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 في ديوان



 �ءـ�د
  

اللهم ارزقني من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك وارزقني من خشيتك ما تبقى به {

رحمتك وارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا وبارك لي في سمتي وبصري 

  }واجعلهما الوارث مني 

  آمين

  

بكرامتي  اعتزازييا رب إذا أعطيتني نجاحا فال تأخذ تواضعي ،وإذا أعطيتني تواضعا فال تأخذ {

فإذا أسأت يا رب إلى الناس فامنحني شجاعة العفو وال تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت وال 

  .}باليأس إذا أخفقت 

  

  .}اللهم إنا نستغفرك ونثني عليك الخير وال نكفرك ونترك من يفجرك {

  

  .اللهم هذا الدعاء ومنك اإلجابة وهذا الجهد وعليك الثكالن 

  



 �ـ��
  

هذه اللحظات يتوقف اليراع قبل أن يخط الحروف ليجمعهم في كلمات ،تتبعثر في مثل 

األحرف وعبثا أن نحاول تجميعها في سطور كثيرة تمر في الخيال وال يبق لنا في نهاية 

المطاف إال قليل من الذكريات والصور التي تجمعنا بمن كانوا إلى جانبنا فواجب علينا 

  .شكرهم

  

في كبرياء ،لتنير كل خطوة في دربنا لتذلل كل عائق أمامنا ،فكانوا إلى الشموع التي ذابت 

  .رسال للعلم واألخالق ،أساتذتنا الكرام 

  

إلى من أشعل شمعة في دربنا ورافقنا في عملنا ولم يبخل علينا بنصائحه القيمة األستاذ الدكتور 

  الطاهر بومزبر:المشرف علينا 

  هذا ونورا يضيء الظلمة التي كانت تقف في طريقناإلى الذين كانوا عونا لنا في بحثنا 

 .إلى من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا المساعدات والتسهيالت واألفكار والمعلومات 

  



  �اءـإه

       

وال يطيب النهار إال بطاعتك وال تطيب اللحظات إال بذكرك إلهي ال يطيب  الليل إال بشكرك 

  .تطيب الجنة إال برؤيتك اهللا جل جاللك وال تطيب اآلخرة إال بعفوك وال 

إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة ، إلى بني الرحمة ونور العالمين سيدنا رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم  

إلى من كلله اهللا بالهيبة والوقار إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل اسمه بكل 

يطيل عمرك لترى ثمار جهدك بعد انتظار إلى الذي ال تفيه الكلمات  افتخار أدعوا اهللا أن

  .والشكر والعرفان بالجميل أبي الحبيب 

إلى مالكي في الحياة إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني إلى بسمة الحياة وسر 

  الحبيبةجراحي إلى أغلى الحبايب أمي الوجود إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم 

إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي إلى فخري وسندي ومكمن قوتي أخي  

  .وأخواتي وجدتي 

  .إلى مثال الصداقة ونبل األخالق صديقاتي 

  .ل الذين يذكرهم قلبي أغفلهم قلميإلى ك

لحياة اآلن تفتح األشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم وهو بحر ا

  .الذي ال يضيئه إال قنديل الذكريات 



  

  

  

  

  

�����  

  

  



 مقدمة

[  [أ 
 

الدارسني الغرب و  يت باهتمام الباحثنياحلركات النقدية احلديثة اليت حظ عرفت الشعرية انتشارا واسعا يف
النمطية يف التعابري اللغوية  عن املعتاد من اللغة وكسرت خرجت والعرب، وهي من املصطلحات الغامضة اليت

وهذا الغموض حبد ذاته مجالية من مجاليات ، فنيتهو  واليت تصنع متيزه ومجاليته، منثورهو املستعملة يف األدب نظمه
راسة فصارت الطريق األمثل يف كل دالنصوص و  ة للخطاباتمعاين متعددو  ةالشعرية اليت حتمل تأويالت خمتلف

حتليل أديب، حيث شغلت دارسي النقد األديب قدميا وحديثا فحاولت النزعة األفالطونية ومعها األرسطية مداعبة و 
 هذا املوضوع النقدي" فن الشعر"ه مداعبات نقدية حرة، ولعل أريسطو أول من تناول يف كتابالكون الشعري 

لغوية، والصوتية والداللية، فالشعرية من أكثر ديب بكل مكوناته الالت الشعر اليت تتجسد يف النص األمبينا جما
املفاهيم الغربية استقطابا للجدل، وللبحث يف الدراسات األدبية ولقد أدى هذا االستقطاب إىل نشوء تيارات 
واجتاهات كثرية اعتنت بتحديد املفهوم وهي متثل اخلصائص اليت جتعل من الشعر شعرا، فاحتلت مركزا أساسيا يف 

ي احلديث واملعاصر، وحظيت باهتمام الناقد العريب وأسالت الكثري من احلرب، فقد أحدث هذا اخلطاب النقد
املفهوم تضاربا يف اآلراء بني النقاد على مستوى ترمجته اليت اختذت وجوها متعددة فمنهم من ترمجها إىل اإلنشائية 

  . الشعريةا هو مصطلح لكن أكثر هذه املصطلحات رواج...أو البويطيقا أو الشاعرية
" هللا عيسى لحيلحلعبد ارسالة في الحب" ةوكانت قصيد" خطاب الشعرية"لقد رسا اختيارنا هلذه الدراسة 

، ورغبة يف الكشف عن مجاليات اخلطاب الشعريكان سعيا منا   وهذا االختيار، طبق عليهارتأينا أن ن، نصا شعريا
القصيدة وما حتمله من دالالت عن الشوق واحلنني ومالبسات الشعرية كمصطلح وكمفهوم وكذا مجال معاين 

  .والرتكيبية الصرفية واألسلوبية والدالليةو  الذي ينجم عن احلب ودراسة مستوياا الصوتية
وتكمن أمهية هذا البحث يف كونه يطمح إىل دراسة شعرية اخلطاب يف قصيدة رسالة يف احلب لعبد اهللا 

ال ميكن ألي باحث االنطالق من فراغ فاملعرفة مرتاكمة يكمل عيسى حليلح وكشف مجالياته ومقاصده العميقة، 
مذكرة " بعد أن صمت الرصاص أمنوذجا " ة الرواية اجلزائرية املعاصرة رواي السردي يف: فيها الالحق ما بدأه منها

ا يف خطاب الشعرية نذكر ليت سبقتهتتبع البحوث الذا سنحاول من خالل هذه الدراسة  السابقشعرية اخلطاب ،
ة قاصدي مرباح بورقلة نيس مذكرة لنيل شهادة املاجيسرت جبامعمصطلح الشعرية عند حممد ب:منها

2011/2012   
الشعرية العربية نظرية حازم القرطاجين يف تأصيل اخلطاب الشعري، الشعرية  وكتاب الطاهر بومزبر أصول

والنقد األديب عند العرب مدخل نظري ودراسة تطبيقية لبغداد يوسف أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه جامعة 
  .2017/2018يل اليابس سيدي بلعباس جيال

  



 مقدمة

[  [ب 

 

  تفرعت إىل جمموعة من اإلشكالياتلرئيسة اليت حاولنا من خالل هذا البحث اإلجابة عن اإلشكالية ا
حماورها يف جتسيد أما اإلشكاليات الفرعية فتمركزت ؟ري هو فيما يتمثل خطاب الشعريةفالسؤال اجلوه

  ية؟ما هي البىن الشعر  اخلطاب؟و  املقصود بالشعريةا م- : اإلشكالية األم
  ؟لعبد اهللا عيسى حليلح"  رسالة في الحب" فيما تتجلى الشعرية من ديوان  - 

وعرب املسرية "رسالة في الحب"هتمامنا على قصيدة لإلجابة عن هاته التساؤالت ارتأينا أن نصب ا
والذي ذا املنظور األنسب لدراسة هذه القصيدة يكون على املنهج الوصفي  الدراسية للبحث يتضح أن االعتماد

وما ميتاز ، الوقوف على الدالالت املختلفة هلذا املصطلحو  ريةالصيغ اليت ورد ا مصطلح الشعو  يصف السياقات
 اجلماليةو  أبعاده الفنيةو  به هذا املنهج من ضوابط جتعل الدراسة موضوعية علمية دون جتريد النص من خصوصياته

  .الداللية، الرتكيبية، الصوتية، والصرفية: من خالل مستوياته اللغوية ودراسة النص كبنية مغلقة
مقدمة : جانب تطبيقي سطرنا خطة منهجية مكون منو  لإلملام مبوضوع البحث الذي ينقسم جلانب نظري

وخامتة؛ الفصل األول بعنوان خطاب الشعرية يف ديوان رسالة يف احلب لعيسى ) تطبيقيو  نظري(وفصلني 
وكذلك  للخطاب حياالصطالو  يتضمن املفهوم اللغويوالذي بدوره " املفاهيمو  قراءة يف املصطلحات"حليلح

االصطالحي  للشعرية ومفهومها عند نقاد و  العرب وتضمن أيضا املفهوم اللغويو  مفهومه عند كل من الغرب
ات إجراءوجاء فيه أيضا ، عند نقاد العرب احملدثني وكذلك شعراء العرب احملدثنيو  يف الرتاث العريبو  الغرب

، شعرية الداللةو  الصرف ، وشعريةسلوبعرية األ، شيتضمن شعرية الصوتالشعرية لتحليل اخلطاب الشعري، 
الذي ، " رسالة في الحب" املعنون خبطاب الشعرية يف قصيدة وهو اجلزء التطبيقي لبحثنا بالنسبة للفصل الثاين 
الصويت تضمن كل من البنية اإليقاعية  لوبية خلطاب الشعرية فاملستوىاألسو  البنية الصوتيةينصب حتته كل من 

 القافية أما البنية اإليقاعية الداخلية يندرج حتتها كل من اهلمسالقصيدةو  اخلارجية اسدة يف الوزن وهندسة
، ستعارةالشعرية وهي كل من اال يضم الصور، واملستوي األسلويب اجلهر، التكرار، الطباق، املقابلة  اجلناسو 

البنية الصرفية والداللية خلطاب الشعرية فاملستوى ، وأيضا اإلنشائيو  اخلربي نوعيهااألساليب بالتشبيه، التناص و 
 الفعل املتعدي وتطرقنا أيضا إىل كل من اجلملة االمسية وكذلكأمر سنا فيه األفعال ماضية ومضارعة و الصريف در 

وة وصفضمنه من انزياح ومعجم لغوي،  يندرجاملستوى الداليل وماو  الوصلالفصلو و  التأخريو  التقدميو  الفعليةو 
لسرية الذاتية للشاعر من خالل حبثنا وهيخامتة الكالملنتبعهامبلحق تضمن ا ستنتجناهاحلديث كانت زبدة ما ا

  .الديوان ويف األخري مكتبة البحث املعتمدة إلجناز هذه الدراسة وسبب تسمية



 مقدمة
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اليت هلا و  املراجع اليت اختصت مبجال الشعريةو  لقد اعتمدنا يف إجناز حبثنا هذا على جمموعة من املصادر
ديوان رسالة يف احلب لعبد اهللا عيسى حليلح، قضايا الشعرية رومان جاكبسون،  :عالقة ذا اال من بينها

احلقيقة الشعرية على ضوء املناهج النقدية املعاصرة والنظريات الشعرية دراسة يف األصول واملفاهيم بشري تاوريريت، 
  .الطاهر بومزبر العربية نظرية حازم القرطاجين يف تأصيل اخلطاب الشعري ل الشعريةأصو و 

الدارسني فقد واجهتنا بعض الصعوبات منها تشعب املوضوع واتساعه ونقص خربتنا يف و  ل الباحثنيكوك
  .، وكثرة املادة العلمية يف الشعريةاال

متنان للدكتور الفاضل الطاهر بومزبر الذي رافقنا طيلة االو  يف األخري ال يسعنا إال أن نتقدم جبزيل الشكر
كما نتقدم بشكرنا ألعضاء اللجنة الذين خصصوا جزء ،  القيمةيبخل علينا بفيض عطائه وتوجهاته حبثنا هذا ومل 

  .من جهدهم ووقتهم لقراءة هذا العمل لتقييمه وتقوميه
   



  "قراءة فيالمفاهيم والمصطلحات"مستوياته و  شعرية الخطاب: األول الفصل

  ماهية الخطاب-

  :الخطابمفهوم  -

  لغة -

  اصطالحا -

  الخطاب عند الغرب-

 الخطاب عند العرب-

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  



 )المصطلحات والمفاهيم(اتها يالشعرية ومستو ...............: .........................األولالفصل 
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تتميز بالغموض يف مفاهيمها وإلزالة هذا تعد الشعرية من املصطلحات العصية على البوح مبكنوناا، واليت 
اإلام واللبس البد أن تنفتح على سبل اللغة ودالالا وإخراج املكنون إىل ما يثري الذهن واخليال، والشعرية 

 ، والذي يستنبط القوانني اليت يتوجه اخلطاب اللغوي مبوجبها وجهة أدبية ومل يقتصرمتشعب موضوع واسع و
وحده وإمنا تعدى إىل الفنون األخرى كالرواية، والذي يبحث عن مجاليات األدب بصفة  اهتمامها على الشعر

عامة وما جيعل هذا األدب مميز عن غريه؛ فهي تدرس االشكال الفنية واجلمالية واألساليب األدبية ، وتفكيك 
  .  ية ،والداللية ،واألسلوبيةالنصوص واخلطابات وتركيبها ودراسة املستويات الصوتية، اإليقاعية ،الصرفية، الرتكيب

  

  

  

  

   



 )المصطلحات والمفاهيم(اتها يالشعرية ومستو ...............: .........................األولالفصل 
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 :��ھ	� ا����ب
اخلطاب من املصطلحات األكثر شيوعا عند نقاد وباحثني عرب وغرب، وله مفاهيم عديدة  يعد

  :  سنتطرق إليها وهي كالتايل

  :ا����ب���م -1-1

1-1-1-���:  

 "بخ ط"دةالبن منظور يف ماحيث جاء يف لسان العرب ، متعددةورد اخلطاب يف املعاجم العربية مبفاهيم
ما ي ؟أما خطبك:يقال .مرهو سبب األ: و عظم وقيلأمر صغر األو  نأالش: بُ طْ اخلَ  :بَ طَ خَ من  اخلطاب«: نأ
  .)1(»واحلالنأوالش ةمر الذي تقع فيه املخاطبي األأوخطب يسري واخلطب  ،جليل بٌ طْ هذا خَ  :وتقول؟ مركأ

  .)2(»اخلطابوفصل  ةواتيناه احلكم«: العزيز يف قوله تعاىليف التنزيل رد و ، إذ الكالم: اخلطاب

ن يفصل بني احلق أو ،أبعدبأماو النطق أو الفقه يف الثناء أو اليمني ةأيضا احلكم بالبينأ فصل اخلطاب«
  )3(»والباطل

قناع ىل اإلإشخاص حمددين ويرمي أىل إن اخلطاب كالم موجه أمن خالل هذه التعريفات يتضح لنا 
  .اجلوابه ضونقي

  .)4(»ه اجلوابضونقي ،الرجل صاحبهبه  لمكَ يُ ما «نه أيضا على أيعرف 

ل عن كالم يستلزم وجود طرفني للتشارك فيه وبلوغ هدفه من خال ةن اخلطاب عبار أهذا املعىن  ةدالل
 .تفاعلهما
  حديث «كسفورد االجنليزي ا وجاء معناه يف معجم "Discours"ملصطلح ةفهو ترمج ةما يف املعاجم العربيأ

 .)5(»مسهاإب،يكتب، يتحدثحياضر، ، ةمقال، ةحماضر 

نصب يف معىن ن املفهوم اللغوي للخطاب يأميكن القول ب ةاللغوي يفما تقدم من هذه التعار  من خالل
جل أوذلك من ، رأكثو أني طبقد يتم بني متخا ياخلطاب كالم عادف، ةلقاء واملراجعواحد وهو الكالم واإل

  .فهامتتمثل يف اإل ةقصد بلوغ غاي ةالتخاطبيةطراف العمليأالتفاعل بني 
                                                           

  ).ب خ ط(مادة . 97،ص2005 5، ج4بريوت، ط، لسان العرب، دار صادر:الفضل مجال الدين حممد بن مكرم وابن منظور أب-)1(
  .20:سورة ص اآلية  -)2(

  243ص، 1دت، ج، دط، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، معجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون - (3)
  . 186ص، 1991، 31بريوت ،ط، دار املشرق، األعالمو  املنجد يف اللغة العربية: دون مؤلف - (4)

(5)-Y.A.EL ZABIAND A.CHORNBIY.AND ،ECBORNUCELL،OXFORD ENGLICH ARABIC  

READERSDIXTIIONARY ،OUXFORD UNUIVRSITY،PRESS ،1980،EDITION11،P196. 
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  :ا����ب �� ا����ح-1-1-2
 

قباال واسعا من قبل الدارسني إ، ولقيت ةاللغوي اتشاعت يف حقل الدراساأللفاظاليت اخلطاب من 
 يةتنسجم وخصوص ةجديد ةكيان متجدد يولد يف كل زمن والد  والباحثني، فهو ليس باملصطلح اجلديد ولكنه

 ة فهو املرحل
كثر مما حييل على حقل ةأداول يف حتليل اخلطابات حييل على نوع من التناول للغمن حيث معناه العام املت«

اخلطاب ذا املعىن و  ةمعين اتجني يف سياقر فراد مندبل نشاطا أل ةعتباطيةاد بنييف اخلطاب ال تع ةاللغفحمدد  يحبث
، ةمع معايري غري لغوي اللغةفصل متض رت نه يفأومبا ، خلا.....جمال اخلطابو  يقال اخلطاب اجلمع ةال حيتمل صيغ

  . )1(»صرف ناول لساينن يكون موضوع تأفان اخلطاب ال ميكن 
بل  ةليست اعتباطي ةهذه اللغو  ةعن نوع من التناول للغ ةعلى اجلمع وهو عبار يصاغ نأب ال ميكن ن اخلطاأأي 

  .متثل نشاطا

م ا����ب ��� ا���ب-1-1-2-1���:  

عرف اخلطاب العديد من الباحثني الغرب ، وكل واحد منهم أعطاه تعريفا ومن هؤالء الباحثني نوجز 
  :تعريف البعض منهم يف مايلي

1-1-2-1-1- ��� ھ�ر	��  ":Zellig.Harris:"ا����ب ��� ز

 ةميكن من خالهلا معاين ةمنغلق ةمن اجلمل تكون جمموع ةو هو متتاليأملفوظ طويل، «:نهأعرف اخلطاب ب
  .)2(»يف جمال لساين حمض نظلا نلبشكل جيعو  ةالتوزيعي ةاملنهجي ةمن العناصر بواسط ةسلسل

  هتجتأنيكون منغلقا عن الذات اليت حيث  ةن اخلطاب مل يتجاوز حدود اجلمله أليه من خالل تعريفإلص خنما 
  .اللسانيات فقط ن نبقى يف حدودأكد على أوي

متوالية من امللفوظات ذات عالقات معينة، فهو وحدة لغوية قوامها سلسلة من «: عرفه أيضا على أنه
  .)3(»اجلمل

  .أي أنه جعل اخلطاب يقف عند حدود امللفوظ فقط وال يتجاوز اجلملة

                                                           
  .38ص، 2008، 1ط، وم ،اجلزائر56الدار العربية للعل، حممد حيياتن: تر ، املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب: دومينيك ما نغونو  - (1)

  .17ص، 1997، 3بريوت ،ط، املركز الثقايف العريب، التبشري، السرد، الزمن، الروائيحتليل اخلطاب : سعيد يقطني -)2(
 2019، 12، العدد 3مج، االجتماعيةو  جملة العلوم اإلنسانية، السلطةو  اخلطاب: األجهزة املفهومية للتحليل النقدي للخطاب : محاين حسن -)3(

  . 186ص 
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ا����ب -1-1-2-1-2!  ":Paul.Michld.Foucoutt:"��� �	#�ل �

من  ةمتميز  ةخرى جمموعاأحيانأو "Enonces" امليدان العام موع املنطوقات«:أحياناعنده اخلطاب ين يع
  .)1(»ليهاإد معني من املنطوقات وتشري وصف على عد ةهلا قواعدها، تدل دالل ةممارس ثةحيانا ثالأو ، املنطوقات

من الوحدات  ةون من جمموعيتكالذي ضمن اجلانب املنطوق  اخلطاب يندرجتعريفهذا النفهم من خالل 
  .ةاملنطوق

 ةاليت تربز فيها الكيفي ةوالثقافي ةوالسياسي ةم االجتماعيمن النظ ةدعقم ةشبك«: نهأخر يعرف بآوضع ميف 
  .)2(»اليت ينتج فيها الكالم كخطاب

نه مما يشكل يستعمالمواقف املتخاطبني واملعجم الذي اخلطاب يتنوع بتنوع سياقات و ن أهذا املعىن  لةفدال
  .اخل......، السياسي، العلميخطابات منها اخلطاب الديين ةعد
1-1-2-1-3- $�  " :Vandijk: "ا����ب ��� ��ن د

  .)3(»ةواملرئي ة، املسموعةملموس ةنتاج اللفظي ونتيجفعل اإل«يعرف اخلطاب

  .)4(»املوضوع اإلمربيقي أو اسد أمامنا كفعل«أو بتعبري آخر 

، احلل، ة، املشكلةتتمثل يف املقدم ةعام ةكلي  ةبني ، وهيةال تنفك من اللغ ةبني« ن اخلطابأايضأيذهب 
  .)5(»نواعاألةمتعددة ىل بنيات جدليةإضافباإل

سد ومسموع ومرئي، ا ظفو لعن كل ما هو م ةن اخلطاب عند فان ديك عبار أمن خالل هذا يتضح لنا 
  .حلو  ةيتكون من مقدم ةرض الواقع يرتبط باللغأعلى 

تتابع   "نحويو  لفظي "بعاد، وهو يف نفس الوقت شيء لغوياأل ةمتعدد ةاجتماعي ةنه ظاهر أ«:أيضاه عرف
مثل  "ومنتج ثقافي ةبرلماني ةمثل مناظر "و اتصايل أنشاط تفاعلي  ثأوو مجل ذات معىن، وحدأكلمات 

  .)6(»مثل الروايهّ  "ىتباع وتشرت  ةو حىت سلع اقتصاديأ"ةالروايات املتلفز "

                                                           
  .94/95ص، 2000، دط، مصر، اإلسكندرية، ميشيل فوكو، الس األعلى للثقافة مفهوم اخلطاب يف فلسفة: الزواوي يغورة  - (1)

األردن، ، عمان، التوزيعو  عامل الكتب احلديث للنشر، املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب دراسة معجمية: نعمان يوفرة  -)2(
  .13،ص  2009، 1ط

  .93ص ، 2008، 1ط، بريوت، التوزيعو  النشرو  املؤسسة اجلامعية للدراسات، ملفهوم العالقة السلطةالنص او  اخلطاب: عبد الواسع احلمريي (3)-
  .16ص ، 1989، 1ط، دب، املركز الثقايف العريب، انفتاح النص الروائي: سعيد يقطني (4)-
  .93ص : املرجع نفسه (5)-

   26العدد ، 15مج ، جملة العلوم االجتماعية، النظرية واملنهج - اليوميةلسانية لتحليل خطاب الحياة  -مقارنة سوسيو : حفيظة خمنفر - (6)
  .51ص ، 2018
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التحليل والتفكيك ومن خالل  تدرس من خالل ةاجتماعي ةن اخلطاب ظاهر أاملقصود من تعريفه هذا 
  . ةحداث تواصليأعن  ةهو عبار و  فرادأن اخلطاب صادر من أفهم نهذه  تهمثلأ

  ":BenvenisteEMILE:" +�	�	�	*(إ�'	� ا����ب ��� -1-1-2-1-4

يف الطرف ثري أالت ةول بنيومستمعا، تكون للطرف األض متحدثا كل تلفظ يفرت « :نهأعرف اخلطاب ب
  .)1(»شكالالثاين بشكل من األ

 .ثريأوجب طرفان متحدث ومستمع دف التعن منطوق يست ةاخلطاب من منظوره عبار ف
  .)2(»لليات وعمليات اشتغاله يف التواصمن وجهة آليه إمنظورا  لفوظامل« :عتبارهايضا بهأيعرف

 .متكلم معني يف مقام معني ةما بواسط ظنتاج ملفو احليوي إلاملقصود بذلك الفعل 
هو و "Histoire"مع التاريخ  ةضع اخلطاب يف مقابلنطاق التواصل، ولكنه يواصل لي« :نهأخر يعرف بأبتعبري 

حداث عل املاضي لسرد األمن الف شىتستخدام صور الوذلك  ةعنه يف االجنليزي ةدق يف الفرنسيةأرق تطور بصور اف
 . )3(»طار مرجعي منطوقإحداث يف  األميوتقد صحى،الفيف 

داللة هذا املعىن أن خطاب ملفوظ يشتغل يف إطار التواصل، ويقدم ويعرض األحداث على شكل منطوق 
  ".ملفوظ"

م ا����ب ��� ا�,�ب-1-1-2-2���: 

  :رمجه علماء العرب وعرفوه على أنهت

  : �+� ا�*�م ا�'*�ي -1-1-2-2-1

بعد  يةر و صباعتبار اخلطاب يف بنيته الهذه النظرة  اري ومقاوماتختييح االر طواعية للتشهو مادة قارة هلا بذلك «
  .)4(»دةضمتعاةضبطه يف وحدات لغوي

  :ا�/��.ي-1-1-2-2-2

  ."نقل الكالم املوجه حنو الغري لإلفهام مث  ،فهامتوجيه للكالم حنو الغري لإل«

                                                           
  .1، ص 2004، دط، تونس، مركز النشر اجلامعي، إنشائية اخلطاب يف الرواية العربية احلديثة: حممد الباردي - (1)
  .19ص، حتليل اخلطاب الروائي: سعيد يقطني  - (2)

  .16، ص2016، 1ط، القاهرة، املركز القومي للرتمجة، عبد الوهاب علوب :تر ، احلطاب: سارة ميلز -)3(
النشر والتوزيع، و  دار هومه للطباعة، حتليل اخلطاب الشعري السردي، األسلوبية وحتليل اخلطاب دراسة يف النقد العريب احلديث: نور الدين السد  -)4(

  .67ص ، 1997، 2ج
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  )1(»يهدف إىل التأثري واإلفهام ن اخلطاب نشاط لغويأي أ

  : �+� ا�'��$ ا�'��1ض -1-1-2-2-3

عرفه كما حيث " Discours"يعد اخلطاب من املصطلحات اللسانية احلديثة املعادلة للمصطلح األجنيب 
  .)2(»عن سواه همتيز ةذ له خصائص لسانياخلطاب نسيج من األلفاظ ونسيج مظهر من النظام الكالمي يتخ«:يلي

  . يف اللغة الفنية والنسيج مث اخلطاب ، تتمثلمصطلحات ةأورد يف موضوع أخر ثالث كما انه  
احلد  ديب بلغكل إيداع أهو  ا نواخلطاب الشعري يف مذهب«للخطاب الشعريتعريف ذلك كقدم  حيث 

فيصنف يف كل إيداع نال احلد األدىن من إمجاع الناس على جودته ؛أي  كثر من ناقدعجاب أناإلاملقبول و 
  . )3(»ثار الفكريةاخلالدات من اآل

  .)4(»حدث كالمي ذي وظائف متعددة ةمدون« :ميكن أن نضيف رأي حممد مفتاح حول اخلطاب
عن تعدد خطاب يقع يف زمن ومكان معينني أما ةوأي ن اخلطاب مؤلف من كالم ليس صور املقصود بذلك أ

  .نه تواصل يهدف إىل توصيل املعلوماتأالوظائف 

  

   

                                                           
  .13ص، حتليل اخلطابو  يف لسانيات النص املصطلحات الـأساسية: نعمان بوقرة -)1(

  . 34ص، 2001اجلزائر ،دط ،، النشر والرتمجةو  دار الكتب للطباعة، اخلطاب الشعري، بنية: عبد امللك املرتاض  - (2)
  .23ص ، املرجع نفسه- (3)
  .120ص ، 1985، 1ط، دار التنوير، بريوت، حتليل اخلطاب الشعري إسرتاجتيةالتناص: حممد مفتاح  - (4)



  

  مفهوم الشعرية 

 لغة

 اصطالحا

 الشعرية عند نقاد الغرب

 الشعرية في التراث العربي

 الشعرية لدى النقاد العرب المحدثين

 الشعرية لدى الشعراء العرب المحدثين 
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2-��  ��ھ	� ا�#,�

