
 

 

 

 

 الظواهر األسلوبية يف شعر أيب القاسم الشاّبي

  قصيدة )صلوات يف هيكل احلب( أمنوذجًا
 

2زهره نورمحمدنهال، 1مينا پيرزادنيا  3محمدرضا شيرخاني، *
 إيالمجبامعة  ا، قسم اللغة العربية وآداهبمساعدة ةأستاذ .1

 . ماجسترية يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة إيالم2

 إيالم، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أستاذ مساعد .2
 

 (7/1/2018؛ تاريخ القبول:  19/4/2017)تاريخ االستالم: 
 

 امللخّص

 لغـوي  مـن مُنطَلَـق    األديب اخلطـاب الـنص و  تعـىن بدراسـة   املناهج النقدية املعاصرة الل أهمّ من إنّ األسلوبية هي
 عالقتـها  وبيـان  اللغويـة  حتليـل الظـواهر   خالل يف األساليب من عن اجلماليات الكامنة البح  هي ومهمّت  األصلية

الشعورية. ميّثل هذا املنهج دوراا هامـاا يف نقـد األعمـال الشـعرية ألّن الشـعر تعـبري عـن عواطـف الشـاعر ومـا            باحلالة

التحليلـي، الظـواهر    -  تـأ ري عميـق يف النفـوس. تسـتعرض هـذ  الدراسـة عَـرَب األسـلوب الوصـفي         في  مـن السـحر فلـ   

األســلوبية يف قصــيدة )صــلوات يف هيكــل احلــب( أليب القاســم الشــابّي الــذي عــاا فيهــا موضــوع احلــب واشــتمل           

ر يف املستوى اللغوي وحياول الدراسة على مستويني: اللغوي واألديب. تظهر نتائج البح  أن الشاعر يرغب إىل التكرا

أن جيعـل اللفـظ موافقـاا للمعــىن ويف املسـتوى األديب يسـتعني بالصـور الفنيــة منـها االنزياحـات التشـبيهية واالســتعارة          

 .وسيلة للتعبري عن مشاعر 

 

 ةكلمات الرئيسال

 .األسلوبية، أبو القاسم الشابّي، التكرار، الصور الفنية
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 ةمقدم

ــاس وعــاداهتم يف    يإنّ األدب لســان  ة واللغــة يلّ اجملتمعــات البشــر كــنطــق عــن حــول  قافــة النّ

 لألدب ميزاناا النقد يكون جانب  النتقال عواطفهم ومشاعرهم وإىلعنصر هام وأداة ممتازة 

 وليسـ   ابتـة   تتغيّـر  ألن احليـاة  التغـيري  حالـة  يف دائمـاا  حـال أهنمـا   يف حيكـم عليـ    ومقياسـاا 

 يف األديب للنقـد  بالنسـبة  أمّـا  .الل تؤخذ منها بعضها من بعض آخـر  املواقف  تلف وكذلك

واجتاهـات   مـذاهب  األديب األفـق  يف راا كـبرياا حيـ  ظهـرت   تطـوّ  فقـد تطـوّر   األخـرية  العقـود 

 يف متميزة مكانة حتتلّ دراسات األسلوب»األذهان حي   الل أ ارت ومنها "األسلوبية" خمتلفة

 األعمـال األدبيـة   حتليـل ى علـ  مـن هـذ  لدراسـات    كـثري  ويقـوم  املعاصـرة  النقديـة  الدراسـات 

 تكمن قوي فن األدب أن اللغوي باعتبار شكلها من إنطالقاا والفنية اجلمالية واكتشاف قيمتها

 .(13تا: دون  )درويش،« عن مضمون ما يف طريقة التعبري قيمتها األوىل

إّن الشابّي شاعر يستخدم شـعر  لتَجسـيد أو بَلـوَرَة حبـ  الصـادق ونزعتـ  الوجدانيـة ولـذلك         

املقـال نتنـاول نبـذة    نستطيع أن نعرف شخصـيت  واجتاهاتـ  الشـعرية مـن خـالل شـعر . يف هـذا        

عن حيات  لكن الغـرض الرئيسـي هـو دراسـة املظـاهر األسـلوبية يف قصـيدت  )صـلوات يف هيكـل          

احلـب( ويقصــد املؤلفــون خــالل هـذ  الدراســة حتقيــق أهــداف منـها حتديــد مصــطلح األســلوبية    

ب ستخدام الشاعر هلذ  األمناط يف قصـيدت  هـذ . إذن ينبغـي أن جنيـ    اوتعيني أمناطها وكيفية 

 عن األسئلة التالية:

ما هو دافع الشابّي يف نظم هذ  القصيدة وهل استطاع أن جيسّد املوضوع يف إطار  .1

 األسلوبية بصورة رصينة؟

 كم كان الشاعرُ ناجحاا يف أن جيعلَ ألفاظ  موافقة ملعاني ؟ .2

بأيّ آلية من آليات التعبري استعان الشاعر لوصف حاالت  الروحية وكم كان النجاح  .3

   يف هذ  املُحاولة؟ حليفَ

 :االفتراضات

 إنّ دافع الشاعر الرئيسي يف نظم قصيدت  هذ  هو احلب وأحاسيس  حول املرأة. .1

 استخدم الشاعر األلفاظ الرقيقة والسهلة وربط بينها وبني مضمون شعر .  .2
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 استعان الشاعر من األدوات األسلوبية واملهارات البيانية لترسيم عواطف  ونبضات قلب .   .3

 :ة البح يلفخ

ر كثريون. وههُنـا نـذ  كـ تبوا عن  وعن حياتـ  وشـاعريت  وشـعر     كبري والذين كإنّ الشابّي شاعر 

 ق جمال البح  هنا: يالا من هذ  النماذج لضيعدداا قل

أمحدي. حتتوي  لعبد احلميد« الشابّي القاسم أيب شعر يف رومانسيّة مظاهر» مقالة .1

ميثّل هذا  همّ مضامين  يف شعر الشابّي الذيهذ  املقالة على املذهب الرومانسي وأ

  املذهب أحسن متثيالا يف تونس.

 ريي وأمكمل ورپ ة رستميلرق« مالمح املقاومة يف شعر أيب القاسم الشابّي» مقالة .2

أهمّ مالمح املقاومة يف شعر الشابّي وتظهر أن   هذ  املقالة إىلريا. تشينگفرهن

افحون يكرفضون الظلم والعدوان وين ين  والذ بوطنيالشاعر من الشعراء امللتزم

 قبلوا الذلّ واالحتقار أبداا. ياالستعمار دون أن 

 مصطفى توفيق إلياد «الشابّي القاسم الشعري أليب املعجم يف التشانمية الزنعة أ ر» .3

أبو الرب. تتناول هذ  الرسالة اجلانب اللغوي يف شعر الشاعر وجتمع األلفاظ الل 

 لها.يوحتلى تعلق  من األلفاظ األخريانم وما التشى تدلّ عل

ل هـذ  القصـيدة مـن وجهـة نظـر األسـلوبية       كل ، إذن حـاول  ن مل توجد دراسة أو مقالة حتلِـّ

ف الشــاعر يــة توظيــفكيدة وية يف هــذ  القصــيدرســوا أهــمّ نــات األســلوب يمؤلفــو البحــ  أن 

 .ريات التعبيآل

 اة الشاعرينبذة عن ح

مــن ضــواحي « ةيالشــاب»م يف بلــدة 1909ن عــام ييف الرابــع والعشــر ولــد أبــو القاســم الشــابّي »

العاصـمة   وذهـب إىل » (6: 2004 )طريفـي، « عاصمة الواحات واملناظر اخللّابـة يف تـونس  « توزر»

ة عشر من عمر  وقد نضج ذوق  يتونة وهو يف الثانيم للدراسة جبامع الز1920ة سنة يالتونس

ــو والصــرف والبراا، درس النحــكــعاا وقــال الشــعر مب يســر ــي ة ميــب القدياألســالى ان واألدب عل

ة يم مث التحـق مبدرسـة احلقـوق التونسـ    1928ع بعـد أن  ـرّج عـام    يـ شهادة التطوى وحصل عل

ة أن تفتحـ  وهـو   يمـا لبثـ  موهبتـة الشـعر    » .(565: 1971 )قـبش، « ى شهادة احلقـوق وحصل عل

ة يــالثقافــة العرب فجمــع إىلراا يــاا غرية عشــر مــن عمــر  فشــدا بالشــعر صــب   يــزل يف الثانيــمل 

العقــاد كوان يهبــا أصــحاب مدرســة الــد  ة الــل عــىنيــثاا مــن الثقافــة الغربيالصــرفة نوعــاا حــد
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« ل جـربان يـ ة فتـأ ر هبـم خاصـة بشـعر جـربان خل     يواملازين وشعراء املهجر بزنعتـهم الرومنسـ  

 .(395 تا:دون )علي، 

واإلنسانية والعاطفية  والسياسية اإلجتماعية القضايا من كثرياا شعر  يف قد تناول الشاعر

عتـرب املـرأة رمـزاا للسـعادة والطهـارة ومنوذجـاا للحـب العـذري يف         ي  يـ واملـرأة ح  ضـاا احلـب  يوأ

ن منعــ  كــطبعــ  يف مصــر وليوأراد أن « اةيــأغــاين احل»وانــ  يم مجــع د1934ف يشــعر  ويف صــ

ى   تسـمّ يـ لـل ف دة ايوان خاصـة القصـ  يمرض  القلاّ عن ذلك. مـع هـذا قـد اشـتهر هـذا الـد      

 ات  املؤملة.ية وحيوهي خالصة من آرائ  اإلجتماع« اةيإرادة احل»

ار ة وفـاة والـد  ومـوت    كبعد ى   اعترا  احلزن واألسيئة باالضطرابات حياة مليعاش ح»

: 2009 )عمـران،  «عـان شـباب   يان يف ركـ د أنّـ   يـ ب باملرض القلـاّ ب يبت  ويف نفس الوق  أصيحب

ــويف الشــاعر يف  (13 ة يــتجــاوز الثانيم بســبب مرضــ  ومل  1934التاســعة مــن أكتــوبر ســنة     وت

 ن من عمر .يوالعشر

 دةيدي القصي نيب

األدب  يف تظفـر مبثلـها   مل رفيعـة  مكانـة  الرومانسـي  بالتيّـار  املتـأ ّر  الشـابّي  شـعر  يف احتلّـ  املـرأة  »

 مبثابـة  كانـ  عنـد    لسـلطاهنا وعاطفـة احلـب    واخلضـوع  تقديسـها  إىل الشـاعر  إذ اتّجـ   ؛القـدمي 

 الصـادقة  العاطفـة  أمـام الشـهوات. هـذ     والصـمود  والعفـة  الطـاهرة  باملعـاين  تـرتبط  جتربـة روحيـة  

 الغمّـة  عنـها  ويرفـع  واألدران األوسـاخ  النفـوس مـن   ليطهّـر  السّـماء  مـن  هـبط  ملكـاا  يرى املرأة جعلت 

 الشابّي قصائد أروع من إنّ .واألحالم اخليال واألمان، عامل عامل الطهارة إىل واألحزان، ويسوقها

 الشـعر  لنضـوج  بـارزاا  أمنوذجـاا  الـل تعـدّ   يف هيكـل احلـب(   )صـلوات  قصـيدت   احلـب واملـرأة   يف

أحد   هـذ  القصـيدة  ـورة كـبرية يف عـامل الشـعر العـريب         .(18: 1390 )أمحـدي، « الرومانسي عند 

ويسـتخدم كـلّ    بيبـة بوصـف احل  هـذ   مطلع قصيدت  الشابّي حينما انتشرت يف جملة )أبوللو(. يبدأ

 األوصاف اجلميلة هلا من الطهارة والعذوبة واجلمال ليعبّر عن مكانة احلبيبة العالية عند .  

