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ج

شكر وتقدير
بك ٌؿ معاني المحبة كالتٌقدير أتقدـ بعد االنتياء مف كتابة رسالتي إلى األستاذ اإلنساف كعالـ
عمي
يكسؼ أبك العدكس ،بجميؿ ال ٌشكر كالعرفاف ،بتفضمو
ٌ
األسمكبية الجميؿ الدكتكر ي
ٌ

بقبكؿ

يد العكف كالمساعدة ،لمكصكؿ برسالتي إلى
مد ٌ
اإلشراؼ عمى رسالتي ،كبذلو ك ٌؿ جيد كعطاء في ٌ
مبتغاىا.
و
خيرة دفعت بتقكية ىذا
أف أتقدـ بخالص الشكر كالعرفاف لًمف أسيمكا
بجيكد ٌ
كيسعدني ٍ
ي
أخص بالذكر األساتذة الفيضبلء ،أعضاء لجنة المناقشة:
العمؿ ،ك ٌ
العدكس.

يكسؼ أبك
األستاذ الدكتكر ي
األستاذ الدكتكر
الدركبي.
محمد ٌ
ٌ
األستاذ الدكتكر عبد القادر

األستاذ الدكتكر بساـ
الدكتكر سالـ

مرعي.

قطكس.

اليدركسي.

درسني مف أعضاء ىيئة التٌدريس في قسـ المٌغة العر ٌبية،
كال يفيكتني ٍ
أف أشكر ك ٌؿ مف ٌ
النظر في ىذه األطركحة مرات
بأنني لك ٌ
أعدت ٌ
فجزل اهلل الجميع خير الجزاء ،كاٌني يكمٌي يقيف ٌ
بالنقص؛ فالكماؿ هلل تعالى كحده ،كالحمد هلل الٌذم
عديدة ،ألضفت ٌ
فأم عمؿ يظؿ مقركنان ٌ
كعدلتٌ ،
الصالحات.
بنعمتو تتـ ٌ

د

الممخص
الصباح
البنى
ٌ
األسمكبية في شعر سعاد ٌ
محمد سامي سعيد أبكىدبة

األسمكبية لشعر
األسمكبية ،الٌتي ش ٌكمت البنى
الدراسة إلى استجبلء الظٌكاىر
تيدؼ ىذه ٌ
ٌ
ٌ
الصباح ،اعتمادا عمى تسعة دكاكيف شعرٌية مختارة.
الشاعرة سعاد ٌ
الصباح ،ثـ تناكلت
أي ٍفتتحت ٌ
الدراسة بتمييد ،ابتدأتو بنبذة مختصرة عف حياة الشاعرة سعاد ّ
النشأة.
األسموبية ،ال ّنشأة والتّطور عند الغرب ،باعتبارىا عمما غر َّ
بي المكلد ك ٌ
ّ
األسموبية؛ المفيوم ،العالقة بالعموم األخرى،
ثـ أتبعت التٌمييد فصبل أكال ،تحت عنكاف:
ّ
األسمكبية كاتجاىاتيا ،كعبلقتيا بالعمكـ األخرل مثؿ
االتجاىات والمناىج؛ كتناكلت فيو األسمكب ك
ٌ
النقد.
المٌغة كالببلغة ك ٌ
كتية
وتية و
أما الفصؿ الثٌاني فعنكنتو بػ:
الص ٌ
ّ
الص ّ
ّ
اإليقاعية؛ فدرست البنى ٌ
أسموبية البنى ّ
ٌ
اإليقاعية
كتية ك
ك
ٌ
الص ٌ
ٌ
كتي ،كالبنى ٌ
ركيبي ٌ
اإليقاعية الداخمية  :ظاىرة التٌكرار ،كظاىرة التٌكاز ٌ
الص ٌ
م التٌ ٌ
الخارجية:الكزف ،كالقافية.
ٌ
حوية فقد تناكلت فيو التٌقديـ كالتٌأخير،
أما الفصؿ الثٌالث:
ركيبية ال ّن ّ
أسموبية البنى التّ ّ
ّ
ٌ
حكم ،في الجممة
اإلنشائية ،كالجمؿ
كاألساليب الخبرٌية ك
ركيبي ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
اإلفصاحية ،ثـ درست التٌكاز ٌ
م التٌ ٌ
ه

كبركز الظاىرة
االسمية ،كفي حركؼ الجر،كفي التٌركيب
الفعمية ك
ٌ
ٌ
الح ىك يـ كالمؤشر لقيمة ي
الحالي.ككاف ى
ٌ
حصائي.
األسمكبية؛ المنيج اإل
ٌ
ٌ
أسمكبية االنزياح؛ ثـ
تطبيقية؛ تناكلت فيو
أسموبية االنزياح دراسة
الرابع:
ٌ
ّ
ّ
كفي الفصؿ ٌ
النسكة) .ثـ أنييت دراستي بخاتمة ذكرت فييا أىـ
اختتمتو بدراسة
تطبيقية لقصيدة (ڤيتك عمى نكف ٌ
ٌ
النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،كتبعتيا بقائمة المصادر كالمراجع التي أفدت منيا.
عز كج ٌؿ أف أككف قد كفقت فيما قدمتو مف جيد متكاضع يكشؼ كيضيء
سائبلن المكلى ٌ
الصباح ،كيقدـ الفائدة المرجكة لدارسي
جانبا مف المسيرة
ٌ
اإلبداعية لػ"سيدة الكممات" ال ٌشاعرة سعاد ٌ
المٌغة العر ٌبية.
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Abstract
Stylistic Features in Suad Al-Sabaah's Poetry
Mohammad Sami Said Abu-Hadbah
This study deals with a series of stylistic phenomena, which formed
the stylistic structures of Suad al-Sabah's poetry, based on nine poetry
collections. Its purpose is to reach the creative world of poet Souad AlSabah and to uncover the stylistic phenomena in her poetry by studying
two sets of stylistic levels, To build this great poetic edifice: the acoustic
level, the syntactic level, as well as the stylism of displacement and its role
in distinguishing the poetic language from the communicative language,
and in revealing the aesthetics of style.
The study began with a preface, I started with a brief introduction to
the life of poet Souad Al-Sabah,and in which stylistic, Western, and
Western development was discussed as a Western-born science.
Then followed the preface first chapter, under the title: stylistic;
concept, relationship with other sciences,
Trends and approaches.
The study deals with the concept of style and stylism in the West
first and then in the modern Arabs, and then touched on the most important
modern trends, which formed a weight on the monetary field. This chapter
also deals with the study of stylistic relations with other sciences such as
language, rhetoric and criticism, To find relations between this science with
stylistic.

ز

The second chapter is characterized by: stylistic structures of sound
and rhythmic.
In this chapter I studied the sound level of the concept and value, and
also dealt with the interrelationship between the rhythm and weight, rhyme
and poetry, and then the study dealt with the stylistic structure of internal
rhythmic sound structures, And the phenomenon of audio-structural
parallelism.
In the third chapter : Stylistic structure syntactic syntax; in which the
study and analysis of syntactic structural level, the structural structures
have been examined in the presentation and delay and its types, to the
informational methods and structures and finally studied syntactic
parallelism, in the actual and nominal sentence, in the prepositions, and in
the present structure.
In the fourth chapter: The Methodism of Displacement, an applied
study; in which I discussed the methodology of displacement; then I
concluded the chapter with an applied study of the poem "Vito on the
Women's Non". Then I finished the study with a conclusion of the most
important results I found in this study , followed by index of the sources
which I dealt from.
I ask the Almighty to be rewarded with a modest effort thatreveals
and illuminates the creative march of the "Lady of Words" poet Suad AlSabah, and provides the desired benefit for the Arabic .language learners
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المقدمة
لمنص
استطاعت
قدية المعاصرة في مقاربتيا ٌ
األسمكبية أف تشؽ طريقيا كسط المناىج ٌ
الن ٌ
ٌ
الدارسيف أف تستقر منيجا ،ييدؼ إلى دراسة
األدبي ،كقد قدر ليا بفضؿ جيكد مجمكعة مف ٌ
ٌ
األسمكبية طريقة الستكشاؼ
العممية ،فغدت
المكضكعية
أدبية ،متكخيا
الخطاب
ٌ
ٌ
ٌ
األدبي دراسة ٌ
ٌ
ص ذاتو.
الخطاب
األدبي مف خبلؿ ٌ
الن ٌ
ٌ
األدبي" البنى
األسمكبية في الخطاب
فاألسمكبية تطمح إلى دراسة البنى
كبناء عمى ذلؾ
ٌ
ٌ
ٌ
اللية" كغايتيا في ذلؾ ،ىك البحث عف العبلقات الٌتي تربط
ركيبية ،كالبنى ٌ
الد ٌ
اإليقاعية ،كالبنى التٌ ٌ
ٌ
األدبي.
البنى ،بغية الكصكؿ إلى ما يتفرد بو الخطاب
ٌ
م،
طبيقية رافدا ميما الستكماؿ البحكث
كغدت
األسمكبية في المجاؿ ٌ
ٌ
األسمكبية التٌ ٌ
ٌ
النظر ٌ
النصكص لسبر أغكارىا؛ بيدؼ
الدراسات
لذلؾ اتجيت كثير مف ٌ
األسمكبية إلى الكلكج إلى عكالـ ٌ
ٌ
اإليحائية الٌتي يبتكرىا األديب.
السمات التٌعبيرٌية ك
السمات
األدبية لمغة ٌ
ٌ
ٌ
ص ،كفحص ٌ
الن ٌ
استكشاؼ ٌ
األدبية
النصكص
الدارس
أف ما يصؿ إليو ٌ
األسمكبي في مكاشفتو ليذه ٌ
ٌ
كمما ال شؾ فيو ٌ
ٌ
طبيقي.
سيدعـ البحكث
م كالتٌ
األسمكبية في شقييا ٌ
ٌ
النظر ٌ
ٌ
م ،كحممت منارة
الصباح في عالـ اإلبداع ال ٌشعر ٌ
أبحرت "سيدة الكممات" ال ٌشاعرة سعاد ٌ
بي ،فكانت لساف حاؿ المرأة كالمتحدث باسميا ،كباسـ
ٌ
الدفاع عف حقكؽ المرأة في العالـ العر ٌ
الصامت .فاض شعرىا حبا ،فرقصت عمى سحر ألحانيا الكممات ،كفاض
مشاعرىا كخمجات قمبيا ٌ
ككطنية زاحمت فيو
شعرىا ألما فىأ ٍىبكت األميات؛ خنساء العصر الحديث ،كفاض شعرىا طمكحا
ٌ
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النجكـ ،كشحذت بو اليمـ.
ٌ
الصباح ،كىي مف شعراء
الدراسة الظٌكاىر
تناكلت ىذه ٌ
ٌ
األسمكبية في شعر ال ٌشاعرة سعاد ٌ
الدراسة
الحداثة الٌتي كانت ليا بصمة في حركة ال ٌشعر الحر ،كمف خبلؿ قراءتي لمدكاكيف عينة ٌ
الدراسة كالتٌحميؿ ،كمنيا :التٌكرار ،كالتٌكازم كاالنزياح ،كغيرىا.
تبيف أف ثمة ظكاىر
أسمكبية تستحؽ ٌ
ٌ
األسمكبية الٌتي تميز بيا شعر ال ٌشاعرة سعاد
الدراسة بتناكؿ أىـ الظٌكاىر
كقمت في ىذه ٌ
ٌ
الصباح ،ركعي فييا
الصباح ،حيث شممت ٌ
الدراسة تسعة دكاكيف مختارة مف دكاكيف ال ٌشاعرة سعاد ٌ
ٌ
الخاصة بالباحث،
ذكقية
التٌسمسؿ ٌ
ائياٌ ،إنما اعتمد عمى ٌ
النظرة التٌ ٌ
الزمني ،كلـ يكف االختيار عشك ٌ
ٌ
الدراسة
الدراسات
كىذا شأف اختيار المجاؿ التٌ
قدية ،كاستبعدت ٌ
طبيقي سكاء في ٌ
األسمكبية أـ ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ
الستينيات لطفكلتيا كعدـ نضجيا بحسب تصريح ال ٌشاعرة سعاد
ٌ
الدكاكيف الٌتي صدرت في فترة ٌ
الصباح.
ٌ
األسمكبية المراد دراستيا ،ثـ حممت تحميبل
الدالة عمى الظٌكاىر
كاختيرت ال ٌنماذج ال ٌشعرٌية ٌ
ٌ
ص كلمذات ال ٌشاعرة ،كأثر ذلؾ عمى المتمقي الٌذم تكليو
السياؽ العاـ ٌ
ٌ
لمن ٌ
كصفيا ،كذلؾ في إطار ٌ
عيني أثناء
األسمكبية ،لذلؾ كضعت نصب
الدراسات الحديثة قيمة كبيرة في إبراز قيمة الظٌاىرة
ٌ
ٌ
ٌ
ص كالمتمقي.
التحميؿ األخذ بمعطيات الخطاب الثبلثة ،كىي المرسؿ ك ٌ
الن ٌ
السابقة فمـ أجد دراسة مستقمة ،أك مستفيضة -بحسب اطبلعي -تتناكؿ شعر
أما ٌ
الدراسات ٌ
ٌ
الدراسات إلى شعرىا بكجو عاـ،
الصباح مف حيث خصائصو
األسمكبية ،كاٌنما تعرضت ىذه ٌ
ٌ
سعاد ٌ
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أسمكبية في قصيدة مكعد في الجنة"(ُ).
باستثناء بحث بعنكاف "دراسة
ٌ
الدراسات
الدراسات مفردة ،أك قد تككف ضمف دراسات أخرل ،كمف أبرز ىذه ٌ
ك ترد ىذه ٌ
الٌتي أطمعت عمييا ،كاستفدت منيا ،كالٌتي سأحاكؿ ذكر بعض منيا:
درس محمد التكنجي
(ِ)

الصباح"
ٌ

شعرىا في عاـ(ُٕٖٗـ) عبر "قراءة مسافر في شعر سعاد

كقسـ شعرىا إلى ثبلثة
فقد بيرتو جرأتيا ،كقدرتيا المٌغكية ،فأسماىا ال ٌشاعرة
ٌ
الصناعٌ ،

الكجداني .تابع فاضؿ خمؼ عاـ(ُِٗٗـ) تجربتيا ال ٌشعرٌية
االجتماعي ،ك
الكطني ،ك
محاكر ىي:
ٌ
ٌ
ٌ
في دراستو "سعاد الصباح الشعر كالشاعرة"(ّ).
(ْ)

الصباح"
يطؿ نبيؿ راغب في بحثو "عزؼ عمى أكتار مشدكدة ،دراسة في شعر سعاد ٌ

حيث أعجبتو منيا امتبلكيا قد انر مف اإلقداـ كالجرأة في الخكض في أكثر قضايا المجتمع كالمرأة
بمغة سمسة بعيدان عف صخكر التٌقعير كأحجار التٌعقيد.
الصباح"(ٓ) ،فدرس ثبلثة دكاكيف مف
أما سعيد فرحات في كتابو "قراءة ٌ
نقدية في شعر سعاد ٌ
ٌ
كمانسية
الر
أعماؿ ال ٌشاعرة منطمقان مف تحديد ثبلثة مدارس شعرٌية في سيرتيا
ٌ
ٌ
األدبية ،كىي المدرسة ٌ
اإلنسانية في ديكانيا (فتافيت امرأة) كالمدرسة
الكبلسيكية
الحديثة في ديكانيا (أمنية) ،كالمدرسة
ٌ
ٌ
الميجرٌية في (إليؾ يا كلدم).
(ُ)عيسى متقى زاده ،كبرل ركشنفكر ،نكر الديف يركيف :دراسة أسمكبية في قصيدة "مكعد في
الجنة" مجمة إضاءات نقدية( ،عٗ)َُِّ ،ـ

)ِ(التكنجي،محمد ،قراءة مسافر في شعر سعاد الصباح،حمب،طُِٖٕٗ ،ـ.
)ّ( خمؼ،فاضؿ ،الشعر كالشاعرة،شركة النكر،طُ،بيركتُِٗٗ ،ـ.

)ْ( راغب،نبيؿ،عزؼ عمى أكتار مشدكدة ،الييئة المصرية العامة لمكتابُّٗٗ ،

)ٓ( فرحات؛سعيد،قراءة نقدية في شعر سعاد الصباح ،شركة النكر لمصحافة كالطباعة كالنشرُْٗٗ ،ـ.
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(ُ)

الصباح شاعرة االنتماء الحميـ"
ككتب فضؿ األميف دراسة بعنكاف":سعاد ٌ

تناكؿ ال ٌشاعرة

استثنائية في انتمائيا لؤلرض كالكطف.
فييا عمى ٌإنيا امرأة
ٌ
الصباح"(ِ) ،تمؾ المٌغة
كنقؼ مع محمكد حيدر في مطالعتو "لغة التٌماس في شعر سعاد ٌ
صباح حدكد ككنيا كاسطة إلظيار المعنى ،فيي تخطك لتككف المعنى
الٌتي اجتازت بيا سعاد ال ٌ
الصباح ،رحمة في أعماليا غير
إياه ،كما ركز كؿ مف عبد المطيؼ األرناؤكط في كتابو "سعاد ٌ
الكاممة"

(ّ)

(ْ)

النصكص كنقدىا"
ككذلؾ سمير استيتية في بحثو "الكظيفة المٌغكية في تحميؿ ٌ

عمى

الفني كترابطو.
غكية مف خبلؿ تبلحـ العمؿ
قصائد ال ٌشاعرة في تحميؿ الكظيفة المٌ ٌ
ٌ
الصباح دراسة معمقة كمتقنة تحت عنكاف "ىدـ
كدرست الباحثة ميا خير بؾ شعر سعاد ٌ
البالية ،كخمخمت معايير
الصباح يدكر حكؿ فكرتيف :ىدـ التٌقاليد ٌ
كبناء"( ،)5فكشفت أف شعر سعاد ٌ
القكمية العر ٌبية مدعكمة بنظرٌية
بي الخاطئ تجاه شأنيف مف شؤكف الحياة :المرأة ،ك ٌ
التٌفكير العر ٌ
التٌعبير كالتٌدمير ،ثـ استبداؿ ىذا اليدـ بمفيكـ البناء ،كىي الفكرة الثانية كالبديمة مف خبلؿ رؤيا
الشاعرة ،كاقتراحاتيا باسـ الحاضر ،كمخططيا الجديد لئلنساف ،كالحياة بكجية جديدة ،كالمؤلفة ىي
أقدر مف تكلى مسائؿ المرأة.

)ُ( األميف ،فضؿ  ،سعاد الصباح شاعرة االنتماء الحميـ ،شركة النكر ،بيركتُْٗٗ ،ـ.

)ِ( حيدر ،محمكد ،لغة التماس في شعر سعاد الصباح ،مؤسسة الكتاب الحديث ،بيركتُٗٗٓ ،ـ.

)ّ(األرناؤكط ،عبد المطيؼ ،سعاد الصباح ،رحمة في أعماليا الغير كاممة،شركة النكر ،بيركتُٗٗٓ،ـ.

)ْ(استيتيو ،سمير ،الكظيفة المغكية في تحميؿ النصكص كنقدىا،مجمة البحكث،جامعة حمب،عُِٗٗٔ ،ـ.
)ٓ( خير بؾ؛ ميا ،ىدـ كبناء ،شركة النكر ،بيركت َََِ ،ـ.
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(ُ)

الصباح»
غكم ك ٌ
الفن ٌي في شعر سعاد ٌ
كىناؾ رسالة ماجستير بعنكاف "البناء المٌ ٌ

لمباحث

الصباح  ،إال أف حديثو عف لغة ال ٌشاعرة
تيسير رجب ٌ
النسكر  ،ككانت عف فنيات شعر سعاد ٌ
الداللة كامتداداتيا ،كجاءت رسالتو في ثبلثة فصكؿ ،األكؿ عبارة عف تفصيؿ في البناء
أسممو إلى ٌ
م ،كأىـ المؤثرات في بناء ىذا المعجـ كسماتو
غكم لم ٌشاعرة مف جية دالالتيا كمعجميا ال ٌشعر ٌ
المٌ ٌ
الصيغة ،كاإليقاع ،كترتيب الجمؿ ،كقد خصص فصمو الثٌاني لبناء األحاديات كالثنائيات
مف حيث ٌ
أما عف
الٌتي بنتيا ال ٌشاعرة عمى مرتكزات أىمياٌ :
الصدؽ ،العناد ،األنكثة ،ىذا في األحادياتٌ ،
أما الفصؿ
الثنائيات فتعمقت بالمكت كالحياةٌ ،
كبالرجؿ كالمرأة ،كبال ٌشعر كالتٌحدم ،كالمطمؽ كالمقيدٌ .
الرمز كاإليقاع كالمكسيقى.
األخير فكاف ٌ
بنائية التٌشبيو كاالستعارة ك ٌ
أما كتاب تكريـ المنتدل الثقافي المصرم بإشراؼ عبد العزيز الحجازم تحت عنكاف "منارة
(ِ)
أدبية جمعت أراء كنظريات كبحكث نخبة
الصباح"  ،كيعتبر مكسكعة ٌ
عمى الخميج ،ال ٌشاعرة سعاد ٌ

البعمبكي ،كىدل
محمد
شخصية ال ٌشاعرة كرحمتيا
النقاد عف
مف كبار األدباء ك ٌ
األدبية ك ٌ
ٌ
ٌ
الفنية أمثاؿٌ :
ٌ
النقاش ،كغيرىـ الكثير.
الناصر ،ك رجاء ٌ
عبد ٌ
الصباح ،دراسة في المضاميف ال ٌشعرٌية"(ّ)،
أما دراسة رابحة محمكد البحر "شعر سعاد ٌ
ٌ
فدرست شعرىا في ديكانيف ىما ( :لحظات مف عمرم) ،ك( الكركد تعرؼ الغضب) ،كقسمت
اني :فيك بعنكاف مقاربة
دراستيا إلى ستة فصكؿ ،األكؿ  :سعاد ٌ
الصباح سيرة شعرٌيةٌ ،
أما الفصؿ الث ٌ
)ُ( النسكر؛ تيسير رجب ،البناء المغكم كالفني في شعر سعاد الصباح ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرمكؾ ،كمية
اآلدابََُِ ،ـ.
)ِ( الحجازم؛ عبد العزيز :كتاب تكريـ مف المنتدل الثقافي المصرم" منارة عمى الخميج" ،الشاعرة سعاد
الصباحََِِ،ـ.

)ّ( البحر ،رابحة محمكد ،شعر سعاد الصباح ،دراسة في المضاميف الشعرية ،رسالة ماجستير ،جامعة الممؾ
سعكد ،كمية اآلدابََِٕ ،ـ.
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تحميمية عامة لشعرىا ،كأجرت الباحثة مسحا لكامؿ دكاكيف ال ٌشاعرة مستخدمة اإلحصاء الكمي ،ثـ
ٌ
الكصؼ الكيفي لشعرىا.
أما الفصكؿ األربعة فقد تعرضت الباحثة فييا إلى المضاميف في شعر سعاد كقامت
ٌ
السياسي ،شعر المكت ،كمف ثـ ال ٌشعر
بتحميميا ،فبدأت بشعر الحب لغ ازرتو في دكاكينيا ،ثـ ٌ
كفنيا" كتعرضت فيو إلى
السابع كاألخير فعنكنتو الباحثة بػ" ال ٌشاعرة ٌ
أما الفصؿ ٌ
االجتماعيٌ .
المكسيقية.
اإليقاعية
غكم لمشاعرة ،كالبنية
ٌ
ٌ
قضيتيف ،ىما :المعجـ المٌ ٌ
الككيتية (شعر
يني في أدب المرأة
كجاءت دراسة فاطمة ذك القدر تحت عنكاف "التٌناص ٌ
ٌ
الد ٌ
(ُ)
ينية لخمؽ
سعاد الصباح نمكذجا)"  ،إذ تناكلت في دراستيا تكظيؼ ال ٌشاعرة لمتناص مف الكتب ٌ
الد ٌ

اإلبداعية.
مشاىدىا
ٌ
الصباح البدكية العاشقة؛ قراءة في ديكانيا "كالكركد تعرؼ
تناكؿ الباحث في بحثو "سعاد ٌ
ػصباح.
الغضب" معاناة ال ٌشاعرة كآالميا ال ٌش ٌ
خصية لفقداف زكجيا األمير عبد اهلل المبػارؾ ال ٌ
الصباح،
كىذه المراجع في أغمبيا تناكلت الخصائص
المكضكعية ،ك ٌ
ٌ
الفنية في شعر سعاد ٌ
األسمكبية ،كىذا ما عزز اختيارم ليذا البحث الٌذم تناكؿ البنى
الدراسات
فيي في أغمبيا بعيدة عف ٌ
ٌ
الصباح.
ٌ
األسمكبية في شعر سعاد ٌ
الصباح كاف محفكفا بالمشاؽ،
كخكضي غمار الكشؼ عف ٌ
م عند سعاد ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
عمي أف أتسمح بالتٌمطؼ
كالمخاطر؛ ٌ
ألنني كثي ار ما كنت أفتقد إلى رؤية مسبقة؛ لذلؾ تكجب ٌ
)ُ( ذك القدر؛ فاطمة ،التناص الديني في أدب المرأة الككيتية (شعر سعاد الصباح نمكذجا) ،مجمة الجمعية اإليرانية
لمغة العربية كآدابيا ،عََُُِٔ،ـ.
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ص الغائر .كاعتمدت في ىذه
كالتٌجمد كالتٌثبت لعمي أمسؾ برؤية تقكدني إلى مشاىدة عالـ ٌ
الن ٌ
حميمي
يخي ،كالمنيج
ٌ
الكصفي التٌ ٌ
ٌ
الدراسة عمى المنيج التٌار ٌ
كعمى ىذا ،قسمت بحثي إلى تمييد كأربعة فصكؿ؛ ففي التٌمييد عرضت في نبذة مختصرة
األسموبية ،ال ّنشأة والتّطور عند الغرب،
الصباح ،كقدمت بعدىا بالحديث عف
ّ
لحياة الشاعرة سعاد ّ
النشأة.
باعتبارىا عمما غر َّ
بي المكلد ك ٌ
األسموبية؛ المفيوم ،العالقة بالعموم األخرى،
ثـ أتبعت التٌمييد فصبل أكال ،تحت عنكاف:
ّ
األسمكبية كاتجاىاتيا ،كعبلقتيا بالعمكـ األخرل مثؿ
االتجاىات والمناىج؛ كتناكلت فيو األسمكب ك
ٌ
النقد.
المٌغة كالببلغة ك ٌ
كتية
وتية و
الص ٌ
ّ
الص ّ
اإليقاعية؛ فدرست البنى ٌ
أما الفصؿ الثٌاني فعنكنتو بػ :أسموب ّية البنى ّ
ٌ
اإليقاعية
كتية ك
ك
ٌ
الص ٌ
ٌ
كتي ،كالبنى ٌ
ركيبي ٌ
اإليقاعية الداخمية  :ظاىرة التٌكرار ،كظاىرة التٌكاز ٌ
الص ٌ
م التٌ ٌ
الخارجية :الكزف ،كالقافية.
ٌ
حوية فقد تناكلت فيو التٌقديـ كالتٌأخير،
أما الفصؿ الثٌالث:
ركيبية ال ّن ّ
أسموبية البنى التّ ّ
ّ
ٌ
حكم ،في الجممة
اإلنشائية ،كالجمؿ
كاألساليب الخبرٌية ك
ركيبي ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
اإلفصاحية ،ثـ درست التٌكاز ٌ
م التٌ ٌ
كبركز
االسمية ،كفي حركؼ الجر ،كفي التٌركيب
الفعمية ك
ٌ
ٌ
الح ىك يـ كالمؤشر لقيمة ي
الحالي.ككاف ى
ٌ
حصائي.
األسمكبية؛ المنيج اإل
الظاىرة
ٌ
ٌ
أسمكبية االنزياح؛ ثـ
تطبيقية؛ تناكلت فيو
أسموبية االنزياح دراسة
الرابع:
ٌ
ّ
ّ
كفي الفصؿ ٌ
النسكة).ثـ أنييت دراستي بخاتمة ذكرت فييا أىـ
اختتمتو بدراسة
تطبيقية لقصيدة (ڤيتك عمى نكف ٌ
ٌ
7

النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،كتبعتيا بقائمة المصادر كالمراجع التي أفدت منيا .كأممي مف
اهلل أف أككف قد كفقت في دراستي ىذه ،كاهلل المكفؽ.
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التّمييد
الصباح
سعاد
ة
اعر
ش
ال
ّ
ّ
األسموبية؛ ال ّنشأة والتّطور
ّ
عند الغرب
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التّمييد
الصباح
 ال ّشاعرة سعاد ّ
الزبير قضاء
الصباح مف مكاليد عاـ ُِْٗـ ،كلدت في مدينة ٌ
ال ٌشاعرة سعاد محمد ٌ
الصباح ،نزحت عائمتيا مف الككيت بعد مقتؿ جدىا
البصرة ،كىي االبنة البكر لكالدىا ال ٌشيخ محمد ٌ
ثـ
اإلبتدائية ك
الصباح (ُِٖٗـُٖٗٔ-ـ) .درست المراحؿ
ٌ
ٌ
حاكـ الككيت ال ٌشيخ محمد ٌ
اإلعدادية ٌ
االقتصادية بجامعة القاىرة كتخرجت
السياسة كالعمكـ
ٌ
الثٌ ٌ
انكية في مدارس الككيت .التحقت بكمية ٌ
الدكتكراه
منيا عاـ ُّٕٗـ ،ثـ حصمت عمى درجة الماجستير مف المممكة المتحدة ،ثـ عمى درجة ٌ
السياسية مف جامعة (سارم جمفكرد) في المممكة المتحدة عاـ ُُٖٗـ ،ليا
في االقتصاد كالعمكـ ٌ
الدكاكيف ال ٌشعرٌية منيا( :إليؾ يا كلدم ُِٖٗـ)( ،فتافيت امرأة ُٖٔٗـ)( ،حكار الكرد
العديد مف ٌ
ك البنادؽ ُٖٗٗـ)( ،برقيات عاجمة إلى كطني َُٗٗـ)(ُ).
بي ،كىي مف الجيؿ الثٌالث مف
تعد ال ٌشاعرة سعاد ٌ
الصباح مف ركاد حركة ال ٌشعر ٌ
الحر العر ٌ
الركمانسية(ِ).
شعراء الحداثة في الككيت ،تنتمي إلى ركاد الحركة ٌ
الصباح تخطك خطكاتيا األكلى كىي في الثٌالثة عشرة
بدأت التٌجربة ال ٌشعرٌية عند سعاد ٌ
(ُ)ينظر :قناة الجزيرة  ،برنامج رائدات ،الحمقة العاشرة ،تقديـ  :ركاف الضامف  ،تاريخ بث الحمقةََِٖ/ٓ/ٖ:ـ.
.https://www.youtube.com/watch?v=gICo_DADb2U

ينظر :برنامج رائدات ،الحمقة العاشرة ،

المقابمة الشخصية مع الشاعرة سعاد الصباح مكتكبة. http://www.aljazeera.net :ينظر :بيف {فتافيت امرأة}
ك{حكار الكرد كالبنادؽ} سعاد الصباح شاعرة المرأة كالحرية كالحب كالسيؼ ،جريدة الشرؽ األكسط ،االثنيفِٔ /
مارس َُِٖ ـ رقـ العدد ( ُّّْٔ(.
(ِ) ينظر :الكرقي؛ السعيد بيكمي :التمرد في شعر سعاد الصباح،مجمة فكر وابداع،مصر(عّ)ُٗٗٗ ،ـ،صّٖ.
ينظر:السكيفات؛ صباح ىابس :جدلية الذات كالمكضكع في شعر سعاد الصباح ،مجمة دراسات الخميج والجزيرة
العربية ،الككيت(مجّٕ)( ،عَُْ)َُُِ ،ـ،صَْٗ.

11

)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

الكتابية مف خبلؿ
مف عمرىا ،فظيرت مكىبتيا
ٌ

دكاكينيا الثٌبلثة الٌتي أصدرتيا في بداية

الستينيات(ُ) ،كىي( كمضات باكرة ُُٔٗـ) ،كالثاني (لحظات مف عمرم ُُٔٗـ) ،كالٌتي
ٌ
فكلية" كالثٌالث ديكانيا( مف عمرم
الصباح في شأنيما" :ىما كتاباتي الطٌ ٌ
صرحت ال ٌشاعرة سعاد ٌ
ُْٔٗـ) ،كالٌذم قالت بخصكصو ":كلك ٌأنو ما كاف ناضجا بالمعنى اآلف الٌذم أنا فيو" في ردىا
الضامف عندما عمقت عمى ديكانيا الثٌالث بالقكؿ:
عمى تعميؽ المحاكرة مقدمة برنامج رائدات ،ركاف ٌ
الديكاف الثٌالث كلكف األكؿ نضكجا"(ِ).
"إنو ٌ
ٌ

األسموبية؛ ال ّنشأة والتّطور عند الغرب
ّ
غكية ،فكانت البدايات
ارتبطت الببلغة بعمـ ٌ
الصحة المٌ ٌ
النحك الٌذم ال يزاؿ يحرص عمى ٌ
األكلى لعمـ األسمكب تركز عمى الفصاحة؛ األمر الٌذم ترتب عميو اعتبار ال ٌشعراء الكبار في أكركبا
كعدىـ أساسا فاصبل لؤلسمكب كالمعيار المٌغكييف .كترتب عميو أيضا اندماج
كافة قدكة تقميدييفٌ ،
األسمكبية في ال ٌشعرٌية إلى درجة صارت فييا نسبة األسمكب مقتصرة عمى األعماؿ
الببلغة بأدكاتيا
ٌ
األدبي المميز(ّ).
ال ٌشعرٌية فقط ،كىذه ىي ساعة ميبلد مفيكـ األسمكب
ٌ
أف األسمكب
كاف ارتباط األسمكب بداية بالببلغة أكثر مف ارتباطو بال ٌشعر؛ كذاؾ راجع إلى ٌ

(ُ) ينظر:المينا؛ عبداهلل أحمد :تمرد امرأة خميجية قراءة نقدية في شعر سعاد الصباح ،مجمة دراسات الخميج
والجزيرة العربية ،الككيت(،مجِٖ)(،عَُٓ)ََِِ،ـ،صُٕ.
)ِ ) قناة الجزيرة  ،برنامج رائدات .ينظر :بيف {فتافيت امرأة} ك{حكار الكرد كالبنادؽ} سعاد الصباح شاعرة المرأة
كالحرية كالحب كالسيؼ.
(ّ)سانديرس؛ فيمي :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،ترجمة :خالد محمكد جمعة ،طُ ،دار الفكر ،دمشؽََِّ ،ـ،
صٔٗ.
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يدرس عنصر التٌأثير في الخطابة(ُ).
أسمكبية ،ىي :األسمكب البسيط ،كالمتكسط،
كميزت الببلغة القديمة بيف ثبلثة فنكف
ٌ
الصعبة
الصياغة ٌ
الزخر ٌ
فية ٌ
ثـ تحكلت في العصر الكسيط إلى أسمكبيف ىماٌ :
كالعالي ،أك ٌ
الرفيعٌ ،
السيؿ(ِ).
الٌتي انبثؽ منيا األسمكب المزدىر في العصر الكسيط ،كالتٌدبيج ٌ
إف ك ٌؿ مستكل مف مستكيات األسمكب الثٌبلثة يستيدؼ أث ار مخالفا :األسمكب المتدني
ٌ
الرفيع يؤثر(ّ).
يخبر ،كاألسمكب المتكسط يمتع ،كاألسمكب ٌ
بدأ عمـ األسمكب تأثيره يظير بالفعؿ مع اختفاء عمكـ الببلغة التٌقميدية الٌتي أحدث اختفاؤىا
بأنو "ببلغة جديدة"(ْ).
الدراسات
ثغرة في ٌ
اإلنسانية ،فكصؼ عمـ األسمكب ٌ
ٌ
غكية ،كظيرت نتيجة
قدية ك
كقد جاءت
األسمكبية مف أجؿ تطكير ٌ
الدراسات ٌ
الببلغية كالمٌ ٌ
ٌ
الن ٌ
ٌ
اخمية فيو(ٓ).
ص كالتٌركيز عمى العناصر ٌ
االقباؿ عمى دراسة ٌ
الد ٌ
الن ٌ
يقكؿ استيفف ألماف ) )Stephen Ullmanفي ختاـ مقالتو "اتجاىات جديدة في عمـ
كلكنو ال يزاؿ غير محدد كال منظٌـ ،فيناؾ
الحيكيةٌ ،
األسمكب"ٌ :
"إننا أماـ عمـ ناشئ مفعـ بالحركة ك ٌ
(ُ) خميؿ؛إبراىيـ :األسمكبية كنظرية النص،طُ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركتُٕٗٗ،ـ،
صٕٔ.ينظر:حسف؛ جيينة عمي:الببلغة كاألسمكبية،مجمة المعرفة ،سكريا( ،عْْٕ)ََِّ ،ـ،صّٖ.

(ِ)سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية،صٖٗ .كينظر :بميث؛ىنريش :الببلغة كاألسمكبية نحك نمكذج سيميائي
لتحميؿ النص،ترجمة :محمد العمرم(،د.ط)،دار أفريقيا الشرؽ ،المغربُٗٗٗ ،ـ،صْٗ.َٓ-
(ّ)بميث :الببلغة كاألسمكبية ،صَٓ.

(ْ) عياد؛ شكرم محمد:اتجاىات البحث األسمكبي دراسات أسمكبية اختيار كترجمة كاضافة ،طُ ،دار العمكـ
لمطباعة كالنشر ،الرياضُٖٗٓ،ـ ،صُُِ.

)ٓ) الجكاد؛ إبراىيـ عبد اهلل:االتجاىات األسمكبية في النقد العربي الحديث( ،د.ط)،ك ازرة الثقافة ،عماف،
ُٔٗٗـ،صُٓ.ُٔ-
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تجارب كثيرة تتخمر ،كفي الكقت نفسو ال يممؾ ىذا العمـ نظاما مف المصطمحات مسمٌما بو ،كال
تحديدا لمغايات كالمناىج متفقا عمييا"(ُ).
نسية خبلؿ مائة عاـ
كفي محاكلة تصنيؼ ركالف بارت ( )Roland Barthesالكتابات الفر ٌ
ائية ...ىي:
مف(َُٖٓـ إلى َُٓٗـ) ،اعتمد في ىذا التٌصنيؼ عمى ثبلثة مصطمحات إجر ٌ
المٌغة-األسمكب-الكتابة(ِ).
األسمكبية عاـ(ُٕٖٓـ) عمى يد
الدراسات
بدأت ٌ
ٌ

فكف درجابمنتس( Gorg Von der

غكية
 )Gabelentsالٌذم اطمؽ مصطمح
"األسمكبية" عمى دراسة األسمكب عبر اإلنزياحات المٌ ٌ
ٌ
األدبية ،أك ىك ما يفضمو الكاتب مف الكممات كالتٌراكيب كيؤثره عمى ما سكاه،
الببلغية في الكتابة
ك
ٌ
ٌ
(ّ)
السد
ألنو يجده أكثر تعبي ار عف فكرتو كنفسو"  .كيؤيد ىذا البداية نكر ٌ
ٌ
الديف ٌ

(ْ).

نسي جكستاؼ
الدراسات
أف انطبلقة ٌ
ٌ
بينما يرل صبلح فضؿ ٌ
األسمكبية بدأت مع العالـ الفر ٌ
نسي ميداف
ككيرنتج ( ُٖٖٔ Gustav Quotingـ)،الٌذم قاؿ مقكلتو المشيكرة ٌ
":إف األسمكب الفر ٌ
شبو ميجكر تماما حتٌى اآلف (ٓ).
بينما يرل آخركف ٌأنيا بدأت عمى يد بكفكف(ُٕٖٖ-َُٕٕ Buffonـ) ،مف خبلؿ مقكلتو

)ُ) عياد:اتجاىات البحث األسمكبي ،صُُ.

)ِ(بارت؛ ركالف :الدرجة الصفر لمكتابة ،ترجمة :محمد برادة،طِ ،دار الطميعة لمطباعة كالنشرُِٖٗ،ـ ،صُِ.

(ّ)عزاـ؛محمد :األسمكية منيجا نقديا ،طُ ،ك ازرة الثقافة ،دمشؽُٖٗٗ ،ـ  ،صُٕ .ينظر :مكناف؛ جكرج :مفاتيح
األلسنية،ترجمة :الطيب البككش(،د.ط) ،منشكرات سعيدافُْٗٗ ،ـ،صُّْ.

(ْ)ميمكد؛ ككداد :البنى األسمكبية في الشعر الجزائرم المعاصر ،رسالة ماجستير  ،جامعة قاصدم مرباح-
كرقمة(،د.ت)،صِّ )نقبل عف نكر الديف السد :األسمكبية كتحميؿ الخطاب ج ُ ،ص ِْ).
)ٓ) فضؿ؛صبلح :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،طُ ،دار الشركؽ،القاىرةُٖٗٗ،ـ ،صُٔ.
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(ُ)
أما منذر عياشي فينسب تأسيس عمـ
المشيكرة ( األسمكب ىك ٌ
الرجؿ نفسو) كقرنيا بشخصيتو ٌ .

األسمكبية في العصر الحديث لػ شارؿ بالي).)ِ( )Charles Bally
ٌ
إذف ،ال يكجد اتفاؽ كما ىك مبلحظ عمى بداية محددة النطبلقة األسمكبية ،لذا يرل بساـ قطكس
(ّ).

أف تحديد تأريخ دقيؽ النطبلقة األسمكبية أمر في غاية الصعكبة

انبرل شارؿ بالي )ُٖٓٔـُِْٗ-ـ) كىك أحد تبلميذ دم سكسكر (de Saussure
بنيكية المٌغة ،فعمؿ عمى
ُٕٖٓـُُّٗ-ـ) ،لدراسة األسمكب ،بالطٌرؽ
غكية ،إذ استيكتو ٌ
العممية ،المٌ ٌ
ٌ
إرساء قكاعد األسمكب عمييا(ْ).
نسية" عاـ(َُِٗـ) ،ثـ كتابو "المجمؿ
كمف ثـ أصدر شارؿ بالي كتابو "في
األسمكبية الفر ٌ
ٌ
الكجدانية كتعبيرٌية المٌغة ،كقد اعتبرت محاكلتو
كبية" عاـ(َُٓٗـ) ،المٌذيف أقاميما عمى
ٌ
في األسم ٌ

)ُ) دركيش؛ أحمد :األسمكب كاألسمكبية مدخؿ في المصطمح كحقكؿ البحث كمناىجو ،مجمة فصول ،مصر،
(عُ)ُْٖٗ ،ـ،صُٔ .ينظر :حكلة؛ عبد اهلل :األسمكبية الذاتية أك النشكئية ،مجمة فصول ،مصر(،عُ)،
ُْٖٗـ ،صّٖ.

