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دعاءً له بالرمحة كما رباني صغرياً ، وتعب من أجلي :  أبيإىل روح  -

 !لهومل  أفِ  رياً ،بك

 

 اختاره وقد، ذي االثين عشر ربيعاً ( سيف الدين: )ابينإىل روح  -

احلمدُ ف. عند البدء بكتابة هذه األطروحة إىل جواره () الباري

 .أعطى فأخذإذ له 

 
 

 :دي ضُعَ وإىل -

 يمّأُ                       



 

 

 كرــالش
أعانوني  ر أمري وقيض لي أخوة كراماً أن يسّ ل وحده    

 : ، والسيماعلى إتمام البحث 

به  الذي آثر على نفسه كثيراً ، وكان) إياد كمر كرم: (خاأل •
 !خصاصة 

الذي تعب في طباعة ) باسم عسل: ( ...والطفولة صديق  •
 .وإخراج هذه األطروحة 





 .إلى أهلي ومحبّي الذين ما بخلوا بدعاٍء صادق أو قضاء حاجة
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 :المقدمة

وحمثن�����اء ب������ا  ، أمه�����م وم�����ه حمش�����كر عل�����ى م�����ا ، أنع�����م حم�������ہ ل عل�����ى م�����ا 
 وت������ام م�����نن أواله�����ا، ، وس�����بوغ آالء أس�����ہحها ، م�����ن ع������وم نع�����م حبت�����ہأها :ق�����ہم

وتف������اوت ع������ن  ، ون������أى ع������ن حمج������زحء أم������ہها ، ج������م ع������ن حإلحص������اء ع������ہدها
س�������ت��ہ إم�������ى وح ، ون�������ہبهم الس�������تزحدتها بامش�������كر التص�������امها ، حإلدرحك أب�������ہها

 وحمص������الة وحمس������الم عل������ى ، ثامه������احمخالئ������ق بإجزحمه������ا وثن������ى بامن������ہب إم������ى أم
أه�������ل بيت�������ه وعل�������ى ) م���������ہ ب�������ن عب�������ہ هللا( رس�������ومه حم�ص�������طفى حألم�������ين

 ،،وبعہ حمطاهرين ومن وحاله
فق�����ہ تنام�����ت عن�����ہي رغب�����ة ف�����ي درحس�����ة عل�����م حملغ�����ة حم������ہيث وحمت�ق�����ق  

ي ه��������ذح ــ��������ـميأت ، درحس��������ات عل���������اء حمعربي��������ة حمق��������ہماءم��������ن ج��������ذوره ف��������ي 
تتس�����ق  ملبي�����ا ه�����ذه حمرغب�����ة حمت�����ي -إش�����ارة م�����ن أس�����تاذي حم�ش�����رفب -عن�����وحنحم
حم�������ذي ) رح�ه�������ا هللا(لمالئك�������ةن�������ازك احم�بہع�������ة حمعرحقي�������ة :مظن�������ة حمب��������ثو

! وبعض�����هم طرب�����ا ، حرت�����بط حس������ها ب������ہث ه�����ال بع�����ض أه�����ل حألدب رفض�����ا
م������ن قي������ہ حم������ذي ي�������رر حمش������اعر ) حمش������عر حم�������ر(حمجہي������ہ حمش������عر: إنــــ������ـه

حمق�����ہيم ف�����ي نتاجه�����ا حنطلق�����ت بامجہي�����ہ م�����ن  ، وق�����ہ نحمقافي�����ة حموحح�����ہة وحمش�����طري
يتض�����ح ه�����ذح م�����ن آرحئه�����ا حملغوي�����ة حمت�����ي تعل�����ي به�����ا ش�����أن  حمنث�����ري وحمش�����عري،

 .حملسان حمعربي وسننه حہ حمتقہيس
ختل���������ف ع���������ن حمب����������ث حمبالغ���������ي يإن حمب����������ث حألس���������لوبي حم����������ہيث  

، ب�����ل يأخ�����ذ  أن�����ه ال ي�����ہرس حم�ن�����تج حم�ب�����ہع ب�ع�����زل ع�����ن ص�����احبه حمق�����ہيم ف�����ي
 .فسية حم�بہع وحمظروف حم��يطة بهبام�سبان ن

أث�����ر ال ي�ك�����ن تغاف�����ل  -والس�����ي�ا ف�����ي ش�����عرها -ن�����ازك المالئك�����ة ومث�����ل        
 بفنه����ا وه����ي تعت����رف ص����رححة بأنه����ا تعب����ر م����ا كان����ت تش����عر ب����ه ف����ي نتاجه����ا ،

                                                                                                                                                                                                                                                    .سهاعن نف
، وعل�ه����������ا  م����������ذح بين����������ت حألطروح����������ة أث����������ر بيئته����������ا حالجت�اعي����������ة 

وبغيره������ا م������ن  ، )حمفلس������فة حموجودي������ة( ، وتأثره������ا بفلس������فة معين������ة حألك������ادي�ي
  .حمشعرحء حمعرب وحألجانب

إن درحس������ة ف������ي إب������ہحع أغلب������ه ش������عر الب������ہ وأن تج������ر حمباح������ث إم������ى  
 وه�����ذح م�����ا ك�����ان ف�����ي .ف�����ال من�����اص م�����ن حمخ�����وض في�����ه ، حمنق�����ہ حألدب�����ي أحيان�����ا

 . هذه حألطروحة مباحث بعض
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حملغوي������ة حمت������ي تن������اثرت ف������ي  )ن������ازك المالئك������ة(وألج������ل درحس������ة آرحء  
 ، حمص���������ومعة وحمش���������رفة حم�����������رحء اص���������ر،قض���������ايا حمش���������عر حم�ع( كتبه���������ا

فض��������ال ع��������ن  ، )حمتجزيئي��������ة ف��������ي حم�جت���������ع حمعرب��������ي س��������ايكلوجية حمش��������عر،
ن�������ازك أس�������لوبية حملغ�������ة عن�������ہ ( :فق�������ہ ك�������ان حمعن�������وحن ، مق�������ہماتها م�������ہوحوينها

 .حمشعري أيضا هاميش�لها ونتاج ؛ )المالئكة
وج������ع حم������ادة حمت�����ي تش�����كل ظ�����وحهر  وبع�����ہ ق�����رحءة م�عن�����ة ف�����ي أدبه�����ا ، 

ت���������تم تقس��������يم حألطروح��������ة عل��������ى ت�هي��������ہ وأربع��������ة  ، ہرحس��������تهاأس��������لوبية م
 .فصول

 )أس��������لوبية حملغ��������ة( :بعن��������وحن حألطروح��������ة ك��������ان حمت�هي��������ہ ملتعري��������ف  
جري�������ا م�������ع ) ن�������ازك المالئك�������ة( وب��������ا أث�������ر ف�������ي إب�������ہحع ، مفهوم�������ا ونش�������أة

 .مقتضيات حمب�ث حألسلوبي
وف�������ي مغ�������ة  ،ف�������ي حملغ������ة حمفص�������ل حألول فق������ہ خص�������ص بآرحئه������ا أم������ا 

ومس�����ؤوميته  ، عالق�����ة حمش�����اعر باملغ�����ة وب�فردحته�����ا :وق�����ہ ب�ث�����ت في�����ه .حمش�����عر
كن�����وز حملس�����ان حمعرب�����ي حمہفين�����ة وبع�����ث حم�ي�����اة  م�����ا أه������ل م�����ن ف�����ي حس�����تخرحج

وك�����ذمك أث�����ر حملغ�����ة  .برأيه�����ا) حم�قہس�����ة( فيه�����ا ش�����رط حم��افظ�����ة عل�����ى س�����ننه
 .وقوحعہها في حمشكل حمخارجي ملشعر

ت به������ا ت������ي عب������رمہرحس������ة حألنس������اق حملغوي������ة حم وك������ان حمفص������ل حمث������اني 
نس������ق ( :مث������ل ع������ن حزنه������ا وقلقه������ا وتش������اؤمها، -ف������ي ش������عرها - حمش������اعرة

 ).ونس������ق حمتك������رحر نس������ق حألم������ر، نس������ق حمت�ن������ي، نس������ق حمن������ہحء، حالس������تفهام،
 .وقبلها حمب�ث عن سبب يأسها وتشاؤمها

 .)المالئك������ةن������ازك (حمع������ہول ف������ي ش������عر :ب������ـ ل حمثام������ث حمفص������ وس�������ي 
ش������كل  ث������م بي������ان م������ا ،)حمع������ہول(ض�������ن توطئ������ة ملتعري������ف ب�ص������طلح  وق������ہ

ظ������وحهر أس������لوبية م������ن مباح������ث حم�������ذف وحم������ذكر وحمتق������ہيم وحمت������أخير حمت������ي 
 .يفيہ منها حم�بہع في تنبيه حم�تلقي وخہمة نظامه حم�وسيقي حمشعري

حملغوي��������ة حم�ف��������ردة ف��������ي  حموح��������ہة:ودرس��������ت ف��������ي حمفص��������ل حمرحب��������ع 
منه������ا  وم������ا ب������رز ه�يته������ا ف������ي حمب�������ث حألس������لوبي،وق������ہ بين������ت أ ،ش������عرها

 .ة تستأهل حمہرسظوحهر أسلوبي
م�����ن  إن حألمان�����ة حمعل�ي�����ة ت������تم عل�����ى حمباح�����ث أن ي�����ذكر كبي�����ر حمفائ�����ہة 

وأغل������ب م������ا كت������ب  ،ن������ازك المالئك������ةمغ������ة  :حم������ہكتور أح�������ہ مطل������وبب�������ث 
 .ك�ا مبين في هوحمش حألطروحة وثبت حم�صادر وحم�رحجع ،عنها

إال أن أق����������ہم كبي����������ر ححترحم����������ي وحعت����������زحزي  -هن����������ا  -وال يس����������عني 
ص�����في حم�����ہين ( كلي�����ة حمتربي�����ة/ف�����ي قس�����م حملغ�����ة حمعربي�����ة بأس�����اتذتي حمفض�����الء
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عل��������ي ناص��������ر (حألس��������تاذ حم��������ہكتور :والس��������ي�ا أس��������تاذي حم�ش��������رف) حم�ل��������ي
 .حم�����ذي أعط�����اني حمكثي�����ر م�����ن وقت�����ه وم�����ہ م�����ي ي�����ہ حمع�����ون وحمتش�����جيع) غام�����ب

 .فجزحهم هللا عني خير جزحء حم��سنين
     ،)( إن م������ا ف������ي ه������ذح حمع�������ل م������ن حس������ن ف�������ن هللا:وأخي������رح أق������ول 

وآخ�����ر دعوحن�����ا أن حم�������ہ ل رب حمع�����ام�ين . ب�����ه م�����ن س�����وء ف������ن نفس�����يوم�����ا 
 .وحمصالة وحمسالم على نبينا طه حألمين وأهل بيته حمطاهرين

                                                                                              
 

                                                                                                               
 حمباحث                                                                          



 )املفهوم والنشأة(أسلوبية اللغة ............................................... التمهيد 
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 :التمهيد
 أسلوبية اللغة 

 )المفهوم والنشأة(
  



 )املفهوم والنشأة(أسلوبية اللغة ............................................... التمهيد 

٥ 
 

 :توطئــة

، والمهم���������ة ، الت���������ي يواجهه���������ا ُيع���������ّد العن���������وان العَتب���������ة األول���������ى 
، فق������د تق������وده إل������ى المؤل������ـَّف م������ن حي������ث ال يش������عر ، وق������د تق������ف  الق������ارئ

متوقف�����ان عل�����ى إيحائ�����ه بم�����ا يض�����مه م�����ن ح�����ائالً بينهم�����ا ، وه�����ذان األم�����ران  
(آخ������ذ في������ه ه������و  أخب������ار ت������الؤم م������ا

0F

، وعل������ى مطابقت������ه دون غم������وض  )۱
(أو مفهوماً فكرة 

1F

۲(. 

ش�������يء ، ب�������ه ُيع�������رف ، وبفض�������له العن�������وان كاالس�������م لل ع�������دّ ولم�������ا  
، وال يمك������ن التغاض������ي عن������ه ل������ئال تتك������ون حال������ة إبه������ام والتب������اس ُيت������داول

(لفعالي�������ة الق�������راءة تقل�������ل م�������ن كفاءت�������ه ف�������ي االس�������تجابة 
2F

، وإن حق�������ول  )۳
المعرف������ة اللغوي������ة زخ������رت بكثي������ر م������ن المص������طلحات والمق������والت الت�������ي 

تنب������ه إلي������ه علماؤن������ا األوائ������ل م������ع البح������وث  م������اح������ت فيه������ا أص������الة قتال
بعن���������وان األطروح���������ة  للتعري���������ف) التمهي���������د( ك���������اناللغوي���������ة الحديث���������ة ، 

المبدع����������ة بو )أس����������لوبية اللغ����������ة(المك����������ون م����������ن التش����������كيل المتض����������ايف 
تطبيق�������اً لمقتض�������يات البح�������ث األس�������لوبي  ): (العراقي�������ة

 .الذي يأخذ بالحسبان ما يحيط بالمنتـِج وبالُمنتـَج

اتفق�������ت وال ش�������ك ف�������ي أن طائف�������ة م�������ن النق�������اد والمتخصص�������ين ق�������د  
ويتحم�����ل .  همأن�����ه ق�����د يك�����ون موض�����ع ل�����بس ٍ لبعض�����وتعارف�����ت علي�����ه ، إال 

ف�����ي البح�����ث ، ال�����وزر بع�����ٌض مّم�����ن أسس�����وا أو نظ�����روا للم�����نهج األس�����لوبي 
كالمه�����م أن�����ه ُيعن�����ى بالتحلي�����ل األدب�����ي ال اللغ�����وي ، وك�����ان م�����ن م�����ن إذ يفه�����م 

أن كث������رت الرس������ائل واألط������اريح الت������ي تبح������ث ف������ي نتيج������ة ه������ذا الل������بس 
������ ، عل������ى حس������اب ) س������ة أس������لوبيةدرا: (مة بعن������وان لـالمج������االت األدبي������ة ُمعَّ

 .أيضاً  يفترض أن تحمل رسائل وأطاريح لغوية هذا العنوان ما

أس�����لوبية : (ي�����دل علي�����ه عن�����وان األطروح�����ة ل�����ذا س�����نتعرف عل�����ى م�����ا 
انطالق�����اً م�����ن تراثن�����ا اللغ�����وي الغزي�����ر ، ومت�����وقفين عن�����د َم�����ن اّدع�����وا ) اللغ�����ة

                                                            
 .۲۳۷:الكنز  جوهر: ينظر)  ۱( 

 .۱۲: األسس اللغوية لعلوم المصطلح: ينظر)  ۲( 

 .۱٦: شعرية  الحجب في خطاب الجسد: ينظر)  ۳( 
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٦ 
 

ول������ن  .أنه������م مؤسس������ون لعل������م األس������لوب وم������نهج األس������لوبية ف������ي البح������ث 
وإنم����ا لبي����ان ؛ ألنن����ا لس����نا ف����ي مرحل����ة التنظي����ر ل����ه ، يك����ون ش����رحاً مس����هباً 

 .ما ُغمض منه

 

 :األسلوبية 

ه���������و الج���������ذر  )Style( إنَّ األس���������لوب: لع���������ل م���������ن نافل���������ة الق���������ول  
. نس�������بي  علم�������اني ذات�������ي ، ومدلول�������ه. (Stylique)) األس�������لوبية: (لمص�������طلح

عقلي�������اً ، وم�������ن ث�������م علماني�������اً ُبع�������داً فق�������د أعطت�������ه ) ique(أم�������ا الالحق�������ة 
 أم�����ا عل�����ى لغ�����ة الق�����دماء ف�����إنَّ . ، ه�����ذا عل�����ى لغ�����ة المح�����دثين )3F۱( موض�����وعياً 

: كم����������ا نق����������ول) األس����������لوب: (مص����������در ص����������ناعي م����������ن) األس����������لوبية(
االش������������تراك ، : (م������������ن...) ، والش������������فافية  واإلنس������������انيةاالش������������تراكية ، (

 ...).، والشفاف  واإلنسان

: ختل��������ف الدارس��������ون المح��������دثون ف��������ي ت��������اريخ ظه��������ور مص��������طلحوا
للغ�����ة  التاريخي�����ة، فم�����نهم م�����ن ينق�����ل أن�����ه ظه�����ر ف�����ي الق�����واميس ) األس�����لوب(

(الفرنس������ية بداي������ة الق������رن الخ������امس عش������ر الم������يالدي 
4F

، وم������نهم َم������ن ع������دَّ  )۲
تأريخ��������اً م )۱۸۷۲(الق��������رن التاس��������ع عش��������ر الم��������يالدي ، وبالتحدي��������د ع��������ام 

(لظهوره 
5F

۳(. 

م������اني فق������د ظه������ر أوائ������ل الق������رن التاس������ع عش������ر لأّم������ا ف������ي النق������د األ
وف����������ي اللغ����������ة االنكليزي����������ة ع����������ام . (Grimm)الم����������يالدي ف����������ي معج����������م 

 .)6F٤(م)۱۸٤٦(

                                                            
 .۳٤: األسلوبية واألسلوب : ينظر)  ۱( 

، ۲:ع ،  ۱م :  ، مجلة فصول سليمان العطار. ترجمة د ، )سبيتزر مانويل( :ال األسلوبية علم وتاريخ قم: ينظر)  ۲( 
۱۹۸۱. 

 .۹۷: علم األسلوب: ينظر)  ۳( 

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها: ينظر)  ٤( 
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۷ 
 

لز رش������ا): الفرنس������ي(منهج������اً تحليلي������اً ب������ـ) عل������م األس������لوب(ويقت������رن 
، ال������������ذي وض������������ع أص������������وله  م )۱۹٤۷-۱۸٦٥( (CharlesBally)ب������������الي 

(وأسس قواعده النهائية 
7F

۱( . 

خالص�����ة م�����ا يج�����ده ق�����ارئ كت�����ب األس�����لوبية ه�����ذا ال�����ذي ذ ُك�����ر ، ه�����و 
ّن المص�������طلح أ -أيض�������اً  -وه�������م ي�������ذكرون. ويرجح�������ه مؤلفوه�������ا ويتبنون�������ه 

كت�����ب ل�����ه ح�����ّظ ف�����ي كت�����ب علم�����اء العربي�����ة الق�����دماء والس�����يما ) األس�����لوب(
(ه������و أول م������ن ذك������ره ) ه������ـ۲۷٦اب������ن قتيب������ة (ّن ج������از القرآن������ي ، وأاإلع

8F

۲( ،
 كث�����ر نظ�����ره،وإنم�����ا َيع�����رف فض�����ل الق�����رآن م�����ن ((: مس�����تندين عل�����ى قول�����ه

واتس������ع علم������ه، وفه������م م������ذاهَب الع������رب وافتنانه������ا ف������ي األس������اليب، وم������ا 
 .)9F۳( ))...خص هللا به لغتها دون جميع اللغات

ق�����د ُس�����بق ف�����ي ه�����ذا ، فالخلي�����ل ب�����ن أحم�����د ) اب�����ن قتيب�����ة(وف�����اتهم أن 
: قول������ه أثن������اء ف������يذك������ر ه������ذا المص������طلح ، وذل������ك ) ه������ـ۱۷٥(الفراهي������دي 

ك�����ل ش�����يء ق�����د س�����مي : العلم�����اءالفاكه�����ة ق�����د اخِتل�����ف فيه�����ا، فق�����ال بع�����ض ((
ـّا ال نس�������ميه العن�������ب ، والرم�������ان فإن�������: ف�������ي الق�������رآن م�������ن الثم�������ار ، نح�������و

رآن ـف�����ي الق�����هة، وإنم�����ا ك�����ّرر ـك�����لُّ الثم�����ار فاك�����: وق�����ال آخ�����رون... فاكه�����ة 

ــةٌ فيهِمــــــا{: فق������ال ع������ّز وج������ل ــلٌ فَاكهــــ ــان ونَخْــــ لتفض������يل النخ������ل ؛  ٦٨:الــــــرمحن} ورمــــ

اللغ�����ة العربي�����ة ، كم�����ا ق�����ال  أس�����لوبوالرم�����ان عل�����ى س�����ائر الفواك�����ه، وذل�����ك 

ــذْنَا وإِذْ{ :تع����الى ــن أَخــ ــيني مــ ــاقَهم النبِــ ــك ميثَــ ــن ومنــ ــوحٍ ومــ ــراهيم نُّــ ــى وإِبــ ــى وموســ ــنِ وعيســ  ابــ

ميروكرر هؤالء للتفضيل على النبيين ۷:األحزاب } م ،(()
10F

٤(. 

                                                            
 .۱٦۷: الجديد لعلوم اللسان، والقاموس الموسوعي  ۲۰: األسلوبية واألسلوب : ينظر)  ۱( 

 .۱٤-۱۳: سلوبيةاألالبالغة و: ينظر)  ۲( 

 .۷٤: تأويل مشكل القرآن)  ۳( 

 .۳/۳۸۱:)فكه) : (معهما باب الهاء والكاف والفاء: (كتاب العين)  ٤( 
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۸ 
 

واب������ن ،  )11F۱()أفع������ول: (ه������و عل������ى مث������ال ): ه������ـ۱۸۰س������يبويه (وق������ال 
(إّن همزته زائدة ): هـ۳۱٦(السراج 

12F

۲( 

ول������م يكت������ف اللغوي������ون الع������رب الق������دماء ب������ذكره ، ب������ل ك������انوا عل������ى 
نتهم وازم��������وع��������ي بمدلول��������ه االص��������طالحي ، س��������واٌء أك��������ان ذل��������ك عن��������د 

أس�����لوب الق�����رآن الك�����ريم بغي�����ره م�����ن أس�����اليب الق�����ول عن�����د الع�����رب لبي�����ان 
())الض������رب م������ن ال������نظم والطريق������ة في������ه((: إذ يقص������دون ب������ه. إعج������ازه

13F

۳(، 
ف�����ي ) ه�����ـ۳۲۱اب�����ن دري�����د (، يب�����دو ذل�����ك واض�����حاً عن�����د أم ف�����ي معجم�����اتهم 

أس������اليب : الطري������ق ، والجم������ع : واألس������لوب(( :تعريف������ه لألس������لوب ، يق������ول
())ف������ي أس������اليب م������ن الق������ول ، أي فن������ون من������هأخ������ذ ف������الن : ، ويق������ال

14F

٤(  ،
ي������ه علنس������ج تال������ذي   )*(المن������وال: بأن������ه) ه������ـ۸۰۸اب������ن خل������دون (وعّرف������ه 

(التراكي�����ب أو القال�����ب ال�����ذي يف�����رغ في�����ه
15F

:  -هن�����ا-) القال�����ب(، ويفه�����م م�����ن )٥
وإنم�������ا يرج�������ع إل�������ى ص�������ورة ذهني�������ة ((إن�������ه ل�������يس النح�������و وال البالغ�������ة 

انطباقه������ا عل������ى تركي������ب خ������اص ، باعتب������ار  ◌ً  للتراكي������ب المنتظم������ة كلي������ة
وأشخاص�������ها ، تل�������ك الص�������ورة ينتزعه�������ا ال�������ذهن م�������ن أعي�������ان التراكي�������ب 

أو المن�������وال ، ث�������م ينتق�������ي التراكي�������ب ّيرها ف�������ي الخي�������ال كالقال�������ب ص�������وي
والبي�������ان ، فيرص�������ها في�������ه  اإلع�������رابباعتب�������ار الص�������حيحة عن�������د الع�������رب 

())في المنواليفعل البناء أو النساج كما  رّصـاً 
16F

٦( . 

الذهني�������ة ال تكتس�������ب إال بط�������ول النظ�������ر وال ش�������كَّ ف�������ي أن الص�������ورة 
أن يتح�����رك ف�����ي أس�����اليب الع�����رب، وب�����ذا يك�����ون األس�����لوب ف�����ي ال�����نفس قب�����ل 

المع��������اني الجاري��������ة ف��������ي الخ��������واطر لغ��������ة س��������اكتة ، ((ب��������ه اللس��������ان ؛ ألن 
                                                            

 .٤/۲٤٥: الكتاب: ينظر)  ۱( 

 .۳/۱۸۸: األصول في النحو: ينظر)  ۲( 

إعجاز القرآن للباقالني بهامش كتاب االتقان : ، وينظر ٤٦۹:محمود أحمد شاكر: تح:دالئل اإلعجاز)  ۳( 
 .۲٥-۱/۲٤:للسيوطي

 .۱/۳٥۹: )سلب: ()الثالثي الصحيحالباء والسين مع باقي الحروف في (باب : جمهرة اللغة)  ٤( 

 .۹/٤۹: )حفف(: لسان العرب : الخشبة التي يلف عليها الحائك الثوب : المنوال) * ( 

  .٥۸۱: مقدمة ابن خلدون: ينظر)  ٥( 

 .۲٤: مدخل إلى علم األسلوب)  ٦( 
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۹ 
 

())والك�����الم الج�����اري ف�����ي اللس�����ان فك�����رة ناطق�����ة
17F

، وله�����ذا نج�����د فرق�����اً ب�����ين  )۱
اعتم�����اداً عل�����ى ق�����درة منش�����ئه ف�����ي اإلف�����ادة نظ�����م وآخ�����ر ، أو أس�����لوب وآخ�����ر 

م�����ن معجم�����ه الخ�����اص ب�����ه ، لتك�����ون ل�����ه ف�����ي التعبي�����ر طريق�����ة يختل�����ف به�����ا 
ريق�����ة طوك�����ل أس�����لوب يخ�����تص ب�����ه ص�����احبه ليب�����ين  .ز ام�����ن، وي ع�����ن غي�����ره

(ونظرت������ه إل������ى األش������ياء وتفس������يره له������ا  تفكي������ره
18F

وحس������بنا أن ننظ������ر (( ، )۲
ف�����ي الكلم�����ة نفس�����ها كي�����ف ج�����اءت لن�����درك ص�����دق ذل�����ك بالنس�����بة لألس�����لوب 

معن�����ى األخ�����ذ واالنت�����زاع ، ) الس�����لب(م�����ن حي�����ث أخ�����ذت كلم�����ة وارتباط�����ه 
())وارتبط��������ت بمفه��������وم العط��������اء الم��������ادي والمعن��������وي

19F

فض��������الً ع��������ن أن  )۳
ب��������التعبير ، ويب��������رز  البح��������ث األس��������لوبي ُيعن��������ى ببح��������ث عالق��������ة التفكي��������ر

الم�����تكلم ليوف�����ق ب�����ين الرغب�����ة ف�����ي الق�����ول وم�����ا يس�����تطيع الجه�����د ال�����ذي يبذل�����ه 
(قوله 

20F

٤( . 

طريق������ة للتعبي������ر ((: بأن������ه) بي������رو جي������رو(وقريب������اً م������ن ه������ذا عّرف������ه 
())ع������ن الفك������ر بوس������اطة اللغ������ة

21F

(باإلنس������ان نفس������ه ) بوف������ون(وش������بهه ،  )٥
22F

٦( 
)
22F

٦( . 

م������ن ناحي������ة  اه������ذا م������ن ناحي������ة اتص������ال األس������لوب بص������احبه ، أم������
ذل������ك اإلب������راز ال������ذي ((ن أس������لوب فن������ان م������ا ، فإن������ه التراكي������ب الت������ي تك������وّ 

())يف������رض عل������ى انتب������اه الق������ارئ بع������ض عناص������ر السلس������لة التعبيري������ة
23F

۷  ( ،
ه���������و االس���������تخدام اللس���������اني الف���������ردي بالتع���������ارض م���������ع االس���������تخدام ((أو 

 .)24F۸( ))الجماعي

                                                            
 .۱۹:داللة التراكيب)  ۱( 

 .۱۳٤: األسلوب : ينظر)  ۲( 

 .۲: في فلسفة النقد)  ۳( 

 .۹۳: الوجه والقفا: ينظر)  ٤( 

 .٦: بيرجيرو: األسلوب واألسلوبية)  ٥( 

 .۱٤: دخل إلى علم األسلوبم: ينظر)  ٦( 

 .۱۹: يير تحليل األسلوبامع)  ۷( 

 .۱٦۸: القاموس الموسوعي الجديد )  ۸( 
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۱۰ 
 

عب��������د (ل��������ه  ال��������ذي نّظ��������ر) ال��������نظم(ه��������و ) األس��������لوب(ن إوالواق��������ع 
الثقاف������ة ((، وم������ن ث������م فإن������ه يحت������اج إل������ى )25F۱()ه������ـ٤۷۱الق������اهر الجرج������اني 

ألنه������ا لج������ام األلف������اظ وزم������ام المع������اني ، وب������ه تن������تظم أج������زاء ... والح������ذق 
الك������الم ، ويلت������ئم بعض������ه بع������ـضه فتق������وم ل������ه ص������ورة ف������ي ال������نفس يتش������كل 

())بها البيان
26F

۲(. 

وم�����ع أن ه�����ذا المص�����طلح ك�����ان ل������ه حض�����ور ف�����ي كت�����ب الق������دماء إال 
االس�������تعمال الي�������ومي، أن اس�������تعماله كث�������ر ف�������ي كت�������ب المح�������دثين، وف�������ي 

: وغالب�������اً م�������ا نس�������معه، أو نس�������تعمله ، مقرون�������اً بنع�������وت مختلف�������ة ، مث�������ل
 ...).رائع ، أسلوب ضعيف أسلوب(

فق�����د عرفن�����ا أن�����ه مص�����در ص�����ناعي م�����ن ) األس�����لوبية(أم�����ا مص�����طلح 
األس�������لوبية ، : ، أو األس�������لوب عل�������م: وال ف�������رق ب�������ين قولن�������ا، ) األس�������لوب(

واألدب والنق������د الحديث������ة ،  ليش������يع منهج������اً نق������دياً تحتف������ي ب������ه كت������ب اللغ������ة
ُيعن������ى ببح������ث الخص������ائص والس������مات الت������ي تمي������ز عل������م وص������في ((وه������ي 

())ال������نص األدب������ي
27F

بش������كل كبي������ر، وعل������ى  ع������دولفك������رة المعتم������داً عل������ى  )۳
 .الوصف أحياناً 

وي�������رى بع�������ض الدارس�������ين أنه�������ا ليس�������ت عملي�������ة تفس�������ير فحس�������ب، 
نظ������رة جمالي������ة م������ن ما ه������ي ـّ وليس������ت منهج������اً يأتين������ا بم������ا ال نتوق������ع ، وإن������

خ������الل الص������ياغة الت������ي أص������بحت ج������زءاً م������ن العملي������ة النقدي������ة ، وبوس������ع 
األس������لوبية ف������ي النق������د أن يص������ل إل������ى كيفي������ة ه������ذه الص������ياغة بالمعاون������ات 

(تفكيك الظاهرة اللغوية
28F

٤(. 

                                                            
 .۸۲ -٦۳: دالئل اإلعجاز: ينظر)  ۱( 

 .۳۳: ثالث رسائلضمن كتاب في لخطابي، ل: بيان إعجاز القرآن)  ۲( 

 .۳۰: األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية)  ۳( 

 .۲۷۰: البالغة واألسلوبية: ينظر)  ٤( 
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۱۱ 
 

بالخص��������ائص الس��������ايكولوجية الت��������ي  -ك��������ذلك  -وتعن��������ى األس��������لوبية 
ر ف�����ي الش�����اعر أو يتمت�����ع به�����ا، والت�����ي ت�����ؤثيختل�����ف به�����ا فن�����ان ع�����ن آخ�����ر ، 

(والكاتب ليعبر عّما يريد بأسلوب قد ينفرد فيه 
29F

۱( . 

ب�����الحوار ب�����ين الق�����ارئ والمنش�����ئ م�����ن خ�����الل ن�����ص كم�����ا أنه�����ا ُتعن�����ى 
(وعلم اللغة معين ، مستفيدة من معطيات اللسانيات 

30F

۲( . 

: وألن عل�������م اللغ�������ة الح�������ديث ف�������ّرق ب�������ين قطب�������ي الثنائي�������ة اللغوي�������ة
(ارات تعب������ر ع������ن أفك������ارش������إ نظ������ام م������ن: ، إذ اللغ������ة) اللغ������ة والك������الم(

31F

۳(  ،
(الجان�������ب التنفي�������ذي ل�������ذلك النظ�������ام: والك�������الم

32F

، ف�������إن الدراس�������ة األس�������لوبية )٤
ألن��������ه يمث��������ل االس��������تعمال ؛ تعن��������ى ب��������الكالم والممارس��������ة الفعلي��������ة للغ��������ة 

الف�����ردي ال�����ذي ه�����و مجاله�����ا، وه�����ي تبح�����ث ف�����ي اللغ�����ة بم�����ا تعكس�����ه م�����ن 
انفع���������االت وعواط���������ف ومش���������اعر ، ول���������يس بم���������ا فيه���������ا م���������ن أفك���������ار 

(وموضوعها اللغة كأداة للتعبير والفعلات ، وموضوع
33F

٥(. 

غي������ر اللغ������ة أو التعبي������ر ب������ل ) األس������لوب(ن أيتض������ح لن������ا مم������ا تق������ّدم 
ه�������و ش�������كله ؛ ألن األس�������لوب طريق�������ة للتعبي�������ر ع�������ن الفك�������ر باللغ�������ة، وإنَّ 

 .دراسة لهذا التعبير) األسلوبية(

 

  :األسلوبية والبالغة

اللغ�����وي الح�����ديث ش�����غل ه�����ذا الموض�����وع مكان�����اً واس�����عاً ف�����ي ال�����درس 
من������ه اتجاه������ان متض������ادان ، ي������ذهب أح������دهما إل������ى أنَّ األس������لوبية  رش������حتلي

وه�����ي تتخلّ�����ق منهجي�����اً م�����ن أب�����ّوة عل�����م ((ه�����ي الوري�����ث الش�����رعي للبالغ�����ة 

                                                            
 .۱٥٥: النقد األدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك: ينظر)  ۱( 

 .۷: دليل الدراسات األسلوبية: ينظر)  ۲( 

 .۳٤: علم اللغة العام: ينظر)  ۳( 

 .۳۲: نفسهالمصدر : ينظر)  ٤( 

 .۳٦: علم األسلوب: ينظر)  ٥( 
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۱۲ 
 

())البالغ������ةاللغ������ة وأموم������ة 
34F

الخط������اب الفن������ي  ، إذ اتج������ه ك������ل منهم������ا إل������ى )۱
م�������ن األنم�������اط أو األنس�������اق التعبيري�������ة ن ، متخ�������ذتيْ  الع�������اديالخط�������اب  دون 

مج������االً للبح������ث ، ومناط������اً لالهتم������ام ، عل������ى ال������رغم م������ن أن البالغ������ة ق������د 
الفن������ي الت������ي تح������يط بالمنش������ئ ،  األداءتغاض������ت ع������ن جوان������ب مهم������ة ف������ي 

ياً ف���������ي المن���������تج ـ���������ـلــا جـره���������ـر أثـ���������ـهــظـوداً يـ���������ـيـرض علي���������ه قف���������وت
، ذل���������ك ألن  - بخ���������الف األس���������لوبية - كالجوان���������ب االجتماعي���������ة والنفس���������ية

بمع������ايير  اإلب������داعيقّع������دوا الجم������ال البالغ������ي ، وقاس������وا العم������ل البالغي������ين 
ثابت�����ة تص�����لح لك�����ل زم�����ان ومك�����ان ، متناس�����ين الف�����رق ب�����ين كت�����اب أحكم�����ت 

يحتم�����ل  اإلنس�����انآيات�����ه من�����ّزل م�����ن ل�����دن عل�����يم حك�����يم وب�����ين ف�����ن مبدع�����ه 
(الحسن والقبح كما يحتمل النقص

35F

۲(. 

غائب������اً ع������ن التحلي������ل م يك������ن ه������ذا ف������إن مفه������وم األس������لوب ل������وم������ع 
والمعق�������د ، أو ال�������رديء ، إذ إنَّ التميي�������ز ب�������ين األس�������لوب البس�������يط البالغ�������ي

(والراقي هدف من أهداف البحث البالغي
36F

۳(. 

أم������ا اآلخ������ر فيعتق������د أن األس������لوبية الت������ي تم������تص م������ن عظ������ام أمه������ا 
تزده���������ر إال بمق���������دار ذبوله���������ا ه���������ي م���������ن مق���������والت ، وأالّ ) البالغ���������ة(

مع�������رفتهم للغ�������اتهم وبالغ�������تهم أص�������حاب اللغ�������ات األخ�������رى ف�������ي ض�������وء 
وت������راثهم ، أم������ا ف������ي ض������وء معرفتن������ا للغتن������ا العربي������ة وبالغتن������ا وتراثن������ا 

وإنَّ ال������ذين يت������ابعون غي������رهم األدب������ي فل������يس فيه������ا ش������يء م������ن الص������حة ، 
ف�����ي أن األس�����لوبية وري�����ث للبالغ�����ة وب�����ديل عنه�����ا ل�����م يلحظ�����وا الف�����رق ف�����ي 

(ب��������ين األم��������م  -ال محال��������ة -اللغ��������ات واإلرث األدب��������ي ال��������ذي يختل��������ف
37F

٤(  ،
ل��������م تس��������تطع أن ت��������نهض بالتحلي��������ل لتحوله��������ا إل��������ى  -األس��������لوبية - وأنه��������ا

                                                            
م ۱۹۹۱، بغداد ،  ۱٦: ، السنة ۱۰حاتم الصكر ، مجلة آفاق عربية ، ع :حول علمية األسلوب وأسلوبية التقبل)  ۱( 

:۷۳. 

 .۱۹۱-۱۹۰: البالغة واألسلوبية: ينظر)  ۲( 

 .۱٦٦: القاموس الموسوعي الجديد: ينظر)  ۳( 

 .۱۹: التراكيبداللة : ينظر)  ٤( 
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۱۳ 
 

د ـدت الناق�������ـ�������ـعـم أبـر األدب ، وم�������ن ث�������ـ�������ـوهـإحص�������ائيات ، وإهماله�������ا ج
(ة النص وتفسيره ــمـيـان قــي بيـته فـمـهـن مـع

38F

۱(. 

ينم���������و ويكب���������ر ، إن اللغ���������ة م���������ا دام���������ت كائن��������اً حي���������اً : وال��������راجح
رها أن تواك��������ب ي، فل��������يس يض��������والعربي��������ة ليس��������ت ب��������دعاً م��������ن اللغ��������ات 

دراس������ات وبح������وث عل������م اللغ������ة الح������ديث بمختل������ف مناهج������ه ، خاص������ة وإنَّ 
غائب��������اً ع��������ن وع��������ي علم��������اء العربي��������ة الق��������دماء ل��������م يك��������ن ) األس��������لوب(

رها أن تك���������ون األس���������لوبية وريث���������اً يوبمفهوم���������ه ال���������دقيق ، ول���������يس يض���������
للبالغ��������ة أم ال ، وال داع��������ي للخ��������وف ، ال عل��������ى العربي��������ة الت��������ي تكفّ��������ل 

ــا{: حفظه�����ا الب�����ارئ ع�����ز وج�����ل ب�����القرآن الك�����ريم ، يق�����ول س�����بحانه ــن إِنَّـــ  نَحـــ

ــا ــذِّكْر نَزلْنـــــ ــا الـــــ ــه وإِنَّـــــ ــافظُون لَـــــ ، وال عل�������ى عم�������ل الناق�������د ؛ ألن  ۹: الحج�������ر }لَحـــــ

اإلحص�������اء البي�������اني ، وال المع�������ادالت الرياض�������ية ،  س�������لوبية ل�������م تش�������ترطاأل
تماش�����ى بح�����وث العربي�����ة م�����ع توم�����ن ث�����م فم�����ن الممك�����ن أن ن�����زاوج بينهم�����ا ل

م������ا تملي������ه عليه������ا الحداث������ة ش������رط ع������دم المس������اس بخلوده������ا وإعجازه������ا 
 .الذي اكتسبته من الذكر الحكيم

 

                                                            
 م۱۹۸۸=هـ۱٤۰۹ ۳۹، مج ۳ج: مجلة المجمع العلميأحمد مطلوب ، بحث في . د األسلوبية إلى أين: ينظر)  ۱( 

:۲۸٤. 
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۱٤ 
 

  :اسلوبية اللغة

 األس������لوبيلع������ل ف������ي ه������ذا العن������وان إث������ارة ً نتيج������ة اقتص������ار البح������ث 
وم�������ا كث�������رة الرس�������ائل  -إال م�������ا ن�������در- عن�������دنا عل�������ى الدراس�������ات األدبي�������ة

 .واألطاريح في هذا المجال إال دليل على هذا القول 

بع������د  - ف������ي ال������درس اللغ������وي الح������ديثأنَّ البح������ث االس������لوبي والح������ق 
ب�����دأ أول م�����ا ب�����دأ عل�����ى ي�����د   -أن عرفن�����ا ج�����ذوره ف�����ي إرثن�����ا اللغ�����وي الث�����ر

فرع�������اً م�������ن اللغ�������ة وجعل�������ه  ةبدراس������� -تلمي�������ذ سوس�������ير -) ب�������الي(مبدع�������ه 
ن اللغ������ة مهيمن������ة عل������ى تفكي������ره ، إذ يراه������ا وظيف������ة أل؛  ف������روع اللغوي������ات

(حياتي���������ة ونظام���������اً اجتماعي���������اً مل���������ؤه العالق���������ات اإلنس���������انية
39F

والباح���������ث  )۱
مف�����ردات اللغ�����ة م�����ن  االس�����لوبي ف�����ي نظ�����ره دارس لغ�����وي مح�����ض ي�����درس

(حيث داللتها 
40F

۲( . 

ينطلق�����ون م�����ن اللغ�����ة ف�����ي بي�����ان ف�����إنهم وحت�����ى ال�����ذين ج�����اءوا بع�����ده ، 
طريق�������ة (( األس�������لوبيةإن ): س�������بيتزر مانوي�������ل(مفه�������ومهم لألس�������لوبية يق�������ول 

جنب�����اً إل�����ى جن�����ب م�����ع أفك�����ار ... نوعي�����ة لدراس�����ة لغ�����ة الك�����الم عن�����د الف�����رد 
())ه�����ذا الف�����رد

41F

 األس�����لوبيةالحق�����ل ال�����ذي تتح�����رك في�����ه ) فريم�����ان(، وح�����ّدد  )۳
باعتب��������اره انحراف��������اً ع��������ن القاع��������دة ،  األس��������لوب :األول: ب��������ثالث أنم��������اط

باعتب������اره : واألخي������رباعتب������اره تك������راراً ألنم������اط لغوي������ة معين������ة ،  :والث������اني
(اس����������تغالالً لإلمكاني����������ات اللغوي����������ة

42F

) األس����������لوبية(ن أوب����������ّين آخ����������رون . )٤
())تبدأ من التحليل اللفظي الدقيقبالمعنى الدقيق ((

43F

٥(. 

س�������باب إل�������ى البح�������ث ف�������ي أنم�������اط إنَّ االس�������لوبية تم�������ت ب�������أوثق اال
التنويع���������ات اللغوي���������ة العام���������ة ، وتعتم���������دها منطلق���������اً ف���������ي عمله���������ا ، وإن 
ممي��������زات االس��������لوب ال يمك��������ن التقاطه��������ا إال عل��������ى المس��������توى اللغ��������وي ، 

                                                            
 .۱۸۳: نظرية األدب: ، و ۳٥): بيرو جيرو(سلوبية األاألسلوب وينظر )  ۱( 

 .۳۲: مدخل إلى علم االسلوب : ينظر)  ۲( 

 .۱۳۳: االسلوبية علم وتاريخ)  ۳( 

 . ۱٤۷: البالغة واالسلوبية: ينظر)  ٤( 

 .۷۳) : كراهام هاف: (االسلوب واالسلوبية)  ٥( 
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۱٥ 
 

ل�����م  لألث�����ر األدب�����ي م�����ااإلق�����رار ب�����أي قيم�����ة جمالي�����ة ((وم�����ن ث�����م ف�����ال يمك�����ن 
ظ نش������رح مادت������ه اللغوي������ة عل������ى أس������اس اتح������اد منط������وق م������دلوالتها بملح������و

دواله�����ا ، ث�����م أن�����ه ال أس�����لوبية ب�����دون غ�����وص ف�����ي أبع�����اد الظ�����اهرة اللغوي�����ة 
())في حّد ذاتها

44F

۱( . 

ل�����ه ق�����وة حض�����ور يس�����تمدها م�����ن ) أس�����لوبية اللغ�����ة(ل�����ذا ف�����إنَّ مص�����طلح 
تحلي��������ل مجم��������وع الس��������مات ((: ومم��������ن ج��������اء بع��������ده ، ويعن��������ي) ب��������الي(

المتغي������رة والمدّون������ة الت������ي تجم������ع ه������ذه الس������مات ، والت������ي تتع������ارض م������ع 
األنم������اط اللغوي������ة الت������ي ق������د تحلي������ل : أي )45F۲( ))للش������رعةجباري������ة الس������مات اإل

ال������ذي ) المدون������ة(أو العم������ل ) ال������نص(تتغي������ر تراكيبه������ا أو تتوال������د ، وك������ذا 
 . ة بقواعد اللغة الثابتةزناويجمع هذه األنماط م

وثم�������ة ف�������رق ب�������ين االس�������لوبية اللغوي�������ة وب�������ين االس�������لوبية األدبي�������ة ، 
ه������م ، ذل������ك أن األول������ى تقت������رب م������ن الوص������ف وتق������وم عل������ى االختي������ار ، م

أم������ا الثاني������ة فتق������وم عل������ى االنزي������اح أو االنته������اك ؛ ألن االس������لوب األدب������ي 
ئ م�����ن خ�����الل عمل�����ه مص�����مم عل�����ى أس�����اس الف�����رادة الت�����ي يكتس�����بها المنش�����

(والتي تتعارض مع معايير اللغة 
46F

۳ (. 

تت������وزع إل������ى عناص������ر م������ن مس������تويات ... بني������ة تدرجي������ة ((إن اللغ������ة 
الص��������وتي : يمي��������ز ب��������ين ه��������ذه المس��������تويات... مختلف��������ة ، وعل��������م اللغ��������ة 

())والصرفي والمعجمي والتركيبي ، وما فوق التعبيري
47F

٤(. 

ولم�����ا كان�����ت األس�����لوبية فرع�����اً م�����ن ف�����روع عل�����م اللغ�����ة الح�����ديث ال�����ذي 
ال�����ذي ينس�����اق  يعن�����ى بتفكي�����ك البني�����ة اللغوي�����ة ليص�����ف مكوناته�����ا ، والنظ�����ام

(ل������ه مس������تعملوها 
48F

لخ������واص األس������لوبية للغ������ة م������ا ال������دارس  ك������ان الب������د،  )٥

                                                            
 .۱۲۲: االسلوبية واالسلوب)  ۱( 

 .۱٦۷: القاموس الموسوعي الجديد)  ۲( 

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها: ينظر)  ۳( 

 .٥۰: تحليل النص الشعري)  ٤( 

 .۱٦۱: إلى التفكيكالنقد األدبي من المحاكاة : ينظر)  ٥( 
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(ى نص���������وص وخطاب���������ات واقعي���������ة تبرزه���������ا عل���������أن يس���������تند 
49F

أي أن .  )۱
اللغ������ة تعب������ر ، واالس������لوبية تح������ّدد م������ا ك������ان ب������ارزاً ب������اختالف المس������تويات 

 .اللغوية 

: (العراقي��������ة الش��������اعرة ل��������ذا أخ��������ذت األطروح��������ة أعم��������ال

( ،ال��������وعي الم��������زدوج : الت��������ي تمث��������ل ف��������ي األدبي��������ة العربي��������ة

، مي������داناً له������ا ، وبالتحدي������د م������ا يس������تحق أن ي������درس )50F۲()الش������عري والنق������دي(
 .متسماً بالبروز على وفق معطيات ومعاونات البحث األسلوبي 

                                                            
 .۱٦۹: ينظر القاموس الموسوعي الجديد)  ۱( 

شباط  – ۲، ك ۲-۱ضمن مجلة األقالم ، العدد في ،  يمالك المطلب. د: نازك المالئكة في الوعي المزدوج: ينظر)  ۲( 
 ،۱۹۹۲  ،۳۱. 
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 : الحياة واإلبداع: 

ذي /  ۳۰غ��������داد ي��������وم األربع��������اء ف��������ي ب )ن��������ازك المالئك��������ة(ول��������دت 

م ف�����������ي محل�����������ة ۱۹۲۳/آب/۲۳: ل�����������ـ دفاص�����������ه�����������ـ الم ۱٤۳۰/ الحج�����������ة
الك��������رادة (بجان��������ب الرص��������افة ، ث��������م انتقل��������ت العائل��������ة إل��������ى ) العاقولي��������ة(

 .)م۱۹۳۰(عام ) قالمأبو(شارع ) الشرقية

م���������درس للعربي���������ة ) ك���������اظميص���������ادق جعف���������ر الج���������واد : (أبوه���������ا
الت������ي تق������ع ف������ي عش������رين ) دائ������رة مع������ارف الن������اس: (ومؤل������ف موس������وعة

، ولكن�����ه ي�����رفض أن يس�����مي نفس�����ه ش�����اعراً ؛  مجل�����داً ، ك�����ان ي�����نظم الش�����عر
 .ألن الموهبة الشعرية تنقصه بحسب اعتقاده

. كان��������ت ت��������نظم الش��������عر أيض��������اً ) س��������ليمة عب��������د ال��������رزاق: (وأمه��������ا
 ).أم نزار المالئكة: (العراقية باسم وتنشر في المجالت

لق�������ب أطلق�������ه عل�������ى ه�������ذه العائل�������ة بع�������ض الجي�������ران ) (و

األف�����راد ، ث�����م انتش�����ر وش�����اع وحملت�����ه لله�����دوء ال�����ذي ك�����ان يس�����ود البي�����ت و
 .األجيال

ه������ي العق������ب األول لوال������ديها ، وله������ا م������ن األخ������وة أرب������ع ) (و

 .بنات وولدان

ى تخرج�������ت م�������ن دار المعلم�������ين وق�������د ت�������درجت ف�������ي دراس�������تها حت�������
، وك�������ان أش�������رف عل�������ى ) م ۱۹٤٤(ف�������رع اللغ�������ة العربي�������ة ع�������ام / العالي�������ة

ث������م  -رحم������ه هللا - مص������طفى ج������واد. د) م������دارس النح������و(بح������ث تخرجه������ا 
ف������ي األدب ) الماجس������تير(وحص������لت عل������ى ش������هادة ) أمريك������ا(س������افرت إل������ى 

 .) م ۱۹٥٦(المقارن عام 

وأول قص�������يدة له�������ا بع�������د  .ب�������دأت نظ�������م الش�������عر ف�������ي س�������ن مبك�������رة 
ي������وم كان������ت طالب������ة ف������ي دار ) الم������وت واإلنس������ان: (النض������ج الش������عري ه������ي

ع������د وت) . عاش������قة اللي������ل(المعلم������ين العالي������ة حت������ى ص������دور ديوانه������ا األول 
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الت���������ي نظمته���������ا ع���������ام ) الك���������وليرا(رائ���������دة الش���������عر الح���������ر بقص���������يدتها 
 .بأجساد المصريينيوم فتك هذا المرض ) م۱۹٤۷(

) م۱۹٥۷(جامع���������ة بغ���������داد ع���������ام / ُعين���������ت ف���������ي كلي���������ة التربي���������ة 
عب������د اله������ادي محبوب������ه . د :واقترن������ت بزميله������ا ف������ي قس������م اللغ������ة العربي������ة

ه������ا ، لتأس������يس جامعت) م۱۹٦٤(إل������ى البص������رة ع������ام مع������ه ال������ذي س������افرت 
فأص������بح رئيس������اً له������ا ، وانتخب������ت ه������ي رئيس������ة لقس������م اللغ������ة العربي������ة ف������ي 

 ) .م۱۹٦۹(كلية اآلداب ، ثم انتقال إلى جامعة الكويت عام 

، ث���������م ) م۱۹۸۷(وبع���������د مرض���������ها ع���������ادت إل���������ى الع���������راق ع���������ام 
حي�����ث اس�����تقرت ف�����ي ) مص�����ر(للع�����الج ومن�����ه إل�����ى ) األردن(س�����افرت إل�����ى 

بع�������د وف�������اة  الس�������يماوم�������ؤثرة العزل�������ة عل�������ى ض�������جيج الحي�������اة ) الق�������اهرة(
 ).براق. د: (الذي رزقت منه ولدها الوحيد) م۲۰۰۱(زوجها عام 

وكم�����ا ج�����اءت إل�����ى ال�����دنيا ي�����وم األربع�����اء ، فق�����د رحل�����ت عنه�����ا ي�����وم 
، ) ه�����������ـ۱٤۲۸/ جم�����������ادي اآلخ�����������رة /  ٥(ف�����������ي  -أيض�����������اً  – األربع�����������اء

، ودفن����������ت ف����������ي مقب����������رة ) م۲۰۰۷/ حزي����������ران /  ۲۰(ل����������ـ  ص����������ادفالم
 . )51F۱( العائلة بالقاهرة

 

                                                            
حياة (، نازك المالئكة ٥٦-٤۷) : والنظريةالشعر (، نازك المالئكة  ۳۰۱-۲۹٦: شعراء العراق في القرن العشرين: ينظر)  ۱( 

جريدة : ، نازك المالئكة في رحاب هللا ۲۰-۱۰: ، نازك المالئكة في المراجع العربية والمعربة  ۲۲-۷) : وشعر وأفكار
 . ۸ص  ۲۰۰۷/ حزيران /  ۲۳ -هـ   ۱٤۲۸/ جمادي الثاني /  ۸السنة الخامسة ، السبت ) ۹۰۹(البيان ، العدد 
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 :أبرز آثارها الشعرية والنقدية

 :الشعرية . أ

 ).م ۱۹٤٥(مأساة الحياة  .۱

 .)م ۱۹٤۷(عاشقة الليل  .۲

 .)م ۱۹٤۹(شظايا ورماد  .۳

 .)م ۱۹٥۷(قرارة الموجة  .٤

 .)م ۱۹٦۷( شجرة القمر .٥

 .)م ۱۹۷٥(للصالة والثورة  .٦

 .)م ۱۹۷٦(يغير ألوانه البحر  .۷

 .)م ۱۹۸۳( الوردة الحمراء  .۸

 :النقدية . ب

 ).م ۱۹٦۲(المعاصر قضايا الشعر  .۱

 ).م ۱۹۷٤(التجزيئية في المجتمع العربي  .۲

دراس�������ة نقدي�������ة ف�������ي (الص�������ومعة والش�������رفة الحم�������راء  .۳
 .)م۱۹۷۹( )علي محمود طهشعر

 .)م ۱۹۷۹( الشعر ومقاالت أخرى ةسايكولوجي .٤
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 :في إبداع  أثر ام

 - الف�������ن نش�������اط إنس�������اني ي�������رتبط ارتباط�������اً وثيق�������اً بطبيع�������ة ص�������احبه
االجتماعي�������ة والفكري�������ة وك�������ل م�������ا يح�������يط ب�������ه م�������ن إرهاص�������ات  -الفن�������ان

 .الحياة

محيطه������ا  رـَّ ب������دعاً م������ن غيره������ا  ، فق������د أث������ليس������ت  )(و

وم������ا ش������هدته م������ن أح������داث العص������ر ف������ي  ، والمس������كن، الثقاف������ة  الع������ائلي 
نفس�����يتها ليب�����دوا واض�����حاً عل�����ى فنه�����ا الش�����عري والنث�����ري ، ذل�����ك ألن عق�����ل 

، اللغ�����ة: ل�����ى مس�����اره العناص�����ر كله�����اإ نج�����ذبالمب�����دع أش�����به بنظ�����ام شمس�����ي ت
(العق������دة ، ال������دوافع

52F

ب������ين الحي������اة والف������ن ص������لة ، ج������ب أن تك������ون عوال .  )۱
العج������ب أن ُينك������ر وج������ود ه������ذه م������ا دام الح������ي ه������و مص������در الف������ن ، ب������ل 

(الصلة وال يمكن عزله عن هذه التأثيرات المباشرة 
53F

۲(. 

البح������ث األس������لوبي ؛ ألن  إنَّ ال������ربط ب������ين الف������ن والحي������اة يأخ������ذ ب������ه
(عل������م االس������لوبالت������أثيرات الوجداني������ة للظ������واهر اللغوي������ة ه������ي م������ادة 

54F

۳(  ،
ال������ذي يفص������ل ال������نص ع������ن مبدع������ه ،  -م������ثالً  -بخ������الف ال������درس البني������وي

(وعن سياقه االجتماعي والتاريخي 
55F

٤( . 

ي�������اً م�������ع م�������نهج جر) (أث�������ر ف�������ي إب�������داع  ال�������ذا س�������نبين م�������

 .االسلوبية في البحث

 

  

                                                            
 .٦۹: اتجاهات البحث االسلوبي :ينظر)  ۱( 

 .۱۸۰: ، نظرية األدب ۲۹: األسس النفسية لإلبداع: ُينظر)  ۲( 

 .۱٦۸: ، القاموس الموسوعي الجديد٤٥: مدخل إلى علم االسلوب: ُينظر)  ۳( 

 .۱٥: النص الغائب: ُينظر)  ٤( 
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 )المسكن والثقافة: (األسريالجو : أوالً 

يش�������كل المس�������كن عنص�������راً مهم�������اً ف�������ي تك�������وين شخص�������ية الف�������رد ، 
... متفائل������ة طموح������ة فكلم������ا ك������ان مريح������اً س������اعد عل������ى تك������وين شخص������ية 

(والعك������س ص������حيح 
56F

الض������خم ق������د ) (والظ������اهر أن قِ������َدم بي������ت .  )۱

بم����ا في����ه م����ن ج����دران عالي����ة تش����عر به����ا فاص����الً  )(ف����ي أث����ر س����لباً 

ين ، وظلم������ة موحش������ة تبع������ث ف������ي نفس������ها الخ������وف والي������أس ، ع������ن اآلخ������ر
ك������ان القِ������دم يخل������ق ح������ول البي������ت ج������واً م������ن الرهب������ة الغامض������ة ((: تق������ول

والعظم�����ة الص�����امتة الت�����ي ترك�����ت ف�����ي حياتن�����ا حت�����ى الي�����وم آث�����اراً ش�����ديدة 
العم��������ق ، وكان��������ت أب��������رز ص��������فات ه��������ذا المن��������زل إنَّ أماس��������يه موحش��������ة 
مظلم������ة ، فم������ا تك������اد الظهي������رة تنص������رم حت������ى تلق������ي الج������دران العالي������ة 

والس�������راديب واألقب�������اء ظ�������الالً دكن�������اء معتم�������ة ، وت�������روح نواف�������ذ الغ�������رف 
واألواوي�������ن تق�������ذف ظالم�������اً مخيف�������اً ، وتس�������ود المن�������زل وحش�������ة وكآب�������ة ، 

فه�����ي ترس�����م ص�����ورة ل�����م  . )57F۲( ))س�����تطيع تجن�����ب االحس�����اس به�����انك�����ن نول�����م 
تحببه������ا ول������م تس������تطع نس������يانها ، لت������ؤثر ف������ي نتاجه������ا الش������عري أوالً ، ث������م 
النث������ري ، حي������ث كث������رت التس������اؤالت وألف������اظ الم������وت والفن������اء والض������باب 

 .ف واليأس والخو

أم�����ا ثقاف�����ة األس�����رة فق�����د أث�����رت ايجابي�����اً ف�����ي نفس�����ها بخ�����الف البي�����ت 
المخي�����ف ، إذ إنه�����ا نش�����أت ف�����ي عائل�����ة معروف�����ة بالحض�����ارة والعل�����م والف�����ن 

وال������دتي كان������ت ((: أض������فت عل������ى شخص������يتها ح������ب العل������م واألدب ، تق������ول
س������نوات الش������عرية المبك������رة ت������نظم الش������عر وتنش������ره ف������ي المج������الت ف������ي 

وه������و اس������مها ) أم ن������زار المالئك������ة( الس������يدة والص������حف العراقي������ة باس������م
األدب����ي ال����ذي ُعرف����ت ب����ه ، أم����ا أب����ي فك����ان م����درس النح����و ف����ي الثانوي����ات 

... ب دالعراقي������ة ، وكان������ت ل������ه دراس������ة واس������عة ف������ي النح������و واللغ������ة واأل
 . )58F۳( ))وله قصائد كثيرة

                                                            
 .۳۸۱: مدخل إلى علم النفس: ينظر)  ۱( 

 .٦۰۳: كتاب تذكاري: ، نقالً عن ج-ب): المقدمة(رباعيات الخيام )  ۲( 

 .۱۱۱): نازك المالئكة ، حياة وشعر وأفكار(نقالً عن )  ۳( 
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جمي�����ل . د: اها عل�����ى نظ�����م الش�����عر ، يق�����ول خاله�����اوق�����د ش�����جعها وال�����د
س�����ائل الله�����و عن�����د بع�����ض أف�����راد األس�����رة ووك�����ان م�����ن بع�����ض ((: المالئك�����ة

القص������ائد المش������تركة فيكم������ل بعض������هم ش������عر بع������ض إل������ى أن  آن������ذاك نظ������مُ 
تع������د للنش������ر ، أو المط������اردات الش������عرية الت������ي يل������زم له������ا  تكتم������ل قص������ائد

كثي����راً ، ت����أنس ب����ه ) (حف����ظ الكثي����ر م����ن الش����عر ، وه����ذا مم����ا كان����ت 

بالش�����عر ) (تعل�����ق وك�����ان ف�����ي ك�����ل ذل�����ك م�����دعاة إل�����ى المزي�����د م�����ن 

، فتيس�����ر له�����ا واألدب الل�����ذين رس�����ما له�����ا طري�����ق حياته�����ا م�����ن بع�����د ذل�����ك 
())اإلب�����داع ف�����ي الش�����عر ، وب�����ات ف�����ي حوزته�����ا م�����وازين النق�����د الرص�����ين

59F

۱(  ،
ذهن�����اً ) (ع�����ن أن الج�����و الثق�����افي لألس�����رة ق�����د م�����نح فض�����الً 

ه�������ذا ، تق�������ول وق�������اداً وذاك�������رة خارق�������ة وخي�������االً عميق�������اً ولس�������اناً فص�������يحاً 
() إحسان المالئكة( :شقيقتها

60F

۲( . 

 :اإللحاد واإليمان: ثانياً 

 ص���������راحة بإلحاده���������ا م���������ا ب���������ين )(تعت���������رف 

ع�������ن فض�������الً  -، ليقوده�������ا ه�������ذا )61F۳()م۱۹٥٥(وب�������ين ع�������ام) م ۱۹٤۸(ع�������ام
إل������ى م������زاج س������وداوي مل������ؤه التش������كك والحي������رة  -آث������ار البي������ت المخي������ف

عل������ى وف������ق زن وع������دم االطمئن������ان واالكتئ������اب والتش������اؤم ، ح������والقل������ق وال
() ق������راطأب(ل������ـ ) األمزج������ة(ي������ة نظر

62F

بقي������ت أرف������ض مس������ألة ((: ، تق������ول )٤
فن�����اء اإلنس�����ان أش�����د ال�����رفض ، وأج�����د له�����ا ف�����ي نفس�����ي ح�����ر الس�����كاكين ، 

وه�����ذه الفك�����رة بم�����ا فيه�����ا م�����ن ... بفك�����رة ال�����دود ال�����ذي س�����يأكلنا فأتع�����ذب 
، ولع�������ل م�������ا ترك�������ه  )63F٥( ))رع�������ب وح�������زن ق�������د ه�������ّدمت نفس�������يتي ته�������ديماً 

البي��������ت الم��������وحش ف��������ي نفس��������يتها حي��������ث الوح��������دة واالنع��������زال والظ��������الم 
                                                            

 .۱۱۸:الكتاب الذهبي فيجميل المالئكة ، . شهادة بحق نازك المالئكة ، د)  ۱( 

 .۱۱٥:الكتاب السابق فيإحسان المالئكة ،  :نازك المالئكة في تصور شقيقتها: ينظر)  ۲( 

 ، عبد الرضا علي. د )يةمنطلقات نازك النقد(، نقالً عن ۱/۱/۱۹۷۸رسالتها إلى الدكتور سالم الحمداني في من )  ۳( 
 .۷م ، ص۲۰۰۷،  ۳ع  لم األدبيقضمن مجلة الفي 

 .۳۸٤-۳۸۳: مدخل إل علم النفس: ينظر)  ٤( 

 .۸: األدبيمن رسالتها إلى الدكتور سالم الحمداني المتقدم ذكرها ، مجلة القلم )  ٥( 



 )املفهوم والنشأة(أسلوبية اللغة ............................................... التمهيد 

۲۳ 
 

م�����ا سيص�����ير إلي�����ه الجس�����د بع�����د ح�����ين ، وك������ان واألقبي�����ة ، جعله�����ا تتخي�����ل 
(الم������وت أقس������ى كارث������ة عن������دها ، ويل������وح له������ا مأس������اة الحي������اة الكب������رى

64F

۱(  .
: ف�����ي ض�����من مطولته�����ا) جح�����ود: (م�����ن نت�����اج ه�����ذه المرحل�����ة قص�����يدةوك�����ان 

 . ، والعنوانان ينبئان عن المحتوى)الحياةمأساة (

(ختامها تقول في
65F

۲(: 

 ــــــــــــودـمهـــو هــذا الج ك اإليمـــــــــانـــــــــــإن ي

 أنـا كــــــــلّي جحـــــــــــود فأنــــــا نكــــــــــــــــــــران

ك ـل�������ــد تـ�������ـالً بعـ�������ـإيمان�������اً كام )(ق�������د آمن�������ت ب�������ال عل�������ى أنه�������ا 
إّن آرائ��������ي والواق��������ع ((: ، تق��������ول) 66F۳(م۱۹٥۷، وتحدي��������داً ع��������ام لةــ��������ـالمرح

المتش��������ائمة كان��������ت ق��������د زال��������ت جميع��������اً وح��������لّ محله��������ا اإليم��������ان ب��������ال 
ج��������و مأس��������اة الحي��������اة يتب��������دد واالطمئن��������ان إل��������ى الحي��������اة ، ول��������ذلك راح 

())ت�������دريجياً 
67F

) الهج�������رة إل�������ى هللا: (وفيه�������ا) للص�������الة والث�������ورة(فكان�������ت .  )٤
(: ، تقول )(التي تبين فيها أدلة وجود هللا 

68F

٥( 

 عرفتك في ذهول تهجدي ، وقرنفلي أكداسْ 

 عرفتك في اخضرار اآلسْ 

 عرفتك في يقين الموت واألرماسْ 

 عرفتك عند فالح يبعثُر في الثرى األغراسْ 

 وتزهو في يديه الفاسْ 

 طفل أسود العينينعرفتك عند 

                                                            
 .۱/۱۰): مأساة الحياة(األعمال الشعرية الكاملة ، مقدمة  :ينظر)  ۱( 

 .۲/٦٥: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۱٥: مجلة القلم األدبي: من رسالتها المتقدم ذكرها )  ۳( 

 .۱/۱۳:  )أساة الحياةم(األعمال الشعرية الكاملة ، مقدمة )  ٤( 

 .۲/٤٤۱: المصدر نفسه)  ٥( 
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۲٤ 
 

 وشيخ ذابل الخّدين

 ي ثري القلب واالحساسْ فعرفتك عند صو

 عرفتك في تعّبد راهب في خشعة القداسْ 

 

 :الحوادث الكونية والسياسية: ثالثاً 

(أث������ر بع������ض الح������وادث الت������ي عاص������رتها  حوض������وبنلح������ظ 

(  ولع������ل انتش������ار ،)ق������د ) م۱۹٤۷(ف������ي مص������ر ع������ام ) الك������وليرا

، ب������ل ف������ي الش������عر فحس������ب  )(أح������دث ه������زة ، ل������يس ف������ي حي������اة 

العرب������ي الح������ديث عن������دما نظم������ت أول قص������يدة ف������ي الش������عر الح������ر أس������متها 
وقع�����ت الك�����وليرا ف�����ي مص�����ر ((: يق�����ول أح�����د النق�����اد المعاص�����رينبح�����دثها ، 

م������رض قات������ل ا مأخ������رى ، إح������داه) ك������وليرا(، وهن������اك ف������ي بغ������داد وقع������ت 
())إحي��������اءوم��������وت ، واألخ��������رى انتفاض��������ة ومش��������روع 

69F

ل��������تحطم به��������ذا ،  )۱
الفحول�������ة وأب�������رز عالم�������ات ال�������ذكورة وه�������و عم�������ود رم�������زاً م�������ن رم�������وز 

(الشعر
70F

 .)م۱۹٥٤(ونظمت كذلك لفيضان بغداد عام . )۲

أم�����ا الح�����وادث السياس�����ية فق�����د أخ�����ذت مأخ�����ذها فيه�����ا لت�����نظم له�����ا حب�����اً 
ودفاع������اً كالق������دس األقص������ى ، وحزن������اً وألم������اً ك������الحرب العالمي������ة الثاني������ة ، 

كم�����ا ف�����ي تأس�����يس الجمهوري�����ة العراقي�����ة ، وغيره�����ا م�����ن وفرح�����اً ث�����م ن�����دماً 
 . الحوادث 

 

 

 

 
                                                            

 .۱۱: والقارئ المختلفتأنيث القصيدة : عبد هللا الغذامي في. د)  ۱( 

 .۱۲: سهفالمصدر ن: ينظر)  ۲( 
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۲٥ 
 

 :الالتيني العربي واألدب األدب: رابعاً 

 )عل��������ي محم��������ود ط��������ه(كثي��������راً بش��������عر ) (ت��������أثرت 

إب���������راهيم (وب���������ـ) د حس���������ن إس���������ماعيلومحم���������(، وك���������ذلك ب���������ـوبأس���������لوبه
  .)71F۱()ناجي

درس������ت اللغ������ة الالتيني������ة إل������ى جان������ب دراس������تها اللغ������ة العربي������ة وق������د 
األجنب�������ي وواص��������لت ف�������ي دار المعلم�������ين العالي�������ة ؛ لرغبته��������ا ف�������ي األدب 
 .دراستها سنوات كثيرة بمساعدة القواميس من دون األساتيذ

وأُعجب�������ت ....). ، ب�������ايرون ، ش�������يلي ،  شكس�������بير(وكان�������ت تق�������رأ ل�������ـ 
، ث�������م تعلم�������ت الفرنس�������ية ) كول�������وس(إلعج�������اب بالش�������اعر الالتين�������ي أش�������د ا

(في البيت حتى أضحت تقرأ الشعر الفرنسي بطالقة 
72F

۲( . 

: وق��������د قام��������ت بترجم��������ة قص��������ائد التيني��������ة إل��������ى العربي��������ة ، منه��������ا
() ب�������ايرون: (للش�������اعر االنجلي�������زي) البح�������ر(

73F

مرثي�������ة ف�������ي مقب�������رة : (، و )۳
 .، وغيرهما )74F٤()توماس غري: ( -أيضاً -لالنجليزي ) ريفية

 هلش������عر الالتين������ي أن دخ������ل بع������ٌض مم������ا في������اوك������ان لولعه������ا وحّبه������ا 
...) ت�����ايبيس ، يوتوبي�����ا،كيوبي�����د ، : (إل�����ى ش�����عرها عل�����ى هي�����أة أس�����ماء منه�����ا

(ض المحدثينعأو أساليب نظم ، على رأي ب
75F

٥(. 

  ك������ان ل������ه األث������ر الواض������ح ف������ي نتاجه������ا وال ج������رم ، إّن ه������ذا وغي������ره
 األس�������لوبيوه�������و مم�������ا ُيعن�������ى ب�������ه البح�������ث  -والس�������يما الش�������عري من�������ه -

 .ويأخذه بالحسبان ، كما سلف

                                                            
 .٦۳۸ -٦۳۷): كتاب تذكاري(: فيأحمد مطلوب ، بحث . د: لغة نازك المالئكة: ينظر)  ۱( 

الكتاب : ، و ۱۸ -۱۷: نازك المالئكة حياة وشعر وأفكار : ، و ٥۱: نازك المالئكة الشعر والنظرية: ينظر)  ۲( 
 .۱۱٦: الذهبي

 .۱/٤۹۸: األعمال الشعرية الكاملة)  ۳( 

 .۱/٥۰٤: المصدر نفسه)  ٤( 

 .۱۹۳: جيلين نبي لغة الشعر :إبراهيم السامرائي في. د)  ٥( 
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 :الفصل األول
 

ولغة الشعر   )نازك المالئكة( 
 العربي الحديث
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 :أوالً 
       

 :الشاعر واللغة       
 األسلوب الداخلي - أ
 األسلوب الخارجي - ب

 ))ته الملهمةإنَّ اللغة كنز الشاعر وثروته ، إنَّها جنيّ ((

                                                         )( 
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 :األسلوب الداخلي:  أوالً 

ترك��������ز الدراس��������ة األس��������لوبية عل��������ى الوس��������ائل واإلج��������راءات الت��������ي  
اللغوي�������ة عل�������ى الحساس�������ية أث�������ر الوق�������ائع  أو ، تن�������تج العاطف�������ة الش�������عورية

 المض��������امينم��������ن ناحي��������ة التعبي��������رات اللغوي��������ة :  ر أدقي��������تعببو .التعبيري��������ة 
الق�������ة الكلم�������ة ب�������الفكر ؛ لبي�������ان عالق�������ة التفكي�������ر باللغ�������ة ، أو ع االجتماعي�������ة

ل������دى المنش������ئ والمتلق������ي ، وم������ن ث������م معالج������ة عالق������ة اللغ������ة بالحي������اة الت������ي 
(ك������لٌّ منهم������ا ف������ي طابعه������ا الع������اطفييحياه������ا 

0F

 ؛وه������ذا ل������يس بمس������تغرب .  )۱
ي������وري (أساس������ياتها ، يق������ول ألن اللغ������ة متص������لة بالحي������اة ، ب������ل ه������ي إح������دى 

ي��������اة ، بك��������ل نظامه��������ا تتص��������ل اتص��������االً وثيق��������اً بالح((إن اللغ��������ة ) : انم��������لوت
تحاكيه������ا ، وتتغلغ������ل فيه������ا ، إل������ى ح������د أن اإلنس������ان ق������د ك������فَّ ع������ن التميي������ز 
ب������ين المس������ّمى واالس������م ، وب������ين مس������توى الواق������ع ومس������توى انعكاس������ه ف������ي 

())اللغ��������ة
1F

ائف اللغ��������ة ، ذل��������ك أن الوظيف��������ة التفاعلي��������ة ه��������ي إح��������دى وظ�������� )۲
والق��������ارئ ، والم��������تكلم والس��������امع ، ي��������ؤثر ب ت��������االمتع��������ددة ، فك��������ل م��������ن الك

(التخاط��������بويت��������أثر بعملي��������ة 
2F

عل��������ى أن نفس��������ية المنش��������ئ أو الكات��������ب أو ،  )۳
؛ ألن م�����ا س�����ينتجه بمثاب�����ة المثي�����ر ال�����ذي يبح�����ث الم�����تكلم ه�����ي م�����ن ي�����ؤثر أوالً 

 . عن استجابة

أدات�����ه اللغ�����ة  -والش�����عر واح�����د من�����ه  -ن�����ي فوال ش�����كَّ ف�����ي أنَّ الك�����الم ال
ف�������ي المتلق�������ي م�������ا ال يثي�������ره ن�������ٌص  بأنس�������اقها ومفرداته�������ا المتع�������ددة ، يثي�������ر

يتص�������ل وه�������ذه األنس�������اق والمف�������ردات تنب�������ئ عم�������ا  .األغل�������ب  ، عل�������ىآخ�������ر
ويك���������اد يجم���������ع الب���������احثون المح���������دثون  .وعاطفت���������ه ، ووجدان���������ه  بفك��������ره ،

يس��������تطيع  عل��������ى أنَّ التفكي��������ر واللغ��������ة عن��������د اإلنس��������ان ال ينفص��������الن ، إذ ال((
اإلنس�����ان تخي�����ل فك�����ره بمع�����زل ع�����ن األلف�����اظ الت�����ي تص�����ورها ، ول�����ن يك�����ون 

فك���������راًً◌ ب���������أي  –أردن���������ا الدق���������ة إذا  –الفك���������ر المج���������رد ع���������ن األلف���������اظ 

                                                            
 .۱۰-۹: ، المرآة والنافذة  ۱٦): جيروبيير ( واألسلوبية األسلوب: ينظر )۱  (

 .٥٤: تحليل النص الشعري )  ( ۲

 .۱٥۹: في لغة األدب: ينظر)  ۳( 
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())مقي������اس
3F

إن اإلنس������ان حي������وان ن������اطق، أي : وق������د ق������ال ق������دماء الفالس������فة .)۱
(أنه قادر على وضع أفكاره في األلفاظ

4F

۲(. 

نَّ المع������اني القائم������ة ف������ي نف������س الش������اعر ، أو خوالج������ه النفس������ية ه������ي إ
الوجه�������ة المناس�������بة وت�������تحكم فيه�������ا وتكيفه�������ا ب�������أن  هالت�������ي توج�������ه خطابات�������((

تقتض������يها األح������وال والمقام������ات ، وتمك������ن المخاط������ب ة لم������ا تجعله������ا مناس������ب
())من التفطن لخواص تراكيبها ومواضع كلمها

5F

۳(.  

العالق�����ة ب�����ين اللغ�����ة والفك�����ر ، ) ه�����ـ۳۲۲اب�����ن طباطب�����ا العل�����وي (وأك�����د 
: وأن المعن������ى يك������ون ف������ي ال������نفس أوالً ث������م ي������أتي اللف������ظ ليب������وح ب������ه ، يق������ول

ال�������ذي يري�������د بن�������اء  المعن�������ى خـّ�������ـضف�������إذا أراد الش�������اعر بن�������اء قص�������يدة م((
بس������ه إي������اه م������ن األلف������اظ الت������ي الش������عر ف������ي فك������ره نث������راً ، وأع������ّد ل������ه م������ا يل

، والق�����وافي الت�����ي توافق�����ه ، وال�����وزن ال�����ذي يس�����لس علي�����ه ل�����ه الق�����ول تطابق�����ه
))(عليه

6F

٤(. 

ن المعن�����ى يتك�����ون ف�����ي ال�����نفس أ) عب�����د الق�����اهر الجرج�����اني(وق�����د ذك�����ر 
وح بم������ا ، ث������م ت������أتي مرحل������ة النط������ق لتب������ أوالً◌ً  –وه������و يقص������د الفك������ر  –

: ج������اش ف������ي ال������نفس ، مب������رزاً أث������ر الموهب������ة الش������عرية ف������ي ذل������ك ، يق������ول 
غ������ت م������ن ترتي������ب المع������اني ف������ي نفس������ك ل������م تح������تج إل������ى أن فرإذا  وإن������َك ((

تس����تأنف فك����راً ف����ي ترتي����ب األلف����اظ ب����ل تج����دها تترت����ب ل����ك بحك����م أنه����ا خ����دم 
وإن العل�����م بمواق�����ع المع�����اني ف�����ي ال�����نفس  ،والحق�����ة به�����ا للمع�����اني وتابع�����ة له�����ا 

))(مواق�����ع األلف�����اظ الدال�����ة عليه�����ا ف�����ي النط�����قعل�����م ب
7F

، أي أن الموهب�����ة ه�����ي  )٥
م�����ن دون أن  .م�����ن يس�����وق األلف�����اظ إل�����ى المع�����اني الت�����ي ف�����ي ال�����نفس أو الفك�����ر

يتص������ور  ال((إن�����ه : يغف�����ل مواق�����ع الكل������م الت�����ي يقتض������يها عل�����م النح�����و، يق������ول
أن يتعل�����ق الفك�����ر بمع�����اني الكل�����م أف�����راداً و مج�����ردة م�����ن مع�����اني النح�����و ، ف�����ال 

يص����ح ف����ي عق����ل أن يتفك����ر متفك����ر ف����ي معن����ى فع����ل م����ن  وال وه����م يق����وم ف����ي

                                                            
 .۹: مدخل إلى علم اللغة)  ۱( 

 .۹: مدخل إلى علم اللغة: ينظر)  ۲( 

 .۲۰۷:  ۱ضمن مجلة دمشق عفي بشير ابرير ، . د: اللساني العربيمفهوم النص في التراث )  ۳( 

 .٥: عيار الشعر)  ٤( 

 .٤٤: اإلعجازدالئل )  ٥( 
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۳۰ 
 

معن�����ى اس�����م م�����ن غي�����ر غي�����ر أن يري�����د إعمال�����ه ف�����ي اس�����م ، وال أن يتفك�����ر ف�����ي 
حكم����اً  من����ه يري����دمفع����والً ، أو ل����ه أن يري����د إعم����ال فع����ل في����ه وجعل����ه ف����اعالً 

))(س�����وى ذل�����ك م�����ن األحك�����ام
8F

الت�����ي ) نظري�����ة ال�����نظم(س�����ماه ب�����ـ  وه�����ذا م�����ا. )۱
(النحو في الكالميريد بها توخي معاني 

9F

۲(. 

ف��������ي ش��������كله الخ��������ارجي م��������ن وزن  الوالواق��������ع إنَّ ج��������وهر الش��������عر 
ف�������ي ألفاظ�������ه وموض�������وعاته ، وإنم�������ا ف�������ي التجرب�������ة الروحي�������ة  وقافي�������ة ، وال

( لنفس الشاعر وعالقته باللغة
10F

۳(. 

، عاش������ت ه������ذه التجرب������ة –ش������اعرة وناق������دة  –) (و

ال ب والمع�������ايش ، وعن�������دما تتح�������دث عنه�������ا ، ف�������إن ح�������ديثها ح�������ديث المج�������رّ 
و )  العل�����وي(قال�����ه  خرج�����ت عل�����ى م�����ا وق�����د .المس�����تنتج والن�����اظر م�����ن بعي�����د 

وم������ن س������ايرهما م������ن الق������دماء ، بي������د أنه������ا ل������م تخ������رج عل������ى ) جرج������انيال(
إجم��������اع الب��������احثين المعاص��������رين ف��������ي أنَّ اللغ��������ة و الفك��������ر وجه��������ان لعمل��������ة 

المعاص�����رين تق�����ديمهم الفك�����ر عل�����ى واح�����دة ، وأخ�����ذت عل�����ى بع�����ض األدب�����اء 
وي�����ذهب ع�����دد غي�����ر قلي�����ل م�����ن أدبائن�����ا المعاص�����رين إل�����ى أنَّ ((، تق�����ول اللغ�����ة 

الفك������ر ي������أتي ف������ي القص������يدة قب������ل اللغ������ة ، فه������و البداي������ة واللغ������ة نهاي������ة ، 
ول�����يس ه�����ذا مقب�����والً ف�����ي النق�����د األدب�����ي ، فل�����يس م�����ن فص�����ل ب�����ين الفك�����ر 

به����ا عن����ه ، إنَّ الفك����رة ف����ي الواق����ع ، تتغي����ر ح����ين نغي����ر  واللغ����ة الت����ي نعب����ر
ورأين��������ا إن الفك��������رة والتعبي��������ر كالهم��������ا ... ت به��������ا اللغ��������ة الت��������ي ص��������نع

مطلوب�����ان ف�����ي القص������يدة ، فهم�����ا  جناحاه������ا الل�����ذان تطي������ران بهم�����ا، ولك������ن 
التعبي�����ر عنص�����ر ش�����ديد األهمي�����ة ، فك�����م م�����ن فك�����رة أص�����لية أس�����اء الش�����اعر 

( ))اإلبانة عنها باأللفاظ فسقطت مقتولة
11F

٤(. 

، تق�������ول ، وب�������الواقع ال�������ذي يعيش�������ه اللغ�������ةوع�������ن عالق�������ة الش�������اعر ب
إنم������ا الش������عر الح������ق س������كرة لغوي������ة تتح������ول فيه������ا اللغ������ة إل������ى أض������واء ((

                                                            
 .۳۱٤:دالئل اإلعجاز)  ۱( 

 .٦۸-٦٤: المصدر نفسه: ينظر)  ۲( 

 .۱۸۹: دراسات في األدب العربي الحديث: ينظر) ۳ ( 

 .۱٥-۱٤: الشعر  سايكلوجية )٤ ( 
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۳۱ 
 

خفي�������اً وموس�������يقى وظ�������الل ، فت�������رتبط ك�������ل لفظ�������ة بم�������ا حوله�������ا ارتباط�������اً 
())والخضرةً  وكأنها تصبح كائناً مملوءاً بالحياة

12F

۱(. 

إال م������ن يتص������ف بص������فة نس������ان إيعيش������ها ك������ل  ال إن الس������كرة اللغوي������ة
 .الموهبة الشعرية: الشاعرية ، أي

أن األلف������اظ ف������ي الش������عر تنه������ال عل������ى  –أيض������اً  –) (وتب������ين 

الث������ورة الش������عرية وال������زخم (، أو ) الس������كرة(الش������اعر الموه������وب بفع������ل ه������ذه 
وكثي�����راً م�����ا يج�����د الش�����اعر الموه�����وب ف�����ي قص�����يدته ((: ق�����ول ت،  )اإلب�����داعي

ص�����يغاً وألفاظ�����اً مبتك�����رة ، م�����ا ك�����ان يخط�����ر ل�����ه يوم�����اً أن يس�����تعملها ، وإنم�����ا 
( ))ة الشعرية والزخم اإلبداعيولدت في نفسه لحظات الثور

13F

۲(. 

ك������ذلك أش������ارت إل������ى وج������ود رابط������ة خاص������ة ب������ين الش������اعر واللغ������ة 
، أيض�����اً ، والت�����ي س�����متها  )الس�����كرة اللغوي�����ة(بس�����بب  ينم�����از به�����ا ع�����ن غي�����ره

إل�����ى وج�����ود ... الب�����د لن�����ا أن نش�����ير (( :، تق�����ول) الالوع�����ي اللغ�����وي(هن�����ا ب�����ـ 
الش������عر  رابط������ة خفي������ة ب������ين الش������اعر ولغت������ه الت������ي يس������تعملها ف������ي نظ������م

الً له�����ا يق�����وم ب�����ين يمث�����وتل�����ك رابط�����ة يخ�����تص به�����ا الش�����اعر ألنن�����ا ال نج�����د 
األدي�����ب الن�����اثر ولغت�����ه ، وس�����ر ه�����ذا االختص�����اص ل�����دى الش�����اعر إن�����ه أكث�����ر 

بس�������بب م�������ا يمل�������ك م�������ن ) الالوع�������ي اللغ�������وي(انقي�������اداً واستس�������الماً إل�������ى 
زاخ������م ، حت������ى يك������اد الش������عر  ، وروح محتش������دإحس������اس مره������ف مش������حون 

( ))في األعماق الباطنة للغة يصبح سلسلة من الرحالت
14F

۳(. 

والواق�������ع إن موهب�������ة الش�������اعر أو ش�������اعريته تتجل�������ى بالعفوي�������ة الت�������ي 
يب�������الي بن�������وع  ال((ينئ�������ذ حفه�������و ) الالوع�������ي اللغ�������وي(يتص�������ف به�������ا لحظ�������ة 

لكن�����ه يعب�����ر بش�����كل عف�����وي عم�����ا  األس�����لوبالجمل�����ة الت�����ي يب�����دأ به�����ا أو ن�����وع 
ص������هرها فتنهم������ر علي������ه اللغ������ة انهم������اراً عب������ر دفق������ات م������ن الق������ول ييري������د 

)) (خيال�����ه الخص�����ب
15F

الق������ول ، وه�����ذه الموهب�����ة وه�����ذا االنهم�����ار م�����ن دفق�����ات  )٤
ن�����زه الش�����اعر م�����ن أف�����انين الق�����ول والمف�����ردات ف�����ي التعبي�����ر تم�����ا يك فض�����لبو

                                                            
 .۱۱٥: سهالمصدر نف ) ۱( 

 .۱۱٥:سايكولوجية الشعر ) ۲( 

 .۹: المصدر نفسه)  ۳( 

 .۱۰۸: لغة الشعر عند الجواهري)  ٤( 
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۳۲ 
 

عم�����ا تخ�����تلج ب�����ه نفس�����ه ، وتري�����د أن تب�����وح به�����ا خ�����واطره ، ه�����و م�����ا يمي�����ز 
ل واح�����د عل�����ى غي�����ره ، وه�����ذا م�����ا أس�����لوب ش�����اعر ع�����ن آخ�����ر ، وب�����ه يفض�����

ش�����عرية ذل�����ك ألن اللغ�����ة الش�����عرية تعتم�����د عل�����ى التجرب�����ة نم�����از ب�����ه اللغ�����ة الت
(الباطني��������ة للمنش��������ئ 

16F

األدب��������ي الشخص��������ي م��������رآة  األس��������لوبل��������ذا يع��������د  . )۱
 األس��������لوب((عاكس��������ة لشخص��������ية الش��������اعر أو الكات��������ب ، وم��������ن ث��������م ف��������أن 

)) (الف������ردي ه������و المظه������ر األس������لوبي الممي������ز لك������ل ُمرس������ل
17F

ة يس������فوإن ن،  )۲
ا يس�����مى ف�����ي البح�����ث المرس�����ل تظه�����ر م�����ن خ�����الل لغت�����ه الخاص�����ة ، وه�����و م�����

الكش������ف ع������ن خص������ائص ((ه������دفها الت������ي ) أس������لوبية س������بيتزر( :ب������ـ األس������لوبي
شخص�����ية المؤل�����ف وع�����ن ممي�����زات أس�����لوب المؤل�����ف م�����ن خ�����الل استقص�����اء 

؛ )18F۳( ))أفك�����ار أس�����لوبه وم�����ن خ�����الل تفح�����ص البن�����ى األس�����لوبية لل�����نص األدب�����ي
لُيص������بح ه������دفاً لألس������لوبية بش������كل ع������ام يتمث������ل ف������ي تتب������ع مالم������ح الش������حن 

بالجان�������ب الع�������اطفي ف�������ي الظ�������اهرة ((ي الخط�������اب ، والعناي�������ة الع�������اطفي ف�������
باالنته������اك خروج������اً ع������ن ال������نمط  )ج������ان ك������وهين(اللغوي������ة ، أو م������ا يس������ميه 

اللغ�������وي العقالن�������ي الخ�������الص ، وتح�������اول ق�������در جه�������دها استكش�������اف الكثاف�������ة 
())الش������عورية الت������ي يتل������ون به������ا الخط������اب

19F

وم������ا ذل������ك إال ألنَّ عل������م اللغ������ة  . )٤
عل�������ى اجتماعي�������ة اللغ�������ة ، وإنه�������ا د ـّ ق�������د أك������� –واألس�������لوبية ف�������رع من�������ه  –

، والم�������دلول ل�������يس ثابت�������اً ب�������ل يتغي�������ر بتغي�������ر عالق�������ة ب�������ين دال وم�������دلول 
(. ظروف الحياة االجتماعية واالقتصادية وغيرها

20F

٥(. 

إن االختالف������ات اللغوي������ة ترج������ع إل������ى اخ������تالف المواق������ف الت������ي يم������ر 
ب به������ا المرس������ل أو المنش������ئ ، ف������إذا ك������ان ذا نفس������ية مطمئن������ة هانئ������ة ، وغل������

، فإن������ه س������يعبر عم������ا ف������ي فك������ره بأس������اليب  عقل������ه الب������اطنعقل������ه ال������واعي 
قيقي�������ة لم�������ا يش�������عر ب�������ه ، والعك��������س زاهي�������ة  وبألف�������اظ ترس�������م ص�������ورة ح

وق�����د يح�����دث (( :ه�����ذا بقوله�����ا ع�����ن)(وق�����د عب�����رت . ص�����حيح
كثي�������راً أن تعب�������ر ال�������ذات ع�������ن نفس�������ها بأس�������اليب ملتوي�������ة ، تثيره�������ا آالف 

                                                            
 .۱۳۳: ، اللغة العليا ۲۰۲: بنية اللغة الشعرية : ينظر)  ۱( 

 .۱۹۳: نحو نظرية أسلوبية لسانية )  ۲( 

 .۱۹: النظم البالغي  أسلوبية)  ۳( 

 .۱٤٤: واألسلوبيةالبالغة )  ٤( 

 .۹۷-۹۰: علم اللغة العام : ينظر)  ٥ (
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۳۳ 
 

أعم������اق العق������ل الب������اطن من������ذ س������نوات المنطمس������ة الراك������دة ف������ي ال������ذكريات 
وس�������نوات ، ومئ�������ات الص�������ور الع�������ابرة الت�������ي تم�������ر فيح�������دق فيه�������ا العق�������ل 

اناً كلي������اً فيتلقفه������ا العق������ل الب������اطن ويكنزه������ا يال������واعي بب������رود وينس������اها نس������
ويغل�������ق عليه�������ا الب�������اب ، حت�������ى إذا أنِ�������س م�������ع مالي�������ين الص�������ور التافه�������ة 

ه������ا وال غامض������ة ال ل������ون لغفل������ة م������ن العق������ل ال������واعي ، أطلقه������ا ص������وراً 
())شكل

21F

۱(  . 

ال ذو ل��������ذة خاص��������ة  –والش��������عر ل��������ه مص��������داق  –إن التعبي��������ر الفن��������ي 
تتحص��������ل إذا عزلن��������اه ع��������ن بيئت��������ه ومجتمع��������ه ومنش��������ئه ؛ ألنه��������ا تك��������ون 

(عر ألفاظاً تناسب موقفه اإلنساني من الحياة والنفساباختيار الش
22F

۲(. 

والش������عر معان������اة روحي������ة يع������يش فيه������ا الش������اعر م������ع ذات������ه ، والخل������وة 
تك������ون ف������ي الض������جيج ، ب������ل ال ب������د م������ن االنع������زال ، ألن������ه  م������ع ال������ذات ال

رفض ت������، و هيع������يش ف������ي ح������ال ص������راع دائم������ة تزل������زل أعماق������ه ، وت������وتر
(بعض قيم مجتمعه وهي شرط أساس في حركة الفن واستمراره

23F

۳(. 

ب������ه خ������واطر الش������اعر وم������ا ترس������مه أس������اليبه وألفاظ������ه إن م������ا تج������يش 
بش�����كل ق�����د  م�����ن ص�����ور ، الب�����د وأن ي�����ؤثر ف�����ي المتلق�����ي ، وخاص�����ة العرب�����ي،

يك����ون قريب�����اً مم����ا ه�����و عن�����د الش����اعر ؛ ألن ال�����ذي تع�����ّود س����ماع الش�����عر ألِ�����ف 
عب�����اس (يق�����ول  ، )الس�����ليقة( :المعن�����ى المقص�����ود من�����ه ، وه�����ذا م�����ا يس�����مى ب�����ـ

وس�������ليقة اللغ�������ة الش�������اعرة ه�������ي الت�������ي تجع�������ل الس�������امع (() : محم�������ود العق�������اد
ألن ذه��������ن الس��������امع ... العرب��������ي يفه��������م المعن��������ى المقص��������ود عل��������ى األث��������ر 

م�����ن الص�����ورة الحس�����ية إل�����ى داللته�����ا النفس�����ية ، فه�����و ال ع�����ّود النف�����اذ العرب�����ي ت
يرس�����م ف�����ي ذهن�����ه قم�����راً وغص�����ن ش�����جرة وكوم�����ة م�����ن الرم�����ل ح�����ين يس�����تمع 

ش������راقة الوج������ه ، وم������ن الغص������ن إتل������ك العب������ارة ، ولكن������ه يفه������م م������ن الب������در 
ف فراه�����ة الجس�����م وداللته�����ا ثي�����، وم�����ن الك األعط�����افنض�����رة الش�����باب ول�����ين 

)) (...عل��������ى الص��������حة وتناس��������ب األعض��������اء 
24F

يفه��������م  -المتلق��������ي –وه��������و  . )٤

                                                            
 .۲/۱۷: )مقدمة شظايا ورماد( رية الكاملةشعاألعمال ال)  ۱( 

 .۱۸۱: وظيفة األدب : ينظر)  ۲( 

 .۹۲: تطور الشعر العربي: ينظر)  ۳( 

 .۱٥: اللغة الشاعرة)  ٤( 
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۳٤ 
 

وم����ا يقلق����ه ، وم����ا يرض����يه ، م����ن خ����الل شخص����ية الش����اعر وم����ا يفك����ر ب����ه ، 
 .أسلوبه

ن موهب�������ة الش�������اعر ه�������ي الت�������ي إ: وإذا ك�������ان ال�������رأي الس�������ائد يق�������ول 
، وإن اللغ�������ة والتفكي�������ر وجه�������ان تط�������وع اللغ�������ة للمع�������اني الت�������ي ف�������ي فك�������ره 

المختلف�������ة الت�������ي  لعمل�������ة واح�������دة ، ألن اإلنس�������ان يفك�������ر باس�������تخدام الرم�������وز
مل عل������ى اللغ������ة والمف������اهيم الت������ي تت������رابط مع������اً ، ف������ي تراكي������ب لغوي������ة تتش������

(تمث�����ل قض�����ايا وأفك�����اراً 
25F

رغ�����م تس�����ليمها ب�����أن ) (، ف�����إنَّ  )۱

وه�������ي ،  )26F۲( ))م�������ةهجنيت�������ه الملإنه�������ا . ..الش�������اعر وثروت�������ه  كن�������ز((اللغ�������ة 
())حبيبت������ه وبض������اعة علم������ه((

27F

لحظ������ة  ، ت������رى أن الفع������ل للغ������ة ال للش������اعر )۳
والواق�������ع إنن�������ا ال نس�������تعمل اللغ�������ة ف�������ي ((: ، تق�������ول ) الالوع�������ي اللغ�������وي(

ه����ي ، ومعن����ى ه����ذا إنه����ا تعّب����ر ع����ن ذاته����ا عل����ى قص����ائدنا وإنم����ا تس����تعملنا 
( ))وتكش�������ف أس�������رارهاألس�������نتنا وتحي�������ا وتم�������ور وتتس�������ع 

28F

م تن�������اقض ث�������.  )٤
أش�����به بحق�����ل ف�����ارغ خص�����ب والش�����اعر ه�����و الف�����الح ((وه�����ي : ، وتق�����ولنفس�����ها

س������تنبت من������ه أش������جار الرم������ان والمش������مش والليم������ون ، يالموه������وب ال������ذي 
( ))أم����ا َم����ن ال موهب����ة ل����ه فق����د تجم����د األرض ب����ين يدي����ه ف����ال تنب����ت ش����يئاً 

29F

٥( 
اللغ�������ة نب�������ع خص�������ب ب�������ين ي�������دي الش�������اعر ، فه�������و يف�������يض ((إن : وتض������يف

( ))ويغدق ويتدفق إذا عرف هذا الشاعر كيف يستعملها
30F

٦(!! 

لغوي������ة تعك������س إن اللغ������ة أداة الش������اعر لله������رب م������ن الواق������ع بأنس������اق 
االنفع���������االت واألحاس���������يس والتج���������ارب الشخص���������ية ، وم���������ن ث���������م ، ف���������إن 

) ش������يطان الش������عراء(ق������الوا عنه������ا إنه������ا الموهب������ة ه������ي الق������وة الخفي������ة الت������ي 
وه�����ي م�����ن ت�����دعو فك�����ر الش�����اعر إل�����ى اختي�����ار ألف�����اظ وأنس�����اق لغوي�����ة معين�����ة 

                                                            

 .۳٦۸: مدخل إلى علم النفس: ينظر)  ۱( 

 .۱۰: الشعر سايكلوجية)  ۲( 

 .مصدر نفسه والصفحة نفسهاال ) ۳( 

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها)  ٤( 

 .۱۲ -۱۱: المصدر نفسه)  ٥( 

 .۱۲:المصدر نفسه )  ٦( 
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لحظ������ة اش������تراك العق������ل الب������اطن بالعق������ل ال������واعي الت������ي يعيش������ها الش������اعر ، 
 ) .السكرة اللغوية(بـ ) نازك المالئكة(والتي سمتها 

 

 

 :األسلوب الخارجي: ثانياً 

 ب���������اإلجراءاتتعن���������ى  )عل���������م األس���������لوب(عرفن���������ا أّن األس���������لوبية أو  
ّن األس��������لوب ال���������داخلي أالعاطف��������ة الش���������عورية ، و والوس��������ائل الت��������ي تن���������تج

يتن������اول العالق������ة ب������ين الكلم������ة والفك������ر ل������دى المنش������ئ والمتلق������ي ، ومعالج������ة 
 . حياة في طابعها العاطفيعالقة اللغة بال

أم�������ا األس�������لوب الخ�������ارجي فُيعن�������ى ببني�������ة اللغ�������ة الش�������عرية وهيكله�������ا  
نته�������ا بغيره�������ا م�������ن لغ�������ة الح�������ديث الي�������ومي ، أو النث�������ر زاوعل�������ى أس�������اس م

(الفني
31F

۱(. 

البش�������ر غ�������ة م�������ن أساس�������يات الحي�������اة ووس�������يلة للتواص�������ل ب�������ين لإن ال 
رة ع������ن خدم������ة إنس������ان عن������ده فك������((بمس������توياتها المختلف������ة وه������ي ال تقص������ر 

))(يري�����د التعبي�����ر عنه�����ا
32F

 ولغ�����ة الش�����عر((والتجرب�����ة الش�����عرية  تجرب�����ة لغ�����ة  . )۲
وص��������وتاً الش��������عوري ال��������ذي يتحق��������ق ف��������ي اللغ��������ة انفع��������االً ه��������ي الوج��������ود 

))(وموس������يقًى وفك������راً 
33F

تبت������دع م������ن اللغ������ة الطبيعي������ة ،  وه������ي لغ������ة خاص������ة،  )۳
يتطل�����ب جه�����داً فه�����ي غي�����ر مس�����اوية له�����ا ، وه�����ذا ولك�����ي يص�����بح الش�����عر فن�����اً 

يقدم�����ه غي�����ره ، أساس�����ه الموهب�����ة الت�����ي مّيزت�����ه ، وم�����ن ث�����م  م�����ن الش�����اعر ال
ي�����وري (، يق�����ول  انم�����ازت لغت�����ه ع�����ن غيره�����ا م�����ن لغ�����ة اإلع�����الم واإلخب�����ار

ولك������ي تص������بح للش������عر لغت������ه الخاص������ة ، تل������ك اللغ������ة الت������ي ي������تم ((): لوتم������ان
  -وإن تك�����ن غي�����ر مس�����اوية له�����ا  -إب�����داعها عل�����ى أس�����اس م�����ن اللغ�����ة الطبيعي�����ة 

ي األم������ر كثي������راً م������ن الجه������د ، ومن������ذ يقتض������يص������بح الش������عر فن������اً   لك������ي 
يج������ب أن تتمي������ز : الق������ول انبثق������ت ه������ذه الض������رورة الحاس������مة  ف������ن ب������واكير

                                                            
 .۳۳: علم األسلوب: ينظر)  ۱( 

 .٤۲۱) : دريسنف(اللغة )  ۲( 

 .٥: لغة الشعر العربي الحديث)  ۳( 
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لغ�����ة األدب ع�����ن لغ�����ة الحي�����اة اليومي�����ة ، وأن تنم�����از تل�����ك اللغ�����ة الت�����ي يتوس�����ل 
إع�����ادة خل�����ق الواق�����ع لغاي�����ة فني�����ة ع�����ن تل�����ك اللغ�����ة الت�����ي تس�����تخدم به�����ا إل�����ى 

))(جتن�������ا إل�������ى الش�������عرتتح�������دد حالغاي�������ة إعالمي�������ة أو إخباري�������ة ، وهك�������ذا 
34F

۱( 
يمث������ل لحظ������ة مخ������اض الب������د أن تتبعه������ا عملي������ة وه������ذا الجه������د م������ن الش������اعر 

، وم�����ن  م�����ادة الش�����عر((والدة خط�����اب ش�����عري ميزت�����ه اللغ�����ة الش�����عرية ألنه�����ا 
))(يتقنها ويعرف أسرارهاأجل ذلك قلَّ من 

35F

۲(. 

اللغ�����وي، فق�����د ) (ول�����م يغ�����ب ه�����ذا األم�����ر ع�����ن وع�����ي 

ة بخ��������الف لغ��������ة النث��������ر الت��������ي وص��������فتها بين��������ت أن لغ��������ة الش��������عر مرك��������ز
إن لغ�����ة الش�����اعر تختل�����ف ع�����ن لغ�����ة الن�����اثر ف�����ي ((: ، تق�����ول) الفضفاض�����ة(ب�����ـ

أنه�����ا ينبغ�����ي أن تك�����ون مض�����غوطة مرك�����زة تح�����وي مع�����اني كثي�����رة بأق�����ل م�����ا 
يمك�����ن م�����ن األلف�����اظ ، خالف�����اً للنث�����ر ، فه�����و فض�����فاض موس�����ع ينطل�����ق في�����ه 

())الن������اثر دونم������ا خ������وف أو ح������ذر م������ن اإلطال������ة
36F

ف عن������د وع������دم الخ������و.  )۳
ب������الوزن الش������عري بخ������الف الش������اعر ال������ذي الن������اثر ن������اتج ع������ن ع������دم تقي������ده 

ه������ذا ينطب������ق عل������ى الق������ديم أكث������ر ولع������ل . يحكم������ه ق������انون أو عي������ار الش������عر 
ه للتفعيل������ة ال للش������طر ، أم������ا في������من������ه عل������ى الجدي������د ال������ذي ص������ارت الغلب������ة 

 . القافية فلم تعد واحدة في القصيدة كلها

ن الق������ديم ، واألخ������رى ولن������ا ف������ي مقط������وعتين ش������عريتين إح������داهما م������
أس�����ماء : (يق�����ول  اللهم�����ا ه�����ذا األم�����ر،لنب�����ّين م�����ن خ ، م�����ن الح�����ديث، مظن�����ة

 :)37F٤()بن خارجة

؟ـــــــــُة الصباباذا دواُء صـــــــــم  بّ ــــــــلِّ ذي طـــــــــإني لسائل ك  بِّ
 بِ ـــب النخـــتابي أوجـــــجعــلت عـ  يــرنــــــباكــــة تـــــاذلــودواء ع

 ما خطُب عاذلتي وما خـطــــــــــبي؟  مـــــــكـلــب أسائــأو ليس من عج
 فأزيدها عتباً على عتـــــــــــــــــــبي  أِبها ِذهاُب العقِل أم عتـــــــــــــبت

 

                                                            
 .٥٥:تحليل النص الشعري )  ۱( 

 .۷: لغة الشعر بين جيلين)  ۲( 

 .۳٤: الشعر  سايكلوجية)  ۳( 

 .٤۸: األصمعيات )  ٤( 
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۳۷ 
 

فه��������و هن��������ا ، يس��������أل ذوي المعرف��������ة ع��������ن دواء الص��������بابة ، ويب��������دي 
 ةن ، ولك������ن ببني������عجب������ه م������ن عاذلت������ه باس������لوب يش������ّد إلي������ه ال������نفس قب������ل األذ

تختل�����ف ع�����ن ش�����اعر ح�����ديث وج�����د نفس�����ه محاط�����اً بك�����م هائ�����ل م�����ن ش�����عرية 
إجاب�����ة قاطع�����ة، وه�����و غي�����ر محك�����وم بم�����ا تج�����د يمك�����ن أن  التس�����اؤالت الت�����ي ال
ب�����در (ال�����وزن ذي الش�����طرين والقافي�����ة الموح�����دة ، يق�����ول : تقي�����د ب�����ه الق�����دماء 

 :)38F۱()شاكر السياب

 

 ؟ ين الذي ألقى هياماهل تسم

 ؟ ؟ أم غراما أم جنوناً باألماني

 ما يكون الحبُّ ؟ نوحاً وابتساما

 أم خفوق األضلع الحّرى ، إذا حان التالقي

 بين عينينا ، فأطرقت فراراً باشتياقي

 عن سماء ليس تسقيني ، إذا ما

 جئتها مستسقياً ، إال إداما 

: وتس�����تند إل�����ى م�����ا يس�����ميه األس�����لوبيون وح وت�����ومئل�����إن لغ�����ة الش�����عر ت
لداللي������ة والنحوي������ة ، وه������ي لغ������ة ت������دليل وتط������وير االنحراف������ات المعجمي������ة وا

تبل�������غ ش�������عريتها م�������ن دون اكتس�������اب ه�������ذه القابلي�������ة المزدوج�������ة عل�������ى  ال((و
الص���������ورة إلث���������ارة التلق���������ي البص���������ري بالدالل���������ة إلث���������ارة التلق���������ي  نعص���������

())ال������ذهني
39F

التص������ريح ، وه������ي تج������نح إل������ى التلم������يح ال������ذي ه������و أبل������غ م������ن  )۲
ح إل������ى الهمس������ة اللطيف������ة ة واالس������تعارة ، كم������ا تج������ني������انمتم������ثالً بأس������لوب الك
( واإليم�������اءة الخاطف�������ة

40F

ق�������انون أن ل�������يس للغ�������ة الش�������عر وه�������ذا ال يعن�������ي .  )۳
م������ن ق������وانين النح������و، ول������يس للش������اعر أن يحكمه������ا ، ب������ل إنَّ قانونه������ا مس������تمد 

يق����يس عل����ى أمثل����ة ش����اذة ت����نم ع����ن معرف����ة لكن����ه ف����ي أحي����ان أخ����رى ((يهمل����ه 
                                                            

 .۸۱: األعمال الشعرية الكاملة )  ۱( 

 .۲۱۱): نصف قرن من الشعر العربي الحديث( كتاب ضمنفي صابر عبيد ، محمد . د: شعرية الصورة )  ۲( 

 .۱۲: لغة الشعر بين جيلين :ينظر)  ۳( 
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الً لق�����وانين واعي�����ة بنظ�����ام ترتي�����ب الكلم�����ات ، في�����أتي النح�����و ف�����ي ش�����عره مم�����ث
زائ�����دة ق�����وانين لغ�����ة الش�����عر ، وم�����ا الش�����عر إال م�����زيج م�����ن اللغ�����ة المعياري�����ة 

())االثنين معاً 
41F

۱(. 