 األمثلةى ات عليق املستويمنهج البحث وتطب

نريد يف هذا البح  أن حنلّل القصائد الل أنشدها الشاعر يف هذا اجلوّ الرومـانطيقيّ اهلـائج   

قائمــة يف حتليــل النصــوص أســلوبياا والــل نعتمــد فيــ  علــى مســتويات       اعتمــاداا علــى املنهجيــة ال 

خمتــارة وهــي املســتوى الصــويت واملســتوى التــركيا واملســتوى املعجمــي وأخــرياا املســتوى األديب      
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ــاا إىل تــوفري مــوادّ الدراســة واالنطــالق مــن          ــبني لنــا مواضــع الفكــر عنــد الشــاعر ارتكان الــذي ُت

صــيدة كمــادة أساســية وإيــراد أمثلــة مــن شــعر  لتو يــق أواصــر     رومانســيات الشــابّي يف هــذ  الق 

البحــ  مثّ االعتمــاد علــى املصــادر األســلوبية وعــرض أشــعار أيب القاســم علــى حمــك الدراســات   

األسلوبية لتبني مجاليات أسلوب  يف التـزوّد هبـذ  امليـزات ومـدى بَلوَرهتـا يف هيكليـة رومانسـيات .        

عشّقة ومهما كان  درجة صدقها أو زيف ادعائ  فيها وأيـاا كانـ    فأياا  كان  مناحي  الغرامية املت

حوافزها لدي  فإن أعمـال شـاعرنا الشـابّي الشـعرية هـي مـن أهـم وأفضـل املرائـي الـل تعـرض            

حياة الشاعر الواهلة وتصورها يف الزوايـا املختلفـة وإن كـان التعـرف بسـرية الشـاعر الشخصـية        

فينــا هبــذا القــدر الضــئيل مــن نبــذة حياتــ  ودواعيــ  إىل     يســاعد علــى فهــم أشــعار ، إال أننــا اكت  

الزهــد ليكــون الغــرض الــرئيس عنــدنا هــو استكشــاف مظــاهر األســلوبية يف أشــعار  الرومنســية،  

إذن فنرمــي مـــن وراء هـــذ  الدراســـة إىل حتقيـــق أهــداف منـــها: التعريـــف باألســـلوبية وحتديـــد   

ر ، وكيف إن هذ  الزنعات والطموحات أمناطها وكيفية استخدام الشاعر هلذ  األمناط يف أشعا

العاطفية الواهلة انعكسـ  علـى مـرآة أدبـ  فنطـق هبـا لسـانُ شـعر ؟ ويتطلّـبُ هـذا أن نكـون علـى             

 إملام  وجيز  مبا توحى ب  مدلوالت لفظة األسلوبية والل هلا ربطٌ مباشر هبيكلية حبثنا.

جــاء عنــد صــاحب اللســـان:     إنّ لكلمــة األســلوب يف اللغــة العربيــة اســتعماالت عديـــدة فقــد      

السطر من النخيل أسلوب وكـل طريـق ممتـد فهـو أسـلوب واألسـلوب الطريـق والوجـ  واملـذهب،          »

يقال أنتم يف أسلوب سوء، وجيمع أساليب، واألسلوب بالضم الفن، يقال: أخذ فالن يف أسـاليب  

، ذيــل مــادة ســلب: 1994 )ابــن منظــور،« القــول أي أفــانني منــ ، وان أنفــ  يف أســلوب إذا كــان متكــرباا 

ــاا يف املبحــ  األســلويب العــريب  إذ قــدم         (178 ومتثــل آراء عبــد القــاهر اجلرجــاين حضــوراا قوي

تـا:   دون )اجلرجـاين، « أن  الضرب من الـنظم والطريقـة فيـ    »تصوراا دقيقاا ملفهوم األسلوب فذكر: 

ــا األســلوب يف االســتخدام العصــري فيشــيع يف جمــاالت شــىت، فاألســلوب      (361 ــ   » . أمّ مــن حي

املعــىن اللغــوي العــام ميكــن أن يعــين النظــام والقواعــد العامــة. حــني نتحــدث مــثالا عــن )أســلوب  

املعيشة( لدى شعب ما، أو )أسـلوب العمـل( يف مكـان مـا، وميكـن أن نعـين كـذلك )اخلصـائص         

الفردية( حني نتحدث عن )أسلوب كاتـب معـني( أو امليـل إىل نـاع )أسـلوب موسـيقى خـاص(        

بأســلوب كالســيكي( يف أ ــاث املــزنل وعــن طريــق هــذين التصــورين الكــبريين دخـــل          التمتــع  ) 

استخدام مصطلح )أسلوب( يف الدراسات البالغية والنقدية سواء بوصف  نظاماا وقواعد عامـة  

العامــة لطبقــة مــن   ئكمــا تــدين الدراســات الكالســيكية املعياريــة الــل تســعى إىل إجيــاد املبــاد   

 .(60: 1984 درويش، )« يف جنس أديب معني طبقات األسلوب أو للتعبري

وأمّـــا األســـلوبية فيعتقـــد الكـــثريون أن مصـــطلَحها لـــيس لـــ  تعريـــف واضـــح وشـــامل بســـبب    
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ارتباطها مبجاالت عديدة ولكـن أكثـرهم اعتقـدوا أهنـا تعـىن بالتحليـل اللغـوي وقـد حـدد ميشـال           

دراسـة موضـوعية، وهـي بـذلك      علم يعين بدراسـة اآل ـار األدبيـة   »ريفاتري مفهوم األسلوبية بأهنا 

تعىن بالبحـ  عـن األسـس القـارة يف إرسـاء علـم األسـلوب وهـي تنطلـق مـن اعتبـار األ ـر األديب             

ــاتري،« بنيـــة ألســـنية تتحـــاور مـــع الســـياق املضـــموين حتـــاوراا خاصـــاا   اســـتخدم  .(273: 1999 )ريفـ

مصطلح األسلوبية منذ اخلمسينات وأريد ب  منهج التحليل
(1)

بية يقترح االستبدال لألعمال األد 

االســـتبدال الذاتيـــة واالنطباعيـــة يف النقـــد التقليـــدي بتحليـــل موضـــوعي أو علمـــي لألســـلوب يف    

ومــن هنــا يبــدو أن األســلوبية تــرتبط ارتباطــاا و يقـــاا        (11: 1992 )اخلفــاجي، النصــوص األدبيــة.   

ــى أ   (77: 1977 )املســدي، .بالدراســات النقديــة والبالغيــة واللغويــة   هنــا وقــد ظهــرت األســلوبية عل

منهج نقدي يف بدايات القرن العشرين وكـان ذلـك ناجتـاا عـن تطـور الدراسـات اللغويـة احلديثـة         

 .الـــل قـــررت أن تتخـــذ مـــن األســـلوب علمـــاا يـــدرس لذاتـــ  أو يوظـــف يف خدمـــة التحليـــل األديب 

ــش، ــا: دون  )درويـ ــطلح   (18تـ ــذا املصـ ــة    »وهـ ــ  يف اإلجنليزيـ ــق عليـ ــذي يطلـ ــو الـ ويف  stylisticsهـ

يعـد  » .(185: 1994 )عبـداملطلب،  «stylisticianوالباح  يف األسلوبية  la stylistiqueالفرنسية 

م مؤســـس علـــم األســـلوب معتمـــداا يف ذلـــك علـــى دراســـات أســـتاذ    1947 -م1865شـــارل بـــاي 

فردينانــد دوسوســري لكــن بــاي جتــاوز مــا قــال بــ  أســتاذ ، وذلــك مــن خــالل تركيــز  اجلــوهري   

 ”seidler“نيـة للغـة، وهـو تركيـز تلقفـ  عـامل األسـلوب األملـاين         واألساسي على العناصـر الوجدا 

الذي نفى أن يكون اجلانب العقالين يف اللغة حيمل بني  نايا  أي بُعـد  أسـلويب، وإمنـا ركـز علـى      

 )ربابعــة،« اجلانــب التــأ ريي والعــاطفي يف اللغــة وجعــل ذلــك يشــكل جــوهر األســلوب وحمتــوا      

نسـاق  الـل تكشـف عـن     أاهليكل البنائي للشعر وحتليل ة دراس إىل ةسلوبياأل ىتسع» .(10: 2003

 ةدبـاء عامـ  التميـز بـني آ ـار األ    دي إىلؤفتـ  ةوالدالليـ  ةوالتركيبي ةتنظيم  وفقاا للمستويات الصوتي

 .(3: 1395، )« ةوالشعراء خاص

 اللغويى املستو

الصــويتى  ال ــة مســتويات: املســتو عــادة إىلى ينقســم هــذا املســتو
(2)

املعجمــيى ملســتو، ا
(3)

 

                                                      

1. Stylistics   
2. Phonetic 
3. Vocabulary 
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اكيالترى واملستو
(1)

. 

 :الصويتى املستو
النص األديب وفهم  وإدراك قيم  اجلمالية  للدخول إىل الدراسة الصوتية تعد اخلطوة األوىل

ألنّـ    ؛ةية والطاقـات الشـعور  يلعب الصوت دوراا هاماا يف الكشف عن االنفعـاالت النفسـ  يولذلك 

  يـ رجـ  ف خيع الصـوت مبـا   يـ النفعـال إنّمـا هـو سـبب يف تنو    مظهر االنفعال النفسي وأن هـذا ا »

ر يئـ  لـ  مـن احلركـات املختلفـة يف اضـطراب  وتتابعـ  علـى مقـاد         يهيمداا أو غنة أو شـدة ومبـا   

تناول املستوى الصويت العمل األديب من  ال ة ي. ف(184: 1961)الرافعي، « مناسبة ملا يف النفس

ة(. إن أهـم ميـزات   يـ ركة )الفياملعنوى قية واملوسيلداخلاى قياخلارجية، املوسى قيأوج : املوس

الناجتــة عنــ  فهــي ظــاهرة طبيعيــة لتصــوير عواطــف الشــاعر      ى الشــعر هــو اإليقــاع واملوســيق  

شعراا يستغين عنها مطلقا فتـهتم الدراسـات األسـلوبية باملسـتوى الصـويت يف      ى اجلياشة والنر

وإيقاعـات  خارجيـة  وداخليـة  ملـا حتد ـ        شىت مناحي نسيج العمل األديب ومكونات  من أصـوات  

مــن أ ــر  علــى املتلقــي فــإذا ســيطر الــنغم علــى الســامع وجــدنا لــ  انفعــاال حزن ــا حينــا أو هبجــة   

 (19: 1952 )أنيس،ومحاسة حيناا آخر. 

جــروس األلفـاظ واحلــروف وهتــتم بالنغمــة  »ى إن الباحـ  األســلويب يــدرس يف هـذا املســتو  

بـــبعض وإشـــاعة أنـــواع التـــوازن املختلفـــة مثـــل: تـــوازن األلفـــاظ    الم بعضـــ كـــرار وردّ الكـــوالت

عل منها رنيناا جيتوازن الفواصل وانضباظ القوايف وفقاا لألسلوب الذي و يب واألسجاعكوالترا

 .(154 :2003خليل،  )حممود« موسيقياا يتجاوز وظيفت  الداللية

 :ةيالداخلى قياملوس

خلارجيـة كـال تتصـل عناصـر  وتتحـد متناغمـة متكاملـة        هي تشـكل املوسـيقى ا  »املوسيقى الداخلية: 

تنبع  من أمور متعددة منها أنواع احلروف وانسجامها وقـد تـأيت املوسـيقى مـن تتـابع املعطوفـات.       