(ِ)عياشي؛منذر :مقاالت في األسمكبية دراسة(،د.ط)،اتحاد الكتاب العربَُٗٗ ،ـ ،صِّ .ينظر:عياد :اتجاىات
البحث األسمكبي ،صُُ ينظر :عبد المطمب؛ محمد  :الببلغة كاألسمكبية ،طُ ،مكتبة لبناف ناشركف،

بيركتُْٗٗ،ـ ،صُٕٓ .ينظر :السيد؛ شفيع :االتجاه األسمكبي في النقد األدبي(،د.ط) ،دار الفكر العربي،
القاىرةُٖٗٔ،ـ ،صْٗ .ينظر :خفاجة؛ محمد عبد المنعـ كآخركف :األسمكبية كالبياف العربي ،طُ ،الدار المصرية
المبنانية ،القاىرةُِٗٗ ،ـ،صُْ .ينظر :عياد؛شكرم محمد :مدخؿ إلى عمـ األسمكب ،طِ ،مكتبة الجيزة العامة ،

القاىرةُِٖٗ ،ـ،صِّ.ينظر:عبابنة:سامي محمد:التفكير األسمكبي رؤية معاصرة في التراث النقدم كالببلغي
الحديث في ضكء عمـ األسمكب ،طُ ،جدا ار لمكتاب العالمي ،عمافََِٕ ،ـ،صُُ.
(ّ) قطٌكس؛ بساـ :دليؿ النظرة النقدية المعاصرة ،مناىح كتيارات ،طُ ،مكتبة دار العركبة لمنشر كالتكزيع،الككيت،
ََِْـ،صَُّ.

(ْ)بف ذريؿ؛عدناف :المغة كاألسمكب،طِ ،دار العمكـ لمطباعة كالنشرََِٔ ،ـ،صُُّ .ُِّ-ينظر :عبد
المطمب؛ محمد :الببلغة كاألسمكبية ،صُٕٓ.
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العممية(ُ).
األسمكبية
المٌبنة األكلى في صرح
ٌ
ٌ
بأف عمـ األسمكب قد تأسست قكاعده
كفي العاـ نفسو مف(َُِٗـ) "جزـ شارؿ بالي ٌ
يائية ،كيتمثؿ مفيكـ األسمكب عنده في مجمكعة مف عناصر المٌغة المؤثرة
ٌ
الن ٌ

عاطفيا عمى
ٌ

المستمع أك القارئ .كيدرس عمـ األسمكب ىذه العناصر التٌعبيرٌية لمٌغة المنظٌمة مف كجية نظر
(ِ)
"األسمكبية
الدراسة أطمؽ عمييا بعض الباحثيف اسـ
النكع مف ٌ
م"  .كىذا ٌ
ٌ
م كالتٌأثير ٌ
محتكاىا التٌعبير ٌ

الكصفي"(ّ).
الكصفية" أك " عمـ األسمكب
ٌ
ٌ
األلمانية منذ القرف الخامس
إف كممة "أسمكب" الٌتي بمعنى "طريقة العرض" عرفتيا الثٌقافة
ٌ
ٌ
األسمكبية ال يزاؿ حديثا
إف العمـ المعني باألسمكب ك
ٌ
عشر ،كصارت جزءا منيا منذ ىذا التٌاريخٌ .
األكركبية
النكر في المٌغات
نسبيا ،كا ٌف
األسمكبية بمفيكميا الجديد كبكصفيا مصطمحا مستقبل لـ ىتر ٌ
ٌ
ٌ
ٌإال منذ القرف التٌاسع عشر(ْ).
أف عمـ األسمكب يعكد إلى أكائؿ العقد األكؿ
كىذا ما أكده جيرد بيير( )Guard Bearفي ٌ
األكركبية
إف ما كتب في األسمكب مف بحكث ككتب في المٌغات
ٌ
مف ىذا القرف(التٌاسع عشر) ،إذ ٌ
يربك عمى أربعة آالؼ بحث ككتاب(ٓ).
األسمكبية ما بيف عامي(َُٓٗـ كَُٔٗـ) مرحمة ازدىار كعمـ جديد(ٔ) ،يقكؿ
شيدت
ٌ
(ُ)بف ذريؿ :المغة كاألسمكب،صُِّ.

(ِ)عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا،صُٖ.

)ّ) السيد:االتجاه األسمكبي في النقد العربي ،صُْْ

(ْ)سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية،صْٗ.
(ٓ)فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صٖ.

(ٔ)مكلينيو؛ جكرج :األسمكبية ،ترجمة :بساـ بركة،طُ ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع،بيركت،
ُٗٗٗـ،صّّ.
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الدراسات
السنكات األخيرة ،فقد بمغت عدد ٌ
شكرم ٌ
عياد ":لقي عمـ األسمكب ركاجا عظيما في ٌ
الركمانيٌ ة خبلؿ الفت رة( ُٓٓٗ ـ إلى َُٔٗ ـ) ،ما يقرب
األسمكبيٌ ة في حقؿ ال مٌ غات ٌ
الرشد" (ُ ) .
مف( ََُٓ ) عنكانا ،كىك دليؿ عمى ٌ
أف عمـ األسمكب بمغ سف ٌ
األدبية
أما ليك سبيتزر )ُٖٖٕ Léospitzerـَُٗٔ-ـ) ،فقد قصر دراستو عمى األعماؿ
ٌ
ٌ
األدبية،
العادية دكف المٌغة
األسمكبية عمى المٌغة
كحدىا مخالفا بذلؾ شارؿ بالي ،الٌذم قصر عمؿ
ٌ
ٌ
ٌ
العامة كالتٌعبير الكاعي في اآلتيؼ(ِ).
فيك يقارف بيف التٌعبير
ٌ
العفكم في الحياة ٌ
كية ،فكاف لعمماء المٌغة اسيمات جمية في
إف عمـ األسمكب ترعرع في حضف ٌ
الدراسات المٌغ ٌ
ٌ
األسمكبي(ّ).
النقد
حركة ٌ
ٌ
اإليطالي ديفكتك( )Devotoفي عاـ(َُّٗـ) كتابو عف دراسة عمـ األسمكب
نشر الباحث
ٌ
اإلسباني امادك ألكنسك(ُٖٗٔ Amado Alonsoـُِٗٓ-ـ)
اإليطالي(ْ) ،بينما اعتبر الباحث
ٌ
ٌ
األدبية"(ٓ).
م لؤلعماؿ
في عاـ (َُْٗـ) عمـ األسمكب العمـ المنكط بو شرح ٌ
ٌ
النظاـ التٌعبير ٌ
األسمكبية في شرعية الكجكد
كقد نادل ماركزك( )Marouzeauفي عاـ(ُُْٗـ) بحؽ
ٌ
العامة،
األلسنية
ضمف أفناف شجرة
ٌ
ٌ

النداء رنيو كيميؾ( ،)Rene Wilickكأكستيف
كتبنى ىذا ٌ

(ُ)عياد :اتجاىات البحث األسمكبي ،صْٖ.

(ِ)السيد:االتجاه األسمكبي في النقد األدبي ،صٔٗ.ٖٗ-

(ّ)نفسو،صُُْ.ُُٗ ،

(ْ)فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو ،صّٕ.

(ٓ)نفسو ،صْٕ.
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كاريف(.)ُ()Austin Warren
األدبية ،يقكؿ جكرج
السنكات الخمسيف ،عمد الباحثكف إلى التٌركيز عمى األعماؿ
ٌ
كبعد ٌ
األسمكبية لف تترؾ ىذا الميداف،
أف
ٌ
مكلينيو(":)George Molineكنستطيع منذ اآلف التٌأكيد عمى ٌ
األدبية قد حصؿ
باألسمكبية
أف الكعي
ٌ
ٌ
السابؽ ،كىذا ال يعني ٌ
بعد ك ٌؿ التٌغيرات الٌتي عرفتيا في ٌ
(ِ)

عمى الفكر ،فيك حتٌى يكمنا ىذا أبعد مف أف يككف مكتمبل ،كىذا مكضكع شابو سكء تفاىـ طكيؿ"

الستينيات مف القرف العشريف اطمأف الباحثكف إلى شرعية عمـ األسمكب كأحقيتو في
كفي ٌ
الكجكد(ّ).
كىناؾ مف أنكر عمى عمـ األسمكب حقو في الكجكد ،كالعالـ كركتشي( )Croceالٌذم"
فسي"(ْ).
أف ىذا الحدس ال يخضع لمتٌحميؿ ٌ
أف ك ٌؿ خمؽ فني نابع مف حدس مركب ،ك ٌ
يذىب عمى ٌ
الن ٌ
كقد شكؾ ب .كرام(ُٗٔٗ B.Cryـ) بشرعية كجكد األسمكب ،فاألسمكب في رأيو مف اختبلؽ
العمماء الٌذم ال يقابمو شيء في الكاقع(ٓ).
بينما تحدث غكتيو( )Goetheعف مسألة كجكد األسمكب مف عدمو عاـ(ُّٖٕـ) حيف
خاصة ،ليبقى في حكزتنا تعبير أك مفيكـ
قاؿ":إنو لمف المناسب أف تراعى كممة أسمكب مراعاة
ٌ
ٌ

(ُ) المسدم؛عبد السبلـ :األسمكبية كاألسمكب ،طّ ،الدار العربية لمكتاب ،تكنس ُٕٕٗـ ،صِِ.
ينظر:عزاـ:األسمكبية منيجا نقديا ،صُٖ .ينظر  :عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية ،صُٕٕ.

(ِ)مكلينيو :األسمكبية ،صٓٔ.

(ّ)عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا ،صُٗ .ينظر  :عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية ،صُّٖ.
)ْ)عياد :اتجاىات البحث األسمكبي ،صَّ.

)ٓ) بميث :الببلغة كاألسمكبية ،صُٓ ،ينظر :ساندريس :نحك نظرية أسمكبية لسانية،صِٓ .ينظر :فضؿ :عمـ
األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صٓٗ .ينظر :ريفاتير؛ ميكائيؿ :محاكالت في األسمكبية الييكمية،ترجمة:عبد السبلـ
المسدم ،مجمة حوليات الجامعة التونسية ،تكنس( ،عَُ)ُّٕٗ ،ـ ،صِْٕ.
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الرفيعة الٌتي يمكف أف يبمغيا الفف"(ُ).
خاص نميز بو ٌ
الدرجة ٌ
أسمكبية ركماف ياككبسكف( (Roman Jacobsonرائد مدرسة ال ٌشكمييف
كظيرت فيما بعد
ٌ
األسمكبي(ِ).
الدرس
الركس ،ككانت مف أىـ ركافد ٌ
ٌ
ٌ
نسية ،األثر
الركس إلى الفر ٌ
ككانت لترجمة تكدكركؼ ) (Todorovألعماؿ ال ٌشكمييف ٌ
قدية
الكبير في تنشيط
غكية ،كفي ٌ
الن ٌ
األسمكبية ،كساعد عمى تبيف مكضكعاتيا في المجاالت المٌ ٌ
ٌ
(ّ)
األسمكبية"(ْ).
النقاد اطمئنانا إلى ثراء البحكث
أيضا  ،ك في العاـ نفسو "ازداد األلسنيكف ك ٌ
ٌ

نسية مف أىـ مدارس عمـ األسمكب الٌتي درست
أف المدرسة الفر ٌ
كيشير شكرم ٌ
عياد إلى ٌ
المعنكية ،كانتيت
كتية ك
األسمكبية لمغتيا
الخصائص
القكمية ،فبدأت بدراسة الكممة مف ٌ
ٌ
الص ٌ
ٌ
ٌ
الناحيتيف ٌ
الرعيؿ األكؿ مف عمماء األسمكب
بدراسة أنكاع الجمؿ ،كايقاع العبا ارت ،كىذه ٌ
الدراسة عند ٌ
يائي لعمـ األسمكب(ٓ).
الفرنسييف تعد اليدؼ ٌ
الن ٌ
نقديا،
األسمكبية عمما
األلماني ستيفف أكلماف استقرار
كفي سنة( ُٗٔٗـ) ،بارؾ
ألسنيا ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
األلسنية صرامة...،كلنا أف نتنبأ بما سيككف لمبحكث
األسمكبية اليكـ ىي أكثر أفناف
إف
ٌ
ٌ
قائبل" ٌ
األلسنية معا"(ٔ).
األدبي ك
النقد
األسمكبية مف فضؿ عمى ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
نسية"(ُ).
أصدر ميشيؿ لكفر) (Michael Loverفي عاـ (َُٕٗـ) كتابو
"األسمكبية كال ٌشعرٌية الفر ٌ
ٌ
(ُ)ساندريس :نحك نظرية أسمكبية لسانية،صْٗ.

)ِ) ينظر :عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية ،صُٕٗ.ُُٖ-

(ّ)بف ذريؿ :المغة كاألسمكب ،صُِّ َينظر :عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية ،صُُٖ.
(ْ)عزاـ:األسمكبية منيجا نقديا ،صُٗ.

)ٓ) عياد :مدخؿ إلى عمـ األسمكب ،صِٔ.

(ٔ) المسدم :األسمكبية كاألسمكب ،صِْ .ينظر:عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا ،صُٗ.َِ-
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األسمكبية  -فيما كاف يظف -بيف عامي(ُٖٔٗـ كُٕٓٗـ) ،لكف ما لبث
أيعمف عف مكت
ٌ
األسمكبية(ِ).
أف جاء عاـ ( ُٕٖٗـ) حتٌى أيعمف عكدة
ٌ
األسمكبية كاف بيف عامي (ُٕٓٗـ كُٖٓٗـ) ،ثـ
أف مكت
ٌ
بينما يقرر جكرج مكلينيو ٌ
عادت لتعيش نكعا مف االنبعاث الجديد الٌذم يجعؿ منيا عمما(ّ) ،ثـ يعاكد جكرج مكلينيو ك يقرر
السنكات(ٖٔ ،)َٕ-الٌتي أعمف عنيا مف قبؿ أكلئؾ الٌذيف كانكا يظنكف
أف مكت
ٌ
ٌ
األسمكبية كاف في ٌ
لؤلسمكبية(ْ).
أف تبعيتيا لغيرىا أمر مبلزـ ليا؛ لكف زلزاال جديدا حدث كاف مفيدا
ٌ
كمكت األسمكبية ال يعني اختفاؤىا بشكؿ نيائي ،كانما في الحقيقة اندماجيا كانصيارىا في
مناىج أخرل ،ثـ تعكد لتنبعث مف جديد.
كاكب جكرج مكلينيو تطكر عمـ
الزماف ،مف المٌحظة الٌتي غطٌ
األسمكبية منذ عقديف مف ٌ
ٌ
النصؼ األكؿ مف ىذا القرف كحتٌى أيامنا ىذه ،مرك ار باليقظة الٌتي عرفيا
ىذا العمـ فييا بسبات في ٌ
سانية(ٓ).
عمى يد
البنيكية كالعمكـ المٌ ٌ
ٌ

(ُ)عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا، ،صَِ.

)ِ) الحباشنة؛ محمكد صابر:األسمكبية كالتداكلية مداخؿ لتحميؿ الخطاب  ،طُ،عالـ الكتب الحديث ،إربد،
َُُِـ ،صٖ .ينظر:بف يحيى؛ محمد:السمات األسمكبية في الخطاب الشعرم ،طُ،عالـ الكتب
الحديث،إربدَُُِ،ـ ،صُ.
(ّ)مكلينيو :األسمكبية ،صّّ.

(ْ)مكلينيو :األسمكبية  ،صٕٔ .
(ٓ)نفسو ،صِٕ.
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األسمكبية في أكركبا آلثار عدد مف ال ٌشعراء(ُ).
الدراسات
فقامت بناء عمى ىذه اليقظة العديد مف ٌ
ٌ
عمميا مستقبل ،ليا تصكراتيا
كما إف جاء القرف العشركف حتٌى أصبحت
األسمكبية تخصصا ٌ
ٌ
طبيقية(ِ).
ٌ
النظرٌية ،كمفاىيميا التٌ ٌ

(ُ)كيميؾ؛ رنيو ك كأرف؛ آكستف :نظرية األدب ،ترجمة عادؿ سبلمة،طُ ،دار المريخ لمنشر ،الرياضُِٗٗ،ـ،
صِْٖ.
)ِ) حمداكم ؛ جميؿ :اتجاىات األسمكبية  ،طَُُِٓ ،ـ  ،صٓ.
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الفصل األول
األسموبية؛ المفيوم،
ّ
العالقة بالعموم األخرى،
االتجاىات والمناىج
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أوال :مفيوم األسموب:
الصعكبة تحديد تعريؼ كاحد لكممة
يرل ىنريش بميث(ٌ )Heinrich Blytheأنو مف
ٌ
ساني كحده ،بؿ استعممت
أف ىذه الكممة ال
أم "أسمكب" ،كىذا راجع إلى ٌ
)ٍ (Style
ٌ
تخص المجاؿ المٌ ٌ
في مجاالت الحياة كالفف المتعددة ،أسمكب المكضة ،الفف ،المكسيقى .)ُ(...تعددت تعريفات
األسمكب فبمغت أكثر مف خمسة كعشريف تعريفا ،ك ٌؿ تعريؼ يعبر عف كجية نظر صاحبو(ِ).
 األسموب لغةإف كممة أسمكب عمى حسب مقكلة ميدلتكف مرم ( )Middleton Mariaالٌتي قاليا
ٌ
األسمكبية إلى عمـ قائـ بذاتو
أما اآلف كمع تحكؿ
ٌ
عاـ(ُِِٗـ) ،ال تكفي لمناقشتيا ستة كتبٌ ،
أصبحت المشكمة أكثر تعقيدا ،كأصبح معيا مصطمح األسمكب أكثر صعكبة مما كاف عميو أياـ
ميدلتكف مرم(ّ).
(ْ)
البلتينية كانت تعني
إف كممة "أسمكب" ) )Stylosفي اإلغريقية تعني (عمكد)  ،كفي ٌ
ٌ
(ٓ)
الصمب ،أك المثقب(ٔ) ،الٌذم كاف يستخدـ
)( ،)Stilusقمـ الكتابة)  ،ك كما كانت تعني عكد متف ٌ

)ُ) جيرك؛ بيير :األسمكبية ،ترجمة :منذر عياش ،طِ،مركز االنتماء الحضارم لممراسمة كالترجمة كالنشر،
ُْٗٗـ،صَُ .ينظر :بميث :الببلغة كاألسمكبية ،صُٓ.
)ِ) ساندريس :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،صُّ .ينظر :عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا ،صَُ.ينظر: :ربابعة:
األسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا،صَّ.

)ّ) أكلماف؛ ستيفف :األسمكب كالشخصية ،ترجمة :جابر عصفكر ،مجمة المجمة ،مصر(،عُٕٔ)ُُٕٗ،ـ،صّْ.
(ْ)عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا ،صٗ.

(ٓ)ساندريس :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،صْٕ .ْٖ-ينظر :حمداكم :اتجاىات أسمكبية،صٕ .ينظر :عياد؛
محمكد :األسمكبية الحديثة محاكلة التعريؼ،مجمة فصول ،مصر(،عِ)ُُٖٗ ،ـ ،صُِّ.

)ٔ) جيرك :األسمكبية صُٕ.
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في الكتابة(ُ) ،كتعني أيضا (األزميؿ) أك( المنقاش) لمحفر كالكتابة ،كقد كانكا يستعممكنو مجا از
(ِ)
األكركبية المعركفة
غكم في المٌغات
ٌ
ٌ
أما جذرىا المٌ ٌ
لمداللة عمى شكمية الحفر ،أك شكمية الكتابة ٌ ،

ىك ) )Stilusيعني( ريشة)(ّ) ،ثـ انتقؿ معناىا إلى (طريقة الكتابة) ،ثـ تطكر مفيكميا إلى معنى
الخاصة لمكتابة كالتٌعبير)(ْ).
(الطٌريقة
ٌ
األلمانية ىذه الكممة ٌإال منذ مطمع القرف الخامس عشر(ٓ) ،بينما يقرر محمد
ك لـ تعرؼ
ٌ
األلمانية عرفتيا منذ أكائؿ القرف التٌاسع عشر ،بينما كردت في اإلنجميزٌية ألكؿ مرة في
أف
ٌ
عزاـ ٌ
نسية فدخمتيا ألكؿ مرة في عاـ(ُِٕٖـ)(ٔ).
أما الفر ٌ
عاـ(ُْٖٔـ)ٌ ،
الركماني كاستعارة تشير إلى صفات المٌغة
استخدمت كممة ( )Styleفي العصر ٌ
المستعممة ال مف قبؿ ال ٌشعراء ،بؿ مف قبؿ الخطباء كالبمغاء ،كىي ما زالت تشير إلى ىذه المعاني

)ُ) عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية،صُٖٓ ،ينظر :الجكاد :االتجاىات األسمكبية في النقد العربي
الحديث،صّٕ.

)ِ )بف ذريؿ؛ عدناف :النص كاألسمكبية بيف التظرية كالتطبيؽ(،د.ط) ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽَََِ،ـ ،ص

ّْ ،ينظر :الجكيني؛مصطفى الصاكم :البياف فف الصكرة( ،د.ط) ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية،
ُّٗٗـ،صّٕ.

(ّ)عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا،صٗ .ينظر عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية،صُٖٓ ،ينظر :فضؿ:عمـ األسمكب
مبادئو كاجراءاتو،صّٗ.

(ْ)سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،صْٕ..ْٖ-ينظر:جيرك:األسمكبية،ص.ٔٚينظر :عزاـ:األسمكبية منيجا

نقديا،صٗ .ينظر :فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صّٗ.ينظر :عياشي :مقاالت في األسمكبية ،صّٓ.

ينظر :بف ذريؿ :النص كاألسمكبية بيف التظرية كالتطبيؽ،ص ّْ .ينظر :الجكيني:البياف فف الصكرة،صّٕ.ينظر:
النحكم :المكجز في دراسة األسمكب كاألسمكبية،صّٓ .ينظر :سميماف؛ فتح اهلل أحمد :األسمكبية مدخؿ نظرم
كدراسة تطبيقية( ،د.ط)،مكتبة اآلدابََِْ ،ـ،صّٗ.ينظر:الجبر؛عثماف مصطفى :الدراسات األسمكبية العربية
بيف النظرية كالتطبيؽ،طُ،ك ازرة الثقافة،عمافََِٕ ،ـ،صُٗ.

(ٓ)ساندريس :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،صْٕ.ْٖ-

(ٔ)عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا، ،صٗ .ينظر :فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صْٗ.
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حتٌى اآلف في ىذه المٌغات(ُ).
األسمكبية،
غكم لكممة
ٌ
كقد تبيف لػ فيمي سانديرس( )File Sandersمف خبلؿ االستقراء المٌ ٌ
البلتينية تعني (فف الكتابة)(ِ).
اعتماد ىذا العمـ عمى المٌغة المكتكبة فػ( )Stilusفي ٌ
غكية
بي القديـ مف ذكر لكممة أسمكب ،فقد كردت في المعاجـ المٌ ٌ
كال يخمك أغمب تراثنا العر ٌ
كمباحث إعجاز

القرآف ،الٌذم

ىـ أصحابيا إثبات تفكؽ أسمكب القرآف عمى غيره مف
كاف ٌ

النثرٌية.
األساليب ال ٌشعرٌية أك ٌ
النخيؿ :أسمكب .كك ٌؿ طريؽ
لمسطر مف ٌ
جاء تحت مادة (سمب) في لساف العرب ٌأنو "يقاؿ ٌ
ممتد ،فيك أسمكب .كاألسمكب الطٌريؽ ،كالكجو ،كالمذىب؛ يقاؿ :أنتـ في أسمكب سكاء ،كيجمع
بالضـ :الفف؛ يقاؿ :أخذ فبلف في أساليب مف
أساليب .كاألسمكب :الطٌريؽ تأخذ فيو .كاألسمكب،
ٌ
أم أفانيف منو"(ّ) .كيستخمص ال ٌشايب مف المعاني الكاردة عند ابف منظكر تعريفا لؤلسمكب
القكؿ ٍ
بأنو" فف مف الكبلـ يتخذه األديب كسيمة لئلقناع أك التٌأثير"
ٌ

(ْ)

)ُ) فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صّٗ.

(ِ)سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،صْٗ.

(ّ)ابف منظكر؛ جماؿ الديف(ت ُُٕىػ) :لساف العرب،طّ،دار صادر بيركتُّٗٗ ،ـ،مادة( سمب) .ينظر  :بف
سيده؛ عمي بف إسماعيؿ(ت ْٖٓىػ) :المخصص ،تحقيؽ :خميؿ إبراىيـ جفاؿ،طُ ،دار إحياء التراث العربي ،

بيركتُٗٗٔ ،ـ،مادة ( سمب) .ينظر :الرازم؛ زيف الديف(ت ٔٔٔىػ):مختار الصحاح ،تحقيؽ :يكسؼ الشيخ

محمد،طٓ ،المكتبة العصرية  ،الدار النمكذجية ،بيركت – صيدا ُٗٗٗ ،ـ،مادة ( سمب) .ينظر :اليمني؛ نشكاف
بف سعيد الحميرم (ت ّٕٓىػ):شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـ ،تحقيؽ :حسيف بف عبد اهلل العمرم ،
مطير بف عمي اإلرياني ،يكسؼ محمد عبد اهلل ،طُ،دار الفكر المعاصر ،بيركت ،دار الفكر ،دمشؽُٗٗٗ،ـ،مادة
(سمب) .

(ْ)الشايب؛ أحمد :األسمكب:دراسة ببلغية تحميمية ألصكؿ األساليب األدبية ،طُِ،مكتبة النيضة المصرية،
القاىرةََِّ ،ـ ،ص ُْ.
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 األسموب اصطالحااألساسية في عمـ المٌغة مثؿ
االصطبلحية
يعد مصطمح األسمكب كاحدا مف "المفاىيـ
ٌ
ٌ
ص...؛ الٌتي لـ تعرؼ إلى أيامنا ىذه تعريفا فاصبل كدقيقا،كىذا يفسر
المقطع ،الكممة ،الجممةٌ ،
الن ٌ
كجكد الكـ الكبير مف التٌعاريؼ عف (األسمكب)"(ُ).
بأنو "معطى فيزيقي ممتصؽ بذاتية الكاتب كبصميميتو
كيعرؼ ركالف بارت األسمكب
ٌ
ٌ
فإف
السرٌيةٌ ،إنو لغة األحشاءٌ ،
الدفقة الغريزٌية المنبثقة مف أحبلميا كعقدىا كذكرياتيا ،لذلؾ ٌ
ٌ
يحده التٌعقؿ كال االختيار
األسمكب ىك ما يكشؼ ركعة الكاتب كطقكسيتو ،كالعنصر الٌذم ال ٌ
الكاعي"(ِ).
إف ىذا التٌعريؼ الٌذم يقدمو ركالف بارت جاء فضفاضا؛ فاألسمكب حقيقة يخضع لسيطرة
ٌ
العقؿ ،كلعممية االختيار الكاعي مف بيف مجمكعة مف االختيارات المتاحة أماـ الكاتب .كا ٌال أصبح
صرح بو ركالف بارت عبارة عف ىذياف.
األسمكب بيذا المعنى الٌذم ٌ
كيؤكد كستاركبنسكي عمى أف األسمكب يخضع لعممية االختيار ،كأنيا عممية كاعية يسمطيا
المؤلؼ عمى ما تكفره المغة مف سعة كطاقات(ّ).
كمية لؤلدب(ْ) ،ثـ
األسمكبية ىك دراسة المككنات
كيجعؿ جكرج مكلينيو ىدؼ
الكبلمية كال ٌش ٌ
ٌ
ٌ
األدبية؟ فيجيب نفسو ،األسمكب ،ثـ يتساءؿ ما األسمكب ؟ فيقكؿ":
يتساءؿ ماذا ندرس في األعماؿ
ٌ
(ُ)ساندريس :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،صُٓٗ.
)ِ( بارت:الدرجة الصفر لمكتابة،صُّ.
(ّ)عزاـ:األسمكبية منيجا نقديا ،صِْ

)ْ) مكلينيو :األسمكبية ،صّّ.
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كخاصة بكاتب معيف"(ُ).
طريقة متميزة ،كفريدة،
ٌ
كيرل جكرج مكلينيو في تعريؼ ريشمو( )Richleلؤلسمكب عمى ٌأنو "الطٌريقة الٌتي يتكمـ بيا
أشدىا حثا عمى التٌفكير(ِ).
ال ٌشخص" مف أكثرىا كماال ،ك ٌ
غكم الٌتي تميز تعبير
غكم نظرٌيا ٌ
بأنو "طريقة التٌعبير المٌ ٌ
كيع ٌرؼ فيمي سانديرس األسمكب المٌ ٌ
(ّ)
نص"(ْ).
عمميا فيك "مجمكع ك ٌؿ العناصر المٌ ٌ
أما تعريفو ٌ
غكية المستعممة في ٌ
ال ٌشخص" ٌ ،

األسمكبية
السائد ىك استعماؿ
م كجانب
ٌ
تطبيقي ،لكف ٌ
كلعمـ األسمكب جانباف" ،جانب نظر ٌ
ٌ
غكم
لئلشارة إلى الجانبيف معاٌ ...،إال ٌ
أف (نظرٌية األسمكب) ...تستعمؿ اإلشارة إلى عمـ األسمكب المٌ ٌ
طبيقية لؤلسمكب ،كعمـ كسائؿ
العاـ ،كتستعمؿ
(األسمكبية) لئلشارة إلى ك ٌؿ مف عمـ القكاعد التٌ ٌ
ٌ
لكصفية)"(ٓ).
األسمكبية المعيارية كا
األسمكبية (
ٌ
ٌ
ٌ
بقكلو":إف المعارؼ ،كالكقائع ،كالمكتشفات تنتزع
عرؼ األسمكب ىك بكفكف
ٌ
كأكؿ مف ٌ
أما
بسيكلة ،كتتحكؿ كتفكز إذا كضعتيا يد ماىرة التٌنفيذ .ىذه األشياء ٌإنما تككف خارج اإلنسافٌ .
األسمكب فيك اإلنساف نفسو .كلذا ال يمكنو أف ينتزع ،أك يحمؿ ،أك يتيدـ"(ٔ).
أف "لك ٌؿ فرد
كقد تمثؿ تعريؼ بكفكف عدد مف العمماء أمثاؿ لسينغ( ( Lessingالٌذم رأل ٌ

(ُ)مكلينيو :األسمكبية،صٔٔ .
(ِ)نفسو  ،صَُٔ.

(ّ)سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،صُٗ.
(ْ)نفسو ،صُٗ.

(ٓ)ساندريس :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،صَِ.

)ٔ(جيرك:األسمكبية صّٕ .شبمنر؛ برند :عمـ المغة كالدراسات األدبية ،ترجمة:محمكد جاد الرب ،طُ ،الدار الفنية
لمنشر كالتكزيع ،القاىرةُٖٕٗ ،ـ ،صِٔ ،ينظر :ساندريس :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،صِٖ.ِٗ-
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(ُ)
الدقيؽ
أف األسمكب عمكما ىك التٌعبير ٌ
أسمكبو الخاص كأنفو الخاص بو"  ،كغكتيو الٌذم يرلٌ ":
(ِ)

عما في داخمو"

الركح"(ّ).
عرفو ٌ
بأنو" التٌعبير عف معالـ ٌ
كشكبينياكر) ( Schopenhauerالٌذم ٌ

بالنسبة إلى الكاتب تماما
كيعرفو مارسيؿ بركست( )Marcel Proustبقكلو" :األسمكب ٌ
ٌ
ساـ،إنو مسألة رؤية (خياؿ) ال مسألة تقانة"(ْ).
الر ٌ
كالمٌكف ٌ
بالنسبة إلى ٌ
كيمخص فريدريؾ دكلفر( )Frederic Dulferكجية نظر مارسيؿ بركست الٌتي يؤكد فييا
ألنو يستخمص مف ك ٌؿ شيء ما يناسب
أف "ك ٌؿ فناف كبير يترؾ بصماتو
الخاصة فيما يكتبٌ ،
ٌ
ٌ
خصية"(ٓ).
عبقريتو ال ٌش ٌ
"إف كممة أسمكب إذا ردت إلى تعريفيا
كذىب بيير جيرك( )Pierre Guiraudإلى القكؿٌ :
فإنيا طريقة لمتٌعبير عف الفكر بكساطة المٌغة"(ٔ).
األصميٌ ،
سانية
إف أسمكبيتنا دراسة لممتغيرات المٌ ٌ
كيمخص عياشي مذىب بيير جيرك بقكلوٌ ":إنو يقكؿٌ :
أم مجمكعة مف االلتزامات
إزاء المعيار
القاعدم) .كذلؾ ٌ
ألف ( القكاعد ]…[ مجمكعة مف القكانيفٍ ،
ٌ
األسمكبية تحدد نكعية الحريات داخؿ ىذا
النظاـ كالمعيار عمى مستعمؿ المٌغة .ك
الٌتي يعرضيا ٌ
ٌ
أما
ٌ
النظاـ) .كمف ثمة ٌ
إف ( القكاعد ىي العمـ الٌذم ال يستطيع "مستعمؿ المٌغة" أف يصنعوٌ .
(ُ)سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،صِٗ.
(ِ)نفسو ،صِٗ.

(ّ)نفسو ،صَّ .ينظر:المسدم؛ عبد السبلـ :النقد كالحداثة ،طُ ،دار الطميعة لمنشر كالتكزيع،

بيركتُّٖٗ،ـ،صٔٓ .ينظر:عزاـ:األسمكبية منيجا نقديا،صِّ.ينظر:عياشي:مقاالت في األسمكبية ،صّٓ.
ينظر :المسدم :األسمكبية كاألسمكب،صٕٔ.

(ْ)ساندريس :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،صُّ .شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية ،صِٔ .ِٕ-ينظر:
فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو ،صٔٗ.

(ٓ)عياشي :مقاالت في األسمكبية ،صّٓ.ّٔ-
(ٔ)عياشي:مقاالت في األسمكبية  ،صّٕ.
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األسمكب ،فيك ما يستطيع صنعو)(ُ).
كبعد ىذا االستعراض لمجمكعة أقكاؿ العمماء الٌذيف تمثمكا قكؿ بكفكف ،نستعرض مجمكعة
مف المفسريف الٌذيف خاضكا في فيـ كتفسير مقكلتو في اتجاىات شتى لفيميا ،حتٌى خرج ىذا
القصدية ،كأصبح يردد عمى ٌأنو تعبير عف ك ٌؿ ما يأتي بو الكاتب حتٌى في
المصطمح عف طبيعتو
ٌ
(ِ)
ص
أف األسمكب يعني
سمككياتو
شخصية مؤلؼ ٌ
ٌ
العادية  ،ك ٌأنو يدخؿ في مسألة ٌ
ٌ
نفسية الفرد ك ٌ
الن ٌ

كطبيعتو(ّ).
"أف مسألة
ينظر كرىاـ ىكؼ( )Graham Hoofإلى مقكلة بكفكف مف ىذه ٌ
الزاكية في ٌ
ص كطبيعتو ،كيمكف
أف األسمكب يعني
شخصية مؤلؼ ٌ
ٌ
األسمكب تدخؿ في إطار ٌ
نفسية الفرد ،ك ٌ
الن ٌ
أدبي(ْ).
أف يمتد ىذا المفيكـ ليشمؿ الحديث عف فترة أك مذىب ٌ
أف األسمكب يمثؿ أخبلؽ الكاتب أك نفسيتو ،كاٌنما تعني
كالحقيقة ٌأنو ليس المقصكد بمقكلتو ٌ
(ٓ)
أف
أف طريقة التٌعبير عنو ممؾ لصاحبيا ككاتبيا الٌذم ٌ
عبر عنيا ٌ ،إنيا ال تعني أكثر مف ٌ
ٌ

الناس
"األسمكب" سمة
شخصية في استعماؿ المٌغة ال يمكف تكرارىا ،كىك معنى ال يزاؿ بعض ٌ
ٌ
إف األسمكب كبصمات األصابع ال يصطنع كال يزيؼ ،ك"األسمكب ىك اإلنساف
يعبركف عنو بقكليـ ٌ
أف
الرجؿ" -كما ترجمت -تقاؿ غالبا لتعني أكثر مف ىذا :تقاؿ لتعنى ٌ
نفسو" أك "األسمكب ىك ٌ
(ُ)عياشي:مقاالت في األسمكبية  ،صّٕ.

)ِ) الزىرة؛شكقي عمي:األسمكب بيف عبد القاىر كجكف ميرم دراسة مقارنة( ،د.ط)،مكتبة اآلداب ،القاىرة(،د.ت)،
صِْ.

)ّ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية ،صِٔ.

)ْ) الجكاد :االتجاىات األسمكبية في النقد العربي الحديث،صّٗ (.غراىاـ ىكؼ :األسمكب كاألسمكبية،ترجمة

كاظـ سعد الديف ،صَِ)  .ينظر :لبيب؛حسني سيد :أضكاء عمى األسمكب،مجمة األديب ،لبناف( ،عُِ)،
ُٕٔٗـ ،صٓ.

)ٓ) جمعة؛ محمد لطفي :األسمكب كالخطابة عند العرب كاإلفرنج(،د.ط) ،عالـ الكتبُٗٗٗ ،ـ ،صِْ.
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خصية"(ُ).
األسمكب ىك مرآة ال ٌش ٌ
خصية" عندما يستعرض رأم
كىذه الفكرة يناقشيا ستيفف أكلماف في بحثو "األسمكب كال ٌش ٌ
شخصيتو -صمة غير
الصمة بيف األسمكب كصاحبو -كباآلتي
ٌ
مجمكعة مف العمماء القائميف ٌ
بأف ٌ
الربط
أف األديب ٌ
الناجح ىك الٌذم يتباعد عف ىذه ال ٌش ٌ
خصية قدر اإلمكاف ،كيضيؼ ٌ
مباشرة ،ك ٌ
أف ٌ
خصية ال يصنع أكثر مف تقديـ سير زائفة لؤلدباء ،كىك أمر مرفكض تماما،
بيف األسمكب كبيف ال ٌش ٌ
غكية كتقييـ تأثيرىا
ألف الغاية ٌ
يائية مف دراسة األسمكب –عندىـ -ىي الكشؼ عف الخصائص المٌ ٌ
الن ٌ
ٌ
الجمالي(ِ).
ٌ
خصية" "ال تتضمف المعنى المعاصر
أف مقكلة "األسمكب شبيو بال ٌسمة ال ٌش ٌ
كيرل بيير جيرك ٌ
الٌذم نعطيو ٌإياىا في أغمب األحياف"(ّ).
"إف بساطة جممة بكفكف تعطي شعك ار ببساطة المصطمح نفسو ،لكف مف أخذىا قد فيميا
ٌ
(ْ)
أف األسمكب ىك مرآة
فيما ظاىريا"مف ظاىر لفظيا كحده"  ،فمعظـ ٌ
الناس فيـ ىذه العبارة عمى ٌ

خصية أك الخمؽ(ٓ).
ال ٌش ٌ
الرجؿ ،مف
إف ما أراده بكفكف مف عبارتو ىك ٌ
ٌ
أف ٌ
الصيغة كاآلتيؼ ىما كحدىما مف صنع ٌ

)ُ) عياد؛شكرم محمد :المغة كاإلبداع مبادئ عمـ األسمكب العربي ،طُ  ،إنترناشيكناؿ بريس ،القاىرةُٖٖٗ ،ـ،
صِْ.

)ِ) أكلماف :األسمكب كالشخصية،صْْ.
)ّ(جيرك :األسمكبية صّٕ.

)ْ) الزىرة :األسمكب بيف عبد القاىر كجكف ميرم دراسة مقارنة،صِْ.

)ٓ(عياد؛:مدخؿ إلى عمـ األسمكب،صُْ .ينظر :جبرم؛ شفيؽ :األسمكب ىك الرجؿ ،مجمة المجمع العممي
العربي ،سكريا( ،عّ)ُٗٔٔ ،ـ ،صََْْٓٔ-
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أما األفكار فقد تأتيو مف الخارج(ُ)" .ف ػ بكفكف مف خبلؿ ىذا القكؿ حاكؿ ربط قيـ األسمكب
داخموٌ ،
الحية كالمتغيرة مف شخص إلى شخص"(ِ).
الجمالية بخبليا التٌفكير ٌ
ٌ
أف ىذا "التٌعريؼ الٌذم قدمو بكفكف ال يحقؽ في الكاقع سكل خطكة صغيرة
كمنيـ مف رأل ٌ
(ّ)
شخصي"(ْ) ،أك "(كيفية الكتابة)،
لغكم
"استعماؿ
ىك
فاألسمكب
،
نحك المفيكـ العاـ (لؤلسمكب)
ٌ
ٌ

أك (جكدة الكتابة) ،ال بؿ ٌإنو (طريقة الكتابة) عمكما"(ٓ).
(ٔ)

أف األسمكب
كليذا يتكجب عمينا التٌفريؽ بيف اتجاه يرل ٌ

كلشخصية
ىك"بصمة لمفكر
ٌ

األدبية
خصكصية المٌغة
فريدة"(ٕ) ،كاتجاه آخر يعد األسمكب "جكدة مميزة ،بؿ قؿ عمى نحك أدؽ
ٌ
ٌ
ال ٌشعرٌية -كا ٌف كاف مرتبطا بيا"(ٖ).
العاطفي ،فقد كاف لمجانب
كمف عمماء األسمكب مف قدـ تعريفا لؤلسمكب مف جية تأثيره
ّ
فاألسمكبية عنده "تدرس
قكم في تحديد مفيكـ األسمكب ،كما فعؿ شارؿ بالي،
ٌ
العاطفي اعتبار ٌ
ٌ
بالنظر إلى
ص -استنادا إلى مضمكنيا
المؤثر؛أم ٌإنيا تدرسيا ٌ
الصيغ التٌعبيرٌية في لغة األثر – ٌ
ٍ
الن ٌ
ٌ
كبالنظر إلى تأثير المٌغة باإلحساس"(ٗ)"،فأصؿ األسمكب عند
اإلعراب عف اإلحساس بكساطة المٌغةٌ ،
)ُ) ينظر :جبرم :األسمكب ىك الرجؿ ،صَْٔ .ينظر :الحكفي؛ أحمد محمد :قضية األسمكب كالمعنى  ،مجمة
البيان ،الككيت( ،عَٖ)ُِٕٗ ،ـ ،صِٔ.