والغري������ب إن بع������ض المح������دثين انب������رى ينتص������ر للش������كل الجدي������د م������ن 
سر ـ������ـحـنـاد يــ������ـرق يكــ������ـفـأن الرى ـ������ـم ، إذ يـعل������ى حس������اب القدي������ الش������عر

لوج������ود دع������وات  ؛ خط������اب الي������وميب������ين لغ������ة الش������عر ولغ������ة ال –الي������وم  –
للتجدي�����د ف�����ي ك�����ل ش�����يء ، ومنه�����ا ال�����دعوة إل�����ى تقلي�����ل وم�����لء الفج�����وة ب�����ين 

ي������تكلم ب������ه الن������اس ف������ي واق������ع حي������اتهم ،  ال������ذيلغ������ة الش������عر وب������ين الك������الم 
إل������ى تغيي������ر األش������كال الش������عرية باس������تمرار ، وه������ذه الثاني������ة وك������ذلك ال������دعوة 

 التغيي������ر المس������تمر ال������ذي ط������رأ عل������ى لغ������ة الك������الم تنب������ع م������ن األول������ى ؛ ألن 
مم������ا ! دى بلغ������ة الش������عر الق������ديم إل������ى أن تنقط������ع ع������ن لغ������ة الك������الم الع������ادي أ

تها ـي��������ــــــدان صالحــ��������ى فـقـ��������ـإلة ـــ��������مـعرية القديــ��������ـكال الشــ��������ـأدى باألش
عل�����ى حم�����ل األس�����اليب الجدي�����دة بم�����ا فيه�����ا م�����ن وع�����دم ق�����درتها  -نوع�����اً م�����ا   -

وفك�������ر وإحس�������اس يتس�������م بالج�������دة ، وه�������ذا ه�������و دي�������دن رواد إيق�������اع ونغ�������م 
 ! )42F۲( الحداثة

م������ن الش������عر  وم������ا يمك������ن قول������ه أو ترجيح������ه ه������و إن الش������كل الق������ديم
م�����ازال قائم�����اً ل�����ه مب�����دعوه ومت�����ذوقوه ، وه�����و األص�����ل ، وال يمك�����ن تفض�����يل 

 .الشكل الجديد عليه

الق������دماء  والواق������ع إنَّ اللغ������ة ه������ي نفس������ها الت������ي تغن������ى به������ا الش������عراء
ونظم�������وا قص�������ائدهم، إال أن التط�������ور ال�������ذي ط�������رأ عل�������ى حي�������اة البش�������ر أدى 

ل��������ى هج��������ر ألف��������اظ وتراكي��������ب ، وابت��������داع تراكي��������ب جدي��������دة ت��������الؤم روح إ
عل�����ى أن العربي�����ة ب�����دع  .العص�����ر م�����ن ألف�����اظ اللغ�����ة نفس�����ها بس�����ياقات جدي�����دة

م������ن غيره������ا ف������ي ه������ذا المج������ال ، ألن المب������دع إذا ح������اول إض������افة مف������ردة ، 
أحكم�������ت بكت�������اب أو أس�������لوب فالب�������دَّ أن يق�������يس بمقاييس�������ها ؛ ألنه�������ا ت�������رتبط 

بالفص������احة والبالغ������ة عن������د  مه������َت م������ن وص������فوهآيات������ه ، ن������زل بأس������اليب بُ 
 ق�����د: ف�����إن ق�����ال قائ�����ل ((): ۳۹٥أحم�����د ب�����ن ف�����ارس (س�����ماعهم إياه�����ا ، يق�����ول 

يق�����ع البي�����ان بغي�����ر اللس�����ان العرب�����ي، ألن ك�����ل م�����ن أفه�����م بكالم�����ه عل�����ى ش�����رط 
                                                            

 .۱٥٦ :لغة الشعر عند الجواهري )  ۱( 

 .۱۳: قضية الشعر الجديد: ينظر)  ۲( 



 العربي احلديث نازك املالئكة ولغة الشعر .........................................الفصل األول 

۳۹ 
 

اللغ�����ة العربي�����ة  إن كن�����ت تري�����د أن الم�����تكلم بغي�����ر: لغت�����ه فق�����د ب�����ّين ، قي�����ل ل�����ه 
ع م������راده فه������ذا أخ������س مرات������ب امق������د يع������رب ع������ن نفس������ه حت������ى ُيفه������م الس������

، ألن األبك�����م ق�����د ي�����دل بإش�����ارات وحرك�����ات ل�����ه عل�����ى أكث�����ر م�����راده ، البي�����ان
)) (ث������م ال يس������مى متكلم������اً فض������الً ع������ن أن يس������مى بّين������اً أو بليغ������اً 

43F

، ويق������ول  )۱
ول������يس ف������ي اللغ������ة الت������ي نعرفه������ا أو نع������رف ش������يئاً كافي������اً ع������ن ((): العق������اد(

 إنن����ا ال... اد ض����ة الأدبه����ا لغ����ة واح����دة توص����ف بأنه����ا لغ����ة ش����اعرة غي����ر لغ����
نعن�����ي باللغ�����ة الش�����اعرة م�����ا يوص�����ف أحيان�����اً باللغ�����ة الش�����عرية ، فق�����د تك�����ون 
الكلم�����ة ش�����عرية ص�����الحة لل�����نظم ف�����ي موقعه�����ا م�����ن الس�����مع ، ولكنه�����ا ال تك�����ون 

)) (مع ذلك جارية مجرى الشعر في نشأتها ووزنها واشتقاقها
44F

۲( . 

ت�������وفره لغ�������ة أخ�������رى بثرائه�������ا  ال إن العربي�������ة ت�������وفر لش�������عرائها م�������ا
وس�����عتها ، ويبق�����ى الش�����عر يمتل�����ك أنماط�����اً أو أنس�����اقاً يختل�����ف به�����ا ع�����ن لغ�����ة 

تقتص�������ر عل�������ى  وظيف�������ة الش�������عر الت�������ي ال: الح�������ديث الي�������ومي ، س�������بب ه�������ذا
وتس�����عى إل�����ى تولي�����د ش�����عور مع�����ين ل�����دى وظيف�����ة التوص�����يل ، ب�����ل تتج�����اوزه 

(المتلقي على أن لإليقاع أثر في فرض نمط لغوي يتواءم معه 
45F

۳(  . 

ثي������ره الش������اعر ف������ي نف������س المتلق������ي يت������أتى والش������عور الخ������اص ال������ذي ي
ال������ذي الب������د وأن ع������ن الغم������وض اللغوي������ة واإليق������اع فض������الً م������ن األنم������اط 

متلق����ي ويثي����ره لتتص����ف ب����ه لغ����ة الش����عر ش����رط ع����دم المبالغ����ة ليش����غل ذه����ن ا
والب�����د للغ�����ة الش�����عر م�����ن أن (( ) :(، تق�����ول  ويش�����د انتباه�����ه

بعي������دة  إلبه������امملفع������ة باتتص������ف بش������يء م������ن الغم������وض فت������أتي القص������يدة 
إن الش�����عر الب�����د ل�����ه م�����ن مس�����حة م�����ن الغم�����وض تجع�����ل المع�����اني ... المن�����ال 

مثي������رة لل������تعطش ف������ي نف������س الق������ارئ ف������يحس وه������و يق������رأ أن������ه يلم������س 
وغ وال تثب�������ت ، وال يلمس�������ها ف�������ي الوق�������ت نفس�������ه فاألفك�������ار ت�������زالمع�������اني 

 والإل������ى المعن������ى يبق������ى ال������ذهن متطلع������اً ، ويري������د  وف������ي القص������يدة إيم������اء
( ))ن������ال ش������يئاً وتفوت������ه أش������ياءيري������د، وي يلم������س م������ا

46F

، وتب������ين رفض������ها  )٤
غي������ر أن طائف������ة م������ن الش������عراء الش������بان ق������د ((: المبالغ������ة ف������ي ه������ذا ، تق������ول

                                                            
 .۱٦: الصاحبي)  ۱( 

 .۸: غة الشاعرةلال)  ۲( 

  . ۱۲: المعنى النص وإشكالية: ينظر)  ۳( 

 .۳۲ -۳۱: الشعر سايكلوجية)  ٤( 
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٤۰ 
 

أص������بحوا الي������وم يب������الغون مبالغ������ة ش������ديدة ف������ي إض������فاء الغم������وض عل������ى 
تنقط�������ع  يش�������كون ش�������كوى ال) المثقف�������ون(ش�������عرهم حت�������ى أص�������بح الق�������راء 

( ))يدركون معناها من أنهم يقرأون قصائد كاملة ال
47F

۱( . 

ل������م يح������س اللغ������ة  والش������اعر ف������ي نظره������ا ع������اجز ع������ن اإلب������داع م������ا
إن الش��������اعرية ح��������س لغ��������وي ع��������ال كثي��������ف ((: إحساس��������اً عميق��������اً ، تق��������ول

يحس��������ها  األعم��������اق ول��������ذلك ال يس��������تطيع الش��������اعر أن يب��������دع ف��������ي لغ��������ة ال
ة فين������اس������تخراج المع������اني الد: ، وإنم������ا الح������س ال������ذي نتح������دث عن������ه تمام������اً 

ختزنه������ا الت������اريخ والق������دم ف������ي ف������ي الكلم������ات والح������روف ، وه������ي ش������حنات أ
( ))يـبـينها الفرد العادي وإنما يدركها الشاعر الاللغة بحيث 

48F

۲( . 

فعل���������ى الش���������اعر ، إذن ، أن يجته���������د ف���������ي اختي���������ار المناس���������ب م���������ن 
والش��������اعر العرب��������ي  مص��������داق له��������ذا الق��������ول ، ألن  .األلف��������اظ والتراكي��������ب 
 إذ تب������ارون ، وبالش������اعر يتف������اخرون ،ب������ه ي، االهتم������ام  الش������عر ك������ان من������اط

))(ك�����ان الش�����عر عل�����م ق�����وم ل�����م يك�����ن له�����م عل�����م أص�����ح من�����ه((
49F

، وك�����ان م�����ن  )۳
ف�����رط اهتم�����امهم وعن�����ايتهم ب�����ه أن أص�����بح كب�����اقي الص�����ناعات والعل�����وم ، ل�����ه 

وللش������عر ((): ه������ـ۲۳۱س������الم الجمح������ي اب������ن (أه������ل يختص������ون ب������ه، يق������ول 
ص����������ناعة وثقاف����������ة يعرفه����������ا أه����������ل العل����������م كس����������ائر أص����������ناف العل����������وم 

))(والص���������ناعات
50F

عر كالص���������انع ف���������إن وس���������يلته ف���������ي وإذا ك���������ان الش���������ا . )٤
دالل�������ة  ص�������نعته ه�������ي اللغ�������ة ، وعلم�������ه يترك�������ز عل�������ى تش�������كيل بني�������ة ذات 

( زماني����������ة ومكاني����������ة
51F

، وم����������ا عم����������ل الش����������اعر المب����������دع إال كص����������احب  )٥
ف������إذا ((): ه������ـ۱٤٥اب������ن المقف������ع (يق������ول  فص������وص رتبه������ا فأحس������ن ترتيبه������ا ،

خ�����رج الن�����اس م�����ن أن يك�����ون له�����م عم�����ل أص�����يل ، وأن يقول�����وا ق�����والً ب�����ديعاً 
اً الواص������فون المخب������رون أن أح������دهم وإن أحس������ن وأبل������غ ل������يس زائ������دلم فل������يع

وزبرج�������داً ومرجان�������اً  ياقوت�������اً  عل�������ى أن يك�������ون كص�������احب فص�������وص وج�������د
وس������موطاً وأكالي������ل ، ووض������ع ك������ل ف������ص موض������عه ، وجم������ع  منظم������ة قالئ������د

                                                            
 .۳۲: المصدر نفسه)  ۱( 

 .۱۱: سايكلوجية الشعر ) ۲( 

 .۱/۲٤: اءطبقات فحول الشعر)  ۳( 

 .۱/٥: المصدر نفسه)  ٤( 

 .٥٦: التفسير النفسي لألدب: ينظر)  ٥( 
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 كص������اغة ال������ذهب والفض������ة ص������نعوا فيه������ا م������ا ... ك������ل ل������ون إل������ى ش������بهه
)) (يعجب الناس من الحلي

52F

۱( . 

ي������ل يي������ل ، وال يق������ع التخيالش������عر ه������و المحاك������اة والتخوالمعتب������ر ف������ي 
 –ال������ذي ه������و ظ������اهرة مالزم������ة للغ������ة  –إال م������ن جه������ة المعن������ى، واألس������لوب 

(واللفظ والنظم والوزن 
53F

۲(. 

أث������ر ال������وزن ف������ي ذه������ن المتلق������ي ) (وق������د أك������دت 

وم������ن األس������باب الت������ي جعل������ت (( :وقبل������ه ف������ي فك������ر الش������اعر نفس������ه ، تق������ول
باللغ�������ة أن تعبي�������ره م�������وزون مقف�������ى ، ذل�������ك إن الش�������اعر أوث�������ق اتص�������االً 

فتنبث������ق ف������ي  يس������تثير ف������ي ال������ذهن تاريخ������اً س������حيقاً مطم������وراً للغ������ةال������وزن 
عل����ى بال����ه قب����ل بدئ����ه بإب����داع ألف����اظ مفاجئ����ة ل����م تك����ن تخط����ر ذه����ن الش����اعر 

القص������يدة ، فك������أن ذهن������ه مفت������اح غي������ر واع ٍ ألس������رار اللغ������ة بحي������ث تنبع������ث 
ة المتخف�������ي ، وه�������ذه أبع�������اد مطموس�������ة س�������حيقة الق�������دم م�������ن ت�������اريخ اللغ�������

( ))األبع�������اد ال يص�������لها إال الش�������اعر
54F

 والش�������اعر ال يص�������ل إليه�������ا إال لحظ�������ة )۳
: ، تق������ول) الحال������ة الش������عرية(أو كم������ا تس������ميها هن������ا ب������ـ ) الس������كرة اللغوي������ة(
ال ب�����ل يك�����اد الش�����اعر نفس�����ه ال يحق�����ق الوص�����ول إليه�����ا إال عن�����دما تعتري�����ه ((

س��������ربلة الحال��������ة الش��������عرية الت��������ي تص��������بح ال��������نفس اإلنس��������انية خالله��������ا م
ف������ي  هبأردي������ة الموس������يقى ، بحي������ث تع������ين الش������اعر وتلهم������ه خ������الل تيه������

())  فاظلة األغاب
55F

٤ . ( 

ها عل������ى وف������ق ففك������ل عم������ل ش������عري انتق������اء لمف������ردات لغوي������ة ورص������
ع�������ن آخ�������ر إال ق�������وانين اللغ�������ة والش�������عر، وم�������ا اخ�������تالف اس�������لوب ش�������اعر 

ويبق���������ى الش���������عر الجي���������د بحس���������ب . بطريق���������ة نظم���������ه ه���������ذه المف���������ردات 
عش������ة الت������ي يثيره������ا ف������ي العم������ود الفق������ري للس������امع يع������رف بالر) س������مانوها(

(أو المتلقي
56F

٥(. 

                                                            
 . ۸ -٦: األدب الصغير  ) ۱( 

 .۲۱: منهاج البلغاء: ينظر)  ۲( 

 .۹: الشعر لوجيةكساي)  ۳( 

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها)  ٤( 

 .۱٥٤: نظرية األدب: ينظر)  ٥( 
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٤۲ 
 

لق������د كان������ت ومازال������ت ق������وة الس������حر ته������يمن عل������ى الذائق������ة العربي������ة 
بمس�����توياتها المختلف�����ة ، عل�����ى ال�����رغم م�����ن وج�����ود أجن�����اس أدبي�����ة أخ�����رى ف�����ي 

م�������ن انحس�������ارها أث�������ر هيمن�������ة الس�������احة الثقافي�������ة العربي�������ة ، وعل�������ى ال�������رغم 
ج�������اءت بثقاف�������ات مغ�������ايرة أض�������عفت وس�������ائل االتص�������االت الحديث�������ة الت�������ي 

م�����ا ال يثي������ره العرب������ي االهتم�����ام بالش������عر، إال أن�����ه يبق������ى يثي�����ر ف������ي المتلق�����ي 
 .جنس أدبي آخر
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٤۳ 
 

 

 

 

 

 

  :ثانياً 
 

 داللة الصوت المفرد

إن ك�������ل ح�������رف م�������ن ح�������روف الكلم�������ات إنم�������ا ُوج�������د ف�������ي مكان�������ه ((
 ))لسبب مكين من األسباب االجتماعية والجغرافية

                                                  )( 
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٤٤ 
 

 

 :داللة الصوت المفرد

أث������ر س������معي يص������در طواعي������ة أو ((: الص������وت ف������ي أيس������ر تعريفات������ه 
)) (أعض�������اء النط�������ق: اختي�������ارا ع�������ن تل�������ك األعض�������اء المس�������ماة تج�������اوزاً 

57F

۱( .
تي ـ�������ـرى الـ�������ـة األخـ�������ـيويــي�������دل عل�������ى الوظ�������ائف الح) تج�������اوزا: (والق�������ول

 –م������ثالً  –تان ـ������ـتاج األص������وات ، فالرئـ������ـير إنـء غ������ذه األعض������اـها ه������ـتؤدي������
 .أساس الحياة للناطق واألبكم ، وهذا ينطبق على األعضاء األخرى

بحس��������ب تعري��������ف  –ويقص��������د به��������ا الك��������الم المنط��������وق  –إّن اللغ��������ة 
)) (أص�����وات يعب�����ر به�����ا ك�����ل ق�����وم ع�����ن أغراض�����هم((): اب�����ن جن�����ي(

58F

، ، فاللغ�����ة)۲
ل�������ى نس�������ق متواض�������ع أص�������وات ، واألص�������وات لغ�������ة ، إذا ج�������اءت عهن�������ا ، 
وق������د ج������اء ف������ي الق������رآن الك������ريم ه������ذا المعن������ى ، وذل������ك ف������ي قول������ه . علي������ه 

ــعت { :تع�����الى ــوات وخشـــ ــرحمنِ الْأَصـــ ــمع فَـــــال للـــ ــا تَســـ ــاً إِلَّـــ ، فق�����د قي�����ل  ۱۰۸: ط�����ـه}همســـ

األص������وات العالي������ة ب������األمر وقي������ل معن������اه إن ... الهم������س إخف������اء الك������الم ((إن 
إال  م��������نهم ذل أص��������حابها ف��������ال تس��������معوالنه��������ي ف��������ي ال��������دنيا ت��������نخفض وي��������

)) (الهم������س
59F

، وه������ذا األم������ر والنه������ي ف������ي ال������دنيا ه������و ك������الم مرك������ب م������ن  )۳
أص�������وات ه�������ذا المعن�������ى مجتمع�������ة والص�������وت الواح�������د بمف�������رده ال يمك�������ن أن 

 .يؤديه ما لم يقترن بأصوات أخرى  ينبئ عن معنًى خاص

المنطوق����������ة ه����������ي األق����������دم أو ي����������ة ن اللغ����������ة المحكأوغي����������ر خ����������اٍف 
اً ، وم������ا الكتاب������ة إال مرحل������ة الحق������ة له������ا ومت������أخرة عنه������ا واألوس������ع انتش������ار

إنن�����ا تعلمن�����ا النط�����ق أو الك�����الم قب�����ل الكتاب�����ة وه�����ذا م�����ا يؤك�����ده : وخي�����ر مث�����ال 
ت�����اريخ الج�����نس البش�����ري ، فهن�����اك مجتمع�����ات بدائي�����ة له�����ا لغ�����ات منطوق�����ة ال 

( توجد مجتمعات لها لغة مكتوبة ال تنطقالتكتب ، إال أنه 
60F

٤( . 

                                                            
 .۱۱۹) : كمال بشر. د(علم األصوات )  ۱( 

 .۱/۳۳: الخصائص )  ۲( 

 .۷/٥۸:بيان مجمع ال ) ۳( 

 .۱۲: ، مدخل إلى علم اللغة  ۳۹: أسس علم اللغة : ينظر)  ٤( 
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ألنه�����ا تمث�����ل نق�����ل اللغ�����ة م�����ن ((د عل�����ى النط�����ق ثانوي�����ة تس�����تن والكتاب�����ة
)) (الصورة المنطوقة المسموعة إلى الصورة الرمزية المرئية

61F

۱( . 

والب�������د للغ�������ة المنطوق�������ة أو لعملي�������ة إنت�������اج األص�������وات م�������ن أرك�������ان 
أعض�������اء النط�������ق وم�������ا تق�������وم ب�������ه م�������ن حرك�������ات النتاجه�������ا،  :األول: ثالث�������ة

ل ذب�����ذبات ، عل�����ى ش�����كالمج�����ال ال�����ذي تنتق�����ل ب�����ه ه�����ذه األص�����وات  :والث�����اني
تس�������تقبل ه�������ذه األص�������وات وتنقله�������ا ع�������ن يتمث�������ل ب�������األذن الت�������ي  :خي�������رواأل

(. طريق األعصاب إلى المخ الذي يقوم بتحليلها
62F

۲( . 

بإمكان��������ه أن ينط��������ق أص��������وات  ة لغ��������ة س��������امية ،العربي��������الن��������اطق ب إن
 –، إذ يص������عب عل������يهم النط������ق  ه������االلغ������ات األخ������رى بعك������س الن������اطقين بغير

أن ((وم�������ا ك�������ان ه�������ذا ل�������وال ...) الح�������اء ، بالض�������اد ، والخ�������اء ، و( –م�������ثالً 
اللغ�������ة العربي�������ة اس�������تخدمت جه�������از النط�������ق عن�������د اإلنس�������ان خي�������ر اس�������تخدام 
وأعدل�����ه ، فق�����د ج�����اءت أص�����وات ه�����ذه اللغ�����ة موزع�����ة عل�����ى م�����دارج النط�����ق 

ف������الفرق يكم������ن ف������ي  . )63F۳( ))نقاط������ه ومواض������عهتوزيع������اً واس������عاً ش������امالً لك������ل 
ك�����ن هن�����اك عي�����ب ل�����م ي النطق�����ي واس�����تغالله ، م�����اطريق�����ة توظي�����ف الجه�����از 

(خلقي في أحد أعضائه 
64F

٤(. 

ك�����د س�����عتها وش�����غلها يؤآخ�����ر ف�����ي العربي�����ة  إعج�����ازيولع�����ل ه�����ذا وج�����ه 
 . الجهاز النطقي بأدق صورة كشغلها أساليب فن القول

 

 :األسلوبية والدرس الصوتي

م������ن الترمي������ز ، أو أص������وات  اللغ������ة وس������يلة للتواص������ل ، وه������ي نظ������ام
 .ة المعروفة تنطلق من المتكلم يفهمها المتلقي بالطريق

، إذ ي��������رى جان��������ب الص��������وتي لُيعن��������ى بدراس��������ة ابي والبح��������ث األس��������لو
فيه������ا ن الم������ادة الص������وتية تكم������ن أ(( : وه������و رائ������د البح������ث األس������لوبي) ب������الي(

                                                            
 .۷۳: نحو نظرية أسلوبية لسانية)  ۱( 

 .۲۱ -۲۰: ، دراسة الصوت اللغوي ۸٥) : مقدمة للقارئ العربي (علم اللغة : ينظر)  ۲( 

 .۱۹٤ -۱۹۳: دراسات في علم اللغة )  ۳( 

 .۱۹٤: المصدر نفسه: ينظر)  ٤( 
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والكثاف�����������ة ، ... وتوافقاته�����������ا ات تعبيري�����������ة هائل�����������ة ، فاألص�����������وات إمكان�����������
من ـ��������ـواالس��������تمرار ، والتك��������رار ، والفواص��������ل الص��������امتة ، ك��������ل ه��������ذا يتض

)) (ذةـ������������ـة فــ������������ـريـيـبـعـة تـاق������������ــطادته ـبم������������
65F

ة ـ������������ـاقــطـذه الـ������������ـ، وه )۱
ب���������ين الش���������اعرة العالق���������ة  –ف���������ي الواق���������ع  –ذة ه���������ي ـ���������ـرية الفـي���������ـبـتعـال

( والمؤثرات المحسوسة التي تنتجها اللغة بأصواتها 
66F

۲( . 

إن األس��������لوبية حرك��������ة تحلي��������ل داخ��������ل النظ��������ام اللغ��������وي ، والتحلي��������ل 
تج�����ب العناي�����ة ب�����ه ، ألن ذي ال�����الص�����وتي الج�����زء األساس�����ي م�����ن ه�����ذا النظ�����ام 

فن��������ي ه��������و أوالً نظ��������ام لألص��������وات ، ث��������م انتق��������اء م��������ن النظ��������ام لالعم��������ل ا((
( ))الصوتي للغة ما

67F

۳( . 

واألس�������لوبية الص�������وتية تعن�������ى بدراس�������ة ج�������روس األلف�������اظ والح�������روف 
اإليق��������اع ال يقتص��������ر وج��������وده أن والنغم��������ة وانض��������باط الق��������وافي ، وت��������رى 

م�����ثالً  –رد القصص�����ي عل�����ى الش�����عر فق�����ط، وإنم�����ا ف�����ي النث�����ر أيض�����اً ، فالس�����
في�������ه إيق�������اع م�������ن خ�������الل اس�������تخدام العب�������ارات السلس�������ة والمالئم�������ة ب�������ين  –

(المحكي والمسكوت عنه 
68F

٤(. 

 ،) التن���������اغم الص���������وتي(:تس��������مي ه���������ذا ب��������ـ) (و

إحساس���������اً  –وه���������ي تقص���������د األص���������وات  –فالش���������اعر يح���������س ب���������الحروف 
أم�������ا م�������ا نقص�������ده بتعبيرن�������ا ((: خاص�������اً بس�������بب خيال�������ه الش�������عري ، تق�������ول

، اس الش������اعر ب������الحروف إحساس������اً خاص������اً فه������و إحس������) لتن������اغم الص������وتيا(
( ))تجاوبهمبحيث تأتي في شعره متناسقة 

69F

٥( . 

التأليفي�����ة فيم�����ا ي�����دل علي�����ه وه�����ذا التن�����اغم يعتم�����د عل�����ى ق�����درة المنش�����ئ 
ه������ا م������ن األدبي������ة الش������عرية عن������دما حظحت������ى تأخ������ذ اللفظ������ة ج������رس اللفظ������ة 

                                                            
 .۳۷:  األسلوب علم)  ۱( 

 .۱۰) : مولينيه(ينظر األسلوبية )  ۲( 

 .۱۸۱: نظرية األدب)  ۳( 

 . ۱٥٤: النقد األدبي من المحاكاة إلى التفكيك: ينظر)  ٤( 

 .۱٤۸: الصومعة والشرفة الحمراء)  ٥( 
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، وم�����ن ) ي�����ال الخي�����الياألنث(ب�����ـ يك�����ون الص�����وت س�����بباً ف�����ي تولي�����د م�����ا يس�����مى 
(ثم تعاقب الصور الحية لدى المتلقي 

70F

۱(. 

بموس��������يقى ، ت��������رتبط ) (وه��������ي ظ��������اهرة عفوي��������ة ، بحس��������ب 

إن منب������ع ه������ذه الظ������اهرة إن الش������اعر يتحس������س ج������رس ((: الش������عر ، تق������ول
، ف���������ال يمل���������ك إال أن تتن���������اغم الكلم���������ات ، ألن خيال���������ه الش���������عري س���������معي 

ط أش������د ي�����ة ت������رتبالح�����روف ف������ي ش�����عره ، فه������ي ظ������اهرة عفوي�����ة غي������ر واع
االرتب��������اط بالموس��������يقى الت��������ي يمتلكه��������ا ش��������عره وتك��������اد تك��������ون س��������ببها 

())الرئيسي
71F

۲( . 

نفه�������م أن الص�������وت عنص�������ر تعبي�������ري ، وم�������ن ث�������م ف�������إن م�������ن  ه�������ذا 
ة الت����������ي تس����������تدعي ت����������أثيرات ذهني����������ة أو نفس����������ية أو المواق����������ف الكالمي����������

(أث�������ر فاع�������ل فيه�������ا اجتماعي�������ة يك�������ون للص�������وت 
72F

ج�������زءاً م�������ن  –واللف�������ظ  ،)۳
بم������ا ((يتك������ون م������ن مجموع������ة أص������وات ، وق������د يك������ون  –الموق������ف الكالم������ي 

ل�������ه م�������ن موق�������ع ص�������وتي مع�������ين ع�������امالً م�������ن عوام�������ل الت�������أثير الع�������اطفي 
)) (للمعنى

73F

٤( . 

وأص�����وات العربي�����ة الفص�����حى ليس�����ت ب�����دعاً م�����ن غيره�����ا ف�����ي اللغ�����ات 
األخ�������رى ، فه�������ي تخف�������ي وراء أص�������وات حروفه�������ا مع�������اني خفي�������ة ت�������رتبط 

() (بص������ميم نفس������ية العرب������ي ، تق������ول ه������ذا 
74F

وه������ذا م������ا . )٥

الت�����ي تعن�����ي  )رمزي�����ة األص�����وات(يس�����مى ف�����ي ال�����درس اللغ�����وي الح�����ديث ب�����ـ 
أن بع������ض التراكي������ب الص������وتية ذات ق������وة تعبيري������ة ع������ن المعن������ى ومالئم������ة 

                                                            
 .۷۸: فلسفة المكان: ينظر)  ۱( 

 .۱٥۱: الصومعة والشرفة الحمراء )  ۲( 

 .۷۳: لوبية النظم البالغيأس: ينظر)  ۳( 

 .۹۳: دور الكلمة في اللغة )  ٤( 

 .۲۲: الشعر سايكلوجية: ينظر  ) ٥( 
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(ل�����ه 
75F

، مم�����ا دف�����ع بع�����ض اللغ�����ويين المح�����دثين إل�����ى تحلي�����ل األص�����وات عل�����ى  )۱
(ا عناصر أولى ذات داللة هأن

76F

۲( . 

ف�������ة الص��������وتيات واإللم��������ام علي�������ه ف��������إن دارس األس�������لوب مل��������زم بمعر
 . بها ودراستها

 

 :الصوت المفرد والمعنى

للص��������وت اللغ��������وي ح��������ظ كبي��������ر ف��������ي المؤلف��������ات اللغوي��������ة ، ق��������ديمها 
 . وحديثها، فهو يشكل مادة اللغة

وق�����د كان�����ت لعلم�����اء العربي�����ة األوائ�����ل بح�����وث جليل�����ة الق�����در ش�����هد له�����ا 
وا فيه����������ا مخ����������ارج األص����������وات حالمح����������دثون بالري����������ادة والدق����������ة ، وّض����������

ا بش�����كل يك�����اد يك�����ون نهائي�����اً معتم�����دين عل�����ى وس�����ائلهم الخاص�����ة ف�����ي وص�����فاته
ه ت�������تحدي�������د مخ�������رج الص�������وت وص�������فته وبش�������كل يقت�������رب كثي�������راً مم�������ا أثبت

(ال������درس اللغ������وي الح������ديث بتقنيات������ه الحديث������ة ومختبرات������ه الص������وتية 
77F

وف������ي  )۳
ه�����ذا دالل�����ة عل�����ى عبقري�����ة س�����بقت ال�����زمن وعل�����م وق�����اد ونف�����اذ بص�����يرة يح�����ق 

 .األخرى لنا أن نفتخر بها أمام األمم

ذا ه������و الرائ������د ف������ي ه������) ه������ـ ۱۷٥(والخلي������ل ب������ن أحم������د الفراهي������دي 
مي������داناً إلبداع������ه وعلم������ه ، في������ه حص������ر ) الع������ين(وك������ان كت������اب ، المج������ال 

ألف��������اظ اللغ��������ة المس��������تعمل منه��������ا والمهم��������ل بحس��������ب مخ��������ارج أص��������واتها ، 
ه�����ذا م�����ا ((: وبمقدمت�����ه وض�����ع أس�����س ال�����درس الص�����وتي ، ج�����اء ف�����ي مطلعه�����ا

ا ، ب ، : م������ن ح������روف –هللا  رحم������ه –ي ألف������ه الخلي������ل ب������ن أحم������د البص������ر
ل������ت ب������ه ، فك������ان م������دار ك������الم الع������رب وألف������اظهم ف������ال مت ، ث م������ع م������ا تك
())يخرج منها عنه شيء

78F

٤( . 

                                                            
 .۹۳: دور الكلمة في اللغة : ينظر)  ۱( 

 .۱٥۹: نظرية األدب: ينظر)  ۲( 

 .۷٦ -۷٥: األصوات اللغوية : ينظر)  ۳( 

 . ٤۷/  ۱: العين )  ٤( 
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ُل كت�����اب يخ�����ول�����م يغف�����ل أش�����هر الحقي�����ه م�����ا نب�����ه علي�����ه الخلي�����ل ، فل�����م 
الخص��������ائص ، م��������ن البح��������وث : )اب��������ن جن��������ي(وال موس��������وعة ، ) س��������يبويه(

س��������ر ص��������ناعة : (ه األخي��������رالص��������وتية الت��������ي بلغ��������ت ذروته��������ا ف��������ي كتاب��������
كتاب������اً يش������تمل عل������ى جمي������ع ((أن������ه ص������نع : ذك������ر ف������ي مقدمت������ه) األع������راب

أحك�����ام ح�����روف المعج�����م وأح�����وال ك�����ل ح�����رف فيه�����ا ، وكي�����ف مواقع�����ه ف�����ي 
))(الع��������ربك��������الم 

79F

ب��������أن يتقص��������ى الق��������ول ف��������ي ذل��������ك ويش��������بعه تعه��������د ، و)۱
(ويؤكده

80F

۲(. 

لق�����د ك�����ان ق�����دماء الع�����رب أول علم�����اء ((): ونج�����ان ك�����انتي(وله�����ذا يق�����ول 
وات ف������ي لغ������تهم ، ف������نحن نج������د ف������ي كت������اب س������يبويه ترتيب������اً ص������حيحاً األص������

، ول ص������فات الح������روفحس������ب مخارجه������ا ومالحظ������ات هام������ة ح������للح������روف 
وبح������ث غزي������ر الم������ادة ف������ي إدغ������ام الح������روف ومعلوم������ات ص������حيحة تتعل������ق 
بم������دى الحرك������ات وب�������اعتالل حروفه������ا ، وإش������ارات إل�������ى مختل������ف األلس�������ن 

)) (الدارج�������ة وخصائص�������ها الص�������وتية
81F

يؤخ�������ذ عل�������ى دراس�������اتهم ، إال أن م�������ا )۳
ال قيم�����ة ((ص�����رفة ، وه�����ذا ال يعن�����ي أنه�����ا وص�����فية الص�����وتية ه�����و أنه�����ا كان�����ت 

س������ة، ول������و رج������ع إليه������ا الب������احثون العص������ريون يي دراس������ات نفه������، ب������ل له������ا
أكث�����ر مم�����ا فعل�����وا لتمكن�����وا م�����ن اجتن�����اب كثي�����ر م�����ن الهف�����وات الت�����ي وقع�����وا 

))(فيها
82F

٤(. 

عل�����ى ع�����ن غي�����ره ببح�����وث ل�����م يقتص�����ر فيه�����ا ) اب�����ن جن�����ي(از م�����وق�����د ان
دالل�����ة الص�����وت المف�����رد ، ب�����ل عل�����ى ترتي�����ب الح�����روف بم�����ا يواف�����ق المعن�����ى 

 إنه������م ق������د((: ق������وليالم������راد، مبين������اً أن ه������ذا م������ن الحكم������ة وعل������و الص������نعة ، 
يض�������يفون إل�������ى اختي�������ار الح�������روف وتش�������بيه أص�������واتها باألح�������داث المعّب�������ر 

دث ، وت�������أخير م�������ا ح�������عنه�������ا به�������ا ترتيبه�������ا ، وتق�������ديم م�������ا يض�������اهي أول ال
يض������اهي أوس������طه ، س������وقاً للح������روف عل������ى  م������اط يض������اهي آخ������ره ، وتوس������ي

وم������ن ذل������ك ش������ّد الحب������ل  ...ت المعن������ى المقص������ود والغ������رض المطل������وب مْ َس������
ين بم�������ا فيه�������ا م�������ن التفش�������ي تش�������ّبه بالص�������وت أول انج�������ذاب ش�������ونح�������وه فال

                                                            
 .۱/۱٦: سر صناعة األعراب)  ۱( 

 ..المصدر نفسه والصفحة نفسها: ينظر)  ۲( 

 .۱۱: دراسات في علم أصوات العربية)  ۳( 

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها)  ٤( 
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))(...الحب�����ل قب�����ل اس�����تحكام العق�����د ث�����م يلي�����ه إحك�����ام الش�����د والج�����ذب
83F

ع�����ّد ويَ  .)۱
(هذا ضرباً من االتساع في اللغة 

84F

۲(. 

ي��������رى ألف��������اظ العربي��������ة به��������ذا المنظ��������ار ، ) اب��������ن جن��������ي(ك��������ان وإذا 
ف������رد عل������ى معن������ًى فالع������ذر ل������ه واج������ب ف������ي اعت������داده بدالل������ة الص������وت الم

األح�����داث  م�����نفأم�����ا مقابل�����ة األلف�����اظ بم�����ا يش�����اكل أص�����واتها ((: ، يق�����ولمح�����دد
في�����ه م�����أموم ، وذل�����ك أنه�����م فب�����اب عظ�����يم واس�����ع ، وم�����نهج متلئ�����ب عن�����د عار
ى س�������مت األح�������داث المعّب�������ر كثي�������راً م�������ا يجعل�������ون أص�������وات الح�������روف عل�������

، فيع������دلونها به������ا ، ويحت������ذونها عليه������ا ، وذل������ك أكث������ر مم������ا نق������دره ، عنه������ا 
))(نستش������عرهوأض������عاف م������ا 

85F

، فق������د وص������ف ه������ذا الب������اب ب������العظيم الواس������ع )۳
 .والمهرة في فن القول أرباب الكالم : الذي يأتم به عارفوه ، وهم

ه��������ذا ) اب��������ن جن��������ي(ف��������ي ن��������ص ، يراً س��������ي ،إال أن إعم��������االً للفك��������ر
ف��������ي الوق��������ت نفس��������ه ،  النص��������وص الت��������ي تلي��������ه يب��������ين تناقض��������اً وتكلف��������اً و

وف�����ي ) خض�����م (ف�����ي ) الخ�����اء(فالتن�����اقض نج�����ده عن�����د كالم�����ه عل�����ى ص�����وت 
م������ن ((: ، إذ يص������فه م������رة ب������الرخو ، وأخ������رى ب������الغليظ ، يق������ول) نض������اختان(

، لخض�����م ألك�����ل الرط�����ب ك�����البطيخ والقث�����اءخِض�����م وقض�����م ، فا: ق�����ولهم  ذل�����ك
... للص������لب الي������ابس ط������ب ، والقض������م وم������ا ك������ان نحوهم������ا م������ن الم������أكول الر

فاخت������اروا الخ������اء لرخاوته������ا للرط������ب، والق������اف لص������البتها للي������ابس ، ح������ذواً 
: وم��������ن ذل��������ك ق��������ولهم. لمس��������موع األص��������وات عل��������ى محس��������وس األح��������داث 

: النض������ح للم������اء ونح������وه ، والنض������خ أق������وى م������ن النض������ح ، ق������ال هللا س������بحانه

ــا{ ــانِ فيهِمـــــ ــاختَانِ عينـــــ ٦٦:ال�������رحمن }نَضَّـــــ
للم�������اء  –لرقته�������ا  –لح�������اء ، فجعل�������وا ا 

())منه لما هو أقوى –لغلظها  –الضعيف ، والخاء 
86F

٤(. 

أل������م يجع������ل الرط������ب والق������وة بمرتب������ة : وهن������ا يط������رح الس������ؤال نفس������ه 
 !واحدة؟ أليس هذا تناقضاً ؟ 

                                                            
 . ۱٦٤ - ۱٦۲/  ۲: الخصائص )  ۱( 

 .۱٦۳/  ۲: المصدر نفسه: ينظر ) ۲( 

 .۲/۱٥۷:  المصدر نفسه)  ۳( 

 .۱٥۸ -۲/۱٥۷: المصدر نفسه)  ٤( 
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أم�������ا التكل�������ف فيب�������دوا واض�������حاً ف�������ي األمثل�������ة المس�������وقة لبي�������ان ق�������وة 
و ) ةالوس�������يلة و الوص�������يل: (ف�������ي مث�������ل) الس�������ين(عل�������ى حس�������اب ) الص�������اد(
(وغيرها) سدَّ و صدَّ (، و  )صعد و سعد(

87F

۱(. 

إن ه������ذا االس������تغراب م������ن التن������اقض والق������ول ب������التكلف ال يقل������ل م������ن 
وس������بقه ف������ي درس العربي������ة ومم������ا جـ������ـاء بـ������ـه ، ) اب������ن جن������ي(عل������و كع������ب 

وغ�����ـيره م�����ـن اللغ�����ويين ، م�����ـن ش�����واهد ل�����م ت�����أِت س�����دًى وال ألق�����وا به�����ا  ه�����ـو
وإن الباح��������ث ، الي��������وم ، ش��������ة جزاف��������اً ، ب��������ل اعتق��������دوا فيه��������ا أس��������راراً مده

(يعجب كيف استنبطوها ، ويكاد يسلم بها مع ما فيها من تكلف 
88F

۲(. 

أو عاص������ره أو ج������اء  )اب������ن جن������ي(الق������دماء مم������ن س������بق لق������د تكل������م 
عل������ى نظ������م الكلم������ة م������ن أص������وات متألق������ة متناس������قة غي������ر متن������افرة ،  بع������ده
ّدوه ش�������رطاً م�������ن ش�������روط فص�������احة الكلم�������ة، ول�������م يعط�������وا الص�������وت وع�������

، وه����ذا الت����آلف والتناس����ق ه����و ال����ذي يجع����ل اللف����ظ س����هالً عل����ى المف����رد دالل����ة
،  )89F۳(نارب�������القِ ) ه�������ـ۲٥٥الج�������احظ (اللس�������ان وعل�������ى الس�������مع ، وق�������د س�������ّماه 

األلف�������اظ ، وإب�������دال وتخّي�������ر ((): أب�������و ه�������الل العس�������كري(وف�������ي ه�������ذا يق�������ول 
، يوج������ب التئ������ام الك������الم ، وه������و م������ن أحس������ن نعوت������ه بعض������ها ، م������ن بع������ض

نظوم�������اً م�������ن ح�������روف س�������هلة وأزي�������ن ص�������فاته ، ف�������إن أمك�������ن م�������ع ذل�������ك م
))(المخ�������ارج ك�������ان أحس�������ن ل�������ه وأدع�������ى للقل�������وب إلي�������ه

90F

، إال ف�������ي ح�������االت )٤
(المطلب الزيادة واإللصاق ونحوها فإنهم يتخلون عن هذا 

91F

٥( . 

عب������د (وقريب������اً م������ن الواق������ع اللغ������وي ، وبعي������داً ع������ن التكل������ف ، ب������ّين 
أن ال معن���������ًى وراء الح���������رف ، وأن نظ���������م الح���������روف ) الق���������اهر الجرج���������اني

إن نظ������م الح������روف ه������و تواليه������ا ف������ي ((: ه������ا ف������ي النط������ق ، يق������وله������و توالي
النط�����ق فق�����ط ول�����يس نظمه�����ا بمقتض�����ًى ع�����ن معن�����ى ، وال الن�����اظم له�����ا بمقت�����ف 

رس����ماً م����ن العق����ل اقتض����ى أن يتح����رى ف����ي نظم����ه له����ا م����ا تح����راه  ي ذل����كف����

                                                            
 .۱٦۱ -۲/۱٦۰: الخصائص: ينظر)  ۱( 

 .۱٤٥: دراسات في فقه اللغة: ينظر ) ۲( 

 .۱/۲۰٦: البيان والتبيين: ينظر)  ۳( 

 .۱٤۷: الصناعتين )  ٤( 

 .۲٦٥: اللغة العربية معناها ومبناها: ينظر)  ٥( 
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لم����ا ك����ان ف����ي ) ض����رب(مك����ان ) رب����ض(فل����و أن واض����ع اللغ����ة ك����ان ق����د ق����ال 
))(ذلك ما يؤدي إلى فساد

92F

۱ (. 

، وم�����نهم ) اب�����ن جن�����ي(المح�����دثون فم�����نهم م�����ن س�����ار م�����ع رك�����ب  أم�����ا
تمام�����اً م�����ع م�����ا ذه�����ب إلي�����ه  تتف�����ق) (أن  عل�����ىامتن�����ع  م�����ن

ف�������ي إيج�������اد معن�������ى م�������ادي أو معن�������وي  –إن ل�������م تتع�������داه  –) اب�������ن جن�������ي(
وإذا ك�������ان المعاص�������رون ((للح�������روف العربي�������ة ، فه�������ي تعتق�������د فيه�������ا ض�������ياًء 

ناش�������ئ ع�������ن ب�������ة ، ف�������إن ذل�������ك يس�������تعملونها وال ي�������دركون أعماقه�������ا الخال
())جهلن�����ا

93F

وأن اللغ�����ة لم�����ا كان�����ت قائم�����ة عل�����ى أس�����س ص�����لدة م�����ن المنط�����ق ،  )۲
ارت��������بط ك��������ل ح��������رف منه��������ا بحي��������اة الع��������رب األق��������دمين ((والفك��������ر ، فق��������د 

))(وحاج������اتهم وعب������اداتهم ومخ������اوفهم وتطلع������اتهم
94F

، وم������ن ث������م ف������إن ه������ذا  )۳
لك�������ل ح�������رف م�������ن ح�������روف  أن ب�������أن نظ�������ن(( الت�������رابط العجي�������ب يغرين�������ا

نم�����ا وج�����د ف�����ي مكان�����ه لس�����بب مك�����ين م�����ن األس�����باب االجتماعي�����ة الكلم�����ات إ
())والجغرافية

95F

٤(. 

وق������د ب������ين بع������ض المح������دثين أن معن������ى الح������رف ف������ي العربي������ة ه������و 
ص������دى ص������وته ف������ي ال������نفس أو الوج������دان ، وال يهت������دي إل������ى ه������ذا إال م������ن 

أو أص������الة فني������ة ذوقي������ة بالنس������بة  –مب������دع بالنس������بة لل –تمت������ع بأص������الة فني������ة 
 .)96F٥( للمتلقي

ف������ي أن للص������وت ) اب������ن جن������ي(معتق������د  )(وتعتق������د 

رش�����ق ، : (تمي�����ز ب�����ين الفعل�����ين  –م�����ثالً  –المف�����رد أث�����راً ف�����ي المعن�����ى ، فه�����ي 
أش�����د ) رم�����ق(الم�����يم ف�����ي ((: بدالل�����ة الح�����رف الث�����اني منه�����ا ، تق�����ول) ورم�����ق

؛ ألن الم�����يم مرهف�����ة بت�����ارة ، ف�����ي ح�����ين إن ) رش�����ق(ح�����دة م�����ن الش�����ين ف�����ي 
المعنى أيض������اً ، ألن الرش������ق يك������ون ، وه������ذا ي������رتبط ب������الش������ين لين������ة رخ������وة 

                                                            

 .٤۰: دالئل اإلعجاز)  ۱( 

 .۲۱: الشعر سايكلوجية)  ۲( 

 .۲۲ :المصدر نفسه)  ۳( 

 .االمصدر نفسه والصفحة نفسه)  ٤( 

 .۳۸ -٦: خصائص الحروف: ينظر)  ٥( 
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بالي������د ، والي������د ج������زء م������ن الجس������د الم������ادي، أم������ا الرم������ق ف������ال يك������ون إال 
، اإلنس�����ان وتعب�����ر ع�����ن ال�����ذكاء والعق�����ل ب�����العين ، والع�����ين تط�����ل منه�����ا روح

، وتل�������وح المش�������اعر كم�������ا ي�������نعكس فيه�������ا الش�������ر الك�������امن ف�������ي ال�������نفس 
، أم الالمعاص������ر ي������ؤمن بإص������ابة الع������ين وس������واء أك������ان اإلنس������ان ... القوي������ة

المذهل�������ة ق�������د ف�������إن الق�������دماء ك�������انوا يؤمن�������ون ، وه�������ذه لغ�������تهم العبقري�������ة 
 وأس����������رارسهم ـي����������ـاسـوان أحــ����������ـلى ألــ����������ـتدلنا عـ����������ـرت إلين����������ا لِ تح����������دّ 

())حي�����اتهم
97F

ك�����ل ح�����رف ب�����أن  – م�����رّ كم�����ا  –ألنـ�����ـها ت�����ـؤمن ، وقال�����ت ه�����ذا  )۱
 .يمت بسبب إلى طبيعة الحياة العربية

إّن ((: تق��������ول ؛)رش��������ف ، و رش��������ق: (وك��������ذلك ت��������رى م��������ع الفعل��������ين 
الرش������ف ه������و الش������رب البط������يء المتل������ذذ الم������رتبط بالش������فتين ، وم������ن ث������م 

رم�����اه بحج�����ر ، فه�����و : فمعن�����اه ) الرش�����ق(فإن�����ه حرك�����ة إل�����ى ال�����داخل ، أم�����ا 
ق����د عيّن����ا فيم����ا يل����وح اتج����اه والق����اف يص����ور حرك����ة إل����ى الخ����ارج ، فالف����اء 

وك�����أن اللغ�����ة ق�����د اس�����تعملت حرف�����اً رقيق�����اً ناعم�����اً ح�����ين عب�����رت ... الحرك�����ة
تعب������ر ع������ن رتش������اف الم������اء ، واتخ������ذت حرف������اً غليظ������اً ص������لداً وه������ي ع������ن ا
())رمىحجر يُ 

98F

۲(. 

) عل������ي محم������ود ط������ه(كالمه������ا ه������ذا ف������ي نق������دها ش������عر  وق������د طبق������ت
ح�����روف تنس�����جم م�����ع المعن�����ى ال�����ذي حي�����ث بين�����ت أن�����ه يكث�����ر م�����ن اس�����تعمال 

 :)سؤال وجواب(ومثال ذلك قوله في قصيدة عنوانها ((يحتويه 

 لةــيـبــات نـــوه شاعريوج     عتها ـّ نـيات قــوب قاســلـق

خش�����ن إنَّ ح�����رف الق�����اف يس�����يطر ف�����ي الش�����طر األول وه�����و ح�����رف ف�����
ص�����لد ينس�����جم م�����ع معن�����ى القس�����وة الت�����ي يتح�����دث عنه�����ا الش�����طر األول، أم�����ا 

، اله������اء ، والش������ين(رق������ة ول������ين ، مث������ل  الش������طر الث������اني ف������إن حروف������ه ذات
 ).99F۳()والنون ، والالم

                                                            
 .۳۰: الشعر سايكلوجية)  ۱( 

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها ) ۲( 

 .۱٥۲: الصومعة والشرفة الحمراء)  ۳( 
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تق������ول ه������ذا .  )100F۱()اب������ن الف������ارض(وك������ذلك فعل������ت ف������ي نق������دها تائي������ة 
م�����ع بع�����ض المح�����دثين أن ص�����فات األص�����وات ق�����د ت�����تالءم م�����ع  وه�����ي تعتق�����د

(أنواع شتى من األفكار والعواطف
101F

۲ (. 

ع هم�����زة الوص�����ل ـ�����ـداً مـحت�����ى تعطي�����ه ُبع����� ه�����ذا ال�����رأيوتمض�����ي ف�����ي 
(والت�������ي يتوص�������ل به�������ا إل�������ى النط�������ق بالس�������اكن  –أيض�������اً  –

102F

إن ((: ، تق�������ول )۳
األش������خاص ال������ذين تحوي������ل هم������زة القط������ع إل������ى هم������زة وص������ل يش������عر ب������أن 

ب��������ال ب��������دايات وال ت��������اريخ ، إن ب��������داياتهم رخ��������وة، أو تتن��������اولهم القص��������يدة 
ض������������ائعة ، أو متكس������������رة ، وه������������م ب������������ال م������������اض ٍ ق������������وي يم������������نحهم 

())الشخصية
103F

٤(. 

وال�������راجح إن ال�������ربط ب�������ين الص�������وت المف�������رد والمعن�������ى أم�������ر مب�������الغ 
عض األلف������اظ الت������ي يتحسس������ها المب������دعون بح������دد ب������مفي������ه ، وإن وج������د، فه������و 

الص�������وت الممي�������ز ال يحم�������ل معن�������ى ف�������ي ((المت�������ذوقون ، وإن ويتمت�������ع به�������ا 
ت�������ه ، غي�������ر أن�������ه ق�������ادر عل�������ى تحوي�������ل كلم�������ة ذات معن�������ى مع�������ين إل�������ى ذا

))(أخ��������رى
104F

للص���������وت المف��������رد إال إذا ان���������تظم ف���������ي بين���������ة دالل���������ة  وأن ال،  )٥
(لغوي�����ة دال�����ة بالوض�����ع

105F

ن أ، فه�����و ي�����رى ) سوس�����ير(وه�����ذا م�����ا ذه�����ب إلي�����ه  . )٦
قليل�����ة ق�����ة ب�����ين الص�����وت والمعن�����ى الكلم�����ات الت�����ي ه�����ي أمثل�����ة حقيقي�����ة للعال((

بص������ورة اعتباطي������ة ألنه������ا  ع������ادة الع������دد ، فض������الً ع������ن أن اختياره������ا يك������ون
ية تعتم�������د أيض�������اً عل�������ى الع�������رف ف�������ي محاك�������اة بع�������ض ـب�������ـمح�������اوالت تقري

))(األص����������وات
106F

اللغ����������وي الص����������وتي  واس����������تدل عل����������ى ه����������ذا ب����������التطور،  )۷
(بهاـيصوالصرفي الذي ي

107F

۸( . 

                                                            
 .۱۹۲: سايكلوجية الشعر: ينظر)  ۱( 

 .۱/۹۹: الشعر الجاهلي ، منهج في دراسته وتقويمه: ينظر)  ۲( 

 .۲٦۲ -۲/۲٦۰: بشرح شافية ابن الحاج: ينظر )  ۳( 

 .۹۰: سايكلوجية الشعر)  ٤( 

 .۱۹٤: أصوات وإشارات)  ٥ (

 .۲۸: النظرية اللسانية عند ابن حزم: ينظر)  ٦( 

 .۸۸: علم اللغة العام)  ۷( 

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها)  ۸( 
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العربي������ة وق������د ورث������وا  أن علم������اء) إب������راهيم أن������يس(وي������رى ال������دكتور 
(هذا النوع من التفكير عن اليونان فقد بالغوا فيه كثيراً 

108F

۱(. 

) مف�������وني(اللغ�������ة الح�������ديث وح�������دة ص�������وتية أو إن الح�������رف ف�������ي عل�������م 
أو  ، ب������ل يش������ترك م������ع غي������ره م������ن الوح������دات الص������وتية ل������يس ل������ه معن������ى

لتأدي������ة معن������ى متواض������ع علي������ه ، فص������وت الب������اء م������ن كلم������ة ) يم������اتنالفو(
ه�����ذا المعن�����ى ) الب�����اب(معن�����ى ل�����ه وإنم�����ا أعط�����ت كلم�����ة  ال –م�����ثالً  –) ب�����اب(

ه������ذا بوض������وح م������ع األل������ف والب������اء اآلخ������رة ، ونس������تطيع أن نب������ين مجتمع������ة 
له�����ا،  يم�����اً فونأح�����د ه�����ذه األص�����وات ، أو أض�����فنا ) ب�����اب(إذا ح�����ذفنا م�����ن كلم�����ة 

(ق��������دففإن��������ه س��������يتغير المعن��������ى أو ي
109F

ب��������ـ ) بعض��������هم(م��������ا يس��������ميه ، وه��������و  )۲
لمف������ردة ف������ي لغ������ة اإلنس������ان ل������يس اإن األص������وات  :ومعناه������ا) االزدواجي������ة(

(لها معنى بحد ذاتها إال عندما تركب منها كلمة 
110F

۳( . 

يس������لم ب������ه بعي������داً ع������ن التكل������ف ويمك������ن أن يقبل������ه العق������ل  وه������ذا م������ا
 .الذي تتجلى فيه هذه الظاهرة واالنحسار

                                                            
 .٦۷ -٦٤: داللة األلفاظ : ينظر)  ۱( 

 -۱۰٥: ، التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة  ۱٤ -۱۳: ى علم اللغة ، مدخل إل ۳۰: دور الكلمة في اللغة : ينظر)  ۲( 
۱۰٦. 

 .۱٤۹-۱٤۸: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة: ينظر)  ۳( 
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  : ثالثاً 
 

 االلتزام بالقاعدة النحوية
 

ها سر شخصية اللغة ومنبع وله قوانين في... لغتنا العربية كيان مكتمل ((
 ))جمالها ، وليس لنا أن نستهين بهذه القوانين

                                               )( 
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 :االلتزام بالقاعدة النحوية: ثالثاً 

بالش�������عر العرب�������ي ارتباط�������اً وثيق�������اً ، ت�������رتبط نش�������أة ال�������درس اللغ�������وي 
من����ذ بداي����ة الت����دوين وحت����ى ف����ي قواع����د فق����د اعتم����د علي����ه كثي����راً ف����ي تقعي����د ال

 .مراحَل الحقة له

عالق������ة اللغ������ويين األوائ������ل م������ع فق������د اتس������مت  االرتب������اطونتيج������ة له������ذا 
الش����عراء ، إم����ا بالوئ����ام وم����ن ث����مَّ قب����ول أش����عارهم حت����ى م����ا خ����رج من����ه عل����ى 

س��������قطاتهم  تعق��������ب ث��������م  وم��������ن ، القاع��������دة بع��������د تأويله��������ا ، أو ب��������االختالف
س������م تس������ّمح ، ق: نقس������موا عل������ى قس������مينا –به������ذا  –ورفض������ها ، واللغوي������ون 

أم�����ا الش�����عراء فق�����د نط�����ق لس�����ان ح�����الهم م�����ع م�����ن تش�����دد م�����ن . وآخ�����ر تش�����ّدد
))(لواوتأتعلينا  أن نقول وعليكم أن ((: اللغويين

111F

۱(. 

، فم�����ا ج�����رى ب�����ين والرواي�����ات الت�����ي وص�����لت إلين�����ا تؤك�����د م�����ا س�����لف 
وب���������ين الش���������اعر ) ه���������ـ۱۱۷عب���������د هللا ب���������ن أب���������ي إس���������حاق الحض���������رمي (
أخ�������ذ علي�������ه ) الحض�������رمي(ه�������و األش�������هر ، ذل�������ك أن ) ه�������ـ۱۱۰الف�������رزدق (

اب�����ن س�����الم (انتهاك�����ه القاع�����دة النحوي�����ة ح�����ين ج�����ّر م�����ا حق�����ه الرف�����ع ، يق�����ول 
وأخبرن������ي ((): ه������ـ۱۸۲ي������ونس ب������ن حبي������ب (نق������الً ع������ن ) ه������ـ۲۳۱الجمح������ي 

يزي�����د ب�����ن عب�����د (ي�����ونس، أنَّ اب�����ن أب�����ي إس�����حاق ق�����ال للف�����رزدق ف�����ي مديح�����ه 
 : الملك

  ثورـــنـن مــطـــقـنديف الـــب كـبحاص  انـــــــــمستقبلين شمال الشأم تضرب

 خها ريرـرجى ، مــف تـــلى زواحــع  ناــــــلـــقى وأرحـــنا يلــــعلى عمائ

، وك�����ذلك قي�����اس ) ري�����رُ (أس�����أت ، إنم�����ا ه�����ي : ق�����ال اب�����ن أب�����ي إس�����حاق 
())النحو في هذا الموضع

112F

۲(. 

فيع�������د الخ�������روج عل�������ى القاع�������دة ) ه�������ـ۱٤۹عيس�������ى ب�������ن عم�������ر (أم�������ا 
ك�����ان عيس�����ى (( : -أيض�����اً  –) ي�����ونس(نق�����الً ع�����ن  )يح�����الجم(يق�����ول إس�����اءة ، 

 : يقول ثأساء النابغة في قوله حي: يقول

 عُ ـــــش في أنيابها السمُّ ناقــن الرقـــم  لةــــــني ضئيـأني ساورتــــفبتُّ ك

                                                            
 .۱/۲۱): الهامش: (طبقات فحول الشعراء)  ۱( 

 .۱/۱۷: المصدر نفسه)  ۲( 
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())ناقع������اً : موض������عها: يق������ول
113F

 ع الحض������رمييإل������ى هن������ا ، ف������إن ص������ن.  )۱
(ف����ي غي����ره م����ع الف����رزدق ف����ي ه����ذا الموض����ع ، و

114F

ف����ي ، تكت����ب ل����ه الري����ادة  )۲
االنتص�������ار للقاع�������دة النحوي�������ة ورف�������ض انتهاكه�������ا والص�������رامة ف�������ي تطبيقه�������ا 

وج������د أن األص������ل ف������ي البح������ث النح������وي ه������و تحدي������د مس������توى مع������ين ((فق������د 
))(غوي وبناء القواعد عليهلمن مستويات األداء ال

115F

۳(. 

 أم�����راء الك�����الم بع�����دأم�����ا االتج�����اه اآلخ�����ر الق�����ائم عل�����ى قب�����ول م�����ا يقول�����ه 
عم������رو  اأب������عل������ى أن  ، )الوس������طية والتس������مح( :تأويل������ه ف������يمكن تس������ميته ب������ـ

ه������و َم������ن ب������دأه ، وه������ذا ل������يس يس������تغرب ، فق������د ) ه������ـ ۱٥٤ ( ب������ن الع������الء
وي����اً ، وبن����ى علم����ه عل����ى واقع����اً لغتعام����ل م����ع م����ا س����معه م����ن ك����الم الع����رب 

وعن�������دما س�������ئل ع�������ن ه�������ذا م�������ن دون أن ي�������رفض س�������واه ،  األش�������يع من�������ه، 
))(أس������مي م������ا خ������الفني لغ������اتأعم������ل عل������ى األكث������ر و((: أج������اب

116F

، ويب������دو أن  )٤
المؤسس������ين ق������د وج������د ص������داه عن������د بع������ض اللغ������ويين ) أب������و عم������رو(موق������ف 

: بمقولت�������ه الت�������ي أص�������بحت دس�������توراً ) الخلي�������ل(ل�������درس العربي�������ة ، يتق�������دمهم 
الش�����عراء أم�����راء الك�����الم يص�����رفونه في�����ه أّن�����ى ش�����اؤوا ، ويج�����وز له�����م م�����ا ال ((

))(يجوز لغيرهم
117F

٥(. 

س������انية ج������از للش������عراء ارتكابه������ا، منه������ا انتهاك������ات ل) س������يبويه(وذك������ر 
عل�����م أن�����ه يج�����وز ف�����ي الش�����عر م�����ا ال يج�����وز ف�����ي الك�����الم م�����ن ا((: ف�����ي قول�����ه
وح�����ذف ... ال ينص�����رف يش�����بهونه بم�����ا ينص�����رف م�����ن األس�����ماءم�����ا ص�����رف 

م������ا ال يح������ذف ، يش������بهونه بم������ا ق������د ح������ذف واس������تعمل مح������ذوفاً ، كم������ا ق������ال 
 : العجاج

 ة من ورق الحمىـّ قواطناً مك

                                                            
 .۱/۱٦: طبقات فحول الشعراء)  ۱( 

 .۲۱ -۱/۱۷: المصدر نفسه: ينظر)  ۲( 

 .۳۹۷: )اطروحة دكتوراه(توجيه القراءات القرآنية )  ۳( 

 .۳۹: طبقات النحويين واللغويين)  ٤( 

 .۱٤۳: منهاج البلغاء وسراج األدباء)  ٥( 
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تمل������ون ق������بح الك������الم حت������ى يض������عوه ف������ي غي������ر ويح... يري������د الحم������ام
 : موضعه ؛ ألنه مستقيم ليس فيه نقص ، فمن ذلك قوله

 

 اـمـــّ لـدود وقـت الصـــولــأطــددَت فــص

 دومــــــــــدود يـول الصــلى طــوصال ع                                       

))(يدوم وصال ما وقلّ : وإنما الكالم
118F

۱( . 

... إّن الع��������رب تج��������ري م��������ا ال يج��������ري: (()ه��������ـ۲۰۷ الف��������راء(وق��������ال 
))(فل����و ك����ان خط����أً م����ا أدخل����وه ف����ي أش����عارهم... ف����ي الش����عر

119F

يمث����ل  ه، أي أن����)۲
عل�����ى قي�����اس ((إنَّ الن�����اطق : )اب�����ن جن�����ي(د ب�����ه، ول�����ذا ق�����ال ت�����عيُ  واقع�����اً لغوي�����اً 

))(مخطئلغة من لغات العرب مصيب غير 
120F

۳( . 

أج�������از  ولع�������ل مقول�������ة لس�������يبويه ، أخ�������رى ، تف�������تح لن�������ا مغ�������اليق م�������ا
ول������يَس ش������يٌء يض������طرون إلي������ه ((: للش������عراء انته������اك قواع������د اللغ������ة ، يق������ول

))(ب��������ه وجه��������اً إال وه��������م يح��������اولون 
121F

واالض��������طرار ، هن��������ا ، يفه��������م م��������ن . )٤
يتمث�������ل ب�������الوزن الش�������عري وم�������ا يملي�������ه عل�������ى الش�������اعر ،  جان�������ب: ج�������انبين
يتص�������ل ب�������المعنى م�������ن تق�������ديم أو ت�������أخير ، أو ح�������ذف ، أو غي�������ره ،  وآخ�������ر

عل������ى المعن������ى جمالي������ة ق������د ال يت������وافر عليه������ا  وه������ذا الث������اني مم������ا يض������في
ال�������نص الش�������عري إذا ج�������اء بحس�������ب التت�������ابع التقلي�������دي للوح�������دات اللغوي�������ة 

أم����ا األول فه����و ال����ذي انم����از ب����ه الش����عراء ع����ن أرب����اب ف����ن الق����ول . المختلف����ة
وس������الّك ) أب������و عم������رو(متم������ثالً بالض������رورة الش������عرية ، وه������ذا ه������و مس������ار 

ثي�����ر م�����ن اللغ�����ويين يعت�����رف أم�����ا ف�����ي االتج�����اه اآلخ�����ر فل�����م يك�����ن ك.  طريق�����ه
اللغ������ة ؛ ألن������ه أن ش������اعراً يخط������ئ ف������ي به������ذه الض������رورة ، ول������م يتص������وروا 

                                                            
 . ۳۱ -۱/۲٦: الكتاب)  ۱( 

 .۳/۲۱۷ :معاني القرآن)  ۲( 

 .۲/۱۲: الخصائص )  ۳( 

 .۱/۳۲: الكتاب)  ٤( 
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، وإذا وج������دوا ف������ي ش������عر ش������اعر انتهاك������اً ف������ي نظ������رهم يتكلمه������ا بالس������ليقة 
( لقواعد اللغة فإنهم يردونه

122F

۱(. 

م��������ن  :، ونّظ��������ر له��������ا س��������يبويه) الخلي��������ل(ها والض��������رورة الت��������ي س��������نّ 
عنه������ا ؛ دع������ا الش������عراء إل������ى االبتع������اد  ّم������نْ  وم������نهم، لها ـِ������ـم������ن قب اللغ������ويين

ل ه�����تش�����ينه ، وإن ج�����اءت فيه�����ا رخص�����ة م�����ن أألنه�����ا ُت�����ذهب بم�����اء الش�����عر و
() أب������و ه������الل العس������كري(العربي������ة ، يق������ول ه������ذا 

123F

عل������ى أن������ه ق������د علّ������ل  . )۲
ألن الش������عر س������ابق للقاع������دة  ؛لض������رورة بم������ا ال ُيقب������ل ى ال������إلج������وء الش������اعر 

فض������الً ع������ن أن م������ا ، وه������ي ُول������دت م������ن رحم������ه ، والنق������د ك������ان موج������وداً ، 
وإنم�����ا اس�����تعملها (( :ُع�����ّد م�����ن الض�����رورات ج�����اء ف�����ي ش�����عر الفح�����ول ، يق�����ول 

الق��������دماء ف��������ي أش��������عارهم لع��������دم علمه��������م بقباحته��������ا ، وألن بعض��������هم ك��������ان 
، م�����ا ك�����ان أيض�����اً تنق�����د عل�����يهم أش�����عارهمص�����احب بداي�����ة ، والبداي�����ة مزل�����ة ، و

( ))لتجنبوها... هرج منها المعيببُ ولو قد نقدت و
124F

۳( . 

م�����ن أن الض�����رورة ) اب�����ن جن�����ي(لي�����ه إقولن�����ا م�����ا ي�����ذهب ومم�����ا يؤي�����د 
ل������يس بق������اطع دلي������ل عل������ى (( –عل������ى قبحه������ا  –الت������ي يلج������أ إليه������ا الش������اعر 

))(ض������عف لغت������ه ، وال قص������وره ع������ن اختي������اره الوج������ه الن������اطق بفص������احته
125F

٤( .
عل��������م أن الش��������اعر إذا ا((: باحته��������ا ، يق��������ولإوق��������د وض��������ع القي��������اس ش��������رط 

ن ل�����م ي�����رد ب�����ه س�����ماع ، أُض�����طر ج�����از ل�����ه أن ينط�����ق بم�����ا يبيح�����ه القي�����اس وإ
 :أال ترى إلى قول أبي األسود

 لـــيـَت شــعـري عــن خــلــيـلي ما الــذي

 غـــالــه فــي الـحــــب حـــتى َوَدَعــــه                                   

                                                            
 .۱٦٤: بية فصول في فقه العر: ينظر)  ۱( 

 .۱٥٦: الصناعتين : ينظر)  ۲( 

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها)  ۳( 

 .۲/۳۹۲: الخصائص )  ٤( 
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ــا{: وعل�����ى ذل�����ك ق�����راءة بعض�����هم ــك مـــ ــك ودعـــ ــا ربـــ ــى ومـــ  ب�����التخفيف }قَلَـــ

())أي م������ا ترك������ك
126F

أن ه������ذه الق������راءة أباح������ت ألب������ي األس������ود اس������تعمال أي ،  )۱
 .  )عودَ (

ق�������د ش�������غلت ب�������ال الق�������دماء ، ف�������إنَّ وإذا كان�������ت الض�������رورة الش�������عرية 
) ( أخ�������ذت عل�������ى النق�������اد والمعاص�������رين س�������كوتهم عل�������ى

ألن�����ه ف�����ي  –والض�����رورة منه�����ا  –غل�����ط الش�����اعر ف�����ي قواع�����د النح�����و واللغ�����ة 
د يفص������ح ع������ن عواطف������ه منش������ ه������و ل������يس عالم������اً باللغ������ة وإنم������ا((زعمه������م 

()) ع�������دجمه�������ور يح�������ب الش�������عر وال يح�������ب القوا ي�������دي ب�������ين
127F

، وإذا ك�������انوا  )۲
نه�������ا ت�������رى أن�������ه يض�������ير الفك�������ر ي�������رون أن الغل�������ط ال يض�������ير الش�������اعر فإ

(م�������ال فض�������الً ع�������ن الش�������اعرويض�������ير الج
128F

ا ي�������ؤلم ول�������ه والخط�������أ عن�������ده . )۳
(وخ������ٌز ك������وخز األب������ر

129F

للح������ن َغَم������راً (( يش������م، وه������ذا ي������ذكرنا بم������ن ك������ان  )٤
))(كغم��������ر اللح��������م

130F

ريح��������ه إذا فس��������د ، وه��������ي ت��������دعو إل��������ى االلت��������زام : ، أي) ٥
وَم�����ن ل�����م يخش�����ع ل�����م ((بقواع�����د اللغ�����ة وإجالله�����ا إل�����ى درج�����ة تش�����به الخش�����وع 

( ))تنكش���������ف ل���������ه األس���������وار واألغ���������وار
131F

، لتس���������ير ب���������ذا عل���������ى خط���������ى  )٦
تطبي�������ق  ف�������ي اً تش�������ددمت�������بعهم وم�������ن ) عيس�������ى ب�������ن عم�������ر(و) الحض�������رمي(

 –ف�������ي نظره�������ا  –اع�������د القواع�������د النحوي�������ة واللغوي�������ة ، عل�������ى أن ه�������ذه القو
تعطي�������ه وحاميت�������ه ، ((ليس�������ت قي�������داً ف�������ي عن�������ق الش�������اعر ، ب�������ل ص�������ديقته 

( ))، وتحرس معانيه بما تزيله من ضباب االلتباساألمان
132F

۷( . 

إنه�������ا ت�������رفض العب�������ث بقواع�������د اللغ�������ة وإخض�������اعها للس�������ماع الش�������اذ، 
اإلنس������انية ب������أن قواع������د النح������و تخض������ع لمنط������ق العاطف������ة : وتعل������ل رفض������ها

                                                            

 .۱/۳۹٦: الخصائص)  ۱( 

 .۱۲: سايكلوجية الشعر)  ۲( 

 .۱۳: المصدر نفسه: ينظر)  ۳( 

 .۱٤: المصدر نفسه: ينظر)  ٤( 

 .۹:  إحياء النحو)  ٥( 

 .۲۱:سايكلوجية الشعر)  ٦( 

 .۱۲: المصدر نفسه ) ۷( 
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ول������ة ق������ط إال وف������ي وس������عنا أن نل������تمس له������ا س������بباً وم������ا م������ن قاع������دة معق((
( ))إنس������انياً ي������دعمها

133F

التعري������ف ) ال(تق������ول ه������ذا وه������ي ت������رفض دخ������ول  . )۱
راح جي�������ل (( :، تق�������ول عل�������ى الفع�������ل والمن�������ادى رغ�������م ورود الس�������ماع بهم�������ا

كام�������ل م�������ن ش�������باب لبن�������ان ي�������دخلها عل�������ى األفع�������ال فيقول�������ون ف�������ي مث�������ل 
 :األشطر التالية

 في الهياكل ترنأقفاصه ال

 قة المعاولاألرو

 في الشوارع الغوائل ترنال

 واألكهف المنازل

())التوّد أن تحبس بي الحياة والتجددا
134F

۲(. 

 

، ولع��������ّل رغب��������ة موص��������ولة  :الداخل��������ة عل��������ى األفع��������ال هن��������ا ) ال(إّن 
تخل������يص التعبي������ر العرب������ي م������ن طبيعت������ه ((بع������ض الش������عراء الش������باب ف������ي 

))(المج�����ردة واالطالقي�����ة
135F

يء بم�����ا فع�����تهم إل�����ى تعري�����ف ك�����ل ش�����ده�����ي الت�����ي  )۳
رغ�������م ورود الس�������ماع ب�������ه ، ) (فيه�������ا الفع�������ل ، وه�������ذا م�������ا ترفض�������ه 

 : )136F٤()الفرزدق(كقول 

 تهـــكومــــترضى حــكم الـــت بالحــما أن

 دلـــــــــرأي والجـــيل وال ذي الــــوال األص                                   

ل دخ�����وولم�����اذا س�����كت الناق�����د العرب�����ي عل�����ى (( : وتتس�����اءل أيض�����اً 
 :في مثل األبيات التالية) يا(هذه على المنادى بـ ) ال(

                                                            
 .۳۲۹: قضايا الشعر المعاصر)  ۱( 

 .۳۲۸ -۳۲۷: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۱٥٦: حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر)  ۳( 

، شرح ابن  ۲/٥۲۱: اإلنصاف في مسائل الخالف: مصادر كثيرة ، منها وهو موجود في. في ديوانه  أجده لم )  ٤( 
  . ۱/۳۲: شرح التصريح على التوضيح،  ٦/۸): أمس(، لسان العرب  ۱/۱٥۷: عقيل
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 ، ياليوزع الحياة في فصولهايالفلك الدائر 

))(ألم أكن أنا من التراب ، ياليبخبخ المطر
137F

۱( 

عل������ى المن������ادى ) ال(ب������أن بع������ض الق������دماء ق������د أدخ������ل  ورغ������م علمه������ا
 )138F۲( :المعرفة وذلك في قول الشاعر

 ا      إياكما أن تعقبانا شراً يا الغالمان اللذان فرّ ـــــــــف

خرجن������ا الي������وم م������ن ب������داوة ((ألنن������ا : ترفض������ه أيض������اً ، تق������ول إال أنه������ا
فتجع����ل لغت����ه تش����ذ الق����رون األول����ى الت����ي كان����ت تع����زل بطن����اً م����ن قبيل����ة م����ا 

للغ�����ة وتنح�����رف ، ولق�����د ثب�����ت الق�����رآن ، بلغت�����ه الس�����هلة الجميل�����ة ، ص�����ورة 
())لعب�������ثنتن�������ا ع�������ن الش�������ذوذ واغالع�������رب س�������ارت عليه�������ا الق�������رون ، وأ

139F

۳(  ،
عل�����ى القاع�����دة وااللت�����زام به�����ا دلي�����ل عل�����ى  وأبع�����د م�����ن ه�����ذا ت�����رى أن الحف�����اظ

إّن ل�������زوم القاع�������دة النحوي�������ة ص�������ورة ((: احت�������رام األم�������ة لتأريخه�������ا ، تق�������ول
األم������ة بالنظ������ام ودلي������ل عل������ى احترامه������ا لتأريخه������ا وثقته������ا س������اس إحم������ن 

())أم�������ة أص�������يلة بأنه�������ا
140F

تهبن�������ا العم�������ق الت�������اريخي ،  –القاع�������دة  –فه�������ي  .) ٤
 ال نج������د مش������اركاً والد حي������ث ع������تببن������ا بعي������داً وي تب������ينأم������ا الش������ذوذ فه������و ((

())أنيساً 
141F

٥( . 

الس��������تعمالي ابه��������ذا تش��������ير إل��������ى الجان��������ب ) (إن 

الجم������ل العربي������ة ف������ي  محاك������اة(( :االس������تعماليوالنظ������ري للنح������و العرب������ي إذ 
))(واتب�������اع أنم�������اط الص�������ياغة العربي�������ة... االس�������تعمال

142F

م�������دى (( :والنظ�������ري،  )٦
ف������ي النص������وص مروي������ة أو مس������موعة ، واعتب������ار م������دى اط������راد الظ������اهرة ((

                                                            

 .۳۲۸ -۳۲۷: قضايا الشعر المعاصر)  ۱( 

 .۲/۲۲٦: شرح التصريح على التوضيح: ثبت نسبة البيت إلى أحد ، ينظرتلم )  ۲( 

 .۳۲۹ -۳۲۸:  قضايا الشعر المعاصر)  ۳( 

 .۳۲۹: المصدر نفسه)  ٤( 

 .۱۲: سايكلوجية الشعر)  ٥( 

 .۹۳) : تمام حسان. د( األصول)  ٦( 
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تق����ويم م����ا يش����ذ اهر قواع����د ينبغ����ي االلت����زام به����ا ، وم����ا يط����رد م����ن ه����ذه الظ����و
))(نصوص اللغة عنهامن 

143F

۱( . 

م������ذهب التش������دد وع������دم : إنَّ م������ا يمك������ن أن يطل������ق عل������ى م������ذهبها ه������و
 قض�������ية اللغ�������ة((، وعن�������دها إن ) التق�������ديس: ( -ه�������ي  –التس�������مح ، وتس�������ميه 

())العربية يجب أن تكون أعّز علينا من سمعتنا الشخصية
144F

۲( . 

إن الش���������اعر العرب���������ي ف���������ي نظره���������ا يخس���������ر خس���������ارة فادح���������ة إذا 
إالّ مق������درة الش������اعر ((ه������و  اس������تهتر باللغ������ة ، ألن الش������عر ف������ي واقع������ه ، م������ا

عل����������ى اس����������تعمال اللغ����������ة بحي����������ث تش����������ع ألف����������اظ المع����������اني والظ����������الل 
())واالنفعاالت

145F

۳( . 

د التزم�����ت به�����ا ف�����ي ش�����عرها بش�����كل كبي�����ر ، إنه�����ا بآرائه�����ا ه�����ذه ، وق�����
م�����ن ي�����رى النح�����و باب�����اً  لعب�����د الق�����اهر الجرج�����اني ع�����ّد في�����هتقت�����رب م�����ن رأي 

إنه�����ا  :م�����ن التعس�����ف وال يعتم�����د عل�����ى عق�����ل كالص�����اد ع�����ن س�����بيل هللا ، يق�����ول
وألنف������وا  ، ال������و علم������وا مغبته������ا وم������ا تق������ود إلي������ه لتع������ّوذوا ب������ال منه������(( آراء

: ث�����ارهم الجه�����ل ب�����ذلك عل�����ى العل�����ميبإألنفس�����هم م�����ن الرض�����ا به�����ا ، ذاك ألنه�����م 
ن���������ور هللا  ف���������ي معن���������ى الص���������اد ع���������ن س���������بيل هللا ، والمبتغ���������ي إطف���������اء 

))(تعالى
146F

٤(. 

تمث������ل اتجاه������اً معاكس������اً لم������ا س������اد ) (وال ج������رم إن 

العرب�������ي وتقن�������ين س�������ير النح�������و يف�������ي عص�������رها م�������ن مح�������اوالت كثي�������رة لت
(قواع��������ده

147F

إلحي��������اء ا تلتق��������ي معه��������ا ف��������ي مش��������روع أن إال أنه��������ا يمك��������ن.  )٥
 .والتجديد الذي تبنته أيضاً من دون المساس بقواعد اللغة

                                                            
 .۱۳: أصول التفكير النحوي )  ۱( 

 . ۳۲۷: قضايا الشعر المعاصر)  ۲( 

 .۲۲۱: الصومعة والشرفة الحمراء)  ۳( 

 .۷ -٦: اإلعجازدالئل )  ٤( 

 ارأحمد عبد الست.، د) اصالح العربيةكيفية ( :فيمصطفى جواد . د ، )إحياء النحو( :إبراهيم مصطفى في :كمحاولة)  ٥( 
النحو العربي في ( :وفي )نقد وتوجيه النحو العربيفي ( :فيمهدي المخزومي . د ، )نحو التيسير( :فيي رالجوا

 . )النحو العربي نقد وبناء( :فيإبراهيم السامرائي .د  ،) قواعد وتطبيق
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إل�����ى ذل�����ك ي�����رى بع�����ض المح�����دثين أن الش�����اعر الح�����ديث ق�����د وق�����ع ف�����ي 
حص������ار م������زدوج ، حص������ار قواع������د اللغ������ة والرغب������ة ف������ي التجدي������د ، مم������ا 

): ي�������وري لوتم�������ان(يجع�������ل ال�������نص الش�������عري نص�������اً غي�������ر ح�������ر ، يق�������ول 
لغ�����ة م�����ن قواع�����د ولكن�����ه وال�����نص الش�����عري يخض�����ع لك�����ل م�����ا تخض�����ع ل�����ه ال((

إل����ى تل����ك الت����ي يزي����د عل����ى ذل����ك بم����ا يف����رض علي����ه م����ن قي����ود جدي����دة إض����افة 
اعي�������ة ، يقض�������رورة مراع�������اة المق�������اييس الوزني�������ة اإل: تتعل�������ق باللغ�������ة مث�������ل 

وك������ل ذل������ك ... وتنظيم������ه طبق������اً للمس������تويات الص������وتية التقفوي������ة والمعجمي������ة
يجع�����ل ال�����نص الش�����عري نص�����اً غي�����ر ح�����ر إل�����ى ح�����د أكب�����ر بكثي�����ر م�����ن ذل�����ك 

))(الذي يوجد في المحادثة العادية الدارجة
148F

۱ (. 

إذن ، ه������ي مش������كلة يق������ع فيه������ا الش������اعر العرب������ي الح������ديث أكث������ر م������ن 
م������ن  غي������ره وتتمث������ل عن������ده بثقاف������ة االرتب������اط الجنين������ي بالماض������ي التقلي������دي

: جه��������ة ، وثقاف��������ة التبعي���������ة لآلخ��������ر م���������ن جه��������ة أخ���������رى ، يق��������ول ه���������ذا
ادة م�������ن الثقاف�������ات اإلف������� –هن�������ا  –والتبعي�������ة لآلخ�������ر تعن�������ي .  )149F۲()أدون�������يس(

يعط������ي الماض������ي  إن وض������ع العربي������ة ه������و م������ا: غي������ر العربي������ة ، ويض������يف 
فق����د نش����أ العرب����ي ف����ي ثقاف����ة ت����رى إل����ى اللغ����ة ((ح����دة التقلي����دي طابع����ه األكث����ر 

بوص�������فها ص�������ورته الناطق�������ة ، وبوص�������فه ص�������ورتها الش�������اعرة والمفك�������رة ، 
... األول للهوي��������ة العربي��������ة فه��������ي وح��������دة عق��������ل وش��������عور ، وه��������ي الرم��������ز

))(ك������ائن نفس������هكأنه������ا ال
150F

إن األعراب������ي ص������انع الع������الم : وق������د ق������ال غي������ره  . )۳
(العربي

151F

 .الفصحى أخذت من األعرابارة إلى أن ش، في إ  )٤

ال يمك�������ن أن يك�������ون ملتزم�������اً ، فه�������و  إن الش�������عر ف�������ي نظ�������ر ه�������ؤالء
كالرس������م والنح������ت والموس������يقى ال يقب������ل االلت������زام ، البح������ث ع������ن الحقيق������ة ((

ه�������ذا ش�������أن الش�������اعر ، إذ الكلم�������ات  ال ي�������تم باس�������تخدام اللغ�������ة أداة ، ول�������يس
))(لديه عوالم صغيرة يخدمها بدل أن يستخدمها

152F

٥(. 

                                                            
 .۷۷: تحليل النص الشعري)  ۱( 

 .۸۷: الشعرية العربية : ينظر)  ۲( 

 .۸۸ -۸۷: المصدر نفسه)  ۳( 

 .۷٥: تكوين العقل العربي: ينظر)  ٤( 

 .۹) : سارتر( :؟ما األدب)  ٥( 
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وال ش�������ك ف�������ي أن القواع�������د النحوي�������ة ف�������ي النث�������ر والح�������ديث الي�������ومي 
تس������تخدم بش������كل عف������وي ، أم������ا ف������ي الش������عر ، وعل������ى قل������م المب������دع ، فإنه������ا 
تتح�����ول إل�����ى بني�����ة ذات مغ�����زى ، وم�����ا ذل�����ك إال بفض�����ل ان�����دراجها فيم�����ا ل�����يس 

(أي في الخروج على النمط التقليدي في التراكيب  معتاداً ،
153F

۱( . 

ه�������و م�������ا ) (وخالص�������ة الق�������ول إن م�������ا رفض�������ته 

الت�����ي ال تقبله�����ا نف�����س المتلق�����ي ويمجه�����ا  )ةبحض�����رورة المس�����تقال: (يس�����مى ب�����ـ
(س�����معه

154F

 –برأيه�����ا  –، أم�����ا م�����ا كان�����ت ل�����ه ج�����ذور وعم�����ق ف�����ي ال�����زمن فإن�����ه  )۲
لتهب����ه ة خي����ر ف����ي حي����اة اإلنس����ان يزي����د م����ن اقت����دار اللغ����ة عل����ى أن تص����بح ق����و

(الحكم�������ة واله�������دوء وس�������المة المنط�������ق 
155F

مي�������ل منه�������ا ش�������ديد إل�������ى  ، م�������ع )۳
 –الس�������امية المحافظ�������ة عل�������ى القاع�������دة ، وه�������ذا ل�������يس يس�������تغرب ، فاللغ�������ات 

إل������ى المحافظ������ة عل������ى الق������ديم وع������دم الرغب������ة ((تمي������ل  –والعربي������ة إح������داها 
))(في إحداث شيء من التغيير والتحويل

156F

٤( . 

حينم������ا ت������دعو إل������ى ص������حة اللغ������ة وس������المتها ) (و

ت������ؤمن إيمان������اً عميق������اً بالتجدي������د المب������دع عل������ى أي������دي النق������اد والش������عراء ، وال 
تري������د أن تنص������ب مش������انق أدبي������ة لم������ن ي������دعو إل������ى االس������تغناء ع������ن بع������ض 

(شكليات النحو العربي البالية 
157F

٥( . 

                                                            
 .۱٥٦ -۱٥٥: تحليل النص الشعري: ينظر)  ۱( 

 .۲۰: االقتراح: ينظر)  ۲( 

 .۲۳: سايكلوجية الشعر: ينظر)  ۳( 

 .۱۷: تاريخ اللغات السامية)  ٤( 

 .۳۳۲ :قضايا الشعر المعاصر: ينظر)  ٥( 
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 :رابعاً 
 

 التجديد في اللغة وإحياء األلفاظ

 

 ينف������د ، وف������ي وس������عها أن تعط������ي جدي������داً للعص������ور اللغ������ة عط������اء ال((
 ))كلها

                                                       )( 
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 :التجديد في اللغة وإحياء األلفاظ : رابعاً 

التجدي�����د ض�����رورة حيوي�����ة ت�����الزم البش�����ر م�����ا دام�����ت الس�����نون والعق�����ود 
 .المختلفةوالقرون تمضي ، لإليفاء بمتطلبات الحياة 

واللغ������ة حاج������ة أساس������ية م������ن حاج������ات الحي������اة ت������رتبط بتلبي������ة رغب������ات 
الن�����اس الجس�����مية والعقلي�����ة ، وك�����ذلك ف�����ي التواص�����ل م�����ع اآلخ�����رين ، ف�����ال ب�����د 

لمواكب������ة ض������رورات الحي������اة الت������ي تس������تجد التجدي������د وأن تس������ير م������ع رك������ب 
 .في كل زمن وحين 

ص�������لى هللا علي�������ه ( الك�������ريم بنزول�������ه معج�������زة لنبين�������ا محم�������دوالق�������رآن 
األول�����ى ف�����ي العربي�����ة ، فق�����د ن�����زل بلس�����ان  التجدي�����دُيع�����د ث�����ورة ) آل�����ه وس�����لمو

، وه������م أه������ل الفص������احة ) ص������لى هللا علي������ه وآل������ه وس������لم(ق������وم المص������طفى 
لس������انهم ، لكن������ه أعج������زهم بأس������لوبه ، ن������زل بمف������ردات وألف������اظ  .والبالغ������ة 

ق�����ة نظم������ه له������ذه المف�����ردات ورص������فها م������ع بع�����ض ، وتن������وع العالق������ات يبطر
ا ، حت�����ى من�����ع عت�����اة الق�����وم م�����ن أرب�����اب الك�����الم الن�����اَس اللغوي�����ة القائم�����ة بينه�����

م�����ن االس�����تماع إل�����ى ال�����ذكر الحك������يم ل�����ئال يفس�����د عل�����يهم عقي�����دتهم الباطل������ة ، 

 والْغَـــــوا الْقُـــــرآنِ لهـــــذَا تَســـــمعوا ال كَفَـــــروا الَّـــــذين وقَـــــالَ{: الب�����اري س�����بحانه وتع�����الىق�����ول ي

يهف لَّكُملَع ونب۲٦:فصلت} تَغْل . 

عراء فكأنم������ا اهت������دوا به������دي ث������ورة الق������رآن اللس������انية ليك������ون أم������ا الش������
،  -وإن كان�������ت م�������ن اللس�������ان العرب�������ي  –ف�������ي ألف�������اظهم ن�������وع م�������ن الج�������دة 

وأخ�����ذت أنس�����اقهم اللغوي�����ة منح�����ًى آخ�����ر انس�����جاماً م�����ع الحي�����اة الجدي�����دة ، بع�����د 
كثي����������راً م����������ن المف����������اهيم  –والق����������رآن دس����������توره  –أن رف����������ض اإلس����������الم 

ه����ذا م����ن جه����ة ، وم����ن جه����ة  .ة قبل����ه والع����ادات المحرم����ة الت����ي كان����ت س����ائد
التط������ور الحض������اري ال������ذي أص������اب األم������ة بع������د مج������يء اإلس������الم : أخ������رى

إل������ى ) ص(ك������ان النب������ي محم������د ((فق������د تن������ورت قل������وب أبنائه������ا وعق������ولهم إذ 
حي������اة اجتماعي������ة وروحي������ة  طم������جان������ب نض������اله ض������د اإللح������اد ي������دعو إل������ى ن

اف جدي��������دة ملغي��������اً التباع��������دات والف��������روق القائم��������ة ب��������ين القبائ��������ل واألع��������ر
ال�����نمط الجدي�����د يس�����تتبع إيج�����اد س�����لوك شخص�����ي والش�����عوب ، ول�����م يك�����ن ه�����ذا 
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واجتم�������اعي فحس�������ب ، وإنم�������ا يس�������تتبع إل�������ى ذل�������ك لغ�������ة تواص�������ل وتعبي�������ر 
))(جديدة

158F

۱(. 

عل�����ى أن العربي�����ة ه�����ي ه�����ي ، لك�����ن م�����ا أت�����يح له�����ا م�����ن عوام�����ل نم�����اء 
، لتجن�����ي  وخل�����ود وحي�����اة م�����ا وس�����ع م�����ن طرائ�����ق اس�����تعمالها وتن�����وع لهجاته�����ا

والقاع�����دة ف�����ي ((ي�����اً ال نظي�����ر ل�����ه ف�����ي اللغ�����ات األخ�����رى ب�����ذلك محص�����والً لغو
إن الكلم��������ة الواح��������دة تعط��������ي م��������ن المع��������اني : فق��������ه اللغ��������ات بوج��������ه ع��������ام

م������ا يت�����اح له������ا م������ن االس�����تعماالت ، ألن كث������رة االس������تعمال وال�����دالالت بق������در 
))(بها مطالب الحياة واألحياء يالبد أن تخلق كلمات جديدة تلب

159F

۲(. 

ة ب������دأت تأخ������ذ مأخ������ذها ف������ي وق������وانين التط������ور ال������ذي أص������اب الحي������ا
كان������ت لغ������ة الش������عر  لغ������ة الش������عر من������ذ أن انتش������ر ال������دين اإلس������المي ، وإذا 

م������ن جدي������د إّب������ان  –بع������ض الش������يء  –ق������د ظه������رت  وموض������وعاته الج������اهلي
إال أن األم������ر تغي������ر ف������ي العص������ر العباس������ي ، فل������م يع������د  ، العص������ر األم������وي

ينع�����������ى األط�����������الل ، وال يص�����������ف الناق�����������ة وال الرحل�����������ة م�����������ع الش�����������اعر 
(بل رفضها ، كقول ألبي نؤاس.. .الصعلكة

160F

۳ ( : 

 دِ ـلـــــوعجت أسأل عن خمارة الب         ـــاائلهسي دار لىــــعاج الشقي ع

 وال شفى وجد من يصبو إلى وتــدِ ال يرقئ هللا عيني من بكى حجراً         

 قالوا ذكرت ديار الحي من أســـٍد         ال در درك قل لي من بنو أســـــدِ 

 

أح�������ّس الش�������عراء بض�������رورة تغيي�������ر لغ�������تهم بم�������ا يت�������يح له�������م أن فق�������د 
 .يواكبوا الحياة الجديدة 

                                                            
 .۱۲٤: اثة في الشعر العربي المعاصرحركة الحد)  ۱( 

 .۲۹۳ -۲۹۲: دراسات في فقه اللغة)  ۲( 

 .٤٦ :الديوان)  ۳( 
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العوام�������ل الجغرافي�������ة واالجتماعي�������ة ذات ت�������أثير واض�������ح  كم�������ا كان�������ت
ف������ي ش������عر األندلس������يين ، فض������الً ع������ن إيث������ارهم اإليقاع������ات الخفيف������ة العذب������ة 

(تحتضنهم التي تنسجم مع الطبيعة التي كانت 
161F

۱(. 

ب����د العص����ر الح����الي، وم����ن ث����م ف����إن اللغ����ة الواس����تمر ه����ذا الت����أثر إل����ى 
): (جدي������دة ، وف������ي ه������ذا تق������ول  أن يمنحه������ا أهله������ا آفاق������اً 

())إن اللغ������ة إن ل������م ت������ركض م������ع الحي������اة مات������ت((
162F

، م������ع تحف������ظ يس������جل  )۲
؛ ألن ه�������ذا الك�������الم يش�������مل اللغ�������ات األخ�������رى وال ينطب�������ق عل�������ى لغ�������ة هن�������ا

لف������روض اليومي������ة ، ص������باح مس������اء ف������ي أداء االق������رآن ال������ذي يتعب������د بتالوت������ه 
لغتن�����ا العربي�����ة بم�����ا فيه�����ا م�����ن ق�����وانين القي�����اس ، ((وه�����ي إذ تعت�����رف ب�����أن 

ومع������اني الص������يغ ، وأس������لوب ترتي������ب العب������ارة ، م������ا زال������ت أرض������اً بك������راً 
مليئ�������ة ب�������الكنوز ، وف�������ي وس�������عها أن تتفج�������ر بالعط�������اء والل�������ون والص�������ور 
ب������ين ي������دي الش������اعر المعاص������ر عل������ى ص������ورة ل������م يك������ن الش������اعر العرب������ي 

())به�������ا الق�������ديم يحل�������م
163F

فإنه�������ا تعتق�������د أن الش�������اعر المره�������ف ه�������و م�������ن  ، )۳
( يس�����تطيع أن يم�����د الكلم�����ات بالمع�����اني الجدي�����دة الت�����ي ل�����م تك�����ن له�����ا

164F

، ذل�����ك  )٤
ألن العربي��������ة واس��������عة ، له��������ا آالف المف��������ردات ، والق��������دماء ل��������م يس��������تعملوا 

إن األلف������اظ الت������ي ((: اللغ������ة كله������ا ، والمت������روك منه������ا كن������ٌز كثي������ر ، تق������ول
باالس�������تعمال ؛ ألن اللغ�������ة العربي�������ة ل�������م تس�������تنفد اس�������تعملها الق�������دماء ف�������ي 

اللغ������ة بطبعه������ا ك������البحر ، مهم������ا اس������تقينا من������ه فه������و ال ي������نقص ، وإنم������ا 
اللغ��������ة عط��������اء ال ينف��������د ، وف��������ي وس��������عها أن تعط��������ي جدي��������داً للعص��������ور 

())كلها
165F

٥( . 

وه������ي عل������ى وع������ي بالس������بيل ال������ذي يوص������ل إل������ى ب������ث تق������ول ه������ذا 
) نظري������ة الس������ياق(م������ا س������مي ب������ـ : الحي������اة م������ن جدي������د ف������ي األلف������اظ ، إن������ه 

ال��������نظم اللفظ��������ي للكلم��������ة ((: إح�������دى نظري��������ات دراس��������ة المعن��������ى ، وتعن�������ي 
                                                            

 .۱۲٦ -۱۲٥: حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر: ينظر)  ۱( 

 .۲/۸) : شظايا ورمادمقدمة : (األعمال الشعرية الكاملة)  ۲( 

 .۲۸: سايكلوجية الشعر)  ۳( 

 .۲/۸) : مقدمة شظايا ورماد: (لشعرية الكاملةاألعمال ا: ينظر)  ٤( 

 .۲۹ -۲۸: سايكلوجية الشعر)  ٥( 
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)) (وموقعه�������ا م�������ن ذل�������ك ال�������نظم
166F

ه�������ذه ومعن�������ى الكلم�������ة عن�������د أص�������حاب  )۱
اس������تعمالها ف������ي اللغ������ة ، أو الطريق������ة الت������ي تس������تعمل به������ا ، ((: النظري������ة ه������و

))(ال������ذي تؤدي������هأو ال������دور 
167F

، وباعتب������ار الكلم������ة وح������دة لغوي������ة ف������إن معناه������ا  )۲
يقها ، أي عن������د وض�����عها ف������ي أنس�����اق لغوي������ة يينكش�����ف إال م�����ن خ������الل تس����� ال

(مختلفة 
168F

۳( . 

كي������ان للفظ������ة وال شخص������ية  التع������ي ه������ذا ، ف������) (و

والش��������اعر المب��������دع ه��������و ((: وال روح للكلم��������ة خ��������ارج القص��������يدة ، تق��������ول
ال�����ذي ال يعت�����رف ب�����أي كي�����ان لأللف�����اظ خ�����ارج قص�����ائده فم�����ا يك�����اد يس�����تعمل 

ش�����عره حت�����ى تص�����بح ملك�����اً خاص�����اً ل�����ه ، له�����ا ف�����ي اللفظ�����ة م�����ن اللغ�����ة ف�����ي 
( ))داخ�������ل القص�������يدة كي�������ان وشخص�������ية وروح

169F

وال ش�������ك ف�������ي أن ه�������ذا ال  . )٤
يت��������أتى للكلم��������ة إال بع��������د مجاورته��������ا وح��������دات لغوي��������ة أخ��������رى ، ويمك��������ن 

 :لما تراه بشيء من شعرهاالتمثيل 

() إن شاء هللا(تقول في قصيدة 
170F

٥(: 

 دًة إني عطشىياور: ناديت الوردة ذات صباح             

 فرنت وانتفضت وابتسمت            

 وجها ، قلباً ، شفة ، رمشا            

 منحتني العطر ، اللون ، الحب ، وما بخلت            

 فرشت لي خّديها وحنـّت            

 

ه������و  دي������دجفألف������اظ ه������ذه المقطوع������ة م������ن اللس������ان العرب������ي ، لك������ن ال 
، لترس�������م به�������ا ص�������ورة زاهي�������ة  االس�������تعمال ومج�������اورة األلف�������اظ لبعض�������ها

                                                            
 .٥٥ -٥٤: دور الكلمة في اللغة )  ۱( 

 .٦۸) : أحمد مختار عمر. د(علم الداللة )  ۲( 

 .٦۱:  )بالمر( علم الداللة: ، و  ٦۸: المصدر نفسه: ينظر)  ۳( 

 .۱۸۳: الصومعة والشرفة الحمراء)  ٤( 

 .۲/۳٥۳: األعمال الشعرية الكاملة)  ٥( 
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ال������وردة ص������باحاً ، وه������ذا مم������ا ال نج������ده ف������ي الش������عر الج������اهلي ، ب������ل لح������ال 
 .وحتى األموي

وإن ك�������ان المقص�������ود هن�������ا الس�������ياق  –والواق�������ع إن الس�������ياق بأنواع�������ه 
مم������ا تنب������ه إلي������ه الق������دماء ول������م يبتدع������ه المح������دثون عل������ى غفل������ة  ،اللغ������وي 

ل������ه ، كثي������رة  اتيس������موه ص������راحة ، وف������ي كت������بهم  إش������ار، لك������نهم ل������م م������نهم
ف�����ي  إظه�����ارهفي�����ه الفع�����ل المس�����تعمل ب�����اب م�����ا يض�����مر (ف�����ي ) س�����يبويه(يق�����ول 
ذا رأي�����ت رج������الً متوجه�����اً وجه������ة إ: وذل�����ك قول������ك ((:  )األم�����ر والنه������يغي�����ر 

مك�������َة ورّب الكعب�������ة ، حي�������ث : الح�������اج ، قاص�������داً ف�������ي هيئ�������ة الح�������اج فقل�������ت
أو رأي�����ت رج�����الً ... يري�����د مك�����ة وهللا: كن�����ت أن�����ه يري�����د مك�����ة ، كأن�����ك قل�����تز
القرط���������اس وهللا ، أي يص���������يب : رط���������اس فقل���������تقبل الـس���������دد س���������هماً قِ���������ي

القرط�������اس : القرط�������اس ، وإذا س�������معت وق�������ع الس�������هم ف�������ي القرط�������اس قل�������ت
))(وهللا ، أي أصاب القرطاس

171F

۱( . 

(أيض������اً  –م������ن دون أن يس������ميه ) اب������ن جن������ي(وأش������ار ل������ه 
172F

، وب������ّين  )۲
اللغ������وي أو المج������اورة م������ن أث������ر  فم������ا للرص������) عب������د الق������اهر الجرج������اني(

إن األلف�������اظ ال تتفاض�������ل م�������ن حي�������ث ه�������ي ألف�������اظ ((: معن�������ى ، بقول�������هف�������ي ال
مج�������ردة وال م�������ن حي�������ث ه�������ي كلم�������ة مف�������ردة ، وإن األلف�������اظ تثب�������ت له�������ا 

))(الفضيلة وخالفها في مالئمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها
173F

۳( . 

م������ن علم������اء التفس������ير واألص������ول فق������د بلغ������وا ب������ه ((أم������ا المت������أخرون 
مارس������ة ، م������ع اإلش������ارة إل������ى اس������مه ف������ي التنظي������ر ، وف������ي الم: ش������أوا بعي������داً 

)) (صراحة
174F

٤( . 

لق�����د تنب�����ه علماؤن�����ا الق�����دماء إل�����ى ن�����وع م�����ن أن�����واع الس�����ياق ، مه�����م ، 
س�����ياق المق�����ام أو : أك�����د علي�����ه مش�����ايعو ه�����ذه النظري�����ة المح�����دثون كثي�����راً ، إن�����ه

الح�����ال ، وه�����و م�����ا ي�����دعو المب�����دعين م�����ن الش�����عراء واألدب�����اء إل�����ى التجدي�����د 
ئ������م روح العص������ر ال������ذي ينتم������ون إلي������ه ف������ي لغ������تهم وإحي������اء األلف������اظ بم������ا يال

                                                            
 .۱/۲٥۷: الكتاب)  ۱( 

 .۲٤۸ -۱/۲٤٥: الخصائص : ينظر)  ۲( 

 .۳۸: دالئل اإلعجاز )  ۳( 

 .٤۲۳: توجيه القراءات القرآنية)  ٤( 
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واألخ�������ذ باالعتب�������ار الموق�������ف اإلنس�������اني ال�������ذي يح�������يط ب�������الكالم وه�������ذا م�������ن 
(ص�������ميم الدراس�������ة األس�������لوبية 

175F

إن الس�������ياق ((): س�������تيفن أولم�������ان(يق�������ول  ، )۱
ك�������ل م�������ا يتص�������ل بالكلم�������ة م�������ن ظ�������روف ومالبس�������ات ،  ينبغ�������ي أن يش�������مل

الكلم������ة له������ا المتعلق������ة بالمق������ام ال������ذي تنط������ق في������ه والعناص������ر غي������ر اللغوي������ة 
())ف������ي ه������ذا الش������أنه������ي األخ������رى أهميته������ا البالغ������ة 

176F

، حت������ى قي������ل ع������ن  )۲
وه�������و الجس�������ر ال�������ذي  إن�������ه ال�������نص المص�������احب لل�������نص الظ�������اهر: الس�������ياق 

( يربط النسق اللغوي بالبيئة الخارجية
177F

۳( . 

ف������إّن ل������ه رأي������اً ج������ديراً ب������القبول ) أولم������ان( وم������ع ه������ذا ال������ذي قال������ه
ى ال������ذين يقول������ون أن ال عل������ ، ف������ي الوق������ت نفس������ه ؛ وه������و ي������ردالمناقش������ة و

معن�����ى للمف�����ردة خ�����ارج الس�����ياق ، فك�����أنهم ال يفرق�����ون ب�����ين اللغ�����ة والك�����الم ؛ 
إّن ال�����ذين ين�����ادون به�����ذه ((: إذ إّن س�����ياق الموق�����ف يك�����ون ف�����ي الك�����الم ، يق�����ول

ينس�����ون الف������رق األس�����اس ب������ين الك�����الم واللغ������ة ، وه�����ذا الف������رق يتمث������ل  اآلراء
ة للك�����الم ، وغن�����ي ع�����ن ف�����ي المواق�����ف الفعلي����� ف�����ي أن الس�����ياقات إنم�����ا تك�����ون

البي��������ان حينئ��������ذ أن مع��������اني الكلم��������ات المخزون��������ة ف��������ي أذه��������ان المتكلم��������ين 
والس���������امعين ال تحظ���������ى بالدق���������ة والتحدي���������د إال ح���������ين تض���������مها التراكي���������ب 

( ))الحقيقي��������ة المنطوق��������ة
178F

ولك��������ن ه��������ل ه��������ذا يعن��������ي أن ((: ث��������م يتس��������اءل . )٤
الكلم������ات المف������ردة ال معن������ى له������ا عل������ى اإلط������الق؟ كي������ف تص������نف المع������اجم 

)) (م يكن لهذه الكلمات معان ٍ؟إذا ل
179F

٥( . 