فهنا إ ارة وانفعال... فالقلب يرفرف، والدمع جييب، واملاضي جراح، والقلب اليباي ولكنـ  مـاض   

هلـــذ  املوســـيقى  .(17-16: 1415 )تـــرحيين،« وســـالم... إىل غايتـــ ، حـــل انتـــهي إىل فـــراال وســـكون 

أشكال وظواهر خمتلفة يف الشعر فـنحن نقصـد يف حبثنـا هـذا مـا اسـتخدم  الشـاعر مـن التكـرار          

 والتدوير واجلناس ألنّ هذ  األساليب يف معظم قصائد  السيما يف هذ  القصيدة.

                                                      

1. Stracture/syntax 
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 :راركظاهرة الت

يف تشـكيل املوسـيقى احلسـنة، ويزيـد االنسـجام       ـــ ف أو للكلمة سواء أ كان تكراراا للحر ــيسهم التكرار 

 تكرار الصدارة.    .3التكرار اللفظي.  .2التكرار الصويت.  .1واالنسياق. نتناول يف هذا البح : 

 التكرار الصويت (الف

وتياا يف تكريـر حـرف يهـيمن صـ    »هذا التكرار من أمناط التكـرار الشـائعة واملنتشـرة تتمثّـل يف     

اجملهــورة» قســم علمــاء اللغــة األصــوات إىل  .(82: 2000 )العــريف،« ملقطــع أو القصــيدةبنيــة ا
(1)

 

املهموســةو
(2)

ســب وضــع الــوترين الصــوتيني ففــي حالــة النطــق باملصــوت اجملهــور تنقــبض    حب 

نــها كفتحــة الزمــار ويقتــرب الــوتران الصــوتيان أحــدمها مــن اآلخــر فتضــيق هــذ  الفتحــة، ول    

أمـا   .(51-50: 1972 )طحـان، « ع فيها، فيهتزّ الوتران الصـوتيان يندفتسمح مبرور النَفَس الذي 

ســـــة فهـــــي  واحلـــــروف املهمو« الـــــف/ب/د/ذ/ر/ض/ظ/ع/ال »احلـــــروف اجملهـــــورة فهـــــي   

 .(79: 1998 )حسان،« ء/ت/ث/ح/خ/س/ش/ص/ط/ف/ق/ »

   حي  يقول:يومن أمثلة التكرار الصويت جند هذا الب

ــة أنـــــــ     ألحالمكـــــــالطّفولـــــــة، كاعذبـــــ

ــماء كا ــحوك لسّـــ ــراء كاالضّـــ ــة القمـــ  لليلـــ
 

ــا  ــد كللّحن، كـــــــــــ ــباح اجلديـــــــــــ  الصّـــــــــــ

ــا ــدكلورد، كــــــــــــــ ــام الوليــــــــــــــ  ابتســــــــــــــ
 

(79: 1994 )الشابّي،   

ة وهلــا صــفة الشــدّة  يــوجــود الكــاف وهــي كــاف التشــبي  الــل تعــدّ مــن احلــروف االنفجار   

شـدّة انفعـال الشـاعر مـن موقـف احلبيبـة جتاهـ         ى وتكرارها تدلّ عل (68: 1998)مهدي حممد، 

اتـ  العاطفيـة   يرتبط حبيـ لّ مـا  كـ شـ  وإظهـار   يتعايإدخال القارئ يف اجلو الـذي  ى اح  علوإحل

الل تتمثّل مشاعر الشـاعر  ى قيلّها متالحقة مترابطة، وتسهم يف بنائها املوسكوهذ  املراحل 

تلقـي املعـىن   يسـبّب أن السـامع   يونبضات قلب  جتا  حمبوبت ، ألن اللفظ معرب عن اإلحساس و

 شرة.بطريقة مبا

بصـورة رائعـة   « الصـباح، السـماء، الليلـة، الـورد    »استفاد الشاعر هنا من مشاهد الطبيعـة  

ة هـذ  ألن  يبتـ  بالصـور احلسـ   ين مث شـبّ  حب ية أمـام النـاظر  يريأنّ  قد متثّلها يف لوحـة تصـو  ك

 قرن .يل شخص ك  سهالا ليمعانى س  والوقوف عليون فهم شعر  وإدراك أحاسيك

                                                      

1. Les sonores 
2. Les soudres 
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 ويف موضع آخر:

 ،ي، وصــــــباحي، ومعبــــــديقدســــــ أنــــــ ِ
 

 ي، وخلــــــــــــــود، ونشــــــــــــــويتيوربيعــــــــــــــ 
 

(81: 1994الشايب، )  

لّ وجــود كــظهــر أن يالمتــداد واســتمرار ل « اءيــ»د الشــاعر هنــا مــن احلــرف املــدي    يســتفي

سـتمر ويف  يزال يـ س خمتصاا بزمان خاص بـل ال يبت  وهذا األمر ليات  متصل حببيالشاعر وح

صنع الشـاعر مـن   يبة وحبها. وهنا يلخّص يف احلبيمال لّ معاين القداسة واخللود واجلك  يرأ

د  ألن أحـرف املـدّ وهـي الـواو     يـ ريتكرار صوت واحـد تكـراراا يتماشـي مـع طبيعـة املعـىن الـذي        

)مهــدي  «ة وصــفتها االمتــداد واالســتطالة والــتمط ط  يــهــي مــن األحــرف اجلوف »اء يــواأللــف وال

ة املعاين الل حتملها وانبساطها ومتـدّدها؛  استطالى وغالباا ما هي تدلّ عل. (82: 1998حممد، 

 . مثل:وجد الشاعر هذ  الداللة من تكرار عدة أصوات تتماشي مع طبيعة املعىنياناا فيأمّا أح

 اكيد غنّـــــــــ شـــــــــانودة األنشـــــــــ   أنـــــــــأ

 ح  السّـــــحرباب، وشّـــــبّ الشّـــــشـــــفيـــــك 
 

 اء، ربّ القصــــــــــــــــيدنــــــــــــــــإلــــــــــــــــ  الغ 

 دو اهلــــــــــوى، وعطــــــــــر الــــــــــورودشــــــــــو
 

(80: 1994الشايب، )  

الـل هـي مـن األلفـاظ     « نيالشـ »هنا من األلفاظ اجملهـورة وقـد وقعـ  يف جمـاورة     « لنونا»

س الشـاعر  يدة ظرافة رائعة معـربة عـن أحاسـ   ينح القصمياملهموسة والتضاد احلاصل منهما 

التفشـي،  » نيألنّ صـفة الشـ   ؛اا متنـا راا يان وجـود  فاشـ   كيـ بت  وانتشـار هـذا احلـب يف   يجتا  حب

جانـب   إىل (60: 1369)موسـوي بلـد ،    «اهلواء يف الفم أ ناء النطق باحلرف والتفشّي هو انتشار

 أضالع  نياا بيون  متفشّكانتشار هذا احلب الواسع وى دلّ عليقاع  املتهامس وهذا التفشّي يإ

 ضاا قولُ : يماا. وأكويف آفاق وجود  مترا

ــا ا ــتوإذا مــــــ  سخفّين عبــــــــ  النّــــــــاســــــ

 لّستســـــــــــ، كـــــــــــأنّي أمـــــــــــرّةا ةامســـــــــــب
 

 ى  ومجــــــــــــــــودســــــــــــــــيف أ  مبسّــــــــــــــــت 

ــال  ــوك ذابــــــــ ــن الشّــــــــ ــورود تمــــــــ  الــــــــ
 

( 82 :1994الشايب، )  

خللـق جـو   « التـاء »و« السـني »يالحظ يف هذ  األبيات أن الشاعر يسـتفيد مـن األلفـاظ املهموسـة     

 عاطفي يصف في  حبيبت  ويسهم أذن املتلقي يف متتع من هذ  األصوات وموسيقى موجدة منها. 

 رار اللفظي كالت (ب

 ار منط شائع يف شعر الشاعر ومن أمثلة التكرار اللفظي:ركهذا الت
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ــ  ــ ؟ أنــــ ..، مــــا أنــ  رســــم مجيــــل  أنــ

 فجــر مــن الســحر  أنــ ؟ نــ ..، مــا أأنــ 
 

 عبقــــــــري مــــــــن فــــــــنّ هــــــــذا الوجــــــــود 

 جتلّـــــــــــــــــــى لقلـــــــــــــــــــا املعمـــــــــــــــــــود  
 

(80 :1994الشايب، )  

ظهـر اسـتلذاذ الشـاعر    يرّر الشاعر هنا  لفظ "أنـ " سـ  مـرات متواليـة وهـذا األمـر       كقد 

 ر ىف خطاب املعشوق.كبت  وتعلق  هبا ألن  جيد اللذة والسير حبكبذ

 ر من هذا النمط:خوأمنوذج آ

ــ   ــوقأنـــ ــال،  فـــ ــعر، واخليـــ ــنوالشـــ  الفـــ
 

 احلـــــــــــدود وقفـــــــــــوالنّهـــــــــــى  وقفـــــــــــو 
 

(81 :1994الشايب، )  

  يـ رة حبياملـرأة نظـرة مغـا    نظـر إىل يد أن كـ ؤيستخدم الشاعر لفظ "فـوق" عـدة مـرات ل   ي

حــد  انتــها إىلكســمو مبية ليعتــها اإلنســانيفصــل املــرأة مــن طب يبــار الــذي كهــا اإلجــالل واإليف

ى دلّ علـ يرارها كوت« الواو»ما أن كم يء قيلّ شكة تقع فوق ينحها صورة سامميمافوق البشر و

 ها.        يبت  عليل حبيلة مث تفضيلّ املعاين اجلمكاول مجع حيأن الشاعر 

 رار الصدارةكت (ج

)وهبـة  تكرار اللفظة أو العبـارة يف بدايـة كـل سـطر مـن أسـطر القصـيدة         يقصد هبذا التكرار،

 ما يف قول الشاعر: ك (118: 1984 وكامل،

 وداعـــــــــة ومجـــــــــال  يـــــــــا هلـــــــــا مـــــــــن  

ــن  ــا مـــ ــا هلـــ ـــ  يـــ  طهـــــارة، تبعـــــ  التقديـــ

ــا مـــــن  ــا هلـــ ــور  يـــ ــاد يـــــرفّ الـــ ــة تكـــ  رقّـــ
 

 

 
ــود   ــنعّم أملـــــــــــــــــ  وشـــــــــــــــــــباب مـــــــــــــــــ

ــد  ...   ــقيّ العنيـــــــ ــة الشّـــــــ  س يف مهجـــــــ

ــخرة اجل  ــها يف الصّـــــــــ ــود د منـــــــــ  لمـــــــــ
 

(79: 1994 )الشابّي،  

ــا هلــا مــن .. أي شــيء؟ ألن هــذا          يســتخدم الشــاعر أدوات مفعمــة بالتعجــب والدهشــة: ي

ا يــقــال "يمــا ك  للتعجــب يــهــو نــداء تعجــام والــالمُ ف و س مــن أنــواع النــداء املــألوف، يالنــداء لــ

شـأناا  للمنـادى   كـأن الشـاعر تصـو رَ   فى  حرف النداء واملنـاد نيللعجَب"؛ والالم هذ  قد حال  ب

نـهما حـاجزاا    ية بيـ   حـرف النـداء مباشـرةا فجعـل الـالم التعجب     يـ دخِلَ عليرِد أن يومزنلةا فَلَم 

ف أن الشـاعر جعـل حمبوبتـ  املنـاداة حمجـوزة حمصـورة، منخرطـة يف سِـلك         كيـ وهبذا نُدرِك 

وب النــداء ورِد أســليــ  أن يــســهُل عليان كــالا وإال فيفــعَ مــن شــأهنا قلــ ريهــذا النــداء الــتعجا ل

 ا رقّة ...أخل.يا طهارة ويا مجالُ يقول: يمألوفا بال طالوة ف

  ينظر إىل املـرأة نظـرة   يبت  حبّ عذري حبيات أن حبّ الشاعر حببيشاهد يف هذ  األبي
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روحية وهذا احلّب عنـد  ال يقتصـر يف حـدود احلـّب املـادي البحـ  حبيـ  جنـد  يـذكر املـرأة           

غمرها كـل املعـاين الرقيقـة السـامية الـل خيضـع هلـا كـل         ية ماحناا هلا صورة مقدّسة روحاني

 شيء يف عامل الوجود.