)ِ)

دركيش؛أحمد :دراسة األسمكب بيف المعاصرة كالتراث( ،د.ط)،دار غريب لمطباعة كالنشر،

القاىرةُٖٗٗ،ـ،صُٖ.

(ّ)ساندريس :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،صِّ.
(ْ)نفسو ،صِّ.

(ٓ)نفسو  ،صِّ.

(ٔ)ساندريس :نحك نظرية أسمكبية لسانية  ،صِّ.
(ٕ)نفسو ،صِّ.
(ٖ)نفسو،صِّ.

(ٗ)ساندريس :نحك نظرية أسمكبية لسانية  ،صّّ .ينظر :فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صٖٗ.
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م ذك محتكل
م إلى التٌعبير ،كال شؾ ٌ
أف ىذا المممح التٌأثير ٌ
شارؿ بالي ىك إضافة مممح تأثير ٌ
عاطفي"(ُ).
ٌ
السابقة بقكلو ":األسمكب عبارة عف
كيعرؼ سايدلر) (Seidlerاألسمكب مف كجية ٌ
النظر ٌ
الصادر مف خبلؿ لغة ما ،كيبحث عمـ األسمكب القكل العاطفة كيراعييا
غكم ٌ
كجداف العمؿ المٌ ٌ
غكم ،بؿ تؤثر بالفعؿ ،كما ٌأنو يبحث نكع
كينظٌميا ،تمؾ القكل الٌتي يمكف أف تؤثر في لغة العمؿ المٌ ٌ
غكم"(ِ).
تأثيره كارتباطو حتٌى الكصكؿ إلى تككيف بنيتو المؤثرة في العمؿ
الفني المٌ ٌ
ٌ
إف
كىذا ريفاتير( )Riffaterreيبني تعريفو لؤلسمكب بناء عمى ىذا الجانب
العاطفي يقكؿٌ ":
ٌ
جماليا يضاؼ إلى المعمكمات الٌتي
عاطفيا أك
األسمكب ىك ك ٌؿ إبراز أك تأكيد سكاء أكاف تعبيرٌيا أك
ٌ
ٌ
غكية دكف التٌأثير عمى معناىا"(ّ).
تنقميا البنية المٌ ٌ
عاطفي
بإف" األسمكب تأثير
كيعرفو ىربرت شندؿ( )Herbert Candleمف جانبو
العاطفي ٌ
ٌ
ٌ
النصكص"(ْ).
ص مف ٌ
الصياغة المٌ ٌ
غكية ٌلن ٌ
أكيد يتحقؽ مف خبلؿ ٌ
الصادر مف خبلؿ لغة ما ،كيبحث عمـ
غكم ٌ
كىك عند سايدلر "عبارة عف كجداف العمؿ المٌ ٌ
العاطفية كيراعييا كينظٌميا ،كتمؾ القكل الٌتي يمكف أف تؤثر في لغة العمؿ"(ٓ).
األسمكب القكل
ٌ

(ُ)فضؿ:عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صٖٗ .ينظر :شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية،صٖٓ.

)ِ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية،صٖٓ.

(ّ)عزاـ:األسمكبية منيجا نقديا ،صُْ.

(ْ)عيد؛رجاء :البحث األسمكبي معاصرة كتراث(،د.ط) ،منشأة معارؼ اإلسكندريةُّٗٗ،ـ،صّٕ.
)ٓ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية ،ص ٖٓ.
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األسمكبي "فيي كراء ك ٌؿ أسمكب"(ُ).
كأشار ميرم ( )Merìأيضا إلى أثر العاطفة في طبيعة التككيف
ٌ
عرؼ األسمكب بناء عمى ٌأنو خروج عن المألوف أو عن المعيار
كىناؾ مف العمماء مف ٌ
خاصا
بأنو"عمـ االنحرافات"(ِ) ،كاعتبره بركنر(" )Brunerعمما
عرفو بعضيـ ٌ
ٌ
المّ ّ
غوي ،فقد ٌ
بال ٌشكاذات"(ّ) .فاألسمكب انحراؼ عف المعيار المكجكد ،أك كما يعرفو جكرج مكناف ( Jorj
حكية" ،أك كما عند انكفست( ":)EnkVistشكؿ منحرؼ عف
 ":(Monanخركج عف القاعدة ٌ
الن ٌ
(ْ)
غكية كما عند شبمنر"(ٓ).
المعيار"  ،أك" انحراؼ عف نظاـ القكاعد الخاص بالمقدرة المٌ ٌ

فردم عف المعيار لصالح المكاقؼ الٌتي
كاألسمكب عند أكسغكد(" (Osgoodخركج
ٌ
إحصائية تتعمؽ
ص ،مع اإليماف بإمكانية تحديد ىذه المخالفات بكساطة خصائص
يصكرىا ٌ
ٌ
الن ٌ
كيعرؼ
م"(ٔ).
بالسمات
البنيكية الٌتي تعرؼ قد ار ما مف االختيار بخصكص ىذا ٌ
ٌ
النظاـ اإلشار ٌ
ٌ
ٌ
األدبية جاءت تطبيقا
أف المٌغة
تكدكركؼ األسمكب ٌ
ٌ
بأنو "لحف مبرر" ،كىذا المٌحف ما كاف ليكجد لك ٌ
م المتكاضع عميو"(ٕ).
حكية األكلى .فيك عنده انزياح عف ٌ
كميا لؤلشكاؿ ٌ
الن ٌ
النمط التٌعبير ٌ
عرؼ األسمكب بناء عمى ٌأنو اختيار ) )Choiceأو انتقاء )(Selection
كمنيـ مف ٌ

)ُ) الزىرة :األسمكب بيف عبد القاىر الجرجاني ،كجكف ميرم دراسة مقارنة،صْٗ .ينظر :فضؿ:عمـ األسمكب
مبادئو كاجراءتو ،صُُٔ.

)ِ) عياد :مدخؿ عمى عمـ األسمكب ،صّٕ.

(ّ)ساندريس :نحك نظرية أسمكبية لسانية،صّٔ .

)ْ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية :صُٔ.
)ٓ) نفسو ،صٗٔ.

(ٔ)ساندريس :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،صّٔ.
(ٕ)عزاـ:األسمكبية منيجا نقديا ،صُّ.
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(ُ).

لغكية معينة بغرض التٌعبير عف مكقؼ معيف"
يقكـ بو المنشئ لسمات ٌ

كقد ميزكا بيف نكعيف مف االختيار ،أكليما اختيار أكلي كىك المكضكع ،كىك ليس مف
المعجمية
ألنو اختيار بيف المفردات
صميـ األسمكب ،كاالختيار الثٌاني فيك االختيار
األسمكبيٌ ،
ٌ
ٌ
ركيبية لمغة المعنية(ٕ).
المتعددة ،كاالختيار بيف اإلمكانات التٌ ٌ
فعي ،كىك المحككـ بالمكقؼ كالمقاـ،
كىناؾ مف حدد االختيار في نكعيف :االختيار ٌ
الن ٌ
الخالصة(ّ).
حكم ،كىك الٌذم تتحكـ فيو مقتضيات التٌعبير ٌ
كاالختيار ٌ
الن ٌ
أف مصطمح
ص يتحدد بيذيف ٌ
يائي ٌ
أف ال ٌشكؿ ٌ
النكعيفٌ ،إال أٌنو رأل ٌ
كرأل سعد مصمكح ٌ
لمن ٌ
الن ٌ
النكع الثٌاني(ْ).
األسمكب ينصرؼ إلى ٌ
النكع األخير إلى صعكبة التٌمييز بيف
السيد شفيع قصر سعد مصمكح األسمكب عمى ٌ
كيرجع ٌ
(ٓ)
السيد
الصياغة الٌتي تعني نفس ٌ
الداللة ،كتمؾ الٌتي تعني دالالت مختمفة  .بينما يش ٌكؾ ٌ
سمات ٌ

السيد تشابو كبل
شفيع في صحة ىذا التٌقسيـ ٌ
ألف كبل االختياريف متداخؿ مع اآلخر ،كيؤكد ٌ
النفعي لممنشئ ىك إيثار كممة أك
االختياريف عند سعد مصمكح كتطابقيماٌ ،
فالدافع كراء االختيار ٌ
حكم لكممة أك تركيب ،ككف
أف ٌ
الدافع كراء االختيار ٌ
عبارة عمى أخرل أكثر مطابقة لمحقيقة ،كما ٌ
الن ٌ
ك ٌؿ منيما أدؽ في تكصيؿ ما يريد المنشئ(ٔ).

(ُ)مصمكح؛سعد:األسمكب دراسة لغكية إحصائية،طّ،عالـ الكتب ،القاىرةُِٗٗ،ـ،ص ّٕ.ّٖ-

)ِ)السيد :االتجاه األسمكبي في النقد األدبي ،صُّٓ.
)ّ) مصمكح :األسمكب دراسة لغكية إحصائية ،صّٖ.

)ْ) مصمكح :األسمكب دراسة لغكية إحصائية  ،صّٗ.

)ٓ) السيد :االتجاه األسمكبي في النقد األدبي ،صُّْ.

)ٔ) نفسو  ،صُّْ.
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بأنو اختيار بقكلو" :ىك كجو لمممفكظ
النظر القائمة ٌ
كيعرؼ بيير جيرك األسمكب مف كجية ٌ
ٌ
ينتج عف اختيار أدكات التٌعبير ،كتحدده طبيعة المتكمـ أك الكاتب كمقاصده"(ُ).
فصؿ صبلح فضؿ في شرح ىذا التٌعريؼ ،كخمص بعد عرض مفيكـ األسمكب
كقد ٌ
لغكية ال تقتصر
كمصادره كمجاالتو إلى ٌأنو يتسـ بالتٌنكع ال ٌشديد ،كيحتضف األسمكب باعتباره ظاىرة ٌ
أف ىذا التٌعريؼ مضطرب ،كىك تبسيط مدرسي لقضايا ذات جذكر
عمى ال ٌشكؿ
األدبي ،كيرل ٌ
ٌ
كمنيجية ،كحذر مف االعتماد عميو(ِ).
فمسفية
ٌ
ٌ
كيعرفو ركماف ياككبسكف بأنٌو":إسقاط مبدأ االختيار عمى محكر التٌكزيع"(ّ).
ٌ
كيمكف تصكر محكر االختيار عمى ٌأنو مجمكعة كممات ،مرتبة عمكديا ،يستطيع المتكمـ
المعجمي لو ،كالٌذم يقدر عمى استبداؿ بعض الكممات ببعض.
الرصيد
أف يأتي بكاحدة منيا ،كىي ٌ
ٌ
أما محكر اآلتيؼ فيي عممية ثانية بعد عممية االختيار ،كىي عبارة عف ضـ الكممات بعضيا إلى
ٌ
النحك ،كما تسمح بو مجاالت التٌصرؼ ،كىي عممية
بعض ،أك نظميا بشكؿ أفقي ،حسب قكانيف ٌ
كاعية ،ال عفكية(ْ).
ص
لغكيا لدراسة ٌ
"أف األسمكبية تمثؿ بعدا ٌ
كيتأكد مف خبلؿ تعريؼ ركماف ياككبسكف ٌ
الن ٌ
غكية"(ٓ).
ألف ىذا ٌ
ص ال يمكف الكصكؿ إلى أبعاده الحقيقية إال عبر صياغتو المٌ ٌ
األدبي ،ك ٌ
الن ٌ
ٌ

)ُ(جيرك :األسمكبية صُّٗ .ينظر :فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صُِٔ .ُِٗ-ينظر :بف ذريؿ:
النص كاألسمكبية بيف النظريثة كالتطبيؽ ،صْْ.

)ِ) فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صُِٗ.
)ّ) عبد المطمب:الببلغة كاألسمكبية،صُٖٖ.

ْ
الككاز؛ محمد كريـ :عمـ األسمكب مفاىيـ كتطبيقات ،طُ،جامعة السابع مف أبريؿ،ليبياََُِ،ـ ،صْٖ.ٖٓ-
)) ٌ
)ٓ) عبد المطمب:الببلغة كاألسمكبية،صُٖٖ.
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"أما األسمكب نفسو فيك بكجو عاـ مصطمح يطمؽ عمى البناء الكامؿ لك ٌؿ االحتماالت
ٌ
األسمكبية؛ كاألسمكب الحقيقي لشخص ىك االختيار المميز مف ىذه االحتماالت"(ُ) .فػ"األسمكب ىك
ٌ
الطٌريقة ال ٌذاتية الٌتي تشير الى كيفية اختيار الفرد في سياؽ ما كمقاـ ما مما بيف يديو مف كسائؿ
لغكية"(ِ).
ٌ
نتائج،إنو
النماذج مف
حكية
ٌ
الخاصة،كمما حققتو تمؾ ٌ
النماذج ٌ
كيتـ ىذا االختيار "مف ٌ
الن ٌ
ٌ
فظية مف جية ،كمف جية ثانية ٌإنو
فظية ،كمف تناسقات الكحدات المٌ ٌ
االختيار مف كحدات الثٌركة المٌ ٌ
االستغناء مف عناصر ككحدات أخرل حسب ىذا المفيكـ"(ّ).
الصفر إلى
فاختيار الكاتب مف شأنو أف يخرج بالعبارة عف حيادىا كينقميا مف درجتيا ٌ
أف األسمكب رسالة أنشأتيا شبكة مف التٌكزيع قائمة عمى مبدإ
خطاب يتميز بنفسو ،كىذا معناه ٌ
االحتماؿ كالتكقع(ْ).
كىذا االختيار الٌذم يتـ،يتـ بطريقة كاعية مف قبؿ الكاتب ،ف ػػكستاركبنسكي
( )Kstarobinskiينظر إلى" األسمكب عمى ٌأنو اختيار كاع يسمطو المؤلؼ عمى ما تكفره المٌغة
مف سعة كطاقات ،كىذا االختيار الكاعي يأتي دحضا لمبدأ العبقرية ك اإللياـ" (ٓ).
لغكية
أكرد سعد مصمكح تعريفا
لؤلسمكبية ،بأنو" اختيار أك انتقاء يقكـ بو المنشئ لسمات ٌ
ٌ
معينة بغرض التٌعبير عف مكقؼ معيف" .ثـ يستدرؾ بعد ذلؾ فيقكؿ ":كككف األسمكب عند ىؤالء
(ُ)ساندريس :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،صُِٗ.
(ِ)نفسو،صُْ.

(ّ)سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية،صِْ.

)ْ) المسدم :النقد كالحداثة ،صٖٓ .ينظر :عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا، ،صُّ.

(ٓ)عزاـ:األسمكبية منيجا نقديا ،صِْ .ينظر :الجبر :الدراسات األسمكبية العربية بيف النظرية كالتطبيؽ،صَِ.
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أسمكبيا ،إذ عمينا أف نميز
بد أف يككف
أف ك ٌؿ اختيار يقكـ المنشئ بو ال ٌ
ٌ
الباحثيف اختيا ار ال يعني ٌ
بيف نكعيف مختمفيف مف االختيار:اختيار محككـ بالمكقؼ كالمقاـ ،كاختيار تتحكـ فيو مقتضيات
التٌعبير الخالصة"(ُ).
يعمؽ منذر عياشي عمى تعريؼ مصمكح بقكلو ":كنا نكد مف سعد مصمكح أف يقؼ عند ىذا
ألف التٌعريؼ الٌذم أكرده ينسجـ مع ماىية األسمكب مف جية ،كما
ٌ
الحد ،فبل يضيؼ تفصيبل آخرٌ ،
لكنو مضى في تفصيمو كتحديده ،فاكقعنا
ينسجـ مع تجميو في لغة الخطاب
األدبي مف جية أخرلٌ ،
ٌ
معو في تناقض ،يصعب عمينا بعده أف نفرؽ بيف ما ىك أسمكب كما ىك غير أسمكبٌ .إنو يقكؿ ":
نحكم" ك ادخمت ىذه اإلضافة لبسا
ك"أما الثٌاني فيك انتقاء
فأما ٌ
ٌ
النكع األكؿ فيك انتقاء نفعي" ٌ ،
ٌ
عمى التٌعريؼ"(ِ).
كلعياشي عمى تعريؼ مصمكح مأخذاف ىما:
بأنو":محككـ بالمكقؼ
فعي ٌ
"األكؿ كيخص كممة "انتقاء" .كالثٌاني كيتعمؽ بتعريفو لمخطاب ٌ
الن ٌ
كالمقاـ" .كيمكننا أف نقكؿ فيما يخص المأخذ األكؿٌ ،إننا في الكاقع أماـ نكعيف مف أنكاع االيصاؿ:
ألنو مباشر كيقكـ عمى
نفعي .كالثٌاني
األكؿ
فعي فبل خيار كال انتقاء لممرسؿ فيوٌ .
أما ٌ
إبداعيٌ .
الن ٌ
ٌ
ٌ
الصفة األكلى ٌأنو مكتسب مف
لغة الحياة
اليكمية .كىك إذا كاف كذلؾٌ ،
ٌ
فإنو يتصؼ بصفتيفٌ :
الصفة الثٌانية ٌأنو خاضع لرقابة المجتمع الٌذم يحدده إنجا از أم صكتا ،كنحكا كداللة،
المجتمع .ك ٌ
الرسالة ،كالمرسؿ إليو ،حاجة دائمة كأكيدة .إذ ال
كلذا كانت حاجتو إلى مككناتو الثٌبلثة :المرسؿ ،ك ٌ
قاعديا ،كىذا يعني
ألنو مجاؿ التٌصرؼ
أما
اإلبداعي ،فيك عمى العكس مف ذلؾٌ ،
ٌ
كجكد لو بغيرىاٌ .
ٌ
(ُ)مصمكح :األسمكب دراسة لغكية إحصائية،صّٕ.ّٖ-

(ِ)عياشي :مقاالت في األسمكبية ،صُْٖ.
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أف األسمكب فيو
ٌأنو يقكـ أساسا عمى االختيار كاالنتقاء ،كاذا د ٌؿ ىذا عمى شيء ،فإنما يد ٌؿ عمى ٌ
النفعية لئليصاؿ المباشر كما ىك منجز في الحياة
الصنعة ما ليس في المٌغة ٌ
مف معاني التٌفنف ك ٌ
اليكمية"(ُ).
ٌ
بأنو "محككـ بالمكقؼ كالمقاـ" كيبدك
فعي ٌ
أما المأخذ الثٌاني" .فيمكف في كصفو لمخطاب ٌ
ٌ
الن ٌ
ألننا ،في الكاقع أيضا نستطيع أف نجد
فعي ىك كذلؾ ،كلكف ىذا التٌحديد ليس دقيقاٌ ،
أف الخطاب ٌ
ٌ
الن ٌ
نصكصا كثيرة أخرل كشعر المناسبات ،كالمراثي ،كبعض القصائد الكجدانية ،كبعض القصص
األدبية تدخؿ في ىذا"(ِ).
كالمقاالت
ٌ
أف" األسمكب مجمكعة محصمة مف
كأشير تعريؼ متداكؿ بيف الباحثيف ىك اعتبار ٌ
االختيارات المقصكدة بيف عناصر المٌغة القابمة لمتبادؿ"(ّ).
بأنو اختيار عمى ٌأنو "طريقة الكاتب أك ال ٌشاعر
كيعرفو ٌ
النظر القائمة ٌ
الزيات مف كجية ٌ
ٌ
الخاصة في اختيار األلفاظ كتأليؼ الكبلـ"(ْ).
ٌ
النظرة ابتداء كجكد
كمف الباحثيف مف ٌ
عد األسمكب "إضافة ( ،(Additionكتفترض ىذه ٌ
أسمكبية محددة يمكف أف يسمى بالتٌعبير غير المتأسمب
بأم سمة
ٌ
تعبير محايد ( (Neutralال يتسـ ٌ
) )Styletess expressionأك تعبير ما قبؿ التٌأسمب ))Prestylistic expression
خاصا مكافقا
األسمكبية إضافة إلى ىذا التٌعبير المحايد لكي تنحك بو منحى
السمات
ٌ
ٌ
ثـ تككف ٌ
(ُ)نفسو ،صُْٖ.ُْٗ-

(ِ)عياشي :مقاالت في األسمكبية ،صُْٗ.

)ّ) صبلح :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صُُٔ.

)ْ) الزيات؛أحمد حسف :دفاع عف الببلغة،طِ ،عالـ الكتب ،القاىرةُٕٗٔ ،ـ،صَٕ.
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لمعبارة عف سياؽ بعينو"(ُ).
الخاص بالفكر أك
أف األسمكب ىك ضرب مف اإلضافة إلى "الجكىر
كيرل انكفست ٌ
ٌ
(ِ)
كجدانية ككحدة تشكيؿ
أف اإلضافة تسبغ عمى التٌعبير تصك ار مؤث ار كعناصر
ٌ
التٌعبير"  ،كرأل ٌ

فني(ّ) ،كىك نكع مف القيمة المضافة عند لكرباف(ْ).
ٌ
أف
نسي ستنداؿ(  ،)Stendhalالٌذم يذىب إلى ٌ
ك مف أنصار ىذا التٌصكر الكاتب الفر ٌ
األسمكب" يتألؼ مف إضافة تسبقيا فكرة ما مع األخذ في االعتبار جميع المبلبسات لتحقيؽ التٌأثير
الكمي الٌذم ينبغي أف تفصح عنو الفكرة.)ٓ(".
ٌ
أسمكبية
أف ىناؾ ما يمكف أف ننطؽ بو دكف الحاجة إلى
ٌ
معنى ذلؾ كما يرل رجاء عيد ٌ
(ٔ)
أف األسمكب شيء يضاؼ عمى المٌغة ،مما
في حالة اعتبرنا األسمكب إضافة  ،كىذا يعني أيضا ٌ

يؤدم إلى كجكد تعبير محايد غير ذم أسمكب أك ليس لو أسمكب(ٕ) .كيسميو سعد مصمكح التٌعبير
األسمكبية إضافة إلى ىذا التٌعبير
السمات
ٌ
غير المتأسمب أك تعبير ما قبؿ التأسمب ،كتككف ٌ
المحايد(ٖ).

(ُ)مصمكح :األسمكب،صْْ .ينظر :السيد :االتجاه األسمكبي في النقد األدبي،صُِْ .ينظر فضؿ :عمـ
األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صٗٗ.

)ِ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية،صّٓ .ينظر :سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،صّّ.
)ّ) ربابعة :األسمكبية مفيكميا كتجمياتيا ،صَّ.
)ْ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية ،صّٓ.

(ٓ)عيد :البحث األسمكبي معاصرة كتراث،صُْ .ينظر  :عياد :اتجاىات البحث األسمكبي ،صٖٓ .ينظر :
فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو ،صٗٗ.

(ٔ)عيد:البحث األسمكبي معاصرة كتراث،صُٓ.

)ٕ) ربابعة :األسمكبية مفيكميا كتجمياتيا ،صَّ.

)ٖ) مصمكح :األسمكب دراسة لغكية إحصائية،صْْ.
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(ُ)

إضافية
لغكية
ٌ
أف الكبلـ يمكف تزيينو كتنميقو بزخرفة ٌ
كقد سادت في الببلغة القديمة فكرة ٌ

أف (األسمكب) يتحسف باستخداـ
أف القدماء ناد ار ما افترضكا ٌ
بينما ينكه عدناف بف ذريؿ إلى ٌ
التٌنميؽ(ِ).
ألف
الصعكبة كيقع في دائرة المستحيؿ كذلؾ ٌ
ٌ
إف تجريد البيت مف اإلضافات أمر في غاية ٌ
(ّ)
إف ىذا التٌصكر يستدعي الفصؿ
القارئ يتعامؿ مع اإلضافة عمى ٌأنيا حقيقة
ٌ
أسمكبية متحققة ٌ ،

بيف المٌغة كاألسمكب ،فالمٌغة قبؿ دخكليا العمؿ الفني تبقى مف غير أسمكب ،فإذا دخمتو تمتعت
باألسمكب(ْ).
الخاصة باألسمكب في
الزيادة
غكم
األساسي ك ٌ
كيرل شبمنر ٌ
ٌ
الصعب التٌمييز بيف المٌ ٌ
أف مف ٌ
ٌ
األسمكبي ،كقد عارض بركنتيير) (Brunetièreتصكر األسمكب عمى ٌأنو إضافة،
أثناء التٌحميؿ
ٌ
(ٓ)
إف اعتبار األسمكب إضافة
قائبل ":فاألسمكب ال يمثؿ تزكيقا أك كعاء أك ثكبا تتقمصو الفكرة" ٌ .

ثـ
يتطمب "مف دارس األسمكب أكال استخبلص أك افتراض التٌعبير المحايد لمعبارة أك التٌركيب ،كمف ٌ
إدراؾ ما أضافتو اإلضافة إليو ،ىذا إذا كنا نؤمف بكجكد تعبير محايد ال أسمكب لو"(ٔ).
كنجد بعض األسمكبييف يحددكف مفيكـ األسمكب مف خبلؿ أثره في المتمقّي كباعتباره قكة

)ُ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية،صّٓ .ينظر :الجكاد :االتجاىات األسمكبية في النقد العربي الحديث،
صْٔ .ينظر  :فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو ،صََُ.

)ِ) بف ذريؿ :النص كاألسمكبية بيف النظرية كالتطبيؽ،صّٔ.
)ّ) ربابعة :األسمكبية مفيكميا كتجمياتيا ،صُّ.
)ْ) نفسو ،صّّ.

)ٓ) شبمنر:عمـ المغة كالدراسات األدبية ،صْٓ.

)ٔ) الجكاد :االتجاىات األسمكبية في النقد العربي الحديث،صْٔ.ْٕ-

39

(ُ)

ضاغطة تتسمط عمى حساسية القارئ بكاسطة

كما يقكؿ ريفاتير ":إبراز بعض عناصر سمسمة

ص ،كاذا حمميا كجد ليا
الكبلـ ،كحمؿ القارئ عمى االنتباه إلييا بحيث إف غفؿ عنيا تشكه ٌ
الن ٌ
أف الكبلـ يعبر كاألسمكب يبرز"(ِ).
دالالت تمييزٌية
خاصة بما يسمح بتقرير ٌ
ٌ
المنيجية ألدكات المٌغة"(ّ).
العممية
أف األسمكب ٌإنما ىك الممارسة
ٌ
ٌ
يؤكد سبيتزر(ٌ (Spitzer
كيحدد ماركزك األسمكب بككنو "مكقفا يتخذه لمغة مما تعرضو عميو مف كسائؿ"(ْ) .كيتحدد األسمكب
"بأنو كيفية الكتابة المتميزة لمؤلؼ معيف"(ٓ).
كفؽ منيج (
كليدية) ٌ
األسمكبية التٌ ٌ
ٌ
بأنو مصطمح حديث يكتسب يكما بعد يكـ قيمتو
يرل عدناف بف ذريؿ في مصطمح "أسمكب" ٌ
الببلغية(ٔ) ،ثـ يستعرض تعريؼ األسمكب عند مجمكعة مف األسمكبييف العرب ،فيك عند
قدية ك
ٌ
ٌ
الن ٌ
أم طريقة اإلنشاء أك طريقة اختيار األلفاظ ،كتأليفيا لمتٌعبير عف
أحمد ال ٌشايب :طريقة لمكتابةٍ ،
النظـ  ،كالطٌريقة فيو ،-طريقة التٌفكير كالتٌصكير
الضرب مف ٌ
المعاني ،قصد اإليضاح .أك ىك ٌ -:
كالتٌعبير"(ٕ).
إف ال ٌشايب في تعريفو األخير لؤلسمكب لـ ً
يأت بجديد ،كانما كؿ ما فعمو أنو استعار تعريؼ
ٌ
النظـ كما عند الجرجاني ،كجعمو تعريفا لؤلسمكب ،كنسبو لنفسو.
ٌ
بأنو" مركب غني
ك يتناكؿ عدناف بف ذريؿ عدة تعريفات لؤلسمكب عند ٌ
الزيات ،الذم يعرفو ٌ
)ُ) المسدم :األسمكبية كاألسمكب،صْٖ.

(ِ)المسدم :األسمكبية كاألسمكب،صّٖ.ينظر :عزاـ:األسمكبية منيجا نقديا،صِٓ.
(ّ)عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا،صِْ.
(ْ)نفسو،صِْ.

(ٓ)نفسو،صُٓ.

)ٔ) بف ذريؿ؛ عدناف :األسمكب ك الببلغة،مجمة المعرفة،سكريا( ،عُِّ) ُّٕٗ ،ـ ،صُْٕ.

)ٕ) بف ذريؿ :األسمكب ك الببلغة  ،صُّٓ.
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مف عناصر مختمفة يستمدىا الفناف مف ذىنو ،كمف نفسو ،كمف ذكقو ،كتمؾ العناصر ىي األفكار
الصكر ،كالعكاطؼ ،ثـ األلفاظ المركبة ،كالمحسنات المختمفة"(ُ).
ك ٌ
":إف ما قرره المؤلؼ ،فذلؾ ما ال نقره
كيعمؽ عدناف بف ذريؿ عمى تعريؼ ٌ
الزيات ،بالقكؿ ٌ
األسمكبية بخمطيا بالعمميات
ألنو غمك في التٌقدير ،كالتٌقرير ،يخشى معو ضياع الكاقعة
عميوٌ ،
ٌ
(ِ)
الصكر ،كالعكاطؼ ىي عناصر لؤلسمكب
ٌ
الن ٌ
أف تقريره ٌ
فسية الٌتي كراءىا"  " ،كما ٌ
أف األفكار ،ك ٌ

تقرير خاطئ ،كضعيؼ"(ّ).

األسموبية
ثانيا :مفيوم
ّ
األسمكبية ىك نكفاليس) ، (Novalisكىي عنده تختمط
إف أكؿ مف استخدـ مصطمح
ٌ
ٌ
ببلغي ،كىي في
بالببلغة ،كما نظر ىيبلنغ (ُّٖٕ Hillingـ) إلييا مف بعده عمى ٌأنيا عمـ
ٌ
البلتينية كتب لمقكاعد كاألمثمة ،كفكرسيستر )ُْٖٔ Forsysterـ) ال يراىا ٌإال
األسمكبية
كتب
ٌ
ٌ
ىكذا (ْ) .بينما يرجع جاف مارم كمينكينبرغ ( (Jean-Marie Klinkenbergابتداع كممة
األسمكبية إلى شارؿ بالي(ٓ).
ٌ
بي المقابؿ لكممة ( )Stylisticsفي اإلنجميزٌية ،كقد ظير في
ٌ
األسمكبية ىي المصطمح العر ٌ

)ُ) بف ذريؿ :األسمكب ك الببلغة ،صٕٔ.
)ِ) نفسو ،صُٖٓ
)ّ) نفسو ،صُٖٓ

)ٗ(جيرك :األسمكبية صٗ .ينظر :عبد المطمب؛محمد:قضايا الحداثة عند عبد القاىر الجرجاني،طُ ،مكتبة لبناف

ناشركف،بيركتُٗٗٓ ،ـ ،صُِ.

)ٓ) كمينكينبرغ؛ جاف مارم :مف األسمكبية إلى الشعرية ،ترجمة :فريدة الكتاني ،مجمة السعودية(،عٗ)ُُٗٗ ،ـ،
صُٔ.
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أكركبا حكالي أكاخر العقد األكؿ مف ىذا القرف]العشريف[(ُ) .كترجمو بعضيـ بعمـ األسمكب ،كيؤثر
األسمكبية عمى مصطمح عمـ
عياد في مقالتو "األسمكبية الحديثة محاكلة التٌعريؼ" مصطمح
ٌ
محمكد ٌ
(ِ)
ألنيا تنجح في إيجاد
المسدم
السبلـ
باألسمكبية ،كىي ترجمة مكفقةٌ ،
ٌ
ٌ
األسمكب  .كقد ترجمو عبد ٌ

داؿ مركب جذره"أسمكب"( ،(Styleكالحقتو " ٌػية" ( .)ّ()iqueكمصطمح األسمكب أكثر سعة مف دائرة
مصطمح األسمكبية(ْ).
النظر
إف تعريؼ
األسمكبية كانت مكضع جداؿ كخبلؼ ،كذلؾ راجع إلى اختبلؼ طريقة ٌ
ٌ
ٌ
(ٓ).

األسمكبية
إلييا مف قبؿ التٌيارات
ٌ

غكية ،كىك قد انفصؿ عف مفيكـ
فمفيكـ
األسمكبية التٌصؽ منذ البداية ٌ
بالدراسات المٌ ٌ
ٌ
الببلغية ،فاألسمكب ميد
الدراسات
النشأة منذ قركف ،كالٌذم كاف لصيقا ب ٌ
السابؽ عنو في ٌ
ٌ
األسمكب ٌ
األسمكبية
األسمكبية يتجاكز مصطمح األسمكب ،كمف ىنا كانت حاجة
لؤلسمكبية ،فمصطمح
طبيعي
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
إلى األسمكب (ٔ).
لساني ،إذ تقكـ عمى البحث فيما يتميز بو
بأنيا "منيج
يعرؼ ركماف ياككبسكف
األسمكبية ٌ
ٌ
ٌ
فاألسمكبية
اإلنسانية ثانيا،
الفني عف بقية مستكيات الخطاب أكال كعف سائر أصناؼ الفنكف
الكبلـ
ٌ
ٌ
ٌ

)ُ) السيد :االتجاه األسمكبي في النقد األدبي ،صُّْ.

)ِ) عياد؛ محمكد :األسمكبية الحديثة محاكلة التعريؼ،صُِّ.
)ّ) المسدم :األسمكبية كاألسمكب ،صّْ.

)ْ) دركيش :األسمكب كاألسمكبية مدخؿ في المصطمح  ،صَٔ.
)ٓ) سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،صٕٔ.

)ٔ) عيد :البحث األسمكبي معاصرة كتراث،صُِ.ِِ-
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(ُ)
بأنيا "دراسة
ص
األدبي حسب طرائؽ مستقاة مف عمـ المٌساف"  .ك يعرفيا بيير جيرك ٌ
كصؼ ٌ
لمن ٌ
ٌ

ساني"(ِ).
لمتٌعبير المٌ ٌ
الفني ،كعمى
األسمكبية تقكـ عمى خصكصية العمؿ
أف
ٌ
يتبيف مف تعريؼ ركماف ياككبسكف ٌ
ٌ
الفني؛
الفنية مف الكبلـ
مستكيات الخطاب األخرل ،كىك بيذا يخرج المٌغة
الشفكية كغير ٌ
العامية ك ٌ
ٌ
ٌ
الفني دكف غيره(ّ).
األسمكبية ال تشتغؿ ٌإال عمى الكبلـ
ألف
ٌ
ٌ
ٌ
النظر إلى نصكص مكتكبة تنتمي بطبيعتيا
فاألسمكبية تطبيؽ
عممي عمى األدب ،إذ يتـ ٌ
ٌ
ٌ
الخاصة بدقة شديدة إلى الكظيفة ال ٌشعرٌية(ْ).
ٌ
األدبي .حسب طرائؽ مستقاة مف
ص
أف "
األسمكبية كصؼ ٌ
ٌ
كيذىب آريفام( )Arifiإلى ٌ
لمن ٌ
ٌ
لساني"  .كينطمؽ
بأنيا منيج
أف "
األسمكبية تعرؼ ٌ
ٌ
المٌسانيات" كيذىب دكالس) (Dulasأيضا إلى ٌ
ٌ
بأنيا عمـ يستيدؼ الكشؼ عف العناصر المميزة  .الٌتي يستطيع بيا
ريفاتير مف تعريؼ
األسمكبية ٌ
ٌ
المؤلؼ الباث مراقبة حرية اإلدراؾ؛ لدل القارئ المتقبؿ ،كالٌتي يستطيع أيضا أف يفرض عمى
األسمكبية "لسانيات" تعنى بظاىرة حمؿ
المستقبؿ كجية نظره في الفيـ كاإلدراؾ ،فينتيي إلى اعتبار
ٌ
ال ٌذىف عمى فيـ معيف كادراؾ مخصكص"(ٓ).
فاألسمكبية في نظر فيمي سانديرس لـ تأخذ بعد شكؿ العمـ المستقؿ ،بؿ ما زالت تدمج في
ٌ

)ُ) المسدم :النقد كالحداثة ،صّٕ .ينظر :عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا،صُُ (.نقبل عف ياككبسكف -مقاالت
في عمـ المغة العاـ،صَُِ.ينظر :ربابعة :األسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا،صُٔ.

)ٕ(جيرك :األسمكبية صٓٔ.

)ّ) ربابعة :األسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا،صُٔ.
)ْ) مكلينيو:األسمكبية ،صّّ.

(ٓ)المسدم :األسمكب كاألسمكبية ،صْٖ.ْٗ -
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المٌسانيات ،أك تأتي مشتممة في عمـ األدب ،لذا فيي تحتؿ مرك از كسطا في المياديف الٌتي يتداخؿ
فييا ك ٌؿ مف المٌسانيات كاألدب(ُ).
األسمكبية" فف مف أفناف شجرة المٌسانيات"(ِ).
أف
ٌ
كيحاكؿ ركماف ياككبسكف أف يثبت ٌ
األسمكبية متداخمة
إف
إف
ٌ
ٌ
األسمكبية عمـ يظير عمى مفترؽ"عمكـ المٌغة" ك"عمكـ األدب" ،بؿ ٌ
ٌ
(ّ)
لساني يعنى بدراسة مجاؿ التٌصرؼ في حدكد
بأنيا" عمـ
السبلـ
المسدم ٌ
ٌ
بينيما  .كيعرفيا عبد ٌ
ٌ

البنيكية النتظاـ جياز المٌغة"(ْ).
القكاعد
ٌ
لغكم
األسمكبية ىي تحميؿ
تساءؿ جكزيؼ شريـ ىؿ األسمكب عمـ أـ ال؟ فيجيب قائبل":
ٌ
ٌ
األلسنية"(ٓ) .كىي عند محمد عزاـ " عمـ دراسة
المكضكعية كركيزتو
مكضكعو األسمكب كشرطو
ٌ
ٌ
المكضكعية إلرساء عمـ األسمكب"(ٔ).
األسمكبية ىي األسس
األسمكب ،ك
ٌ
ٌ

ألسموبية وعالقتيا بالعموم األخرى
ثالثا :ا
ّ
األسموبية وعالقتيا بالبالغة
ٔ-
ّ
األسمكبية بكصفيا عمما حديثا لؤلسمكب أف تقكـ
يتساءؿ عدناف بف ذريؿ إذا كاف بإمكاف
ٌ
العممية الٌتي
المنيجية
م ،كىؿ تستطيع التٌكفيؽ بيف
ٌ
ٌ
عميمي كالمعيار ٌ
مقاـ الببلغة ،كأف تقكـ بدكرىا التٌ ٌ

)ُ) سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية،صُٓ.
)ِ) المسدم  ،األسمكبية كاألسمكب ،صْٔ.ْٕ-

)ّ) مكلينيو:األسمكبية ،صّْ .ينظر :سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،صُٗ.
)ْ) المسدم :األسمكبية كاألسمكب،صٔٓ.

(ٓ)شريـ :دليؿ الدراسات األسمكبية ،صّٕ.ّٖ-

)ٔ)عزاـ :األسمكب منيجا نقديا،صُُ.
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األدبي(ُ).
النقد
غكم الحديث ،ك الطٌابع ال ٌذكقي الٌذم لمببلغة،أك ٌ
لمبحث المٌ ٌ
ٌ
األسمكبية اليكـ أصبحت شيئا مفارقا بمنيجيتيا ،كمكضكعاتيا
بأف
ٌ
يجيب عدناف بف ذريؿ ٌ
لمببلغة كصنعة لمكتابة(ِ).
لؤلسمكبية ،فقد كانت الببلغة ىي المييمنة منذ القرف التٌاسع عشر،
تعد الببلغة سمفا
ٌ
فاألسمكبية كليدة الببلغة ككريثيا
األسمكبية(ّ).
ككانت تؤدم الكظيفة نفسيا الٌتي تقكـ بيا
ٌ
ٌ
(ْ)
عي لمببلغة العجكز الٌتي أدركيا سف اليأس ،كحكـ عمييا تطكر الفنكف
ر
ش
ال
يث
ر
الك
يا
إن
.
المباشر
ٌ
ٌ
ٌ
(ٓ)
سدم ما ذىب إليو
السبلـ الم ٌ
كاآلداب الحديثة بالعقـ ،بحسب رأم صبلح فضؿ  .كيؤكد عبد ٌ
(ٔ)
الدراسات الغر ٌبية عمى
أف
األسمكبية قامت بديبل عف الببلغة  .بؿ تكاد تجمع ٌ
ٌ
صبلح فضؿ مف ٌ

األسمكبية(ٕ).
الرحـ بيف الببلغة ك
ٌ
صمة ٌ
أف ىناؾ
كيتناكؿ شبمنر "الببلغة باعتبارىا أساس عمـ األسمكب كبدايتو الطٌ ٌ
بيعية ،كيرل ٌ
ص"(ٖ).
بديعية يمكف اتخاذىا أساسا جيدا في التٌحميؿ
ألكانا بيانية كمحسنات
األسمكبي كفي تقكيـ ٌ
ٌ
الن ٌ
ٌ
الدراسات الحديثة تحاكؿ إيجاد صيغة مف التٌعايش بيف الببلغة
أف ٌ
بينما يرل محمد عزاـ ٌ
كاألسمكب ،بحيث ال تصبح العبلقة بينيما قائمة عمى التٌكارث ،بؿ عمى بعث ببلغة جديدة مكاكبة
)ُ) بف ذريؿ؛ عدناف :األسمكب كالمغة ،مجمة المعرفة،سكريا( ،عَُِٕٓٗٗ ،)َِٔ-ـ ،صَُٔ.

)ِ) نفسو ،صَُٔ

)ّ)

سانديرس :نحك نظرية اسمكبية لسانية،صُّ.ُْ-

)ْ) المسدم :األسمكب كاألسمكبية ،صِْكِٓ .ينظر :عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا،صُْ .ينظر:بف ذريؿ :النقد
كاألسمكبية ،صُٔ .ينظر:سميماف:األسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية،صْ.
)ٓ) فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صٓ.
)ٔ) المسدم :األسمكبية كاألسمكب ،صِْ.