إّن رأي��������ه األول يمك��������ن أن يقبل��������ه دارس اللغ��������ة ، أم��������ا م��������ا يخ��������ص 
عم������ل المع������اجم ف������إن تع������دد المع������اني الت������ي ت������ذكرها للمف������ردة الواح������دة ه������و 

ه�������و ال ينك�������ر أن م�������ن نتيج�������ة للس�������ياقات الت�������ي ت�������رد فيه�������ا ، وم�������ع ه�������ذا ف
.  رد في�����هالغم�����وض خ�����ارج النس�����ق الكالم�����ي ال�����ذي ت����� ه�����ايرالكلم�����ات م�����ن يعت

         وآخ����������ر هامش����������ياً ، أو والواق����������ع إن للكلم����������ة معن����������ًى يس����������مى مركزي����������اً 

                                                            
 .۱۸: أدوات النص: ينظر)  ۱( 

 .٥۷: دور الكلمة في اللغة)  ۲( 

 .۲۲۸: اللغة والمعنى والسياق: ينظر)  ۳( 

 .٥٥: ر الكلمة في اللغةدو)  ٤( 

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها)  ٥( 



 العربي احلديث نازك املالئكة ولغة الشعر .........................................الفصل األول 

۷٤ 
 

إذا تن��������وع الظ��������رف  ،ي��������ة ئاحم��������ا يس��������مى بالدالل��������ة الذاتي��������ة والدالل��������ة اإلي
( بالكالم أو كيفية صياغته المحيط

180F

۱( . 

إن اللغ�������ة م�������ادة األدب ، ك�������اللون للرس�������م ، والحج�������ر للنح�������ت ، لك�������ن 
امالً م������ن خ������يظ������ل ، فه������و ع������ن اللغ������ة الل������ون وم������ا أش������بهه يختل������ف مادي������اً 

االجتماعي�����ة ، بخ�����الف اللغ�����ة الت�����ي تمث�����ل م�����ادة م�����ن ن�����وع آخ�����ر ، الناحي�����ة 
وتتمي��������ز بفاعلي��������ة اجتماعي��������ة حت��������ى م��������ن قب��������ل أن يمت��������د إليه��������ا إب��������داع 

(األديب
181F

۲(. 

أو إحي��������اء التجدي��������د ، : إل��������ى أن) ( لق��������د تنبه��������ت

أي������دي المب������دعين م������ن األلف������اظ أو التعبي������ر بلغ������ة العص������ر ، ال ي������تم إال عل������ى 
إنك������ار لعبقري������ة الق������دماء ، ف������إّن أج������دادنا ((الش������عراء المعاص������رين م������ن دون 

())مب������دعين ألنه������م مثل������وا الحي������اة الفكري������ة لعص������رهمإنم������ا ك������انوا 
182F

: ، أي )۳
المعن������ى  م������ن مب������دع ف������ي عص������ره ، وألن الش������اعر يه������دف إل������ى ن������وعك������ٌل 

أو ) innovation(االبت���������داع ((يرتض���������يه إليص���������اله إل���������ى المتلق���������ي ، ف���������إّن 
))(من األسباب الواعية لتغير المعنى) creativity( الخلق

183F

٤(. 

إّن لغ������ة الش������عر ليس������ت س������اكنة وإنم������ا متحرك������ة ، تب������دو ف������ي عص������ر 
يلي�����ه أو يس�����بقه ، والمحافظ�����ة هن�����ا مخالف�����ة م�����ا غيره�����ا ف�����ي العص�����ر ال�����ذي 

إنن�����ا ح�����ين نق�����دس ((): (تفض�����له الحي�����اة ، تق�����ول  النم�����و ال�����ذي خ�����طل
 نعك�����ر الراح�����ة ا ج�����اهزة ، إنم�����ا نق�����ر ف�����ي أالّ المق�����اييس الت�����ي انح�����درت إلين�����

ف������إذا كان������ت ال������نظم القديم������ة ص������الحة ... الت������ي يتيحه������ا لن������ا ه������ذا التق������ديس
للبق�����اء ض�����رورية للمجتم�����ع الجدي�����د ج�����از إبقاؤه�����ا عل�����ى م�����ا ه�����ي علي�����ه ، 

ويمث������ل له������ا بأمثل������ة م������ن الواق������ع ... عل������ى أن يعي������د المجتم������ع ص������ياغتها
())المعاص�������ر

184F

لش�������اعر بلغ�������ة عص�������ره ، وإال أن يعب�������ر ا: والمس�������ألة برأيه�������ا. )٥
                                                            

 .۱۲: ) مولينيه(، األسلوبية  ۱۲۱ -۱۰٦: داللة األلفاظ : ينظر)  ۱( 

 .٤۸: ، تحليل النص الشعري ۲۹ -۲۸: كتاب ارسطوطاليس في الشعر: ينظر)  ۲( 

 .۱۱٤: سايكلوجية الشعر)  ۳( 

 .۲٤۲: )أحمد مختار عمر. د(علم الداللة )  ٤( 

 .۲/٤۸٦:  لةكاماألعمال النثرية ال :ضمنفي التجزيئية في المجتمع العربي )  ٥( 
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۷٥ 
 

أو ) اب�����ن الف�����ارض(وإال ُول�����د ش�����عره ميت�����اً ، ف�����ال ينبغ�����ي ل�����ه أن ي�����نظم بلغ�����ة 
ر ـص���������ـلقي ف���������ي العـ���������ـتـغه المـي���������ــ؛ ألن ذل���������ك ال يستس) البه���������اء زهي���������ر(

(الحاض���������ر 
185F

لغ���������ة للتعبي���������ر ع���������ن المواق���������ف  إيج���������اد  –إذن  –، فعلي���������ه  )۱
وم���������ا ص���������اغته ((المعاص���������رة ، وال يكف���������ي أن ي���������ركن إل���������ى الم���������وروث 

ألن االكتف����������اء ب����������الموجود ... وم����������ا استحس����������نت م����������ن لف����������ظ... س����������ناألل
التع������ابير الس������الفة  ت������ه م������ا دام������تجدالم������وروث ، إنه������اك لح������رارة الموق������ف و

))(ق������د اس������تنفذت المواق������ف الت������ي م������ن أجله������ا أُنش������ئت
186F

، فل������م يع������د النم������وذج ) ۲
 .وجزالته  الشعري قائماً على فخامة اللفظ

فنا ف�����ي عص�����ور أثقله�����ا أس�����ال((ّن ف�����ي العربي�����ة كلم�����ات أوه�����ي ت�����رى 
غص������ن ب������ان ، ج������وى ، (نع������د نطيقه������ا الي������وم مث������ل الظ������الم باقتران������ات ل������م 

())...ف ، ص��������با ، ق��������د ، ص��������دغ ، دنب��������در، ه��������الل ، م��������
187F

عل��������ى أّن ه��������ذه  )۳
أن تتف�����تح وتن�����بض ل�����و أدخلناه�����ا ف�����ي س�����ياق ((األلف�����اظ ل�����م تم�����ت فباإلمك�����ان 

())استعارات وتشبيهات معاصرة تنتمي إلى حياتنا الواقعية
188F

٤(. 

دعوتها التجديدي������ة واإلحيائي������ة ف������إن ق������ارئ ش������عرها يج������د ومص������داقاً ل������
: العص������ر ونف������س التجدي������د مث������ل م������ن التراكي������ب والمف������ردات م������ا في������ه روح

(القم�������ر الباس�������م (
189F

(، األل�������م المعاص�������ر )٥
190F

(، الوج�������ود الح�������زين )٦
191F

، ض�������باب  )۷
(ضباب األحالم 

192F

۸( ، 

 

                                                            
 .۲/٤۱۲) : مقدمة للصالة والثورة( ،األعمال الشعرية الكاملة : ينظر)  ۱( 

 .۹۰: فلسفة المكان)  ۲( 

 .۲۹: سايكلوجية الشعر)  ۳( 

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها)  ٤( 

 .۱/۷۹ :ة الكاملة األعمال الشعري)  ٥( 

 .۱/۱۰۰: المصدر نفسه)  ٦( 

 .۱/۱۷۱ :المصدر نفسه)  ۷( 

 .۱/۱۹٦:المصدر نفسه)  ۸( 
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(ال��������وداد الع��������ذب 
193F

(، ال��������زمن المبه��������وت  )۱
194F

(، القط��������ار المجه��������د )۲
195F

۳(  ،
(خطى مائتة، 

196F

  .واألمثلة كثيرة جداً ،  ))٤

المعاص�������رين إل�������ى أن يكتب�������وا بلغ�������ة  إنه�������ا ، وه�������ي ت�������دعو الش�������عراء
، ال تنك�������ر عل�������يهم أن  عص�������رهم م�������ع مح�������افظتهم عل�������ى قواع�������د العربي�������ة

األخ������رى ؛ ألن������ه س������ينتج ش������عراً ال يش������به الق������ديم ،  يت������زودوا م������ن الثقاف������ات
م����ا ف����ي نفس����ه م����ن ثقاف����ة  ف����إذا أض����اف الش����اعر العرب����ي المعاص����ر((: تق����ول
، ولذهن�������ه م�������ن س�������عة وإدراك ، وم�������ا ف�������ي حيات�������ه م�������ن تج�������ارب دة جدي�������

المعاص�����ر بغن�����ى ه�����ذه معق�����دة ل�����م يعرفه�����ا الق�����دماء ، إذا التق�����ى ه�����ذا الجدي�����د 
ش�����يء م�����ن  هاللغ�����ة وخص�����وبتها فالب�����د أن ينش�����أ م�����ن ذل�����ك ش�����عر ال يش�����به

())الشعر العربي السابق ألن له خصائص متفردة
197F

٥( . 

لغ������ة جدي������دة أص������ولها ((إن ه������ذا التف������رد يت������أتى للش������عر الجدي������د  م������ن 
عربي�����ة ودالالته�����ا جدي�����دة ، وه�����ذا ش�����يء طبيع�����ي ف�����ي أدب جدي�����د ل�����ه مفه�����وم 
جدي������د فاللغ������ة م������ادة متط������ورة متج������ددة م������ا دام������ت حياتن������ا الت������ي نحياه������ا 

))(متط�������ورة متج�������ددة
198F

 عل�������ى أن جم�������ال اللغ�������ة ف�������ي الش�������عر يع�������ود إل�������ى.  )٦
المف������ردات بعض������ها ب������بعض ، ت������تحكم فيه������ا االنفع������االت والتج������ارب  عالق������ة

(نح����������وال ال
199F

والش����������اعر إذا أراد أن يك����������ون ح����������ديثاً ، علي����������ه أن يك����������ون .  )۷
ش������اعراً قب������ل ك������ل ش������يء ، وال يك������ون ش������اعراً ف������ي لغ������ة م������ا إال إذا ش������عر 

(، وكأنها هو وكتب كأنه هي
200F

۸( . 

                                                            

 .۱/۳۱۱: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۲/۳٥: المصدر نفسه ) ۲( 

 .۲/٤٤:المصدر نفسه)  ۳( 

 .۲/٥۷: المصدر نفسه)  ٤( 

 .۲۱: سايكلوجية الشعر)  ٥( 

 .۱٤۰: لينلغة الشعر بين جي)  ٦( 

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها: ينظر)  ۷( 

 .۱۱۰: الشعرية العربية: ينظر)  ۸( 
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ف�����ي دعوته�����ا إل�����ى التجدي�����د ) (وخالص�����ة الق�����ول إن 

الق���������ديم ، وص���������رامتها بتق���������ديس القاع���������دة  ضفراأللف���������اظ ال ت��������� وإحي���������اء
نحوي��������ة معروف��������ة ، ولك��������ن لش��������عورها ب��������الكنز ال��������دفين م��������ن مف��������ردات ال

العربي����ة مم����ا يح����تم عل����ى المب����دعين ب����ث ال����روح فيه����ا م����ن جدي����د م����ن خ����الل 
أبتلي�����ت ((س�����ياقات وأنم�����اط لغوي�����ة معاص�����رة تواك�����ب تط�����ور الحي�����اة بع�����د أن 

م������ن ال������ذين يجي������دون التحن������يط وص������نع التماثي������ل ، فص������نعوا م������ن بأجي������ال 
أن ي������دركوا أن ش������اعراً واح������داً ق������د يص������نع ألفاظه������ا نس������خاً ج������اهزة ، دون 

())ه ألف نحوي ولغوي مجتمعيننعيص للغة ما ال
201F

۱(. 

                                                            
 .۲/۸):مقدمة شظايا ورماد: (األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 
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  :خامساً 
 

 آراء لغوية أخرى
 

 .كيتهإنسانية الفعل وحر - أ

 .رفضها الترادف في العربية - ب

 .ة في الشعريرفضها األلفاظ المعجم - ت

 .رفضها األلفاظ العامية في الشعر - ث
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 انية الفعل وحركيتهسإن .أ

 

وحركاتنا وتقلباتنا في األفعال يمتد مجال اإلنسانية وتعيش أحاسيسنا ((
 ))وحياتنا كلها

                                )( 
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 :إنسانية الفعل وحركيته  . أ

مقترن�������ة كلم�������ة ت�������دل عل�������ى ح�������دث أو معن�������ى ف�������ي نفس�������ها ، : الفع�������ل
(ت�����دل علي�����ه ص�����يغتهابزم�����ان 

202F

م�����ن لف�����ظ أح�����داث  أخ�����ذت((، إذ ه�����و أمثل�����ة  )۱
يك����ون ول����م يق����ع ، وم����ا ه����و ك����ائن ل����م األس����ماء ، وبني����ت لم����ا مض����ى ، ولم����ا 

))(ينقطع
203F

۲(. 

ف������ي الكل������م بع������د االس������م وقب������ل الح������رف ، يق������ول  وه������و رك������ن أس������اس
ف�������الكلم اس�������م وفع�������ل وح�������رف ج�������اء لمعن�������ى ل�������يس باس�������م وال ((: س�������يبويه

))(فع�����ل
204F

واعل�����م أن بع�����ض الك�����الم أثق�����ل م�����ن بع�����ض ، فاألفع�����ال ((: ، وق�����ال )۳
ه�����ي األول�����ى ، وه�����ي أش�����ّد تمكن�����اً ، وم�����ن  األس�����ماءألن  األس�����ماءل م�����ن أثق�����

))(ث������م ل������م يلحقه������ا تن������وين ولحقه������ا الج������زم والس������كون
205F

الزج������اجي (وق������ال  . )٤
))(واالس�������م قب�������ل الفع�������ل ألن الفع�������ل من�������ه((: )ه�������ـ ۳۳۷

206F

، هن�������ا ، ولعل�������ه .  )٥
يش�����ير إل�����ى األص�����ل ف�����ي االش�����تقاق عل�����ى وف�����ق الم�����ذهب ال�����ذي ي�����رى  أن 

األص��������ل ، ومس��������ألة أيهم��������ا األص��������ل ، مس��������ألة  االس��������م أو المص��������در ه��������و
(نحوية خالفية 

207F

٦( . 

 –عل�������ى أن ال�������رأي ال�������ذي ي�������ذهب إل�������ى أن المص�������در ه�������و األص�������ل 
حقيق������ة االش������تقاق ف������ي اللغ������ات الس������امية ، يخ������الف  –وس������يبويه ج������زء من������ه 

ه�����و ك�����ل ش�����يء فمن�����ه تتك�����ون الجمل�����ة ول�����م يخض�����ع الفع�����ل ((فالفع�����ل فيه�����ا 
ى الفع������ل ومرتبط������اً ب������ه لالس������م والض������مير ب������ل نج������د الض������مير مس������نداً إل������

))(ارتباط���������اً وثيق���������اً 
208F

أن س���������ادت العقلي���������ة ((وك���������ان م���������ن نتيج���������ة ه���������ذا  . )۷
أي أن ألغل������ب الكلم������ات ف������ي ه������ذه اللغ������ات مظه������راً فعلي������اً حت������ى ... الفعلي������ة

األس�������ماء الجام�������دة واأللف�������اظ الدخيل�������ة الت�������ي تس�������ربت م�������ن اللغ�������ات ف�������ي 

                                                            
 .۱/٤۱: األصول في النحو: ينظر)  ۱( 

 .۱/۲۱: الكتاب)  ۲( 

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها)  ۳( 

 .۱/۲۰: المصدر نفسه)  ٤( 

 .۸۳: اإليضاح في علل النحو)  ٥( 

 .۲٤٥ -۱/۲۳٥: االنصاف في مسائل الخالف: ينظر)  ٦( 

 .۱٥: تاريخ اللغات السامية)  ۷( 
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))(األعجمي������ة ، فق������د أخ������ذت ه������ذه الكلم������ات مظه������راً فعلي������اً أيض������اً 
209F

وه������ذه  .)۱
البس������تان (: حقيق������ة لغوي������ة نتلمس������ها ف������ي ك������ل جمل������ة أس������مية ، ف������إذا قلن������ا

، أو كتق�����دير م�����ا يتعل�����ق ب�����ه ش�����به ) ك�����ان ، أو ك�����ائن: (فإنن�����ا نعن�����ي) مثم�����ر
(الجملة 

210F

۲(. 

، فه�����ذا مم�����ا أم�����ا دالل�����ة االس�����م عل�����ى الثب�����ات والفع�����ل عل�����ى الحرك�����ة 
إن موض�������وع (( ):عب�������د الق�������اهر الجرج�������اني(اتف�������ق علي�������ه الق�������دماء ، يق�������ول 

س�����م عل�����ى أن يثب�����ت ب�����ه المعن�����ى للش�����يء م�����ن غي�����ر أن يقتض�����ي تج�����دده اال
، وأم�������ا الفع�������ل فموض�������وعه عل�������ى أن يقتض�������ي تج�������دد ش�������يئاً بع�������د ش�������يء 

قل�����ت زي�����د منطل�����ق فق�����د أثب�����ت  ثب�����ت ب�����ه ش�����يئاً بع�����د ش�����يء ، ف�����إذامالمعن�����ى ال
االنط�������الق فع�������الً ، م�������ن غي�������ر أن تجعل�������ه يتج�������دد ويح�������دث من�������ه ش�������يئاً 

ه�����اهو ذا  زي�����د: ى ذل�����ك ، ف�����إذا قل�����توأم�����ا الفع�����ل فإن�����ه يقص�����د إل�����... فش�����يئاً 
ج������زءاً وجعلت������ه فينطل������ق ، فق������د زعم������ت أن االنط������الق يق������ع من������ه ج������زءاً 

))(ويزجي������هيزاول������ه 
211F

 :، وق������د مث������ل أيض������اً له������ذه الظ������اهرة بقول������ه تع������الى )۳

}مهــب ف������إن أح������داً ال يش������ك ((: ، ويق������ول ۱۸: الكه������ف}بِالْوصــــــيد ذراعيــــــه باســــــطٌ وكَلْــــ

كل�����بهم يبس�����ط ذراعي�����ه ال ي�����ؤدي : ، وإن قولن�����اف�����ي امتن�����اع الفع�����ل ه�����ا هن�����ا 
إال ألن الفع������ل يقتض������ي مزاول������ة وتج������دد الص������فة ذل������ك الغ������رض ، ول������يس 

))(في الوقت ، ويقتضي االسم ثبوت الصفة وحصولها
212F

٤(. 

وي�������رى بع��������ض المح��������دثين إن ص��������فة الحركي��������ة والتج��������دد ال تنطب��������ق 
يمك������ن تحدي������د الجمل������ة الفعلي������ة بأنه������ا ((عل������ى ص������يغ األفع������ال كله������ا ، وال 

المس�������ند ، وه�������و الفع�������ل ، التج�������دد ، أو الت�������ي  لجمل�������ة الت�������ي يفي�������د فيه�������اا
يتص������ف فيه������ا المس������ند إلي������ه اتص������افاً متج������دداً ؛ ألن ه������ذا إْن ص������دق عل������ى 

                                                            

 .۱٤ :تاريخ اللغات السامية)  ۱( 

 .٥۸۷ -۲/٥٦٦: مغني اللبيب : ينظر)  ۲( 

 .۱۳٤ -۱۳۳: دالئل اإلعجاز)  ۳( 

 .۱۳٤: المصدر نفسه)  ٤( 
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ة ، فإن�������ه ال يص�������دق عل�������ى الجمل�������ة الفعلي�������ة يعالجمل�������ة الفعلي�������ة المض�������ار
())الماضوية

213F

۱(. 

ل ال يمث�������ل الحرك�������ة ـع�������ـف�������إن الف) (أم�������ا عن�������د 

م������ا ف������ي  فاإلنس������انية والحي������اة وه������و أش������رب������ل يمث������ل  ،ب حس������ ،والتج������دد 
ف�����ي األفع�����ال يمت�����د مج�����ال اإلنس�����انية وتع�����يش أحاسيس�����نا ((:  اللغ�����ة، تق�����ول

يمتل�������ك م�������ن ) ج�������اء: (إن قولن�������ا. وحركاتن�������ا وتقلباتن�������ا وحياتن�������ا كله�������ا 
م������ا ال يملك������ه أل������ف اس������م وأل������ف ص������فة ، ه������ذه الحرك������ة الحي������اة الزاخ������رة 

اإلنس������انية الكامن������ة الت������ي  هالت������ي ينط������وي عليه������ا فع������ل المج������يء ، وه������ذ
ف�����ي ثناي������ا الح�����روف ، ك�����ل ذل������ك ، وه�����ذا ال�����زمن ال������ذي يختب�����ئ يتض�����منها

ويجعل�������ه أوث�������ق ارتباط�������اً بالحي�������اة نفس�������ها ، ول�������ذلك ك�������ان  الفع�������ل مي�������زي
، والفع�����ل م�����ا ف�����ي اللغ�����ة، وإلي�����ه تس�����تند الجم�����ل والعب�����ارات  فالفع�����ل أش�����ر

())هو حقاً إنسانية اللغة
214F

۲( . 

تس��������ير م��������ع األص��������ل  ت��������هوداللوه��������ي بتفس��������يرها ، ه��������ذا ، للفع��������ل 
حرك������ة : بالكس������ر : الفِع������لُ ((: ل������ه ، ج������اء ف������ي الق������اموس المح������يطاللغ������وي 

))(عن كل عمل متعداإلنسان أو كناية 
215F

۳(. 

ل ه������و حق������اً إنس������انية اللغ������ة ، ألن������ه ع������الف ول������يس ُيس������تغرب أن يك������ون
ص������������انعة الجتماعي������������ة اإلنس������������ان ((ج������������زء م������������ن اللغ������������ة ، واللغ������������ة 

))(واإلنسانية
216F

٤(. 

اللغ������ة ، فإنه������ا تس������تدل  أن الفع������ل أش������رف م������ا ف������يودعم������اً لقوله������ا ب������
، وإذا م������ا  )217F٥( عل������ى معموالت������ه إال ف������ي مج������االت بالغي������ة مح������دودةبتقدم������ه 

م االس������م علي������ه فإنه������ا ت������رى ف������ي ه������ذا التق������ديم ذهاب������اً بق������وة  االس������م ، قــُ������ـدِّ
إن تق�����ديم االس�����م عل�����ى الفع�����ل ي�����ذهب بق�����وة ه�����ذا االس�����م كلي�����اً ف�����ي ((: تق�����ول

زي������د ف������اعالً قائم������اً بفع������ل يك������ون ) ي������دذه������ب ز: (ق������ولننظ������ري ، فعن������دما 
                                                            

 .۱٥۳ -۱٥۲: ضمن كتاب المورد، في نعمة رحيم العزاوي . د :ي ضوء الدراسات اللغوية الحديثةالجملة العربية ف)  ۱( 

 .۳۲۹: قضايا الشعر المعاصر)  ۲( 

 .۲/۱۳۷۸: )فعل(مادة )  ۳( 

 .۲۳۰: مدخل إلى علم اجتماع األدب)  ٤( 

 .۲/٥٦۹: ة في المجتمع العربييالتجزيئ: ينظر)  ٥( 
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 :لق�����وة والذاتي�����ة الشخص�����ية ، أم�����ا عن�����دما نق�����ولاال�����ذهاب ، وه�����ذا يمنح�����ه 
المت������أخر يبق������ى ه������و الب������ارز ف������ي الجمل������ة ألن الفع������ل ف������إن ) زي������د ذه������ب(

اليزي����د ) زي����د(المه����م ه����و الفع����ل ال����ذي يمث����ل الح����دث وه����و القي����ام وتق����ديم 
رف�����ض الق�����دماء  ل�����ذلك ف�����ي رأي�����يعل�����ى أن يس�����لب زي�����داً ق�����وة الفاعلي�����ة و

ف����اعالً إن����ه هن����ا ض����عيف أض����عف ) زي����د ذه����ب(زي����داً ف����ي قولن����ا  أن يجعل����وا
،  م������ن أن يك������ون الفاع������ل ، ل������ذلك ج������ردوه م������ن الفاعلي������ة وس������ّموه مبت������دأ

())وعندي أن المبتدأ أقل قوة من االسم
218F

۱( . 

المق�����دم  تواف�����ق البص�����ريين ال�����ذين يعرب�����ون الفاع�����لال�����رأي إنه�����ا به�����ذا 
(بخالف الكوفيين ال فاعالً  ◌ً  على فعله مبتدأ

219F

۲( . 

تتحس�������س م�������ا ف�������ي اللغ�������ة أكث�������ر م�������ن أه�������ل  ف�������ي أنه�������ا وال ش�������كّ 
م�����ن كونه�����ا ش�����اعرة االختص�����اص ألنه�����ا تنطل�����ق ف�����ي بثه�����ا آلرائه�����ا اللغوي�����ة 

 .بما قد ال يشعر به غيرهاوتشعر بداللة الكلمات والتراكيب 

) عل�����ي محم�����ود ط�����ه(وق�����د طبق�����ت آراءه�����ا ، ه�����ذه ، ف�����ي نق�����دها ش�����عر 
نالحظ أوالً الحرك������ة ف������ي األبي������ات االفتتاحي������ة ف������ي ل������((: ، تق������ول –م������ثالً  –

 :القصيدة

 

 أقبل الليل واتخذت طريقي لك

 والنجم مؤنسي ورفيقي

 وتوارى النهار

 من الغمام رقيقخلف ستار شفقي 

 

 وف������ي م������ا توحي������ه عب������ارة) أقب������ل(الحرك������ة ف������ي الفع������ل : نالح������ظ أوالً 
ت������رى الش������اعر يس������ير ف������ي طريق������ه نح������و  حي������ث) واتخ������ذت طريق������ي ل������ك(

                                                            

 .۹۱ -۹۰: سايكلوجية الشعر)  ۱( 

 .٦٥ -۲/٦۳: ان على شرح االشمونيحاشية الصبّ : ينظر)  ۲( 
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، ) لنه�������ارت�������وارى ا: (بقول�������هال ، ويؤك�������د الش�������اعر ه�������ذه الص�������ورة التمث�������
وم������ن المؤك������د إن الش������اعر ... دود ومتري������ثبطبع������ه مم������) ت������وارى(فالفع������ل 

لم�����ا اس�����تطاع أن يعط�����ي ه�����ذا ) ت�����وارى(مك�����ان ) غ�����اب(ل�����و اس�����تعمل كلم�����ة 
())األث��������ر 

220F

، ث��������م تب��������ين دالل��������ة الفع��������ل المض��������ارع عل��������ى اس���������تمرارية  )۱
غروب������ي إل������ى اللي������ل الكام������ل فت������رى وينتق������ل المش������هد ال((: تق������ولالحرك������ة، 

الش�����اعر ق�����د انته�����ى م�����ن اجتي�����از الطري�����ق وبل�����غ موض�����وع التمث�����ال وراح 
 :يخاطبه

 هذا التمثال ، ها أنذا جئت أللقاكيأ

 في السكون العميق

 حامالً من غرائب البر والبحر

 ومن كل محدث وعريق

 صيدي الذي أعود به ليالً ذلك 

 وأمضي إليه عند الشروق

الت�����ي ك�����ان ) أع�����ود ب�����ه ل�����يالً (لنظ�����ر هن�����ا عب�����ارة ت اف�����لوأب�����رز م�����ا ي
والس�������بب ف�������ي اس�������تعمال المض�������ارع هن�������ا إن ... الفع�������ل فيه�������ا مض�������ارعاً 

، ) الع�������ودة(الش�������اعر يري�������د أن ي�������وحي باالس�������تمرارية ف�������ي حرك�������ة ه�������ذه 
فه������و يخ������رج ك������ل ص������باح ويع������ود ك������ل مس������اء ليص������طاد الكن������وز ويلقيه������ا 

())على قدمي تمثاله
221F

۲( . 

ه�������ذه وم�������ا توحي�������ه ج�������زءأً م�������ن ساس�������ها بدالل�������ة األفع�������ال إنه�������ا باح
التراكي�����ب تنب�����ئ أنه�����ا متمكن�����ة م�����ن اللغ�����ة تمكنه�����ا م�����ن الش�����عر ، وم�����ن ث�����م 

، ف������ي األفع������ال ؛ ألن الفع������ل ه������و الحرك������ة ) اإلنس������اني(ك������ان ه������ذا ال������رأي 
والحرك�����ة ه�����ي الحي�����اة كم�����ا اللغ�����ة ، ف�����ال حي�����اة ب�����ال حرك�����ة وال لغ�����ة ب�����ال 

 ).إنسانية اللغة(أفعال وهو ما سمته بـ 

                                                            
 .۲٥۰ -۲٤۹: قضايا الشعر المعاصر)  ۱( 

 .۲٥۰: المصدر نفسه)  ۲( 
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 :الترادف في العربيةرفضها . ب
 

 

ليس من الممكن أن تنشأ كلمتان من معنًى واحد وإنما يكون بينهما فرق ((
 ))على وجه ما

                           )( 
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 :رفضها الترادف في العربية :ب

دالل�������ة كلمت�������ين أو أكث�������ر : داللي�������ة لغوي�������ة تعن�������يالت�������رادف ظ�������اهرة 
 .)222F۱( على معنًى واحد أو مسمى واحد

ول أو ب��������الرفض ، ولع��������ل به الق��������دماء إم��������ا ب��������القي��������لإوق��������د أش��������ار 
اعل�����م أن م�����ن ((: أش�����هر م�����ن قبل�����ه ، يظه�����ر ذل�����ك جلي�����اً ف�����ي قول�����ه )س�����يبويه(

ف اللفظ��������ين مه��������م اخ��������تالف اللفظ��������ين الخ��������تالف المعني��������ين ، واخ��������تالكال
والمعن��������ى واح��������د ، واتف��������اق اللفظ��������ين واخ��������تالف المعني��������ين ، ف��������اختالف 

جل��������س وذه��������ب ، واخ��������تالف : ه��������و نح��������و اللفظ��������ين الخ��������تالف المعني��������ين
اللفظ��������ين والمعن��������ى واح��������د ، نح��������و ذه��������ب وانطل��������ق ، واتف��������اق اللفظ��������ين 

م�������ن الموح�������دة ، ووج�������دت إذا وج�������دت علي�������ه : والمعن�������ى مختل�������ف قول�������ك
))(أردت وج������دان الض������الة ، وأش������باه ه������ذا كثي������ر

223F

) س������يبويه(فق������د حك������ى .  )۲
م�������ا ع�������ن الع�������رب كالم�������اً متباين�������اً ، ومترادف�������اً ومش�������تركاً ، ومتض�������اداً ، أ

ومّث������ل ل������ه  ))واخ������تالف اللفظ������ين والمعن������ى واح������د((: الت������رادف فه������و قول������ه
 ) .ذهب وانطلق(بـ

وم�����نهم م�����ن ) س�����يبويه(نح�����ا منح�����ى واللغوي�����ون اآلخ�����رون م�����نهم م�����ن 
(اتخ�����ذ طريق�����اً آخ�����ر يتمث�����ل بانك�����ار وج�����ود ه�����ذه الظ�����اهرة

224F

أب�����و ه�����الل (، و )۳
إال مص������داق ) الف������روق اللغوي������ة( :ه������و األش������هر ، وم������ا كتاب������ه) العس������كري

فمح������ال أن يختل������ف اللفظ������ان والمعن������ى واح������د ، كم������ا ظ������ّن ((: لك، يق������ولل������ذ
كثي�����ٌر م�����ن النح�����ويين واللغ�����ويين ، وإنم�����ا س�����معوا الع�����رب ت�����تكلم ب�����ذلك عل�����ى 

ب�����ه طباعه�����ا وم�����ا ف�����ي نفوس�����ها م�����ن معانيه�����ا المختلف�����ة وعل�����ى م�����ا ج�����رت 
عاداته������ا وتعارفه������ا ول������م يع������رف الس������امعون تل������ك العل������ل والف������روق فظن������وا 

))(يجوز في الحكم ولوا على العرب ما الما ظنوه من ذلك ، وتأ
225F

٤(. 

                                                            
 .۲۳۸ -۲۳٦: ة، أبحاث ونصوص في فقه اللغة العربي ۳۲: الترادف في اللغة: ينظر)  ۱( 

 .۱/۲٤: الكتاب)  ۲( 

 .٤۱۳ -۱/٤۰۲: المزهر: ينظر)  ۳( 

 .۳٥: اللغويةالفروق ا)  ٤( 
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، وأش�����ار إل�����ى أن�����ه م�����ذهب ) ه�����ـ۳۹٥اب�����ن ف�����ارس (وإل�����ى ه�����ذا ذه�����ب 
أال ) جل�����س(معن�����ى ل�����يس ف�����ي ) قع�����د(إّن ف�����ي ((: ، يق�����ول )226F۱()ثعل�����ب(ش�����يخه 

ق������ول نث������م )... أخ������ذه المق������يم والمقع������د(و ) ق������ام ث������م قع������د(ت������رى أن������ا نق������ول 
وس ع������ن ل������الجفيك������ون القع������ود ع������ن قي������ام ، و) ك������ان مض������طجعاً فجل������س(

))(حالة هي دون الجلوس
227F

۲( . 

(أم�������ا المح�������دثون ، فه�������م وإن قبل�������وه بش�������روط 
228F

، إال أنه�������م يعّدون�������ه  )۳
مظه������راً م������ن مظ������اهر اللغ������ات اإلنس������انية ، وم������ن ث������م فه������و مبح������ث م������ن 

( مباحث فقه اللغة
229F

٤( . 

، ف�����ي العربي�����ةم�����ا رآه منك�����رو الت�����رادف ت�����رى ) (و

ة به�����ا ، وم�����ن غي�����ر الممك�����ن فه�����ي تعتق�����د أن لك�����ل لفظ�����ة شخص�����ية خاص�����ي
لفظ������ة م������ن ألف������اظ إن لك������ل ((: أن تك������ون كلمت������ان بمعن������ى واح������د ، تق������ول

اللغ�������ة شخص�������ية خاص�������ة به�������ا تنب�������ع م�������ن ظروفه�������ا ، ولس�������نا أول م�������ن 
ي�����ذهب إل�����ى أن المت�����رادف ف�����ي اللغ�����ة ش�����يء ال وج�����ود ل�����ه ، ألن�����ه ل�����يس 

م�����ن معن�����ًى واح�����د ، وإنم�����ا يك�����ون بينهم�����ا  الممك�����ن أن تنش�����أ كلمت�����انم�����ن 
())ه م�����اف�����رق عل�����ى وج�����

230F

، ) ف�����رح ، وم�����رح(، وتض�����رب م�����ثالً ب�����الكلمتين  )٥
فرق������اً ملحوظ������اً  ف������إن الظ������اهر إنهم������ا مترادفت������ان م������ع أن بينهم������ا((: تق������ول

فإنه����ا ت����دل عل����ى ) م����رح(يش����خص دق����ة الدالل����ة ف����ي اللغ����ة العربي����ة ، أم����ا 
اإلنس�����ان هن�����ا وهن�����اك س�����عيداً ف�����ي خف�����ة حرك�����ة ف�����ي المك�����ان يج�����ري معه�����ا 

ح ة نفس�����ية ينبع�����ث منه�����ا انفع�����ال الف�����رففيه�����ا دفق�����) ف�����رح(وس�����رور ، وأم�����ا 
())في القلب اإلنساني دون أن تالزمها حركة بالضرورة

231F

٦( . 

                                                            
 .۱۱٥: الصاحبي: ينظر)  ۱( 

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها)  ۲( 

 .۱٥۷ -۱٥٤: في اللهجات العربية: ينظر)  ۳( 

 .۲۰۱ -۱٦۸): كاصد الزيدي. د(فقه اللغة العربية : ينظر)  ٤( 

 .۲۸: سايكلوجية الشعر)  ٥( 

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها)  ٦( 
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وفض������الً ع������ن ه������ذا فإنه������ا ت������رى أّن الت������رادف ف������ي الش������عر يض������عفه ، 
، وص�������نعة ظاهري�������ة ال وه�������و م�������ن تقالي�������د الش�������عر ف�������ي الفت�������رة المظلم�������ة 

(معنى لها
232F

۱(. 

فه���������ي  –حك���������م ش���������اعريتها ب –ول���������يس يس���������تغرب ه���������ذا الموق���������ف 
م������ا ال ي������راه غيره������ا ، ش������ف ف������ي الكلم������ات أم������وراً س������حرية ، وت������رى تست

 وق����وم ش����ديدفه����م ((ش����أنها ف����ي ذل����ك ش����أن ال����ذين أنك����روا الت����رادف ، ق����بالً ، 
الكلم������ات ويرعونه������ا رعاي������ة كبي������رة ،  ن������ونباالعت������زاز بألف������اظ اللغ������ة ، يت

الخي������ال يص������ور ع������الم م������ن ف������ي  ينقب������ون عم������ا وراء الم������دلوالت ، س������ابحين
المع������اني وظالله������ا ، م������ا ال يدرك������ه إال ه������م ، وال  له������م م������ن دق������ائق األم������ور

))(يقف عليه إال أمثالهم
233F

۲(. 

ف�������ي العربي�������ة فإنن�������ا  والواق�������ع إنن�������ا إذا افترض�������نا وج�������ود الت�������رادف
ن�����رفض وجه�����اً م�����ن وج�����وه إعجازه�����ا وأفض�����ليتها عل�����ى اللغ�����ات األخ�����رى ، 

تح����د ع����ن المنط����ق اللغ����وي ف����ال محال����ة أن لك����ل برفض����ها ل����ه ل����م ) (و

معن�����ًى ) حس�����ام(به�����ا ال يش�����اركها ب�����ه غيره�����ا ، فف�����ي  خ�����اصلفظ�����ة معن�����ًى 
 .ر، واألمثلة كث) صارم(ؤديان معنى ال يواالثنان ) مهند(ال يؤديه 

                                                            

 .۱۸۱: معة والشرفة الحمراءالصو: ينظر)  ۱( 

 .۱٥۷: في اللهجات العربية)  ۲( 
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 :رفضها األلفاظ المعجمية في الشعر: ت
 

الكلمة القاموسية تقتل الشعر قتالً ، ألنها تقطع سبيل الصور وانبثاق ((
 ))الموسيقى

                        )( 
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 :رفضها األلفاظ المعجمية في الشعر :ت

(كم����������ا تس����������ميها ) القاموس����������ية(ة ، أو ي����������اللفظ����������ة المعجم

 ( م�������ا تحت�������اج الرج�������وع إل�������ى المعج�������م لمعرف�������ة معناه�������ا ؛ ألن

 .خضاعه لقاعدةمعنى الكلمة المفردة ال يمكن إ

ب����������رغم  –والكلم����������ة ُتص����������بح قاموس����������ية كلم����������ا ق����������ل اس����������تعمالها 
ك������ل ش������يء تم������ر علي������ه أص������ابع  قكم������ا يخل������ قل������تخ((وه������ي  –فص������احتها

())ه������ذه الحي������اة المتغي������رة ف������ي  االس������تعمال
234F

تق������د م������ا تمنح������ه الحي������اة فوت،  )۱
جام������دة تخ������دش النظ������ر وكأنه������ا بقع������ة  م������ن حيوي������ة ، وت������أتي ف������ي القص������يدة

(أيضاً ) (ميتة في جسد حي ، تقول هذا 
235F

۲( . 

معجمي�����ة وبحس�����ب عل�����م اللغ�����ة الح�����ديث ف�����إن اللغ�����ة كلم�����ا كان�����ت أكث�����ر 
)lexicological (كان�������ت أق�������ل درج�������ة م�������ن التحفي�������ز)

236F

، أي إنه�������ا تس�������لب  )۳
 .اللذة من المتلقي وتبعده عن النص

األلف�������اظ القاموس�������ية ف�������ي  ف�������ي رفض�������ها) (ورأي

الش������عر يتس������ق م������ع م������ا ي������ذهب إلي������ه عل������م اللغ������ة الح������ديث ، إذ ت������رى أن 
اب الت������ي األكب������ر فيه������ا إنه������ا تفت������ت إحساس������ات الت������ذوق واإلعج������العي������ب ((

ب له������ا الق������ارئ للش������عر الجمي������ل ، ذل������ك أن القص������يدة تص������ل إل������ى جييس������ت
حماس�����ة وخي������ال الت�����أثير ف�����ي نف�����س الس������امع بم�����ا تثي�����ره في�����ه آني������اً م�����ن 

، ف������إذا وردت فيه������ا ألف������اظ قاموس������ية ال تفه������م أص������بح عل������ى الق������ارئ ل������ذةو
أن يوق�������ف عملي�������ة الت�������ذوق ويلج�������أ إل�������ى الق�������اموس ليب�������ين معن�������ى ه�������ذه 

())لق���������راءةوم���������ن ث���������م يواص���������ل ااأللف���������اظ 
237F

أن (( –أيض���������اً  –، وتعتق���������د  )٤
الكلم�������ة القاموس�������ية تقت�������ل الش�������عر ق�������تالً ألنه�������ا تقط�������ع س�������بيل الص�������ور 

 وم������ا يك������اد الق������ارئ يرج������ع إل������ى المعج������م أو يق������رأ... وانبث������اق الموس������يقى

                                                            
 .۲/۹): شظايا ورمادمقدمة (األعمال الشعرية الكاملة )  ۱( 

 .۱۷۸: الصومعة والشرفة الحمراء: ينظر)  ۲( 

 .۱٥۲: علم اللغة العام : ينظر)  ۳( 

 .۱۷۸ -۱۷۷: الصومعة والشرفة الحمراء)  ٤( 
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،  حاش�����ية الش�����اعر حت�����ى يك�����ون ق�����د ص�����حا م�����ن نش�����وة االنفع�����ال بالقص�����يدة
ف���������ي في���������رتطم باللفظ���������ة القاموس���������ية وكأنه���������ا ص���������خرة ب���������اردة تق���������ف 

())وجه�������ه
238F

أي أن�������ه يجع�������ل ج�������زءاً م�������ن معن�������ى القص�������يدة خارجه�������ا ،  . )۱
أن تك��������ون علي��������ه لغ��������ة القص��������يدة وال��������ذي يتع��������ارض م��������ع م��������ا يفت��������رض 

ف�����ي  باحتوائه����ا عل�����ى ك����ل م�����ا تحتاج�����ه لتك����ون مفهوم�����ة ، وه�����ذا ه����و الس�����بب
 .النفور من األلفاظ القاموسية غير المستعملة في لغة العصر

ال ((اللفظ��������ة أن ن ي��������رى تخ��������الف َم�������� –برأيه��������ا ه��������ذا  –كان��������ت وإذا 
م��������ا طواه��������ا النس��������يان فه��������و الج��������دير وإذا ... تنتم��������ي لعص��������ر دون آخ��������ر

))(بانتش������الها م������ن الغ������رق لتع������ود إل������ى الحي������اة م������ن جدي������د
239F

، فإنه������ا تفه������م  )۲
ف�����ي انس�����اق  إدخاله�����اإحي�����اء اللفظ�����ة القديم�����ة م�����ن خ�����الل : بأن�����ه) االنتش�����ال(

(لغوية تتالءم مع العصر
240F

۳( . 

أللف�������اظ القاموس�������ية ف�������إن ف�������ي ال�������رافض الس�������تعمال اوم�������ع موقفه�������ا 
وإْن ك�����ان  –االلت�����زام بم�����ا نظ�����رت ل�����ه ش�����عرها م�����ا تّش�����ُم من�����ه رائح�����ة ع�����دم 

وس������ط : وتعن������ي) ث������بج(لف������ظ  - م������ثالً  - فق������د ج������اء ف������ي ش������عرها –مح������دوداً 
(ومعظم�������ه وأع�������اله الش�������يء

241F

ظ�������ن أن معناه�������ا س�������هل يس�������ير عل�������ى نوال  .)٤
 وك�������ذلك فإنه�������ا تس�������تعمل الفع�������ل . متلق�������ي ش�������عر رواد الحداث�������ة والتجدي�������د

(كثي������������راً  –بالح�������������اء المعجم�������������ة  –) خَ ص������������ا(
242F

اس�������������تمع : ، ومعن�������������اه )٥
(وأنص�������ت

243F

س�������ر معرف�������ة ييمس�������تعمل بش�������كل  أن�������ه –أيض�������اً  – ظ�������ننوال . )٦
 .)244F۷()ليلة ممطرة(، من ذلك قولها في قصيدة  معناه عند المتلقي

 قد كان في المْرج الجميل عرائش أذبلتها

 ماء كواكب أطفأتهاــــالس ثبجقد كان في 
                                                            

 .۳۰: سايكلوجية الشعر)  ۱( 

 .۱۸٤: لغة الشعر عند الجواهري)  ۲( 

 .من األطروحة،  ۷۰:ص : ينظر)  ۳( 

 .۲/۲۱۹:)ثبج( :لسان العرب :ينظر)  ٤( 

،  ۱/٤۸٦،  ۱/٤۸٥،  ۱/٤۷٤،  ۱/٤۳۲،  ۱/٤۲۷،  ۱/۱۷۰،  ۱/۱٦۳،  ۱/۱۱۸: ة الكاملةــاألعمال الشعري)  ٥( 
۲/۱۰۰  ،۲/۱۰٤  ،۲/۳۲٥. 

 .۳/۳٥: )صيخ( :عرباللسان : ينظر)  ٦( 

 .٤۷٥ -۱/٤۷٤: األعمال الشعرية الكاملة)  ۷( 
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 للمطر الكئيب أصيخيل الكئيب ـــاللي ـــوبقيت ف

 حن الغريب يصوغه قلبي الغريبلوعلى فمي ال

 

 :)245F۱()كن أصدقاءنل(وقولها في قصيدة 

 في الصحاري وفي كلِّ أرٍض تضم البشر

 المناآل أصاختأرض  كلّ 

 تلقت توابيت أحالمنا كلّ أرض

 الضجرووعت صرخات 

 من ضحايا القدر

 

، يمك������ن وص������فها بالمعجمي������ةلت������ي فه������ي وإن اس������تعملت ه������ذه األلف������اظ ا
إال أن ه�������ذا ال يمك�������ن ع�������ّده س�������مة أس�������لوبية ب�������ارزة ف�������ي ش�������عرها ، ألن�������ه 
اس����تعمال مح����دود ج����داً ولعله����ا ل����م تقص����د إلي����ه قص����داً ، ب����ل عّدت����ه م����ن ب����اب 

 .، أو اإلحياء والتجديد المستعمل المفهوم

                                                            

 .۲/۱۰٤: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 
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 في الشعر) العامية(رفضها  :ث
 
 ))البدائية وضحالة الفكرساذجة تعكس العواطف العامية لغة ((

                                                    )( 
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 :في الشعر ) العامية(رفضها  :ث

ب ، أم���������ا دالفص���������حى ه���������ي لغ���������ة الق���������رآن الك���������ريم والت���������راث واأل
: فه�������ي لغ�������ة الح�������ديث الي�������ومي ، وله�������ا أس�������ماء ع�������دة ، منه�������ا) العامي�������ة(

(الخ....لهجة الحديث اليومياللهجة الشائعة ، والدارجة و
246F

۱( . 

، فه������و ، إذن ، ي������دل عل������ى ) العام������ة(اس������م منس������وب إل������ى : والعامي������ة
لعص�������ر اوه�������ي ليس�������ت ولي�������دة  .أنه�������ا لغ�������ة عام�������ة الن�������اس ال خاص�������تهم 

الح�����ديث ، إنم�����ا كان�����ت مالزم�����ة للفص�����حى حت�����ى ف�����ي عص�����ور الفص�����احة ؛ 
أم������رئ (ألن الن������اس حينئ������ٍذ ل������م يكون������وا يتخ������اطبون بمس������توى لغ������ة ش������عر 

وال  .وال������دليل م������ا وص������ل إلين������ا مم������ا س������مي باللهج������ات  –م������ثالً  –) الق������يس
ن�������دري فلع�������ل الش�������عراء أنفس�������هم يتح�������ادثون فيم�������ا بي�������نهم وم�������ع اآلخ�������رين 

قي������ات ت، وال غيرهم������ا م������ن المل) عك������اظ(وال ) المرب������د(بلس������ان غي������ر لس������ان 
 . األدبية

(وق�����د ك�����ان أث�����ر اللهج�����ات كبي�����راً وواض�����حاً ف�����ي الفص�����حى
247F

، وج�����اء  )۲
(ك�������ريم ، وف�������ي ق�������راءات اعت�������د به�������ا المس�������لمونمنه�������ا ف�������ي الق�������رآن ال

248F

۳(  ،
اس������تمرت ب������الرغم م������ن إل������زام الن������اس ((فض������الً ع������ن الش������اذة منه������ا الت������ي 

))(باألخذ بما أجمع عليه المسلمون
249F

٤( . 

والواق������ع اللغ������وي المعاص������ر في������ه مم������ا ج������اءت ب������ه ه������ذه الق������راءات 
�����ا((عل�����ى وف�����ق م�����ا لهج�����ت ب�����ه ألس�����نة بع�����ض الع�����رب ، كق�����راءة   أَنَطْيَن�����اكَ  إِنَّ

())َك�������ْوَثرَ الْ 
250F

ــا{: ف�������ي قول�������ه تع�������الى )٥ ــاكَ إِنَّـــــ ــوثَر أَعطَينـــــ ، وال�������ذي ۱:الك�������وثر}الْكَـــــ

(لهجة ألهل اليمن) االستنطاء(يسمى بـ
251F

٦(. 

                                                            
 .۱٤٥ -۱٤٤: فقه اللغة العربية وخصائصها: ينظر)  ۱( 

 .۹: العربية ، دراسات في اللغة واللهجات واألساليب: ينظر)  ۲( 

 .٥۹: لهجات العرب في القرآن الكريم: ينظر)  ۳( 

 .۲۳۳: اللغة المقارنفقه )  ٤( 

 .٥٥٦ -۱۰/٥٥٥: البحر المحيط : ينظر)  ٥( 

 .۱۲۰: فصول في فقه العربية: ينظر)  ٦( 
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ا ف�������ي بيئ�������ة أوس�������ع مم�������ا ل�������و كان�������ت وألن األلف�������اظ العامي�������ة تحي�������
 راء المعاص�����رين إل�����ى تض�����مين أش�����عارهم، فق�����د م�����ال بع�����ض الش�����عفص�����حى

ا تحمل������ه م������ن ق������درة عل������ى ، وه������م ي������دركون أكث������ر م������ن غي������رهم م������منه������ا 
(واإلث�������ارة اإليح�������اء

252F

رب الع�������، وه�������و ه�������ٌم ش�������غل ب�������ال بع�������ض الش�������عراء  )۱
اللغ������ة (: ب������ـ) ج������اك بي������رك(المعاص������رين ي������دفعهم إل������ى نق������ض م������ا يس������ميه 

 .)253F۲()المهيبة

دعوته�����ا إل�����ى التجدي�����د وإحي�����اء األلف�����اظ  ب�����رغم) (و

تق�����ديس وق�����د عرفن�����ا دعوته�����ا إل�����ى ) اللغ�����ة المهيب�����ة(إال أنه�����ا م�����ن أنص�����ار 
(اللغ���������ة

254F

ت���������رفض اس���������تعمال الش���������عراء المعاص���������رين  –هن���������ا  –إنه���������ا .  )۳
األلف�������اظ العامي�������ة ؛ ألن�������ه ي�������ذكرنا بعه�������ود الظ�������الم وينقلن�������ا إل�������ى آفاقن�������ا 

لغ�������ة س�������اذجة اس�������قطت م�������ا ك�������ان ) العامي�������ة(أن المتخلف�������ة ، فض�������الً ع�������ن 
): الت������رابط(، وتعن������ي ب������ـ )â_||||||‡()255F٤◊=(مترابط������اً ف������ي العربي������ة ، تق������ول ه������ذا 

وه�������ي ف�������ي . لغتن�������ا   به�������اوتمي�������زت ل�������ة الت�������ي اتص�������فت العبقري�������ة المذه
) العامي�������ة(ح�������ين وص�������ف ) عب�������د الق�������اهر(رفض�������ها تس�������ير عل�������ى نه�������ج 

 . )256F٥()السخيفة(بـ

 :ش�����كل ف�����ي العربي�����ة ، تق�����ولمول�����م تكت�����ف ب�����الرفض ب�����ل جعلت�����ه م�����ن ال
إن غي������ر  –أيض������اً  –وم������ن إش������كاالت اللغ������ة العربي������ة ف������ي ه������ذا العص������ر ((

امي�����ة ف�����ي قص�����ائدهم ب�����دالً قلي�����ل م�����ن ش�����عرائنا راح�����وا ي�����دخلون كلم�����ات ع
ق������ول ش������اعر : م������ن األلف������اظ الفص������يحة ، وه������ذا كثي������ر ف������ي الش������عر من������ه

 ):سميح القاسم(المقاومة الفلسطينية 

 ربما تغنم من ناطور أحزاني غفلة

 ربما ّزيف تاريخي جبان ، وخرافي مؤلمة

                                                            
 .۱۹۱ -۱۹۰: لغة الشعر عند الجواهري: ينظر)  ۱( 

 .۱٦۹: حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر: ينظر)  ۲( 

 .من األطروحة ،٦٤:ص: ينظر)  ۳( 

 .۱۸: رسايكلوجية الشع: ينظر)  ٤( 

 .۳: أسرار البالغة: ينظر)  ٥( 
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 ربما لزم أطفالي يوم العيد بدلة

،  الن���������اطور أي الح���������ارس: (وفي���������ه نج���������د م���������ن اللغ���������ة العامي���������ة
())الثوب: أي) البدلة(و

257F

۱(. 

قريب�����ة العه�����د ، أو معاص�����رة ل������بعض ) (لق�����د كان�����ت

 .) ميةالعا(َمن دعوا إلى 

إل������ى إدخ������ال األلف������اظ ) ميخائي������ل نعيم������ة(رفض������ت دع������وة  م������ع أنه������او
غ�������ة عن�������ده لالعامي�������ة ف�������ي الق�������اموس العرب�������ي بمج�������رد اس�������تعمالها ؛ ألن ال

لمنط�������ق ، وال ت�������رتبط م�������ن اخل�������و بن�������ت المص�������ادفة العمي�������اء ، وص�������يغها 
(باألس�����اس النفس�����ي لألم�����ة

258F

م�����ا م�����ن لفظ�����ة دخل�����ت ((ت�����ؤمن بأن�����ه وأنه�����ا   ، )۲
اللغ������ة مص������ادفة وإنم������ا يمش������ي وراء األلف������اظ كله������ا تي������ار م������ن المنط������ق 

())والت��������رابط العجي��������ب
259F

جم��������ع  ، إال أنه��������ا ق��������د اس��������تعملت ف��������ي ش��������عرها )۳
: عل�������������ى  -م�������������ثالً  – )ق�������������رآن(، و ) س�������������جاجيد: (عل�������������ى ) س�������������جادة(
 إنن�����ا ف�����ي الع�����راق((: بع�����ض النق�����اد أجاب�����ت ه�����ذانم�����ا أع�����اب وإ .)260F٤()ق�����رائين(

فه�������ي لفظ�������ة دارج�������ة عن�������دنا تمام�������اً ونح�������ن ) ق�������رائين(نس�������تعمل كلم�������ة 
())مسلمون وال يطعن في إسالمنا

261F

٥( !   

والواق��������ع إن تل��������ك ال��������دعوة وه��������ذا ال��������رفض ج��������اء نتيج��������ة نظ��������رة 
متض�����ادة، قديم�����ة تجع�����ل اللغ�����ة ج�����وهر اإلنس�����ان ، وحاض�����رة ال ت�����رى فيه�����ا 

ول�����يس جدي�����داً الق�����ول ب�����أن ه�����ذا م�����ا ال . دعو إل�����ى تغيي�����ر بنائه�����ا إال أداة وت�����
العرب��������ي األص��������لي ، ف��������ي ال��������وعي ((ينطب��������ق عل��������ى العربي��������ة لص��������لتها 

))(بالمق�������دس ، وتحدي�������داً ب�������القرآن
262F

وأي دع�������وة مض�������ادة ه�������ي ن�������وع م�������ن .  )٦

                                                            

 .۱۷: سايكولوجية الشعر)  ۱( 

 .۲۲: سايكلوجية الشعر: ينظر)  ۲( 

 .۲۳ -۲۲: المصدر نفسه)  ۳( 

 .۲/٥۰۹،  ۲/٤٥۰،  ۲/٤۳۸: األعمال الشعرية الكاملة :  -مثالً  – ينظر)  ٤( 

 .۲/٤۷۱: المصدر نفسه: ينظر)  ٥( 

 .۸۹: الشعرية العربية)  ٦( 



 العربي احلديث نازك املالئكة ولغة الشعر .........................................الفصل األول 

۹۷ 
 

الق�����ول بهوي�����ة أخ�����رى ، ووع�����ي آخ�����ر ، وم�����ا أش�����ّد الت�����زام العرب�����ي بوعي�����ه 
 .كثيراً ) (التزمت به  وهذا ما! المقدس وهويته القومية 
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۹۷ 
 

 
 
 

 :الفصل الثاني
 

الحزن أنساق التعبير عن ظاهرة 
 )نازك المالئكة( واليأس في شعر
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۹۸ 
 

 

 

 

 

 أعبر عّما تحسُّ حياتي

 وأرسم أحساس روحي الغريب

 سأبكي إذا صدمتني السنين

 بخنجرها األبدي الرهيب

 وأضحك مما قضاه الزمان

 على الهيكل اآلدمي العجيب

 وأغضب حين يداس الشعور

 ران اللهيبوُيسخر من فو

 

                                 

                                    )( 
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۹۹ 
 

 

 :أنساق التعبير

وح������دات لغوي������ة عل������ى وف������ق قواع������د  تت������ابع: يقص������د بنس������ق التعبي������ر
 .اللغة ألداء معنى مقصود

اإلنس��������ان الت��������ي تش��������كل جم��������وع لموأس��������لوب ش��������اعر م��������ا محص��������لة 
تك�����وين عقل�����ي يخ�����رج ف�����ي ص�����ورة مادي�����ة مكون�����ة ك((ال�����نص األدب�����ي، وه�����و 

ذهن ، ال�����معن�����ى متك�����امال ، يتمث�����ل ف�����ي م�����ن ألف�����اظ له�����ا نس�����ق خ�����اص ت�����ؤدي 
))(باللفظ الالئق بها ثم يرمز لها 

0F

۱ (. 

وق�����د أهم�����ل كثي�����ر م�����ن الق�����دماء البح�����ث ف�����ي م�����ا يتمث�����ل ف�����ي ال�����ذهن ؛ 
يص�����عب رص�����ده وم�����ن ث�����م دراس�����ته ، َبْي�����د  خف�����ي ش�����يءألن النش�����اط العقل�����ي 

(ص������بت إل������ى مظه������ره الم������ادي أن جه������ودهم أن
1F

ه������و الف������ارق ب������ين  وه������ذا . )۲
ال������درس البالغ������ي الق������ديم وب������ين ال������درس األس������لوبي الح������ديث ال������ذي يأخ������ذ 
بالحس������بان عالق������ة الفك������ر باللغ������ة وك������ذلك الظ������روف الت������ي تح������يط بالمب������دع 

األس��������لوب ( :،أو) الك��������الم النفس��������ي(:في��������ه وه��������و م��������ا يس��������مى ب��������ـوت��������ؤثر 
(كما مر  )الداخلي

2F

۳( . 

غ������ة أداة الش������اعر لله������رب م������ن إن الل  –أيض������اً  –وق������د س������بق الق������ول  
الواق���������ع بأنس���������اق لغوي���������ة تعك���������س االنفع���������االت والتج���������ارب الشخص���������ية ، 

ه������ي الق������وة الخفي������ة الت������ي ت������دعو فك������ر الش������اعر إل������ى اختي������ار ) الموهب������ة(و
(اإلب������داع الش������عري الت������ي س������متها ين������ة لحظ������ة عاق مـ������ـألف������اظ وأنس

 (بـ) :3( )السكرة اللغويةF٤(. 

وظيف��������ة تعبيري��������ة ، م��������ع  –عل��������ى األغل��������ب  –ة الش��������اعر إّن وظيف��������
، ) الوظيف����������ة االنفعالي����������ة( : –أيض����������اً  –اهتمامه����������ا ب����������المتلقي ، وتس����������مى 

تج�����اه م�����ا يش�����عر ب�����ه   هترك�����ز عل�����ى المب�����دع ألن ه�����دفها التعبي�����ر ع�����ن موقف�����
                                                            

 .۱۸. بناء األسلوب في شعر الحداثة)  ۱( 

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها: ينظر)  ۲( 

 .من األطروحة ،۲۸:ص: ينظر)  ۳( 

 .من األطروحة ،۳۰: ص: ينظر)  ٤( 
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۱۰۰ 
 

(ويتح��������دث عن��������ه
4F

ارتف��������اع ( :ويتجل��������ى ه��������ذا فس��������يولوجياً ، متم��������ثالً ب��������ـ.  )۱
ي�����������ق ، والنب�����������ر ، والجه�����������ر ، الص�����������وت وانح�����������داره ، والتفخ�����������يم والترق

س�������نن اللغوي�������ة ل، أو  ف�������ي الخط�������اب المكت�������وب ، متم�������ثالً با...) والهم�������س ، 
(...)، التعجب ، االستغاثة ، الندبة،االستفهام ( : المعروفة ، مثل

5F

۲(. 

عل�������ى إطالق�������ه ) روم�������ان ياكبس�������ن(ك�������الم وعلي�������ه ال يمك�������ن قب�������ول 
ال�����ذي الش�����عر ه�����و ف�����ي جمي�����ع األح�����وال ك�����ذب ، والش�����اعر ((: عن�����دما يق�����ول

))(ب������دون ت������ردد ب������دءاً م������ن الكلم������ة األول������ى ال قيم������ة ل������هيق������دم الك������ذب  ال
6F

؛ )۳
ألن الش�����اعر ق�����د يعّب�����ر ع�����ن نفس�����ه ، أو عّم�����ا ي�����راه بص�����دق وم�����ن ث�����م ف�����ال 

 .كلـّهميمكن تعميم هذا القول على الشعراء 

ال�������ذي ينتم�������ي إل�������ى ش�������عر الحداث�������ة ) (وش�������عر 

رة الش�������عر العرب�������ي ، إل�������ى أس������� –أيض�������اً  –، ينتم�������ي  بمالمح�������ه الخاص�������ة
ولغت������ه ه������ي لغته������ا ، وانتم������اؤه إليه������ا ، وم������ن ث������م فإن������ه يتعام������ل بأس������اليب 

بفض�������ل ه لغ�������ة أخ�������رى يح�������وأدوات العربي�������ة الت�������ي تت�������يح للمب�������دع م�������ا ال تن
وق������ارئ ش������عرها ي������درك م������ا كان������ت تعاني������ه م������ن انفع������االت ذاتي������ة . س������عتها 

عّب������رت عنه������ا ف������ي ش������عر المرحل������ة األول������ى الت������ي تمث������ل عن������د الش������عراء 
، وف������ي ش������عر المراح������ل والتعبي������ر ع������ن ال������ذات حاس������يس األالب������وح بمرحل������ة 

(تقس������يم بع������ض الدارس������ين، إذا م������ا مض������ينا م������ع ق������ة أيض������اً حالال
7F

، ال������ذي  )٤
 : قسم شعرها على مراحل ثالث

مأس�������اة : (مث�������ل ف�������يتتومرحل�������ة التعبي�������ر ع�������ن التجرب�������ة ،  :األول�������ى
 ).عاشقة الليل( :، و)الحياة

ش������ظايا ( :وتتمث������ل ف������ي مرحل������ة ال������وعي بأبع������اد التجرب������ة ، :الثاني������ة
 ) .شجرة القمر( :و) قراءة الموجة( :و) ورماد

                                                            
 .۳٥: التواصل اللساني والشعرية: ينظر)  ۱( 

 .۱٥۸ :األسلوبية واألسلوب : ينظر)  ۲( 

 .۱۱: قضايا الشعرية)  ۳( 

 .Ô’Û˙ª^=◊â_‡ : (۲۰(شعر في دراسة  :محمد عبد المنعم خاطر ، في. د)  ٤( 
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۱۰۱ 
 

مرحل�����ة اإلع�����الء واالنط�����الق بالتجرب�����ة إل�����ى آف�����اق روحاني�����ة  :األخي�����رة
يغي���������ر ( :و) للص���������الة والث���������ورة( :س���������امية ، وتتمث���������ل ف���������ي

 ) .ألوانه البحر

وق������د عب������رت الش������اعرة عم������ا تخ������تلج ب������ه نفس������ها ، ع������ن ذاته������ا وع������ن 
ش������اؤم أخ������ذ مأخ������ذه فيه������ا ، وال س������يما مس������ألة اآلخ������ر ، وك������ان الي������أس والت

ه������ذا ص������راحة ف������ي ت ن������بي كم������ا سيوض������ح ،) الوج������ود(الحي������اة والم������وت، أو 
وه�����و ((: عن�����وان مطولته�����ا األول�����ى ، تق�����ول عن�����ه) مأس�����اة الحي�����اة(ل�����ـتق�����ديمها 

عن������وان ي������دل عل������ى تش������اؤمي المطل������ق وش������عوري ب������أن الحي������اة كله������ا أل������م 
())وإبه���������ام وتعقي���������د

8F

م���������اني للس���������وف األوتش���������اؤمها يف���������وق تش���������اؤم الفي )۱
ك�������ان يعتق�������د أن الم�������وت نع�������يم ألن�������ه يخ�������تم ع�������ذاب ((ال�������ذي ) ش�������وبنهاور(

))(اإلنس�����ان
9F

أم�����ا أن�����ا فل�����م تك�����ن عن�����دي (( :، أم�����ا ه�����ي فتق�����ول ع�����ن الم�����وت )۲
ت يل������وح ل������ي مأس������اة الحي������اة كارث������ة أقس������ى م������ن الم������وت ، وك������ان الم������و

وذل�����ك ه�����و الش�����عور ال�����ذي حملت�����ه م�����ن أقص�����ى أقاص�����ي ص�����باي . الكب�����رى 
())إلى سن متأخرة

10F

۳( . 

قابي������ل : (ثي������ر م������ن قص������ائدهاويتض������ح ه������ذا الش������عور ف������ي عنوان������ات ك
(وهابي�������ل

11F

(، عي�������ون األم�������وات  )٤
12F

(، مأس�������اة الش�������اعر )٥
13F

، كآب�������ة الفص�������ول  )٦
(األربع�����������ة 

14F

(، أنش�����������ودة األم�����������وات )۷
15F

(، مرثي�����������ة لإلنس�����������ان )۸
16F

، مأس�����������اة  )۹
(األطفال

17F

۱۰(  ، 
                                                            

 .۱/۹: ةاألعمال الشعرية الكامل)   ۱( 

 .۱/۱۰: المصدر نفسه)   ۲( 

 .۱/۱۰): مقدمة مأساة الحياة: (المصدر نفسه)   ۳( 

 .۱/۳٦: المصدر نفسه)   ٤( 

 .۱/٤۳: المصدر نفسه)   ٥( 

 .۱/۹۲: المصدر نفسه)   ٦( 

 .۱/۱۲۹: المصدر نفسه)   ۷( 

 .۱/۱٤۹: المصدر نفسه)   ۸( 

 .۱/۱٥٥: المصدر نفسه)   ۹( 

 .۱/۱٦۰: سهالمصدر نف)  ۱۰( 



 عبري عن ظاهرة احلزن واليأس يف شعر نازك املالئكةأنساق الت............................ الفصل الثاني 

۱۰۲ 
 

(أح�������زان الش�������باب
18F

(، ب�������ين فك�������ي الم�������وت  )۱
19F

(، مرثي�������ة غري�������ق )۲
20F

۳(  ،
(ريق������ة، المقب������رة الغ

21F

(، مرثي������ة ف������ي مقب������رة ريفي������ة )٤
22F

، الكلم������ات المكتوب������ة  )٥
(المكتوب������ة عل������ى القب������ر

23F

(، جن������ازة الم������رح )٦
24F

(، قب������ر ينفج������ر )۷
25F

وكم������ا  ...) .،)۸
، تق�������ول ف�������ي أس�������ها وتش�������اؤمهايه�������و س�������بب ) الم�������وت(ن وكم�������ا قال�������ت ف�������إ

 :)26F۹()الكوليرا(قصيدة 

 

 وتـــــــــكي صـــان يبــكــل مك يــــف
 ــوتــــــــه المـــد مّزقـــا قـــذا مـــهــ
 ــــــــوتــــوت المـــــــوت المــــــــالم

 مما فعل الموت الصارخ يا حزن النيل

ف������ي تفكيره������ا م������ن  ينب������ئ عم������ا وقـــ������ـر) الم������وت(فتكراره������ا كلم������ة 
ص������ور ل������ه ، مخفي������ة ، ال تفارقه������ا ، وكأنه������ا مّج������ت س������ماعها ، فه������ي ت������دل 

 .على الفناء الذي تخافه وال تتمناه 

يائس������ة ف������ي الحي������اة ال������دنيا ، فق������د ش������غلها  وه������ي وإن كان������ت متش������ائمة
 . المجهول ، وهو ما بعد الموت 

 

 

                                                            
 .۱/۱٦٦: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۱/۳۸۰: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۱/۳۸۰: المصدر نفسه)  ۳( 

 .۱/٤۰۲: المصدر نفسه)  ٤( 

 .۱/٥۰٤: المصدر نفسه)  ٥( 

 .۱/٥۱۸: المصدر نفسه)  ٦( 

 .۲/۱۰۷: المصدر نفسه)  ۷( 

 .۲/۱۱۹: المصدر نفسه)  ۸( 

 .۲/۹۹: المصدر نفسه ) ۹( 
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 :)27F۱()عيون األموات(تقول في قصيدة 

 كل عينين تنظران إلى األفــــ       ـــق بعيداً عن كل ما في الحياة
 آه يا رّباه آه آه لو فهم األحــــ     ـــياء ماذا في أعــين األمــوات

عل������ـّها تع������رف م������اذا  تتك������رروحس������رتها فالمي������ت يش������خص بص������ره ، 
وش�����عرها يدل�����ـّهم بألف�����اظ الح�����زن والي�����أس  .ي�����رى المي�����ت ف�����ي تل�����ك اللحظ�����ة

 :والفناء مثل

(القب�����������ر(
28F

(، الم�����������وت )۲
29F

(، ت�����������ابوت )30F٤(ت، رف�����������ا )۳
31F

(، ال�����������دجى )٥
32F

٦(  ،
(، ضباب

33F

(، القدوم )۷
34F

(، دموع )۸
35F

(، المأساة )۹
36F

۱۰(  ،(.... 

تعرف أس�������ها فس�������نيأم�������ا األنس�������اق اللغوي�������ة الت�������ي عب�������رت به�������ا ع�������ن 
 .المباحث القادمةعليها في 

وتطبيق��������������اً لمقتض��������������يات ال��������������درس األس��������������لوبي ، وألن مع��������������دن 
س�����ائل تعبيري�����ة تب�����رز وم�����ا يق�����وم ف�����ي اللغ�����ة م�����ن ) ب�����الي(األس�����لوبية َحَس�����ب ((

المفارق���������ات العاطفي���������ة واإلداري���������ة والجمالي���������ة ب���������ل حت���������ى االجتماعي���������ة 
))(والنفس�������ية

37F

 ي�������أسوح�������زن ف�������ال من�������اص م�������ن البح�������ث ع�������ن س�������بب ،  )۱۱
 ).(لق وتشاؤم وق

                                                            
 .۱/٤۳: األعمال الشعرية الكاملة)   ۱( 

 .۲/٥۲، ۲/۱۸۸، ۱/۱۰٥،  ۱/٤٦،  ۱/۲۳: المصدر نفسه)   ۲( 

 .۲/٥۳،  ۱۸۹ -۲/۱۸۸،  ۱/۱۰٥،  ۱/۲۳: المصدر نفسه)   ۳( 

 .۲/۳٤: المصدر نفسه)   ٤( 

 .۲/۳٥: المصدر نفسه)   ٥( 

 .۲/۲۰٦،  ۱/۹٥،  ۱/۸٤،  ۱/٥۹،  ۱/۳۳: المصدر نفسه)   ٦( 

 .٤۱-۲/٤۰: المصدر نفسه)   ۷( 

 .۲/۸٤: المصدر نفسه)   ۸( 

 .۱/۳٤۹،  ۱/۹۳: المصدر نفسه)   ۹( 

 .۱/۳٤۹،  ۱/۱۰۸،  ۱/۹۳،  ۱/۲٤: المصدر نفسه)  ۱۰( 

 .٤۱:األسلوبية واألسلوب )  ۱۱( 
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 ) :(ليأس والتشاؤم عنداالحزن و

يمك��������ن الق��������ول إن اهتمامه��������ا بالفلس��������فة ق��������د قّربه��������ا م��������ن الفلس��������فة 
ح باعتناقه����������ا ه����������ذا الم����������ذهب ، وه����������ي وإن ل����������م تص����������رّ  )∗()الوجودي����������ة(

(وأنه������ا م������ّرت بفت������رة تش������كك ، إال أنه������ا ص������ّرحت بتش������اؤمها ،الفلس������في
38F

۱(  ،
وه���������ي م���������ن س���������مات ) االغت���������راب(أو  فض���������الً ع���������ن إيثاره���������ا العزل���������ة

(الوج������ودي
39F

لس������ت ((: ش������عاراً له������ا ) رش������وبنهاو(ت كلم������ات ، وإنه������ا اتخ������ذ )۲
لس�����ت أدري لم�����اذا نرف�����ع الس�����تار ع������ن حي�����اة جدي�����دة كلم�����ا أس�����دل عل������ى ((

())....هزيمة أو موت 
40F

۳(  

وتأثره������ا بالفلس������فة ب������دا واض������حاً ف������ي ش������عرها ، كم������ا ف������ي قص������يدة 
أش��������ياء ) ي األمي��������ردي��������ز(الت��������ي فلس��������فت فيه��������ا وزميلته��������ا  )41F٤()خراف��������ات(

، الس��������كون ، الش��������باب ، الخل��������ود ، ع��������يم ن، األم��������ل ، ال الحي��������اة: (مختلف��������ة
 ) .الكراسي والمناضد والستائر(وحتى ) القلوب ، العيون

عل�������ى األس�������ماء المعّرف�������ة النافي�������ة ) ال(وك�������ذلك م�������ن خ�������الل إدخ�������ال 
(انته�������اءال�������ال : (التعري�������ف ، بينه�������ا وب�������ين االس�������م مث�������ل) أل(ب�������ـ

42F

، ال�������ال  )٥
(شيء

43F

(لال شعور، ا )٦
44F

(الال نهاية ، )۷
45F

(الال أمس )۸
46F

۹(  ، 

                                                            

ه�����و الحقيق�����ة ، والحقيق�����ة ه�����ي فع�����ل الحري�����ة ، وال توج�����د للف�����رد ت�����رى ه�����ذه الفلس�����فة أن الوج�����ود     ) ∗( 
حينم�������ا ين�������تج ش�������يئاً ، وه�������ي ذاتي�������ة والذاتي�������ة ه�������ي الحقيق�������ة ، أي أن اإلنس�������ان ه�������و ه�������دفها إال 

: م�������دخل جدي�������د إل�������ى الفلس�������فة: ينظ�������ر) . ۱۸٥٥ -۱۸۱۳كي�������ر كج�������ورد : (ومادته�������ا ، ورائ�������دها
 .۱٥۹) : نيقوال برديائيق(، والفلسفة الوجودية عند  ۱٤۹ -۱٤۸

 .من األطروحة ،۲۲: ص: ينظر)    ۱( 

 .۱٦٦): نيقوال برديائيق(لسفية الوجودية عند الف: ينظر  )  ۲( 

 .۱/۱۰: األعمال الشعرية الكاملة)    ۳( 

 .٦۲ -۱/٥۹: المصدر نفسه)    ٤( 

 .۲/۸۲،  ۱/۹٥: المصدر نفسه  )  ٥( 

 .۲/۱۱٦،  ۱/۲۱٤،  ۱/۱۹٥: المصدر نفسه )   ٦( 

 .۱/۲۱٦: المصدر نفسه)    ۷( 

 .۲/۱۱۷،  ۱/۳۱۷: المصدر نفسه)    ۸( 

 ۲/٤۷: المصدر نفسه)    ۹ (
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(ال�������ال كي�������ان
47F

(ال�������ال زم�������ن،  )۱
48F

(، ال�������ال مك�������ان )۲
49F

(، ال�������ال ح�������دود )۳
50F

٤( ( ،
(حدود

50F

(، وهذا مما كثر في كتب الفلسفة القديمة والحديثة) )٤
51F

٥( . 

، ع  وش������اعرة ف������ال ش������ّك ف������ي رومانس������يتهاالطب������ا) (وألنه������ا 

(الت���������ي اعترف���������ت ، ه���������ي ، بغلبته���������ا عل���������ى طباعه���������ا
52F

 ومانس���������ي، والر )٦
الوج�����ودي الم�����درك لحقيق�����ة الوج�����ود ال�����ذي يه�����دده الم�����وت ، ولح�����دود العق�����ل 
يفق�����د االطمئن�����ان ، ويع�����يش قلق�����اً ، مم�����ا ي�����دعوه إل�����ى االحتم�����اء بم�����ا ه�����و ال 

(ش�����عوري ، وم�����ن ث�����م يه�����رب إل�����ى األحاس�����يس الذاتي�����ة والحي�����اة الباطني�����ة
53F

۷( ،
(الباطني������ة

53F

 ه������و اإلحس������اس بأن������ه ل������م يح������يَ : ، ومبع������ث القل������ق الوج������ودي )۷
ذي يحق�����ق في�����ه مطامح�����ه ، أي أن�����ه يش�����عر بقص�����ر حيات�����ه بالق�����در الك�����افي ال�����

(رض عليه إحساساً بالقلقفمما ي
54F

۸( . 

إال ع�������ن ِكب�������ر أو  ي ال ي�������نمم�������ذهب إلح�������ادوب�������المنظور ال�������ديني فه�������و 
أم�����ا اإليم�����ان . أو جه�����ل ، وه�����و ط�����ارئ عل�����ى الفط�����رة ، و انح�����راف أعت�����و 

(فهو اعتقاد الفطرة التي فطر هللا الناس عليها
55F

۹( . 

ع���������راض ع���������ن ذك���������ر قلق���������ة عن���������د اإلة تك���������ون وال���������نفس اإلنس���������اني

ــةً      و{:كم�����ا ف�����ي قول�����ه تع�����الى )(فاطره�����ا ــه معيشـــ ــإِن لَـــ ــرِي فَـــ ــن ذكْـــ ــرض عـــ ــن أَعـــ َمـــ

 .)۱۲٤:طه( }ضَنكاً

                                                            
 .۲/٥۲،  ۲/٤۷ :األعمال الشعرية الكاملة  ) ۱( 

 .۲/۷۹ :المصدر نفسه)   ۲( 

 .۲/۸۲ :المصدر نفسه)   ۳( 

 .۲/۱۱٦ :المصدر نفسه)   ٤( 

 .٦۳٤: ضمن كتاب تذكاريفي أحمد مطلوب ، . د) ‡_Ô’Û˙ª^=◊â(لغة : ينظر)   ٥( 

 .۱/۱۰): مقدمة مأساة الحياة(ملة األعمال الشعرية الكا: ينظر)   ٦( 

 .۳: تأمالت وجودية: ينظر)  ۷( 

 .۹۹: المصدر نفسه: ينظر)  ۸( 

 .۱۰۰ -۹٦: أصول الدين اإلسالمي: ينظر)  ۹( 
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ه�����ي بخ�����الف ال�����نفس المطمئن�����ة الت�����ي أش�����ار له�����ا الق�����رآن الك�����ريم ف�����ي و

ــا{ : قول��������ه تع��������الى ــا يــــــ ــنفْس أَيتُهــــــ ــةُ  الــــــ ــي* الْمطْمئنــــــ ــ ارجِعــــــ ــك ىإِلَــــــ ــيةً ربــــــ  راضــــــ

  .) ۲۸:الفجر(}مرضيةً

واض�����ح ف�����ي أغل�����ب ش�����عرها ، قل�����ق عل�����ى ) (وقل�����ق 

  :)56F۱()صراع(وقلق على ما سيكون ، تقول في قصيدة ما كان

 رخكي مرح ساـحـي ضــوأضحك من كل ما في الوجود        وف
 اثرــــالم العــالعما ــرهـيـثـي       ار ــــقـتـة واحـريـخـي سـبـلـفق
 ره الــناخني دودـكـحـضـيـف       ي الثرى ــتي فــمقن ــدق مـأح

 افرـــه الكـــوقـلـخـّرد مـمـيب        تــــة رب ٍّ كئـك ضحكحوأض
 دمعي دماء... وأبكي وأضحك
 ضحكي ندم... وأبكي وأضحك

 ياءـــت الضــحـرغ تــيَم أمـفـف
 لمـــت الظـحـد تــيرقــؤاداً سـف

بالنهاي������ة فه�����ي تعب������ر ع������ن نفس�����ها المتش������ائمة القلق������ة بفع�����ل إحساس������ها  
الت�������ي تنتظره�������ا ، حي�������ث ال�������دود وظلم�������ة اللح�������د بانتظ�������ار القل�������ب مكم�������ن 

 .العواطف اإلنسانية وأساس الحياة

والفلس���������فة الوجودي���������ة أق���������رب الفلس���������فات إل���������ى الش���������عر ، والش���������عر 
ة أق��������رب الفن��������ون إليه��������ا ، والش��������اعر يخل��������ق عالم��������ه الوج��������ودي  بوس��������اط

الكلم������ة ، أي الق������ول الم������وزون ، وه������و ف������ي نظ������ر مش������ايعي ه������ذه الفلس������فة 
يخل������ق الك������ون بالكلم������ة ، ) عم������ا يص������فونتع������الى (خل������ٌق كم������ا أن الب������اري 

عقلي�����ة ، بينم�����ا كلم�����ة الش�����اعر ) (والف�����ارق بينهم�����ا ه�����و إن كلم�����ة الب�����اري 
(عاطفية انفعالية

57F

۲( . 

                                                            

 .۳۸ -۲/۳۷: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۱۱٥ -۱۱۱: اإلنسانية والوجودية في الفكر العربي: ينظر)  ۲( 
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وإن كان������������ت  –وللش������������اعر الوج������������ودي أن يتن������������اول أي موض������������وع 
أن يرتف�������ع  بش�������رط –أغ�������راض الش�������عر الوج�������ودي  أش�������يع الم�������وتالحي�������اة و

إب�����داع م�����ا يمك�����ن ف�����ي نط�����اق الذاتي�����ة ، بعي�����داً ع�����ن أي أحك�����ام خارج�����ة  إل�����ى
ال������دين أم األخ������الق ، وعلي�������ه  ع������ن نطاق������ه الفن������ي ، س������واء ص�������درت ع������ن

لإلب�����داع ف�����ال جن�����اح علي�����ه حظـّ�����ـاً ا م�����حت�����ى الرذيل�����ة أو الش�����ر إن وج�����د فيه
أن تك������ون موض������وعات للش������عر أن يخ������وض فيهم������ا ، ب������ل ه������ي األح������رى ب������

؛ ألنه������ا تعب������ر ع������ن س������قوط اآلني������ة ، وه������ذا الس������قوط ه������و ال������ذي الوج������ودي 
يول�����د القل�����ق ال�����ذي ينظ�����ر ل�����ه ف�����ي الم�����ذهب الوج�����ودي عل�����ى أن�����ه المح�����رك 

(األكبر للشعر
58F

۱( . 

ق له������ذه األغ������راض ، فق������د مص������دا) (وف������ي ش������عر 

ق������ول ف������ي ، ت )60F۳()الراقص������ة المذبوح������ة(، و  )59F۲()الع������ار لس������غ(كتب������ت ع������ن 
 ):غسالً للعار(قصيدة 

 وادـــــــرجة ودموع وســـوحش! أّماه 
 وانبجس الدم واختلج الجسم المطعون

 عر المتموج عشش فيه الطينـــــوالش
 معها إال الجالدــــــــــــــولم يس! أّماه 

 يجيء الفجر وتصحو األورادـوغداً س
 رون تنادي واألمل المفتونــــــوالعش

 ة واألزهارــفتجيب المرج             
 غسالً للعار... رحلت عنا              

 

مكون��������ات فه��������ي ترس��������م ص��������ورة لع��������ادة اجتماعي��������ة تس��������ود أغل��������ب 
ل�������ذنب مخ�������ل بالش�������رف المجتم�������ع العراق�������ي ، تقت�������ل فيه�������ا الم�������رأة علن�������اً 

، ص������ورة تب������ين فت������اة ف������ي العش������رين م������ن عمره������ا  وه������ي تس������تغيث تقترف������ه
                                                            

 .۱۳۹ -۱۳۸: الوجودية في الفكر العربياإلنسانية و: ينظر)  ۱( 

 .۲/۲٤۹: األعمال الشعرية الكاملة)  ۲( 

 .۲/۲۳٤: المصدر نفسه)  ۳( 
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رغم م�������ن س�������يح دمه�������ا وش�������عرها أمه�������ا إال أن الج�������الد ال يأب�������ه عل�������ى ال�������
) الج��������اني(له��������ذا التقلي��������د ؛ ألن المض��������مخ ب��������الطين ، ث��������م تب��������ين رفض��������ها 

 :تقول يستحل الحرام لنفسه ويفتخر بفعلته  ،

 ي ويلقى الناســـــويعود الجالد الوحش
 مّزقنا العار –ح مديته ــــــالعار؟ ويمس

 معة أحرارـبيض الس –ء ورجعنا فضال
 ر؟ وأين الكأس؟يارّب الحانة ، أين الخم

 لى العاطرة األنفاســـــناِد الغانية الكس
 دارــــــرآن وباألقـــيها بالقـنـدي عيــأف

 اتك ياجّزارــــــــــإمأل كاس              
 وعلى المقتولة غسل العار             

فالج����������اني يف����������دي ب����������أغلى المقدس����������ات وه����������و الق����������رآن ، لملذات����������ه 
 .ه وجريرتهورغباته الشيطانية وينسى جرم

بالوجودي������ة ، ) (ف������ال غراب������ة م������ن ت������أثر ، وبع������د 

م������ن نتيجت������ه ال������نفس القلق������ة والي������أس والتش������اؤم ، وق������د عّب������رت عن������ه وك������ان 
 .في شعرها بأنساق لغوية مختلفة
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 :أوالً 
 

 نسق االستفهام
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 :نسق االستفهام
) فه��������م: (ومج��������رده) اس��������تفهم: (مص��������در للفع��������ل المزي��������د: االس��������تفهام

ث�����ر م�����ا تعط�����ي ص�����قة أكالالوه�����ذه  .) والت�����اء الهم�����زة والس�����ين: (علي�����ه زب�����دت
اس���������تعطيت أي طلب���������ت : وتق���������ول((): س���������يبويه(معن���������ى الطل���������ب ، يق���������ول 

إلي�������ه العتب�������ى ، ومث�������ل ذل�������ك اس�������تفهمت ، العطي�������ة ، واس�������تعتبته أي طلب�������ت 
))(واستخبرت أي طلبت إليه أن يخبرني

61F

۱( . 

ه اللغ������وي م������ن االس������تفهام نس������قاً لغوي������اً ُيس������تمد م������ن أص������ل والغ������رض
))(وحقيقته طلب الفهم((

62F

۲(. 

أم�����ر ؛ ألنن�����ا حينم�����ا نس�����أل شخص�����اً ف�����إّن رائح�����ة : طل�����ب فه�����وألن�����ه و
وبني�������ة االس�������تفهام توليدي�������ة كأس�������لوب األم�������ر إال أن . األم�������ر ال تخل�������و من�������ه 

بينهم�����ا فرق�����اً دقيق�����اً يرج�����ع إل�����ى حرك�����ة المعن�����ى الض�����دية ف�����ي البنيت�����ين، فف�����ي 
ل�����ى الخ�����ارج، أي م�����ن العم�����ق بني�����ة األم�����ر تك�����ون ه�����ذه الحرك�����ة م�����ن ال�����ذهن إ

حي������ث تتج������ه م������ن إل������ى الس������طح ، أم������ا ف������ي بني������ة االس������تفهام ، فب������العكس ، 
الخ������ارج إل������ى ال������ذهن ، أي م������ن الس������طح إل������ى العم������ق ، وعلي������ه فالمقص������ود 

حص����ول ال����ذهاب ال����ذي ه����و ف����ي الخ����ارج ) ه����ل ذه����ب يوس����ف؟: (م����ن قولن����ا
حص������ول ال������ذهاب ال������ذي ه������و ): اذه������بْ : (ف������ي ذه������ن الم������تكلم ، وم������ن قولن������ا

(ذهن في الخارجفي ال
63F

۳( . 

ف�����ي العربي�����ة وح�����دات لغوي�����ة معين�����ة يترك�����ب منه�����ا نس�����ق االس�����تفهام و
الهم�����زة ، ه�����ل ، م�����ا ، : (م�����ع م�����ا ت�����دخل علي�����ه م�����ن وح�����دات أخ�����رى ، وه�����ي

(، ولكلٍّ معناها) َمْن ، كيف ، أيان ، أنى ، كم ، وأيّ 
64F

٤( . 

(ع ه����������ذه الوح����������دات اس����������تعماالً يش����������أ) ه����������ل(والهم����������زة و
65F

، إال أّن  )٥
ه������ي ح������رف االس������تفهام ال������ذي ال ي������زول عن������ه إل������ى ((إذ  الهم������زة: األص������ل

))(غي������ره ، ول������يس لالس������تفهام ف������ي األص������ل غي������ره
66F

: حت������ى ق������الوا عنه������ا.  )٦

                                                            
 .٤/۷۰: الكتاب)  ۱( 

 .۱/۱۸: مغني اللبيب)  ۲( 

 .۲۸٥): قراءة أخرى(البالغة العربية : ينظر)  ۳( 

 .۱/٥۱٤: عروس األفراح: ينظر)  ٤( 

 .٤/٤٤۷: يةشرح الرضي على الكاف: ينظر)  ٥( 

 .۱/۹۹: الكتاب)  ٦( 



 عبري عن ظاهرة احلزن واليأس يف شعر نازك املالئكةأنساق الت............................ الفصل الثاني 

۱۱۱ 
 

ر ح�������ذفها ، ومجيئه�������ا لطل�������ب التص�������و لج�������واز إنه�������ا أّم ب�������اب االس�������تفهام ؛
 ، فه������������ي مختص������������ة بطل������������باألخ������������رى والتص������������ديق بخ������������الف األدوات 

تم��������ام  ، كم��������ا إنه��������ا ت��������دخل عل��������ى المثب��������ت والمنف��������ي ، وله��������االتص��������ور
(يردالتص������������

67F

وق������������د ُبني������������ت أدوات االس������������تفهام األخ������������رى لتض������������منها .  )۱
(معناها

68F

۲(. 

؛ ألّن ) الهم��������زة(أش��������ّد ق��������وة م��������ن  ) ه��������ل(عل��������ى أن االس��������تفهام ب��������ـ
الخاص�����ة ) ِم�����ن: (، وك�����ذلك ق�����د تق�����ع بع�����دها) ال(الس�����ائل يتوق�����ع الج�����واب ب�����ـ((

ــلْ{: بالس�����لب ، مثال�����ه ف�����ي الق�����رآن ــن هـــ ــد مـــ ا م�����: ، فك�����أّن معناه�����ا ۳۰:ق }مزِيـــ

))(من مزيد
69F

۳( . 

: الخ������ -ويع������ّد اللغوّي������ون الوح������دات الت������ي ت������ؤدي غ������رض االس������تفهام 
غي�����ر المتن�����اهي ف�����ي  أس�����ماء تغن�����ي ع�����ن الك�����الم الكثي�����ر –) الهم�����زة وه�����ل(

) ك�����م مال�����ُك؟: (فم�����ن ذل�����ك قول�����ك((): اب�����ن جن�����ي(األبع�����اد والط�����ول ، يق�����ول 
ل�����ك أم عش�����رون ، أم اأعش�����رةٌ م: أال ت�����رى أن�����ه ق�����د أغن�����اك ذل�����ك ع�����ن قول�����ك

ول������م تبل������غ  دون ، أم مائ������ة ، أم أل������ف؟ فل������و ذهب������ت تس������توعب األع������داثالث������
) أي�����ن(ق�����د أغنت�����ك ) ؟كأي�����ن آتي�����(وك�����ذلك ...ذل�����ك أب�����داً ؛ ألن�����ه غي�����ر متن�����اه 

ق�����د أغن�����اك ع�����ن ذك�����ر ) َم�����ن عن�����دك؟(ع�����ن ذك�����ر األم�����اكن كله�����ا ، وك�����ذلك 
ق�����د غني�����ت ب�����ذلك ع�����ن ذك�����ر األزمن�����ة ) مت�����ى تق�����وم؟(الن�����اس كلّه�����م ، وك�����ذلك 

كي�������ف ، وأي ، (ن نح�������و م�������بقي�������ة األس�������ماء عل�������ى بع�������دها ، وعل�������ى ه�������ذا 
))(، وأنـّىوأيان

70F

٤( . 

وأدوات االس������تفهام ت������دخل عل������ى األفع������ال ف������ي األص������ل ، وأم������ا عل������ى 
ب������اب م������ا يخت������ار في������ه النص������ب (ف������ي ) س������يبويه(األس������ماء فتوس������عاً ، يق������ول 

): ول��������يس قبل��������ه منص��������وب بن��������ي عل��������ى الفع��������ل ، وه��������و ب��������اب االس��������تفهام
، إال أنه�������م ق�������د توس�������عوا فيه�������ا وح�������روف االس�������تفهام ال يليه�������ا إال الفع�������ل ((

: فابت�����دأوا بع�����دها األس�����ماء ، واألص�����ل غي�����ر ذل�����ك ، أال ت�����رى أنه�����م يقول�����ون

                                                            

 .۲۰٥ -۲۰۲: في النحو العربي قواعد وتطبيق: ينظر)  ۱( 

 .۳۲۰: أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين: ينظر)  ۲( 

 .۱٦٦: التطور النحوي)  ۳( 

 .۱/۸۲: الخصائص)  ٤( 
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۱۱۲ 
 

: ه����ل زي����ٌد منطل����ق ، وه����ل زي����د ف����ي ال����دار ، وكي����ف زي����ٌد آخ����ٌذ ، ف����إن قل����ت
))(ول����م يج����ز إال ف����ي الش����عر ـُ����ـبحَ ، وه����ل زي����ٌد ذه����ب ، قه����ل زي����داً رأي����ت 

71F

۱( .
تعمال ف�����إن ك�����ان كثي�����راً ه�����و االس�����) س�����يبويه(ومعي�����ار الق�����بح والحس�����ن عن�����د 

أم�����ا الش�����عراء ف�����ال ُيس�����تغرب اس�����تثناؤهم م�����ن ه�����ذا وه�����م  . ـُ�����ـبحَ وإال ق نَحُس�����
 .أمراء الكالم 

ق�������د يك�������ون حقيقي�������اً ف�������ي اللغ�������ة العادي�������ة أو ف�������ي لغ�������ة واالس�������تفهام 
التخاط������ب الي������ومي ، أم������ا ف������ي اللغ������ة العلي������ا أو الفني������ة والخط������اب المب������دع 

لت�����أثر في�����ه ، مث�����االً عل�����ى ه�����ذا ف�����أكثر م�����ا يك�����ون إلث�����ارة الس�����امع وإقناع�����ه وا

 الَ إِلَــــــــيهِم أَنَّهــــــــم الْقُــــــــرونِ مــــــــن قَــــــــبلَهم أَهلَكْنــــــــا كَــــــــم يــــــــروا أَلَــــــــم {:قول��������ه تع��������الى

ـــــــــونجِعروهللا تب���������ارك وتع���������الى ع���������الم بالظ���������اهر والب���������اطن ال .  ۳۱:ي���������س}ي

تقري�����ر عل�����ى عل�����م أه�����ل مك�����ة به�����الك األم�����م ييس�����تفهم أح�����داً ، وف�����ي اآلي�����ة 
(السابقة

72F

۲( . 

فاالس���������تفهام أس���������لوب يح���������رك ال���������نفس وي���������دعو المتلق���������ي إل���������ى أن 
(المستفهم فيما يشعر ويحس يشارك

73F

۳( . 

الش��������عر خط��������اب مب��������دع أدات��������ه اللغ��������ة بألفاظه��������ا وأنس��������اقها ، وألن و
لنفس�������ية الش�������اعر ف�������ي نس�������ق االس�������تفهام يظه�������ر أس�������رار الح�������وار ال�������داخلي 

(اس�����تدراكها وتوهجه�����ا 
74F

 )(، فق�����د اتخ�����ذت من�����ه الش�����اعرة )٤

وس�������يلة إلظه�������ار يأس�������ها وقلقه�������ا ، وتش�������ككها ، مس�������تعملة أغل�������ب أدوات�������ه ، 
ب�����ه اإلفص�����اح عم�����ا تخ�����تلج ب�����ه نفس�����ها ليش�����كل س�����مة أس�����لوبية ب�����ارزة أرادت 

دون أن تنس�����ى إش�����راك المتلق�����ي ف�����ي م�����ا تش�����عر ب�����ه وتبح�����ث عن�����ه ، إذ ل�����م 
وه�����ي ف�����ي . تطل�����ب الفه�����م حقيق�����ة بق�����در عنايته�����ا بتحقي�����ق ه�����ذا الم�����رام  تك�����ن

النس������ق التزم������ت بم������ا أوص������ت ب������ه غيره������ا ، وه������و احت������رام تعبيره������ا به������ذا 
قواع������د اللس������ان العرب������ي وع������دم الش������طط عنه������ا ، وال ش������ّك ف������ي أّن االلت������زام 

 .بالسنن جزء من جمال األسلوب وليس شرطاً لصحته فقط
                                                            

 .۹۹ -۱/۹۸: الكتاب)  ۱( 

 .٥۸۱: تفسير الجاللين: ينظر)  ۲( 

 .۲۹٦: اليب االستفهام في القرآن الكريمأس: ينظر)  ۳( 

 .۲۳۰: الرؤيا والتشكيل في الشعر العربي المعاصر: ينظر)  ٤(
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۱۱۳ 
 

كم������ا نلح������ظ أنه������ا تس������تفهم ف������ي أغل������ب النص������وص ب������أكثر م������ن أداة 
ظه�����ر مي�����ل لتكش�����ف عم�����ا ف�����ي نفس�����ها م�����ن قل�����ق وحي�����رة ؛ ألن تن�����وع األداة يُ 

نفس������ية الش������اعر إل������ى االستقص������اء وتعط������ش ورغب������ة ف������ي الوص������ول إل������ى 
(حقيقة يطمئن إليها

75F

۱( . 

 :)76F۲()مأساة الشاعر(تقول في قصيدة 

 

 ر واأللحان؟ــــعـاً للشــصر نبع    ا      ــــــلم العواأل حوبــيس الشـلـأف
 ؟مى الحرمانا          عر باللحن في حـــــــشـن الـياة مــع الحـنـأوال تق

 ئن؟ـمــيَم ال يطـيَم؟ فــب إذن ف           ـلـــثه القــــراع يبعـفيَم كان الص
 يَم يمضي يئن؟ـر؟ فـكـفـة والـز          لـة العــيأبى الحياة في وحشفيَم 

 اء فجرُ ــإن جــلة ، فـا          عر في ليـــواطر بالشـرخ الخــذا تصـكـه
 َق شعرُ ـبـم يـئات لـامـنم الظــ           ـغـوق الورأى الراعي الصبي يس

 ؟يراً ـــ؟ وفيَم أبقى أسلهويأين حبي؟          أين : ومضى القلب صارخاً 
 .يراـ،وأحيا ذاك الحزن الكسحي        را   ــــأفــي بــحـي أضــنداً ال إــأب
 

ل والث������اني م������ن ه������ذا ال������نص ، وه������ي البيت������ين األو) الهم������زة(تتص������در 
(كثيراً بهذه األداة مهتستف

77F

۳( . 

: متبوع�����ة بح�����رف عط�����ف ف�����أداة نف�����ي ف�����ي قوله�����ا –هن�����ا  –والهم�����زة 
، وإنم��������ا أرادت ب��������ه تقري��������ر ، واالس��������تفهام ل��������يس حقيقي��������اً ) أفل��������يس ، أوال(

، والتقري������ر ) قناع������ة الحي������اة(وانبع������اث حقيق������ة الش������حوب واألل������م العاص������ر و
(االس�������تفهام المجازي�������ةم�������ن مع�������اني 

78F

 . )79F٥()فتجاه�������ل الع�������ار: (ى، ويس�������م )٤
                                                            

 .۳٥۲: خصائص األسلوب في الشوقيات: ينظر)  ۱( 

 .۱/۱۰۰: األعمال الشعرية الكاملة)  ۲( 

 .۲۳۲،  ۱/۳٤۷،  ۱۳۳٥،  ۱/۳۳٤،  ۱/۱۷٦،  ۱/۷۹،  ۱/٥۰،  ۱/۳٦: المصدر نفسه :ينظر، مثالً )  ۳( 

 .٤۱۹:ينظر المطّول)  ٤( 

 .۲۳۱: حسن التوسل إلى صناعة الترسل: ينظر)  ٥( 
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۱۱٤ 
 

وق����د أف����ادت من����ه الش����اعرة ف����ي تص����وير م����ا تعاني����ه وم����ا تكاب����ده وه����ي تتفك����ر 
ي�����راه المغ�����رورون به�����ذه الحي�����اة  ف�����ي ه�����ذا الوج�����ود الح�����زين إذ ت�����رى م�����ا ال

ال�������ذين يعيش�������ون ض�������حاها وأفراحه�������ا ، بينم�������ا تع�������يش ه�������ي دجاه�������ا ، فق�������د 
،  هج�����ر الراح�����ة :أخ�����ذت تص�����ور بل�����واهم وتحم�����ل معان�����اتهم ، وك�����ان ال�����ثمن

 .ها الدموع التي تذرفها تأثراً وعيون تطهر

) العط�������ف ف�������أداة النف�������يفح�������رف الهم�������زة ( :التت�������ابع عل�������ى أن ه�������ذا
فف�������ي  ،لوح�������دها) الهم�������زة(أعط�������ى بع�������داً داللي�������اً أعم�������ق مم�������ا ل�������و كان�������ت 

النف�����ي تك�����ريس له�����ذا  عل�����ى كث�����رة حص�����ول الح�����دث وف�����ي أداةالعط�����ف دالل�����ة 
المعن����ى أف�����ادت من�����ه الش�����اعرة ق�����وة ض����اغطة عل�����ى ذه�����ن المتلق�����ي م�����ن أج�����ل 

 .ستمالته إلى فكرة النصا

وف�����ي ه�����ذا ال�����نص الش�����عري أكث�����ر م�����ن نس�����ق لالس�����تفهام ب�����أكثر م�����ن 
وق�����د ح�����ذف ألفه�����ا لس�����بقها بح�����رف ج�����ر ٍ  عل�����ى ) م�����ا(اس�����تفهام ب�����ـاداة ، ففي�����ه 

(وف�����ق القاع�����دة
80F

، وذل�����ك ۱: النب�����أ }يتَســـــاءلُون عـــــم{: كم�����ا ف�����ي قول�����ه تع�����الى.  )۱

ف�����يَم ي�����أبى الحي�����اة ،  ف�����يم ك�����ان الص�����راع؟ إذن ف�����يَم ال يطم�����ئن ،: (ف�����ي قوله�����ا
وه������و ف������ي ش������عرها إرادة االنك������ار واالس������تغراب ال الس������ؤال ) ف������يَم يمض������ي؟

(الحقيقي
81F

(وهذا المعنى من معاني االستفهام غير الحقيقي. )۲
82F

۳( . 

أداة االس���������تفهام المس���������بوقة : وق���������د عب���������رت بوس���������اطة ه���������ذا النس���������ق
م������ع م������ا يليهم������ا ع������ن ح������ال الش������اعر عن������دما يع������اني ) ف������ي(بح������رف الج������ر 
وع�����دم االطمئن�����ان وه�����و يع�����يش العزل�����ة واألن�����ين ف�����ال يس�����معه ص�����راع القل�����ب 

 .أحد

س������تفهم به������ا ع������ن الت������ي يُ ) أي������ن(: وف������ي ال������نص اس������تفهام آخ������ر ب������ـ
(المك������ان
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وأي������ن أي������ن حب������ي؟ ،: (ف������ي قوله������اب������التمني  –هن������ا  –منغمس������اً . )٤
أف�����ادت من�����ه الش�����اعرة ف�����ي تص�����وير ح�����ال قل�����ب الش�����اعر وه�����و يت�����ألم ) له�����وي

،  تهبع�������دها رافض�������اً مأس�������ا حت�������ى عل�������ى الحيوان�������ات العطش�������ى ، لي�������نقضّ 
وف������ي . باحث������اً ع������ن الح������ب والله������و متمني������اً لهم������ا وأس������ره لمعان������اة غي������ره

                                                            
 .۱/۳۹۳: مغني اللبيب: ينظر)  ۱( 

 .۲/۲٤۲،  ۲/۲٤۱،  ۲/۲۳،  ۱/۷۷،  ۱/٥٥،  ۱/٤۹: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ۲( 

 .٤۲۰: المطول: ينظر)  ۳( 

 .۲۲۰ – ۱/۲۱۹: الكتاب: ينظر)  ٤( 
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دل������يالً عل������ى س������يطرة  ، )84F۱()أي������ن(فيه������ا ب������ـ ع������دة تس������تفهمش������عرها م������واطن 
ه������ا ه������اجس المك������ان عل������ى نفس������ها المتش������ائمة الخائف������ة م������ن المجه������ول ، كقول

 : )85F۲()فعواناأل(في قصيدة 

 أين أغيب... أين 
 الرتيبهربي المستمر 
 لم يعد يستجيب
 وفيَم صراخ النداء؟لنداء ارتياعي 

 هل هناك مالذ قريب
 سأمضي وإن كان خلف السماء... أو بعيد 

 .أو وراء حدود الرجاء
 

بم�������ا تعاني�������ه م�������ن وحش�������ة وعزل�������ة وخ�������وف م�������ن ولض�������يفها ذرع�������اً 
الم������وت ، فإنه������ا تخ������رج ب������المتلقي إل������ى الفض������اء المفت������وح ، إل������ى الري������ف ، 

عله�����ا تج�����د متنفس�����اً تف�����رغ فيه�����ا آالمه�����ا ، تق�����ول ف�����ي بعي�����داً ع�����ن الض�����جيج 
  :)86F۳()في الريف(قصيدة 

 ياةـــــات الحـادثـين حــاســـة ن      ذه الجنــ    ـي هــياة فـّض الحـقـفلن
 اتــــكائن الحي من خيال المم    جي الــ      ــة تنـنة الطبيعـنا فتـاهـه
 اءُ ــــكـبـيَم الــى وفــيَم األسـفـف  هم السر        ـع أن أفـيـطـنا استــاهـه

 اء؟ـــهل خلت هذه المجالي من األغـــ          ـنام يوماً؟وهل تعّرى الفض
 ودــلـمال الدنيا وسر الخــب ج          لــ ـهم القـطيع أن يفـتـنا يسـاهـه
 فكم في االعشاش من غرّيدّر            يد ـــغات ــمإن ـاٍق فـي بـل حــك

 

                                                            

 .۲/۲۹۸،  ۱/۱۹۷،  ۱/۷۹،  ۱/٤۲،  ۱/۳۱،  ۱/۲۸ :الكاملة الشعرية األعمال: مثالً : ينظر)  ۱( 

 .۲/٥٦: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۷۸ – ۱/۷۷: المصدر نفسه)  ۳( 
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ه�����ل خل�����ت ، وه�����ل : (ف�����ي قوله�����ا) ه�����ل(نس�����تفهم ف�����ي ه�����ذا المقط�����ع ب�����ـ
(النف�����ي: ، اس�����تفهاماً ق�����يض له�����ا مغن�����ى يخ�����رج إلي�����ه كثي�����راً ه�����و) تع�����رى
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۱(  ،
(في  هذا الموضع وفي غيره

88F

۲( . 