2-1-��م ا�#,����:  

النصوص واخلطابات  قراءة من أهم املقاربات النقدية املعاصرة اليت استهدفت "Poétique"تعد الشعرية
فهم مدلوالت الشعرية  شعريتها اجلمالية وال ميكنو دبيتها الوظيفية أأاألدبية واإلبداعية والفنية من الداخل حبثا عن 

  :ديد اللفظة لغة واصطالحا على النحو التايلحال بتإ

2-1-1- ���:  

ش ع ر " ومن ذلك ما جاء يف لسان العرب يف مادة  ،لقد ورد مفهومها يف املعاجم العربية مبفاهيم متعددة
  .)1(»وراشعُ ومَ اء ورَ شعُ ى ومَ عرَ ا وشَ ورً عُ ة وشُ ورَ شعُ مَ و  ارً عْ ر شِ عْ شِ و رَ عَ شَ و  ةيَ رِ عْ شِ «" :

  " ش ع ر "ج ا ت : اكما عرفت أيضا على أ
ما يوضع على النافدة من أخشاب أو أسالك دقيقة كالشبكة لتحجب ما بداخل : وضع الشعرية على النافدة«

  . )2(»الغرفة أو البيت أو احلديقة عن األنظار املشرية 
ري صفة ما يث"أيضا يف "  هو ديربشعرية "  ،"شعرية كرسي اعتراف" حاجز مشبك: مجع شعريات«: تعين أيضا

  .    )3(»األحاسيس شعرية منظر
أن األصل اللغوي للشعرية شعر يدل على معنيني احدمها مادي، وهذا نيما خنلص إليه من خالل هذه املعا

  .املعىن ال نقصده بالدراسة أما املعىن اآلخر فهو معنوي جمرد يدل يف الغالب على العلم والفطنة

  ":Poétique":ا�#,��� �� ا����ح-2-1-2

، وكوهني جاكبسون، تودوروف: تناول تعريف هذا املصطلح كثري من النقاد املهتمني مبوضوع الشعرية مثل
  .وغريهم

 خرى هي الوظيفة اليت تركز على الرسالة مع عدم إمهال العناصر الثانوية األ "Poétique"فالشعرية«
سون ال الشعرية بوصفها علما قائما بذاته ضمن أفانني اللسانيات ؛ أي بوصفها بونلمح تعريفها يف حتديد جاك

  . الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية يف سياق الرسائل اللفظية عموما ويف الشعر على وجه اخلصوص

                                                           
  . 189ص ، 3ج ، بريوت، دراسات لسان العرب، دار اجليل، لسان العرب: ابن منظور  - (1)
  .139ص ، 2009، 5ج، 1ط، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، حميط احمليط: بطرس البستاين  - (2)
  .774ص ، 2001، 2ط، بريوت، دار املشرق، 3املنجد يف اللغة العربية  املعاصرة : دون مؤلف  - (3)
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ميكن ترمجتها إىل االجنليزية " Poétique"والشعرية بوصفها علما لدراسة الوظيفة الشعرية 
ذلك بأنه ميكن تقطيعه إىل جزئني عمال بتوصيات ، وهو املصطلح األكثر وضوحا ومتيزا "Poetics"مبصطلح

والقاضية بطريقة عبد الرمحان احلاج صاحل بتقسيم املصطلحات ، 1978ندوة اللسانيات اليت عقدت بتونس عام
وجه الة االجنليزية على وهي عالمة اجلمع يف اللغ "s"والثاين" شعري" وتعين "Poetic"إىل جزئيتني األول 

، ائياتمسي‘ ةعلى صيغ" شعريات"إلناث ايف صيغة مجع " شعري"فيصري املصطلح   يالقياس
  . )1(»اخل....داللياتو لسانيات

داللة هذا املعىن أن الشعرية علم يهتم بدراسة الوظيفة الشعرية تركز على الرسالة وهي علم قائم بذاته وال 
  .خيتص بالشعر لوحده

م ا�#,��� ��� .�2د ا���ب-2-1-2-1���:  

ن -2-1-2-1-1*+!��  ":Roman .jackopson": ��� رو��ن 

إن « بدأ رومان جاكبسون يف احلديث عن األدب أو النصوص األدبية حيث قال عن مفهوم األدبية
  .  )2(»األديب ليس األدب ولكنه األدبية موضوع العلم

حيث مييز الناس بني األدب بأدبيته موقنا ا وبني  هدبيتأأي ليس البحث عن األدب نفسه ولكن يف 
سون أن استهداف بقول، وإبداع الكالم وقد بني  جاكاألدب العاري الذي ال أدبية فيه أي اخلايل من زخرف ال

 لوظيفة الشعرية للغة، وقد نادى يفالرسالة بوصفها رسالة والرتكيز على الرسالة حلساا اخلاص هو ما يصنع ا
ذلك الفرع من «لسينية وهذا ما نلمحه بصورة خاصة يف تعريفه للشعرية أتأسيسه لعلم الشعرية من أرضية 

اللسانيات الذي يعاجل الوظيفة الشعرية يف عالقتها بالوظائف األخرى للغة وتم باملعىن الواسع للكلمة وبالوظيفة 
سب حيث يمن هذه الوظيفة على الوظائف األخرى للغة وإمنا تم  ا أيضا خارج الشعرية ال يف الشعر فح

  . )3(»الشعر، حيث تعطي األولوية هلذه الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة الشعرية

                                                           
  1ط، دار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الإلختالف، التواصل اللساين والشعرية ،مقاربة حتليلة لنظرية رومان جاكبسون: الطاهر بومزبر - (1)

  .52/53، ص 2007
دس  ، دط، قسنطينة، العلوم اإلسالميةالعلوم اإلنسانية جامعة األمري عبد القادر و  منشورات كلية األدب، قضايا الشعريات: عبد امللك مرتاض - (2)

  . 68ص 
عامل الكتب احلديث ،إريد  ، احلقيقة الشعرية على ضوء املناهج النقدية املعاصرة والنظريات الشعرية دراسة يف األصول واملفاهيم: بشري تاوريريت - (3)

  .297/298ص ، 2010، 1ط، األردن
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ميكن أن تعرف بوصفها الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية، يف سياق « :سون تعريف آخربويطرح جاك
  . )1(»عموما ويف الشعر على وجه اخلصوصالرسائل اللفظية 

ا فرع منها وليس بذا حياول جاكسون أن يكسب الشعرية نزع علمية من خالل ربطها باللسانيات لكو
ية فتفي حسبه األدبية أما الشعر ، سون لغة ذات وظيفة مجاليةببل حىت يف النثر،فالشعر عند جاك يف الشعر فقط

  .تهوموضوعا

ھ	5 ��� �4ن-2-1-2-1-2! :"Jean.cohen:"  

 هن الشعريات علم موضوعإ« حد النقاد الفرنسيني الذين تناولوا الشعرية يف أدق تفاصيلهاأجان كوهني 
 معىن واضح دون غموض فقد كان معناه حيدد - في العهد الكالسيكي - ، وكان للفظ الشعرالقصيدة الشعرية

م باصطناع البيت العروضي، لكن تسهو الشعر امل "Un Genre De Littérature" دبمن األ جنسا
 اتغري اليوم لدى اجلمهور املثقف على األقل فاختذ هذا اللفظ لنفسه معىن أوسع؛ وذلك بعد وقوع تطور يبدو مر األ

  ".Le Romantisme"مع ظهور الرومانسية دأبتاانه 
، ىل الذاتالتأثري ومن املوضوع إتحويل ميثل يف االنتقال من العلة إىل وال بأ املصطلح الشعري مرإن 

انطالقا من ،و عند فعل الشعر أاالنطباع اجلمايل اخلاص الذي ينشهو  "Poesie"مفهوم الشعر ىتدغذلك اكو 
  . )2(»و وجدان شعريأ"ة ذلك أصبح من الشائع احلديث عن عاطف

نسية هي اليت كانت وراء التحوالت الكبرية للشعرية ان الرومما ميكننا اخلروج به من حديث جان كوهني أ
يف النفس  ثره اجلمايلأىل فعل التلقي و إاليت ختضع ملنطق العقل  ةمن العل رشعت مسار اللا نقومضمونا ألشكال 
  .هما على غرار ما كانت عليه سابقاليإهم الذين يتم االحتكام  ةالوجدان والعاطفحيثأصبح  وجه الطبيعيالعلى 

ني حتلل يف مستويني اثن ةالشعري ةن اللغأديب فهو يرى هلذا مفهوم األ ةوالداللي ةيقاعيعلى املكونات اإل ركز
  .ىل الرتكييبةإضافمستوى صويت ومستوى داليل باإل

من خالهلا املنتوج  أيقر  ةعلمي غ بصبغةن تصطبأيتهدلشعر راأ؛ ةالشعري هيف صورت ةثياحملاأثر جان كوهني مببدتأ
 ةسلوبيبني األ فال خيلو من تضاي ةيدعمو  فيةوص ةبنظر  أ، يقر ةسلوبياتأزه هذا املنتوج من مجاليوما يكتن يالشعر 

اليت تقدمها  ةنزياحات اللغويعلم اال ةسلوبيكون األلو ، )3(»سلوب الشعريهي علم األ ةفالشعري«ةوالشعري

                                                           
  .78، ص 1988، 1ط، دار توبقال ،املغرب، وايل ومبارك حنونحممد ال: تر، قضايا الشعرية: رومان جاكيسون - (1)

(2)-J.coHen. structure du langage poétique. flammariorr. paris 1966. p7 . 
 .15ص، 1986، 1املغرب ،ط، دار توبقال للنشر، حممد الوايل وحممد العمري، مكتبة األدب املغريب: تر ، بنية اللغة الشعرية: جان كوهني  - (3)
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عري سلوب الشاأليكون ف)1(»عيارىل املإا بالقياس يانزياح يعرف كم« :سلوب كما قال بيري كريواألةفالشعريةاللغ
  .يف القصائد ةهو متوسط االنزياحات املوجود

 "T.Todorov":��� ��1/�ن 1دوروف-2-1-2-1-3

 ةسيسه ملوضوع الشعريأوت يي والتطبيقري نظتيف النقد ال هجمجيع نتا« تدوروف تتحدد من خاللةشعري
  .)2(»ةواجلماليةديب وخصائصه ومكوناته البنيويللخطاب األ ائيجر ساسا من املفهوم اإلأينبع  ةاللغوي

تبحث  ةالشعريفرئه، ويكون اخللود مصريه، و قاهأري االهتمام لدى سامعثو يةأاخلطاب كالم يبعث اللذف
اليت قام ا  ةالنقدي ةديب، ويف هذه املقابلالكتاب اخلاص الذي هو اخلطاب األ عن خصائص هذا

 ن احلدث اللساين العادي هو خطاب شفافأعنه، معتربا  ةخطاب انقطعت الشفافي« ديبلخطاب األلتودوروف
قفك و غري شفاف يست خناثديب يتميز بكونه بينما اخلطاب األ...... راه يف ذاتهنكاد نمن خالله معناه وال  نرى

  .)3(»و اخرتاقهأن ميكنك من عبوره أهو نفسه قبل 
  : موقفني بني حيث ميز

  :ولالموقف األ

خري يتضح من وهذا األ، ويلأن نطلق عليه التأحد ميكننا و ألديب هو املوضوع النهائي وان العمل األأىل إيذهب «
  :بني موقفني  هخالل ربط

ي تطبيق ةأسلوبيما الوصف يعين به األأىل تنوع القراءات للنص الواحد إالتمييز يؤدي فالوصف؛ و  التمييز
  .)4(»ةدبيعلى نصوص األ ةنيويبدوات اللغويات الأ

  :الموقف الثاني

في الواقع ةفوىل متباعداأل ةو من النظر دتتبةميكن التمييز بني تنويعات خمتلف لب هذا املوقف الثاينصويف «
وهي تنفي مجيع طابع  ........ة جتماعياتاودراس ةنفسي ةحتليلي اتودراس ةىل جنب دراسات نفسيإد هنا جنبا جن

ةإذو و اتمع، هدف الدراسةأبالنفسياالستقاللية عن العمل األديب وتعتربه جتليا لقوانني توجد خارجه وتتصل 
  .)5(»لهةمجىل امليدان وفك الرموز وتر ةإنقل املعلوم

                                                           
(1)-Problèmes et méthodes de la statistique linguistique p .u. f. paris. 1960. P 19. 

  .265، ص 1994األسلوبية يف النقد العريب احلديث، أطروحة دكتوراه، قسم اللغة واألدب العريب، جامعة اجلزائر، : نور الدين السد -)2(
  .263ص : املرجع نفسه - (3)
  .294ص ، احلقيقة الشعرية: تاوريريت بشري : ينظر  - (4)
  .22/23ص ، 1987، 1املغرب ،ط، إصدارات دار توبقال للنشر، شكري املبخوث ورجاء بن سالمة: تر ، الشعرية: تزفيطانتودوروف : ينظر  - (5)
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ه هو وما نستنطق ةروف الميثل دوما موضوع الشعريدو ديب عند تو ن العمل األأستنتج نمن هنا على 
واضطرابيصبح من خلخلة  ةتولد مما يقع يف نظام اللغتاليت ، ةدبي تصنع لنا األيتالنوعي ال خصائص هذا اخلطاب

  .ةه نظام جديد له استقالليته اخلاصهو نفس
كل   ةدبيويل والعلم يف حقل الدراسات األأو تضع حد للتوازي القائم بني التألتفصح  ةييضا جاءت الشعر أ

  .خراآل اتمن هذين العاملني يكشف عن مجالي ةواحد

  :التجريد-
ديب ليس هوموضوع ن العمل األأعتبار الوهذا  ةوالكشف موضوعيا عن قوانني جمرد ةقوم على الصياغي«

ليس العمل  ةوعام ةحمدد ةطاب النوعي وكل عمل هو جتلي لبنيمن خصائص حتديد اخل ما يستخلص بل، ةالشعري
  .ةمن اجنازاا املمكن اواحد

 :توجه الباطنيال-

 ةالداخلي ةالبني بعنن تغيأديب لكن ال ميكنها ه القوانني على سطح اخلطاب األاتثر هةأميكن مالحظ ال
  .)1(»داخل نص وبني ثناياه ةرحب للحركالألقارئ جمالومينح هذا التوجه 

ما ميكننا اخلروج به من حديث تدوروف حول الشعرية ،أن الشعرية من منظوره تنبع أساسا من مفهوم 
  .النثر معا و  األديب ومكوناته والبحث عن خصائصه فهي تشمل الشعراخلطاب  

2-1-2-2- �  :��� ا�/�اث ا�,�7 �ا�#,�

طلق هذا املفهوم أول من أو طسر أو  ، كصناعة الشعرةلفاظ عديدأيف كتابات القدماء ب ةورد مصطلح الشعري
  .)2(»نواعهاأالشعر و  ةن يف صناعمتكلمون اآل إنا.... ..«ةعلى الشعري

  .)3(».....ةشعر صناعن الإف...... «كذلك اجلاحظ يف كتابه احليوان
صناعة النثر وورد و  صناعة الشعر«ويقصد به " الصناعتني " وتناول املصطلح أبو هالل العسكري يف كتابه 

  .)4(»عمود الشعرو  أيضا مبعىن نظم الكالم
حىت يكون جيدا،  هسج شعر دنيلزمها الشاعر عنيري اليت عااملهي  ةن الشعريدأتتبع هذه التعريفات جننعندما 

  .شعره وشاعريته ةحط من قيم دم عن هذه املعايري فقحاد احدهذاإو 
                                                           

  . 54ص ، الشعريةو  التواصل اللساين: الطاهر بومزبر  - (1)
  . 85ص ، 1953، دط، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، الرمحان بدويعبد : تح ، فن الشعر: أرسطو طاليس - (2)
  .131/132ص ، 1969، 3ط، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، عبد السالم هارون: تح ، احليوان: أيب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ حممد  - (3)
  .5ص، دت، 3ج ، ة السعودية، مصراملؤسس، مطبعة املدين، طبقات فحول الشعراء: حممد بن  سالم اجلمحي  - (4)
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يربط بني «فهو، جاينهو مصطلح النظم الذي جاء به عبد القاهر اجلر  ةىل الشعريإولعل اقرب املصطلحات 
 ةعالقبما تكون  هشبةألفاظ اللغأعر باالش ةن عالقأللمتكلم وهو يرى  ةالعقلي ةنظم الكالم والقدر علé ةالقدر 
لفاظ املتواضع لكنه يعيد تشكيل األو  او حتديد داللتهعلى األلفاظ أ، ةباملواضع أالشعر يبدفنع مبادته اخلام، االص

  .)1(»املنشود يف خطابه الشعريبالغرض  اداللتهتليق ، ةعليها يف عالقات جديد
 هاته هتجزاء الكالم، ونظريألف واالنسجام بني آساسا على التأالنظم تقوم  ةنظري صإىل أنومن هنا خنل

  .النص والذي بدوره يتحقق من خالل النظم ةهلا اليت حتقق لنا شعري ةلفاظ تابعتقوم على تقدمي املعاين وجعل األ
الشيء  خيل لك ذاإو «وذلك من خالل  ةقاويل الشعريمصطلح األ فقد استعمل ينما حازم القرطاجأ

حوكي ذاإغراضه فأل ختيل لواحقه و يو اقأو قبح بأما هو عليه من حسن  ةاملقصود حماكافله، ةاحملاكيل يو اقباأل
قاويل األعليه مبا هو خارج عنه وحمصول  استدلو ..... ال لصفاته تصور مبا يرجع لهثو ما هو مأالشيء بصفاته 

  .)2(»هي عليهذهان على ما يف الوجود ومتثيلها يف األ ةشياء احلاصلري األتص ةالشعري
  .يليللشعر هو التخ ساسن اجلوهر األأمن خالل هذا يتضح لنا 

 ةثناء عمليأبني العنصرين احلاضرين  ةتم مبجال العالق ةن الشعريأغري «حيث ربطها باملثلث العالمي
  .)3(»التخاطب ومها الدال واملدلول

  .بني الدال واملدلول ةالشعر من خالل العالقات املتواجدم هبط مبادئ الكالم، يف فر فقد 
    

                                                           
، منشورات االختالف، الدار العربية للعلوم ناشرون، أصول الشعرية العربية نظرية حازم القرطاجين يف تأصيل اخلطاب الشعري: الطاهر بومزبر  - (1)

  .61ص، 2007، 1اجلزائر، ط
  .13، ص 2005دط ،، دمشق منشورات احتاد الكتاب العرب ، شعرية احلداثة: عبد العزيز إبراهيم  - (2)
  .30/31ص ، أصول الشعرية العربية: الطاهر بومزبر  - (3)
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2-1-2-3- � :ا�,�ب ا�';�:	5 د��ى ا���2 �ا�#,�

2-1-2-3-1- 5�  :<'��	=إ�> ا��

بعاده أاليت تدرس الشعر املعاصر ب ةاملعاصر  ةالنفسي ةللشعر تنطلق من مفاهيم املدرس ةخاص ةهلذا الناقد رؤي
فتدرسه يثاداليت تنظر للرتاث جبانب حةو وظروفها عرب مسريا الزمني ةمع تغريات احليا ه اليت تتماشىميهافمو 
 ثالرتا منذن يتخأالشاعر حسبه البد ف، ةفهو ال يبرت بني الرتاث واحلداث ةللمناهج التقليدي ةخمالف ةيثحدا ةنهجيمب

مع ذلك و  عصرناعر قد يعيش حقا يف افالش...... « ةىل عصور سابقاإويبقى مشدودمنه مواقفه  لهمطريقا يست
  .)1(»....ترب يكون مشدودا حببال عصور غقد 

بني الرتاث   ئمافيو ه ينه مرتبط بسابقأىل إاليت يعاصرها  ةالزمني ةن الشاعر بالرغم من احلقبأه تحسب رؤيف
  .ةواحلداث

ة مجاليته اخلاص يضع لنفسهعاصر فالشاعر امل« والرتاث نةبني العصر  جتزا ام الإما هي  ةاملعاصر  تهوتعد شعري
  .)2(»و باملضمونأما يتعلق بالشكل  سواء

على  ةدينامي ةفرد الشاعر املعاصر جبماليتالتجديد يف الشعر هذه ي ةنه من خالل حركأنفهم من هذا 
  .مستوى الشكل واملضمون

يصاب الشاعر بعدوى ة، فكلما تغريت الظروف احلياتيةوهو احليا ةهو الوجود وهو التجرب هشعر يف تصور لفا
 بينهما الن الشاعر ةفهو ال ينادي بالقطعيالتجديد، ةري وثو  اعإلبدا ةمن خالل حرك ةتتجسد احلداثفالتغيري، 

شواهد ةتجديد هو مالحظلل ةواجلمل، فليس املهم بالنسب ةكون جمددا حىت عندما يتحدث عن الناققد ي..... «
  .)3(»...العصر لكن املهم فهم روح العصر

تفهم روح لن يصرف جهده أا ينبغي ةلذديد احلداثجو  ن الشاعر يربط بني الرتاثأخالل هذا نالحظ من ف
  .عصره والتعبري عنها

  
  

                                                           
  . 10ص ، 1972، 2ط، بريوت، املعنوية، دار العودةو  الشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية: عز الدين إمساعيل - (1)
  .13ص : املرجع نفسه  - (2)
  .337احلقيقة الشعرية، ص : بشري تاوريريت  - (3)
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�@د7 أ!'�ل -2-1-2-3-2:  

 ةىل مفهومني نظريني مها العالئقيإالتوتر بدءا  ةمساف: ة الفجو ومفهميب يف دبو ةأتستند شعري«
ةمستها وليأالقات اليت تنمو بني مكونات من الع ةا جتسد يف النص شبك،أيأئقية عال ةخصيص ةالشعريةفوالكلي

فهو  ةلساني ةشعري هن شعريتأحيث صرح  ،ن يكون شعرياأخر دون آن يقع يف سياق أميكن األساسية أنكال منها 
  يعتمد

عن الوسائل اليت ال ختضع للنقد يف  -ذلكبمبتعدا  يةالدالل-ةالصوتي تهمادعلى لغة النص أي - في تحليالته- 
بعقد القمع  أو ربطها واملوسيقىسطورة قوس واألبالط ةربط الشعرياآلين منها وسائل مستواه 

نا كل شعر أشه، يتها باحلس الديين كما يرى نطو ربأيونغ و  كما هي عند فرويد" Seuxuality"ةواجلنسي
  .)1(»ديينأمنشو ذ
مكونات النص على مستوياته بني  ةهو حبث يف العالقات املتنامي -يبدبو أحسب -ةن البحث يف الشعريإ«

  "Morpholojial"ةوالتشكيلي ةوالداللي ةوالرتكيبي ةيقاعيواإل ةالصوتي
هوم ال يقتصر فاعليته على وهو مف -التوتر ةمساف-ةمن وظائف ما يسميه الفجو  ةعنده وظيف ةوالشعري

 ةو شرط ضروري للتجربةأمميز  صيصةنه خأد بيكملها، أب ةانينساإل ةساسي للتجربنه املفهوم األإبل  ةالشعري
 ةو الرؤيالتجربة أ-نقيضا لوقد يكون - بوصفها شيئا مميزا عن  ةالشعري او الرؤيةأللمعاينأدق و بشكل ةأالفني

  .)2(»ةاليوميةالعادي
 ةالتوتر خاص ةمساف: ةنه ربطها مبفهوم الفجو أيب ميكن القول دبو أعند كمال الشعرية ملفهوم  ةخالصك

من وظائف ما يسميها  ةا وظيفأويرى  ةعالئقي ةذات ميز  ةن الشعريأل ةوالكلي ةمن خالل مفهومي العالئقي
ال  ة، فالشعريةالداللي ةالصوتي ةن من خالل املادمكوحتليالته ت ةانيسل ةالتوتر وهي ذات ميز  ةو مسافةأالفجو 

  .ةالفني ةللتجربنساين وشرط ضروري تنسلخ عن املصري اإل

  :ا���B+� هللا �;'� ا��-2-1-2-3-3

على الشعر فقط بينما  قتصرةم ةباعتبار الشعري "ةالشعري"من  بدال"ةالشاعري"مصطلح  دخأاميذحممد الغ«
ا الكليات بأ: ةالشعر والنثر معا، وعرف الشاعري يف ةدبياأل ةاللغ يصف مصطلح جامع ةصطلح الشاعريم

                                                           
  .123ص ، 1994، 1ط، احلمراء، بريوت، املفاهيم ،املركز الثقايف العريبو  املنهجو  مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة يف األصول: حسن ناظم  - (1)
  . 20ص ، 1987، 1ط، لبنان، بريوت، مؤسسة األحباث العربية، يف الشعرية: كما أبو ديب  - (2)
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ليل ما هي حتدب مثللأل يفهي تناول جتريد هسيس مسار أتادفةإىل دب نفسه، همن األ ةنابعدب عن األةالنظري
  .)1(»ةدبيداخلي له، فهو يشمل مصطلح األ
 ةمن منظوره حمدود ةن الشعريأل ةمصطلح الشاعرية بديال للشعري دخأاميذنالغأمن خالل هذا ميكن القول 

 ةدبياأل ةىل وصف اللغمهاإالشعر فحسب بل عم ةال تقتصر على دائر  ةما الشاعري،أتنحصر يف حدود الشعر فقط
  :ستويني معاامليف 

  .تشملهو  دبالشعر والنثر تنبع من األ
يعتمد النص األديب يف «ةدبيأوجد يف نصوص غري دتمنا قإديب و ال تقتصر على النص األ ةن الشاعريأويرى 

هي ابرز مساته  ةخرى ولكن الشاعريأن النص يتضمن عناصر أعلى الرغم من  تهعرياعلى شوجوده كالنص األديب 
دبا فهي ليست أن تكون أها ؤ و نصوص مل يقصد منشةأدبييف النصوص غري األ ةوقد توجد الشاعري، خطرهاأو 

ى النص ظال حي وبدوا ديبأكنص   تلقيه ا سببا أل ثرأويست به رأثديب لكنها تستحكرا على النص األ
  .)2(»ةدبياألهبسمت

كما توجد يف النصوص الغري   ةدبيتوجد يف النصوص األ ةن الشاعريأىل إلخص ناميذمن خالل ما قاله الغ
  .ةدبياأل مسته سبهديب وتكأستقبل كنص سباب اليت جتعله يله وسبب من األ ةاملميز  ةا الصفأل ةدبيأ

2-1-2-4-�  :��ى ا�#,�اء ا�,�ب ا�';�:	5 �ا�#,�

2-1-2-4-1- DE�'زك ا��.�:  

 حيث عملت ، ةالعربي ةلتعيد النظر يف واقع الشعري ةالثاني ةبعد احلرب العاملي ةلقد جاءت نازك املالئك
ل يعيد ظالذي  هتغيري مسار  ةقيدت شعرنا العريب القدمي حماول على ختطي الكثري من القواعد اليت ة، يافعةجاهد

والقواعد  ةالثابت ةشكال العروضيتلك األ ةزالإوكان من الضروري ، من الزمن ةطويل ةملد ةمقفل ةئر نفسه يف دا
حيث قالت يف مفهوم الشعر ، ة الرحبةيف فضاءات الشعري ةنطالق الشاعريواالنص  ةاليت ال تسمح حبري ةالراسخ

التفعيالت ويتعلق بعدد  ةاملوسيقي للقصيد يتناول الشكل  نهأقبل كل شيء ذلك  ةعروضية ظاهر ...... « احلر

                                                           
 .148، ص 2006دط، ، مطبعة مزوار، اجلزائر، الشعراء النقاد املعاصرينو  احملرتفنيو  احلداثية يف كتابات النقادرحيق الشعرية : بشري تاوريريت  - (1)

 1998، 4املصرية العامة للكتاب،ط التفكري من البنيوية إىل التشرحيية قراءة نقدية لنموذج معاصر،اهليئةو  اخلطيئة: عبد اهللا حممد الغدامي  -)2(
  .24ص
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غري ذلك مما هو قضايا د و الوتو  استعمال التدوير والزحاف سلوبأطر والقوايف و شرتتيب األيف الشطر ويعىن ب
  .)1(»....هحبث ةعروضي

شكل الشعري من موسيقى تم بال ةعروضية عن ظاهر  ةنه عبار أالل تعريفها للشعر احلر من خنالحظ 
  .هلذا اهليكل ةولويحيث تعطي األ ةوهيكل عام للقصيد ةووزن وقافي