)ٕ) الجكاد :االتجاىات األسمكبية في النقد العربي الحديث ،صُُِ.
)ٖ)شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية،صٕ.
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بالنحك(ُ).
لؤلسمكب ،تككف معو ضمعي مثمث يكتمؿ ٌ
أف نكفاليس ىك أكؿ مف أدرؾ عبلقة التٌمازج القائمة
كقد أشرنا في صفحات سابقة إلى ٌ
ببلغي ،كىي في
األسمكبية ،كنظر ىيبلنغ (ُّٕٖـ) إلييا مف بعده عمى ٌأنيا عمـ
بيف الببلغة ك
ٌ
ٌ
تينية كتب لمقكاعد كاألمثمة ،كفكرسيستر(ُْٖٔـ) ال يراىا إال ىكذا(ِ).بينما عد
كتب
األسمكبية ٌ
البل ٌ
ٌ
األسمكبية في نظر عدناف بف ذريؿ مع
لؤلسمكبية(ّ) .كال تتعارض
شكقي الزىرة الببلغة رديفا
ٌ
ٌ
الفني(ْ).
الببلغي ،بؿ ىي تستفيد منيا ،كما تساعدىا في حدكد اإلمكاف
البحث
العممي ك ٌ
ٌ
ٌ
الفردم ،لكف ىذه
"أف الببلغة كانت فنا لمتٌعبير كأداة لتٌقكيـ األسمكب
كيرل بيير جيرك ٌ
ٌ
تعد قادرة عمى تجديد نفسيا ،مما أدل إلى
الببلغة في بداية القرف الثٌامف عشر الميبلدم لـ ٌ
"(ٓ)
ً
عياد إلى الببلغة عمى ٌأنيا عمـ أصابتو حالة
سقكطيا ،كلـ يأت ما يحؿ محميا  .كينظر شكرم ٌ

الجمكد كالتٌحجر ،كقد أعمف مكتو(ٔ) .كما أعمف مكتو ككالدة عمـ األسمكب مكانيا صبلح فضؿ
أيضا(ٕ).
أف الببلغة اتسمت بالتٌحجر كال ٌشطط
كينقؿ عبد القاىر المييرم رأم بعض المؤلفيف في ٌ
في التٌبكيب كالتٌمييز بيف المفاىيـ ،مما دفع المشتغميف بدراستيا إلى بنائيا عمى أسس جديدة تستغؿ

)ُ) عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا،صَْ.ينظر :فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صُُٖ.

)ٕ(جيرك :األسمكبية صٗ .ينظر :عبد المطمب:قضايا الحداثة عند عبد القاىر الجرجاني،صُِ.
)ّ) الزىرة :األسمكب بيف عبد القاىر كجكف ميرم دراسة مقارنة،صِٕ.
)ْ) بف ذريؿ :المغة كاألسمكب،صَُٗ.
)ٓ) جيرك :األسمكبية ،ص ٗ.

)ٔ) عياد:اتجاىات البحث األسمكبي،صُِْ .ُِٓ-ينظر :عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا،صّٗ.
)ٕ)فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صُٕٓ.
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األسمكبية(ُ).
في
ٌ
كفي النياية يعترؼ دارسك الببلغة كاألسمكبية بكجكد منطقة مشتركة بيف الببلغة
كاألسمكبية ،يعممكف عمى دراستيا كاإلفادة منيا(ِ).
أسمكبية ىي في آف كاحد عمـ التٌعبير كعمـ
كككنت
كتجددت الببلغة في العصر
ٌ
الكبلسيكي ٌ
ٌ
(ّ)
األسمكبية ببلغة حديثةٌ ،إنيا عمـ التٌعبير ،كىي نقد لؤلساليب
إف
ٌ
األدب" ".كيمكننا القكؿ ٌ

الفردية"(ْ).
ٌ
(ٓ)
أسمكبية التٌعبير كما صمميا
أما
كالببلغة ىي
ٌ
ٌ
أسمكبية القدماء ،كىي عمـ األسمكب" ٌ ،

شارؿ بالي ،فقد نشأت عف الببلغة القديمة ،كلكف بطرؽ جديدة"(ٔ).
(ٕ)
أف عمـ الببلغة عمـ
ك يرجع شكرم ٌ
عياد أصكؿ عمـ األسمكب إلى عمكـ الببلغة  ،فيرل ٌ

لغكم حديث(ٖ).
لغكم قديـ ،كعمـ األسمكب عمـ
ٌ
ٌ
أسمكبية
األسمكبية،
الدراسات
كيقكؿ بيير جيرك ٌإنو بعد اختفاء الببلغة نشأ نكعاف مف ٌ
ٌ
ٌ
أسمكبية الفرد كىي تدرس عبلقات التٌعبير مع الفرد
التٌعبير الٌتي تدرس عبلقات ال ٌشكؿ مع التٌفكير ،ك ٌ
)ُ) المييرم؛ عبد القاىر:الببلغة العامة ،مجمة حوليات الجامعة التونسية،تكنس( ،عٖ)ُُٕٗ ،ـ ،صَُِ.
)ِ) بف ذريؿ :النص كاألسمكبية بيف النظرية كالتطبيؽ ،صْٕ.
)ّ(جيرك :األسمكبية صُٕ.

)ٗ(نفسو ،صٗ .ينظر :عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا،صّٗ .ينظر :عبد المطمب :قضايا الحداثة عند عبد القادر
الجرجاني،صُِ .ينظر :فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صُٕٓ.

)ٓ( جيرك:األسمكبية صِٕ .ينظر :الشايب:األسمكب.ّٖ ،ينظر :فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صُٕٕ.

)ٔ(جيرك :األسمكبية صِٖ .ينظر :عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا،صَْ.ينظر :فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو
كاجراءاتو،صُٖٕ.

)ٕ) عياد :مدخؿ إلى عمـ األسمكب،صٓ.

)ٖ) نفسو،صْْ.
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أكالمجتمع الٌذم أنشأىا كاستعمميا(ُ).
باألسمكبية ،استطاع شارؿ بالي في أف
كفي نياية ىذا الجدؿ القائـ حكؿ عبلقة الببلغة
ٌ
الببلغي بتأثير المٌسانيات إلى ميداف مستقؿ ،صار يعرؼ بميداف
الدرس
الدرس
األسمكبي مف ٌ
ينقؿ ٌ
ٌ
ٌ
األسمكبية(ِ).
األسمكبي أك
الدرس
ٌ
ٌ
ٌ
قميدية اىتمت
كتمتقي
األسمكبية مع الببلغة في اىتماميما بالقارئ بكصفو متمقٌيا ،فالببلغة التٌ ٌ
ٌ
(ّ)
أف األسمكبية جعمت مف حضكر المتمقٌي في
أم كبلـ مقنع ٌ
.إال ٌ
بالمتمقٌيف باعتبارىـ ىدفا في ٌ

األسمكبي ىك
إف المتمقٌي مف المنظكر
العممية اإلببلغية شرطا ضركريا الكتماؿ عممية اإلنشاء ،بؿ ٌ
ٌ
(ْ)
ص عمى أساس صمتو بمتمقٌيو،
ص كيتذكقو  .كقد حدد ريفاتير أسمكب ٌ
مف يبعث الحياة في ٌ
الن ٌ
الن ٌ

ص كمتمقٌيو مف خبلؿ مقكلة الحاؿ كالمقاـ(٘).
كالببلغة العر ٌبية أقامت صمة كثيقة بيف ٌ
الن ٌ
م
المسدم مقارنة بيف الببلغة ك
السبلـ
ٌ
األسمكبية ،فيرل ٌ
أف الببلغة عمـ معيار ٌ
ٌ
كيعقد عبد ٌ
قييمية مسبقا ،كيرمي إلى "تعميـ" ببلغة البياف الٌتي ىي مادتو كمكضكعو ،بينما
يضع أحكامو التٌ ٌ
تعميمية ،كالببلغة تحكـ بمقتضى أنماط مسبقة
األسمكبية عف نفسيا ك ٌؿ معيارٌية أك غاية
تنفي
ٌ
ٌ
األسمكبية
قييمية الجاىزة مسبقا ،بينما تتبع
ٌ
كتصنيفات جاىزة ،ترمي إلى خمؽ اإلبداع بكصاياىا التٌ ٌ
اإلبداعية بعد أف يتقرر كجكدىا .كمف الفركؽ أيضا بينيما
الكصفي بيدؼ تعميؿ الظٌاىرة
المنيج
ٌ
ٌ

)ُ) جيرك  :األسمكبية صّٗ.

)ِ) عياشي :مقاالت في األسمكبية  ،صِّ.

)ّ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية،صٗٓ.

)ْ) سميماف:األسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية،صُّ.

)ٓ) عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية ،صٓ.
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األسمكبية ذلؾ الفصؿ(ُ).
أف الببلغة تعتمد الفصؿ بيف ال ٌشكؿ كالمضمكف ،بينما ترفض
ٌ
ٌ
المسدم في قضيتي فصؿ الببلغة بيف ال ٌشكؿ
السبلـ
ٌ
كيرد إبراىيـ الجكاد عمى عبد ٌ
المسدم في
السبلـ
ٌ
كالمضمكف ،ك قضية نظرة الببلغة إلى اإلبداع ،فيك يرل رأيا مخالفا لرأم عبد ٌ
أف الببلغة ال تنظر إلى ال ٌشكؿ في معزؿ عف المضمكف ،كما ٌأنيا تسعى إلى تعميؿ الظٌاىرة
ٌ
اإلبداعية(ِ).
ٌ
أف "عمـ الببلغة يتحدث عف صحة
عياد أيضا بيف الببلغة ك
ٌ
كيقارف شكرم ٌ
األسمكبية في ٌ
فإنو إذ يسجؿ الظٌكاىر كيعترؼ بما يصيبيا مف تغيير ،كيحرص فقط عمى
أما عمـ األسمكب ٌ
كخطأٌ ،
أف
بياف دالالتيا في نظر قائمييا كمستمعييا أك قارئييا ،فطبيعي ٌأال يتحدث عف صحة أك خطأ .ك ٌ
غكية"(ّ).
مادة عمـ األسمكب ىي التٌأثيرات
الكجدانية لمظٌكاىر المٌ ٌ
ٌ
العقمية لممخاطب عند إنشاء القكؿ ،كذلؾ راجع
كمف الفركؽ أيضا اىتماـ الببلغييف بالحالة
ٌ
الكجداني ،لتأثير عمـ
أما عمـ األسمكب فقد اىتـ بالجانب
لسيادة المنطؽ في تفكيرىـ
العمميٌ ،
ٌ
ٌ
النفس عميو؛ كلذلؾ نجد "المكقؼ" في عمـ األسمكب أشد تعقيدا مف مقتضى الحاؿ"(ْ).
ٌ
األسمكبية "اتساع عمـ األسمكب اتساعا كبي ار بالقياس
كمف الفركؽ بيف عمـ الببلغة كعمـ
ٌ
الصكت
إلى عمـ الببلغة ،فعمـ األسمكب يدرس الظٌكاىر المٌ ٌ
غكية جميعيا ،مف أدنى مستكياتياٌ -

)ُ) المسدم :النقد كالحداثة ،صٔٓ .ٕٓ-ينظر  :المسدم :األسمكبية ك األسمكب،صِٓ. ْٓ-ينظر:عيد :البحث
األسمكبي معاصرة كتراث،صُٗ .ينظر:سميماف :األسمكبية مدخؿ نظرم ،صَّ. ّّ-

)ِ) الجكاد :االتجاىات األسمكبية في النقد العربي الحديث ،صُِِ .
)ّ) عياد :مدخؿ إلى عمـ األسمكب،صْٓ.ْٔ-
)ْ) عياد :مدخؿ إلى عمـ األسمكب  ،صْٕ.
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المجرد -إلى أعبلىا ىك المعنى .ثـ ىك يدرسيا في حالة البساطة كفي حالة التٌركيب"(ُ) .بينما
الصعكد إلى
تقتصر الببلغة عمى ٌ
الدراسة الجزئية لمظكاىر المٌ ٌ
غكية بتناكليا المٌفظة المفردة ،ثـ ٌ
الجممة(ِ).
غكية في عصر كاحد ،بؿ يتتبع الظٌاىرة عمى
إف األسمكب ال يكتفي بدراسة الظٌكاىر المٌ ٌ
ثـ ٌ
الصفات
الدالالت
مر العصكر ،كيدرس ٌ
الكجدانية لمختمؼ التٌراكيب المٌ ٌ
ٌ
غكية ،إضافة إلى دراستو ٌ
ٌ
أدبي معيف ،أك
الخاصة الٌتي تميز ىذه ٌ
الدالالت الكجدان ٌية في أسمكب مدرسة ٌ
أدبية معينة أك ٌ
ٌ
فف ٌ
أدبي كاحد بعينو ،بينما تقكـ الببلغة بالمزج بيف العصكر
في أسمكب كاتب بال ٌذات ،أك عمؿ
ٌ
المحتمفة(ّ).
فإف العمميف يمتقياف في أمكر كشؼ
كفي مقابؿ كجكد مفارقات بيف الببلغة ك
ٌ
األسمكبيةٌ ،
أف "مطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ" في الببلغة كجو مف كجكه االلتقاء مع
عنيا شكرم ٌ
عياد في ٌ
أف كبل العمميف يفترض كجكد طرؽ متعددة لمتٌعبير عف المعنى ،كما ٌأنيما
الدرس
ٌ
األسمكبي ،كما ٌ
ٌ
يشتركاف في اليدؼ ،فيدفيما ىك تقديـ صكرة شاممة ألنكاع المفردات كالتٌراكيب(ْ).
األسمكبية كالببلغة العر ٌبية باعتبارىا
أم مقارنة بيف
ٌ
ٌإال ٌ
أف محمد رضا مبارؾ ،يرفض ٌ
أف
"مقارنة غير مكتممة األدكات ،كذلؾ ٌأننا نقارف فك ار حديثا أفاد مف مختمؼ العمكـ بفكر قديـ ،كما ٌ
ألنيا بيف بيئتيف مختمفتيف العر ٌبية كالغر ٌبية ،ككثير مف ىذه المكازنة ال
المقارنة ال تصح في رأيو ٌ

)ُ) نفسو ،صْٖ.

)ِ)عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية ،صِّٓ.ينظر:مصمكح؛سعد :الببلغة العربية كاألسمكبيات المسانية أفاؽ
جديدة ،لجنة التأليؼ كالتعريب ةالنشر ،الككيتََِّ ،ـ،صٕٔ.

)ّ) عياد :مدخؿ إلى عمـ األسمكب ،صْٖ.

)ْ) عياد :مدخؿ إلى عمـ األسمكب  ،صّْ.
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يعني الثٌقافة العر ٌبية كال يقترب منيا"(ُ).
األسموبية وعالقتيا بالمّغة
ٕ-
ّ
األسمكبية تتناكؿ المٌغة؛ لذا فيي تعتمد عمى المٌغكيات(ِ) .كيؤكد إبراىيـ الجكاد
الدراسة
إف ٌ
ٌ
ٌ
لغكية(ّ) ،كحكؿ ىذه العبلقة الكثيقة بيف المٌغة كاألسمكب يقكؿ رنيو كيميؾ" :كال
أف نشأة
األسمكبية ٌ
ٌ
ٌ
أف دارس
الدراسة
الصمة الكثيقة بيف ٌ
ٌ
األسمكبية كالمٌغكيات ،فمف الكاضح ٌ
حاجة ىناؾ لمتٌدليؿ عمى ٌ
الدالة
بالنحك بك ٌؿ فركعو،
كبالصكتيات كعمـ األصكات ٌ
األسمكب ال يمكنو التٌقدـ في حقمو ما لـ يمـ ٌ
ٌ
بالصرؼ كالتٌركيب ،كعمـ المعاجـ كعمـ المعاني"(ْ) .فدارس األسمكب في نظر ك ٌؿ مف دافيد
ٌ
لغكيا قبؿ ك ٌؿ شيء(ٓ).
كرستاؿ(، (David Crystaكدرؾ دافي( (Dark Daveباحثا ٌ
إف
كيؤكد داماسك ألكنسك( (Dámaso Alonsoأىمية المٌغكيات في دراسة األدب ،يقكؿٌ ":
الرأم خاطئ .أنا آخر مف
الدراسة
ٌ
ٌ
أدبي" لكنني أرل ٌ
أف ىذا ٌ
األسمكبية ىي ك ٌؿ ما ىناؾ مف عمـ ٌ
كتية الٌتي يستحيؿ إجراؤىا
الص ٌ
ينكر أىمية المٌغكيات اليائمة في دراسة األدب ،في دراسة األنماط ٌ
الداؿ ،كفي دراسة اإليقاع كاألكزاف ،كفي دراسة المفردات كالتٌراكيب
الصكت ٌ
دكف استعماؿ مفيكـ ٌ
(ٔ)
غكية في
غكية الٌتي تتجاكز حدكد الجممة" ٌ .
ٌ
فالدراسة المٌ ٌ
حكية ،كلربما حتٌى في دراسة البنى المٌ ٌ
االن ٌ

الجمالية
أم حينما تبحث باآلثار
ٌ
نظر رنيو كيميؾ " ال تصبح ٌ
أدبية إال حينما تخدـ دراسة األدبٍ ،
)ُ) مبارؾ؛ محمد رضا:نظرية التمقي كاألسمكبية منياج التقابؿ الداللي كالصكتي ،مجمة عالم الفكر ،الككيت،
(عُ)ََِْ ،ـ ،صٕٓ.

)ِ) كيميؾ؛ رنيو :مفاىيـ نقدية ،ترجمة جابر عصفكر،الككيت( ،د.ط)،عالـ المعرفةُٖٕٗ ،ـ ،صّٗٓ.

)ّ) الجكاد :االتجاىات األسمكبية في النقد العربي الحديث،صِِ .ينظر:سميماف؛ :األسمكبية مدخؿ نظرم ،صّ .
ينظر:دركيش :األسمكب بيف المعاصرة كالتراث،صُٗ.

)ْ) كيميؾ :مفاىيـ نقدية  ،صّٗٓ .َّٔ-ينظر :عيد:البحث األسمكبية معاصرة كتراث،صْٖ.
)ٓ) عياد :المغة كاإلبداع،صٕٔ.

)ٔ) كيميؾ :مفاىيـ نقدية،صّّّْٔٔ-
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لمغة -باختصار حينما تصبح عمـ األساليب"(ُ).
النحك كال يختمط
ك لـ يتصكر شارؿ بالي عمـ األسمكب ٌإال عمى أنٌو عمـ
لغكم يكمؿ ٌ
ٌ
النحك ،ابتداء بالحركؼ كانتياء بالجممة
مقسما ٌإياه عمى أبكاب ٌ
بالببلغة ،كقد ألؼ كتابو باألسمكب ٌ
النيج نفسو(ِ).
أك العبارة ،كقد سار ك ٌؿ مف تمميذيو ماركزك ،ككريسك( )krisoعمى ٌ
األدبية ،فيك يقع في المجاؿ الٌذم يتكسطيما ،كتفيـ
الدراسة
فاألسمكب يرتبط بعمـ المٌغة ك ٌ
ٌ
م ،فالعبلقة بينيما عبلقة كثيقة ،إذ تعتمد
النظرٌية
األسمكبية عمى ٌأنيا فرع مف عمـ المٌغة ٌ
ٌ
ٌ
النظر ٌ
األسمكبية عمى مبادئ عمـ المٌغة الحديث ،كتستمد منو أدكاتيا ككثي ار مف إمكانات بحثيا(ّ)" .إذ ٌإنو
ٌ
االجتماعية المختمفة لمعصر،
األدبي ،كادراؾ المٌغات
دكف معرفة لغة الكبلـ العاـ كحتٌى الكبلـ غير
ٌ
ٌ
االنطباعية"(ْ).
فإف عمـ األساليب لف يرتفع عف مستكل
ٌ
ٌ
كيؤكد ريفاتير حكـ القرابة بيف المٌغة كاألسمكب ،كبحكـ ىذه القرابة يؤمؿ أف تستخدـ
األدبي لمغة(ٓ)" .فالكقائع
المكضكعي لمسألة االستعماؿ
الدقيؽ ك
سانية في الكصؼ ٌ
المناىج المٌ ٌ
ٌ
ٌ
األسمكبية ،مف جية ،ال يمكف ضبطيا ٌإال داخؿ المٌغة ما دامت ىي حاممتيا ،كينبغي مف جية
ٌ
سانية"(ٔ).
أخرل ،أف يككف ليذه الكقائع طابع خاص ،كا ٌال ٌ
فإنو ال يمكف تمييزىا عف الكقائع المٌ ٌ

)ُ) كيميؾ :نظرية األدب ،صُِْ.

)ِ) عياد :المغة كاإلبداع مبادئ عمـ األسمكب العربي ،صْْ .ْٓ-ينظر  :عيد :البحث األسمكبي معاصرة كتراث،
صِّ .ينظر :كيميؾ :نظرية األدب،صِِْ.

)ّ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية،صِٓ. ّٗ-
)ْ) كيميؾ :نظرية األدب،ص ُِْ.

)ٓ) ريفاتير؛ ميكائيؿ :معايير تحميؿ األسمكب ،ترجمة حميد لحميداني(،د.ط) ،المغرب،منشكرات دار سأؿُّٗٗ،ـ
صُٔ .ينظر  :عياد :اتجاىات الحث األسمكبي  ،صُِّ.

(ٔ)ريفاتير :معايير تحميؿ األسمكب، ،صُٕ.ينظر:عياد :اتجاىات البحث األسمكبي ،صُِّ.ُِْ-
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كمحصمة القكؿ إ ٌف "المٌغة تعبر كاألسمكب يبرز القيمة"(ُ) .كذلؾ يرل ك ٌؿ مف ركماف ياكبسكف(ِ)،
لساني(ّ).
أف األسمكبية منيج
كدكالس ٌ
ٌ
عياد إلى عمـ األسمكب عمى اعتباره عمما مساكقا لمغة ،كعمى ىذا األساس
كينظر شكرم ٌ
يككف لعمـ األسمكب نفس األقساـ الٌتي لعمـ المٌغة ،مخالفا لمف ينظر إليو عمى ٌأنو فرع مف عمـ
(ْ)
عياد عف بداية عمـ األسمكب فيرل ٌأنو ارتكز في
المٌغة  .كفي كتابو المٌغة كاإلبداع يتحدث شكرم ٌ

األدبية ،فيقكؿ ":كىكذا بدا عمـ األسمكب الحديث عمما
الدراسات
بدايتو عمى عمـ المٌغة ،متحكال عف ٌ
ٌ
لغكيا(ٓ).
ٌ
غكم(ٔ).
ٌ
إف األسمكب يفجر الطٌاقات التٌعبيرٌية الكامنة في المٌغة كيخرجيا إلى حيز الكجكد المٌ ٌ
أف دراسة التٌعبير
السبلـ
المسدم التٌجزئة التٌ ٌ
قميدية الفاصمة بيف المٌغة كاألدب ،كيعتبر ٌ
ٌ
كيرفض عبد ٌ
(ٕ)
األسمكبية "عمـ ييدؼ
أف
ٌ
مف ميمة ك ٌؿ مف المشتغميف باألدب كالمشتغميف بالمٌغة  .كيقرر ريفاتير ٌ

إلى الكشؼ عف العناصر المميزة الٌتي بيا يستطيع المؤلؼ الباث مراقبة حرية اإلدراؾ لدل القارئ
فاألسمكبية
المتقبؿ ،كالٌتي بيا يستطيع أيضا أف يفرض عمى المتقبؿ كجية نظره في الفيـ كاإلدراؾ.
ٌ
لغكم يعنى بظاىرة حمؿ ال ٌذىف عمى فيـ معيف كادراؾ مخصكص"(.)ٛ
بيذا االعتبار عمـ ٌ

)ُ) ريفاتير :معايير تحميؿ األسمكب،صُِ .ينظر:عياد :اتجاىات البحث األسمكبي ،صُِٔ.

)ِ) المسدم :األسمكبية كاألسمكب،صْٔ.

(ّ)عيد :البحث األسمكبي معاصرة كتراث،صُٖٗ .

)ْ) عياد :اتجاىات البحث األسمكبي،ص ٕٗ .ينظر :فضؿ؛ صبلح :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،طّ ،كتاب
النادم األدبي الثقافي ،جدةُٖٖٗ،ـ،صَُٖ.

)ٓ) عياد :المغة كاإلبداع ،ص ّّ.ّٓ-
)ٔ) المسدم :النقد كالحداثة،صْْ.

)ٕ) المسدم :النقد كالحداثة ،صْٔ.
)ٖ) نفسو ،صِٓ.
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المسدم
السبلـ
ٌ
نظر ك ٌؿ مف سبيتزر  ،كماركزك ،كجابيبل تنتز( ،(Gabila Tentzك عبد ٌ
(ُ)
عد
الصكاب ٌ
إلى األسمكب عمى ٌأنو استعماؿ لطاقات المٌغة كأدكاتيا  .كيرل ستيفف أكلماف ٌ
أف مف ٌ

عمـ األسمكب أخا لعمـ المٌغة ،فمبادئ عمـ األسمكب تختمؼ عف فركع عمـ المٌغة في رأيو(ِ) .كفي
األسمكبية ،كاستقبلؿ الثٌاني كعمـ
الكقت نفسو "يبارؾ ستيفف أكلماف استقرار ك ٌؿ مف عمـ المٌغة ،ك
ٌ
األدبي ،كعمـ المٌغة كمٌييما"(ّ).
النقد
لغكم ...كما ٌأنو يظير ما
لؤلسمكبية مف فضؿ عمى ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
األدبي كعمـ المٌغة(ْ)،
النقد
أف عمـ األسمكب يحتؿ مكقعا متكسطا بيف ٌ
كقد رأل فريؽ آخر ٌ
ٌ
األسمكبية تمثؿ قنطرة بيف نظاميف كاف بينيما نكع مف التٌباعد ،ىما عمـ المٌغة،
إف
ٌ
يقكؿ سبيتزرٌ ":
(ٓ)
األدبي،
النقد
النقد
األدبي"  .كيؤكد صبلح فضؿ عمى ىذه العبلقة الكثيقة بيف عمـ المٌغة ك ٌ
كعمـ ٌ
ٌ
ٌ

أف دراستو ينبغي أف
إف األسمكب مف أىـ المقكالت الٌتي تكحد بيف عممي المٌغة كاألدب ،ك ٌ
فيقكؿٌ ":
تتـ في المنطقة المشتركة بينيما"(ٔ).
األدبي كعمـ المٌغة
النقد
الرأم القائؿ بتكسط عمـ األسمكب بيف ٌ
كيرل سميماف فتح اهلل ٌ
أف ىذا ٌ
ٌ
ص بكصفيا مدخبل لتحميؿ
أقرب اآلراء إلى القبكؿ ،مف حيث إ ٌف األسمكبية تعتمد عمى لغة ٌ
الن ٌ
لغكيا يمكف عمى أساسو أف يقيـ
ظكاىرىا كدراسة العبلقات الٌتي تنتظميا ،كبيذا تقدـ ٌ
لمناقد منيجا ٌ

)ُ) البدراكم؛ زىراف  :أسمكب طو حسيف في ضكء الدرس المغكم الحديث(،د.ط)،دار المعارؼ،القاىرة(د.ت)،ص

ُِ.ُّ-

)ِ) فضؿ؛ صبلح :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو ،طّ ،كتاب النادم األدبي الثقافي ،جدةُٖٖٗ،ـ ،صَُٖ.

)ّ) بف ذريؿ :المغة كاألسمكب ،ص ُّّ .ينظر :سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية،صُٓ.
)ْ) سميماف :األسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية ،صُٓ.ِٓ-

)ٓ) الجبر :الدراسات األسمكبية العربية بيف النظرية كالتطبيؽ ،صِٕ.
(ٔ)فضؿ :عمـ األسمكب،صَُٖ.
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(ُ)
األدبي إلى نقطة البداية في مكاصمة بحثو كتقكيمو ،لما
الناقد
نقده
غكم ييدم ٌ
المكضكعي " .فالمٌ ٌ
ٌ
ٌ

األسمكبية"،
غكية ك
غكم" أك " القيـ الكامنة كراء ٌ
يطمؽ عميو رنيو كيميؾ ٌ
ٌ
الدراسة المٌ ٌ
النقد " ما فكؽ المٌ ٌ
األدبي"(ِ).
غكية لمكصكؿ إلى دراسة كمية شاممة لمعمؿ
إف ٌ
الدراسة ٌ
قدية تكمؿ األبعاد المٌ ٌ
الن ٌ
أم ٌ
ٍ
ٌ
كقد دار جداؿ كاسع بيف ك ٌؿ مف المٌغكييف كاألسمكبييف حكؿ دراسة المٌغة ال ٌشعرٌية ،فا ٌدعى
ك ٌؿ فريؽ منيـ امتبلكو لؤلدكات كالكسائؿ القادرة عمى دراسة المٌغة ال ٌشعرٌية دكف سكاه ،فقد رأل
العممية ،منطمقيف في نظرتيـ
لغكم يضفي عمييا صفة
أف دراسة المٌغة ال ٌشعرٌية مف منظكر
ٌ
المٌغكيكف ٌ
ٌ
أف ال ٌشعر لغة ،بينما رأل الفريؽ اآلخر في دراسة المٌغكييف لمغة ال ٌشعرٌية ٌأنو لفظ لم ٌشعر،
ىذه إلى ٌ
أف اىتماـ المٌغكييف
غكم
ألنيـ سكؼ يصطدمكف بخركج ال ٌشعر عف ٌ
ٌ
القاعدم ،إضافة إلى ٌ
ٌ
النمط المٌ ٌ
الكجداني،
الفن ٌي ك
في ،كتركيب الجمؿ ،دكف االىتماـ بالجانب ٌ
منصب عمى الجانب ٌ
حكم ك ٌ
الن ٌ
ٌ
الصر ٌ
كليذا يرل األسمكبيكف ٌأنيـ أصحاب القضية في البحث في لغة ال ٌشعر(ّ).
الصبلت
مشاحة في أىمية
األسمكبي ،كال
غكم ك
ٌ
كال شؾ ٌ
ٌ
أف ىناؾ تداخبل بيف الجانبيف المٌ ٌ
ٌ
األدبية لؤلدب مف جانب المٌغكييف ،لكف الخطكرة ىك تجاكز الحدكد بيف
الدراسة
غكية ك ٌ
بيف ٌ
ٌ
الدراسة المٌ ٌ
الجانبيف(ْ) ،يقكؿ انكفست حكؿ ىذا التٌداخؿ ":يحسف بنا أف نستعرض في إيجاز المعالجات
ألف عمـ
الكبلسيكية لقضية األسمكب ،كىذه المعالجة ىي
ٌ
ٌ
مر العصكر ٌ
بالضركرة أمر متشابؾ عمى ٌ

)ُ) سميماف :األسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية ،صُٓ .ِٓ -ينظر :عزت :االتجاىات الحديثة في عمـ
األساليب كتحميؿ الخطاب،ص ْ .ينظر :الجبر :الدراسات األسمكبية العربية بيف النظرية كالتطبيؽ،صُِ  .ينظر:
أحمد؛ صفاء الديف محمد  :األسمكب كالمكقؼ االجتماعي ،مجمة الشؤون االجتماعية ،اإلمارات ( ،مج

ُْ)(،عْٓ)ُٕٗٗ ،ـ ،صُٔٓ.

(ِ)عزت :االتجاىات الحديثة في عمـ األساليب كتحميؿ الخطاب،صْ .
)ّ) عيد :البجث األسمكبي معاصرة كتراث ،ص ُّٗ.
)ْ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية ،صُِٓ.
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األدبي كثي ار ما تبلقيا ككثي ار ما اصطدما عمى أرضية األسمكب"(ُ) .كيرل رجاء عيد
المٌغة كالتٌحميؿ
ٌ
غكية ،لـ يستطيعكا أف يقدمكا مفيكما شافيا لمعبلقة بيف المٌغة
أف ٌ
النحكييف الجدد كمدارس البنية المٌ ٌ
ٌ
لغكية عف األسمكب(ِ).
كاألسمكب ،كال غيرىـ في تقديـ أساس لنظرٌية ٌ
أف عمـ المٌغة تنصب
كيفرؽ محمد عبد المطمب بيف عمـ المٌغة ك
ٌ
األسمكبية ،فيذىب إلى ٌ
(ّ)
أف عمـ المٌغة
دراستو عمى ما يقاؿ ،بينما
ٌ
األسمكبية عمى كيفية ما يقاؿ  .كفرؽ آخر بينيما ىك ٌ

يقتصر عمى تأميف المادة الٌتي يعمد إلييا الكاتب ليفصح عف أفكاره ،بينما عمـ األسمكب ميمتو
(ْ)
أف عمـ
بالسامع أك القارئ  .كمف الفركؽ أيضا ٌ
اختيار ما يجب أخذه مف ىذه المادة بغية التٌأثير ٌ

األسمكبية تيتـ بدراسة المستكيات المنحرفة عف
م لمغة ،بينما
المٌغة ييتـ بالمستكل
ٌ
المثالي أك المعيار ٌ
ٌ
أف األكؿ يتعامؿ
م(ٓ) .كمف أكجو االختبلؼ بيف عمـ المٌغة ك
المستكل
ٌ
األسمكبية ٌ
المثالي أك المعيار ٌ
ٌ
(ٔ).

ص بكاممو
مع الجممة بينما
األسمكبية تتعامؿ مع ٌ
ٌ
الن ٌ

كعمـ المٌغة أيضا يدرس الخطاب الخالي مف

األسمكبية تدرس الخطاب الحامؿ لمعكاطؼ كاالنفعاالت(ٕ).
العاطفي ،بينما
ال ٌشحف
ٌ
ٌ
النتائج بيف ما يريد أف يصؿ إليو عمـ المٌغة ،كما
أف بينيما اختبلفا في األىداؼ ك ٌ
كما ٌ
(ٖ)
بد مف العمؿ المشترؾ بيف عمـ المٌغة
النياية ال ٌ
ينبغي أف ييدؼ إليو عمـ األسمكب  .كفي ٌ

(ُ)عيد :البحث األسمكبي معاصرة كتراث ،صُْٕ.
)ِ) نفسو،صُٕٕ.

)ّ)عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية،صٓ.

)ْ) عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا،ص ُُ.

)ٓ) سميماف:األسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية ،صْٕ.

)ٔ) عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية ،صُِٗ .ينظر :عياشي:مقاالت في األسمكبية  ،صُُ.
)ٕ) ربابعة :األسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا،صّٓ.

)ٖ) عيد :البحث األسمكبي معاصرة كتراث ،صُْْ.
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األدبية(ُ).
النصكص
الدراسات
كٌ
األدبية في سبيؿ تحميؿ أسمكب ٌ
ٌ
ٌ
األسموبية وعالقتيا بال ّنحو
ٖ-
ّ
باألسمكبية ،فاعتبر األكؿ مجاؿ القيكد ،كاعتبر
النحك
السبلـ
المسدم عبلقة ٌ
ٌ
ٌ
تناكؿ عبد ٌ
لؤلسمكبية كىك شرط كاجب ليا ،فبل أسمكب بدكف
الزمف
فالنحك سابؽ في ٌ
الثٌاني مجاؿ الحرياتٌ ،
ٌ
األسمكبية تبيف ما يمكف استعمالو مف المٌغة(ِ).
فالنحك يضبط قكانيف الكبلـ ،بينما
نحكٌ ،
ٌ
النحك في المقاـ األكؿ ،كقد اتضح ىذا
األسمكبية
أف
الكصفية ارتكزت عمى ٌ
ٌ
ٌ
ال شؾ ٌ
األلمانية"(ّ).
األسمكبي لمغة
"النحك
االىتماـ مف خبلؿ عنكانات الكتب الٌتي ألفت نحك ٌ
ٌ
ٌ
تعد المٌبنة
فالنحك لو دكر فاعؿ في الكتابة
لغكيا ،فالجممة ٌ
ٌ
األسمكبية بكصفو يمثؿ مستكل ٌ
ٌ
أسمكبية
أسمكبيا(ْ) ،فمثبل يعتبر كضع المسند في صدر الجممة لو كظيفة
ص
األساسية في بناء ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
كاضحة(ٓ).
غكم
أف
كتختمؼ
األسمكبية عف ٌ
ٌ
ٌ
النحك في ٌ
األسمكبية تقكـ بدراسة االستعماؿ المٌ ٌ
م(ٔ) .فاالنحراؼ
النحكٌ ،
أما ٌ
المنحرؼ أك المنزاح عف المعيار ٌ
فإنو يدرس االستعماؿ المعيار ٌ
الن ٌ
حكمٌ ،
عف القكاعد االختيارٌية كاف دائما المصدر األساسي لمبراعة في الكتابة اإلنجميزٌية(ٕ).

)ُ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية،صُِٓ.

)ِ(المسدم :األسمكبية كاألسمكب،صٔٓ .ينظر :سميماف :األسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية،صْْ.ْٓ-
)ّ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية ،ص ّّ.

)ْ) سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية،صُّ.
)ٓ)نفسو ،صَٗ.

)ٔ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية ،صّٓ.
)ٕ)عياد :اتجاىات البحث األسمكبي ،صُٖٔ.
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األسمكبية تتيح
النحك يفرض قكاعد صارمة عمى منشئ المٌغة عميو االلتزاـ بيا ،بينما
كٌ
ٌ
األساسي لمغة(ُ).
لممنشئ أف يقكؿ دكف قيكد تفرضيا عميوٌ ،إال فيما اتصؿ بالييكؿ
ٌ
غكم يبلحظ
كمع ىذا االختبلؼ ٌإال ٌ
أف بينيما تداخبل ،فالعبلقة بينيما متبادلة ،فالتٌطكر المٌ ٌ
خصية في األصؿ ترقى إلى معايير عامة لبلستعماؿ كالى قكاعد
أف األنكاع
األسمكبية ال ٌش ٌ
ٌ
فيو ٌ
األسمكبي ليك سبيتزر
نحكية ،كقد أشار إلى ذلؾ الباحث
ٌ
ٌ

(ِ)

األسمكبية
النحك أكثر مف
" ليس ٌ
ٌ

المجمدة"(ّ).
بأسمكبية االنحراؼ كالٌتي كانت
حكم ما يعرؼ
كقد عرفت نتيجة ىذا الخركج عف المعيار ٌ
ٌ
الن ٌ
(ْ)
أف
النحك التٌ
نتيجة ارتباطيا ببعض التٌطكرات الٌتي حدثت في ٌ
كليدم  .كيعتقد شكرم ٌ
عياد ٌ
حكيمي التٌ ٌ
ٌ

األسمكبية(ٓ) .فيك يعد المدخؿ الصحيح
لمدراسات
كليدم يمكف أف يصبح مكجيا ميما ٌ
ٌ
ٌ
النحك التٌ ٌ
األدبي،
ص
ص
األدبي ،لقدرتو في الكشؼ عف الطٌاقات الكامنة في المٌغة ،كفي قكاعد ٌ
لدراسة ٌ
الن ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ
ركيبي أيضا يمثؿ بؤرة التٌقاء
النحك التٌ
حكيمي في الكشؼ عف ٌ
كالى جانب ٌ
ص ٌ
الن ٌ
فإف ال ٌنحك بمعناه التٌ ٌ
ٌ
األسمكبية(ٔ).
لمدراسات
ٌ
ٌ
لمنحك القديـ كالببلغة كال ٌشعرٌية المتأخرة ،ككاف كبار ال ٌشعراء كالكتٌاب
فاألسمكبية أبرز كريث ٌ
ٌ
حكية ،حتٌى كصؿ األمر إلى
يعدكف قدكة يحتذل بيـ في المسائؿ
غكية ك ٌ
الن ٌ
األسمكبية كالمعايير المٌ ٌ
ٌ

)ُ) سميماف :األسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية ،ص ِٕ.
)ِ) سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية،صَُٖ.
)ّ) نفسو،صَُٖ

)ْ) شبمنر:عمـ المغة كالدراسات األدبية ،صْٕ

)ٓ)عياد :اتجاىات البحث األسمكبي ،صُٗٓ.

)ٔ) عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية،صَِٗ.َُِ-
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النحك(ُ)".فاألساليب تتنكع
أف األسمكب ال يمكف أف يعرؼ بكضكح ما لـ يرجع الباحث إلى ٌ
اعتقاد ٌ
النحك فيما بيف الكمـ مف عبلقات"(ِ).
كفقا لمقدرة منشئييا في تكخي معاني ٌ
الخاصة بالمٌغة
حكية
أف ":ك ٌؿ
أسمكبية رىينة القكاعد ٌ
الن ٌ
ٌ
يذىب دارسك األسمكب إلى ٌ
ٌ
النحك يحدد ما ال نستطيع أف نقكؿ مف حيث ٌإنو يضبط قكانيف الكبلـ ،في حيف
أف ٌ
المقصكدة ،ك ٌ
األسمكبية عمـ
أف
تقفك
ٌ
ٌ
األسمكبية ما بكسعنا أف نتصرؼ فيو عند استعماؿ المٌغة ،كمعناه ٌ
البنيكية النتظاـ جياز المٌغة"(ّ).
(لغكم) يعنى بدراسة مجاؿ التٌصرؼ في حدكد القكاعد
ألسني
ٌ
ٌ
ٌ
السميمة ،كالٌتي ىي في األساس حركة ترتيب
إف جماؿ األسمكب تأتي كفؽ الحركة ٌ
الن ٌ
ٌ
حكية ٌ
كتنظيـ لرؤية الكاتب نفسو ،فالتٌفرقة بيف أسمكب كاتب ككاتب آخر تأتي أساسا مف التٌركيب
حكم(ْ).
ٌ
الن ٌ
فكثير مف الكتٌاب يميمكف نحك استعماؿ أبنية معينة في جميع أعماليـ ،مع إمكانية التٌنكيع
في األبنية الٌتي يستعمميا كي يحدث تنكيعات مقابمة في األسمكب .ككثي ار ما يمكف إحداث تأثير
حكم(ٓ) .كيحذر ميرم الكتٌاب مف الكقكع في االنحراؼ
أسمكبي بمجرد تغيير يسير في البناء ٌ
الن ٌ
ٌ

)ُ) سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية،صٗٗ .َُٗ،ينظر :سميماف:األسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة
تطبيقية،صْْ .ينظر :عتيؽ؛عمر :دراسات أسمكبية في الشعر األمكم شعر األخطؿ نمكذجا،طُ ،دار جرير

لمنشر كالتكزيع ،عمافَُِِ،ـ ،صُٓ (.نقبل عف أبك حميدة؛ محمد صبلح :الخطاب الشعرم عند محمكد

دركيش،صُِ).

(ِ)البدراكم :أسمكب طو حسيف في ضكء الدرس المغكم الحديث،صُِ.
(ّ) المسدم :األسمكب كاألسمكبية،صٔٓ .