تكتش�������ف أن الس�������ر ف�������ي س�������يطرة ش�������بح الم�������وت  –هن�������ا  –وكأنه�������ا 
عل�����ى فكره�����ا وإحساس�����ها بالوحش�����ة ه�����و وجوده�����ا بعي�����داً ع�����ن الطبيع�����ة الت�����ي 

إن الفض�����اء ال�����ذي يس�����ع حت�����ى : م�����ن ينب�����ت الش�����عور بالحي�����اة ، ودليله�����اه�����ي 
 . ل صالً بعد فصاألغنام لن يتعرى ومجاليه لن تفرغ وهو يتجدد ف

يت�������يح ل�������ذي  –بوحدات�������ه ومعاني�������ه الكثي�������رة  –وألن نس�������ق االس�������تفهام 
) (الش�����اعرية إظه�����ار الح�����وار ال�����داخلي ف�����ي نفس�����ه ، ف�����إن 

ء قص�����ائدها وال س�����يما ف�����ي التعبي�����ر ع�����ن القل�����ق تس�����تعين ب�����ه كثي�����راً ف�����ي بن�����ا
(تقول في القصيدة نفسها. الذي تعيشه 

89F

۳(: 

 بآـة واكتــكل راع في وحش        ى؟     ــــم حزانـأراك يالــي مــونــحدث
 دهيه سحر الغابــدو وال يز            ــ   ـــــم المالمح ال يشـهـل راع جـك
 يك أراه؟ــي مقلتــزن فـأي ح            ني  ــــــن أجبـزيــا الحـهـا أيـت يـأن

 يب يداه؟ـــتك ياكئـلـس  أض              يأ ــــــــــرارة والــن المـد مـيـأي ق
 السماء؟ ـنة يحيا وتحت هذي               ـهذه الجكيف يشقى من في حمى 

 ياء؟ـــن وضـاتـن مفـنة مـج             ه ـديـي وبين يـقى الراعــيف يشـك
 

، م������الي أراك������م: (م������ن أداة لالس������تفهام ب������أكثر –هن������ا  –فه������ي تتعج������ب 
لتك�������ون منبه�������ات أس�������لوبية تس�������تفز ) كي�������ف يش�������قى ، ح�������زن ، أي قي�������د أي

أن تطم����ئن إل����ى حقيق����ة يه����دأ وإلحاحه����ا م����ن أج����ل المتلق����ي لي����تفهم م����ا تعاني����ه 
تح�����رر  يح�����زن وكي�����ف يش�����قى َم�����نفكي�����ف . به�����ا روعه�����ا وي�����زول تش�����ككها 

وه������و ف������ي جن������ة ال يفص������ل بين������ه وب������ين ! ين������ة وض������جيجها ود المدي������ق م������ن
ل�����م ت�����رض ف�����الحزن وأغ�����الل القي�����ود نص�����يبها ال�����ذي ! زرق�����ة الس�����ماء فاص�����ل 

                                                            
 .۷۷: علم المعاني تأصيل وتقييم: ينظر)  ۱( 

 .۱/۳۲۱،  ۱/۷۰،  ۱/٤۰،  ۱/۳۰،  ۱/۲٥،  ۱/۲۲: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ۲( 

 . ۱/۸۰: المصدر نفسه)  ۳( 
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ب�����ه حي�����ث ض�����جيج المدين�����ة والبي�����ت ع�����الي الج�����دران ، ت�����أتى له�����ا ه�����ذا م�����ن 
(والتعجب من معاني االستفهام . )التعجب(معنى 

90F

۱( . 

، واألداة  )91F۲()أي(وق��������������د اس��������������تفهمت بغي��������������ر موض��������������ع ب��������������األداة 
أغني�������ة (ف�������ي قص�������يدة ) التعج�������ب(، وجمعتهم�������ا ك�������ذلك بمعن�������ى  )92F۳()كي�������ف(

 :)93F٤()لإلنسان

 ــوء في رفقة الدجى والشرور؟     ؟كيف يعيش الضـ  أي قلب يؤويه
 ود الصدور؟ـياض في هذه األو       عية السود في خمـيا البـكيف يح

 نونا؟ــــكـمـّره الــسان ســاه        وتحـفـــان صكــدرــين تــنـيـع أي
 يوناـــــياً وعــآقـمى مــيا        ت تســـوفاً شقـهــت إال كــقـبـل تــه

تن�������وع أدوات�������ه ليكش�������ف بويتن�������وع اتج�������اه االس�������تفهام عن�������د الش�������اعرة 
ته�����ا وتفجعه�����ا م�����ن حقيق�����ة الم�����وت وكث�����رة التفكي�����ر ال�����ذي يثق�����ل رحيللمتلق�����ي 

كاهله�������ا ، حي��������ث تظه��������ر أدوات أخ��������رى لالس��������تفهام مجتمع��������ة ف��������ي ن��������ص 
 :)94F٥()مأساة الحياة(، تقول في واحد 

 د سميْت بالحياةـأ       ساة ياَمن قــــــها المـتـت أيـلب أنـي القـّدثــح
 ما الذي تصنعين بي في الغد المجــ      ـهول ماذا ترى مصير رفاتي؟

 ي؟ ــأنحائه الظالم الداج  ءو كهف      ملــــي؟ أهــددت لــبر أعـأّي ق
 وي في ظلمة األثباجـأثـاً فـي يو      مــرق بـغيـي ســرى زورقــأم ت
 ؤودني التفكيرـم يـي؟ كـب األو      هام بـعــلـم تـياة كــا حـي يـتــفـله
 ون المصير؟ـرى يكـاذا تـو      ت ومـــــــمـن الـيالي عـــأل اللـداً أسـأب

 

                                                            

 .٤۱۹: المطول: ينظر)  ۱( 

 .۱/۲۸۲،  ۱/۲۰٦،  ۱/۷۹،  ۱/٤۳: األعمال الشعرية الكاملة:مثالً : ينظر)  ۲( 
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م������ا ، م������اذا ، أي ، : (قط������ع ه������ذا ، وح������دات ع������دة لالس������تفهاممفف������ي ال
تفجع�����ت به�����ا م�����ن الم�����وت ال�����ذي ال يف�����ارق ذهنه�����ا مس�����بباً ) زة ، أم ، ك�����مالهم�����
(االستفهام غير الحقيقيمن معاني  عوالتفج. أس والتشاؤميلها ال

95F

۱(. 

: وق����������د ج����������اءت ف����������ي ش����������عرها ، ف����������ي غي����������ر موض����������ع ، األدوات
 .)98F٤()كم(، و )97F۳()أم(،  )96F۲()ماذا(

واح������دة ف������ي أكث������ر م������ن نس������ق  وم������ن أس������لوبها أن ت������ردد أداة اس������تفهام
ي إل�����ى وقف�����ة تأم�����ل م�����ن المتلق�����ي ، ق�����د تط�����ول ، في�����نهض االس�����تفهام لتفض�����

أغني�������ة (عل�������ى أنق�������اض نكب�������ة عاش�������تها الش�������اعرة ، تق�������ول ف�������ي قص�������يدة 
 :)99F٥()لإلنسان

 وم وانطفئي يا          مقلة الشمس في الفضاء البعيدـيــبي يا غـاشح
 د؟ــديـبــتــراق ؟ للــتــيان؟ لالح         ســ  ـنـل؟ ألولمن يشرق الجمال

 ؤوس الضياءـا كـهــدابــكب أه        ولمن تضحك النجوم؟لمن تسـ   
 ج الزرقاءـــســفــنـبـيون الــعـب      ولمن ترقص الفراشات سكرى    

 ي األز          هار؟ في نعسة الشذى النشوانـة فـذوبــذه العـن هـولم
 بية األحضانالوسـ          ـنى ألرض عشــــفي غناء الجداول العذبة 

ب�����دأ ه�����ذا المقط�����ع بن�����داء الغي�����وم الت�����ي ترم�����ز إل�����ى أف�����ول الحي�����اة ، ث�����م ي
خلفه�������ا ، وه�������ذا م�������ن طبيع�������ة الك�������ون ؛ ت�������دعو الش�������مس إل�������ى االحتم�������اء 

اً بلتس��������تغرب م��������ن تجلي��������ان الف��������رح وابتس��������ام الطبيع��������ة، اس��������تغراباً مش��������و
اش������راق الجم������ال ، ض������حك النج������وم ، رق������ص الفراش������ات ، (بالتعج������ب م������ن 

ت������وم ، وق������د بن������ت محها رص������يمونهايته������ا معروف������ة و ...)عذوب������ة األزه������ار
ف�����ت من�����ه لتعب�����ر ع�����ن انفعاله�����ا ثوك) لم�����ن(أبي�����ات عل�����ى  االس�����تفهام ب�����ـاربع�����ة 

بالنهاي��������ة المأس��������اوية لإلنس��������ان ف��������ي أنس��������اق الح��������اد وس��������يطرة الش��������عور 
 : وازية تم

                                                            
 .٤٤٤: أساليب الطلب  عند النحويين والبالغيين: ينظر)  ۱( 

،  ۱/۱۱٤،  ۱/٥۰،  ۱/٤۳،  ۱/۳٥،  ۱/۲۹،  ۱/۲٤،  ۱/۲۲: األعمال الشعرية الكاملة: مثال: ينظر)  ۲( 
۲/۳۹. 

 .۱/۳٤۷،  ۱/۱۷٤،  ۱/۲۷: المصدر نفسه : مثالً : ينظر)  ۳( 

 .۱/۲۹،  ۱/۲٤،  ۱/۲۳: مصدر نفسهال: مثالً : ينظر)  ٤( 

 .۱/۲۳۱: المصدر نفسه)  ٥( 
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۱۱۹ 
 

 مالـرق الجـــلمن يش
 جومـك النـحـلمن تض

 لمن ترقص الفراشات
 

 :، تقول) الحيارى(ذاتها بـ وكانت وصفت الناس في القصيدة

 اذا     يمألون  الوجود ضحكا وحزناــمـون لــالحيارى ال يدرك
 وجنون الحياة من أجل ماذا؟    أّي مغزى وراءها؟ أي معنى؟

 

رها بالي��������أس ال��������ذروة ووتعظ��������م ف��������ي عينه��������ا األم��������ور ويبل��������غ ش��������ع
الت�����ي يق�����ل اس�����تعمالها عل�����ى لس�����ان المب�����دعين إال ألم�����ر ) أي�����ان(فتس�����تفهم ب�����ـ

وق�����د ج�����اءت ف�����ي الق�����رآن الك�����ريم دالل�����ة عل�����ى تعظ�����يم الش�����يء كم�����ا . ول مه�����

ــأَلُ{ :ف�����ي قول�����ه تع�����الى ــان يســـ ــوم أَيـــ ــة يـــ ظ�����رف زم�����ان  ، وه�����ي ٦: القيام�����ة } الْقيامـــ

): س������يبويه(وك������ل واح������دة م������نهن ُتقّس������ر ب������األخرى ، يق������ول  )مت������ى(بمعن������ى 
كن�����ت ق�����د  مت�����ى ،: م�����ا معن�����ى أي�����ان فقل�����ت: ق�����ال اً أال ت�����رى أْن ل�����و أّن إنس�����ان((

فس������ألك  ي زم������ان ؟أف������ي : قل������ت) مت������ى(م������ا معن������ى : أوض������حت ، وإذا ق������ال
))(ع������ن الواض������ح ش������ق علي������ك أن تج������يء بم������ا توض������ح ب������ه الواض������ح
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أي .  )۱
ي������رى أن م������ن الص������عوبة تحدي������د الف������رق بينهم������ا لك������ن الواق������ع ) س������يبويه(أن 

والس������ؤال م ـَ������ـظاللغ������وي ، وفوق������ه لغ������ة الق������رآن الك������ريم أعط������ت معن������ى العِ 
الت�����ي تس�����تعمل للس�����ؤال ) مت�����ى(عل�����ى حس�����اب ) أي�����ان(ل�����ـع�����ن األم�����ر المه�����ول 

ع�����ن ال�����زمن المعت�����اد ، والثاني�����ة أكث�����ر اس�����تعماالً م�����ن األول�����ى ألنه�����ا تس�����تعمل 
إال ) أي�������ان(للس�������ؤال ع�������ن ال�������زمن الماض�������ي والمس�������تقبل بينم�������ا ال تك�������ون 

(للمستقبل
101F

۲( . 

 

                                                            

 .٤/۲۳٥: الكتاب)  ۱( 

 .٤/۲۲۰: معاني النحو: ينظر)  ۲( 
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() مأساة الحياة(في ) (تقول 
102F

۱(: 

 ـــرف شيئاً عن أفقك المجهول           تني أعـــراح ياليـفاف األفـياض
 فاف وصولي؟ــــأياَن يا ضـو           ق فـتم الشـيع أن أكـطـلم أعد أست
 قاء؟ــين اللـتى يحــك ، ولكن م    ني عنــ       ـولي يحدثـــكل شيء ح

 ب األنواءـخـي وتصــراعـج ش       فارحمني من قبل أن ُيحطم المو   
 

ن تع������يش األف������راح وأن تقتن������ع بالحي������اة بأس������لوب ينب������ئ هن������ا تس������تبعد أ
ظ�������م حزنه�������ا وعظ�������م المس�������افة بينه�������ا وب�������ين مش�������ارف الف�������رح ، عِ ع�������ن 
وف������ي  .؛ ألن ض������فة الش������يء أول������ه )؟فأي������اَن ي������ا ض������فاف وص������ولي(:بقوله������ا

الوق������ت نفس������ه ال تخف������ي أمله������ا ورغبته������ا باالنس������الخ م������ن ش������رنقة الح������زن ، 
: بقوله�����ا .كب�����اقي البش�����ر لكنه�����ا تس�����تبطئ ذل�����ك الي�����وم ال�����ذي تحي�����ا في�����ه س�����عيدة

و ) أّي�����ان: (، وق�����د أحس�����نت توظي�����ف األدات�����ين )ولك�����ن مت�����ى يح�����ين اللق�����اء؟(
م������ن واالس������تبعاد واالس������تبطاء . داللي������اً لتعب������ر عم������ا ي������دور بخل������دها) مت������ى(

(معاني االستفهام المجازية 
103F

۲(. 

 :)104F۳()ليلة ممطرة(وتقول كذلك في قصيدة 

 
 يلتي؟ة لـــــتى نهايـــــــــي مـمـيا نج اكـرحم

 تريح كآبتي؟ــــع الغيوم وتســــتنقشــومتى س
 يلتيخمّس الصمت تحت حِ قد شاق قلبي أن أ

 يــــوتجوب عيناي الفضاء وفي يدي قيثارت
 

تس������تبعد نهاي������ة ليلته������ا تل������ك الممط������رة رم������زاً ) مت������ى(فه������ي وب������األداة 
الغي��������وم رم��������زاً  والوح��������دة واالغت��������راب ، وك��������ذلك انقش��������اعمنه��������ا للظ��������الم 

 .وجهل القادمول الحياة فأل
                                                            

 .۱/۲۷: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .٤٦۰ -٤٥۹: أساليب الطلب: ينظر)  ۲( 

 .٤۷٤ -۱/٤۷۳: األعمال الشعرية الكاملة)  ۳( 



 عبري عن ظاهرة احلزن واليأس يف شعر نازك املالئكةأنساق الت............................ الفصل الثاني 

۱۲۱ 
 

ق��������د أحس��������نت توظي��������ف ) (إّن : وص��������فوة الق��������ول

يعت�������ور فكره�������ا ،  للتعبي�������ر عم�������ا –بوحدات�������ه اللغوي�������ة  –نس�������ق االس�������تفهام 
تع�����يش حال�����ة القل�����ق والي�����أس وتخ�����تلج ب�����ه نفس�����ها م�����ن آالم تعص�����رها وه�����ي 

، وق�������د تحول�������ت بع�������ض نصوص�������ها الش�������عرية إل�������ى اس�������تفهامات والتش�������اؤم
مش������اعره وإش������راكه ف������ي م������ا  زافزلق������ي واس������تكامل������ة أرادت به������ا ج������ّر المت

لنس�����ق وم�����ن ث�����م ك�����ان ه�����ذا ا. ال ج�����دوى م�����ن الحي�����اة والم�����وت آت  إذتش�����عر 
 .تشككها وإلحادها سيما في فترةملمحاً أسلوبياً بارزاً وال

وإْن أعط��������ت أكث��������ر م��������ن  –وإّن أدوات االس��������تفهام الت��������ي اس��������تعملتها 
الج��������زع  إظه��������ار: إالّ أّن المعن��������ى المش��������ترك له��������ا جميع��������اً ه��������و –معن��������ى 

 . جع والتحسر وما يتمخض عن هذا الشعورووالت
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 :ثانياً 
 

 نسق النداء
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 :نسق النــداء
محذوف�����ة  أخ�����رى بيتك�����ون ه�����ذا النس�����ق م�����ن وح�����دة لغوي�����ة تن�����وب من�����ا

واألخ�������رى وه�������ذه الوح�������دة ه�������ي أداة الن�������داء ، . تق�������ديراً متبوع�������ة بمن�������ادى 
 ق ثنائي��������ة العام��������لحق��������والتق��������دير ص��������نعة نحوي��������ة لت. ه��������ي فع��������ل مق��������در 
أحم�������َد ، ) أن�������ادي(أو ) أدع�������و: (ي�������ا أحم�������ُد ، تق�������ديره: والمعم�������ول ، فقولن�������ا

ك�����ل اس�����م مض�����اف في�����ه فه�����و نص�����ب : عل�����م أن الن�����داء ا((): س�����يبويه(يق�����ول 
والمف�����رد رف�����ع وه�����و ف�����ي موض�����ع  المت�����روك أظه�����اره الفع�����ل عل�����ى اض�����مار

))( اس������م منص������وب
105F

، أو ه������و طل������ب إقب������ال الم������دعو بواح������ٍد م������ن ح������روف  )۱
(النداء المعروفة

106F

۲( . 

ِمر الن�����داء م�����ن أقس�����ام الطل�����ب ال�����دال عل�����ى االستحض�����ار ، وق�����د أُض�����و
فه������م معن������اه م������ن الس������ياق ، وكث������رة االس������تعمال ، : فعل������ه ألس������باب ، منه������ا

ض عن�����ه بح�����رف  وألّن إظه�����اره ينقل�����ه إل�����ى اإلخب�����ار وه�����و طل�����ب ؛ ل�����ذا ُع�����وِّ
(النداء

107F

۳( . 

يق������ول  ،فخمس������ة –ألّن تس������مية الح������روف غي������ر دقيق������ة  –أم������ا أدوات������ه 
بي�������ا ، : ه بخمس������ة أش�������ياءه�������ينبفأم�������ا االس�������م غي������ر المن�������دوب ف((): س������يبويه(

أح������اِر ب������ن عم������رو ، إال أّن : ، وهي������ا ، وأْي ، وب������األلف ، نح������و قول������ك وأي������ا
أرادوا أن يم��������دوا أص��������واتهم األربع��������ة غي��������ر األل��������ف ق��������د يس��������تعملونها إذا 

ان������ه للش������يء المتراخ������ي ع������نهم ، واإلنس������ان المع������رض ع������نهم ال������ذي ي������رون 
وق������د يس������تعملون ه������ذه  أو الن������ائم المس������تثقل د ،ال يقب������ل عل������يهم إال باالجته������ا

ه��������ذه ف��������ي وال يس��������تعملون األل��������ف الت��������ي للم��������د ف��������ي موض��������ع اآلل��������ف ، 
ح�������ذفتهن كله�������ن اس�������تغناًء إْن ش�������ئت و... المواض�������ع الت�������ي يم�������دون فيه�������ا 

ة م�����ن ه�����و مقب�����ل علي�����ه بمنزل����� مان�����ه جعله�����ن كع�����ب وذل�����ك ب�����ح�����اِر : كقول�����ك
))(بحضرته يخاطبه

108F

٤(. 

 

 
                                                            

 .۲/۱۸۲: الكتاب)  ۱( 

 .۲/۲۰۱: ، البرهان ۱/۳۲۹: األصول في النحو: رينظ)  ۲( 

 .۷۹: النداء في اللغة والقرآن: ينظر)  ۳( 

 .۲۳۰ -۲/۲۲۹: الكتاب)  ٤( 
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 :نفهم اآلتي) سيبويه(من نص 

 .ّن الغرض من النداء هو التنبيه في األصلأ . أ

-وه���������و يس���������ميها األل���������ف  –) الهم���������زة(ّن أدوات الن���������داء خ���������ال أ . ب
وص������وت الم������د ف������ي ه������ذه . ـعِرض تس������تعمل لن������داء البعي������د أو الُم������

 .األدوات كأنه توكيد على التنبيه

ّن األدوات األربع�������ة ق�������د تس�������تعمل لتنبي�������ه القري�������ب ب�������دل الهم�������زة أ . ت
 .وال عكس

لن������داء إال م������ع المس������تغاث ب������ه ؛ لنكت������ة بالغي������ة ج������واز ح������ذف أداة ا . ث
 .هي القرب مادياً كاَن أم نفسياً 

كث��������ر أدوات الن��������داء دوران��������اً ف��������ي الك��������الم وأعمه��������ا ؛ أ) ي��������ا(واألداة 
، وف�������ي  ألنه�������ا ُتس�������تعمل ف�������ي ن�������داء القري�������ب والبعي�������د ، والغاف�������ل والمقب�������ل
،  )109F۱()وا(االس�������تغاثة والتعج�������ب ، وق�������د ت�������دخل ف�������ي الندب�������ة عوض�������اً ع�������ن 

وإذا ح����ذفت ف����ال ) ي����ا(بغي����ر ا إن الن����داء ف����ي الق����رآن الك����ريم ل����م يق����ع يؤي����د ه����ذ
(تقدير لغيرها

110F

۲( . 

اس���������م ، وال يص���������ح ن���������داء غي���������ره إال : والمن���������ادى عل���������ى األغل���������ب 
، وال  ، وال المض��������اف لك��������اف يص��������ح ن��������داء الض��������مير لض��������رورة ، ف��������ال

أو أم������ر ، أو  ال لف������ظ الجالل������ة والمحك������ي م������ن الجم������ل ،إ) أل(المع������رف ب������ـ

(تعلي�����ل
111F

 .۲۳: م�����ريم }هـــــذَا قَبـــــلَ مـــــت لَيتَنـــــي يـــــا{ : ال ه�����ذا قول�����ه تع�����الىومث�����،  )۳

(الموص������ول: )ه������ـ۲۸٥المب������رد ( اوأض������اف له������
112F

عل������ى أن م������ا ذه������ب إلي������ه . )٤
) م�����ن(وأخوات�����ه ، فق�����د ين�����ادى ) ال�����ذي: (المب�����رد في�����ه نظ�����ر ، ولعل�����ه يقص�����د 

م�����ن ك�����ل ه�����ارب إلي�����ه يلتج�����ئ ، وك�����ل طال�����ب إي�����اه  ي�����ا(( :كم�����ا ف�����ي ال�����دعاء الم�����أثور
 ، ي�����ا خي�����ر مرج�����و ، وي�����ا أك�����رم م�����دعو ، وي�����ا م�����ن ال ي�����رّد س�����ائله ، وال يخّي�����بيرتج�����ي 

                                                            
 .۱/۳٤٥: شرح الرضي على الكافية: ينظر)  ۱( 

 .۳/٥۲۰: دراسات ألسلوب  القرآن الكريم: ينظر)  ۲( 

 .۲۸۰ -۲۷٦: أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين: ينظر)  ۳( 

 .۲/۳٥: همع الهوامع: ينظر)  ٤( 
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آمل������ه ، ي������ا م������ن باب������ه مفت������وح لداعي������ه  ، وحجاب������ه مرف������وع لراجي������ه ، أس������ألك بكرم������ك 
))(...أن تمّن علّي بما تقر به عيني ، ومن رجائك بما تطمئن به نفسي

113F

۱( .  

ن���������ه ؛ أل دقيق���������ة) التنبي���������ه: (أدوات الن���������داء ب���������ـ) س���������يبويه(وتس���������مية 
 .الغرض األساس من النداء كما سلف

وألن الن������داء طل������ب ف������ال ب������ّد أن يحت������اج إل������ى بي������ان المطل������وب ، ل������ذا 
: األم�������ر أو النه�������ي متق�������دماً علي�������ه كقول�������ه تع�������الى: يص�������حبه ف�������ي األكث�������ر

ــوا{ ــى وتُوبــــ ــه إِلَــــ ــا جميعــــــاً اللَّــــ ــون أَيهــــ أم مت������أخراً عن������ه كقول������ه ،   ۳۱: الن������ور}الْمؤمنــــ

ــا{ :تع������الى ــاأَي يــــ ــاس هــــ ــدواْ النــــ ــم اعبــــ ــذي ربكُــــ ــم الَّــــ ــذين خلَقَكُــــ ــن والَّــــ ــبلكُم مــــ ــم قَــــ  لَعلَّكُــــ

خب������ر أو جمل������ة اس������تفهام وق������د يلي������ه   .۲۱:البق������رة}تَتَّقُــــــون)
114F

والن������داء نس������ق  . )۲

ث����ري يتص����رف ف����ي كثي����ر م����ن المع����اني ، وال س����يما ف����ي اللغ����ة الفني����ة ، فق����د 
، وق������د ين������ادى الجم������اد األص������م ، أو  ال يتوج������ه الن������داء إل������ى مخاط������ب أص������الً 
(تن��������اجى ال��������نفس ، أو يؤن��������ب الض��������مير

115F

، وفي��������ه تهيئ��������ة لط��������ول نف��������س  )۳
(الشاعر وتنشيط لنفس المتقبل

116F

٤( . 

مثاب�������ة له�������ذا النس�������ق ليص�������بح س�������مة ) (ش�������عر و

 أس�����لوبية ب�����ارزة أف�����ادت من�����ه ف�����ي التعبي�����ر ع�����ن قلقه�����ا وتش�����اؤمها وانفعاالته�����ا
ف من�����ه إل�����ى إقب�����ال ش�����خص ، وه�����و المعن�����ى ول�����م يك�����ن ن�����داًء حقيقي�����اً ته�����د

الوض������عي للن������داء ، وإنم������ا وظفت������ه ألغ������راض أخ������رى ، كإظه������ار التحس������ر 
. عج����������ب تبي����������ه المقاب����������ل ، والندب����������ة ، واالس����������تغاثة ، والنوالتوج����������ع ، وت

(ه������ي األكث������ر حض������وراً ف������ي ش������عرها) ي������ا(واألداة 
117F

، كأنه������ا به������ذا تح������اكي  )٥
       في�������ه غي�������ر ه�������ذه  رَ تـُ�������ـ ماللغ�������ة العلي�������ا ، لغ�������ة ال�������ذكر الحك�������يم ال�������ذي ل�������

                                                            

 .۲٦۰) : مناجاة الراجين(الصحيفة السجادية )  ۱( 

 .۲/۲۰۱: البرهان: ينظر)  ۲( 

 .۸٥: علم المعاني تأصيل وتقييم: ينظر)  ۳( 

 .۳٦۷: خصائص األسلوب في الشوقيات: ينظر)  ٤( 

،  ۱/۱۰٥،  ٤۱-۱/٤۰،  ۱/۳٦،  ۳۱-۱/۳۰،  ۱/۲۷،  ۱/۲۲: األعمال الشعرية الكاملة: مثال: ينظر)  ٥( 
۱/۱٤۷  ،۱/۱٥۱  ،۱/۲۱۷  ،۱/۲٤٤  ،۲/۳۲۲  ،۲/۳۳٤  ،۲/۳٥٦  ،۲/۳٥۷. 
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األداة ، وه������ذا ل������يس بمس������تغرب ، فه������ي مم������ن دع������ا إل������ى االلت������زام بالقاع������دة 
(النحوي�������ة واإلف�������ادة م�������ن لغ�������ة الق�������رآن الك�������ريم

118F

حت�������ى ليش�������عر المتلق�������ي .  )۱
وكأن�����ه يس�����مع ص�����راخاً ال تنبيه�����اً بفع�����ل كتل�����ة الص�����وت المتكون�����ة م�����ن تت�����ابع 

 ).األلف(وصوت المد ) الياء(صوت اللين 

 :)119F۲()مرثية غريق( تقول في قصيدة

 اتـــيل رفقاً بالّرفـــاَح اللـيا ري
 لقي جسم الغريققال ت واهدأي 

 ياةــــحسبه ما مّزقت أيدي الح
 قــــــــفليكن منِك له قلب صدي

ري�������اح اللي�������ل ، تتوس�������ل به�������ا : م�������ن ال يفه�������م الخط�������اب فه�������ي تن�������ادي
حت������ى ال تح������ّرك أم������واج النه������ر ويتع������ّذب الجس������د الغري������ق ، وت������دعوها ألن 

ق�����اه م�����ن عن�����ت تش�����عر ب�����ه كم�����ا يش�����عر قل�����ب الص�����ديق بص�����ديقه فكف�����اه م�����ا ال
يش������عر  إذ) م������ّزق(له������ا ه������ذا المعن������ى الفع������ل  الحي������اة ومش������قتها ، وق������د هي������أ

نقّض في�����ه عل�����ى المه�����زوم وكأن�����ه المتلق�����ي مع�����ه بص�����راع انته�����ى بالهزيم�����ة ُي�����
فريس�����ة ، كأنه�����ا به�����ذا تف�����رغ م�����ا ب�����داخلها مم�����ا يص�����يب اإلنس�����ان ف�����ي ه�����ذا 

 .تي بعد الموتالوجود واألشّد اآل

النه������َر ع������ّل أمواج������ه : َم������ن ال يفه������م وتس������تمر ف������ي توس������لها منادي������ة
تص�����بُح حص�����ناً ل�����ه وقلب�����اً مش�����فقاً ، وال�����نجَم عس�����ى أن يك�����ون ض�����وُءه ك�����العين 
الباكي������ة ، وق������د رس������مت به������ذا النس������ق وم������ا تبع������ه م������ن تراكي������ب ص������ورة 

دموع عن������دما تنهم������ر م������ن ألش������عة ض������وء ال������نجم الممت������د حوله������ا وكأنه������ا ال������
 العيون ، 

 

 : وذلك في القصيدة ذاتها ، تقول

 يا نهُر أمواجك حصناولتكن 
 فقاـــــــــــــــيتلقاه وقلباً مش

                                                            
 .من االطروحة ،٦۱:ص: ينظر)  ۱( 

 .۳۹۲ -۱/۳۹۱: األعمال الشعرية الكاملة)  ۲( 
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 ولتكن يا نجم أضواؤك عينا
 تسكب الدمع على َمن غرقا

وق�������د ش�������كل ن�������داء المض�������اف س�������مة أس�������لوبية ب�������ارزة اتخ�������ذت من�������ه 
وس������يلة للتعبي������ر ع������ن تش������اؤمها ، ألن ه������ذا  )(الش������اعرة

يغن�����ي ع�����ن ذك�����ر كثي�����ر يح للمنش�����ئ بن�����اء تركي�����ب ص�����وري معب�����ر النس�����ق يت�����
(م������ن التفاص������يل

120F

(ي������ا لي������الي الحص������اد: (تق������ولج������دها نف ، )۱
121F

، وي������ا ظ������الم  )۲
(المجه�������ول

122F

(النس�������يان، وي�������ا ض�������فاف  )۳
123F

(وي�������ا جم�������وع األحي�������اء،  )٤
124F

، وي�������ا  )٥
(دم�������وع  الش�������يوخ

125F

(، وي�������ا ض�������ياع األح�������الم )٦
126F

(وي�������ا ض�������ياع المي�������اه،  )۷
127F

۸(  ،
(ويا خيبة األحالم

128F

۹(،(...  . 

 : )129F۱۰()القصر والكوخ(تقول في قصيدة 

 كينــــاح والسـين الّذبــويمر القطيع بي فأرى األغـــ           ــنام ب
 بدمع غبين يا حياة اإلنسان ال فرحة فيـــ            ــك إذا لم ُيصحب

 :)130F۱۱()عند العشاق(وتقول في قصيدة 

 من مأساة قيس مثاال بك حباً               واقبسيـــيا قلوب العشاق حس
 واالــــــذاب واألهـــياء إال الع        هذي الحياةُ ال تمنح األحـ       هي 

                                                            
 .۸٦: لغة الشعر عند الجواهري: ينظر)  ۱( 

 .۱/۱۲۸: األعمال الشعرية الكاملة)  ۲( 

 .۱/۱٤٥: لمصدر نفسها)  ۳( 

 .۱/۱٤۸،  ۱/۱٤۷: المصدر نفسه ) ٤( 

 .۱/۱٥۱: المصدر نفسه)  ٥( 

 .۱/۱۷۸: المصدر نفسه)  ٦( 

 .۱/۱۳۸: المصدر نفسه)  ۷( 

 .۱/۳٤۱: المصدر نفسه)  ۸( 

 .۲/٦۱: المصدر نفسه)  ۹( 

 .۱/۱۲۷: المصدر نفسه)  ۱۰( 

 .۱/۱۱٥: المصدر نفسه)  ۱۱( 
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أداة الن��������داء  :هن��������ا أف��������ادت الش��������اعرة م��������ن ه��������ذا النس��������ق اللغ��������وي
ب ياحي������اة اإلنس������ان ، ي������ا قل������و: (والمن������ادى المض������اف وم������ا أض������يف إلي������ه 

ائمة ع�����ن رس�����م ص�����ورة متش�����، أف�����ادت من�����ه ه فض�����الً ع�����ن مكمالت�����) العش�����اق
حياته�����ا وعش�����قها معمم�����ة ه�����ذا عل�����ى س�����ائر الن�����اس بع�����د أن ترك�����ت المن�����ادى 

 .المتلقي لم تنسبه لنفسها فقط سعياً منها إلشراك إذ سائباً 

وم������ن ص������ور المن������ادى ف������ي ش������عرها أن يك������ون نك������رة منون������اً وال������ذي 
، كقوله������ا ف������ي قص������يدة ) ال������ال ح������د(و ) ال������ال مث������ل(يت������يح للش������اعر معن������ى 

 :)131F۱()خمس أغاٍن لأللم(

 أنَت يا َمْن كّفُه أعطت لحوناً وأغاني
 يا دموعاً تمنح الحكمة ، يا نْبَع معان ِ

 يا ثراًء وخصوبه
 حناناً قاسياً يا نعمة تقطر رحمه يا

 حن خّبأناك في أحالمنا في كل نعمهن
 هبمن أغانينا الكئي

 

االب�������داع والحكم�������ة ودروس ) : األل�������م(ف�������ال مثي�������ل لم�������ا يول�������د م�������ن 
وه������ي ف������ي ك������ل ه������ذا تظه������ر حس������رتها وتوجعه������ا  .الحي������اة وال ح������ّد له������ا 

 .وألمها من القلق الذي تعيشه 

 .الم�������تكلم ) ي�������اء(وم�������ن أس�������لوبها أن يك�������ون المن�������ادى مض�������افاً إل�������ى 
 دلي�������ل المجامل�������ة والل�������ين والطل�������ب الجمي�������ل والخل�������ق ف�������ي ه�������ذا النس�������قو

(الحسن
132F

۲(. 

 

 

 
                                                            

 .۲/۳۲۲: الكاملةاألعمال الشعرية )  ۱( 

 .۲/٥۱۰: الكشاف: ينظر)  ۲( 
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 :)133F۱()في الريف(تقول في قصيدة 

 يدـة إّن المرسى ضنين بعي     عي شاطئ القر   ، د يا سفيني ارحلي
 وغصون الصفصاف عارية السيــ          ـقان والليل في الحقول أبيد

 

وق�����د تس�����بق ه�����ذا النس�����ق بص�����وت حس�����رة وتوج�����ع تكريس�����اً منه�����ا ف�����ي 
الح�����زن والتش�����اؤم ال�����ذي يس�����ود وره�����ا ويعتالتعبي�����ر ع�����ن ماهي�����ة القل�����ق ال�����ذي 

 .حياتها

 :)134F۲()على تل الرمال(كقولها في قصيدة 

 أنا مثلما كنــ          ـت فارجع فردوسي المفقودا  آه يا تل ها
 بوداــاله المعـمــذا جـــلك هـأثيمة سلبت رمـ           أي كفِّ 

 

 :)135F۳()مرثية غريق(وقولها في قصيدة 

 ! آه يا قيثارتي ، أي المآسي
 قد كرهت الليل أضواًء وظال ّ

 ألق ِ المراسي! أيها الصياد قف
 حال ّ مإّن تحت الليل جسماً مض

 

وه����������و م����������ن ) آه(وال تخف����������ى دالل����������ة الب����������دء بص����������وت الحس����������رة 
ل��������ذي ) اح(ك��������ـ ((األص��������وات الص��������ادرة م��������ن اإلنس��������ان طبع��������اً ال وض��������عاً 

إال أنه�����م لم�����ا ض�����ّمنوها كالمه�����م الحتي�����اجهم إليه�����ا ، نس�����قوها نس�����ق  الس�����عال
))(كالمه�������م وحّرك�������وه بتحريك�������ه

136F

عل�������ى أن نهاي�������ة ه�������ذا الص�������وت باله�������اء .  )٤

                                                            
 .۱/۳٤٤: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۱/۳۰: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۱/۳۹۲: المصدر نفسه)  ۳( 

 .۳/۱۱۸: شرح الرضي على الكافية)  ٤( 
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يس�����تغرقها ص�����وت الم�����د له�����ول م�����ا يخف�����ي  دلي�����ل عل�����ى ط�����ول الم�����دة الت�����ي
 .وراءه

مم������ا يعطي������ه الن������داء م������ن  ك������ذلك )(وق������د أف������ادت 

 :كالندبة واالستغاثة والتعجب : معان
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 :النــــدبـــة. ۱
والغ������رض . الندب������ة معن������ى يؤدي������ه نس������ق الن������داء ، لكن������ه ل������يس بن������داء 

دوب ن المن�������اعل�������م أ(() : س�������يبويه(يق�������ول ، من�������ه إظه�������ار التفج�������ع والتحس�������ر 
م�����دعو ولكن�����ه متفج�����ع علي�����ه ، ف�����إن ش�����ئت ألحق�����ت ف�����ي آخ�����ر االس�����م األل�����ف 

يترنم����ون فيه����ا ، وإن ش����ئت ل����م تلح����ق كم����ا ل����م تلح����ق ف����ي ألن الندب����ة ك����أنهم 
 .النداء 

أو ) ي������ا(واعل������م أن المن������دوب ال ب������ّد ل������ه م������ن أن يك������ون قب������ل اس������مه 
فأم������ا م������ا تلحق������ه ... المس������تغاث ب������ه والمتعج������ب من������ه) ي������ا(كم������ا ل������زم ) وا(

وا زي�����داه ، إذا ل�����م تض�����ف إل�����ى نفس�����ك ، وإن أض�����فت إل�����ى : ول�����ك األل�����ف فق
نفس�����ك فه�����و س�����واء ، ألن�����ك إذا أض�����فت زي�����داً إل�����ى نفس�����ك فال�����دال مكس�����ورة 

ت المكس��������ور كم��������ا فتح��������ت وإذا ل��������م تض��������ف فال��������دال مض��������مومة ، ففتح��������
))(...المضموم 

137F

۱(. 

 :يتبين اآلتي) سيبويه(ومن نص 

ا ال ن�������دعو ، إذ إنن������� وليس�������ت بن�������داء، بالن�������داء  هةّن الندب�������ة ش�������بيأ . أ
 .شيئاً بل نتفجع عليه

ج�����واز إلح�����اق آخ�����ر المن�����دوب األل�����ف ؛ زي�����ادة ف�����ي التنبي�����ه ، لدالل�����ة  . ب
ألن الغ�������رض عل�������ى عظ�������م المص�������اب ؛  –هن�������ا  –ص�������وت الم�������د 

 .اإلعالم بعظم األلم والحسرة: من الندبة 

ل�������زوم م�������ا يش�������ترك في�������ه المن�������دوب م�������ع المن�������ادى وه�������و األداة ،  . ت
غ�����ة ف�����ي التنبي�����ه لح�����ذفها مبا وال يج�����وز) . وا(أو ) ي�����ا(وتك�����ون إّم�����ا 
 .بعكس النداء 

الس�����كت بع�����د األل�����ف إظه�����اراً لألل�����ف لخفائ�����ه ) ه�����ا(ج�����واز إلح�����اق  . ث
 . وظهورها

خب�������ار ع�������ن الوق�������وع بعظ�������يم وجس�������يم م�������ن األم�������ر ، إوألن الندب�������ة 
(وهذا ال يكون إال ألعرف األسماء فال يصح ندبة النكرة

138F

۲(  ، 

 

                                                            
 .۲/۲۲۰: الكتاب)  ۱( 

 .۲/۲۲۷: المصدر نفسه: ينظر)  ۲( 
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الم عل��������ى األش��������يع ف��������ي ك��������) وا(وق��������د اختص��������ت الندب��������ة ب��������األداة 
(العرب

139F

۱(. 

م������ن التفج������ع ) (ول������يس يس������تغرب أالّ يخل������و ش������عر 

والخ�������وف م�������ن المس�������تقبل المجه�������ول ودي�������دنها الح�������زن والقل�������ق والتش�������اؤم 
ار معه������ا فكره������ا ومش������اعرها هاي������ة المخيف������ة الت������ي ت������ؤرق جس������دها ويح������والن

منص�������رفة إل�������ى نفس�������ها ، إل�������ى  –ف�������ي أغل�������ب ش�������عرها  –والس�������يما إنه�������ا 
ف����ي الحي����اة ، حت����ى لُيهي����أ لمتلق����ي ش����عرها أنه����ا نائح����ة آالمه����ا ، إل����ى خيبته����ا 

إب�����������راهيم . (، ال تف�����������ارق ال�����������دموع عينيه�����������ا ، وق�����������د انب�����������رى دباكي�����������ة 
، ) ص���������خرا(أخاه���������ا ) الخنس���������اء(ه���������ا ببك���������اء وازن بكاءي���������) الس���������امرائي

أعم���������ق دالل���������ة وأنق���������ى ) المالئكي���������ة(إل���������ى أن دم���������وع ه���������ذه ((ليهت���������دي 
))(معدناً 

140F

 :)141F۳()معة الظاللجا(في قصيدة )(تقول  .)۲

 أخيراً لمست الحياه
 ، أي فراغ ٍ ثقيل  وأدركت ما هي

 أخيراً تبينت سّر الفقاقيع ، وا خيبتاه
 وأدركت أني أضعُت زماناً طويلْ 

 ألمُّ الظالل  وأخبط في عتمة المستحيل
 وال شيء غير الِظالل  ألمُّ الظالل 

 علّي الليالْ ومّرت 
 وها أنا أدرك أني لمست الحياه

 ! ن كنُت أصرخ  وا خيبتاهوإ
 

ة خيبته��������ا بص��������وت مم��������دود طوي��������ل ب��������ناد ختتفج��������ع هن��������ا وتص��������ر
لتظه�����ر جزعه�����ا م�����ن الحي�����اة الت�����ي ه�����ي ) وا خيبت�����اه: (ف�����ي قوله�����ا) م�����رتين(

                                                            

 .۱/٤۱۲: شرح الرضي على الكافية: ينظر)  ۱( 

 .۱٥۸: لغة الشعر بين جيلين)  ۲( 

 .۲/۷۲: األعمال الشعرية الكاملة)  ۳( 
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وال ش�����ك ف�����ي .ال يس�����اوي إال ع�����ّداً لألي�����ام واللي�����الي ف�����ي نظره�����ا ف�����راغ ثقي�����ل 
يلت������بس ل������ئال ال (( :األول������ى: ذات فائ������دتين) األل������ف(بع������د ) اله������اء(أن زي������ادة 

))(المن�������دوب بالمض�������اف إل�������ى ي�������اء الم�������تكلم المقلوب�������ة ألف�������اً 
142F

 :واألخ�������رى ،)۱
) اله���������اء(إيح���������اء بص���������رخة طويل���������ة لتس���������مع ش���������جوها وحس���������رتها ؛ ألن 

(الخف������ي عل������ى الب������روز نطق������اً ) األل������ف( تع������ينبظهوره������ا 
143F

وم������ا يس������جل . )۲
القاع�����دة  ه�����اانتهاك –وه�����و ن�����ادر ف�����ي ش�����عرها  –عليه�����ا ف�����ي ه�����ذه المقطوع�����ة 

فل�����م تتب�����ع الص�����فة الموص�����وف وح�����ّق ، ) زمان�����اً طوي�����لْ (: وي�����ة ف�����ي قوله�����انحال
النص��������ب اتباع��������اً للموص��������وف المفع��������ول ب��������ه المنص��������وب : هن��������ا) طوي��������ل(
(، وهذا من سنن اللسان العربي) زمانا(

144F

۳(. 

 :)145F٤()نحن وجميلة(وتقول في قصيدة 

 كاكين في سوء نّيهـــهم حملوها جراح الس
 ن طوّيهـــام وحســـفي ابتسها ـّ ونحن نحمل

 جراح المعاني الغالظ الجهوله       
 اـــــــــــسوب فرنيتّعمق فيها نجراح ٍ ـَ فيا ل

 بة أعمق من كل جرح ٍ وأقسىاوجرح القر
 من جراح جميلهفوا خجلتا         

 

ا ف�����ي ه�����ذا المقط�����ع الش�����عري فك�����رة الج�����رح فم�����رة ه�����ته�����يمن عل�����ى ذهن
فت ، وق����د أض����ا) ف����وا خجلت����ا(تس����تغيث به����ا وم����رة تتفج����ع عليه����ا ف����ي قوله����ا 

لثقله�����ا وخف�����ة األل�����ف ، ألن  اً المن�����دوب إل�����ى نفس�����ها ، لك�����ن الي�����اء قلب�����ت ألف�����
اإلنس�������ان بطبع�������ه يف�������ر م�������ن الص�������عوبة إل�������ى الس�������هولة حت�������ى ف�������ي نطق�������ه 
: األص�����وات ، وف�����ي عل�����م اللغ�����ة الح�����ديث ق�����انون يعن�����ى به�����ذه الظ�����اهرة ه�����و

                                                            
 .۱/٤۱۹: شرح الرضي على الكافية)  ۱( 

 .۲/۲۲۰: الكتاب: ينظر)  ۲( 

 .۲/۱٤۷: شرح التصريح على التوضيح: ينظر)  ۳( 

 .۲/۳٥۲: األعمال الشعرية الكاملة)  ٤( 
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۱۳٤ 
 

، يفس�����ر مي�����ل المتكلم�����ين إل�����ى ح�����د أعل�����ى م�����ن األث�����ر ) ق�����انون الجه�����د األق�����ل(
(جهدبأدنى حد من ال

146F

۱(. 

 

 

 :)147F۲()عند الرهبان(وتقول في قصيدة 

 ــبان والزاهدين في الصحراء؟   أولم أقطع البحار إلى الرهــــ     
 !اع رجائيـتاه ضـــفـلة الوا       نك ؟ يالهـيــضـفـر الـكـنــم تـأول

 

وه�����ي أبل�����غ  ، ءً وألحق�����ت أل�����ف المن�����دوب ه�����ا) ي�����ا(ن�����دبت هن�����ا ب�����األداة 
 .أعطت زمناً أطول لنطق األلف  إذ. مما لم تكن موجودة

 

 :االستغاثة والتعجب. ۲
ب�����اب ((ف�����ي ): س�����يبويه(وهم�����ا معني�����ان يؤديهم�����ا نس�����ق الن�����داء ، يق�����ول 

وذل�����ك ف�����ي : م�����ا يك�����ون الن�����داء في�����ه مض�����افاً إل�����ى المن�����ادى بح�����رف األض�����افة 
وذل�������ك ق�������ول . االس�������تغاثة والتعج�������ب ، وذل�������ك الح�������رف ال�������الم المفتوح�������ة 

 : الشاعر وهو مهلهل 

 انشروا لي كليباً                يالبكر ٍ أين أين الفرارُ  يالبكر ٍ

 

فاس�����تغاث به�����م لينش�����روا ل�����ه كليب�����اً ، وه�����ذا من�����ه وعي�����د وته�����دد ، وأم�����ا 
ه�������م له�������م ، أي لِ�������َم فإنم�������ا اس�������تغاث ب) ي�������البكر ٍ أي�������ن أي�������ن الف�������رارُ : (قول�������ه

ي�������ا ل ، ي�������ا للن�������اس ، إذا : وق�������الوا... عل�������يهم ووعي�������داً  اس�������تطالة! تف�������رون؟
))(ه سواءفيفالواحد والجميع . ستغاثة كانت اال

148F

۳( . 

                                                            

 .۲۷۳ -۲۷۲: دراسة الصوت اللغوي: ينظر)  ۱( 

 .۱/۷۱: األعمال الشعرية الكاملة)  ۲( 

 .۲۱٦ -۲/۲۱٥: الكتاب)  ۳( 
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۱۳٥ 
 

إّن االس�������تغاثة تش�������ترك م�������ع الن�������داء ) س�������يبويه(واض�������ح م�������ن ن�������ّص 
إال أن المن�������ادى في�������ه مج�������رور ب�������الالم ، وتس�������مى الم ) ي�������ا(بح�������رف الن�������داء 

االس��������تغاثة ، وتك��������ون مفتوح��������ة م��������ع المس��������تغاث ب��������ه ، ومكس��������ورة م��������ع 
(المس��������تغاث ل��������ه

149F

يج��������وز  الزم��������ة ال –هن��������ا وف��������ي التعج��������ب –) ي��������ا(، و  )۱
ف�������ي تنبي�������ه المتراخ�������ي ح�������ذفها أيض�������اً ؛ ألن ف�������ي م�������د الص�������وت مبالغ�������ة 

الزم������ة ل������ه ، ) ي������ا(وأم������ا المس������تغاث ب������ه ف������ـ((): س������يبويه(والغاف������ل ، يق������ول 
وإّنم����ا . ي����ا َللن����اس وي����ا للم����اء: ألن����ه يجته����د ، فك����ذلك المتعج����ب من����ه ، وذل����ك

))(اجتهد ألّن المستغاث عندهم متراخ أو غافل والتعجب كذلك
150F

۲( . 

ة عل����������ى مش����������قة ، عان����������ال����������دعوة لإل: م����������ن االس����������تغاثة والغ���������رض
(والخالص من شدة

151F

۳( . 

ف������ي ) (وال عن������ت وال مش������قة عل������ى ق������ارئ ش������عر 

إيج�������اد تجلي�������ات أو مص�������اديق لالس�������تغاثة ، والس�������يما أن�������ه يش�������عر وكأن�������ه 
يس������مع ص������راخها ودعوته������ا للخ������الص مم������ا ه������ي في������ه ، ليج������د أن������ه س������مة 

(أسلوبية في شعرها
152F

٤( . 

 :)153F٥()مرثية لإلنسان( تقول في قصيدة

 يبـى         منذ فجر الحياة حتى المغـقــوهبطنا هذا الوجود لنش
 ليل الحزين الرهيبـَ فيا ل ـش         ـيــكلنا نستغيث من شجن الع

 انـفال من أسرها وال الشـــبّ      ظلم األحزان ما سلم األطـ    ـَ يال
 زان؟ــــحــا األكي ومــا يبلماذ   لم األّم      ـــكم وليد يبكي وما تع

 

تش�������كو الوج�������ود ال�������ذي ل�������م ت�������َر في�������ه إال الش�������قاء ، فه�������ي كعادته�������ا 
وتش����رك الك����ل ف����ي إحساس����ها ه����ذا لتثي����ر انتب����اههم وتش����دهم إل����ى فنه����ا وإل����ى 
حقيق������ة ه������ذا الك������ون الت������ي يغفله������ا اآلخ������رون ، فتس������تغيث ص������راحة به������ذه 

                                                            
 .۲/۲۱۹: الكتاب: ينظر)  ۱( 

 .۲/۲۳۱: مصدر نفسهال)  ۲( 

 .۲۲۲: في النحو العربي قواعد وتطبيق: ينظر)  ۳( 

 .۲/۳٥۲،  ۲/۱۳٦،  ۱/۱٦۷،  ۱/۸۸،  ۱/۸۲،  ۱/٦۰،  ۱/٤٥: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ٤( 

 .۱/۱٥۹: المصدر نفسه)  ٥( 
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۱۳٦ 
 

ي������ا للي������ل ف: (متبوع������ة بالمس������تغاث من������ه ف������ي قوله������ا) ي������ا(المف������ردة وب������األداة 
ى ة عل������عان������، وتطل������ب اإل) يال������ـَظلم األح������زان: (وقوله������ا) الح������زين الرهي������ب

، وكي�����ف أن ) ه والوحش�����ة واالغت�����رابرم�����ز الوح�����د(م�����ا تالقي�����ه عن�����د اللي�����ل 
من����ه ال األطف����ال وال ه����ذا الح����زن الن����اتج م����ن ه����ذا التش����اؤم والقل����ق ل����م يس����لم 

ولش�����دة م�����ا تش�����عر ب�����ه فإنه�����ا ترم�����ي ه�����ذا الش�����عور حت�����ى عل�����ى . الش�����باب 
ونح�����ن نع�����رف أنه�����م يب�����دأون بالص�����راخ ألس�����باب أختل�����ف  .ثي ال�����والدة ح�����دي
(فيه�������ا

154F

تري�������د أن تب�������رهن للمتلق�������ي ص�������حة معتق�������دها  –به�������ذا  –لعله�������ا  . )۱
ال������ذي اعتنقت������ه فت������رة ليس������ت بالقص������يرة م������ن حياته������ا الق������ائم عل������ى التش������كك 

 .واإللحاد

الالزم�������ة ) ي�������ا(: واالس�������تغاثة تعط�������ي معن�������ى التعج�������ب ، ويك�������ون ب�������ـ
وأم�����ا ف�����ي ((): س�����يبويه(ال تلت�����بس ب�����الم التوكي�����د ، يق�����ول وال�����الم المفتوح�����ة ل�����ئ

 ):فرار األسدي(التعجب فقوله وهو 

 المقانب كّل وأمضى من سليدلخطاُب ليلى يا ليرثن منكم          أ

رأوا أم�������راً عجب�������اً ، ليق�������ة ، ك�������أنهم في�������ا للعج�������ب ، وي�������ا لل: وق�������الوا
ه����ذا الب����اب  ول����م يل����زم ف����ي... رثن ، أي م����ثلكم دع����ي للعظ����ائم ي����ا لب����: فق����الوا

لعم������رو : كقول������كالتنبي������ه ؛ ل������ئال تلت������بس ه������ذه ال������الم ب������الم التوكي������د ) ي������ا(إال 
س������واها م������ن ح������روف التنبي������ه نح������و ) ي������ا(، وال يك������ون مك������ان  خي������ر من������ك

ألنه������م أرادوا أن يمي������زوا ه������ذا م������ن ذل������ك الب������اب ال������ذي ) ، وهي������ا ، وأي������اأي(
))(ليس فيه معنى استغاثة وال تعجب

155F

۲( . 

لش�������يء عن�������د المتلق�������ي ، ألن�������ه ال والغ�������رض م�������ن التعج�������ب تعظ�������يم ا
(يكون إال فيما يخرج على نظائره وأشكاله

156F

۳( . 

تعتق������د أن م������ا تعيش������ه وم������ا تفك������ر ب������ه ال ) (وألن 

عانت تس�����ايتجل�����ى عن�����د غيره�����ا ، فق�����د ك�����ان ه�����ذا النس�����ق وبه�����ذا المعن�����ى مم�����ا 
 .به في التعبير عن يأسها وحزنها

                                                            

 .۱٥۷ -۱٥٦: األصوات اللغوية: ينظر)  ۱( 

 .۲۱۸ -۲/۲۱۷: الكتاب)  ۲( 

 .۲۹۲: أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين: ينظر)  ۳( 
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 :)157F۱()ذكريات ممحوة(تقول في قصيدة 

 يٌء غير حزني المريرــشلم يبق 

 بــــبي الذاهـــــن حـــية مــــقـب

 باي الغريرـــات من صـــريــوذك

 احبــــاخرة من وجهي الشـــس

              *** 

 وحـــحت ذكراك وهماً يلــوأصب

 تاقه قلبي الكئيب الغريرــــــــيش

 يا جسداً ، كالقبر ، ما فيه روح

 !يا للغرورــــــــميته قلباً ، فــــس

              *** 

 اردـــــــــامد بــــلب جـــوأي ق

 ياة تحت ظلِّ الخمودـــــــأي ح

 ن الحاقدـــراخ الزمـــــلوال ص

 لضقت بالعيش وعفت الوجود

 

فه�����ي حزين�����ة حت�����ى ف�����ي ذكري�����ات العش�����ق الت�����ي ع�����ادًة م�����ا ي�����أنس به�����ا 
به�������ا ألن الح�������زن س�������مة اص�������طبغت . العش�������اق ، لكنه�������ا ت�������ذكرها بم�������رارة 

شخص������يتها فه������ي تري������د دائم������اً أن تت������ذكر بح������زن ، وإذا م������ا نس������يت فإنه������ا 
وال�����الم ) ي�����ا(ب�����أداة الن�����داء ) ي�����ا ل�����ـَلغرور(تتعج�����ب م�����ن غروره�����ا ف�����ي قوله�����ا 

! ينس������ى  وه������و مرك������ز العاطف������ة اإلنس������انية –وكي������ف إن القل������ب . المفتوح������ة 
                                                            

 .۱/۳٥۸: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 
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۱۳۸ 
 

، عر ، ال حي�������اة في�������ه كالجس�������د ب�������ال روحخ�������ال م�������ن المش�������ا ، فه�������و ، إذن
س������اعدها عل������ى الع������يش  –به������ذه الخص������ال  –تب������ين أن قلبه������ا  ث������م. ك������القبر 

 .وسط هذا الوجود الخامد والزمن الحاقد

(فق�����د ك�����ان لنس�����ق الن�����داء حض�����ور واض�����ح ف�����ي ش�����عر : وبع�����د

 ( كش�����فت ب�����ه عم�����ا تعيش�����ه م�����ن قل�����ق وي�����أس ، وق�����د تن�����وع ه�����ذا

النس�����ق عن�����دها بتن�����وع ص�����ور المن�����ادى ، ل�����م تخ�����رق في�����ه قاع�����دة ول�����م ت�����أت 
ول�����م تلج�����أ إل�����ى التعقي�����د ، ، النمطي�����ة  قنس�����اق�����د نح�����ت منح�����ى األبجدي�����د ، و

لحف������اظ عل������ى قدس������ية إل������ى اع دعوته������ا س������ق م������يتوه������ذا الس������لوك اللغ������وي 
 .اللغة
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 :ثالثاً 
 

 رــــــنسق األم. أ

 نسق التمني. ب
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۱٤۰ 
 

 :نســق األمــر .أ

طل�����ب إيق�����اع : األم�����ر نس�����ق لغ�����وي ، نق�����يض النه�����ي ، والغ�����رض من�����ه
أو طل�������ب ب�������ه الفع�������ل عل�������ى وج�������ه ((، )158F۱(ءالفع�������ل عل�������ى جه�������ة االس�������تعال

ارح�������م ، أو م�������ن الخض�������وع م�������ن هللا تع�������الى وه�������و ال�������دعاء ، نح�������و الله�������م 
غي�����ره ، وه�����و الش�����فاعة ، أو ل�����م يطل�����ب ب�����ه الفع�����ل ، ب�����ل ك�����ان عل�����ى وج�����ه 

ــربوا {نح������و اإلباح������ة  ــوا واشــــ محام������ل أو غي������ر ذل������ك م������ن ... ۳۱: األع������راف }كُلــــ

))(هذه الصيغة
159F

۲( . 

 ، ت�������ه الفع�������ل أو م�������ا ين�������وب عن�������هفعل�������ي ، أي أن أدا وه�������و ذو س�������ياق
ألنهم�����ا ال يقع�����ان إال ((: ف�����ي ب�����اب األم�����ر والنه�����ي بقول�����ه) س�����يبويه(ن ه�����ذا يّ َب�����

ف������ي ه������ذا أق������وى م������ن االس������تفهام ؛ بالفع������ل ، مظه������راً أو مض������مراً ، وهم������ا 
ألّن ح�����روف االس�����تفهام ق������د يس�����تفهم به�����ا فل������يس بع�����دها إال األس�����ماء ، نح������و 

كون�������ان إال بفع�������ل ، وذل�������ك واألم�������ر والنه�������ي ال ي... أزي�������ٌد أخ�������وك؟: قول�������ك
ليض�������ربه عم�������رو ، ألن�������ه أم�������ر زي�������داً : ومن�������ه... زي�������داً اض�������ربه : قول�������ك

))(للمخاطب) افعل(للغائب بمنزلة 
160F

۳( . 

نهم�������ا وازاألم�������ر ب�������النهي و –ه�������ذا ال�������نص  ف�������ي –) س�������يبويه(ق�������رن 
 .باالستفهام الشتراكهم بصفة الطلب

ف�����ي أرب�����ع ص�����يغ ، فض�����الً ع�����ن اإلخب�����ار ال�����ذي يفه�����م وم�����وارد األم�����ر 
(وهذه الصيغ ، هي .األمر منه

161F

٤(: 

 ).افعل(األمر بصيغة  . أ

 ).ليفعل(األمر بصيغة  . ب

 .األمر بصيغة المصدر . ت

                                                            
 .٥۳۰: الطراز: ينظر)  ۱( 

 .۱۲٤ -٤/۱۲۳: شرح الرضي على الكافية)  ۲( 

 .۱۳۸ -۱/۱۳۷: الكتاب )  ۳( 

 .٥٤: ، علم المعاني تأصيل وتقييم ۱/٥٥۱: عروس األفراح: ينظر)  ٤( 
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۱٤۱ 
 

 .األمر بأسماء األفعال . ث

الع������ام ، أم������ا ف������ي  واألم������ر طل������ب باس������تعالء ول������زوم ف������ي الخط������اب
اللغ������ة الفني������ة واللغ������ة الش������عرية تحدي������داً ، فإن������ه تعبي������ر عّم������ا ف������ي وج������دان 

بألف�����اظ تخ�����رج ع�����ن معناه�����ا  اس�����يسيش�����عر ب�����ه م�����ن أح الش�����اعر وتجس�����يد لم�����ا
(المتلق�����ي نالم�����ألوف لتك�����ون أص�����دق تعبي�����راً ف�����ي وج�����دا

162F

 وم�����ن ث�����م فه�����و.  )۱
ذ يفت�������رض مخاطب�������اً والس�������يما المغم�������وم إراح�������ة نفس�������ه إ ، للمنش�������ئ يت�������يح

 . اً ومستودعاً يكون لهمومه متنفس

، ليفع������ل ، المص������در ، اس������م  افع������ل: (ويمك������ن الق������ول إّن ص������يغ األم������ر
اإلخب����ار ال����ذي يفه����م من����ه  الش����عر  أكب����ر م����نة لغ����تش����غل حي����زاً ف����ي ) الفع����ل

لغ����ة الق����رآن الك����ريم؛ : ولع����ل ه����ذه األخي����رة تنف����رد به����ا اللغ����ة العلي����ا .األم����ر 
األم�����ر بش�����رط االس�����تعالء واإلل�����زام ، إذ يفه�����م م�����ن س�����ياق الق�����ول ، القت�����ران 

ــؤمنني علَـــــى كَانَـــــت الصـــــالة إِن{ :كقول�����ه تع�����الى ــاً الْمـــ ــاً كتَابـــ  ۱۰۳ م�����ن اآلي�����ة :النس�����اء}موقُوتـــ

(عل�����ى الم�����ؤمنين فق�����د فُه�����م م�����ن الس�����ياق أم�����ر بوج�����وب الص�����الة
163F

وكقول�����ه .  )۲

ــه{ :تع�����الى ــى وللَّـــ ــاسِ علَـــ ــج النـــ ــت حـــ ــنِ الْبيـــ ــتَطَاع مـــ ــه اســـ ــبِيال إِلَيـــ م�����ن  :عم�����ران آل}ســـ

(ففي اآلية إخبار بوجوب الحج على المستطيع إليه،  ۹۷اآلية
164F

۳( . 

 

،  افع������ل: (م������ن ص������يغ األم������ر) (ل������م يخ������ل ش������عر و

 . )المصدر ، اسم الفعل ،ليفعل 

م������ن ب������ين  ه������و األش������يع ف������ي ش������عرها) افع������ل(وك������ان األم������ر بص������يغة 
(صيغ األمر

165F

٤(  ، 

                                                            

 .٥٥ -٥٤: علم المعاني تأصيل وتقييم: ينظر)  ۱( 

 .۱/٥۹٤: الكشاف: ينظر)  ۲( 

 .٤۲۰ -۱/٤۱۹: المصدر نفسه: ينظر)  ۳( 

،  ۱/۱۷٥،  ۱/۱٥۳،  ۱/۱٤۱،  ۱/۱۱۷،  ۱/۱۰٦،  ۱/۹۸،  ۱/۷٥: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ٤( 
۱/۲۹٤  ،۲/۲۳٤  ،۲/۲۸۱  ،۲/۲٦۱. 
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۱٤۲ 
 

 

 

 :)166F۱()على وقع المطر(تقول في قصيدة 

 أمطري ، ال ترحمي طيفَي في عمق الظالمْ 

 أمطري ، صّبي علّي السيل يا روح الغمامْ 

 على األرض حطامْ ال تبالي أن تعيديني 

 وأحيليني ، إذا شئت ، جليداً أو رخامْ 

                     *** 

 اتركي ريح المساء الممطر الداجي ُتجنُّ 

 ئنُّ تاألطيار ، تحت المطر القاسي ودعي 

 أغرقي األشجار بالماء وال يحزنك غصنُ 

 ، لن يأتيك لحنُ  ي ، فلن أشكوَ زمجري ، دوّ 

                      *** 

 أمطري فوقي ، كما شئت ، على وجهي الحزين

 ال تبالي جسدي الراعَش في كّف الدجون

 أمطري ، سيلي على وجهَي ، أو غشي عيوني

 بللي ما شئت كفي وشعري وحبيني

 

: ، ف������ي األفع������ال) افع������ل(بص������يغة األم������ر ه������ي تبن������ي ه������ذه المق������اطع 
أحيلين�������ي ، اترك�������ي ، دع�������ي ، أغرق�������ي ، زمج�������ري ، أمط�������ري ، ص�������ّبي ، (

                                                            
 .۱/٤٤۸: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 
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۱٤۳ 
 

وك������ل ه������ذه األفع������ال مس������ندة إل������ى ض������مير ) ي ، س������يلي ، غش������ي ، بلل������يدوّ 
ال تطل�������ب ) الس�������ماء(وبمخاطبته�������ا ) الس�������ماء(المخاطب�������ة ال�������ذي يع�������ود إل�������ى 

والتوس�����ل وال�����دعاء  .منه�����ا إيق�����اع الفع�����ل حقيق�����ة ب�����ل تتوس�����ل إليه�����ا وت�����دعوها 
 . )167F۱(ةيألمر غير الحقيقامن أغراض 

لت�������ه عل�������ى س�������بب لألفع�������ال الت�������ي ت) أمط�������ري(ي�������اً ف�������إن الفع�������ل لودال
حق������ل : س�����ميهنف������ي حق�����ل دالل�����ي واح������د يمك�����ن أن الص�����يغة نفس�����ها ، وه�����ي 

القس������وة والغض������ب ، وذل������ك إّن المط������ر رم������ٌز للنقم������ة وال������بالء ، كم������ا ف������ي 

ــا{ :قول�����ه تع�����الى ــيهِم وأَمطَرنَـــ ــراً علَـــ ــاء مطَـــ ــر فَســـ ــذَرِين مطَـــ بعك�����س  ۱۷۳:الش�����عراء}الْمنـــ

(الغي������ث ال������ذي يك������ون رم������زاً للرحم������ة والحي������اة
168F

 :، كم������ا ف������ي قول������ه تع������الى )۲

}ـــــــوهي ولُ الَّـــــــذـــــــزني ـــــــثالْغَي ـــــــنم ـــــــدعـــــــا بطُـــــــوا مقَن ـــــــرشنيو تَـــــــهمحر ـــــــوهو يلالْـــــــو 

يدم۲۸:الشورى}الْح. 

اترك������ي : (ف������ي قوله������ا) ري������ح(يتض������ح ه������ذا أكث������ر باس������تعمالها كلم������ة 
 دلي������ل الغض������ب اإلله������ي كم������ا ف������ي قول������ه) ال������ريح(إذ إن  ...)ري������ح المس������اء

ــلْنا إِنَّــــــا{: تع������الى ــيهِم أَرســــ ــاً علَــــ ــومِ فــــــي صرصــــــراً رِحيــــ ــتَمرٍّ نَحــــــسٍ يــــ . ۱۹:القم������ر}مســــ

(الت������ي ترم������ز إل������ى الرحم������ة واللط������ف) الري������اح(بعك������س 
169F

 :، كقول������ه تع������الى )۳

}ــو ــذي وهــــ ــلَ الَّــــ ــاح أَرســــ ــراً الريــــ ــين بشــــ ــدي بــــ ــه يــــ وه������ذا ل������يس . ٤۸: الفرق������ان}رحمتــــ

تق�����ول  –ي عارف�����ة باللغ�����ة متمكن�����ة منه�����ا تمكنه�����ا م�����ن الش�����عر يس�����تغرب فه�����
ه����ذا ف����ي ش����عرها وكأنه����ا تري����د أن تش����في غليله����ا وتطف����ئ ن����ار قلبه����ا جزع����اً 

 .مما في هذا الوجود

، وه���������ذه  )170F٤()ليفع���������ل(وم���������ن أس���������لوبها أن يك���������ون األم���������ر بص���������يغة 
الص������يغة ليس������ت كثي������رة ال������دوران ف������ي ك������الم الع������رب كث������رة دوران ص������يغة 

                                                            
 .۱/٥٥٤: عروس األفراح: ينظر)  ۱( 

 .۱۸ -۱۷: التعبير القرآني: ينظر)  ۲( 

 .۱۷: المصدر نفسه: ينظر)  ۳( 

 .۲/۲٦٥،  ۱/۷٦،  ۱/٤٥،  ۱/٤۱،  ۱/۲٥،  ۲۲ -۱/۲۱: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ٤( 
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۱٤٤ 
 

ل عل������ى األم������ر ، أم������ا ه������ي دأوج������ز منه������ا لفظ������اً وأ )افع������ل(؛ ألن  )افع������ل(
(ففيه������ا م������ن الل������ين م������ا يقربه������ا م������ن الرج������اء وب������ذل النص������يحة

171F

، وتت������يح  )۱
للش�������اعر أن يظه�������ر للمتلق�������ي اتس�������اع فض�������اء رؤيت�������ه ف�������ي التعبي�������ر ع�������ن 

(مشاعره
172F

۲( 

 :)173F۳()عند العشاق(في قصيدة ) (تقول 

 رامه وأساهــــيي غــــتحين تلذعه الذكـــ       ــرى وــسكـيا لقلب الم

 واه؟ـكـــيده شـــــــــــفـيوبيــ       ــد فماذا تــيه كــى علـضـذا قد قــهك

 دومــالمص هبـــــــــرى دواء لح     فليجد في الخيال والشعر والذكــ  

 ول الـ       ـقمح والقطن تحت ضوء النجومـين حقــــوليقضِّ الحياة ب

 اللـــين التــام بــض األيــها       ر ويمـــجر والنـوليحّب الغيوم والف

 وى وفوق الجبالـند الهــيـ       ــقاه عــر موسـزهـشق الــيتغنى فيع

 

) فليج������د ، ول������يقضِّ ، وليح������ب(نه������ا تري������د باألفع������ال إخ������اف ول������يس ب
للعاش�����ق خالص�����اً مم�����ا معاني�����ه م�����ن آه�����ات ، ول�����يس ه�����دفها توجي�����ه النص�����ح 

والنص�������ح واإلرش�������اد م�������ن مع�������اني األم�������ر  . األم�������ر عل�������ى جه�������ة الحقيق�������ة
(المجازية

174F

٤( . 

 :)175F٥()أحزان الشباب(وتقول في قصيدة 

 زانــُت لألحــــوليقولوا إني فتاة جنى الشعــ       ــُر عليها فعش

 ــيل في غيهب الوجود الفاني     الحياة كالشبح الضلـّـ  وعبرُت 
                                                            

 .٥۸ -٥۷: نحو الفعل: ينظر)  ۱( 

 .۲٥۲: الزمن في شعر الرواد: ينظر)  ۲( 

 .۱۱۰ -۱/۱۰۹: األعمال الشعرية الكاملة)  ۳( 

 .۱/٥٥٥: عروس األفراح: ينظر)  ٤( 

 .۱/۱۷۰: األعمال الشعرية الكاملة)  ٥( 
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تم�����������ام ع�����������دم االه: ال تري�����������د األم�����������ر ب�����������ل) وليقول�����������وا(فبقوله�����������ا 
 .والالمباالت

 

 :الم األمر مع فعل المخاطب والمتكلم

، ) ليفع�����ل: (يكث�����ر ف�����ي العربي�����ة دخ�����ول الم األم�����ر ف�����ي فع�����ل الغائ�����ب 
: المخاط�������بأق�������ل من�������ه ف�������ي فع�������ل و) ألفع�������ل: (ويق�������ل ف�������ي فع�������ل الم�������تكلم

 .)176F۱()لنفعل(

 –وه����������ي تعب����������ر ع����������ن نفس����������ها  –) (إال أّن 

ألفع��������ل ، ( :ع بص��������يغتياس��������تعملت ال��������الم وق��������د دخل��������ت عل��������ى المض��������ار
 . )177F۲()ولنفعل

 :)178F۳()السفر(تقول في قصيدة 

 فألعْد للساحل المظلم قلباً مستطارا

 أدفن الحلم وأحيي زهرة وسط الصحارى

 أبداً أروي أناشيدي بأحزان الحيارى

 أبداً أحلم بالفجر فال ألقى النهارا

              *** 

 فألعد ال سفر اليوم إلى األفق الجميل

 الشاطئ لن أحلم في ظل النخيل لن أرى

                                                            
 .۱/۲۹٦: مغني اللبيب: ينظر)  ۱( 

 .۲/۱۸۳،  ۱/۱۸۲،  ۱/۱۷۲،  ۱/۱۷۰: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ۲( 

 .۱/۳۸۸: المصدر نفسه)  ۳( 
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۱٤٦ 
 

 وغداً رحلتي الكبرى إلى وادي األفول

 آه فألرحل إليه ، فلقد حان رحيلي

 

 :)179F۱()آالم الشيخوخة(وتقول في قصيدة 

 كي على أسى األحياءــدر الظا         لم أبـاؤه القـــش ما يشــوألع

 واألدواء امـــــكِّ اآلثـــهؤالء الصرعى الظماء الحيارى        بين ف

 

الم األم������ر وق������د ) ألع������د ، فألرح������ل ، وألع������ش: (ف������الالم ف������ي األفع������ال
بخطابه������ا لنفس������ها تص������ارع  الش������اعرة وك������أن .دخل������ت عل������ى فع������ل الم������تكلم 

مش�����اعر الي�����أس ف�����ي داخله�����ا بفع�����ل م�����ا يم�����ور ف�����ي نفس�����ها ، حي�����ث ال أم�����ل 
عل��������ى : (م��������ن مثاب��������ات لألح��������الم فيه��������ا ، وال يغريه��������ا م��������ا ف��������ي الوج��������ود

؛ ألن الرحل������ة الكب������رى إل������ى دار الق������رار ) ...ي������ل، وف������ي ظ������ل النخالش������اطئ
 .آتية ال ريب فيها

عل������ى  –كم������ا س������لف  –، والت������ي تع������د قليل������ة ) لنفع������ل(أم������ا ص������يغة 

 الَّـــــذين وقَـــــالَ{ :ال�����رغم م�����ن مجيئه�����ا ف�����ي الق�����رآن الك�����ريم ف�����ي قول�����ه تع�����الى

ــروا ــوا للَّــــذين كَفَــ ــبِيلَنا اتَّبِعــــوا آمنــ ــلْ ســ ــاكُم ولْنحمــ ــاو خطَايــ ــم مــ ــاملني هــ ــن بِحــ  مــــن خطَايــــاهم مــ

ءــي ــم شـــــ ــاذبون إِنَّهـــــ فق�������د اس�������تعملتها الش�������اعرة ف�������ي غي�������ر ،  ۱۲:العنكب�������وت }لَكَـــــ

(موضع
180F

۲( . 

والواق�����ع إّن ف�����ي ه�����ذه الص�����يغة عرض�����اً عل�����ى المخاط�����ب ودع�����وة ل�����ه 
فإنن������ا نع������رض ، ) لنلع������ب: (نق������ولللمش������اركة ف������ي ح������دوث الفع������ل ، فعن������دما 

 .لعب وندعوه لمشاركتنا وال إلزام فيهاعلى من نخاطب ال

                                                            
 .۱/۱۸۳: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۱۰٤-۲/۱۰۲،  ۲/۹٥،  ۲/۷٦،  ۱/۳۳۷،  ۱/۳۳٦،  ۱/۳۱۸،  ۱/۷۷:المصدر نفسه: مثالً : ينظر)  ۲( 
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۱٤۷ 
 

 

 :)181F۱()مأساة الشاعر(في قصيدة ) (تقول 

 هم الرقيق وتنسىـــهكذا في العذاب تمضي حياة الشـ      ـاعر المل

 اــاً فكأســسأذوق اآلالم كــماالً      ويـــــــود جـــــأل الوجـــهكذا يم

 الم الشعراءـــيا سفيني عن ع      ي بي    ــلـــهكذا كل شاعر فارح

 ات واألدواءــــين اآلهـــن العا         صف بــجولندعهم في ذلك الش

 ـا ونلق المرسى على كل ساحلِ     ولنسر في بحر الحياة كما كنـ     

 د الظالم القاتلِ ـــــــعـلى بــــقى ضياًء          يتجـــين نلـــربما يا سف

 

ص������������يغتا أم������������ر للم������������تكلم ) لنس������������ر(، و) عهمولن������������د(فالكلمت������������ان 
عل�������ى نفس�������ها ت�������رك ش�������جن وآالم الش�������اعرة والمخاط�������ب عرض�������ت بهم�������ا 

الش������عراء ، إذ يتل������ذذ الن������اس ب������القول الجمي������ل ويتناس������ون مكاب������دات القائ������ل ، 
 .فلعلها تبصر ضوءاً ينير أحالمها الغائمة وحياتها المظلمة الكئيبة 

 :)182F۲()لنفترق(تقول في قصيدة و

 أشعر بالبرد والخوف ، دعنااآلن ، لنفترق 

 نغادر هذا المكان ونرجع من حيث جئنا

 ادكاراتنا الباهتهغريبين نسحب عبء 

 وحيدين نحمل أصداء قصتنا المائته

 لبعض القبور

                                                            
 .۱/۱۰٥: لكاملةاألعمال الشعرية ا)  ۱( 

 .۲/۲۰۳: المصدر نفسه)  ۲( 
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۱٤۸ 
 

 وراء العصور

 ناــهناك ال يعرف الدهر ع                

 هسوى لون أعيننا الصامت                

 

علي�������ه الم األم�������ر لت�������دعو نفس�������ها ت فع�������ل دخل�������) لنفت�������رق( :فقوله�������ا
عل�����ى جه�����ة االلتم�����اس !! االفت�����راق وم�����ا يعني�����ه االفت�����راقوم�����ن تخاط�����ب إل�����ى 

والطل�������ب برف�������ق ال األم��������ر عل�������ى حقيقت�������ه ، وه��������و م�������ن مع�������اني األم��������ر 
(المجازي����ة

183F

وحت����ى  .ي����دفعها إل����ى ه����ذا م����ا ف����ي نفس����ها م����ن تش����اؤم وخيب����ة  . )۱
) ، نس�������حبأش�������عر ب�������البرد ، دعن�������ا ، نغ�������ادر ، نرج�������ع (األفع�������ال األخ�������رى 

الب��������رد ، : (وك��������ذلك األس��������ماء فإنه��������ا تق��������ع ف��������ي ه��������ذا الحق��������ل ال��������داللي ،
إنه������ا تق������ع ف) وحي������دين ، المائت������ه ، القب������ور، غ������ريبين ، الباهت������ه ، والخ������وف

 .التشاؤموفي حقل اليأس والخيبة 

وص�������فاً لقص�������تها لت�������دل عل�������ى أنه�������ا ه�������ي ) المائت�������ه(وق�������د اس�������تعملت 
ريت�����ه أم�����راً ش�����ديداً أ :أي )أم�����تُّ ( :م�����ن) مائ�����ت(الس�����بب ف�����ي م�����ا ح�����دث ألن 

(رهص��������يب
184F

) الميت��������ة(، ول��������و أرادت معن��������ى الم��������وت الحقيق��������ي الس��������تعملت  )۲
 ).مات يموت( :من

تعويض�����اً ع�����ن  –أيض�����اً  –ول�����م يخ�����ل ش�����عرها م�����ن األم�����ر بالمص�����در 
الفع�����ل ، والتع�����ويض م�����ن س�����نن الع�����رب ف�����ي كالمه�����ا ، وه�����و إقام�����ة كلم������ة 

(مقام أخرى
185F

۳( . 

ر وأكث��������ر وال ري��������ب ف��������ي أن المص��������در أعم��������ق دالل��������ة عل��������ى األم��������
مص�����در لفع�����ل مح�����ذوف مش�����تق : ة النحوي�����ة نعتوكي�����داً ألن�����ه وبحس�����ب الص�����
ة ، ولكن�����ه يمش�����ابه للفع�����ل ف�����ي الم�����ادة االش�����تقاق م�����ن الح�����روف نفس�����ها ، فه�����و

                                                            
 .۲۱۳: أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين: ينظر)  ۱( 

 .٤/٦٤: )بصر: (لسان العرب: نظري)  ۲( 

 .۳۹٤: الصاحبي: ينظر)  ۳( 



 عبري عن ظاهرة احلزن واليأس يف شعر نازك املالئكةأنساق الت............................ الفصل الثاني 

۱٤۹ 
 

إذ يفي�����د إل�����ى جان�����ب األم�����ر معن�����ى انفعالي�����ا في�����ه ، مختل�����ف  عن�����ه ف�����ي الدالل�����ة 
(جد في صيغة األمر المجردةوي الحث على الفعل ما المن 

186F

۱(. 

إنه�����ا وعل�����ى ال�����رغم مم�����ا ف�����ي األم�����ر بالمص�����در م�����ن دالل�����ة والغري�����ب 
س������لوب إال قل������يالً ، ال يوفره������ا فع������ل األم������ر المج������رد ل������م تس������تعمل ه������ذا األ

 :)187F۲()الخيال والواقع(قصيدة في منها 

 مائيــــــمن س يرحمة ال تنزلين

 عراءـــــــفي خيال الش نيواتركي

              ... 

 رحمة ، ال تحزنيني،  رحمة بي

 نيـدعي  ،ني في خياالتي ودعي

 ونــــــــناء المجبثم وأقصة اإل

 نـــال تقصيها على قلبي الحزي

 ماءـــــــــودعيه في تعاليل الس

 عراءـــــــالش تممعنا في نشوا

 :)188F۳()العودة الى المعبد(وفي قصيدة 

 ي؟ــــــــــــــنـرحمة ماذا تراني أفعل اآلن بف

 ي؟ـــــــنهي ذي آلهة الشعر فهل تمسح حز

 ي؟ــــــنهوذا العود نهل يسعد روحي أن أغ

 رحمة بي ، ما الذي قد أبقت األحزان مني؟

                                                            
 .۲٥٥ -۲٥٤:مبناهااللغة العربية معناها و: ينظر)  ۱( 

 .٤٥٥ -۱/٤٥٤: األعمال الشعرية الكاملة)  ۲( 

 .۱/٤٦۸: المصدر نفسه)  ۳( 
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۱٥۰ 
 

ث������الث ) رحم������ة(تك������رر المص������در  )الخي������ال والواق������ع(فف������ي مقطع������ي 
طلب�����اً أبل�����غ مم�����ا ل�����و له�����ا ، لي�����ؤدي ) ارحمن�����ي(م�����رات نائب�����اً من�����اب الفع�����ل 

ه�����ات الحي�����اة ك�����ان بالفع�����ل ، فم�����ا تعاني�����ه يح�����تم عليه�����ا ال�����ذهاب بعي�����داً ع�����ن آ
 .واالنغماس في أحالم الشعراء التي تضاد الواقع أحياناً 

يتك��������رر المص��������در ) الع��������ودة إل��������ى المعب��������د(وف��������ي مقط��������ع قص��������يدة 
م������رتين ، وفي������ه دع������اء عل������ى جه������ة االلتم������اس ال الل������زوم ، وه������ذا ) رحم������ة(

(معن�����ى م�����ن مع�����اني األم�����ر غي�����ر الحقيق�����ي
189F

مج�����رد  وه ال يع�����دت�����، فم�����ا طلب )۱
فم�����ن يطل�����ب  ،أن نق�����در م�����ا به�����ا ، وم�����ا تش�����عر أمني�����ات ق�����د ال تتحق�����ق ، ولن�����ا

 ؟ ،الرحم������ة مك������ررة إال م������ن كان������ت ب������ه مش������قة وعن������ت ال يحتم������ل مزي������دها 
إذ ل�����م تب�����ق األح�����زان ف�����ي نفس�����ها ش�����يئاً م�����ن التل�����ذذ بفنه�����ا س�����واء أك�����ان ف�����ن 

أم الع�������زف عل�������ى الع�������ود ال�������ذي تعلمت�������ه مبك�������راً أنس�������اً ) الش�������عر(الق�������ول 
(يةلوحشتها واشباعا لحاجاتها الروحية الرومانس

190F

۲( . 

ف������ي األم������ر أن تس������تعمل اس������م ) (وم������ن أس������لوب 

 .)192F٤()هات(، و)191F۳()إيه: (الفعل ، وتحديدا

أبل�������غ وأك�������د ((ئ مع�������اني فع�������ال يت�������يح للمنش�������إن اس�������تعمال أس�������ماء األ
())س�������ماء بمعناه�������ام�������ن مع�������اني األفع�������ال الت�������ي يق�������ال إن ه�������ذه األ

193F

ول�������ذا  ،)٥
ن رغب����ة اكب����ر ل����ى مواض����ع يعب����ر به����ا ع����يرص����دها ص����ناع الق����ول الجمي����ل إ

 .لى تحقيق الفعلوشوق اشد إ

 :)194F٦()ربعةكآبة الفصول األ(تقول في قصيدة 

 ودــــي كئيب     في ليالي الشتاء ذات الرعـــون حولـيء في الكـــــكل ش

                                                            
 ،۲/٥٥٥: عروس األفراح: ينظر)  ۱( 

 .٥۱-٥۰: نازك المالئكة الشعر والنظرية: ينظر)  ۲( 

،  ۱/۳۱۳،  ۱/۲۰۷،  ۱/۲۰۲،  ۱/۸۲،  ۱/٦۰،  ۱/٥۹،  ۱/٥۸: األعمال الشعرية الكاملة: مثال: ينظر)  ۳( 
۱/۳۹۰  ،۲/۳٦۲. 

 .۱/٤۳۰،  ۱/۳۱۲،  ۱/۳۱۱،  ۱/۱۰٦،  ۱/۷۱،  ۱/٦۸،  ۱/٥۹،  ۱/٥۸: المصدر نفسه: ثالم: ينظر)  ٤( 

 .۳/۸۹: شرح الرضي على الكافية)  ٥( 

 .۱۳٤-۱/۱۳۳: األعمال الشعرية الكاملة)  ٦( 
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۱٥۱ 
 

 هودــــكل شيء حولي سوى ساعتي الصمــ    ـاء في صمت غرفتي المع

 تي وشقائيـــــحبتني في فرحن    صـــــــبة يا مـــتي الكئيـــاعـــإيه يا س

 ي الحيـ     ـرى من الحزن في ليالي الشتاءـــــــين في نفســـما الذي تبعث

 

 :)195F۱()أغنية لإلنسان(وتقول في 

 نا النوراـــي ولوالك ما عرف       كيف عوقبت بالنفـــ ! إيه حواء 

 ايك واشتريت الشعورــزا       ن ليالــــأنت يا من بعت الخلود بأح

 

 ه������ات(( :أو) ثح������دِّ ( :ال������ذي يعط������ي معن������ى) ي������هإ(فه������ي باس������م الفع������ل 
())الح��������ديث المعه��������ود

196F

مخاطبه��������ا  بآه��������ة وحس��������رة ،  نطقكأنه��������ا تس��������ت،  )۲
ف�����ي لي�����ل الش�����تاء  س�����هرح�����وارا متواص�����ال م�����ع س�����اعتها رم�����زاً لل وتفت�����رض

مقارن����ة نفس����ها ) ح����واء(رع����ب ، وم����ع والطوي����ل وم����ا يمثل����ه له����ا م����ن وح����دة 
 .الحزين بها وهي تعيش هذا الوجود 

وال�������ذي يتص�������رف ) اع�������ط(بمعن�������ى ) ه�������ات(وتس�������تعمل اس�������م الفع�������ل 
، ، ه������اتواه������ات ، هاتي������ا ((إف������رادا وتثني������ة وجمع������ا وت������ذكيرا وتأنيث������ا ، فيق������ال 

())هاتي ، هاتين
197F

۳(. 

 :)198F٤()البحث عن السعادة(في قصيدة ) (تقول 

 ود؟ــــوعــــإذن أين كنزك الم       ط   ـــأين أصدافك اللوامع ياش

 وجودـــات كنزا          هو ما يرتجيه هذا الـــه، هاته رحمة بنا 

                                                            
 .۱/۲۰۷: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۱/۹۱: شرح الرضي على  الكافية)  ۲( 

 .۳/۹۳: المصدر نفسه)  ۳( 

 .٥۹ -۱/٥۸: األعمال الشعرية الكاملة)  ٤( 
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۱٥۲ 
 

 سي خداعا لنا وحسبك هزءا     هاته حسب رملك البارد القا     

 ط ينأىــترابا           وهو مازال ايها الشـــــــيالحلم نزيد منه اق

 

 :)199F۱()إلى عيني الحزينتين(وتقول في قصيدة 

 دثاــالطبيعة حر ــــــــعيني ياس

 ما؟ــنات رأيتــــــماذا وراء الكائ

 تورهاـــرفعت دياجير الحياة س

 امهبتـــسلكما وأبدت سرها الم

 ههاتا حديث الموت ، هاتا سرّ 

 لماــــــــــقد آن ياعيني أن تتك

 

ج������اء اس������م الفع������ل ف������ي المقط������ع األول مس������ندا إل������ى ض������مير المفع������ول 
إل����ى ) م����رتين(وف����ي الث����اني مس����نداً  .ب����ه م����رتين وم����رة إل����ى الفاع����ل الغائ����ب 

ض������مير المثن������ى لتعب������ر ب������ه ع������ن رغب������ة تح������دوها كبي������رة ف������ي معرف������ة م������ا 
) ه������ات( :م������ا الس������م الفع������ل ف������ي وال ري������ب .ينتظره������ا وراء ه������ذا الوج������ود 

، ) اع������ط(ليتهي������أ له������ا ل������و اس������تعملت الفع������ل المج������رد معن������ى م������ا ك������ان م�����ن 
 .لم يكن حقيقياً كذلك بل كان التماسا –هنا  –وأمرها 

) (فق������د أف������ادت الش������اعرة  :م������ا له������ذا المبح������ثوختا

تش�����ككها وحزنه�����ا ، ول�����م  ع�����ن م�����ن نس�����ق األم�����ر وبص�����يغه المختلف�����ة لتعب�����ر
تفت�����رض أحيان�����ا ب�����ل إنه�����ا ، إل�����ى مخاط�����ب مح�����دد  جه�����اً ويك�����ن أم�����را حقيقي�����ا م

مخاطب��������ا تح��������اوره أو ت��������ديم الح��������وار مع��������ه إرادة التنف��������يس ع��������ن كربه��������ا 
أو دع�������اء أو ب�������ذل  إم�������ا التماس�������اوأمره�������ا ك�������ان ، بم�������ا تش�������عر وإالفض�������اء 

 . فيه قاعدة نحوية وال ابتكرت جديدا تخرق امنصيحة وإرشاد ، 
                                                            

 .۱/٤۳۰: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 
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 :نسق التمني  .ب
لغ�������وي يعب�������ر ب�������ه الفن�������ان أو المنش�������ئ عم�������ا يتمن�������اه التمن�������ي نس�������ق 

، )لي�����ت(: والوح�����دة اللغوي�����ة الموض�����وعة ل�����ه أص�����ال ه�����ي. ويرج�����و حص�����وله
لع�����ل ، ول�����و ، : (وق�����د تن�����وب عنه�����ا. ف�����ال تف�����ارق معن�����اه إل�����ى معن�����ى غي�����ره

 .)200F۱()هلو

ألن مرس������له يتش������هى  ؛والمتمن������ى ح������دث ق������د يك������ون ، وق������د ال يك������ون
: التمن�������ي((): ه�������ـ٦۳۷اب�������ن األثي�������ر (يق�������ول . حص�������وله ويح�������دث نفس�������ه ب�������ه

ي حص�����ول األم�����ر المرغ�����وب في�����ه وح�����ديث ال�����نفس بم�����ا يك�����ون وم�����ا ال تش�����هّ 
ل�������يس اإليم�������ان ب�������التحلي وال ب�������التمني ، : (ومن�������ه ح�������ديث الحس�������ن... يك�������ون

، أي ل�����يس ه�����و ب�����القول ال�����ذي ) وقر ف�����ي القل�����ب وص�����دقته األعم�����الولك�����ن م�����ا
))(تظه������ره بلس������انك فق������ط ولك������ن يج������ب أن تتبع������ه معرف������ة القل������ب

201F

أي أن .  )۲
المرس�����ل علي�����ه معرف�����ة المتمن�����ى معرف�����ة واعي�����ة ، يش�����عر ب�����ه ويحس�����ه قب�����ل 

وم��������ا عم��������ل مب��������دعي الك��������الم ، . أن يرس��������له ، ال أن يطلق��������ه عل��������ى ه��������واه
 ح�����ديث م������ع ال�����نفس يتجل������ى بعدئ������ذٍ إال  –ف�����ي ب������دايتهم  –والس�����يما الش������عراء 

م����وزون يكش����ف في����ه عم����ا يم����ور ف����ي نفس����ه م����ن رغائ����ب وآم����ال  ف����ي نظ����م
 .بعيدة

وه����ذا النس����ق ينق����ل الش����اعر إل����ى ع����الم م����ن الخي����ال يع����انق في����ه م����ا ال 
(قعهايستطيع الوصول إليه في و
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 .، عله يجد صداه عند المتلقي  )۳

ال بحك��������م م��������ا تعيش��������ه م��������ن آم��������) (والش��������اعرة 

، س������بباً م������ن أس������باب يأس������ها وتش������اؤمها وقلقه������ا وحزنه������ا ، اتخ������ذت مفق������ودة
وس������يلة للتعبي������ر عم������ا ف������ي نفس������ها وم������ا تش������عر ب������ه ، حت������ى ) التمن������ي(م������ن 

وم�����ا ين������وب ) لي�����ت(فق�����د تمن�����ت ب������ـ. أض�����حى س�����مة أس�����لوبية ف������ي ش�����عرها 
ك������ان له������ا الحض������ور األكب������ر م������ن ب������ين ) ل������و(إال أن ) . ل������و ، لع������ل: (عنه������ا

                                                            

 .۲/۲۰۰: ، البرهان ٤/۱۰۷: المقتضب: ينظر)  ۱( 

 .٤/٦۰٤: النهاية في غريب الحديث)  ۲( 

 .۸۲: علم المعاني تأصيل وتقويم: ينظر)  ۳( 
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(ه�����ذه األدوات
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معن�����ى ل�����يس ف�����ي ) ل�����و(لس�����بب يرج�����ع إل�����ى أّن ف�����ي ولع�����ل ا. )۱
، ذل�����ك إنه�����ا تزي�����د المتمن�����ى بع�����داً واس�����تحالة ، وإن�����ه ) لع�����ل(وال ف�����ي ) لي�����ت(

الة اآلخ�����ر ، وه�����و حيل أح�����دهما الس�����تحل�����يس أم�����راً واح�����داً ب�����ل أم�����ران يس�����ت
(امتناع الجواب المتناع الشرط: يقال عنه ما

204F

۲ (. 

 :)205F۳()أغنية لإلنسان(تقول في 

 ية اإلحــ       ــساس لو الن قلبها الصخريــــاســـة النحــهذه الربّ 

 قيـــرض وافّتر وجهها الزنب      لو أراقت ضياءها فوق هذي األ 

 ـع األغاني المسّودات الرنين    لو حنا سمعها وأصغى إلى رجــ   

 دول مفتونـــواج جـــأمــب ك   ا    ــــيها وينســين فــــيتلوى الحن

 

ًى ذا المقط�������ع ، وق�������د تك�������ررت ثالث�������اً ، ص�������دف�������ي ه�������) ل�������و(ش�������كلت 
لنفس������ية قائلت������ه ، فق������د اتك������أت عليه������ا ف������ي بن������اء أنس������اق لغوي������ة تعب������ر ع������ن 

الرب��������ة (أمني��������ات بعي��������دة التحق��������ق عن��������دها ، فالس��������عادة وق��������د وص��������فتها ب��������ـ
قس�����ت معه�����ا بابتعاده�����ا عنه�����ا ، فل�����م ت�����ـُِنر حياته�����ا ول�����م ) النحاس�����ية اإلحس�����اس

وم��������ا  .ص��������حوب بالحن��������ان تس��������تمع إل��������ى أغانيه��������ا الحزين��������ة وأنينه��������ا الم
إال لس�����لطانها عل�����ى حي�����اة اإلنس�����ان ، فب�����دونها يص�����بح ) الرب�����ة(:وص�����فتها ب�����ـ

 . ميتاً يمشي 

بص�������وت حس�������رة وتوج�������ع ، كقوله�������ا ف�������ي وق�������د تس�������بق أداة التمن�������ي 
 :)206F٤()إلى العام الجديد: (قصيدة

 أواه لو كنا نحس كما يحس اآلخرون 

 وتنالنا األسقام أحياناً وينهشنا األلم
                                                            

،  ۱/۲٤۱،  ۱/۱۳۸،  ۱/۱۳۷،  ۱/۱۲۲،  ۱/۱۱٦،  ۱/۱۱٥: األعمال الشعرية الكاملة: مثال: ينظر)  ۱( 
۲/۱۷۸  ،۲/۲٤۳. 

 .۱/۳۳۹: مغني اللبيب: ينظر)  ۲( 

 .۱/۲٤۱: األعمال الشعرية الكاملة)  ۳( 

 .۲/۱۷۹: المصدر نفسه)  ٤( 
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 أو رجاء أو ندم لو أن ذكرى

 يوماً تسد على بالدتنا السبيل

 لو أننا نخشى الجنون 

 ويثير وحشتنا السكون

 لو أن راحتنا يعكـّرها رحيل

 أو صدمة أو حزن حب مستحيل 

 ، لو كنا نموت كما يموت اآلخرون أواه

 

خم�������س م�������رات تراكم�������ت فيه�������ا ) ل�������و(ف�������ي ه�������ذا المقط�������ع تك�������ررت 
واآله�������ات ابت�������دأت تراكيب�������ه  الم�������رارةالدالل�������ة ليص�������بح ال�������نص كتل�������ة م�������ن 

وبض�����مير . لترس�����م ص�����ورة قاتم�����ة غائم�����ة لم�����ا ت�����راه وتش�����عر ب�����ه ) ل�����و(ب�����ـ
جماع�����ة المتكلم�����ين ل�����م تف�����رد نفس�����ها به�����ذا الي�����أس والح�����زن وإنم�����ا أش�����ركت 
غيره�����ا ، كأنه�����ا ت�����دعوهم إل�����ى التفكي�����ر ملي�����اً ف�����ي ه�����ذا الوج�����ود ، وتس�����تنكر 

ب�����د وأن يعك�����ر  عل�����يهم القب�����ول به�����ذا الس�����كون وه�����ذه الراح�����ة الوقتي�����ة الت�����ي ال
والع��������ام الجدي��������د ، عن��������دها ، ال يمث��������ل تحقي��������ق . ص��������فوها خ��������وف النهاي��������ة

، ) الم�����وت: (أمني�����ات جدي�����دة بق�����در م�����ا ه�����و اقت�����راب م�����ن ح�����دث مخي�����ف ه�����و
(والسيما إنها ابتدأت هذه القصيدة بقولها
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۱(: 

 طيوفعام ال تقرب مساكننا فنحن هنا  يا

 . والطيف يعطي معنى األجل المسمى أو المكوث القصير

: اس������تعمالها لفظ������ة تحس������ر وتوج������ع ه������ي: هن������ا وم������ا وس������م أس������لوبها ،
قب������ل تمنيه������ا حت������ى ليخي������ل للمتلق������ي وكأنه������ا تص������رخ م������ن ش������دة م������ا ) أواه(

 –) أواه( –وه�������ذه اللفظ�������ة . تش�������عر ب�������ه م�������ن اس�������تحالة تحق�������ق م�������ا تتمن�������اه 
كثي������ر : ورج������ل أواه((كث������رة الح������زن ، يقول�����ون : تعن�����ي ف������ي اللس������ان العرب�����ي

                                                            

 .۱/۱۷۷: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 
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))(الح�����زن
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ــراهيم إِن{ :ق�����رآن الك�����ريم ف�����ي قول�����ه تع�����الىوق�����د ج�����اءت ف�����ي ال )۱  إِبـــ

يمللَح اهأَو يبن۷٥:هود}م . 

اس������تعملتها  فق������د وه������ي األداة الموض������وعة أص������الً للتمن������ي) لي������ت(أم������ا 
) ( في مواضع أقل من استعمالها)209()لوF۲( . 

 :)210F۳()اسطورة نهر النسيان(تقول في قصيدة 

 اناــى صبـنا وأدمــــامـجر         ح أيّ  ِ◌مخلـَب الخوف والتشاؤم قد

 اناــــه أحالمنا ألســـيان لم يُك وهماً          صورتـــليت نهر النس

 ونُ ــق          لننسى ما كان أو ما يكــــــباره حــت أخـليته كان لي

 يد بلوا           نا ويعفو عنا الغد المجنونـــونعيش األحرار من ق

 

وتش���������اؤمها  م���������ن الش���������اعرة أن نستش���������ف خ���������وف ل���������يس عس���������يراً 
مخل�����ب الخ�����وف : (اس�����تعمالها ه�����ذا النس�����ق ، فق�����د أخب�����رت ب�����ه ب�����دءاً بقوله�����ا 

أعط�������ت للمتمن�������ى احتم�������ال الحص�������ول بع�������د ) لي�������ت(، إال أن ...) والتش�������اؤم
أض�����افة ) النس�����يان(ال�����ذي أض�����افته إل�����ى ) نه�����ر( :إل�����ى وق�����د أس�����ندتها. عدم�����ه

ان مس������تمر كجري������ان محض������ة فأص������بح ك������الجزء من������ه لتش������ير إل������ى أن النس������ي
ب�����ل ك�����ان وهم�����ا تتمن�����اه ، ل�����م ت�����نعم ب�����ه  لنه�����ر ، إال أن�����ه اس�����طورة عن�����دها ، ا

 .حقيقة

وه�����ي تتك�����ئ عل�����ى ه�����ذه األداة ف�����ي بن�����اء أكث�����ر م�����ن بي�����ت ش�����عري ث�����م 
 تكررها في بيت واحد ، 

 
                                                            

 .۱۳/٤۷۲: )أوه: (لسان العرب)  ۱( 

 .۱/۲۰٦،  ۱/۲۰۰،  ۱/۱٤۷،  ۱/۱۲۳،  ۱/۱۲۲،  ۱/۳۰،  ۱/۲۸: األعمال الشعرية الكاملة: مثال: ينظر)  ۲( 

 .۱/۱٤۷: المصدر نفسه)  ۳( 
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 :)211F۱()ذكرى مولدي(كقولها في قصيدة 

 لفقيداظع الذكـ            ـرى وما أروع الرجاء اـجئت يا ذكريات ما أف

 داـاًء جديــــــكل يوم يبني رج       ليت قلبي قد كان صخراً أّصما     

 يداــس كالطيــ            ــن يعيش الحياة جذال سعـليته كان جامد الح

 داـــتني اعــ            ــتاض عنه حجارة أو حديــــليته لم يكن ويا لي

 

مس�����ندة إل�����ى ) لي�����ت( :فق�����د ابت�����دأت ثالث�����ة أبي�����ات ف�����ي ه�����ذا المقط�����ع ب�����ـ
 وكررته�����ا ف�����ي األخي�����ر مس�����بوقة ب�����أداة تنبي�����ه مس�����ندة إل�����ى نفس�����ها ، ، )قلبه�����ا(

لتخ�����تم أمنياته�����ا ب�����أن تب�����دل قلبه�����ا الممل�����وء حس�����اً ،  )وي�����اليتني(: ف�����ي قوله�����ا
عل������ى أن م������ن أمنياته������ا ممكن������ة التحق������ق ك������أن . وش������اعرية بقس������اوة وحق������د 

: وله�������اكق ق�������قتتح�������ول إل�������ى قاس�������ية عديم�������ة اإلحس�������اس ومنه�������ا مح�������ال التح
ى رغبته�����ا ع������ن الوج�����ود ف�����ي ه������ذا ف�����ي إش�����ارة منه������ا إل�����) ليت�����ه ل�����م يك������ن(

إذ ل�����يس له�����ا الخي�����رة ف�����ي ه�����ذا األم�����ر ، ب�����ل ه�����و بي�����د م�����ن خلقه�����ا ، الك�����ون
إذ تس��������تعمل ف��������ي المح��������ال ) لي��������ت(وه��������ذه ه��������ي ص��������فة  .)(فس��������واها 

(والممكن
212F

۲( . 

): س������يبويه(يق������ول ) الطم������ع(فالش������ائع إنه������ا للترج������ي أو )  لع������ل(أم������ا 
))(طمع واشفاق: لعل وعسىو. تمن : ليت ((

213F

۳(. 

والواق�������ع إن الترج�������ي أم�������ل كم�������ا التمن�������ي ، والتمن�������ي عن�������وان ج�������امع 
ه�����ي التنبي�����ه عل�����ى ) لع�����ل(: والنكت�����ة البالغي�����ة م�����ن التمن�����ي ب�����ـ. له�����ذا الب�����اب 

أن المتمن������ى قري������ب الحص������ول ، وإظه������اره ف������ي ص������ورة المرج������و للرغب������ة 
ألم������ل ش������عر بايالش������ديدة في������ه ، وه������ذا يرج������ع إل������ى نفس������ية المب������دع ، فم������رة 

                                                            
 .۳٦۲ -۱/۳٦۱: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۱/٥۱۱: عروس األفراح: ينظر)  ۲( 

 .٤/۲۳۳: الكتاب)  ۳( 
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الي������أس  لبعي������د قريب������اً ، وم������رة يس������يطر علي������هحس المس������تحيل ممكن������اً وايف������
(ستبعد الدانييستشعر االستحالة في القريب ويف

214F

۱( . 

وتعبي�������راً ع�������ن أمله�������ا بق�������رب انف�������راج أزمته�������ا النفس�������ية واالقتن�������اع 
 ) .لعل(بـ) (فقد تمنت بجواب تطمئن إليه ألسئلتها 

 :)215F۲()بين القصور(تقول في قصيدة 

 س الضوءاــــليس فيهم قلب يح     غرقوا في الضياء والعطر لكن    

 ـقي شفاها وتترك الروح ضمأى    وتمر األنهار في أرضهم تســ      

 تلك اغفاءة القصور يموت الـ          ـحس والشعر في حماها الضنين

 نونـلمكره اــــــــكون يفضي بس    ل الـ      ــعـين لــآه فلنمض ِ باحث

ف������ي ه������ذا المقط������ع تعتق������د بق������رب انكش������اف الس������ر له������ا م������ن ج������دوى 
وه�����ي تبح�����ث  ...)لع�����ل الك�����ون : (ف�����ي قوله�����ا ) لع�����ل(الخل�����ق ل�����ذا تمن�����ت ب�����ـ

الس������عادة والف������رح به������ذه الحي������اة فل������م تج������دها حت������ى عن������د م������ن : عم������ا فقدت������ه
ال يس������تحيل تحققه������ا عل������ى أن ه������ذه األمني������ة . يحتم������ون بالقص������ور المرفه������ة 

  .الحكمة من الخلق  فال بد يوماً أن تفهم

بح������ذف ) ع������لّ (قوله������ا : والس������مة الب������ارزة ف������ي اس������تعمالها ه������ذه األداة
(ال������الم األول������ى

216F

، وق������د ت������درك معه������ا ب������أن  )217F٤()لع������ل(، وه������ي لغ������ة ف������ي  )۳
ب�����ين (كقوله�����ا ف�����ي قص�����يدة  ،) لع�����ل(المتمن�����ى أكث�����ر قرب�����اً مم�����ا ل�����و اس�����تعملت 

 :)218F٥()الفنانين

 ب هذي الحياةعباانشري يا سفين أشرعة السيـ           ـر وشقي 
                                                            

 .۸۳ -۸۰: علم المعاني تأصيل وتقييم: ينظر)  ۱( 

 .۱/۳۱۸: األعمال الشعرية الكاملة)  ۲( 

 .۱/۳٤۷،  ۳٤٥،  ۱/۲٤٦،  ۱/۱٦۱،  ۱/۱٤۱،  ۱/۹۰،  ۱/٦٦: لمصدر نفسها: مثالً : ينظر)  ۳( 

 .۱/۳۱٦: الخصائص: ينظر)  ٤( 

 .۱/۹۰: األعمال الشعرية الكاملة)  ٥( 
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 ياتـــــوبين األشعار واألغن     ثم ارسي بنا على شاطئ الفّن      

 نىـــمــا           طئ ظلّ السعادة المتــــعلـّنا واجدون في ذلك الش

 علهم قد ترشفوا شهدها السا           حر حتى صاغوه شعراً وفنا

 

 :)219F۱()تواريخ قديمة وجديدة(وقولها في قصيدة 

 لى بدءِ ــــود عــنا بركب العصور         أن يعوأهب

 يءِ ـنا بال شــــعلـّنا نستعيد الشعور           فرجع

                         ... 