إمنا و  الغاية منه ليس اجلماليةو  ىل حترير الشعر من اخلمول والكسل الذي يطغى عليهاهاإرمي يف مسعهي تو 
وجد الشاعر احلديث  لقد.... «ة جتماعيواال ةالتطورات احلضاري ةمواكبو  التعبريية أي تعبريا عن الواقع املعيشي

هذا غريبا يف عصر  وليسه يف طول عبارتحىت  االنطالق من الفكر اهلندسي الصارم الذي يتدخلىل إنفسه حمتاجا 
  .)2(».....ةوالروحي ةويعيش مأل جماالته الفكري ن حيطم القيودأويريد  ةيبحث عن احلري
 مضموناو  شكال ةعلى القوالب القدمية ثائرة جديد ةقد طالبت بشعري ةن نازك املالئكأيتضح لنا هكذا 

  .تلغي كل ما هو قدمي ةشعري
وكانت .... «ةا املضمون حيث تقول نازك املالئكمنإو  ةال يتحكم فيها شكل القصيد ةاثيداحل ةالشعري

ن يقسم أعر احلديث يرفض ان الشإحتكم الشكل يف الشعر،  هرهجو نه فيهذا امليل أل هحد وجو أالشعر احلر  ةحرك
-يعرب عنها، ونظام الشرطنيللمعاين اليت  ةاملتحكم ةن مينح السطو أريد منا يإو  رته تقسيما يراعي نظام الشطاعبار 

 ةاملوحد  ةالوزن والقافيمعني من شكل جل أ من ن يضحي الشاعر بالتعبريأمتسلط يريد  - ن قلناأكما سبق 
ينبغي استعماهلا  ةمعين ة البحث عن عبارات تنسجم مع قافين يبدد نفسه يفأا تفرض على الفكر أل ةمستبد
ويتمسك وكفاءة االنفعال على صدق التعبري  لالشك ةسالميفضل جتاه سلوب القدمي عروضي االن األإف ةومن مث
  .)3(»....ين اليت متال نفس الشاعرواملعا ةولو على حساب الصور  ةاملوحد ةبالقافي

فقد كانت دائما هي  ةاليت توحد القافي ةالقدمي ةلطريقلرافض  ين الشاعر احلداثأص لمن خالل هذا خن
  .للمعاين اليت يعرب عنها ةولويعطاء األإمامه حماوال جتاوزها بأالعائق 

  :دو.	�أ-2-1-2-4-2

 التباين يةه على مجالنينه يبإ، بل ةاحملاكا ةو مجاليةأها على العادال يبين مفهوم« نهةأدونيس للشعريةأما رؤيأ
  .)4(».....موقف فلسفي واجتماعي وسياسيخيتفي  اجلمايل هذا املنطق فختالف وخلاالو 

                                                           
  .53ص ، 1962، 1ط، منشورات مكتبة النهضة، قضايا الشعر املعاصر: املالئكة نازك  - (1)
  .46/47ص، منشورات مكتبة النهضة، قضايا الشعر املعاصر: نازك املالئكة - (2)
  .48ص:املرجع نفسه - (3)
  .436ص، احلقيقة الشعرية: بشري تاوريريت- (4)
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كل ىل جتاوز وختطي  ةإي دعو أتباين واالختالف ةالنه يربطها جبماليألنا  ةيتضحمن خالل رؤيته ملفهوم الشعري
  .ما هو معتاد

 ةالرتاثي ةشكال الشعريد على األر طر فهو متنه رؤيا تقع خارج املفاهيم واألأللشعر على  همنظور  نأحيث 
أن تتجاوز  من د لكل موجودا باستمرار البتظن تقول له لكي أتريد  ةن احلداثأفك..... «ودعوة لتجاوز املاضي

  .)1(».....ةاحلداثنفسك وغريك باستمرارألن التجاوز هو مبدأ من مبادئ 
  .والبقاء ةه لضمان االستمراريوهي تدعو ل ةن التجاوز من مبادئ احلداثأانطالقا من هذا خنلص 

 ومن مثة ةمشولي ةكلي  ةعن جزء والشعر نظر  ةعبار  ةالشعري ةما الصور اأن الشعر رؤيأدونيس أساس عند األف
وصلتها  هاشعري فيبل عن الكون الحبد ذاا  ةصور ة عنالاحلديث ةدونيس يف القصيدأحث ال يب... «

  .)2(»...نسانباإل
كون الشعري والرابط بينه وبني على ال ةياحلداث ةدونيس يشتغل يف القصيدأن ظأحنلمن خالل هذا 

  .نساناإل
ن يكون أال ميكن للنص الشعري  ةمن اخلاصيات اجلمالي ةجمموع ةعنعبار  ةن الشعريأتقدم قوله بوجز مان

  .شعريا من دوا

  :�+� ا�ھ�ب ا�+	��1 -2-1-2-4-3

من إنه ليس خالل جتربيت دركت من ألقد «ة اجلديدةقنعتحليق يف فضاء األةالعند البيايت هي شعري عريةالش
اخللق  ةجتدد باستمرار من خالل عمليأن اأمنا عليإمن التعبري و  ةشكال فنيدأتوقف عنأو أجتمد أن أاملعقول 

  .)3(»...نفسها بتعاقب الفصول ةطبيعدالجدتالشعري كما ت
  .للتجديد باستمرار ةفي التجديد واخللق الشعري والدعو هرغبت عكسالبيايت ي أين ر أحيث نلحظ 

 ةبالقصيد ةمساه شعراء احلداثأنه احللم مبا إرض، اهللا يف األ ةمملك ةقامإالشعر هو « لشعر من منظورهفا
  .)4(»نسان والعاملالمرئي واجلميل والقبيح واإلفيها املرئي و  افرضيت ةقصيد ةالكلي

                                                           
، قسنطينة، النشرو  املفاهيم ،دار الفجر للطباعةو  األصولو  الشعرية عند أدونيس دراسة يف املنطلقاتالرؤيا و  إسرتاجتية الشعرية:   بشري تاوريريت - (1)

  .183، ص2006
  .110ص ، 1978، 2ط، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، شعرنا احلديث إىل أين ؟:   غايل شكري - (2)
  .357/358ص، احلقيقة الشعرية:  بشري تلوريريت - (3)
  .359/360ص، احلقيقة الشعرية : بشري تلوريريت- (4)
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من  ةواها جمموعمن منظورهم حمت ةالقصيدو الشعر باحللم  تونينع ةن شعراء احلداثأانطالقا من هذا خنلص 
  .املتضادات
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 ةعن السلط ةهي ثور « ةعن احلداث هوجاء ذلك يف سياق حديثوالرتاث  ةالشعري ةيضا عن اللغأحتدث 
  .)1(»ةواللغويةبوياأل

 ةسلطا يعين  ةاللغوي ةما السلطأ، ةسياسو دبا ونقدا أفكرا و  ياملستودع الرتاث ةبوياأل ةاملقصود من السلط
  .ماملعج

عن املعايري والنظريات  ةالثور و يف التجديد  ةالرغب  ةعند البيايت هي شعري  ةبق ذكره الشعريسانطالقا مما
  .ةاجلاهز 

    

                                                           
  .359/360ص:املرجع نفسه- (1)



  إجراءات الشعرية لتحليل الخطاب الشعري 

  شعرية الصوت 

 الصوت

 النبر

 التنغيم

 الوزن

 القافية

 الروي

 اإليقاع

 التكرار

 الطباق 

 المقابلة

  الجناس
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  إ�4اءات ا�#,��� �/;�	= ا����ب ا�#,�ي-3

ت-3-1Hا� ���,I  

ت-3-1-1Hا�:  

للنص  ةالصوتي ةق من غريها لتشكيل البنيتنطل ةطاقته الكامنفيف الشعر العريب  ةخاص أمهيةصوت لل
 ةفصاحيإةاملماثل له كونه وسيل وأو املخالف أخر املتشابه خصائص الصوت نفسه، ومع اآل ةالشعري ومعرف

والعواطف  ةنفعاالت فيحنايا تعبرييالحساس وينقل ارتجم اإلوألن الصوت املميز الذي ي، ة لدى اإلنسانوتعبريي
  .خلا. ...تاف نني واهلواألالصراخ ةكاملتدفق

حللق والفم والشفتني يعرض له يف ا ىتالنفس مستطيال متصال ح معخيرج  عرض«:نهإبن جين هاحيث يعرف
  .)1(»ينما عرض له حرفاأيسمى املقطع ف، تهستطالاو  عن امتداده تثنيهمقاطع 

  .ةصوتي معنه قي أعن نشاط عضوي حركي تنش ةن الصوت عبار أمن خالل هذا التعريف نفهم 
اللغوي  هداء املتكلم يف نشاطأثر السمعي وهو من ذات األ ةاحلركي ةالعملي« :بأنهقد عرفه متام حسان و 

  .)2(»ةمسموعةصوات لغويأا ينطلق يف كالمه مالعادي اليومي، فكل
يقوم به املتكلم لتحقيق غايات  ةمسعي ةيقصد به نشاط حركي ينتج عنه وظيفالصوت عند متام حسان 

  .ةغراض معينأو 
 :قسمني رئيسيني مها ة إىلصوات اللغويقسم األنت

  :صوات اللينأ-
سم احلروف اطلق عليها اخلليل أحرف اجلوف و األب يزهر األو  وقد مساها اخلليل الصوائت،بهي احلركات، وتعرف «

ما ابن جين وقد اللهاةأ وأو احللق أاللسان  جن تقع يف مدار أاجلوف، دون  هواء خترج من اوذلك أل، ةاهلوائي
  .ملوصوتةمساها باحلروف ا

  :ةالحروف الساكن-

  )3(»تامحروف تعرف بالصو  يهو 

                                                           
  .80ظن ص  2008، 1دار الكتاب احلديث ،ط ، الصوتيات اللغوية دراسة تطبيقية على أصوات اللغة العربية: عبد الغفار حامد هالل - (1)
  .79ص : املرجع نفسه - (2)
كلية األدب قسم ،  داللتها يف شعر عبد الناصر صاحل دراسة تارخيية وصفية حتليليةو  تيةرسالة ما ستري البنية الصو : إبراهيم مصطفى إبراهيم رجب - (3)

  .18،ص  2003-2002، النحوو  اللغة
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  .دد نوعها من خالل خمارجهاحيتو صوات قسمني صوائت وصوامتلأل نأخنلص من هذا و 
  وتار ما الصوامت فمنها ما حيرك األأعند النطق،  ةوتار الصوتيتتحرك هلا األ، ةر هو ا جمأب متتاز الصوائت

  .ومنها ما ال حيركها ةالصوتي

  :ا��+�-3-1-2

صويت لدى يف الدرس الخرى، اليت تصنف األ ةاللغوي ةكباقي الظواهر الصوتي  ةلغوي ةصوتي ةالنرب ظاهر 
ن طرف اللغويني هتمام متاخرى، والقالظواهر األغريها من مهيتها عنأوال تقل  ةدثني يف جمال الفونيمات الثانوياحمل

  .نأاحملدثني ويعرف ب

  :ةلغ

  .، والنرب عند العرب هو ارتفاع الصوتةي مهز أهو اهلمس ونظر احلرف «
وضح يف النطق من غريه لدى أصبح ي؛ لةعلى مقطع معني من الكلم الضغطفهو :ما يف االصطالحأ
  .)1(»السامع

ذا إ، يف التوجهةهلا قيمة داللية وظيفي ةصوتي« سمةبحيث تتمتع  وضيةر الع ةالنرب يف اللغ ةمهيتكمن أ
يعتمد الداللة و اليت تنوع ةالتنوعات الصوتيأو ، ةوهنا يعترب من املالمح التمييزي، ن حيقق الغرض القصديأاستطاع 
  .)2(»سياقعليها ال

حتدد معىن و خرى احلركات األعن النطق وإبراز صفته ومتيزه من بني  صواتةأا متيز حركأمهيتها يف أتتمثل 
  .وجود النرب يف الكلمات من خالل السياق

3-1-3-J	��/ا�:  

للكلمات واجلمل، وميكن تعريفها ا نضافية اليت تصاحب نطقو اإلةأنيمات فوق الرتكيبيفو يم من الغيعترب التن
  .)3(»مثناء الكالأارتفاع الصوت واخنفاضه « نهأب

كذلك لكل   داء الكالم حبسب املقام املقول فيه، فكما لكل مقام مقالأالتنويع يف « خر يقصد بهأ تربعي
لتساؤل واالستفهام غري وامر غري النهي، غري الرثاء، واأل ةالتهنئف، اقتضاه دائه تناسب املقام الذيأيف  ةمقام طريق

  .)4(»ذاكهالنفي و 

                                                           
  . 261ص ، 1981، 2ط، القاهرة، عامل الكتب، دراسة الصوت اللغوي: أمحد خمتار عمر  - (1)

  .242/243ص ، 1998، 1ط، عمان، التوزيعو  دار صفاء للنشر، اللغويةسلسلة الدراسات ، األصوات اللغوية: عبد القادر عبد اجلليل  -)2(
  .164ص ، 1974، 2ط، دار البيضاء، دار الثقافة، مناهج البحث يف اللغة: متام حسن - (3)
  .177ص ، 2006، 1ط، القاهرة، مكتبة األدب، املختصر يف أصوات اللغة العربية دراسة نظرية وتطبيقية: حممد حسن حسن جبل - (4)
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ختالف يف درجات الصوت مما يعطي للكالم عن اال ةناجتةصوتية ن التنغيم ظاهر أجتمع هذه التعريف على 
  .طابعا صوتيا مميزا

  .)1(»يقاعات يف حدث كالم معنيو اإلةأعن تتابع النغمات املوسيقي ةبار ع«:ويعرف أيضا بأنه 
  .ثرها يف العبارات واجلملأيقاعات يظهر يم نوع من املوسيقى واإلغن التنأويعين هذا 

 :ا�زن-3-1-4

وهلا أو  ركان حد الشعر،أعظم أالوزن «ةللقصيد ةالشعر، اعتباره املوسيقى اخلارجيينفرد ا  ةيعد الوزن ظاهر 
ال يف  ةعيبا يف التقفيلقوايف فيكون ذلك ن ختتلف اإالأ، ةهلا ضرور  جالبو  ة، وهو مشتمل على القافيةبه خصوصي

  .)2(»الوزن
يرتبط و  الشعر عن النثر فرد بهتيقاع وهو مميز يلعالقته باإل عريف الش ةكبري   ةمهيأن الوزن ذو أهذا املعىن  ةدالل

  .ةبالقافي
ثري أنه يشبه التبأن يوصف أن يفسر ولكنه ميكن أكن ال ميللشعر، و  ةساسياأل ةالطاق«نهأيضا على أيعرف 

  .)3(»الكهربائي وأمغناطيسي 
  .اليت تسحب املتلقي وتؤثر فيه ةانه هو الطاقأي 

نه إ، ال بل لةخياأل ويلهبشاعر يعمق املو  ةحدةيزيد الصور  عهبطبالوزن....«فيوزنال ةتكمن شعري
ن الوزن هز  ةأامللهم ةالتعابري املبتكر و  ةاحلار  ةجتعله يتدفق بالصور  ةالنظم نشو  ةالل عمليخشاعر نفسه، اليعطي

يقاع وحسب وهو ال يعطي الشعر اإلة، يارخفي من املوسيقى امللهمتمقاطع العبارات وتكهرا بتسريفي  كالسحر
  )4(»ةوفتن ةثار إكثر أو  قعمأمنا جيعل كل نربه فيه أ

يتلقى، يدخل املستمع يف  جعله مستمتعا مباذن املتلقي و أثري على أتن الوزن يلعب دور يف الأنفهم من هذا 
والقلوب على السواء وهذا ىل العقول ليصل إحداث الفعل املؤثر إتتمثل يف  ةله شعريفحاسيس واملشاعر عامل األ
  .ثري والنفاذأمن الت ةقوي ةيقاع على درجذا كان اإلإ إالال يتم 

                                                           
  . 93ن ص  1998، 8ط، القاهرة، عامل الكتب، أمحد خمتار عمر: تر ، أسس علم اللغة: ماريو باي- (1)
  .78ص ، العمدة يف حماسن الشعر وأدبه: ابن رشيق القريواين - (2)
  . 179ص ، 1979، دط، بريوت، العربية للدراسات، م، احلركة الشعرية يف فلسطني احملتلة: صاحل أبو إصبع - (3)
  .193قضايا الشعر املعاصر ،ص: نازك املالئكة - (4)
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 :�ا���2	 -3-1-5

خر البيت أكوا يف ل؛ة القافييةمن القصائد ومس ةبيات يف قصيداأل ةصوات اليت ترتك يف ايهي تلك األ
  .بعتهت فالن إذا قفوت كمن قول

 ةبيات من القصيدو األأطر شواخر األأصوات تتكرر يف ةعدة أليست القافي« :نيسأبراهيم هاإويعرف
ويستمع  ترددها يتوقع السامع ةالفواصل املوسيقي ثابةمب فهي ةم من املوسيقى الشعريهاوتكرارها هذا يكون جزء 

قاطع ذات النظام خاص يسمى من معدد معني  فرتات زمنيه منتظر، وبعد ذن يفاألثل هذا الرتدد الذي يطرق مب
  .)1(»بالوزن

ل ساكن أو ىل إخر حرف يف البيت أمن « دهاليل حدعنداخل يف حتديدها فمنهم من قال مثال واختلفاقد ل
  .)2(»بل الساكنيليه مع متحرك الذي ق

  .يف البيت ةخر كلمأ«فش خعند األ
  .)3(»ةسمى شعرا حىت يكون له وزن وقافيالشعر وال يبختصاصي شركة الوزن االةالقافي نأالقدماء  ىوير 

من الوزن الشعري للبيت وهو عامل وهي جزء  ةد للشعر بدون قافيو وجال عرفيف الش ةمهم ةن القافيأي أ
واخر البيت الشعري أا ختتص بإالألرغم من االختالفات حول حتديدها بيات وباéألةإساسي يف تقسيم القصيدأ

  .ذن مساعه وتساعد على النغمثار مجايل تطرب له األأوهلا 

 :ا��وي-3-1-6

  .)4(»ةو تائيةأدالي ةليه فيقال قصيدإوتنسب  ةهو احلرف الذي تبىن عليه القصيد«
 ةبني ا احلركتاليت ت لفأطالق، و لف اإلأ، و ايف مثل قام لفويستثىن األ« مجيع حروف املعجم تكون رؤياو 

حنو  ةاليت تكون بدال من النون اخلفيف لفاأليت زيدا و أر : حنو عن التنوين لف اليت تكون بدالاألرحيال و و نا أحنو 
  ثلطالق ال تكون رويا، والياء يف متكون رويا، والياء اليت تكون لإل هذه ىلف سو أكل و  مل تصربام أقوله صربت 

: كذلك واو اجلمع حنوو طالق تكون رويا، واو اإلو  سوامها تكون رويا، ءال تكون رويا وكل يا "اذهيب"و "يقوم "
 محزةنيث حنو طلحه و أيا، وال اهلاء اليت للترو ال تكون  هوارم هحنو قص ةاحلرك اواهلاء اليت تستبني .... قوموا وذهبوا

  ما قبل اهلاء كان رويا حنو قوله سكن فإذا، اضربته، و بتهضمار، حنو ضر ال هاء اإلو 

                                                           
  .139ص، 1989، 1ج، اهليئة املشروعة ملؤسسة الكتاب، موسيقى الشعر العريب: حسىن عبد اجلليل يوسف - (1)
  .139ص: املرجع نفسه - (2)
  .88ص ، أدبهو  العمدة يف حماسن الشعر: ابن رشيق القريواين - (3)
  .98ص، دت، القاهرة ،دط، حممد صديق املنشاوة دار الفضيلة: معجم التعريفات : اجلرجاين على بن حممد السيد الشريف - (4)
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  رى مصبحه وممساهأحىت نساه أباخلليل  لىليس خلي
  :ةذلك قوله رؤي منو  صل قد تكون روياواهلاء اليت من األ

  ومل اسبه ، ىلéقالت أبيل
  هالعيش إال غفلة املدلما

  خلق املموه ملا رأتىن
  .)1(»بلهبعد غذاين الشباب األ

الياء عندما تكون و  الواوو  األلفن تكون رويا إال حرف أا نفهم أن كل حروف املعجم صاحلة من هذ
  .حرف مد

3-1-7-K�2عا�:  

و أالكون املنتظم  ةنسان يف حرك، عرافه اإلة، وهو من الظواهر القدميةيقاع من املصطلحات املوسيقياإل
 ول املعطى اللغويعلى ط ةدد تتوزع ا بعض العناصر املرت اليت ةالطريق«دق معانيه يعينأوهو يف  ةاملتكرر  ةاملتعاقب

ن أرتددها لاليت ميكن ة واملعجمي ةوالرتكيبي ةالصوتيمث الوحدات ول، الوقفات يف املقام األو  اتنرب خصوصا منها ال
  .)2(»يقاعإخيلق شعورا بوجود 

  .يقاعتنتج اإل ةواملعجمي ةوالرتكيبي ة والوقفات والوحدات الصوتيات والنرب ن الأيعين هذا 
وغري  ةنتظام السمات اليت تنتج ا الدول اللسانيايكون  ةيف اللغيقاع د اإلخيأنإ« :هنري ميشونيك هيعرف

هذه  ةوحدخبطاب وبه هو  ةالقيم اخلاص عينأتدالال، همسيأمتميزا عن املعىن املرجعي و  امعىن خاص ةاللساني
كيب، وهي تشكل يف ا ، الرت ةالوحدات املعجمي، النرب، النظم ةتنزل يف كل مستويات اللغأن تالسمات ميكن 

  .)3(»يقاعيإالفها حنوا يعطل القول مبستوى ئتا
يف الكالم،  ة، يظهر بوصفه تنظيما للحركةيقاع يكون داخل اللغن اإلأهذا  هليه من تعريفإما خنلص 

  .للذات ةولوييعطي األلذات عرب خطابه للات و خطاب عرب الذللوتنظيم 
قد  ةالظاهر  هذهالتناسب، و  ةحمدد ةما على مسافات زمني ةصوتي ةعن ترديد ظاهر  ةعبار « :نهأيضا بأعرف 
  .)4(»كما قد تكون جمرد صمت،  تكون ارتكازا

                                                           
  .141/142ص، موسيقى الشعر العريب: حسىن عبد اجلليل يوسف - (1)
  .477ص، النظريات الشعريةو  املعاصرة، احلقيقة الشعرية على ضوء املناهج النقدية: بشري تاوريريت - (2)
  .78ص ، 2014،ت 1القاهرة ،ط، النشرو  الرتمجةو  أروقة للدراسة، شعرية اإليقاع حبث يف قصيدة حممد الثبييت: راشد فهد القثامي - (3)
  .705ص، 2015، 35العدد ، جملة كلية اللغة العربية، داللة اإليقاع ونسقه التعبريي: راشد بن محد بن هاشل احلسيين - (4)
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عن  ةر وقد تكون عبا ةصوات حتدث يف فرتات زمنيأعن  ةيقاع عبار ن اإلأمن هذا التعريف يتبني لنا 
  .صمت

 :ا�/�Dار-3-1-8

فردت هلا عده هأمهيتعديد على مستوى النص وأل إسهامات، اليت هلا ةالتكرار من الظواهر اللغوي يعد
  .ني حتديده كمصطلح ويعرف على انهلو احملدثني حماو ألقدماء الدراسات سواء عند ا
 .)1(»خرىأتيان بشيء مره بعد عن اإل ةعبار « عند اجلرجاين

يف بسط املفاهيم  ةعادإذ هو إو املعىن أللفظ  ةعادإو  هتبار اعنه ال خيرج عن حدود أيعين : هذا املعىن ةداللف
 .كيد على اللفظ املكررأجل التأوحيدث من 
التشويق،  ةجه« ال علىإو تركيب وهذا التكرار يكون أسلوب أو أو حرف ةأحركو ةألفظر بتكرا يكون

  .)2(»و نسيبأذا كان فيه تغزل إستعذاباال
  .و اخلطابأالنص  ةالتكرار يزيد من شعري أننفهم 

ا، وهذا بسواه هكثر من عنايتأا الشاعر  يعىن ةيف العبار  ةهام ةعلى جه ححلا إ«:هو ةك املالئكز نا هتعرف
فتكرار يسلط الضوء على نقطه ، خيطر على البال لمسه كامنا يف كل تكرارنول البسيط الذي هو القانون األ

ديب الذي تفيد الناقد األ ةقيم ةنفسي ةلم ا، وهو ذا املعىن ذو دالليكشف عن اهتمام املتكةو  العبار يف ةحساس
 .)3(»بهكاتةحيلل نفسيو ثر يدرس األ

دراميا ذلك  ذا كان عرضرتباطبما حوله إظا ضعيف االفن يكون لأملكرر البد ن اللفظ اأ ا املعىنذه ةدالل
  .العام ةيتعلق يكل القصيد

  :ا��+�ق-3-1-9

 

لسنة العامة واخلاصة أاشتهر يف األدب العريب وشاع على يعد الطباق من املظاهر البديعية وهو فن أسلويب 
  .)4(»بني الشيئني إذا مجعتهما على حذو واحد تطابق« :يقول اخلليل: عرف على أنهقدميا وحديثا، حيث 

                                                           
  . 59التعريفات ،صمعجم : علي بن حممد السيد الشريف اجلرجاين - (1)
  . 162ص ، موسيقى الشعر العريب: حسىن عبد اجلليل يوسف - (2)
  .242ص ، قضايا الشعر املعاصر: نازك املالئكة - (3)
مؤسسة ، حممد صديق حسن خان: يليه العلم اخلفاق من علم االشتقاق و  عرفان مطرجي: تح ، كتاب البديع: أبو العباس عبد اهللا ابن املعتز - (4)

  .48ص ، 2012، 1ط، لبنان، بريوت، الثقافيةالكتب 
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  .يعين هذا اجلمع بني معنيني متقاربني يف اجلملة أو الكالم

  :ا�'7�2��- 3-1-10

املقابلة من الفنون البالغية املتعلقة باملعاين وصحتها وجبمالية صياغتها وبذلك تكون عنصرا مجاليا وتعرف 
  .)1(»يف الكالم مبعنيني أو أكثر، مث يذكر بعد ذلك ما يقابل هذا املعىن على الرتتيب ؤتىأن ي« هيعلى أا 

األول تكون بني كلمتني والثاين بني عبارتني  خالصة ملا سبق نستنتج أن الطباق واملقابلة عبارة عن أضداد
  .وهذا ما دل على مجال الكالم وحسنه

  :ا���Oس- 3-1-11

على وجه اخلصوص الشعر، وهو يعترب و  يكثر استخدامه يف األدب العريب، اجلناس من فنون البديع اللفظية
باملتماثلني يف احلروف أو بعضها  ؤتىهو أن ي« :عرف على أنهمن احللى اللفظية  اليت يستهجن اإلكثار منها 

  .)2(»خمتلف، أو تتفق صيغتهما اللفظيتني مع اختالف املعىن

  . جناس تامو  جناس ناقص: للجناس نوعني 

  :الجناس التام
  .)3(»اختالف كل كلمتني يف املعىن مع اتفاقهما يف نوع احلروف وشكلها وعددها وترتيبها«

  :جناس ناقص
  .)4(»نوع احلروف أو شكلها أو عددها أو ترتيبها :ما أختلف فيه اللفظان يف«

 .ويعين هذا تشابه اللفظني مع اختالفهما يف املعىن 

                                                           
  .139ص ، 2003، 2ط ، سوريا، التوزيعو  املكتب اإلسالمي للنشر، تعليق عبد الكرمي األشرت، االعتبار:  أسامة بن منقذ- (1)
  .9ص، دط، دت، دار الفكر العريب، نقد –أدب  –بالغة ، فن اجلناس: علي اجلندي - (2)
  .264أمني،البالغة الواضحة البيان،املعاين،البديع،دار املعارف،دط،دت،ص علي اجلارم ومصطفى - (3)
  .265ص :املرجع نفسه- (4)



  

  

  شعرية األسلوب 

 الصور الشعرية 

 االستعارة

 التشبيه 

 الكناية

 التناص

 األسلوب الخبري

 األسلوب اإلنشائي
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ب-3-2�>Pا ���,I  

ر-3-2-1Hا���  :ا�#,�

الشعري بشكل و  تعد الصورة الشعرية من العناصر األساسية اليت ال خيلو منها أي عمل أديب بشكل عام
اإلفادة قصد التأثري و  وظيفيت املتعةو  خاص، فالشعر يقوم على التصوير الذي يهدف إىل حتقيق املتعة، فيجمع بني