)ْ) الزىرة :األسمكب بيف عبد القاىر كجكف ميرم دراسة مقارنة،صٖٓ.
)ٓ)عياد :اتجاىات البحث األسمكبي،صُُٔ.
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السميمة(ُ).
حكم ،كيدعكىـ لمراعاة التٌعبيرات ٌ
ٌ
الن ٌ
حكية ٌ
الن ٌ
النحك"(ِ).
كيطالب ىارفيغ)" (Harvghتحكيؿ
األسمكبية القديمة إلى شكؿ مف أشكاؿ ٌ
ٌ
عياد(ّ).
إف عاجبل أك آجبل -مع ٌ
النحك عمى رأم شكرم ٌ
فعمـ األسمكب المقارف سكؼ يتداخؿ – ٌ
األسموبية وعالقتيا بال ّنقد
ٗ-
ّ
األدبي ،يقكؿ":
لمنقد
أف
األسمكبية كانت في كقت مف األكقات تابعة ٌ
ٌ
يقرر جكرج مكلينيو ٌ
ٌ
األدبي كالحكـ عمى نكعيتو يقكماف أساسا عمى تقديرات كأحكاـ ذات
كتقميديا كاف نقد العمؿ
قديما
ٌ
ٌ
الدكاـ مبلحظات حكؿ أصالة الكاتب
لغكية  .فالتٌحميؿ
طبيعة
األدبي كاف يتضمف عمى ٌ
أسمكبية – ٌ
ٌ
ٌ
أف دراسة
غكية ك ٌ
الصكر كغيرىا مف العناصر المٌ ٌ
البيانية  .كىذا يعني ٌ
في استعماؿ المفردات كالجمؿ ك ٌ
األدبي)  .ىذا الكضع كاف كال شؾ مف
النقد
األسمكب كانت آنذاؾ تابعة عمميا لعمـ آخر (ىك ٌ
ٌ
األسمكبية كتيميشيا(مؤقتا)(ْ).
األسباب الٌتي أدت إلى زكاؿ
ٌ
النقد
يتساءؿ محمد عزاـ ىؿ يمكف
نقدية ،كأف تككف بديبل عف ٌ
لؤلسمكبية أف تصبح نظرٌية ٌ
ٌ
(ٓ)
األدبي إلى
قد
بالن
كعبلقتيا
ة
األسمكبي
إلى
تيـ
ر
نظ
في
ا
ك
ق
ر
افت
قد
الباحثيف
أف
ل
كير
.
األدبي
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

األدبية ،بينما الفريؽ
النصكص
األسمكبية ىي منيج
أف
أصكلي في نقد ٌ
ٌ
ٌ
فريقيف ،فريؽ ذىب يثبت ٌ
ٌ
(ٔ)
المسدم الٌذم ينفي عف
السبلـ
اآلخر رفض أف تككف
األسمكبية منيجا ٌ
ٌ
ٌ
نقديا .كعمى رأسيـ عبد ٌ

)ُ) الزىرة :األسمكب بيف عبد القاىر كجكف ميرم دراسة مقارنة،صٗٓ.
)ِ) سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية،صُٓٓ.
)ّ)عياد :اتجاىات البحث األسمكبي ،صِٗ.
(ْ)مكلينيو:األسمكبية،صٖ.

)ٓ) عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا ،صْْ.
(ٔ)عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا،صْْ.
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(ُ)
السبلـ
األسمكبية أف تؤكؿ إلى نظرٌية ٌ
ٌ
نقدية شاممة  ،كيذىب محمد عزاـ إلى أف سبب إحجاـ عبد ٌ

األسمكبي ،كباألخرل
نقديا راجع إلى ٌأنو ينظر بعيف إلى التٌراث
المسدم عف تبني
األسمكبية منيجا ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
إلى األسمكبية الحداثية كيحاكؿ أف يكفؽ بيف الرؤيتيف ،أما الفريؽ الثاني فيعتمد في مكقفو عمى
األسمكبية(ِ).
الحداثة
ٌ
األسمكبية أف تؤكؿ إلى
المسدم عف
السبلـ
ٌ
ٌ
بينما يرل عدناف بف ذريؿ في نفي عبد ٌ
دبي
السبلـ
المسدم األدب ك ٌ
نظرٌية ٌ
ٌ
الرأم قد ظمـ عبد ٌ
نقدية شاممة ٌأنو رأم خاطئ ،كبيذا ٌ
النقد األ ٌ
األسمكبية
كبأنو يتكمؼ جدلية كىمية بجعؿ
ك
السكاء ،ك ٌأنو يقيـ بينيما حكاجز قاطعةٌ ،
ٌ
ٌ
األسمكبية عمى ٌ
األدبي يتـ بعضيما بعضا ،بحيث ال
النقد
األدبي ،ك ٌأنو مف األليؽ اعتبار
النقد
األسمكبية ك ٌ
بديبل عف ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
(ّ).

يجكز الفصؿ بينيما

األدبية؛ كلذا فإنيا تستكجب
ألسمكبية مقترنة بالظٌاىرة
أف ا
السبلـ
ٌ
ٌ
المسدم ٌ
ٌ
كيرل عبد ٌ
(ْ)
األسمكبية
األسمكبية كزيادة ،كفي
النقد بعض ما في
بالنقد
إف في ٌ
بالضركرة عبلقة ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
األدبي  ،يقكؿٌ ":
ٌ

النقد ٌإال بعضو"(ٓ).
ما في ٌ
النقد كبو قكاـ كجكدىا"(ٔ) .كيعمٌؽ عبد ال ٌسبلـ
"األسمكبية
بأف
مصبيا ٌ
ٌ
ٌ
كيجزـ بيير جيرك ٌ
بالضركرة ،كممف قاؿ
نقدية
أف
المسدم عمى رأم بيير جيرك ٌ
ٌ
األسمكبية تستحيؿ نظرٌية ٌ
ٌ
بأنو يقرر ٌ
ٌ
النقد الحديث" قد استحاؿ إلى نقد
بمقكلة بيير جيرك كأيدىا لطفي عبد البديع الٌذم رأل أ ٌف " ٌ
)ُ) المسدم :األسمكبية كاألسمكب ،صُُٗ.
)ِ) عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا، ،صُٗٗ

)ّ) بف ذريؿ؛ عدناف :األسمكبية كاألسمكب ،مجمة المعرفة ،سكريا(،عُٔٗ)ُٕٖٗ،ـ ،صَُٗ.

)ْ) المسدم :األسمكبية كاألسمكب،صَُٕ.
(ٓ)نفسو،،صُُٓ.

)ٔ) المسدم :األسمكبية كاألسمكب،صَُٗ .ينظر  :عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية ،صّٕٓ.
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يمد ىذا العمـ بتعريفات جديدة كمعايير
لؤلسمكب ،كصار فرعا مف فركع عمـ األسمكب كميمتو أف ٌ
جديدة"(ُ).
النقد غدا رافدا مف ركافد
إف ٌ
كيعمٌؽ إبراىيـ الجكاد عمى مقكلة لطفي عبد البديع بقكلوٌ ":
األسمكبية
األسمكبية ،ك ٌأنو يشغؿ حي از في دائرتيا"(ِ) .ك يقر فتح اهلل سميماف بالعبلقة الكثيقة بيف
ٌ
(ّ)
ص عمى لغتو الٌتي يتشكؿ منيا(ْ).
لكنو يجعؿ
النقد يعتمد في دراسة ٌ
"األسمكبية نكعا مف ٌ
النقد ؛ ٌ
كٌ
ٌ
الن ٌ

النقد كالحداثة  -دكف أف
السبلـ
السابقة في كتابو ٌ
المسدم مقكلة بيير جيرك ٌ
ٌ
كيكرر عبد ٌ
النقد كبو قكاـ كجكدىا"(ٓ).
"األسمكبية
بإف
مصبيا ٌ
ٌ
ٌ
يشير إلى صاحبياٌ -
األسمكبية عمى ٌأنو "عمـ كسط يقؼ عمى الحدكد بيف عمـ
عياد إلى مكقع
ٌ
كينظر شكرم ٌ
لؤلسمكبية بيف عمـ
المكقعية
األدبي ،كاضعا إحدل قدميو ىنا كاألخرل ىناؾ(ٔ) .كىذه
النقد
المٌغة ك ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
بأنيا قنطرة بيف نظاميف كاف بينيما نكع مف التٌباعد ىما :عمـ
النقد
صكرىا سبيتزر ٌ
المٌغة ك ٌ
األدبي ٌ
ٌ
النظاميف يتيح الحصكؿ عمى نتائج خصبة(ٕ) .كيجعؿ
النقد
األدبي ،كالتٌعاكف بيف ىذيف ٌ
المٌغة ك ٌ
ٌ
األدبي(ٖ).
األسمكبية جسر النٌقد إلى نسيج العمؿ
محمد عبد المطمب مف
ٌ
ٌ
األدبي صمة كثيقة ،فيما يتمماف كيستفيداف مف بعضيما
النقد
الصمة بيف
األسمكبية ك ٌ
ٌ
ٌ
إف ٌ
ٌ
)ُ) المسدم :األسمكبية كاألسمكب ،صَُٗ.

)ِ) الجكاد :االتجاىات األسمكبية في النقد العربي الحديث،صُٖ.
)ّ) سميماف :األسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية،صُُ.

)ْ) نفسو ،صِْ.

)ٓ) المسدم :النقد كالحداثة ،صّٓ.

(ٔ) عياد :اتجاىات البحث األسمكبي،صْٖ.

)ٕ) عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية ،صّٕٓ.
)ٖ) نفسو ،صّٕٓ.
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كلكنيما يشتركاف في ككنيما
األدبي تطبيؽ كتقييـ،
النقد
ٌ
سمكبية عمـ كتأصيؿ ،ك ٌ
البعض ،فاأل ٌ
ٌ
ينطبلقاف مف المٌغة(ُ).
األدبي بقكلو" :فعمـ
النقد
الصمة الكثيقة بيف
األسمكبية ك ٌ
ٌ
كيؤكد شكرم ٌ
عياد عمى ىذه ٌ
ٌ
األدبي يتعاكناف كيتكامبلف .كاذا كاف عمـ األسمكب قد اشتد عكده اليكـ ،كأصبح
النقد
األسمكب ك ٌ
ٌ
فإنو يسيء إلى نفسو قبؿ أف يسيء إلى ىذا
النقد
أقرب إلى
األدبي" ٌ
المكضكعية مف شقيقو األكبر" ٌ
ٌ
ٌ
األدبي في طريقو إلى أف يصبح –بدكره -عمما .كىك
النقد
إف ٌ
ال ٌشقيؽ إف حاكؿ أف يغتصب مكانوٌ .
ٌ
قادر-حتٌى بحالتو الحاضرة -عمى أف يستعيف بعمـ األسمكب دكف أف يتنازؿ عف حقو في
عياد فرع منو ،يحاكؿ
النقد
الكجكد"(ِ).
فاألسمكبية ليست بديبل عف ٌ
األدبي؛ بؿ ىي في رأم محمكد ٌ
ٌ
ٌ
منيجية(ّ).
األدبي ،بطريقة
غكية في العمؿ
أف ينظـ إدراكنا لمظكاىر ٌ
ٌ
صية المٌ ٌ
الن ٌ
ٌ
فاألسمكبية
بالنقد دكف نية منيا أف تزحو عف مكانو،
حاكلت
األسمكبية مف البداية االتصاؿ ٌ
ٌ
ٌ
الدراسة
استطاعت أف تقدـ بعض اإلمكانات المساعدة ،الٌتي ال يسيؿ الحصكؿ عمييا ٌإال مف خبلؿ ٌ
ص(ْ).
األسمكبية  ،كىي إمكانات تزيد مف فيمنا ٌ
ٌ
لمن ٌ
قييمية ،بحيث
فنحف لك استطعنا عمى رأم محمد عبد المطمب تخميص ٌ
النقد مف جكانبو التٌ ٌ
النقد
ص ،لكجدنا
األسمكبية بكؿ إمكاناتيا متكغمة في أعماؽ ٌ
تعرؼ عمى ٌ
ٌ
الن ٌ
يتحكؿ إلى عممية ٌ
نقدية ،كبيذا يتأكد االلتقاء
األدبي ،أك بجكاره اك مبلصقة لو ،كبيذا تصبح القراءة
األسمكبية قراءة ٌ
ٌ
ٌ

)ُ) بف ذريؿ :النقد كاألسمكبية بيف النظرية كالتطبيؽ،صٔك صُْٕ.ُٕٓ-
)ِ) عياد :مدخؿ إلى عمـ األسمكب ،صُْ.

)ّ) عياد؛ محمكد :األسمكبية الحديثة محاكلة التعريؼ،صُِْ.
)ْ) عبد المطمب؛ محمد :الببلغة كاألسمكبية ،صّْٓ.ّٓٓ-
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(ُ)
األدبي مف جية
ص
ص
النقد ك
األدبي  .لكف ىذا االتصاؿ ٌ
األسمكبية كاتصاليما ٌ
بيف ٌ
ٌ
بالن ٌ
بالن ٌ
ٌ
ٌ

األدبي تدرس األثر
ص
األدبي،
النقد
فاألسمكبية في اتصاليا ٌ
األسمكبية مختمؼ عنو مف جية ٌ
ٌ
ٌ
بالن ٌ
ٌ
ٌ
اجتماعية أك غيرىا ،فمجاؿ عمميا
يخية أك
األدبي بمعزؿ عما يحيط بو مف ظركؼ
ٌ
سياسية أك تار ٌ
ٌ
ٌ
ص ال يغفؿ األكضاع المحيطة بو(ِ).
النقد ففي أثناء دراستو ٌ
أما ٌ
ٌ
لمن ٌ
الن ٌ
ص فحسبٌ ،
األدبي
النقد
النقد
ألف ٌ
أف دراسة األسمكب تختمؼ عف ٌ
األدبي العاـٌ ،
السيد شفيع ٌ
كيؤكد ٌ
ٌ
ٌ
النقاد يبدؤكف
أف كثي ار مف ٌ
تأتي عنايتو ٌ
غكم منقطعة أك مف غير كعي بو نفسو ،كيرل ٌ
بالنسيج المٌ ٌ
األدبي ،أك مف تاريخ الفكر ،كال يصمكف إلى
السيرة ال ٌذاتية لمكاتب أك ال ٌشاعر ،أك مف التٌاريخ
مف ٌ
ٌ
السمة المميزة لدراسة األسمكب
الدقيؽ في العمؿ
التٌفكير ٌ
األدبي نفسو ٌإال في نياية المطاؼ ،بينما ٌ
ٌ
األدبي نفسو ،مف كمماتو كطريقة تأليفو كتركيبو(ّ).
ٌأنيا تبدأ مف العمؿ
ٌ
النقد أساسا يقكـ عمى مناقشة األساليب مستعينا بكسائؿ مختمفة ،ىنا يتساءؿ
ك ما داـ ٌ
األدبي؟،
النقد
محمد عبد المطمب ما الٌذم يمنعنا مف االعتراؼ بمشركعية االتجاه
األسمكبي في ٌ
ٌ
ٌ
األدبي؟(ْ).
النقد
بأف
األسمكبية أصبحت منيجا متكامبل في ٌ
ٌ
كما الٌذم يعكقنا لمقكؿ ٌ
ٌ
النقد
أف
"األسمكبية" ال تتعارض مع ٌ
ٌ
"أف التٌجربة التٌار ٌ
يخية دلمت عمى ٌ
كيرل عدناف بف ذريؿ ٌ
قدم
األدبي ،أك الببلغة..كاٌنما عمى العكس ،ىي تتسع ليما ،كتعتمد ،األمر الٌذم يكسب االتجاه ٌ
الن ٌ
ٌ
(ٓ).

األسمكبية مشركعيتو ،كيحفظ لو قكتو عمييما ككركنقو"
الببلغي في
،ك
ٌ
ٌ

)ُ) نفسو ،صّٓٓ.ّٓٔ-

)ِ) شكقي؛ ضيؼ :النقد األدبي ،طٔ ،دار المعارؼ،القاىرة( ،د.ت)،صُٗ.
)ّ) السيد :االتجاه األسمكبي في النقد األدبي،صُّٓ.
)ْ) عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية ،صّٕٔ.
(ٓ)بف ذريؿ :المغة كاألسمكب،صُُٓ.
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األسموبية
رابعا :االتجاىات والمناىج
ّ
الساحة
سنستعرض في ىذا المبحث أىـ االتجاىات كالمناىج
ٌ
األسمكبية الٌتي برزت في ٌ
ألسمكبية االنزياح
األسمكبية ،كالٌتي القت انتشا ار كاىتماما مف قبؿ عمماء األسمكب ،كسنفرد الحقا
ٌ
ٌ
الدراسة كاالىتماـ لما ليا مف أىمية كبيرة ،كمما القتو مف مزيد اىتماـ
فصبل مستقبل ،كمزيدا مف ٌ
بالمقارنة مع االتجاىات كالمناىج األخرل.
عبيرية
ُ-
األسموبية التّ ّ
ّ
األسمكبية،
الدراسات
قدم ،نشأ نكعاف مف ٌ
مكٌ
ٌ
الن ٌ
بعد اختفاء الببلغة كاختفاء مظيرييا القاعد ٌ
أسمكبية
أسمكبية التٌعبير كتعنى بدراسة عبلقات ال ٌشكؿ مع التٌفكير ،كىي تتناسب مع تعبير القدماء ،ك ٌ
ٌ
الفرد كتدرس عبلقات التٌعبير مع الفرد كالمجتمع الٌذم أنشأىا كاستعمميا ،كىي في الكاقع نقد
لؤلسمكب(ُ).
األسمكبية
أسمكبية التٌعبير ،كىك مف أشير ممثمييا(ِ) ،بقكلو ":تدرس
عرؼ شارؿ بالي
ٌ
ٌ
كقد ٌ
لمحساسية المعبر
أم ٌإنيا تدرس تعبير الكقائع
غكم مف ناحية مضامينيا
ٌ
ٌ
الكجدانيةٍ ،
كقائع التٌعبير المٌ ٌ

)ُ) جيرك :األسمكبية ،ص ْٓ .ينظر :عياشي :مقاالت في األسمكبية،صْْ .ينظر:الحربي؛ فرحاف
بدرم:األسمكبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحميؿ الخطاب،طُ ،مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر
كالتكزيع ،بيركتََِّ ،ـ،صُٔ.ُٕ-ينظر :فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صُٓ.ُٔ-
الككاز:األسمكب مفاىيـ كتطبيقات،صٖٗ .ينظر :الخكيسكي :في
)ِ) عزاـ :السمكبية منيجا نقديا،صٕٕ .ينظرٌ :
األسمكبيات،صْْ.ينظر:دركيش :األسمكب كاألسمكبية،صْٔ .ينظر :الجكاد :االتجاىات األسمكبية في النقد
العربي الحديث ،صِٔ.ينظر :دركيش :دراسة األسمكب بيف المعاصرة كالتراث،صُّكّّ.
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الحساسية"(ُ).
غكية عمى
ٌ
لغكيا ،كما تدرس فعؿ الكقائع المٌ ٌ
عنيا ٌ
يقكؿ":إف
أف التٌعبيرٌية صفة مميزة لو،
ٌ
كعرؼ ستنداؿ (  )Stendhalاألسمكب بناء عمى ٌ
جكىر األسمكب أف تضاؼ إلى فكرة معينة ك ٌؿ المبلبسات الٌتي مف شأنيا أف تحدث التٌأثير الكامؿ
الٌذم يجب أف تحدثو ىذه الفكرة"(ِ).
األسمكبية لتتبع بصمات ال ٌشحف في
أسمكبية التٌعبير بقكلو":تأتي
المسدم
السبلـ
ٌ
ٌ
ٌ
كيشرح عبد ٌ
بعامة ،أك ما يسميو جكرج مكناف "بالتٌشكيو" الٌذم يصيب الكبلـ كالٌذم يحاكؿ المتكمـ أف
الخطاب ٌ
غكية
يصيب بو سامعو في ضرب مف العدكل .فيي إذف تعنى بالجانب
العاطفي في الظٌاىرة المٌ ٌ
ٌ
النكعي،
كتقؼ نفسيا عمى استقصاء الكثافة ال ٌشعكرٌية الٌتي يشحف بيا المتكمـ خطابو في استعمالو ٌ
الحساسية.
األسمكبية بظكاىر تعبير الكبلـ كفعؿ ظكاىر الكبلـ عمى
لذلؾ حدد شارؿ بالي حقؿ
ٌ
ٌ
العاطفية
األسمكبية حسب شارؿ بالي ما يقكـ عمى المٌغة مف كسائؿ تعبيرٌية تبرز المفارقات
فمعدف
ٌ
ٌ
فسية ،فيي إذف تكشؼ أك كبالذات في المٌغة ال ٌشائعة
الجمالية ،بؿ حتٌى
ادية ك
االجتماعية ك ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ
كاإلر ٌ
الفني"(ّ).
مقائية قبؿ أف تبرز في األثر
التٌ ٌ
ٌ
األدبي مف
حصر شارؿ بالي أسمكبيتو التٌعبيرٌية في دراسة الكبلـ العادم ،مخرجا األسمكب
ٌ
(ْ)
ألنو عنده يعتمد في
األسمكب
إدخالو
عدـ
كيرجع
.
مجاؿ عمـ األسمكب
األدبي في عمـ األسمكبٌ ،
ٌ

ُ
.الككاز :عمـ األسمكب مفاىيـ كتطبيقات ،صٖٗ.ٗٗ-ينظر :خفاجة :األسمكبية كالبياف
) (جيرك:األسمكبية ،صْٓ ٌ
العربي،صُْ .ينظر :فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صُٖ.

(ِ)عياد :اتجاىات البحث األسمكبي،صٖٓ.

)ّ) المسدم :األسمكبية كاألسمكب صَْ .ُْ-ينظر :المسدم :النقد كالحداثة ،صْْ .ْٓ-ينظر:عزاـ:
األسمكبية منيجا نقديا،صٖٔ.

)ْ) عياد :اتجاىات البحث األسمكبي،صٖٔ .ينظر :حمداكم :اتجاىات أسمكبية،صُِ.ينظر :جيرو؛ بيير:
"األسمكبية الكصفية أك أسمكبية التعبير" ،ترجمة منذر عياشي مجمة فصول ،مصر( ،عُُّٗٗ ،)ْ-ـ،
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الناجمة عف
بالحساسية كاالنطباعات
الدرجة األكلى عمى التٌعبير عف الكقائع المتصمة
ٌ
االيحائية ٌ
ٌ
ٌ
(ُ).

الجمالية المتميزة
غكم باإلضافة إلى قيمو
ٌ
االستعماؿ المٌ ٌ

أف المٌغة المكتكبة ىي
أف شارؿ بالي ميز بيف المٌغة المكتكبة كالمٌغة المنطكقة ،فرأل ٌ
كما ٌ
مظير لحاالت ال ٌذىف كأشكاؿ التٌعبير الٌتي ال تجد ليا تعبي ار عنيا في المٌغة العادية ،كسياؽ المٌغة
النبر المعبر
المكتكبة يختمؼ عادة عف مكقؼ الكبلـ ،فالمٌغة المكتكبة حسب رأيو محركمة مف ٌ
األسمكبية عمى دراسة
أف تبلميذه ممف جاؤكا بعده قصركا
ٌ
كحركات الكجو كاليديف التٌ ٌ
مثيميةٌ ،إال ٌ
(ِ).

األدبي
الخطاب
ٌ

مكبية قائمة
كأخرج شارؿ بالي المٌغة
األدبية بحجة ٌأنيا لغة مقصكدة ،كجعؿ دراسة األس ٌ
ٌ
بأف "بعض
عمى المٌغة المنطكقة بحجة ٌأنيا لغة عفكية ،كيرد إبراىيـ الجكاد عمى ىذا التٌصكر ٌ
المتكمميف بمغة الحياة اليكمية الجارية يختاركف كمماتيـ بعناية ،كبعض األدباء يكتبكف بقدر كبير
مف العفكية"(ّ).
أف عمـ األسمكب ىك بحث في المٌغة بأكمميا فقد
أف شارؿ بالي يؤمف
ٌ
بأسمكبية المٌغة ،ك ٌ
كبما ٌ
الدراسة في نظره ال تتـ إال بدراسة المٌغة في
دعا إلى دراسة ىذه المٌغة في عبلقاتيا المتبادلة ،كىذه ٌ

صِّٕ.ينظر :أبك العدكس ،يكسؼ :األسمكبية الرؤية ك التطبيؽ ،طُ ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع،عماف ،
ََِٕـ ،صْْ.
)ُ) عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا ،ص َٖ.ُٖ-
)ِ) نفسو ،صٖٔ.ٖٖ-

)ّ) الجكاد :االتجاىات األسمكبية في النقد العربي الحديث ،صِٖ.
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اللية(ُ).
فية ،ك
حكية ،ك ٌ
المعجمية ،ك ٌ
الد ٌ
الن ٌ
ٌ
الصر ٌ
الص ٌ
كتية ،ك ٌ
جميع مستكياتياٌ :
األسمكبية عند شارؿ بالي ىك دراسة المضمكف
أف " مكضكع
ٌ
كيؤكد بيير جيرك عمى ٌ
(ِ).

النتيجة إلى الببلغة القديمة"
الكجداني ك
العاطفي ،كىي تنتمي في ٌ
ٌ
ٌ

فإنو يصرخ" :
كيضرب بيير جيرك مثاال عمى
أسمكبية التٌعبير عندما يقع أمامو حادث ماٌ ،
ٌ
لسانية ،أمريف :األكؿ نداء
يا لممسكيف!" كيقكؿ بيير جيرك" :كنرل في ىذا التٌعبير ،مف كجية نظر
ٌ
أف التٌعجب كالحذؼ أداتاف لمتٌعبير عف
بالنبر) ،كالثٌاني حذؼ .كتؤكد
تعجبي(مرتبط ٌ
ٌ
األسمكبية ٌ
أف المقصكد ىك ال ٌشفقة ،ك ٌأنيا تبقى عمى مستكل التٌعبير"(ّ).
السياؽ ىنا إلى ٌ
انفعاؿ يشير فيو ٌ
األسمكبية ألدكات التٌعبير ،مثؿ :التٌمكنات
أسمكبية التٌعبير دراسة تتناكؿ القيمة
إف
ٌ
ٌ
" ٌ
عميمية الٌتي تصبغ المعنى بصبغتيا .كثمة قيـ تعبيرٌية تخكف
ادية ،ك
الجمالية ،كالتٌ ٌ
ٌ
الكجدانية ،كاإلر ٌ
ٌ
انطباعية
االجتماعي ،كمكقؼ المتكمـ ،كما ثمة قيـ
الرغبات ،كالطٌبع ،كالمزاج كاألصؿ
ٌ
المشاعر ،ك ٌ
ٌ
الخاصة في التٌعبير
العمدية ،كاالنطباع الٌذم يريد إعطاءه ،كالقيـ ذات األىمية
تترجـ مقاصده
ٌ
ٌ
(ْ).

األدبي"
ٌ

الصمة بمفيكـ التٌعبيرٌية في عمـ األسمكب ،كالمقصكد بو ىك إمكانية
كمفيكـ االختيار كثيؽ ٌ
لكنيما ال تؤديانو بنفس الطٌريقة ،كاالختيار بيف
االختيار بيف بدائؿ
أسمكبية تتفقاف في المعنى ٌ
ٌ

)ُ) عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا ،صِٖ .ينظر :فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صِٔ .ينظر :حمداكم:
اتجاىات أسمكبية ،ص ُّ.

)ِ(جيرك :األسمكبية صٔٓ .ينظر :عزاـ:األسمكبية منيجا نقديا،صٖٕ.
)ّ(جيرك:األسمكبية صْٓ.

)ْ(جيرك  ،األسمكبية  ،صٕٔ.
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(ُ)

األسمكبية كما يسمييا بيير جيرك
األسمكبية أك المتغيرات
البدائؿ
ٌ
ٌ

يرجع إلى مراعاة الجية

األسمكبي كما قاؿ أحد أتباع شارؿ بالي "ىك أف نفسر االختيار الٌذم قاـ
التٌعبيرٌية ،كميمة المحمؿ
ٌ
بو مستعمؿ المٌغة مف جميع جيات المٌغة ،لكي يضمف لرسالتو أكبر قد مف التٌأثير"(ِ).
البنيوية
األسموبية
ٕ-
ّ
ّ
(ّ)
الكظيفية أيضا(ْ) .كقد ظير ىذا االتجاه في
.كبالبنيكية
الكظيفية
باألسمكبية
كتسمى
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

ستينيات القرف العشريف في أعماؿ مجمكعة مف العمماء أمثاؿ ركماف ياكبسكف ،كتكدكركؼ ،كركالف
بارت ،كجيرار جينيت) ، (Gérard Genetteكغيرىـ ،كقد تكجت ىذه األبحاث كمٌيا بكتاب في
البنيكية"(ٓ).
األسمكبية
السبعينيات مف القرف نفسو ،تحت عنكاف "أبحاث حكؿ
ٌ
ٌ
االتصالية
الكظيفية إلى مدرسة براغ الٌتي أكدت عمى الكظيفة
كيرجع تطكر عمـ األساليب
ٌ
ٌ
لمغة(ٔ).
أسمكبية شارؿ بالي الٌتي قصرت دراستيا عمى المٌغة
األسمكبية ردا عمى
كقد جاءت ىذه
ٌ
ٌ
غكية مكضع التٌطبيؽ ،فكانت
المنطكقة كأىممت لغة األدب ،ك أحجمت عف كضع تصكرتيا المٌ ٌ

)ُ) جيرو" :األسمكبية الكصفية اك أسمكبية التعبير"،صِّّ
ِ
عياد :اتجاىات البحث األسمكبي ،صٖٔ.
() ٌ
)ّ) عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا ،صَُُ.ينظر:الحربي :األسمكبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحميؿ

الخطاب ،صُٔ .ينظر :بف ذريؿ:المغة كاألسمكب،صَُْ.

)ْ) بف ذريؿ:المغة كاألسمكب،صَُْ.

)ٓ) حمداكم :اتجاىات أسمكبية،صُٓ.

)ٔ) سانديرس؛ فيمي :نحك نظرية أسمكبية لسانية،صَُٔ.
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قدية(ُ).
البنيكية كتاباتيا الٌتي زاكجت بيف
لؤلسمكبية
األدبية ك ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ساني عمى األدبٌ ،إنيا
األسمكبية
كانت
ٌ
ٌ
البنيكية نقطة االنطبلؽ لتطبيؽ مناىج التٌحميؿ المٌ ٌ
لسانيا صرفا،
األدبية تحميبل
المرة األكلى الٌتي يتـ فيو طرح منيج ينحصر ىدفو في تحميؿ األعماؿ
ٌ
ٌ
حد تعبير جكرج مكلينيو(ِ).
األسمكبية
كاف مجيء
البنيكية بمنزلة ثكرة أك انقبلبا عمى ٌ
ٌ
ٌ
غكية ،كنمطيتو ،كمفرداتو،
ص
قامت ىذه
األسمكبية بالعناية ٌ
األدبي كالبحث في بنيتو المٌ ٌ
ٌ
بالن ٌ
ٌ
كتراكيبو ،كداللتو(ّ) .ككظائؼ المٌغة فيو

(ْ).

األدبي(ٓ).
ص
فيي إذف تقدـ قراءة متكاممة ٌ
لمن ٌ
ٌ

االتصالية ،كتحميمو
الرسالة
ٌ
كيمثؿ ركماف ياكبسكف أشير البنيكييف كالٌذم اشتير بترسيمو ٌ
الكظيفية ال ٌشعرٌية في المٌغة(ٔ).
مف خبلليا
ٌ
الفردية
األسموبية
ٖ-
ّ
ّ
(ٕ)

النقدية
الفردية أك ما أطمؽ عمييا باألسمكبية
األسمكبية
ترتبط
األدبية أك ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

بػميك سبيتزر(

األسمكبية عمى دراسة عبلقة التٌعبير
ُٕٖٖـَُٗٔ-ـ) الٌذم يعد مف أشير ممثمييا ،كتقكـ ىذه
ٌ
بالفرد كالجماعة الٌتي تبدعو ،كما تدرس التعبير في عبلقتو باألشخاص المتحدثيف ،كتحدد بكاعث

ُ
الككاز؛ محمد كريـ :عمـ األسمكب مفاىيـ كتطبيقات،صَُُ.
)) ٌ
)ِ) مكلينيو؛ جكرج :األسمكبية،صّٖ.ٖٓ-

)ّ) الحربي؛ فرحاف بدرم:األسمكبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحميؿ الخطاب،صُٔ.

)ْ) بف ذريؿ؛ عدناف :المغة كاألسمكب،صَُْ .ينظر :عزاـ؛ محمد :األسمكبية منيجا نقديا،صَُُ.
)ٓ) عزاـ؛ محمد :السمكبية منيجا نقديا،صَُُ.

ٔ
الككاز؛ محمد كريـ :عمـ األسمكب مفاىيـ كتطبيقات،صََُ.
)) ٌ
)ٕ) بف ذريؿ :المغة كاألسمكب ،ص ُّٖ.
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المغة كأسبابيا ،فيي تكليدية ،ترتبط بالنقد األدبي(ُ).
جاءت ىذه األسمكبية كرد فعؿ عمى أسمكبية شارؿ بالي التٌعبيرٌية التي أىممت المٌغة األدبية،
(ِ).

كقصرت دراستيا عمى المغة المنطكقة

فردية ،تميز اإلنساف بكصفو فردا لو أسمكبو الخاص
أف األسمكب "ظاىرة ٌ
كيرل شبمنر ٌ
(ّ).

اجتماعية"
كتعبيراتو المعينة ،كمف ثـ فميس ظاىرة
ٌ

الحقيقي كراء عرض قضية التٌطكر في
الدافع
كقد جعؿ فيمي سانديرس "أسمكب الفرد ٌ
ٌ
"(ْ)
فأم
مذىب
األساس
في
ىك
ده
عن
خصي
ش
ال
األسمكب
فمفيكـ
.
األسمكب كالتٌغيير فيو
ٌ
نفسيٌ ،
ٌ
ٌ

تطبيقي
أسمكبي
بحث
ٌ
ٌ

اتية لم ٌشاعر في محاكلة لشرح العمؿ كتأكيؿ األقكاؿ
يدخؿ التٌرجمة ال ٌذ ٌ

الكجدانية
الفاعمية
أف ميمتو مبلحظة
الباطنية ،بكصفيا تصكي ار لؤلحداث ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
ٌ
فسية في المؤلؼ ،كما ٌ
فسية المثارة لدل القارئ أك المستمع
أك
غكية ،كمبلحظة الحالة ٌ
الن ٌ
الجمالية لؤلعماؿ المٌ ٌ
ٌ

(ٓ).

أف
الرجؿ " تفسي ار يدخؿ في إطار نفسية الفرد ،ك ٌ
كمنيـ مف فسر مقكلة بكفكف "األسمكب ىك ٌ
(ٔ).

ص كطبيعتو
األسمكب يعني
شخصية مؤلؼ ٌ
ٌ
الن ٌ

يقكؿ شاتماف( ":)Chatmanدعنا نحدد األسمكب

(ٕ)
أف ميرم يشير إلى
بأنو طريقة
ٌ
خاصة لممؤلؼٌ ،إنو سمكؾ ،أك منيج معيف في الكتابة"  .لدرجة ٌ
ٌ

)ُ) عزاـ:األسمكبية منيجا نقديا،صٕٕ .ينظر :عياشي :مقاالت في األسمكبية ،صْٓ .ينظر :فضؿ :عمـ
األسمكب مبادئو كاجراءاتو ،صُٔ .ينظر :النحكم :المكجز في دراسة األسمكب كاألسمكبية ،ص ٗٔ.

)ِ) عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا،صَٗ.

)ّ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية ،ص ٕ.ٖ-
)ْ) سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية،صُّ.

)ٓ) سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية،صّٓ.

)ٔ) شبمنر:عمـ المغة كالدراسات األدبية ،صِٔ .ينظر :بميث :الببلغة كاألسمكبية ،صِٓ.
)ٕ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية ،صٔٓ.
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شخصية الكاتب مف خبلؿ أسمكبو ،يقكؿٌ ":إنني
أف القارئ المتمرس بإمكانو التٌعرؼ عمى مبلمح
ٌ
السبتٌ ،إنؾ ال يمكف أف تخطئ صاحبيا ألف مبلمحو
أعرؼ مف كتب المقالة المنشكرة في جريدة ٌ
بادية فيو"(ُ).
الفردية مجاال لبحثو ككلؼ(ُٕٕٕ Wolfـ) ك ميرم ،كىنرم
األسمكبية
كممف اتخذ
ٌ
ٌ
سيككلكجية األسمكب" ُٗٓٗـ(ِ) ،كتشيتشريف()Chitcher
مكريير( )Henry Moreiraفي كتابو "
ٌ
الخاص بالكاتب
ص
في مؤلفو" األفكار كاألسمكب" ُْٔٗـ ،كجميعيـ صبكا تركيزىـ عمى ٌ
ٌ
الن ٌ
كشخصية الكاتب(ّ)،كممف اتخذ األسمكبية
الدالة عمى طبيعة
باعتباره مجاؿ األسمكب ،كىك البصمة ٌ
ٌ
الفردية مجاال لبحثو أيضا كباشبلر( )Bachelardكشارؿ مكركف((Charles Mauro

(ْ)

النفس تصكر قديـ يعكد
كتصكر األسمكب عمى ٌأنو تطابؽ لمصفة
الفردية ،ك ٌأنو تعبير عف ٌ
ٌ
إلى أفبلطكف( .)ٓ()Platoكمنيـ مف ذىب أبعد مف ذلؾ في رؤيتو لؤلسمكب عمى ٌأنو انعكاس
ص(ٔ).
االجتماعي ك
لمنفس ،بؿ جعمكه زيادة عمى ذلؾ انعكاسا لمكاقع
االقتصادم لعصر تأليؼ ٌ
ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ
العاطفية بحسب شبمنر أنتج
خصية
ٌ
إف مثؿ ىذا التٌصكر لؤلسمكب عمى ٌأنو انعكاس لم ٌش ٌ
ٌ
الدراسة
لغكية يمكف استعماليا في ٌ
تخيبلت كثيرة عف المؤلؼ ،كلكنو كما يقكؿ ":لـ ينتج مناىج ٌ

)ُ) الزىرة :األسمكب بيف عبد القاىر كجكف ميرم دراسة مقارنة ،صُْ .ينظر  :الزىرة؛ شكقي عمي :جذكر
األسمكبية(،د.ط) ،مكتبة اآلدابُٕٗٗ ،ـ ،صُُ.

)ِ) ينظر :دركيش :دراسة األسمكب بيف المعاصرة كالتراث،ص ّٔ.
)ّ) الزىرة :جذكر األسمكبية،صُُ.ُِ-

)ْ) ينظر:بف ذريؿ :المغة كاألسمكب ،ص ُّٗ.

)ٓ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية ،صٔٓ.
)ٔ) نفسو ،صٔٓ.
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األدبية"(ُ).
ٌ
االجتماعية
فسية ك
ك دعا فيمي سانديرس "المٌسانييف إلى تركيز انتباىيـ عمى الحالة ٌ
ٌ
الن ٌ
الخاص
غكم
األسمكبية
لممرسؿ بغية شرح الظٌكاىر
ٌ
ٌ
العامة مف ناحية ،كالكقكؼ عمى أسمكبو المٌ ٌ
ٌ
أسمكبيا فيو كعمى نحك
اجتماعية مستقرة في شخصيتو كمؤثرة
نفسية ك
ٌ
ٌ
بكصفو نتيجة لظركؼ كشركط ٌ
مباشر مف ناحية ثانية"(ِ).
أف األسمكب مرآة عاكسة لشخصية الكاتب ،كرأل
ك عارض ريفاتير ىذا المكقؼ باعتبار ٌ
(ّ).

ص جانبا ،كتكجيو االىتماـ إلى المتمقٌي
ٌ
أف حؿ مشكمة األسمكب ىذه تتجمى في ترؾ مؤلؼ النٌ ٌ

السيرة
بينما حذر شبمنر مف الخطر الٌذم ينتج عف خمط األسمكب نفسو بالحقائؽ ٌ
الن ٌ
فسية ك ٌ
(ْ)
ألف
فسي في تحميؿ األسمكب
ال ٌذاتية لممؤلؼ  .كما حذر رجاء عيد أيضا مف المنيج ٌ
الفردمٌ ،
ٌ
الن ٌ

ىذا المنيج سيبتعد في تحميمو عف دراسة إبداع المؤلؼ كطاقتو الخبلقة كجماليات أدائو ،كيتجو بدؿ
فسية لمكاتب(ٓ).
ذلؾ لمبحث عف أدلة عمى العكامؿ ٌ
الن ٌ
بأنو راح
كقد سار سبيتزر في طريقة تحميمو لركايات لكيس فيميب(ٌ )Louis Philippe
"الفردم" ىك
الفيميبي
أف العقؿ
البلفتة ،كيبحث عف تفسير
يجمع التٌعبيرات ٌ
نفسي ليا ،كقد اعتبر ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
غكم أف يعثر عمى
نسي في القرف العشريف" ،لذلؾ ٌ
فإنو مف الممكف لمعالـ المٌ ٌ
انعكاس "لمعقؿ الفر ٌ

)ُ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية،صٖٓ.

)ِ) سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية،صَِٗ.
)ّ) نفسو ،صُّٗ.

)ْ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية ،صٕٓ.