 دع األيامـــــى التقويم         علـّنا نخــــورجعنا إل

 فسمعنا صراخ الهشيم        خلف سخرية األرقام

 

إل�����ى ض�����مير المتكلم�����ين  مس�����نداً  ف�����ي المقطع�����ين) ع�����لّ (فق�����د اس�����تعملت 
ل�����ذا ) لع�����ل(وق�����د تش�����عر بطم�����ع أكب�����ر مم�����ا ل�����و أمل�����ت ب�����ـ . وإل�����ى الغ�����ائبين

 .فضلت أحدى اللغتين وهي ليست بشائعة 

نس������ق  م������ن وه������ي تفي������د) (م������ا يس������م أس������لوب  إنّ 

ه������و أنه������ا ت������راكم منبه������ات أس������لوبية  ، –كم������ا األنس������اق األخ������رى  –التمن������ي 
األداة ذاته�����ا لتض�����غط عل�����ى ذه�����ن المتلق�����ي تك�����رار نس�����ق وب����� :أب�����رز ص�����ورها

، وم�����ن ث�����م تك�����ون نصوص�����ها الش�����عرية أكث�����ر ج�����ذباً وإث�����ارة لألنتب�����اه قب�����ل أن 
تعب�����ر ع�����ن  تح�����رك ال�����ذهن حت�����ى ي�����وحي ال�����نص بأن�����ه س�����يل م�����ن األمني�����ات

 .ذهول وقلق منشئه وعدم استقراره

                                                            
 .۳٥ -۲/۳٤: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 
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۱٦۰ 
 

 

 

 

 
 :رابعاً 

 
 نسق التكرار 
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۱٦۱ 
 

 :نســـق الـتـــكــرار

أس�������لوبي يجم�������ع الوح�������دات اللغوي�������ة التك�������رار نس�������ق لغ�������وي وأس�������اس 
المتفق�������ة ف�������ي اللف�������ظ أو المعن�������ى ليعطين�������ا تص�������وراً ع�������ن هيمن�������ة المك�������رر 

(وقيمت�������ه
220F

أن ي�������أتي الم�������تكلم بلف�������ظ ث�������م يعي�������ده بعين�������ه س�������واء أك�������ان ((أو .  )۱
اللف�����ظ متف�����ق المعن�����ى أو مختلف�����اً ، أو ي�����أتي بمعن�����ى ث�����م يعي�����ده ، وه�����ذا م�����ن 

ح�����د األلف�����اظ والمع�����اني ش�����رط اتف�����اق المعن�����ى األول والث�����اني ، ف�����إن ك�����ان مت
، ك����ذلك إذا ك����ان فالفائ����دة ف����ي إثبات����ه تأكي����د ذل����ك األم����ر وتق����ديره ف����ي ال����نفس 

وإن ك�������ان اللفظ�������ان متفق�������ين والمعن�������ى مختلف�������اً ، فالفائ�������دة . المعن�������ى متح�������داً 
))(ف������ي اإلتي������ان ب������ه للدالل������ة عل������ى المعني������ين المختلف������ين

221F

، وأكث������ر م������ا يق������ع  )۲
(ف�����ي األلف�����اظ وأق�����ل من�����ه ف�����ي المع�����اني

222F

ا ف�����ي اللغ�����ة ، أم�����ا إجم�����االً ، ه�����ذ )۳
))(عبارة عن اإلتيان بشيء مرة بعد أخرى((فالتكرار 

223F

٤(. 

، وم�������ن محاس�������ن أس�������اليب  اوه�������و م�������ن س�������نن الع�������رب ف�������ي كالمه�������
الفص���������احة ، ف���������إذا أرادوا اإلب���������الغ ع���������ن ش���������يء معتن���������ى ب���������ه ك���������رروه 

(توكيداً 
224F

))(الكالم إذا تكرر تقرر((: وقد قيل. )٥
225F

٦( . 

كي������د اللفظ������ي ، ف������التكرار أع������م من������ه وال يعن������ى بالتوكي������د ، هن������ا ، التو
وأوس��������ع ، ألن التوكي��������د م��������ن أغراض��������ه ، أي أن التك��������رار ك��������ل والتوكي��������د 
ج������زء ، واللفظ������ة الثاني������ة المك������ررة تؤس������س لمعن������ًى جدي������د أبل������غ مم������ا ف������ي 

(ول�������و ك�������ان توكي�������داً لفظي�������اً لم�������ا فص�������ل بفاص�������ل.  األول�������ى
226F

، بخ�������الف  )۷
ن ع�����اطف أو ابع في�����ه الوح�����دات اللغوي�����ة م�����ن دوت�����التوكي�����د اللفظ�����ي ال�����ذي تت

 .فاصل 

                                                            
 .۱۲۳): يددراسة في شعر حميد سع(، اللغة الشعرية  ٦۷: االتجاهات الجديدة في الشعر العربي: ينظر)  ۱( 

 .۱/۳۷۰: معجم النقد العربي القديم)  ۲( 

 .۲/۷۳: العمدة: ينظر)  ۳( 

 .٥۲: التعريفات)  ٤( 

 .۳٤۱: الصاحبي: ينظر)  ٥( 

 .۳/۹: البرهان)  ٦( 

 .۳/۱۰: المصدر نفسه: ينظر)  ۷( 
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تقوي������ة ناحي������ة اإلنش������اء : ه������و وغ������رض آخ������ر م������ن أغ������راض التك������رار
ف��������ي المن��������تج ، وه��������ي ناحي��������ة العواط��������ف ، كاالس��������تغراب ، والتعج��������ب ، 
والحن��������ين ، وب��������اقي مع��������اني الش��������عر واألفك��������ار الت��������ي تحمله��������ا األلف��������اظ ، 

(فضالً عن الوزن ببحوره وقوافيه
227F

۱( . 

ل�����ة وترتيبه�����ا ف�����ي نس�����ق إن�����ه بني�����ة بديعي�����ة ل�����ه الق�����درة عل�����ى نم�����و  الدال
أس������لوبي متماس������ك ، تت������ردد في������ه كلم������ة م������ن الجمل������ة األول������ى ف������ي الثاني������ة ، 

(ومن الثانية إلى الثالثة ، وهكذا
228F

۲(. 

: والتك�������رار م�������ن أس�������اليب الق�������رآن الك�������ريم كم�������ا ف�������ي قول�������ه تع�������الى

 . ۳٥-۳٤:القيامة }فَأَولَى لَك أَولَى ثُم* فَأَولَى لَك أَولَى{

بح�����ث ف�����ي التك�����رار ، كم�����ا أن�����ه س�����مة ) الناق�����دة( و

قض�������ايا : (وذل�������ك ف�������ي كتابه�������ا) . الش�������اعرة(أس�������لوبية ب�������ارزة عن�������د ن�������ازك 
، تناول�������ت في�������ه عالق�������ة التك�������رار باألس�������لوب ال�������داخلي ) الش�������عر المعاص�������ر

(وقواع�������ده وأنواع�������ه وال�������رديء من�������ه والمستحس�������ن
229F

: وه�������و ف�������ي نظره�������ا. )۳
و ح������دين ، فق������د أس������لوب يعب������ر ع������ن أمكاني������ة الش������اعر، كم������ا أن������ه س������الح ذ

إن أس�����لوب ((: يرف�����ع مق�����ام قائل�����ه إن أج�����اد اس�����تعماله ، وق�����د يحط�����ه ، تق�����ول
أس�����لوب آخ�����ر م�����ن أمكاني�����ات أي التك�����رار يحت�����وي عل�����ى ك�����ل م�����ا يتض�����منه 

تعبيري������ة ، إن������ه ف������ي الش������عر مثل������ه ف������ي لغ������ة الك������الم ، يس������تطيع أن يغن������ي 
المعن�������ى ويرفع�������ه إل�������ى مرتب�������ة األص�������الة ذل�������ك إن اس�������تطاع الش�������اعر أن 

ه س�������يطرة كامل�������ة ويس�������تخدمه ف�������ي موض�������عه ، وإال فل�������يس يس�������يطر علي�������
أيس��������ر م��������ن أن يتح��������ول ه��������ذا التك��������رار نفس��������ه بالش��������عر إل��������ى اللفظي��������ة 

())المبتذل�������ة
230F

، وال يك�������ون جم�������االً خارجي�������اً ف�������ي القص�������يدة ب�������ل يج�������ب أن )٤
يك������ون مب������دعاً م������ن الموهب������ة الش������عرية وإال تح������ول إل������ى ألف������اظ تم������أل به������ا 

يس جم������االً يض������اف إل������ى التك������رار ف������ي ذات������ه ل������((: فق������رات ال������وزن ، تق������ول
مج������رد اس������تعماله ، وإنم������ا ه������و بالقص������يدة بحي������ث يحس������ن الش������اعر ص������نعاً 

                                                            
 .۲/٤٥: المرشد إلى فهم أشعار العرب: ينظر)  ۱( 

 .۱۷۹ -۱۷۸: هكذا تكلم النص: ينظر)  ۲( 

 .۲۹۱ -۲٦۳: قضايا الشعر المعاصر: ينظر)  ۳( 

 .۲٦٤ -۲٦۳: المصدر نفسه)  ٤( 
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كس������ائر األس������اليب ف������ي كون������ه يحت������اج إل������ى أن يج������يء ف������ي مكان������ه م������ن 
اللمس������ة الس������حرية الت������ي تبع������ث تل������ك القص������يدة وأن تلمس������ه ي������د الش������اعر 

())الحياة في الكلمات
231F

۱(. 

دالل�����ة ((: موه�����ي ف�����ي ه�����ذا ل�����م تبتع�����د عم�����ا رآه الق�����دماء ، فه�����و عن�����ده
ه ف������ي الك������الم ، وإطاع������ة األلف������اظ عارض������ة الش������اعر وتص������رف ق������درة عل������ى

، وال يخل����و م����ع ذل����ك م����ن حس����ن موق����ع ف����ي الس����مع والطب����ع ، ف����إن معن����ى ل����ه
الش������عر ي������رتبط وي������تالحم ب������ه حت������ى ك������أن معن������ى البيت������ين أو الثالث������ة معن������ى 

))(واحد
232F

۲(. 

وبين��������ت ك��������ذلك أه��������م قواع��������د التك��������رار ، وه��������ي أن تك��������ون للفظ��������ة 
ة ب������المعنى الع������ام ، وأن يخض������ع لق������وانين الش������عر ، ولق������انون المك������ررة ص������ل

يمي�����ل بالعب�����ارة كم�����ا تمي�����ل حص�����اة ((الت�����وازن الهندس�����ي ف�����ي العب�����ارة ل�����ئال 
())دخيلة في كفة ميزان

233F

۳(. 

تك������رار كلم������ة ، وتك������رار عب������ارة ، : وذك������رت أش������هر أنواع������ه وه������ي
(وتك��������رار مقط��������ع

234F

أم��������ا تك��������رار الح��������رف واألداة فم��������ن الق��������دماء م��������ن . )٤
يق�����بح ((إنه�����ا ): ه�����ـ٤٦٦الخف�����اجي اب�����ن س�����نان (لك�����الم ، يق�����ول اس�����تقبحه ف�����ي ا

تكراره������ا ف������ي الك������الم وإن اختل������ف ألفاظه������ا ، وذل������ك ألنه������ا ج������نس واح������د 
))(ومشتركة في المعنى

235F

٥( . 

ال يرتق������ي ((وم������ن المح������دثين م������ن قل������ل م������ن قيمت������ه الداللي������ة ؛ ألن������ه 
))(إلى مستوى تأثير األفعال واألسماء والتراكيب

236F

٦(. 

                                                            

 .۲۹۱ -۲۹۰: قضايا الشعر المعاصر)  ۱( 

 .۳/٥۰: أنوار الربيع في أنواع البديع)  ۲( 

 .۲۷۸ -۲۷۷: قضايا الشعر المعاصر)  ۳( 

 .۲٦۹ -۲٦٤: المصدر نفسه: ينظر)  ٤( 

 .۱۰۷: سر الفصاحة)  ٥( 

 .۱۸۲: الشعر العراقي المعاصر لغة)  ٦( 
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نوع������اً دقيق������اً يفي������د المعن������ى  ت������رى في������ه) (لك������ن 

ن�����وع دقي�����ق يكث�����ر ((إن�����ه : ، تق�����ول، ش�����رط خض�����وعه لقواع�����د التك�����رار الع�����ام
اس�����تعماله ف�����ي ش�����عرنا الح�����ديث وه�����و تك�����رار الح�����رف ، وأمثلت�����ه كثي�����رة ، 
منه�������ا ه�������ذان البيت�������ان الع�������ذبان م�������ن قص�������يدة مش�������هورة ألب�������ي القاس�������م 

 :الشابي

 كالصباح الجديد عذبة أنت كالطفولة ، كاألحالم ، كاللحن ،

 كالسماء الضحوك ، كالليلة القمراء ، كالورد ، كابتسام الوليد

 

هن������ا ويؤثره������ا عل������ى واو العط������ف ألنه������ا ) الك������اف(فالش������اعر يك������رر 
تج������دد التش������بيه وتقوي������ه محتفظ������ة ل������ه بيقظ������ة كامل������ة ، وال ش������ك ف������ي أن 

عذب�������ة أن�������ت كالطفول�������ة (: المعن������ى يفق�������د كثي�������راً ل�������و ك�������ان الش������اعر ق�������ال
()))ح��������نواألح��������الم والل

237F

، ولع��������ل الس��������بب يرج��������ع عن��������دها وعن��������د م��������ن  )۱
... الق������يم الص������وتية لج������رس الح������روف ((يش������ايعها ف������ي ه������ذا ال������رأي إل������ى أن

))(عن�������د التك�������رار ال تف�������ارق القيم�������ة الفكري�������ة والش�������عورية المعب�������ر عنه�������ا
238F

۲( .
وه�������ذا ل�������يس بمس�������تغرب منه�������ا ، فق�������د عرفن�������ا اعت�������دادها بإيحائي�������ة ودالل�������ة 

(الصوت المفرد
239F

۳(. 

 أخ����������ذ بالحس����������بان الظ����������روف المحيط����������ةوبي يس����������لث األالبح���������� والن
 ؛نفس����ية الفن����ان ي����دل عل����ى م����ا) التك����رار(فف����ي  ،الفن����ي  منش����ئ ف����ي منتج����هبال

ف������ي حقيقت������ه إلح������اح عل������ى جه������ة هام������ة ف������ي العب������ارة يعن������ى به������ا (( ن������هأل
())الش������اعر أكث������ر م������ن عنايت������ه بس������واها

240F

فداللت������ه نفس������ية وفي������ه يف������رغ .  )٤
(الطبيعية الشاعر مشاعره المكبوتة علـّه يعود إلى حالته

241F

٥(. 

                                                            
 .۲۷۳: قضايا الشعر المعاصر)  ۱( 

 .۸٤: التكرير بين المثير والتأثير)  ۲( 

 .من األطروحة ،٥٤-٥۲: ص: ينظر)  ۳( 

 .۲۷٦: قضايا الشعر المعاصر)  ٤( 

 .۱۸۲: لغة الشعر العراقي المعاصر: ينظر)  ٥( 
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۱٦٥ 
 

م�������ن التك�������رار نس�������قاً ) (اتخ�������ذت الش�������اعرة وق�������د 

لغوي�����اً للتعبي�����ر ع�����ن نفس�����ها القلق�����ة وحزنه�����ا وتش�����اؤمها ، تلج�����أ إلي�����ه لحظ�����ة 
الالش������عور اللغ������وي ، أو لحظ������ة اإلب������داع الش������عري ، وم������ن ث������م فق������د ك������ان 

إنه�����ا تلتق�����ي ف�����ي ذل�����ك : ظ�����اهرة أس�����لوبية ب�����ارزة ، مم�����ا ي�����دفع إل�����ى الق�����ول
 . )242F۱()اليوت(لناقد بالشاعر ا

وم����ن الغري����ب إنه����ا أعاب����ت تك����رار كلم����ة واح����دة ف����ي بداي����ة ك����ل بي����ت 
أس�������لوب  –بحس�������ب رأيه�������ا  –م�������ن أبي�������ات متتالي�������ة ف�������ي القص�������يدة ؛ ألن�������ه 

يتك���������ئ إلي���������ه ص���������غار الش���������عراء لتهيئ���������ة الج���������و الموس���������يقي لقص���������ائدهم 
(الرديئ�������ة

243F

(، لكن�������ه كث�������ر ف�������ي ش�������عرها )۲
244F

ويمك�������ن االعت�������ذار له�������ا ب�������أن  . )۳
اح�����دة يرتف�����ع إل�����ى مرتب�����ة األص�����الة والجم�����ال ألنه�����ا ت�����درك تكراره�����ا كلم�����ة و

بحك�����م موهبته�����ا أن المع�����ول ل�����يس عل�����ى التك�����رار نفس�����ه ، وإنم�����ا عل�����ى م�����ا 
بع�������د الكلم�������ة المك�������ررة ، وه�������ذا م�������ا اش�������ترطته ه�������ي عل�������ى غيره�������ا م�������ن 

(الشعراء لقبوله
245F

٤( . 

 :)246F٥()أغنية لإلنسان(تقول في قصيدة 

 اللة العمياءـــماق هذي الس أعــ     يف رــشــنا يا فورة الــــــيـحدث

 اءــــوي بالدمـي ويرتــعن جنون الطموح يقتات من ضوء    المآق

                                        ... 

 تورا     ساخراً من وجودنا المجنونــــــيها فـــأّن فـيون كـــعن ع

 ى وجنونــي لظــوت فـنة     والمـــــذف اللعــها تقـأنــيونٍ  كـوع

                                                            

 .۳۳٦): كاريكتاب تذ(ضمن في لغة نازك المالئكة : ينظر)  ۱( 

 .۲٦٤: قضايا الشعر المعاصر: ينظر)  ۲( 

، ۱/٤٦۷،  ۱/۳۷۲،  ۱/۳٤۰،  ۱/۳۱۳،  ۱/۲۳٤،  ۱/۲۱۸،  ۱/۳۳: مثالً األعمال الشعرية الكاملة: ينظر)  ۳( 
۱/٤۸۰  ،۲/۲٤  ،۲/۲۹  ،۲/۳۲  ،۲/٤۲  ،۲/۱۲۳  ،۲/۱۳۸. 

 .۲٦٤: قضايا الشعر المعاصر: ينظر)  ٤( 

 .۲۱٥ -۱/۲۱۳: ة الكاملةاألعمال الشعري)  ٥( 
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۱٦٦ 
 

 ب الصمت فيها     وانطوى خلف لونها ألف سرّ ــــــــيون ترسـوع

 اها     ترمق الموت في ابتهال وذعرـــــــّج أســوعيون ٍ أخرى يض

 ايهــــــة ال نهـــدايـــر لها ال ب     دق ال قعـــــــي تحــــيون التـوالع

 هـــس في تالشيه غايـــمطفأ لي    اً     ادـــوالعيون التي استحالت رم

 والــــي تلوح ذهــــت وتلك الت          ـمـــوالعيون التي تحفر في صـ

 توالــــبابها المقــي شـــز         ن وتبكــــــــوالعيون التي يغلفها الح

 اتــــــل وتمحو ضياءها الظلم    الرمـــ      اـــرهالتي يعفـّ والعيون 

 ض كأن ليس في الوجود حياة      ي األر   ــــوالعيون التي تحدق ف

 اء واألشالءـــــــوات بين الدم         ـوعيون العدل الصريع مع األم

 ادر األعضاءــــــا         ميت الحس خـمـخراً أصّ صمن رآها استحال 

 

ف�����ي ) عي�����ون(ك�����ررت الش�����اعرة ف�����ي ه�����ذا ال�����نص كلم�����ة فق�����د 
م ص������ور ش������عرية بداي������ة أبي������ات متتابع������ة تك������راراً أت������اح له������ا رس������

فم������ا أن ينته������ي م������ن بي������ت  ،بع������دده ، ووس������يلة إليق������اض المتلق������ي 
حت����ى ي����وخز م����ن جدي����د ليتع����رف عل����ى وص����ف آخ����ر يمث����ل الفك����رة 

 . التي هيمنت على ذهنها ، وهذا هو األصل في التكرار

لتلق�������ي عليه�������ا ث�������وب ) عي�������ون(تنكي�������ر كم�������ا أنه�������ا ابت�������دأت ب
ت��������ه العم��������وم والكث��������رة ، ث��������م ض��������يقت داللته��������ا ب��������التعريف ، وختم

 ).العدل(بعد إضافته إلى ) عيون(بإفراد المكرر 

وال يحت�������اج ال�������دارس كبي�������ر عناي�������ة ، وال إعم�������ال فك�������ر ف�������ي 
، ففيه�����ا الفت�����ور وبه�����ا ) العي�����ون(الش�����اعرة إل�����ى ه�����ذه ) عين�����ي(نس�����بة 

ت�����ي ترم�����ق الم�����وت وه�����ي ال ،وق�����د ض�����ج أس�����اها . ترس�����ب الص�����مت 
لفه������ا الح������زن ، وال ب������د يوم������اً أن يعفره������ا ف������ي إبته������ال وذع������ر ويغ

 .رمل ال
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والش��������اعرة ف��������ي تكراره��������ا كلم��������ة واح��������دة ل��������م تلت��������زم أول 
 .البيت الشعري مكاناً لها ، فقد كررتها في أثناءه 

 

 :)247F۱()الخيط المشدود في شجرة السرور(تقول في قصيدة 

 لفظة من دون معنى..  هي ماتت

 وصدى مطرقة جوفاء يعلو ثم يفنى

 ليس يعنيك تواليه الرتيب

 العجيب كل ما تبصره اآلن هو الخيط

 أتراها هي شّدته ؟ ويعلو

 ذلك الصوت المملُّ 

 صوت ماتت داوياً ، ال يضمحلُّ 

 يمأل الليل صراخاً ودويا

 إنها ماتت صدى يهمسه الصوت ملـّيا

 رددته الظلماتُ  وهتاف

 وروته شجرات السرو في صوت عميق

 إنها ماتت وهذا ما تقول العاصفات

 إنها ماتت صدى يصرخ في النجم السحيق

  تكاد اآلن أن تسمعه خلف العروقو

 

                                                            
 .۱۳۸ -۲/۱۳۷: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 
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۱٦۸ 
 

خم������س م������رات مظه������رة فك������رة الم������وت ) مات������ت(فق������د ك������ررت الفع������ل 
المس�����يطرة عل�����ى ذهنه�����ا س�����وى غيره�����ا م�����ن األفك�����ار لحظ�����ة اإلب�����داع لتج�����د 
فيه�����ا أش�����ارة إل�����ى ح�����ادث مثي�����ر يبع�����ث م�����ن جدي�����د حزن�����اً ق�����ديماً أو س�����خرية 

(لمهاموجعة أو ندماً نائما ، أو تعليقاً مريراً على حالة حاضرة تؤ
248F

۱(. 

) التك��������رار الالش��������عوري(وه��������ذا الص��������نف م��������ن التك��������رار س��������مته ب��������ـ
أن يج������يء ف������ي س������ياق ش������عوري كثي������ف يبل������غ أحيان������اً درج������ة ((وش������رطه 
وباس������تناد الش������اعر إل������ى ه������ذا التك������رار يس������تغني ع������ن عن������اء ... المأس������اة

اإلفص������اح المباش������ر وإخب������ار الق������ارئ باأللف������اظ ع������ن م������دى كثاف������ة ال������ذروة 
())العاطفية

249F

۲( . 

لم����ة وم����ا ألص����ق به����ا وم����ا لحقه����ا ف����ي أثن����اء العب����ارة ، وق����د تك����رر الك
الج�����رح (أو ف�����ي ختامه�����ا ، أو ف�����ي أثنائه�����ا وف�����ي أوله�����ا ، تق�����ول ف�����ي قص�����يدة 

 :)250F۳()الغاضب

 اغضب اغضب لن أحتمل الجرح الساخر

 جرٌح قد مر مساء األمس على قلبي                                  

 ي قلبيــتم فـيل المعـيجثم كالل جرحٌ                                   

 ائرــكر ثـي فـــــمة فــود كالنقــيجثم أس

 لي مثلهـــان قبــجرح لم يعرف إنس                                  

 دي مثلهـــــلن يشكو قلب بشري بع                                  

 من الجاني:ت الليلومضت تهمس في صم  هأحستالمطوي  يالظلمة في أمس      

 به الجانيــــبأ ، لم ينتــم يعــ، ل ىـــة واآلفاق أحسته    وتناســـتى األبديــح

 

                                                            
 .۲۸۷: قضايا الشعر المعاصر: ينظر)  ۱( 

 .۲۸۷: المصدر نفسه)  ۲(

 .۲/٤۹: األعمال الشعرية الكاملة)  ۳( 
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التعري�������ف م�������رتين ) ال(م�������ن  اً مج�������رد) ج�������رح(فق�������د ك�������ررت االس�������م 
المفع������ول (أوالً ، تك������رارا يب������ين ماهي������ة الج������رح  ىمحل������ ب������هبع������د أن ج������اءت 

، ) الفع�����ل+ ق�����د ( :المف�����اد م�����ن) الم�����رور( :م�����رة لمعن�����ى تحق�����ق الوق�����وع )ب�����ه
ال�����ذي يعط�����ي معن�����ى الثق�����ل والمعان�����اة مش�����بهة ) يج�����ثم(وم�����رة إخب�����ارا بالفع�����ل 

ال����ذي كررت����ه ف����ي ) القل����ب: (إي����اه باللي����ل المظل����م عل����ى رم����ز األم����ل والحي����اة
 .ختام البيت

فق�������د كررت�������ه ابت�������داًء مس�������نداً إل�������ى مح�������ذوف ) يج�������ثم(أم�������ا الفع�������ل 
ل������ه ، وال موص������وف بالس������واد ث������م مخب������رة بع������دم معرف������ة مثي������ل ل������ه ، ال قب

م������ع الحقه������ا ) مث������ل(تحق������ق له������ا ه������ذا المعن������ى م������ن تك������رار كلم������ة . بع������ده 
 ) .الجرح(الضمير العائد على 

مأس�������اة (وق�������د تك�������رر اللفظ�������ة ث�������م تؤك�������دها ، تق�������ول ف�������ي قص�������يدة 
 :)251F۱()األطفال

 اــــــعر اآلالمـشـتـباً          بشرياً يســـعة قلـــمنحتهم كّف الطبي

 م جسماً ال يستطيع كالماـش        ا  ــتهم في كفة القدر الغـورم

 فها ألف معنىـربما كان خل      رس    ــخع ـــفإذا ما بكْوا فأدم

 ا           تل أو رغبة مع الريح تفنىــــم القـربما كان خلفها األل

 لء الحياةــونوح األطفال م     ن      ــــربما ربما وما ينفع الظ

 ـدار فليصرخوا ليوم الممات       ولدوا صارخين بين يد األقـ    

 

الت�����ي ال ) ربّ (المكون�����ة م�����ن ) ربم�����ا(ف�����ي ه�����ذا المقط�����ع تك�����رر كلم�����ة 
(الزائ������دة به������ا)) م������ا((تص������احب األفع������ال إال باتص������ال 

252F

ه������ذا ف������ي الص������نعة . )۲
تق������وي معناه������ا تقل������يالً وتكثي������راً ؛ لتظه������ر ) م������ا(النحوي������ة أم������ا دالل������ة ف������إّن 

ث�����م ي�����زداد ظنه�����ا ، ءه ورا جهله�����ا وع�����دم يقينه�����ا بم�����ا يخف�����ي بك�����اء األطف�����ال

                                                            
 .۱٦۱ -۱/۱٦۰: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .٥۰ – ۲/٤۸: المقتضب: ينظر)  ۲( 
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...) ربم������ا ربم������ا وم������ا ينف������ع الظ������ن: (مؤك������دة ف������ي قوله������ا) ربم������ا(بتك������رار 
وكأنه������ا تف������رغ أحاسيس������ها ومخاوفه������ا لترس������خ الش������ّك والظ������ن ف������ي نفس������ها ، 

ف�����ي قال�����ب الطفول�����ة الت�����ي عاش�����تها إذ تع�����ّد ص�����راخ المول�����ود ن�����ذير ش�����ئم م�����ن 
  .هذه الحياة

(وم��������ن أس��������لوبها تك��������رار العب��������ارة
253F

ف��������ي (يدة ، تق��������ول ف��������ي قص�������� )۱
 :)254F۲()الريف

 ليس يدري القمري ال ليس يدري          ما وراء األكواخ من حرمان

 دري مرارة األحزانــليس ي        و  ـــة تقســــليس يدري أن الطبيع

 ــين هذي من وحشة وظالم     ليس يدري ماذا وراء بيوت الطــ     

 فة ومن آالمــــن لهـم ــسود    ـ      ــــليس يدري ماذا يهز الخيام ال

 يس يراهــــالح في كوخه ول    ما يحزن الفـ       يليس يدري القمر

 اهــــضي عليه وما يغيب أس      د تمــ    ـــليس يدري أن األماسي ق

 

 :)255F۳()في جبال الشمال(وتقول في قصيدة 

 عد بنا يا قطار

 فالظالم رهيب هنا والسكون ثقيل

 لطريق طويلعد بنا فالمدى شاسع وا

 والليالي قصار 

 عد بنا فالرياح تنوح وراء الظالل
                                                            

،  ۲/۷۱،  ۱/۲۹۷،  ۱/۲۰۲،  ۱/۱٤۲،  ۱/۸۰،  ۱/۷۸،  ۱/۷۷: األعمال الشعرية الكاملة :مثال: ينظر)  ۱( 
۲/۷۷  ،۲/۱۱۸  ،۲/۱۲۳  ،۲/۱۷۸  ،۲/۲۰٤. 

 .۸٦ -۱/۸٥: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۲/۹۱: المصدر نفسه)  ۳( 
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 بالـــــاب وراء الجــواء الذئـوع

 ى في قلوب البشرــكصراخ األس

 عد بنا فعلى المنحدر

 حزينشبح مكفهر 

 تركت قدماه على كل فجر أثر

 كل فجر تقضى هنا باألسى والحنين

             ... 

 عد بنا قد سئمنا الطواف

 وح الجبال وعدنا نخاففي سف

 

): ل������يس ي������دري(تك������ررت عب������ارة ) ف������ي الري������ف(ف������ي مقط������ع قص������يدة 
اس���������تعمال  :األول: م���������رات ، أف���������ادت منه���������ا الش���������اعرة غرض���������ين يثم���������ان

ص�����ورة جدي�����دة بع�����د ك�����ل تك�����رار وتنوي�����ع األفك�����ار لتس�����توفي المعن�����ى ال�����ذي 
رم�����زا  –) قم�����ريال(تأكي�����د نف�����ي المعرف�����ة ع�����ن : فه�����و :اآلخ�����رتنش�����ده ، أم�����ا 

نف�����ي الجمل�����ة : وه�����ذا األس�����لوب.م�����ا حول�����ه م�����ن أح�����زان وم�����آس ب –للب�����راءة 
(يكث������ر عن������دها) ل������يس(المض������ارعية ب������ـ

256F

ف������ي ه������ذا التركي������ب ) ل������يس(، و  )۱
(ح������رف نف������ي ال ناس������خة: المنف������ي

257F

ليس������ت مبتك������رة ) (و.  )۲

 :)258F۳()أبي تمام(بل أحيت استعماال قديما كقول . في هذا

 مسّدد رمحيؤنس بمسدٌد      إذا هو لم  أيوليس يجلي الكرب ر

                                                            
،  ۱/۲٦۰،  ۱/۲٥۱،  ۱/۱۰٤،  ۱/۹۷،  ۱/٤۹، ۱/۳٥،  ۱/۲٦: األعمال الشعرية الكاملة: مثال: ينظر)  ۱( 

۱/۳۱۰  ،۲/۸۱  ،۲/۱۳۷. 

 .۱/۳۸۹: ، مغني اللبيب ۲/۲٦٤: في النحو األصول: ينظر)  ۲( 

 .۱۹۹: شرح ديوان أبي تمام)  ۳( 
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۱۷۲ 
 

فق�����د تك�����ررت عب�����ارة ) ف�����ي جب�����ال الش�����مال(أم�����ا ف�����ي مقط�����ع قص�����يدة 
) الج�����ار والمج�����رور(م�����ن فع�����ل األم�����ر وفاعل�����ه المق�����در ومتعلق�����ه ) ع�����د بن�����ا(

ه������ي ال تري������د أن تمض������ي لألم������ام ف ،خم������س م������رات ، أظه������رت ب������ه يأس������ها 
ف�������ي ه�������ذا الوج�������ود وال تش�������عر بالس�������عادة حت�������ى ف�������ي أحض�������ان الطبيع�������ة 

يئاً مخيف������اً خل������ف ك������ل طبيع������ة يستش������عر اآلخ������رون إذ تتخي������ل ش������الجميل������ة ، 
ل واألم�����ل لتطل�����ب الع�����ودة إل�����ى حي�����ث وح�����دتها واالغت�����راب م�����ع افيه�����ا الجم�����

 .أحزانها

ا ، ول�����م تب�����رز ظ�����اهرة تك�����رار الح�����رف أس�����لوبيا لبي�����ان حزنه�����ا وألمه�����
 :حي�����ث ك�����ررت -م�����ثالً  -تمن�����ي ف�����ي نس�����ق ال فق�����د م�����ر ) األداة(أم�����ا تك�����رار 

(في بداية أبيات متتابعة) لو(
259F

(أيضاً ) ليت( :وكررت،  )۱
260F

۲( . 

ول������م يتع������رض البح������ث إل������ى التك������رار المعن������وي لرفض������ها الت������رادف ، 
 .ومن ثم فال يمكن االفتراض لشيء ال تؤمن به الشاعرة

م�������ن نس�������ق التك�������رار ) (وختام�������اً ، فق�������د أف�������ادت 

لتوظف���������ه ) م���������ة ، وتك���������رار عب���������ارةتك���������رار أداة ، تك���������رار كل: (بأنواع���������ه
وم����ن ث����م ابع����اد الص����ور الش����عرية بع����د ك����ل مك����رر  لتن����وع ب����ه م����رة، م����رتين

لتأكي�����د الفك�����رة الت�����ي تبن�����ي عليه�����ا ه�����ذا  وم�����رة، المتلق�����ي  نالس�����أم والمل�����ل ع�����
 . منبهاً أسلوبياً أظهرت به تشاؤمها وقلقها وحزنهان افك. النسق

                                                            

 .من األطروحة ،۱٥٥ -۱٥٤:ص: ينظر)  ۱( 

 .من األطروحة ،۱٥۷ -۱٥٦:ص: ينظر)  ۲( 
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 :الفصل الثالث
 

  العدول في شعر

              )( 
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 قاعدة ذهبية: العدول
، الب�������د أن " اً ف�������مره" إن األدي�������ب ال�������ذي س�������نتفق عل�������ى تس�������ميته((

يمل������ك ثقاف������ة عميق������ة تمت������د ج������ذورها ف������ي ص������ميم األدب المحل������ي قديم������ه 
،  وحديث�����ه م�����ع اط�����الع واس�����ع عل�����ى أدب أم�����ة أجنبي�����ة واح�����دة عل�����ى األق�����ل

بحي�����ث يتهي�����أ ل�����ه ح�����س لغ�����وي ق�����وي ، ال يس�����تطيع مع�����ه إن ه�����و خل�����ق ، إال 
أن يك�����ون م�����ا خل�����ق جم�����االً وس�����مواً ، ف�����إذا خ�����رق قاع�����دة ، أو أض�����اف لون�����اً 
إل������ى لفظ������ة ، أو ص������نع تعبي������راً جدي������داً ، أحسس������نا أن������ه أحس������ن ص������نعاً ، 

 . ))قاعدة ذهبية: وأمكننا أن نعد ما أبدع وخرق

 
                                                                                              )


( 
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 :العـــدول

ه�������م م�������ن مباح�������ث األس�������لوبية ، يكش�������ف ع�������ن مالع�������دول مبح�������ث 
تثي������ر المتلق������ي ، إب������داع الفن������ان إذ يعتم������د علي������ه كثي������راً ف������ي ص������نع دالالت 

 .وتوقظ ذهنه ، وتشده إلى المنتج المبدع

ف������ي أوائ������ل معجم������ات العربي������ة ، ي������دل  وه������و مص������طلح ل������ه أص������ل
: الط�������يش((): الع�������ين(ف�������ي  ج�������اء.  واالزورار واالنح�������رافعل�������ى الط�������يش 

  :عدل عن الرمية ، قال: طاش السهم يطيش ، أي: خفة العقل ويقال

))(بسهم ٍ غير طياش                   رمتني أّم عياش
0F

۱(. 

الع�������دول : واالزورار ع�������ن الش�������يء ((: لس�������ان الع�������ربوج�������اء ف�������ي 
ع�����������دل عن�����������ه : كل�����������ه بمعن�����������ى... راراً ، وق�����������د ازور عن�����������ه ازو عن�����������ه
))(وانحرف

1F

۲( . 

ول������ه ف������ي بع������ض مؤلف������ات الق������دماء حض������ور أيض������اً ، منه������ا ق������ول 
واعل��������م أّن ي��������اءي اإلض��������افة إذا لحقت��������ا ((: ف��������ي ب��������اب النس��������بة) س��������يبويه(

قب�����ل أن تلح�����ق ي�����اءي اإلض�����افة ،  همم�����ا يغيرون�����ه ع�����ن حال�����ف�����إنهم  األس�����ماء
م آخ�����ر االس�����م ومنته�����اه ، فش�����جعهم عل�����ى وإنم�����ا حمله�����م عل�����ى ذل�����ك تغيي�����ره

 .لم يكن تغييره إذا أحدثوا فيه ما

فمن������ه م������ا يج������يء عل������ى غي������ر قي������اس ، ومن������ه م������ا يع������دل ، وه������و 
عدلت�����ه ك�����ل ش�����يء م����ن ذل�����ك : ق�����ال الخلي����ل... القي����اس الج�����اري ف����ي كالمه�����م 

الع����رب تركت����ه عل����ى م����ا عدلت����ه علي����ه ، وم����ا ج����اء تام����اً ل����م تح����دث الع����رب 
فم����ن المع����دول ال����ذي ه����و عل����ى غي����ر قي����اس  ، سفي����ه ش����يئاً فه����و عل����ى القي����ا

())...فقيم كنانة فقميهذلي ، وفي : قولهم في هذيل
2F

۳(. 

ن المع������دول إلي������ه يمث������ل واقع������اً أومم������ا يفه������م م������ن ن������ص س������يبويه 
: القاع�������دة أو خ�������رج عنه�������ا ، وذل�������ك قول�������هلغوي�������اً ، إن ج�������اء عل�������ى وف�������ق 

                                                            

 .٦/۲۷٦: معهما) وايء(باب الشين والطاء و )  ۱( 

 .٤/۳۳۳: )زور(مادة )  ۲( 

 .۳/۳۳٥: الكتاب)  ۳( 



 العدول يف شعر نازك املالئكة................................... الفصل الثالث

۱۷٦ 
 

فمن������ه م������ا يج������يء عل������ى غي������ر قي������اس ، ومن������ه م������ا يع������دل وه������و القي������اس ((
 .))الجاري

رات ، أال ف�������ات وِكْس�������غرْ : فتق�������ول ((: بقول�������ه) اب�������ن جن�������ي(وذك�������ره 
ف������ي الع������دول ع������ن الض������مة ا ب������ين الفتح������ة والس������كون وْ ت������راهم كي������ف س������وَّ 

))(والكسرة إليهما
3F

۱(. 

تع�������د ع�������ن أص�������له اللغ�������وي ، إذ ه�������و ل�������يس بط�������يش بفه�������و إذن ، ي
ي������ت نوال ازورار ع������ن الس������نن اللغوي������ة الت������ي ه������ي س������ابقة للقاع������دة وق������د ب

يحف��������ظ وال يق��������اس وأض��������حى األق��������ل ، بحس��������بها ، ش��������اذاً عل��������ى األكث��������ر ، 
وذو اللس��������ان العرب��������ي ال يع��������دل ف��������ي كالم��������ه إال لمعن��������ى ، يق��������ول . هعلي��������

ول���������يس ش���������يٌء يض���������طرون إلي���������ه إال وه���������م يح���������اولون ب���������ه (( :س���������يبويه
))(وجهاً 

4F

۲(. 

ويعتق���������د بع����������ض الب���������احثين األس����������لوبيين الع���������رب المح����������دثين أّن 
رجم�������ة الحرفي�������ة للفظ�������ة الت) التج�������اوز(أو ) االنزي�������اح(رادف ل�������ـم�������الع�������دول 

)Ecart()5F۳(  . أم����������ا الغربي����������ون فلك����������لٍّ تس����������ميته ، فيس����������ميه)س����������بيتزر :(
االنته��������������اك ، ): ينهك��������������و(الش��������������ناعة ، و): ب��������������ارت(و  االنح��������������راف ،

): جماع��������������ة م��������������و(خ��������������رق الس��������������نن أو اللح��������������ن ، و): ت��������������ودروف(و
(...التحري������������ف

6F

أص������������الً للواق������������ع اللغ������������وي يس������������ميه  ونويفترض������������ ، )٤
الدرج��������ة ): م��������اروزو(وأو الم��������ألوف ، االس��������تعمال ال��������دارج ): فونتاني��������اي(

الخط������اب الس������اذج ): جماع������ة م������و(ال������نمط الع������ام ، و): س������بيتزر(الص������فر ، و
(...أو العبارة البريئة

7F

٥(. 

                                                            
 .٥۹/ ۱: الخصائص)  ۱( 

 .۱/۳۲: الكتاب)  ۲( 

 .۲٥: ع الموازي، اإلبدا ۱٦۲: األسلوبية واألسلوب: ينظر)  ۳( 

 .۱۰۰: األسلوبية واألسلوب: ينظر)  ٤( 

 .۹۹: المصدر نفسه: ينظر)  ٥( 
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فالظ����������اهرة األس����������لوبية ، واالنزي����������اح أه����������م تجلياته����������ا ، يمث����������ل 
(المتواضع عليهعندهم خروجاً عن النمط اللساني 

8F

۱(. 

يق��������ول  وق��������د ت��������ابعهم ف��������ي ذل��������ك بع��������ض األس��������لوبيين الع��������رب ،
إّن المتتب��������ع لمباح��������ث ((: ع��������ن الع��������دولمحم��������د عب��������د المطل��������ب متح��������دثاً .د

األس�������لوبية ي�������درك أّن أه�������م ه�������ذه المباح�������ث يتمث�������ل ف�������ي رص�������د انح�������راف 
): ك��������وهين( الم��������ألوف ، أو كم��������ا يس��������ميه) المث��������الي(ع��������ن نس��������قه الك��������الم 

وم��������ا ذل��������ك إال ألّن األس��������لوبيين نظ��������روا إل��������ى اللغ��������ة ف��������ي ... االنته��������اك
: الع���������ادي ، والث����������انياها المث���������الي ف���������ي األداء مس���������تو: مس���������تويين ، األول

ه���������ذه المثالي���������ة ) اخت���������راق(مس���������تواها االب���������داعي ال���������ذي يعتم���������د عل���������ى 
))(وانتهاكه�������ا

9F

خط�������أ ((وع�������ّد بعض�������هم التج�������اوز مرادف�������اً للع�������دول ، وإن�������ه .  )۲
))(ولكن������ه م������راد

10F

واالنزي������اح مس������اوياً لمفه������وم األس������لوب ف������ي الدراس������ات ،  )۳
(الشعرية

11F

٤(. 

ب������ه اللغ������ة تس������تيقظ ص������ر وظيف������ي أن االنزي������اح عن رىوبع������ض ي������
ي������ة بع������د ئاحوظيف������ة إيلت������ؤدي ((س������باتها وتتج������اوز وظيفته������ا االبالغي������ة م������ن 

))(محف���������زة لمفرداته���������اأن تن���������تعش ف���������ي س���������ياقات 
12F

، وال يمك���������ن تحدي���������د  )٥
ذل�����ك إن ع�����الم ((وس�����يلة إجرائي�����ة ف�����ي بح�����ث االنزي�����اح داخ�����ل ال�����نص المب�����دع 

وإن  ...ال��������نص االب��������داعي يش��������هد خروج��������اً دائب��������اً عل��������ى قوال��������ب الف��������ن 
حص�����رها يع�����د تعس�����فاً ال يرتض�����يه منط�����ق الف�����ن نفس�����ه ، ف�����الفن ال يك�����ون فن�����اً 

بنيت������ه بانته������اك النظ������ام حت������ى يت������نفس م������ن تس������لط المعي������ار ، وحت������ى تع������ج 
))(فاعروخرق األ

13F

٦( . 

قاع���������دة  دي���������دوالواق���������ع إن االنزي���������اح مفه���������وم اش���������كالي ؛ ألن تح
ا يومن������((لمعرفت������ه أم������ر مس������تحيل إذ يتطل������ب وص������فاً ش������امالً للغ������ة ، وإل������ى 

                                                            
 .۱۰۳: األسلوبية واألسلوب: ينظر)  ۱( 

 .۱۹۸: البالغة واألسلوبية)  ۲( 

 .۲۱: االبداع الموازي)  ۳( 

 .۱۲: النافذةوالمرآة : ينظر)  ٤( 

 .۲۸۳: عرباالنزياح في الخطاب النقدي والبالغي عند ال)  ٥( 

 .۲۰٥: المصدر نفسه)  ٦( 
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ه�����ذا ل�����م يتحق�����ق أي وص�����ف ت�����ام للغ�����ة م�����ن اللغ�����ات ، وربم�����ا تك�����ون فك�����رة 
ش�������امل فك�������رة خرافي�������ة ؛ نظ�������راً إل�������ى الس�������مة المفتوح�������ة دائم�������اً الوص�������ف ال
))(للبنى اللغوية

14F

۱(. 

إن ك������ل مس������تعمل للغ������ة يس������تلزم حري������ة الك������الم حت������ى يعب������ر ع������ن 
لك������ن ه������ذه الحري������ة مش������روطة بفه������م فك������رة خاص������ة ف������ي لحظ������ة معين������ة ، 

وفه�������م الخط�������اب . لغ�������ة تواص�������ل وإدراك م�������ن المتلق�������ي المخاط�������ب ، ألن ال
ال يتحق�������ق إال بخض�������وع الك�������الم إل�������ى مجموع�������ة م�������ن القي�������ود والن�������واميس 

(المتواضع عليها
15F

۲(. 

يعن������������ى بدراس������������ة مج������������ال (( لس������������اني األس������������لوبية عل������������م وألن 
))(التص������رف ف������ي ح������دود القواع������د البنيوي������ة النتظ������ام جه������از اللغ������ة

16F

، ف������إن  )۳
 : مور ألرس العربية ، مصطلح ينسجم مع طبيعة د ]العدول[

إن  :والث�������انيإن�������ه س�������لوك لغ�������وي ، ب�������ه تظه�������ر اللغ�������ة أريحيته�������ا ،  :األول
و ِ  تح������ت معي������ار ض������ن، وإن ل������م ت ةجاري������ة عل������ى الس������نن اللغوي������ مص������اديقه

ي تمث�������ل ه�������ف -حي�������ث وض�������عت القاع�������دة للمبت�������دئين ال للمب�������دعين  -ثاب�������ت 
هاك������ا وال انت واقع������اً نطق������ت ب������ه ألس������نة المتكلم������ين ، والع������دول ل������يس خرق������اَ 

إن األس���������لوب إذا م���������ا  :واألخي���������ر .وال خروج���������اً وال انحراف���������اً وال ش���������ناعة 
رد ـّ انزياح����اً فل����ن يحك����م بق����انون وه����ذا عك����س الع����دول ال����ذي من����ه م����ا يط���� ُع����دَّ 

، ومن������ه غي������ر مطـّ������ـرد إن ك������ان فص������يحاً يحف������ظ وال يق������اس  م������ع القاع������دة
(عليه

17F

٤(. 

عل�����ى  تلق�����د وض�����ع علم�����اء العربي�����ة األوائ�����ل قواع�����د لدرس�����ها ُبني�����
أعم�������ل عل�������ى األكث�������ر ((): أب�������ي عم�������رو ب�������ن الع�������الء(ومقول�������ة كث�������ر ، األ

))(وأس��������مي م��������ا خ��������الفني لغ��������ات
18F

عوا ض��������وو. ، تظه��������ر طبيع��������ة عمله��������م  )٥
                                                            

 .۱۷۱: القاموس الموسوعي الجديد)  ۱( 

 .۱۰۲ -۱۰۱: بنية اللغة الشعرية: ينظر)  ۲( 

 .٥٦: األسلوبية واألسلوب)  ۳( 

 .۱٤٤): تمام حسان(األصول : ينظر)  ٤( 

 .۳۹: طبقات النحويين واللغوين)  ٥( 
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وج�����ه ، الوج�����ه ، وج�����ه ): (س�����يبويه(يمث�����ل أص�����ل الوض�����ع ، يس�����ميه  امعي�����ارً 
مج������رى النع������ت عل������ى (ف������ي ب������اب  –م������ثال  –يق������ول ...) الك������الم ، القي������اس 

ب�����دل عل�����ى المب�����دل من�����ه وم�����ا أش�����به والش�����ريك عل�����ى الش�����ريك وال المنع�����وت
جح�����ر ض�����ّب  اه�����ذ: عل�����ى غي�����ر وج�����ه الك�����المومم�����ا ج�����رى نعت�����اً ((): ذل�����ك

هم وه�������و حفص�������وه�������و ك�������الم أكث�������ر الع�������رب وأخ�������رب ، فالوج�������ه الرف�������ع ، 
())...القي�������اس 

19F

(الوج�������ه ك�������ذلك): اب�������ن الس�������راج(ويس�������ميه . )۱
20F

واألص�������ل ، ،  )۲
تجري������د ق������ام ب������ه ((واألص������ل ) . األص������ول ف������ي النح������و(وق������د س������ّمى كتاب������ه 

النح������اة ليص������لوا بواس������طته إل������ى االقتص������اد العلم������ي لتجن������ب الخ������وض ف������ي 
أواب������د المف������ردات ، وتل������ك ه������ي نفس������ها الغاي������ة الت������ي يرم������ي إليه������ا أص������ل 

))(القاعدة
21F

۳(. 

 :الع��������دول : تعريف��������اً للع��������دول ، نص��������هوهن��������ا يمك��������ن أن نجت��������رح 
ال������نص لترتف������ع دالل������ة أنس������اقه عل������ى س������لوك لغ������وي جم������الي فن������ي يض������يء 

 .ولشد انتباه المتلقي إليه االستعمال البريء للغة ،

انحراف������اً وال س������لوك لغ������وي ، ب������ه دلي������ل عل������ى أن������ه ل������يس : فقولن������ا
 . انتهاكاً ، بل هو جار مع النواميس اللسانية المتواضع عليها

ب�����ين الغ�����رض من�����ه ، إذ تنم�����از ب�����ه اللغ�����ة يجم�����الي فن�����ي ، : وقولن�����ا
ي الع�����ادي اإلبالغ�����فه�����و لغ�����ة التخاط�����ب ) االس�����تعمال الب�����ريء(الفني�����ة ، أم�����ا 

 .التي تهدف إلى مجرد التواصل اإلنساني

إّن الع�������دول مص�������طلح ق�������ديم : ولإلجاب�������ة ع�������ن س�������ؤال ق�������د يط�������رح
إّن : ؟ ، نق�������ولجدي�������دواألس�������لوبية ح�������ديث فكي�������ف انض�������وى الق�������ديم تح�������ت ال

أن األس������لوبية ه������ي عل������م األس������لوب ال������ذي ل������م ) ف������ي التمهي������د( البح������ث ق������رر
ال������ذي  ظمنال������وم������ا ه������و إال . يغ������ب ع������ن وع������ي الق������دماء مفهوم������اً ال إج������راءً 

 ).عبد القاهر الجرجاني(نظـّر له وأرسى دعائمه 

                                                            
 .٤۳٦/ ۱: الكتاب)  ۱( 

 .۱/۷۹: ي النحواألصول ف: ينظر)  ۲( 

 .۱۳٥): تمام حسان(األصول )  ۳( 
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وإن ك����������ان مقي����������داً  –الجم����������ال الم����������اهر  نعإن المب����������دع أو ص����������ا
المعن������ى فق������ط بق������در م������ا يهم������ه إيص������اله بأجم������ل ال يهم������ه  –بهيك������ل اللغ������ة 

إمكان�����ات لغوي�����ة ق�����د ل�����ه الس�����بل وأوض�����حها ، حت�����ى يتحص�����ن بأس�����لوب يت�����يح 
(يتف������رد به������ا

22F

ه التعبي������ر بأجم������ل األنس������اق والع������دول ه������و ال������ذي يحق������ق ل������.  )۱
 .وأحسنها

موض�����������ع اض�����������طرار ((: والش�����������عر مص�����������داق للع�����������دول ، ألن�����������ه
وموق�����ف اعت�����ذار وكثي�����راً م�����ا يح�����رف في�����ه الكل�����م ع�����ن أبنيت�����ه وتح�����ال في�����ه 

))(عن أوضاع صيغه ألجلهالمثل 
23F

۲(. 

(إّن الش���������عر ف���������ن اللغ���������ة
24F

))(لغ���������ة ش���������مولية((، كم���������ا أن���������ه  )۳
25F

٤(  ،
))(لم�������ة الص�������رخةالك((: والش�������اعر يص�������نع م�������ن الوح�������دات اللغوي�������ة

26F

بع�������د .  )٥
أن يط�����ابق ب�����ين مجم�����وع الص�����ور الت�����ي يض�����مها الخط�����اب وب�����ين األس�����لوب 

))(ذي�������ذلالوق�������ع ال((: ليح�������دث
27F

، أو اإلث�������ارة الذهني�������ة الت�������ي تتحق�������ق عن�������دما  )٦
(يص������احب التلق������ي انح������راف ع������ن المعت������اد ف������ي حي������اة المتلق������ي الذهني������ة

28F

۷(  .
فل�������يس للش�������عر نظ�������ام خ�������اص ف�������ي رص�������ف مفردات�������ه والش�������اعر يح�������اول 

(الت من قيود اللغة إذ البد له من حرية في الكالماإلف
29F

۸(. 

إن ل������ـم يـس������ـيء  –النــاق������ـدة  . )(وه������ـذا عن������د 

يخ�������رق قاع�������دة ((ي�������ة ، فالش�������اعر عن�������دها ق�������د بذهقاع�������دة  –إل�������ى اللغ�������ة 
م������دفوعاً بحس������ه الفن������ي ، ف������ال يس������يء إل������ى اللغ������ة ، وإنم������ا يش������دها إل������ى 

ون������اً إل������ى لفظ������ة ، أو ص������نع أو أض������اف  لف������إذا خ������رق قاع������دة ... األم������ام 
                                                            

 .۱۱۷ -۱۱٦: األلسنية العربية: ينظر)  ۱( 

 .۳/۱۸۸: الخصائص)  ۲( 

 . ۳٤۷: نظرية البنائية في النقد األدبي: ينظر)  ۳( 

 .۷۹): النظرية الشعرية(اللغة العليا )  ٤( 

 .۷٤: المصدر نفسه)  ٥( 

 .۱۰۲: األسلوبية واألسلوب)  ٦( 

 .۱۸۹: نظرية األدب: ينظر)  ۷( 

 .۲۸۷: من أسرار اللغة: ينظر)  ۸( 



 العدول يف شعر نازك املالئكة................................... الفصل الثالث

۱۸۱ 
 

تعبي�����راً جدي�����داً ، أحسس�����نا أن�����ه أحس�����ن ص�����نعاً ، وأمكنن�����ا أن نع�����ّد م�����ا أب�����دع 
())يةبقاعدة ذه: وخرق

30F

۱(. 

ل�������يس غرض�������اً ) الض�������رورة الش�������عرية(إّن م�������ا اص�������طلح علي�������ه ب�������ـ
معنوي������اً ب�������ل إلقام�������ة ال�������وزن العروض������ي عل�������ى األغل�������ب ، أم�������ا الظ�������واهر 

ح������ذف وذك������ر ، ( ض������من مص������طلح الع������دول م������نف������ي اللغوي������ة الت������ي تق������ع 
فإنه������ا تح������ت س������يطرة ال������وزن الش������عري والموس������يقى ، ...) وتق������ديم وت������أخير

 .ممتثلة للموسيقىللوزن ائعة طوهي 

تص��������افح الملفوظ���������ات ف���������ي حس���������يتها ((ولم��������ا كان���������ت األس���������لوبية 
))(فتكش������ف ع������ن خصوص������يتها ، وبالت������الي فرادته������ا المباش������رة

31F

، ف������إّن ف������ي  )۲
ما الع������دول والس������يم������ن تجلي������ات الع������دول ) (ف������ي ش������عر 

الح������ذف وال������ذكر : ، م������ا اس������تأهل أن يخص������ص ل������ه فص������ل يتن������اولالنح������وي
 .والتقديم والتأخير 

                                                            
 .۹ -۲/۸): مقدمة شظايا ورماد(األعمال الشعرية الكاملة )  ۱( 

 .٤٦: النص واألسلوبية)  ۲( 
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 :أوال
 

 الحذف والذكر
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 :توطئـــة

أق������ل ق������در م������ن الك������الم يفي������د ((: االجمل������ة ف������ي أيس������ر تعري������ف له������
الس����امع معن����ًى مس����تقالً بنفس����ه ، س����واء ترك����ب ه����ذا الق����در م����ن كلم����ة واح����دة 

))(أو أكثر
32F

۱(. 

له������ذا الق������در القلي������ل م������ن الك������الم ف������ي ب������اب ) س������يبويه(ر وق������د نّظ������ـ
وهم������ا مم������ا ال يغن������ي واح������د منهم������ا ع������ن ((: المس������ند والمس������ند إلي������ه ، يق������ول

اآلخ������ر ، وال يج������د الم������تكلم من������ه ب������داً ، فم������ن ذل������ك االس������م المبت������دأ والمبن������ي 
 .عليه ، وهو قولك عبد هللا أخوك وهذا أخوك

االس�����م كم�����ا ل�����م ي�����ذهب عب�����د هللا ، ف�����ال ب�����ّد للفع�����ل م�����ن : ومث�����ل ذل�����ك
 .يكن لالسم األول بدٌّ من اآلخر في االبتداء

ك�������ان عب�������د هللا منطلق�������اً ، : ومم�������ا يك�������ون بمنزل�������ة االبت�������داء قول�������ك
ولي����ت زي����داً منطل����ق ؛ ألن ه����ذا يحت����اج إل����ى م����ا بع����ده كاحتي����اج المبت����دأ إل����ى 

))(ما بعده
33F

۲( . 

: وفع������الً ف������ي  ))عب������د هللا أخ������وك((حي������ث ب������ّين المس������ند اس������ماً ف������ي 
عل������ى أن ه������ذه تمث������ل البني������ة األص������غر للجمل������ة عن������ده ،  . ))هللا ي������ذهب عب������د((

تك�������ون م�������ن مس�������ند ومس�������ند إلي�������ه والتكمل�������ة بفع�������ل تأم�������ا البني�������ة األكب�������ر ف
(الموضع الوظيفي لهما

34F

۳(. 

فألن������ه يه������تم  ))وال يج������د الم������تكلم من������ه ب������داً ((أم������ا البدّي������ة ف������ي قول������ه 
وم������ا يك������ون ف������ي ذهن������ه ، حت������ى تتحق������ق ) المخاط������ب( :ب������المتلقي ويس������ميه

ادة م�����ن الك�����الم ، وق�����د ذك�����ر ه�����ذا ف�����ي كتاب�����ه ف�����ي غي�����ر موض�����ع ، منه�����ا اإلف�����
ف�������ي دراهم�������ك ألف�������اً  وتق�������ول إن ألف�������اً ف�������ي دراهم�������ك ب�������يض ، وإنّ ((: قول�������ه

ب������يض فه������ذا يج������ري مج������رى النك������رة ف������ي ك������ان ول������يس ، ألن المخاط������ب 
يحت����اج إل����ى أن تعلم����ه ههن����ا كم����ا يحت����اج إل����ى أن تعلم����ه ف����ي قول����ك م����ا ك����ان 

                                                            
 .۲۳۷: من أسرار اللغة)  ۱( 

 .۱/۲۳: الكتاب)  ۲( 

 .۱٤٤: مفهوم الجملة عند سيبويه: ينظر)  ۳( 
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))(أح����ٌد فيه����ا خي����راً من�����ك
35F

ب�����اب (إش����ارة إل�����ى م����ا ج����اء ف����ي  وف����ي التمثي����ل . )۱
وذل������ك قول������ك م������ا ك������ان أح������د ((: ، يق������ول) تخب������ر في������ه ع������ن النك������رة بنك������رة

وإنم������ا حس������ن اإلخب������ار ههن������ا ع������ن ... ، وم������ا ك������ان أح������ٌد خي������راً من������كمثل������ك
))(ألن المخاط������ب ق������د يحت������اج إل������ى أن تعلم������ه مث������ل ه������ذا... النك������رة

36F

يق������ول  )۲
 . هذا وهو يتحدث عن التقديم والتأخير 

مر متعل�����ق بوظيف�����ة اللغ�����ة ف�����ي الفه�����م واإلفه�����ام  الت�����ي تتحق�����ق ف�����األ
واطن ك�����ل م�����ن المنش�����ئ والمتلق�����ي ب�����وق�����د اس�����تقر ف�����ي  متواض�����ع علي�����هبم�����ا 

 .الالشعورية

إلي�����ه بع�����ض الب�����احثين م�����ن أّن النح�����اة خلط�����وا ب�����ين أم�����ا م�����ا ذه�����ب 
المعن�������ى الش�������كلي والمعن�������ى الفلس�������في ، ث�������م جعل�������وا األخي�������ر أساس�������اً ف�������ي ((

ل�������نص الم�������روي مع�������ه قبل�������وه ، وإذا ل�������م يتف�������ق دراس�������اتهم ، ف�������إذا اتف�������ق ا
))(اس��������تكملوه ب��������الفروض والظن��������ون

37F

ف��������الراجح إن��������ه يخ��������الف الوظيف��������ة  ، )۳
اإلبداعي�����ة للغ�����ة ، فه�����ذه الف�����روض والظن�����ون أو الح�����دس والتخم�����ين ه�����ي م�����ا 

ير ذه������ن المتلق������ي وتس������تجلبه ثيزي������د اللغ������ة جم������االً وبه������اًء ، وه������ي م������ا ت������ـ
قب������ل بمرونته������ا أداء أكث�������ر ت((كان������ت الجمل������ة عنص������راً مرن������اً وإذا . لل������نص 

))(العب������ارات تنوع������اً 
38F

، فكي������ف يفه������م المتلق������ي دالل������ة كلم������ات مف������ردة مث������ل  )٤
و أن يق�������در مح�������ذوفاً ف�������ي قول�������ه تع�������الى أ . ) ...تع�������ال ، هل�������م ، ص�������ه ، (

ــوقَالَــــــــت ع{: م��������ثالً، ــيمع وزٌجــــــ وف��������ي الح��������ذف م��������ا يزي��������د  ، ۹:ال��������ذاريات} قــــــ

ورة مش��������حونة التركي��������ب بالغ��������ة وإعج��������ازاً ، وإن كان��������ت المف��������ردة الم��������ذك
(بالمع�������اني

39F

ح�������ذف ح�������رف م�������ن الكلم�������ة أو أداة الن�������داء أو ، وكي�������ف يفه�������م  )٥
 .؟ إذا لم يكن قد وقر في ذهنه ما يدل عليها...االستفهام

                                                            
 .۲/۱٤۳: الكتاب)  ۱( 

 .۱/٥٤: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۱٥۷: الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة)  ۳( 

 .۱٥۸): فندريس(اللغة )  ٤( 

 .۲٥: نحو القرآن: ينظر)  ٥( 
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إّن العربي������ة ، لغ������ة س������امية ، تكتف������ي بالمس������ند والمس������ند إلي������ه م������ن 
أوربي�����ة الت�����ي ت�����ربط بينهم�����ا بفع�����ل الفص�����يلة الهندودون راب�����ط عل�����ى عك�����س 

(ن������ةم������ن أفع������ال الكينو
40F

، فالعالق������ة ب������ين طرف������ي االس������ناد ، ف������ي العربي������ة ،  )۱
ب������ين معني������ين ب������ال واس������طة لفظي������ة ؛ ألنه������ا عالق������ة وثيق������ة ((عالق������ة ارتب������اط 

االس������ناد ه������ي رتب������اط بطري������ق الوعالق������ة ا... تش������به عالق������ة الش������يء بنفس������ه
))(بؤرة الجملة أو نواتها

41F

۲(. 

إن المب������دع يتغن������ى باللغ������ة فيع������دل م������ن األس������لوب المفه������م الع������ادي 
ص������فة الش������عرية واإلب������داع ،  منتج������ه األس������لوب المثي������ر المنب������ه ليكس������بإل������ى 

أو ي�������ذكر أح�������د طرف�������ي اإلس�������ناد أو م�������ا ين�������تج ع�������ن موض�������عهما فيح�������ذف، 
 ...).المفعول به ، الجار والمجرور ، األداة ، (الوظيفي مثل 

والح������ذف ع������رض يص������يب الك������الم وه������و ظ������اهرة لغوي������ة ت������درس 
عربي�����ة لكثرته�����ا ف�����ي وق�����د اتس�����عت به�����ا ال .م�����ا أص�����له أن ي�����ذكر ول�����م ي�����ذكر 

ب������اب م�����ا يك�����ون ف������ي اللف�����ظ م������ن (ف�����ي ) س�����يبويه(اللس�����ان العرب�����ي ، يق������ول
الكل�����م وإن ك�����ان أص�����له ف�����ي الك�����الم  اعل�����م أنه�����م مم�����ا يح�����ذفون((): األع�����راض

ن الش�������يء ع�������بالش�������يء غي�������ر ذل�������ك ، ويح�������ذفون ويعوض�������ون ، ويس�������تغنون 
))(...ال������ذي أص������له ف������ي كالمه������م أن يس������تعمل حت������ى يص������ير س������اقطاً 

42F

وال  . )۳
ول�����يس ((): اب�����ن جن�����ي(إال ع�����ن قرين�����ة ل�����ئال يفس�����د المعن�����ى ، يق�����ول يح�����ذفون 

ش�����يء م�����ن ذل�����ك إال عن�����د دلي�����ل علي�����ه ، وإال ك�����ان في�����ه ض�����رب م�����ن تكلي�����ف 
))(علم الغيب في معرفته

43F

(وعّد الحذف من شجاعة العربية.  )٤
44F

٥(. 

،  ه��������اعل��������ى أن العربي��������ة ل��������م تك��������ن ف��������ي ه��������ذا ب��������دعاً م��������ن غير
بع��������ض عناص��������ر  يل��������ون إل��������ى ح��������ذففالن��������اطقون باللغ��������ات األخ��������رى يم

م�����ا لتك�����رار أو م�����ا يمك�����ن للمتلق�����ي فهم�����ه اعتم�����اداً عل�����ى الق�����رائن أالتركي�����ب 

                                                            
 .۲۳۷: من أسرار اللغة: ينظر)  ۱( 

 .۱٦۱: نظام االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية)  ۲( 

 .۲٥ -۱/۲٤: الكتاب)  ۳( 

 .۲/۳٦٤: الخصائص)  ٤( 

 .۳۸٥ -۲/۳٦٤: المصدر نفسه: ينظر)  ٥( 
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والمقامي���������ة المص���������احبة ، إال أنه���������ا ف���������ي العربي���������ة أكث���������ر ثبات���������اً الحالي���������ة 
(يجازإلاووضوحاً لما جبل عليه اللسان العربي من ميل إلى 

45F

۱(. 

ل قي�������((): الخص�������ائص(فالح�������ذف ن�������وع م�������ن اإليج�������از ، ج�������اء ف�������ي 
أفكان������ت : نع������م لتبل������غ ، قي������ل: ن������ت الع������رب تطي������ل؟ فق������الأكا: ألب������ي عم������رو

))(نعم ليحفظ عنها: قالتوجز؟ 
46F

۲(. 

لغ��������ة ((فاإليج��������از بالغ��������ة ، وه��������و تكثي��������ف لغ��������وي ين��������تج عن��������ه 
))(عل�����ى هي�����أة ص�����يغ م�����وجزة تداولي�����ة

47F

وه�����و دلي�����ل عل�����ى إش�����ارية اللغ�����ة .  )۳
المن������تج المب������دع يبع������ده ع������ن كثافت������ه ، ويع������ود ب������ه إل������ى الوض������وح ف������ي ألن 

ال توج�������د الل�������ذة وال  يةليحتم�������ل منتج�������ه عبثي�������ة ص�������ياغ ل�������قطالوض�������وح الم
(تحقق في ذهن المتلقي مبتغاه

48F

٤(. 

ع������ن الح������ذف إن������ه ب������اب عجي������ب األم������ر ) الجرج������اني(وله������ذا ق������ال 
ه�������و ب�������اب دقي�������ق المس�������لك ، لطي�������ف المأخ�������ذ ، ((: ش�������بيه بالس�������حر ، يق�������ول

، فإن�����ك ت�����رى في�����ه ت�����رك ال�����ذكر أفص�����ح م�����ن عجي�����ب األم�����ر ، ش�����بيه بالس�����حر
اإلف�����ادة أزي�����د لإلف�����ادة ، وتج�����دك أنط�����ق م�����ا تك�����ون  ال�����ذكر ، والص�����مت ع�����ن

))(بنإذا ل������م تنط������ق ، وأت������م م������ا تك������ون بيان������اً إذا ل������م ت������
49F

دعو ي������وه������ذا م������ا . )٥
ه ن������وٌع م������ن الغم������وض ال������ذي ــّ������ب فنيالش������اعر إل������ى االس������تعانة ب������ه ليص������

مي������ز يوه������ذا الغم������وض ه������و م������ا . )()50F٦(أش������ارت إلي������ه 

أو إفض������اًء ص�����ريحاً ل�����ئال يس������هل األدب الجي�����د ال�����ذي ال يك������ون بث�����اً مباش�����راً 
(المتع������ة الفني������ةعل������ى المس������تقبل اختراق������ه دون إعم������ال فك������ر يحق������ق ل������ه 

51F

۷( .

                                                            
 .٦: ظاهرة الحذف في الدرس النحوي: ينظر)  ۱( 

 )۲         (۱/۸۳. 

 .۲۰۲: نازك المالئكة بين الكتابية وتأنيث القصيدة)  ۳( 

 .۲۱۷: البالغة العربية قراءة أخرى: ينظر)  ٤( 

 .۱۱۲: دالئل اإلعجاز )  ٥( 

 . من األطروحة ،۳۹: ص: ينظر)  ٦( 

 .۹۲: علم المعاني تأصيل وتقييم: ينظر)  ۷( 
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المب������دع أس������لوباً إال بم������ا يحوي������ه م������ن طاق������ات إيحائي������ة وال يك������ون خط������اب 
(مكثفة نقيض ما يطرد في االستعمال النفعي للغة

52F

۱(. 

عل�������ى أن ه�������ذه المتع�������ة وه�������ذه الل�������ذة ال تتحق�������ق إال بع�������د إحض�������ار 
لم������ا غ������اب ع������ن التركي������ب باالعتم������اد عل������ى م������ا ف������ي ذهن������ه م������ن  المتلق������ي

ال ن�������ّص ب�������ال (( ، إذالمواض�������عات اللس�������انية ، وهن�������ا تب�������رز أهمي�������ة المتلق�������ي 
أن الملف������وظ يظ������ل ... ق������ارئ ، وال خط������اب ب������ال س������امع ، وحتم������ي أن نق������ر

واطن ب������ت������ه ف������ي نموج������وداً ب������القوة س������واء أفرزت������ه ال������ذات المنش������ئة ل������ه أم دف
الفع�������ل إال متلقي�������ه ، وه�������ذا التلق�������ي ه�������و  ، وال يخرج�������ه إل�������ىال�������ال ملف�������وظ 

))(بمثاب������ة انق������داح ش������رارة الوج������ود لل������نص ولماهي������ة األس������لوب
53F

وأهميت������ه  . )۲
ت�������أتي مم�������ا ح�������وت ذاكرت�������ه الالش�������عورية م�������ن أنس�������اق لغوي�������ة ) المتلق�������ي(

) التق�����دير(ي�����تمكن به�����ا م�����ن القي�����اس وم�����ن ث�����م إحض�����ار الغائ�����ب ف�����ي ذهن�����ه أو 
 .ليفهم المعنى ويتلذذ بصياغته ؛ كما يسمى

التق�������دير أو افت�������راض الغائ�������ب ه�������و م�������ا يس�������مى ف�������ي النظري�������ة و
، ف������ال يص������ح أن تطف������وا عل������ى الس������طح ، ) البني������ة العميق������ة: (التحويلي������ة ، ب������ـ

دلي��������ل عل��������ى ص��������حة ) ف��������ي ال��������ذكر(ف��������ي بع��������ض التراكي��������ب وظهوره��������ا 
(تقديرها

54F

۳(. 

أم������ا ال������ذكر فيمث������ل الوض������ع الطبيع������ي لرص������ف الوح������دات اللغوي������ة 
ن ف�����ي غي�����اب أح�����د ك�����ن لم�����ا ك�����اف�����ي التركي�����ب وال موج�����ب للع�����دول عن�����ه ، ل

ة لتنبي������ه المتلق������ي وإثارت������ه ، ف������إن لحض������وره ق������د لمكون������ات التركي������ب وس������ي
بق�����اءه ((ة ، ف�����إن ن�����عل�����ى القري ي�����لوتك�����ون الفائ�����دة نفس�����ها ، وإذا ض�����عف التع

م�������ع الح�������ذف ي�������دخل المتلق�������ي ف�������ي منطق�������ة ض�������بابية ال تس�������مح بإكم�������ال 
))(الناقص واستحضاره الغائب

55F

٤(. 

                                                            
 .۹٥: األسلوبية واألسلوب: ينظر)  ۱( 

 .۸۷: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۲۱: ظاهرة الحذف في الدرس النحوي: ينظر)  ۳( 

 .۲۲٤: البالغة العربية قراءة أخرى)  ٤( 
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وأص��������ليته ((، فألن��������ه أص��������ل أم��������ا تق��������ديم الح��������ذف عل��������ى ال��������ذكر 
تض��������عف م��������ن ردود فع��������ل المتلق��������ي إزاءه ، بخ��������الف الح��������ذف لمخالفت��������ه 
األص��������ل ، فيك��������ون مخالف��������اً لعملي��������ة التوق��������ع ، وه��������ذه المخالف��������ة تص��������حبها 

))(حاالت نفسية ال تتوفر في الحالة األولى
56F

۱(. 

وم�������ا ب�������رز ف�������ي ش�������عر ن�������ازك المالئك�������ة م�������ن تجلي�������ات الع�������دول 
، ذك������ر المس������ند ،  ، ح������ذف المس������ندح������ذف المس������ند إلي������ه : ظ������واهر أس������لوبية
أداة (، ح�������ذف األداة ) المفع�������ول ب�������ه ، الج�������ار والمج�������رور(ح�������ذف المتعل�������ق  

 . ، وحذف التمييز) االستفهام ، أداة النداء

 :حذف المسند إليه  .أ

إلي�����ه مبت�����دأ ف�����ي ش�����عر  يكث�����ر ح�����ذف المس�����ند
 )

57F

۲( ،

المتلق����ي عل����ى وم����ا أخ����ل ه����ذا الح����ذف ب����المعنى لوج����ود قرين����ة مقالي����ة تع����ين 
الفه�����م ، أم�����ا الغ�����رض من�����ه فك�����ان إم�����ا ابتع�����اداً ع�����ن عبثي�����ة التص�����ريح ب�����ه أو 

(القطع واالستئناف ، وهما من المعاني التي ذكرها البالغيون
58F

۳(. 

 :)59F٤()في عالم الشعراء(تقول في قصيدة 

 ري لدن النسيم َبليلُ ــــــــــنا فجـــ      ـــر طـــــــوتجلى الدجى والح ل

 ء ال مست شفتاه الـ     ــمرج فاستيقظت قرًى ، وسهولمرهف الضو

... 

 س مداهـــــور ال ُيمــع الغــس      شاســـــــال وحـعــله انفـــم كــعال

 

                                                            
 .۲۱٦: البالغة العربية قراءة أخرى)  ۱( 

،  ۱/۲۱٤،  ۱/۲۰۰،  ۱/۱۹۳،  ۱/۱۸۲،  ۱/۹٤،  ۱/۷٦،  ۱/٤۱،  ۱/۲٤: األعمال الشعرية الكاملة: مثال: رينظ)  ۲( 
۱/۲۱۹  ،۱/۲۲۷  ،۱/۲٥٦  ،۱/۳۱۲  ،۱/۳۸٥  ،۱/٤٤۱  ،۱/٥۱۳  ،۲/۲۷  ،۲/۷۸  ،۲/۸٥  ،۲/۱۱٦  ،
۲/۱۱٤  ،۲/۱۳۰  ،۲/۱۳٥  ،۲/۱٦۱  ،۲/۱٦۹  ،۲/۱۸٥  ،۲/۱۹۳  ،۲/۲۱٦  ،۲/۲٦۸  ،۲/۳۱۲  ،۲/٤۲۸. 

 .۲۱۲ -۲۱۱: ، المطول ۱۱۳: دالئل اإلعجاز: مثالً : ينظر)  ۳( 

 .۱/۳٤۸: األعمال الشعرية الكاملة)  ٤( 



 العدول يف شعر نازك املالئكة................................... الفصل الثالث

۱۸۹ 
 

 ة شاطئاهـــــي ال نهايـــاص فـر سحيق      غــــواحتشاد الشعور بح

 

 :)60F۱()عندما انبعث الماضي(وتقول في قصيدة 

  ر األشرار شتىأمس في الليل وكانت صو

 يتصبى حاضري الغافي وكان األمس ميتا

                 ... 

 الظلمة صوتا ةسمعت روحي في اغفاء

 لم يكن حلماً خرافي الستور

 بعثته رغبة خلف شعوري

 كان شيئاً ، كان في صمت الدجى صوتك أنتا

 ذلك الصوت الذي يعرفه سمعي مليا

 صوت ماضي الذي مات وما خلف شّيا

: م�������ن قوله�������ا) المبت�������دأ(مقط�������ع األول ح�������ذف المس�������ند إلي�������ه ف�������ي ال
وء ، وم������ن مره������ف الض������) ه������و(أو ) فج������ر(والتق������دير ...) مره������ف الض������وء(

، والتق������دير ف������ي ك������ال ...) شاس������ع الغ������ور(و...) ع������الم كل������ه انفع������ال(قوله������ا 
عائ�������داً عل�������ى الم�������ذكور ، والقرين�������ة الت�������ي تفه�������م م�������ن ) ه�������و( :الموض�������عين

س�������اعدت عل�������ى تق�������دير  الس�������ياق ال�������ذي ج�������اء في�������ه الح�������ذف ه�������ي الت�������ي
ق������ائم عل������ى وص������ف ع������الم الش������عراء ال������ذي ينم������از المح������ذوف، إذ إّن ال������نص 

 .بصفات تفرده عن عالم سائر الناس

أم�����ا ف�����ي المقط�����ع الث�����اني فق�����د ح�����ذف المبت�����دأ ، أيض�����اً ، وق�����د ُنس�����خ 
 : ، والتقدير ...كان شيئاً ،  ...لم يكن حلماً : من قولها) كان(بـ

                                                            
 .۲/٤۰: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 
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ت������ه ه������ي أنه������ا تتح������دث ع������ن الص������وت أو ه������و عائ������داً علي������ه ، وقرين
 .الصوت الذي أيقظ فيها ذكريات الماضي

وه������ي به������ذا الح������ذف ابتع������دت ع������ن إطال������ة تفس������د جم������ال األس������لوب 
والغم�����وض الت�����ي تثي�����ر المتلق�����ي وتش�����د  ة اإليح�����اءفلتض�����في عل�����ى نص�����ها ص�����

 . انتباهه

(وم������ن أس������لوبها أن تح������ذف المس������ند إلي������ه ف������اعالً 
61F

كقوله������ا ف������ي .  )۱
 :)62F۲()أنشودة السالم(قصيدة 

 ولـــب مجهـره فهو غيهـــس         نحيا في عالم ليس يدرى نحن

 ول؟ــفــه سناها؟ وفيم كان األ    تطلع الشمس كل يوم فما كنـــ     

 ودـــهذا الوج لى الكو        ن مساًء؟ماكنهُ يطلع النجوم عما الذي 

 دودـــفه من حــشيء هذا القضاء وما سر        ُدجاه؟ هل خل أي 

 :)63F۳()سوسنة اسمها القدس(في قصيدة وقولها 

 سيسألنا هللا يوماً ، فماذا نقول؟

 قد منحنا الذرى والسواقي ومجد التلول! نعم 

 شعر الحقولووهدب النجوم ، 

 ولكننا لم نصنها 

 ولم ندفع الريح والموت عنها

 فبانت كزنبقة في هدير السيولْ 

 ودفعنا بأقمارها لألفول! نعم

                                                            
 ۲/۳۳۱،  ۲/۲٤۱،  ۲/۱۹٥،  ۱/۱٦٦،  ۱/۱۰۷،  ۱/۸۲،  ۱/۳۷،  ۱/۲٥: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ۱( 

 ،۲/۳۳۳  ،۲/٤۲٤. 

 .۱/٥٤: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۲/٤۲٤: المصدر نفسه)  ۳( 
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: م�������ن قوله�������ا) ف�������اعالً (المس�������ند إلي�������ه  فف�������ي المقط�������ع األول ح�������ذف
ال����ذي يطل����ع النج����وم ، وق����د أس����ندت الفع����ل  ام����: ل����يس ي����درى س����ره ، وقوله����ا

إش�������عاراً بأن�������ه بل�������غ م�������ن ((لمجه�������ول تعظيم�������اً للفاع�������ل ومبالغ�������ة في�������ه ، و
))(الفخام������ة مبلغ������اً ال يمك������ن ذك������ره

64F

إذ ه������ي ح������ائرة تبح������ث ع������ن ج������واب ،  )۱
 .ا الوجودتستعظمه لسؤال يشغل بالها عن سر هذا الكون وهذ

: أيض�����اً م�����ن قوله�����ا ) الفاع�����ل(أم�����ا ف�����ي المقط�����ع الث�����اني فق�����د ح�����ذف 
جري�����اً م�����ع  )نح�����ن( :ول�����م ن�����دفع وتق�����ديره: ول�����م نص�����نها ، و: فم�����اذا نق�����ول و

القاع���������دة النحوي���������ة الت���������ي توج���������ب حذف���������ه إذا اقت���������رن الفع���������ل بح���������رف 
(المض������ارعة ه������ذا

65F

: وف������ي قوله������ا .والمتلق������ي  ذ يش������مل الك������الم المنش������ئ، إ )۲
، والش������اعرة به������ذا الح������ذف  عائ������داً عل������ى الق������دس )ه������ي( :وتق������ديره،  بات������ت

وع ولنس�����يان ن�����تس�����تثير عواط�����ف المتلق�����ي وت�����ؤجج ف�����ي روح�����ه ال�����رفض للخ
م�����ا راح من�����ا ، بع�����د أن ت�����ذكره بم�����ا نلق�����ى ي�����وم الس�����ؤال ج�����زاًء بم�����ا كس�����بت 

 .أيدينا

المس������ند إلي������ه ف������ي جمل������ة )(الش������اعرة وتح������ذف 

(قول القولم
66F

 :)67F٤()تهم(، كقولها في قصيدة  )۳

 م جامدــــجامدةٌ الحس تحيا        مع األمس في حل: يقولون

 ها الخامدــــعلى حس ية فالحياة         تنوحــــصوف: يقولون

 باردـــة القمر الـــــمـكتهوي      وم   ـــعواطفها جمدت كالنج

 على صدر احساسها الراكد        ى ـــم أمحــان ثـوتحليقها ك

 ةــــني تائهــــــنــون لكــيقول
                                                            

 .۲۱۳-۲۱۲: المطّول)  ۱( 

 .۱/۳۹۲: شرح التصريح على التوضيح: ينظر)  ۲( 

 .۲/۱۲٦،  ۲/٦۲،  ۲/٥۹،  ۲/٤۲،  ۱/۲۲۳،  ۱/۱۰۷،  ۱/۱۰۲،  ۱/۲٥: األعمال الشعرية الكاملة: مثالُ : ينظر)  ۳( 

 .۲/۱۲۷: المصدر نفسه)  ٤( 
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 ي الغريبـــألوذ بصمت الخف

 اآللهةـــياتي كـــش حـــيـأع

 وقلبي شعور وروحي لهيب

 

: جام��������دة ، و: يقول��������ون: فق��������د ح��������ذفت المس��������ند إلي��������ه م��������ن قوله��������ا
ال إحت������رازاً ع������ن العب������ث ب������ل اهتمام������اً  ، ه������ي :ص������وفية ، وتق������ديره يقول������ون
إنه������ا ف������ي مع������رض وإنك������اراً ل������ه ، وال س������يما  )جام������دة ، ص������وفية( :بالمس������ند

المس�����ند إلي�����ه والمس�����ند  ال�����دفاع ع�����ن نفس�����ها بوج�����ه ه�����ذه ال�����تهم ، ث�����م تح�����ذف
لتظه�����ر كث�����رة م�����ا يقول�����ون وع�����دم اهتمامه�����ا ... يقول�����ون لكنن�����ي: ف�����ي قوله�����ا

 .به

وم�����ا ت�����أتى له�����ا ه�����ذا المعن�����ى ل�����و ذك�����رت المس�����ند أو المس�����ند إلي�����ه 
ذف������ه ش������حنت تراكيبه������ا بمنبه������ات أس������لوبية ت������وقظ بحف، والمس������ند ص������راحة 

 . ق نصها وينجذب إليهقي وتشغل ذهنه حتى يخترالمتل

 

 :حذف المسند  .ب

ظ�����اهرة ح�����ذف المس�����ند ف�����ي أس�����لوب ن�����ازك المالئك�����ة ، م�����ع  تب�����رز
وج��������ود قرين��������ة تمث��������ل الموق��������ف النفس��������ي للش��������اعرة لحظ��������ة إب��������داعها ، أو 

، والمحافظ��������ة عل��������ى ) المق�������ام قيض��������(يع�������ة البن��������اء اللغ�������وي للتركي��������ب طب
(شهور عن حذف المسندالوزن الشعري ، وهذا المعنى هو الم

68F

۱(. 

فإنه�������ا تكث�������ر م�������ن ح�������ذف المس�������ند ف�������ي  وجري�������اً عل�������ى الفص�������يح
(العطف

69F

۲( ، 

 

                                                            
 .۳۰۱: المطول: ينظر)  ۱ (

،  ۱/٤۲۷،  ۱/٤٥۰،  ۱/۳۸۰،  ۱/۲٦۷،  ۱/۱٦۷،  ۱/۱٥۷،  ۱/۱٤٥: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ۲( 
۲/۷۷  ،۲/۹٦  ،۲/۹۹  ،۲/۱۱۰  ،۲/۱٦۲  ،۲/۲۱٦  ،۲/۲۱۷ . 
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 :)70F۱()مرثية لإلنسان(ومنه قولها في قصيدة 

 ان راغباً في وداع الـ        أرض من قبل أن يسود الظالمـــك ماـرب

 ور واألنغامـــــــقبل أن تتركوه في وحشة المـو       ت وتخبو العط

يوتوبي�����ا ف�����ي (تحذف�����ه م�����ع المس�����ند إلي�����ه كقوله�����ا ف�����ي قص�����يدة وق�����د 
 :)71F۲()الجبال

 تفجري ياعيون

 بالماء ، باألشعة الذائبه

 ، باأللوان ، فوق القرية الشاحبه تفجري بالضوء

 في ذلك الوادي المغشى بالدجى والسكون

 تفجري باللحون

ب�������و خوت: ول ح�������ذفت المس�������ند فع�������الً م�������ن قوله�������افف�������ي المقط�������ع األ
، وم�������ا  وتخب�������و العط�������ور وتخب�������و األنغ�������ام: دير، والتق������� نغ�������امالعط�������ور واأل

ف������ي الحك������م مالزم������اً لح������ال  )األنغ������ام(: حذفت������ه إال إلش������راك المس������ند إلي������ه
م���������ن دون فاص���������ل ، بع���������د أن عطف���������ت الث���������اني عل���������ى األول ) العط���������ور(

 . عطف نسق 

أم����ا ف����ي المقط����ع الث����اني فق����د ح����ذفت المس����ند م����ع المس����ند إلي����ه م����ن 
: ب�������األلوان ف�������وق القري�������ة الش�������احبة ، وتق�������ديرهباألش�������عة الذائب�������ة ، و: قوله�������ا

تفج����ري ، بع����د عط����ف ك����ل مس����ند إلي����ه : الفع����ل المس����ند إل����ى ي����اء المخاطب����ة 
وق������د حذفت������ه احت������رازاً م������ن عبثي������ة التص������ريح  .عل������ى س������ابقه عط������ف بي������ان

الل������ذة عن������د المتلق������ي  دالت������ي تبتع������د ب������المنتج ع������ن الش������عرية وم������ن ث������م تفس������
حي�����ث تلتص�����ق ه�����ذه  وتول�����د ف�����ي نفس�����ه المل�����ل حت�����ى تجس�����د م�����ا ف�����ي نفس�����ها

                                                            
 .۱/۱٥۷: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۲/۱۱۰: المصدر نفسه)  ۲( 
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م������ن دون  ...)وان ، القري������ة،ل������األش������عة ، األ(الص������ور الش������عرية ف������ي ذهنه������ا 
 .أن تفصل بينهما بحكم سوى العطف

 

) ال(وم�������ن أس�������لوبها وه�������ي تح�������ذف المس�������ند أن تحذف�������ه خب�������راً ل�������ـ
(العاملة عمل ليس

72F

 :)73F۲()أنشودة األموات(، ومنه قولها في قصيدة  )۱

 والنبع في صفاء المغاني ـجار      ويظل الراعي يغرد لألشـــ 

 ة األكفانـــي قبضــــراٌك       ال نشيٌد فـــتم ال حـــون أنـوتنام

 :)74F۳()أغنية لإلنسان(ومثله قولها في قصيدة 

 هــــــايـــــٌر لها ال بدايٌة ال نه     والعيون التي تحدق القعـــــ  

 هــغايوالعيون التي استحالت رماداً     مطلقاً ليس في تالشيه 

 

مل������ة عم������ل العا) ال(فف������ي المقط������ع األول ح������ذفت المس������ند خب������راً ل������ـ
ي�����رى : الفع�����ل م�����ع متعلق�����ه: ، وتق�����ديره ال ح�����راكٌ : ل�����يس م�����ن الجمل�����ة الحالي�����ة

المح������ذوف م������ن يس������مع م������نكم ، إذ يفه������م : وتق������ديره ال نش������يدٌ : ف������يكم ، وم������ن
س������ياق الق������ول وه������ي تص������ف ح������ال المي������ت المس������جى ف������ي الكف������ن ، بينم������ا 

م������ثالً ب������الراعي وه������و يهن������أ ف������ي  ض������اربةالنهاي������ة ،  ينس������ى اإلحي������اء ه������ذه
 .جمال الطبيعة

العامل�����ة ) ال(أم�����ا ف�����ي المقط�����ع الث�����اني فق�����د ح�����ذفت المس�����ند خب�����راً ل�����ـ
ه وتق�������دير، ال نهاي�������ة  :و ، ال بداي�������ة: م�������ن قوله�������ا –أيض�������اً  – عم�������ل ل�������يس

وق������د أف������ادت م������ن ه������ذا  .بدالل������ة م������ا قبلهم������ا  )له������ا(  ش������به الجمل������ة: فيهم������ا

                                                            
،  ۱/۳۳۰،  ۱/۲۱٤،  ۱/۱٥۳،  ۱/۱٤۱،  ۱/۱۳۲،  ۱/۱۰۸،  ۱/۱۰٥: األعمال الشعرية الكاملة: مثال: ينظر)  ۱( 

۱/۳٦۷  ،۲/۱۷۷  ،۲/۱۸۰ . 

 .۱/۱٥۳: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۲۱٥ -۱/۲۱٤: المصدر نفسه)  ۳( 
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غي������ر وتأم������ل  ي ع������اجزاً ع������ن إدراك بع������د نظ������رالح������ذف ف������ي جع������ل المتلق������
 .محدود يتمتع به بعض الناس

(الت�������ي لنف�������ي الج�������نس) ال(خب�������راً ل�������ـ وتح�������ذف المس�������ند
75F

، وه�������و  )۱
 حذف شائع في اللسان العربي ،

 

  ):هـ٦۷۲ابن مالك (يقول  
))(وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر      إذا المراد َمْع سقوطه ظهر((

76F

۲(. 

ة فه������و م������ن اإليح������اء والغم������وض ال������ذي أم������ا ف������ي اللغ������ة اإلبداعي������
 :)77F۳()الكوليرا(تقول في قصيدة . تتسم به  البد أن

 الصمت مرير

 سوى رجع التكبيرال شيء 

 حتى حفار القبر ثوى لم يبق نصير

 الجامع مات مؤذنه 

 الميت من سيؤبنه

 لم يبق سوى نوح ٍ وزفير

 الطفل بال أٍم وأبِ 

 يبكي من قلٍب ملتهب

 الداء الشرير وغداً ال شّك سيلقفه

 
                                                            

 ۲/٤۳،  ۱/٥۱۱،  ۱/٤۸٥،  ۱/٤۸۳،  ۱/٤۷٤،  ۱/۱۸۲،  ۱/۱۰۸،  ۱/۸۷: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ۱( 
 ،۲/٤۷  ،۲/۱۰۰  ،۲/۱۰۱  ،۲/۲۳٥  ،۲/۲٥۰. 

  .۱/٤۱۲: شرح ابن عقيل)  ۲( 

 .۲/۱۰۱: األعمال الشعرية الكاملة)  ۳( 
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 :)78F۱()إلى وردة بيضاء(وتقول في قصيدة 

 نكتم السر المثيرــــبيضاء ، نحن أنا وأنِت س

 سّري وسرِك لن نبوح به إلى الركب الضرير

 ياع وال عبيد وال قصورــــــماذا ملكنا؟ ال ض

 ة القمر المرنح في الغديرـــال شيء إال رعش

 المرور اء المخمليات ـــــــوغناء أنسام المس

ال ش�������يء : فق�������د ح�������ذفت المس�������ند ف�������ي المقط�������ع األول م�������ن قوله�������ا
 ال ش������ّك س������يلقفه: ، وم������ن قوله������ا يس������مع: الجمل������ة الفعلي������ة: هوتق������دير  س������وى
 .، بحسب سياق القول) موجود: (وتقديره

عامل������ة أق������وى دالل������ة م������ن نفيه������ا ) ال(والواق������ع إّن نف������ي الج������نس ب������ـ
ال�������ة الص�������مت إيض�������احاً منه�������ا لح –هن�������ا  –وق�������د اس�������تعملتها  .عم�������ل ل�������يس

الرهي������ب وال������ذهول ال������ذي أص������ابها وه������ي تس������مع تزاي������د ع������دد الم������وتى ف������ي 
م الطف����ل ض����ه����ذا الم����رض ال����ذي فت����ك بأه����ل مص����ر ، ليفن����ى الك����ل ، حت����ى ين

 .إلى ركب أمه وأبيه الراحلين

م������ن  –أيض������اً  –أم������ا ف������ي المقط������ع الث������اني فق������د ح������ذفت المس������ند 
ل����������ة الجم :هوال قص����������ور وتق����������دير :وال عبي����������د ، و :و ال ض����������ياع: قوله����������ا
ملكن�����ا ، وق�����د أف�����ادت م�����ن ه�����ذا الح�����دث ف�����ي تكثي�����ف الدالل�����ة م�����ن  :الفعلي�����ة

فق������د  ، الش������يء: أم������ا الح������ذف م������ن قوله������ا. خ������الل العط������ف ب������دون فاص������ل 
أغناه�������ا ع�������ن اإلطال�������ة ب�������ذكر مل�������ذات الحي�������اة المادي�������ة واالقتص�������ار عل�������ى 

 .الملذات المعنوية التي ينعم بها الرومانسي في خلواته مع نفسه

رق ال�����داللي ب�����ين ح�����ذف المس�����ند خب�����راً كم�����ا وظف�����ت الش�����اعرة الف�����
الت�����ي لنف�����ي الج�����نس ) ال(العامل�����ة عم�����ل ل�����يس وب�����ين حذف�����ه خب�����راً ل�����ـ) ال(ل�����ـ

                                                            
 .۲/۳۸۳: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 
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ف������ي رس������م ص������ورها الش������عرية ، حي������ث يك������ون النف������ي بالثاني������ة أق������وى من������ه 
 :)79F۱()عند العشاق(باألولى ، تقول في قصيدة 

 وان باألوهامــــــثم يخبو الضياء ذات مساء       ويفيق النش

 ال فراٌش الشيء غير الظالمِ        وٌر ـــلحقلُ ذابل ال زهفإذا ا

، وتق������ديره الجمل������ة ) الزه������ورٌ : (فق������د ح������ذفت المس������ند م������ن قوله������ا
الجمل�������ة الفعلي�������ة  :، وتق�������ديره ال ف�������راش: مل�������ؤه ، وم�������ن قوله�������ات: الفعلي�������ة 

عل����ى عك����س م����ا يفه����م م����ن دالل����ة ح����ذف الخب����ر المق����در تطي����ر في����ه ، : أيض����ا
بع�������دم وج�������ود أيٍّ م�������ن مظ�������اهر الحي�������اة ، إذ جزم�������ت  ، الش�������يء: بقوله�������ا

 .سواء كانت الزهور والفراشات أم غيرها

م�����ن وبع�����د ، فق�����د أف�����ادت ن�����ازك المالئك�����ة م�����ن ح�����ذف ه�����ذا ال�����ركن 
تتجل������ى ف������ي الحف������اظ عل������ى موس������يقاها  فائ������دة) المس������ند( التركي������ب اللغ������وي

ابتع�����دت به�����ا عم�����ا يفس�����د ص�����نعة الك�����الم الفن�����ي ال�����ذي  وأخ�����رىالش�����عرية ، 
ى ، ول�����م تن�����ّد ع�����ن ي إلي�����ه ويحق�����ق ل�����ه الل�����ذة س�����معاً ومعن�����يش�����د انتب�����اه المتلق�����

 . نواميس العربية في هذا الباب

 :ذكر المسند إليه  .ت

ل وال موج�������ب للح�������ذف إال لمعن�������ى أبل�������غ ، وال ال�������ذكر ه�������و األص�������
أم������ا أن ي������ذكر أح������د أرك������ان التركي������ب وحذف������ه ال يخ������ل  . بقرين������ةيص������ح إال 
فه������ذا م������ا ) ائنالق������ر(أو أن ي������ذكر م������ع وج������ود مرجح������ات حذف������ه ب������المعنى ، 

يبغ�������ي ي�������دفع المتلق�������ي إل�������ى الش�������عور بع�������دم عبثي�������ة ال�������ذكر ، وإن المنش�������ئ 
 .غرضاً داللياً ال يتحقق له بذكره

ال يخ������ل ب������المعنى ، ف������إن ف������ي  هذك������ر وحذف������ والمس������ند إلي������ه إذا م������ا
(ذكره تقريراً وإيضاحاً وتنبيهاً للسامع

80F

۲(. 

 

                                                            
 . .۱/۱۰۸: األعمال الشعرية الكاملة)   ۱( 

 .۱/۱۳۳: ، من بالغة النظم العربي ۲۱۳: المطول: ينظر)  ۲( 
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 م�����ن ه�����ذا ال�����ذكر أس�����لوباً للتقري�����ر) (وق�����د أف�����ادت 

(واإليضاح والتنبيه
81F

 :)82F۲()على تل الرمال(، كقولها في قصيدة  )۱

 اً يطفو عليها الرحيقــــــــكؤوس    اقية السم  ــهي هذي الحياة س

 س يفيقـــــــــــها ومن ذاقها فلي   أومأت للعطاش فاغترفوا منــ   

 ــواك ال الزهر،والدجى ال الضياء    هي هذي الحياة زارعة األشــ  

 ماءــر      وتحيا في األرض ال في السّ ـــتلهم الشـي نبع اآلثام تسه

 :)83F۳()الهجرة إلى هللا(وقولها في قصيدة 

 مليكي أنت طعم الصيف في عمري 

 تألق األقماروأنت 

 هواك كواكب وبحار

 طموح المد أنت ، وأنت سر تحرق الجزر

 وأنت خصوبة األشعار

 وأنت عذوبة الواحات في قفري

 ج األسراروأنت تبل

 وأنت تدفقي ، أنت انبثاق الضوء والعطر

 الخضر ينثرت الحصب والؤلؤ فوق شواطئ

 وفي روحي سكبت النار
                                                            

،  ۱/۱٦۱،  ۱/۱٤٥،  ۱/۱۱٥،  ۱/۹٤،  ۱/۷۳،  ۱/٥۳،  ۱/٤٤،  ۱/۲۲: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ۱( 
۱/۷٥  ،۱/۲۳۱  ،۱/۳۱۰  ،۱/۳٦۸  ،۱/۳۷٥ ،۱/٤۱۷  ،۱/٤٦۰  ،۱/٤۸۱  ،۱/٥۱۱  ،۲/٤٤  ،۲/٤٦  ،۲/۷۱  ،
۲/۷۹  ،۲/۸۰  ،۲/۸۲  ،۲/۸۳  ،۲/۹٦  ،۲/۱۰۱  ،۲/۱۳٥  ،۲/۱۳۸  ،۲/۲٦۷  ،۲/۲٦۸  ،۲/۲۸۲  ،۲/۳۰۷  ،
۲/۳۱۱  ،۲/۳۳۸  ،۲/۳۷٦  ،۲/۳۷۷  ،۲/۳۷۹  ،۲/٤۲۰. 

 .۱/۳۳: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۲/٤٤۳: المصدر نفسه)  ۳( 
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ف�������ي ثالث�������ة ) ه�������ي( :فف�������ي المقط�������ع األول ذك�������رت المس�������ند إلي�������ه
ف������ي ول������و حذفت������ه  ، ، ه������ي نب������ع) م������رتين(ه������ي ه������ذي الحي������اة : مواض������ع

ل ت������دياق م������ا أخل������ت ب������المعنى ، فقرين������ة الس������ )ه������ي ه������ذي الحي������اة(: قوله������ا
 .، لكنها أرادت تقرير وإثبات ما تعتقده في هذه الحياةعليه

وكعادته��������ا ف��������ي أغل��������ب وس��������ائلها اللغوي��������ة حي��������ث تمي��������ل إل��������ى 
التكثي������ف اللغ������وي ع������ن طري������ق زي������ادة الض������غط عل������ى المتلق������ي بمنبه������ات 

أن�����ت ، : لمقط�����ع الث�����اني ت�����ذكر المس�����ند إلي�����هأس�����لوبية متك�����ررة ، فإنه�����ا ف�����ي ا
بإمكانه������ا االس������تغناء عن������ه ف������ي بع������ض مك������ررة إي������اه عل������ى ال������رغم م������ن أن 

المواض�����ع إال أن ه������ذا ال�����ذكر ي������وفر له������ا نوع�����اً م������ن التقري�����ر وترس������يخ م������ا 
أن������ت طع������م الص������يف ، ان������ت : تري������د إيص������اله إل������ى ذه������ن المتلق������ي ، فتق������ول

وبإمكانه�������ا أن تس�������تعين ب�������العطف ... ت�������ألق األقم�������ار ، طم�������وح الم�������د أن�������ت
أم������ا ) ( دون ال������ذكر ، لك������ن العط������ف يجع������ل م������ن المس������ند وص������فاً للخ������الق

ن�����ه يحق�����ق له�����ا إثب�����ات وإق�����رار عبوديته�����ا ل إذك�����ر المس�����ند إلي�����ه وتك�����راره ف
 .تبارك اسمه وإظهاراً منها إليمانها بعد فترة التشكك التي مرت بها

 

 :حذف المفعول به  .ث

إذا ك������ان فعله������ا  –تتك������ون الجمل������ة الفعلي������ة ف������ي اللس������ان  العرب������ي 
لغ����ة الفني����ة فق����د يس����قط أم����ا ف����ي ال. م����ن فع����ل وفاع����ل ومفع����ول ب����ه –متع����دياً 

 في������فخالمفع������ول ب������ه إطالق������اً ل������ه ، وم������ن ث������م للمعن������ى ، أو لض������رب م������ن الت
والحف���������اظ عل����������ى الموس���������يقى الخارجي����������ة ، أو للتركي���������ز عل����������ى الفاع����������ل 

اب�������ن (بقرين�������ة ، يق�������ول وإب�������رازه م�������ن دون ذك�������ر المفع�������ول وه�������و مفه�������وم 
، وإن  أن يح�������ذف :أح�������دهما: إن حذف�������ه عل�������ى ض�������ربين(( :)ه�������ـ٦٤۳يع�������يش 

، وه�����و ف�����ي  في�����فخقتض�����يه، فيك�����ون س�����قوطه لض�����رب م�����ن التك�����ان الفع�����ل ي
ويك�������ون  ةأن تحذف�������ه معرض�������اً عن�������ه البت������� :والث�������انيحك�������م المنط�������وق ب�������ه، 

اإلخب�����ار لوق�����وع الفع�����ل م�����ن الفاع�����ل م�����ن غي�����ر تع�����رض لم�����ن الغ�����رض من�����ه 
ر م������ن قبي������ل األفع������ال الالزم������ة وال يك������ون ذل������ك يوق������ع ب������ه الفع������ل ، فيص������
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يح�������ل ويعق�������د ، وي�������أمر  ف�������الن: مفع�������والً لفظ�������اً وتق�������ديراً ، وه�������و كق�������ولهم
))(، ويضر وينفع ىوينه

84F

۱(. 

 –كم�������ا ف�������ي الح�������ذوف األخ�������رى  –وف�������ي ح�������ذف المفع�������ول ب�������ه 
يمج������ه ((دالل������ة ال تت������أتى ب������ذكره ، ول������ئال يص������ير المب������دع إل������ى ك������الم غ������ث 

))(النفس فهع وتعامالس
85F

۲(. 

وكم�����ا يفه�����م م�����ن قول�����ه   وه�����ذا الح�����ذف واق�����ع ف�����ي الق�����رآن الك�����ريم

ــا{:  –م�����ثالً  –تع�����الى  ــاء دور ولَمـــ ــدين مـــ ــد مـــ ــه وجـــ ــةً علَيـــ ــن أُمـــ ــاسِ مـــ ــقُون النـــ  يســـ

ــد ــن ووجـــ ــم مـــ ــرأَتَينِ دونهِـــ ــذُودانِ امـــ ــالَ تَـــ ــا قَـــ ــا مـــ ــا خطْبكُمـــ ــقي ال قَالَتَـــ ــى نَســـ ــدر حتَّـــ  يصـــ

ـــــاءعونَـــــا الرأَبو خـــــيش حي�����ث ح�����ذف المفع�����ول إلب�����راز .  )۲۳:القص�����ص( }كَـــــبِري

ل���������م   )(ع���������ل والتركي���������ز علي���������ه ، إذ إن نب���������ي هللا موس���������ىح���������ال الفا
يس�����اعدهما رحم�����ة من�����ه لغ�����نمهن وإنم�����ا ألنهم�����ا كانت�����ا عل�����ى ال�����ذياد ، وم�����ن 

))(أقوى منهما فال يتمكنان من السقيعلى الماء ((كان 
86F

۳(. 