 ويف موضع آخر:

 يف قدسـها السّـام   ،أن ..، أنـ  احليـاة  

 ، يف رقّـــة الفجـــر،أنــ ..، أنـــ  احليـــاة 

 لّ أوانكــــــــ، أنــــــــ ..، أنــــــــ  احليــــــــاة

ــاة   ــ  احليـــــ ــ ..، أنـــــ ــك ويف ،أنـــــ  فيـــــ
 

 ـــــــي، ويف ســــــحرها الشّــــــجيّ الفريــــــد 

ــق الرّب ــد ويف رونـــــــــــــ ــع الوليـــــــــــــ  يـــــــــــــ

 يف رواء مـــــــــــن الشّـــــــــــباب، جديـــــــــــد 

ــدود    ــحرها املمـــــ ــات ســـــ ــك آيـــــ  عينيـــــ
 

  (81 :1994الشايب، ) 

يف بدايـة  « اةيـ احل»و «أنـ  »لمـات  كرر الشـاعر  يكـ ات من القصـيدة أن  يالالف  يف هذ  األب

ات قـدرة  يـ ة مـن آ يـ  وآنيلّ حتسـ كـ ي أنـ  جتـدر ب  يـ بت : يف رأيقل حلبيغرض  ولى د علكلها ليؤك

هــا القصــرُ ي. فالعبــارات فرياة والتجــدد فيــك والغــيــلّ معــاين احلكــلخّــص يض واألرى اهلل علــ

لّهـا، وقـد جعـل    كاة" يـ واملقصـورات هـي "احل   ﴿اهللُ الّصممد  مـا يف قولـ  تعـاىل   كف اخلـرب  يبتعر

اة.. يلّ رونق احلكها يحمبوبت   فهي املقصور عل يفى لها تتجلّكش واملرح والطرب ياة والعياحل

 تها... . يها.. ورقّتها.. وقدسوهباءها.. وأبّهت

 ضاا:يوأ

ــرام عليــــــــــك أن ــا وحــــــــ ــدمي مــــــــ  هتــــــــ

ــا وحـــــــــرام عليـــــــــك أن  تســـــــــحقي آمـــــــ
 

ــاد  احلســـــــن يف الفـــــــؤاد العميـــــــد      شـــــ

 ل نفــــــــــس تصــــــــــبو لعــــــــــيش رغيــــــــــد   
 

(83-82 :1994الشايب، )   

ــب عليرّر هلــا مــا  يكــ مبــدوء بلفظــة "احلــرام" ل نيتيــال البكــو  هــا مــن حقــوق املعاشــقة  يتوجّ

املبتدأ الـذي هـو املصـدر املـؤوّل     ى  اخلرب علميذلك القصر بتقدك نيتيويف البمُساماة احلُبّ، و

 اا.ريثكئاا ي العبارة واحلرمة املبدوء هبا شنيد من رنيزيوهذا 

 ظاهرة التدوير من أساسيات الربط بني األسطر الشعرية

الــنص الــداخلي وتعــرف بالبيــ  املــدور ذلــك البيــ  الــذي اشــترك      ى هــي ظــاهرة يف موســيق 

اليـتمّ  و ون بعضـها يف الشـطر األول وبعضـها يف الشـطر الثـاين     كلمة واحدة حي  يكرا  يف شط

 ما يف قول الشاعر:ك (23: 1987)عتيق، شطر البي  إال من خالل هذا البي  املنفصل 
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 يـــــا هلـــــا مـــــن طهـــــارة، تبعـــــ  التقـــــدي 

ــور   ــاد يـــــرفّ الـــ ــة تكـــ ــا مـــــن رقّـــ ــا هلـــ  يـــ
 

ــد  ...    ــقيّ العنيـــــــ ــة الشّـــــــ  س يف مهجـــــــ

ــها يف  ــود  د منـــــــــ ــخرة اجللمـــــــــ  الصّـــــــــ
 

( 79 :1994الشايب، )  

قت  بـأن قـد جعلـها    يأن الشاعر قـد أنصـف مشـاعر  جتـا  عشـ     ى دلّ علير هنا يوهذا التدو

عــدَمَ شــطر  مــن  ين وال يال الشــطركــستشــعِرَ وجودهــا يف يعبارتــ  لَى مقطّعــة موزّعــة يف شــطرَ

ى  قــد تَوَزّعَتــا علــ   ني اللــت نيِف أن اللفظــت يــاتــ  اإلحســاس حبضــور حمبوبتــ  والطر    يأشــطر أب

نــة ذات ية احلنيــبــدالالهتما العاطفــــ لمتــان هُمــا كلَــنِعمَ الو س والــوَرد" ين مهــا "التقــديالشــطرَ

م ير داللة واضـحة يف تقسـ  يلّها، ويف هذا التدوكع يأرجاء املصارى  علنيونا متنا رتكلت ــ املودّة

 .نيلسامعأذواق اى على فخيافة أجواء عبارات  مما ال كهذا احلب فط 

 جناس

التما ـل والتناسـق    ؤدّي إىليالداخلية حي  ى عترب اجلناس عنصراا هاماا من عناصر املوسيقي

لــة يمجى خلــق موســيق إىل لمــات يف الصــوائ  والصــوام  واالخــتالف يف املعــىنكبــني بعــض ال

 ستخدم الشاعر أنواع اجلناس يف شعر  منها: يتؤ ّر يف النفس، و

ــك ــا  فيـــ ــ  مـــ ــوض وعمـــــ  فيـــ ــن غمـــ  قمـــ

ــحر      أنــ ..، مــا أنــ ؟ أنــ  فجــر مــن السّ

ــن    ــق احلســــــ ــاة يف مونــــــ ــأرا  احليــــــ  فــــــ
 

 معبــــــــــــــــــودومجــــــــــــــــــال مقــــــــــــــــــدّس  

 املعمـــــــــــــــــــود لقلـــــــــــــــــــا  جتلّـــــــــــــــــــى

 لـــــــــــــ  خفايـــــــــــــا اخللـــــــــــــود جلّـــــــــــــىو
 

(80 :1994الشايب، )   

« معمــود»و «معبــود»ضــاا يوأ«  يــف»و «كيــف» نيات، أنــ  هنــاك بــ يــالحــظ يف هــذ  األب يمــا ك

جنـاس االشـتقاق. والداللـة أن الشـاعر     « يجلـّ »و «يجتلـّ » نيجناس نـاقص مـن نـوع املضـارع وبـ     

قتبسَ حبّ  الصايف من وجود حمبوبت  هذ  فحسبُ، يشتق  أو يد أن يريجبناس االشتقاق هذا 

 وجودها.ى عتمد يف االستضاءة بنور امبة إال عليوال 

 ومثل:

 غنّـــــــــاك  أنشـــــــــودة األناشـــــــــيد أنـــــــــ  

 ، وشّـــــح  السّـــــحرالشـــــباب شـــــبّفيـــــك 

ــال،   ــراءى اجلمـــــ ــوتـــــ ـــاا رقصيـــــ  رقصـــــ
 

 ، ربّ القصــــــــــــــــيدالغنــــــــــــــــاءإلــــــــــــــــ   

 وشــــــــــدو اهلــــــــــوى، وعطــــــــــر الــــــــــورود

ــود  ــى أغــــــــــاين الوجــــــــ ــياا، علــــــــ  قدســــــــ
 

(80: 1994الشايب، )  
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جنـاس االشـتقاق   « رقـص »و «رقصيـ »و «شـباب »و «شـبّ »و «ديأناشـ »و «أنشـودة » نيشاهد بي

 جناس املطرّف. « غناء»و «غنّا» نيوب

 :اخلارجيةى املوسيق

العـروض أي البحـور املعروفـة وكـذا     ى أوزان القصـائد فهـي موسـيق    ةيـ قى اخلارجيتشمل املوسـ 

 الت والقوايف.يالتفع

 الوزن )البحر( (الف

ات يــة ضــمن اجلزئيــة وجوهريوحــدة أساســ»قى الشــعر وهــو يالــوزن إطــار هــام مــن أُطُــر موســ

وأوزان الشـــعر  (110: 2007 )بـــومزبر،« ة للخطـــاب الشـــعرييـــاهلامـــة الـــل تشـــكل الوحـــدة الكل

 لة واحدة.ية تشمل تفعي، وصافنيلتيتفعى نوعان: مركبة حتتوي عل العريب

ف يــاألوزان اخلليليــة واســتخدم الشــاعر البحــر اخلف ى إنّ هــذ  القصــيدة قــد اعتمــدت علــ 

ع احلــزن والعواطــف والوصــف   يســتخدم يف مواضــ ي)فــاعالتن، مســتفعلن، فــاعالتن( الــذي    

 مـن  نيالشـاعر حـول هـذ  املضـام    ضاا وصف احلب واملرأة وعواطـف  يوموضوع هذ  القصيدة أ

لّ هــذ  األســباب، الــدواعي الــل تــدفع الشــاعر أن   كــأس ويــالفــرح أو احلــزن ومــن األمــل أو ال 

ر أن زحـاف  كر بالـذ يقـة. جـد  ية ودقيـ س  بصـورة عال ي عواطف  وأحاسريتار هذا البحر لتعبخي

د يـ زي -رياهلجـاء القصـ   ل إىليـ ل اهلجـاء الطو يـ أي حتو -ن( كالسا اخلنب وهو )حذف الثاين

د الشـاعر مـن هـذ  الظـاهرة برباعـة خاصـة مـثالا إذا        يسـتف يالشعر وهنـا  ى قيمن سرعة موس

ظهـر  يلى قيسـرع املوسـ  ية وخالهلـا  يـ سـتخدم مـن هـذ  التقن   ي« األحالم»لمة  كجاء الشاعر إىل

 سرعة مرور األحالم وعدم  باهتا يف ذهن االنسان. 