)ٓ) عيد :البحث األسمكبي معاصرة كتراث ،ص ُِٖ.
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نفسيا" لمفناف الفرد(ُ).
لغكية أصمية عند الكاتب فيرصدىا مككنا " مخططا ٌ
انحرافات ٌ
الناقد
ينفي تشيتشريف فكرة التٌطابؽ بيف األسمكب كبيف
إف فيـ ٌ
ٌ
نفسية المؤلؼ يقكؿٌ ":
أف مفيكـ
لممؤلؼ باعتباره إنسانا ٌ
حيا مفك ار يشكؿ الحمقة الجكىرٌية في الفيـ الكامؿ ألسمكبو رغـ ٌ
األسمكب ال يفضي بنا إلى التٌطابؽ بينو كبيف المؤلؼ-اإلنساف"(ِ).
الفني مف
فسية ،كآثر منيجا يحمؿ العمؿ
تخمى سبيتزر منذ عاـ َُِٗـ عف المرامي ٌ
الن ٌ
ٌ
السيرة ال ٌذاتية(ّ).
ٌ
ألنو رأل في التٌحميؿ ٌ
الداخؿٌ ،
فسي لؤلسمكب نكعا مف دراسة ٌ
الن ٌ
اإلحصائية
األسموبية
ٗ-
ّ
ّ
اإلحصائي" انتشا ار كاسعا في اآلكنة األخيرة ،كقد أثار انتشار ىذا
انتشر "عمـ األسمكب
ٌ
المنيج خبلفات بيف عمماء األسمكب بيف مؤيد الستخدامو في مجاؿ األدب كبيف معارض لذلؾ(ْ).
المعجمية ،كشارؿ
اإلحصائية بيير جيرك الٌذم اىتـ بالمٌغة
األسمكبية
كمف ركاد
ٌ
ٌ
ٌ
اإلحصائية :مبادئ كمناىج"(ٓ).
المعجمية
مكلر( )Charles Mullerفي كتابو"
ٌ
ٌ
اإلحصائي في تكثيؽ أعماؿ
كيعتقد ستيفف أكلماف ٌأنو يمكف االستفادة مف "منيج التٌحميؿ
ٌ

)ُ) عياد :اتجاىات البحث األسمكبي ،صْٔ.ينظر:الجكاد:االتجاىات األسمكبية في النقد العربي الحديث ،ص ّّ.

)ِ( تشيتشريف؛ أ.ؼ :.األفكار كاألسمكب دراسة في الفف الركائي كلغتو ،ترجمة:حياة ش اررة (،د.ط) ،دار الشؤكف
الثقافية العامة  ،بغداد(،د.ت) ،صِٕ.

)ّ) عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا ،صَُُ.

)ْ) أكلماف :األسمكب كالشخصية ،ص ّْ.
)ٓ) حمداكم:اتجاىات أسمكبية،صُٔ.
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يخيا"(ُ).
بعينيا ،مف حيث تصحيح نسبتيا إلى صاحبيا ،أك ترتيب عناصرىا أك سياقيا ترتيبا تار ٌ
السياؽ،
كفي الكقت نفسو يرل ستيفف أكلماف في ىذا المنيج خط ار نتيجة إغفالو لمدكر الٌذم يمعبو ٌ
األدبي(ِ).
فضبل عف الطٌبيعة المعقدة لعممية الخمؽ
ٌ
ألنو في رأيو يركز
كممف أرل في ىذا المنيج خط ار عمى التٌحميؿ
األسمكبي ،رنيو كيميؾٌ ،
ٌ
عمى الخصائص المميزة لؤلسمكب ،كالٌتي قد تؤدم إلى تراكـ المبلحظات الجز ٌئية ،كاألمثمة المقدمة
الفني ك ٌؿ متكامؿ ،متجييف نحك التٌدليؿ عمى فرادة
أف العمؿ
الصفات المميزة ،متناسيف ٌ
عمى ٌ
ٌ
كمنيجيا ،طبقا
كغرابة األسمكب ،كيرل رنيو كيميؾ ٌأنو مف األفضؿ كصؼ األسمكب كصفا شامبل
ٌ
غكية(ّ).
لؤلسس المٌ ٌ
كيشير جراىاـ ىكؼ أيضا إلى خطر ىذا االتجاه الٌذم يقكـ "عمى إحصاء مفردات،
كتسجيؿ تركيبات ،كتعديد إحصاءات ،كتككف المحصمة مجرد تراكمات محتشدة ال قيمة ليا في
كثير مف األحياف ،كمضيعة لمكقت"

(ْ).

أم أثر ٌإنما ىك أثر
الرجكع إلى التٌحميؿ
الكمي ،باعتبار ٌ
كما ٌ
أف ٌ
أف البنيكييف يرفضكف ٌ
ٌ

)ُ) أكلماف :األسمكب كالشخصية ،صْٓ .ينظر :شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األسمكبية،صُّْ .ينظر :دركيش:
األسمكب كاألسمكبية ،صٓٔ .ينظر :عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا،صٖٔ.ينظر :فضؿ:عمـ األسمكب مبادئو

كاجراءاتو ،صِِٕ.

)ِ) أكلماف :األسمكب كالشخصية ،صْٓ .ينظر :جيرك :األسمكبية ،ص ُّّ .ينظر :سانديرس :نحك نظرية
أسمكبية لسانية،صَْ .ينظر  :عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا،صٗٔ .ينظر :فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،
صَِٕ.

)ّ) كيميؾ :نظرية األدب.ِْٖ ،

)ْ) عيد :البحث األسمكبي معاصرة كتراث،صُُٖ.
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مفرد ،كيخرج عف طكع اإلحصاء(ُ).
حصائي غير قادر عمى إعطاء صكرة يتمكف مف خبلليا
أف المنيج اإل
كيرل انكفست ٌ
ٌ
األسمكبي(ِ).
دارسك األسمكب عمى اإلطبلع عمى الخصائص الجديرة باالىتماـ في المجاؿ
ٌ
إف المبالغة في استخداـ عمـ اإلحصاء يؤدم إلى استغبلؽ الظٌاىرة
كيرل أحمد دركيش ٌ
البيانية ،يتعذر معيا
الرسكـ
ٌ
ٌ
األسمكبية ذاتيا ،كتحكليا إلى مجمكعة مف اإلحصائيات كالجداكؿ ك ٌ
الخركج بنتائج كاضحة(ّ).
األسمكبي
كمف المعارضيف لممنيج اإلحصائي رجاء عيد ،الذم يرل انشغاؿ البحث
ٌ
ص
ص الجيد ك ٌ
أف يتساكل ٌ
بالجداكؿ كالمصفكفات كتركيزه عمى ذلؾ ،سيؤدم ٌ
بالنتيجة إلى ٌ
الن ٌ
الن ٌ
الردمء

(ْ).

اإلحصائي في عمـ األسمكب كالٌتي
عياد عددا مف المآخذ عمى المنيج
كقد رصد شكرم ٌ
ٌ
تحد مف فائدتو ،بحسب رأيو ،نجمميا فيما يمي(ٓ):
ٌ
ُ-

الكجدانية،
الكافية اللتقاط الظٌبلؿ
الحساسية
اإلحصائية تعكزىا
إف الطٌريقة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

الدقيقة في األسمكب.
المكحية ،كالتٌأثيرات
كاألصداء
اإليقاعية ،كغيرىا مف المبلحظ ٌ
ٌ
ٌ
ِ-

أشد تعقيدا ترتبط
البيانات
العددية يمكف أف تضفي دقة زائفة عمى معطيات ٌ
ٌ

)ُ) جيرك :األسمكبية ،صُّْ.

)ِ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية،صُْْ.

)ّ) دركيش :األسمكب كاألسمكبية مدخؿ في المصطمخ كحقكؿ البحث كمناىجو ،صّٔ.
)ْ) عيد :البحث األسمكبي معاصرة كتراث،صُٕٗ.

)ٓ) عياد :اتجاىات البحث األسمكبي دراسات أسمكبية اختيار كترجمة كاضافة ،ص ّٔ .ينظر :عزاـ؛محمد:
األسمكبية منيجا نقديا ،صٔٔ.َٕ-ينظر :فضؿ؛ صبلح :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صَِٕ.ُِٕ-
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بالكجداف كالعاطفة.
ّ-

السياؽ ،كما ٌأنيا تقدـ الكـ عمى الكيؼ.
الطٌريقة
ٌ
اإلحصائية ال تراعي ٌ

ْ-

اإلحصائية في إثبات ما ال يحتاج إلى كبير جيد إلثباتو.
استخداـ الطٌريقة
ٌ
اإلحصائي ،نستعرض فيما يأتي
كبعد أف استعرضت مكقؼ المعارضيف لممنيج
ٌ

كمحمد عبد المطمب،
محمد،
عياد كعزاـ
مكقؼ المؤيديف لممنيج
اإلحصائي ،فشكرم ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ألنو ال
كصبلح فضؿ ،كمف قبميـ جراىاـ ىكؼ يرفضكف استبعاد ىذا المنيج استبعاد تاماٌ ،
يخمك مف بعض الفكائد(ُ) ،كالٌتي نجمميا فيما يمي(ِ):
ُ-

اإلحصائي لؤلسمكب يعيف عمى تحديد نسبة األعماؿ مجيكلة المؤلفيف
إف التٌحميؿ
ٌ
ٌ

الضكء عمى كحدة قصائد معينة أك تعددىا ،كما ٌأنو يفيد في تحديد
إلى أصحابيا ،أك ٌأنو يمقي ٌ
الزمني لكتابات مؤلؼ معيف.
التٌرتيب ٌ
ِ-

كيمكف أف يساعد اإلحصاء عمى إعطاء فكرة معينة عف تكرار حيمة معينة أك

كثافتيا في عمؿ معيف.
غكية الٌتي تعد
الدراسة
كيمكف لممنيج
اإلحصائي في ٌ
السمات المٌ ٌ
ٌ
األسمكبية مف أف يميز بيف ٌ
ٌ
ائيا(ّ).
خكاص
السمات الٌتي ترد في ٌ
ص كركدا عشك ٌ
ٌ
الن ٌ
أسمكبية كبيف ٌ
اإلحصائي ،يقكؿ ":غير ٌأننا ال نرل
ألسمكبي يرفض المنيج
كال يرل بيير جيرك فضبل
ٌ
ٌ
)ُ) عياد؛ شكرم محمد :اتجاىات البحث األسمكبي ،صَُٕ .ينظر :عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا ،صَٕ .ينظر:
عيد :البحث األسمكبي معاصرة كتراث،صُُٖ.ينظر:عبدالمطمب:الببلغة كاألسمكبية،صَُِ.َِِ-ينظر:فضؿ:
عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صِِٕ.

)ِ) عياد :اتجاىات البحث األسمكبي ،صَُٕ.َُٖ-

ّ
الككاز :عمـ األسمكب مفاىيـ كتطبيقات ،ص َُْ.
) ) مصمكح :األسمكب دراسة لغكية إحصائية ،صُٓ .ينظرٌ :
ينظر:النحكم :المكجز في دراسة األسمكب كاألسمكبية،صُٕ.
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الكمية إذا كانت معالجة عبلجا
الدراسة
أم فضؿ
آليا مصادر ٌ
ٌ
ألسمكبي يستطيع أف يرفض ٌ
ٌ
ٌ
مبلئما"(ُ).
بالمكضكعية التٌامة ،كما يمكف تمثيميا
أف مثؿ ىذه المناىج تتسـ نتائجيا
ٌ
كيرل شبمنر ٌ
أف سبب استخداـ مثؿ ىذه المناىج ىك اعتمادىا عمى الكـ كىذا ما جعميا
ٌ
كتابيا بكضكح ،كيرل ٌ
غكية(ِ).
عممية عف الجانب
الفنية المٌ ٌ
الكيفي في األعماؿ ٌ
نفسية ٌ
تصؿ إلى تصكرات ٌ
ٌ
العممية الٌتي ال تترؾ مجاال
لمدقة
مكضكعية المنيج
كتتأتى
اإلحصائي باعتباره نمكذجا ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
األدبي(ّ).
الناقد أك الباحث كي تنفذ إلى العمؿ
لذاتية ٌ
ٌ
اإلنسانية الٌتي اتخذت
األسمكبي في رأم الفريؽ المؤيد لو ،ىك أداة لك ٌؿ العمكـ
إف المنيج
ٌ
ٌ
ٌ
الفردم مكضكعا ليا ،حيث تسمح ىذه العمكـ برصد
كعية ذات األصؿ
فسيةٌ ،
مف الظٌكاىر ٌ
الن ٌ
الن ٌ
ٌ
الفرد ضمف الكتمة ،كما تسمح بقياس فرادتو ،كىذا في رأم بيير جيرك صحيح في سمسمة التٌعميمات
(ْ).

كالتٌجرديات

فإف اإلحصاء ىك الٌذم يقكـ بدراستيا كمبلحظتيا
أف األسمكب إنزياح ٌ
بالنسبة لمقكاعدٌ ،
كبما ٌ
الية في
كقياسيا ،لذا فالمنيج
فع ٌ
اإلحصائي "ال يتكانى في فرض نفسو أداة مف األدكات األكثر ٌ
ٌ
دراسة األسمكب"

(ٓ).

اإلحصائي ٌأنو يعمؿ عمى "تخميص ظاىرة "األسمكب" مف الحدس الخالص،
إف ميزة المنيج
ٌ
ٌ
)ُ) جيرك :األسمكبية ،ص ُّٓ.

)ِ) شبمنر :عمـ المغة كالدراسات األدبية،صُُْكُْْ.

)ّ) عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية ،صُٖٗ.
)ْ) جيرك :األسمكبية ،ص ُّّ.

)ٓ) جيرك :األسمكبية  .ُّْ،ينظر :سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،ص ّٕ.
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مكجو"(ُ).
لتككؿ أمرىا إلى حدس
منيجي ٌ
ٌ
اإلحصائي ،أرل أف لممنيج
كبعد استعرض رأم الفريقيف :المعارض ،كالمؤيد لممنيج
ٌ
اإلحصائي دكره في الكشؼ عف الظاىرة األسمكبية ،كال يمكف تجاىؿ نتائجو ،التي يمكف أف تمنحنا
خيكطا أكلية تساعدنا في التأكيؿ ،كالشرح كالتفسير ،كما يمكف أف تمنحنا الفرصة ،لتقديـ تفسير
الصباح.
مكضكعي لبعض البنى الفكرية ،كالداللية في النص الشعرم لمشاعرة سعاد ٌ

)ُ) بميث :الببلغة كاألسمكبية  ،صٗٓ.
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ّ
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و
ّ
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اإليقاعية
وتية و
ّ
الص ّ
ّ
أسموبية البنى ّ
الفكنكلكجيا،
كتية كما كرد تعريفيا في المعجـ المفصؿ ىي" عمـ ينتمي إلى
ٌ
الص ٌ
ٌ
األسمكبية ٌ
دائية،
كتية في لغة اإلنساف تمؾ الٌتي تحمؿ الكظيفتيف:
االنفعالية ك ٌ
الن ٌ
ٌ
الص ٌ
كيدرس مف العناصر ٌ
كتية ( مثؿ طريقة التٌمفظ كمكضع
الص ٌ
كالٌتي ال تدخؿ في نظاـ المٌغة كقكاعدىا .كىذه العناصر ٌ
يككف فكرة عف معنى الكبلـ الٌذم يقكلو ،كأصمو
النبرة ٌ
النطؽ ك ٌ
ٌ
الصكت) تسمح ٌ
كحدة ٌ
لمسامع أف ٌ
(ُ).

افي ،أك عمره ،أك درجة ثقافتو ،أك جنسو"
االجتماعي ،كمنشئو الجغر ٌ
ٌ

انفعالية،
اخمية ىك ال ٌشعر ،فمغة ال ٌشعر لغة
كخير ما يعبر عف انفعاؿ اإلنساف كنكازعو ٌ
ٌ
الد ٌ
انفعاليا ،فقد ثبت في عمـ
معنى
يقكؿ أحمد ال ٌشايب" :الكزف ظاىرة
طبيعية لمعبارة ما دامت تؤدم ن
ٌ
ٌ
النبض،
جثمانية
أف اإلنساف حيف ىيمتمكو انفعاؿ ،تبدك عميو ظكاىر
عممية؛ كاضطراب ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
النفس ٌ
صكر ىذا االنفعاؿ ال يب ٌد أف تككف مكزكنة"(ِ).
كضعؼ الحركة ،...فالمٌغة الٌتي تي ِّ
ى
(ّ)
الية الٌتي
قكم بالعاطفة ،فيك يستثير المشاعر كالكجداف  ،فالحاالت االنفع ٌ
كلم ٌشعر ارتباط ٌ

تعترم اإلنساف ىي تعبير عف ىذه العاطفة ،كتأتي المكسيقى ال ٌشعرٌية انعكاسا ليذه العاطفة
جميا عمى ألفاظ ال ٌشاعر كتراكيبو كأساليبو(ْ).
كألحاسيس ال ٌشاعر ،كىذا االنعكاس يظير ٌ
كتية" ،فالقدرة التٌعبيرٌية
الص ٌ
كأكثر ما تظير االنفعاالت كما يرل ركماف ياكبسكف في المادة ٌ
)ُ) يعقكب؛ إميؿ بديع ،عاصي؛ ميشاؿ :المعجـ المفصؿ في المٌغة كاألدب ،طُ ،دار العمـ لممبلييف بيركت،
ُٕٖٗـ ،صِّٔ.

)ِ) ال ٌشايب :األسمكب ،صٔٔ.

)ّ) أنيس؛ إبراىيـ :مكسيقى ال ٌشعر ،طِ ،األنجمك المصرية ،القاىرةُِٗٓ ،ـ ،صٓ .ينظر:عبد الرحمف؛ إبراىيـ
محمد :بناء القصيدة عند عمي الجارـ،طُ ،دار اليقيف لمنشر كالتكزيع،مصرََِٗ ،ـ،صُّّ.

)ْ) عبد الرحمف :بناء القصيدة عند عمي الجارـ،صُّّ.
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كتية المكجكدة في المٌغة إلى
لمقكؿ
الص ٌ
االنفعالي يتـ الكصكؿ إليو عف طريؽ استغبلؿ الفكارؽ ٌ
ٌ
أقصى درجة"(ُ).
كتية في إظيار األفكار كاالنفعاالت "فالمادة
الص ٌ
يكسؼ أبك العدكس قيمة المادة ٌ
كيؤكد ي
كتية
مك
الص ٌ
الص ٌ
العاطفي ،كاذا ما تكافقت المادة ٌ
كتية تكمف فييا الطٌاقة التٌعبيرٌية ذات البعديف الفكر ٌ
ٌ
ٌ
غكية
مع اإليحاءات
العاطفية المنبعثة مف مكانيا لتطفك عمى سطح الكممة ،لتتناسؽ مع المادة المٌ ٌ
ٌ
األسمكبي لمتٌعبير تزداد لتشمؿ دائرة أكسع تضـ التٌقكيـ
فاعمية الكشؼ
فإف
ٌ
غكمٌ ،
في التٌركيب المٌ ٌ
ٌ
باإلضافة إلى الكصؼ"(ِ).
صكتية ينتج عنيا ىذه المكسيقى؛ ىذه
إف نظاـ المٌغة ال ٌشعرٌية يتككف مف تراكيب كعناصر
ٌ
ٌ
فالصمة كثيقة بيف
األدبية،
المكسيقى ىي الٌتي تمنح ال ٌشعر جمالو كسحره كتميزه عف سائر األجناس
ٌ
ٌ
ال ٌشعر كالمكسيقى ،كقد الحظ القدماء ىذه العبلقة الحميمة بيف ال ٌشعر كالمكسيقى ،كيعتبر "الكزف
النقاد القدماء
السامع لمكىمة األكلى ،كقد احتفى ٌ
م مف أبرز الخصائص الٌتي يدركيا القارئ أك ٌ
ال ٌشعر ٌ
خاصة"(ّ).
م كأكلكه عناية
ٌ
بالكزف ال ٌشعر ٌ
فيذا الجاحظ(ت ِٓٓق) يتحدث عف ىذه العبلقة ،فيقكؿ " :العرب تقطٌع األلحاف المكزكنة
عمى األشعار المكزكنة ،فتضع مكزكنا عمى مكزكف"(ْ).
األدبية ،يقكؿ صبلح
فاإليقاع المكسيقي مف أىـ ما يميز ال ٌشعر عف غيره مف األجناس
ٌ
(ُ)فضؿ؛ صبلح  :نظرية البنائية في النقد األدبي،طُ ،دار الشركؽ ،القاىرةُٖٗٗ،ـ،صّٖ.

)ِ) أبك العدكس:األسمكبية الرؤية كالتطبيؽ،صََُ.َُُ-

)ّ)عبد الرحمف :بناء القصيدة عند عمي الجارـ ،صُّْ.

)ْ)الجاحظ؛ عمرك بف بحر(ت ِٓٓق) :البياف كالتبييف ،تحقيؽ :عبد السبلـ ىاركف،طٕ ،مكتبة الخانجي،
القاىرة ُٖٗٗ ،ـ.ّٖٓ/ُ ،
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كتي كتعالقاتو
اإليقاعية فيي أكؿ المظاىر
أما البنية
ٌ
ٌ
م ٌ
المادية المحسكسة لمنسيج ال ٌشعر ٌ
فضؿٌ ":
الص ٌ
اللية"(ُ).
ٌ
الد ٌ
كما أكد ابف فارس(ت ّٓٗق) عمى ىذا االرتباط الكثيؽ بيف ال ٌشعر ك المكسيقى ،بقكلو":
أف صناعة
العركض كصناعة اإليقاع ،إالٌ ٌ
ٌ
العركض مجمعكف عمى ٌأنو ال فرؽ بيف صناعة ى
إف أىؿ ى
بالنغـ ،كصناعة العركض تى ً
اإليقاع تى ً
الزماف بالحركؼ المسمكعة"(ِ).
قسـ ٌ
قسـ ٌ
الزماف ٌ
ى
حد ال ٌشعر ،يقكؿ
كقد جعؿ قدامة بف جعفر(ت ّّٕق) كبل مف الكزف كالقافية مف أركاف ٌ
(ّ)

في تعريؼ ال ٌشعر" :ال ٌشعر قكؿ مكزكف مقفى داؿ عمى معنى"

فحد ال ٌشعر عنده قائـ عمى أربعة
ٌ

الداللة عمى المعنى.
أركاف :أكال :أف يككف قكال ،كثانيا :الكزف ،كثالثا :القافية ،كرابعاٌ :
إف قكلو:
كيرل إحساف عباس في تعريؼ قدامة لم ٌشعر ٌأنو يصدر عف ثقافة
ٌ
منطقية إذ ٌ
"ال ٌشعر قكؿ" بمنزلة الجنس ،ك"مكزكف" أخرج منو ك ٌؿ قكؿ غير مكزكف ،كمقفى أخرج منو القكؿ
المكزكف الٌذم ال قكافي لو .كقكلو" :داؿ عمى معنى" أخرج منو القكؿ المكزكف المقفى الٌذم ال
يدؿ عمى معنى ،كجعؿ قدامة القافية صفة فاصمة لم ٌشعر(ْ).
حد ال ٌشعر كىك مشتمؿ عمى
اني(تْٔٓق) الكزف أعظـ أركاف ٌ
كقد جعؿ ابف رشيؽ القيرك ٌ

)ُ) فضؿ؛ صبلح :أساليب الشعرية المعاصرة ،طُ ،دار اآلداب  ،بيركتُٗٗٓ ،ـ ،ص ُِ.
)ِ) ابف فارس ،أحمد(ت ّٓٗق) :الصاحبي في فقو المغة ،تحقيؽ :أحمد حسف بسج ، ،طُ،دار الكتب العممية ،
بيركتُٕٗٗ ،ـ ،ص ُِِ.

)ّ) أبك الفرج؛ قدامة بف جعفر(ت ّّٕق) :نقد الشعر ،تحقيؽ :محمد عبد المنعـ خفاجة ،طُ ،دار الكتب
العممية ،بيركتَُٕٗ،ـ ،صْٔ .ينظر :ابف سناف الخفاجي؛ عبد اهلل بف محمد :سر الفصاحة،تحقيؽ :غبد
المتعاؿ الصعيدم(،د .ط)،مكتبة كمطبعة محمد عمي صبيحُِٗٓ ،ـ ،ص ِٖٔ.

)ْ) عباس؛ إحساف :تاريخ النقد األدبي عند العرب،طْ ،دار الثقافة ،بيركتُّٖٗ ،ـ ،صُُٗ.
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(ُ)
حياف
القافية ،فإف اختمفت القكافي فيذا عيب في التٌقفية ال في الكزف  .كال ٌشعر عند أبي ٌ

كحيدم(ت ََْىػ) "كبلـ مركب مف حركؼ ساكنة كمتحركة ،بقكاؼ متكاترة ،كمعاني معادة،
التٌ
ٌ
كمقاطع مكزكنة ،كمتكف معركفة"(ِ).
الداللة عمى المعنى ،كالٌتي يجب
فالك ٌؿ مجمع عمى ىذه العناصر كىي الكزف كالقافية ك ٌ
م
ا
تكافرىا في ك ٌؿ قكؿ ليطمؽ عميو شعرا ،كلكي تنظـ
شعر بحسب اعتقاد أبي ىبلؿ العسكر ٌ
(ت ّٓٗىػ) ما عميؾ إالٌ أف تأتي بالمعاني كتنظميا في فكرؾ ،ثـ تطمب لو كزنا كقافية تناسبيا(ّ).
كأكد الجاحظ في معرض تناكلو لقضية المٌفظ كالمعنى عمى قضية الكزف في صناعة ال ٌشعر
البدكم،
إلى جانب األلفاظ كغيرىا ،يقكؿ":المعاني مطركحة في الطٌريؽ يعرفيا
بي ،ك ٌ
العجمي ،كالعر ٌ
ٌ
القركم ،كاٌنما الشأف في إقامة الكزف ،كاختيار المٌفظ ،كسيكلة المخرج ،ككثرة الماء ،كصحة الطٌبع
ك
ٌ
(ْ) .

النسج كجنس مف التٌصكير"
ألف ال ٌشعر صناعة كضرب مف ٌ
كجكدة المعنىٌ ،

كلـ يعيد عف العرب القدماء ٌأنيـ تخمكا عف الكزف ك القافية في معرض تأليفيـ لم ٌشعر بؿ
أما االلتزاـ بالقافية فمـ تمتزـ بو غير العر ٌبية ،بينما بقية
تقيدكا بتكحيد ٌ
الركم في أخر األبيات .ك ٌ
العباسي
المٌغات فتكتفي بالكزف دكف التٌقيد بالقافية .ككاف أكؿ تمرد عمى الكزف كالقافية في العصر
ٌ
)ُ) القيركاني؛ الحسف بف رشيؽ(تْٔٓق) :العمدة في محاسف الشعر كآدابو ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد
الحميد ،طٓ ،دار الجيؿُُٖٗ ،ـ.ُّْ/ُ،
)ِ) أبك حياف التكحيدم؛عمي بف محمد(ت ََْىػ) :المقابسات ،تحقيؽ :حسف السندكبي ،طِ ،دار سعاد الصباح
 ،الككيتُِٗٗ،ـ ،ص َُّ.

)ّ) أبك ىبلؿ العسكرم ؛ الحسف بف عبد اهلل(ت ّٓٗىػ) :كتاب الصناعتيف ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم كمحمد
أبك الفضؿ إبراىيـ( ،د.ط)،المكتبة العصرية ،بيركتُٖٗٗ ،ـ،ص ُّٗ.

)ْ) الجاحظ؛ عمرك بف بحر(ت ِٓٓق) :الحيكاف،تحقيؽ :عبد السبلـ ىاركف ،طِ ،شركة مكتبة كمطبعة
مصطفى البابي ،مصرُٗٔٓ ،ـ.ُِّ-ُُّ/ّ ،
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(ُ)

بحجة ٌأنيما قيداف تقيد حرية ال ٌشاعر ،فنادكا بطرحيما كالتٌخمص منيما

 .لكف محمكد مصطفى

أف العيب يقع عمى ال ٌشعراء ال في ىذيف القيديف الٌذم جعميما بمثابة " يح ىج يز زينة ،كمعاقد
يرل ٌ
كأنو نظاـ فريد ال يحسف ٌإال إذا ركعي فيو التٌناسؽ كالتٌناظر"(ِ).
رشاقة ،كنظاـ ٌ
يعرفو
كبعد ىذا االستعراض ألىمية الكزف كالقافية ،نأتي عمى تعريؼ الكزف ،فيك كما ٌ
الصكرة الٌتي بغيرىا ال يككف الكبلـ
الخطيب التٌبريزم(ت َِٓق) "صكرة الكبلـ الٌذم نسميو شعراٌ ،
شعرا"(ّ) .كالكزف عند ال ٌشكمييف "يعتبر حالة مف حاالت اإليقاع كبرىانا مممكسا عمى كجكده"(ْ).
كىذا الكبلـ األخير يقكدنا إلى الحديث عف العبلقة بيف الكزف ك اإليقاع ،فمك رجعنا إلى
الصكت بفكاصؿ
حياف التٌ
يعرؼ اإليقاع ٌ
القدماء مف عممائنا نجد أبا ٌ
بأنو "فعؿ يكيؿ زماف ٌ
ٌ
كحيدم ٌ
(ٓ)
النقرات فإف اتفؽ أف
متناسبة متشابية متعادلة"  .كعند ابف سينا(ت َّٕق) ىك "تقدير لزماف ٌ

النقرات محدثة لمحركؼ المنتظـ منيا الكبلـ كاف اإليقاع شعرٌيا كىك بنفسو إيقاع مطمؽ"(ٔ).
كانت ٌ
عياد فيقرر في بداية نقاشو لقضيتي الكزف كاإليقاع في
أما عمماؤنا المحدثكف كشكرم ٌ
ٌ
م ليس ٌإال قسما مف اإليقاع(ٕ) ،ثـ يعكد في
بي"
ٌ
"أف الكزف ال ٌشعر ٌ
كتابو "مكسيقى ال ٌشعر العر ٌ

)ُ) مصطفى؛ محمكد :أىدل سبيؿ إلى عممي الخميؿ ،طُ ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيعََِِ ،ـ،ص ُُٓ-
ُُٔ.
)ِ) مصطفى :أىدل سبيؿ إلى عممي الخميؿ ،صُُٔ.

الحساني حسف عبد اهلل ،طّ،
)ّ) الخطيب التبريزم(ت َِٓق) :كتاب القكافي في العركض كالقكافي ،تحقيؽ
ٌ
مكتبة الخانجي ،القاىرةُْٗٗ ،ـ ،صْ.
)ْ) فضؿ ،نظرية البنائية في النقد األدبي،صَٓ.

)ٓ) أبك حياف التكحيدم (تََْق) :المقابسات ،صَُّ.

)ٔ) ابف سينا (ت َّٕق) :جكامع عمـ المكسيقى ،تحقيؽ :زكريا يكسؼ(،د.ط) ،المطبعة األميرية ،القاىرة،
ُٔٓٗـ ،صُٖ.

ٕ
)عياد؛ شكرم محمد :مكسيقى الشعر العربي ،طِ ،دار المعرفة  ،القاىرةُٕٖٗ ،ـ ،صّٖ.
) ٌ
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كيعرؼ الكزف أك
صفحات تالية ليقرر ٌأنيما مترادفاف ،كيقكؿٌ :
بأننا سنعكد فيما بعد لنفرؽ بينيماٌ ،
اإليقاع بقكلوٌ ":إنو حركة منتظمة .كالتٌئاـ أجزاء الحركة في مجمكعات متساكية كمتشابية في
إف
النظاـ ،كتميز بعض األجزاء عف بعض ،في ٌ
تككينيا شرط ليذا ٌ
كؿ مجمكعة  ،شرط آخر ،إذ ٌ
سمسمة الحركات – أك األصكات – إذا انعدمت منيا ىذه القٌيـ المتميزة استحالت إلى مجرد تردد أك
ذبذبة"(ُ).
أف محمد مندكر فرؽ بيف الكزف كاإليقاع(ِ) ،فالكزف عنده ىك"كـ
كيذكر شكرم ٌ
عياد ٌ
صكتية ما عمى
أما اإليقاع "فيك عبارة عف رجكع ظاىرة
ٌ
التفاعيؿ التي يستغرؽ نطقيا زمنا ماٌ .
(ّ)

زمنية متساكية أك متجاكبة
مسافات ٌ

،

كيضرب مثاال عمى تكلد اإليقاع ،فيقكؿ " :فأنت إذا نقرت

ثبلث نقرات ثـ نقرت رابعة أقكل مف الثبلث السابقة ،ككررت عممؾ ىذا تكلد اإليقاع مف رجكع
(ْ)
أف اإليقاع كالكزف
النقرة القكية بعد كؿ ثبلث نقرات"  .كتعميقا عمى كبلـ مندكر يرل شكرم ٌ
عياد ٌ

ال يمكف فيميما بمعزؿ عف بعضيما(ٓ).
كتي بيف أحرؼ
أف عنصر ٌ
كيرل جابر عصفكر ٌ
الزمف في ال ٌشعر ىك ما يبرز التٌناسب ٌ
الص ٌ
النطؽ لمكممة الٌذم يرجع في األساس إلى تعاقب الحركة
الكممة ،فالكزف ناتج عف تساكم زمف ٌ
السككف(ٔ) .كيجعؿ جابر عصفكر الكزف كاإليقاع شيئا كاحدا ،يقكؿ ":الحركة المنتظمة لمكزف –
ك ٌ
ألف كبل منيما يقكـ عمى المبدأ
النحك  -شبيية بالحركة المنتظمة لئليقاع
عمى ىذا ٌ
المكسيقي؛ ٌ
ٌ
ُ
عياد :مكسيقى الشعر العربي  ،ص ٕٓ.
)) ٌ
)ِ) نفسو،صَٔ.

)ّ) مندكر؛ محمد :في الميزاف الجديد ،نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،مصرََِْ،ـ ،ص ُٖٖ.
)ْ) نفسو،صُٖٖ.

ٓ
عياد :مكسيقى الشعر العربي ص ِٔ.
)) ٌ
)ٔ) عصفكر؛ جابر :مفيكـ الشعر دارسات في التراث النقدم( ،د.ط)،لجنة التأليؼ كالتعريب ك النشرُٗٗٓ ،ـ،ص

ِٗٔ.
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الزمف
نفسو ،كىك تناسب حركة األصكات في تعاقبيا في ٌ

(ُ).

المكسيقي اتحادا كامبل
إف القكؿ باتحاد الكزف مع اإليقاع
لكف يعكد جابر عصفكر ليقكؿٌ :
ٌ
م يمتقياف
يمغي طبيعة ال ٌشعر كتتجاىؿ الخصائص المميزة ألداتو ،فاإليقاع
المكسيقي كالكزف ال ٌشعر ٌ
ٌ
في مبدأ التٌناسب ،كلكف صكرة المبدأ تختمؼ في ال ٌشعر عف اإليقاع العتماد ال ٌشعر عمى الكممات
الدالة كالٌتي تنطكم عمى معاف مباشرة ،كتنتظـ بينيا عبلقات تجعؿ مكسيقى ال ٌشعر نابعة مف
ٌ
م يستمد فاعميتو
طبيعة أداتو
الص ٌ
كتية ليذه األداة ،فالكزف ال ٌشعر ٌ
الخاصة القائمة عمى اإلمكانات ٌ
ٌ
مف المٌغة الٌتي ىي أداتو(ِ).
م كينظـ لغتو ،يقكؿ اإليقاع ىك"
كيعتبر صبلح فضؿ اإليقاع أىـ ما يميز القكؿ ال ٌشعر ٌ
م كالمبدأ المنظـ
مني المنتظـ لمظكاىر المتراكبة ،ىك ٌ
التٌناكب ٌ
الخ ٌ
اصية المميزة لمقكؿ ال ٌشعر ٌ
الز ٌ
(ّ) .

لمغتو"

السمسمة المنطكقة إلحساسات
سانيكف اإليقاع ٌ
كيعرؼ المٌ ٌ
بأنو" اإلعادة المنتظمة داخؿ ٌ
ٌ
غمية(ْ).
سمعية متماثمة تككنيا مختمؼ العناصر ٌ
الن ٌ
ٌ
األساسية ،كىذا
خاصية ال ٌشعر
إف اختفاء اإليقاع مف لغة ال ٌشعر يؤدم إلى اختفاء
ٌ
ٌ
م(ٓ) ،فاإليقاع ىك الٌذم يمارس تأثي ار حاسما
يكضح دكر اإليقاع البناء في تككيف البيت ال ٌشعر ٌ

)ُ) عصفكر؛ جابر :مفيكـ الشعر دارسات في التراث النقدم  ،صِٗٔ.
)ِ) نفسو  ،ص َِّ.َِْ-

)ّ) فضؿ ،نظرية البنائية في النقد األدبي ،ص َٓ.

)ْ) الزيدم؛ تكفيؽ :أثر المسانيات في النقد العربي الحديث،طُ ،دار اآلداب ،بيركتُْٖٗ ،ـ ،صّٔ.
)ٓ) فضؿ ،نظرية البنائية في النقد األدبي  ،صَٓ.
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اللية(ُ).
فية ك ٌ
الد ٌ
الصر ٌ
الص ٌ
كتية ك ٌ
عمى جميع مستكيات ال ٌشعر ٌ
كتي
الخميمية ،فاإليقاع يشمؿ الكزف كالقافية كالتٌناسؽ
العركض
ٌ
ٌ
كاإليقاع أشمؿ مف ى
الص ٌ
داخمية بيف الحركؼ كالتٌراكيب.
الناتجة عف عبلقات
ٌ
ٌ
اخمي ،كيدخؿ ضمف
جي كالمستكل ٌ
كيقٌسـ اإليقاع ال ٌشعر ٌ
الد ٌ
م إلى مستكييف :المستكل الخار ٌ
الخارجي الكزف كالقافية ،فيي "مكسيقى اإلطار كتمثؿ أبرز جكانب المكسيقى في ال ٌشعر،
المستكل
ٌ
كتشمؿ الكزف كالقافية كالتٌصريع"(ِ).
كقد فصؿ القدماء بيف الكزف كالقافية كجعمكىما عمميف منفصميف ،يقكؿ قدامة بف جعفر":
كعمما الكزف كالقكافي ،كاف خصا ال ٌشعر كحده.)ّ( "...
أما
ٌ
الركم ،كىك تعريؼ لـ يأخذ بو عمماء ى
إف أشير تعريؼ لمقافية ىك ٌأنيا حرؼ ٌ
العركضٌ ،
العركض فيك ٌأنيا مف آخر حرؼ في البيت إلى أكؿ ساكف يميو مع
التٌعريؼ الثٌابت في كتب ى
المتحرؾ الٌذم قبمو(ْ) .
أف
كيعمؽ ٌ
عياد عمى التٌعريؼ الثٌاني ،فيقكؿ :إف ىذا التٌعريؼ لمقافية يرجع إلى الخميؿ ،ك ٌ
عرؼ القافية اعتمادا عمى المقاطع ألصبح تعريؼ القافية عنده" ٌأنيا المقطع ال ٌشديد
الخميؿ لك ٌ
فمد فحرؼ ساكف -في آخر البيت ،أك المقطعاف الطٌكيبلف في
الطٌكؿ -المككف مف حرؼ ساكف ٌ
بد أف تمزـ أبيات القصيدة
أم القافية ال ٌ
آخره مع ما قد يككف بينيما مف مقاطع قصيرة كاٌنيا ٍ
)ُ) نفسو ،صَٓ.

)ِ) عبد الرحمف :بناء القصيدة عند عمي الجارـ ،صُّْ.
)ّ( قدامة بف جعفر(ت ّّٕق) :نقد الشعر ،صُٔ.

ْ
عياد :مكسيقى الشعر العربي ،صٗٗ ،فضؿ ،نظرية البنائية في النقد األدبي ،صُِٔ.ينظر :أنيس :مكسيقى
)) ٌ
الشعر ،صِْْ.
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جميعيا(ُ).
الركم عند
كمف أىؿ ى
الركم ،كال يجعميما شيئا كاحدا ،ك ٌ
العركض مف يفرؽ بيف القافية ك ٌ
الصكت الٌذم يتكرر في القصيدة كيشترؾ في ك ٌؿ قكافي القصيدة كتبنى عميو
ىؤالء ىك ذلؾ ٌ
الركم تنسب لو القصائد أحيانا فيقاؿ
األبيات ،كال يككف ال ٌشعر مقفى ٌإال إذا اشتمؿ عميو ،كىذا ٌ
شكقي(ِ).
م ،كىمزٌية
ٌ
سينية البحتر ٌ
ٌ
بالنظـ
النظاـ
"فتأثير القافية ال يقؼ عند ٌ
الصمة ٌ
حد ٌ
كتي كاٌنما نجده كثيؽ ٌ
المكسيقي ٌ
الص ٌ
ٌ
(ّ)
إف تكرار القافية يعتبر جزءا ميما
حكية ك
فية ك ٌ
ٌ
الن ٌ
الصر ٌ
األسمكبية كحتى بمعجـ ال ٌشعر ككمماتو" ٌ .
ٌ

السامع ترددىا(ْ).
مف المكسيقى ال ٌشعرٌية ،فيي بمثابة الفكاصؿ
ٌ
المكسيقية يتكقع ٌ
م"(ٓ) ،فالبنية
اإليقاعية بػ"
البنية
كيصؼ جريماس()Grimas
ٌ
ٌ
ٌ
أجركمية التٌعبير ال ٌشعر ٌ
النابعة
كداخمي ،كالمراد بالمستكل
جي
الخارجي المكسيقى ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
اإليقاعية ىذه تقسـ إلى مستكييف :خار ٌ
كركم ثابت يتكرر عمى مدار
ركضي كتتابع انتظاـ القافية عمى كزف محدد،
الع
ٌ
مف نظاـ الكزف ى
ٌ
صكتي ينتج مف خبلؿ تكرار
الناتج عف نظاـ
أما المراد بالمستكل ٌ
اخمي فيك المستكل ٌ
القصيدةٌ .
ٌ
الد ٌ
البديعية بكجو عاـ،
م كالمحسنات
ٌ
لمحركؼ كالكممات كالتٌراكيب ،كمف خبلؿ أيضا الطٌباؽ كالتٌكاز ٌ
كالٌتي يتبلعب بيا كييندسيا ال ٌشاعر بطريقتو ليشكؿ منيا عبلقات جديدة ،كيضفي عمييا قيما
الكجدانية كالفكرٌية عند المتمقٌي.
تعبيرٌية كتأثيرٌية ،تنعكس مباشرة عمى الحالة
ٌ

ُ
عياد :مكسيقى الشعر العربي  ،صٗٗ.
)) ٌ
)ِ) أنيس :مكسيقى الشعر صِْٓ.

)ّ) فضؿ :نظرية البنائية ،ص ُٖ.

)ْ) أنيس :مكسيقى الشعر ،صِْْ.