فهي ترتبط  )1(»ليةان نسميها بالرؤية اجلمأموضوع اخللق الفين ونستطيع « هي الشعريةيف املتلقي، فالصورة 
االستعارة، : باجلانب اجلمايل والفين للقصيدة، ويف مقامنا هذا حناول عرض الصورة الشعرية املمثلة يف ما يلي 

  .ااز، باإلضافة إىل ظاهرة التناص، التشبيه

  :ة</,�را�-3-2-2

عىن ال ملثبات إله بل هي  ععلéما مل يوض هجراءإو  ،صله اللغويأمن  لفظليست جمرد نقل لعند اجلرجاين 
ن تفصح بالتشبيه أتدع ن تريد تشبيه شيء بشيء فةأاالستعار ف« :من اللفظ ولكنه يعرفه من معناه معاالس هيعرف

دعت يف اسدا، فقد أيت أر : لتنك قأتفسري هذا ..... سم املشبه به، وتعترب املشتبه وجتريه عليه،اىل إوتظهريه 
  .)2(»اسدأنسان ياه وال يكون اإلإسد وجعلته أنه أنسان اإل

 ةملشاهي ا تهوصف ،فيها بني املوصوف ةالرئيسيني والعالق هحد طرفيأذن هي تشبيه حذف ةإستعار اال
 .دائما

: ىل قسمنيهاإالرئيسيني قسمذين الطريقني اىل هإوالبالغيون بالنظر « :املشبه واملشبه به: ركناها فهما ماأ
 .)3(»شيء من لوازمهرمز له وهي ما حذف فيها املشبه به، و  ةبلفظ املشبه به، ومكني فيهارح صوهي ما ت يةتصرحي

  .لفاظيري األالتشبيه فيها وحالوا يف حسن خت ةداعب شف كإذا ت، ةالشعري ةاللغ ة فتنةالصور  اتهوما مييز ه
 أو قواعد اإلدراج ألن الصورة نزاع بيت الرتكيب، اتغري للمعىن وحتويل للنظامأعلى  ةستعار وتنظر إىل اال«
اإلدراج وبني اخلطاب والنظام تقوم على عالقة متغرية تنتج أنواع خمتلفة من اازات فإن كانت العالقة هي و 

؛ ألن هناك نوع من دراجيللغة ال  تتحقق إال يف احملور االومن حيث هي خرق لقوانني ا، املشاة تكون االستعارة
  .)4(»واللغة تتحول كي تعطي للكالم معىن، هيمنة الكالم على اللغة

                                                           
  . 91، ص1991، دط، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعة، فلسفة اجلمل ونشأة الفنون اجلملية: حممد علي أبو ريان -)1(
ص ، 1978، 2ط، بريوت، دار املعرفة، حممد حممود الرتكزي الشنقيطي: تح ، املعايندالئل اإلعجاز يف علم : علي بن عبد العزيز اجلرجاين  -)2(

53.  
  .170ص ، دط، دت، احلجار عنابة، اللسانيات وتطبيقاا على اخلطاب الشعري ،دار العلوم للنشر وتوزيع: رابح بوحوش - (3)
  .169/170ص  :املرجع نفسه: ينظر- (4)
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3-2-3-R	+#/ا�:  

  :تعددت تعريفات التشبيه نذكر منها،ألساليب املوجودة باللغة العربيةوهو من االتشبيه فرع من علم البيان 
ة كقوهلم العلم كالنور يف دوات معلوممعىن أل مر يفمر ألةأمشارك« ، وعند علماء البيانةو التمثيل يف اللغه

  .)1(»تشبيه ةداأ، والكاف شبهوجه ال ةم مشبه، والنور مشبه به، واهلدايالعلف....ةايداهل
ال من  ةو جهات كثري أةواحد ةومن جه هالشيء مبا قاربه وشاكل ةتشبيه صفال« :القريواين قعرفه ابن رشي

وراق الورد ةأمحر  وارادأمنا إ"خذ كالورد "ن قوهلمأال ترى أاه، إيلكان  ةكلي  ةسبه مناسبانلو نه ؛ ألهمجيع جهات
  .)2(»هوى ذلك من صفرة وسطه وخضرة كمائمراوا الماسطو 

  .خر يف املعىنمر ألمشاركة أن التشبيه أ: هذا املعىن ةدالل
 :ركان وهيةأربعأالتشبيه يقوم على  فإنومن هذا 

 

 

 

 

 

  : نماطهأمن ابرز 
  .ةوبناؤه يتطلب صنع كبري  ةداشبيه ذكر فيه األ هو: التشبيه املرسل« - 
  .)3(»التشبيه وذكر املشبه واملشبه به ةداأه منحذفت هوما و : التشبيه املؤكد - 
لوه من وجه التشبيه، مما يسموه بسبب خبتجريده من التفصيل «استعمال يتميزو ه: التشبيه امل - 

  .)4(»يثدما خاصا يف إطار احلملقبل إملاىل مستوى يقتضي من اإسلوب الكالم أب

                                                           
  .219ص ، دت، دط، بريوت، املكتبة العصرية صيدا، البديعو  البيانو  يف املعاين جواهر البالغة: أمحد اهلامشي - (1)
  .174ص، أدبهو  العمدة يف حماسن الشعر: ابن رشيق القريواين - (2)
  .147ص ، 1987، تونس، املطبعة الرمسية، خصائص األسلوب يف الشوقيات: حممد اهلادي الطرابلسي - (3)

  .154/157ص ، اللسانيات وتطبيقاا على اخلطاب الشعري: رابح بوحوش : ينظر -)4(

 أداة التشبيه وجه التشبيه

 أركان التشبيه

 املشبه به  املشبه
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يزداد بيانا  كي  وجه الشبهذكر ط فيه رت شيإذ خالفه التشبيه امل، علéهو «: تشبيه املفصلال - 
 .)1(»وتفصيال

  :بليغالتشبيهال
يتميز  شبهالووجه وات األدحذف ختصارفتجياز واالاليت يعتمد فيها اإلة املثرية وجه البالغأمن جه هو و 

 ىمسأسمح باعتبار التشبيه البليغ مما ي«بني املشبه واملشبه به والتقريب بينهما  ةامالت ةللمطابق ةاحلواجز املادي ةزالإب
  .)2(»تامةةاملشبه به واملشبه تسوي بني وييسدرجه يف التشبيه الصريح من حيث هو 

  :التشبيه ةشعري

قال بعيدا يشبه وكلما كان هذا االنت طريفىل شيء إنه ينقل املتلقي من شيء أبيه يف التش ةتكمن شعري
 يف الصدر انشراح ويف جلو عجاا واهتزازها ويإىل إدعى واروع للنفس أباخليال كانت تشبه  ةعن البال، قليل اخلطور 

  .ةوبذالعو  ةليه من حيث احلالو إنفس نشاطا ومييل الطبع ال

3-2-4-���Dا��:  

النقاد  ةواختلف مفهومها حسب رؤي ةوالبالغي ةيف العديد من املؤلفات النقدي ةورد مصطلح الكناي
  .هنظر  ةكل واحد منهم حسب وجه  عرفهاإذ  والبالغيني
يذكره باللفظ ثبات معىن من املعاين فال إن يريد املتكلم أهنا  ةاملراد بالكنايو « عبد القادر اجلرجاين هايعرف

هو : يل عليه، كقوهلمليه وجيعله دلإيومي به ف ورد يف الوجود، يهىل معىن هو تالئإولكن جي ةاملوضوع له يف اللغ
  .)3(»الكرموكثري الرمادي يعنون كثري  ةقامالطويال  يريدونطويل النجاد، 

يردف  نأنه أخر من شآخلاص به، ولكن يذكر معىن املعىن بغري لفظ ا ةرادةأن الكنايأالتعريف  مغزى هذاو 
  .ذا كثر القرى كثر رماد القدرإطال النجاد و  ةطالت القامأذا إاملعىن املراد يف الوجود ف

  :قسامأىل ثالث هإىل املكين عنةإوتنقسم من حيث النظر 
  .عن ختصيص صفه باملوصوف ةكنايو  عن موصوف ةعن وصفة، وكناي ةالكناي

  :ةالكناي ةشعري
  .للتبسيط والتسهيلو  ،ةالعدي ةداث عنصر التشويق، نسيج الشعريإح

                                                           
  .160ص ، اللسانيات وتطبيقاا على اخلطاب الشعري: رابح بوحوش - (1)
  .105ص ، خصائص األسلوب، حممد اهلادي الطرابلسي: ينظر - (2)
  .52ص، 1978، 1ط، القاهرة، بالغته مكتبة الكليات االزهرية، الكنائي نشأته تطوره، األسلوب: حممد السيد شيخون - (3)
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  :ا�/��ص-3-2-5

ها ري بتصيو  هتياتص هلا جيعلها من عندمم، ةدجمت فيه بتقنيات خمتلفأخرى أفسيفساء من نصوص «صالتنا
و أخصائصها ودالالا  ةو تكتيفها بقصد مناقضأومع مقاصده، وحمول هلا بتنطيطهامع فضاء بنائه  ةمنسجم

  . )1(»هاددف تعضي
، وعلى التاريخ ةواحلديث ةالقدمي ةثور من التجارب الفنيأانفتاحها على امل«من خالل صانالتةتتحدد شعري

التقاليد اليت كانت  روج عن الكثري منغبة امللحة يف اخلنواعها على الصعيدين العريب والعاملي وبني الر أوالعلوم بشىت 
  . )2(»نصةحتكمه لكتاب

وخيلق االنسجام  ةو العناصر املتباعدةأشياء املتنافر و اجلمع بني األأتشكيل املدركات  ةعادإ«يضاأو 
  . )3(»ةوالوحد

  . ن التناص يعمل على بناء وضم ومجع كل ما هو متفرق وهذا ما خيلق انسجام بني الوحداتأيعين هذا 

3-2-6-Pب ا  :ا��+�ي<�

  . ةنشائيإو  ةخربي: ىل قسمنيإساليب تنقسم األ
  .)4(»ي بغض النظر عن قائلهأكالم حيتمل الصدق والكذب لذاته، اخلرب هو كل  ف«
يف زمن  وثتفيد احلد ةيو امسأة فعلي ةمطابقته له، واخلرب مجل واملقصود بصدق اخلرب مطابقته للواقع وبكذبه عدم«

ذا مل يكن يف إيضا أليه وقد تفيد االستمرار إثبوت املسند  ةتفيدمسيالفعل مضارع، واالذا كان إو االستمرار أمعني 
  .)5(»خربها فعل

، وهذه ةخبار الكاذبالواجب تصديقها كما يدخل فيه األ خبارن اخلرب يدخل فيه األأهذا املعىن  ةودالل
  . ليها لذاا ودون اعتبار ملن صدرت عنهإمور ننظر األ
  : اضرب ةىل ثالثإوقد قسم البالغيون اخلرب «
  . ي توكيدأاخلرب ويساق له الكالم خاليا من ويكون املتلقي فيها خايل الدهن عن مضمون : الضرب االبتدائي - 
  . مورمر من األأويساق للمرتدد يف : الضرب الطليب - 

                                                           
  .121حتليل اخلطاب الشعري ،ص: حممد مفتاح - (1)
  .21ص ، دت، دط، اجلزائر، إصدارات رابطة إيداع الثقافة، مجاليته يف الشعر اجلزائري املعاصرو  التناص: مجال مباركي - (2)
  .81ص : املرجع نفسه - (3)
  .14ص ، دت، دط، القاهرة، مكتبة اآلداب، بالغة الرتكيب دراسة يف علم املعاين: توفيق الفيل - (4)
  دت، دط، القاهرة، التوزيعو  النشرو  دار غريب للطباعة، البالغةو  الصرفو  القواعد الذهنية إليقان اللغة العربية يف النحو: بنيل راغب : ينظر - (5)

  .97/98ص 
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كيد التو و جيب توكيد الكالم فيه من ينكر مضمون اخلرب، وهذا الضرب ةالوهو يساق يف ح: نكاريالضرب اإل - 
  . )1(»نكاراإلةيندرج ويزداد كل ما زادت حال

ساليبه أنكاري لكل منهم إطليب،  ،نواع ابتدائيةأسلوب اخلربي يضم ثالثن األأا سبق بيانه نستنتج مم
  . وخصائصه اليت يتميز ا عن غريه

3-2-7-PاKب ا�>�E�#.:  

و كاذب، لعدم حتقق أنه صادق أن يقال لقائله أمل الصدق والكذب لذاته، وال يصح نشاء كل الكالم ال حيتاإل«
  . )2(»نشائياإوتوقفه على النطق به؛ مسي كالما لوله يف اخلارج دم

نه ليس أي او الكذب أون الذي ميكن احلكم عليه بالصدق نشاء ليس فيه املضمن اإلأهذا املعىن  ةدالل
  . مضمون خارجي ميكن احلكم عليه

  . نشاء غري طليبإنشاء طليب، و إ: ىل قسمنيإنشائي ينقسم سلوب اإلاألف

  :نشاء الطلبياإل

  : قسام وهيةأ تسعإىلليس حاصال وقت الطلب، وينقسم  اما يستلزم مطلوب«

  : مراأل-

م أمر، لى يف واقع األعأال كان الطالب ؤاي سأو ادعاء، ةأدىن، حقيقىل األإعلى هو طلب الفعل من األ
  . مدعيا لذلك

  : النهي-

  . وهو طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء

  : الدعاء-

  . علىدىن لألو الكف من األأهو طلب الفعل 

  : العرض-

  .هو الطلب بلني ورفق
  

                                                           
  .20ص ، بالغة الرتاكيب: توفيق الفيل - (1)
  .17-13، ص2001، 5ط، مكتبة اخلاجني ،القاهرة، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب: عبد السالم حممد هارون - (2)
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 : التحضيض-

  .)1(»زعاجإوهو الطلب يف حث و 

 : التمني-

ن أصل فيه مر مكروه كذلك واألأمتناع او أو بعيده، أمر حمبوب مستحيل الوقوع أهو طلب حصول «
  .ال، لوال، لوماأيت بلو، هل، لعل، هال، أيكون بلفظ ليت وقد ي

  : الترجي-

ن يكون أصل يف الرتجي شفاق، واألرتجي معىن اإللمر مكروه محالذا كان األإمر قريب الوقوع، فأهو طلب 
  . ثيبغريمها كليت أوعسى، وقد ي بلعل

  :النداء-

ن أي، نداء البعيد أو ةأن تكون باهلمز أالقريب  ةصل يف مناداأدعو، من أوهو املنادى حبرف نائب عن 
  . القريب بدعاء البعيد لغرض بالغي نيدعقمر وقد يعكس األ ،تكون بغريمها

  :االستفهام-

، هل، من ةاهلمز : واته، وهيدأمن  ةداةأالعلم بشيء مل يكن معلوما بوساط ي طلبأهو طلب الفهم، 
  . )2(»يأىن، كيف، كم، أيان، أين، أ،ما، مىت، 

  : نشاء الغير طلبياإل

  : منها ةساليب كثري أوهو ما ال يستدعي مطلوبا، «
  التعجب  - 
  . و الدمأبقصد املدح  "لَ عُ فَـ "ةىل صيغإحول وكل فعل فعال املدح والذم، أ - 
  . لفاظ الرجاءأ - 
  . لفاظ القسمأ - 
  . لفاظ العقودأ - 
  . نشاء املدح والذممن ذلك النعت املقطوع إل اذكرو و  - 
  . فعالمساء األأ - 

                                                           
)1 .17- 13ص ، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب: عبد السالم حممد هارون -)  

  .18-14ص:املرجع نفسه-)2(
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مما يفيد التعظيم  ةخرى غري منحصر أساليب أو  "كم"و نشاء التقليلإل"ربا"ن أفقد قالوا  ةكم اخلربيو  ربو  - 
  . )1(»والتنزيل وغريها

مر أقسام ةأىل تسعإوينقسم ة،لفظمعناه عن وجود الخر وجود أنشاء الطليب يتن اإلأمما سبق بيانه نستنتج 
  . استفهامو  نداءو  دعاء وعرض حتضيض ومتين، ترجي وي

يف لفظة أي ن يتحقق وجود معناه يف الوقت الذي يتحقق فيه وجود أطليب يقرتن فيه املوجودات مبعىن الغري 
  . اخل....وهي التعجب، املدح والذم، الرجاء، القسم، العقود ةساليبه كثري أو  ،الوقت الذي يتم اللفظ به

  

   

                                                           
  .170/171ص، م2007، ه1427، 2ط، موزعونو  ناشروندار الفكر ، أقسامهاو  اجلملة العربية تأليفها: فاضل صاحل السامرائي : ينظر - (1)



    

  

  شعرية الصرف 

 شعرية الكلمة 

 األفعال

 بنية الجملة

 االسم

 التأخيرو  التقديم 

 الوصلو  الفصل
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�� ا��Hف -4-3�,I  

  :�ا���H	 �ا����-4-3-1

ىل إيؤدي حتما  ةي حتول يف الصيغأن إنيتها، و آرؤيتها عن طريق الصيغ و  ةمستمد«ة الصرفي ةالدالل أتنش
مر ملموس بوضوح يف ابنيه أوهذا ..... و احلذفة أالصوتي ةضافمن خالل اإل ةتغيري يف حمتوى الدالل

  . )1(»لفاظاأل
ىل إيؤدي حتما  ةعلى الوحدات الصوتي أي تغري يطر أن إو اللفظ فةأجزء من الكلم ةالصرفي ةن الوحدأمبا 
  . ةتغيري الكلم

4-3-2-��,I� '�Dا��:  

كثر أما كان النص وكل« له ةفاظ والكلمات املكونلن النص تتحدث قيمته وجودته ومجاليته من خالل األإ
هي اليت متال فراغ فما الكلمات اليت يتكون منها، أ.... ةحابكثر ر أ، وداللتها ةكثر قيمةأوسلقا كانت الكلم ةناقأ

  .)2(»العامل ومن العالقات بني كال اجلانبنيذلك 
  . كلما كان النص مرنا وكان له ذوق مميز  ةبعناي ةذا كانت الكلمات خمتار إف

 لفاظ بتكرار حروف بعينها يف البيتموسيقى األ أوتبد" لفاظيضا من خالل موسيقى األأتتحدث 
من التناغم املوسيقى الداخلي يف النص تكرار الصوت يبعث لونا البيات وهذا من األ ةالشعري، مث يف مجل

  . )3(»الشعري
ن االنسجام الصويت الداخلي إ« ذننا وخلق انسجام داخليأيف  ةذا يبعث يف النص مجاال وحسن ونغمفه

  .)4(»خرأا بعض حني بعضه ةو بني الكلمأودالالا حينا، ، ينبع من التوافق بني الكلمات
بني و  اليت خيتارها، ةصوات املناسبوقدرته يف اختيار الكلمات واألعر الشا ةيتحقق هذا من خالل براع

  . اليت تكون من ورائها ةالدالل

                                                           
  .526ص ، 2002، 1ط، التوزيع عمانو  دار صفاء للنشر، علم اللسانيات احلديث: عبد القادر عبد اجلليل - (1)
  .533ص ، 2007، 1عمان ،ط، التوزيعو  جمدالوي للنشر" قراءة منتوجية يف أدبية األدب " علم الشعريات : عز الدين املناصرة - (2)
  .  248ص ، 2003، 1ط، دب، مكتبة اآلداب، الصورة الشعرية األعمى التطيلى: علي الغريب حممد الشناوى - (3)
  .248ص : املرجع نفسه - (4)
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4-3-3-	�7� '�Dا��:  

وصل بني  ةتكون مهز  ،يشكل لنا كلماتلعن سالسل صوتيه، يتصل بعضها ببعض  ةنساين عبار الكالم اإل
  .غراضهمأعن  الناس للتعبري

4-3-3-1-'�Dا� T��,1�:  

رجل وفرس وهي خبالف ك، وهي تعين اللفظ املفرد الدال على معىن،  لمَ ة ومجعها كَ علَ على وزن فَ  ةالكلم«
نه أف، ديز مقلوب زيد: حنو للكنه ليس بلفظ، وهي خبالف املهم نه يدل على معىنإف -ي المكتوبأ - اخلط

  .)1(»ويراد ا الكالم ةلق الكلمن كان لفظا لكنه ال يدل على معىن، وقد تطإو 

4-3-3-1-1-'�Dا�� 	:�Uا��:  

منا كثر بتصرف ذوات إنه إ« ، قال ابن جين واملازين"ل.ع.ف"اليت تتكون من ثالث حروف ةهي الكلم
به وحرف حيشى به  أ، حرف يبدةاقل ما يكون عليه الكلم املتمكن صول وهينه اعدل األيف كالمهم أل ةالثالث

  . )2(»وحرف يوقف عليه
  . عدل يف الكالمخف واألالفعل الثالثي هو األ نذافإمن ه

  :�وزان ا�D�'أ-4-3-3-1-2

 ةامليزان على حرك ةحبيث تنطبق حرك" لَ عَ فَـ " بامليزان الصريف " - م اسماأفعال كانت - ةالثالثي ةتوزن الكلم
  . وسكونه على سكوا ةالكلم

  .يزان الثالثيمم على ال ةبزياد ، وذلك"لَ علَ فَ " بامليزان الصريف  صولاأل ةالرباعي ةتوزن الكلم
  .)3(»المني على ميزان الثالثيةبزياد« صولاأل ةتوزن اخلماسي

  : مساء وحروفأفعال و أىل ةإتنقسم الكلم

4-3-3-4-Pلا�,�:  

  . و مخاسيأو رباعي أما ثالثي إويكون  )4(»ما دل على حدث وزمن«فعلال

                                                           
  .9ص، 2002، 1ط، أسس علم الصرف تصريف األفعال واألمساء دار األفاق العربية: رجب عبد اجلواد إبراهيم - (1)
مصر  ، القاهرة، دار القدس، مج، إبراهيم مصطفى وعبد اهللا أمني: تح، املنصف لكتاب التصريف أليب عثمان املازين: ابن جين أبو الفتح عثمان - (2)
  .32/33ص ، 1954، 1ط
  73ص، 2003، دط، التوزيعو  النشرو  دار مدين للطباعة، احلروف دروس ومتارين يف القواعدو  األفعال: حممد بوزواوي - (3)
  .4ص: املرجع نفسه - (4)
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  :�,�لاP ��7	أ-4-3-3-4-1

  : الفعل الصحيح والمعتل

  . للفعل ةىل نوع احلروف املكونإعتل ويرجع ىل صحيح ومإينقسم الفعل 

  :نواعأوهو ثالث " بَ تَ كَ ":ةمجيع حروفه صحيح تكانا  م«: الصحيح الفعل -أ

  . وال مضاعف ذهب ة، وال مهز ةحرف عل ةصليحرفه األأحد أما مل يكون  :سالملالفعال -ب

  . أل، قر أخذ، سأ: ةمهز  ةصليحد حروفه األأما كان : مهموزالالفعل  -ج

  . )1(»مد، جر: ةمكرر بغري زياد ةصليألحد حروفه اأما كان : لمضاعفالفعال-د

  ". لف، الواو، الياءاأل" ةحد حروفه حرف علتأكانا  م«: الفعل المعتل-ه

  : قسام هيةأربعأىل إينقسم الفعل املعتل 

  . وعد، وقف: ، حنوةوهو كل فعل كانت فاؤه حرف عل:المثال-أ

  . قام، صام: ، حنوةكل فعل كانت عينه حرف عل  :جوفاأل-ب

  . عاسعى، د: ، حنوةل فعل كانت المه حرف علك  :الناقص-ج

 . وعى، وقى: ،حنو ةحرفه الصحيح حرفان من حروف العل كل فعل لف حول  :اللفيف-د

  : ىل قسمنيإيقسم الصرفيون اللفيف 

  . ، وعىوىف: ،حنو  ةحريف عل المهو  ا كانت فاؤهوهو م:لفيف مفروق - أ

  . )2(»روى،عوى: حنو, ةعينه والمه حريف عل تكانا  وهو م :لفيف مقرون- ب

  : قسام الفعلأ

ما كانت مجيع حروفه كلها « ردىل جمرد ومزيد، ويعرفون الفعل اةإالعربي ةيقسم الصرفيون الفعل يف اللغ
  .)3(»ثالثي، رباعي ان، ما هو قسمةبغري عل ةريف الكلماال يسقط حرف فيها يف تص ةصليأ

  : الثالثي أوزان المجرد-أ

  : ةوزانا ستأننا جند له إىل صيغه املاضي مع املضارع فإذا نظرنا إ

                                                           
  .91ص، األفعال واحلروف دروس ومتارين يف القواعد: حممد بوزواوي -)1(

  .23ص، أسس علم الصرف:  رجب عبد اجلواد إبراهيم- (2)
  .23ص، 2004، 1ط، القاهرة، دار الفكر العريب، الصرفو  الكامل يف النحو: علي حممد الناىب - (3)
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  . رُ نصُ يَ  رَ صَ نَ : لُ فعُ يَ  لَ عَ فَـ «
  . بُ ضرِ يَ  بَ رَ ضَ : لُ فعِ يَ  لَ عَ فَـ 
  . حُ فرَ يَ  حَ رَ فَـ : لُ فعَ يَ  لَ عَ فَـ 
  . مُ كرُ يَ  مَ رُ كَ :  لُ فعُ يَ لَ عُ فَـ 
  . )1(»بُ حسِ يَ بَـ سِ حَ : لُ فعِ يَ  لَ عِ فَ 

  : وزان المجرد الرباعيأ-ب

  . رَ عثَـ ، بَ جَ حرَ دَ بفتح الفاء وسكون العني مثل  لَ لَ عْ فَـ «
  . جَ ِر حْ مثل دُ  لَ لِ عْ فُـ 

  . جْ ِر حْ مثل دَ  لْ لِ عْ فَـ 
  ول صل وهو األخريان متفرعان من األواأل

  . )2(»جورب على وزن فوعل ونعوس على وزن فعول: مثل ةرباعيك  وزانأوهناك 

  : وزان الفعل المزيدأ-ج

  . دَ محَ مثل اَ  لَ فعَ اَ «
  . رَ افَـ مثل سَ  لَ اعَ فَ 
  . قَ س مثل فَ  لَ ع فَـ 
  . َعَدلَ نْـ امثل  لَ عَ فَ انْـ 
  . دَ هَ تَـ مثل اجْ  لَ عَ تَـ افْـ 
  . رَ س كَ مثل تَ  لَ ع فَ تَـ 
  . مَ اصَ مثل ختََ  لَ اعَ فَ تَـ 
  .)3(»نَ سَ حْ تَ مثل اسْ  لَ عَ فْ تَـ سْ ا

نظار اليت قامت عليها كثري من األ ة، بل تكاد تكون اللبنةللغ ةساسياألهم املكونات أمن  ةتعد اجلمل
هدافها وصف بنيتها أوجتعل من  ةحنوي ةتتخذها كل دراس ةتركيبي ةىل كوا وحدمهيةإ، مرتجم هذه األةاللساني
  . وما حتمله من دالالت ومجاليات ةارد

                                                           
  .33ص ، 2008، 1ط، عمان، الطباعةو  التوزيعو  دار املسرية للنشر، التطبيق الصريف: عبده الراجحي - (1)
  .67/68ص، 2000، 1ط، عمان األردن ، الطباعةو  التوزيعو  دار املسرية للنشر، املدخل إىل علم الصرف:حممد منال عبد اللطيف- (2)
  .52-48ص، 2009، دط، بريوت، املكتبة العصرية، شذا العرف يف فن الصرف: أمحد احلمالوي : بتصرف - (3)
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4-3-4-	�7� �'Oا��:  

4-3-4-1-�'Oا��:  

  .)1(»ةبناء مكتمل الدالل ةاجلمل«
  . ةو الداللأالرتكيب  ةمن ناحي ءاسو  ةستقالليلمعىن وتتميز باالاملا كالم حيسن السكوت عليه وتأي أ

  . ةساسيـأمكوناا ال ةدراسةاجلمل ةونقصد ببني
  . ةفعلي ةومجل ةمسيةامجل: نوعانةللجمل

4-3-4-1-1-	�7� �'Oا� �ا�	'>�:  

  :ةاالسمي ةجملال-أ

  . )2(»واخلربأبتداملو أليه واملسند، إباملسند  انصليني، يعرفأتقوم على عنصرين لغويني «
  : ةمناط التاليىل األةإالبسيط ةالعادي ةاالمسي ةميكننا تصنيف اجلمل

  : ولالنمط األ«
  املسند + ليهإاملسند 

 ةساسياأل ةمطلق وهي البنيو ألول عام حيانا من املتممات، لتدل على مدأختلو  ةن اجلملأهذا النمط يفيد
  . ةمسياال ةللجمل