 وإليكم تقطيع سطر من هذ  القصيدة: 

 ـكالطّفولـــــــــة، كاألحـــــــــ  عذبـــــــــة أنـــــــــ ِ 
 

ــد   ــاللّحن، كالصّـــــــباح اجلديـــــ  ــــــــالم كـــــ
 

(79: 1994 )الشابّي،   

 يد يص ص با /حل ج دكل حل/ ن كل أح     ال م كط ط فو/ ل ت كعذ ب تن أن/ ت 

ــن/   ــتفعلن/ فعالتـــــــ ــاعالتن/ مـــــــ  فـــــــ
 

 فـــــــــاعالتن/ مـــــــــتفعلن/ فـــــــــاعالتن   
 

 ةيالقاف (ب

( 56تــا: دون  بـن جعفــر، ا)« علــى معــين دلّيــالشــعر كــالم مــوزون مقفـى  »قـول قدامــة بــن جعفـر   ي
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ات مــن  يــة إال عــدة أصــوات تتكــرر يف أواخــر األشــطر أو األب    يــ ســ  القافيل: »ىوبعبــارة أخــر 

ــة الفواصــل   يقى الشــعريكــون جــزءاا هامــاا مــن املوســ   يدة، وتكرارهــا هــذا  يالقصــ ة فهــي مبثاب

رق اآلذان يف فتـرات  طـ يستمتع مبثل هذا التردد الذي يتوقع السامع ترددها وية الل يقياملوس

 .(246: 1972 )أنيس،« سمّى بالوزني من مقاطع ذات نظام خاص نية منتظمة وبعدد معيزمن

 دة نوضح مصطلحات منها: ية يف القصي  عن القافيقبل حد

  .يدة، وتنسب إلي  القصيالروي: وهو احلرف الذي تبىن عل

 طلق.الوصل: وهو حرف مد نشأ من إشباع احلركة يف أخر الروي امل

 تّصالن ب .ي ساكن أو حرف مد قبل الروي نيالردف: وهو حرف ل

ــة أنـــــــ  كالطّفولـــــــة، كـــــــاألحالم     عذبـــــ

ــراء   ــة القمـــ ــحوك كالليلـــ ــماء الضّـــ  كالسّـــ

 يـــــــــا هلـــــــــا مـــــــــن وداعـــــــــة ومجـــــــــال    

ـــ   ــارة، تبعـــــ  التقديــ ــن طهـــ ــا مـــ ــا هلـــ  ـيـــ

ــور   ــاد يـــــرفّ الـــ ــة تكـــ ــا مـــــن رقّـــ ــا هلـــ  يـــ
 

ــباح    ــاللّحن، كالصّـــــــــــ ــدكـــــــــــ  اجلديـــــــــــ

ــام  ــالورد، كابتســــــــــــــ ــدكــــــــــــــ  الوليــــــــــــــ

 أملـــــــــــــــــــود شـــــــــــــــــــباب مـــــــــــــــــــنعّم و

ــقيّ   ــة الشّـــــــ ــد س يف مهجـــــــ  ... العنيـــــــ

ــخرة   ــها يف الصّـــــــــ ــود د منـــــــــ  اجللمـــــــــ
 

(79: 1994 )الشابّي،   

يف الــروي مث حــرف الوصــل حاصــالا مــن إشــباع      « الــدال »ســتخدم الشــاعر هنــا حــرف    ي

وظـف الصـفة   يبـة وخـالل هـذا العمـل     يء بأوصـاف احلب يجيـ الحظ أن الشـاعر أوالا  يسرة وكال

« الــواو»و «اءيــال»يء بــاحلرف املــدي  جيــهــا مث ي بــوت هــذ  األوصــاف ف ى لــة علــ املشــبهة للدال

عد من األلفاظ يالذي « الدال»المتداد واستمرار األوصاف واهتمام القارئ هبذ  األوصاف مث 

بـة ومجاهلـا   ي  تتضمن عذوبـة احلب ياألوصاف وشدّهتا حبى د علكية للتأياالنفجار -املهجورة

ـــ ـــمثــل القنبلــة   ـ لتــداعي االمتــداد واســتمرار  ويف  ى مــرة أخــر « اءيــال»ئــة مث بعــدها  يالبلّ كــ  ـ

ــالب ــنيتي ــال»ون يكــ ني األوّل ــروي مث   « اءي ــل ال ــواو» عاا إىلينتقــل ســر يحــرف قب وبســبب هــذا  « ال

اا وهــذ  ريثكــامــاا يم هيهــيأذنــ  و نــ  بــاللفظ إضــافة إىل ي املتلقــي وهتــتم عريثــار حتــياالنتقــال 

؛ قـوايف  ىة ومن جهة أخركلة جداا خالل احلرياجلمى قياملوس دةيالظاهرة نفسها متنح القص

لّ هـذ   كـ هلا السجع املتوازي ومن هنـا  ...« و د، اجللموديد، أملود، العنيد، الولياجلد»ات ياألب

  .  يماا فيدوراا عظى قيالعوامل سبب خلق جو عاطفي تلعب املوس
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 ة ياملعنوى قياملوس

يقى الفكرية أيضاا، فالشـعر مـن حيـ  داللـة األصـوات علـى       يسمّي الناقدون هذ  املوسيقى، املوس

املعاين تُشبِ  املوسيقى حبي  إنّ السامع يدرِك عرب رنني الكلمات وإيقاعها املعىن، وإن لَم ينتبِ  

. فهــذ  املوســيقى ال جتــري يف الصــوت بــل عمليــة نابعــة (113: 1378)رُز غريــب، لأللفــاظ بكاملــها  

امنـة فيهـا إمـا مـن جهـة التناسـق وإمـا مـن جهـة التضـاد وهـذا األمـر             من الكلمات واملوسيقى الك

يؤدّي إىل صدي نوع خاص من اجلمال والتحـرّك يف القصـيدة ألنّ هلـذ  الكلمـات تـأ رياا معنويـاا       

وعاطفياا ومن خالل هذ  املقـدرة تسـتطيع إلقـاء املضـمون إىل املتلقـي. توجـد أنـواع خمتلفـة مـن          

 الشاعر منها: التقابل بأنواع  ومراعاة النظري.      املوسيقى املعنوية يف قصيدة

 التقابل 

ضُ الـدُبرُ والـدُبُرُ   يض بَعـدَ، والقُبـلُ والقُبُـلُ نقـ    يقال: قَبـلَ نقـ  ي، نيئي شنيالتقابل لغة املواجهة ب

ة يـ ق املعنويومن مظاهر املوس (5/1795ج :1982 )الرازي، .واملقابَلَة: املواجهة، والتَقابُل مِثلُ … 

ثـر مـن خـالل استحضـار     كد أكـ تأيلمـة  كة يـ تقابل والتضادّ هذا، فاحلضور القـويّ والفاعـل أل  ال

ــدّ يس هلــا، والضــدّ  كاملــدلول املُعــا  ــرُ حُســن  الض  دة يفــإنّ هــذ  القصــ  .(101: 2009)جــرب،  .ظهِ

 مشحونة ومملوءة هبذ  الظاهرة منها:

 التقابل الدالي (الف

ــد عـــرّف حـــ     ــدية وقـ ــود عالقـــة ضـ ــو يعـــين وجـ ــل الـــدالي   فهـ ــانا التقابـ ــدكتور أمحـــد اجلـ ديثاا الـ

ــ    ــطالحياا بأنّـ ــرى       »اصـ ــ  األخـ ــذي حتملـ ــىن الـ ــس املعـ ــدامها عكـ ــل إحـ ــتني حتمـ ــلّ كلمـ )منـــال، « كـ

 مثل:   (50: 1994

 أمشـــــــي  املـــــــوتيف شـــــــعاب الزّمـــــــان و 

ــة، مــــــــا هلــــــــا ختــــــــام، و     هــــــــولظلمــــــ

 العبـــــــــدالعظـــــــــيم ال يـــــــــرجم  إللـــــــــ فا

 يف فــــــــؤادي مــــــــا قــــــــد حتــــــــينيأنــــــــ  
 

 جـــــــمّ القيـــــــود اةاحليـــــــحتـــــــ  عـــــــبء  

ــائع يف  ــكوهنشـــــــــــــ ــدودســـــــــــــ  ا املمـــــــــــــ

ــجود  ــالل السّـــــــــــ ــان يف جـــــــــــ  إذا  كـــــــــــ

ــات ــد  مــــــ ــعيد الفقيــــــ ــي السّــــــ  يف أمســــــ
 

( 83و 81-80: 1994 )الشابّي،   

عــاين منــها يمــة مــن أضــداد احلــبّ الــل  كدســة املتراكهــذ  الى فهــذ  املتضــادات تــدلّ علــ 

ابـدُ مـرارات الغَـدر    يكونفسـ  فـط مـأزق اهلجـر مـرّة ويف مفـازة الوصـل مـرّة،         ى ريالشايب إذ 

ذا تتزاحم يف وجـود  هـذ    كناا آخر وهية حيأمارات الوفاء واحلما رتاح إىليناا مثّ يانة حيواخل

 نية بــيــعبّــر عنــها بإقامــة هــذ  العالقــات التقابل يأن ى لــة لــ  ســويس املتضــادّة فــال حياألحاســ
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 ة الل غمرَت وجود .يهذ  املفارقة الغرامى ل عليألفاظ  للتدل

 لتقابل الوصفيا (ب

 نيئي شــنيقصــد هبــذا النــوع، التقابــل بــيومنــط آخــر مــن هــذ  الظــاهرة هــو التقابــل الوصــفي و

 ر هذا األمنوذج:  كتفي بذكوهنما اناا وفعالا وهنا نكتلفان يف خي  يحب

ــيدينو ــبيف  تشـــــــــــ ــي خرائـــــــــــ  روحـــــــــــ
 

 مـــــــــا تالشـــــــــى يف عهـــــــــدي اجملـــــــــدود 
 

(80 :1994الشايب، )   

ضـدها ومـن خـالل الـنمط الفـين       لمات الـل حتمـل معـىن   كال فنتّ الشاعر هنا مستخدمااي

ــوم بنقــل أحاس يهــذا  دة. فاســتخدم االســم لنفســ    يــ القــارئ بصــورة ج  ســ  وعواطفــ  إىل يق

ن(  ويف االســمِ الثبــوتُ  يدياالســتمرار والتجــدّد مبوبتــ  )تشــ  ى )خرائــب( والفعــل الــدالّ علــ  

رار وهبذا قد اعترف خبضوع نفس  وحي بالتجدد واالستميواالستقرار خبالف املضارع الذي 

أن حمبوبتـ  التـزال   ى انت  الدائمة أمام هذا احلبّ املُضنِي وقـد دَلّ يف الوقـ  نفسـ  علـ    كواست

 ان وجود .كيحتاول إعمارَ ما أخرَبَت ُ خطوبُ العشق يف 

 ريمراعاة النظ

« ثـر ك أو أني ـن اني جهة التضاد، وذلـك إمّـا بـ   ى ن أو أمور متناسبة ال علي األمرنيهي اجلمع ب»

 ة جداا، مثل: ريثك يف شعر الشابّي ريوأمثلة مراعاة النظ (321: 1386 )اهلامشي،

 األحـــــــــالم و األناشـــــــــيدأنـــــــــ  دنيـــــــــا  

ــوق   ــ  فـــ ــالأنـــ ــعر، وااخليـــ ــنّ، والشّـــ  لفـــ
 

 املديــــــــــــــــد اخليــــــــــــــــالولسّــــــــــــــــحر وا 

 وفـــــــــــوق النّهـــــــــــى وفـــــــــــوق احلـــــــــــدود
 

( 81: 1994 )الشابّي،   

ات ومــن خالهلــا يوجــد اجلــوّ الغرامــي الــذي عــرب هــذا  يقــيم الشــاعر صــلة متينــة بــني هــذ  الكلمــ 

يصف حبيبت  بأروع صورة تتسرّب يف نفـس املتلقـي ويلعـب بعقـول القـارئني بواسـطة افتنانـ  بالكلمـات         

 وتأ ريها السحري. وتكرار الضمري )أن ( يعضُدُ خلقَ هذ  األجواء اللطيفة أو يسايرُها.     