)ٓ) فضؿ:أساليب الشعرية المعاصرة ،صُِ.
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كتي
ميز صبلح فضؿ بيف المستكل
الخارجي كالمستكل ٌ
كقد ٌ
اخمي بقكلو":المستكل ٌ
الص ٌ
الد ٌ
ٌ
ركضية بأنماطيا المألكفة كالمستحدثة ،كمدل انتشار القٌكافي كنظاـ
الع
ٌ
الخارجي المتمثؿ في األكزاف ى
ٌ
كتية ،كدرجات تمكجيا كعبلقاتيا ،كما تشمؿ مايسمى عادة
الص ٌ
تبادليا ،كمسافاتيا ،كتكزيع الحزـ ٌ
م"(ُ).
بالنظاـ
باإليقاع ٌ
اليارمكني الكامؿ ٌ
اخمي المرتبط ٌ
لمنص ال ٌشعر ٌ
ٌ
الد ٌ
جي عند
الدراسة في ىذا الفصؿ إلى دراسة المستكل
اإليقاعي ٌ
كتسعى ىذه ٌ
اخمي كالخار ٌ
الد ٌ
ٌ
الصباح في شعرىا ،متدرجا مف ديكانيا األقدـ إلى األحدث ،في محاكلة الكشؼ عف
ال ٌشاعرة سعاد ٌ
اإلبداعية.
كتية عمى مدار رحمتيا
ٌ
الص ٌ
تطكر األسمكب عندىا في بنيتو ٌ

اخمية:
وتية و
أوال:
اإليقاعية ّ
الد ّ
ّ
الص ّ
ّ
أسموبية البنى ّ
صكتيا بار از في
اخمي لمكشؼ عما يعتبر مممحا
الدراسة في مستكىا
اإليقاعي ٌ
تيدؼ ىذه ٌ
ٌ
الد ٌ
ٌ
ص ،كعبلقة
كتي انطبلقا مف لغة ٌ
الن ٌ
الصباح ،في محاكلة لتفسير ىذا المممح ٌ
شعر سعاد ٌ
الص ٌ
الصكت
الصكت بالمعنى كداللتو ،كقد كاف لمقدماء محاكالت لدراسة ىذه العبلقة الكشيجة بيف ٌ
ٌ
لمسيكطي في
كالمعنى ،ك كاف البف جني في كتابو الخصائص محاكالت مف ىذا القبيؿ ،كما كاف
ٌ
الصكت كالمعنى،
كتابو المزىر في عمكـ العر ٌبية محاكالت أيضا .كحكؿ ىذه العبلقة القائمة بيف ٌ
يتـ ٌإال
يقكؿ عبد القٌاىر
إف ما يعطي التٌجنيس مف الفضيمة ،أمر لـ َّ
الجرجاني(ت ُْٕق)ٌ ":
ٌ
(ِ)
فإنؾ ال تجد تجنيسا مقبكال ،كال سجعا حسنا ،حتى
بنصرة المعنى"  .كيقكؿ أيضا ":كعمى الجممةٌ ،

)ُ) فضؿ:أساليب الشعرية المعاصرة  ،صِِ.
)ِ)الجرجاني؛ عبد القاىر(ت ُْٕىػ) :أسرار الببلغة ،تحقيؽ:محمكد شاكر( ،د.ط) ،طبعة المدني
،القاىرة(،د.ت)،صٖ.
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يككف المعنى ىك الٌذم طمبو كاستدعاه كساؽ نحكه"(ُ).
لؤللفاظ في األذف نغمة لذيذة
أف ٌ
كيقكؿ ابف األثير(ت َّٔق) ":كمف لو أدنى بصيرة يعمـ ٌ
أف ليا في الفـ أيضا حبلكة كحبلكة العسؿ ،كم اررة كم اررة
كنغمة أكتار ،كصكتا منك ار  ،...ك ٌ
النغمات كالطٌعكـ"(ِ).
الحنظؿ ،كىي عمى ذلؾ تجرم مجرل ٌ
العممية بيذا الجانب
الدراسات
الحديث فمختمفة تماما ،فقد اىتمت ٌ
ٌ
أما القٌضية في العصر ٌ
ٌ
االنفعالية لم ٌشاعر،
ص حالة مف االنسجاـ كالتٌناغـ ،تعكس الحالة
الميـ الٌذم يضفي عمى ٌ
ٌ
الن ٌ
الحداثي في
ص ،فال ٌشاعر
كباآلتي تأثر عمى الحالة ال ٌشعكرٌية عند المتمقٌي كبدرجة تفاعمو مع ٌ
الن ٌ
ٌ
فن ٌي جديد غير مألكؼ كال متكقع ،يقكؿ نزار
حقيقة األمر ميندس كممات ،يعيد إنتاج المٌغة بأسمكب ٌ
اخمي
قباني ":ال ٌشعر ىندسة حركؼ كأصكات ينعمر بيا في نفكس اآلخريف عالمان يشبو عالمنا ٌ
الد ٌ
ٌ
كال ٌشعراء ميندسكف لك ٌؿ منيـ طريقتو في بناء الحركؼ كتعميرىا"(ّ).
م كما أسمفت سابقا ظاىرة أشمؿ مف مجرد الكزف "،فباإلضافة إلى
صار االيقاع ال ٌشعر ٌ
الداللة،
كتي صار مف الممكف عقبل كذكقا الحديث عف إيقاع الصكرة ال ٌشعرٌية كايقاع ٌ
اإليقاع ٌ
الص ٌ
الداللة"(ْ).
الصمة بإنتاج ٌ
باعي لمصفحة ال ٌشعرٌية ،ككمٌيا إيقاعات شديدة ٌ
بؿ كايقاع التٌنظيـ الطٌ ٌ

)ُ)نفسو،صُُ.

)ِ)ابف األثير؛ ضياء الديف(ت ّٕٔق)  :المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر ،تحقيؽ:أحمد الحكفي ،بدكم
طبانة(،د.ط) ،دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة(،د.ت).ُُٕ /ُ ،

)ّ) يكسؼ؛ حسني عبدالجميؿ :مكسيقى الشعر العربي ،دراسة فنية كعركضية(،د.ط)،الييئة المصرية العامة
لمكتابُٖٗٗ،ـ ُٕ/ُ،نقبل عف ( قباني؛ نزار :الشعر قنديؿ أخضر ،طِ ،منشكرات المكتب التجارم ،بيركت،
ُْٗٔ،ـ ،ص ّٗ.

)ْ ) راجح؛ سامية :أسمكبية القصيدة الحداثية في شعر "عبداهلل حمادم" رسالة دكتكراه جامعة العقيد الحاج لخضر
َُُِـ ،صُِٔ.
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اخمية ىي "الٌتي تنبعث مف الحرؼ كالكممة كالجممة"(ُ) ،كترل ابتساـ
إف المكسيقى ٌ
الد ٌ
ٌ
العركض ال ٌشعرييف تبقى ناقصة ما لـ نتبيف الحركة
حمداف ٌ
أف" ٌأية دراسة لجماليات الكزف ك ى
جي عمى نحك مف األنحاء ،إذ ٌإنيا ىي الٌتي
اإليقاعية ٌ
الد ٌ
ٌ
اخمية الٌتي تؤثر في نشاط اإليقاع الخار ٌ
تمنحو مذاقو الخاص"(ِ).
األسمكبية ،سأعمد إلى استخداـ
العممية في تحميؿ الظٌكاىر
الدقة
كفي محاكلة لتحرم ٌ
ٌ
ٌ
اإلحصائي ،معتمدا عمى
المنيج
ٌ

مقاييس الكصؼ اإلحصائي ،القائـ قياس كثافة المتغير

األسمكبية المكررة ،عمى المجمكع الكمي لعدد القصائد في
األسمكبي ،الذم يتحقؽ بقسمة الظاىرة
ٌ
الديكاف الكاحد ،ثـ جمع عدد مرات تكرار الظاىرة األسمكبية عمى مستكل الدكاكيف التسعة ،كقسمتيا
عمى عدد القصائد الكمي لمدكاكيف التسعة  ،فحساب النسب سيتـ بناء عمى ىذه العممية:
الظاىرة األسمكبية المكررة أك البحر الشعرم المكرر ×ََُ
عدد القصائد الكمي لمديكاف /الدكاكيف

)ُ) أبك العدكس :األسمكبية الرؤية كالتطبيؽ،صُِٔ.

)ِ) حمداف ؛ابتساـ أحمد :األسس الجمالية لئليقاع الببلغي في العصر العباسي ،طُ ،دار القمـ العربي،
حمبُٕٗٗ،ـ ،صَِّ.
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الصباح بحسب تسمسميا
كقد شممت ٌ
الدراسة مجمكعة مختارة مف دكاكيف ال ٌشاعرة سعاد ٌ
النحك اآلتي:
ٌ
الزمني ،عمى ٌ
الديكاف
ٌ

الرقـ

تاريخ اإلصدار

عدد القصائد

ُ

أمنية

ُُٕٗـ

َٓ

ِ

إليؾ يا كلدم

ُِٖٗـ

َِ

ّ

فتافيت امرأة

ُٖٔٗـ

ُٖ

ْ

في البدء كانت األنثى

ُٖٖٗـ

ٕٗ

ٓ

برقيات عاجمة إلى كطني

َُٗٗـ

ٕ

ٔ

حب
قصائد ٌ

ُِٗٗـ

ٖ

ٕ

امرأة ببل سكاحؿ

ُْٗٗـ

َُ

ٖ

خذني إلى حدكد ال ٌشمس

ُٕٗٗـ

ُْ

ٗ

كالكركد تعرؼ الغضب

ََِٓـ

ِْ
المجمكع ِْٖ

ٔ-التّكرار(:)Repetition
م مف
م
ٌ
تعد ظاىرة التٌكرار سمة تميز بيا ٌ
نص شعر ٌ
الحداثي ،فبل يكاد يخمك ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
ٌ
حيكية،
ص تماسكا كتبلحما بيف أج ازئو ،كتجعمو أكثر
السمة المميزة الٌتي تضفي عمى ٌ
ٌ
الن ٌ
ىذه ٌ
دكر ميما في إثراء المعنى
أف لمتكرار ا
ص بنغـ
باإلضافة إلى صبغ ٌ
مكسيقي يطرب اآلذاف ،كما ٌ
الن ٌ
ٌ
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اخمية ،كالكشؼ عما يريده ،كباآلتي القدرة عمى التٌأثير
الداللة ،كعكس انفعاالت ال ٌشاعر ٌ
كاغناء ٌ
الد ٌ
لغكية ،لكنيا تتحكؿ عبر النسؽ
بالمتمقٌي كىي الغاية األسمى ٌلنظـ ال ٌشعر " .فالتك ار خاصية ٌ
م إلى عاطفة مشحكنة باإليحاء كالتٌكتر"
السياؽ ال ٌشعر ٌ
العبلئقي الٌذم يكفِّره ٌ

(ُ).

النداء عمى سبيؿ المثاؿ الٌذم يرد في
كقد تتداخؿ الظٌكاىر التٌك اررية فيما بينيا ،فأسمكب ٌ
دكاكيف ال ٌشاعرة قد يرد ظاىرة تك اررية في بداية األسطر ال ٌشعرٌية ،كقد يرد الزمة ،أك تكرار عبارة
 ،كىكذا؛ لذا ما اعتبرتو ظاىرة تدخؿ تحت تكرار البداية لـ نرجع مرة أخرل ،كندخمو ضمف تكرار
النداء ،أك قد يرد أسمكب التٌكرار ضمف عبارة تتكرر مرات عديدة في القصيدة ،فينا أحصيتو
أسمكب ٌ
النداء كىكذا .كغاية ذلؾ
ضمف تكرار العبارة ،كلـ أرجع مرة أخرل ألحصيو ضمف تكرار أسمكب ٌ
عممية اإلحصاء لمظٌاىرة التٌك اررٌية صادقة.
كمٌو أف تككف ٌ
ٔ -ٔ-التّكرار لغة:
كر إذا رجع بعد فرار كبعد ذىاب(ِ) .كرر :ك " ىك َّر" عف ال ٌشيء يكرك انر رجع
يكر ٌا
ككر ٌ
كررٌ :
(ّ)
الكر :مصدر ىك ٌر
ككر بنفسو ،يتعدل كال يتعدل .ك ٌ
كره ٌ
الرجكع .يقاؿٌ :
الكرٌ :
كعميو عطؼ .كررٌ :

كمكر،
يكر؛ كرجؿ كرار
يكر ٌا
ٌ
ككر عمى العدك ٌ
ككر عنو :رجعٌ ،
كر ككرك ار كتك اررا :عطؼٌ .
عميو ٌ
ككذلؾ الفرس .ككرر ال ٌشيء ككركره :أعاده مرة بعد أخرل .يقاؿ :كررت عميو الحديث ككركرتو إذا

(ُ)أبك مراد؛ فتحي  ،كشيكاف؛ كفاء :اإليقاع الداخمي في رسالة التربيع كالتدكير لمجاحظ ،مجمة جامعة النجاح
لألبحاث (العموم اإلنسانية)(،مجِٖ)( ،عٖ)َُِْ ،ـ ،صُٕٖٓ.

)ِ) ابف دريد؛محمد بف الحسف(ت ُِّىػ) :جميرة المغة ،تحقيؽ:رمزم منير بعمبكي ،طُ،دار العمـ لممبلييف
،بيركت ُٖٕٗ ،ـ،مادة (كرر).
)ّ)ابف القىطَّاع؛عمي بف جعفر :كتاب األفعاؿ،طُ ،عالـ الكتبُّٖٗ،ـ.ٗٗ/ّ ،
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الرجكع عمى ال ٌشيء ،كمنو التٌكرار(ُ).
الكرٌ :
رددتو عميو .ككركرتو عف كذا كركرة إذا رددتو .ك ٌ
ٔ -ٕ-التَّكرار اصطالحا:
غكم ،ال يتميز استعماؿ الثٌاني عف األكؿ
ىك "استعماؿ المٌفظ مرتيف ،في نفس المعنى المٌ ٌ
بمعنى خاص ،سكل ما قد يتكلد عف مجرد التٌكرار"(ِ) .كىك أيضا" :اإلتياف بعناصر متماثمة في
(ّ)
مكاضع مختمفة مف العمؿ ِّ
كميا أك جز ٌئيا
كيعرفو ركماف ياككبسكف ٌ
بأنو" خطاب يكرر ٌ
الفن ٌي" ٌ .

أف ال ٌشعر يستمزـ في الكقت نفسو
الص ٌ
كتية متجاك از في الكاقع حدكد ال ٌشعر ٌإال ٌ
الصكرة ٌ
نفس ٌ
"(ْ)
عد أحمد مختار عمر التٌكرار أساس اإليقاع بجميع صكره ،فػ"نجده في
الكظيفة ال ٌشعرٌية  .كقد ٌ

أساسا لنظريَّة القافية في ِّ
الشعر"(ٓ).
المكسيقى كما نجده
ن
إف ىذه الظٌاىرة ،كأقصد بيا ظاىرة التٌكرار ،لـ تكف ىب ٍدعا جديدا في العصر الحديث ،كاٌنما
ٌ
بكم ،كقد
كاف ليذه الظٌاىرة حضكرىا في ال ٌشعر
ثـ في القرآف الكريـ ،كالحديث ٌ
الن ٌ
الجاىمي ،كمف ٌ
ٌ
الدراسة كتحدثكا عف فكائدىا كأثرىا(ٔ).
تناكليا القدماء بالبحث ك ٌ
أف طبيعة استخدامو كالغاية منو
إف التٌكرار ،كاف كاف لو حضكره في ال ٌشعر الجاىميٌ ،إال ٌ
ٌ
اثي
تختمؼ عنو في ال ٌشعر الحديث إذ " ٌ
يتميز التٌکرار في ال ٌشعر الحديث عف مثيمو في ال ٌشعر التٌر ٌ
)ُ) ابف منظكر؛ جماؿ الديف(ت ُُٕىػ):لساف العرب،مادة (كرر).

)ِ)الطرابمسي؛ محمد اليادم :خصائص األسمكب في الشكقيات(،د.ط)،منشكرات الجامعة التكنسية،تكنسُُٖٗ،ـ
،صِٔ.

)ّ) عمر؛أحمد مختار :معجـ المغة العربية المعاصرة،طُ ،عالـ الكتبََِٖ ،ـ.ُُٗٗ/ّ،

(ْ) ركماف ياكبسكف :قضايا الشعرية،ترجمة :محمد الكلي ،كمبارؾ حنكف ،طُ ،دار تكبقاؿ،الدار البيضاء،
ُٖٖٗـ ،ص ّْ.ّٓ-

)ٓ) عمر :معجـ المغة العربية المعاصرة.ُُٗٗ/ّ ،

)ٔ)القرعاف؛ فايز عارؼ :في ببلغة الضمير كالتكرار دراسات في النص العذرم ،طُ ،عالـ الكتب الحديث ،إربد،
ََُِـ،صُُٕ.
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داخمية فيما
الدفينة ،كالی اإلبانة عف دالالت
عامة عمی استکشاؼ المشاعر ٌ
ٌ
بکكنو ييدؼ بصكرة ٌ
متكجو إلی الخارج،
اثي ييدؼ إلی إحداث إيقاع خطابي
يشبو ٌ
ٌ
البث اإليحائي ،كاف کاف التٌکرار التٌر ٌ
سيككلكجي"(ُ).
امي
ٌ
ٌ
فإف التٌکرار الحديث ينزع إلی إبراز إيقاع در ٌ
ي كما يطمؽ عمييا جكرج طراد -في التٌراث القديـ غايتو
فكظيفة التٌكرار  -أك التٌكاتر ٌ
الفن ٌ
ترسيخ المعنى كتأكيده ،بينما في ال ٌشعر الحديث فدكره مختمؼ عمى اإلطبلؽ ،فقد اتخذ التٌكرار
نصو،
نفسية ،بحيث يعكس حالة التٌردد كالقمؽ الٌتي تنتاب ذات ال ٌشاعر فينعكس
ٌ
كظيفة ٌ
صكتيا في ٌ
كتية ،الٌتي يعكس مف خبلليا
كأىـ كظيفة لمتٌكاتر ٌ
الص ٌ
بي الحديث ىي الكظيفة ٌ
الفن ٌي في ال ٌشعر العر ٌ
م(ِ).
التٌكاتر نغما
مكسيقيا يعمؿ عمى تماسؾ ٌ
ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
الريادة في تناكؿ ىذه الظٌاىرة ابف قتيبة(ت ِٕٔىػ) في دراستو ألسباب
كممف كاف لو دكر ٌ
التٌكرار في القرآف الكريـ ،مكضحا الغرض منو كىك اإلفياـ كالتٌككيد ،كجعؿ التٌكرار مف مذاىب
العرب(ّ).
كممف كانت لو عناية مميزة بيذه الظٌاىرة أيضا ،ابف رشيؽ( ت ْٔٓق) ،فقد خصص
كبكب ليا في كتابو بابا سماه "باب
دراستو ليذه الظٌاىرة في ال ٌشعر دكف القرآف ٌإال ما جاء يسيراٌ ،
التٌكرار" كلكنو في دراستو ليذه الظٌاىرة لـ يتناكؿ ك ٌؿ أنماط التٌكرار ،بؿ اقتصر في دراستو ليا عمى
تكرار المفردة ،كتناكؿ نكعا كاحدا مف المفردات كىك تكرار االسـ ،كلـ يتناكؿ األنماط األخرل

(ُ)عيد؛ رجاء :لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحديث( ،د.ط)،منشأة المعارؼ ،اإلسکندريةُٖٗٓ،ـ ،صَٔ.

(ِ ) طراد؛ جكرج :التكاتر الفني في تجربة سعاد الصباح ،نمكذج "برقيات عاجمة إلى كطني" بحث مف كتاب :منارة
عمى الخميج الشاعرة سعاد الصباح ،المنتدل الثقافي المصرم(،د.ت).ِْْ/ُ،

)ّ) ينظر :ابف قتيبة؛عبد اهلل بف مسمـ(ت ِٕٔىػ)  :تأكيؿ مشكؿ القرآف ،تحقيؽ:إبراىيـ شمس الديف(،د.ط) ،دار
الكتب العممية،بيركت،لبناف(،د.ت) ،ص ُْٗ.ُِٓ-
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كتكرار العبارة أك الجممة ،كتكرار االسـ عنده يأتي ألجؿ التٌشكؽ كاالستعذاب ،أك التٌنكيو ،أك
الرثاء(ُ).
اإلشادة بالمذككر أك تعظيما لو أك تيديدا لو ،أك يذكر تكجعا كحزنا في مقاـ ٌ
بالنسبة لظاىرة التٌكرار إال كىي جماؿ التٌكرار
كقد تحدث ابف رشيؽ عف قضية ميمة ٌ
كقبحو بحسب مكضعو ،يقكؿ":كلمتٌكرار مكاضع يحسف فييا ،كمكاضع يقبح فييا ،فأكثر ما يقع
التٌكرار في األلفاظ دكف المعانى ،كىك في المعاني دكف األلفاظ أقؿ ،فإذا تكرر المٌفظ كالمعنى
جميعان فذلؾ الخذالف بعينو"(ِ).
الخفاجي(ت ْٔٔىػ) تكرار المٌفظة قبحا ،فيك يعجب مف أصحابو
ك اعتبر ابف سناف
ٌ
الٌذيف ييعجبكف ببيت مف ال ٌشعر قد تكررت فيو لفظة "كاف".
ُكـنـا َو ُكـنتَ َولَـكـه َذاكَ لَـم يَـ ُكــــه

لَـى ُكـنتَ َكـتَـمـتَ الـحُب ُكنتَ َكـ َمـا

كيعمؽ عمى مسألة التٌكرار الكاردة في ىذا البيت قائبل ":كليس يحتاج إلى دليؿ عمى قبحو
لمتٌكرار أكثر مف سماعو"(ّ) .كما يحتج عمى قبح التٌكرار ببيت ألبي تماـ يقكؿ فيو:
بأن ترضى ْ
فالمج ُد ال يرضى ْ
بأن

ضى ا ْمر ٌؤ يَرْ جُىكَ إال بالرّضى
يَرْ َ

()4

المكصمي مبديا رأيو بيذا البيت" يقكؿ
الخفاجي كبلما إلسحاؽ بف إبراىيـ
فيكرد ابف سناف
ٌ
ٌ

)ُ( ينظر :ابف رشيؽ القيركاني(ت ّْٔ ىػ):العمدة في محاسف الشعر كآدابو.ٕٖ-ّٕ/ِ ،
)ِ)ينظر :نفسو ّٕ /ِ ،كما بعدىا.

)ّ) ابف سناف الخفاجي :سر الفصاحة ،صٕٗ.

)ْ) الخطيب التبريزم(ت  512هـ) :ديكاف أبي تماـ بشرح الخطيب التبريزم  ،تحقيؽ :محمد عبده عزاـ  ،طْ،
دار المعارؼ ،القاىرة(،د.ت) .َّٕ/ِ ،كالبيت كرد في الديكاف :فالمجد ال يرضى بأف ترضى بأف

بالرضا
يرجكؾ ٌإال ٌ
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يرضى امرؤ

فيو ألبي تماـ" :لقد شققت عمى نفسؾ يا أبا تماـ كال ٌشعر أسيؿ مف ىذا"(ُ).
الخفاجي إلى انتشار ظاىرة تكرار ألفاظ بعينيا في أشعار شعراء زمانو،
كيشير ابف سناف
ٌ
كالٌتي أنكرىا عمييـ " كىذا الٌذم أنكرناه مف تكرار األلفاظ فف قد أكلع بو ال ٌشعراء كالكتٌاب مف أىؿ
زماننا ىذا حتى ال يكاد الكاحد منيـ يغفؿ عف كممة كاحدة فبل يعيدىا في نظمو أك نثره كمتى
الصفة .كما أعرؼ شيئان يقدح في الفصاحة كيغض مف طبلكتيا
اعتبرت كبلميـ كجدتو عمى ىذه ٌ
أظير مف التٌكرار لمف يؤثر تجنبو كصيانة نسجو عنو .إذ كاف ال يحتاج إلى كبير تأمؿ كال دقيؽ
نظر"(ِ).
كحكؿ ىذا المكقؼ ال ٌذاـ لظاىرة التٌكرار تقكؿ كاميميا عبد الفتاح" :عيب عمى ال ٌشاعر
األصمعي كأبي
بي القديـ التٌكرار مف قبؿ النقٌاد العرب القدامى ،خاصة عمماء المٌغة أمثاؿ
ٌ
العر ٌ
غكم في القرف
عبيدة كاألخفش كغيرىـ ،كاعتبر التٌكرار أحد عيكب ال ٌشعر ،كأحد مبادئ ٌ
النقد المٌ ٌ
مي المٌغكييف مف العرب كبادر ىؤالء إلى كضع شركط تبيح التٌكرار
م عمى يد ٌ
الثٌاني اليجر ٌ
متقد ٌ
لم ٌشاعر"(ّ).
م(ت ُٔٔىػ) مكقفا مخالفا لمكقؼ ابف سناف في نظرتو
بينما نجد ألبي البقاء العكبر ٌ
م كبلما لشيخو أبي الفتح نصر
لمتٌكرار ،إذ يرل التٌكرار مزية ال قبحا فيو كال عيبا ،فينقؿ العكبر ٌ
م يعترض عمف يعيب تكرار األلفاظ في ال ٌشعر ،يقكؿ ":إًف كاف ىذا عيا
بف َّ
محمد الكزير الجزر ٌ

)ُ) ابف سناف الخفاجي :سر الفصاحة ،صٖٗ.
)ِ) نفسو ،صَُٔ.

)ّ) الناصر؛ مكية عيسى :ظكاىر أسمكبية في شعر حسف محمد الزىراني،طُ ،مؤسسة االنتشار العربي،
بيركتَُِٓ،ـ،صّّٔ.نقبل عف ( عبد الفتاح؛ كاميميا :األصكلية كالحداثة في شعر حسف محمد حسف الزىراني،
النادم األدبي ،الباحةََِٖ،ـ ،صَُُٓٔ.
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فحديث َّ
النبًي أصمو ،فقد قاؿ رسكؿ اهلل ":يكسؼ الكريـ ابف الكريـ ابف الكريـ ابف الكريـ" ،كًاَّنما
تيكرر األىلفاظ لشرؼ اآلباء(ُ).
سمبية معتب ار إياه عيبا مف عيكب
ك ىناؾ مف ٌ
النقاد المحدثيف مف نظر إلى التٌكرار نظرة ٌ
شكقي ضيؼ في أثناء دراستو لشعر مييار ،ك الٌذم جعؿ مسألة التٌكرار في
ال ٌشعر ،كمف ىؤالء
ٌ
عده نكعا مف االبتذاؿ ،أصاب شعره
شعره ،مف المسائؿ األخرل التي أفسدت شعر مييار ،فقد ٌ
الركاكة كاإلسفاؼ(ِ).
بضركب مف ٌ
النقاد حكؿ ظاىرة التٌكرار يظير ٌأنيـ افترقكا إلى فريقيف؛ فريؽ يرل
كمف عرض مكاقؼ ٌ
فييا ظاىرة قبيحة مذمكمة ،كفريؽ آخر يرل فييا مزية تزيد الكبلـ شرفا ،كالمكقؼ المنصؼ ليذه
تقكية المعنى كعكس الحالة
الظٌاىرة ىك ٌ
النظر إلى مكضع التٌكرار في ال ٌشعر ،فإذا أدل كظيفتو في ٌ
أما إذا جاء ببل قيمة
ٌ
الن ٌ
فسية لم ٌشاعر ،كارتبط بالمعنى العاـ لمقصيدة ،كاف مكضعو مكضعا شريفاٌ ،
"إف التٌكرار
كمجرد حشك يمكف االستغناء عنو ،فيذا ىك التٌكرار المذمكـ ،يقكؿ عبد ال ٌشافي أحمدٌ :
مما يمكف االستغناء عنو ،ككاف الٌذم تكرره خاليا
المطمؽ ال يكصؼ بال ٌذـ أك المدحٌ ،إال إذا كاف ٌ
و
أما ما عدا ذلؾ
مف ٌ
أم معنى جديد يضاؼ إلى األكؿ ،فعندئذ يككف مذمكما كلغكا ،كال فائدة منوٌ ،
ببلغيا يزيد مف ركعة األسمكب"(ّ).
كأف يكظفو المتكمـ تكظيفا
ٌ
ٌ
أف التٌكرار قد يككف مبتذال
كلقد نبيت نازؾ إلى ىذه القضية الميمة لظاىرة التٌكرار ،كىك ٌ

)ُ)العكبرم؛ أبك البقاء عبد اهلل :شرح ديكاف المتنبي ،تحقيؽ :مصطفى السقا،إبراىيـ األبيارم،عبد الحفيظ شمبي،
(د.ط)،دار المعرفة،بيركت( ،د.ت).ُِٕ/ْ،

)ِ)ضيؼ؛أحمد شكقي :الفف كمذاىبو في الشعر العربي،طُِ،دار المعارؼ ،بمصر(،د.ت)،ص ّٖٓ.

)ّ) الشيخ؛ عبد الشافي أحمد عمي :ظاىرة التٌكرار في القرآف الكريـ ،جامعة األزىر ،كمية الدراسات اإلسبلمية
كالعربية ،القاىرة(د.ت)،صُٓ) elibrary.mediu.edu.my/books/SDL0458.(.
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إذا لـ يستخدمو ال ٌشاعر في مكضعو ،كا ٌف أكؿ قكاعد التٌكرار ىك أف يرتبط المٌفظ المكرر بالمعنى
العاـ(ُ).
بأنو"
كعرفو ٌ
ك خصص ابف األثير(ت ّٕٔق) لمتٌكرار في كتابو بابا سماه" في التٌكرار" ٌ
(ِ)
كعرفو ابف أب ٌي األصبع(ت ْٓٔىػ ) أيضا ،بقكلو ":أف يكرر
داللة المٌفظ عمى المعنى مرددا" ٌ ،

المتكمـ المٌفظة الكاحدة لتأكيد الكصؼ أك المدح أك ال ٌذـ أك التٌيكيؿ أك الكعيد"(ّ).
الريادة في العصر الحديث في تناكؿ قضايا شعرٌية تخص ال ٌشعر
ككاف لنازؾ المبلئكة دكر ٌ
الحديث ،كمف بينيا قضية التٌكرار ،الٌتي تناكلتيا بالبحث في كتابيا "قضايا ال ٌشعر المعاصر "فقد
عرفتو

بقكليا" :ىك إلحاح عمى جية ىامة مف العبارة ،يعنى بيا ال ٌشاعر أكثر مف عنايتو

بسكاىا"(ْ) .كحكؿ فكرة التٌكرار نفسيا يقكؿ عمي عشرم ":يكحي ]التٌكرار[ بشكؿ أكلي بسيطرة ىذا
العنصر المكرر ،كالحاحو عمى فكر ال ٌشاعر أك شعكره أك ال شعكره"(ٓ).
النقد الحديث مسألة التٌكرار أىمية كبيرة لما ليا مف أىمية في الكشؼ عف خفايا
أكلى ٌ
سانيات الحديثة مف
ص كداللتو ،فالعبلقة كثيقة كذات داللة بيف ٌ
ٌ
الداؿ كالمدلكؿ ،ال كما تدعيو المٌ ٌ
الن ٌ
فنية كتعبيرٌية تغني المعنى كتساعد عمى
أف العبلقة
اعتباطية بينيما ،فالتٌكرار يحتكم عمى" طاقات ٌ
ٌ
ٌ
إعطاء كحدة لمعمؿ ،كذلؾ مف خبلؿ مظاىره المتنكعة الٌتي تبدأ مف الحرؼ كتمتد إلى الكممة كالى
)ُ)المبلئكة؛ نازؾ :قضايا الشعر المعاصر ،طّ ،منشكرات مكتبة النيضةُٕٗٔ ،ـ ،صَِّ.ُِّ-
)ِ) ابف األثير :المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر.ّ/ّ ،

)ّ )ابف أبي اإلصبع العدكاني؛ عبد العظيـ :تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف،تحقيؽ:
الدكتكر حفني محمد شرؼ( ،د.ط)،المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية ،لجنة التراث اإلسبلمي،
القاىرةُّٗٔ،ـ،صّٕٓ.

)ْ)المبلئكة :قضايا الشعر المعاصر ،صِِْ.

)ٓ)زايد؛عمي عشرم:عف بناء القصيدة العربية الحديثة ،طٓ ،مكتبة اآلداب ،القاىرةََِٖ،ـ،صٖٓ.ينظر:السعدني؛
مصطفى :البنيات األسمكبية في لغة الشعر العربي الحديث(،د.ط)،منشأة المعارؼ ،االسكندريةُٖٕٗ،ـ،صُِٕ.
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العبارة كالى بيت ال ٌشعر"(ُ).
أف التٌكرار يحتاج " :إلى ميارة كدقة ،بحيث يعرؼ ال ٌشاعر أيف يضعو ،فيجيء
كترل نازؾ ٌ
الكممات،ألنو
السحرٌية الٌتي تبعث الحياة في
في مكانو ٌ
ٌ
البلئؽ ،كأف تممس يد ال ٌشاعر تمؾ المٌمسة ٌ
يمتمؾ طبيعة خادعة ،فيك بسيكلتو كقدرتو عمى ممئ البيت كاحداث مكسيقى ظاىرٌية يستطيع أف
م"(ِ).
يظمٌؿ ال ٌشاعر كيكقعو في منزلؽ تعبير ٌ
أسمكبيا يتميز بو
أساسية مشتركة في ال ٌشعر كمٌو"(ّ) ،كقد أصبح مممحا
إف التٌكرار "أداة
ٌ
ٌ
ٌ
أف المتتبع
ال ٌشعر المعاصر ،فبل تكاد قصيدة مف قصائد شعر التٌفعيمة تخمك مف ىذه الظٌاىرة " ذلؾ ٌ
أف بنية التٌكرار ىي أكثر البنى الٌتي تعامؿ معيا ىؤالء ال ٌشعراء،
لشعراء الحداثة كشعرىـ يدرؾ ٌ
م كمٌو"(ْ).
ككظفكىا بكثافة إلنتاج ٌ
الداللة ،...بؿ ٌإنيا في بعض األحياف قد تستغرؽ ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
لمنثر في مقابؿ ال ٌشعر ،أفضؿ مف
يقكؿ ككىف(" )Cohenال شيء يظير الطٌبيعة ٌ
البلتأثير ٌ
النثر...شائع في ال ٌشعر"(ٓ).
ظاىرة التٌكرار ،الٌذم ىك محظكر بشدة في ٌ
فسية ،كبينت دكر التٌكرار كأىميتو
كقد ربطت نازؾ المبلئكة أسمكب التٌكرار بحالة المتكمـ ٌ
الن ٌ
األدبي الٌذم يدرس األثر كيحمؿ
الناقد
في ٌ
قيمة تفيد ٌ
الدراسة ٌ
نفسية ٌ
قدية فيك كما ترل" ذك داللة ٌ
الن ٌ
ٌ
)ُ) كلدعبدم؛ محمد :السياؽ كاألنساؽ في الثقافة المكريتانية(،د.ط) ،دار نينكل لمدراسات كالنشر كالتكزيع،
دمشؽََِٗ،ـ صُِِ.

)ِ) المبلئكة  :قضايا الشعر المعاصر،ص ِٕٓ.

ّ
النجار؛عبد الفتاح :حركة الشعر الحر في األردف مف العاـُٕٗٗ إلى العاـ ُِٗٗـ ،طُ ،مركز النجار
)) ٌ
الثقافي ،إربدُٖٗٗ،ـ،صُْْ.

)ْ) عبد المطمب؛ محمد :بناء األسمكب في شعر الحداثة ،طِ،دار المعارؼ،القاىرةُٗٗٓ ،ـ ،صُّٖ.

)ٓ) ككيف؛ جكف :النظرية الشعرية ،ترجمة :أحمد دركيش ،طْ ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة،
ُٗٗٗـ ،صْٔٓ.
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(ُ)
فسية لممتكمـ ،يقكؿ ":يمجأ ال ٌشاعر إلى
عدني أيضا التٌكرار بالحالة ٌ
الن ٌ
ٌ
نفسية كاتبو"  ،كيربط ٌ
الس ٌ
(ِ)
إف لمتٌكرار القدرة
فنيا في ٌ
نفسية كأخرل ٌ
م المعاصر لدكافع ٌ
التٌكرار ليكظفو ٌ
فنية" ٌ .
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ

فسية الٌتي يعيشيا ال ٌشاعر ،كباآلتي يضمف تفاعؿ المتمقٌي
عمى نقؿ التٌجربة ال ٌشعكرٌية كالحالة ٌ
الن ٌ
صكتيا
الصباح مممحا
ٌ
معو كمشاركتو انفعاالتو كمشاعره .ك شكؿ التٌكرار في شعر ال ٌشاعرة سعاد ٌ
بار از.

ٔ -ٖ-أشكال التّكرار
كقد جاء حضكر ىذه الظٌاىرة في شعرىا عمى ال ٌشكؿ اآلتي:
أ -تكرار الكممة
عد فيد عاشكر تكرار الكممة مف "أبسط أنكاع
ٌ

التٌكرار كأكثرىا شيكعا بيف أشكالو

(ّ)
النكع بحاجة إلى شاعر مكىكب
أف ىذا ٌ
المختمفة"  ،كىذا ما أكدتو نازؾ المبلئكة ،مضيفة إلى ٌ

الصكر
يرتقي بو إلى درجة األصالة كالجماؿ(ْ) .فتكرار الكممة يعد "نقطة ارتكاز
ٌ
أساسية لتكالد ٌ
ص"(ٓ) .كداللة تكرار الكممة قد تككف " أكثر دقة في نتائجيا مف دراسة
كاألحداث ،كتنامي حركة ٌ
الن ٌ
تكرار الحركؼ الٌتي يمكف أف يصؿ معيا المرء إلى نتائج ثابتة دكف تحفظات"(ٔ).

)ُ)المبلئكة :قضايا الشعر المعاصر ،صِِْ.

)ِ) السعدني :البنيات األسمكبية في لغة الشعر العربي الحديث ،صُِٕ.
)ّ) عاشكر؛ فيد ناصر :التكرار في شعر محمكد دركيش ،طُ ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،
بيركتََِْ،ـ ،صَٔ.
)ْ) المبلئكة :قضايا الشعر المعاصر ،صُِّ.

)ٓ)الغرفي؛ حسف :حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر(،د.ط) ،إفريقيا الشرؽ ،المغربََُِ ،ـ ،صْٖ.
)ٔ)ربابعة؛ مكسى :قراءات أسمكبية في الشعر الجاىمي،طُ ،دار جرير لمنشر كالتكزيع،عمافََُِ ،ـ،صِْ.
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الصباح حضك ار بار از في شعرىا ،كظفتو لمتٌعبير عف
شكؿ تكرار الكممة عند ال ٌشاعرة سعاد ٌ
انفعاالتيا كمشاعرىا المختمفة ،مما صبغ ىذه القصائد بألكاف مف المشاعر كاألحاسيس.
الصباح مزدحمة بتكرار الكممات مف أسماء كأفعاؿ ،كىذا التٌكرار
ٌ
إف قصائد ال ٌشاعرة سعاد ٌ
إما أف يأتي في أسطر شعرٌية متتابعة ،كا ٌما أف يأتي في
تعددت أشكاؿ انتشاره في القصيدة ،فيك ٌ
مكسيقيا ممحكظا فعندما "
مقاطع القصيدة عمى غير ترتيب .كىذا التٌكرار لمكممات يحقؽ إيقاعا
ٌ
يشكؿ ال ٌشاعر كمماتو ،فيك يستغؿ الخصائص األخرل ليا إلى جانب الخصائص اإلشارٌية ،فيك
سمعية في ارتباطيا
إيقاعية كايحاءات
يكلي قدرة تمؾ الكممات عمى التٌناسؽ اىتماما ليخمؽ جمبل
ٌ
ٌ
بكممات أخرل"(ُ).
الصباح بيف تكرار االسـ كتكرار
م عند سعاد ٌ
كقد تراكح تكرار الكممة في المنجز ال ٌشعر ٌ
الفعؿ ،كىذا التٌكرار لمكممة كاف ليا مكقعيا في القصيدة ،فتكرارىا في ك ٌؿ مرة كاف يضفي عمى
كؿ صكرة أك في ك ٌؿ بيت ليا مكقعيا منيا ،كك ٌؿ لو
القصيدة معنى جديدا "كالكممة المكررة في ٌ
العامة"(ِ) ،يقكؿ إبراىيـ أميف":
الصكرة
الصكرة ٌ
الكمية ،بحيث لك حذفت إحداىا الختمت ٌ
مكقعو مف ٌ
ٌ
أف ال ٌشاعر -في عممية ال شعكرٌيةٌ -أنو يكرر ألفاظو أك حتٌى لك
كأحسب  -في ظاىرة التٌكرارٌ -
فإف المعنى في نفسو لـ ينتو بعد ،لذا تجده مستم ار في تك ارره حتى تمتمئ نفسو،
أدرؾ ذلؾٌ ،
كتكتمؿ صكرتو ،كالتٌكرار قد يككف لمربط بيف األبيات أك فرصة ليستقصي ال ٌشاعر صكرتو ،أك يؤكد
(ّ)
اإلحصائي لظاىرة تكرار الكممة/االسـ في
الجدكؿ
خبلؿ
مف
.
معانيو ،أك يبيف أقساـ األشياء"
ٌ

(ُ) يحياكم؛ ركاية :شعر أدكنيس البنية كالداللة( ،د.ط)،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽََِٖ ،ـ ،صِٗٗ .
(ِ) صبح؛عمي :البناء الفني لمصكرة األدبية في الشعر(،د.ط) ،المكتبة األزىرية لمتراثُٗٗٔ،ـ ،صَٔ.