ملم��������ح أس��������لوبي ال يص��������عب عل��������ى المتلق��������ي المفع��������ول  ذفح��������و
 .)()87F٤(الوقوف عليه في شعر 

ه������و التركي������ز عل������ى الفاع������ل بعي������داً : ن������ت تري������د ب������ه وأكث������ر م������ا كا
ليق������در ع������ن المفع������ول ، وم������ن ث������م اعط������اء المتلق������ي فس������حة م������ن التفكي������ر 

وعل�������ى م�������ا ف�������ي ذهن�������ه م�������ن الس�������ياق  المح�������ذوف اعتم�������اداً عل�������ى قرين�������ة
 .مواضعات لسانية

 

                                                            
 .۲/۳۲: شرح المفصل)  ۱( 

 .۱۲٦: دالئل اإلعجاز)  ۲( 

 .۳/٤۰٥: الكشاف)  ۳( 

 ۱/٤۰٥،  ۱/۳۲۱،  ۱/۲٤۳،  ۱/۱۹۷،  ۱/۱۰۷،  ۱/٥۳،  ۱/۲۹،  ۱/۲۲: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ٤( 
 ،۲/۳۹  ،۲/۱۳۸  ،۲/۱٦٤  ،۲/۱۷۸  ،۲/۱۷۹  ،۲/۱۸۱  ،۲/۳٥۳  ،۲/۳٥٤. 
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 :)88F۱()لى السعادةإنداء (تقول في قصيدة 

 ياضباباً من الشذى الشفافِ 

 ياجماالً بال حدود

 معطراً في ضفافِ  يارفيقاً 

 ليس يدري بها الوجود 

 أين تحيين في شغاف الغيوم

 ؟حيث ال يبلغ الخيال

 تجوبين في بحار النجوم أم

 ؟زورقاً يعبد الجمال

 

 :)89F۲()صراع(ومثله قولها في قصيدة 

 يب؟عور عجــره؟ أي شــــاذا أحب        وأكــره مـــــأحب وأك

 بكائي وضحكي الغريب؟يثير       وأبكي وأضحك ما ذا ترى  

 راع رهيب؟ـــحياتي ؟ أي ص     نون   ـــــأريد وأنفر ، أي ج

 ،من يجيب؟ومن ذا أصارعه       لماذا أغني ؟ لماذا أعيش؟ 

 

حي������ث : المفع������ول م������ن قوله������ا تف������ي المقط������ع الش������عري األول ح������ذف
والغ�������رض من�������ه العم�������وم بع�������د اإلبه�������ام إذا أبهم�������ت أوالً  ال يبل�������غ الخي�������ال ،

 :األولأي�����ن ، ث�����م افترض�����ت مك�����انين للس�����عادة، : فهام ع�����ن المك�����انب�����أداة اس�����ت
، ... أف�����ي: ف�����ي ش�����غاف النج�����وم ، وق�����د ح�����ذفت هم�����زة االس�����تفهام ، واألص�����ل

                                                            
 .۱/۲٤۳: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۲/۳۹: المصدر نفسه)  ۲( 
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حي�������ث تك�������ون زورق�������اً ال مس�������تقر ل�������ه ) أم(ب�������األداة  ق�������د عادلت�������ه :واآلخ�������ر
أم�����ا ف�����ي المقط�����ع الث�����اني فق�����د ح�����ذفت المفع�����ول م�����ن . تج�����وب ب�����ه الفض�����اء 

 ،)وأنف��������ر ، أغن��������ي ، أع��������يش ، يجي��������ب أح��������ب وأك��������ره ، أري��������د(: قوله��������ا
وأب�����رزت الفاع�����ل ألنه�����ا ف�����ي مع�����رض الح�����ديث ع�����ن نفس�����ها وعم�����ا يج�����ول 

ل�����م فه�����ي تائه�����ة ومس�����تغربة ف�����ي خاطره�����ا ، وح�����ذفت المفع�����ول إبهام�����ا ل�����ه 
، وتع�������يش ص�������راعاً داخلي�������اً فتبح�������ث ع�������ن أجوب�������ة تس�������تقر عل�������ى مرس�������ى 

 : ةقابلوقد عبرت عن هذا الصراع بأفعال متلتساؤالت تشغلها ، 

 أكره×  أحب

 أضحك× أبكي 

 أنفر× أريد 

س���������بق األفع���������ال ب���������أداة : وم���������ا زاد ه���������ذا االس���������تغراب واإلبه���������ام
 ).ماذا أحب؟ ، لماذا أغني؟ ، لماذا أعيش؟ ، من يجيب؟: (استفهام

 

 :حذف مفعول المشيئة. ج

أم�������ا مفع�������ول فع�������ل المش�������يئة فيح�������ذف ف�������ي اللغ�������ة الفني�������ة إطالق�������اً 
ف������ي تق������دير وتحدي������د ن������وع لمعن������اه ؛ لي������ذهب ذه������ن المتلق������ي مطلق������اً مع������ه 

وال ي���������ذكر إال تقيي���������داً أو أم���������راً عجيب���������اً وغي���������ر . المفع���������ول المح���������ذوف
وإذا اس��������تقريت وج��������دت (() : عب��������د الق��������اهر الجرج��������اني(يق��������ول ، م��������ألوف

األم������ر ك������ذلك أب������داً مت������ى ك������ان مفع������ول المش������يئة أم������راً عظيم������اً أو ب������ديعاً 
، يق������ول الرج������ل يخب������ر ع������ن غريب������اً ك������ان األحس������ن أن ي������ذكر وال يض������مر 

ل�����و ش�����ئت أن أرد عل�����ى األمي�����ر رددت ، ول�����و ش�����ئت أن ألق�����ى : نفس�����ه ع�����زة
ل�����و : الخليف�����ة ك�����ل ي�����وم لقي�����ت ، ف�����إذا ل�����م يك�����ن مم�����ا يكب�����ره الس�����امع كقول�����ك

 ش�������ئت كن�������تل�������و : وك�������ذا تق�������ول ...ش�������ئت خرج�������ت ، ول�������و ش�������ئت قم�������ت
))(كزيد

90F

۱(. 

                                                            
 .۱۲۷: دالئل اإلعجاز)  ۱( 
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 )(ف�������ي ش�������عر مفع�������ول المش�������يئة وق�������د ج�������اء 

(مح�����ذوفاً 
91F

حض�����ر م�����ا تسيه ذه�����ن المتلق�����ي وب�����ذكر ليطل�����ق مع����� ، غي�����ر مقي�����دٍ  )۱
 .شاء من المحددات

 :)92F۲()الرحيل(تقول في قصيدة 

 ياحياتي في هذه األرض أما          أنت فامضي كما يشاء الزمان

 انــــــــانشري ذلك الشراع وسيري         وتغني ما شاءت األلح

 

 :)93F۳()إن شاء هللا(وتقول في قصيدة 

 هلحن جفون ضارعة وشفا) متى(و ) هل(

 ...إن شاء هللا: وجوابها

 هل تحضر؟ هل يأتي المطر؟

 هل يسخو العطر وينهمر؟

 إن شاء هللا

 إن شاء هللا

 كرومتى يسرى نسغ الس

 الرمان الحامض؟ والفجر متى يظهر؟ي ف

 نى األسفار متى سنراه؟ضوالشاطئ بعد 

 إن شاء هللا؟

                                                            
 .۲/۳۰۳،  ۲/۲٦٥،  ۱/۲۷۱،  ۱/۱۷۲،  ۱/۱۲٤،  ۱/۷۰،  ۱/٤٤،  ۱/۲۲: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ۱( 

 .۱/۱۸۸: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۳٥٥ -۲/۳٥٤: المصدر نفسه)  ۳( 
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كم�������ا يش�������اء : (ذف المفع�������ول م�������ن قوله�������افف�������ي المقط�������ع األول ُح�������
وه�����ذا الح�����ذف يعط�����ي الحري�����ة للمتلق�����ي . ) نح�����ال، وم�����ا ش�����اءت األالزم�����ان 

ف�����ي استحض�����ار الغائ�����ب ع�����ن ال�����نص ، ويجع�����ل ال�����نص مطلق�����اً ق�����ابالً م�����ا ال 
 .نهاية من التقديرات أو المحددات

أم�����ا ف�����ي المقط�����ع الث�����اني فق�����د ح�����ذف المفع�����ول م�����ن ك�����ل موض�����ع 
لي�������دل ه�������ذا الح�������ذف عل�������ى ع�������دم محدودي�������ة ، ) إن ش�������اء هللا: (قال�������ت في�������ه

 .)(وبكثرة نعمهبه واألمل وبما يبرز اإليمان  )(لباريمشيئة ا

إن الش������اعرة أف������ادت م������ن ح������ذف المفع������ول منبه������ا أس������لوبياً يش������رك 
 .وما يدل عليه حذفهالمتلقي ويستثيره ليتدبر المحذوف 

 

 :حذف الجار والمجرور .ح

) ار والمج������رورالظ������رف أو الج������(الب������ّد م������ن تعل������ق ش������به الجمل������ة 
تس�����تقر الدالل�����ة ف�����ي ال�����ذهن ،  حت�����ى اً أو معن�����ىبالفع�����ل أو بم�����ا يش�����بهه ، لفظ�����

: أحك������ام تعل������ق ش������به الجمل������ةوه������و ي������ذكر  )اب������ن هش������ام األنص������اري(يق������ول 
ل أم������ن تعلقه������ا بالفع������ل ، أو م������ا يش������بهه ، الب������د (( بم������ا يش������بهه ، أو و م������ا أُوِّ

م�����ا يش�����ير إل�����ى معن�����اه ، ف�����إن ل�����م يك�����ن ش�����يء م�����ن ه�����ذه األربع�����ة موج�����وداً 

 غَيــــــرِ علَــــــيهِم أَنْعمــــــت{: ه قول������ه تع������الىمث������ال التعل������ق بالفع������ل وبش������به... قُ������ّدر

ــيهِم الْمغْضُــــــــوبِ ــالِّني وال علَــــــ ل بمش��������به ،  ۷:الفاتح��������ة}الضَّــــــ ومث��������ال التعل��������ق بم��������ا أُوِّ

ــو{: الفع����ل قول����ه تع����الى ــذي وهــ ــي الَّــ ــماء فــ ــه الســ ــي إِلَــ ــأَرضِ وفــ ــه الْــ ، ۸٤: الزخ����رف}إِلَــ

التعل�����ق بم�����ا في�����ه رائحت�����ه  ومث�����ال... أي وه�����و ال�����ذي ه�����و إل�����ه ف�����ي الس�����ماء
 : قوله

 أنا أبو المنهال بعض األحيان         

 :وقوله

 ماوية إذا جّد النقرأنا ابن          
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باالس���������مين العلم���������ين ال لتأولهم���������ا باس���������م ) إذ(و ) بع���������ض(فتعل���������ق 
))(...الشجاع أو الجواديشبه الفعل بل لما فيهما من معنى قولك 

94F

۱(. 

) الج���������ار والمج���������رور(والش���������اعر يلج���������أ إل���������ى ح���������ذف المتعل���������ق 
اعتم������اداً عل������ى قرين������ة  ،تنش������يطاً ل������ذهن المتلق������ي ، مفوض������اً إي������اه التق������دير 

 . السياق

(مثاب�������ة له�������ذا الح�������ذف) (وش�������عر 
95F

؛ لتحق�������ق  )۲

الغ������رض ال������ذي ذك������ر ، ولتل������ّف فنه������ا بن������وع م������ن الغم������وض الجمي������ل ال������ذي 
إث������ارة وبه������اًء ، وال ش������ّك ف������ي أنه������ا تقص������د إلي������ه  يزي������د العم������ل اإلب������داعي

 .قصداً ألنها عارفة بقوانين اللغة وما يحيد عنها

الح��������رب (فم��������ن ح��������ذفها المتعل��������ق بالفع��������ل قوله��������ا ف��������ي قص��������يدة 
 : )96F۳()الثانية العالمية

 اــته الرزايــنأ حتى رمـــى ويهــه األو     لــيق من حربـفـتــد يسـكـلم ي

 ياا      ل على األرض من دماء الضحاــاســـــــبك مـــرحمة يا حياة حس

 ناناــانت جــس كـــــوى آ     ثار دنياً باألمـــــل ترين ســـانظري اآلن ه

 جاناــــــــوع واألشـدمـر الـيـثـر ت  ا   حجليس من سحرها سوى سود أ

 :)97F٤()طريق العودة(ومثله قولها في قصيدة 

 نعود إذن في الطريق الطويل

 تواجهنا األوجه الجامده

                                                            
 .٥٦۸-۲/٥٦٦: مغني اللبيب)  ۱( 

،  ۱/۳۰۹،  ۱/۱۲۹،  ۱/۱۱۰،  ۱/۷۳،  ۱/٦۰،  ۱/٤۹،  ۱/۲۹،  ۱/۲٥: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ۲( 
۱/۳۲۷  ،۱/۳٥۸  ،۱/٤۱۸  ،۱/٤۷۱  ،۱/٤۸۲  ،۲/۳٥  ،۲/۳۹  ،۲/٥۰  ،۲/٦۰  ،۲/۸٥  ،۲/۹۹  ،۲/۱۱٦  ،
۲/۱۳۹  ،۲/۱٦٤  ،۲/۲۲۸  ،۲/۳۳۷  ،۲/۳۷۱. 

 .۱/۳۹:المصدر نفسه۱)  ۳( 

 .۲/۱۸۰: المصدر نفسه)  ٤( 
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 ذ قليليواجهنا كل شيء رأيناه من

 كما كان في ركدة بارده

 ينير نعود إذن ، ال ضياء

 ألعيننا الخامده

 نسير ونسحب أشالء حلم صغير 

 دفناه بعد شباب قصير

 

م�������ن ) الج�������ار والمج�������رور(فف�������ي المقط�������ع األول ح�������ذف المتعل�������ق 
، ) رمت������ه الرزاي������ا: (ف������ي الحي������اة ، وم������ن قوله������ا: وتق������ديره) ويهن������أ: (قوله������ا

ه�������ل ت�������رين : (، وم�������ن قوله�������االثاني�������ة  ف�������ي الح�������رب العالمي�������ة: وتق�������ديره
 .فينا: وتقديره) ير الدموعثت: (فيها ، ومن قولها: ، وتقديره)سوى

: فق�������د ح�������ذف المتعل�������ق م�������ن قوله�������ا: أم�������ا ف�������ي المقط�������ع الث�������اني
: في��������ه ، وم��������ن قوله��������ا: تواجهن��������ا ، يواجهن��������ا ، نع��������ود نس��������ير ، وتق��������ديره(
. اً في������ه أيض������: وتق������ديره) دفن������اه: (وتق������ديره من������ه ، وم������ن قوله������ا) نس������حب(

وال������ذي أرش������د إل������ى فه������م المح������ذوف وس������اعد عل������ى تق������ديره ه������و الس������ياق 
 .المقالي في المقطعين

: قص������يدةومث������ال ح������ذفها المتعل������ق بم������ا يش������به الفع������ل قوله������ا ف������ي 
 :)98F۱()البحث عن السعادة(

 ؟ان يكّف الباكون والصارخون      اـــيادوّي النواح في األرض أي

 ا؟ـرونقذاق العذاب  اء ؟ متى ير       تاح كونقومنى ينتهي الش

 :)99F۲()أشواق وأحزان: (ومثله قولها في قصيدة

 ا؟ـــكيف ضاع الحب اإللهي يا طا       ئري الحّر فانفجرت ظنون
                                                            

 .۱/٦۰ :األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۱/٤۲۲ :المصدر نفسه)  ۲( 
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 المدفونا هرامـــداري غـو       ق يـــوأنا لم أزل فؤاداً على الش

 ي المكنوناــــنت حبــرو       ح وأعلــبحت يا حلم الكنت ليتني 

: عل�������ق بم�������ا يش�������به الفع�������ل وه�������وتع األول ح�������ذفت االمفف�������ي المقط�������
: الب��������اكون الص��������ارخون ، وتق��������دير الك��������الم: م��������ن قوله��������ا )اس��������م الفاع��������ل(
، والص�������ارخون ع�������ن الص�������راخ ، بلح�������اظ الس�������ياق اكون ع�������ن البك�������اء ب�������ال

 .كّف، والسيما أنها تصور المأساة بحثاً عن السعادة: والفعل

: الفع������لف������ي المقط������ع الث������اني  فق������د ح������ذفت المتعل������ق بمش������به أم������ا 
: في������ه ، وم�������ن قوله�������ا: الم�������دفون ، وتق�������ديره: م�������ن قوله������ا )اس������م المفع�������ول(

 .فيَّ : المكنون ، وتقديره

وال غراب������ة ف������ي أنه������ا به������ذا الح������ذف أوج������زت وأبلغ������ت وحافظ������ت 
ول�����و ذك�����رت لفس�����د جم�����ال قوله�����ا لتن�����ال به�����ذا عنص�����ر الش�����د  عل�����ى موس�����يقاها

 . والجذب الذي يحدثه منتجها اإلبداعي في المتلقي

 :ألداةحذف ا . خ

اختص��������ت الهم��������زة م��������ن ب��������ين أدوات  :مح��������ذف أداة االس��������تفها. ۱
واألل�������ف ((): اب�������ن هش�������ام األنص�������اري(االس�������تفهام بج�������واز ح�������ذفها ، يق�������ول 

 :أصل أدوات االستفهام ولهذا خصت بأحكام

عم������ر (كق������ول ) أم(ج������واز ح������ذفها ، س������واء تق������دمت عل������ى : أح������دها
 ):بن أبي ربيعة

 زينت ببنان يبٌ ــضخرت      وكّف ـمعصم حين جم منها يـبدا ل

 مر أم بثمان؟جبع رمين الـنت دارياً      بســفو هللا ما أدري وإن ك

 ):الكميت(تقدمها كقول تأم لم . بسبع أ: أراد

())لعب؟يوال لعباً مني ،وذو الشيب   ض أطرب يطربت وما شوقاً إلى الب
100F

۱(. 

                                                            
 .۲۰-۱/۱۹: مغني اللبيب)  ۱( 
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 –وح��������ذف أداة االس��������تفهام يت��������يح للمب��������دع م��������ا ال يتيح��������ه ذكره��������ا 
فه�����و وس�����يلة يلج�����أ إليه�����ا ليح�����رك خي�����ال  –ي س�����ائر المح�����ذوفات كم�����ا ه�����و ف�����

المتلق�����ي ويش�����غله بكيفي�����ة اخت�����راق ال�����نص وتفكي�����ك مغاليق�����ه وم�����ن ث�����م ينقل�����ه 
(من التلقي واألخذ السلبي إلى الحدس والتخييل اإليجابي

101F

۱(. 

ف�����ي غي�����ر موض�����ع م�����ن ) (وق�����د أف�����ادت م�����ن ه�����ذا 

(شعرها
102F

 :)103F۳()مع األشرار: (كقولها في قصيدة ، )۲

 يا ضفاف السعادة المنشوده    ي؟  ـياتـــــعجباً أين تلتقيك ح

 ــي الحقيقة المفقودهجبت هذا الوجود ابحث لكن       لم تزال

 يال؟ ـــــــ       ـلم ما أنت واقٌع أم خـــد يعــجهلتك الدنيا فال أح

 رك اآلزالــــــدث بسـم تحـن       لـــــلككلهم يسألون عنك و

 :)104F٤()ليلة ممطرة(لها في قصيدة وقو

 ي تغيب ولم يحن وقت األفول؟ـــــنجم اآلن يا

 اآلن والليل الجميل يريق ضوءك في الحقول؟

 حت الليل ، نشوان بمشرقك الجميلتوالزهر 

 والنهر والشطان تضحك تحت أشجار النخيل

 

م����������ن ) الهم����������زة(فف����������ي المقط����������ع األول ح����������ذفت أداة االس����������تفهام 
 أواقع أم خيال؟: ال؟ أرادتواقع أم خي: قولها

                                                            
 .۹۲: علم المعاني تأصيل وتقييم: نظري)  ۱( 

 .۲/۲۸۲،  ۲/۲۳٥،  ۲/۷۳،  ۱/٤۷۳،  ۱/۳۹۱،  ۱/۱٥۸،  ۱/٤۹: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ۲( 

 .۷٤-۱/۷۳: المصدر نفسه)  ۳( 

 .۱/٤۷۳: المصدر نفسه)  ٤( 
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... اآلن: أم������ا ف������ي المقط������ع الث������اني فق������د ح������ذفت األداة م������ن قوله������ا
وال ش������ّك ف������ي أن ثق������ل الهم������زة وتتابعه������ا ل������ه أث������ر ، ن؟ اآلأ: وأص������ل الك������الم

(ف�����ي ح�����ذفها أيض�����اً فله�����ا مج�����رى يج�����ري مج�����رى الته�����وع
105F

تتك�����ون  حي�����ث، )۱
(انطب������اق فتح������ة المزم������ار انطباق������اً تام������اً ث������م تنف������رج بش������دةنتيج������ة 

106F

م������ا م،  )۲
زادت  فائ�������دةأف�������ادت فائ�������دتين ،  ايس�������بب ص�������عوبة ف�������ي النط�������ق ، وبح�������ذفه

تيس�����يراً  وأخ�����رىبه�����ا إيحائي�����ة ال�����نص وأعط�����ت ل�����ه ش�����يئاً م�����ن الغم�����وض ، 
 .وتسهيالً للنطق

 

 :حذف أداة النداء. ۲

تح�������ذف أداة الن�������داء إذا ك�������ان المن�������ادى قريب�������اً م�������ن ال�������نفس واعي�������اً 

ـــ  {: لح�������ديث ، كقول�������ه تع�������الىا ــن هــــ ــرض عـــــ ــف أعـــــ  فق�������د. ۲۹: يوس�������ف }ذايوســـــ

       قري���������ب((ألن���������ه ) يوس���������ف(ح���������ذفت أداة الن���������داء الت���������ي تس���������بق المن���������ادى 
))(للحديث وفيه تقريب له وتلطيف لمحلهمفاطن 

107F

۳(. 

والمب�������دع ف�������ي ف�������ن الق�������ول يلج�������أ إل�������ى ه�������ذا األس�������لوب ليظه�������ر 
للمتلق�����ي ق�����رب المن�����ادى من�����ه ويص�����وره عل�����ى ص�����ورة الخلي�����ل المراف�����ق ل�����ه 

 .السامع الواعي ندائه

(داة الن�������داء ملم�������ح أس�������لوبي ب�������ارز ف�������ي ش�������عر وح�������ذف أ

()108F٤(. 

                                                            
 . ۳/۳۱: شرح شافية ابن الحاجب: ينظر)  ۱( 

 .۷۲: األصوات اللغوية: ينظر)  ۲( 

 .۲/٤۳٥: الكشاف)  ۳( 

،  ۱/٤۲۸،  ۱/۳٦٥،  ۱/۳٥۱،  ۱/۱۸۹،  ۱/۱۰٦،  ۱/۳۰،  ۱/۲۹: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ٤( 
۱/٤٤٦  ،۱/٤۹۸  ،۲/۲۱۱  ،۲/۲۱۲  ،۲/۳۲۷  ،۲/۲٤۹  ،۳۳۹  ،۲/۳٤٥  ،۲/۳۸۱  ،۲/۳۹۱  ،۲/٤٤۳  ،
۲/٤٤٤. 
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أف�����ادت من�����ه ف�����ي تحقي�����ق المع�����اني الم�����ذكورة الت�����ي ال تحص�����ل له�����ا 
 :)109F۱()عند العشاق(بالذكر ، تقول في قصيدة 

 ائكـــنـث عن أبــات الحديـا           دع هـع الخـشاطئ الحب أيها الالم

 اء صفاتكٌ ورنا ما اختفى صف مناهم وبشرهم واساهم            صف ل

 :)110F۲()أغنية لطفلي(وتقول في قصيدة   

 ماماما  ماما   ماما ماما  ماما   

 وي النوما ـاق الحلو اللثغة ينبرّ 

            ... 

 :واللثم سيوقظ طفلي

 ماما    ماما                       

                *** 

 اباباب   بابا  بابا    بابا       اباب

 اق الغافي الساهي يسرق قلبابرّ 

              .... 

 والوثب سيوقظ طفلي

 بابا  بابا                         

              *** 

 دادادا    دادادادا    دادا  دادا  

 الحقل مشوق للخضرة ال يهدا

                                                            
 .۱/۱۰٦: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۳۸۲-۲/۳۸۱: المصدر نفسه)  ۲( 
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          ... 

 ريـــي الورد صغيـــوسيصح

(دادا   دادا                      
111F

۱( 

ش������اطئ : (فق������د ح������ذفت أداة الن������داء ف������ي المقط������ع األول م������ن قوله������ا
وي�����ا  ي�����ا ش�����اطئ الح�����ب ،: ، وتق�����ديره) أيه�����ا الالم�����ع: (وم�����ن قوله�����ا) الح�����ب

أيه������ا الالم������ع ، لتب������ين قرب������ه منه������ا وم������ن العش������اق لتل������تمس من������ه أن يظه������ر 
 .الالمع الجاذب قلوبهم هصفاته المخفية وراء ظاهر

ب واألم م��������ن األ أم��������ا ف��������ي المقط��������ع الث��������اني ف��������ال ش��������يء أق��������رب
، وال م������ن األخ ألخي������ه ، ف������ال غراب������ة أن تح������ذف ألبنهم������ا ، وال من������ه لهم������ا

، وه�������ي عب�������ارة ) ياباب�������ا ، يامام�������ا ، ي�������ادادا(: أداة الن�������داء وتق�������دير الك�������الم
 المن�����ادي تجلي�����ات نس�����ق الن�����داء ، إذا يص�����ح أن يردده�����ا م�����نلطيف�����ة عجيب�����ة 

 !والمنادى

 :حذف التمييز . د

(للع�������دد تميي�������ز ي�������ذكر بع�������ده   
112F

، لكن�������ه ق�������د يح�������ذف ف�������ي اللغ�������ة  )۲
حذف�����ه ف�����ي الق�����رآن ج�����اء اإلبداعي�����ة إيح�����اًء وتحريك�����اً ل�����ذهن المتلق�����ي ، وق�����د 

: وتق��������ديره ۳۰:الم��������دثر }رشــــــــع ةَا تســــــــعليهــــــــع{: الك��������ريم ف��������ي قول��������ه تع��������الى

(مالئكة
113F

 في شعرها ،  )(وقد حذفته .  )۳

 

 :)114F٤()النائمة في الشارع: (كقولها في قصيدة

 ديهاـــرة ناطقة في خاإلحدى عش
                                                            

ا: (تقرأ هكذا) ماما) ( ۱(   )دادا(، ) بابا: (كما ينطقها الطفل العراقي ، وبذلك تجانس القوافي التالية ، وكذلك) َممَّ

 .۱۰۰: المفصل في صنعة اإلعراب: ينظر)  ۲( 

 .٤/٦٥۲: الكشاف: ينظر)  ۳( 

 .۱۹۳-۲/۱۹۲: األعمال الشعرية الكاملة)  ٤( 
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 هاـــيـفي رقة هيكلها وبراءة عين

             ... 

 إحدى عشرة كانت حزناً ال ينطفئُ 

ُ ،والطفلة جوع أزلي ، تعٌب ، ظ  مأ

 :)115F۱()غسالً للعار: (وقولها في قصيدة

 الدــــــمعها إال الجــم يسـول! اهــــــأم

 وغداً سيجيء الفجر وتصحو األوراد

 ن تنادي واألمل المفتونروــــــوالعش

 فتجيب المرجة واألزهار                          

 غسالً للعار... رحلت عنا                         

: فق��������د ح��������ذفت تميي��������ز الع��������دد ف��������ي المقط��������ع األول م��������ن قوله��������ا
) العش�����رون تن�����ادي: (، وف�����ي المقط�����ع الث�����اني م�����ن قوله�����ا) اإلح�����دى عش�����رة(

ه�����ذا الح�����ذف س�����اعدها عل�����ى إب�����راز م�����ا و. س�����نًة : ف�����ي الموض�����عين وتق�����ديره
العم������ر وع������دد س������نواته لتش������غل ب������ال المتلق������ي : االهتم������ام ب������ه وه������و أرادت

وتثي�����ر ف�����ي نفس�����ه العواط�����ف اإلنس�����انية ، ول�����و ذك�����رت التميي�����ز لك�����ان تركيب�����اً 
 .نمطياً ال إثارة فيه

                                                            
 .۲/۲٤۹: األعمال الشعرية الكاملة ) ۱( 
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  :ثانياً 
 

 التقديم والتأخير
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 :تــوطئــــــــة

أهمي�������ة كبي�������رة ف�������ي دراس�������ة  تع�������د دراس�������ة التق�������ديم والت�������أخير ذات
دع م������ا ؛ ألنه������ا دراس������ة لألس������لوب مب������التركي������ب العرب������ي ومعرف������ة أس������لوب 

المتغي������رات األس������لوبية ، : نفس������ه ، وت������دخل ف������ي م������ا يمك������ن أن يس������مى ب������ـ
والتق������ديم والت������أخير واح������د م������ن ه������ذه المتغي������رات يق������وم عل������ى اتج������اه نفس������ي 
ف�������ي التحلي�������ل ، إذ يه�������تم بم�������ا يمك�������ن للغ�������ة أن تنظم�������ه داخ�������ل الص�������يغة أو 

(النسق اللغوي ما تحمله من مشاعر
116F

۱(. 

ر ص��������يغة جمالي��������ة تحق��������ق أغراض��������اً داللي��������ة والتق��������ديم والت��������أخي
ألج�������زاء التركي�������ب ، وه�������و مي�������زة للمنش�������ئ ال تتحق�������ق بالترتي�������ب النمط�������ي 

  :انم��������ازت به��������ا اللغ��������ة العلي��������ا، لغ��������ة الق��������رآن الك��������ريم ، كقول��������ه تع��������الى

ــجدوا{ ــه واســــ ــذي للَّــــ ــن الَّــــ ــتُم إِن خلَقَهــــ ــاه كُنــــ ــدون إِيــــ ) إي������اه(بتق������ديم  ۳۷: فص������لت}تَعبــــ

(حيث قصرت العبادة ل تبارك وتعالى) عبدونت(على 
117F

۲(. 

نن وم�������ن ُس�������((: وك�������ذا اللغ�������ة الفني�������ة ، يق�������ول أحم�������د ب�������ن ف�������ارس
ف������ي  وه������و الع������رب تق������ديم الك������الم وه������و ف������ي المعن������ى م������ؤخر ، وت������أخيره

 :ةمالمعنى مقدم ، كقول ذي الر

 ما بال عينيك منها الماء ينسكب

))(ما بال عينيك ينسكب منها الماء: أراد
118F

۳(. 

الفائ�������دة ؛ لتحقي�������ق الطبيع�������ة الفني�������ة واإلبالغي�������ة : ص�������حته وش�������رط 
، للغ������ة ، وإن ك������ان غي������ر ج������ار عل������ى وف������ق ن������واميس المس������توى الع������ادي 

ي�������ر ويحتمل�������ون ق�������بح الك�������الم حت�������ى يض�������عوه ف�������ي غ((): س�������يبويه(يق�������ول 
 : من ذلك قولهف،  موضعه ألنه مستقيم ليس فيه نقض

                                                            
 .۳۰٥: حيوية اللغة بين الحقيقة والمجاز: ينظر)  ۱(

 . ٤/۲۰٦: الكشاف: ينظر)  ۲( 

 .٤۱۲: الصاحبي)  ۳( 
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 دود يدومت فأطولت الصدود وقلّما         وصال على طول الصدصد

))(وق�������ل م�������ا ي�������دوم وص�������ال: وإنم�������ا الك�������الم
119F

ر لس�������يبويه ذويعت�������. )۱
بأن�����ه ف�����ي موق�����ع التنظي�����ر للغ�����ة : يح�����ه ه�����ذا الن�����وع م�����ن الرص�����ف اللغ�����ويبتق

 ) . وصال: (قبل الفاعل) يدوم(حيث مرتبة الفعل التعليمية 

عل�������ى أن�������ه يك�������ون مس�������تقبحاً عن�������دما يش�������كل إبهام�������اً للمتلق�������ي وال 
فه������ذا ونح������وه مم������ا ال ((): اب������ن جن������ي(ق������ول يك������ون حينه������ا عربي������اً جي������داً ، ي

 : ومن ذلك بيت الكتاب... يجوز ألحد القياس عليه

))(أبوه يقاربه إال مملكا         أبو أمه حيّ  وما مثله في الناس
120F

۲(. 

أم�������ا إذا تحق�������ق من�������ه الغ�������رض الفن�������ي والجم�������الي فإن�������ه يفض�������ي 
ن�����ه إ: ب�����المتلقي إل�����ى لط�����ائف وب�����دائع اللغ�����ة ، يق�����ول عب�����د الق�����اهر الجرج�����اني

ب������اب كثي������ر الفوائ������د ، ج������م المحاس������ن ، واس������ع التص������رف ، بعي������د الغاي������ة ، ((
ك إل������ى لطيف������ة ، وال ت������زال ب������، ويفض������ي  ةل������ك ع������ن بديع������ رّ فت������ال ي������زال ي

س������معه ، ويلط������ف ل������ديك موقع������ه، ث������م تنظ������ر فتج������د مت������رى ش������عراً يروق������ك 
ن ق����دم في����ه ش����يء وح����ول اللف����ظ م����ن مك����ان أف عن����دك ط����ن راق����ك ولأس����بب 
))(مك�������انإل�������ى 

121F

ي�������ب مفرداته�������ا تل عل�������ى تس�������مح العربي�������ة بتروب�������ه دلي�������. )۳
وك�����ذلك عل�����ى تمك�����ن المب�����دع  وص�����ياغة تراكيبه�����ا م�����ن غي�����ر موان�����ع معنوي�����ة

ذي اللس������ان العرب������ي ف������ي الفص������احة وانقي������اده له������ا ليك������ون لمنتج������ه الفن������ي 
(وأعذب مذاقعند المتلقي حسن موقع في قلبه 

122F

٤(. 

إن اللغ������ة ، أي لغ������ة ، تخض������ع لنظ������ام مع������ين ف������ي رص������ف ونظ������م 
ف�����إذا نظم�����ت ورتب�����ت ذل�����ك الترتي�����ب المع�����ين س�����رت فيه�����ا الحي�����اة ((دواله�����ا ، 

وعب�����رت ع�����ن مكن�����ون الفك�����ر وم�����ا ي�����دور ف�����ي األذه�����ان وليس�����ت اللغ�����ة ف�����ي 

                                                            
 .۱/۳۱: الكتاب)  ۱( 

 .۲/۳۹۳: الخصائص)  ۲( 

 .۸۳: دالئل اإلعجاز)  ۳( 

 .۳/۱٤۹: البرهان: ينظر)  ٤( 
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حقيق�������ة أمره�������ا إال نظام�������اً م�������ن الكلم�������ات الت�������ي ارت�������بط بعض�������ها ب�������بعض 
))(ارتباطاً وثيقاً تحتمه قوانين معينة لكل لغة

123F

۱(. 

اء والعربي��������ة م��������ن اللغ��������ات الت��������ي ال تتخ��������ذ ف��������ي ترتي��������ب أج��������ز
تراكيبه������ا ترتيب������اً واح������دا ال يح������اد عن������ه ، فمنه������ا مال������ه رت������ب محفوظ������ة ، 

وم�������ن الرت�������ب المحفوظ�������ة ف�������ي (( ، ل�������م تحف�������ظ اللغ�������ة رتبت�������ه ومنه�������ا م�������ا
التركي��������ب العرب��������ي أن يتق��������دم الموص��������ول عل��������ى الص��������لة ، والموص��������وف 
عل������ى الص������فة ، ويت������أخر البي������ان ع������ن المب������ين والمعط������وف بالنس������ق عل������ى 

محفوظ������ة أيض������اً تق������دم ح������رف الج������ر وم������ن الرت������ب ال... المعط������وف علي������ه
والمض��������اف عل��������ى المض��������اف إلي��������ه ، والفع��������ل عل��������ى ... عل��������ى المج��������رور

: وم������ن الرت������ب غي������ر المحفوظ������ة ف������ي النح������و... الفاع������ل أو نائ������ب الفاع������ل
ورتب�����ة الح�����ال ... رتب�����ة المبت�����دأ والخب�����ر ورتب�����ة الفاع�����ل عل�����ى المفع�����ول ب�����ه

))(والفعل المتصرف ورتبة المفعول به والفعل
124F

۲(. 

ل ه�����ذا النظ�����ام اللغ�����وي ب�����أن ينتق�����ل ال�����دال م�����ن مكان�����ه وإذا م�����ا اخت�����
األص�����لي إل�����ى آخ�����ر ط�����ارئ ف�����إن ف�����ي اللغ�����ة م�����ن الق�����رائن م�����ا يحف�����ظ معن�����ى 

ة اإلعرابي�����ة أكث�����ر ه�����ذه الق�����رائن إف�����ادة ف�����ي فه�����م ك�����ولع�����ل الحر التركي�����ب ،
(المعن�����ى وتحدي�����د وظيف�����ة ال�����دال ف�����ي التركي�����ب

125F

، وم�����ن ث�����م ال يت�����أثر النس�����ق  )۳
 .يصيب أجزاءه اللغوي بالتحول الموقعي الذي 

أم������ا دواع������ي التق������ديم والت������أخير، ف������إن االهتم������ام بالمق������دم وإب������رازه 
ك������أنهم إنم������ا يق������دمون ال������ذي ببيان������ه أه������م له������م ((): س������يبويه(يق������ول . يتس������يدها

))(، وإن كان�����ا جميع�����اً يهم�����انهم ويعني�����انهم وه�����م ببيان�����ه أعن�����ى
126F

، وم�����ن ه�����ذا  )٤

 .٤۳:البقرة} الة وآتوا الزكاةوأقيموا الص{: قوله تعالى

                                                            
 .۲٥۱: من أسرار اللغة)  ۱( 

 .۲/۲۲۲: األصول في النحو: ، وينظر ۲۰۷: اللغة العربية معناها ومبناها)  ۲( 

 .۱۸۳: العربية الفصحى: ينظر)  ۳( 

 .۱/۳٤: الكتاب)  ٤( 
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التق��������ديم والت��������أخير أداة أس��������لوبية يلج��������أ إليه��������ا الش��������اعر ليض��������في و
والبداع������ة واإليق������اع إظه������اراً للمع������اني عل������ى فن������ه ش������عرية تتمث������ل باللطاف������ة 

بحس�����ب ترتيبه�����ا ف�����ي نفس�����ه ، وش�����داً إلنتب�����اه المتلق�����ي وتحريك�����اً لحس�����ه الفن�����ي 
(وعواطفه

127F

۱(. 

إن عالق�������ة الش�������اعر ب�������دوال اللغ�������ة غي�������ر عالق�������ة الم�������تكلم الع�������ادي 
(تتحرك أفقياً تقديماً وتأخيراً بتراكيب  اً وهبته ينقل أفكاربها ، فبم

128F

۲(. 

ليس������ت ب������دعاً م������ن الش������عراء ، فق������د ك������ان ) (و

ش������عرها مص������داقاً لتجلي������ات التق������ديم والت������أخير ال������ذي تقبل������ه قواع������د اللس������ان 
. وه�����و ب�����ال ش�����ك مم�����ا يجم�����ل المعن�����ى ويحق�����ق الموس�����يقىالعرب�����ي وتجي�����زه ، 

تق������ديم المص������در ، وإلي������ه ، تق������ديم المس������ند ، تق������ديم المس������ند : فف������ي ش������عرها
، مفع������ول ب������هوتق������ديم الح������ال ، تق������ديم الص������فة عل������ى الموص������وف ، وتق������ديم ال

 ) .شبه الجملة(وتقديم المتعلق 

 

 :تقديم المسند إليه. أ

إم�������ا أس�������مية أو فعلي�������ة  –عل�������ى األغل�������ب  –الجمل�������ة ف�������ي العربي�������ة 
المبت�����دأ  :وق�����د عب�����ر النحوي�����ون ع�����ن المس�����ند إلي�����ه ف�����ي الجمل�����ة األس�����مية ب�����ـ

ومرتبت�����ه التق�����ديم عل�����ى المس�����ند ف�����ي األس�����مية ، . الفاع�����ل: وف�����ي الفعلي�����ة ب�����ـ
وإذا ع������دل ع������ن ه������ذا . وتقديم������ه ت������أخير للمس������ند .  والت������أخير ف������ي الفعلي������ة

فلغ������رض بالغ������ي ف������ي نف������س ؛  –ش������رط اإلف������ادة وأم������ن الل������بس  –األص������ل 
ألن ك�������ل ش�������يء يخ�������الف الش�������ائع والمت�������داول وإلث�������ارة المتلق�������ي ؛ المنش�������ئ 
(ثارة وفهماً للمتلقي من الفهم المألوفهو أكثر إ

129F

۳(. 

                                                            
 .۱٥۲: التقديم والتأخير في القرآن الكريم: ينظر)  ۱( 

 .۱٥۷: البالغة واألسلوبية: ينظر)  ۲( 

 .۱۳۹ -۱۳۸): تمام حسان(، األصول  ۱۳۳ -۱۳۲: التطور النحوي: ينظر)  ۳( 
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تق�����ديم المس�����ند إلي�����ه  أمثل�����ةب) (وق�����د زه�����ر ش�����عر 

(ف������اعالً ف������ي الجمل������ة الفعلي������ة ومبت������دأ ف������ي الجمل������ة اإلس������مية
130F

ألنه������ا تعن������ى . )۱
م�����ا ق�����دمت في�����ه المس�����ند إلي�����ه بالمتق����دم وتب�����رز م�����ا يكث�����ر اهتمامه�����ا ب�����ه ، ف����ي 

 :)131F۲()في وادي العبيد(تقول في قصيدة 

 ي دياجير الحياةِ ـــــضاع عمري ف

 بي المغرق ِــــــــــــوخبت أحالم قل

 ط المماتِ ـــــــها أنا وحدي على ش

 ادي زورقيــير تنـــــــــــواألعاص

 س في عيني غير العبراتِ ـــــــــلي

 ود تحمي مفرقيـــــــوالظالل الس

 معي غير الصرخاتـــليس في س

 ، ماذا قد بقي؟ فاً للعمرــــــــــــأس

 نوات العمر مرت بي سراعاــــس

 وتوارت في دجى الماضي البعيد

 راعاـــــــــوتبقيت على البحر ش

 زن المبيدــمغرقاً في الدمع والح

 ني والعمر ضاعاـــــوحدتي تقتل

 ى لم يبِق لي حلماً جديدــواألس

                                                            
،  ۱/۲۰۳،  ۱/۱۹٥،  ۱/۱۷۱،  ۱/۱٦۰،  ۱/۱۳۷،  ۱/۸٤،  ۱/۲۸: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ۱( 

۱/۲۲۷  ،۱/۲٥۳  ،۱/۳۳۸  ،۱/۳٥۷  ،۱/۳۷۸  ،۱/٤۰۷  ،۱/٤۲٦  ،۱/٤٥۷  ،۱/٤۷٤  ،۱/٤۸٤  ،۱/٤۹۹  ،
۱/٥۰۹  ،۱/٥۱٤  ،۱/٥۱۸  ،۲/۲۳  ،۲/۲٥  ،۲/٤۳  ،۲/٤۷  ،۲/٥۳  ،۲/۷٦  ،۲/۹٦  ،۲/۹۸  ،۲/۱۰٥  ،
۲/۱٦۸  ،۲/۱٦۹  ،۲/۱۷۱  ،۲/۱۸٥  ،۲/۲٥٥  ،۲/۲٥۷  ،۲/۲٦۹  ،۲/۲۷۱  ،۲/۳٦۷  ،۲/۳۷۱  ،۲/٤۲۷. 

 .۱/۳۷۱: المصدر نفسه)  ۲( 
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 وظالم العيش لم يبق شعاعا

 والشباب الغض يذوي ويبيد

غل�����ب تراكي�����ب ه�����ذا ال�����نص عل�����ى تق�����ديم المس�����ند إلي�����ه فق�����د بن�����ت أ
، ...واألعاص�������ير تن�������ادي: (ف�������ي قوله�������ا) الفع�������ل(عل�������ى المس�������ند ) الفاع�������ل(

، وح�������دتي ...، س�������نوات العم�������ر م�������رت ب�������ي... والظ�������الل الس�������ود تحم�������ي 
، والش�����باب ...، وظ�����الم الع�����يش ل�����م يب�����قِ ...، واألس�����ى ل�����م يب�����ِق ل�����ي...تقتلن�����ي

ه التراكي������ب ه������و أن يتق������دم والوض������ع الطبيع������ي له������ذ ).الغ������ض ي������ذوي ويبي������د
لك�������ن الش�������اعرة ق�������دمت ) الفاع�������ل(عل�������ى المس�������ند إلي�������ه ) الفع�������ل(المس�������ند 

الفواع������ل إب������رازاً له������ا وتخصيص������اً وتوكي������داً عل������ى أنه������ا ه������ي م������ن ض������يع 
وح�������دها عل�������ى ش�������ط المم�������ات ، إل�������ى  عمره�������ا وخي�������ب أحالمه�������ا وتركه�������ا

 .غيرها مما يسلب إرادة اإلنسان ويجعله بال كيان وال إرادة

 :)132F۱()ساعة الذكرى(يدة وتقول في قص

 ــباب في موكب عميِق السكون   ق خلف الــ  هوحنين األصداء يش

 زرع الظلـ      ــمة والصمت في جمود حزين ــتورة تــات مبــضحك

 رـف سـها على ألـدابــخ أهــتا      ريـــين أقفل الــي أعــــودموع ف

 في الزمان دون مفرردت ـــــش       لٍ ايــــــــــوعروق تضج خلف ل

المس������ند إلي������ه ف������اعالً  –أيض������اً  –حي������ث ق������دمت ف������ي ه������ذا المقط������ع 
، ض������حكات ...قهوحن������ين األص������داء يش������: (عل������ى المس������ند فع������الً ف������ي قوله������ا

ر س������اعة ِث������إب������رازاً ل������ه ، إذ ل������م تُ ...) ، وع������روق تض������ج...مبت������ورة ت������زرع
إال ش�������هقات أس�������ًى وح�������زن ، وض�������حكات ل�������م تكتم�������ل الت�������ذكر ف�������ي نفس�������ها 

ود ال������ذي تعيش������ه، وجس������د يض������ج محتمي������اً باللي������الي حي������ث الص������مت والجم������
وق����د جعل����ت ف����ي النص����ين المس����ند فع����الً تقيي����داً ل����ه بأح����د األزمن����ة  .المظلم����ة 
وق������د تق������دم المس������ند إلي������ه مبت������دءاً ) االس������تقبالالمض������ي ، الح������ال ، (الثالث������ة 

عل������ى المس������ند خب������راً ، وه������ذا ه������و الترتي������ب األفق������ي األص������ل ال������ذي تق������ره 

                                                            
 .۲/۲٦۹: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 



 العدول يف شعر نازك املالئكة................................... الفصل الثالث

۲۲۰ 
 

م�������ا م�������ن الرت�������ب غي�������ر المحفوظ�������ة ، وإذا ن�������واميس العربي�������ة ، لك�������ن رتبته
 . قصد إليه المبدع قصداً فإن فيه معنًى ال يتحقق بتأخيره 

 :)133F۱()الغروب(في قصيدة  الشاعرةتقول 

 ي الحقل البعيدــــــاح الكلب فـونب

 معي ضئيالً مجهداــــــرف في س

           ... 

 كل صوت في الدجى رعب جديد

 ردالي مفـــــــعند من قد كان مث

 ريدــــــذا فؤاد مرهف الحس ش

 س ولم يرُج الغداــــــــدفن األم

 :)134F۲()األرض المحجبة(وتقول في قصيدة 

 يون ظمأتـــــــــــالماليين ع

 لوى واحده ــــعّز أن تملك س

 فاه عِطشتـــــــوالماليين ش

 ود الباردهليس ترويها الوع

 عل هاتوه فقدــــــــذلك المش

 اهدهـــون السأكل الليل العي

عل��������ى  )ك�������ل ص��������وت(: فق�������د ق��������دمت ف�������ي ال��������نص األول المبت��������دأ
رع�����ب جدي�����د ، لتفي�����د من�����ه معين�����اً أس�����لوبياً أك�����دت ب�����ه أن أي ص�����وت : الخب�����ر

ف����ي ليله����ا الم�����وحش ال����داجي يمث����ل له�����ا مص����در خ����وف وقل�����ق جدي����د ، حت�����ى 

                                                            
 .۱/٤۱٥: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۲/۱۹۷: المصدر نفسه)  ۲( 
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 الح�����س المره�����ف: ف�����ي نفس�����ها البعي�����د، كي�����ف ال وق�����د تض�����ادّ ) نب�����اح الكل�����ب(
 !.واألمل المفقود

 –) المبت������دأ(م������ا ف������ي المقط������ع الث������اني فق������د ق������دمت المس������ند إلي������ه أ
، ...والمالي������ين ش������فاه، ...المالي������ين عي������ون: م������رتين ، ف������ي قوله������ا –أيض������اً 

لتب�����رز كبي�����ر ع�����دد الن�����اس الحي�����ارى ع�����ديمي األم�����ل ف�����وق البس�����يطة ، وه�����ي 
المالي������ين تس������تعمل رقم������اً ل������م يك������ن ش������ائعاً ف������ي اللس������ان العرب������ي إذ : بقوله������ا

(لف ، رمزاً للمليونألف أ: العرب تقول
135F

۱(. 

 

 :تقديم المســــند . ب

رتب�����ة المس�����ند التق�����ديم عل�����ى المس�����ند إلي�����ه ف�����ي الجم�����ل الفعلي�����ة ، إال 
تج������وز ت������أخيره ، حي������ث يج������وز أن يتق������دم الفاع������ل عل������ى ن قواع������د العربي������ة أ

(الفع�����ل
136F

تق�����ديماً وت�����أخيراً ،  م�����ا تف�����نن المنش�����ئ المب�����دع ف�����ي تحريك�����هف�����إذا . )۲
 .فلغرض يقصد إليه قصدا

ف�������ي الجم�������ل األس�������مية ف�������إن مرتب�������ة المس�������ند الت�������أخير ع�������ن  أم�������ا
المس�����ند إلي�����ه وق�����د يتق�����دم لم�����رام دالل�����ي ه�����و تخصيص�����ه بالمس�����ند إلي�����ه ، إذا 

(جوزت هذا التقديم قواعد اللغة وليس التقديم الذي توجبه
137F

۳(. 

م�������ن ه�������ذه الحري�������ة ) (وق�������د أف�������ادت الش�������اعرة 

لفني������ة والداللي������ة حي������ث الت������ي أعطته������ا قواع������د العربي������ة لتحقي������ق أغراض������ها ا
 كون بذلك ظاهرة يكثر في شعرها تقديم المسند ، فعالً وخبراً ل

 

 

 
                                                            

 .٦٤۲: لغة نازك المالئكة: ينظر)  ۱( 

 .۱/۳۹۷: شرح التصريح على التوضيح: ينظر)  ۲( 

 .۱/۲٦٤: ، من بالغة النظم العربي ۳٥۳: المطول: ينظر)  ۳( 
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(أسلوبية بارزة
138F

۱(. 

ذل������ك ألن الفع�����ل يبع�����ث ف�����ي ال������نص حي�����ث ق�����دمت المس�����ند فع�����الً ، 
(حركة وتجدداً بعكس االسم الذي يثبت المعنى للشيء

139F

۲(. 

ن الفع�������ل المض�������ارع تحدي�������داً أوإذا ك�������ان بع�������ض المح�������دثين ي�������رى 
الق�������درة عل�������ى بع�������ث الص�������ورة بش�������كل متج�������دد عل�������ى عك�������س الفع�������ل ل�������ه 

(الماض������ي
140F

ل������م ي������ره غيره������ا ف������ي  ت������رى م������ا )(، ف������إن  )۳

(الفع�����ل ماض�����ياً ك�����ان أم مض�����ارعاً كم�����ا م�����رّ 
141F

إذ إن ال�����زمن ال�����ذي يختب�����ئ .  )٤
يمي������ز الفع������ل ويجعل������ه أوث������ق ((وراء حروف������ه يمث������ل إنس������انية اللغ������ة ، مم������ا 

())ارتباط�����اً بالحي�����اة نفس�����ها
142F

ن زم�����ن الفع�����ل أورأيه�����ا ه�����و ال�����راجح ذل�����ك  . )٥
ق�����د يتغي�����ر بلح�����اظ الس�����ياق ، فض�����الً ع�����ن الق�����درة التص�����ويرية الت�����ي تتيحه�����ا 
األفع������ال للمب������دع والم������تكلم بش������كل ال تس������تطيع األس������ماء رس������مه أو الدالل������ة 

 .عليه

ف�����ي قص�����يدة  ه�����ذا إل�����ى ش�����عرها ، تق�����ولس�����حب رأيه�����ا نويمك�����ن أن 
 :)143F٦()مرثية لإلنسان(

 وتحت التراب واألحجار ــر    ـالصخوينيمونه على الشوك و

 رارــــية األســــنا خفــا    ه لديــــــين بقايــاركـــودون تــويع

 
                                                            

،  ۱/۱۳٦،  ۱/۱۳۱،  ۱/۱۱٥،  ۱/۱۱٤،  ۱/۸۳،  ۱/٦۷،  ۱/٥۰،  ۱/۳٦: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ۱( 
۱/۱۳۷  ،۱/۱٥۳  ،۱/۱٥٥  ،۱/۱۷۳  ،۱/۲۰۲  ،۱/۲۲۳  ،۱/۲۲۷  ،۱/۲٥۷  ،۱/۳۱٦  ،۱/۳٦۲  ،۱/۳۸۰  ،
۱/۳۹٦  ،۱/٤۰۸  ،۱/٤۱٤  ،۱/٤٤۷  ،۱/٤٦۰  ،۱/٤۷۱  ،۱/٤۷٤  ،۱/٥۱۹  ،۲/۳۰  ،۲/۳۹  ،۲/٤۷  ،۲/٦۳ 
 ،۲/۷۰  ،۲/۱۰۸  ،۲/۱۲٤  ،۲/۱۳۳  ،۲/۱٦۹  ،۲/۲۰۰  ،۲/۲۲۱  ،۲/۲۲٤  ،۲/۲۲۸  ،۲/۲٥۷  ،۲/۳۰۳  ،
۲/۳۰٦  ،۲/۳۳۰  ،۲/۳۳٦  ،۲/٤۲٦  ،۲/٤٤۱  ،۲/٤٤۷  ،۲/٥۱۱. 

 .۱۳۳: دالئل اإلعجاز: ينظر)  ۲( 

 .۳۳: علم المعاني تأصيل وتقييم: ينظر)  ۳( 

 .من األطروحة ، ۸٤ -۸۲: ص: ينظر)  ٤( 

 .۳۲۹: قضايا الشعر المعاصر)  ٥( 

 .۱/۱٥٥: األعمال الشعرية الكاملة)  ٦( 
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 :)144F۱()عندما قتلت حبي(ومثله قولها في قصيدة 

 وأبغضتك لم يبق سوى مقتي أناجيه

 وأسقيه دماء غدي وأغرق حاضري فيه

 اللعنات والثورة والنقمهوأطعمه لظى 

 لحقد في أغنية جهمهوأسمعه صراخ ا

 ومن إغفاءة الموتى أغذيه

 وأنثر حوله األشباح والظلمه

فق������د بن������ت تراكيبه������ا الش������عرية عل������ى الفع������ل مقدم������ة إي������اه بص������يغتي 
الماض�����ي والمض�����ارع ، لت�����تمكن ب�����ه م�����ن أن تجع�����ل المتلق�����ي وكأن�����ه يش�����اهد 

وينيمون��������ه ، : ح��������دث حقيق��������ة كم��������ا ف��������ي المقط��������ع األول ف��������ي قوله��������ا م��������ا
ن مض������ارعان رس������مت بهم������ا وق������ائع لح������د المي������ت ويع������ودون، إذ هم������ا فع������ال

 .وكأننا نعيش تلك األحداث بحركاتها وأفعالها

أم�����ا المقط�����ع الث�����اني فق�����د ابتدأت�����ه بفع�����ل م�����اض مس�����ند إل�����ى ض�����مير 
ص�����ار م�����ن الماض�����ي وأنه�����ا أص�����درت ن حبه�����ا أل�����تعلن  )أبغض�����تك(: الم�����تكلم

حكمه�������ا النه�������ائي ، وق�������د تهي�������أ له�������ا ه�������ذا المعن�������ى م�������ن اس�������تعمالها الفع�������ل 
ب���������الواو ، الس���������يما وأن���������ه مطل���������ع قص���������يدتها ه���������ذه ، وبدالل���������ة  مس���������بوقاً 

ث������م ) ل������م: (ي ب������األداةض������المض������ارع ال������ذي يلي������ه إذ قلب������ت داللت������ه إل������ى الم
أناجي���������ه ، أس���������قيه ، أغ���������رق ، أطعم���������ه ، : (تس���������تعمل أفع���������االً مض���������ارعة

؛ لتظه������ر م������ا تعيش������ه لحظ������ة اإلب������داع الش������عري ) أس������معه ، أغذي������ه ، أنث������ر
. جلي�����ات لم�����ا بع�����د الح�����ب ال�����ذي قتلت�����هوه�����ي ت. وم�����ا عليه�����ا أن تفعل�����ه الحق�����اً 

 –ماض��������وية ومض��������ارعية  –أغل��������ب جم��������ل ال��������نص فعلي��������ة كان��������ت وق��������د 
أن  ص�������عبلتب�������رهن به�������ا عل�������ى ديموم�������ة الح�������دث وحيويت�������ه وحركت�������ه ، وي

تحص�����ل الش�����اعرة عل�����ى ه�����ذه المع�����اني وه�����ذه الص�����ور وه�����ذا الش�����د للمتلق�����ي 
 .بغير بنى الفعل

                                                            
 .۲/۲۳۹: املةاألعمال الشعرية الك)  ۱( 
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لمس������ند ه وتخصيص������ه بازأم������ا تق������ديمها المس������ند خب������راً فك������ان إلب������را
 :)145F۱()أنشودة الرياح(إليه ، كقولها في قصيدة 

 جاها الحزيندرى      وـــها القتخيب

 راً جائعينـــبش       هاـإن في أرض

                ... 

 ثم أرست هنا      عند أهل اللحون

 ونصشعراء مشوا     في ظالل الع

 علّ في نابهم      بعض لحن حنون

 نونـــم ليس فيه أسًى     ليس فيه

 :)146F۲()أسطورة عينين(وقولها في قصيدة 

 وفي مطاويها وساد الحلم

 ومن حواشيها ارتواء الوترْ 

 عينان ما كاد يعيها النغم

 حتى دعا أشواقه وانفجر

إّن ، ع����������ّل ، : (فف����������ي المقط����������ع األول ق����������دمت أخب����������ار النواس����������خ
، ...، وع�����ّل ف�����ي ن�����ابهم...إن ف�����ي أرض�����ها: عل�����ى أس�����مائها ف�����ي قوله�����ا) ل�����يس
 .... يهليس ف

عل�����ى ) خب�����را(أم�����ا ف�����ي المقط�����ع الث�����اني فق�����د ق�����دمت المس�����ند أيض�����اً 
، وم������ن حواش������يها ؛ ...وف������ي مطاويه������ا: ف������ي قوله������ا) مبت������دأ(المس������ند إلي������ه 

بالمس������ند إلي������ه وخدم������ة لموس������يقاها عناي������ة واهتمام������اً بالمتق������دم وقص������راً ل������ه 
ع�����ّل بع�����ض لح�����ون ف�����ي : وش�����راً ف�����ي أرض�����ها ، بإن : الش�����عرية ول�����و قال�����ت

                                                            
 .۱/۳٤٥: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۲/۲٥۷: المصدر نفسه)  ۲( 
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ارت������واء : وس������اد الحل������م ف������ي مطاويه������ا ، و: أس������ًى في������ه ، ون������ابهم ، ول������يس 
لم������ا تحق������ق له������ا المبتغ������ى ال������داللي ولم������ا طغ������ت  ، ال������وتر م������ن حواش������يها

 .الشعرية على تراكيبها هذه

 

 :تقديم المفعول به . ت

ف���������ي ) الجمل���������ة الفعلي���������ة(للتركي���������ب  الفعل���������ي  النس���������ق المعه���������ود
 وإذا م������ا اللس������ان العرب������ي ه������و أن يت������أخر المفع������ول ع������ن الفع������ل والفاع������ل ،

))(عرب�����ي جي�����د((ألهميت�����ه وللعناي�����ة ب�����ه فإن�����ه ق�����ّدم 
147F

أن الس�����نن اللغوي�����ة  ، أي )۱
تج�����وزه ، ويكث�����ر تق�����ديم المفع�����ول ب�����ه ف�����ي اللغ�����ة اإلبداعي�����ة لغ�����رض بالغ�����ي 

واألم������ر ف������ي كث������رة ((): اب������ن جن������ي(وإش������ارة للتج������انس الموس������يقي ، يق������ول 
لم تق�����ديم المفع�����ول عل�����ى الفاع�����ل ف�����ي الق�����رآن الك�����ريم وفص�����يح الك�����الم متع�����ا

())مس������تنكرغي������ر 
148F

. ۳۰:الحاق������ة }ثــــــم اجلحــــــيم صــــــلّوه  {: ومن������ه قول������ه تع������الى،  )۲

، وه�������ي التص�������لوه إال الجح�������يم((ق�������دم الجح�������يم عل�������ى التص�������لية ، أي حي�������ث 
))(يتعظم على الناسالنار العظمى ؛ ألنه كان سلطاناً 

149F

۳( . 

ف��������ي ش��������عرها أن تق��������دم ) (وم��������ن أس��������لوب 

(فع�������ل والفاع�������لعل�������ى الفاع�������ل أو عل�������ى الالمفع�������ول ب�������ه 
150F

كقوله�������ا ف�������ي ،  )٤
 :)151F٥()بين يدي هللا(قصيدة 

 ريــــــا        ني فعذري كياني البشــــفإذا لم تصل سماءك ألح

                                                            
 .۱/۳٤: الكتاب)  ۱( 

 .۱/۲۹۷: الخصائص)  ۲( 

 .٤/٦۰۸: الكشاف)  ۳( 

،  ۱/۱۱٤،  ۱/۱۰۹،  ۱/۸۳،  ۱/۷۷،  ۱/٦٤،  ۱/٤۹،  ۱/۲٦،  ۱/۲۱: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ٤( 
۱/۱٤۰  ،۱/۱٦۰  ،۱/۱٦۸  ،۱/۱۹٥  ،۱/۲۱۷  ،۱/۲٦٤  ،۱/۳٦۲  ،۱/۳۸٥  ،۱/٤۲٤  ،۱/٤۷۳  ،۱/٥۱۸  ،
۲/٤۷  ،۲/٤۸  ،۲/٥۲  ،۲/٥٤  ،۲/٦۲  ،۲/٦۸  ،۲/۱۰۷  ،۲/۱۰۸  ،۲/۱۱٥  ،۲/۲۳۷  ،۲/۲٤۱  ،۲/۲٥۷  ،
۲/۲۹٥  ،۲/۳۲۰  ،۲/۳۳٦  ،۲/۳٥۱  ،۲/٤۲٤. 

 .۱/۱۸٥: المصدر نفسه)  ٥( 
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 ــعيش يلهو بي الدجى األبديالـ         قاءــــلش وإذا ما تركتني

 يدـاألبفهو حظي من الحياة قضته        شرعة الدهر والوجود 

 مــ        ـــر صريعاً على تراب الوجودع العطكل حي البد أن يق

 :)152F۱()مرثية يوم تافه(وقولها في قصيدة 

 حتى المساء... كان يوماً تافهاً 

 مّرت الساعات في شبه بكاء

 كلها حتى المساء

 عندما أيقظ سمعي صوته

 صوته الحلو الذي ضيعته

 دقت الظلمة باألفق الرهيبحعندما أ

 وأمحت حتى بقايا ألمي ، حتى ذنوبي

 ييبوأمحى صوت حب

 حملت أصداءه كّف الغروب

 لمكان غاب عن أعين قلبي

: المفع�������ول ب�������ه اس�������ماً ص�������ريحاً  ،فق�������د ق�������ّدمت  ف�������ي ال�������نص األول 
ل�������م تص�������ل س�������ماءك : ف�������ي قوله�������ا )ألح�������اني(: عل�������ى الفاع�������ل )س�������ماءك(

ءه�������ا ، اأن يتقب�������ل دع ى؛ ألنه�������ا آمل�������ة راجي�������ة رب الس�������موات العل�������ألح�������اني
كم����ا قدمت�����ه ض�����ميراً  . )ألحانه�����ا(ه دعاؤه�����ا فأمله����ا ب�����ال أكب����ر مم�����ا ق�����د يحقق����

حي�������ث ال ، ) قض�������ته ش�������رعة ال�������دهر( :متص�������الً عل�������ى الفاع�������ل ف�������ي قوله�������ا
فه�����و حظ�����ي م�����ن الحي�����اة قض�����ت ش�����رعة ال�����دهر : (فني�����اً أن تق�����ولس�����بيل له�����ا 

ففي��������ه يفس��������د الق��������ول ويفق��������د فص��������احته وبالغت��������ه ، والض��������مير  ،) حظ��������ي
 ).حظي(المتصل عائد على مفعول مقدم أصالً هو 

                                                            
 .٦۸ -۲/٦۷: لةعمال الشعرية الكاماأل)  ۱( 



 العدول يف شعر نازك املالئكة................................... الفصل الثالث

۲۲۷ 
 

عل�����ى  )س�����معي(: ل�����نص الث�����اني فق�����د ق�����دمت المفع�����ول ب�����هأم�����ا ف�����ي ا
عن���������دما أيق���������ظ س���������معي ص���������وته ، : ، ف���������ي قوله���������ا )ص���������وته(: الفاع���������ل

أيق�������ظ ص�������وته س�������معي ، لكنه�������ا لم�������ا كان�������ت ف�������ي : وبمق�������دورها أن تق�������ول
المس������اء حي������ث الظلم������ة والص������مت فق������د أرادت إب������راز أهمي������ة الس������مع عل������ى 

حمل�������ت : غي�������ره م�������ن الح�������واس ، وك�������ذلك ق�������دمت المفع�������ول ف�������ي قوله�������ا
حمل��������ت ك��������ّف الغ��������روب : ص��������داءه ك��������ّف الغ��������روب ، وبإمكانه��������ا الق��������ولأ

أص�����داءه ولكنه�����ا أف�����ادت م�����ن ه�����ذا التق�����ديم البي�����ان للمتلق�����ي عنايته�����ا بص�����وت 
 .رّن في أسماعها نهاية يوم تافه دىحبيبها الذي لم يكن سوى ص

(وف������ي ه������ذا ال������نص ، كم������ا ف������ي مواض������ع أخ������رى م������ن ش������عرها
153F

۱( .
إذ ) مح�����ىا(ان العرب�����ي ل�����ـيغة األج�����ود ف�����ي اللس�����يظه�����ر ع�����دولها إل�����ى الص�����

اب����ن (، يفه����م ه����ذا م����ن ق����ول ) فع����لنا(عل����ى ص����يغة ) انمح����ى: (األص����ل فيه����ا
مح������ى الش������يء يمح������ي امح������اًء ، انفع������ل ، وك������ذلك وا((): منظ������ور األفريق������ي

مح�������ى ا: امتح�������ى ، واألج�������ود: ، وك�������ره بعض�������همامح�������ى إذا ذه�������ب أث�������ره 
))(انمحى: واألصل فيه

154F

۲(. 

العربي�����ة  )( وه�����ذا ل�����يس بغري�����ب ، فق�����د درس�����ت

دراس������ة أكاديمي������ة ، لتج������نح إل������ى اختي������ار الص������يغ الت������ي يستحس������نها ال������ذوق 
ون ؛ العرب������ي ، وإل������ى م������ا تش������عر بأن������ه ق������د غف������ل عن������ه الن������اطقون والمب������دع

م�����ع دعوته�����ا إل�����ى التجدي�����د وإحي�����اء  اً س�����اقلتبع�����ث في�����ه الحي�����اة م�����ن جدي�����د إت
 . األلفاظ

 

 :تقديم شبه الجملة  . ث

ل������ة م������ن التعل������ق بفع������ل أو بم������ا أن الب������د لش������به الجمم������ن المعل������وم 
(ه وإن لم يكن مذكوراً قُّدريشبه

155F

۳(. 

                                                            
 .۲/٦۸،  ۱/٤۱۲،  ۱/۳٦۹،  ۱/۳٦۰،  ۱/۱٤۸: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ۱( 

 .۱٥/۲۱۷): محا: (لسان العرب)  ۲( 

 .من األطروحة ،۲۰٤:ص: ينظر)  ۳( 
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م������ن الرت������ب غي������ر المحفوظ������ة  يورتب������ة المتعل������ق الت������أخير ، وه������
ف������ي اللس������ان العرب������ي حي������ث تج������وز ق������وانين العربي������ة أن يتح������رك المتعل������ق 

تفاع��������ل ال��������ذهني ال��������داخلي للمنش��������ئ ، أفقي��������اً تق��������ديماً وت��������أخيراً نتيج��������ة ال
ية عل�������ى المن�������تج المب�������دع ، وت�������ؤدي وألغ�������راض إبداعي�������ة تض�������في الش�������عر

(إلى تنوع الناتج الداللي للنسق اللغوي
156F

۱(. 

وتق�����ديم ش�����به الجمل�����ة م�����ن أكث�����ر الظ�����واهر األس�����لوبية ب�����روزاً ف�����ي 
(، ظرف������اً ) (ش������عر 

157F

(، أو ج������اراً ومج������روراً  )۲
158F

، كقوله������ا  )۳

 :)159F٤()مع األشرار(في قصيدة 

 يرـــــدون صوت الضمفما يخم لو      مٍ ـــأخمدوا هتافات مظـ فإذا

 ـس لسان الهدى وصوت الشعور      النفــ في ذلك الراقب اإللهي

 امــــــطوة األيـــي وســــيالـراقب أقدا       ر اللـر يـــاهـــــأبداً س

 من األعواماً ــتهزئـــــماق ، مس     أبداً يرمق الحياة من األعـ   

ن الزم�������ان وه�������و ظ�������رف لم�������ا يس�������تقبل م�������) أب�������دا(فق�������د ق�������دمت 
أب������داً ، ... س������اهر يراق������ب: وال������نمط الع������ادي له������ذا النس������ق اللغ������وي. م������رتين

أب������داً ، لك������ن التق������ديم أعطاه������ا الق������درة عل������ى التوس������ع ف������ي  ...ق الحي������اةم������ير
): اس�����م الفاع�����ل(الدالل�����ة ، حي�����ث يص�����ح أن يتعل�����ق مق�����دماً بم�����ا يش�����به الفع�����ل 

                                                            
 .۲٤۸: البالغة العربية قراءة أخرى: ينظر)  ۱( 

،  ۱/۱۱٤،  ۱/۸٤،  ۱/۷۳،  ۱/٥٦،  ۱/٤۹،  ۱/۳۹،  ۱/۲٤ ، ۱/۲۱: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ۲( 
۱/۱۳٥  ،۱/۱٦۸  ،۱/۲۰۱  ،۱/۲۰۷  ،۱/۲٥۷  ،۱/۳۱۳  ،۱/۳۲۹  ،۱/۳۸۱  ،۱/۳۹۸  ،۱/٤۲۷  ،۱/٤۳۹  ،
۱/٤٦۹  ،۱/٤۹۰  ،۱/٤٦٥  ،۱/٥۰۲  ،۱/٥۱٥  ،۲/۳۲  ،۲/۳٥  ،۲/٥۰  ،۲/٥۲  ،۲/۹۲  ،۲/۱۰۱  ،۲/۱۱۹  ،
۲/۱۳۳  ،۲/۱۳۹  ،۲/۱٦۸  ،۲/۱۷۹  ،۲/۲۰۱  ،۲/۲۰٥  ،۲/۲۲۹  ،۲/۲٤۷  ،۲/۲٥٤  ،۲/۲٥۹  ،۲/۲٦۸  ،
۲/۳٤۰  ،۲/٥۰٤  ،۲/٥۱٤  ،۲/٥۱٥  ،۲/٥۱٦. 

،  ۱/۱۲۲،  ۱/۱۰۸،  ۱/۹۷،  ۱/۷٥،  ۱/۷۰،  ۱/٥۱،  ۱/٤۲،  ۱/۲٦،  ۱/۲۲: المصدر نفسه: مثالً : ينظر)  ۳( 
۱/۱۳٦  ،۱/۱۷۱  ،۱/۱۸٤  ،۱/۱۹٥  ،۱/۲۱٤  ،۱/۲۲۰  ،۱/۲۳٦  ،۱/۲٥٤  ،۱/۲٥٥  ،۱/۲۷۰  ،۱/۳۱٥  ،
۱/۳٤۷  ،۱/۳۸۷  ،۱/٤٤۲  ،۱/٤٦۹  ،۱/٥۰٤  ،۲/۳٥  ،۲/٤۹  ،۲/٤٤  ،۲/٥۰  ،۲/٦۳  ،۲/۷۰  ،۲/۸۸  ،
۲/۹۹  ،۲/۱۰۲  ،۱۲۳  ،۲/۱۷۷  ،۲/۱۷۹  ،۲/۱۸۹  ،۲/۲۱۱  ،۲/۲٥۹  ،۲/۲۷۰  ،۲/۲۹۸  ،۲/۳۷۰  ،
۲/٤۸۳  ،۲/٤۳٥  ،۲/٤۷٥. 

 .۷۳ -۱/۷۲: المصدر نفسه)  ٤( 
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 :يراق�������ب ، وف�������ي التركي�������ب الث�������اني أن يتعل�������ق بالفع�������ل: س�������اهر ، وبالفع�������ل
مس�������تهزئاً ، لتعط�������ي ص�������فة األبدي�������ة للض�������مير : يرم�������ق ، وباس�������م الفاع�������ل

دالل������ة عل������ى الح������دوث ) الراق������ب(: س������اقاً م������ع وص������فها ل������ه ب������ـتأاإلنس������اني 
م�����ا تعل�����ق ب�����ه  وج�����اءت ب�����ه بع�����د) أب�����دا(ول�����و ل�����م تق�����دم الظ�����رف . والتج�����دد 

لض������اقت الدالل������ة ولتحص������ل له������ا وللمتلق������ي معن������ى ) ع������لاالفع������ل ، اس������م الف(
 .واحد ال توسع فيه

 :)160F۱()سبت التحرير(وكقولها في قصيدة     

 قبل يوم السبت كنا مستذلين

 وفي أعيننا يبكي ويمطر ليل تشرين

 وكان الحزن ، خلف شرود نظرتنا سكاكين

               .... 

 وفوق مشارف األوهام شيدنا

 مساكننا ، وفي أروقة الكلمات خيمنا

 وفي الحلم ملكناها ، فلسطين

 ائيل ، كان لهاوبياراتها كانت إلسر

 شذى الزيتون والتين

ال�������ذي اكتس�������ب ) قب�������ل(فق�������د ق�������دمت ف�������ي بداي�������ة ال�������نص الظ�������رف 
قدمت������ه عل������ى م������ا يتعل������ق ب������ه الزماني������ة م������ن أض������افته إل������ى ي������وم الس������بت ، 

منبه�����ا مس�����تذلين ، وق�����د أف�����ادت م�����ن ه�����ذا التق�����ديم : لوفع�����ماس�����م ال) المس�����ند(
ه ، أس�����لوبياً إلظه�����ار تركيزه�����ا عل�����ى زم�����ن م�����ا قب�����ل ي�����وم الس�����بت وم�����ا بع�����د

كن����ا مس����تذلين قب����ل ي����وم الس����بت ، لك����ان االهتم����ام ب����زمن م����ا قب����ل : ول����و قال����ت
الس������بت ، لك������ن التق������ديم هي������أ له������ا وللمتلق������ي عق������د مقارن������ة ب������ين ال������زمنين ، 

عل�������ى الع�������رب ) أمريك�������ا(زم�������ن االنتص�������ار وزم�������ن ال�������ذل ال�������ذي فرض�������ته 

                                                            
 .۲/٥۰٤:األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 
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 تش�����رين ٦(حينم�����ا طلب�����ت م�����نهم الع�����ودة إل�����ى مواق�����ع م�����ا قب�����ل ي�����وم الس�����بت 
 ).۱۹۷۳ األول

: عل�������ى الفعل�������ين) وف�������ي أعينن�������ا(م ق�������دمت الج�������ار والمج�������رور ث�������
تعل�������ق يبك�������ي ويمط�������ر لتعط�������ي للمتلق�������ي فرص�������ة تص�������ور المتعل�������ق وق�������د 

ب������الفعلين ، ول������و أخرت������ه لتعل������ق بالث������اني وم������ا ك������ان ينفعه������ا ف������ي تراكيبه������ا 
 .الشعرية وهي ترسم صورة للعرب قبل هذا التأريخ

م������ع م������ا أض������يف إلي������ه عل������ى المس������ند ) خل������ف(ث������م تق������دم الظ������رف 
 وف��������وق مش��������ارف: ف��������ي قوله��������ا) ف��������وق(الظ��������رف ، وك��������ذلك  )كاكينس��������(

وف��������ي أروق��������ة : (ش��������يدنا ، والج��������ار والمج��������رور: األوه��������ام عل��������ى الفع��������ل
ملكناه������ا ، : عل������ى الفع������ل) وف������ي الحل������م(وخيمن������ا ، : عل������ى الفع������ل) الكلم������ات

لتب���������رز أن إع���������ادة فلس���������طين ليس���������ت إال نظ���������رات ش���������اردة ، وأوه���������ام ، 
 .ومجرد كلمات وحلم

 :)161F۱()جرة القمرش( وتقول في قصيدة  

 ا الصنوبرــاهــــمال كســـبال الشـعلى قمة من ج

 رـبـــنـو معـــوج يلـــــــمـخـق مـــا أفـهـفــلــوغ

 ضي المساءقات عند ذراها لتـــو الفراشـــوترس

 ماءــــــــــــوم الســــتحم نجــــوعند ينابيعها تس

 يالـــــيد الخـــالم بعـــش غــــان يعيـــنالك كــه

 وم ولون الجبالـــوء النجـــل ضـــاع يأكـــإذا ج

                        ... 

 اءـــالم مســلل هذا الغــــــــوفي ذات صيف تس

 خفيف الخطى ، عاري القدمين ، مشوق الدماء

                                                            
 .۲۹٦ -۲/۲۹٥:األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 
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إي�������اه  ةمقدم�������) عل�������ى قم�������ة( :حي�������ث ابت�������دأت بالج�������ار والمج�������رور
ى تس�������تكمل ص�������ورتها ه كثي�������راً حت�������خرت�������ال�������ذي أ) يع�������يش( :عل�������ى الفع�������ل

قدمت�����ه تركي�����زاً منه�����ا عل�����ى المك�����ان ألن�����ه األس�����اس ،  ذلك المك�����انل�����الش�����عرية 
م����ع م����ا أض����يف إلي����ه ) عن����د(، ث����م الظ����رف ) قم����ة الجب����ل(ف����ي حكايته����ا وه����و 

الظ������روف  ق������دمت ح������ينوك������ذلك أظه������رت عنايته������ا بالزم������ان  ...) .ينابيعه������ا(
 اب������رازاً ... وف������ي لحظ������ة رف������ع: ، وقوله������ا...وف������ي ذات ص������يف: ف������ي قوله������ا

 .لهما على حساب الفعل والفاعل

 

 :تقديم الحال . ج

، ورتبت�������ه الت�������أخير بع�������د الح�������ال أح�������د عناص�������ر الجمل�������ة العربي�������ة 
لك�����ن س�����نن العربي�����ة تج�����وز تحريك�����ه ، فيتق�����دم عل�����ى مكون�����ات . تم�����ام الك�����الم

(الجملة أو على أحدها
162F

۱(. 

وف��������ي المن��������تج المب��������دع ق��������د يفي��������د المنش��������ئ م��������ن تق��������ديم الح��������ال 
. وبي وبي������ان أهميت������ه عل������ى م������ا أخ������ر عن������هس������لكمنب������ه أ :األولغرض������ين ، 

انتظ�����ام ال�����وزن وخدم�����ة الموس�����يقى الش�����عرية، كم�����ا ف�����ي مص�����اديق  :واآلخ�����ر
 .التقديم والتأخير

مواض������ع حرك������ت فيه������ا الح������ال  )(وف������ي ش������عر 

(م�������ن موض�������عه
163F

أنش�������ودة (كقوله�������ا ف�������ي قص�������يدة . ، وق�������د يك�������ون مش�������تقاً  )۲
 :)164F۳()السالم

 اوة وذهوالــــــقـــض كفاكم ش سادرون في ظلمة األر    أيها ال

 الء موتا      كم ونوحوا على القبور طويالـــأحملوا نادمين أش

 
                                                            

 .۱/۲۱۳: األصول في النحو: ينظر)  ۱( 

،  ۱/۳۱٥،  ۱/۲۸۸،  ۱/۱۷۹،  ۱/۱۱٤، ۱/۹٥،  ۱/۹۳،  ۱/۸۳،  ۱/۸۱: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ۲( 
۱/٤۱۹  ،۱/٤۷۹  ،۱/٥۱٥  ،۲/۲٤  ،۲/۷۹  ،۲/۱۳٦  ،۲/۱۹۲  ،۲/۲۰۳  ،۲/۳٦۷  ،۲/٤۸۸. 

 .۱/٤۷: المصدر نفسه)  ۳( 
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 :)165F۱()نهاية السلم(وقولها في قصيدة   

 مرت أيام منطفئات

 طيف سرابمعنا حتى لم نلتق لم يج

          ... 

 مرت أيام 

 باردة تزحف ساحبة ضجري المرتاب

 لقاتوأنا أصغي وأعد دقائقها الق

): اس��������م الفاع��������ل(فف��������ي المقط��������ع األول ق��������دمت الح��������ال المش��������تق 
، ) واو الجماع�������ة(ن�������ادمين عل�������ى المفع�������ول ب�������ه وه�������و ح�������ال م�������ن الفاع�������ل 

 ) . أشالء(والمفعول به 

أحمل�������وا أش�������الء موت�������اكم ن�������ادمين ، لكنه��������ا : وبإمكانه�������ا أن تق�������ول
يش�����عر أم�����راء الح�����رب بالن�����دم وه�����م ي�����رون مآس�����يها تح�����ل بالبش�����ر أرادت أن 

م������ن والمعن������ى ي ال يكرروه������ا وق������د ت������أتى له������ا ه������ذا الغ������رض والحج������ر لك������
 .أشالء الموتى: الحال على إحدى نتائج الحرب تقديم

 –أيض������اً  –أم������ا ف������ي المقط������ع الث������اني فق������د ق������دمت الح������ال المش������تق 
ب������اردة لتص������ف ب������ه األي������ام وتش������رك ب������ه ت������ركيبين حي������ث ): اس������م الفاع������ل(

 .... تزحف: مرت أيام ، ولما تاله: يصح أن يكون لما سبقه

تق������دم الح������ال جام������داً م������ؤوالً بالمش������تق ، كقوله������ا ف������ي قص������يدة وق������د 
 :)166F۲()رحلة إلى أوتار العود(

 يأخذني من يد أحزاني في رحلة حب صيفية

 ويداً بيد أنا واألوتار

 نرحل نحو بالد األقمار
                                                            

 .۲/۷۹: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۲/٤٥۱:المصدر نفسه)  ۲( 
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 في بيد منسيهفي غابات األنجم ، 

 ورؤانا تسبح في برك مرجانــــيه

م�����ا : ويس�����ميها النحوي�����ون) بي�����د ي�����داً (حي�����ث ق�����دمت الح�����ال الجام�����دة 
(دل عل������ى تفاع������ل ، أي من������اجزة

167F

نرح������ل أن������ا واألوت������ار : وأص������ل الك������الم.  )۱
ي�����داً بي�����د نح�����و ب�����الد األقم�����ار ، لكنه�����ا أف�����ادت م�����ن التق�����ديم إب�����راز مالزمته�����ا 
الع�����ود وق�����ت الف�����راغ والوحش�����ة ؛ لتع�����زف عل�����ى أوت�����اره لحون�����اً ته�����رب به�����ا 

 .ه بالحب واألمل من إرهاصات الوجود ، ولتتخيل عالماً تسبح في

 

 :تقديم الصفة على الموصوف . ح

ألنه��������ا  ؛رتب�������ة الص��������فة ف��������ي النح��������و العرب�������ي بع��������د الموص��������وف 
 ): ابن مالك(تابع، والتابع يأتي بعد المتبوع ، يقول 

))(فالنعت تابع متم ماسبق         بوسمه أو وسم مابه اعتلق((
168F

۲(. 

إل������ى الموص������وف ، نك������رة  تهلك������ن قواع������د العربي������ة تج������وز إض������اف
الجع������د : حس������ن الوج������ه ، ومعرف������ة إل������ى معرف������ة نح������و: إل������ى معرف������ة نح������و

(الش��������عر
169F

وتس��������مى ه��������ذه . مض��������روَب أخ ٍ : ، ونك��������رة إل��������ى نك��������رة نح��������و )۳
: اإلض������افة غي������ر المحض������ة ألن المض������اف م������ا يش������به الفع������ل: اإلض������افة ب������ـ

اس������م فاع������ل أو مفع������ول إذا دال عل������ى ح������ال أو اس������تقبال ، أو ص������فة مش������بهة 
المض������اف ونص������ب المض������اف إلي������ه ، ويج������وز تن������وين  دال������ة عل������ى الح������ال

(معموالً له
170F

٤(. 

                                                            
 .۱/٦۲۸: شرح ابن عقيل: ينظر)  ۱( 

 .۲/۱۹۱: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۱/۱۹٥: الكتاب: ينظر)  ۳( 

 .۲/٤٦: شرح ابن عقيل: ينظر)  ٤( 
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ه�������ذا ف�������ي الص�������نعة النحوي�������ة ، أم�������ا ف�������ي دراس�������ة المعن�������ى فإن�������ه 
ض������من مباح������ث التق������ديم والت������أخير، حي������ث تق������دم الص������فة عل������ى ف������ي ي������دخل 

(والسيما عند اإلضافة. الموصوف الذي يكون بمثابة تمييز لها 
171F

۱(. 

لن������ا م������ا يمك������ن والواق������ع إن إض������افة ص������فة إل������ى موص������وفها تن������تج 
، إذ ه�����ي ج�����زء م�����ن وص�����ف أكب�����ر  الص�����فة الجزئي�����ة: يص�����طلح علي�����ه ب�����ـ أن

، يك�����ون زي�����د  زي�����د حس�����ن الوج�����ه: للموص�����وف ال�����رئيس ؛ ألنن�����ا ف�����ي قولن�����ا
حس�����ن ، فإن�����ه ج�����زء : ه�����و الموص�����وف ال�����رئيس ، أم�����ا الوج�����ه موص�����وفاً ب�����ـ

 .فالصفة الجزئية ليست وصفاً كلياً لزيد. من زيد

ف������ي إب������راز  يفي������دون م������ن ه������ذا ال������نمط المب������دعينوال ش������ك ف������ي أن 
 .الصفة حيث يقدمونها وفي إقامة الوزن العروضي

.  )()172F۲(وه��������ذا األس��������لوب كثي��������ر ف��������ي ش��������عر 

 ،) معرفة(على الموصوف  )نكرة(وأكثر ما تقدم الصفة 

 :)173F۳())إله الذهب(ستصالة إلى بالو(كقولها في قصيدة     

 وينلاح والتـــــــي الوشـــرٍّ         ذهبـــــبس وذ كلٌ ـــكون يلـفي س

 حالماً في الظالم بالجدول المو       عود في عاصٍف عميق الحنين

 ية األبوابــــــاً فضــــمن خياالته يصوغ على األفــ        ــق قالع

 ار واألعشابـجـــر مكان األشبت التبــ        ـــــــوبالداً وديانها تن

 :)174F٤()مقدم الحزن(ومثله قولها في قصيدة 

 ينــــيب الجبـيق الخطى كئـال      ن رقـه جاء خجـسحوا الدرب إناف
                                                            

 .۲۸۷: خصائص األسلوب في الشوقيات: ينظر)  ۱( 

،  ۱/۲٥۷،  ۱/۲۲٦،  ۱/۱۹۳،  ۱/۱۷٤،  ۱/۱٥۲،  ۱/۱۲۰،  ۱/۸۲: األعمال الشعرية الكاملة: مثال: ينظر)  ۲( 
۱/۳۳۸  ،۱/۳٥۰  ،۱/۳۷۰  ،۱/۳۸۲  ،۱/٤۸۰  ،۱/٤٥۱  ،۱/٤٦٦  ،۱/٤۷۲  ،۱/٤۸٤ ،۲/٤۰  ،۱/٥۹  ،۱/٦۹ 
 ،۲/۹٤  ،۲/۱۰۲  ،۲/۱۰۸  ،۲/۱۱۱  ،۲/۲۲۱  ،۲/۲۲۳  ،۲/۲٥۹  ،۲/۲۸۲. 

 .۱/۲٥۷: المصدر نفسه)  ۳( 

 .۲/۲۲۳:المصدر نفسه)  ٤( 
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 زينــــر حـــــف سـتاريخ ألـالغالم الحساس ذو األعين الغر     قى ب

 ينـخــــع ســـل دمـبوع كــقا      ت وينـــيون العميـــم العـعـطمه ـإن

 عبر السنين ــه الدموع الخرساء      يــ ـــنـل عيـلــتب نااءــد جـقـلو

إل���������ى ) النك���������رة(حي���������ث أض���������افت ف���������ي المقط���������ع األول الص���������فة 
ذهب������ي الوش������اح : ف������ي ث������الث مواض������ع ، ف������ي قوله������ا) المعرف������ة(الموص������وف 

 .فضية األبواب : عميق الحنين ، و: و،  وينلوالت

رقي������ق إل������ى ) : الص������فة(أم������ا ف������ي المقط������ع الث������اني فق������د أض������افت 
: إل���������ىم مطع���������: الجب���������ين ، و: كئي���������ب إل���������ى: ط���������ى ، والخ): الموص��������وف(

 .العيون 

إب�������راز  :األول: غرض�������ينوق�������د حقق�������ت الش�������اعرة به�������ذه اإلض�������افة 
الص������فة عل������ى حس������اب الموص������وف والتأكي������د عليه������ا حي������ث ق������دمتها عل������ى 

ئيس ال��������ذي رالموص�������وف الج�������زء لتش�������كل منهم�������ا ص�������فة للموص�������وف ال�������
ورص�������دت . حافظ�������ت ب�������ه عل�������ى موس�������يقاها الش�������عرية  :واآلخ�������ر. يس�������بقهما

 ) .والجبين الحنين ،(الموصوف للقافية كما في 

 –وق��������د تض��������يف الص��������فة المعرف��������ة إل��������ى الموص��������وف المعرف��������ة 
 :)175F۱()أغنية للحزن(كقولها في قصيدة  –أيضاً 

 إنه ذاك الغالم الدائم الحزن الخجول

 ساكن األمسية الغرقى بأحزان خفيه

 والزوايا الغيهبيات السكون الشفقيه

 لـــأبداً يجرحه النوح ويضنيه العوي

 لليظفليكن من صمتنا ظل 

 يهـــــــيتلقاه وأحضان خف

                                                            
 .۲/۲۲۱:األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 
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ال���������دائم إل���������ى الموص���������وف ): معرف���������ة(فق���������د أض���������افت الص���������فة 
 . السكون : الغيهبيات إلى: ، وكذلك الحزن: )معرفة(

الن������وع م������ن اإلض������افة إخب������اراً وتأكي������داً أش������د ف������ي ه������ذا والواق������ع إن 
مم������ا ل������و كان������ت الص������فة نك������رة بفع������ل الم التعري������ف الت������ي تفي������د االس������تغراق 

 .خالي الذهن عن الموصوف وعما يتصف به هنا ، وكأن المتلقي 

ص������فة النك������رة إل������ى الموص������وف النك������رة الوق������د أض������افت الش������اعرة 
 :)176F۱()مأساة الشاعر(في قولها في قصيدة 

 ق ولهانـــالم عاشــيه أحــيرمق الزهر من بعيد وفي عيـ     ـن

 وانـــور واأللـطــبالعي ــيكتف    ذري حبٍّ ـــــاً بعــعـانـداً قـامـج

بع��������ذري : إل��������ى الموص��������وف ف��������ي قوله��������ا ق��������د أض��������افت الص��������فةف
لم�����ا وبيان�����اً ، ح�����ب ع�����ذري ؛ فق�����دمت الص�����فة إب�����رازاً له�����ا : ، واألص�����لح�����ب

يقن�����ع ب�����ه الش�����اعر ويحل�����م وه�����و األش�����ياء المعنوي�����ة ال المادي�����ة الت�����ي يله�����ث 
 .غيره  اوراءه

 

 :تقديم المصدر . خ

ظ������اهرة  )(يش������كل تق������ديم المص������در ف������ي ش������عر 

رزة والس���������يما ف���������ي ش���������عر المرحل���������ة األول���������ى ، وتحدي���������داً أس���������لوبية ب���������ا
 .)177F۲()سدىً (و ) أسفاً : (، وأقل منه) عبثاً : (المصدر

) عبث���������اً (مص���������در تق���������ديم ال((إب���������راهيم الس���������امرائي أن . وي���������رى د
يش�����ير إل�����ى االس�����تعماالت الحديث�����ة الت�����ي اندس�����ت ف�����ي العربي�����ة ع�����ن طري�����ق 

))(الترجم�����ة
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 رغب�����ة ّده إل�����ى، ولك�����ن يمك�����ن الق�����ول إّن ه�����ذا االس�����تعمال م�����ر )۳
                                                            

 .۱/۱۰۲: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

،  ۱/۸۱،  ۱/۷۳،  ۱/٦۹،  ۱/٦۸،  ۱/۹۱،  ۱/٥۹،  ۱/٥۲،  ۱/٤٤،  ۱/٤۲،  ۱/۲۱: المصدر نفسه: مثالُ : ينظر)  ۲( 
۱/۹٦  ،۱/۱۳۹  ،۱/۲۱۱  ،۱/۲۹٤  ،۱/۳۱۳  ،۱/۳۲۷  ،۱/۳٦۲  ،۱/۳۸۳  ،۱/۳۸٥  ،۱/۳۸۷  ،۱/٤۱۸  ،
۱/٤۰۷  ،۱/٤۳٥  ،۱/٤٥۷  ،۱/٤٦۸  ،۱/٤۷٥  ،۱/٤۸۰  ،۱/٤۸۹ ، ۲/٤٥  ،۲/٦۸. 

 .۱۹۳: المصدر نفسه: ، وينظر ۱٦۸: لغة الشعر بين جيلين )  ۳( 
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)( حي�����ث تزخ������ر العربي������ة ه������ا ئوإحيادي������د األلف�����اظ جف�����ي ت

بكن����وز دفين����ة ل����م تمت����د إليه����ا أي����ادي المب����دعين بع����د ، وله����ا موق����ف م����ن لغ����ة 
، فه������ي ت������دعو إل������ى رف������ض ترجم������ات غي������ر المختص������ين ، وف������ي الترجم������ة 

الوق�����ت نفس�����ه إل�����ى اإلف�����ادة م�����ن اللغ�����ات األخ�����رى ف�����ي تعبي�����رات جدي�����دة فيه�����ا 
والطراف�������ة م�������ا يس�������اعد عل�������ى التجدي�������د اللغ�������وي م�������ن دون فص�������احة م�������ن ال

كان��������ت وس��������يلة الغ��������زاة ((: تق��������ول، المس��������اس بثواب��������ت اللس��������ان العرب��������ي 
العظم�����ى ف�����ي إض�����عاف لغتن�����ا ه�����ي الترجم�����ة ، والترجم�����ة ف�����ي ذاته�����ا إغن�����اء 

ول�����ذلك  ...تمس�����ك به�����ا ن، فه�����ي ح�����ق لن�����ا وض�����رورة وم�����ّد آلفاقه�����ا  تاغ�����لل
عل�������ى اع�������ات المغرض�������ة والجمالمؤسس�������ات المش�������بوهة  بع�������ض حرص�������ت

أن تعه�������د بترجم�������ة أمه�������ات الكت�������ب العربي�������ة إل�������ى كّت�������اب ض�������عاف غي�������ر 
ربي������ة فص������اغوا تل������ك الكت������ب العظيم������ة ص������ياغة حرفي������ة غمتمكن������ين م������ن ال

ن كث������رة ا: األول: ركيك������ة ك������ان له������ا أث������ران س������يئان ف������ي حياتن������ا الفكري������ة
ق�����راءة ه�����ذه الترجم�����ات ق�����د نجح�����ت ف�����ي تحوي�����ل الركاك�����ة إل�����ى م�����ذهب ف�����ي 

حرمتن������ا فرص������ة تكتس������ب الركيك������ة ن ه������ذه الترجم������ة ا: لث������انيوا... التعبي������ر
())فيها لغتنا تعبيرات جديدة لها الفصاحة والطرافة معاً 
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۱(. 

عل�������ى وع�������ي بالجي��������د وال�������رديء منه�������ا وه�������ي المختص��������ة  فه�������ي
بالعربي������ة والعارف������ة بأس������اليبها الفص������يحة وغي������ر الفص������يحة ، وإنه������ا ترم������ي 

قوله������ا ف������ي : ه������ذاالتجدي������د واإلحي������اء ، ومث������ال  م������ن وراء ه������ذا األس������لوب
 :)180F۲()مأساة الحياة: (مطلع مطولتها األولى

 ا       من صباح لليل هذا الوجودـاعرتي مــــعبثاً تحلمين ش

 يودـــــك القـفبمي ـن تنعـعبثاً تسألين لن يكشف السّر      ول

 :)181F۳()الغروب(وقولها في قصيدة 

 جومِ لوحولي مثير ل كل ما

                                                            
 .۲/٥٦۸: المجتمع العربي ضمن  التجزيئية في)  ۱( 

 .۱/۲۱: األعمال الشعرية الكاملة)  ۲( 

 .۱/٤۱۳: المصدر نفسه)  ۳( 
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 مصرع الشمس وأحزان المساء

 أطرد عن نفسي همومي عبثاً 

 عبثاً أرجو شعاعاً من رجاء

 :)182F۱()مر القطار(وفي قصيدة 

 هذا الفتى الضجر الحزين

 في اآلخرين ىعبثاً يحاول أن ير

 شيئاً سوى اللغز القديم

 والقصة الكبرى التي سئم الوجود

 أبطالها وفصولها ومضى يراقب في برود

 تكرارها البالي السقيم

أت تجربته�������ا الش�������عرية المعلن�������ة بتق�������ديم فف�������ي المقط�������ع األول ابت�������د
ل�������ى إعل�������ى أج�������زاء الك�������الم األخ�������رى ؛ لتنب�������ه المتلق�������ي ) عبث�������اً ( المص�������در

مأس������اة : طولته������اممت ب������ه ــّ������مض������امين قص������يدتها بجان������ب العن������وان ال������ذي عل
، لِع�����ب فه�����و  بالكس�����ر عبث�����اً  ب�����ه ثَ ـِ عب�����((: اللع�����ب ، يق�����ال: والعب�����ث .الحي�����اة 
))(عاب������ث
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ويته������ا االعتقادي������ة إذ هم تش������هر ، وكأنه������ا به������ذا المص������در المق������د )۲
 ئاً ظلم������ة الوج������ود وس������ره مج������رد أح������الم ل������ن تجن������ي منه������ا ش������ي إّن انكش������اف

ول�����ن تحص�����ل عل�����ى ج�����واب ألس�����ئلة يح�����ار فيه�����ا ذهنه�����ا ، علم�����اً إّن المص�����در 
 :ق����د ج����اء ف����ي الق����رآن الك����ريم بع����د الجمل����ة الفعلي����ة ف����ي قول����ه تع����الى) عبث����اً (

}تُمبسا أَفَحأَنَّم اكُملَقْنث خباًع أَنَّكُما ونال إِلَي ونعج۱۱٥:المؤمنون }تُر . 

، عبث������اً أط������رد : فعل������ت ف������ي المقط������ع الث������اني ، ف������ي قوله������ا وك������ذا
ف�����إن ... عبث�����اً يح�����اول: ف�����ي قوله�����ا أم�����ا ف�����ي المقط�����ع الثال�����ث. أرج�����وعبث�����اً 

تق������ديم المص������در أت������اح له������ا أن تظه������ر للمتلق������ي ن������اتج تجربته������ا ف������ي ه������ذا 
                                                            

 .۲/٤٥: األعمال الشعرية الكاملة ) ۱( 

 .۲/۱٦٦): عبث: (لسان العرب)  ۲( 
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كمحاوالته�����ا الت�����ي ل�����م تلم�����س منه�����ا إال  وإش�����فاقها عل�����ى م�����ن يح�����اول الوج�����ود
 .ألغازاً ترك اآلخرون الخوض فيها

 :)184F۱()أنشودة الرياح(وتقول في قصيدة 

 ين ـٌئ      غامض اليبــه شاطــإن

 نــواعد بالسنا      كل قلب حزي

 ينــأرضه تبحث   وهبطِت إلى   

 ه      شاطئ العابثينـــــفاً إنـأس

ذي يعط������ي معن������ى المبالغ������ة ف������ي ال������) أس������فا(هن������ا ق������ّدمت المص������در 
(الح��������زن والغض��������ب
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، لتب��������رز غض��������بها وش��������ديد حزنه��������ا حي��������ث أظل��������ت  )۲
الخ�����يط المش�����دود ف�����ي ش�����جرة (وتق�����ول ف�����ي قص�����يدة  .ري�����اح الخي�����ر طريقه�����ا

 :)186F۳()السرو

 هي ماتت ، وخال العالم منها

 تسأل الظلمة عنهااوسدًى م

 وسدًى تصغي إلى وقع خطاها

 وسدًى تبحث عنها في القمر

 يوماً أن تراها وسدًى تحلم

 في مكان غير أقباء الذكر

ف���������ي أول التركي���������ب اللغ���������وي ) س���������دى(فق���������د ق���������دمت المص���������در 
ع م�����رات ، كعادته�����ا ف�����ي الض�����غط عل�����ى ذه�����ن المتلق�����ي لتثب�����ت ب�����مك�����رراً أر

                                                            
 .۱/۳۲۷: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۹/٥): أسف: (لسان العرب: ينظر)  ۲( 

 .۲/۱۳۸ :األعمال الشعرية الكاملة)  ۳( 
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(بمعن������ى ع������دم الج������دوى واإلهم������ال) س������دى(م������ا تري������د إبالغ������ه إلي������ه ، و
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۱(  ،
وف����ق ه����ذا ومكان����ه أص����الً بع����د الفع����ل ، وق����د ج����اء ف����ي الق����رآن الك����ريم عل����ى 

۳٦:القيامة }سدى يتْركَ أَن الْأنْسان أَيحسب{ :النمط في قوله تعالى
 . 

اتخ��������ذت ) (إّن الش��������اعرة : حص��������ول الق��������ولمو

م�����ن التق�����ديم والت�����أخير تجلي�����اً م�����ن تجلي�����ات الع�����دول وس�����يلة لبن�����اء قص�����ائدها 
حي�������ث انتظم�������ت ب�������ه موس�������يقاها العروض�������ية ،  اعليه������� واض�������فاء الش�������عرية

ك�����ذلك ف�����ي اإلف�����ادة مم�����ا يحقق�����ه له�����ا م�����ن س�����عة ف�����ي الدالل�����ة تض�����في عل�����ى و
ال�����نص بع�����ض الغم�����وض ال�����ذي يح�����رك عن�����د المتلق�����ي ل�����ذة ال يحص�����ل عليه�����ا 

 .لو لم تعدل عن الترتيب األفقي المعياري لوحدات التركيب اللغوية

كم�������ا ف�������ي  – مثل�������ةوم�������ا يلح�������ظ عليه�������ا ف�������ي ه�������ذه التجلي�������ات واأل
بوس�������اطة التك�������رار لتك�������ون منبه�������اً ميله�������ا إل�������ى تكثي�������ف الدالل�������ة  –غيره�������ا 

 .أسلوبياً يثير نظر المتلقي قارئاً قبل أذنه سامعاً 

                                                            
 .۱٤/۳۷٤): سدا(لسان العرب : ينظر)  ۱( 
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۲٤۱ 
 

 
 

 :الفصل الرابع
 

 الوحدة اللغوية المفردة في شعر
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 م نخشى الكلمات ؟ في

  إن منها كلمات مخمليات العذوبه

 دفء المنى من شفتين  أحرفهاقبست 

 جذلى طروبه  أخراإّن منها 

 سكرى المقلتين  األفراحعبرت وردية 

  كلمات شاعريات ، طريه

  دينا ، حروف ُاقبلت تلمس خ

 لوٌن غني وحفيُف  أصدائهانام في 

 خفيه  وأشواقوحماسات 
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۲٤۳ 
 

 

 :  األسلوبيالمفردة في الدرس 

مجموع���������ة م���������ن رم���������وز  –ادي���������ة ع أمفني���������ة كان���������ت  –اللغ���������ة      
ص�����وتية مخزون�����ة ف�����ي ذه�����ن ك�����ل م�����ن المرس�����ل و المس�����تقبل الل�����ذين يش�����كالن 

والك�����الم . الجماع�����ة اللغوي�����ة  أف�����راد: م�����ا يس�����مى ف�����ي عل�����م اللغ�����ة الح�����ديث ب�����ـ 
(فعلي����ة كالمي����ة حقيقي����ة رم����وز إل����ى ه����و النش����اط ال����ذي يح����ول ه����ذه الرم����وز

0F

۱( .
 إالحي����ة الص����وتية عل����ى ان����ه ال يمك����ن وض����ع ح����د ممي����ز لكلم����ة مف����ردة م����ن النا

(الس�����������ياقية أوعن�����������د االس�����������تعانة ب�����������داللتها المعجمي�����������ة 
1F

ألن الوح�����������دات  ؛ )۲
 .لغوي����ة إش����ارةالنط����ق ال تمث����ل  أثن����اء ف����ي الص����وتية الت����ي تتك����ون منه����ا الكلم����ة

 تنبن�����ي أج�����زاء أنه�����ا، بي�����د  إش�����اريةلغ�����ة وه�����ذا م�����ا يتن�����افى م�����ع حقيق�����ة ك�����ون ال
 . )2F۳()الكلمات المفردة(  اإلشاراتمنها 

م������ن ب������اب النح������و  أوس������علمف������ردات ف������ي ال������درس اللغ������وي وب������اب ا    
والبن�������ى  األنس�������اق وأش�������كالبكثي�������ر الن ع�������دد الكلم�������ات يف�������وق كثي�������راً ع�������دد 

(النحوية
3F

٤(.  

الت������ي تش������كل ) Lexie( ف������إن المف������ردة  األس������لوبيف������ي ال������درس  أم������ا   
إذ  أس�����لوبيةوه�����ي اص�����غر وح�����دة  . أهداف�����هفإنه�����ا ه�����دف م�����ن  أس�����لوبيةظ�����اهرة 

 .  )4F٥(ساألسا األسلوبتكّون مادة 

 أو،  اً متحرك��������� أو اً الص���������ق اً ، مورفيم��������� مس���������تقالً  اً مورفيم���������: وتس���������مى 
(خاص������ة أوذات قيم������ة متغي������رة  ي������ةتفئ������ة مفردا

5F

ومعظ������م الدراس������ات تش������ير . )٦
المف������ردات اللغوي������ة ه������ي مم������ا يخل������ق اللغ������ة الش������عرية فض������الً ع������ن  أن إل������ى

(والصور الشعرية والموسيقى األنساق
6F

۷( . 

                                                 
 .۳۰: في اللغة دور الكلمة: ينظر)  ۱ (

 .۲۰: بناء األسلوب في شعر الحداثة: ينظر)  ۲( 

 .۲٥: أصوات وإشارات: ينظر)  ۳( 

 .۲۰۳: التطور النحوي: ينظر)  ٤( 

 .۱۹۲ -۱۹۱): مولينيه(األسلوبية : ينظر)  ٥( 

 .۱۸۸: المصدر نفسه: ينظر)  ٦( 

 .۱٦: وهج العنقاء: ينظر)  ۷( 
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۲٤٤ 
 

ب�������ل بتفص�������يله النس�������يجوي (( ،الح�������يال ته�������تم ب�������الكالم  واألس�������لوبية    
وباللفظ�������ة المج�������ردة الت�������ي ه�������ي ف�������ي خدم�������ة ق�������درة الفن�������ان عل�������ى ال�������تحكم 

())والتطوي����������ع
7F

ف����������ي الحي����������اة  لإليص����������الألن اللفظ����������ة ليس����������ت وس����������يلة  ؛ )۱
االجتماعي�����ة ، ب�����ل ه�����ي الفك�����رة ، وه�����ي الع�����الم ال�����ذي يف�����يض ب�����القوة ويزخ�����ر 

(بالحياة
8F

۲( . 

ن مع������ايير لغ������ة كبي������رة ف������ي الكش������ف ع������ أهمي������ةولدراس������ة المف������ردة    
مب�����دع م�����ا وخواص�����ها ، وف�����ي معرف�����ة العناص�����ر العاطفي�����ة والذهني�����ة ل�����ه ف�����ي 

 . التعبير 

إّن الش������عر ُي������نظم م������ن كلم������ات : منه������ا  أوض������ح حقيقة ال ش������يءـَ ول������    
اللغ������ة ؛ ف������إّن ال������نص الش������عري يمث������ل لغ������ة منظم������ة ُترص������ف فيه������ا الوح������دات 

ر ف������ي انون متواض������ع علي������ه وق������د اس������تقق������عل������ى وف������ق ) المف������ردات ( اللغوي������ة 
(ذه�������ن ك�������ل م�������ن المب�������دع والمتلق�������ي

9F

 –الش�������عري  ال�������نص –والكلم�������ة في�������ه . )۳
حي�����ازاً جدي�����دة ، ف�����رز أتم�����ن خالل�����ه حرك�����ة تأثيري�����ة ق�����د  تش�����غل حي�����زاً تبع�����ث

(أخرىوفي الوقت نفسه تخفي وراءها لوحات حيزية 
10F

٤( . 

(حي�������ا بالش�������عريالمف�������ردة كائن�������اً  وألن     
11F

 –، ف�������إن الش�������اعر المب�������دع  )٥
اإلف�����ادة الرش�����يدة م�����ن المف�����ردة ، وه�����و م�����ن  إل�����ى ه�����و م�����ن يلج�����أ –بموهبت�����ه  –

تعين�����ه  إيحائي�����ةدالل�����ة  إل�����ىيعطيه�����ا دالل�����ة تتع�����دى داللته�����ا المعجمي�����ة الص�����ماء 
ف�����ي رس�����م ص�����وره  الش�����عرية ، وف�����ي إيص�����ال م�����ا ف�����ي ذهن�����ه وم�����ا تج�����يش ب�����ه 

وبقدرت������ه يح������رر المف������ردة م������ن قي������ود كّبله������ا به������ا  .المتلق������ي  إل������ىعواطف������ه 
ليه������ا م������ن ض������بابية ممارس������ة وع������دم االس������تعمال لي������زيح عنه������ا م������ا ت������راكم ع

(وض�����وح
12F

لنفس�����ه ((الش�����اعر المب�����دع م�����ا ل�����م يك�����ّون  إلي�����هوه�����ذا م�����ا ال يص�����ل . )٦
لتفس����ح  األلف����اظف����ي اللغ����ة م����ن ث����روة هائل����ة ف����ي  معجم����اً ث����راً يعتم����د عل����ى م����ا

وكلم�����ا تش�����عبت . للفظ�����ة الحي�����ة غي�����ر المس�����تهلكة  األنس�����بل�����ه مج�����ال االختي�����ار 
                                                 

 .۱۹ -۱۸: ت النصأدوا)  ۱( 

 .۱٤۹،  ۳۸: لغة الشعر بين جيلين: ينظر)  ۲( 

 .۱۷۳: تحليل النص الشعري: ينظر)  ۳( 

 .۸٦: التحليل السيميائي للخطاب الشعري: ينظر)  ٤( 

 .۱۳۸: في لغة األدب وأدب اللغة: ينظر)  ٥( 

 .۱۱۷: األسلوبية واألسلوب: ينظر)  ٦( 
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۲٤٥ 
 

رص�����انة وامتلك�����ت المف�����ردة  ث�����رأكرواف�����د ذل�����ك المعج�����م ص�����ار البن�����اء الش�����عري 
())والتأثير اإليحاءكبر على أفيه قدرة 

13F

۱( . 