ــوسو ـــ  مشــــــــــــــ ــاءة وجنـــــــــــــ  وموضــــــــــــــ

ــع و ــم ا ربيــــــــــ ــ  حلــــــــــ ــاعركأنّــــــــــ  لشّــــــــــ

 ال تعــــــرف احللــــــك الــــــدّاجي    ريــــــاض و

ــورو ــاغى  طيـــــــــــــــ ــحريّة تتنـــــــــــــــ  ســـــــــــــــ

ــورو  املخضـــــــوب الشّـــــــفقكأنّهـــــــا  قصـــــ

 يف فضــــــــــاء مديــــــــــد  النّــــــــــور تنثــــــــــر  

ــعيد  ــباب السّــــــــــــ ــكرة الشّــــــــــــ  يف ســــــــــــ

 العتيــــــــــــــــد اخلريــــــــــــــــفوال  ــــــــــــــــورة 

ــد   ــوة التّغريـــــــــــــــ ــيد حلـــــــــــــــ  بأناشـــــــــــــــ

ــة  ــباحأو طلعــــــــــــــ ــد الصّــــــــــــــ  الوليــــــــــــــ
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 رقيقــــــــــــــــــة تتـــــــــــــــــــهادى  غيــــــــــــــــــوم و
 

ــورود   ــار الــــــــــ ــن نثــــــــــ ــد مــــــــــ  كأباديــــــــــ
 

(82 :1994الشايب، )  

اا خللـق صـورة   يـ عـة ومجاهلـا متوال  يومن املالحظ هنا أن الشاعر استفاد مـن مظـاهر الطب  

 .ر كسهم املتلقي يف لذة احلب وسيملموسة أمامنا ل

 ييبكالترى املستو

 أو التحليلـي ى املسـتو ى علـ  توبـة كامل أو املنطوقـة  اجلملـة  خـالل  مـن  يستنبط ياكالترى املستو»

 )حسـان، « املعـاين النحويـة   أو النحويـة  الوظـائف  مـن الداللـة   النـوع  اهـذ ى علـ  ويطلـق  ياكالتـر 

 واألسـاليب  للجمل املعاين العامّة من يستنبط أن نكميى املستو من وجانب آخر». (178: 1998

 واألمـر،  سـتفهام، االكيـد والطلـب   كوالتأ النفـي،  أو واإل بـات  اإلنشـاء،  أو اخلـرب ى علـ  الدالـة 

 .(43: 1419 )عـوض حيـدر،  « األسـاليب  هـذ  ى علـ  الدالّة األدوات داموالنداء و... باستخ والنهي،

ن أن يأيت دور األسـلوبية النحويـة يف دراسـة العالقـات والتـرابط واإلنسـجام الـداخلي        كهنا مي

ى البح  يف هذا املستوى يبية املختلفة. فتدورُ رحك  عن طريق الروابط التركيف النص ومتاس

ثــر كون أكــاجلانــب اخلــربي، إذ إنّهــا تى زنــا علــكيثــر مــن تركأة يب اإلنشــائيمــدار األســالى علــ

ــام املعنـــو  ــاراا لالهتمـ ــور الشـــعر   كوأي مثـ ــق الصـ ــاج املعـــاين وخلـ ــةا إلنتـ ــر عُرضـ ــون يثـ ة يف غضـ

ون خارجـة عـن   كـ ة الـل ت يـ ب اخلربينـدرج حتـ  األسـال   يرب مـن اجلمـل   كالقصائد.. والشقّ األ

ــرد األســال  بــل األوىلنبغــي أن نــوي االهتمــام األوّل   يدائــرة احلصــر، ف  ى ة لــديب اإلنشــائيبسَ

 ب.  يقوم خبلقها أو إبداعها عرب هذ  األسالير الل يالشاعر والتصاو

يب النص كيب اجلملة ومل يسبق ل  أن اهتم بقواعد تركان ال يهتم إلّا بقواعد تركالنحو »

دّة عـن  وقد الحظ بعض علمـاء اللغـة أن يف النصـوص األدبيـة والشـعرية خاصـة احنرافـات عـ        

توظيـف العالقـة بـني املعـاين     ى دراستها والتعرّف بواسطتها على النسق النحوي مما يشجع عل

ــة والســياق  ــت. (159-158: 2011 )خليــل،« اللغوي لم يف هــذا اجملــال حــول األســاليب اإلنشــائية     كن

ثــر مــن  كأة والتجــدد كــد احلــدوث واحلريــالــل تفظهــر البحــ  أن اجلمــل اإلنشــائية  ي  يــحب

 ة اإلستفهام والنداء و... .يب اإلنشائيتناول من األساليضاا يوأة يرباجلمل اخل

 :األساليب اإلنشائية

إن األساليب الل استخدمها الشاعر يف القصيدة تنوع  بني اخلربية واإلنشائية ووظّـف مـن   
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 األساليب اإلنشائية النداء واإلستفهام لوصف احلب واملرأة أكثر.

 ستفهاماال (الف

ــرا أيّ ــيء تــ ــيس»أنــــ   هــــلك؟ شــ  1«فينــ

ــو   ــرح املعســـــــ ــباب والفـــــــ ــد الشّـــــــ  لتعيـــــــ

 أم مــــــــالك الفــــــــردوس جــــــــاء إىل األر  
 

 هتـــــــادت بـــــــني الـــــــورى مـــــــن جديــــــــد     

ــد   ــيس العميـــــــــــــ ــامل التّعـــــــــــــ  ل للعـــــــــــــ

 ض ليحيـــــــــي روح الســـــــــالم العهيـــــــــد؟
 

( 80-79: 1994 )الشابّي،  

 ـب، مرة نيستفهام يف موضعأسلوب اال...« أيّ شيء تراك؟ هل أن  فينيس»  ير يف البكذ

 ريبت  والتحيوغرض الشاعر منهما اإلحساس بالعجز من وصف حب« هل» ى بـومرة أخر« أيّ»

املعشـوق ولعـدم    نسبة إىل« كمال»و« سينيف» نيز بييللتم« أيّ»ستخدم الشاعر هنا أداة يهبا. 

يف مقام « أ»بدل  -ق فقط ال التصوريد التصديتف -« هل»عل هنا أداة جيما كتها يإدراك ماه

 بة بأيّ شيء لعلو مزنلتها وتقدّسها.يد احلبيع جتسيستطي  ال يحب  ري عن حتريللتعب التصور

 النداء (ب

ثـر  كأ« اءيـ »قد ورد النداء عدة مرات يف القصيدة واستخدم الشاعر من أدوات النـداء حـرف   

 ها، منها قول الشاعر:ريمن غ

ــا ــدي   يــــ ــا وحــــ ــة النّــــــور، إنّــــــين أنــــ  ابنــــ

 زهـــــــريت اجلميلـــــــة لـــــــو تـــــــدري يـــــــاآ  
 

ــود     ــة املعبــــــــ ــك روعــــــــ ــن رأى فيــــــــ  مــــــــ

ــا جـــــــــــدّ يف فـــــــــــؤادي الوحيـــــــــــد     مـــــــــ
 

(82-81 :1994الشايب، )   

ــور »يف قولــ :  .1 ــة يغــرض النــداء هنــا التعجــب واإلعجــاب جبمــال احلب   ...« يــا ابنــة النّ ب

 حد املعبود. وإعالها إىل

ــ :  .2 ــداء هــو اإلن    ...« آ  يــا زهــريت اجلميلــة  »يف قول ضــاا  يار وأكــغــرض الشــاعر مــن الن

  من األمل واحلزن يد مبا فيئاا عن قلب الشاعر الوحيبة ال تعلم شيوالتأسف ألن احلب التحسر

 أس بسبب اهلجر. يوال

 فعل أمر (ج

ثـرة اسـتعمال فعـل أمـر     كدة هـي  ي وذو فائدة يف هـذ  القصـ  ريثكمن الظواهر الل هلا حضور 

                                                      

1.  :Venusالرومان.     عند إهلة احلب واجلمال 
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 مضمون خاص منها:ى اا إلظهار إحلاح الشاعر عليمتوال

 مــــــرح الــــــدّنيا يف مشــــــاعري   انفخــــــيو

ــيو ــي   ابعثــــــ ــرارة، علّــــــ ــي احلــــــ  يف دمــــــ
 

 مـــــــــــن عزمـــــــــــي اجملهـــــــــــود شــــــــــدّي و 

 أتغنّـــــــــى مـــــــــع املـــــــــىن مـــــــــن جديـــــــــد 
 

( 82 :1994الشايب، )   

 ويف موضع آخر:

 الســــــــالم والفــــــــرح الــــــــرّو امنحــــــــيينو

ــو ارمحــــــــيينو  ، فقــــــــد هتــــــــدّم  يف كــــــ

 ـمــــــن األســــــى، فلقــــــد أمسيــــــ أنقـــــذيين 
 

 حــــــــيّ يــــــــا ضــــــــوء فجــــــــري املنشــــــــود  

 مشـــــــــيدن مـــــــــن اليـــــــــأس والظّـــــــــالم  

 ـــــــــــ  ال أســــــــــتطيع محــــــــــل وجــــــــــودي
 

(81 :1994الشايب، )  

مقــدرة ى د علــكــؤيف الشــاعر لِفعــل األمــر متتابعــاا جــاء ليــات أن توظيــالحــظ يف هــذ  األبي

ــدُ هبــا ي  يــل بكــة يــغُ األمــر اخلَمــس الــل وردت يف بدا يلّ أمــر وشــأن وصــ ى كــبتــ  علــيحب قصَ

ذلك كـ ة ي تواي هـذ  األوامـر االسـتعطاف    االستعطايف املتواضع ويفنيعاا الدعاء والطلب الليمج

 خلجان روح األمل والرجاء الوا ق يف داخل الشاعر.ى داللة عل

 األديبى املستو

 ون موافقـة كـ لت ار اللغةياملبدع يف اخت مقدرة دلّ علىي األسلوبية للنص اتياآلل   عنياحلد إن

 اللغـة  إن إذ»املختلفـة   تاإلنزياحـا ى الشـعري علـ   خطابـ   يف تنويـع  عتمديو معىن يريد  الشاعر

 وقدرة النص شعرية األفكار وتظهر حتمل ونظام ورموز اتصال وإهنا للروح ونتاج إنساين خلق

 ال الـذي  العـادي  التعـبريي  الـنمط  يغـاير  إبـداعي  بـنمط  هـذ  األفكـار   عـرض  مـن خـالل   املبـدع 

 .(64 تا:دون  )درويش، «أدبية أي صنعة حيمل

 احياالنز

زيح( من بـاب اإلنفعـال أي ذهـب وتباعـد. زاح الشـيء يـزيح زحَيـاا وزُيوحـاا         إن االنزياح مادت  )»

 هــذا اســتخدم مــن أول : مــادة زيــح(1994 )ابــن منظــور،« زِيوحــاا وزَيَحانــاا وأزحتُــ ُ وأزاحَــ  غــري  

يف كتابـ  وهـذا املصـطلح ترمجـة حرفيـة       املسـدي  السـالم  عبـد  هـو  العـريب  األدب يف املصـطلح 

وأوصـاف    عـدة  مصـطلحات  أن هـو  بالـذكر  جـدير  هـو  ومـا »الفرنسـية  يف اللغـة   ecartللفظـة   

علـى   داللـة  مستوى واحـد  يف ليس  املصطلحات هذ  أن ومن املؤكد كثرية تعلق  بدائرة االنزياح
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 االنتـهاك،  املخالفـة،  االخـتالل،  تلـك املصـطلحات؛ التجـاوز، االنزيـاح، االحنـراف،      ومـن  املفهوم.