  : النمط الثاني
  املتمم + املسند+ ليهإاملسند 

  : النمط الثالث

  املسند + املتمم+ ليهإاملسند 

  : النمط الرابع

  .)3(»ممتامل+ املسند+ املتمم+ ليهإاملسند 
  . تممات لتدل على معىن تاممحتمل  ةاالمسي ةن اجلملأمناط األ اتهتبني ه

                                                           
، 2008، 1ط، األردن، عامل الكتب احلديث، بنية اجلملة وداللتها البالغية يف األدب الكبري البن املقفع دراسة تركيبية تطبيقية: د كراكيب حمم- (1)
  .13ص
  .22ص: املرجع نفسه - (2)
  .31/32- 24/25ص:، املرجع نفسهبتصرف- (3)
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4-3-3-4-1-2-�'Oا�� V  :�ا�'�*

  : ةمناط التاليويتمثل بنائها النحو يف األ" كان"و فعلي كأ، "نإ"صدرت بناسخ حريف ك ةهي كل مجل«

  : ولالنمط األ

  .مسند+ ليهإمسند + ناسخ

  : النمط الثاني
  .املتمم + مسند+ ليهإمسند + ناسخ

  : النمط الثالث
  .مسند+ متمم+ ليهإمسند + ناسخ

  : الرابعالنمط 

  .)1(»ممتم+ مسند+ متمم+ ليهإمسند + ناسخ

4-3-3-4-1-3-	�7� �'Oا�� 	�ا��,�:  

مر، سواء  أو أو مضارعا، أت بفعل سواء كان ماضيا أن بدتسمى فعلية إ« :عند ابن هشام ةالفعلي ةاجلمل
  . و املفعولأكان مبين للفاعل ء و ناقصا، سواأكان تاما أل متصرفا، جامدا، سواء كان الفع

  : نواعةأعند ابن هشام هلا ست ةالفعلي ةملن اجلأمن هذا التعريف يتبني لنا 
  .هو ملا يسمى فاعلأمصدره بفعل تام مبين املفعول،  ةفعلي ةمجل - 
  . مصدره بناسخ فعلي ةفعلي ةمجل - 
  .فعلها فذح ةفعلي ةمجل - 
  ةحبروف هلا الصدار  ةمسبوق ةفعلي ةمجل - 
  . عتماد التقديراب ةفعلي ةمجل - 
  .)2(»تقدم فيها املفعول على الفعل ةفعلي ةلمج-

                                                           
  .31/32-24/25ص، داللتهاو  بنية اجلملة: حممد كراكيب : بتصرف - (1)
  .31/32ص :املرجع نفسه: بتصرف - (2)
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4-3-5-  ���,I�'Oا��:  

املعطى  ةببؤر  ةللجمل ةتشكل املواقع العناصر املكون ةمن خالل العالقات الداخلي ةاجلمل ةتتجلى شعري
ثر اجلمايل الذي خيلقه ألا لنالحظ" صوره النحو" نقرا الرتكيب النحوي،فمنه « ويف النص ةالداليل والفين يف اجلمل

خري واالستعراض والفصل أالتوتر الشعري كالتقدمي والت ةقها املعياري النحوي من خالل بؤر عن نس ةاجلمل رتياحا
 ةسنادياإل ةلرتكيب البالغي على مستوى العالقوا ةالنحوي ةالرتكيب النحوي على مستوى العالقو ....... والوصل

  . )1(»ليهإبني املسند واملسند 
  .للنص ةاملكون ةل العالقات الداخليهنا تستمد روحها من خال ةالشعريومنه ف

4-3-6-J>ا�:  

  .)2(»ما دل على معىن يف نفسه غري مقرتن بزمن«

  :وزان ا�<Jأ-4-3-6-1

  .بْ اسِ حَ : اسم الفاعل« - 
  .الع على وزن فَـ  داد عَ : ةلمبالغة اصيغ- 
  .لَ عِ على وزن فَ  جَ ِر خَ : بهةالمش صفةال - 
  ولعُ فْ ون على وزن مَ مُ أْ مَ : اسم المفعول - 
  .ة اسم املكان يفرق بينهما السياقنفس أبني وهيستجاب م :اسم الزمان - 
  .جمرى مسار: اسم المكان - 
  .بدائي: النسب - 
  .فـَُعيل، قـَُريص:التصغير - 
  .)3(»َعلةٌ فْ َعل ومِ فْ َتاح مِ فْ َعال مِ فْ مِ :  اسم اآللة - 
خر يف وزاد احدمها على األ ةيف صف اشرتكان شيئني أعلى  ةمن الصدر للداللغ صو هو اسم م«:اسم التفضيل- 

  .كرم من خالدأحممد : حنو" افعل" يت على وزنأوي ةتلك الصف

                                                           
  .  06، ص2012دط، ، دمشق، منشورات إحتاد العرب، البنية الرتكيبية يف اخلطاب الشعري: يوسف إمساعيل -)1(

  .91ص، القاهرة ،دط ،دت، مكتبة اآلداب، اإليضاح يف حنو خمتار الصحاح: عبد اهللا أمحد جاد الكرمي - (2)
- 120دت  ص، التوزيع، القاهرة، دطو  النشرو  دار غريب لطباعة، قوانني التحليلو  علم الصرف العريب أصول البناء: صربي املتويل : بتصرف - (3)

123 .  
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  .)1(»حبأخري، اشر، أخري، شر، وحب، واصلها : وهي ةتت بغري مهز ألفاظ أوخيرج من ذلك ثالث 

  :V	�Wا�/�2�J وا�/-4-3-7

لقواعد تركيب، ترتكز على تصور خاص  ةويل النصوص املخالفأليها النحاة لتأإمها الدعاوي اليت يلج
جزاء الرتكيب، أالقواعد ما تفرضه من النظام بني منا من إبالفعل و  ةاملوجودللنصوص ال يتناول فيها اخلصائص 

 ةالنصوص املخالفويل أساليب تأكثر من أو أسلوب أب ةمتصل ةتشبكمويلها وقد تكون أت ةبغي ةاملاد ةصياغةعادإل
ت ن قدمإف" يف املعىنخري ودوره أالتقدمي والت ةمهيأىل هإشار سيبويأيب لقواعد الرتكيب، لقد اعر اإلتصرف اللقواعد 

ردت به أمنا إنك ضرب زيد عبد اهللا، أل :ول، وذلك قولكالفاعل، جر اللفظ كما جرى يف األ أخرتاملفعول و 
هم هلم، وهم أيتقدمون الذي بيانه منا إن كان إول منه و أتشغل الفعل بن أردت به مقدما، ومل تريد أمؤخرا ما 

واالهتمام واجلرجاين  ةخري رمزا للعنايأسيبويه اختذ من التقدمي والت" ممجيعا يهمام ويعميا ان كانإ، و أعىنببيام 
ن أواالهتمام عن  ةالعناين قصره على أيرى و  اين فيقف به عند هذا احلدن عبد القاهر اجلرجإف« يضا اهتم بذلكأ

  .)2(»ما فيه من معىن ةوتذوق حالو  كهنهلéإسرار الرتكيب وفهمه والوصول أدراك أيكون من عناصر 
  .باملعىن يف ذهن املتكلم ةاملرتبط ةالداخلي ةخري يتعلق بالبنيأالتقدمي والتف

  :نذكر منها ةصور التقدمي متعدد
على الفاعل، وعلى الفعل وجاء تقدمي  ةاجلمل شبهلى الفعل والفاعل، وجاء تقدمي تقدمي املفعول على الفاعل، وع«

  .)3(»اخلرب
  .يقرب املعىن العميق ويزيد النص مجاال ومتييزا ةسرار العربيأمن هو سر الرتتيب ف

4-3-8-=�  :ا��H= وا�

ىل إ، ةجمال واسع عند علماء البالغ تشغلاليت  ةاملهم ةمن املباحث البالغي ايعد الفصل والوصل واحد
ذكره و ترك العاطف « لكا حيث عرف على انهصعبها مسأو  ةبواب البالغأدق أفهو ميثل  ةالبالغ احد هجعل ةدرج

مار النضار، ض، ومة، ومنتقد البصري ةا حملك البالغإطيها، و على هذه اجلهات، وكذا طي اجلمل عن البني وال
  .)4(»بارغور اخلاطرسقدر الفهم، ومنظار، ومعيار متفاضل األو 

                                                           
  .103ص، الصرفو  الكامل يف النحو: علي حممود النايب - (1)
  . 88/89،ص1984، 1ط ، جدا، عامل املعرفة، )منهج وتطبيق ( يف حنو اللغة وتركيبها : خليل أمحد عمايرة - (2)
  .91ص : املرجع نفسه - (3)
دت ، دط، ابنان، بريوت، ضار الكتب العلمية، مفتاح العلوم، الدين أيب يعقوب يوسف ابن أيب بكر حممد بن علي السكاكيو  سراج امللة- (4)
  .249ص
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املتكلمني،  ةهو املعيار الذي تبىن عليه بالغ ن الفصل والوصل يف الكالمأليه من هذا التعريف إما خنلص 
  .فهو بليغ ةحسن ةان توظيفه بطريقفكل ما ك

  )1(»االستغناء عن عطف اجلمل بعضها على بعض برابط«:نهأيضا على أعرف الفصل 
  .حرف العطف يف اجلملويعين هذا ترك 

  .عطف بعض اجلمل على بعض«:ما الوصلأ
  )2(»لغرض بالغي ةداأو جمازي بأربط معىن مبعىن حقيقي  يضاأوهو 

  .العطف ةداةأبواسط ةو جمازيةأحقيقي اءو املعاين سو يعين هذا الربط بني اجلمأل

   

                                                           
  .216دت ،ص، 101العدد، جملة كلية اآلداب، الوصل يف خطب ج البالغةو  الفصل: حسن هادي نور - (1)
  .226ص : املرجع نفسه - (2)



  

  

  شعرية الداللة 

 االنزياح 

 الحقول الداللية 
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�� ا�����-5-4�,I  

 : ا�.>��ح ا���ي-5-4-1
  

األسلوب على  ىل تعريفإن بعضهم ذهب أحىت  ةسلوبياأليف الدراسات ةبارز  ةظاهر «يعد االنزياح اللغوي 
للتعبري عن شيء  ةتوفر للمتكلم طرق خمتلف ةن اللغأذلك ، لوفأو االنزياح عن االستعمال املأنه االختيار اللغوي أ

وذلك االختيار هو الذي يعرب عنه جاكبسون ...... سلوبهأويف هذا يكمن  ة املؤلف اختيار ما يشاء من اللغيتوىل
  . )1(»ليف السياقيأىل حمور التيإلتحول من حمور االختيار اجلدولبا

 ةىل دائر ةإالضيق ةاملعاين املعجمي ةمن دائر  ةن االنزياح خيرج اللغأن دل على شيء فهو يدل على إهذا 
  .ن االنزياح يرتبط باالختيار ارتباطا وثيقا أوهذا ما يربز  نساينالنشاط اإل

  :ا�.>��ح ا����� -5-4-2

مار ضف واإلذج والرتكيب واحلز يلد منها باملو  وىل للكلماتاأل ةطابع يلتوي بالدالالت الوضعي« : ذن هوإ
  .)2(»الوضعية ةوىل من تلك الدالالت اللغويأهم و أهي مبنطلق الشعر  ةثانوي ةدالالت فني

ضمار للحذف واإل ةبالنسب أماو الرتكيب أواء باملزج سالكلمات  ن االنزياح الداليل ناتج عنأيعين هذا 
  .فهي ثانوية

  :ا�.>��ح ا�/�!	+�-5-4-3

عندما خيرج على  ةشارات اللغويلإل ةاخلطي ةالسياقي ةبالسلسل« الرتكييب هو مفهوم يتصلاملقصود باالنزياح 
  . )3(»قواعد النظم والرتاكيب مثل االختالف يف ترتيب الكلمات

ىل إخرى، ويهدف ةأمن جه ةالصرفي ةوخروج عن القاعد ةمن جه ةالنحوي ةي هو اخلروج عن القاعدأ
، كل يقاعخري واإلأااللتفات، التقدمي والتاحلذف، : ومتاسكها ومن صور االنزياح الرتكييب جند ةسلوبياأل براز البىنإ
  . املسكوت عنها ةصر تساهم على فهم املعاين العميقالعنا اتهه
  

                                                           
  .26، ص1992، 1ط، دار البيضاء املغرب، عيون املقاالت، مدخل إىل األسلوبية تنظريا وتطبيقا: اهلادي اجلطالوي  -)1(

، جامعة قسنطينة، االنزياح الداليل يف األلفاظ العربية معجم العني منوذجا ،رسالة ماسرت، كلية اآلداب واللغات: سارة كرميش ، صونيا لوصيف- (2)
  .15، ص2011

  .211ص، إجراءاتهو  مبادئهو  علم األسلوب: صالح فضل - (3)
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 :ا�;2ل ا����	�-5-4-4

هو  "LEXICAL FIELD"و احلقل املعجميأ"SEMANTIC FIELD"احلقل الداليل«
 ةلوان يف اللغذلك كلمات األظ عام جيمعها، مثال حتت لف ةلكلمات ترتبط داللتها، وتوضع عادمن ا ةجمموع
  .)1(»اخل.....امحر، ازرق، اصفر: ا مثللفاظأم وتض" لون"فهي تقع حتت املصطلح العام  ةالعربي

  .)2(»يعرب عن جمال معني من اخلربة ةاللغوي ةهو قطاع متكامل من املاد« :بقوله "ULLMANN"عرفه
  .)3(»ملفردات اللغة ةجزئي ةجمموع:" بقوله"LYONS" و

  .يف املعىن  ةمن الكلمات تكون متقارب ةفات احلقل الداليل مكون من جمموعانطالقا من هذه التعري

                                                           
  .79، ص1985، 1ط، القاهرة، عامل الكتب، علم الداللة: أمحد خمتار عمر - (1)
  .79ص: املرجع نفسه - (2)
  .79ص: املرجع نفسه - (3)



 

  

  خطاب الشعرية في قصيدة رسالة في الحب: الفصل الثاني

  

  قراءة في ديوان رسالة في الحب 

  التعريف بالديوان

  قصيدة رسالة في الحب
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ان ر<��� �� ا�;@-1�  �Xاءة �� د

ان -1-1����7 T�  "ر<��� �� ا�;@"ا�/,�

حيمل يف طياته جمموعة من ، للشاعر عبد اهللا عيسى حليلح الة يف احلب عبارة عن ديوان شعريوان رسيد
  .اجلمال والرقةو  األشعار الرقيقة املالمسة للقلب مكتوبة بلغة تتسم بالوضوح

  .رسالة يف احلب: العنوان 
  .عبد اهللا عيسى حليلح: الكاتب 
  .الطبعة األوىل: الطبعة 

  .م2011-ه1432: سنة النشر 
  .النشر والتوزيعو  طباعةلدار التقريب ل: دار النشر 

  .اجلزائر: مكان النشر 
  .صفحة  59: عدد الصفحات  

  : لى ثالثة وعشرون قصيدة شعرية وهيحيتوي ديوان رسالة يف احلب ع
  ماذا علينا- 1
  تساؤل- 2
  حزن- 3
  احتفال- 4
  الروض املختال- 5
  القلب يعشق كل مجيل- 6
  أمنيات- 7
  تشبيه- 8
  ف األضداد تآل- 9

  جفاء-10
  حدثيين-11
  رجاء-12
  قصيدة سقطت سهوا من ديوان انون-13



 خطاب الشعرية في قصيدة رسالة في الحب....................: ......................الثانيالفصل 

[56] 

 

  عودي إيل-14
  رسالة يف احلب-15
  قسم-16
  غريه-17
  قالت-18
  كانت-19
  نسيان-20
  موعد-21
  وجه-22
  وداع -23

تتكون من ، عنوانه نفس اليت حتملو  إحدى القصائد اليت يتضمنها هذا الديوان "احلب رسالة يف"قصيدة 
متيزت باحلب واحلزن ، سطر" 65 "مخسة وستون  مخسة صفحات نظمت يف شكل أسطر شعرية حتتوي على

  :اللوم والعتاب واآلالم وما ينجم عن احلب من عواقب مريرة وهي كالتايل و  واالشتياق للماضي

 ر<��� �� ا�;@-1-2

  يادِ ؤَ  فُـ ا ِيف ميً دِ قَ  ل ي ظَ الذِ  ب ا احلُ هَ يـ أَ 
  ا يدَ دِ وجَ 
  يادِ ؤَ  فُـ ي ِيف ادِ ؤَ فُـ  نْ ا مِ يبً رِ قَ وَ 
  ا يدَ عِ ي وبَ ادِ ؤَ فُـ  نْ ا مَ صي قَ وَ 
  اقي شَ  ب احلُ بِ  ارَ ا صَ يدً عِ سَ  مْ كَ 

  ا عيدَ سَ  ب احلُ بِ  ارَ ا صَ قي وشَ 
  انً زْ حُ  الَ مَ واآل يدَ العِ  تَ لْ عَ جَ  مْ كَ 
  ايدَ عِ  مَ الَ واآل نَ زْ احلُ  تَ لْ عَ جَ وَ 
  ا ي ضِ ا ورَ ي نِ هَ  انَ ي كَ الذِ وَ 

  ا يدَ رِ شَ ا وَ وي غَ  ب احلُ بِ  ارَ صَ 
  !.. وِين نُ ظُ  وَ يِين قِ يَ  تَ فْ لَ تْـ أَ  تَ نْ أَ 
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  ؟ايدَ زِ مَ  ب ا احلُ هَ يـ و أَ جُ رْ تَـ  فَ يْ كَ 
  اوكً لُ مُ  تَ لْ لَ ذْ أَ  نتَ أَ 
  اجِ تَ بِ  وَ 

ُ
  !ايدَ بِ العَ تَ جْ و تَـ  -!ك ِ لْ مُ لْ ا لَ يَ  - كِ لْ امل

  ىضَ قَ  يكَ ي فِ الذِ ، وَ ادٌ هَ جِ  ب ا حُ يَ  يكَ فِ  ْربٍ صَ  ل كُ 
  ايدَ هِ شَ  انَ كَ 
   اِين غَ األَ  ب ا حُ يَ  يكَ ا فِ نَ بْـ تَ كَ م ْ كَ 
  ايدَ صِ القَ ب ا حُ يَ  يكَ ا فِ نَ بْـ تَ كَ َو 

  اودً عُ وُ  ارَ صَ  دْ قَ  يكَ ا فِ يدً عِ وَ  مْ كَ 
  ..!ايدَ عِ وَ  تْ ارَ صَ  دْ قَ  يكَ ا فِ ودً عُ وُ وَ 
  ارً هْ دَ  ب احلُ  اءِ قَ شَ ا بِ نَ دْ عِ سَ  مْ كَ 
  ؟اودَ رُ وُ  قِ وْ الش  بَ ا هلََ نَ فْ طَ قَ وَ 
  انَ بْـ شِ وَ  ب ا حُ يَ  يكَ ا فِ نَ بْـ بَ شَ  دْ قَ 
  !ايدَ لِ ب وَ ا احلُ يهَ أَ  نتَ أَ  تَ لْ ازِ ا مَ مَ نَ يْـ بَـ 
  ..انَ عْ بِ  يكَ فِ .. انَ عْ ضِ  يكَ فِ 
  اودَ جُ ا الوُ نَ قْ ق حَ  يكَ فِ .. ا نَ تْـ مِ يكَ فِ .. انَ شْ عِ  يكَ فِ 
  ..  !؟انَ يْـ لَ ي عَ قِ بْ ا تُـ مَ أَ  ب ا احلُ هَ يـ أَ 
  !ايدَ صِ حَ  قِ شْ العِ  مَ ئِ اقَ  رْ ظُ نْ أَ فَ  مْ قُ 
  ..!ِيب لْ قَ حيَْ وَ 
  .. !يائِ قَ شَ  عُ بْ نَـ  هُ نّ إِ 
  ا يدَ دِ حَ  ب ا حُ يَ  انَ  كَ ِيب لْ قَـ  تَ يْ لَ 
  ى رَ ا الوَ نَ يْـ ادَ عَ  نُ حنَْ  يكَ فِ وَ  ب ا حُ يَ  كَ بِ 

 اودَ سُ حَ  وْ أَ  والً ذُ عَ  إال!  
  اانَ وَ  هَ ا ِيف نَ أْ دَ تَ ا ابْـ نَ لْ ا قُـ مَ ل كُ 
  !ايدَ عِ تُ  نْ ا أَ ينً ميَِ  تَ مْ سَ قْ أَ  تَ نْ أَ 

  .. !امً الَ سَ : ا نَ لْ ا قُـ مَ ل كُ 
  ..!اودَ نُ اجلُ تَ أْ ب عَ  اءَ ضَ يْ البَـ  ةَ ايَ ا الر نَ عْ فَـ رَ وَ 
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  انَ بْـ رَ تَـ اقْـ  كَ نْ ا مِ مَ ل كُ 
 ِْ َا حُ يَ  ت اودَ دُ صُ  تَ دْ اعَ بَ تَـ ، وَ الً الَ دَ  ب!  
  تَ لْ لَ ضْ أَ وَ  تَ لْ لَ ذْ أَ  تَ نْ أَ .. ؟ااذَ مَ لِ ا وَ اذَ مبَِ : انَ لْ ا قُـ مَ ل كُ 
 ايدَ شِ الر!  
  :اهَ يْـ لَ عَ  تَ دْ ا زِ مَ وَ ، ب ا حُ يَ  تَ لْ قُـ 
  !يداَ نِ  عَ اِيت آليَ انَ كَ ُ إِ 

  اِين وَ  الغَ ِيف " يالً مجَِ " تَ دْ ه زَ  فَ يْ كَ 
  ؟؟!"ايدَ بِ لَ "  تَ يْ رَ غْ يد أَ الغِ  ب ِحبُ وَ 
  ر حُ  ل ا كُ ر حُ  سَ يْ لَ 

  !اودَ يُ قُـ  مْ مُ يضْ  ملَْ و  ،ب احلُ  ةَ ل ذِ  قْ انِ عَ يُـ  ملَْ 
  ا وْ امَ سَ د تَ قَ  الٌ جَ رِ  ب احلُ  ةُ ادَ سَ 
  !ايدَ بِ عَ  ب ا حُ يَ  يكَ وا فِ ارُ صَ  نيَ حِ 

  ىارَ كَ سُ  ب احلُ  ةَ ل وا ذِ ذ لَ تَـ واسْ 
  ؟!اودَ جُ سُ  يكَ ا فِ عً رك  مْ اهُ رَ تَـ  لْ هَ 
  قِ شْ ى العِ وَ  هَ ِيف  ابٍ بَ  فَ لْ ا أَ ايَ نَ مَ لْ ا لِ نَ قْـ رَ طَ و 
  !اودَ لُ نا اخلُ شْ اوَ ونَ 
  ..  ؟انَ يْـ قَ سَ  مْ كَ 

  !؟اودَ دُ قُ  ب احلُ  ةُ مَ رْ كَ   تْ انَ كَ َو ، انَ يْـ اقَـ سَ ا وتَ قينَ وسُ 
  اتٍ شَ اعِ ا رَ اهً فَ  شِ ال ا إِ نَ احُ دَ قْ أَ  نْ كُ تَ  ملَْ 

  اودَ دُ خُ  اقيدُ نَ والعَ 
 َافِ فَ عَ  نْ ا مِ نَ ذْ واخت  ارً تْـ سِ  وحِ الر  
  !اودَ رُ بُـ  رِ هِ الط  صَ الِ ا خَ نَ بْـ حَ وسَ 

  لٍ َال دَ و  ل دَ  ْنيَ بَـ 
  ايدَ مِ عَ  بَ لْ القَ  رَ يـ صَ  الٍ صَ وفِ  الٍ صَ وِ و 

  ان وعَ  كَ نْ ا عَ ضً ورِ  امٍ صَ وخِ 
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  !اودَ عُ ا الوُ نَ قْـ ا ذُ ومَ  ابَ ا ذَ نَ رُ مْ عُ 
  : ين عَ اسُ الن  ولُ يقُ أين سَ  يبِ سْ ا حَ منَ إِ 
  !ايدَ هِ شَ  ب  احلُ ِيف  اتَ مَ 

   



 

  البنية الصوتية واألسلوبية لخطاب الشعرية

  المستوى الصوتي

 البنية اإليقاعية الخارجية 

  الوزن 

  هندسة القصيدة  

  القافية  

  البنية اإليقاعية الداخلية  

 الهمس والجهر 

 التكرار

 الجناس 

 المقابلة

 الطباق
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2-1- �1Hى ا�  ا�'*/

و كما أواملوسيقى اخلارجية،  ةيني متمثلني يف املوسيقى الداخليساسأىل جانبني إيف هذا املستوى نتطرق 
براز وبيان إيف  ةواحد ةجلانبان وجهان لعمليقاع اخلارجي، وهذان ايقاع الداخلي واإليسمى لدى البعض اإل

  . ذن املتلقيأيغ له صومجاهلا وحسنها حيث تست ةموسيقى القصيد

  :ا���ر4	� ����2	اK �ا�+�	-2-1-1

  .القصيدة ةوالقوايف وهندس ةوزان الشعرييندرج حتته كل من األ
يت الناتج عن وزا الذي االتفاق الصو هو ، العربية ةيقاع اخلارجي يف القصيداإل« :نأحيث يرى حبارخمتار 

  .)1(»بداعيةةإيقاعيا مسبقا عن كل عمليإالبا قلكونه " الخارجي" حلق به نعت أو ، به املتزناللفاظها يف قأانتظمت 
  .تتخلل القصيدة ةيقاع يضم ميزات خمتلفوهذا النوع من اإل

  :ا�زن-2-1-1-1

كعنصر الشاعر   على شكل البحر الذي ينتقيه ةيف الشعر ويتبني يف القصيد ةيعد الوزن من الركائز اهلام
من  ةىل مستويات خمتلفةإجمزئ، منه ةالسواكن واملتحركات املستنتج ةسلسل«:نه أمجايل وزن البيت يعرف على 

  .)2(»وتادسباب واألاأل، التفاعيل، الشطران: املكونات
، يف بنيتها اخلارجية ةاحلداثي ةربيالع ةىل منط القصيدإ" في الحب ةرسال" نتمي هذه القصيدة الشعرية ت

 ةل حملها السطر الشعري املتموج فالقصيدمصطلح الشطرين وح«حيث جند هذا النوع من القصائد غاب عنها 
ربع وقد يصل أو من ثالث فأو من تفعيلتني ةأواحد ةالطول فالسطر قد يرتكب من تفعيل ةلف من اسطر متفاوتأتت
  . )3(»تفعيالتكثر من عشر أىل إ

 ةالواحد ةفقصيدته تفاوت تركيبها بني الكلم -الشعر الحر -حيث جنده الشاعر يعتمد على نظام السطر
 ةقد يكون هلا حبور عديد ةىل االختالف يف الوزن، فالقصيدإدى أعن البيت وهذا مما ةعوضا الواحد ةواجلمل

 ةباحالشاعر بصدد اإلف، مبحتوى القصيدة ةبوزن واحد وهذا له صلر غري مقيد نا الشعخر فهختتلف من سطر آل
نوعا من  ة مقيد بالوزن مما زاد يف القصيدن يكون حرا غريأفلهذا اختار ، ه وحالته النفسيةفصاح عما بداخلاإلو 

                                                           
  .19ص ، 1997، دط، وهران، ووظيفته، ديوان املطبوعات اجلامعيةالشعر الصويف القدمي يف اجلزائر إيقاعه الداخلي : خمتار حبار- (1)

  .07، ص1998، 1ط، القاهرة، الدار الثقافية للنشر، أوزان الشعر: مصطفى حركات -)2(
  .226،ص 2002، 1ط، طرابلس لبنان، جروس برس، القوايفو  املرجع يف علمي العروض: حممد أمحد قاسم - (3)
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الرمل املبين نفعاالته ومشاعره هو حبر اصال يالذي اعتمده الشاعر إل ةواحلسن والبهاء فيها فبحر القصيدالشوق 
  :على الوزن 

  نْ التُ اعِ فَ نْـ تُـ اعالِ فَ نْـ التُـ اعِ فَ نْـ التُـ اعِ فَ نْـ التُـ اعِ فَ نْـ التُـ اعِ فَ «
  : ومفتاحه

  )1(»نْ التُ اعِ فَ نْـ التُـ اعِ فَ نْـ التُـ اعِ فَ اتُـ قَ الثـ هِ يْ وِ رْ تَـ  رِ حُ بْ األَ  لُ مْ رَ 
ن تن فيه، ألالنطق به لتتابع فاعال ةلسرع« ومسي ذا االسم، البسيطةةالصافي ةوحبر الرمل من البخور اخلليلي