بش������كل  ألف������اظوالقص������يدة عم������ل فن������ي يق������وم عل������ى نظ������م مجموع������ة      
) : ه�����الل العس�����كري  أب�����و( يجع�����ل التعبي�����ر الش�����عري ذا ط�����ابع ممي�����ز ، يق�����ول 

فم����ن مراتب����ه العالي����ة الت����ي ال يلحق����ه فيه����ا ش����يء م����ن الك����الم ال����نظم ال����ذي ب����ه ((
المنظوم�������ات  أص�������ناف، وتم�������ام حس�������نها ، ول�������يس ش�������يء م�������ن  أللف�������اظازن�������ة 

())ريبلغ في قوة اللفظ منزلة الشع
14F

۲(.  

ف������ي  أخواته������اكب������ر قيم������ة م������ن أل������ذا تك������ون الكلم������ة ف������ي الش������عر      
ص�����قالً كان�����ت  أكث�����ر، وكلم�����ا ك�����ان ال�����نص الش�����عري األدبي�����ةغي�����ره م�����ن الفن�����ون 

(وأوسع أرحبالكلمة داللة 
15F

۳( . 

، ؟أخ�����رىر اللفظ�����ة ؟ ول�����م يفض�����لها عل�����ى كي�����ف يخت�����ار الش�����اع أم�����ا    
تجرب�������ة ((ا حرك�������ة تكش�������ف ع�������ن ه�������، فإن راالختي�������اأي الماهي�������ة الت�������ي تبل�������ور 

 األش������ياء إل������ىاح������دهما ي������ذهب م������ن ال������ذهن : خاص������ة ذات اتج������اهين متق������ابلين 
())ال������ذهن إل������ىالواقعي������ة  األش������ياءالواقعي������ة ، واآلخ������ر م������ن 

16F

ه������ذا  أن، عل������ى  )٤
يخت��������ار الش��������اعر م��������ن مخزون��������ه  أن : األول: االختي��������ار محك��������وم بمس��������تويين 

يخض��������ع اللف��������ظ  أن : خ��������رواآلخل في��������ه ال��������دالالت ، االلغ��������وي م��������ا ال تت��������د
تمله�����ا علي�����ه ق�����وانين ف�����ن الق�����ول حت المخت�����ار للمقاص�����د الواعي�����ة للمب�����دع الت�����ي

  .)17F٥()الشعر(

وق��������ديماً امت��������دحوا الش��������اعر ال��������ذي ي��������أتي بألف��������اظ تع��������ارف عليه��������ا    
ة وال غريب���������ة وال وتتض���������من تخي���������يالً ومحاك���������اة ، وليس���������ت عامي��������� الن���������اس

، وال ب������اردة ف������اترة ينف������ر منه������ا  ةوحش������ية وال مبتذل������ة غّي������رت م������دلولها العام������
(الس�����امع

18F

، حظي�����ت عن�����دهم ألف�����اظلك�����ل ق�����وم (() : الج�����احظ( يق�����ولوف�����ي ه�����ذا . )٦

                                                 
 .۱۷۳: لغة الشعر عند الجواهري)  ۱( 

 .۱٤۳: الصناعتين)  ۲( 

 .۱۷٤: تحليل النص الشعري: ينظر)  ۳( 

 .۱٥: البالغة واألسلوبية)  ٤( 

 .۱٦: المصدر نفسه: ينظر)  ٥( 

 .۲۱: ، منهاج البلغاء ۳: ، أسرار البالغة ٦٥: الصناعتين: ينظر)  ٦( 
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۲٤٦ 
 

وص�������احب ك�������الم منث�������ور ، وك�������ل  األرض، وك�������ذلك ك�������ل بلي�������غ ف�������ي عن�������دهم
له�����ج يك�����ون ق�����د  أنف�����ال ب�����د م�����ن وص�����احب ك�����الم م�����وزون  األرضش�����اعر ف�����ي 

ظ������اً بعينه������ا لي������ديرها ف������ي كالم������ه وإن ك������ان واس������ع العل������م غزي������ر الفا وأل������ف
())المعاني كثير اللفظ

19F

۱(  . 

الش�������اعر  يتعام�������ل م�������ع  المف�������ردة م�������ن حي�������ث ه�������ي ش�������يء ال  إن     
، لتكتس�����ب ف�����ي منتج�����ه حي�����اة خاص�����ة به�����ا ، ولتك�����ون إش�����اراتم�����ن حي�����ث ه�����ي 

بإدراك������ه طبيع������ة  إالممثل������ة لج������وهر المعن������ى ال������ذي يري������ده ، وه������ذا ال يك������ون 
(األخرىالفكرة  ألفاظة وطبيعة مجاورتها اللفظ

20F

۲(. 

وه������ذا م������ا يقربن������ا م������ن قض������ية داللي������ة نقدي������ة قديم������ة ال ش������أن للبح������ث 
المع�����اني  أن نتب�����ين أنلك�����ن م�����ا يهمن�����ا ه�����و  .معن�����ى ه�����ي قض�����ية اللف�����ظ وال ،به�����ا

مح�����دد آخ�����ر للش�����اعر فض�����الً ع�����ن جرس�����ها الموس�����يقي  األلف�����اظالت�����ي تحمله�����ا 
 . لنظام المنتج العروضي  خدمة

  أن إل������ىالمعن������ى ال������ذي تحمل������ه اللفظ������ة المف������ردة ال يق������ود ال������دارس و    
له�������ا م�������ن خ�������الل ه�������ذا يت�������أتى  لك�������نمع�������ين ،  أدب�������يم�������ذهب  إل�������ىينس�������بها 

، فه�������ي ج�������زء م�������ن المعن�������ى الكل�������ي )الس�������ياق(المض�������مون والنس�������ق اللغ�������وي 
(للنص وليست بذات معنًى قائم لوحده

21F

۳(   . 

ظ الحف���������ا إل���������ىت��������دعو  – وه��������ي المج���������ددة –) ن��������ازك المالئك���������ة(و   
 إل������ى؛ ألن������ه طري������ق  يعل������ى هيب������ة المف������ردة واس������تعمالها ف������ي مكانه������ا الحقيق������

المح�����دثين  م�����ن أفض�����لالق�����دماء  أنف�����ي اللغ�����ة ، وتعتق�����د  واإليج�����ازاالختص�����ار 
المطل�������ق ف�������ي  اإليج�������ازذل�������ك عن�������دي س�������بب ((: ذا المج�������ال ، تق�������ول ه�������ف�������ي 

 إش������عاعاالحكم������ة العربي������ة ، فك������انوا يؤمن������ون ب������أّن م������ا ه������و مق������دس يمل������ك 
التطوي�����ل ، وك�����ان كم�����ال البالغ�����ة م�����ن كم�����ال ال�����نفس ،  إل�����ىت�����اج ذاتي�����اً ف�����ال يح

د كس�����دت كم�����ا تكس�����د ق����� األلف�����اظف�����إن قيم�����ة ... ف�����ي المجتم�����ع المعاص�����ر  أم�����ا
 يس�����تعمل مئ�����ات الكلم�����ات أص�����بح، وم�����ن ث�����م ف�����إن الف�����رد العمل�����ة المتض�����خمة

إن الكلم����ة ل����م تع����د عم����الً ول����ذلك ل����م تع����د ف����ي التعبي����ر ع����ن المعن����ى اليس����ير ، 

                                                 
 .۳/۲٦۹: الحيوان)  ۱( 

 .۱۷ -۱٦): مولينيه: (األسلوبية: ينظر)  ۲( 

 .۸٤: العربية: الشعرية: نظري)  ۳( 
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۲٤۷ 
 

())له�����ا هيب�����ة
22F

ه�����ي تق�����دس الق�����ديم ش�����رط بع�����ث الحي�����اة في�����ه م�����ن جدي�����د ، و.   )۱
د بع����د ، الفك����ر المج����د ل����م نحق����ق((المح����دثين ؛ ألنن����ا  أكث����روه����ذا م����ا ل����م يفعل����ه 

())ولبسنا القشور األلفاظوإنما عانقنا 
23F

۲(   . 

بالق�������ديم وباختي�������ار الق�������دماء المف�������ردة المعب�������رة ع�������ن  إعجابه�������اوم�������ن    
ت نظ�������ري تل�������ك الظ�������اهرة فلق�������د طالم�������ا لفت�������((: المع�������اني الكثي�������رة ، تق�������ول 

،  اإلس�������الملي�������ة ف�������ي الجاهلي�������ة وص�������در قالجميل�������ة الت�������ي مي�������زت الحي�������اة الع
يم������ا فالمطل������ق ، فق������د ك������انوا يص������وغون ق������وانينهم الخلقي������ة  اإليج������ازظ������اهرة 
 عب������أرمهم������ا عظ������م معناه������ا كان������ت تق������ال ف������ي  ،والحكم������ةبالحكمة: س������موه 

ق�����يم ال أعظ�����مكلم�����ات أو خم�����س ال تزي�����د ، وم�����ن ه�����ذه الكلم�����ات القليل�����ة تش�����ع 
())...كالمروءة والعفاف والنجدة ... الخلقية 

24F

۳(  . 

العربي��������ة  ألف��������اظاللفظ��������ة الواح��������دة م��������ن ((وه��������ي ت��������رى ك��������ذلك أّن   
إنه������ا ت�������رتبط بالحي�������اة القديم�������ة الت�������ي ...مذهل�������ة وأعاجي�������ب س�������راراأتمتل������ك 

())ضاعت من الذاكرة اإلنسانية
25F

٤(  . 

العربي�������ة فق�������د تغن�������ت به�������ا ف�������ي قص�������يدة ب�������المفردة  إعجابه�������اوم�������ن    
 : تقول في مطلعها ،  )26F٥()حب للكلمات أغنية(

 فيم نخشى الكلمات ْ 

 ف من ورود اك أحياناوهي 

 رت عذبًة فوق خدوِد مباردات العطر 

 كؤوس من رحيق منعشِ  أحياناوهي 

 رشفتها ، ذات صيف رشفة في عطشِ 

 

                                                 
 .۲/٦۰۱: التجزيئية في المجتمع العربي)  ۱( 

 .۲/٦۰٥: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۲/٦۰۰: المصدر نفسه)  ۳( 

 .۲۰: سايكلوجية الشعر)  ٤( 

 .۲/۳۳۸: األعمال الشعرية الكاملة)  ٥( 
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۲٤۸ 
 

 :  )27F۱()النائمة األميرة( قصيدة مطلع وفي   

  الكلمه

  لثمهفي صفحة القاموس مثل وردة م

  خفية مطْلسمه عطورها

  لمبهمهمستورة ، مثل الضالل ا ألوانها

إن ((: ا تق������وله������وحت������ى ف������ي وص������يتها للش������عراء الع������رب الناش������ئين فإن  
تك������ون ذات ج������ذور نفس������ية  أناللفظ������ة الت������ي تس������تعملها ف������ي قص������يدتك يج������ب 

عميق�������ة ، وأن ت�������رتبط بم�������ا حوله�������ا م�������ن كلم�������ات بموس�������يقاها وجرس�������ها ، 
وأن ت���������وحي وترم���������ز ، وتب���������وح ب���������أكثر مم���������ا وأن تك���������ون ذات إش���������عاع ، 

يعطي������ه ظ������اهر اللف������ظ ؛ ذل������ك ألن الش������عر ه������و التعبي������ر ، والتعبي������ر س������ياحة 
ف��������ي ع��������الم الفك��������ر المعق��������د المتش��������ابك الم��������ذهل ، ول��������يس مج��������رد ص��������ف 

())لأللفاظ
28F

۲( . 

والرم�������ز والب�������وح ب�������أكثر مم�������ا يعطي�������ه  واإليح�������اء اإلش�������عاعوم�������ا     
تحري������ك لم������ا ف������ي ذهن������ه م������ن ظ������اهر اللف������ظ إال اهتم������ام ب������المتلقي ومحاك������اة و

 –فيم�������ا تعتم�������د علي�������ه  –اللغ�������ة ومعانيه�������ا ؛ ألن لغ�������ة الش�������عر تعتم�������د  ألف�������اظ
 .على التفاعل بين الشاعر المبدع والمتلقي 

: عب������رة الت������ي تق������وم عليه������ا الفك������رة وف������ي نق������دها تس������مي اللفظ������ة الم  
وإنه�����ا ه�����ي م�����ن تمي�����ز الش�����عر ع�����ن النث�����ر ، حي�����ث يرك�����ز ) اللفظ�����ة المفتاحي�����ة(

نح�����ه م�����ن ظ�����الل ومع�����ان خفي�����ة ، مع�����اني كبي�����رة مس�����تغالً م�����ا تمفيه�����ا الش�����اعر 
: )عل�����ي محم�����ود ط�����ه( أس�����لوبوه�����ي تب�����ّرز مالم�����ح ) ن�����ازك المالئك�����ة(تق�����ول 

العث�����ور عل�����ى الكلم�����ة المعب�����رة الت�����ي تنق�����ل معن�����ى بي�����ت كام�����ل إن�����ه ُيحس�����ن ((
ه������ا  ، بحي������ث ل������و رفعن������ا ه������ذه الكلم������ة وغّيرنا أوس������عأف������ق  إل������ى أف������قم������ن 

... لمعن������ى كثي������راً م������ن س������عته وقوت������ه ا بش������يء يقاربه������ا ف������ي معناه������ا لفق������د
 : في البيت التالي ) علقت(المفتاحية كلمة  األلفاظفمن هذه 

 الصخور بشمس      علقت في غروبها  أشعةرمق ذاك من 

                                                 
 .۲/٤٥۹: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۱۱٦: سايكلوجية الشعر)  ۲( 
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۲٤۹ 
 

ت������وحي ب������أّن للش������مس أذي������االً فضفاض������ة  في������ه) علق������ت ( ف������ان لفظ������ة 
يعل�����ق منه������ا  أنتس������حبها وراءه�����ا ح������ين تغ�����رب بحي�����ث يج������وز  األش�����عةم�����ن 

وإنه�������ا لص�������ورة بديع�������ة الجم�������ال ، قوامه�������ا اللفظ�������ة ... ص�������خور ش�������عاع بال
 فل��������������و ق��������������ال الش��������������اعر ف��������������ي مكانه��������������ا ) علق��������������ت ( المفتاحي��������������ة 

س�������واها لخس�������ر المعن�������ى خس�������ارة فادح�������ة ، ال  أو) وقع�������ت (  أو) عث�������رت ( 
())نهارت الصورة الجميلة وذهب أسرهابل ال

29F

۱(. 

إن التص������رف اس������تخدام الوح������دة اللغوي������ة المف������ردة وداللته������ا مي������زة م������ن 
(مي�������زات لغ�������ة الش�������عرم

30F

س�������يتناول ه�������ذا الفص�������ل الوح�������دة اللغوي�������ة ل�������ذا  ،  )۲
وبني�����ة  أس�����لوبيم�����ن حي�����ث ه�����ي عنص�����ر  )ن�����ازك المالئك�����ة(المف�����ردة ف�����ي ش�����عر 

الت��������ي ش��������كلت ظ��������واهر  واإليح��������اءاتلغوي��������ة مش��������حونة بظ��������الل المع��������اني 
 وألف������اظص������يغ جم������ع تكس������ير ، و القرآني������ة ، األلف������اظ: ب������ارزة ، مث������ل أس������لوبية

. )ك������ل ( و لفظ������ة ) ع������اد : ( ل الفع������ل دة ، واس������تعماالطبيع������ة والص������يغ المزي������
المف�������ردة الس�������هلة الفه�������م  إل�������ىف�������ي اختياره�������ا المف�������ردات تلج�������أ  أنه�������اعل�������ى 

 األلف�������اظاختي�������ار  إل�������ىوالمعب�������رة ع�������ن الواق�������ع المعاص�������ر له�������ا ، وال تمي�������ل 
 أو ألفاظه�����امي�����ز  وم�����ا. ة ال�����وعرة الت�����ي ف�����ات زمنه�����ا وق�����ُدم اس�����تعمالها غريب�����ال

م�������ن المعج�������م  أنه�������اه�������و  –هولة والمعاص�������رة فض�������الً ع�������ن الس������� –مفرداته�������ا 
، فل������م ة الجاري������ة عل������ى س������نن اللس������ان العرب������يالعربي������ األلف������اظالعرب������ي وم������ن 

ُتوس�����م  أنم�����ا ن�����در ، ول�����م ت�����أت بص�����يغة جدي�����دة ب�����ارزة يمك�����ن  إالعنه�����ا  دح�����ت
  .في شعرها  أسلوبيةظاهرة  بأنها

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .۱٦٥ -۱٦٤: الصومعة  والشرفة الحمراء)  ۱( 

 .۳۷: لغة الشعر عند المعري: ينظر)  ۲( 
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۲٥۱ 
 

 :القرآنية  األلفاظ

ص������لى هللا علي������ه وآل������ه (لق������رآن الك������ريم معج������زة الرس������ول األك������رم ا   
الخال�����دة وه�����و معج�����زة كالمي�����ة قولي�����ة انم�����ازت ع�����ن معج�����زات الُرس�����ل ) وس�����لم

معج���������زات مادي���������ة  ) ص(م���������ع أن للرس���������ول محم���������د  –اآلخ���������رين المادي���������ة 
رب�������اب فص�������احة وبالغ�������ة ، ألن الع�������رب ك�������انوا أ –وللرس�������ل كت�������ب س�������ماوية 

س������لوبه ال������ذي اكتس������بت ب������ه المف������ردات بأ أعج������زهملكن������ه  وق������د ن������زل بألف������اظهم
(مع������اني ل������م تع������رف به������ا قب������ل نزول������ه

31F

يس������مى  أض������حىبعض������ها  أنحت������ى . )۱
ت�������ؤدي المعن�������ى والج�������رس اللفظ�������ي القرآن�������ي ؛  أنب�������القرآني ألنه�������ا ال يمك�������ن 

وال������دليل إن  .الق������رآن الك������ريم  أس������لوبال������نظم ع������ن مج������اراة  أس������اليبلقص������ور 
ظ ول������م يفقهوه������ا اض������لوا س������بيل بع������ض األلف������ا) الفص������حاء البلغ������اء ( الع������رب 

لين�����ا م�����ن رب�����ط ب�����ين الق�����رآن وب�����ين م�����ا وص�����ل إ وأق�����دم.  أش�����عارهموه�����ي ف�����ي 
الته اف������ي س������ؤ)  األزرقن������افع ب������ن ( تغاف������ل عن������ه  أوالش������عر ه������و م������ا غف������ل 

بع������ض المف������ردات فك������ان يجي������بهم ع������ن دالل������ة ) رض( لعب������د هللا ب������ن عب������اس 

ــلْ {: ف�����ي قول�����ه تع�����الى ) الفل�����ق ( ، منه�����ا س�����ؤال ن�����افع ع�����ن معن�����ى بالش�����عر قُـــ

ــ ــقِ أَعـــ ــرب الْفَلَـــ ق�����ل أع�����وذ ب�����رب الص�����بح (() :اب�����ن عب�����اس ( ، فق�����ال  ۱:الفل�����ق }وذُ بِـــ

، نع�����م: وه����ل تع�����رف الع����رب ذل�����ك ؟ ق����ال  :إذا انفل����ق م����ن ظلم�����ة اللي����ل ، ق�����ال 
 : وهو يقول ) سلمى  أبيزهير بن ( سمعت قول  أما

())الفارج الهم مسدول عساكره    كما يفرج غم الظلمة الفلق
32F

۲(. 

يط������رز الش������عراء  أند الق������رآن ويخل������د ، ف������ال غراب������ة وق������د خل������ أم������ا    
والواق��������ع إّن تض��������مين المن��������تج الفن��������ي ، وال س��������يما . نت��������اجهم بألف��������اظ من��������ه 

م������ن فائ������دة ، منه������ا ان������ه يش������د  أكث������رقرآني������ة يحق������ق للمب������دع  ألفاظ������االش������عر 
فن�����ه ، ويش�����غل ذهن�����ه ف�����ي البح�����ث ع�����ن المف�����ردة وال�����ربط ب�����ين  إل�����ىالمتلق�����ي 

وق�������د درس�������ت  – )ن�������ازك المالئك�������ة (و .داللته�������ا ف�������ي ك�������ل م�������ن الموض�������عين
الق�������رآن الك�������ريم ه�������و مص�������در  أنفق�������د وع�������ت كي�������ف  –العربي�������ة جامعي�������اً 

ف�����ي النت�����اج األدب�����ي الالح�����ق ل�����ه ، لتص�����ف لغت�����ه  أث�����رهقواع�����دها ، وك�����م ك�����ان 

                                                 
 .۳٤: اإلعجاز البياني للقرآن: ينظر)  ۱( 

): رسالة اإلسالم(إبراهيم السامرائي ، بحث مستل من مجلة . ، تح د) عبد هللا بن عباس(سؤاالت نافع بن األزرق إلى )  ۲( 
 .۲٤ت ، ص.ة الثانية ، دالعدد الخامس والسادس ، السن
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۲٥۲ 
 

ذل�����ك إنن�����ا ((: ق�����ول عليه�����ا القاع�����دة ، تتبن�����ى  أنبالس�����هلة الجميل�����ة الت�����ي يج�����ب 
ع������زل بطن������اً م������ن كان������ت ت خرجن������ا الي������وم م������ن ب������داوة الق������رون األول������ى الت������ي

ت الق�����رآن بلغت�����ه الس�����هلة بّ ـوتنح�����رف ، ولق�����د ث�����ل لغت�����ه تش�����ذ ع�����جقبيل�����ة م�����ا فت
ع�������ن  وأغنتن�������ا، ص�������ورة للغ�������ة الع�������رب س�������ارت عليه�������ا الق�������رون  ة الجميل�������

())الش�����ذوذ والعب�����ث
33F

قرآني�����ة رّص�����عت  ألف�����اظول�����ذا فق�����د ج�����اءت ف�����ي ش�����عرها ،  )۱
عل�����ى تراكيبه�����ا  أجم�����لمعن�����ى  إض�����فاءبه�����ا ش�����عرها وأف�����ادت م�����ن داللته�����ا ف�����ي 

تأخ�����ذ بنظ�����ر المتلق�����ي م�����ن ب�����ين م�����ا رص�����فت ب�����ارزة  بأض�����واءاللغوي�����ة لتش�����ع 
 .  أخرىمعها من وحدات لغوية 

وه�����ي ليس�����ت الرائ�����دة ف�����ي ه�����ذا ، وإنم�����ا ُس�����بقت م�����ن ش�����عراء كب�����ار      
(بألفاظ القرآن الكريم إبداعهمزينوا 

34F

۲( .  

بألف������اظ ت������وحي ب������أثر الق������رآن )  ن������ازك المالئك������ة( لق������د زه������ر ش������عر     
 أص�����فادأ ، المرص�����اد ، يفت����� :(ت�����ذكر المف�����ردات جه�����ا ، فنج�����دهاي نتاالك�����ريم ف�����

 اآلص������ال، ي������ؤود ، ِش������رعة ، ، ان������بجس ،تخ������ذ، ُس������رر  أض������غاث، المن������ون ، 
 ين ، العج�������اف ، ف�������رادى ، نج�������وى ، تج�������وس، المكن�������ون ، ع�������رش ، الض�������ن

(...)، وسوس ، غول ، عصف 
35F

۳(. 

 : )36F٤()نازك المالئكة(تقول      

 ري حيث  المياه تفتأ تبكي           في الشاطئ الصخـ  أجدكلم  أسفا

   

                                                 
 .۳۲۹ -۳۲۸: قضايا الشعر المعاصر)  ۱( 

 .۱۷٦: لغة الشعر عند الجواهري: ينظر)  ۲( 

،  ١/٩٤،  ١/٨٨،  ١/٧٣،  ١/٦٤،  ١/٥٥،  ١/٣٠،  ١/٢٢ :األعمال الشعرية الكاملة  :مثال : ينظر )  ۳( 
١/٣١٨،  ١/٣١٣،  ١/٢٢٦،  ١/٢٠٢،  ١/١٨٣،  ١/١٦١،  ١/١٤٦،  ١/١٣٢،  ١/١١٤،  ١/٩٩  ،
٢/١٧١،  ٢/١٦١،  ٢/١٣٠،  ٢/١٠٨،  ٢/٨٣،  ٢/٧٧،  ٢/٤٧،  ٢/٣٢،  ١/٤٨٣،  ١/٣٤٨،  ١/٣٤٤ ،
٢/٤٨٣، ٢/٤٥٢،  ٢/٤٤٧،  ٢/٣٦٨،  ٢/٣٣٨،  ٢/٣٣٥،  ٢/٢١٢،  ٢/٢٠٩،  ٢/٢٠١،  ٢/١٧٣  ،
٢/٥٠٨،  ٢/٤٩٠. 

 .١/٦١: المصدر نفسه)  ٤( 



 ية املفردة يف شعر نازك املالئكةلغوالوحدة ال.......... .........................الفصل الرابع

۲٥۳ 
 

) ال(اس������تعماالً قرآني������ا غي������ر مس������بوق ب������ـ ) تفت������أ(فق������د اس������تعملت الفع������ل 

ــأُ  { :لمتلق����ي قول����ه تع����الى النافي����ة ، وه����و م����ا يس����تدعي ال����ى ذه����ن ا ــه تَفْتَــ ــالُوا تَاللَّــ قَــ

       نيكـــــالالْه ـــــنم تَكُـــــون ضـــــاً أَورح تَّـــــى تَكُـــــونح ـــــفوسي أنه�����ا إال  .۸٥:فيوس����� }تَـــــذْكُر 

(وذلك في قولها ،النافية في موضع آخر ) ال ( أدخلت عليه 
37F

۱( : 

 تأ يشكو الى الصبا والغيوم ـراقداً عند حافة القبر ال يفـ          

(وه�����ذا م�����ا تفرض�����ه قواع�����د النح�����و العرب�����ي
38F

عل�����ى غي�����ر م�����ا ج�����اء ف�����ي  )۲
 !! القرآن الكريم 

(وتقول   
39F

۳( :  

 . ين من لونها العميق الرهيب ـ     المفر من هاته األعـ  أين أين

قُــــــولُ الْأنْســــــان يومئــــــذ أَيــــــن    ي◌َ {: ال������ى قول������ه تع������الى  إش������ارةوف������ي ه������ذا 

فَرالشاعرة وتقول.  ۱۰: القيامة}الْم)
40F

٤(: 

 ير بالمرصاد ـح وسوط الضم    من شقوة الـرو  األشراركيف ينجو      

 ادـأصففيه من ـي كـا فــح بم     ـــروـك الــلـم يمـاكـن حــالذ مـال م     

 }إِن ربـــــــــك لَبِالْمرصـــــــــاد{: منه���������ا ال���������ى قول���������ه تع���������الى  إش���������ارةف���������ي 

ــفَاد   { :، وال�����ى قول�����ه تع�����الى ۱٤:الفج�����ر ــي الْأَصـــ ــرنني فـــ ــذ مقَـــ ــرِمني يومئـــ ــرى الْمجـــ  }وتَـــ

 .٤۹:ابراهيم

 

                                                 
 .۱/۱۱٥: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۱/۲۷۷: األصول في النحو: ينظر)  ۲( 

 .۱/۲۱٥: األعمال الشعرية الكاملة)  ۳( 

 .۱/۳۳۰: المصدر نفسه)  ٤( 



 ية املفردة يف شعر نازك املالئكةلغوالوحدة ال.......... .........................الفصل الرابع

۲٥٤ 
 

 :  )41F۱()نازك المالئكة(وتقول  

 عنه حجارة او حديداً  تاضـ      ـليتني أع اليته لم يكن وي         

 }قُـــــلْ كُونُـــــوا حجـــــارة أَو حديـــــداً   { :ف�����ي إش�����ارة منه�����ا ال�����ى قول�����ه تع�����الى 

(وتقول . ٥۰:االسراء
42F

۲(: 

 يف؟ـهو ط أمبشر هذا ترى ؟                          

 دياجي ما يكون؟  ليت شعري ، يا                        

فَلَمـــــا ســـــمعت بِمكْـــــرِهن أَرســـــلَت    {: ل�����ى قول�����ه تع�����الى ف�����ي إش�����ارة منه�����ا ا

رأَينــــه  إِلَــــيهِن وأَعتَــــدت لَهــــن متَّكَــــأً وآتَــــت كُــــلَّ واحــــدة مــــنهن ســــكِّيناً وقَالَــــت اخــــرج علَــــيهِن فَلَمــــا

 }ه مــــــا هــــــذَا بشــــــراً إِن هــــــذَا إِلَّــــــا ملَــــــك كَــــــرِيمأَكْبرنَــــــه وقَطَّعــــــن أَيــــــديهن وقُلْــــــن حــــــاش للَّــــــ

 .۳۱:يوسف

(وتقول
43F

۳(: 

 الدجى يتصبى عما قليل 

  األسىويني تعما قليل يح

ــالَ عمــــــا {: وه������و م������ن قول������ه تع������الى ) عم������ا قلي������ل ( فق������د ك������ررت    قَــــ

نيمنَاد نبِحصيلٍ لَيوتقول.  ٤۰:المؤمنون}قَل)
44F

٤(: 

 ادي الشحوب انظر اآلن فهذا شبح ب 

 كالطيف الغريب  أستاركجاء يسعى ، تحت  
                                                 

 .۱/۳٦۲: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۱/۳۹۱: فسهنالمصدر  ) ۲( 

 .۱/۳۹٥: فسهنالمصدر )  ۳( 

 .۱/٤۱۷: صدر نفسهمال)  ٤( 



 ية املفردة يف شعر نازك املالئكةلغوالوحدة ال.......... .........................الفصل الرابع

۲٥٥ 
 

وجـــــاء مـــــن أَقْصـــــى الْمدينـــــة    {: وه�����و يس�����تدعي ال�����ى ال�����ذهن قول�����ه تع�����الى 

نيلسروا الْممِ اتَّبِعا قَوى قَالَ يعسلٌ يج۲۰:ّيـس }ر. 

 :)45F۱()نازك المالئكة( وتقول 

 اــــــــــؤاير وأضغاث أحالميكل                         

  عدن يأسا صارخا ، ُعدن شرودا                        

قَــــــالُوا أَضْــــــغَاث أَحــــــالمٍ ومــــــا نَحــــــن بِتَأْوِيــــــلِ  {: وج������اء ف������ي الق������رآن الك������ريم   

نيمالالمِ بِع٤٤:يوسف }الْأَح. 

(وتقول
46F

۲(: 

 وسنى  أشواقوانبجست            

  الون... لونا  أعيننامن            

ــاً {: وج������اء ف������ي الق������رآن  ــرة عينــــ ــا عشــــ ــه اثْنتَــــ : ألع������رافا }فَانْبجســــــت منــــ

 .۱٦۰من اآلية

(وتقول  
47F

۳( : 

 الصفاء  أجدظاللها صفاء سأحب نفسي في 

                 ... 

  اءـــرر المســــى ســلإتى النهار أوى ــــح

                                                 
 .۱/٤۹٥: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۲/۱۷۳: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۲/۲٥۹: المصدر نفسه)  ۳( 



 ية املفردة يف شعر نازك املالئكةلغوالوحدة ال.......... .........................الفصل الرابع

۲٥٦ 
 

ــرر مرفُ {: م���������ن قول���������ه تع���������الى ) ُس���������رر( فكلم���������ة  ــا ســـــــ ــةٌفيهـــــــ  }وعـــــــ

 . ۱۳:الغاشية

(وتقول
48F

۱( :  

  أكداسعرفتك في ذهول تهجدي ، وقرنفلي             

 . أآلسعرفتك في اخضرار             

} فَتَهجـــــد بِـــــه نَافلَـــــةً لَـــــكومـــــن اللَّيـــــلِ {:ف�����ي إش�����ارة منه�����ا إل�����ى قول�����ه تع�����الى

 . ۷۹من اآلية: اءاالسر

، )س������بت التحري������ر ( ا ي������راً ف������ي قص������يدتهكث) الس������بت ( وتك������رر لفظ������ة 
(تقول

49F

۲(  : 

 صهيون مهال  وأطل السبت يا

 !سبتكم انتم مضى 

 ضاع                      

 تولى                            

 تانا سبتنا ينثر تحريرا وفالأو

 حقدنا صام وصلى 

ــتُم الَّـــــذين اعتَـــــدوا مـــــنكُ { :قول�����ه تع�����الى إل�����ىوه�����ي به�����ذا تش�����ير  م ولَقَـــــد علمـــ

      نيــــــئاسخ ةدــــــركُونُــــــوا ق ــــــمــــــا لَهفَقُلْن تــــــبــــــي السوقول������ه تع������الى   ٦٥:البق������رة }ف ، :

ــاً      { ــاً غَليظــــ ــنهم ميثَاقــــ ــذْنَا مــــ ــبت وأَخــــ ــي الســــ ــدوا فــــ ــم ال تَعــــ ــا لَهــــ م������ن : النس������اء}وقُلْنــــ

 . ۱٥٤اآلية

                                                 
 .۲/٤٤۱: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۲/٥۰۷: المصدر نفسه)  ۲( 



 ية املفردة يف شعر نازك املالئكةلغوالوحدة ال.......... .........................الفصل الرابع

۲٥۷ 
 

(كثيراً ) ارقب ( وتستعمل الفعل 
50F

(، كقولها )۱
51F

۲(:  

 ابر ـــــلّ نجم عــكب ـكم رحت ارق

 في غسق الظالم مالحني وأصوغ

 ى ـب القمر الموّدع في الدجقار أو

 ن ــيال الفاتــي وادي الخــف وأهيم

(وقولها
52F

۳(: 

 أسِ ـة الكـعال      حافـــة وانفــوالماليين ترقب في حرق

 مطلع الشمسِ       ياجمال متى ّن يلقى السؤالصوتها ر

قَـــــالَ يـــــا ابـــــن أُم ال تَأْخـــــذْ {: ي قول�����ه تع�����الى م ف�����وج�����اء ف�����ي الق�����رآن الك�����ري 

 }بِلحيتـــــي وال بِرأْســـــي إِنِّـــــي خشـــــيت أَن تَقُـــــولَ فَرقْـــــت بـــــين بنـــــي إِســـــرائيلَ ولَـــــم تَرقُـــــب قَـــــولي

 . ۹٤:طـه

(م���������ذكراً ) العنكب���������وت(واس���������تعملت لفظ���������ة         
53F

بخ���������الف تأنيث���������ه   )٤

مثَـــــلُ الَّـــــذين اتَّخَـــــذُوا مـــــن دونِ اللَّـــــه أَوليـــــاء  {:ع�����الى ف�����ي الق�����رآن الك�����ريم ف�����ي قول�����ه ت

         ـــــونلَمعكَـــــانُوا ي لَـــــو ـــــوتكَبنالْع ـــــتيلَب ـــــوتيالْب ـــــنهأَو إِنتـــــاً ويب اتَّخَـــــذَت ـــــوتكَبنثَـــــلِ الْعكَم{ 

 . ٤۱:العنكبوت

 

                                                 
،  ۲/۲۷٦،  ۲/۲٥۹،  ۲/۱۷۱،  ۱/٥۱٥،  ۱/۳٤۹،  ۱/۳۲۸،  ۱/۱۹٤،  ۱/۱۰۲،  ۹۲/ ۱: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ۱( 

۲/٤۸٦. 

 .۱/۳۷۸: هفسنالمصدر )  ۲( 

 .۲/۳۳۰ :المصدر نفسه)  ۳( 

 .۲/۲۷۸،  ۲/۲۷٦،  ۲/۱۸۹،  ۱/۲٥٤: المصدر نفسه: مثالً : ينظر)  ٤( 
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۲٥۸ 
 

(كما في قولها 
54F

۱(  : 

 مالذ  أوهرب ـة هل منه م   ل الفّظـ ت ذو األرجذلك العنكبو             

                                           ... 

 ؤوس ـهاً     عكسته للراهبين الكـذلك العنكبوت كما عاد وج             

ويمك�����ن االعت�����ذار له�����ا ف�����ي ه�����ذا االس�����تعمال بأن�����ه م�����ن المج�����از ال�����ذي    
عبي����دة  أب����و وبه����ذا فّس����ر. لرج����ل بلح����اظ الس����ياق تبيح����ه اللغ����ة فه����ي تقص����د ب����ه ا

الســـــماء منفَطـــــر بِـــــه كَـــــان وعـــــده     {: قول�����ه تع�����الى ) ه�����ـ۲۱۰ (معم�����ر ب�����ن المثن�����ى

ــوالً جعل������ت الس������ماء ب������دال م������ن الس������قف ، بمنزل������ة ((، ق������ال  ۱۸:المزم������ل }مفْعــــ

())تذكير سماء البيت
55F

۲(  . 

())والعرب تفعل ذلك((: وقال المبّرد عن تذكير المؤنث 
56F

۳(. 

الق������راءات القرآني������ة وف������ي  إح������دىش������عرها فع������الً م������ن  وق������د ض������منت   

، إذ  ۷۷م�����ن اآلي�����ة: الكه�����ف}قَـــــالَ لَـــــو شـــــئْت لَتَّخَـــــذْت علَيـــــه أَجـــــراً{: قول�����ه تع�����الى 

و واب������ن محيص������ن عم������ر ب������يوأف������ي ق������راءة اب������ن كثي������ر ) خ������ذت لتِ (  :قرئ������ت
(، وذلك في قولها )57F٤(نوآخري

58F

٥(: 

 التي غنى شبابي باسمها  أنت            

 بفيض ضيائها البسام  ادــوش            

 تها وتخذتهاــــالتي قدس أنت            

 ه من اآلالم ـــب وذــألما ـنـص            

                                                 
 .۱/۲٦۹: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۱/٥۱: مجاز القرآن)  ۲( 

 .۱/۲۷۱: الكامل في اللغة واألدب)  ۳( 

 .۳/۳۸۸: معجم القراءات القرآنية: ينظر)  ٤( 

 .۱/۳۷٦: الشعرية الكاملةاألعمال )  ٥( 
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۲٥۹ 
 

غلب��������ت عليه��������ا  بألف��������اظ أنس��������اقها )ئك��������ةالن��������ازك الم(لق��������د ط��������رزت   
دالل�����ة أعم�����ق ورونق�����اً  أض�����فتد ، ق�����الص�����فة القرآني�����ة لتب�����رز كأنه�����ا واس�����طة الع

ل������م تس������تعمل تراكي������ب تام������ة م������ن  أنه������ابي������د . قاها وبه������اًء وامتثل������ت لموس������ي
ال�����ى بع�����ض القص�����ص  إش�����ارةف�����ي بع�����ض م�����ا اس�����تعملت  لك�����نالق�����رآن الك�����ريم 

التأم�����ل والت�����دبر  إل�����ىالقرآن�����ي كم�����ا م�����ر ، حرك�����ت ب�����ه ذه�����ن المتلق�����ي وحفزت�����ه 
 . ا قبل اختراقه هفي منتج
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 :الطبيعة ألفاظ

 نعم��������ة م��������ن نع��������م هللا باإلنس��������انبيع��������ة الت��������ي تح��������يط الط               
وق������د ذكره������ا الق������رآن . إل������ى عب������اده )  (حس������ان الب������اري علي������ه  وتجس������يد إل

، منه�����ا  لإلنس�����انالك�����ريم ف�����ي م�����واطن كثي�����رة بم�����ا ي�����دلل عل�����ى ذل�����ك ، ويّقربه�����ا 

ــماء    {: قول����ه تع����الى ــن الســ ــزلَ مــ ــأَرض وأَنْــ ــماوات والْــ ــق الســ ــذي خلَــ ــه الَّــ ــه  اللَّــ ــأَخرج بِــ ــاء فَــ مــ

       ــار ــم الْأَنْهــ ــخَّر لَكُــ ــأَمرِه وســ ــرِ بِــ ــي الْبحــ ــرِي فــ ــك لتَجــ ــم الْفُلْــ ــخَّر لَكُــ ــم وســ ــاً لَكُــ ــرات رِزْقــ ــن الثَّمــ  مــ

 *     ــار ــلَ والنهــ ــم اللَّيــ ــخَّر لَكُــ ــينِ وســ ــر دائبــ ــمس والْقَمــ ــم الشــ ــخَّر لَكُــ ـــ  * وســ ــاكُم مـ ــا  وآتَــ ــلِّ مــ ن كُــ

 ــت ــدوا نعمــــــــ ــأَلْتُموه وإِن تَعــــــــ ــه  ســــــــ ــوها إِن   اللَّــــــــ ــار ال تُحصــــــــ ــوم كَفَّــــــــ ــان لَظَلُــــــــ  }الْأنْســــــــ

 . ۳٤-۳۲:براهيمإ

، ) اب الطع�������ام والش�������ر( وه�������ي تتص�������ل بوج�������ود اإلنس�������ان الم�������ادي    
 . )59F۱()نة والبهجةالزي( والمعنوي 

ض�������ارة ام�������ة وب�������ين الت�������ي تحص�������ل ب�������ين حاالنس�������جام  إن ع�������رى       
وب������ين مظ������اهر بيئته������ا الطبيعي������ة ،  األم������ةلغته������ا ، تحص������ل ك������ذلك ب������ين لغ������ة 

الطبيعي�����ة ف�����ي لغ�����ة س�����كانه ، وم�����ن ث�����م تتمث�����ل  اإلقل�����يمحي�����ث تنطب�����ع مظ�����اهر 
 أوالطبيع�����ة م�����ن تن�����وع م�����ا يش�����ير ال�����ى  األدبي�����ةاللغ�����ة وفنونه�����ا  أس�����اليبف�����ي 

، حت�������ى ه�������دوء أوص�������فاء ، وص�������خب  أوجم�������ال ، وتلب�������د  أووق�������بح اط�������راد ، 
 أس������لوبهالباح������ث معرف������ة بيئ������ة المن������تج المب������دع م������ن خ������الل  بإمك������انيص������بح 

(ولغته
60F

۲( . 

وق�������د ُعن�������ي المب�������دعون الع�������رب الق�������دماء بطبيع�������تهم عناي�������ة             
كبي������رة ، الرتب������اطهم بحي������اتهم ، ونظم������وا فيه������ا ش������عرا كثي������را حت������ى ع������دوها 

 األلف��������اظف��������ة ، وم��������ا ومط��������الع لقص��������ائدهم ، إذ رم��������زوا فيه��������ا لمع��������ان معر
، بع�������ر ، األث�������افي ال�������دمنالطل�������ل ،  الرم�������ال ، الرم�������ال ، الحص�������ى ،، للي�������لا(

                                                 
 .۷۳: الطبيعة في القرآن الكريم: ينظر)  ۱( 

 .۲۳٥ -۲۳٤: علي عبد الواحد وافي. د: علم اللغة: ينظر)  ۲( 
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.  تمثي������ل لج������زء مم������ا ك������ان ف������ي طبيع������تهمإال ، ... )ح ، النس������يم ا، الري������ اآلرام
فلفق�������ر ) الفقي�������رة ( يص�������فوا عن�������ايتهم بالطبيع�������ة ب�������ـ  أنوإذا ك�������ان للب�������احثين 

ق������د تغن������وا برماله������ا وتالله������ا  ألنه������م ؛ل������ى فق������رهم الفن������ي إ، ال الطبيع������ة نفس������ها
وم������ن  .، وس������مائها وم������ا تحوي������ه ، وحيوانه������ا ودياره������اومفاوزه������ا غ������درانها و

رجات تختل������ف م������ن دث������م ظ������ل عام������ل الطبيع������ة م������ؤثراً ف������ي األدب المب������دع ب������
(على وفق ما تتسم به كل بيئة من خصائص أخرىبيئة الى 

61F

۱( . 

الطبيع�������ة ليس�������ت الدالل�������ة الس�������طحية الظ�������اهرة ب�������ل  ألف�������اظإّن دالل�������ة    
 لتص������بح ل������ه رم������زاً يض������في به������ا  أخ������رى يع������انالمب������دع يخف������ي وراءه������ا م إن

متلق�������ي يع�������يش ، ويجع�������ل ال إبداع�������هنوع�������اً م�������ن الغم�������وض الجمي�������ل عل�������ى 
الت������ي  األس�����اليب، بعي�����داً ع������ن به�����ا ويس������تلذ ثماره�����ا  تجلي�����ات الطبيع�����ة ، يهن������أ

 . ف رمزاً لألحزان والخو أو. والسكون تبعث فيه الملل 

كل تش������� –ص�������غرى  أس�������لوبيةوه�������ي وح�������دات  –الطبيع�������ة  وألف�������اظ    
، وق�����د يك�����ون لتأثره�����ا )  ن�����ازك المالئك�����ة( ب�����ارزة ف�����ي ش�����عر  أس�����لوبيةظ�����اهرة 

ن�����اجي  إب�����راهيم(، و ) محم�����د حس�����ن اس�����ماعيل (و  )عل�����ي محم�����ود ط�����ه ( ب�����ـ 
رب�������ي الطبيع�������ة الغالطبيع�������ة ، وك�������ذلك بش�������عر  ألف�������اظال�������ذين يكث�������رون م�������ن ) 
 ع�������ن فض�������الً  )62F۲()، وغي�������رهم كي�������تس ، وش�������يلي ، وب�������ايرون( ل�������ذي يمثل�������ه ا

توم����������اس ( و ، )63F۳()غ����������وردن ب����������ايرون( إل����������ىئد تع����������ود ترجمته����������ا قص����������ا
، ال��������ذي  )66F٦()كريس��������مس همف��������ريس(، و  )65F٥()روب��������رت ب��������روك( و، )64F٤()غ��������ري

، منه�������ا ، ) النه�������ر المغن�������ي  (:س�������متها ) :  Avoca( ترجم�������ت ل�������ه قص�������يدته 
 : قوله 

 

 ينـالُربى والسفوح        هنالك نهر شجي الضفتوراء انعطاف 

                                                 
 .۲۳۸ -۲۷۳: ثقافة الناقد األدبي: ينظر)  ۱( 

 .٦٤۲: لغة نازك المالئكة: ينظر)  ۲( 

 .۱/٤۹۸: األعمال الشعرية الكاملة)  ۳( 

 .۱/٥۰٤: هالمصدر نفس)  ٤( 

 .۲/۳٥۰ :المصدر نفسه)  ٥( 

 .۳۸۹/ ۲ :المصدر نفسه)  ٦( 
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 تينـطه من كال القمـالى ش        اللـــخـف الظـى وتـيغني الدج

 ينـــهوى التلت إليهحملـن          ين من الياسميــنــلى قدمـــع

 ينـتـــين بــال شفـورب حن ـوح        ـفــــــــالت السـنه قبـوبلغ

الس����������فوح ، نه����������ر ، الض����������فتين ،  الُرب����������ى ،: (  األلف����������اظفنج����������د      
ق������د طغ������ت عل������ى ) التلت������ين  القمت������ين ، الياس������مين ،، الظ������الل ، ش������ط ، ال������دجى
ف�����ي رس�����م ص�����ورة بالوح�����دات اللغوي�����ة لنه�����ر وس�����م بالغن�����اء  األخ�����رى األلف�����اظ

 . رمزاً للجمال وبهاء الطبيعة 

وتأثره�������ا بش�������عر الطبيع�������ة عن�������د غيره�������ا بع�������ث ف�������ي نفس�������ها     
إنن�������ي زرت ف�������ي  أق�������ولوم�������ن الح�������ق أن ((: ح�������ب الطبيع�������ة الحي�������ة ، تق�������ول 

،  واألردنلبن�������ان وفلس�������طين حي�������اتي جب�������االً كثي�������رة ف�������ي تركي�������ا وايطالي�������ا و
جب������ال الش������مال  رعاالً له������ا م������ن الس������حر والروع������ة م������ا يض������اجب������ أج������دفل������م 

حت�������ى أغي�������ب ف�������ي س�������كرة  ن الجم�������ال هن�������اك يأس�������ر روح�������ي عن�������دنا ؛ ف�������إ
وتوغل�����������ت ف�����������ي مض�����������ايفه ) اربي�����������ل ( ش�����������عورية كلم�����������ا زرت ل�����������واء 

())وأوديت��������ه
67F

يح��������ب الطبيع��������ة (() الفن��������ان ( تعتق��������د أن الش��������اعر أو  وألنه��������ا. )۱
ح������ب اآلخ������رين له������ا ، ويري������د أن يتق������رب منه������ا وي������ذوب فيه������ا حب������اً يف������وق 

())وقص�������ائده  ألحان�������هليص�������وغ منه�������ا 
68F

 ألف�������اظي ش�������عرها فق�������د كث�������رت ف�������،  )۲
، اللي�������ل ، المس�������اء ، النه�������ار ، القم�������ر،  األرضالس�������ماء ، ( :الطبيع�������ة ، مث�������ل 

اله���������الل ، النج���������وم ، الش���������مس ، الكواك���������ب ، المي���������اه ، البح���������ر ، النه���������ر ، 
رق ، الش�������راع ، المج�������داف ، الص�������حارى ، تل�������ول الغ�������دير ، الج�������دول ، ال�������زو

،  األن��������واءالرم��������ال ، الرم��������ال ، الجب��������ال ، ال��������وادي ، الحج��������ر ، الهض��������اب ، 
، الحق�������ل ، النخي�������ل ، الش�������جر ، الش�������وك ، ، الري�������اح األعاص�������ير، العواص�������ف

، وم، النح����������ل ، الب����������الكل����������ب،  األفع����������وان،  األف����������اعيالزه����������ر ، ال����������ورد ، 
 لمرعى ، الثلوج ، مرسى ، ا، المعبد ، ال، الطيرالقمري

 

                                                 
 .۲/۲۸۹): شجرة القمر(مقدمة : األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۲/۲۸۸: المصدر نفسه)  ۲( 



 ية املفردة يف شعر نازك املالئكةلغوالوحدة ال.......... .........................الفصل الرابع

۲٦٤ 
 

(...)الصقيع
69F

۱(. 

به����������ذه األلف����������اظ س����������ارت م����������ع طبيع����������ة  )ن����������ازك المالئك����������ة(إن     
يح�������ق أن تتغن�������ى بطبيع�������ة الجاهلي�������ة الس�������يما وه�������ي الداعي�������ة  عص�������رها إذ ال

دفين��������ة وال��������نظم بلغ��������ة إل��������ى التجدي��������د وإخ��������راج كن��������وز اللس��������ان العرب��������ي ال
ق������د عن������دها ه������ي الحي������اة وه������ي مظ������اهر الك������ون ، ل������ذا ف والطبيع������ة.العص������ر

الله�����ا ؛ ارتياده�����ا والع�����يش ف�����ي ظ إل�����ىودع�����ت  أحض�����انهابنفس�����ها ف�����ي  ألق�����ت((
الص������ورة الش������عرية وكان������ت  .ف������ي ه������ذا الع������الم الرهي������ب اإلنس������انذ ألنه������ا م������ال

 وإذااته��������ا اختلف��������ت الص��������ورة ، تبعث��������رت جزيئعن��������دها ه��������ي الطبيع��������ة ف��������إذا 
ف�������ي  األول�������ى األداةالطبيع�������ة كان�������ت  ألف�������اظ، أي أن  األل�������واناتس�������قت زه�������ت 

ك الص�����ور ، وال يك�����اد موض�����وع م�����ن موض�����وعات ش�����عرها يخل�����و تركي�����ب تل�����
())الطبيعة الحزينة أو المشرقة ألفاظمن 

70F

۲( . 

ف�����ي ش�����عرها قص�����داً ،  األلف�����اظه�����ذه  إل�����ىتقص�����د  أنه�����اوالش�����ك ف�����ي     
م�������ن مع�������ان ،  األلف�������اظتفس�������رها منطلق�������ة مم�������ا وراء ه�������ذه ) الناق�������دة (  ألنه�������ا

إّن (() : زل البن�����اتغ�����(م�����ا يس�����مى ب�����ـ  أوالغ�����اني العراقي�����ة اتق�����ول ف�����ي نق�����دها 
 عض�����ائلعاش�����قات م�����ن بن�����ات الري�����ف بحبي�����ب ل�����دى اان دجل�����ة والف�����رات مقترن�����

س�����مع الفت�����اة تص�����ف نه ف�����ي ج�����رف م�����ا عل�����ى ط�����ول النه�����رين الكبي�����رين فت�����ا
علي�����ه مهم�����ا كلفه�����ا ذل�����ك حت�����ى ل�����و  تعث�����ر أنعل�����ى  وإص�����رارهابحثه�����ا عن�����ه 

 :  النهرين بحثاً  قلبت

 رات ـين       دجلة والفـاقلب الشط أرد 

())من يا عقد فات    نطر حبيبي اليوم  وا 
71F

۳( . 

والش������واطئ الت������ي ((: ث������م تب������ين دالل������ة الش������واطئ والرم������ال ، فتق������ول   
تح������ف ب������النهر ت������ذكر ه������ذه الفت������اة بطب������اع حبي������ب متقل������ب ه������وائي ال يك������تم 

                                                 
/ ١،  ١٤٣/ ١،  ٨٢/ ١،  ٧٨/ ١،  ٧٥/ ١،  ٦٤/ ١،  ٦١/ ١،  ٥٦/ ۱: األعمال الشعرية الكاملة: مثالً : ينظر)  ۱( 

١،  ٤١٤/ ١،  ٣٧١/ ١،  ٣٣٧/ ١،  ٣١٥/ ١، ٢٢٢/ ١،  ٢٠٧/ ١،  ٢٠١/ ١،  ١٩٥/ ١ ، ١٤٩ /
٢٥٩/ ٢،  ٢/١١٥،  ٢/٩٣،  ٢/٥٩،  ٥٣/ ٢،  ٥١/ ٢،  ٢/٣٠،  ٢٩/ ٢،  ٢٨/ ٢،  ٤٧٤/ ١،  ٤١٥ 

 ،٣٣٤/ ٢،  ٢/٣٢٧،  ٣٢١/ ٢،  ٣١٠/ ٢،  ٣٠٨/ ٢،  ٣٠٣/ ٢،  ٣٠٥/ ٢ . 

 .٦۰۷: لغة نازك المالئكة)  ۲( 

 .۲/٦۱۸: التجزيئية في المجتمع العربي)  ۳( 
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۲٦٥ 
 

وتل�����ك طب�����اع الرم�����ال الت�����ي حبه�����ا ، وإنم�����ا يب�����وح به�����ا هن�����ا وهن�����اك  أس�����رار
يض�����ع عليه�����ا  أنالم�����رء  ني�����أمتت�����راكم عل�����ى ك�����ل ج�����رف ح�����ول الف�����رات ، ف�����ال 

 : ن عتاب رقيق لهذا الحبيب الثرثارقدماً ، وتنطلق المحبة في لح

 ؟  همن يا شريع  ساسك رمل هيال            

 عـه ـالرايح وعالجاي    ّسرك تبيع         

: أي ،أساس��������ه إن: قائل��������ة الفت��������اة تخاط��������ب حبيبه��������ا  نأ: والمعن��������ى   
هل انهياره�������ا ، وس�������رعان م�������ا طبع�������ه يش�������به الرم�������ال الت�������ي ال تثب�������ت ويس�������

 الش��������������������������ريعة أم��������������������������االنه��������������������������ر ،  أم��������������������������واجتجرفه��������������������������ا 
())فهي االسم المحلي لمرسى الزوارق ) بكسر الشين (  

72F

۱(  . 

ص��������راحة ) الطبيع��������ة ( ش��������عرها فق��������د ذك��������رت لفظ��������ة ف��������ي  أم��������ا    
 . تبعثه من حياة بها وبجمالها وبما متغنية

 :)73F۲()في الريف ( كقولها في قصيدة 

 ـاة ـين حادثات الحيــــــة ناس   ذه الجنـ   فلنقض الحياة في ه   

     ـكائن الحي من خيال الممات     الـ   هاهنا فتنة الطبيعة تنجي   

 :  )74F۳()مأساة الشاعر ( ومثله قولها في قصيدة  

 ا شاعري ويمشي عليه شوك يـ     ـجمع الزهور يدوس الوالذي ي  

 ل صمت الدجى على مسمعيه ـق    عة ال يثـــ ــــوالذي يعشق الطبي  

عن������د ( الش������قاء والعن������اء والح������زن كقوله������ا ف������ي قص������يدة  إل������ى إش������ارة أو
 :  )75F٤()الرهبان 

 ا في النفوسـهار والعطر والّسن    ت األز  ـبــن تنالراهبون ل أيها  

 ـعيش كم في الوجود من تايبيس      ات الـــعبثا تهربون من مغري
                                                 

 .۲/٦۱۸: التجزيئية في المجتمع العربي)  ۱( 

 .۱/۷۷: األعمال الشعرية الكاملة)  ۲( 

 .۱/۹۸: المصدر نفسه)  ۳( 

 .۱/٦۹: المصدر نفسه)  ٤( 
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۲٦٦ 
 

 اءــــي من تراب ومـــــــتم أناس    لن تذوقوا شهد السعادة ما دم  

 قاء ـشعوا كؤوس اليكر أنياء ــ       ــــة لألحـعــذه الطبيـت هـبـكت

الطبيع������ة  ألف������اظم������ن  )ن������ازك المالئك������ة(الش������اعرة   أف������ادتوق������د  
، خي�����راً ك�����ان  األلف�����اظه�����ذه   إلي�����هف�����ي بن�����اء ص�����ورها الش�����عرية ، وبم�����ا ترم�����ز 

 . حزنا  أمشراً ، فرحا  أم

 :  )76F۱() األربعةالفصول  كآبة( يدة تقول في قص

 ي ــزنـوح يـفي وجوم وأمعنتل ـ     ـطالما في الخريف سرت الى الحق

 ن ـصـلى كل غـــساء قد رفرفت ع    ر  ـــــّرة الخـــــآبة المـكيف ال والك

 شاش سأمان من وجوم السهوب ـ       ـــجر االعـل قد هـــوالحمام الجمي

 نوب ــــول الجـرة والعيش في حقـ      رت الهجـ ــــــثآ ارـنــــيور الكـوط

 ر ـــهــفـــل مكــــذاب رـــزهــق وال    رة األورا   ـمصغ األشجاروغصون 

 مرـاء تــي الفضـب فـراق والسح    ث باالو   ـبــتعاح الخريف ــــــــوري

 ت خطاياـــعي صوت األوراق تح  طالما سرت في المساء وفي سمـ

 ايــاــــــيد أســراق فاستجمعت بع    ت األو   ـوة أنـرت خطـــــــما سـلـك

 م ـود غائـــون الفضاء اســــت ول    ـ   ـفـد جــــارمق الحقل والجداول ق

 م ـــــيل الواجــد بين النخـــمن بعي      نيــيب يغــئـوم الكبـال ســـــــوأح

 ئيب ـريف الكـــــدي الخأيـــغلفته     ر  ــــــــد كســـيـوارى النهر من بع

 روب ـل الغـــيـــقب أغنامهمون ــج       زـــيُ ئه ـواطــــــــلى شـال رعاة ع

  

ه��������ذا ال��������نص مقتط��������ع م��������ن قص��������يدة ش��������كلت الطبيع��������ة فيه��������ا  
ص�����ورها )  ن�����ازك المالئك�����ة( علي�����ه الش�����اعرة  أقام�����تالعم�����ود ال�����ذي  وألفاظه�����ا

ينب������ئ ب������المحتوى والدالل������ة ) األربع������ةفص������ول كآب������ة ال( الش������عرية ، والعن������وان 
                                                 

 .۱۳۱ -۱/۱۳۰: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 
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۲٦۷ 
 

بع������د توظيفه������ا تجلي������ات الطبيع������ة رم������وزاً للكآب������ة والخس������ران  حي������ث جعل������ت ،
، الخري����������ف ، الحق����������ل ، غص����������ن ، الحم����������ام( :  األلف����������اظس����������ياقياً ، ففي����������ه 

، الزه���������ر ، الس���������حب ، الفض���������اء ،  األوراق،  ، طي���������ور الكن���������ار األعش���������اش
ر ، ش���������واطئ ، ، النه��������� ، الفض���������اء ، الب���������وم ، النخي���������للج���������داولالمس���������اء ، ا

ت�����دل عل�����ى الطبيع�����ة الت�����ي س�����خرها الب�����اري  ألف�����اظوكله�����ا  ، )، الغ�����روب أغن�����ام
لمقط����ع رم����زاً للح����زن والغ����م امنه����ا الش����اعرة ف����ي ه����ذا  أف����ادتلعب����اده ، والت����ي 

 .  األملوفقدان 

 :)77F۱()في وادي الحياة ( ومثله قولها في قصيدة     

 اطئ الجميالفلـن نرى الش  ال    ـي الكليـزورق ُعد بي يا

 زورقي الرحيال سئمت يــا    ـي  ـإنـمعبدي ف إلىُعد بي 

 ومــا شفى البحر لي غليال    يق ـت بالموج أي ضوضق

 ؟نرجو الى الشاطئ الوصوال   نـى   ـــي المعـزورق إالَم يا

 نا السبيالسدت على خطـو     نا جبال ـولـوالموج من ح

 يه لنا دليـــــالــــــم فال نج   يوم   ـنا غـمن حول واألفق

 ـادراً جهـوالــــولم يزل سـ    ى  ـــنا تـولـبلـكم زورق ق

 ب أيــــامنا ذهوالـــــوحس  بي    ــلـبدي بقــمع إلىفعد 

 

كثي������راً عل������ى  اتك������أتق������د الش������اعرة  أننلح������ظ ف������ي ه������ذا المقط������ع       
الطبيع�������ة ف�������ي بن�������اء تراكي�������ب وانس�������اق لغوي�������ة م�������ن رص�������ف ه�������ذه  ألف�������اظ
، لتب������وح )ف������ي وادي الحي������اة ( م������ن العن������وان  م������ع م������ا يكمله������ا ب������دءاً دات الوح������

رم����زاً ) ال����وادي (  :ف����ي ه����ذه الحي����اة ، إذ س����متها ب����ـ إحب����اطبم����ا تش����عر ب����ه م����ن 
زورق���������ي ، الش���������اطئ ، : ( ه���������ي  األلف���������اظ، وه���������ذه  و األف���������ول لالنح���������دار

 أم���������ا) . ، غي���������وم ، نج���������م  األف���������قمعب���������دي ، الم���������وج ، البح���������ر ، جب���������ال ، 
ها م�����ل ال�����ذي يح�����دونفس�����ها فترم�����ز ب�����ه ال�����ى األ إل�����ى س�����ندتهأوق�����د   ال�����زورق 

ف����ي بح����ر  ـف����ي ه����ذه الحياة���� ـوكأنها����مم����ا ه����ي في����ه ، وال����ى محاولته����ا ال����تخلص 
                                                 

 .۱/٤۲۰: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 
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۲٦۸ 
 

 األم��������انكالجب��������ال تمنعه��������ا م��������ن الوص��������ول ال��������ى مرف��������أ  أمواج��������هت��������تالطم 
، وحت�������ى النج�������وم الت�������ي ت�������دل الت�������ائهين فق�������د غيبته�������ا  يواالس�������تقرار النفس�������

ال�������ذي اس�������تعملته كثي�������راً ف�������ي ) معب�������دها  (الغي�������وم ، لتقتن�������ع ب�������العودة ال�������ى 
(شعرها

78F

 . ن اآلخرين ، رمزاً الى غربتها ووحشتها وانعزالها ع)۱

 :  )79F۲()إْن شاء هللا ( وتقول في قصيدة     

 ثره أمطاروسحت ) ... شاء هللا  إنْ ( 

 جرت العالم بالخضره ف

  وأعطاناوجاش البحر ) إْن شاء هللا ( 

 ورؤانا  ناأوجهسمكاً وآللي ورشاشا رطب 

 وتر  ألفيٍد مّرت وتيقظ  وألف) إْن شاء هللا ( 

 مرْ ق ألفوتألق حولي 

  ألقاه أنواحلم  أعيشما زلت  وأنا

 ؟ ) إْن شاء هللا ( فمتى يُِ◌شرق لي فجرك يا 

 في هذا المقطع اتخذت من ألفاظ الطبيعة رمزاً للخير والنعم اإللهية مثل        
 ) . فجرك لي،قمر،أمطار،الخضرة،البحر،سمكا،آل( 

 

 

 

 

 :  )80F۱()هللا  إلىالهجرة ( قصيدة  في ومثله قولها  
                                                 

،  ١/٤٦٧،  ١/٤١٦،  ٤١٣/ ١،  ٤١٠/ ١،  ٤٠٨/ ١،  ٢٥٠/ ١: األعمال الشعرية الكاملة  :مثالً : ظرين)  ۱( 
٢/٣٣٣،  ٢/٣٢١،  ٢/٢٨٢،  ٢/٢٧٧،  ٢/٢٥٦،  ٢/١٦٧،  ١٦٧/ ٢،  ١٦١/ ٢،  ١/٤٢٧،  ١/٤٦٩،  
٢/٤٥٣،  ٣٨٥/  ٢  . 

 .۲/۳٥٤: المصدر نفسه)  ۲( 
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۲٦۹ 
 

 طعم الصيف في عمري  أنتمليكي ،  

 األقمارتألق  وأنت

 هواك كواكب وبحاْر 

 سّر تحرق الجْزر  وأنت،  أنتطموح المد 

 األشعاروأنت خصوبة 

 عذوبة الواحات في قفري  وأنت

 األسرارتبلج  وأنت

 انبثاق الضوء والعطر  تأنتدفقي  وأنت

 نثرت الخصب واللؤلؤ فوق شواطئي الخضر 

 . النار وفي روحي سبكت 

رؤي�������ة ألف�������اظ   -قب�������ل الس�������امع  -ه�������ذا ال�������نص إل�������ىال يع�������دم الن�������اظر  
وق�����د م�����ألت الص�����ورة الش�����عرية ض�����ياًء وبهج�����ة لتش�����ع منم�����ازة ع�����ن  الطبيع�����ة 

، قم�����اراألالص�����يف ، (  :وه�����ي.  األنس�����اقالمكون�����ة له�����ذه  األلف�����اظغيره�����ا م�����ن 
، العط������ر ، الج������زر ، الواح������ات ، القف������ر ، الض������وءكواك������ب ، بح������ار ، الم������د ، 

 . )النار  ،الخصب ، اللؤلؤ ، شواطئ

أف�������ادت ) ن�������ازك المالئك�������ة( الش�������اعرة  نإوعل�������ى ه�������ذا يمك�������ن الق�������ول 
م�����ن  وإنه�����اكثي�����راً م�����ن ألف�����اظ الطبيع�����ة ت�����أثراً بغيره�����ا وعش�����قاً منه�����ا للطبيع�����ة 

الش������عرية ، أف������ادت منه������ا ف������ي  رهالفن������ان ف������ي رس������م ص������و أوالش������اعر  أدوات
والخ�������وف مم��������ا رم�������زاً للتش��������كك والتش�������اؤم والح��������زن  األولش�������طر حياته��������ا 

 .في الشــطر الــثاني مــن حياتها وقـد أما. تظرها في هذا الوجود ــين

 

فق����د أف�����ادت م����ن رم�����وز الطبيع�����ة ب����ال وبحكمت�����ه  اإليم�����اناطمأن����ت نفس�����ها ال����ى 
 .  ر عز وجل ومنها الطبيعة وبيان نعم الباري الفاط إيمانهافي بيان 

                                                                                                                                                
 .۲/٤٤۳ :األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 
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۲۷۱ 
 

 

 

 

 

 :ثالثاً 
 

 

 التكسير صيغ جمع
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۲۷۲ 
 

 :صيغ جمع التكسير 

ك������ل جم������ع تغي������ر ((: يع������رف جم������ع التكس������ير ف������ي العربي������ة بأن������ه        
())في������ه نظ������م الواح������د وبن������اؤه

81F

وس������مي ه������ذا الن������وع م������ن الجم������وع تكس������يراً .  )۱
(تشبيهاً له بالمادة التي تكّسر حيث تغير عما كانت عليه

82F

۲( .   

ة س�������ير كثي�������رة ف�������ي اللس�������ان العرب�������ي ، كث�������روص�������يغ جم�������ع التك      
وق�����د  .م�����ن ص�����يغة  أكث�����ريك�����ون لجم�����ع الوح�����دة اللغوي�����ة المف�����ردة  أنال�����ى  أدت

تع��������دد اللهج��������ات العربي��������ة ، :  أهمه��������الكثرته��������ا ،  أس��������باباذك��������ر اللغوي��������ون 
والض������رورة الش������عرية ، واخ������تالف المعن������ى لت������دل ك������ل ص������يغة عل������ى معن������ى 

: عل������ى ) ربي������ع الك������أل ( جم������ع ، كم������ا ف������ي  ألخ������رىامختل������ف ع������ن الص������يغة 
: ، وخ��������ال الرج��������ل عل��������ى ) أربع��������اء: (عل��������ى  الج��������دول، وربي��������ع ) أربع��������ة(
وي�����دخل ف�����ي ه�����ذا . )83F۳()خ�����يالن: ( والخ�����ال ال�����ذي ف�����ي الجس�����د عل�����ى ) أخ�����وال(

أفُع���������ل ، وأفع���������ال ، : ( يغها القل���������ة وص��������� –اخ���������تالف المعن���������ى  –الس���������بب 
الص������يغ ؛ ألنهم������ا مع������ان ا ه������ذه والكث������رة ف������ي م������ا ع������د ،)، وفعل������ة  وأفعل������ة
ك�����ان  أم�����ا م�����ا((: ف�����ي ب�����اب تكس�����ير الواح�����د للجم�����ع ) س�����يبويه ( ، يق�����ول ايض�����اً 
 أنفإن������ك إذا ثلثت������ه ال������ى )  فْع������ال( وك������ان  أح������رفعل������ى ثالث������ة  األس������ماءم������ن 

كل������ب و أكل������ب ، وكع������ب : ، وذل������ك قول������ك ) أفع������ل : ( تعش������ره ف������إن تكس������يره 
   .    وأكعب ، وفرخ وأفرخ ، ونسر وأنسر 

) فع������ال ( ق������د يج������يء عل������ى اوز الع������دد ه������ذا ف������أن البن������اء ف������إذا ج������   
ك������الب وكب������اش وبغ������ال ، وأم������ا الفع������ول : ، وذل������ك قول������ك ) فع������ول ( وعل������ى 

())فنسور وبطون 
84F

٤( . 

(وعل�������ى ه�������ذا ف�������ال يمك�������ن قب�������ول رأي بع�������ض المح�������دثين    
85F

ف�������ي أن  )٥
الع������رب ل������م يكون������وا يراع������ون ه������ذا ف������ي كالمه������م ألن اجتم������اع القل������ة والكث������رة 

 . على تساويهما في الداللة يالً في الكالم ليس دل

                                                 
 .۲۲: اللمع)  ۱( 

 .۲/٤۲۹: األصول في النحو: ينظر)  ۲( 

 .۱۳٥ -۱۳۰: ، معاني األبنية العربية ٤۰۱: إصالح المنطق: ينظر)  ۳( 

 .۳/٥٦۷: الكتاب)  ٤( 

 .۱٥٦: الواضح في النحو والصرف: ينظر)  ٥( 
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ريم جم�������ع الع�������ين الباص�������رة عل�������ى فق�������د ج�������اء ف�������ي الق�������رآن الك�������      

ــا  { :كم�����ا ف�����ي قول�����ه تع�����الى ،  )86F۱()أع�����ين( ــرون بِهـــ ــين ال يبصـــ ــم أَعـــ : ألع�����رافا}ولَهـــ

إِن {: ، كقول������ه تع������الى )عي������ون: (، وجم������ع ع������ين الم������اء عل������ى۱۷۹م������ن اآلي������ة

   عــــــاللٍ وــــــي ظف نيــــــتَّقــــــونٍ الْميت�������دبرون والع������رب الفص������حاء .   ٤۱:المرس������الت }ي

 الك�������������الم ومواض�������������عه كم�������������ا ف�������������ي ه�������������ذا الرواي�������������ة الت�������������ي ينقله�������������ا 
عب������د هللا محم������د ب������ن العس������اف  أب������اوس������ألت يوم������اً ((: ، يق������ول ) اب������ن جن������ي ( 

:  أق�������ول: ض�������ربت أخ�������وك ؟ فق�������ال : كي�������ف تق�������ول : فقل�������ت ل�������ه ... العقيل�������ي 
أخ������وك :  أق������ولال : ، فأدرت������ه عل������ى الرف������ع ، ف������أبى ، وق������ال  أخ������اكض������ربت 

فكي������ف تق������ول ض������ربني أخ������وك ، فرف������ع ، فقل������ت الس������ت ت������زعم  :، قل������ت أب������دا
())أي�����ٍش ه�����ذا ، اختلف�����ت جهت�����ا الك�����الم: أخ�����وك أب�����داً ؟ فق�����ال : أن�����ك ال تق�����ول 

87F

۲( ،
ّل ش������يٍء عل������ى ت������أملهم مواق������ع فه������ل ه������ذا إال أد(() : اب������ن جن������ي ( ث������م يق������ول 

،  ع�����راباإلإي�����اه ف�����ي ك�����ل موض�����ع حق�����ه ، وحص�����ته م�����ن  موإعط�����ائه، الك�����الم
())عن ميزة ، وعلى بصيرة ، وانه ليس استرساالً وال ترجيماً 
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۳( . 

ص�������يغ الكث�������رة ق�������د تن�������وب ع�������ن القل�������ة ؛ ألن القلي�������ل ج�������زء  أنإال     
ال ص�������يغة الكث�������رة ، ل�������م يس�������مع له�������ا إ األس�������ماءم�������ن الكثي�������ر ، وألن بع�������ض 

ع بعض��������ها موق��������ع بع��������ض إن الجم��������وع ق��������د يق��������(() : اب��������ن يع��������يش ( يق��������ول 
وأرس�������ان  رُس�������ن: ويس�������تغني بعض�������ها ع�������ن بع�������ض ، اال ت�������رى أنه�������م ق�������الوا 

وس�����بع  ن جم�����ع الكث�����رة ، وق�����الوا رج�����ل ورج�����الواس�����تغنوا به�����ذا الجم�����ع ع�����...
بجم�����ع الكث�����رة يس�����تغنى  أنوس�����باع ول�����م ي�����أتوا لهم�����ا ببن�����اء قل�����ة ، وأق�����يس ذل�����ك 

())ع����ن القل����ة ألن القلي����ل داخ����ل ف����ي الكثي����ر
89F

ند عل����ى تاس���� ولعل����ه ف����ي ه����ذا ق����د.  )٤

ــروء  {: قول��������ه تع��������الى  ــةَ قُــــــ ــهِن ثَالثَــــــ ــن بِأَنْفُســــــ ــات يتَربصــــــ م��������ن : البق��������رة}والْمطَلَّقَــــــ

الت������ي ُس������معت ) فع������ول : ( ل������ى ، إذ الثالث������ة قل������ة لكنه������ا ج������اءت ع ۲۲۸اآلي������ة
 . للكثرة

                                                 
 .۹۱: دراسات في اللغة: ينظر)  ۱( 

 .۱/۷٦: الخصائص)  ۲( 

 .ة نفسهاالمصدر نفسه والصفح)  ۳( 

 .٥/۱۱:شرح المفصل )  ٤( 
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والواق�������ع إن الجم�������ع ن�������وع م�������ن االختص�������ار فه�������و ف�������ي النس�������ق       
تثق�����ل ال�����نص وتنته�����ك مزي�����ة بالغ�����ة  متع�����ددة أس�����ماءاللغ�����وي ين�����وب ع�����ن ذك�����ر 

 إيص������الف������ي  أس������رعالت������ي انم������ازت به������ا العربي������ة ، وم������ن ث������م فه������و  اإليج������از
اآلخ�����ر إذ مبتغ�����ى المن�����تج ال�����ى المتلق�����ي مم�����ا ل�����و ذك�����ر وعط�����ف واح�����داً بع�����د 

خنق لغ������ة الش������اعر ويجعله������ا مح������دودة ص������يغ المف������رد س������ي إل������ىإن اللج������وء ((
())بحك������م أن ص�������ور المف������ردة مح�������دودة ف������ي العربي�������ة

90F

ص�������يغ الجم�������ع  أم������ا،  )۱
تت����يح للمب����دع انتق����اء واختي����ار األلف����اظ الت����ي تعب����ر ع����ن مرام����ه ، وتخ����دم  فإنه����ا

م������ّد أو تض������عيف  أص������واتتش������كيالته العروض������ية النغمي������ة بم������ا تتض������منه م������ن 
(زيادة في النسبة ينتظم بها نظامه الموسيقي أو

91F

۲( . 

م���������ن اس���������تعمال الوح���������دات  أكث���������رن الش���������اعر المب���������دع إذا م���������ا إ    
 م�����ا: ويقص�����د ب�����الكثرة هن�����ا  –) جم�����ع التكس�����ير(ى الكث�����رة اللغوي�����ة الدال�����ة عل�����

 أحم����الفإن����ه ينب����ئ عم����ا ف����ي نفس����ه م����ن وف����رة مع����ان وثق����ل  –زاد عل����ى اثن����ين 
    . نفسية يريد البوح بها بأقل عدد من المفردات 

ف�������ي ش�������عر ب�������ارزة  أس�������لوبيةوص�������يغ جم�������ع التكس�������ير س�������مة          
، كقوله������ا )  أفع������ال( ى ص������يغة وال س������يما م������ا ج������اء عل������، )92F۳()ن������ازك المالئك������ة(

 :  )93F٤()بالوتس إلىصالة ( في قصيدة 

 ّر ـــفلة الصمت فوق أروع س     ــقـــــالم هاـــأبوابولون إن ــويق             

 ر ـميس في ليل بابل ذات عص     اميرـــُنزعت من جدران قصر س             

  األلــواحذي المعطر ـــــز الش     خام من خشب الجووالقباب الض             

  بـاحـــــــواألشبات بالذكريات    فعة الغا  ـالمل ندـعاب الهــــمن ش             

 اري ــيضيع خطو الس إليهاـل      ـ ـكــــــابية الشـهذه القلعة الضب             

                                                 
 .۲۱۹: لغة الشعر عند الجواهري)  ۱( 

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها: ينظر)  ۲( 

،  ١٩٣/ ١،  ١٤٤/ ١،  ١١١/ ١،  ٩٤/ ١،  ٨١/ ١، ،  ٧٨/ ١: األعمال الشعرية الكاملة : ًال مث: ينظر )  ۳( 
٢/٧٣،  ٢/٥١،  ٢/٣٤،  ٢/٣٠،  ٢/١٧،  ٤٤٨/ ١،  ٣٧٦/ ١،  ٣٣١/ ١،  ٣٢٣/ ١،  ١٩٣/ ١  ،
٢/٣٥٨،  ٢/٢٨٣،  ٢/٢٤٥،  ١٩٩/ ٢،  ٢/١٧٣،  ١٣٠/ ٢،  ٢/١١٠،  ٢/٧٦ . 

 .۲٥۹ -۱/۲٥۸: المصدر نفسه)  ٤( 
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 .  واألخــبار األلغازلي رواة  ا  ـمها العـليس يدري مكان سل             

 :)94F۱()خرافات ( دة يوقولها في قص  

 قالوا العيون 

 وليس لها بصر  أجفاناووجدت 

 حجر  إلىن شدد أهداباوعرفت 

 الظنون  بأستارملفعة  أقباءوخبرت 

 ى عيون ععمياء عن غير الشرور وإن تكن تد

 صفائح من زجاج وأعينهم آالفاوعرفت 

   زرقاء في لون السماء ، وخلف زرقتها دياج 

جم�������ع ه�������ذين المقطع�������ين كث�������رة ص�������يغ  إل�������ىوال يع�������دم الن�������اظر         
،  األل���������واح،  أب���������واب: (نج���������د المف���������ردات  األولالتكس���������ير ، فف���������ي المقط���������ع 

: ، بينم��������ا نج��������د )أفع��������ال( عل��������ى ص��������يغة) األخب��������ار،  األلغ��������از،  األش��������باح
 ، وقب�����������������اب عل�����������������ى) فع�����������������الن  (عل�����������������ى ص�����������������يغة ) ج�����������������دران(
مقاب�������ل جم�������ع ، )فعل�������ة ( ، و رواة عل�������ى )وض�������خام عل�������ى فع�������ال ، ) فع�������ال ( 

 .)الذكريات : ( تصحيح واحد هو 

إن الش������اعرة به������ذه األلف������اظ الدال������ة عل������ى الجم������ع ق������د أث������رت تراكيبه������ا 
لتتس������ق م������ع  ، ل������و اس������تعملتها مف������ردة اوص������ورها الش������عرية بأبع������اد أكب������ر مم������
حي������ث ابتدأت������ه بالفع������ل المس������ند إل������ى  ، الج������و الجمع������ي الع������ام لل������نص الش������عري

 :إن عطفه��������ا األش��������باح عل��������ىث��������م  .ق��������الوا : )ال��������واو(ماي��������دل عل��������ى الجم��������ع
 –كم�������ا الم�������ذكر  –  إذ إن جم�������ع المؤن�������ث الس�������الم ؛ ك�������ان دقيق�������اً  ، ال�������ذكريات

(داٌل عل�������ى القل�������ة
95F

ال�������ذي    )األش�������باح(  لت�������وازن بين�������ه وب�������ين المعط�������وف  ، )۲
 ه������������������������������������������و عل������������������������������������������ى ص������������������������������������������يغة القل������������������������������������������ة 

 ).أفعال(

                                                 
 .۲/٦۲: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .٥۷۹ -۳/٥۷۸: الكتاب: ينظر)  ۲( 
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)  أفع��������ال( فم��������ا ج��������اء عل��������ى ص��������يغة  ف��������ي المقط��������ع الث��������اني أم��������ا
بينم����������ا ).وأس����������تار، وآالف ،  أقب����������اءو، وأه����������داب ،  أجف����������ان: ( المف����������ردات

العي�������ون ، ( ، ال�������دالتين عل�������ى القل�������ة ، و) افع�������ل ( عل�������ى )  أع�������ين( ج�������اءت 
ألنه��������ا  ؛الدال��������ة عل��������ى الكث��������رة ) فع��������ول ( عل��������ى ) والظن��������ون ، والش��������رور 

قص������دها قص������د العي������ون الباص������رة كم������ا توه������ي ت –) العي������ون ( ابت������دأت بالك������ل 
ن الع�������ين ، ث�������م ، ف�������الجفن واله�������دب م�������يئ�������هث�������م ب�������دأت بتجز –) أع�������ين(ف�������ي 

، ) العي��������ون ( الكثي��������رة م��������ع ) الظن��������ون والش��������رور ( وازن��������ت داللي��������اً ب��������ين 
 و ) آالف ( وك�������������������������������������������������ذلك فعل�������������������������������������������������ت ب�������������������������������������������������ين 

) فعائ������ل (  :فه������ي عل������ى ص������يغة الجم������ع المتن������اهي) ص������فائح ( أم������ا )  أع������ين( 
 وإخف�����اءالقس�����وة  أع�����ين ه�����ؤالء ، حي�����ثعل�����ى مبالغته�����ا ف�����ي وص�����ف ه�����ا دلي�����ل فب

 . الحقيقة 

وم��������ا تن��������تظم ب��������ه )  أفع��������ال( م��������ّد ف��������ي وق��������د يك��������ون لص��������وت ال     
موس�����يقاها الش�����عرية ، اث�����ر ف�����ي كث�����رة اس�����تعمالها ه�����ذه الص�����يغة ، تق�����ول ف�����ي 

 :)96F۱()كآبة الفصول األربعة ( قصيدة 

 لون الزوال جارـــاألشفي قبضة الثلـ     ج ويعرو  األزهاروتموت 

 جبالالفي كهف وراء  أوـجور     في الموقد المهـ  وتغيب األطيار

، طي�������ر: ، وجمع�������ه )  أطي�������ار( عل�������ى ) الط�������ائر ( فق�������د جمع�������ت        
(ي�����دل عل�����ى الجم�����ع بمنزل�����ة الجام�����ل والب�����اقرق�����د ) الط�����ائر(عل�����ى أن 

97F

وه�����ي . )۲
مناس��������بة م��������ع ) القل��������ة ( معن��������وي  :األول: به��������ذا الجم��������ع حقق��������ت غرض��������ين 

ف������ي بن������اء تركي������ب مت������وازن يض������في الش������عرية عل������ى  :واآلخ������ر، ) األزه������ار(
 : قولها 

  األزهارت وتمو                

  يارـاألطوتغيب                 

 ،)موه: ( أصلهاعتماداً على )  امواه( على ) الماء ( وجمعت 

 

                                                 
 .۱/۱۳۲: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۳۷۰ -۱/۳٦۹: المحتسب: ينظر)  ۲( 
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 :)98F۱()الشهيد ( تقول في قصيدة 

 وا إن أرادوانجفلي

 قتله ألفوليقتلوه ... دونهم 

 فغداً تبعثه امواه دجله

 وقرانا والحصاد

لكث�������رة دالل�������ة عل�������ى ا) فع�������ول ( وتس�������تعمل الش�������اعرة ص�������يغة  
 : )99F۲()الجرح الغاضب ( من األخريات ، كقولها في قصيدة  أكثر

  وبروققد يثأر لي مطر ورعود 

 يض دمي ورأيت على األفق المخضوب بف                          

 بحــــاً تفتر على فمه قطرات دمي ـــــــــش                          

 :  )100F۳()لجامعة الظال( ومثله قولها في قصيدة    

 وننتظر الغد خلف العصور

 ونجهل أن القبور

 البارده بأذرعهاتمد الينا 

 . ماردهالستائر تخفي يداً  أنونجهل 

) رع�����������ود ، ب�����������روق ، العص�����������ور ، القب�����������ور : ( ف�����������المفردات  
 :عل������ى) س������نة ( مف������ردة ) ن������ازك المالئك������ة(وتجم������ع ) فع������ول ( عل������ى ص������يغة 

لحق�������اً بجم�������ع الم�������ذكر م) س�������نون:(نين ، وتعربه�������ا بالحرك�������ات ، وعل�������ى س�������
 قال�����ت إنه�����ا تفض�����ل إعرابه�����ا أنه�����ا،عل�����ى ح�����ين ) س�����نوات ( الس�����الم ، وعل�����ى 

أعربه������ا  فم������ن ع������ادتي ف������ي كتب������ي كله������ا أنن������ي((: ، تق������ول ) ح������ين ( إع������راب
ب�������الحروف ،  الاالس�������م المف�������رد بالحرك�������ات  ، أو إع�������راب) ح�������ين ( إع�������راب 

                                                 
 .۲/۱۷۰: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۲/٥۱: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۷٤-۲/۷۳: المصدر نفسه)  ۳( 
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۲۷۸ 
 

، واجع������ل ) س������نين الج������دب( أق������ول، ب������ل  اإلض������افةف������ال أح������ذف نونه������ا عن������د 
نونه������ا مض������مومة ف������ي حال������ة الرف������ع مكس������ورة ف������ي حال������ة الج������ر ، وك������ذلك 

العرب������ي الق������ديم ومن������ه  األدبين ، وه������و اس������تعمال وارد ف������ي اعرض������ها للتن������و
الله������م اجعله������ا عل������يهم س������نيناً ( ح������ديث لس������يد الفص������حاء الرس������ول الك������ريم 

وفي�����ه ن�����ون الس�����ين ك�����أي اس�����م مف�����رد وثب�����ت نونه�����ا عن�����د  )كس�����نين يوس�����ف 
())وجّره��������ا بالكس��������رة اإلض��������افة

101F

ت��������واريخ قديم��������ة (ف��������ي قص��������يدة  تق��������ول ،)۱
 : )102F۲()وجديدة

 

 منذ بضع مئات السنين    ومات   أمسلنسر كان        

 ينـيتـه مــع المــوطوت  مسحت ذكره السنوات           

 

 :)103F۳()وادي العبيد ( وتقول في قصيدة   

 موهـهـــــــم يفـذي لـقلبي الحر ال

                 ... 

 التسابيح سنوه سوف تمضي في

) س�������نوات ( ، وعل�������ى ) س�������نين ( عل�������ى ) س�������نة ( فق�������د جمع�������ت         
ال�������وزن ق�������د ف�������رض عليه�������ا جم�������ع التأني�������ث  أنوال ش�������ك ف�������ي  ،)س�������نون ( و 

 . بالمذكر السالم وحذف النون واإللحاق

فق������د ذه������ب ال������دكتور اب������راهيم  ،)س������نين ( يلها س������بب تفض������ أم������ا        
 .اشد ترى فيها وقعاً  هاـأن إلىالسامرائي 

رغبته������ا ه������ذه تتس������ق م������ع  أنال إ.  )104F٤()الس������نون(م������ن  أكث������ر اءـوإيح������ 
الت�����ي ق�����ل اس�����تعمالها ف�����ي  األلف�����اظ اءي�����حوإدعوته�����ا ال�����ى الحف�����اظ عل�����ى اللغ�����ة ، 

                                                 
 .۲۰ -۱۹: الصومعة والشرفة الحمراء)  ۱( 

 .۲/۳٤: األعمال الشعرية الكاملة)  ۲( 

 .۱/۳۷۳: المصدر نفسه)  ۳( 

 .۱٥۹: الشعر بين جيلين: ينظر)  ٤( 
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اللس�����ان العرب�����ي لتجعله�����ا بديل�����ة عم�����ا ش�����ذ جمع�����ه ب�����الواو والن�����ون ملحق�����اً بجم�����ع 
) س������نون( أم������اجم������ع تكس������ير ، ) س������نين(إذ إن األص������ل فيه������ا  ،ذكر الس������الم الم������

(فهو شاذ
105F

۱( . 

الش������اعرة م������ن ص������يغ الجم������ع المختلف������ة ف������ي تنوي������ع  أف������ادتوق������د        
اللغوي�����ة حي�����ث تتب�����ادل فيه�����ا  األنس�����اقص�����ورها الفني�����ة ، وف�����ي المواءم�����ة ب�����ين 

 :  )106F۲()عند الرهبان(ع ، كما في قصيدتها الصيغ المواق

 ناـــاد والراهبيــراح عند الزه    عادة واألفـ  ـزهرة الس أجدلم 

 ل شراعي يطوي فراغاً حزينا    عمري ومازا  أيامت اعآه ض

                                 ... 

 ـبان والزاهدين في الصحراء     لم اقطع البحار الى الرهـ  أو

 ائيــاع رجـفتاه ضـلهانك ؟ ي    ـوا  للة أـــــيــلم ُتنكر الفضأو

ه جم������ع الم������ذكر معطوف������اً علي������) الزه������اد ( ب������ـ  أوالفق������د ج������اءت         
: معطوف�����اً علي�����ه) الرهب�����ان ( اً عل�����ى ث�����م جمعت�����ه تكس�����ير) ال�����راهبين ( الس�����الم 

 : جمع تصحيح ) الزاهدين(

 الزهاد       الراهبين                             

 

 الرهبان        الزاهدين                          

وى جمعه������ا بجم������ع س������) ن������ازك المالئك������ة(ول������م تنف������رد الش������اعرة         
 ، الصهايين : صهيوني على : و ، القرائين : القرآن على 

 

 

 

                                                 
 .۳/۳۷۸: رضي على الكافيةشرح ال: ينظر)  ۱( 

 .۱/۱۷۱: األعمال الشعرية الكاملة)  ۲( 
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   :)107F۱()ن القبرم أقوى(تقول في قصيدة    

 المآذن والعتبات تساق سبايا

 والقرائين حول نحور الصبايا

 أمي يقطعون سالسلها بالسكاكين يا

 .مي أ وتثورين في القبر يا

 :)108F۲()الملكة والبستان ( وفي قصيدة   

 وات وميالد القرائين وأرضي هذه درب النب             

 حصاها خاشع ل ، والورد قرابين              

 فلن اتركها مصلوبة عند الصهايين              

 . ممزقة ، مفتحة الشرايين              

 

ه������ذا الجم������ع ،  إل������ى –ف������ي المقط������ع الث������اني  –ولع������ل القافي������ة دفعته������ا 
     . الصهايين: وال سيما 

م�������ن ص�������يغ جم�������ع )  ن�������ازك المالئك�������ة( الش�������اعرة  أف�������ادتلق�������د        
اللغوي�����ة مع�����اني  أنس�����اقهاالتكس�����ير ف�����ي تكبي�����ر ص�����ورها الش�����عرية ، وتض�����مين 

به�����ا المتلق�����ي هال�����ة م�����ا  أنب�����أتوق�����د . مف�����ردة ألفاظه�����امم�����ا ل�����و كان�����ت  أض�����خم
وق����د ج����اءت ف����ي .  األم����وريعتريه����ا م����ن ش����جون وم����ا تش����عر ب����ه ف����ي مختل����ف 

يال عن�����د جمعه�����ا نن اللس�����ان العرب�����ي ول�����م تن�����ّد عنه�����ا إالّ قل�����جلّه�����ا مطابق�����ة لس�����
 . ت به وكذلك الصهايين تأ اولم يسمع له م) القرآن(

 

 

 
                                                 

 .۲/٤۳۲: عمال الشعرية الكاملةاأل)  ۱( 

 .۲/٤٥۰: المصدر نفسه)  ۲( 
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 : رابعاً 
 

 المزيدة صيغ  الفعل
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 :صيغ الفعل المزيدة 

الت�������ذكير بدالل�������ة االس�������م عل�������ى الثب�������وت ،  الق�������ول لع�������ل م�������ن نافل�������ة    
ولنأخ������ذ م������ثالً م������ن . عن������ى والفع������ل عل������ى الحرك������ة والتج������دد والتن������وع ف������ي الم

أَولَـــــم يـــــروا إِلَـــــى الطَّيـــــرِ فَـــــوقَهم صـــــافَّات ويقْبِضْـــــن مـــــا  {: الق�����رآن الك�����ريم قول�����ه تع�����الى 

  ــري ــيء بصـــ ــلِّ شـــ ــه بِكُـــ ــرحمن إِنَّـــ ــا الـــ ) : الزمخش�����ري(يق�����ول .  ۱۹:المل�����ك }يمســـــكُهن إِلَّـــ
ألن : وقابض�������ات ؟ قل�������ت  :ويقبض�������ن ، ول�������م يق�������ل : لِ�������َم قي�������ل : ف�������إن قل�������ت ((

ران ف�������ي اله�������واء ؛ ألن الطي������� األجنح�������ةف�������ي الطي�������ران ه�������و ص�������ف  األص�������ل
ف�������ي الس�������باحة م�������د األط�������راف وبس�������طها ،  واألص�������ل، كالس�������باحة ف�������ي الم�������اء

 فج�����يءوأم�����ا الق�����بض فط�����ارئ عل�����ى البس�����ط لالس�����تظهار ب�����ه عل�����ى التح�����رك ، 
بلف������ظ الفع������ل ، عل������ى معن������ى أّنه������ن ص������افات ،  أص������لغي������ر  بم������ا ه������و ط������ار

())القبض تارة كما يكون من السابح ويكون منهن
109F

۱( . 

الت���������ي يهبه���������ا الفع���������ل ) الحي���������اة ( وفض���������الً ع���������ن الحرك���������ة و       
وه����و م����ا ل����م يغ����ب ع����ن  المج����رد كم����ا ف����ي اآلي����ة الكريم����ة للتركي����ب اللغ����وي ،

 ،)110F۲(اإذ ت������رى ف������ي الفع������ل إنس������انية اللغ������ة وحيويته������ )ن������ازك المالئك������ة(وع������ي 
فق�����د ي�����زاد . ف�����ي المج�����رد  مم�����ا وألط�����ف أكث�����رف�����إن ف�����ي الفع�����ل المزي�����د مع�����اني 

عل�����ى ة الفع�����ل ح�����رف أو حرف�����ان أو ثالث�����ة أح�����رف ليحص�����ل الم�����تكلم ي�����نعل�����ى ب
والمعن�����ى ال�����ذي ف�����ي يفع�����ل ه�����و (() : س�����يبويه ( م�����ا يروم�����ه م�����ن مع�����ان ، يق�����ول 

())في الثالثة إال أّن الزوائد تختلف لُيعلم ما تعني
111F

۳(.  

وم�������ن منطل�������ق ص�������وتي ف�������إن أغل�������ب أفع�������ال اللغ�������ات الس�������امية         
أو  أوله������اون م������ن ثالث������ة أص������وات ص������امتة فت������دخل عليه������ا إض������افات ف������ي تتك������

، ، وانقت�����ل ، وتقات������ل  قات�����ل(: عن�����ى وتعديل�����ه ، مث������ل ف�����ي حش�����وها لتح������وير الم
وله������ذا الس������بب يمت������از الفع������ل ف������ي اللغ������ات الس������امية (( ،) واقتت������ل ، واس������تقتل

الت������ي تعب������ر ع������ن مع������ان مش������تقة م������ن المعن������ى المزي������دة  األوزانبسلس������لة م������ن 

                                                 
 .٤/٥۸٥: الكشاف)  ۱( 

 .من األطروحة ،۸٤ -۸۳: ص: ينظر)  ۲( 

 .۲۸۱/ ٤: الكتاب)  ۳( 
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 ي�������رات ثابت�������ة ؛ للتعبي�������ر ع�������ن ش�������دةياغ بتغيي�������ر الج�������ذر تغ، وتص������� األس�������اس
())... تكراره ، وعن السببية أوالفعل ، 

112F

۱(.  

الص������يغ المزي������دة مت������أخرة كثي������راً ع������ن ظه������ور الص������يغ  أنعل������ى        
(الدالة على أزمان حدوث الفعل

113F

۲( . 

التخاط������ب التعبي������ر بالص������يغ المزي������دة ف������ي لغ������ة  إل������ىن الحاج������ة إ       
منه�����ا ف�����ي اللغ�����ة الفني�����ة الت�����ي ت�����درس فيه�����ا عل�����ى أنه�����ا  الع�����ادي ق�����د تك�����ون اق�����ل

لمتلق�������ي دالالت ل؛ ألنه�������ا ت�������وحي للمب�������دع و أس�������لوبيوملم�������ح مظه�������ر لغ�������وي 
 . جمالية متنوعة ال يستشعرها المتكلم والسامع العاديين 

ف�������إن المب�������دع يفي�������د م�������ن الص�������يغ ، وغي�������ر المع�������اني الجمالي�������ة         
 . اظ على انتظام الوزن المزيدة في إقامة موسيقاه الشعرية ، والحف

ذات المعرف�������������ة النقدي�������������ة  والموهب�������������ة )  ن�������������ازك المالئك�������������ة( و    
الش������عرية ، تتل������ذذ بالص������يغ المزي������دة وتستش������عر منه������ا م������ا ق������د ال يش������عر ب������ه 

ل�������ذا س�������يكون . اللغوي�������ون عن�������دما ي�������ذكرون مع�������اني جام�������دة له�������ذه الص�������يغ 
البح�����ث عم�����ا ف�����ي ش�����عرها م�����ن ص�����يغ مزي�����دة عل�����ى وف�����ق م�����ا رآه اللغوي�����ون ، 

 . تراه هي ايضاً وما 

ل ( صيغة  .أ   :)تفعَّ

وق�������د : الت�������اء وتض�������عيف الع�������ين : المزي�������د ف�������ي ه�������ذه الص�������يغة        
التكل��������ف ، والعم��������ل :  أبرزه��������اذك��������ر اللغوي��������ون مع��������اني له��������ذه الص��������يغة ، 

(...المتكرر في مهلة ، واالتخاذ 
114F

۳( .  

 األفع����������الت����������رى أّن م����������ا يمي����������ز )  ن����������ازك المالئك����������ة( لك����������ن        
تعط������ي معن������ى االحتش������اد وب������ذل  إنه������االص������يغة ه������و  المص������وغة عل������ى ه������ذه

إّن اب������رز م������ا يمي������ز ((: والجس������دية ، تق������ول الطاق������ة النفس������ية الجه������د وتجمي������ع 
 هو االحتشاد وبذل الجهد ) تفّعل( التي تصاغ على قياس  األفعال

ه�������م ، ن أج�������ل غ�������رض موتجمي�������ع الطاق�������ة النفس�������ية والجس�������دية م�������
تأم������ل ، وتبص������ر ، (: ه������ذه الص������يغة مث������ل  أفع������الويب������دو ذل������ك واض������حاً ف������ي 

                                                 
 .٤٥: فصول في فقه العربية)  ۱( 

 .۱٦: لغات الساميةتأريخ ال: ينظر)  ۲( 

 .۱۰۷ -۱/۱۰٤: ، شرح الرضي على الشافية ۳٦۰ -۳٥۹: ، أدب الكاتب ۷۳ -٤/۷۱: الكتاب: ينظر)  ۳( 
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وق�����وف وتهي�����ؤ نفس�����ي لعم�����ل ش�����يء  جميع�����اً  األفع�����الفف�����ي ه�����ذه ... وتعم�����ق 
ش����يء إن تض����عيف ع����ين الفع����ل يش����ير ال����ى ح����بس ال����نفس ع����ن عم����ل  .مه����م 

؛ ألن المتري������ث  أق������وىوه������ذا الح������بس يكث������ف العم������ل ويجع������ل الطاق������ة علي������ه 
اندفاع������ه ال������ى الحرك������ة وحبس������ه ، وح������ين يق������ف متحف������زاً  أوق������فم������ثالً ق������د 

بص��������ر ، ( رك يحتش��������د عم��������ل التري��������ث ، ومث��������ل ه��������ذا قولن��������ا يتح�������� أندون 
اللت������ين تعني������ان ) بص������ر وأبص������ر ( ، فإنهم������ا تختلف������ان ع������ن معن������ى  )وتبص������ر

())أن������ه نظ������ر م������رة واح������دة  س������ريعة ف������رأى
115F

الفع������ل عل������ى ه������ذه  أنوتعتق������د . )۱
وي������وحي بفت������رة ) افتع������ل ( حت������ى م������ن مثيل������ه عل������ى ص������يغة  أكث������فالص������يغة 

 . انتظر : تنظر ، والفعل :  وأّمر ومثلت لهذا بالفعل أطولانتظار 

 أس�������لوبياأم�������ا ف�������ي ش�������عرها فق�������د كان�������ت ه�������ذه الص�������يغة ملمح�������اً       
واض������حاً ، حقق������ت فيه������ا المعن������ى ال������ذي تستش������فه منه������ا ، وك������ذلك ان������تظم به������ا 

(وزنها العروضي
116F

 :  )117F۳()إلنسان أغنية ل(، تقول في قصيدة )۲

   

 ة الملهــمـــبقلب الطبيع ـب    ايقضت الرعـ    اإلعصارصرخات         

 يهمـي الشتائيـمطر البارد        ضارعة والـــ جارــــاألشتتلوى  

 ـهـانـفي غلي اإلعصاروفؤاد        تتلوى في رعشــة ، في جنون        

 ريد الخالص من أحزانهـن ي       ــاـــــــتتلوى كأنها روح إنســـ        

 

 

 : )118F٤()كبرياء ( وفي قصيدة 

                                                 
 .۲٦: سايكلوجية الشعر)  ۱( 

،  ١٩٣/ ١،  ١٨١/ ١،  ١٦٥/ ١،  ١٢٥/ ١،  ١١٤/ ١،  ١/٥٩: األعمال الشعرية الكاملة : مثًال : ينظر )  ۲( 
٢/٩٤، ٢/٨٩،  ٢/٥٠، ٢/٢٥،  ١/٤٤٤، ١/٤١٧،  ١/٣٩٩،  ١/٣٤٠ ، ١/٣١٠، ١/٢٤١،  ١٩٩/ ١ 
،٢/٣٠٨،  ٢/٣٦٣، ٢/٩٨، ٢/٩٧، ٢/٩٦ . 

 .۱۹٤ -۱/۱۹۳: المصدر نفسه)  ۳( 

 .۲/۲٥: األعمال الشعرية الكاملة)  ٤( 



 ية املفردة يف شعر نازك املالئكةلغوالوحدة ال.......... .........................الفصل الرابع

۲۸٥ 
 

 ـعار حزناً وترتمي في عياء       ش األشــترتع تكلمت كيف لو

 ـالء ؟ـــلو كشفت السر العميق فمــاذا      يتبقى مني سوى األش

 ح أن أتــــكـّلمــي تلــــوكيان  ــة في حياتي     ـلو تكلمت رعش

 كوتي العميق يكتـــم أنفا      سي وقلبي يكاد أن يتــحطمـــوس

     

 : )119F۱()د الشهي( وفي قصيدة    

 أغبياءلحمقى  يا

 منحوه حين أردوه شهيداً 

 خلوداً وشباباً  وعمر  ألف

 وجماالً ونقاء

... 

 نه عاد نبياإ

 وهو قد أصبح ناراً تتحرق

 في أمانينا وثأراً يتشوق

 وغداً ُيبعث حيا

متتالي������ة عل������ى  أبي������اتبن������ت ثالث������ة  األولف������ي المقط������ع الش������عري ف       
الس�������أم ع�������ن  أبع�������دت .) تتفع�������ل ( وه�������و عل�������ى ص�������يغة ) تتل�������وى ( الفع�������ل 

، ...األش�����جارتتل�����وى : ، فم�����رة قال�����ت  هبتنوي�����ع م�����ا بع�����د المتلق�����ي م�����ن تك�����راره
لترس�������م به�������ا ... تتل�������وى كأنه�������ا:  وأخي�������رة،  ...تتل�������وى ف�������ي رعش�������ة: وم�������رة

ص�����ورة حّي�����ة وك�����أن المتلق�����ي ي�����رى أش�����جاراً تتح�����رك وتتماي�����ل ب�����بطء تم�����ايالً 
 . على ُدفعات 

                                                 
 .۲/۱۷۰: المصدر نفسه)  ۱( 



 ية املفردة يف شعر نازك املالئكةلغوالوحدة ال.......... .........................الفصل الرابع

۲۸٦ 
 

،  أتكل��������متكل��������م ، يتبق��������ى ، (  ع��������الاألفوب��������المعنى نفس��������ه ج��������اءت       
) ، تتش�������وق تتح�������رق : ( األفع�������ال ف�������ي المقط�������ع الث�������اني ، وك�������ذلك ) ي�������تحطم 

معنوي������ة وعروض������ية  المزي������دة دفق������ةط������ي الص������يغة لتع. ف������ي المقط������ع الثال������ث 
وتثي����ر ف����يهم  أمام����ا، باألجي����العم����ا فيه����ا م����ن وه����ج ن����ار مس����تعر ، ت����دفع تنب����ئ 

 . الثأر  إلىشوقاً يتجدد 

 

 :)  تفاعل( صيغة  .ب

وق��������د ذك��������ر  .واألل��������فالمزي��������د ف��������ي ه��������ذه الص��������يغة ه��������و الت��������اء     
المش�������اركة والتظ�������اهر بم�������ا ه�������و خ�������الف الحقيق�������ة هم�������ا اب�������رز  إناللغوي�������ون 

(أخرىمعاني في هذه الصيغة ، فضالً عن معان 
120F

۱( . 

ك���������الم الع���������رب يستش���������عر ف���������ي ه���������ذه إن الن���������اطق المت���������ذوق        
، وك�����ذلك ف�����ي الت�����اء  األل�����فالص�����يغة زمن�����اً أط�����ول وجه�����داً اكب�����ر بفع�����ل زي�����ادة 

 . التي تضفي عليها معنى الفاعلية الذاتية 

الت�����ي عل�����ى  األفع�����الفإنه�����ا تت�����ذوق ف�����ي )  ن�����ازك المالئك�����ة(  أم�����ا       
ل������ة ، تق������ول وه������ي همعن������ى ال������بطء والحرك������ة المرتخي������ة المته������ذه الص������يغة م

 ) : ت������������������������������������وارى ( الفع������������������������������������ل ع������������������������������������ن تتح������������������������������������دث 
ب متري�������ث ط�������وط ، في�������ه ب�������طء ، وانس�������حابطبع�������ه مم) ت�������وارى ( فالفع�������ل ((

تالش��������ى ، ( ، مث��������ل ) تفاع��������ل ( المقيس��������ة عل��������ى  األفع��������الوتل��������ك خاص��������ية 
فه��������ي ت��������وحي بحرك��������ة مرتخي��������ة متمهل��������ة ، وم��������ن ) وتم��������ادى  ،وته��������ادى
لم�����ا ) ت�����وارى ( ف�����ي مك�����ان ) غ�����اب(الش�����اعر ل�����و اس�����تعمل كلم�����ة  أنالمؤك�����د 
())يعطي هذا األثر أناستطاع 

121F

۲( . 