 البنـاء، اإلختـراق، التغريـب، فجـوة     كسـر  االنكسـار،  تحريـف، ال العصـيان،  السـنن، اللحـن،   خـرق 

أمـا االنزيـاح يف املفهـوم األسـلويب      .(33: 2005 )حممـد ويـس،  « والشـناعة  اخللـل، التنـاقض   التوتر،

هو احنراف الكالم عن نسق  املـألوف وهـو حـدث لغـوي يظهـر يف تشـكيل الكـالم وصـياغت          »ف 

ب األديب بــل ميكــن اعتبــار االنزيــاح هــو األســلوب   وميكــن بواســطت  التعــرف علــى طبيعــة األســلو  

 هـو  إليـ   إن املوضوع اآلخر حول االنزياح الذي جيـدر باإلشـارة   .(179: 1997 )السد،« األديب ذات 

 انتبـا   وجيـذب  وتعبرييـة  مجاليـة  وظيفـة  أن يصـاحب   البـد  إذ انزياحـاا  احنـراف  كـل  ال يعـد  أنـ  »

 علـى  االنزيـاح يقـوم   إنّ حيـ   ومـن  إىل اإلمتـاع  ولأوىل للوصـ  مرحلـة  القـارئ ألن جـذب االنتبـا    

 فالبـد  ومن مث دائماا تعيين  يف واحد يعجز معيار أن البديهي فمن وعدم الثبات املفاجأة والتغيري

 والقـارئ العمـد )هـو    العلمـي  النثـر  العاديـة،  ومنـها اللغـة   ذلـك  يف معـايري خمتلفـة   تسـتخدم  أن

 نعـاا هنـا   (140: 2005 ويـس،  )حممد« النص( تأ ري يتلقي أن ميكن الذي بالبداهة املقبول القارئ

 ظاهرة االنزياح بأمناطها املختلفة، منها االنزياح الدالي وتراسل احلواس والتقدمي والتأخري.

 اح الدالي ياالنز

إّن لغة الشعر أو النثر تزخر باأللفاظ واملترادفـات يف شـكلها العـادي، ولكـن عنـدما  ـرج هـذ         »

عن منطها العادي فإنّ  يدخل عليها ما يعرف باالنزياح فتخرج وتعـرض عـن معناهـا    املترادفات 

: 2011 )صـاحل، « الرئيسي وتلبس معـاين أخـرى وهـذا النـوع مـن اإلنزيـاح يسـمى اإلنزيـاح الـدالي         

نزياح األديب اخلالص الل يتمتع هبا الشاعر يف كالم  هـو اخلـروج عـن اجـتالب     . وموارد اال(6

بهات هبــا املألوفـــات ومتــامُ ســعي  معكــوف  فيـــ  علــى أن يــورِد ضــمن تشـــابيه         املشــبهات واملشــ  

 ،"األحـالم" ، "الطفولة"ـواستعارات  بأوجُ  شب   وجوامِعَ استعارات  قد يكون فيها مزُناحاا كتشـبي  بـ  

ــد"  ،"اللحــن" ــة القمــراء"  ،"الســماء الضــحوك"  ،"الصــباح اجلدي ــورد" ،"الليل ــد"  ،"ال  ،"ابتســام الولي

روحـــ  باخلرائـــب وهـــو أمـــر  بـــديع و...، وهـــذا هـــو امللمَـــح الـــذي يســـتلف  النظـــر عنـــد   وتشـــبي  

استخدام  هلذ  البيانيـات ذات االنزيـاح لـيطريَ بـأرواح سـامعي  يف أجـواء خارقـة غـريَ مـا أَلِفَـ            

 التحليقَ فيها سابقاا. قد حفل  قصيدة الشابّي بأمناط هذ  الظاهرة، منها: 

  يالتشب (الف

الربط بني شيئني جتتمـع بينـهما صـفة أو صـفات مشـتركة ومـن الواضـح أن كثـرة           هو يالتشب

ون سـبب االنسـياق وراء اإليقـاع وذلـك مـا هـو بـيّن يف البيـتني         كـ دة الشـاعر ت يالتشابي  يف قصـ 

 األوّلني منها: 
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ــة  ــة عذبـــ ــ  كالطّفولـــ ــاألحالم ،أنـــ  كـــ

 القمـــراء  كالليلـــة  كالسّـــماء الضّـــحوك 
 

ــاللّحن  ــد ، كـــــــــــ ــباح اجلديـــــــــــ  كالصّـــــــــــ

ــد، الوردكــــــــــــــــ ــام الوليــــــــــــــ  كابتســــــــــــــ
 

(79: 1994 )الشابّي،   

إشاعتها ى دة ألفاظاا توجد جواا من األحاسيس الل حرص عليقد اختار الشابّي يف القص

لة. شـب   يبة اجلمير أوصاف احلبكذييف شعر  وتلك األلفاظ مملوءة باجلمال والطهارة الذي 

 ،"السـماء الضـحوك"   ،"الصـباح اجلديـد"   ،"اللحن" ،""األحالم ،"الطفولة"ـبت  هنا بيالشاعر حب

ى سـمّ يهات هـو العذوبـة و  يلّ التشـب كـ ووجـ  شـب  يف    ،"ابتسـام الوليـد"   ،"الـورد"  ،"الليلة القمراء"

ظهـر أن  يل هذ  العوامـل  ك  اجلمع جلمع مشب  واحد مع عدة مشبهات ب . ي  تشبيهذا التشب

نحهـا صـورة   مياملـادي وامللمـوس و  رفعها مـن اإلطـار   ي  يمة مبوبت  حبيانة قكمى ريالشاعر 

 ة ومقدّسة.يروحان

 ضاا:يوأ

ــ ..، مــــا أنــــ ؟    ــ  رســــم مجيــــل  أنــ  أنــ

 مــن الســحر  أنــ  فجــر أنــ ..، مــا أنــ ؟  
 

 عبقــــــــري مــــــــن فــــــــنّ هــــــــذا الوجــــــــود 

 جتلّـــــــــــــــــــى لقلـــــــــــــــــــا املعمـــــــــــــــــــود  
 

(79: 1994 )الشابّي،   

 غ.ي  البليهما التشبيبت  مرة بالرسم يف مجال  وفجر يف سحر  وفيشب  الشاعر حب

 ويف موضع آخر:

ــا اســــــــتخفّين عبــــــــ  النّــــــــاس   وإذا مــــــ

 كـــــــــــأنّي أستســـــــــــلّ بســـــــــــمةا مـــــــــــرّةا،  
 

 تبسّــــــــــــــــم  يف أســــــــــــــــى  ومجــــــــــــــــود 

ــورود   ــالت الــــــــ ــوك ذابــــــــ ــن الشّــــــــ  مــــــــ
 

(82: 1994 )الشابّي،  

د إخـراج الـورود الذابلـة    يـ ريون حبالـة  كواحلـزن والسـ  ى شب  الشاعر تبسّم  يف حالة األس

    عمل دون فائدة.                                                                                                               ب ووج  شبه  ك  املريمن الشوك وهنا التشب

 ضاا قول الشاعر:                                                                                                   يوأ

ــيدين  ــي يفوتشـــــــــــ ــب روحـــــــــــ   خرائـــــــــــ

 أمشـــــــي  يف شـــــــعاب الزّمـــــــان واملـــــــوت   
 

 مـــــــــا تالشـــــــــى يف عهـــــــــدي اجملـــــــــدود 

 جـــــــمّ القيـــــــود عـــــــبء احليـــــــاةحتـــــــ  
 

(82-81: 1994 )الشابّي،   

ثــرة حزنــ  وقلقــ  والزمــان واملــوت بالشــعاب الــل  كشــب  الشــاعر روحــ  باخلرائــب بســبب  
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 غ.ي  البلينا التشباة بالعبء بسبب  قلها وعسرها وهيضاا شب  احليها وأيشي الشاعر فمي

 االستعارة (ب

 ما وضع  هلا يف اصـطالح بـ    ريلمة املستعملة يف غكهي ال»عرّف التفتازاين االستعارة بأنّها 

نــة عــدم إرادتــ  والبــدّ مــن عالقــة املشــاهبة أو هــي اللفــظ    يصــحّ مــع قريوجــ  ى التّخاطــب علــ

ــة املشــاهبة   مــا شــبّ ياملســتعمل ف ــا  األصــلي لعالق ــازا«   مبعن ــف ي .(219-218: 1411 ين،)التفت وظّ

  يــص حبية والتشــخيــنكة، منــها اإلســتعارة امل ريثكــدت  هــذ  االســتعارات ال يالشــاعر يف قصــ 

أداة النتقـال مضـمون شـعر . ومـن     كـ سـتخدمها  ية ويـ لتزم الشاعر نفسـ  السـتعمال هـذ  التقن   ي

 أمثلة االستعارة يف شعر :   

ــ   ــة وانتشــــــ ــي الكئيبــــــ ــبّ روحــــــ  باحلــــــ
 

 غرّيــــــــــــــــــدكالبلبــــــــــــــــــل الوغنّــــــــــــــــــ   
 

(80: 1994 )الشابّي،  

ران بسبب احلب والفـرح الـذي نـابع عـن هـذ       كبة بشخص سيئكشب  الشاعر هنا روح  ال

ما شب  كص ية والتشخينكر والبهجة والفرح وهنا االستعارة املكاحلالة واجلامع فيهما هو الس

   املرسل.يد وهنا التشبيغناء روح  بغناء البلبل الغرّ

 أيّـــــــــــاميعانقــــــــــ  كآبــــــــــة   بعــــــــــد أن  
 

 فــــــــــــــــؤادي وأجلمــــــــــــــــ  تغريــــــــــــــــدي 
 

(80: 1994 )الشابّي،   

عـانق قلبـ  وحـذف اإلنسـان وأخـذ      يام  )مشـب ( بإنسـان )مشـب  بـ (     يآبة أكشب  الشاعر 

لجم يبإنسان ى ص وشب  روح  مرة أخرية والتشخينكبلوازم  وهي املعانقة وهنا االستعارة امل

 ص.ية والتشخينكتعارة املد  الذي شبه  الشاعر بفرس ملجم وفيهما االسيتغر

 ويف موضع آخر:

ــب يف  ــؤادي الغريــــــ ــوان  فــــــ ــق أكــــــ   لــــــ
 

ــد    مـــــــــن السّـــــــــحر ذات حســـــــــن فريـــــــ
 

(82: 1994 )الشابّي،   

ة يـ نك  وهنـا االسـتعارة امل  يـ دة فيـ ة فريوان سحركتوجد أ بيشب  الشاعر فؤاد  بإنسان غر

 ص.يوالتشخ

ــور كأنّهـــــــا    الشّـــــــفق املخضـــــــوب وقصـــــ
 

ــد    ــباح الوليــــــــــــــ ــة الصّــــــــــــــ  أو طلعــــــــــــــ
 

(82: 1994 )الشابّي،   
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د يـ بت  بالقصـور مث تلـك القصـور بالشـفق املخضـوب وطلعـة الصـباح الول       يشب  الشاعر حب

همــا االســتعارة يضــاا الصــباح بــاملرأة الــل تلــد وف  يوهنــا شــب  الشــفق بــاملرأة الــل  ضــب وأ  

 ص.ية والتشخينكامل

 أوزان أفـــــــــــق روحــــــــــــك وهتـــــــــــادت يف  
 

ــد   ــة التغريـــــــــــــــ ــاين، ورقّـــــــــــــــ  األغـــــــــــــــ
 

(80: 1994 ي،)الشابّ   

سـرة وهنـا االسـتعارة    ينـة و ميشـي  ميق بإنسـان  يـ د الرقيـ شب  الشاعر أوزان األغاين والتغر

بتــ  بــاألفق بســبب  ي  عــن أفــق روحــك، شــب  الشــاعر روح حب  يص ويف احلــدية والتشــخيــنكامل

 غ.  ي  ههُنا البليوسعتها وعظمتها فالتشب

 «فينــــيس »أيّ شــــيء تــــراك؟ هــــل أنــــ     

ــرح  ــباب والفـــــــ ــد الشّـــــــ ــو لتعيـــــــ  املعســـــــ
 

 هتـــــــادت بـــــــني الـــــــورى مـــــــن جديــــــــد     

ــد ل  ــيس العميـــــــــــــ ــامل التّعـــــــــــــ   للعـــــــــــــ
 

(79: 1994 )الشابّي،   

تـــذوب روحـــ  يف روح حمبوبتـــ   الشــابّي عنـــدما يعـــاا موضـــوع احلـــبّ واملــرأة يف القصـــيدة  