نتظام الي نسجةأوقيل مسي كذلك تشبيها له برمل احلصري، ، يععلى نوع من السري السر  ةالرمل يطلق يف اللغ
  .)2(»سبابهأوتاده من أ

الشاعر ف"  نْ التُ اعِ فَ " واحدة  لةيف الشعر احلديث ويبىن على تفعيقدميا كان قليل االستعمال، لكن كثر استعماله 
عبد اهللا عيسى حليلح استعان ذا البحر الن قصيدته حتمل مسات احلب والغزل وعليه اختياره للبحر كان مناسبا 

  .ملواقفه، والتنقل عرب طيات القصيدة
  .ا تعتمد نظام السطرتلف توزيعه عن النظام املعتاد ألهنا البحر خي" في الحبة رسال" يف قصيدة 

  ي ادِ ؤَ ي فُـ ا فِ يمً دِ قَ  ل ي ظَ الذِ  ب ا الحُ هَ يـ أَ «

  يْ دِ اْ ؤَ فُـ  يْ فِ  نْ مَ يْ دِ قَ لَ لْ ظَ  يْ ذِ لْ  بُ بْ حُ لْ هَ يُـ يْـ أَ 
/0//0/0 /0 /0/0///0/0/0 //0/0  

  نْ التُ اعِ فَ نْـ تُـ َالْ عَ فَ نْـ تُـ لْ اعِ فَ      نْ التُ اعِ فَ 

  ايدً دِ جَ وَ 
  نْ دَ يْ دِ جَ وَ 

///0/0  

  فـََعَالُْتنْ 
  )3(»يادِ ؤَ يفُ فِ يادِ ؤَ فُ نْـ ا مِ يبً رِ قَ وَ 
  يْ دِ اْ ؤَ فُـ  يْ فِ يْ دِ اْ ؤَ فُ نْـ مِ نْ بَـ يْـ رِ قَ وَ 

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

                                                           
  .226ص، القوايفو  يف علمي العروضاملرجع : حممد أمحد قاسم - (1)
  .77، ص1983، دط، القاهرة، مصر، دار املعارف، العروض اجلديد أوزان الشعر احلر وقوافيه:   حممود على السمان- (2)
  .35ص، 2011، 1ط، سكيكدة، التوزيعو  النشرو  دار التقريب للطباعة، ديوان رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح - (3)
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  نْ التُ اعِ فَ نْـ التُـ اعِ فَ نْـ تُـ َالْ عَ فَـ 

 تنوع يكشفوهذا ال، لبحر الرمل ةصلياأل ةبيات نالحظ خروجه عن التفعيلمن خالاللتقطيع العروضي لأل
وهذا  ةصلياأل مل يتقيد بالتفعيلة لكنه ةي حافظ على البحور اخلليليأيقاع، عن مدى التحول النوعي يف شكل اإل

وهذا ما زادها قوه  ة، وجتربته الشعريةالنفسي ةيل الرتباطه باحلالومبا يناسب حمتوى قصيدته وم ةالشعري ةللضرور 
  .الشاعر ةخيتلج نفسيما باملعاين و  ةىل نزعته ذات الطابع احلداثي فالوزن له عالقةإضافومجاال باإل

ان وز نسجام والتكامل بني املعاين واألعيالت وهذا ما ساعده يف حتقيق االغيري التفىل تإالشاعر  أحيث جل
لتصوير  ةطبيعي ةظاهر «كال فالوزن   ةنييتز ةفرضت عليه فرضا لتكون حلي ةموسيقي ةوليس الوزن يف الشعر صور 

  . )1(»ال ميكن االستغناء عنها مطلقا  ةالعاطف
  .ختللت القصيدةنواع الزحافات اليت أىل بعض ةإشار إهنا 

  :ز�Yف ا��+2-1-1-2-5

  :مثلته يف القصيدة أومن "  فعالتن"تصبح"  فاعالتن"  )2(»ذف الثاين الساكن من التفعيلةح«
  .)3(»ا يدَ عِ بَ ي وَ ادِ ؤَ فٌـ  نْ ا مِ ي صِ قَ وَ «
  اْ دَ يْ عِ بَ وَ يْـ دِ اْ ؤَ فُ نْـ مِ نْ يَـ يْـ صِ قَ وَ 

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

  نْ تُ َالْ عِ فَ نْـ تُـ َالْ عِ اْ فَ نْـ تُـ َالْ عِ فَ 
  ايدً عِ سَ  ب احلُ بِ  ارَ ا صَ ي قِ شَ وَ «
  نْ دَ يْ عِ سَ بِ بْ حُ لْ بِ رَ اْ صَ نْ يَـ يْـ قِ شَ وَ 

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

َفِعَالُْتنْ  َفْاِعَالْتـُنـْ   َفِعَالْتـُنـْ
  )4(»ايدَ رِ شَ ا وَ ي وِ غَ  ب احلُ بِ  ارَ صَ 
  اْ دَ يْ رِ شَ وَ نْـ يَـ يْـ وِ غَ بِ بْ حُ لْ بِ رَ اْ صَ 

                                                           
 1995، دط، ديوان املطبوعات اجلامعية، الشعرية العربية دراسة يف التطور الفين للقصيدة العربية حىت العصر العباسي: نور الدين السد : ينظر - (1)
  .79ص
  .79ص ، دس، دط، بريوت ،لبنان، دار النهضة العربية، القافيةو  علم العروض: عبد العزيز عتيق - (2)
  .35ص، رسالة يف احلبديوان : عبد اهللا عيسى حليلح - (3)
  .35ص، املصدر نفسه- (4)
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/0//0/0 ///0/0    ///0/0  

َفِعَالُْتنْ  َفِعَالْتـُنـْ   فَْاِعَالْتـُنـْ
  .)1(»؟اودَ دُ قُ  ب احلُ  ةُ مَ رْ كُ   تْ انَ كَ َو ، انَ يْـ اقَـ سَ تَ ا وَ نَ يْـ قَ سُ وَ «
  اْ دَ وْ دُ قُ  بِ ـــْـ بـــحلُْ  ةُ مَ رْ كُ تْ نَـ اْ كَ َو اْ ــنَ ــــــيـْ قَ اْ َـ سـتَ وَ  اْ نَ يْـ قَ سَ وَ 

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

َفِعَالُْتنْ  َفْاِعَالْتـُنـْ َفْاِعَالْتـُنـْ َفِعَالْتـُنـْ   َفِعَالْتـُنـْ

2-1-1-3- TDف ا��Yز:  

  :ومثاله )2(»فاعالت بتاء متحركة، فَْاِعَالُْتنْ وبذلك تصبح ، حذف احلرف السابع الساكن« وهو
  )3(»ايدَ لِ وَ بـ ا احلُ هَ يـ أَ تَ نْـ أَ تَ لْ ازِ ا مَ مَ نَ يْـ بَـ «
  اْ دَ يْ لِ وَ  بُ ـبـْ حلُْ  هَ يُ يْـ أَ تَ نْـ أَ  تَ لْ زِ اـْ مَ  اْ ــمَ َـ نــيْ ــبَ 
/0//0/0 /0//0/     /0//0/// /0/0  

  نْ تُ َالْ عِ فَ َفْاِعَالْتـُنْـ تُـ َالْ عِ اْ فَ فَْاِعَالْتـُنْـ 

2-1-1-4-=D#ف ا��Yز:  

  :ومثاله )4(»فعالت بتاء متحركة ، جتماع اخلنب مع الكف فتصبح فاعالتنا«هو
  .)5(»ىرَ الوَ  انَ يْـ ادَ عَ  نُ حنَْ  يكَ فِ وَ  ب ا حُ يَ  كَ بِ «
  اْ رَ وَ  اـْ نَ ــيْ دَ اـْ عَ  نُ ـحْ نَ كَ يْ فِ وَ بُـ ـبـْ حُ  اْ يَ  كَ بِ 

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

  َالْ عِ اْ فَ    نْ تُ َالْ عِ اْ فَ تُـ َالْ عِ فَ     نْ تُ ِعَالْ فَ 

وهذا ما "  َفِعَالُْتنْ " صبحتأ"  فَْاِعَالُْتنْ "صلية ت على التفعيلة األأتغريات طر ، سطر الشعريةما نلحظه يف هذه األ
  .يسمى بزحاف اخلنب

                                                           
  .38ص :ديوان رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح - (1)
  .79ص ، القافيةو  علم العروض: عبد العزيز عتيق - (2)
  .36ص، ديوان رسالة يف احلب:  عبد اهللا عيسى حليلح- (3)
  .79ص ، القافيةو  علم العروض: عبد العزيز عتيق - (4)

  .37ص، ديوان رسالة يف احلب:  اهللا عيسى حليلحعبد  -)5(
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الشكل فالتفعيل  فزحاماأ، وهذا حيدث يف زحاف الكف" َفِعَالْتُ " مث " فَْاِعَالْتُ " صبحتأ"  فَْاِعَالُْتنْ " يضا أ
فيكسبها نغما موسيقيا وجرسا  ةهذا ما حيتمه موضوع القصيد، "َفْاِعَالْ " مث" َفِعَالْتُ " مث"  َفِعَالُْتنْ " تصبح ةصلياأل

  . مجيال
مل يف وزن واحد، و  ةن مجيع مكنوناته ومشاعره الداخلين الشاعر من خالل هذا البحر عرب عأوعليه يتضح 
كثر من النظم فيه شعراء الغزل أحبرا رقيقا راقصا ولذلك « الرمل خرى، حيث يعد حبرور األحتتكرر استعماالته للب

كثر تداوال من قبل شعراء صبح هذا البحر األأيقاع املوسيقي، فقد وذلك ملا يناسب اإل )1(»اون قدمياواخلمر و 
  . احلداثة

  :ا�H2	�ة �ھ��<-2-1-1-5

ن صدر بيات تتكون مبيات هذه األأبعموها شكلها اخلارجي يتكون من  ةالكالسيكي ةالعربي ةالقصيد
شعارهم وهي أقبل الشعراء منذ القدمي يف نظم  من ةاليت كانت معتمد ةالعمودي ةوعجز وهذا ما يسمى بالقصيد

  :على الشكل التايل

  :الكالسيكية ةالقصيدة هندس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

  صدر عجز   

  
  بيت                          

و شعر أمسيت بالشعر احلر  ةجديد ةهندس ةاحلداثي ةوالتطور اكتسبت القصيد ةمع التجديد واحلداث
 ةوالتحرر من القافي ةالتفعيلكله على التحرر يف تكرار شعر السطر ال شعر الشطر، يقوم هي«التفعيلة 
التصرف يف التوزيع  ةىل نظام السطر الذي يرتك له حريإعلى نظام الشطرين وجتاوزه  يعتمدال يأ)2(»وقيودها

 اتهىل هذا النوع من الشعر، فهإتنتمي " في الحب ةرسال" وقصيدة ، الكلمات واجلمل يضا توزيعأيقاعي و اإل

                                                           
  . 219ص، 1969، دط، العراق، بغداد، مطبعة العايل، القافيةو  شرح حتفة اخلليل يف العروض: عبد احلميد الراضي - (1)

  .129ص، 2018، 1ط، العراق، مؤسسة دار الصادق الثقافية، جينوم الشعر العمودي واحلر: مصطفى عليوي قاظم -)2(
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ن مشاعره حىت يف فصاح عيف اإل ةالشاعر لديه احلريف، ومجالية ةداللي ةليست شكال فقط بل ذات قيم ةاهلندس
  .م عليها شعرهظاليت ين ةشكل القصيد

  :اثية دالحةالقصيد ةهندس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ا���2	�-2-1-1-6

خر أمن  أتبد، و بيات القصيدةأخر كل بيت من أاحلروف اليت يلتزمها الشاعر يف « اأعلى  ةتعرف القافي
  .)1(»ول ساكن سابقه مع احلرف املتحرك الذي قبل الساكنأىل إحرف ساكن يف البيت 
هي : ضهميف البيت وشيء قبلها، وقال بع ةخري األ ةا الكلمإفمن قائل  ةالقدماء يف القافيحيث اختلف 

  .و كلمتنيةأخر تكون بعض كلموعند بعضهم األ، خريةاأل ةخرون هي الكلمآوقال ، حرف الروي
 ةبقافي الشاعر ليس مقيدف، مبفهومها التقليدي حيث صارت غري ملزمة ةمل تعد تعىن بالقافي ةاحلر  ةفالقصيد

يتكهن ما هي  نأحد أيستطيع  لسطر الشعري فالل ةاملوسيقي ةهي النهاي د أصبحتعلى مدى قصيدته فق ةواحد
ضر عر القدمي الذي قد حياالش يود املاضي ومل يعد مثل صبح متحررا من قعر لكونه أايقف عندها الشاليت ة القافي

  .القوايف قبل الشروع يف قصيدته
 ةاحلرف الذي تبىن عليه القصيد« هومن خالل حرف الروي و  ةباستخراج القافيمن هنا سوف نقوم 

  . )2(»دائيةو ةأورائيةأبائي ةليه، فيقال قصيدإوتنسب 
وهذا ما نلحظه يف الشعر احلداثي وما يناسب موضوعات ، الواحدة ةه مل يلتزم بالقافيلشاعر يف قصيدتفا

  :شعر عصره ومثاهلا يف القصيدة 
  )3(»يْ دِ اْ ؤَ  فُـ ي ِيف ادِ ؤَ فُـ  نْ ا مِ يبَ رِ قَ وَ «

                        /0/0  

  القافية  

                                                           
  .135ص، 1991، 1ط، دمشق، دار القلم، الواضح وعلم القافيةو  العروض: حممد علي اهلامشي - (1)
  .136ص: املرجع نفسه - (2)
  .35ص ، ديوان رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح - (3)
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م السواكن انعداكلها مبتحركات و   ةخري كلماته األ  ىأن الشاعر أ" في الحب ةرسال"املالحظ يف قصيدة 
النص  كسبوهذه احلركات ت ويولكن هناك تنوع يف حركات حرف الر ةمطلق ةا قافيأي أية سطر الشعر يف األ

  :جراء احلب الذي عاشه وهي كالتايلةعن حالته الشعوري ةمعرب  ةمجيل ةموسيقي نغمةو  ةيقاعيةإقيم
  ."3، 1س" ملكسورة الداال ةقافي - 
 28  26، 24، 22، 20، 19، 18، 16، 14، 12، 10، 8، 6، 4، 2س " املفتوحة  الدال ةقافي - 

،31 ،33 ،35 ،37 ،39 ،41 ،43 ،45 ،47 ،49 ،51 ،53، 55 ،57 ،59 ،61  63 ،65 " .  
  ". 62، 54، 38، 34، 27، 25، 23، 7س " النون املفتوحة  ةقافي - 
  ".  64، 44، 17، 11س " النون املكسورة  ةقافي - 
  . "9، 5س " الياء املفتوحة  ةقافي - 
  ." 58، 50، 21س" الراء املفتوحة  ةقافي - 

، عي العام للقصيدةيقاعلى اجلو اإل ةهي املسيطر  ةالدال املفتوح أن قافيةحصاء نالحظ من خالل هذا اإل
ال تعد جمرد  ةوالقافي ةومجيل ةملموس ةعطى نغمأخرى، وهذا الرتتيب ياألالقواف ةوبقي ةالدال املفتوح ةيتخللها قافيل

عر فاء طابع االنتظام النفسي والزمن وتكشف عن االنفعاالت الشاإضىل اهإصوت موسيقي فقط بل تتعد
يف  ةكبري   ةوظف الشاعر قافيته بنسب دفق هورةا ة، فحرف الدال من احلروف الشديدهوعواطفه وكل ما خيتلج

  . اليت يتعرض هلا جراء احلب وويالته ةالنفسي ةليعرب عن احلال ةالقصيد

2-1-2- �	�Vا��ا �	��2�Kا �	ا�+�:  

2-1-2-1-��Oا�:  

النفس أن جيري معه حىت ينقضي  االعتماد يف موضعه، ومنعحرف أشبع « رف سيبويه اجلهر يف قوله
  . )1(»عتماد عليه وجيري الصوت اال

القاف ، العني، الغني، األلف، اهلمزة: " وقد حصى سيبويه األصوات اهورة تسعة عشرة صوتا وهي
فذلك تسعة عشرة ، الواو، امليم، الياء، الذال، دالضا، الزاي، الدال، ء، الطاءالظاء الالم، النون، الرا، الباء، اجليم
  . "حرفا

                                                           
، جامعة العقيد أكلي حمند احلاج، العريبرسالة ماسرت، كلية اللغة واألدب ، اجلهر واهلمس يف الصوتيات العربية: خدجية واضح ورشيدة زغيش - (1)

  .38، ص 2010/2011
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  :ا��'�-2-1-2-2

  وهي عشرة أحرف)1(»ماد يف موضعه حىت جرى النفس معهحرف أضعف االعت« :فعرفه على أنه
  . "الصاد والثاء والفاءو   والتاءاحلاء واخلاء والكاف والشني والسنيو  وأما املهموسة فاهلاء" 

حلروف اجلهر واهلمس يف القصيدة وأيضا ملعرفة أي احلروف األكثر حصائية إالتايل ميثل دراسة واجلدول 
  :حضورا يف القصيدة وهو كاآليت

  نسبته  تكراره  جمهور  مهموس  احلروف
  X  136  15.38%    األلف

  X  45  5.09%    الباء
  X    29  3.28%  التاء
  X  12  1.35%    اجليم
  X    35  3.95%  احلاء
  X  55  6.22%    الدال
  X  23  2.60%    الراء

  X    14  1.58%  الصاد
  X    20  2.26%  السني
  X    17  1.92%  الشني

  X    29  3.28%  ءافال
  X    38  4.29%  الكاف
  X  42  4.41%    القاف
  X  38  4.29%    العني
  X  75  8.48%    الالم
  X  45  5.09%    امليم
  X  51  5.76%    النون
  X    12  1.35%  اهلاء
  X  67  7.57%    الواو
  X  104  11.76%    الياء

  %100  884  11  8  اموع
                                                           

  .38ص  ،اجلهر واهلمس يف الصوتيات العربية: خدجية واضح ورشيدة زغيش - (1)
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  : من خالل اجلدول خنلص إىل ما يلي
   %73.59صوت وذلك بنسبة  651د األصوات اهورة يف القصيدة عد

يتبني لنا أن نسبة األصوات اهورة يف  %31.76صوت وذلك بنسبة  203أما األصوات املهموسة 
  القصيدة هي األكثر حضورا مقارنة بعدد األصوات املهموسة 

هنا استعمل الشاعر األصوات اهورة ليعرب ويكشف عن احلقيقة املأساوية فاألصوات اهورة هي األنسب 
للتعبري عن األوجاع وحالته النفسية من حزن وانفعال يف حلظات الغضب ليفصح عما بداخله من أوجاع وآالم 

  .ة يف استعماهلا خبالف األصوات اهورةهلذا نالحظ قل، عكس األصوات املهموسة اليت تعرب عن اهلدوء والسكينة
سيقى حيث حنس أن هناك انفجار بركاين من داخل نفس الشاعر وهذا ما زاد النص مجاال ومتيزا يف املو 

  .)1(»واملوسيقى تأليف من أصوات«

  :ا�/�Dار-2-1-2-3

و املقاطع أو اجلمل أو احلروف أفعال و األأمساء وقد يكون يف األ ةساسيالنص األ حدى بىنإتكرار لشكالي
و التوكيد ةأحساس ةو الرتكيز على نقطأالشاعر  هبعد ما يقصدةوهو إحلاح على خمتلف ةوشعري ةبعاد دالليأوله 

 أكثر وال ينشأو أورود اللفظ مرتني «ويقصد به  ةقدمي ةوفني ةبالغي ةوهو ظاهر ، التعبري ومجال اللغة ةوحيقق بالغ
  .)2(»ال ما قد يتولد من السياقإول زائد على األ نثامن تكريره معىن 

ومجال جوا عاطفيا  ةعلى القصيدبالتايل يضفي و  ة الصورة الشعريةجل تقويأالشاعر يوظف التكرار من ف
  .ثر مجايلأنفسيته مما يرتك يف ، املتلقي ووجدانهحساس إيتمثل يف  يثري ألغرض ت ةفين فهو يستمد هلذه الظاهر 

  :من التكرار وهي كالتايل ةمناط كثري أ" يف احلب للشاعر عيسى حليلح ةرسال ةقصيد"تتضمن

2-1-2-3-1-Pار ا�D1ظ ا����	E7/�ا� ��*��:  

  :سطر نذكر منهااأل ةيف بداي ةاملقرر  ةتكرار الكلمي أ
  ... ا نَ عْ بِ  كَ يْ فِ ... انَ عْ ضِ  كَ يْ فِ «
  .)3(»اودَ جُ ا الوُ نَ قْ قَ حَ  كَ يْ فِ ... انَ تْـ مُ  كَ يْ فِ ... انَ شْ عِ  كَ يْ فِ 

                                                           
  .20، ص2011/2012، جامعة وهران، الفنونو  اللغاتو  رسالة دكتورا، كلية اآلداب، الكتابة الصوتية العربية: حبيب زمحاين فاطمة الزهراء - (1)
  .114، ص2009دار هومة ،دط، ، خصائص اخلطاب الشعري يف ديوان أيب فراس احلمداين دراسة صوتية وتركيبية: حممد كراكيب - (2)
  .36ص : ديوان رسالة يف احلب : عبد اهللا عيسى حليلح - (3)
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ساسها أجزاء األ ةومتالمح ةمتماسك ةمن النص الشعري بني جعلعنصر من عناصر النص اللغوي  تكرارالف
ها معىن غري كلفي ةملعىن الشعري، فتكرار الشعر للفظا ةر ؤ ورها الكلمات املفاتيح اليت شكل من خالهلا احلب بوحم

كيد ملا هو عليه جراء احلب وما ينتج أفهو يف حاله ت ةحواله النفسيأحاسيس ومشاعر الشاعر و أعادي، تعرب عن 
  . املزيد ةيف قراء ةبغيف املتلقي للر  اوشوق ذةول عليه، وهذا ما زاد النص مجاال

  :�� ا�*�� .�*�D1� Rار ا���]-2-1-2-3-2

  :مثال ذلك 
  )1(»يادِ ؤَ  فُـ ي ِيف ادِ ؤَ فُـ  نْ ا مِ بً يْـ رِ قَ وَ «
  اجِ تَ بِ وَ «

ُ
  !ادَ يْ بِ العَ تَ جْ و تَـ  -كِ لْ مُ لْ ا لَ يَ  - كِ لْ امل

  .)2(»... انَ عْ بِ  كَ يْ فِ ... انَ عْ ضِ  كَ يْ فِ 
ناء غيف السطر الشعري وذلك إل ةالواردة يعيد الشاعر نفس اللفظ ةن تكرار اللفظأفمن خالل هذا يتضح 

 ةيف النص ويف نفسي ةمجالي ةمط من التكرار متباعدا، يعطي ملسفهذا الن ةثرييأت ةلفاظ ويكسبها قو األ ةدالل
 .املتلقي

2-1-2-3-3-Pار ا�D1��>:  

  :مثال ذلك
  . " 27، 1س" يها احلب تكرر مرتني يف القصيدة أ

  ." 40، 36، 34س " ات يف القصيدة كلما قلنا مكرر ثالث مر 
كلما " استحوذ على فكره الشاعر وشعوره ولفظة "  الحب" ن هذا العنصر املكررأفهذا التكرار يوحي لنا 

  .سي احلب اليت عاشهاآمل الشاعر يف جتاوز ويالت ومأمن خالهلا ي" قلنا
ما مينحها نغم موسيقي تطرب له وهذا  ةيقاع الداخلي للقصيدتحام اإلالتكرار ساهم يف انسجام وترابط و الف

يل فكل ما ملشاعر الشاعر مما يكسب املتلقي الذوق اجلم ةالنفسية يستجيب للحال ايقاعإذن، فيضفي عليها األ
  . خريقاع من سطر آلاإل ةزادت كثافزاد التكرار 

                                                           
  .35ص، ديوان رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح - (1)
  .36ص: املصدر نفسه - (2)
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 :ا���Oس-2-1-2-4
بالغ فطريه يرى حسن ن يعرف امسه وهو أعددت صوره يف البيان العريب دون ن اجلناس فن عريق، قد تإ

ليه عبد اهللا طنواإوائل من فأومن ، شهرهاأو  نواعهأبرز أقدم فنون البديع اللفظي ومن أن يعرف رمسها وهو من أدون 
 ةالكلم ئتجنأالتجنيس « :نهأالكربى عنده وهو يعرفه على  ةبواب البديع اخلمسأملعتز، فقد عده يف كتابه ثاين ابن

 . )1(»ليف حروفهاأن تشبهها يف تأوكالم، وجمانستها هلا خرى يف بيت شعر أجتانس 
ذا كان هذا إعما  حفصا إليف حروفها، من غري أبه مقصور على تشابه الكلمات يف تاملفهوم حسفهذا 
 . ال امأاحلروف  ةىل معاين الكلمات املتشاإالتشابه ميتد 

  . جناس تام وجناس ناقص: ابقا نوعانللجناس كما عرفناه س
وهيئتها احلاصلة من ، أنواع احلروف وأعدادها، هو ما اتفق فيه اللفظان يف أربعة أمور هي«:اجلناس التام 

  .)2(»أنواع اجلناس إبداعا وأمساها رتبةالسكنات وترتيبها وهذا أكمل و  احلركات
وهو ما اختلف فيه اللفظان يف واحد من األمور األربعة السابقة اليت جيب «) :الناقص(اجلناس غري التام 

  .)3(»السكنات وترتيبهاو  وهيئتها احلاصلة من احلركات، أنواع احلروف وأعدادها: توافرها يف الناس التام وهي 
  أمثلة ذلك هيو  للقصيدة جند أن اجلناس الغالب هو اجلناس الناقصومن خالل قراءتنا 

 :جناس ناقص - 
  .)4(»اي ضِ ا ورَ ي نِ هَ  انَ ي كَ الذِ وَ «
  )5(»..انَ عْ بِ  يكَ فِ .. انَ عْ ضِ  يكَ فِ «
  .)6(»!ايدَ صِ حَ  قِ شْ العِ  مَ ئِ اقَ  رْ ظُ نْ أَ فَ  مْ قُ «
  .)7(»ايدَ دِ حَ ب ا حُ يَ  انَ  كَ ِيب لْ قَـ  تَ يْ لَ «
  .)8(»تَ لْ لَ ضْ أَ وَ تَـ لْ لَ ذْ أَ  تَ نْ أَ .. ؟ااذَ مَ لِ ا وَ اذَ مبَِ : انَ لْ ا قُـ مَ ل كُ «
  .)9(»ايدَ مِ عَ  بَ لْ القَ  رَ يـ صَ  الٍ صَ وفِ  الٍ صَ وِ و «

                                                           
  .195ص ، لبنان ،دط ،دس، بريوت، دار النهضة العربية، يف البالغة العربية علم البديع: يق عبد العزيز عت- (1)
  .197ص : املرجع نفسه - (2)
  .205ص : املرجع نفسه - (3)
  .35ص، ديوان رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح - (4)
  .36ص: املصدر نفسه - (5)
  .37ص :املصدر نفسه - (6)
  .37ص: املصدر نفسه - (7)
  .37ص: املصدر نفسه - (8)
  .39ص: املصدر نفسه - (9)
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 : جناس تام-
  .. ؟انَ يْـ قَ سَ  مْ كَ «

  . )1(»!؟اودَ دُ قُ  ب احلُ  ةُ مَ رْ كَ   تْ انَ كَ َو ، انَ يْـ اقَـ سَ ا وتَ قينَ وسُ 
ثري فهو من احملسنات أالتلقي والت ةنوعا من مجالي ةالقصيديف الشاعر للجناس يف قصيدته منح نالحظ توظ

ة وذلك مبا ميتاز به من يموسيق ةكثر الظواهر البديعيأنه من أل، يقاع الداخلي للقصيدةاإل تنثرياليت  ةاللفظي
 هالشاعر من خالل توظيفف، يف تكثيف الداللةأثره برازها و إصوات و الذي يسمح بتكثيف جرس األيةالتكرار خاص

 ذذصغاء والتلىل اإلإفهو حيدث يف النفس ميال  ،اليت تعرض هلا نتيجة حبه هذاسي آللجناس يعرب عن حاالته وامل
 فهو ثريأت أيفتجد يف النفس القبول وتتأثر به ، مستساغة ةذن سهلعلى األ ةحيث جيعل العبار ، مته العذبةعبن
وكأن للشاعر أذن  من تالئم يف احلروف واحلركاتموسيقى حقيقية تنبع من اختيار الشاعر لكلماته وما فيها «