    

                                                 
 .۷/۱٥۹: ، شرح المفصل ۲/٤۷۳: ، ديوان األدب ۸۰ -٤/۷۹: الكتاب: ينظر)  ۱( 

 .۲٥۰ -۲٤۹: قضايا الشعر المعاصر)  ۲( 



 ية املفردة يف شعر نازك املالئكةلغوالوحدة ال.......... .........................الفصل الرابع

۲۸۷ 
 

لمع�������اني ف��������ي ذه الص�������يغة به��������ذه اوق�������د اس�������تعملت الش��������اعرة ه�������      
(شعرها

122F

 :  )123F۲()لإلنسان أغنية( ، كقولها في قصيدة  )۱

 تالــــاء هبت من الحـ     ــلم على منجل الردى القـــالقصور البيض

 كون اللياليـــت وتنهار في س   صمـ   في السود أحجارهاتتهاوى 

 :  )124F۳()على حافة الهوة(وقولها في قصيدة  

 ى بلبلٌ ــــــن تحت الدجـوإن يك

 يصوغ الرثاء أنتحلفيه ــــسفا

 وإن تساقى الزهر عطر الندى

 مي ارتواءــــفقطرة منه لجس

 

  :)125F٤()الهاوية  أغنية( وفي قصيدة     

 بال الحياهح قفي لحظة يا

 ني هنايوال تترك

 معلقة بالفراغ الرهيب

 فأمسي القريب

 تالشى على آخر المنحنى

        

                                                 
،  ٢/٥٢،  ١/٣٩٣،  ١/٣٧٣،  ١/٣٦٣،  ١/٢٢٠،  ١/١٥٢: األعمال الشعرية الكاملة : مثال : ينظر )  ۱( 

٢/٨٩، ٢/٥٤، ٢/٥٢، ٢/٥١، ٢/٤١،  ٢/٣١، ٢/٢٦ . 

 .۱/۲۱۹: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۳۹٥ -۱/۳۹٤: المصدر نفسه)  ۳( 

 .۲/۸۹: المصدر نفسه)  ٤( 



 ية املفردة يف شعر نازك املالئكةلغوالوحدة ال.......... .........................الفصل الرابع

۲۸۸ 
 

وه������و عل������ى ) تته������اوى ( الفع������ل  فق������د ج������اء ف������ي المقط������ع األول         
، وف������ي الثال������ث ) تس������اقى ( وف������ي المقط������ع الث������اني الفع������ل ) تتفاع������ل ( ص������يغة 

ي دال������ة عل������ى الحرك������ة المرتخي������ة عل������ى الص������يغة نفس������ها ، وه������) تالش������ى ( 
ول�������و اس�������تعملت ). ن�������ازك المالئك�������ة(المتمهل�������ة المترثي�������ة ، كم�������ا قال�������ت به�������ذا

 . المجرد منهما لما حصلت على هذا المعنى 

     

 ) : استفعل ( غة صي

الهم�������زة والس�������ين والت�������اء ، وق�������د : المزي�������د ف�������ي ه�������ذه الص�������يغة        
دة وب������ين م������ا تعطي������ه م������ن معن������ى ، ب������ين ه������ذه الزي������ان ط بع������ض اللغ������وييب������ر

 أدلازدادت العب�����ارة ش�����بهاً ب�����المعنى كان�����ت ((إن�����ه كلم�����ا ) : اب�����ن جن�����ي ( يق�����ول
 فج������اءت الهم������زة) اس������تفعل ( علي������ه ، واش������هد ب������الغرض في������ه ، وذل������ك نح������و 

 ،وال������الماء والع������ين الف������:  األص������ولائ������د ث������م وردت بع������دها والس������ين والت������اء زو
وذل������ك إن الطل������ب للفع������ل . م������ن اللف������ظ وث������ق المعن������ى الموج������ود هن������اك فه������ذا 

،  إلي�����هوالتماس�����ه والس�����عي في�����ه والت�����أني لوقوع�����ه تقدم�����ه ، ث�����م وقع�����ت اإلجاب�����ة 
())فتب��������ع الفع��������ل الس��������ؤال في��������ه والتس��������بب لوقوع��������ه

126F

أي إن الطل��������ب ه��������و .  )۱
(األبرز لهذه الصيغة فضالً عن معان أخرى المعنى

127F

۲( . 

فإنه������ا ت������رى ف������ي ه������ذه الص������يغة معن������ى ) ن������ازك المالئك������ة( أم������ا        
) اس��������تفعل ( يب��������دو لن��������ا ف��������ي ص��������يغة ((: االرتخ��������اء واالنس��������جام ، تق��������ول 

، رتخ�����اء واالنس�����جام والراح�����ة الكامل�����ةاال: الجميل�����ة معن�����ى آخ�����ر ك�����امن ه�����و 
اس����������تمطر ، واستس����������قى ، (  : األفع����������الالمع����������اني ف����������ي ونالح����������ظ ه����������ذه 

نج������د الح������دث المطل������وب س������هالً  األفع������الفف������ي ه������ذه ) ، واس������تمر واس������تنزل
())ليناً ال جهد فيه

128F

۳(  . 

ه��������ذه  أفع��������المص��������يبة ف��������ي ه��������ذا ال��������رأي ؛ فف��������ي  أظنه��������اوال       
جه�����د يبذل�����ه الفاع�����ل اكب�����ر مم�����ا ف�����ي  –حت�����ى الت�����ي ذكرته�����ا ه�����ي  –الص�����يغة 

 . سواها من المجرد 

                                                 
 .۲/۱٥٦: الخصائص)  ۱( 

 .۷/۱٦۱: ، شرح المفصل ۷۱-٤/۷۰: الكتاب: ينظر)  ۲( 

 .۲٦: سايكلوجية الشعر)  ۳( 



 ية املفردة يف شعر نازك املالئكةلغوالوحدة ال.......... .........................الفصل الرابع

۲۸۹ 
 

(ي ش������عرها ف������ي م������واطن ع������دةوق������د ج������اءت ه������ذه الص������يغة ف������    
129F

۱( ، 
 :  )130F۲()لإلنسان أغنية( كقولها في قصيدة 

 واألهواءت تحوك الطموح ــالتي انطوت وهي ما زا     ل واألكف

 ر الحصى والهـواءصالـــلد     نة تستع ابعهاـــأصة ــلم تزل غض

 : )131F۳()العربية طالللأل أغنية( وفي قصيدة 

 ها ال تجيب ــوُتغرق في صمتـ     ـربيعــ تعجم الدار ياــــــــوتس

 كــــون الرهيب ــــــــتبك جدرانها يرد    عليك الســفإن تبك ، تس

 ب ـالمري بيـاألجنخطى الوافد    ـها  ـها دنستــمارح آراـــــــــمس

  أبيبل ــل خطوا على رملها ت  كر ووائـــ   ــــــزار وبــوارض ن

   

 :  )132F٤()النسر المطعون(وفي قصيدة 

 فاه ـرمحاً غليظ الخد خشن الش     مدوا ـه النابض قد اغفي قلب

  هتنبه من دمــــاــــــيسوالورد    من صدره الحّر يغذي الثرى  

 مهما ارتوى    من جنحه من روحه من منـاه  إسرائيليا رمح 

  ياه، يبقى عربي الم وءـوالضـ   ـذى ـــــيبقى ثرانا عربي الشـ

 

                                                 
،  ١/٢١٢،  ١/١٨١،  ١/١٦٠،  ١/١٣١،  ١/٦٤،  ١/٤٩: األعمال الشعرية الكاملة : مثًال : ُينظر )  ۱( 

٢/٣٢٤،  ٢/٢٩٥، ٢/٣٣،  ١/٤٨١،  ١/٤٢٧،  ١/٤٢٣،  ١/٣٩٤،  ١/٣٦٣،  ١/٣٦١، ١/٢٢٠  ،
٢/٤٣٢،  ٢/٣٦١،  ٢/٣٤٥ . 

 .۱/۲۲۰: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۲/۳۲٤: المصدر نفسه)  ۳( 

 .۲/۳٤٥ :المصدر نفسه)  ٤( 



 ية املفردة يف شعر نازك املالئكةلغوالوحدة ال.......... .........................الفصل الرابع

۲۹۰ 
 

ف�����������ي ) تستعص�����������ر : ((  األفع�����������النا أن نتأم�����������ل ف�����������ي وحس�����������ب       
ف��������ي ) تس��������تنبه ( ف��������ي المقط��������ع الث��������اني ، و ) تس��������تبكِ ( المقط��������ع األول ، و 

لن�������رى الجه�������د  األفع�������الالثال�������ث وف�������ي الس�������ياقات الت�������ي وردت فيه�������ا ه�������ذه 
وراء حروفه��������ا ، وطبيع��������ة ) اس��������تفعل ( والص��������عوبة الت��������ي تخفيه��������ا ص��������يغة 

 . جرسها 

 أس������لوبثالث مالم������ح ب������ارزة ف������ي لق������د ش������كلت ه������ذه الص������يغ ال������        
م�������ن الص�������يغ المزي�������دة  أكث�������رها تالش�������عري ، واس�������تعمل)  ن�������ازك المالئك�������ة( 

الش������اعرة ه������ذه الص������يغ داللي������اً ف������ي تجس������يد المع������اني وق������د وظف������ت  .األخ������رى
ال��������ى المتلق��������ي وعب��������رت به��������ا عم��������ا ف��������ي نفس��������ها ،  إيص��������الها أرادت يالت��������

 قهاأنس���������اللش���������اعرية ف���������ي  وموس���������يقياً خدم���������ة للنظ���������ام الش���������عري وتحقيق���������اً 
 . التعبيرية
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۲۹۱ 
 

 

 

 

 

 

 :ث
 

 )عاد : ( الفعل 
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۲۹۲ 
 

 ) : عاد ( الفعل 

) ع و د ( يب����������دو أّن الدالل����������ة المعجمي����������ة له����������ذا الج����������ذر اللغ����������وي     
(وعي�����ه الفاع�����ل وانطل�����ق من�����ه أم�����رالرج�����وع ال�����ى : والت�����ي ه�����ي 

133F

وبعي�����داً  .  )۱
ه������ي م������ا دف������ع  –الترجم������ة والش������عراء اآلخ������رون  – إب������داعهاعم������ا أث������ر ف������ي 

ال������ى اس������تعماله بكث������رة ، فه������ي تع������يش القل������ق )  ن������ازك المالئك������ة( ة الش������اعر
 : قال�������ت  ف�������إذاوالفش�������ل والن�������دم كلم�������ا حاول�������ت ال�������تخلص مم�������ا ه�������ي في�������ه ، 

وض������جرها ، وإذا  فب������ه دلي������ل عل������ى قل������ة حيلته������ا ونف������اد ص������برها )ل������م أع������د ( 
 .  إرجاعهفلذهاب شيء عنها وفقدانه تحاول ... ) عد ، لنعد( قالت 

 أنس�����اقهاتعمال ه�����ذه الوح�����دة اللغوي�����ة ف�����ي بن�����اء وق�����د ش�����كل اس�����         
 نم������ائتي)  ۲۷۰: ( ب������ارزة ، حي������ث تج������اوز ال������رقم  أس������لوبيةاللغوي������ة ظ������اهرة 

غيره������ا بن������ة زاووه������و رق������م كبي������ر م – أحص������يتفيم������ا  –وس������بعين موض������عاً 
ع������اد ، ع������ادت ، ع������دت ،  :(فنج������دها تق������ول ،األخ������رىم������ن الوح������دات اللغوي������ة 

(... )د ، عودي ، عودوا تعود ، نعود ، أعد ، ُعد ، لنعد ، ألع
134F

۲( . 

 :)135F۳()لإلنسان أغنية: (تقول في مطولتها    

 باحـقب عش العصفور كل ص    ر  ــلم اعد طفلة ت سـاألمذهب  

 ــيـأقداحنت رحيقاً يذوب في     ا  ــياة كما كــــالح أبصرعد لم أ 

 طار من مهدي الجميل الصغير      ـتاء ارتقب األمـعد في الشلم أ 

 رــعلى ضفاف الغدي وألهوـت       ــمامة إن غنّ ـــعد اتبع الحم أل 

 يلــالنجوم في كلّ ل وأرعىـر       احكم الزهـ  أناستطيع  أعدلم  

                                                 
 .۳/۳۱٥): عود: (لسان العرب: ينظر)  ۱( 

،  ١/٨٥،  ١/٧٠،  ١/٦٥،  ١/٥٢،  ١/٤٠،  ١/٣١،  ١/٢٧: مثًال األعمال الشعرية الكاملة : ُينظر  ) ۲( 
١/٢٤، ١/٢٢٣ ، ١/٢٠٥ ، ١/٢٠٢، ١/١٩٦، ١/١٧٢، ١/١٤٢،١/١٥٥ ، ١/١٣٥،  ١/١٢٤،  ١/١١١ ،
٢/٣٤،  ١/٤٧٢،  ١/٤٦٧،  ١/٤٠٧،  ١/٣٩٩،  ١/٣٨٧  ١/٣٥٨،  ١/٣٠٥،  ١/٢٨٢ ، ١/٢٦٢  ،
٢/٢٤٩، ٢/٢١٠، ٢/١٨٩، ٢/١٨٣، ٢/١٧٥، ٢/١٦٣، ٢/١٣٥،  ٢/١٢٠،  ٢/١٠٩،  ٢/٩٣،  ٢/٩٠ 
،٢/٨٠، ٢/٣٧٥، ٢/٣٥٣، ٢/٣٠٦، ٢/٣٠٣، ٢/٢٩٧، ٢/٢٧٠ . 

 .۲۰۳-۱/۲۰۲: المصدر نفسه)  ۳( 



 ية املفردة يف شعر نازك املالئكةلغوالوحدة ال.......... .........................الفصل الرابع

۲۹۳ 
 

 لـفـــــــــياة قصة طـّد الحـواع    بي   ـود بقلـــعد امزج الوجلم أ 

ف�������ي ك�������ل ) ل�������م ( منفي�������اً ب�������ـ ) ع�������اد ( فق�������د اس�������تعملت الفع�������ل         
 إيص�����الهوكعادته�����ا ف�����ي تكثي�����ف المعن�����ى الت�����ي تري�����د  .المقط�����ع الش�����عري اتأبي�����

وه�����ذا التك�����رار ينب�����ئ عم�����ا ف�����ي نفس�����ها م�����ن ض�����جر ومل�����ل وع�����دم . للمتلق�����ي 
 .  واألفكار وقد قصدت به كذلك تنويع الصور.  تحمل ونفاد صبر

 :  )136F۱()نغمات مرتعشة( وتقول في قصيدة 

 الماـد لم يزل قلبي نشيداً حع 

 ونــنه المفتلح بحبك يشدو 

 اـبظالمه أغرقتعد فالكآبة  

 جونـروحي ، فليلي ادمٌع وش 

 ىعْد ، ال تدع نفسي يعذبها األس 

 زونـــعُض فيها خافق محوي 

 ◌ٌ  أشعة –رجعت  إذا –ُعد فالحياة  

 ونــــومشاعر سحرية وفت 

ف�������ي ) ُع�������د ( ف�������ي ه�������ذا المقط�������ع نج�������د الفع�������ل بص�������يغة األم�������ر        
  .بعودة شيء فقدته ولكنها تراه قريباً  وأمالها مواضع طلباً من أربعة

 :)137F۲()نهاية السلّم( وتقول في قصيدة

 سيموت ،  أمُعد ، 

 صوتي في سمعك خلف المنعرج الممقوت

 أظل شاردة في قلب النسيانو

 الشيء سوى الصمت الممدود

                                                 
 .۱/۳۹۹: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۲/۸۱: المصدر نفسه)  ۲( 



 ية املفردة يف شعر نازك املالئكةلغوالوحدة ال.......... .........................الفصل الرابع

۲۹٤ 
 

 فوق األحزان

 الشيء سوى رجع نْعسان

 يهمُس في سمعي ليس يعود

 ال ليس يعود

 :بص������يغتين) ع������اد ( ذا المقط������ع الفع������ل عملت الش������اعرة ف������ي ه������اس������ت    
 . مرتين ) يعود ( والمضارع ) ُعد ( األمر 

 : )138F۱()طريق العودة(وتقول في قصيدة   

 نعود إذن في طريق اإلياب المرير

 وكنا قطعناه منذ زمان قصير

         ... 

 دقائقه نسجتها المنى

  األملوكنا نسميه ، دون ارتياب ، طريق 

 ما لشذاه أفلْ ف

 وفي لحظة عاد يدعى طريق الملل 

 وعدنا نسير ويسلمنا المنحنى

، )نع������ود(ج������د الفع������ل بص������يغة المض������ارع وف������ي ه������ذا المقط������ع ن        
وق������د ص������ّورت ب������ه الش������اعرة عودته������ا ، ) ع������اد ، وع������دنا(ة الماض������ي غوبص������ي

 واألم�����انأي رجوعه�����ا ال�����ى م�����ا انطلق�����ت من�����ه بحث�����اً ع�����ن االس�����تقرار النفس�����ي 
معن������ى ) ع������اد ( عل������ى الفع������ل  الس������ياق اللغ������وي أض������فىت������ى إذا المنش������ود وح

 . فإن داللته المعجمية بقيت هي المهيمنة  صار،:بمعنى: آخر أي

ف������ي انس������اق ) ع������اد (  :وب������ذا تك������ون الش������اعرة ق������د وظف������ت الفع������ل       
الق������ديم ، وإن ذه������ب لغوي������ة معاص������رة ل������م تك������ن مألوف������ة ف������ي الش������عر العرب������ي 

ى تأثره�����ا بالترجم�����ة ؛ ألنه�����ا ت�����رفض بع�����ض الب�����احثين ال�����ى أن ه�����ذا يرج�����ع ال�����
                                                 

 .۲/۱۸۰: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 



 ية املفردة يف شعر نازك املالئكةلغوالوحدة ال.......... .........................الفصل الرابع

۲۹٥ 
 

(م�����ع قواع�����د العربي�����ة المنض�����بطةالترجم�����ة الحرفي�����ة غي�����ر 
139F

، وم�����ن ث�����م فق�����د  )۱
تبن�����ت ه�����ذه األس�����اليب تجدي�����داً وإحي�����اًء أللف�����اظ اللغ�����ة ورفض�����اً منه�����ا للقوال�����ب 

 . الكالمية الجاهزة التي ذمتها في حال استعملها المعاصرون 

 

                                                 
 ص       من األطروحة: ينظر)  ۱( 
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۲۹٦ 
 

 

 

 

 .ج
 

 ) كل ( لفظة  



 ية املفردة يف شعر نازك املالئكةلغوالوحدة ال.......... .........................الفصل الرابع

۲۹۷ 
 

 

 ) :كل  (لفظة 

ف�������ي اللس�������ان العرب�������ي عل�������ى االس�������تغراق ) ك�������ل (ت�������دل لفظ�������ة         
 إال إذا كان�������ت ، ّ◌له�������ا م�������ن اإلض�������افة لفظ�������اً أو تق�������ديراً  واإلحاط�������ة ، وال ب�������د

(معرف������ة ، ك������أن تك������ون نعت������اً لنك������رة أوتابع������ة
140F

ك������ل  ض������يفاً  أكرمن������ا( :نح������و )۱
ون توكي������داً لمعرف������ة ، كقول������ه ، أو أن تك������) ض������يف ، وه������م الق������وم ك������ّل الق������وم 

  . ۳۰:الحجر} جد الْمالئكَةُ كُلُّهم أَجمعونفَس{:تعالى

وف���������ي الك���������الم الفن���������ي يت���������يح معن���������ى اإلحاط���������ة واالس���������تغراق         
للمب�����دع أن يتوس�����ع ف�����ي المع�����اني الت�����ي يتحمله�����ا منتج�����ه اإلب�����داعي ، وم�����ن ث�����م 

 . تقديم صورة شعرية مستوفية ألبعادها بواسطة الكلمات 

) ك�������ل(أن تس�������تعمل لفظ�������ة )  ةالمالئك������� ن�������ازك(  أس�������لوبوم�������ن        
(في شعرها كثيراً 

141F

    . ال سيّما وهي مضافة الى نكرة .  )۲

 :  )142F۳()نداء إلى السعادة(قول في قصيدة ت

 كل لون تعيش خلف صفائه

 ظلمة تأكل الجمال

 كل حب يضم خلف انتشائه

 بذرة الموت والزوالْ 

 

 

                                                 
 .۱/۲٥٥: ، مغني اللبيب ۲۹: وما عليه تدل) كل(أحكام : ينظر)  ۱( 

، ١/١١٤، ١/٩٩، ١/٨٤، ١/٧٤، ١/٦٠، ١/٥١، ١/٤٣، ١/٢٧:األعمال الشعرية الكاملة:مثال:رينظ)  ۲( 
٢/٢٧، ١/٥٠١، ١/٤١٥، ١/٣٧٠، ١/٢٦٧، ١/٢٢٧، ١/١٧٥، ١/١٥٦، ١/١٤٤، ١/١٣٧، ١/١٢٣ ،
٥٠٨/ ٢، ٢/٤٧٤، ٢/٤٥٢، ٢/٣٩٥، ٢/٣٤٣، ٢/٢٩٨، ٢/٢٢٦، ٢/١٨٢، ٢/١١١، ٢/٦٥. 

 .۱/۲٤۸: المصدر نفسه)  ۳( 



 ية املفردة يف شعر نازك املالئكةلغوالوحدة ال.......... .........................الفصل الرابع

۲۹۸ 
 

 : )143F۱()الخطوة األخيرة( وفي قصيدة 

  الــلرموق اــــل فـأي حلم ذاب

 غت فيه كلّ موسيقى حياتيص

 بابي وخياليـــــــش أحالمكل 

 ي من نغماتــكل ما في خافق

 

 : )144F۲()بيا الضائعة يوتو( وتقول في قصيدة 

 يجاذب روحي صباح مساءْ     راب بعيد   ــصدى ضائع كس

                            ... 

 اءْ ـلّ رجرق كــــبقلبي ويش    كلّ جرح   على رجعهيموت 

  :)145F۳()من القبر أقوى(وفي قصيدة 

 كل يوم تموتين في القدس ، كلّ صباح

 تنقل أخبار موتك سود الرياحيقتلونك،

                 ... 

 هكلّ يوم دموع جديد

 الدمع ، إّن الخيام عنيده خسيء

 أماني العدو بليدهو

 والنجوم بعيده

        

                                                 
 .٤۹٥ -۱/٤۹٤: األعمال الشعرية الكاملة)  ۱( 

 .۲/۲۷: المصدر نفسه)  ۲( 

 .۲/٤۳۷: المصدر نفسه)  ۳( 



 ية املفردة يف شعر نازك املالئكةلغوالوحدة ال.......... .........................الفصل الرابع

۲۹۹ 
 

، ) ح��������ب  ل ل��������ون ، وك��������لك��������: ( نج��������د  األولفف��������ي المقط��������ع          
: ، وف������ي الثال������ث ) ، وك������ل م������ا  أح������الم، وك������ل ك������ل موس������يقى(  :وف������ي الث������اني

) ك�����ل ي�����وم : ( ف�����ي المقط�����ع الراب�����ع فنج�����د  أم�����ا) . ك�����ل ج�����رح ، وك�����ّل رج�����اء (
عـــــــرة قـــــــد وف�������ي ك�������ل ه�������ذه المواض�������ع نج�������د الش�������ا. وق�������د اس�������تعملتها م�������رتين 

 . الى نكرة لتحقيق معنى اإلحاطة واالستغراق ) كل (  أضافت
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 :الخاتمـــــــــة
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۳۰۱ 
 

 ةـــــــــمـاتـالخ
  

وجه�����د بح�����ث ف�����ي نت�����اج المبدع�����ة  ،وت�����أني ق�����راءة  ،إنع�����ام نظ�����ربع�����د 
وف������ي م������ا  ،النث������ري والش������عري) رحمه������ا هللا( )(العراقي������ة 

 :له عالقة بموضوع األطروحة، خلص الباحث إلى ما يأتي
 

ف������ي وع������ي  متأص������لة ج������ذور إن األس������لوب واألس������لوبية مص������طلح ل������ه •
ومؤلف�������ات علم�������اء العربي�������ة الق�������دماء ب�������دءا م�������ن الخلي�������ل ب�������ن أحم�������د 

يك����ن علم����ا قائم����ا ل����ه ض����وابطه وقوانين����ه إل����ى أن  لكن����ه ل����م الفراهي����دي،
) ال�������نظم:(باس�������م )عب�������د الق�������اهر الجرج�������اني(ظه�������رت مالمح�������ه عن�������د 

ال�����ذي ه�����و ت�����وخي مع�����اني النح�����و ف�����ي الك�����الم،وإن أس�����لوب فن�����ان م�����ا 
اللغ������ة ف������ي أنس������اق  مف������ردات ورص������فه يع������رف م������ن طريق������ة نظم������ه

جاري�����ة عل�����ى وف�����ق س�����نن اللس�����ان المتواض�����ع عليه�����ا الت�����ي وق�����رت ف�����ي 
 - فالفن�������ان كص�������احب فص�������وص.المنش�������ئ والمتلق�������يذه�������ن ك�������ل م�������ن 

 يرتبه��������ا بموهبت��������ه لتظه��������ر متآلف��������ة -بحس��������ب تعبي��������ر اب��������ن المقف��������ع
ف�������رق ب�������ين البح�������ث األس�������لوبي وب�������ين البح�������ث يلك�������ن م�������ا ، متناس�������قة

الظ�������روف المحيط�������ة  البالغ�������ي ه�������و إن األس�������لوبية تأخ�������ذ بالحس�������بان
بالمب��������دع وب��������المنتج،على عك��������س البح��������ث البالغ��������ي ال��������ذي ي��������درس 

 .المنتج المبدع بمعزل عن صاحبه
(وتطبيق������ا لمقتض������يات البح������ث األس������لوبي ف������إن مح������يط   

(  االجتم�����اعي والثق�����افي ق�����د ب�����دا أث�����ره واض�����حا ف�����ي ش�����عرها

 -خاص�����ة الش�����عرف�����ي  - ه�����احي�����ث ظه�����ر جلي�����ا تأثر،  وكأن�����ه ص�����دى ل�����ه
، وبدراس����������تها األدب����������ين  وبمس����������كنها ه����������ا الع����������ائلي الم����������تعلم ،بمحيط

وبنفس���������ها القلق���������ة المتش���������ائمة نتيج���������ة تأثره���������ا  العرب���������ي والغرب���������ي،
 اإيمانه����� إل�����ى وبم�����ا عايش�����ت م�����ن ح�����وادث كوني�����ة، بالفلس�����فة الوجودي�����ة،

ك�����ل ه�����ذا ك�����ان ل�����ه كبي�����ر األث�����ر  .واطمئنانه�����ا لج�����دوى الخل�����ق والوج�����ود
 .في نفسها ومن ثم في نتاجها
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آراء ف�����ي اللغ�����ة عام�����ة وف�����ي لغ�����ة ) (ل�����ـلق�����د كان�����ت  •

األس�������لوب :(الش�������عر خاص�������ة والس�������يما فيم�������ا س�������مي ف�������ي البح�������ث ب�������ـ
إن الش������عر : إذ تق������ول.ال������ذي يمث������ل عالق������ة الش������اعر باللغ������ة) ال������داخلي

الح������ق س������كرة لغوي������ة تتح������ول فيه������ا اللغ������ة إل������ى أض������واء وموس������يقى 
س�����مي  ق�����دتنم�����از ب�����ه لغ�����ة الش�����عر ع�����ن لغ�����ة النث�����ر فم�����ا أم�����ا . وظ�����الل

ن لغ�������ة النث�������ر فضفاض�������ة أ :في�������ه رىوت������� )جيراألس�������لوب الخ�������ا:(ب�������ـ
موس�����عة ينطل�����ق فيه�����ا الن�����اثر دونم�����ا خ�����وف أو ح�����ذر م�����ن اإلطال�����ة،على 

مرك�����زة تح�����وي  عك�����س لغ�����ة الش�����عر الت�����ي يج�����ب أن تك�����ون مض�����غوطة
وأن تتس������م بن������وع م������ن  ، اني كثي������رة بأق������ل م������ا يمك������ن م������ن ألف������اظمع������

 .الغموض إثارة وتنشيطا لذهن المتلقي
أن للص���������وت المف���������رد م���������ن ) (وتعتق���������د   

أص�����وات العربي�����ة دالل�����ة خاص�����ة ب�����ه يكتس�����بها م�����ن مخرج�����ه وطريق�����ة 
 )اب�����ن جن�����ي( :تهممتكون�����ه متابع�����ة ف�����ي ه�����ذا بع�����ض الق�����دماء وف�����ي مق�����د

وت��������رى أن الش��������اعر يح��������س األص��������وات إحساس��������ا .بآرائ�������ه المعروف��������ة
،وإن ك�����ل ح�����رف وج�����د ف�����ي خاص�����ا لت�����أتي ف�����ي ش�����عره متناس�����قة متآلف�����ة

م�����ن األس�����باب االجتماعي�����ة والجغرافي�����ة ، ويمي�����ل  مكان�����ه لس�����بب مك�����ين
الباح�����ث إل�����ى ال�����رأي القائ�����ل بع�����دم دالل�����ة الص�����وت المف�����رد عل�����ى معن�����ى 
م����ا ل����م يقت����رن بأص����وات أخ����رى تك����ون مف����ردة متواض����ع عليه����ا وعل����ى 

 .داللتها
عل�����ى ال�����رغم م�����ن دعوته�����ا إل�����ى التجدي�����د  له�����ا ،إن م�����ا يس�����جل   

فض������ها احترامه������ا قواع������د النح������و العرب������ي ور :ف������ي ك������ل ش������يء ه������و
وانتقاده��������ا مح��������اوالت بع��������ض معاص��������ريها ال��������ذين  ، المس��������اس به��������ا

أرادوا نق�������ض ه�������ذه القواع�������د ب�������دعوى التجدي�������د ومواكب�������ة العص�������ر،إذ 
وإن قوانينه������ا منب������ع  ، ي������ان جمي������ل مكتم������للغتن������ا العربي������ة ك نت������رى أ

ن علين��������ا المحافظ��������ة عليه��������ا وع��������دم االس��������تهانة به��������ا،وإذا أو جماله��������ا،
ن�������ز دف�������ين م�������ن المف�������ردات أراد أح�������د التجدي�������د ف�������إن ف�������ي العربي�������ة ك

واألس������اليب ل������م تمت������د إليه������ا أي������د المب������دعين بع������د،وإنها عط������اء الينف������د 
 .وتعطي جديدا للعصور كلها

ه������و إن������ه  ، وله������ا رأي ف������ي الفع������ل قس������ما م������ن أقس������ام الك������الم  
وه�����و .س�����يس الن�����اطقين به�����ا وتقلب�����ات حي�����اتهميمث�����ل إنس�����انية اللغ�����ة وأحا

 بين������وا ال������ذين ماءرأي اليبتع������د كثي������را ع������ن رأي علم������اء العربي������ة الق������د
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أن ف������ي الفع������ل دالل������ة عل������ى الحرك������ة والتج������دد بخ������الف االس������م ال������ذي 
أن تق�����ديم االس�����م  إل�����ى - م�����ثال - ذهبل�����ذا فه�����ي ت�����. ي�����دل عل�����ى الثب�����ات

، وه�����ي به�����ذا تواف�����ق  عل�����ى الفع�����ل ي�����ذهب بحيوي�����ة الك�����الم وبق�����وة االس�����م
البص�������ريين عل�������ى إع�������رابهم االس�������م المق�������دم عل�������ى فعل�������ه مبت�������دءا ال 

 .فاعال
وج���������ود الت���������رادف ق���������ي  )(وت���������رفض   

ألن������ه ال يمك������ن أن تك������ون كلمت������ان بمعن������ى واح������د والب������د أن العربي������ة؛ 
وه����ذا يتس����ق م����ع رأيه����ا ف����ي دالل����ة .يك����ون بينهم����ا ف����رق عل����ى وج����ه م����ا

مكون���������������������ة ) فونيم���������������������ات( الص���������������������وت المفرد،فاألص���������������������وات
 .)مورفيمات(للكلمات

ألنه�������ا  ؛ اظ�������ا عامي�������ةتعي�������ب عل�������ى الش�������عراء اس�������تعمالهم ألفو  
وك������ذلك  . جة تعك������س العواط������ف البدائي������ة وض������حالة الفك������رلغ������ة س������اذ

ألنه�����ا تقت�����ل الش�����عر ق�����تال وتقط�����ع س�����بيل  ؛ اس�����تعمالهم ألفاظ�����اً قاموس�����ية
وق������د التزم������ت كثي������را بم������ا نظ������رت  .والمتلق������ي ب������دعالتواص������ل ب������ين الم

 .وأوصت به غيرها
 
ف�����إن الح�����زن والقل�����ق والتش�����اؤم  )(أم�����ا ف�����ي ش�����عر  •

والتش����كك ه����و م����ا يلف����ت انتب����اه المتلق����ي وال س����يما ف����ي ش����عر المرحل����ة 
 .مرحل����ة التعبي����ر ع����ن ال����نفس عن����د أغل����ب الش����عراءتع����د الت����ي  األول����ى

فكي����ف به����ا وه����ي تعت����رف ص����راحة بأنه����ا تعب����ر ع����ن نفس����ها ف����ي ج����ل 
وق��������د أف��������ادت الش��������اعرة م��������ن أغل��������ب أنس��������اق  !.نتاجه��������ا الش��������عري

المتلق��������ي  إلث��������ارةمنبه��������ات ومعين��������ات أس��������لوبية  وأس��������اليب العربي��������ة
ا ع�����ن حزنه�����ا وقلقه�����ا والس�����يما وش�����د انتباه�����ه إل�����ى فنه�����ا،والتعبير به�����

 ألم������ر،وا الن������داء والندب������ة واالس������تغاثة، ، االس������تفهام بأدوات������ه :أنس������اق
أض�����حى مزي�����ة ف�����ي ش�����عرها  يال�����ذ ، وك�����ذلك نس�����ق التك�����رار والتمن�����ي

ال������ذي  ي،التكثي������ف اللغ������و: يمك������ن تس������ميته ب������ـأف������ادت من������ه ف������ي م������ا 
اتخ������ذت من������ه وس������يلة ض������غط عل������ى ذه������ن المتلق������ي لترس������خ وتؤك������د 

وه������ي ف������ي توظيفه������ا ه������ذه األنس������اق خدم������ة  .ماتري������د إيص������اله إلي������ه
 لص�����ورها الش�����عرية وموس�����يقاها ل�����م تح�����د ع�����ن س�����نن اللس�����ان العرب�����ي،

 .ولم تأت بجديد فيها
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بدراس�����ة مج�����ال التص�����رف ف�����ي ح�����دود ولم�����ا كان�����ت األس�����لوبية تعن�����ى    •
ال�������ذي عرف�������ه علم�������اء العربي�������ة ) الع�������دول(انض�������وى  ،قواع�������د اللغ�������ة

البح����ث  وق����د ب����ين. تح����ت ه����ذا الب����اب م����ن البح����ث األس����لوبي الق����دماء  
 االنزي�������اح، االنته�������اك،( :المص�������طلح األمث�������ل وأن غي�������ره مث�������لأن�������ه 

يمك������ن قبول������ه ب������ديال عن������ه ف������ي درس  ال ...)خ������رق الس������نن الش������ناعة،
العربي�������ة الح�������ديث ؛ ألن الع�������دول ل�������يس خرق�������ا لقواع�������د العربي�������ة وال 

زياح������ا عنه������ا ب������ل ه������و مزيته������ا ووج������ه م������ن وج������وه إعجازها،وب������ه ان
 ل����ه ه����و وق����د اجت����رح تعري����ف.ن����زل ال����ذكر الحك����يم فبه����ت ال����ذي كف����ر

س�����لوك لغ�����وي جم�����الي ترتف�����ع ب�����ه دالل�����ة أنس�����اق ال�����نص عل�����ى  :إن�����ه
 . االستعمال البريء للغة

ت الع�������دول وال س�������يما مثاب�������ة لتجلي�������ا )(وش�������عر  

 ت�����أخير الت�����ي أف�����ادت منه�����ا ف�����ي تحقي�����قوالتق�����ديم وال ،الح�����ذف وال�����ذكر 
جه��������ا المع��������اني الت��������ي أرادته��������ا وف��������ي إض��������فاء الش��������عرية عل��������ى منت

وق������د س������ارت  .نظام������ه الموس������يقي العروض������ياإلب������داعي وف������ي خدم������ة 
ول����م تخ����رق  ب����ه عل����ى م����ا ش����اع ف����ي اللس����ان العرب����ي فل����م تنته����ك قاع����دة،

ج�������از للش�������عراء م�������ن ض�������رورات ش�������عرية فإنه�������ا  وحت�������ى م�������ا. س�������نة
 .في مواضعها وقد أشير لها در،ابتعدت عنها إال ما ن

 
أم������ا مفرداته������ا فإنه������ا م������ن المعج������م العرب������ي وه������ي مم������ا ت������تالءم م������ع  •

 :تل������ك ه������ي ، ألفاظ������ا أن������ارت ش�����عرها وزه������ا به������ا لك������ن.روح العص�����ر
وق������د  .الت������ي ت������دل عل������ى تأثره������ا ب������القرآن الك������ريم ، األلف������اظ القرآني������ة

 .استعملت منه مفردات ال تراكيب كاملة
ت������أثرا بغيره������ا م������ن ة عل������ى الطبيع������ة وب������رزت ك������ذلك أأللف������اظ الدال������ 

 ، محم������د حس������ن اس������ماعيل ، عل������ي محم������ود ط������ه: (الش������عراء الع������رب
 ، ب��������ايرون كيتس،ش��������يلي ،(  :وم��������ن الغ��������ربيين ، )واب��������راهيم ن��������اجي

وق�������د أحس�������نت الش�������اعرة  .وحب�������ا منه�������ا للطبيع�������ة الحي�������ة ، )وغي�������رهم
 .توظيفها في رسم صورها الشعرية وخدمة موسيقاها

 :والس��������يما جم��������وع التكس��������يرم��������ن  وكث��������رت ف��������ي ش��������عرها ص��������يغ  
عب����رت به����ا الش����اعرة ع����ن كب����ر حج����م م����ا تش����عر ب����ه  ،  )أفع����ال،فعول(

ل����م تلت����زم بم����ا قال����ت ب����ه ف����ي ه����ذا الب����اب  إال أنه����ا .تج����اه مختل����ف األم����ور
 ا بالحرك�����ات،وتعربه�����) س�����نين(: عل�����ى )س�����نة(وه�����و إنه�����ا تفض�����ل جم�����ع 
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) الق������رآن(وم������ا تف������ردت ب������ه ه������و جمعه������ا .فق������د جمعته������ا جم������ع س������المة
ل���������م  إذ ، )الص���������هايين: (عل���������ى) الص���������هيوني(و ، )ئينالق���������را( :عل���������ى

 .يسمع لهما هذا الجمع
وش�������كل اس�������تعمالها بع�������ض الص�������يغ الفعلي�������ة المزي�������دة مالم�������ح   

الت�����ي ت�����رى فيه�����ا معن�����ى ) تفع�����ل( :وال س�����يما ص�����يغة ب�����ارزة، أس�����لوبية
معن�����ى  متابع�����ة ف�����ي ه�����ذا النح�����ويين ف�����ي بي�����انهم االحتش�����اد وب�����ذل الجه�����د،

لت������ي تت������ذوق فيه������ا معن������ى ال������بطء ا )تفاع������ل( :وص������يغة .ه������ذه الص������يغة
ين والمعن������ى األش������يع له������ا عن������د النح������وي .والحرك������ة المتمهل������ة المتريث������ة

 :وك��������ذلك ص��������يغة .فض��������ال ع��������ن مع��������ان أخ��������ر ، المش��������اركة :ه��������و
لك�����ن  الطل�����ب ومع�����ان أخ�����رى، :الت�����ي يش�����يع ف�����ي اس�����تعمالها) اس�����تفعل(
)( وه�����ذا م�����ا ال يقب�����ل، !ت�����رى فيه�����ا معن�����ى االرتخ�����اء 

 .د واضح في المفردات التي على هذه الصيغةإذ إن بذل الجه
ومم����������ا يلف����������ت انتب����������اه المتلق����������ي أيض����������ا ه����������و اس����������تعمالها   

 .أس واألم�����لي�����نفس�����يتها المتأرجح�����ة ب�����ين ال ال�����ذي يظه�����ر )ع�����اد:(الفع�����ل
 ه�����ا ف�����ي بن�����اء تراكيبه�����ا ، وم�����نالت�����ي أف�����ادت من )ك�����ل( :لفظ�����ة وك�����ذلك
 .تحقيق المعنى الذي تبغيهفي  )اإلحاطة والشمول(معناها 

ف�������ي  -قت ـل�������ـطـد انـق������� )(إن  :ص�������ة الق�������ول وخال •

وإن لغته�����ا ف�����ي ش�����عرها كان�����ت  بالجدي�����د م�����ن الق�����ديم، -آرائه�����ا اللغوي�����ة 
س������واء ك������ان ذل������ك بأنس������اق تعبي������ر معاص������رة  ، واض������حة غي������ر معق������دة

اس�������تعمالها مف�������ردات تلوكه�������ا بأم  موافق�������ة لقواع�������د النح�������و العرب�������ي،
ة عل�������ى اللس�������ان وال وال ثقيل������� ، وال وع�������رة، غريب�������ة باأللس�������ن ليس�������ت 

 .على السمع
     



 المحتويات  
 

 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 ۳ - ۱ المقدمة
 ۲٥-٤ )المفهوم والنشأة(أسلوبية اللغة  التمهيد

 

 ۱۱-٦ األسلوبية
 ۱۳-۱۱ األسلوبية والبالغة

 ۱٦-۱٤ أسلوبية اللغة
 ۲٥-۱۷ )الحياة واإلبداع( نازك المالئكة

 ۱۹ ديةأبرز آثارها الشعرية والنق
 ۲٥-۲۰ نازك المالئكةما أثــّر في إبداع 

 
 ۲۲-۲۱ )المسكن والثقافة(الجو األسري 

 ۲٤-۲۲ اإللحاد واإليمان
 ۲٤ الحوادث الكونية والسياسية

 ۲٥-۲٤ األدب العربي واألدب الالتيني
 ۹٦-۲٦ ولغة الشعر العربي الحديث نازك المالئكة الفصل األول

 

 ٤۲-۲۷ الشاعر واللغة
 ۳٤-۲۸ األسلوب الداخلي 

 ٤۲-۳٥ األسلوب الخارجي
 ٥٥-٤۳ داللة الصوت المفرد

 ٤۸-٤٥ األسلوبية والدرس الصوتي 
 ٥٥-٤۸ الصوت المفرد والمعنى

 ٦٦-٥٦ االلتزام بالقاعدة النحوية
 ۷۸-٦۷ التجديد في اللغة وإحياء األلفاظ

 ۹٦-۷۹ آراء لغوية أخرى

 
 ۸٤-۸۰ وحركيتهالفعل إنسانية 

 ۸۸-۸٥ رفضها الترادف في العربية
 ۹۲-۸۹ رفضها األلفاظ المعجمية في الشعر

 ۹٦-۹۳ رفضها العامية في الشعر
 ۱۹۲-۹۷ نازك المالئكةأنساق التعبير عن ظاهرة الحزن واليأس في شعر  الفصل الثاني

 

 ۱۰۳-۹۹ أنساق التعبير
 ۱۰۸-۱۰٤ نازك المالئكةالحزن واليأس والتشاؤم عند 

 ۱۲۱-۱۰۹ نسق االستفهام
 ۱۳۸-۱۲۲ نسق النداء
 ۱٥۲-۱٤۰ نسق األمر
 ۱٥۹-۱٥۳ نسق التمني

 ۱۷۲-۱٦۰ نسق التكرار
 ۲٤۰-۱۷۳ نازك المالئكةالعدول في شعر  الفصل الثالث



 
 ۱۸۱-۱۷٥ العدول 

 ۲۱۲-۱۸۲ الحذف والذكر
 ۱۸٦-۱۸۳ توطئة 

 

 

 ۱۹۲-۱۸۸ حذف المسند إليه
 ۱۹۷-۱۹۲ حذف المسند

 ۱۹۹-۱۹۷ ذكر المسند إليه
 ۲۰۲-۱۹۹ حذف المفعول به

 ۲۰٤-۲۰۲ حذف مفعول المشيئة
 ۲۰۷-۲۰٤ حذف الجار والمجرور

 ۲۱۱-۲۰۷ حذف األداة

 ۲۰۹-۲۰۷ حذف أداة االستفهام 
 ۲۱۱-۲۰۹ حذف أداة النداء

 ۲۱۲-۲۱۱ حذف التمييز
 ۲٤۰-۲۱۳ التقديم والتأخير

 

 ۲۱۷-۲۱٤ توطئة
 ۲۲۱-۲۱۷ تقديم المسند إليه

 ۲۲٥-۲۲۱ تقديم المسند
 ۲۲۷-۲۲٥ تقديم المفعول به
 ۲۳۱-۲۲۷ تقديم شبه الجملة

 ۲۳۳-۲۳۱ تقديم الحال
 ۲۳٦-۲۳۳ على الموصوف تقديم الصفة

 ۲٤۰-۲۳٦ تقديم المصدر
 ۲۹۹-۲٤۱ نازك المالئكة لوحدة اللغوية المفردة في شعرا الفصل الرابع

 

 ۲٤۹-۲٤۳ المفردة في الدرس األسلوبي
 ۲٥۹-۲٥۰ األلفاظ القرآنية
 ۲۷۰-۲٦۰ ألفاظ الطبيعة

 ۲۸۰-۲۷۱ صيغ جمع التكسير
 ۲۹۰-۲۸۱ صيغ الفعل المزيدة

 ۲۹٥-۲۹۱ )عاد(الفعل 
 ۲۹۹-۲۹٦ )كل(لفظة 

 ۳۰٥-۳۰۰ الخاتمة
 ۳۲۳-۳۰٦ البحث ومراجعهر مصاد

 A-B ملخص باللغة االنكليزية
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 همراجع والبحث مصادر 

 

ريمالكَ القرآن 

رش������يد عب������د ال������رحمن  .د :أبح������اث ونص������وص ف������ي فق������ه اللغ������ة العربي������ة  .۱
 .م۱۹۸۸ ، بغداد ، مطبعة وزارة التعليم العالي ، العبيدي

محم������د حماس������ة عب������د  .د ):التحلي������ل النص������ي للش������عر( اإلب������داع الم������وازي .۲
 ، الق����������اهرة ، دار غري����������ب للطباع����������ة والنش����������ر والتوزي����������ع ، اللطي����������ف

 .م۲۰۰۱
ش�������كري محم�������د  .د ):مق�������االت مترجم�������ة( إتجاه�������ات البح�������ث األس�������لوبي .۳

 .م۱۹۸٥ ، دار العلوم ، عياد
 ، الحمي��������د جي��������ده عب��������د.د :ي��������دة ف��������ي الش��������عر العرب��������يدالج االتجاه��������ات .٤

 .م۱،۱۹۸۰، ط بيروت ، مؤسسة نوفل
 نال�����������رحم عب�����������دل ال�����������دين ج����������ال :الق�����������رآن اإلتق����������ان ف�����������ي عل�����������وم .٥

للقاض������ي أب������ي بك������ر  نق������رآإعج������ازا ل: وباله������امش ).ه������ـ۹۱۱(الس������يوطي
 .م۱،۱۹۸۰ط ، بيروت ، المكتبة الثقافية ، الباقالني

 تق����ي ال����دين عل����ي ب����ن عب����د الك����افي الس����بكي، :أحك����ام ك����ل وم����ا علي����ه ت����دل .٦
 .م۲۰۰۰، بغداد ، ، دار الشؤون الثقافية العامة طه محسن .د :تح

مطبع������ة لجن������ة الت������أليف والترجم������ة  ، إب������راهيم مص������طفى :إحي������اء النح������و .۷
 .م۱۹٥۹ ، اهرةوالنشر، الق

 .م۱۹٦۱مصر، ، أحمد زكي :تح ، قفعمابن ال :األدب الصغير .۸
أب�����������ي محم�����������د عب�����������دهللا ب�����������ن مس�����������لم ب�����������ن قتيب�����������ة  :أدب الكات�����������ب .۹

مطبع�����ة  ، الحمي�����د محم�����د محي�����ي ال�����دين عب�����د :ت�����ح ، )ـه�����۲۷٦(ال�����دينوري
 .م۱۹۸٥=هـ۱۳۷۷،  ۳ط ، مصر ، السعادة

 ، بمنش������ورات اتح������اد الكت������اب الع������ر ، محم������د تحريش������ي :أدوات ال������نص.۱۰
 .م۲۰۰۰ ، دمشق

 ، عب�������د العل�������يم الس�������يد ف�������ودة:أس�������اليب االس�������تفهام ف�������ي الق�������رآن الك�������ريم.۱۱
 .ت.مؤسسة دار الشعب، القاهرة،د

ق���������يس اس���������ماعيل .د:أس���������اليب الطل���������ب عن���������د النح���������ويين والبالغي���������ين .۱۲
 .م۱۹۸۸ ، بيت الحكمة األوسي ،
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 :ص�������ححه وعل�������ق علي�������ه ، عب�������د الق�������اهر الجرج�������اني:أس�������رار البالغ�������ة.۱۳
 ، بي������روت دار المعرف������ة للطباع������ة والنش������ر، ، االس������يد محم������د رش������يد رض������

 .م۱۹۷۸=هـ۱۳۹۸ ، لبنان
ع�����الم  ، أحم�����د مخت�����ار عم�����ر.د :ترجم�����ة ، م�����اريو ب�����اي :أس�����س عل�����م اللغ�����ة.۱٤

 .م۱۹۹۸=هـ۱٤۱۹، ۸، ط القاهرة ، الكتب
مكتب������ة  ، محم������ود فهم������ي حج������ازي.د:األس������س اللغوي������ة لعل������وم المص������طلح.۱٥

 .غريب،د،ت
ويف،دار مص�������������طفى س�������������:الفن�������������ي األس�������������س النفس�������������ية لإلب�������������داع.۱٦

 .م۱۹٥٥المعارف،مصر، 
دراس��������������ة بالغي��������������ة تحليلي��������������ة ألص��������������ول األس��������������اليب (األس��������������لوب.۱۷

 .م۱۹۷٦، ۱، مكتبة النهضة المصرية،طأحمد الشايب.د):األدبية
منذرعياش�����������ي،مركز .د:بيي�����������ر جيرو،ترجم�����������ة:األس�����������لوب واألس�����������لوبية.۱۸

 .اإلنماء القومي، بيروت،د،ت
،دار نك�������اظم س�������عد ال�������دي:كراه�������ام هاف،ترجم�������ة:األس�������لوب واألس�������لوبية.۱۹

 .م۱۹۸٥آفاق عربية، بغداد، 
بس�������ام بركة،المؤسس�������ة الجامعي�������ة .د:ج�������ورج مولينيه،ترجم�������ة:األس�������لوبية.۲۰

 .م۱۹۹۹=هـ۱٤۲۰، ۱للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت،ط
ف����������تح هللا أحم����������د ):م����������دخل نظ����������ري ودراس����������ة تطبيقي����������ة(األس����������لوبية.۲۱

 .م۱۹۹۰سليمان،الدار الفنية للنشر والتوزيع،القاهرة، 
،الدار العربي�����������ة المس�����������دي معب�����������د الس�����������ال.د:وباألس�����������لوبية واألس�����������ل.۲۲

 .م۱۹۸۲، ۳للكتاب،تونس،ط
أحم������د محم������د ش������اكرو :اب������ن السكيت،ش������رح وتحقي������ق:إص������الح المنط������ق.۲۳

 .عبدالسالم هارون،دار المعارف،مصر
أب�����ي الحس�����ن عب�����د المل�����ك ب�����ن قري�����ب ب�����ن (اختياراألص�����معي:األص�����معيات.۲٤

أحم����������������د محم����������������د ش����������������اكر و عبدالس����������������الم :، ت����������������ح)عب����������������دهللا
 .م۱۹۷٦مصر، هارون،دارالمعارف،

إب������������راهيم أنيس،مطبع������������ة لجن������������ة البي������������ان .د:األص������������وات اللغوي������������ة.۲٥
 .م۱۹٦۱، ۳العربي،القاهرة،ط

دراس������������������������ة ف������������������������ي عل������������������������م (أص������������������������وات وإش������������������������ارات.۲٦
أدور حن������������������������������ا، وزارة :،ترجم������������������������������ةكوندراتوف.أ):اللغ������������������������������ة

 .م۱۹٦۹راق،عاإلعالم،ال
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عل��������ي أب��������و المكارم،منش��������ورات الجامع��������ة .د:أص��������ول التفكي��������ر النح��������وي.۲۷
 .م۱۹۷۳=هـ۱۳۹۳الليبية، 

تم������ام .د):دراس������ة ابس������تمولوجية للفك������ر اللغ������وي عن������د الع������رب(ص������ولاأل.۲۸
 .م۱۹۸۸حسان، دارالشؤون الثقافية العامة،بغداد، 

رش��������������دي علي��������������ان وقحط��������������ان .د:أص��������������ول ال��������������دين األس��������������المي.۲۹
 .م۱۹۸۲، ۲عبدالعزيزالدوري، مطبعة جامعة بغداد،ط

بك�������������ر محم�������������د ب�������������ن س�������������هل  وأب�������������:األص�������������ول ف�������������ي النح�������������و.۳۰
لي،مؤسس�������������ة عب�������������د الحس�������������ين الفت.د:،ت�������������ح)ه�������������ـ۳۱٦(الس�������������راج

 .م۱۹۸۸، ۳الرسالة،بيروت،ط
ن�������ايف خرما،سلس�������لة .د:المعاص�������رة أض�������واء عل�������ى الدراس�������ات اللغوي�������ة.۳۱

 .م۱۹۷۹، ۲عالم المعرفة، الكويت،ط
عائش������ة عب������د . د: اإلعج������از البي������اني للق������رآن ومس������ائل ن������افع ب������ن األزرق.۳۲

 .م ۱۹۷۱الرحمن ، مطابع دار المعارف بمصر ، 
، دار مي���������ة ، ) الس���������يابب���������در ش���������اكر : (األعم���������ال الش���������عرية الكامل���������ة.۳۳

 .م۲۰۰٦دمشق، 
ن�������������������������������ازك :(األعم�������������������������������ال الش�������������������������������عرية الكامل�������������������������������ة .۳٤

 .م۲۰۰۸،دارالعودة،بيروت،لبنان، )المالئكة
،المجل������س األعل������ى للثقاف������ة، )ن������ازك المالئك������ة:(األعم������ال النثري������ة الكامل������ة.۳٥

 .م۲۰۰۰
محم������د :ج������الل ال������دين الس������يوطي،تح:ف������ي عل������م أص������ول النح������و االقت������راح.۳٦

، ۱ت�������ب العلمي�������ة،بيروت،لبنان،طحس�������ن محم�������د حس�������ن اس�������ماعيل،دار الك
 .م۱۹۸۸=هـ۱٤۲۸

ريم�������������������ون طح�������������������ان،دار الكت�������������������اب .د:األلس�������������������نية العربي�������������������ة.۳۷
 .م۱۹۷۲، ۱اللبناني،بيروت،ط

عب�������اس .د:ف�������ي الخط�������اب النق�������دي والبالغ�������ي عن�������د الع�������رب االنزي�������اح.۳۸
 .م۲۰۰۹، ۱رشيد الددة،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،ط

ال������رحمن ب������دوي،دار  عب������د.د:اإلنس������انية والوجودي������ة ف������ي الفك������ر العرب������ي.۳۹
 .م۱۹۸۲=هـ۱٤۰۳العلم،بيروت، لبنان، 

البرك���������ات  وكم���������ال ال���������دين أب���������:اإلنص���������اف ف���������ي مس���������ائل الخ���������الف.٤۰
، ٤،دار إحي����������������اء الت����������������راث العرب����������������ي،ط)ه����������������ـ٥۷۷(األتب����������������اري

 .م۱۹٦۱=هـ۱۳۸۰
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الس����يد عل����ي ص����در ال����دين ب����ن معص����وم :أن����وار الربي����ع ف����ي أن����واع الب����ديع.٤۱
دي ش����������اكر ه����������ا:،حقق����������ه وت����������رجم لش����������عرائه)ه����������ـ۱۱۲۰(الم����������دني 

 .م۱۹٦۹، ۱شكر،مطبعة النعمان،النجف األشرف،ط
م�����ازن :،ت�����ح)ه�����ـ۳۳۷(القاس�����م الزج�����اجي وأب�����:اإليض�����اح ف�����ي عل�����ل النح�����و.٤۲

 .م۱۹٥۹=هـ۱۳۷۸مطبعة المدني،مصر،  المبارك،
 .م۱۳۲۸، ۱ط ، مصر ، يــان األندلســـــيح وأب :طر المحيـحالب.٤۳
بدرال����������دين محم����������د ب����������ن عب����������دهللا :البره����������ان ف����������ي عل����������وم الق����������رآن.٤٤

محم�����������������������د أبوالفض�����������������������ل ابراهيم،المكتب�����������������������ة :تحالزركش�����������������������ي،
  .م۲۰۰٦=هـ۱٤۲۷العصرية،صيدا،لبنان، 

محم���������د عب���������د المطلب،الش���������ركة .د:أخ���������رىالبالغ���������ة العربي���������ة ق���������راءة .٤٥
 .م۱۹۹۷ ،القاهرة،)لونجمان(المصرية العالمية للنشر

محم��������د عب��������دالمطلب،الهيأة المص��������رية العام��������ة .د:البالغ��������ة واألس��������لوبية.٤٦
 ۱۹۸۲للكتاب، 

محم��������د .د):التك��������وين الب��������ديعي(عر الحداث��������ةبن��������اء األس��������لوب ف��������ي ش��������.٤۷
 .م۱۹۹٥، ۲عبدالمطلب،دار المعارف،القاهرة،ط

محم�������د ال�������ولي ومحم�������د :ج�������ان كوهين،ترجم�������ة:بني�������ة اللغ�������ة الش�������عرية.٤۸
 .م۱۹۸٦، ۱العمري،دار تربقال للنشر،الدارالبيضاء،المغرب،ط

بن بح������������������ر وعثم������������������ان عم������������������ر وأب������������������:البي������������������ان والتبي������������������ين.٤۹
ب������������������ة عبدالس������������������الم هارون،مكت:،ت������������������ح)ه������������������ـ۲٥٥(الج������������������احظ

 .م۱۹۸٥=هـ۱٤۰٥، ٥الخانجي،القاهرة،ط
، ۱ولفنس�������������ون،دار القلم،بي�������������روت،ط.أ:ت�������������أريخ اللغ�������������ات الس�������������امية.٥۰

 .م۱۹۸۰
 .م۱۹٦۲زكريا إبراهيم،دار اآلداب،بيروت،.د:تأمالت وجودية.٥۱
عب�������دهللا محم�������د الغ�������ذامي،المركز :تأني�������ث القص�������يدة والق�������ارئ المختل�������ف.٥۲

 .م۱۹۹۹، ۱الثقافي العربي،الدار البيضاء،ط
محمدعب��������دهللا ب��������ن مس��������لم ب��������ن قتيب��������ة  وأب��������:ل الق��������رآنتأوي��������ل مش��������ك.٥۳

الس������������يد أحم������������د ص������������قر،مكتبة دار التراث،الق������������اهرة، : ،تحال������������دينوري
 .م۲۰۰٦=هـ۱٤۲۷

عب��������د المل��������ك مرت��������اض ، . د: التحلي��������ل الس��������يميائي للخط��������اب الش��������عري.٥٤
 .ت. اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، د

عكاش�����ة،دار النش�����ر  محم�����ود.د:التحلي�����ل اللغ�����وي ف�����ي ض�����وء عل�����م الدالل�����ة.٥٥
 .م۲۰۰٥للجامعات، مصر، 
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محم������د فتوح،الن������ادي .د:ي������وري لوتمان،ترجم������ة:تحلي������ل ال������نص الش������عري.٥٦
 .م۱۹۹۹=هـ۱٤۲۰ ،۱األدبي، جدة،السعودية،ط

ح��������اكم مال��������ك لعيبي،منش��������ورات وزارة الثقاف��������ة :الت��������رادف ف��������ي اللغ��������ة.٥۷
 .م۱۹۸۰واإلعالم، العراق، 

عل����������ي عب����������اس .د:تط����������ور الش����������عرالعربي الح����������ديث ف����������ي الع����������راق.٥۸
 .م۱۹۷٥زارة اإلعالم،العراق، علوان،منشورات و

رمض���������������������ان .د:برجشتراس���������������������ر،ترجمة:التط���������������������ور النح���������������������وي.٥۹
 .م۱۹۸۲=هـ۱٤۰۲عبدالتواب،مكتبة الخانجي بمصر، 

عل������������ي ب������������ن محم������������د الجرجاني،دارإحي������������اء الت������������راث :التعريف������������ات.٦۰
 .م۲۰۰۳=هـ۱٤۲٤العربي،بيروت، لبنان، 

المحل�����ي و ج�����الل ال�����دين  ج�����الل ال�����دين محم�����د ب�����ن أحم�����د:تفس�����ير الجالل�����ين.٦۱
محم�����د ك�����ريم ب�����ن س�����عيد راجح،مكتب�����ة :طي، ق�����دم ل�����ه وعل�����ق علي�����هالس�����يو

 .م۱۹۸۸، ٥النهضة،بغداد،ط
عزال������������������������������دين .د:التفس������������������������������ير النفس������������������������������ي ل������������������������������ألدب.٦۲

 .إسماعيل،دارالعودة،بيروت،د،ت
حمي����������د أحم����������د عيس����������ى :التق����������ديم والت����������أخير ف����������ي الق����������رآن الك����������ريم.٦۳

 .م۱۹۹٦العامري،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد، 
ن���������ور ال���������دين عل���������ي الس���������يد،عالم :ثيرالتكري���������ر ب���������ين المثي���������ر والت���������أ.٦٤

 .م۱۹۸۹، ۲الكتب،بيروت،ط
محم��������د عاب��������د الج��������ابري،مركز دراس��������ات .د:تك��������وين العق��������ل العرب��������ي.٦٥

 .م۱۸۹۸، ٤الوحدة العربية، بيروت،دار الطليعة،ط
الط��������اهر ب��������ن حس��������ين بومزبر،ال��������دار :التواص��������ل اللس��������اني والش��������عرية.٦٦

 .م۲۰۰۷=هـ۱٤۲۸، ۱العربية للعلوم، بيروت،لبنان،ط
 .م۱۹٦۹، ۲محمد النويهي،بيروت،ط.د:اقد األدبيثقافة الن.٦۷
للرم�����������اني والخط�����������ابي :ث�����������الث رس�����������ائل ف�����������ي إعج�����������از الق�����������رآن.٦۸

محم�����������د خل�����������ف هللا ومحم�����������د زغل�����������ول س�����������الم،دار :والجرج�����������اني،تح
 .المعارف بمصر،د،ت

بكرمحم�����������د ب�����������ن الحس�����������ن ب�����������ن دري�����������د  وأب�����������:جمه�����������رة اللغ�����������ة.٦۹
إب���������راهيم ش���������مس :،عل���������ق علي���������ه ووض���������ع حواش���������يه)ه���������ـ۳۲۱(األزدي

 .ٍم۲۰۰٥=هـ۱٤۲٦، ۱العلمية،بيروت،لبنان،ط الدين،دار الكتب
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نج�����م ال�����دين ):تلخ�����يص كن�����ز البراع�����ة ف�����ي أدوات اليراع�����ة(ج�����وهر الكن�����ز.۷۰
محم�����د زغل�����ول .د:،ت�����ح)ه�����ـ۷۳۷(أحم�����د ب�����ن اس�����ماعيل اب�����ن األثي�����ر الحلب�����ي

 .سالم،منشأة المعارف باألسكندرية،د،ت
محم������ود :حاش������ية الصبان،ش������رح األش������موني عل������ى ألفي������ة اب������ن مال������ك،تح.۷۱

 .ٍم۲۰۰۲=هـ۱٤۲۳، ۱كتبة الصفا،القاهرة،طبن الجميل، م
دار كم�����ال خي�����ر ب������ك،.د:حرك�����ة الحداث�����ة ف�����ي الش�����عر العرب�����ي المعاص�����ر.۷۲

، ۲الفك�������������������ر للطباع�������������������ة والنش�������������������ر والتوزيع،بيروت،لبن�������������������ان،ط
 .م۱۹۸٦=هـ۱٤۰٦

ش���������هاب ال���������دين محم���������ود :حس���������ن التوس���������ل إل���������ى ص���������ناعة الترس���������ل.۷۳
يوس�����������ف،دار الرش�����������يد  عثم�����������انأك�����������رم : ،ت�����������ح)ه�����������ـ۷۲٥(الحلب�����������ي

 .م۱۹۸۰ للنشر،العراق،
عبدالس���������الم :عثم���������ان عم���������رو ب���������ن بحرالج���������احظ،تح وأب���������:الحي���������وان.۷٤

 .م۱۹٥۲، ۱هارون،القاهرة،ط
س�������������مير أحم�������������د .د:حيوي�������������ة اللغ�������������ة ب�������������ين الحقيق�������������ة والمج�������������از.۷٥

 .م۱۹۹٦معلوف،منشورات اتحاد الكتاب العرب، 
محم���������������د اله���������������ادي :خص���������������ائص األس���������������لوب ف���������������ي الش���������������وقيات.۷٦

 .م۱۹۸۱معة التونسية،الطرابلسي،منشورات الجا
حس�������ن عباس،منش�������ورات :روف ف������ي العربي�������ة ومعانيه������اخص������ائص الح�������.۷۷

 .م۱۹۹۸اتحاد الكتاب العرب، 
محم�������د عل�������ي :ص�������نعة أب�������ي الف�������تح عثم�������ان ب�������ن جن�������ي،تح:الخص�������ائص.۷۸

 .م۱۹٥۲النجار،دار الكتاب العربي،بيروت،لبنان، 
ش����������وقي ض����������يف،دار .د:ٍ◌دراس����������ات ف����������ي األدب العرب����������ي الح����������ديث.۷۹

 .، د،ت۲المعارف،مصر،ط
ر غري������ب للطباع������ة والنش������ر ش������ر،داكم������ال ب.د:دراس������ات ف������ي عل������م اللغ������ة.۸۰

 .م۱۹۸۸القاهرة، والتوزيع 
ص������������بحي الص������������الح،دار العل������������م .د:دراس������������ات ف������������ي فق������������ه اللغ������������ة.۸۱

 .م۲۰۰۷، ۱۸ط للماليين،بيروت،لبنان،
محم������د عب������د الخ������الق عض������يمة،دار :ٍ◌دراس������ات ألس������لوب الق������رآن الك������ريم.۸۲

 .م۲۰۰٤الحديث، القاهرة،
لق�������اهرة، أحم������د مخت������ار عمر،ع������الم الكتب،ا.د:دراس������ة الص������وت اللغ������وي.۸۳

 .م۲۰۰٤=هـ۱٤۲٥
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محم�����د عب������د الم�����نعم خاطر،الهي������أة .د:دراس�����ة ف�����ي ش������عر ن�����ازك المالئك������ة.۸٤
 .م۲۰۰۷المصرية العامة للكتاب، 

ص��������الح :ج��������ان كانتينو،ترجم��������ة:دروس ف��������ي عل��������م أص��������وات العربي��������ة.۸٥
،مركز الدراس�������������ات والبح�������������وث، التونس�������������يةالقرم�������������ادي، الجامع�������������ة 

 .م۱۹٦٦
الس�������يد :علق علي�������هني،اإلم�������ام عب�������د الق�������اهر الجرج�������ا:دالئ�������ل اإلعج�������از.۸٦

محم���������د رش���������يد رض���������ا،دار المعرف���������ة للطباع���������ة والنش���������ر،بيروت،لبنان، 
 .م۱۹۷۸=هـ۱۳۹۸

محم����������ود محم����������د :الق����������اهر الجرج����������اني،تح عب����������د:دالئ����������ل اإلعج����������از.۸۷
 .م۱۹۹۲=هـ۳،۱٤۱۳شاكر،مطبعة المدني، القاهرة،ط

 .د،تإبراهيم أنيس،مكتبة األنجلو المصرية،.د:داللة األلفاظ.۸۸
محم��������د محم��������د موس��������ى،مكتبة .د):ي��������ةدراس��������ة بالغ(دالل��������ة التراكي��������ب.۸۹

 .م۱۹۸۷=هـ۱٤۰۸ ،۲وهبة،القاهرة، ط
جوزي���������ف ميشال،المؤسس���������ة العربي���������ة .د:دلي���������ل الدراس���������ات األس���������لوبية.۹۰

 .م۱۹۸٤، ۱الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،ط
كم�������ال بش�������ر،مكتبة .د:س�������تيفن أولمان،ترجم�������ة:دور الكلم�������ة ف�������ي اللغ�������ة.۹۱

 .م۱۹۷۲، ۳الشباب بمصر، ط
أحم�����د :،حقق�����ه وض�����بطه وش�����رحه)س�����ن ب�����ن ه�����انئالح(دي�����وان أب�����ي ن�����واس.۹۲

 .عبد المجيد الغزالي،دار الكتاب العربي،بيروت،د،ت
اق ب����������������ن اب����������������راهيم حس����������������إب����������������راهيم إ وأب����������������:دي����������������وان األدب.۹۳

ؤسس������������ة دار أحم������������د مخت������������ار عمر،م.د:،ت������������ح)ه������������ـ۳٥۰(الف������������ارابي
 . ۲۰۰۳=هـ۱٤۲٤، ۱الشعب،ط

 .م۱۹٥۷بغداد، جميل المالئكة،.د:رباعيات الخيام.۹٤
ن�������ازك المالئك�������ة،دار الش�������ؤون :ق�������االت أخ�������رىس�������ايكلوجية الش�������عر وم.۹٥

 .م۱۹۹۳الثقافية العامة، بغداد،
محم�����د حس�����ن :الف�����تح عثم�����ان ب�����ن جن�����ي،تح وأب�����:س�����ر ص�����ناعة اإلع�����راب.۹٦

محم�������������������������������د حس�������������������������������ن اس�������������������������������ماعيل،دار الكت�������������������������������ب 
 .م۲۰۰۷=۲،۱٤۲۸العلمية،بيروت،لبنان،ط

محم�����د عب�����د هللا ب�����ن محم�����د ب�����ن س�����عيد ب�����ن س�����نان  وأب�����:س�����ر الفص�����احة.۹۷
عب�����������د المتع�����������ال :ل�����������ق علي�����������ه،ص�����������ححه وع)ه�����������ـ٤٦٦(الخف�����������اجي 

الص���������������عيدي،مطبعة محم���������������د عل���������������ي ص���������������بيح وأوالده،مص���������������ر، 
 .م۱۹٥۲=هـ۱۳۷۲
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ب������ن  به������اء ال������دين عب������د هللا:ش������رح اب������ن عقي������ل عل������ى ألفي������ة ب������ن مال������ك.۹۸
محم���������د محي���������ي ال���������دين عب���������د الحمي���������د،دار : ،ت���������ح)ه���������ـ۷٦۹(عقي���������ل
 .م۱۹۷۲=هـ۱۳۹۲، ۱٥الفكر،ط

خال�������������د ب�������������ن عب�������������د هللا :ش�������������رح التص�������������ريح عل�������������ى التوض�������������يح.۹۹
ب محم�������د باس�������ل عي�������ون ا لس�������ود،دار الكت�������: ،ت�������ح)ه�������ـ۹۱۰(األزه�������ري

 .م۲۰۰٦=هـ۱٤۲۷، ۲العلمية،بيروت،لبنان،ط
إيلي������ا : ش������رح دي������وان أب������ي تم������ام ، ض������بط معاني������ه وش������روحه وأكمله������ا.۱۰۰

 .م۱۹۸۱،  ۱الحاوي ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، لبنان ، ط
يوس���������ف حس���������ن :ش���������رح الرض���������ي عل���������ى الكافية،تص���������حيح وتعلي���������ق.۱۰۱

 .م۱۹۷۸=هـ۱۳۹۸يونس،  عمر،جامعة قار
رض�������ي ال�������دين محم�������د ب�������ن الحس�������ن :ش�������رح ش�������افية اب�������ن الحاج�������ب.۱۰۲

محم�����������د ن�����������ور الحس�����������ن :،ت�����������ح)ه�����������ـ٦۸٦(االس�����������ترآبادي النح�����������وي 
 .م۱۹۷٥=هـ۱۳۹٥وآخرون،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان، 

 .ابن يعيش،عالم الكتب،بيروت،د،ت:شرح المفصل.۱۰۳
محم�����������د .د:الش�����������عر الج�����������اهلي م�����������نهج ف�����������ي دراس�����������ته وتقويم�����������ه.۱۰٤

 .مية للطباعة والنشر،القاهرة،د،تالنويهي،الدار القو
الش�����������عر العرب�����������ي تط�����������ور أش�����������كاله وموض�����������وعاته بت�����������أثير األدب .۱۰٥

ش������فيع .د:س������عد مص������لوح و.د:موري������ه، ترجم������ه وعل������ق علي������ه.س:الغرب������ي
 .م۱۹۸٦السيد،دار الفكر العربي،القاهرة، 

محم������د ص������ابر عبي������د،المركز .د:ش������عرية الحج������ب ف������ي خط������اب الجس������د.۱۰٦
 .م۱،۲۰۰۷رب،طالثقافي العربي، الدار البيضاء،المغ

 .م۱۹۸٥، ۱أدونيس،دار اآلداب،بيروت،ط:الشعرية العربية.۱۰۷
الس�����يد أحم�����د :ت�����ح):ه�����ـ۳۹٥(الحس�����ن أحم�����د ب�����ن ف�����ارس وأب�����:الص�����احبي.۱۰۸

 .م۱۹۷۷صقر،مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية،القاهرة، 
علي����������ه (اب����������دينالص����������حيفة الس����������جادية الكامل����������ة لإلم����������ام زي����������ن الع.۱۰۹

در،دار الكت��������اب العرب��������ي محم��������د ب��������اقر الص��������الس��������يد :،تق��������ديم)الس��������الم
 .م۲۰۰٥=هـ۱٤۲٦، ۱للطباعة والنشر والتوزيع،بغداد، ط

ه������الل الحس������ن ب������ن عب������د هللا ب������ن  وأب������):الكتاب������ة والش������عر(الص������ناعتين.۱۱۰
عل������������ي محم������������د البج������������اوي :ت������������ح ،)ه������������ـ۳۹٥(س������������هل العس������������كري 

 .م۱۹۷۱،دار الفكر العربي،۲وآخرون،ط
ن������������ازك المالئك������������ة،دار العل������������م :الص������������ومعة والش������������رفة الحم������������راء.۱۱۱

 .م۱۹۷۱، ۲ن،بيروت،طللماليي
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،ق������رأه )ه�����ـ۲۳۱(محم�����د ب�����ن س������الم الجمح�����ي:طبق�����ات فح�����ول الش������عراء.۱۱۲
 .محمود محمد شاكر،مطبعة المدني،مصر،د،ت رأبو فه:وشرحه

بكرمحم�������د ب�������ن الحس�������ن الزبي�������دي  وأب�������:طبق�������ات النح�������ويين واللغ�������ويين.۱۱۳
،دار المع����������ارف ۲محم����������د أب����������و الفض����������ل اب����������راهيم،ط: األندلس����������ي،تح

 .م۱۹۸٤بمصر، 
كاص�������د ياس�������ر الزيدي،منش�������ورات :د:ن الك�������ريمالطبيع�������ة ف�������ي الق�������رآ .۱۱٤

 .م۱۹۸۰وزارة الثقافة واإلعالم ،العراق،بغداد،
يحي������ى :الط������راز المتض������من ألس������رار البالغ������ة وعل������وم حق������ائق اإلعج������از.۱۱٥

محم�����د عب�����د الس�����الم :ب�����ن حم�����زة ب�����ن عل�����ي ب�����ن اب�����راهيم العلوي،مراجع�����ة
، ۱ش�����������������������اهين،دار الكت�����������������������ب العلمي�����������������������ة، بيروت،لبن�����������������������ان،ط

 .م۱۹۹٥=هـ۱٤۱۰
ط�����������اهر س�����������ليمان .د:ف ف�����������ي ال�����������درس النح�����������ويظ�����������اهرة الح�����������ذ.۱۱٦

حمودة،ال���������������������������دار الجامعي���������������������������ة للطباع���������������������������ة والنش���������������������������ر 
 .والتوزيع،األسكندرية،د،ت

يوه���������ان ):دراس���������ات ف���������ي اللغ���������ة واللهج���������ات واألس���������اليب(العربي���������ة.۱۱۷
رمض�����������ان عب�����������د التواب،مكتب�����������ة الخ�����������انجي بمص�����������ر، .د:فك،ش�����������رح

 .م۱۹۸۰
هن������ري فليش،تعري������ب ):نح������و بن������اء لغ������وي جدي������د(العربي������ة الفص������حى.۱۱۸

عب�����������������������������د الص�����������������������������بور ش�����������������������������اهين،دار .د:وتحقي�����������������������������ق
 .م۲،۱۹۸۳المشرق،بيروت،ط

به�����اء ال�����دين أب�����ي حام�����د :ع�����روس األف�����راح ف�����ي ش�����رح تلخ�����يص المفت�����اح.۱۱۹
خلي����ل اب����راهيم .د:،ت����ح)ه����ـ۷۷۳(أحم����د ب����ن عل����ي ب����ن عب����د الك����افي الس����بكي

 .م۲۰۰۱=هـ۱٤۲۲، ۱خليل،دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان،ط
ص��������الح فض��������ل،دار الكت��������اب .د:عل��������م األس��������لوب والنظري��������ة البنائي��������ة.۱۲۰

 .م۱۹۹۲، ۱المصري،القاهرة، ط
كم���������ال بش���������ر،دار غري���������ب للطباع���������ة والنش���������ر .د:عل���������م األص���������وات.۱۲۱

 ..م۲۰۰۰والتوزيع،القاهرة، 
مجي���������د الماش��������طة،الجامعة الع���������راق :بالمر،ترجم��������ة.أف:عل��������م الدالل���������ة.۱۲۲

 .م۱۹۸٥،  المستنصرية
، ۱حم������������د مخت������������ار عمر،جامع������������ة الكوي������������ت،طأ.د:عل������������م الدالل������������ة.۱۲۳

 .م۱۹۸۲=هـ۱٤۰۲
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، ٤عل�������ي عب�������د الواح�������د وافي،مكتب�������ة نهض�������ة مص�������ر،ط.د:عل�������م اللغ�������ة.۱۲٤
 ۱۹٥۷=هـ۱۳۷۷

يوئي��������ل يوس��������ف .د:فردين��������ان دي سوس��������ير،ترجمة:عل��������م اللغ��������ة الع��������ام.۱۲٥
 .م۱۹۸٥عزيز،دار آفاق عربية،بغداد، 

محم���������ود الس���������عران،دار .د):العرب���������ي للق���������ارئمقدم���������ة ( ةاللغ���������عل���������م .۱۲٦
 .للطباعة والنشر،بيروت،د،تربية ة العالنهض

حس����������ن طبل،مكتب����������ة اإليم����������ان .د:مع����������اني تأص����������يل وتقي����������يمال عل���������م.۱۲۷
 .م۱۹۹۹=هـ۱٤۲۰، ۱بالمنصورة،ط

اب����������ن رش����������يق :العم����������دة ف����������ي محاس����������ن الش����������عر وآداب����������ه ونق����������ده.۱۲۸
محم��������د محي��������ي ال��������دين عب��������د الحمي��������د،دار : ،ت��������ح)ه��������ـ٤٥٦(القيروان��������ي

 .م۱۹۷۲، ٤الجيل،بيروت،ط
طب���������������ا محم���������������د ب���������������ن أحم���������������د ب���������������ن طبا:عي���������������ار لش���������������عر.۱۲۹

محم����������د زغل����������ول .ط����������ه الح����������اجري و د.د:،ت����������ح)ه����������ـ۳۲۲(العل����������وي
 .م۱۹٥٦سالم،المكتبة التجارية الكبرى،القاهرة، 

ه��������الل الحس��������ن ب��������ن عب��������د هللا ب��������ن س��������هل  وأب��������:الف��������روق اللغوي��������ة.۱۳۰
محم������د باس������ل عي������ون :،عل������ق علي������ه ووض������ع حواش������يه)ه������ـ٤ق(العس������كري

 .م۲۰۰۹، ۱السود،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان، ط
رمض����������ان عب����������د التواب،مكتب����������ة .د:ربي����������ةفص����������ول ف����������ي فق����������ه الع.۱۳۱

 .م۲۹۸۷=هـ۱٤۰۸، ۳الخانجي،القاهرة،ط
 .م۱۹۹۰حاتم الضامن،جامعة بغداد، .د:فقه اللغة.۱۳۲
كاص��������د ياس��������ر الزي��������دي،دار الكتب،جامع��������ة .د:فق��������ه اللغ��������ة العربي��������ة.۱۳۳

 .م۱۹۸۷=هـ۱٤۰۷الموصل، 
، ۲أمي���������ل ب���������ديع يعق���������وب،ط.د:فق���������ه اللغ���������ة العربي���������ة وخصائص���������ها.۱۳٤

 .م۱۹۹۹
اب��������������راهيم الس��������������امرائي،دار العل��������������م .د:فق��������������ه اللغ��������������ة المق��������������ارن.۱۳٥

 .م۱۹٦۸للماليين،بيروت، 
حبي������ب مونس������ي،اتحاد الكت������اب .د:فلس������فة المك������ان ف������ي الش������عر العرب������ي.۱۳٦

 .م۲۰۰۱العرب،دمشق، 
نبي������ل رش������اد س������عد،دار .د:الفلس������فة الوجودي������ة عن������د نيق������وال بردي������ائيف.۱۳۷

 .م۲۰۰٦، ۱الشؤون الثقافية العامة،بغداد،ط
 .م۲۹۷۹، ۱زكي نجيب محمود،ط:في فلسفة النقد.۱۳۸
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،عم��������ان،األردن، ۱ي��������ل،طاب��������راهيم خل.د:ف��������ي لغ��������ة األدب وأدب اللغ��������ة.۱۳۹
 .م۲۰۰۸=هـ۱٤۲۹

اب�������������راهيم أنيس،مكتب�������������ة األنجل�������������و .د:ف�������������ي اللهج�������������ات العربي�������������ة.۱٤۰
 م۲۰۰۳المصرية،القاهرة، 

وتطبي���������ق عل���������ى الم���������نهج العلم���������ي  قواع���������د(ف���������ي النح���������و العرب���������ي.۱٤۱
مه����������دي المخزومي،مطبع����������ة مص����������طفى الب����������ابي الحلب����������ي .د):الح����������ديث

 ۱۹٦٦=هـ۱۳۸٦، ۱مصر،طوأوالده ب
مه������دي المخزوم������ي،دار الرائ������د .د):نق������د وتوجي������ه(ف������ي النح������و العرب������ي .۱٤۲

 .م۱۹۸٦=هـ۱٤۰٦، ۲العربي،بيروت،ط
مج���������د ال���������دين محم���������د ب���������ن يعق���������وب الفي���������روز :الق���������اموس المح���������يط.۱٤۳

 .م۲۰۰۰، ۲،دار إحياء التراث العربي،بيروت،ط)هـ۸۱۷(آبادي
و،ج�������ان أزوال�������د ديكر:الق�������اموس الموس�������وعي الجدي�������د لعل�������وم اللس�������ان.۱٤٤

من������������ذر عياش������������ي،المركز الثق������������افي .د:م������������اري سش������������ايفر، ترجم������������ة
 .م۲۰۰۷، ۲العربي،الدار البيضاء،المغرب،ط

ن��������������ازك المالئك��������������ة،دار العل��������������م :قض��������������ايا الش��������������عر المعاص��������������ر.۱٤٥
 .م۲۰۰۷، ۱٤للماليين،بيروت،ط

محم�������د ال�������ولي ومب�������ارك :روم�������ان ياكبس�������ون،ترجمة:قض�������ايا الش�������عرية.۱٤٦
 .م۱۹۸۸، ۱ب،طحنون،دار تربقال للنشر،الدار البيضاء،المغر

محم����������د النويهي،مكتب����������ة الخ����������انجي،دار .قض����������ية الش����������عر الجدي����������د،د.۱٤۷
 .م۱۹۷۱الفكر،القاهرة، 

العب����������اس محم����������د ب����������ن يزي����������د  وأب����������:الكام����������ل ف����������ي اللغ����������ة واألدب.۱٤۸
عب�����������د الحمي�����������د هن�����������داوي،دار الكت�����������ب : ،ت�����������ح)ه�����������ـ۲۸٥(المب�����������رد

 .م۲۰۰۳=هـ۱٤۲٥، ۱العلمية،بيروت،لبنان،ط
ت�����ي ب�����ن ي�����ونس نق�����ل أب�����ي بش�����ر م:كت�����اب أرس�����طو ط�����اليس ف�����ي الش�����عر.۱٤۹

ش�����كري .د:القن�����ائي م�����ن الس�����ريانية إل�����ى العربية،حقق�����ه م�����ع ترجم�����ة حديث�����ة
محم�����������د عي�����������اد،دار الكت�����������اب العرب�����������ي للطباع�����������ة والنش�����������ر،القاهرة، 

 .م۱۹٦۷=هـ۱۳۸٦
عب�������������د ال�������������رحمن الخلي�������������ل ب�������������ن أحم�������������د  وكت�������������اب العين،أب�������������.۱٥۰

اب�����������راهيم .مه�����������دي المخزوم�����������ي و د.د:،ت�����������ح)ه�����������ـ۱۷٥(الفراهي�����������دي
 .م۱۹۸۰راق، السامرائي،دار الرشيد للنشر،الع
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أب�������ي بش�������ر عم�������رو ب�������ن عثم�������ان ب�������ن قنب�������ر (الكتاب،كت�������اب س�������يبويه.۱٥۱
، ۱عب��������د الس��������الم هارون،مكتب��������ة الخ��������انجي بالق��������اهرة،ط:،ت��������ح)ه��������ـ۱۸۰

 .م۱۹۸۸=هـ۱٤۰۸
ع��������ن حق��������ائق التنزي��������ل وعي��������ون األقاوي��������ل ف��������ي وج��������وه  الكش��������اف.۱٥۲

،دار )ه�������ـ٥۳۸(القاس�������م محم�������ود ب�������ن عم�������ر الزمخش�������ري وأب�������:التأوي�������ل
 .م۱۹۷۷=هـ۱٤۱۷،لبنان، ،بيروت۱إحياء التراث العربي،ط

،دار )ه�����ـ۷۱۱(محم�����د ب�����ن مك�����رم ب�����ن منظ�����ور اإلفريق�����ي:لس�����ان الع�����رب.۱٥۳
 .صادر، بيروت،د،ت

عب������اس محم������ود ):مزاي������ا الف������ن والتعبي������ر ف������ي اللغ������ة(اللغ������ة الش������اعرة.۱٥٤
 .م۱۹۷۳العقاد،منشورات المكتبة العصرية،بيروت، 

إب�������راهيم السامرائي،المؤسس�������ة العربي�������ة .د:لغ�������ة الش�������عر ب�������ين جيل�������ين.۱٥٥
 .م۱۹۸۰، ۲والنشر،ط للدراسات

عم�������ران خض�������ير الكبيس�������ي،وكالة :لغ�������ة الش�������عر العراق�������ي المعاص�������ر.۱٥٦
 .م۱۹۸۲المطبوعات، الكويت، 

عل�����������ي ناص�����������ر غال�����������ب،دار .د:لغ�����������ة الش�����������عر عن�����������د الج�����������واهري.۱٥۷
 .م۲۰۰۹=هـ۱٤۲۹، ۱الحامد،عمان،األردن، ط

زهي�����ر . د): دراس�����ة فني�����ة ف�����ي س�����قط الزن�����د(لغ�����ة الش�����عر عن�����د المع�����ري .۱٥۸
 .م۱۹۸۹الثقافية العامة ، بغداد ، غازي زاهد ، دار الشؤون 

محم����������د ):دراس����������ة ف����������ي ش����������عر حمي����������د س����������عيد(اللغ����������ة الش����������عرية.۱٥۹
 .م۱۹۹۷، ۱كنوني،بغداد،ط

تم���������ام حس���������ان،عالم الكت���������ب، .د:اللغ���������ة العربي���������ة معناه���������ا ومبناه���������ا.۱٦۰
 .م۲۰۰٤=هـ۱٤۲٥، ٤القاهرة،ط

 أحم���������د.د:ج���������ون كوين،ترجم���������ة):النظري���������ة الش���������عرية(اللغ���������ة العلي���������ا.۱٦۱
 .م۱۹۹٥ة، درويش،المجلس األعلى للثقاف

عب������������د الحمي������������د ال������������دواخلي و محم������������د :فن������������دريس،تعريب:اللغ������������ة.۱٦۲
 .م۱۹٥۰=هـ۱۳۷۰القصاص،لجنة البيان العربي،القاهرة، 

عب���������اس ص���������ادق .د:اللغ���������ة والمعن���������ى والس���������ياق،جون الينز،ترجم���������ة.۱٦۳
 .م۱۹۸۷، ۱الوهاب،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،ط

، ۱ف�������ائز ف�������ارس،األردن،ط:الف�������تح عثم�������ان ب�������ن جن�������ي،تح وأب�������:اللم�������ع.۱٦٤
 .م۱۹۸۸
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عب�����د ):دراس�����ة اس�����تقرائية تحليلي�����ة(لهج�����ات الع�����رب ف�����ي الق�����رآن الك�����ريم.۱٦٥
، ۱عب�����������د الناص�����������ر جب�����������ري،دار الكت�����������ب العلمي�����������ة،بيروت،لبنان،ط هللا

 .م۲۰۰۷
محم������������د غنيم������������ي .د:ج������������ان ب������������ول س������������ارتر،ترجمة:م������������ا األدب؟.۱٦٦

 .هالل،نهضة مصر للطباعة وانشر والتوزيع،القاهرة،د،ت
 وأب�����:ات واإليض�����اح عنه�����ا المحتس�����ب ف�����ي تبي�����ين وج�����وه ش�����واذ الق�����راء.۱٦۷

محم�������د عب�������د الق�������ادر عط�������ا،دار الكت�������ب :الف�������تح عثم�������ان ب�������ن جن�������ي،تح
 .م۱۹۹۸=هـ۱٤۱۹، ۱العلمية،بيروت،لبنان،ط

عل��������ي الفض��������ل الحس��������ن  وأب��������:مجم��������ع البي��������ان ف��������ي تفس��������ير الق��������رآن.۱٦۸
، ۲الطبرسي،مؤسس�������������������ة األعلم�������������������ي للمطبوعات،بيروت،لبن�������������������ان،ط

 .م۲۰۰٥=هـ۱٤۲٥
د ص�������ناوي،دار الفك�������ر س�������عي.د:م�������دخل إل�������ى عل�������م االجتم�������اع األدب�������ي.۱٦۹

 .م۱۹۹٤، ۱العربي،بيروت، ط
، ۲ش�����������كري محم�����������د عي�����������اد،ط:م�����������دخل إل�����������ى عل�����������م األس�����������لوب.۱۷۰

 .م۱۹۹۲=هـ،۱٤۱۳
محم�������د حس�������ن عب�������د العزي�������ز،دار النم�������ر .د:م�������دخل إل�������ى عل�������م اللغ�������ة.۱۷۱

 .م۱۹۹۱للطباعة، 
عل������ي الهن������داوي،دار .عم������اد الزغ������ول و د.د:م������دخل إل������ى عل������م ال������نفس.۱۷۲

 .م۲۰۰٤، ۲المتحدة،ط الكتاب الجامعي،العين،اإلمارات العربية
عب���������د ال���������رحمن بدوي،انتش���������ارات .د:م���������دخل جدي���������د إل���������ى الفلس���������فة.۱۷۳

 .هـ۱٤۲۸، ۱مدين،ط
بش��������رى موس��������ى ص��������الح،دار الش��������ؤون الثقافي��������ة .د:الم��������رآة والناف��������ذة.۱۷٤

 .م۲۰۰۱، ۱العامة،بغداد،ط
عب�������دهللا الطي�������ب المج�������ذوب، .د:المرش�������د إل�������ى فه�������م أش�������عار الع�������رب.۱۷٥

 .م۱۹٥٦مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده،
ج�������������الل ال�������������دين :المزه�������������ر ف�������������ي عل�������������وم اللغ�������������ة وأنواعه�������������ا.۱۷٦

محم��������د أحم��������د ج��������اد الم��������ولى وآخرون،مطبع��������ة عيس��������ى :الس��������يوطي،تح
 .البابي الحلبي وشركاه،د،ت

س�����عد ال�����دين ب�����ن مس�����عود ب�����ن ):ش�����رح تلخ�����يص مفت�����اح العل�����وم(المط�����ول.۱۷۷
عب�������د الحمي�������د هن�������داوي،دار الكت�������ب .د:،ت�������ح)ه�������ـ۷۹۲(عم�������ر التفت�������ازاني
 .هـ۱٤۲۲، العلمية،بيروت،لبنان
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فاض��������ل ص��������الح الس��������امرائي،جامعة .د:مع��������اني األبني��������ة ف��������ي العربي��������ة.۱۷۸
 .م۱۹۸۸=هـ۱٤۰۱، ۱بغداد،ط

محم�����د عل�����ي :،ت�����ح)ه�����ـ۲۰۷(يحي�����ى ب�����ن زي�����اد الف�����راء:مع�����اني الق�����رآن.۱۷۹
 .النجار،مطابع سجل العرب ،القاهرة،د،ت

فاض��������ل ص��������الح الس��������امرائي،دار الفك��������ر للطباع��������ة .د:مع��������اني النح��������و.۱۸۰
 .م۲۰۰۳=هـ۱٤۲۳، والنشر والتوزيع، عمان،األردن

عب�������د .د:ميكائي�������ل ريفاتير،ترجم�������ة وتعلي�������ق:مع�������ايير تحلي�������ل األس�������لوب.۱۸۱
، ۱الحمي���������د لحم���������داني،دار النج���������اح الجديدة،ال���������دار البيض���������اء،المغرب،ط

 .م۱۹۹۳
وأش��������هر  معج��������م الق��������راءات القرآني��������ة م��������ع مقدم��������ة ف��������ي القراءا��������ـت.۱۸۲

عب������د الع������ال س������الم مك������رم،دار .د:أحم������د مخت������ار عم������ر و.د: القراء،إع������داد
 .هـ۱٤۲٦، ۲لطباعة والنشر،طهران،طاألسوة ل

أحم������د مطل������وب،دار الش������ؤون الثقافي������ة .د:ج������م النق������د العرب������ي الق������ديممع.۱۸۳
 .هـ۱۹۸۹، ۱العامة،بغداد، ط

جم�������ال ال�������دين اب�������ن هش�������ام :مغن�������ي اللبي�������ب ع�������ن كت�������ب األعاري�������ب.۱۸٤
، ۱م��������ازن المبارك،مؤسس��������ة الص��������ادق،ط:، ت��������ح)ه��������ـ۷٦۱(األنص��������اري

 .هـ۱۳۷۸
الغن�����ي ج�����واد األس�����دي،دار حس�����ن عب�����د .د:مفه�����وم الجمل�����ة عن�����د س�����يبويه.۱۸٥

 .م۲۰۰۷=هـ۱،۱٤۲۸الكتب العلمية، بيروت،لبنان،ط
مجم������د عب������د الخل������ق عض������يمة،عالم :،ت������ح)ه������ـ۲۸٥(المب������رد:المقتض������ب.۱۸٦

 .الكتب،بيروت، د،ت
،دار الفك�����ر )ه�����ـ۸۰۸(عب�����د ال�����رحمن ب�����ن خل�����دون:مقدم�����ة اب�����ن خل�����دون.۱۸۷

 .ٍٍم۲۰۰٤=هـ۱٤۲٤للطباعة والنشر،بيروت،لبنان،
أنيس،مكتب��������������ة األنجل��������������و اب��������������راهيم .د:م��������������ن أس��������������رار اللغ��������������ة.۱۸۸

 .م۲۰۰۳، ۸المصرية،القاهرة،ط
دراس���������ة تحليلي���������ة لمس���������ائل عل���������م (م���������ن بالغ���������ة ال���������نظم العرب���������ي.۱۸۹

عب���������������د العزي���������������ز عب���������������د المعط���������������ي عرف���������������ة،عالم .د):المع���������������اني
 .م۱۹۸٤=هـ۱٤۰٥، ۲الكتب،بيروت،ط

ح����������������������ازم :منه����������������������اج البلغ����������������������اء وس����������������������راج األدب����������������������اء.۱۹۰
محم��������د الحبي��������ب ب��������ن الخوجة،المطبع��������ة :،ت��������ح)ه��������ـ٦۸٤(القرط��������اجني

 .م۱۹٦٦،الجمهورية التونسية، الرسمية
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عب��������د العظ��������يم .د:ن��������ازك المالئك��������ة ب��������ين الكتابي��������ة وتأني��������ث القص��������يدة.۱۹۱
 .م۲۰۱۰، ۱السلطاني،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،ط

دار الم����������دى للثقاف����������ة ):ة وش����������عر وأفك����������ارحي����������ا(ن����������ازك المالئك����������ة.۱۹۲
 .م۲۰۰۷والنشر،بغداد،العراق، سلسلة كتب شهرية، 

عب������د الجب������ار داود البص������ري،دار ):ري������ةالش������عر والنظ(ن������ازك المالئك������ة.۱۹۳
 .م۱۹۷۱=هـ۱۳۹۱الحرية للطباعة والنشر،بغداد، 

ص������باح ن������وري .د:ن������ازك المالئك������ة ف������ي المراج������ع العربي������ة والمعرب������ة.۱۹٤
 .م۲۰۰۹، ۱المرزوك، دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،ط

عل������ي الط������ائي،دار الش������ؤون :،إع������داد)الكت������اب ال������ذهبي(ن������ازك المالئك������ة.۱۹٥
 .م۱۹۹٥بغداد، الثقافية العامة، 

أحم���������د عب���������د الس���������تار .د):دراس���������ة ونق���������د منهج���������ي(نح���������و التيس���������ير.۱۹٦
 .م۱۹۸٤=هـ۱٤۰٤الجواري،مطبعة المجمع العلمي العراقي، 

اب������������راهيم الس������������امرائي،دار .د):نق������������د وبن������������اء(النح������������و العرب������������ي .۱۹۷
 .الصادق،بيروت،د،ت

 .م۱۹۷٤أحمد عبد الستار الجواري،بغداد، .د:نحو الفعل.۱۹۸
الجواري،مطبع������ة المجم������ع العلم������ي  أحم������د عب������د الس������تار:نح������و الق������رآن.۱۹۹

 .م۱۹۷٤=هـ۱۳۹٤العراقي،بغداد، 
خال��������د .د:فيل��������ي س��������انديرس،ترجمة:انيةنح��������و نظري��������ة أس��������لوبية لس��������.۲۰۰

 .م۲۰۰۳=هـ۱٤۲٤، ۱محمود جمعة،دار الفكر،دمشق،ط
أحم��������د محم��������د ف��������ارس،دار الفك��������ر .د:الن��������داء ف��������ي اللغ��������ة والق��������رآن.۲۰۱

 .م۱۹۸۹=هـ۱٤۰۹، ۱اللبناني،ط
مجم��������د ):ف��������ي الش��������عر العرب��������ي تجلي��������ات التن��������اص(ال��������نص الغائ��������ب.۲۰۲

 .م۲۰۰۱رات اتحاد الكتاب العرب،دمشق، وعزام،منش
عل������ي الط������ائي،دار :نص������ف ق������رن م������ن الش������عر العرب������ي الحديث،إع������داد.۲۰۳

 .م۲۰۰۰، ۱الشؤون الثقافية العامة،بغداد،ط
ع��������������دنان ب��������������ن ):النظري��������������ة والتطبي��������������ق(ال��������������نص واألس��������������لوبية.۲۰٤

 .م۲۰۰۰ذريل،منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق، 
عب�������د هللا محم�������د العض�������يبي،الدار العربي�������ة :كالية المعن�������ىال�������نص وإش�������.۲۰٥

 .م۲۰۰۹=هـ۱٤۱۳، ۱للعلوم،ناشرون، بيروت،ط
مص�������طفى .د:نظ�������ام اإلرتب�������اط وال�������ربط ف�������ي تركي�������ب الجمل�������ة العربي�������ة.۲۰٦

 .م۱۹۹۷، ۱،ط)لونجمان(حميده،الشركة المصرية العالمية للنشر
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محي�������ي ال�������دين :تن وارين،ترجم�������ةس�������ريني�������ه ويل�������ك و أو:نظري�������ة األدب.۲۰۷
 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر،د،تصبحي،

ص�������الح فض�������ل،دار الش�������ؤون .د:نظري�������ة البنائي�������ة ف�������ي النق�������د األدب�������ي.۲۰۸
 .م۱۹۸۷، ۳الثقافية العامة، بغداد،ط

نعم������ان ب������و :النظري������ة اللس������انية والبياني������ة عن������د اب������ن ح������زم األندلس������ي.۲۰۹
 .م۲۰۰٤قرة،منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق، 

اب�����راهيم محم�����ود .د:إل�����ى التفكي�����ك النق�����د األدب�����ي الح�����ديث م�����ن المحاك�����اة.۲۱۰
 .دار المسرة،د،تخليل،

عب������د الحمي������د :اب������ن األثي������ر،تح:النهاي������ة ف������ي غري������ب الح������ديث واألث������ر.۲۱۱
 .م۲۰۰۸هنداوي، المكتبة العصرية،صيدا،بيروت، 

محم������د عب������د المطلب،الهي������أة المص������رية العام������ة .د:هك������ذا تكل������م ال������نص.۲۱۲
 م۱۹۹۷للكتاب، 

ين عب�����د ال�����رحمن ج�����الل ال�����د:هم�����ع الهوام�����ع ف�����ي ش�����رح جم�����ع الجوام�����ع.۲۱۳
أحم���������د ش���������مس ال���������دين،دار الكت���������ب :ب���������ن أب���������ي بك���������ر الس���������يوطي،تح

 .م۲۰۰٦=هـ۱٤۲۷، ۲العلمية،بيروت،لبنان،ط
محم��������د خي��������ر الحلواني،الطبع��������ة .د:الواض��������ح ف��������ي النح��������و والص��������رف.۲۱٤

 م۱۹۸۲المغربية، 
حم�����������ادي :الوج�����������ه والقف�����������ا ف�����������ي ت�����������الزم الت�����������راث والحض�����������ارة.۲۱٥

 .م۱۹۸۸مود،تونس، ص
مجم��������د .د:ي واالنفص��������ام الجم��������اليوظيف��������ة األدب ب��������ين االلت��������زام الفن��������.۲۱٦

 .م۱۹۸٦النويهي،مطبعة الرسالة،مصر، 
ث�����امر خل�����ف ):دراس�����ة فني�����ة ف�����ي ش�����عر خلي�����ل الخ�����وري(وه�����ج العنق�����اء.۲۱۷

 .ٍم۲۰۰٦السوداني،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد، 
   

 :األطاريح والرسائل الجامعية
نج�����ود :لوبية ال�����نظم البالغ�����ي ف�����ي ض�����وء الدراس�����ات اللغوي�����ة الحديث�����ةأس����� .۱

ش������������م ش������������كري،أطروحة دكتوراه،كلي������������ة اآلداب،جامع������������ة بغ������������داد، ها
 .م۱۹۹۹=هـ۱٤۲۰

توجي�����ه الق�����راءات القرآني�����ة ف�����ي كت�����ب مع�����اني الق�����رآن حت�����ى نهاي�����ة الق�����رن  .۲
ج�����������واد ك�����������اظم عناد،أطروح�����������ة دكتوراه،كلي�����������ة :الثال�����������ث الهج�����������ري

 .م۱۹۹٤=هـ۱٤۱٥جامعة بغداد، /اآلداب
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طروحة ،س������الم ك������اظم األوس������ي،أوالتش������كيل ف������ي الش������عر العرب������ي  الرؤي������ا .۳
 .م۲۰۰۰جامعة بغداد، /دكتوراه، كلية التربية،ابن رشد

س������الم ك������اظم األوسي،رس������الة ماجس������تير،كلية :ال������زمن ف������ي ش������عر ال������رواد .٤
 .م۱۹۹۰جامعة بغداد،/التربية،ابن رشد

 
 :البحوث

أحم���������د مطلوب،مجل���������ة المجم���������ع العلم���������ي .د:األس���������لوبية إل���������ى أي���������ن؟.۱
 .م۱۹۸۸=هـ۱٤۰۹، ۳۹،مج۳العراقي،ج

س����������ليمان .د:س����������بيتزر مانويل،ترجم����������ة:وت����������اريخاألس����������لوبية عل����������م .۲
 .م۱۹۸۷،القاهرة،۱، مج۲العددالعطار،مجلة فصول،

نعم�������ة .د:الجمل�������ة العربي�������ة ف�������ي ض�������وء الدراس�������ات اللغوي�������ة الحديث�������ة.۳
،دار الش��������ؤون )دراس��������ات ف��������ي اللغ��������ة(رح��������يم العزاوي،كت��������اب الم��������ورد

 .م۱۹۸٦الثقافية العامة،بغداد، 
اتم الص������كر،مجلة آف������اق ح������:ح������ول عملي������ة األس������لوب وأس������لوبية التقب������ل.٤

 .م۱۹۹۱،السنة السادسة عشرة،بغداد، ۱۰العددعربية،
اب�������راهيم .د:س�������ؤاالت ن�������افع ب�������ن األزرق إل�������ى عب�������دهللا ب�������ن عب�������اس،تح.٥

 ، ٦،  ٥العدد الس���������امرائي،بحث مس���������تل م���������ن مجل���������ة رس���������الة االس���������الم،
 .السنة الثانية،د،ت

أحم�����������د مطلوب،بح�����������ث ف�����������ي كت�����������اب .د:لغ�����������ة ن�����������ازك المالئك�����������ة .٦
ة ،بقل������م نخب������)المالئكة،دراس������ات ف������ي الش������عر والش������اعرةن������ازك (ت������ذكاري

عب�������دهللا أحم�������د المهنا،ش�������ركة الربيع�������ان .د:م�������ن أس�������اتذة الجامعات،إع�������داد
 .م۱۹۸٥، ۱للنشر والتوزيع،الكويت،ط

بش������ير ابرير،مجل������ة .د:مفه������وم ال������نص ف������ي الت������راث اللس������اني العرب������ي.۷
 .م۲۰۰۷، ۲۳، مج۱العددجامعة دمشق،

 
 :الدوريات

جم�����������ادى / ۸:الس�����������نة الخامسة،الس�����������بت،۹۰۹ددجري�����������دة البيان،الع�����������.۱
 .م۲۰۰۷/حزيران/۲۳= هـ۱٤۲۸/ الثاني

/ ۲،  ۱الع����������دد العامة،بغداد، مجل����������ة األق����������الم،دار الش����������ؤون الثقافي����������ة.۲
 .م۱۹۹۲/ شباط، كانون الثاني

مجل��������������ة القل��������������م األدب��������������ي،دار الس��������������ياب للطباع��������������ة والنش��������������ر .۳
 .م۲۰۰۷،نوفمبر،  ۳العدد والتوزيع،لندن،
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IN THE NME OF ALLAH THE MOST GRACIOUS THE MERCIFUL  
 

Abstract 
   This dissertation is to study stylistic opinions and poetical results of 

Iraqi wonderful poetess Nazik AL-Mala'ika. The study connects between 

the old produced and rose to come within the new ones represented by the 

black-verse that librated the poets from the boundaries of the unique 

rhythm and two parts of the old verse. 

      The dissertation is divided into an introduction and four chapters. The 

introduction was just to show preliminary definition of the components of 

heading of the dissertation and stylistics of the language at Nazik AL-

Mala'ika. 

      Chapter one concerns with the study of stylistical opinions, entitles 

"Nazik  AL-Mala'ika and the language of Modern Arabic Poetry", 

dealing with the deep and surface styles .An indicator of products unique 

voice, binding with syntactical rule, renewal of language, renovation of 

utterances, humanity of verb, opposing synonyms in Arabic, refusal 

foreign utterances in poetry ,objection against Colloquial in poetry. 

    Chapter two deals with linguistic consistency by which the poetess 

expressed her sadness and pessimism through poetry, like: (Consistency 

of interrogative, Format of exclamation, format of the appeal and format 

of repetition) 

   Chapter three names as " Reversed in poetry of Nazik AL-Mala'ika" 

including sections of deletion, mention, presentation, and delay forming 

stylistic phenomena ,rising in her poetry like:(deletion of predicate, 

deletion of subject, mention predicate ,deletion of object , deletion of 

preposition, deletion of articles deletion of exclamation instruments ,  
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deletion of distinction .Whereas the sections of presentation and delay  

were (presenting predicate, presenting subject , presenting object , present 

clause, presenting adverb, presenting adjective over its noun and  

presenting the infinitive.) . 

    Chapter four studies the linguistic unity at Nazik AL-Mala'ika's  

poetry among which emerged ; Qur'anic utterances , natural  utterances, 

patterns of irregular plural , patterns  of extra verbs, the utter (each) and  

the verb (return). 

     As for requirements of a stylistic research, the dissertation takes into 

account the effective factors on Nazik AL-Mala'ika's products 

particularly the poetic one like: Educational and social living, her 

influence by other Arab and western poets. 

     I can not help, herein, just to present my great respect and regards to 

the professors of department of Arabic, in particular, the supervisor 

professor; Dr. ALI NASIR GHALIB who gave me most of his time, 

instructions and his great efforts to evaluate this study. 
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