وتصريان شيئاا واحداا يسري يف عامل اخليال واألحالم، يف عامل ال يوجد في  إلّـا احلـب احلقيقـي    

 عنـد  ، إهلـة احلـب واجلمـال   «فينـيس »هو رمـز السـعادة األبديـة مث يشـب  امبوبـة بــ        وهذا احلب

 التعسـة وأيضـاا يشـبهها    القلـوب  يف والسـرور  الفـرح  إلدخـال  وأداة للسعادة رمزااا جيعله الرومان،

 من مالئكة اجلنة الذي حييي األمـن والسـالم يف العـامل. مـن هنـا تظهـر عبقريـة الشـاعر         مبلك

 الــل تتــهادى بــني « فينــيس»صــور مينحهــا احلركــة مــثالا يشــب  املعشــوقة بـــ   ترســيم  وافتنانــ  يف

 وأيضاا يشب  الشاعر، العـامل بإنسـان مـريض اليسـتطيع النـهوض مـن فراشـ  إال إذا كـان         الناس

 املؤمل واالستعارة هنا االستعارة املكنية والتشخيص. متّكئاا وهذا األمر يظهر واقع 

 تراسل احلواس

مقترنــاا بنظريــة "العالقــات    »واس بوصــف  أحــد آليــات الصــور اخلياليــة يف الشــعر       تراســل احلــ 

الناشئة" يف الغـرب بسـبب معطيـات حضـارية خاصـة مـثرياا  كـذلك اسـم صـاحب هـذ  النظريـة            

"بــودلري" شــاعر الرمزيــة املشــهور فقــد أفصــح  أشــعار  عــن رأيــ  يف جمــال الطبيعــة علــى حنــو   

وقد جتـاوزت نظريـة العالقـات هـذ      » .(2: 2007 )رمضان،« غامض معقد يف عامل الشعر خباصة

واختالطهــا وتعــبري أحــدها عــن « تراســل احلــواس» ـميــداهنا يف جمــال الطبيعــة إىل مــا يســمّى بــ 

اآلخر فاللمس والشم والسمع والبصر والذوق حواس من نوع آخر ووسائل فنية تتجـاوز حـدودها   

بعبـارة أخـرى؛ تراسـل احلـواس هـو       .(251: 1989)احلمـداين،  « الطبيعية إىل معان جديدة مبتكرة
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 .(95: 1987)السعدين، « وصف مدركات حاسة من احلواس بصفات مدركات حاسة أخرى»

 يف شعر الشابّي منها: هناك أمناط خمتلفة من "الصور املتراسلة"

 ةيالصورة الذوق ة اموّلة إىليالصورة البصر (الف

ــدعيين أعـــــــيش يف    ظلّـــــــك العـــــــذب فـــــ
 

ــرب   ــهود ويف قــــــــــــ ــنك املشــــــــــــ  حســــــــــــ
 

(81: 1994 )الشابّي،   

ز ييـ دون مت« ةيـ الصـورة الذوق »ب « ةيالصـورة البصـر  »تّصل ي  ينالحظ أن الشاعر يف الب

سـتهدف وراء  يو« العـذب »املـدرك الـذوقي    حمـوّالا إىل « ظـلّ »قد جعل املدرك البصـري  و نهمايب

 االا وسحراا.يالم خكالى استخدام هذ  الظاهرة رفع مستو

 ةيالصورة الذوق ة اموّلة إىليالسمع الصورة (ب

ــاغى  ــحريّة تتنـــــــــــــــ ــور ســـــــــــــــ  وطيـــــــــــــــ
 

ــيد حلـــــــــــــــــوة    التّغريـــــــــــــــــد بأناشـــــــــــــــ
 

(82: 1994 )الشابّي،  

ات كد الــل مــن مــدر يات الــذوق( لألناشــ كلمــة حلــوة )مــن مــدر  كســتخدم الشــاعر هنــا  ي

حاسـة السـمع حباسـة    « حلـوة »و« ديأناشـ »لمـات  ك نية التراسـل بـ  يربط من خالل عمليالسمع و

 املدرك الذوقي. عل املدرك السمعي حموّالا إىلجيو الذوق

 ةيالصورة اللمس ة اموّلة إىليالصورة البصر (ج

 تتــــــــــــــــــهادى  غيــــــــــــــــــوم رقيقــــــــــــــــــة و
 

ــورود    ــار الــــــــــ ــن نثــــــــــ ــد مــــــــــ  كأباديــــــــــ
 

(82: 1994 )الشابّي،   

زداد يــو« قــةيرق»متّصــالا باملــدرك اللمســي  « وميــغ»عــل الشــاعر هنــا املــدرك البصــري   جي

 ة شعر .يمجال

ة يخـرج احلـواس اإلنسـان   يدت  ليوظّـف هـذا الـنمط الفـين يف قصـ     يهد أن الشاعر شايما ك

نح شـعر  مجـاالا   ميـ  الالمـألوف والالمتوقّـع ومـن مث    ريالتعـب  عن دورهـا املتعـارف واملـألوف إىل   

 .ىات الفنية األخريل هلا يف التقنيذب املتلقي بصورة ال مثجيوترابطاا وتالمحاا 

 ريالتأخو ميالتقد

ــل عنصــ » ــاء التحــوالت        ميثّ ــة الشــعرية وإغن ــراء اللغ ــأخري عــامالا أساســياا يف إ  ر التقــدمي والت

اإلســـنادية التركيبيـــة يف الـــنص الشـــعري ممـــا جيعلـــ  أكثـــر حيويـــة ويبعـــ  يف نفـــس القـــارئ  

ة بـل الـدالالت الكامنـة وراء    احلرص على مداومة النظر يف التركيـب بغيـة الوصـول إىل الداللـ    
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 يف شــعر الشــاعر مــن أبــرز  ري مــا حقــ  التــأخمي وتقــدريعــدّ التــأخي (15: 1986 )كــوهن،« الــنص

 ذلك:ى  الشواهد علرية ومن خيات  األسلوبيتقن

 مــــــــا قــــــــد يف فــــــــؤاديأنــــــــ  حتــــــــيني 

ــيدين  ــي وتشـــــــــــ ــب روحـــــــــــ  يف خرائـــــــــــ

 ، وشّـــــح  السّـــــحرفيـــــك شـــــبّ الشـــــباب

 أمشـــــــي  يف شـــــــعاب الزّمـــــــان واملـــــــوت   

ــب  ــؤادي الغريــــــ ــوان  يف فــــــ ــق أكــــــ   لــــــ

ــدها  منـــــــــك  ترجـــــــــو ســـــــــعادة مل جتـــــــ
 

ــد    ــعيد الفقيــــــ ــي السّــــــ ــات يف أمســــــ  مــــــ

 مـــــــــا تالشـــــــــى يف عهـــــــــدي اجملـــــــــدود

 وشــــــــــدو اهلــــــــــوى، وعطــــــــــر الــــــــــورود

 حتـــــــ  عـــــــبء احليـــــــاة جـــــــمّ القيـــــــود

 مـــــــــن السّـــــــــحر ذات حســـــــــن فريـــــــــد 

ــود   ــحر الوجــــــ ــورى وســــــ ــاة الــــــ  يف حيــــــ
 

(83-80: 1994 )الشابّي،   

ــا  أن الشــاعر يقــدّم الفضــلة         ــات مــا يســترعي االنتب ــى ع« اجلــار واجملــرور »يف كــلّ هــذ  األبي ل

للتأكيد على هذ  الفضالت ومن جانب آخر؛ هذا النمط يتـيح للقـارئ   « الفعل والفاعل و...»العمدة 

 الواعي فرصة التخيل والرنية ويثري إعجاب  ليسئل من نفس : أي شيء يريد الشاعر قول ؟

 د الثبوتيفيرة يف مقام اخلرب الذي كثراا باسم نكة أيات التاليبدأ األبيضاا الشاعر هنا يأ

 املبتدأ. مثل قول الشاعر حي  قال:ى قدّم اخلرب عليون  مفرداا وكضاا الدوام واالستمرار ليوأ

 أنـــــــ  كالطّفولـــــــة، كـــــــاألحالم   عذبـــــــة

ــيد،خطــــــــــــوات  ، ســــــــــــكرانة باألناشــــــــــ

 ، يكــــــــــاد ينطــــــــــق باألحلــــــــــانقـــــــــوام و
 

ــد    ــباح اجلديـــــــــــ ــاللّحن، كالصّـــــــــــ  كـــــــــــ

 وصــــــــــــوت، كرجــــــــــــع نــــــــــــاي بعيــــــــــــد

 يف كــــــــــــــــــــلّ وقفــــــــــــــــــــة وقعــــــــــــــــــــود   
 

(81-79 :1994 )الشابّي،   

بــدأ يأي « ل احلــبيكــصــلوات يف ه»دت  ير أن الشــاعر قــد جعــل اســم قصــ   كر بالــذيوجــد

ومـن جهـة     ابتـة وتسـتمر أبـداا   ى   تبقـ يـ ثـرة الصـلوات حب  ى كرة للداللـة علـ  كـ دت  باسـم ن يقص

 ة ومقدسة.ينينحها صبغة دى ميأخر
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 ائجنتال

   هذا البح :يأهمّ ما توصّل إل

ن  يف ي  ومضـام يـ عبّـر عـن معان  ية لية واألسـلوب يانيت الباياستخدم الشابّي عدد من اآلل .1

ى اللغـوي واملسـتو  ى يف هذا اجملال منـها املسـتو   ات املتوفّرة واختار مناهج شىتيإطار هذ  اآلل

 عدة أقسام.   نقسم إىليلّ هذا كاألديب و

ة ناا وصليبط ارتباطاا رصريف لياللغوي البحر اخلفى الشاعر مستخدماا يف املستوى نر .2

ذا القـوايف كانـ  متناسـبة مـع     كـ والبحـر.   ـــ  وهـو احلـبّ واملـرأة    ـــ يدة  موضـوع القصـ  نينـة بـ  يمت

لّ كـ سـارات قلبـ  و  كرة الشـاعر حولـ  وهـي العواطـف وان    كـ مضمون شـعر  وامـور الـذي تـدور ف    

ــا يف املوســيق  ى قيهــذا مــن أســباب االنســجام يف املوســ    ــة. أمّ ــة فرغــب إىل ى اخلارجي  الداخلي

اا ريثكــاا ريطــ  املختلفــة خاصــة تكــرار البدايــة وأوجــد إيقاعــات متنوعــة تــؤ ر تــأ    رار بأمناكــالت

 قاا يف املتلقي.يوعم

منــها   ــــ اســتخدام اجلمــل اإلنشــائية الطلبيــة     ن إىلكريــ يا فنــرا   كالتــر ى يف املســتو .3

 ة. يثر من اجلمل اخلربكأ . ــاالستفهام والنداء و..

احـات  يف الصـور الفنيـة مثـل االنز   يقد قام بتوظ األديب نالحظ أن الشاعرى يف املستو .4

غ واالسـتعارة  يـ   البليدت  هو التشبي  واالستعارة يف قصيثر نوع التشبكة واالستعارة وأيهيالتشب

سـ   ي  واحـد وسـيلة لتعـبري مشـاعر  وأحاس    يـ همـا معـاا يف ب  يلكانـاا  يد الشاعر أحيستفية وينكامل

ــد    ــد خاصــة تري والتــأخميوقــد اســتخدم ظــاهرة التق ى د علــ كيــالعمــدة للتأى  الفضــلة علــ ميق

 ة شعر .يادة مجاليضاا لزيدة وأيساا يف القصيلعب دوراا رئيالعنصر اخلاص الذي 

ة منوّعـة تبلـورت   يم لوحات فنية وترسيت  العاطفيغا ن الشابّي من الوصول إىلكقد مت .5

 ة.يها مالحم  األسلوبيف
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