أي أنه من احملسنات اللفظية اليت تثري  )2(»داخلية وراء أذنه الظاهرة تسمع كل حرف وكل حركة بوضح تام
  . اإليقاع الداخلي للقصيدة

 :ا�'7�2��-2-1-2-5

كثر أو ةأن يؤتى جبملأ« ويقصد ا ةاحملسنات املعنوي ةارز من فنون البديع يقع حتت طائلفن ب ةلاملقاب
 . )3(»مث يؤتى مبا يقابل ذلك على الرتتيب ةمبعاين متوافق

 ة، ومن مناذجها واليت وظفها بكثر تيان مبا يقابل ذلك على التوايلكثر مث اإلأو أاجلمع بني معنيني أي هي 
 :نذكر منها

  يادِ ؤَ  فُـ ي ِيف ادِ ؤَ فُـ  نْ ا مِ يبً رِ قَ وَ «
 . )4(»ايدَ عِ ي وبَ ادِ ؤَ فُـ  نْ ا مَ صي قَ وَ 

على احلب  ةالدال" وقريبا من فؤادي في فؤادي" الشاعر يقابل كل سطرين متتاليني فقابل بني عبارة 
اليت تصيب الشاعر  ةالنفسي ةاحلالو  ةالقسو و  على الفراق والبعد ةالدال" يا من فؤادي وبعيداقصو "والقرب بعبارة

 . جراء هذا الفراق
  اقي شَ  ب احلُ بِ  ارَ ا صَ يدً عِ سَ  مْ كَ «

                                                           
  .38ص ،ديوان رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح - (1)
  .97ص، دس، دط، مصر، القاهرة، مطبعة دار املعارف، يف النقد األديب: شوقي ضيف - (2)
  .182ص ، 2011، دط، القاهرة، التوفيقية للرتاتالدار ، املعاينو  البديعو  الكايف يف البالغة والبيان: أمين أمني عبد الغين - (3)
  .35ص، ديوان رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح - (4)
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 . )1(»اعيدَ سَ ب احلُ بِ  ارَ ا صَ قي وشَ 
للشاعر اليت حتولت  ةالنفسي ةتعرب عن احلال ةفهذه العبار " اقي شَ  ب الحُ بِ  ارَ ا صَ يدً عِ سَ  مْ كَ " يضا بنيأقابل 
 ةهي عكس احلالف" اعيدَ سَ  ب الحُ بِ  ارَ ا صَ قي وشَ " مل جراء هذا احلب ووالته وعبارة واأل ةىل املعاناةإمن السعاد

  . وفرح ةسعاد ةمل فاحلب جيعل كل شقي يف حالالشقاء واأل ةوىل حالاأل
  انً زْ حُ  الَ مَ واآل يدَ العِ  تَ لْ عَ جَ  مْ كَ «
 .) 2(»ايدَ عِ  مَ الَ واآل نَ زْ احلُ  تَ لْ عَ جَ وَ 

الفرح  ةحيمل دالل ةلعيد عاداحتمل تناقض ف ةوهذه العبار " انً زْ حُ  الَ مَ واآل يدَ العِ  تَ لْ عَ جَ  مْ كَ " يضا بنيوقابأل
جاءت حتمل نوعا " ايدَ عِ  مَ الَ واآل نَ زْ الحُ  تَ لْ عَ جَ وَ " هلا ةاملقابل ةاجلملو مل، ن واأللكن الشاعر ربطه باحلز ، والسعادة
  .انفراج وزوال اهلموم  ةؤل واالنشراح فالشاعر هنا يف حالمن التفا

  ا ي ضِ ا ورَ ي نِ هَ  انَ ي كَ الذِ وَ «
  .) 3(»ايدَ رِ شَ وَ ا وي غَ  ب احلُ بِ  ارَ صَ 

ار صَ "اليت تقابلها ةواجلملي انه كان سعيد يف حياته أ" اي ضِ ا ورَ ي نِ هَ  انَ ي كَ الذِ وَ " يضا يف قوله أجندها 

 . وىأصبح طريدا دون مأي أ، صبح غويا وشريداأحب أي بعد ما أ" ايدَ رِ شَ ا وَ وي غَ  ب الحُ بِ 
الداخلي هاوحسن يف إيقاعها ومتاسك ةزاد من رونق ومجال قصيد ةبكثر  ةنالحظ توظيف الشاعر للمقابل

 تؤثر املبدع اليت ةساليب املهمفهي من األ، الشعر ةيضا تعايل من قيمألفاظ ومعانيها، و بني األ ةالصل ةوتقوي
هذه اد بداع الشعري، حيث استخدم الشاعر املتقابالت ليصف حمبته وما حيدث له نتيجة ازديوطريقته يف خلق اإل

  . يف قلبه ةالن نار احملب ةوال يلتذ باحليا، احملبة

  :��+�قا-2-1-2-6

بابا فيجعل منه ، ىل ما يف التضاد من قيم مجاليةإنا العرب القدماء اؤ ن يتنبه علمةأمل يكن من باب املصادف
دب العريب اليت اشتهرت يف األ ةسلوبيون األهو من الفنفواللفظية  ةس احملسنات املعنويأرئيسا امسه الطباق، هو يف ر 

اجلمع بني « :نهأوالتكافؤ والتضاد، فقد عرف على  ةفقط مسي املطابق ةاملتعدد اتهقدميا وحديثا بتسمي اعوش
  .)4(»الشيء وضده يف الكالم

                                                           
  .35ص ، ديوان رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح - (1)
  .35ص ، ديوان رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح - (2)
  .35ص: املصدر نفسه - (3)
  .303ص، البديعو  البالغة يف املعاين والبيانجواهر : السيد أمحد اهلامشي - (4)
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  :التالية ةسطر الشعريمن الطباق يف قصيدته نذكر يف األ الشاعر الكثري وظف
  يادِ ؤَ  فُـ ا ِيف ميً دِ قَ  ل ي ظَ الذِ  ب ا احلُ هَ يـ أَ «

  ا يدَ دِ وجَ 
  يادِ ؤَ  فُـ ي ِيف ادِ ؤَ فُـ  نْ ا مِ يبً رِ قَ وَ 
  ايدَ عِ ي وبَ ادِ ؤَ فُـ  نْ ا مَ صي قَ وَ 
  اقي شَ  ب احلُ بِ  ارَ ا صَ يدً عِ سَ  مْ كَ 

  . )1(»اعيدَ سَ ب احلُ بِ  ارَ ا صَ قي وشَ 
  : نواع من الطباق وهيةأخنرج بعد ةسطر الشعريمن خالل هذه األ

  جديد≠قدمي
  بعيد≠قريب 
  شقي≠سعيد 

  :سطر التالية يضا يف األأوقد ورد 
  . وعودا -وعيدا: يف السطر التاسع عشر - 
  . شبنا - شببنا : يف السطر الثالث والعشرون - 
  . متنا - عشنا: يف السطر السادس والعشرون - 
  . تباعدت - اقرتبنا: يف السطر الثامن والثالثون والتاسع والثالثون - 
  . عبيدا -ملوكا: ربعون والثالث عشريف السطر التاسع واأل - 
  . فصال -وصال: يف السطر الواحد وستون  - 
  . رضا -خصام: ستون السطر الثاين و  يف - 

ن يتفرد أحيث حياول الشاعر  يتضح، بضده فاملعىن ةيقاعياإل ةضاف التجانس ومجال يف البنيأوهذا الطباق 
يف ظاهر اللفظ  ةرائع ةثر فين يضفي على النص مجاليأله من خالل توظيفه هذا، الطباق  سلوبه اخلاص املميزأب
يساعد يف فهم ا و قللكالم ورون ةيعطي عذوبو ، ئيهتؤثر يف سامعيه وقار  ةدقه يف املعىن، وجيعل للنص روح ناطقو 

، جل حتسني املعىنأىل الشعر من إتضاف  ةبالغي ةنه حلياستخدامه أل منكثر الشعراء أاملعىن ووضوحه حيث 
    . واجلمال ةشعارهم العذوبأفوا على ضولي

                                                           
  .35ديوان رسالة يف احلب، ص: عبد اهللا عيسى حليلح - (1)



 

  

  

  المستوى األسلوبي 

 الصور الشعرية 

 التشبيه 

 التناص

  األساليب
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2-2-�7�>Pى ا  ا�'*/

2-2-1-��ر ا�#,�Hا�  

  ضافة إىل ظاهرة التناصاالستعارة والتشبيه وااز باإل واليت تندرج حتتها كل من

  :ا�</,�رة-2-2-1-1

من ااز اللغوي، وهي تشبيه حذف «تعد االستعارة لونا بالغيا شائعا يف الشعر من قدميه إىل حديثه فهي 
  . )1(»دائمارفيه، فعالقتها املشاة أحد ط

  .تصرحييةاستعارة مكنية واستعارة  :قسمانوهي 
فاالستعارة ترفع املعىن احلقيقي إىل املعىن الشعري اازي فهي من املهارات واألساليب اليت ميارسها كل 

فاستعمال الشاعر لالستعارة يف شعره أمر البد منه  املرتاكمة،أديب مبدع، فهي تعكس الطاقة اخليالية والتعبريية 
في على الكالم نوع من ضير للمشاهد وتوظيفها يحداث وتصو ألن أعماله وهي خالية منها تكون جمرد سرد لأل

  . اجلمال
  .ولالستعارة وجود واضح يف القصيدة بنوعيها

  .)2(»وهي ما صرح فيها بلفظ املشبه به«:التصريحيةاالستعارة -

  . )3(»وقطفنا هلب الشوق ورودا«: ستعارة يف القصيدة واملتمثلة يفحيث وظف الشاعر هذا النوع من اال
حيث شبه الشاعر ، الشوق بالورود يف قطفها فذكر املشبه وهو الشوق، واملشبه به وهو الورودحيث شبه 

من خالل القطف وهذا إن دل على شيء فهو اجلانب اخليايل " الورود" بشيء مادي" الشوق " شيء معنوي
  . الواسع للشاعر

  .)4(»لوازمهاملشبه به ورمز له بشيء من ف فيها ذحوهي ما«: االستعارة المكنية-

  :ورد ذكرها بكثرة يف القصيدة يف قوله
  . ) 5(»ب احلُ  ةَ ل ذِ  قْ انِ عَ يُـ  ملَْ «

                                                           
 2004، دط، القاهرة، الدار املصرية السعودية، التبيني والبديع ودليل البالغة الواضحةو  علي اجلارم ومصطفى أمني، البالغة الواضحة البيان- (1)
  .124ص
  .124ص : املرجع نفسه - (2)
  .36ص، ديوان رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح - (3)
  .124ص، البالغة الواضحة: علي اجلارم ومصطفى أمني - (4)
  .38ص، ديوان رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح - (5)
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وأبقى على " اإلنسان"ف املشبه به ذق وهو اإلنسان أو الكائن احلي فحشبه الشاعر احلب بشيء يعان
  . على سبيل االستعارة املكنية" يعانق"قرينة دالة عليه وهو الفعل 

  . ) 1(»ابٍ بَ  فَ لْ ا أَ ايَ نَ مَ لْ ا لِ نَ قْـ رَ طَ و «:وقوله أيضا 
باب " وحذف املشبه به"املنايا "حيث شبه الشاعر املنايا بشيء يطرق وهي األبواب فذكر املشبه وهو 

  . ةعلى سبيل االستعارة املكني" طرق "أبقى على قرينة دالة عليه وهو الفعلو  "البيت
  . )2(»!اودَ عُ ا الوُ نَ قْـ ذُ «وقوله أيضا 

" ف املشبه به وهوذوح" الوعود" فذكر املشبه وهو" كلاأل"الشاعر الوعود بشيء يذاق وهو حيث شبه 
  .على سبيل االستعارة املكنية"قنا ذ" وأبقى على قرينة دالة عليه وهو الفعل" الطعام

 ين اخلفية مما زاد القصيدة مجااليتجلى توظيف الشاعر لالستعارة عن مدى قدرته يف استخدام املعا
عارة متنح الكالم قوة وتعطيه رونقا وصورة حسنة ومجيلة حيث تصور املعىن بشكل واضح وتربز الفكرة يف فاالست

بداع والفن،وحتلق بالسامع يف مساء اخليال فتصور له اجلماد حيا يعة يتضح على صفحتها كل معامل اإللوحة بد
الشعري فهي أداة تعبريية ومتنفسا للعواطف  ناطقا، وحتفز املتلقي للبحث عن الدالالت اخلفية الكامنة يف اخلطاب

  . أنواع من االستعماالت اللغوية واملشاعر احلادة ألا تنتج

2-2-1-2-R	+#/ا�:  

  .)3(»إحلاق أمر بأمر يف معىن من املعاين بأداة من أدوات التشبيه«: وهو شبيه إحدى الصور البيانيةالت
  :وللتشبيه ثالث أوجه

  .الشبه ف وجهذح:  التشبيه المجمل

  . حذف األداة:  التشبيه المؤكد

  .حذف األداة ووجه الشبه معا :  التشبيه البليغ

  :وظف الشاعر يف قصيدته بعض الصور التشبيهية من مناذجها نذكر 
  . )4(»!؟اودَ دُ قُ  ب احلُ  ةُ مَ رْ كَ   تْ انَ كَ َو «

                                                           
  .38ص، ديوان رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح - (1)
  .38ص: املصدر نفسه - (2)
  .156،ص1986، دط، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، دراسات يف البالغة عند ضياء الدين ابن األثري: الشيخ عبد الواحد حسن - (3)
  .38ص، ديوان رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح - (4)
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" كرمة احلب"هو وذكر املشبه و  داة األف وجه الشبه و ذحيث ح، بالقدودكرمة احلب شبه الشاعر هنا  
  . وهذا تشبيه بليغ يف قدها "بشجرة العنب " حمبوبتهفهنا الشاعر شبه  "قدود حبيبته " املشبه بهو 

  . )1(»اتٍ شَ اعِ ا رَ اهً فَ  شِ ال ا إِ نَ احُ دَ قْ أَ  نْ كُ تَ  ملَْ «وأيضا 
واملشبه " إال " وأداة التشبيه حيث شبيه الشاعر األقداح بالشفاه الراعشات حيث ذكر املشبه وهو األقداح 

  . وهذا تشبيه متثيلي" راعشات"وجه الشبه و  "الشفاه"به وهو 
  ىضَ قَ  يكَ ي فِ الذِ ، وَ ادٌ هَ جِ  ب ا حُ يَ  يكَ فِ  ْربٍ صَ  ل كُ «
  .) 2(»ايدَ هِ شَ  انَ كَ 

املكنون  شبه الشاعر الصرب باجلهاد وقد مجع بينهما بوجه شبه وهو التحمل فالشاعر قد صرب وحتمل اجلب
  .ارب يف املعركة وهو تشبيه بليغ،مثلما يفعل احمليف قلبه اجتاه من عشقها

  ا وْ امَ سَ د تَ قَ  الٌ جَ رِ  ب احلُ  ةُ ادَ سَ «
  .)3(»!ايدَ بِ عَ  ب ا حُ يَ  يكَ وا فِ ارُ صَ  نيَ حِ 

أمام يرى الشاعر هنا بأن السادة بالرغم من علو شأم ومقامهم وانقياد اجلميع ألمرهم إال أم يعجزون 
الفقري حيث حذف األدوات هذا و  احلب الذي جيعل منهم أذال ال ويساويهم بالعبيد فاحلب ال يفرق بني الغين

  .تشبيه مؤكد مفصل
  .)4(»اودَ دُ خُ  اقيدُ نَ والعَ «

دود، يف حني جعل لعناقيد أما عن املشبه به فهو اخلاستمر الشاعر يف توظيف التشبيه البليغ، فاملشبه هنا ا
مة يف صناعة اخلمور أو تخدسحمذوفا وهو احلمرة، فالشاعر شبه عناقيد العنب ذات اللون األمحر املوجه الشبه 

واليت يكون لوا أمحر شبيه حبمرة اخلدود اجلميلة حملبوبته وخاصة أثناء خجلها عند رؤية حمبها أو التحدث  النبيذ
  .معه

نه يف ذه ةاجلميلة اليت ال تزال راسخ رياتهفهو يصور ذك ،أحسن توظيفبوظف التشبيه يالشاعر  فهنا
يه رفع شأن الكالم وألبسه روع فصاح عن خباياه وحبه ومشاعره وهذا التشبوتراوده وشبها مبا هو أمجل لإل

عجاب فهو يزيد املعىن وضوحا فيقنع به املتلقي ألن الصورة التشبيهية أداة ناجحة يف بلوغ اهلدف، خيرج اخلفي اإل
  .اال ويكسوها شرفا ونباللبعيد من القريب يزيد املعاين رفعة ووضوح ويكسبها مجإىل اجللي وإدنائه ا

                                                           
  .39ص، ديوان رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح - (1)
  .36ص: الصدر نفسه - (2)
  .38ص: املصدر نفسه - (3)
  .39ص: املصدر نفسه - (4)
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  :ا�/��ص -2-2-1-3

باستحضار كل معارفه من املعروف أن التناص ما هو إال تداخل نصوص وتعالق تفاعلها فالكاتب يقوم 
بني هذه النصوص يكون قصد منه أو من دون قصد، والتداخل القائم بيف نصه وقد يكون هذا  افهالسابقة ليوظ

  :أمثلة ذلك قوله و  نسيج الكاتب وإبداعه يف ربطها ببعضها ببعض وهنا متاما يظهر إبداع الكاتب وفنيته الشعرية

  .)1(»؟!اودَ جُ سُ  يكَ ا فِ عً رك  مْ اهُ رَ تَـ  لْ هَ «

على حممد رسول اهللا والذين معهم أشداء « ن الكرمي من قوله عز وجلآهنا جند تناص مقتبس من القر 
  .)2(»ركعا سجودا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا تراهم الكفار رمحاء بينهم

  .)3(»مجيال« الشاعر ةص من قصيداوهناك أيضا تن

  .ةميل بثينويقصد به الشاعر مجيل بن معمر امللقب جب

  .ويقصد به الشاعر لبيد بن ربيعة )4(»البيد« وظف أيضا

  :التناصةشعري-

غناء النص اري من جديد، و ااحلض راثهتاليت يضعها الشاعر ليبعث  ةالوسائل الفنيعملية التناص من «تعترب
  .)5(»اليت حتدث يف نفس القارئ ةديب مبختلف اإلشارات املعرفياأل

سعة لالشاعر الستحضار النصوص األخرى فإنه يكشف للقارئ عن أرضية ثقافية تدعو  أجلأي عندما ي
  .اإلطالع

فيه احلياة وتنري دروبه ثعليه نورها وتشمله بضيائها لتبع سلطتفالتناص مشس سطعت يف مساء النص، 
  .احلالكة 

                                                           
  .38ديوان غي احلب ،ص: عبد اهللا عيسى حليلح - (1)
  .38اآلية : سورة الفتح - (2)
  .38ص:  املصدر السابق- (3)
  .38ص:   املصدر نفسه- (4)
جامعة حممد بوضياف ، اللغاتو  كلية اآلداب،  رسالة ماسرت، التناص يف رواية فرانكشتاين يف بغداد ألمحد السعداوي: حداد بودري وخرية بن زية - (5)

  .58ص، 2017/2018، املسيلة
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2-2-1-4-@	��>Pا:  

وتقوم لغتنا اجلميلة على نوعني أساسيني من ، اللغة العربية جبمال بنائها اللغوي وأساليبها الرائعة تتميز
فاخلرب ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، فإن  «اإلنشائية، الكالم ومها األساليب اخلربية واألساليب

  .كان الكالم مطابقا للواقع كان قائله صادقا،وإن كان غري مطابق له كان قائله كاذبا

  .)1(»قال لقائله إنه صادق فيه أو كاذبنشاء ما ال يصح أن ياإل

أساليب خربية وإنشائية سامهت يف بناء "  رسالة في الحب"وظف الشاعر عيسى حليلح يف قصيدته 
  .القصيدة

  :سلوب الخبري األ-

  :ينقسم إىل قسمني 

  من أمثلتها :الجملة المؤكدة-

  .)2(»انَ بْـ شِ وَ بـ ا حُ يَ  يكَ ا فِ نَ بْـ بَ شَ  دْ قَ «

  !..ِيب لْ قَ حيَْ وَ «

  .)3(».. !يائِ قَ شَ  عُ بْ نَـ  هُ نّ إِ 

 . )4(»!يداَ نِ  عَ اِيت آليَ انَ كَ ُ إِ «

  

  )5(»:أين سيقول الناس عينإمنا حسيب «

                                                           
  .237ص، البالغة الواضحة: علي اجلارم ومصطفى أمني - (1)
  .36ص، ديوان رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح - (2)
  .37ص: الصدر نفسه - (3)
  .38ص: املصدر نفسه - (4)
  .39ص: املصدر نفسه - (5)
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 والشعوريةالنفسية  ة والوضعيةالاحلمن أجل تأكيد " إن"و" قد" الشاعر هنا ركز على أدوات التوكيد
  .ومآسي ومعاناة وشقاء من احلب المعاشها وما تعرض له من حزن وآاليت الظروف و 

  : الجملة المنفية-

  :نذكر منها املنفية  من اجلملوالشاعر وظف جمموعة النفي عكس التوكيد 

  .)1(»:اهَ يْـ لَ عَ  تَ دْ ا زِ مَ وَ ، ب ا حُ يَ  تَ لْ قُـ «

  . )2(»!اودَ يُ قُـ  مْ مُ يضْ  ملَْ و  ،ب احلُ  ةَ ل ذِ  قْ انِ عَ يُـ  ملَْ «

  . )3(»!اودَ عُ ا الوُ نَ قْـ ا ذُ ومَ  ابَ ا ذَ نَ رُ مْ عُ «

يرى أا األنسب ملوضوع  وفه" لم"و" ما"أداتني للنفي يف هذهاألسطر الشعرية بتوظيف  كز الشاعرر 
  .وما حيس به يف داخله األكثر تعبريا ومناسبة عما جيولو  قصيدته

  : األسلوب اإلنشائي-

  وينقسم إىل طليب وغري طليب

  .)4(»هنااهو املقصود بالنظر هو  متناع حتصيل احلاصل،عي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب؛ الوالطلب يستد«

  . )5(»غري الطليب ما ال يستدعي مطلوباو «

  :قد وظف اإلنشاء الطليب يف قصيدته وأمثلة ذلك " عبد اهللا عيسى لحيلح" حيث جند الشاعر 

  :األمر-

  . )1(»ستعالءالمر على جهة اهو طلب األ«

                                                           
  .38احلبديوان رسالة يف : عبد اهللا عيسى حليلح - (1)
  .38ص : املصدر نفسه - (2)
  .39ص: املصدر نفسه - (3)
  . 135البيان والبديع، ص و  اإليضاح يف علوم البالغة املعاين: اخلطيب القزويين - (4)
  .277البالغة الواضحة ،ص: على اجلارم ومصطفى أمني - (5)
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  :صيغة األمر مرة واحدة يف قصيدته وذلك يف قولهر الشاعوظف 

  . )2(»!ايدَ صِ حَ  قِ شْ العِ  مَ ئِ اقَ  رْ ظُ نْ أَ فَ  مْ قُ «

  .ستعطافاالو  من وراء حبه هذا بغرض الرتجيفالشاعر يأمر بالقيام والنظر حلالة احملب 

  :االستفهام-

  .)3(»الشيء الذي مل يتقدم لك علم بهوهو استخبارك عن ، االستفهام طلب الفهم«

  جتليات االستفهام يف القصيدة 

  . )4(»؟ايدَ زِ مَ  ب ا احلُ هَ يـ و أَ جُ رْ تَـ  فَ يْ كَ «

  . )5(»اِين وَ  الغَ ِيف " يالً مجَِ " تَ دْ ه زَ  فَ يْ كَ «

  .)6(»؟!اودَ جُ سُ  يكَ ا فِ عً رك  مْ اهُ رَ تَـ  لْ هَ «

  .)7(» اِين غَ األَ ب ا حُ يَ  يكَ ا فِ نَ بْـ تَ كَ م ْ كَ «

  . )8(»اودً عُ وُ ارَ صَ  دْ قَ  يكَ ا فِ يدً عِ وَ  مْ كَ «
  . )9(»ارً هْ دَ ب احلُ  اءِ قَ شَ ا بِ نَ دْ عِ سَ  مْ كَ «

واستعمل أيضا ، تستعمل عادة للسؤال عن احلال بغرض االستعطافاليت " كيف" وظف الشاعر األداة 
أي زمن حزنه وكل هذه ، العدد اليت تفيد"كم "واستعمل ، تفيد جهل السائل باحلكم غرضه التعجب" هل"األداة 

إنكارية ال حتتاج جلواب بل قصد الشاعر استحضار  تستفهاماتصوير للحالة الشعورية وهاته اال ستفهاماتاال

                                                                                                                                                                                     
  .153، ص2009، 12للنشر والتوزيع ،األردن،طالبالغة فنوا وأفناا ،علم املعاين ،دار النفائس : فضل حسني عباس - (1)
  .37ديوان رسالة يف احلب ،ص : عبد اهللا عيسى حليلح - (2)

  .173البالغة فنوا وأفناا، ص: فضل حسني عباس -)3(
  .35ص، ديوان رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح - (4)
  .38ص: املصدر نفسه - (5)
  .38ص: املصدر نفسه - (6)
  .36ص، ديوان رسالة يف احلب: عيسى حليلح عبد اهللا - (7)
  .36ص:املصدر نفسه - (8)
  .36ص: املصدر نفسه - (9)
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للقصيدة ملسة  ةضافأأيضا ، واسرتجاع حلظات حب عاشها بقيت راسخة يف فكره وروحه على شكل حتصر وأمل
  .جتاه احلب ومعاناته الشاعر وحالته النفسية والشعورية نفعالية عاكسة لذات ااحسية 

  : النداء -

  .)1(»"أنادي"أو"أدعو" ئب مناب فعل كهو طلب إقبال املخاطب ،وإن شئت فقل دعوت املخاطب حبرف ناو «

  :جتليات النداء يف القصيدة ثالث عشرة مرة ومن أمثلة ذلك هي 

  . )2(»يادِ ؤَ  فُـ ا ِيف ميً دِ قَ  ل ي ظَ الذِ  ب ا احلُ هَ يـ أَ «

  .)3(» اِين غَ األَ ب ا حُ يَ  يكَ ا فِ نَ بْـ تَ كَ م ْ كَ «

  . )4(»..  !؟انَ يْـ لَ ي عَ قِ بْ ا تُـ مَ أَ  ب ا احلُ هَ يـ أَ «

» ِْ َا حُ يَ  ت 5(»الً الَ دَ  ب( .  

  . )6(»ايدَ دِ حَ ب ا حُ يَ  انَ  كَ ِيب لْ قَـ  تَ يْ لَ «

الذي أعطاه " احلب "خنلص من خالل هذا أن الشاعر ينادي منادى واحد طوال القصيدة أال وهو 
يش معه الكاتب أمهية كبرية يف قصيدته وهو نداء معنوي وهذا يدل على موهبة الشاعر املتفردة وأيضا حياول أن نع

  . وأحاسيسه ومشاعره ونشاركه

  :التمني -

  . )7(»ستحالته أو لعدم إمكانية وقوعهال، ال يرجى حصولههو طلب شيء حمبوب «

  :رومن أمثلة ذلك يف القصيدة نذك
                                                           

  167البالغة فنوا وأفناا ،ص: فضل حسني عباس - (1)
  .35ص، ديون رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح- (2)
  .36ص: املصدر نفسه - (3)
  .36ص: املصدر نفسه - (4)
  .37ص: املصدر نفسه - (5)
  .37ص: املصدر نفسه - (6)
  .101ص، القواعد الذهنية: نبيل راغب - (7)
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  . )1(»ايدَ دِ حَ ب ا حُ يَ  انَ  كَ ِيب لْ قَـ  تَ يْ لَ «

حىت يستطيع ، استعمل الشاعر عيسى حليلح التمين يف قصيدته مرة واحدة حيث متىن لو كان قلبه حديد
  .مقاومة آالم احلب اليت كادت تقضي عليه 

                                                           
  .37ص، ديوان رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح - (1)



 

  طاب الشعرية البنية الصرفية والداللية لخ

  المستوى الصرفي 

 األفعال 

 بناء الجملة في القصيدة 

 التأخير و  التقديم

  الوصلو  الفصل
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2-3-��  ا�+�	� ا���H	� وا����	� ����ب ا�#,�

  :ا�'*/ى ا����H ا�/�!	+� -2-3-1

إن احلديث عن الصرف يقتدي احلديث عن النحو فال ميكن دراسة النحو دون البحث يف الصرف؛ 
، أما النحو فهو دراسة اجلملة فهما وجهان لعملة ة الكلمة من حيث الوحدات الصرفيةفالصرف يعىن بدراس

  .واحدة

  :ا�P,�ل-2-3-1-1

  . وردت يف القصيدة األفعال املاضية واملضارعة واألمر كذلك بكثرة

  : الفعل الماضي-
  هو الفعل الواقع يف زمن املاضي

  .)1(»ما دل على معىن يف نفسه مقرتن بالزمان املاضي«
  : ومن األفعال املاضية اليت ذكرها الشاعر نذكر

  ". ظل، كان، جعل، رفعنا، كتبنا، مات، أذللت، ضعنا، بعنا، قلنا " 

  :الفعل المضارع-

  .هو الفعل الواقع يف الزمن املستقبل
  .)2(»االستقبالو ما دل على معىن يف نفسه مقرتن بزمان حيتمل احلال«

 :ومن أمثلته يف القصيدة 
 
 
 
 
  

  ". ترجو، تبقي، تعيدا، تكن، يعانق، يضمم، سيقول " 

                                                           
، 30ط، بريوت، منشورات املكتبة العصرية، جامع الدروس العربية موسوعة يف ثالثة أجزاء: مصطفى الغالييين وعبد املنعم خفاجة - (1)

  .33،ص1994
  .33ص:نفسهاملرجع - (2)
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نالحظ من خالل القصيدة طغيان األفعال املاضية على جمرى القصيدة فقد وظفها الشاعر إلبراز حالته 
هذا ، رتباطه وتعلقه باملاضي الذي ترك أثر عميق فيه والذي مل ميت وما زال معه ويراوده من حني آلخراو  النفسية

أن الفعل املضارع نسبة وجوده ضئيلة جدا يف اقه الويل والعذاب، يف حني أذحلب الذي عاىن منه الكثري والذي ا
  .القصيدة وهذا ما يدل على أمل البقاء واالستمرار والعيش بدون حب لكن ليس هناك سعادة 
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  :مرفعل األ-
  .)1(»ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل املخاطب بغري الم األمر:"ويعرف على أنه 

وهنا الشاعر " أنظر قم ف:" جدا فقد وظفه مرتني يف قولهأما فيما خيص فعل األمر أيضا وجوده ضئيل 
  . خياطب احلب

  :الفعل المتعدي-
  .)2(»، ويتجاوزه إىل املفعول بهما يتعدى أثره فاعله«وهو 

صار، أتلفت، أذللت، توجت، كتبنا، قطفنا، : وردت بعض األفعال املتعدية يف القصيدة كما يلي
  .إخل ...رفعنا

  .بكثرة يف القصيدة وذلك للزوم مقام اخلطاب هلا وردت األفعال املتعدية
  .)3(»وال يتجاوزه إىل املفعول به بل يبقى يف نفس فاعله، ما ال يتعدى أثره فاعله" هي الزمة أما األفعال ال

  . "أقسمت، أذللت، سحبنا: مثل
األنسب يف حيث نالحظ أن الشاعر وظف األفعال بصيغ متعددة وذلك ملا يناسب حمتوى قصيدته فهي 

 ،وكذلك إثبات املعىن فالفعل املاضي يساهم يف سرد احلوادثن وراء احلبالتعبري عن حالته ومشاعره وما يعانيه م
الذكريات أما املضارع يدل على االستمرار والتجدد وفعل األمر ينقل احلالة االنفعالية للشاعر وكذلك األفعال و 

  .انسجاما ونغما موسيقيا وترابطالالزمة واملتعدية مما أضاف على القصيدة ا

  :��7ء ا�O'�� �� ا�H2	�ة -2-3-1-2

  :<'	�ا�O'�� ا�-2-3-1-2-1

  البسيطة واملوسعة: وتنقسم إىل قسمني

  .يكون فيها اخلرب مفرد:  الجملة البسيطة-أ

  :املثال
  .)4(»اي ضِ ا ورَ ي نِ هَ  انَ ي كَ الذِ وَ «

                                                           
  .33ص ،جامع الدروس العربية: عبد املنعم خفاجة و  مصطفى الغالييين- (1)
  .34ص:املرجع نفسه- (2)
  .46ص: املرجع نفسه- (3)
  .35ص: ديولن رسالة يف احلب :عبد اهللا عيسى حليلح- (4)
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  يكون خربها مجلة : الجملة الموسعة-ب

  :املثال
  .)1(»ايدَ رِ شَ ا وَ وي غَ  ب احلُ بِ  ارَ صَ «
  .)2(»!.. وِين نُ ظُ  وَ يِين قِ يَ  تَ فْ لَ تْـ أَ  تَ نْ أَ «
  . )3(»اوكً لُ مُ تَ لْ لَ ذْ أَ  نتَ أَ «
  .)4(»اينً مِ يَ تَـ مْ سَ قْ أَ  تَ نْ أَ «

  :ا�O'�� ا��,�	�-2-3-1-2-2

  :بنسبة أكثر من االمسية نذكر منها " رسالة يف احلب "وردت اجلملة الفعلية يف قصيدة 
  .)5(»ايدَ عِ مَ الَ واآل نَ زْ احلُ  تَ لْ عَ جَ وَ «
  .)6(»اِين غَ األَ ب ا حُ يَ  يكَ ا فِ نَ بْـ تَ كَ م ْ كَ «
  )7(»!ايدَ هِ شَ  ب  احلُ ِيف  اتَ مَ «
  .)8(»ب ا حُ يَ  تَ لْ قُـ «
» َافِ فَ عَ  نْ ا مِ نَ ذْ واخت  9(»ارً تْـ سِ وحِ الر(.  

بداع للشاعر من من احلركة وخلق روح اإلإضفاء نوع إن استعمال اجلملة الفعلية يف القصيدة كان له أثر يف 
  .ليت تتسم باجلمود والثباتا ى عكس اجلمل االمسيةأجل التعبري عن االنفعاالت واملشاعر عل

2-3-1-3-�	VW/وا� J�  :ا�/�2

  :التقدمي والتأخري واملتمثل فيما يلي"  رسالة في الحب"وظف الشاعر عيسى حليلح يف قصيدته 

                                                           
  .35ديوان رسالة يف احلب، ص: عبد اهللا عيسى حليلح - (1)
  .35ص :  املصدر نفسه- (2)
  .35ص :  نفسهاملصدر - (3)
  .37ص: املصدر نفسه- (4)
  .35ص:  املصدر نفسه- (5)
  .36ص:  املصدر نفسه- (6)
  . 37ص:  املصدر نفسه- (7)
  .38ص:املصدر نفسه- (8)
  . 39ص :املصدر نفسه - (9)
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 ،)2(»ايدَ دِ حَ  ب ا حُ يَ  انَ  كَ ِيب لْ قَـ  تَ يْ لَ "،"أصلها أيها احلب كيف ترجو مزيدا واليت  )1(؟ايدَ زِ مَ ب احلُ ا هَ يـ و أَ جُ رْ تَـ  فَ يْ كَ 
حيث أخر املنادى الذي يكون يف األصل يف بداية الكالم والشاعر قام ، أصلها يا حب ليت قليب كان حديد

  .م وذلك لرمبا للضرورة الشعرية بتأخريه إىل وسط الكال

  :التأخيرو  شعرية التقديم-
ية وهذا للضرورة الصوتية،تقتضي التقدمي والتأخري يتمثل يف تغيري ترتيب عناصر اجلملة الفعلية أو االمس

قيمة فنية من أجل تقوية حداث توازن يف الكالم أو تفادي الثقل مما يضفي على النص الشعري صورة مجالية و إ
  .املعىن

2-3-1-4- =Hو ا��=�  :ا�

، والفصل ترك هذا العطف بني اجلملتني تستأنف الواحدة منها عطف مجلة على مجلة أخرى بالواوالوصل 
  . بعد األخرى

  : ومن أمثلته يف القصيدة نذكر
  :الوصل جتسد يف قوله 

  اقي شَ  ب احلُ بِ  ارَ ا صَ يدً عِ سَ  مْ كَ «
  .)3(»اعيدَ سَ ب احلُ بِ  ارَ ا صَ قي وشَ 
  انً زْ حُ  الَ مَ واآل يدَ العِ  تَ لْ عَ جَ  مْ كَ «
  .)4(»ايدَ عِ مَ الَ واآل نَ زْ احلُ  تَ لْ عَ جَ وَ 

  :الفصل جتسد يف قوله 
  ..انَ عْ بِ  يكَ فِ .. انَ عْ ضِ  يكَ فِ «
  )5(»اودَ جُ ا الوُ نَ قْ ق حَ  يكَ فِ .. ا نَ تْـ مِ يكَ فِ .. انَ شْ عِ  يكَ فِ 

عليه يف الوصل يف قوة الداللة على املعىن يف اجلملة الثانية بشكل أوضح ملا هي و  تكمن شعرية الفصل
تذوق اجلمال ليس جمرد إدراك حسي وإمنا هو إدراك لقيمة أو " التالحم و  اجلملة األوىل ويربز لنا مجالية التناسق

                                                           
  . 35ص، ديوان رسالة يف احلب: عبد اهللا عيسى حليلح - (1)
  . 37ص:  املصدر نفسه- (2)
  . 35ص:املصدر نفسه- (3)
  . 35ص:  نفسهاملصدر - (4)
  . 36ص:  املصدر نفسه- (5)
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وهذا ينتج من خالل النسيج اللغوي ، )1(»اكتشاف لداللة مجالية هيهات ألي مظهر حسي أن يستوعبها بتمامها
لواو فجر الكثري من القيم والدالالت اجلمالية حلاجتها إذ إن حرف العطف ا، الذي حيدث بسبب الفصل والوصل

  .إىل التأمل هذا بالنسبة للوصل
  

 

   

                                                           
  . com.yoo7، http ://maamri-ilm2010  ،8/6/2021 ،10:50جتليات اجلمال يف الفصل والوصل، : عبد الرحيم اهلبيل- (1)



 

  

  

  

  المستوى الداللي

  االنزياح

  المعجم اللغوي
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  ا�'*/ى ا�����-2-4

تزخر بقيم داللية خمتلفة منها قيم تعبريية ومجالية؛ فالتعبريية تتمثل يف النزعة " رسالة يف احلب " إن قصيدة 
الرومانسية اليت نلمسها من خالل إفصاح الشاعر عن حجم توجعه من احلب، أما القيمة اجلمالية يتمثل يف 

  . للصور الشعرية من استعارة وتشبيهاستخدامه 

  :ا�.>��ح-2-4-1

حات واليت حتمل دالالت ومجاليات يف القصيدة مما ختلق نوع من يانز ورد يف القصيدة عدة أنواع من اال
باعتباره يشمل " االنزياح الداليل" وما ميثل" االنزياح االستبدايل" فالنوع األول هو" احلسن واالنفعاالت والعواطف 

االنزياح " وهو ما ميثل" االنزياح الرتكييب" وع الثاين فهو، أما الن...خمتلف صور البيان من جماز واستعارة وتشبيه
  . )1(»سلوبية من تقدمي وتأخري، حذف وذكر، تكرار وإحصاءمبختلف الرتاكيب اللغوية واأل« وياللغ

ومن هذا خنلص إىل نوعني من االنزياحات وكما الحظنا يف تعريفهم أن القصيدة اليت بني أيدينا ال ختلو 
  . "خل ا...والتأخري، االستعارة، التشبيهالتقدمي " من هذه االنزياحات واليت تطرقنا إليها سابقا

عل النص يتمرد على قيود الذي حيمل دالالت تعطي للنص طاقة من االنفعاالت واجلماليات وهذا األمر جي
  . اللغة املعيارية إىل اللغة الشعرية

، ورصد ظواهر االنزياح يف النص ميكن من تعيني على قراءته قراءة استنباطية، تبتعد عن القراءة السطحية العابرة«
سلطة على وذا يكون النص ذو أبعاد داللية وإحيائية؛ فحضوره جيعل اللغة متوهجة ومثرية تستطيع أن متارس 

  .)2(»القارئ من خالل عنصر الغرابة
ومن هذا املنطلق أن االنزياح جيعل اللغة العادية هلا خاصية تصبح ليست جمرد وسيلة بل غاية يف ذاا مبا 

  . حتمله من معاين خفية تتطلب الوصول إليها بقراءة متأنية وتساهم يف تشكيل مجاليات النصوص األدبية

  :ا�',JO ا���ي-2-4-2

بلغة سلسة بسيطة واضحة مصطلحاا ومفرداا مفهومة يف متناول "رسالة يف احلب " متيزت قصيدة 
حساس ه، حيث أن معجمه اللغوي مفعم باإلاجلميع، أحسن اختيارها وكانت مالئمة يف التعبري عن مشاعر 

جتاهه، وعليه كانت ا وكذلك اإلفصاح عن معاناته" حلب ا"نصوص مملوءة باحليوية واحلركة يف حديثه عن صدى 
                                                           

      http :// www.univ-chlef.dz، االنزياح الداليل وأثره يف تطور اللغة ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف:ابن الدين خبولة -)1(
  .89، ص09.39، 08/06/2021
،  https : //www.univ-eloud.dz ،08/06/2021، جامعة بسكرة، مجاليات االنزياح يف شعر نور الدين درويش: تغليسيا آسيا - (2)

  .79ص  09:50
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قصيدته حافلة حبقول داللية ختتلف من حقل آلخر إال أن لفظة احلب متثل النواة الداللية اليت ارتبطت ا عدة 
  . معاجم

  
  
  
  
  
  
  

  :استخراج احلقول الداللية لأللفاظ اليت اختارها الشاعر جند ما يلي ومن أجل التعرف على هذه األلفاظ البد من

  :حقل العاطفة-

احلب، احلزن، األمل، :" وظف الشاعر ألفاظ كثرية منها املباشرة والغري مباشرة متعلقة بصفة احلب وآثاره مثل
يف جتربته الشعرية وهو  مرة وكان هلا أثر بليغ 21وتأيت كلمة احلب يف الصدارة حيث تكررت " اهلوى، واألمل

  .التعبري عن مشاعره وتأثره باحلب

  :حقل الحرب-
اجلهاد، الشهيد، الراية :" بعض األلفاظ هلا عالقة بداللة احلرب املتمثلة يف " رسالة يف احلب " وردت يف قصيدة 

والعاطفة وماذا ينتج فهاته األلفاظ وظفها من أجل التعبري عن صراعه مع احلب " البيضاء، احلرية، القيود واملوت
وذلك من خالل تصوير حاالته الشعورية عن طريق جتسيدها ، عن هذا الشعور وهذا له دور كبري يف عملية اإلبداع

  . يف شكل حرب يصارع فيها من أجل البقاء

  :الحقل الديني-
: " ن أمثلتها ألفاظ حتمل دالالت دينية وم" عيسى حليلح" أدرج الشاعر" رسالة يف احلب" يف النص الشعري 

يف طاهر وال جعل الشاعر احلب شيء مقدس وهذا احلب عف" الركوع، السجود، القسم، الطهر، العفة، اآليات 
  .سالميإلخيرج عن نطاق دينه ا

  
  

 احلقول الداللية

 حقل الدين حقل العاطفة حقل احلرب حقل الطبيعة
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  : ل الطبيعةقح-
ألفاظ من الطبيعة وسيلة للتعبري واإلفصاح عن تصوراته وأحاسيسه مما زاد من نصه " عيسى حليلح"اختذ 

كما جنده ذكر امسني من شعراء الغزل يف " الورود، الكرمة، العناقد : " إيقاعا مميزا ومن هذه األلفاظ نذكر الشعر 
  .بالشعر الرتاثي القدمي وتأثره بهوهذا يدل على افتخاره " مجيل"و" لبيد"وهم ، العصر اجلاهلي

حبيوية وحركية وثراء لغوي حيث كان هلاته احلقول الداللية اثر يف بناء النص الشعري حيث جعلته ميتاز 
  . واملتلقي وتوسيع ثقافته اللغوية يضفي جوا من احلماس واملتعة للقارئ

   



 

 

�����  
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ح من خالل ديوانه رسالة يف لقد سعينا من هذا البحث إىل دراسة خطاب الشعرية يف شعر عيسى حليل
، الدراسةيف  يوذلك باالعتماد على املنهج الوصف، حتمل نفس عنوان الديوانحيث اخرتنا القصيدة اليت احلب

  .اجلماليةمن خصوصياا وأبعادها الفنية و  والذي ميتاز بضوابط جتعل الدراسة موضوعية علمية دون جتريد النص
  :نوجزها يف ما يلي مجلة من النتائج،مسجلني يف األخري 

 يبلعمل األدفنية الشعرية تدرس اجلوانب اجلمالية والحيث  وإيصاله للمتلقيالشاعر يف عمله الشعرية تربز متيز - 
  .الرتكيب والداليل، سلويب الصريفاأل، املستوى الصويت: من خالل مستويات اللغة 

ألنه من البحور  البنية اإليقاعية اخلارجية كان مناسبا ملوضوع القصيدة فالشاعر عيسى حليلح اختار حبر الرمل- 
 خلنبللتعبري عن مشاعره وأحاسيسه وأيضا الزحافات اليت تضمنتها القصيدة كزحاف ا البسيطة واملناسبةالصافية 
وأيضا تعرب عن االنكسارات  الكف واليت سامهت هي األخرى يف مجال وشعرية القصيدة ومتيزهاو  والشكل

  .العاطفية للشاعر

واليت تعرب عن ، احملسنات البديعيةو  ح الصورة البيانيةأما البنية اإليقاعية الداخلية فقد وظف شاعرنا عيسى حليل- 
حيث رسم املشاعر ذات الطابع املعنوي بريشة فنية بالغية  أسلوبه الفريد الفذو واسع وثقافته خيال الشاعر ال

  .تتكون أو تتبلور يف شكلها املادي امللموس عرب هاته الصور

عال املاضية واملضارعة فاملاضية نعرب على االستذكار واسرتجاع بني األفمزج الشاعر يف املستوى الصريف الرتكييب  - 
  . أما املضارعة تعرب عن احلركية واالستمرار والتجدد رسالذكريات والتح

ب الشاعر وكسر اللغة حتت شعار جيوز لشاعر ماال جيوز أسلو  وظف الشاعر التقدمي والتأخري الذي يعرب عن - 
  . لغريه

  .اإلنشائي وذلك بغيت تأكيد ما يقوله وما يصفهو  اخلربي كما استعمل كل من األسلوب- 

احلقل الديين وكل هذا العاطفة واحلرب والطبيعة و : ليةوظف أيضا املعجم اللغوي والذي احتوي أربع حقول دال- 
  .والتحديات اليت حتيط به احلبيبةمع جتربته الشعرية اجتاه احلب و  يعرب على معاناة الشاعر

بسيطة بعمق بياين وداليل وكأنه امتداد للشعراء الرومانسيني الثائرين على النزعة استخدم لغة سهلة  - 
  .الكالسيكية

  .مح الشعرية كذلك يف شعرية الصورةتزعزعت مال- 
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ثلة يف البنية اللغوية اخلارجية من خالل أجزاء تشكله املم، الشعرية تقوم على دراسة العمل اإلبداعي الشعري- 
  .والبنية الداخلية

لقوله  املطالعة ويكفينا أننا اجتهدناو  خره ونتمىن أن تكون املذكرة بابا واسعا للبحثشكر هللا أوله وآأخريان
 ".من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ومل يصب فله أجر واحد:" صلى اهللا عليه وسلم 
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  سبب تسمية الديوان      

رسالة يف "لكل ديوان شعري اسم يتميز به ويتفرد به عن غريه من الدواوين األخرى ،واسم هذا الديوان 
ولعل سبب التسمية اليت اختارها الشاعر لديوانه هذا راجع إىل القصائد اليت يتضمنها بني طياته ومضموا  "احلب 

سدها يف شكل قصائد تضمنها الديوان فكل حب وإحساس وعذاب ومعاناة عاشها الشاعر من وراء حمبوبته ج
فالقارئ هلذا الديوان وهلاته القصائد منها القلب يعشق كل مجيل ،نسيان ،موعد ،عودي إيل وغريها تعرب عن حالة 

فهذه القصائد عند قراءا والتعرف على معانيها العذبة السلسة تعرف بأا رسائل يرسلها العاشق ، الشاعر احملب
تارة يعرب فيها عن مشاعره وعواطفه وتارة أخرى يصفها ويصف حماسنها وتارة أخرى تراه يتعذب الوهلان حملبته ف

  .ويتأمل من هجران وفراق حمبوبته 

  " .عبد اهللا عيسى لحيلح"التعريف بالشاعر 

  :حياته 

اثنني الشعر عبد اهللا عيسى حليلح من مواليد احلادي والثالثني من شهر ديسمرب من عام ألف وتسعة مئة و " 
يف بلدية جيملة والية جيجل ،حيث تلقى تعليمه األول جبامع القرية واستطاع أن  1962ديسمرب   31وستون 

حبفظ هناك قسطا من القرآن الكرمي ،وبعدها انتقل إىل التعليم االبتدائي يف بلدية الولوج بوالية سكيكدة وبعدما 
يف متوسطة حلسن ابن اهليثم بدائرة الشقفة ،أما مرحلة  حتصل على شهادة االبتدائية عاد إىل والية جيجل ليدرس

التعليم الثانوي فقد كانت بثانوية الطاهري املختلطة فتحصل فيها على شهادة البكالوريا جبدارة مث انتقل إىل مصر 
  .)1(»وحتديدا إىل القاهرة أين  حتصل على شهادة املاجيستري من جامعة عني مشس

مث عاد بعدها إىل الوطن وعمل كأستاذ حماضر ومطبق جبامعة قسنطينة ،وبعدها شغل منصب أستاذ "
جبامعة األمري عبد القادر فرتة من الزمن ،درس العروض وموسيقى الشعر والفكر اإلسالمي واحلضارة كما كان له 

  .)2(»را يف جامعة اخلرطومشهادة الدكتو حضور بارز يف امللتقيات ،انتقل إىل السودان بعدها ليسجل يف 
وكان ذلك يف بداية التسعينات واليت مرت فيها اجلزائر بفرتة صعبة جدا وبسبب ذلك مل يستطع مناقشة "

رسالة الدكتورا وبعدها خرجت األمة اجلزائرية من نفق تلك احلقبة واصل بعدها إمتام  مناقشة رسالته وحتصل على 

                                                           
  197، ص1996، 1ط، اجلزائر، دار هومة، أعالم جزائرية: صيغي عبد الواحد : ينظر - (1)

  .197ص: املرجع نسه  -)2(
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الته حتمل موضوع مل يتداول من قبل والذي كان األول يف تاريخ حيث كانت رس، شهادة الدكتورا الدولية
  .)1(»دلية التارخيية يف القرآن الكرمياجل"الدراسات وهو 

  :وقد وضع األديب الكثري من األعمال اليت تعد بصمة يف تاريخ األدب اجلزائري من بينها "
  .رواية كراف اخلطايا جبزئيها األول والثاين - 

  :عدة جوائز حملية منها ودولية من بينها نال الشاعر ولذلك 
  . 1990جائزة أحسن نص مسرحي يف اجلزائر عام - 

  .)2(» 2006املغاربية للشعر واليت تنظمها اجلمعية الثقافية اجلاحظية عام  جائزة مفدي زكريا- 

  :خصائصهو  شعره

  :شعره 

عظيمة وبالغة األثر يف أدب أمته  يعترب عبد اهللا عيسى حليلح من الشعراء اجلزائريني الذين وضعوا بصمة"
خري ما أجنبت من و  سيظل شعره سبيل للتعرف على هوية األمة اجلزائرية فقد أجنبته هذه األمةو  فقد كان ومازال

التطلع ملستقبلها وخريها وسالمها و  التحسر على ظروفها ومآسيهاو  رجال عرفوا بالدفاع على بالدهم ورفع رايتها
احملاور الشعرية وطبوع بالده ووطنه و  على مصاا، كان جيمع ألوان خمتلف من املواضيعورثاء أجمادها واحلزن 
الدراسة لشعر عبد اهللا عيسى حليلح جند أنه قد حاول أن جيمع بني العديد من و  فبالنظر، وتعاليم دينه احلنيف

  .)3(»العديد من األلواناألشكال ليجسد بذلك فكرة اللون األبيض الذي يفرز أو ينتج عند حتليله و  األلوان
مبناها فمن الناحية املعنوية خلق معاين و  ذه الطريقة كان للشاعر إنتاج ضخم من األشعار الغنية مبعناها"

جديدة يف أوعية قدمية فعاجل مشكالت العصر وحتدت عن أخطر ما يواجهه اتمع من مشاكل وعيوب العصرنة 
ولكن يف قالب وىل عليه الدهر فأعاد إحيائه وإعطائه روح عصرية، أما من ناحية املبىن فنجد أنه زاوج بني األلفاظ 

لضاربة يف جذور املاضي واأللفاظ احلديثة فشكل بذلك مزجيا رائعا يربز فيه عودة املاضي بروح القدمية العتيقة ا

                                                           
  .198ص، أعالم جزائرية: صيغي عبد الواحد : ينظر -)1(

  .198ص ، أعالم جزائرية: صيغي عبد الواحد- (2)
،  رسالة ماسرت يف اآلداب واللغة العربية، األلفاظ احملدثة يف العربية املعاصرة دراسة داللية يف خمتارات شعرية لعيسى حليلح: فاطمة الزهراء عطاف - (3)

  .15ص ، 2012/2013جامعة بسكرة، ، واللغاتكلية اآلداب 
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ضاهت أي ظاهرة لغوية وميكن أن تكون قد زاوجت بني الواقع ، العصر فيكسب شعره ميزة نادرة الوجود
  . )1(»واخليال

  :خصائص شعره

  :  العمقو  الدقة

حبيث الكلمة تعرب عن معناها إىل أبعد احلدود اليت ميكن ، العمقو  متيز شعر عبد اهللا عيسى حليلح بالدقة"

تصورها حبيث يبقى معناها ال يقل درجة مما تركب عليها من ألفاظ أخرى فكل لفظة تؤدي دورها حبيث ال حيتاج 
ة شعره إىل إضافات وال يضطر الشاعر إىل احلشو والتكملة بألفاظ شارحة أو مفسرة فلوهلة األوىل عند قراء

  .األبيات نفهم ما يريد الشاعر أن يتواصل معنا فيه
ولوال وجود هذه ، األلفاظ والكلمات صارخة تعرب عن عمق القضية اليت يريد أن خيوض فيها هذا الشعر

ال فهمنا أساسا ما يقصد به من تلك األلفاظ ألننا كما قلنا و  العق البليغ ملا وصلنا إحساس الشاعرو  املعاين القوية
فإنا الشاعر  استعمل األلفاظ القدمية ذات املعىن الزجل الثقيل املرصع بأحجار املعىن، فكانت الدقة عنوان سابقا 

اجلهبذ يف اختيار ألفاظه بعناية لكي ال يقع القارئ يف متاهات ودهاليز املعىن وتزيغ عنه املفاهيم ويكون الشعر 
  .)2(»غامضا

 

                                                           
  .16األلفاظ احملدثة يف العربية املعاصرة دراسة داللية يف خمتارات شعرية لعيسى حليلح، ص: فاطمة الزهراء عطاف - (1)
  .101،ص2006، 1ط، املكتبة اجلديدة لطباعة، مصر،)من احلديث إىل املعاصر(جتلي البنيوية يف الشعر العربية : عبد الفتاح خواجة - (2)
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 صـــملخ

عبد اهللا تناولنا يف هذه الدراسة خطاب الشعرية يف ديوان رسالة يف احلب للشاعر       

، فالشعرية تقوم على دراسة العمل اإلبداعي للشاعر وإيصاله للمتلقي، عيسى لحيلح

حيث تدرس اجلوانب اجلمالية والفنية للعمل األديب، حيث تطرقنا إىل دراسة البنية الداخلية 

واخلارجية ومستويات اللغة، من مستوى صريف وأسلويب وتركيب وداليل يف ديوان رسالة يف 

احلب، فهي تربز شعرية القصيدة ومتيزها عن باقي األعمال األدبية األخرى، أيضا متيز 

شعرية الشاعر عن باقي الشعراء من خالل اجلوانب اجلمالية والفنية لقصيدته ومدى 

  .حضورها فيها

خطاب الشعرية، الشعرية، البنية الداخلية واخلارجية، مستويات اللغة،  :لمفتاحيةالكلمات ا

  .اجلوانب اجلمالية والفنية
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