(ّ) الزرزمكني ،إبراىيـ أميف :الصكرة الفنية في شعر عمى الجارـ(،د.ط)،دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع،

مصرَََِ،ـ ،صَُِ.
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النتائج اآلتية:
ٌ
الدكاكيف المدركسة تظير ٌ
ظاىرة تكرار الكممة  /االسـ

عدد مرات التٌكرار

الديكاف /عدد القصائد
ٌ

نسبة التٌكرار

أمنية َٓ/

ّ

ٔ%

إليؾ يا كلدمَِ/

ٖ

ّٖ%

فتافيت امرأةُٖ/

ٖ

ْْ%

في البدء كانت األنثىٕٗ/

ُُ

ُُ%

برقيات عاجمة إلى كطنيٕ/

ُ

ُْ%

حبٖ/
قصائد ٌ

ٓ

ّٔ%

امرأة ببل سكاحؿَُ/

ِ

َِ%

خذني إلى حدكد ال ٌشمسُْ/

ُِ

َُٓ%

كالكركد تعرؼ الغضبِْ/

ُٖ

ٕٓ%

الدكاكيف المدركسة فيي كما يمي:
أما نسبة تكرار االسـ في ٌ
نسبة تكرار الكممة/االسـ

عدد مرات التكرار

المئكية
النسبة
ٌ
ٌ

ٕٕ

ُّ%

أسمكبي في
أف ظاىرة تكرار االسـ بدأت ضعيفة كمممح
السابؽ ٌ
يظير مف قراءة الجدكؿ ٌ
ٌ
ديكانيا األكؿ بحسب ترتيبو في الجدكؿ( أمنية ُُٕٗـ) ،بنسبة (ٔ ،)%ثـ أخذت مساحة ىذه
الظٌاىرة بالبركز بشكؿ كبير في ديكانيا (خذني إلى حدكد ال ٌشمس ُٕٗٗـ) ،بنسبة(َُٓ ،)%ثـ
كلييا في المرتبة الثٌانية ديكاف( كالكركد تعرؼ الغضب ََِٓـ) بنسبة(ٕٓ ،)%ثـ جاء (ديكاف
114

فتافيت امرأة ُٖٔٗـ) في المرتبة الثٌالثة بنسبة(ْْ ،)%كىذا يكضح تطكر األسمكب كنضكجو عند
اإلبداعية بشكؿ كاضح .لكف ما يمفت االنتباه في قراءة ىذا
الصباح في ختاـ مراحميا
ٌ
ال ٌشاعرة سعاد ٌ
الجدكؿ ىك انخفاض نسبة حضكر ىذه الظٌاىرة في ديكاف (في البدء كانت األنثى ُٖٖٗـ)
بنسبة(ُُ ،)%بعدما شكمت ارتفاعا في ك ٌؿ مف ديكاف (إليؾ يا كلدم ُِٖٗـ) بنسبة (ّٖ )%ك
أف ىذيف الديكانيف يمثبلف مرحمة مبكرة عف
ديكاف( فتافيت امرأة ُٖٔٗـ) بنسبة(ْْ ،)%عمما ٌ
ديكاف (في البدء كانت األنثى ُٖٖٗـ).
نفسية ال ٌشاعرة ،فحدت
السكينة التي خيمت عمى ٌ
كقد د ٌؿ االستخداـ المكثؼ لؤلسماء عمى ٌ
لنفسية ال ٌشاعرة نحك اليدكء ،كاالستقرار ،كىذا
مف اضطرابيا كتكترىا ،كيمثؿ ذلؾ نقطة انعطاؼ
ٌ
مؤشر إلى تقدـ العمر كالثبات.
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الدكاكيف
كنأتي إلى تكرار الكممة/الفعؿ ،فمف خبلؿ الجدكؿ
اإلحصائي ليذه الظٌاىرة في ٌ
ٌ
النتائج اآلتية:
المدركسة تظير ٌ
ظاىرة تكرار الكممة  /الفعؿ

الديكاف /عدد القصائد
ٌ

عدد مرات التٌكرار

نسبة التٌكرار

أمنية َٓ/

ٖ

ُٔ%

إليؾ يا كلدمَِ/

ٗ

ّْ%

فتافيت امرأةُٖ/

َُ

ٔٓ%

في البدء كانت األنثىٕٗ/

ٔ

ٔ%

برقيات عاجمة إلى كطنيٕ/

ّ

ّْ%

حبٖ/
قصائد ٌ

ٖ

َُ%

امرأة ببل سكاحؿَُ/

ُ

َُ%

خذني إلى حدكد ال ٌشمسُْ/

ٓ

ّٔ%

كالكركد تعرؼ الغضبِْ/

ٔ

ِٓ%

أف ديكاف (في البدء كانت األنثى ُٖٖٗـ)
الر ٌ
السابؽ تظير ٌ
ٌ
قمية في الجدكؿ ٌ
إف المؤشرات ٌ
الدكاكيف المدركسة في حضكر ىذه الظٌاىرة ،بنسبة بمغت(ٔ ،)%كما
احتؿ المرتبة األخيرة مف بيف ٌ
أف ىذه الظٌاىرة ظيرت في ديكانيا األكؿ (أمنية ُُٕٗـ) بنسبة (ُٔ )%كىي نسبة
يبلحظ ٌ
الدكاكيف المتقدمة ،إذا ما استثنينا ديكاف( في
منخفظة مقارنة بالمستكيات الٌتي ظيرت عمييا في ٌ
لمنظر.
البدء كانت األنثى ُٖٖٗـ) ،الٌذم لكحظ فيو تراجع ىذه الظٌاىرة ،كبشكؿ ممفت ٌ
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الدكاكيف المدركسة
الكمية ليذه لظٌاىرة ظاىرة تكرار الكممة  /الفعؿ في جميع ٌ
أ ٌما ٌ
النسبة ٌ
النحك اآلتي:
فتظير عمى ٌ
نسبة تكرار الكممة/الفعؿ

عدد مرات التكرار
ٔٓ

المئكية
النسبة
ٌ
ٌ
ِِ%

أف نسبة استعماؿ ظاىرة تكرار االسـ عند
مف خبلؿ المقارنة بيف الجدكليف يتضح ٌ
ال ٌشاعرة كصمت إلى (ُّ ، )%كقد جاءت مرتفعة بالمقارنة مع ظاىرة تكرار الفعؿ الٌتي بمغت
حب) كديكانيا
أف ىذه الظٌاىرة كانت بارزة في ديكانيا (قصائد ٌ
(ِِ .)%كيظير مف خبلؿ الجدكؿ ٌ
(فتافيت امرأة).
كقد عمؿ تكثيؼ األفعاؿ  -في بعض المقاطع ال ٌشعرٌية لم ٌشاعرة  -عمى بث شيء مف
الراىف ،فكانت تمؾ األفعاؿ بمثابة
ٌ
الحركية ،الٌتي تتجمى في ركح شاعرٌية ثائرة كمتمردة عف الكضع ٌ
الرابط بيف ال ٌشاعرة كالمتمقي في نقؿ أحاسيسيا كمشاعرىا الحزينة لجميكر القراء.
الجسر ٌ
الفعمي فيي كما يظير في
النسبة المئكية لظاىرة تكرار الكممة بمستكيييا
أما ٌ
ٌ
االسمي ك ٌ
ٌ
الجدكؿ اآلتي:
نسبة تكرار الكممة

عدد مرات التكرار

المئكية
النسبة
ٌ
ٌ

ُّّ

ْٓ%

الصباح في نصكصيا ال ٌشعرٌية عمى مساحة كاسعة ،فقد
يرد تكرار الكممة عند سعاد ٌ
اشتممت دكاكينيا المدركسة عمى(ِْٖ) ثماف كأربعيف كمائتي قصيدة ،كقد شكمت نسبة تكرار الكممة
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النسبة مؤشر عمى الحالة
النسبة تشكؿ ما يقارب نصؼ ٌ
الدكاكيف المدركسة ،كىذه ٌ
(ْٓ )%كىذه ٌ
فسية الٌتي تعيشيا ال ٌشاعرة كالٌتي يعكسيا التٌكرار الٌذم سيطر عمى مكقؼ ال ٌشاعرة كألفاظيا،
ٌ
الن ٌ
فال ٌشاعرة تسعى مف خبلؿ ىذا التٌكرار إلى إيصاؿ مكاقفيا لممتمقي لمتأثير عميو كالتفاعؿ معيا.
اقي)(ُ) ،تقكؿ فييا:
كمف أمثمة تكرار االسـ قصيدة بعنكاف (قصيدة ٌ
حب إلى سيؼ عر ٌ
أنا امرأةه
أف َّ
اق
تحب العر ْ
ٍ
قررت ٍ
ً
عيكف القبيم ٍة
أماـ
كٍ
أف تتزك ىج منوي ى
ً
الطفكلة،
فمن يذ
كنت أكح يؿ عيني ً
ق
بميؿ الع ار ْ
ي
ً
اق
ككنت أحني يدم
بطيف العر ْ
ي
ؾ شعرم طكيبلن..
كأتر ي
اق
ليشبوى ى
نخؿ العر ْ
م مف ىذه القصيدة اثنتا ع ٍشرة (ُِ) مرة ،كاسـ
السطر ال ٌشعر ٌ
تكرر اسـ (العراؽ) في نياية ٌ
اقي) خمس(ٓ) مرات .فجاء مجمكع التكرار عشريف (َِ)
(عراؽ) نكرة مرتيف ،ثـ تكرر اسـ ( العر ٌ
األمة
مرة ،كقد امتزج ىذا التٌكرار بمشاعر مختمطة مف
ٌ
الحب لمعراؽ ،كالحسرة كاأللـ عمى حاؿ ٌ
المستسمـ ،كالمتكاكؿ عمى تضحيات العراؽ.

ُ
الصباح؛ سعاد :ديكاف فتافيت امرأة ،طُ ،منشكرات أسفار ،بغدادُٖٗٔ ،ـ،صَُِ.
() ٌ
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إف تكرار اسـ )العراؽ( لـ يكف مجرد حشك أك ذكر عابر ،فالمعراؽ مكانتو في كجداف
ٌ
ككأف ال ٌشاعرة تجد في تكرار اسـ العراؽ عذكبة كحبلكة ،يقكؿ ابف رشيؽ القيركاني
ال ٌشاعرة ك فكرىاٌ ،
حكؿ أسباب تكرار األسماء "ال يجب لم ٌشاعر أف يكرر اسمان ٌإال عمى جية التٌشكؽ كاالستعذاب"

(ُ).

إف تكرار اسـ (العراؽ) في ىذه القصيدة يجعؿ منو مرك از تتمحكر حكلو القصيدة ،فيك
م حتٌى يبقى آخر ما
القضية يدكر حكليا الكبلـ ،كينتيي عنده الكبلـ في نياية ك ٌؿ سطر شعر ٌ
يتردد عمى لسانيا كلساف المتمقٌي.
فتكرار اسـ (العراؽ) يؤكد عمى مدل ارتباط ال ٌشاعرة بأرض العراؽ طينو كنخيمو ،كىذا
العدد الكبير لتكرار اسـ (العراؽ) يجسد انفعاؿ ال ٌشاعرة ،كأشكاقيا المتأججة حبا كعشقا ألرض
داخمية ،كفي الحقيقة ال تقؼ كظيفة
إيقاعيا كمكسيقى
أف ىذا التٌكرار منح القصيدة نغما
ٌ
ٌ
العراؽ ،كما ٌ
المكسيقية كظيفة أخرل ،كىي الكظيفة
المكسيقي ،بؿ لو إلى جانب ىذه الكظيفة
التٌكرار عند الجانب
ٌ
ٌ
ألف ال ٌشاعر يستطيع
النظاـ ٌ
اخمي ٌ
المعنكية إذ " تخدـ ٌ
ٌ
لمنص كتشارؾ فيو ،كىذه قضية ىامة ٌ
الد ٌ
اإليحائية
الداللة
الصكر مف جية؛ كما يستطيع أف يكثؼ ٌ
ٌ
بتكرار الكممات أف يعيد صياغة بعض ٌ
(ِ)

ص مف جية أخرل"
ٌ
لمن ٌ

الصكر يؤدم إلى
أف نتيجة ىذا التٌكثيؼ ٌ
 ،كما ٌ
لمداللة كاعادة تشكيؿ ٌ

أف التٌكرار ىنا قاـ بكظيفة أخرل ىي الكظيفة اإلخبارٌية ،فال ٌشاعرة
تماسؾ ٌ
م .كما ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
كحبيا لو ،فيي كلدت كعاشت طفكلتيا في
تريد أف تعبر عف ىذا االرتباط العميؽ بينيا كبيف العراؽ ٌ
أحضانو .كالتٌكرار ىنا يثير إحساس المتمقٌي فيعيش مع ال ٌشاعرة ىذا االرتباط الجميؿ بينيا كبيف
العراؽ ،تمكنت ال ٌشاعرة مف خبلؿ ىذا التٌكرار أف تستثير كعي المتمقٌي لما تريد أف تكصمو لو مف
الحب ألرض العراؽ كلك ٌؿ
عمؽ ارتباطيا بالعراؽ ،كتريد مف المتمقٌي أف يشاركيا ىذا االرتباط كىذا
ٌ
(ُ) ابف رشيؽ القيركاني :العمدة في محاسف الشعر كآدابو.ّٕ/ِ ،

)ِ) عياشي؛ منذر:األسمكبية كتحميؿ الخطاب،طُ ،مركز اإلنماء الحضارمََِِ،ـ صَٖ.
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العراؽ ،فيذا التٌكرار كشؼ عف مكانة العراؽ كجماؿ طينتيا كنخيميا كقكتيا كعركبتيا ،فيي الحصف
الدفاع األكؿ عف عركبة العرب كاسبلميـ.
الحصيف كخط ٌ
اطي) (ُ) ،تقكؿ
كمثاؿ آخر عمى تكرار االسـ قصيدة (أسئمة ديمقر ٌ
اطية في زمف غير ديمقر ٌ
فييا:
ىؿ تستطيعي امرأةه
ً
في ً
الكآبو
زمف
اإلحباط ك ٍ
أف َّ
الكتابو
تدعي
ٍ
و
ُّ
شيء حكليا مذ ّك ُر
ككؿ
ً
قامكسنا مذ ّك ُر
السيؼ في
ي
كالفكر في تار ً
يخنا مذ ّك ُر
ي
الشعر في أدبًنا مذ ّك ُر
ك ي
السيطرة ال ٌذككرٌية عمى جميع مناحي الحياة،
تحاكؿ ال ٌشاعرة ىنا أف تظير احتجاجيا عمى ٌ
كتيميش المرأة ،كحرمانو مف المشاركة في صنع الحياة ،كقد عبرت عف ىذا المعنى مف خبلؿ
م ،ليككف رسمو كاضحا
السطر ال ٌشعر ٌ
تكرار االسـ( مذ ٌكر) ثماني (ٖ) مرات ،متتالية في نياية ٌ
الرجاؿ ،كقد استطاعت
مرئيا لمعياف ،كآخر ما يعمؽ في المٌساف ،فالقكة كالفكر كاألدب حكر عمى ٌ
(السيؼ كال ٌشعر كاألدب) مقترنة بكممة مذ ٌكر.
إيصاؿ ىذا المعنى مف خبلؿ استعماليا لكممات ٌ
كىذا التٌكرار لـ يكف عبثا ،كاٌنما لو ىدؼ مكصكؿ بجك القصيدة العاـ ،كما ساعد ىذا
(ُ)الصباح؛ سعاد :ديكاف كالكركد  ..تعرؼ الغضب ،طُ ،دار سعاد الصباح لمنشر كالتكزيع ،الككيتََِٓ،ـ،
صُِٕ.
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السيطرة ال ٌذككرٌية ،فقد أبرز ىذا التٌكرار معاناة ال ٌشاعرة
التٌكرار عمى تكضيح رأم ال ٌشاعرة في قضية ٌ
اتيف بالكتابة.
الٌتي تمثؿ نساء القبيمة ،مف التيميش كعدـ
منحيف الفرصة حتى لمتٌعبير عف ذك ٌ
ٌ
استطاعت ال ٌشاعرة مف خبلؿ التٌكرار ىنا مف طرح قضيتيا لممتمقي بصكرة تجعمو يتفاعؿ معيا،
مناحي الحياة .تقكؿ نازؾ المبلئكة حكؿ دكر التٌكرار
السيطرة ال ٌذككرٌية عمى
كيقؼ في صفيا ضد ٌ
ٌ
في إيصاؿ الفكرة لممتمقٌي  ":فالتٌكرار يضع بيف أيدينا مفتاحا لمفكرة المتسمطة عمى ال ٌشاعر ،كىك
بذلؾ أحد األضكاء البلشعكرٌية الٌتي يسمطيا ال ٌشعر عمى أعماؽ ال ٌشاعر فيضيئيا بحيث نطٌمع
عمييا"(ُ).
يعد مف مظاىر المٌغة ال ٌشعرٌية
الصباح كالٌذم ٌ
كمف أشكاؿ تكرار الكممة في شعر سعاد ٌ
اإلحصائي لدكاكينيا ال ٌشعرية
الحديثة تكرار الفعؿ الذم سجؿ حظك ار بار از مف خبلؿ المسح
ٌ
المدركسة ،كذلؾ راجع لكثرة األحداث الٌتي مرت عمى حياة ال ٌشاعرة مف فقداف لفمذة كبدىا كىك
حدث عظيـ؛ كربما كاف ىناؾ حدث أعظـ مف فقدىا لكلدىا ،كىك فقدانيا لكطنيا في فترة احتبللو،
فجاء تكرار الفعؿ ليعبر عف تزاحـ ىذه األحداث المؤلمة في حياة ال ٌشاعرةػ ،فالفعؿ يممؾ القدرة عمى
أف
التٌعبير عف التٌجربة الٌتي مرت بيا ،كىك أكثر قدرة عمى استيعاب األحداث التي عاشتيا ،كما ٌ
نمائية متطكرة قادر عمى استيعاب آالـ ال ٌشاعرة كىمكميا.
الفعؿ ذك طبيعة ٌ
كيظير تكرار الفعؿ كاضحا في قصيدة (مف قتؿ الككيت)(ِ) ،تقكؿ:
الككيت؟
ىم ٍف قىتى ىؿ
ي

)ُ) المبلئكة :قضايا الشعر المعاصر ،صِِْ.ِّْ-
ِ
الصباح لمنشر كالتكزيع ،الككيتَُٗٗ ،ـ
لصباح؛ سعاد :ديكاف برقيات عاجمة إلى كطني ،طْ ،دار سعاد ٌ
()ا ٌ

،صٕٔ.
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القدر ..
نتيـ
ى
القضاء ك ٍ
كفى  ..كفى  ..ي
األشباح ..
كنمعف
بقتمًيا..
ٍ
ي
فكؽ ً
قبرىا
كفى  ..كفى  ..نجمس ى
اح
نمزؽ
ي
الثياب ..أك نستحضر األرك ٍ
ى
نيرب مف يذينكبًنا..
كفى ..كفى..
ي
أليس في أحضانًنا..
اح؟
ترعر ى
ع السفٌ ٍ
متتالية في مقطع كاحد ست (ٔ) مرات ،كالٌذم
مكسيقية
فقد تكرر الفعؿ (كفى) بنغمة
ٌ
ٌ
الرفض في إلقاء التٌيـ جزافا عمف تسبب في احتبلؿ
يفيد التٌكقؼ ،كالتٌأكيد كاإللحاح عمى حالة ٌ
الككيت ،كاغماض العيف عف الفاعؿ الحقيقي ،فنحف أماـ مشيد صاخب تعمك فيو األصكات ،ك ٌؿ
فريؽ يتيـ اآلخر بالتٌقصير كيمكمو عمى ٌأنو المتسبب في احتبلؿ الككيت ،فيأتي تكرار الفعؿ
(كفى) ككأنو صرخة مف ال ٌشاعرة في كجو المتبلكميف بضركرة التٌكقؼ عف ىذا الجداؿ الٌذم يبتعد
داللية يجعمو عنص ار جكىرٌيا في
إف التٌكرار ىنا يعمؿ عمى شحف الفعؿ بطاقة ٌ
عف الجاني الحقيقيٌ .
بناء القصيدة.
أحبؾ)(ُ) ،كلكف ىذا التٌكرار جاء
كمف األمثمة األخرل عمى تكرار الفعؿ قصيدة (سأبقى ٌ
ُ
الصباح؛ سعاد :ديكاف خذني إلى حدكد الشمس،طّ ،دار سعاد الصباح لمنشر كالتكزيع ،الككيتُٕٗٗ،ـ،
() ٌ
صٗٔ.
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عمى صكرة مغايرة لصكرة التٌكرار السابقة إذ لـ ً
يأت متتابعا في المقطع نفسو ،كاٌنما جاء مكزعا
ٌ
عمى مقاطع القصيدة ،تقكؿ:
أحبك..
رغـ ألكؼ العيكب الصغيرة فيؾ
كأعرف أنؾ ال تستحؽ عطائي.
أحبك جدا..
كأعرف أف مزاجؾ
غيـ ..كبرؽ ..كرعد
كأني تزكجت فصؿ الشتاء
كأعرف أف التقدـ صعب
كأف التراجع صعب
تكرر الفعؿ ( أعرؼ) سبع (ٕ) مرات كىك فعؿ مضارع داؿ عمى استم اررٌية المعرفة بطبيعة
المحبكب ،كتك ارره يدلٌؿ عمى ىذه المعرفة األكيدة بشخص الحبيب ،كفي المقابؿ أيضا تكرر الفعؿ
الرغبة
(أحبؾ) اثنتا عشرة (ُِ) مرة ،كىك فعؿ مضارع داؿ عمى استم اررٌية
ٌ
ٌ
الحب ،كتك ارره يفيد ٌ
بالحب .كأقامت ال ٌشاعرة بيف الفعميف مقابمة كحكارٌية ،إذ جاء
الممحة لدل ال ٌشاعرة في االستمرار
ٌ
الحب،
تحبو كمع ذلؾ تعرؼ مف البداية ٌأنو ال يستحؽ ىذا
ٌ
أحبؾ ،فيي ٌ
الفعؿ أعرؼ تاليا لمفعؿ ٌ
إف ىذا التٌكرار أفاد
أف ىذا
الحب مف المستحيبلت ،كمع ك ٌؿ ما تعرفو ٌإال ٌأنيا ٌ
ٌ
تحبوٌ ،
كتعرؼ أيضا ٌ
أف
الرغبة الممحة المستمرة لدل ال ٌشاعرة في ٌأنيا كاعية لحقيقة
ٌ
الحب الٌذم تعيشو كتعرؼ نيايتوٌ ،إال ٌ
ٌ
أف قكة القمب ىي الٌتي انتصرت عمى قكة
تكرارىا لمفعؿ ( أحبؾ) اثنتا عشرة (ُِ) مرة ،أكحى ٌ
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األنثكية
الحب ىي الٌتي انتصرت عمى قكة المعرفة ،كىذا التٌكرار لمفعميف يكشؼ الطبيعة
العقؿ ،فقكة
ٌ
ٌ
الحب مف
العاطفية .فقد استطاعت ال ٌشاعرة مف خبلؿ المقابمة بيف الفعميف أف تظير حالة العشؽ ك ٌ
ٌ
الصراع الٌذم تعيشو بيف قمب متعمؽ بحبيبيا ،ككاقع يدلؿ عمى استحالة ىذا
طرؼ كاحد ،كتعبر عف ٌ
كحيكية مف خبلؿ المقابمة بيف ( أحبؾ – أعرؼ)
حركية
الحب ،ك أضفى ىذا التٌكرار عمى القصيدة
ٌ
ٌ
ٌ
الضعؼ
 ،فقد تمكف ىذا التٌكرار مف تحقيؽ طاقات تعبيرٌية ىائمة ،كايصاؿ حالة العشؽ ك ٌ
كاالستسبلـ إلى المتمقٌي؛ كالٌتي تعيشيا اتجاه ىذا الحبيب الٌذم تعمؽ بو القمب مع ما تعرفو مف
الحب.
نياية ليذا
ٌ
النماذج األخرل عمى تكرار الفعؿ ،الفعؿ (يرجع) في قصيدة (سيرحؿ المغكؿ)(ُ)،
كمف ٌ
تقكؿ:
المغكؿ
سيرح يؿ
ٍ
ً
مكانو
البحر إلى
كيرجعُ
ي
ً
مكانو
كيرجعُ النخ يؿ إلى
الككيتي إلى عنك ً
انو
الشعب
ُّ
ي
كيرجعُ
الحقكؿ
اج ،ك
ٍ
الشطآف ،كاألمك ي
ي
كترجعُ
الشمس ِّ
بيت
كتشرؽ
بكؿ ٍ
ي
ي
لمككيت..
الككيت
ٍ
ي
كترجعُ
كررت ال ٌشاعرة الفعؿ( ترجع ،نرجع ،سنرجع) أريع عشرة (ُْ) مرة  ،كىذا التٌكرار جاء
أف عممية تحرير الككيت تحتاج لفعؿ
ليعبر عف حالة األمؿ بحتمية ٌ
النصر عمى ىذا المحتؿ ،ك ٌ
ُ
الصباح :ديكاف برقيات عاجمة إلى كطني ،صْٕ.
() ٌ
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الزمف سيرجع إلى أصحابو ،فقد استطاعت ال ٌشاعرة
أف الحؽ ميما طاؿ ٌ
جماعي( نرجع ،سنرجع) ،ك ٌ
التٌعبير عف ىذا المعنى مف خبلؿ تكرارىا لمفعؿ( يرجع) كما ٌأنيا تمكنت مف خبلؿ ىذا التٌكرار
استثارة كعي المتمقٌي ليعيش مع ال ٌشاعرة م اررة فقداف الكطف ،فيتعاطؼ مع قضيتيا كيناصرىا،
مكسيقيا
إف ىذا التٌكرار منح القصيدة نغما
كباآلتي يتعاطؼ مع القضية
ٌ
ٌ
الككيتية كيناصرىا أيضاٌ ،
األساسي الٌذم بنيت عميو فكرة القصيدة ،كأدل دكره في تماسؾ بنية
متميزا ،كما ٌأنو شكؿ المحكر
ٌ
م.
ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
الضمائر
ب -تكرار ّ
ربط ركماف ياكبسكف ك ٌؿ ضمير مف ضمائر المتكمـ أك المخاطب أك الغائب بكظيفة تتصؿ
االنفعالية،
الرسالة يستدعي الكظيفة
ٌ
بو ،فجعؿ ضمير األنا ( ضمير المتكمـ) كالخاص بمرسؿ ٌ
دائية ،كضمير اليك(
كضمير األنت (ضمير المخاطب) ك
الخاص بالمرسؿ إليو يرسخ الكظيفة ٌ
الن ٌ
ٌ
المرجعية(ُ).
ضمير الغائب) يظير الكظيفة
ٌ
لمداللة عمى معنى يريد ال ٌشاعر تأكيده ،كمف خبلؿ
النكع مف التٌكرار ىك ٌ
إف كظيفة ىذا ٌ
ٌ
الضمائر
تتبع ٌ
الضميريف( أنا) ك( أنت) أكثر ٌ
أف ٌ
الصباح تبيف ٌ
الدكاكيف المدركسة لم ٌشاعرة سعاد ٌ
شيكعا كاستعماال في شعرىا.

)ُ) ينظر :ياكبسكف :قضايا ال ٌشعرٌية ،صَّ.

115

كمف خبلؿ رصد ىذه الظٌاىرة في دكاكينيا المدركسة يتبيف اآلتي:
الضمائر/أنا
ظاىرة تكرار ٌ

الديكاف /عدد القصائد
ٌ

عدد مرات التٌكرار

نسبة التٌكرار

أمنية َٓ/

ٔ

ُِ%

إليؾ يا كلدمَِ/

ُ

ٓ%

فتافيت امرأةُٖ/

ٓ

ِٖ%

في البدء كانت األنثىٕٗ/

ِ

ِ%

برقيات عاجمة إلى كطنيٕ/

ُ

ُْ%

حبٖ/
قصائد ٌ

ِ

ِٓ%

امرأة ببل سكاحؿَُ/

ِ

َِ%

خذني إلى حدكد ال ٌشمسُْ/

َ

َ%

كالكركد تعرؼ الغضبِْ/

ُ

ْ%

أف ىذه الظٌاىرة التٌك اررٌية بمغت نسب
السابؽ ٌ
ٌ
إف المبلحظات الٌتي تستشؼ مف الجدكؿ ٌ
الدكاكيف المدركسة ،فقد كصمت نسبتيا إلى (َ )%في ديكاف (خذني إلى حدكد
متدنية في جميع ٌ
ٌ
ال ٌشمس ُٕٗٗـ) ،بينما كصمت أعمى نسبة ليا في ديكاف(فتافيت امرأة ُٖٔٗـ) بنسبة(ِٖ،)%
النسبة بدأت ضعيفة مع أكؿ ديكاف لم ٌشاعرة ،ديكاف( أمنية ُُٕٗـ)
أف ىذه ٌ
كما يبلحظ أيضا ٌ
الدكاكيف المتقدمة ،باستثناء ديكاف (خذني
النسبة في ٌ
بنسبة( ُِ )%ثـ عاكدت باالرتفاع عف ىذه ٌ
أف ديكاف ( في البدء كانت األنثى ُٖٖٗـ)
إلى حدكد ال ٌشمس ُٕٗٗـ) .كمما يجدر مبلحظتو ٌ
الزمف عف ك ٌؿ مف ديكاف
بمغت نسبة حضكر ىذه الظٌاىرة فيو(ِ ،)%مع العمـ ٌأنو ديكاف متقدـ في ٌ
( أمنية ،كاليؾ يا كلدم ،كفتافيت امرأة)  ،كمع ذلؾ جاءت نسبة ىذه الظٌاىرة فيو منخفضة عف
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الدكاكيف المذككرة.
ٌ
النحك اآلتي:
كيظير مجمكع تكرار ضمير (أنا) في ٌ
الدكاكيف المدرسة عمى ٌ
الضمائر/أنا
ظاىرة تكرار ٌ

عدد مرات التكرار

المئكية
النسبة
ٌ
ٌ

َِ

ٖ%

النحك
الضمير (أنت) في ٌ
الدكاكيف المدركسة ،كالٌتي جاءت عمى ٌ
كننتقؿ لرصد ظاىرة تكرار ٌ
اآلتي:
الضمائر/أنت
ظاىرة تكرار ٌ

الديكاف /عدد القصائد
ٌ

عدد مرات التٌكرار

نسبة التٌكرار

أمنية َٓ/

ٔ

ُِ%

إليؾ يا كلدمَِ/

ْ

ُٗ%

فتافيت امرأةُٖ/

ٓ

ِٖ%

في البدء كانت األنثىٕٗ/

ِ

ِ%

برقيات عاجمة إلى كطنيٕ/

َ

َ%

حبٖ/
قصائد ٌ

َ

َ%

امرأة ببل سكاحؿَُ/

ِ

َِ%

خذني إلى حدكد ال ٌشمسُْ/

َ

َ%

كالكركد تعرؼ الغضبِْ/

ُ

ْ%
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أف البدايات كما ك ٌؿ ظاىرة بدأت ضعيفة في
مف القراءة
ٌ
السابؽ يظير ٌ
اإلحصائية لمجدكؿ ٌ
البلحقة لو (إليؾ يا كلدم
الدكاكيف ٌ
النسب باالرتفاع في ٌ
ديكاف( أمنية ُُٕٗـ) ثـ أخذت ىذه ٌ
ُِٖٗـ) بنسبة( ُٗ )%ثـ ارتفعت أكثر في ديكاف ( فتافيت امرأة ُٖٔٗـ) بنسبة (ِٖ )%ثـ
النسبة
عاكدت باالنخفاض في ديكاف (في البدء كانت األنثى ُٖٖٗـ) بنسبة (ِ ،)%بينما جاءت ٌ
حب ُِٗٗـ)،
المئكية صفرٌية في ك ٌؿ مف ديكاف(برقيات عاجمة إلى كطنيَُٗٗـ) كديكاف(قصائد ٌ
ٌ
الضمير (أنا)
أف نسبة حضكر ٌ
كديكاف(خذني إلى حدكد ال ٌشمس ُٕٗٗـ) .كما يجدر بنا مبلحظتو ٌ
الديكاف
الضمير أنت جاءت نسبتو حضكره في ٌ
بمغت في ديكاف ( إليؾ يا كلدم) نسبة (ٓ ،)%بينما ٌ
ثائي المكشح بالحزف
أف ىذا ٌ
نفسو مرتفعة؛ إذ بمغت (ُٗ ،)%كىذا إف د ٌؿ ٌ
فإنو يد ٌؿ عمى ٌ
الديكاف الر ٌ
عمى فقداف الكلد ،ذابت فيو (األنا) ال ٌشاعرة أماـ حضكر (األنت) األخرل لمكلد كفمذة الكبد ،كفي
حي يرزؽ أماميا.
تكرارىا لضمير(األنت) محاكلة منيا استحضار كلدىا ٌ
ككأنو ٌ
الدكاكيف المدركسة فقد جاءت عمى
الضمير (أنت) في ٌ
أما ٌ
النسبة المئكية لظاىرة تكرار ٌ
ٌ
النحك اآلتي:
ٌ
الضمائر/أنت عدد مرات التكرار
ظاىرة تكرار ٌ
َِ

المئكية
النسبة
ٌ
ٌ
ٖ%

الضمير (أنا) تكرر في (َِ) قصيدة ،كتكرر
أف ٌ
إف القراءة التٌ ٌ
حميمية لمجدكليف ،يبلحظ ٌ
ٌ
الضمير (أنت) بالعدد نفسو ،كىذا ربما يعكس الحالة الفكرٌية الٌتي تسيطر عمى ال ٌشاعرة في تحقيؽ
ٌ
مناحي الحياة المختمفة ،كىي ما
مرادىا ك أسمى أىدافيا؛ كىي المطالبة بالمساكاة بيف الجنسيف في
ٌ
الضميريف رسالة تعكس رغبة ال ٌشاعرة في
سعت إلى تحقيقو مف خبلؿ شعرىا ،فجاء التٌساكم بيف ٌ
118

م المسيطر عمى أرض
ي ال ٌذككر ٌ
تحقيؽ ىذه المساكاة ،كىك ما لـ تستطع تحقيقو في المجتمع القبم ٌ
الكاقع.
الضميريف فقد شكمت (ُٔ )%كىي نسبة تشكؿ مساحة مقبكلة مف
أما مجمكع تكرار ٌ
ٌ
الدكاكيف المدركسة.
مساحة ٌ
الضمير ( أنا) قصيدة (مثالية)(ُ) ،تقكؿ فييا:
كمف األمثمة الكاضحة عمى تكرار ٌ
أََنا َّ
يغ ىرل
لست أ ٍ
بالدنيا  ،كما فييا جميعا  ،ي
ؾ ًج ٍس ىار
أََنا ال أقب يؿ أف أغدك ألىكائ ى
ً
شبلء ًذ ٍك ىرل
أََنا ال أقب يؿ أف أحيا عمى
م اثنتا عشرة (ُِ) مرة  ،لتدلٌؿ
تكرر ٌ
السطر ال ٌشعر ٌ
الضمير المنفصؿ(أنا) في بداية ٌ
لمحب أماـ الحبيب الٌذم ال
األنثكية ،كفي إثبات ذاتيا المخمصة
ال ٌشاعرة عف رغبتيا في إثبات األنا
ٌ
ٌ
الحب ،كفي
السحر كالجماؿ ،فيي تحمؿ قمبا فياضا بالمشاعر ك ٌ
يكترث لمشاعرىا المتمكنة بألكاف ٌ
الحب.
المقابؿ يحمؿ ىك قمبا متصح ار خاليا مف ك ٌؿ مشاعر
ٌ
الحب كتخضع لو ،فيي مف خبلؿ ىذا
النساء الٌتي تضعؼ أماـ
كال ٌشاعرة مختمفة عف بقية ٌ
ٌ
األنثكية كبيف اآلخر الحبيب ،فكررت ضمير (األنا) عدة
التٌكرار تعقد مقارنة كاضحة بيف األنا
ٌ
بالنفس كتعرية لآلخر ،كىذا النكع مف التٌكرار كالمقارنة باألخر يثير كعي
قكم فيو ثقة ٌ
مرات بإيقاع ٌ
الحب الٌذم تحياه ال ٌشاعرة ،كنكعيتو ،كطريقتو.
المتمقٌي بحقيقة
ٌ
كمف أمثمة تكرار ضمير (أنا) قصيدتيا بعنكاف (أكراؽ مف مفكرة امرأة خميجية)(ُ) ،تقكؿ:

(ُ)الصباح؛ سعاد :ديكاف أمنية ،مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرةُُٕٗ ،ـ،صُّٔ.
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أنا الخميجيةي
ُّ
اء
التي ُّ
يمر مف بيف شفتييا خط اإلستك ٍ
ً
السدر الدائمةي االخضرٍار
أنا شجرةي
أنا البدكيةي
إليؾ مف ً
الصيف
بحار
التي جاءت ى
ٍ
َّ
مدرستؾ
الحب في
لتتعم ىـ
ٍ
فعممني...
األنثكية) في القصيدة إحدل كعشريف (ُِ) مرة ،كجميعيا تعكد عمى
تكرر ضمير (األنا
ٌ
داخميا ،أثار كعي المتمقٌي إلى مضمكف
لمضمير ش ٌكؿ إيقاعا
ٌ
ذات ال ٌشاعرة ،فاالستخداـ الكثيؼ ٌ
األنثكية) استدعى معو ك ٌؿ صكر
الفكرة الٌتي تريد ال ٌشاعرة إيصاليا لممتمقٌي ،فتكرار ضمير (األنا
ٌ
الس ً
در ،أنا
الراسخة في األصالة كالعركبة( أنا
ٌ
الخميجية ،أنا شجرةي ٌ
المرأة العر ٌبية ذات الجذكر ٌ
المره ،أنا الميرة ال ٌشاردة ،أنا
النخمةي العر ٌبيةي
ٍ
األصكؿ ،أنا ٌ
البدكيةي ،أنا ٌ
ٌ
الربابة  ..كالقيكة ٌ
النام  ..ك ٌ
أف ىذا التٌكرار
الحيةي...أنا ال ٌش ي
كيخ ..أنا ٍ
الص ٌ
الس ٌ
عدف  ،أنا الغجرٌيةي) كما ٌ
الميةي ...أنا ٌ
الخنجر ،أنا ٌ
السابقة يكحي بداللة االستسبلـ لمحبيب،
لضمير (األنا) كالٌذم جاء مرتبطا بك ٌؿ ىذه األسماء ٌ
الرضا
كحالة العشؽ الٌتي تعيشيا ال ٌشاعرة ،فيي عمى استعداد أف تككف لحبيبيا ما يريد لكي تناؿ ٌ
كالقبكؿ عنده.

ُ
الصباح :ديكاف فتافيت امرأة،صِْ.
() ٌ
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الضمير المنفصؿ (أنت) فقد تكرر بصكرة ممحكظة في قصيدة (أنت)(ُ) ،تقكؿ:
أما
ٌ
ٌ
أنت
أنتظر
نى ًم ٍف زمني
َّ
ٍ
أم يم ن
كر؟
أنت في
ك َ
عيني أحمى ٌ
الص ٍ
ٌ
أنت الخياؿ الطمؽ في ً
أكجو
ضر
م ٌ
أنت الربيع ال ٌشاعر ٌ
الن ٍ
الضمير المنفصؿ ( أنت) في بداية األسطر ال ٌشعرٌية
أقامت ال ٌشاعرة قصيدتيا عمى تكرار ٌ
الضمير في
ثماني(ٖ) مرات متكالية ،ككررتو مرتيف في ثنايا األسطر ،فكاف مجمكع تكرار ىذا ٌ
الحب كالعشؽ الٌتي تعيشيا،
جسدت ال ٌشاعرة مف خبلؿ تك ارره حالة
القصيدة عشر(َُ) مرات،
ٌ
ٌ
الضمير (أنت)
فالمحبكب ىك األنيس كىك الكجكد بما يحممو مف جماؿ كسحر ،كقد جعمت مف ٌ
عنكانا لقصيدتيا كمكضكعيا ،كاعتمدت عمى تكرار ركني الجممة االسمية ( أنت +الخياؿ )...كنكاة
تتجمع حكليا المعاني المختمفة الٌتي تريد أف تصؼ بيا محبكبيا ،كىذا التٌكرار يظير اإللحاح
ص.
الضمير المنفصؿ( أنت) مما يجعؿ المتمقٌي مقيدا لسمطة ىذا ٌ
ال ٌشديد عمى ٌ
الن ٌ
قكية ،تعكس رغبتيا في بث لكاعج
الضمير( أنت) أبنية متناسقة ٌ
شكمت ال ٌشاعرة مف تكرار ٌ
الحب الٌتي تحياىا مع محبكبيا ،كتعمقيا بو فيك مف يمنحيا الجماؿ ،كيشعرىا بجماؿ
قمبيا كحالة
ٌ
الحياة كسحرىا ،كىي عندما تتحدث عف المحبكب تصفو بأجمؿ ما في الككف مف صفات ،فيك
(ُ)الصباح :ديكاف أمنية ،صَُْ.
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الضمير (أنت) بشكؿ متتابع يجعؿ المتمقٌي
األحبلـ ،كالربيع كالعطر ك ٌ
الندل ،كلذلؾ كاف تكرار ٌ
نغميا
يحس
أف ىذا التٌكرار منح القصيدة إيقاعا ٌ
ٌ
بغنائية متسارعة متعمقة في الذات العاشقة .كما ٌ
عذبا.
كفي قصيدة(مقدمة)

(ُ)

الضمير (أنت) تقكؿ:
مثاؿ آخر عمى تكرار ٌ

ً
الصديؽ
نعـ
صديؽ
نت
ي
ي
قممي ،أ َ
العمر  ،يا ى
خير رفي و
فيؽ
ؽ أينما ٌ
عز الر ي
َ
أنت لي ي
أنت الفع يؿ يجرم صعدا في كمماتي
أنت َ
َ
تعرؼ آالمي كأسرىار حياتي
أنت مف
ي
َ
الضمير (أنت) في ىذه القصيدة سبع (ٕ) مرات متتالية ،ليككف الكنيس عف فقداف
تكرر ٌ
الضمير(أنت)
الصباح ،كالمخفؼ عنيا آلميا كأحزانيا ،فتكرار ٌ
مبارؾ االبف البكر لم ٌشاعرة سعاد ٌ
الضمير (أنت) استمد قكتو كحضكره مف خبلؿ
م قكة
أعطى ٌ
أف ٌ
ٌ
كفاعمية ،كما ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
الصفات المتعمقة بو ،كقد جعمت ال ٌشاعرة منو مرتك انز بنت عميو في ك ٌؿ مرة معنى جديدان كصفة
ٌ
جديدة ،كبيذا يصبح التٌكرار كسيمة إلى إثراء المكقؼ كشحذ ال ٌشعكر ،كما ك جعمت منو قكة فاعمة
ص لتؤكد عمى قيمة الكتابة في
جك ٌ
كسمطة ٌ
الن ٌ
قكية في نفس المتمقٌي لمتٌأثير عميو ،كجعمو يعيش ٌ
النفكس كأحزانيا.
التخفيؼ مف آالـ ٌ

ُ
الصباح؛ سعاد :ديكاف إليؾ يا كلدم،طِ ،منشكرات السبلسؿ ،الككيتُٖٗٓ ،ـ ،صْ.
() ٌ
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ىف) فقد جاء تكرارىا في شعر
أما بقية ٌ
الضمائر المنفصمة األخرل ( ىك ،ىما ،ىـ ،نحفٌ ،
الصباح قميبل.
سعاد ٌ
الصيغة
ج -تكرار ّ
الصيغ
مف أشكاؿ التٌكرار التي شكمت ظاىرة
ٌ
الصباح تكرار ٌ
أسمكبية في شعر سعاد ٌ
أف مف أفضؿ ركائز
اللي ك
اإليقاعيٌ ،
فية الٌتي تعمؿ عمى التٌكثيؼ ٌ
الصر ٌ
كيعد ركماف ياكبسكف ٌ
ٌ
ٌ
الد ٌ
المعجمية كتطابقات المعجـ التٌامة(ُ) ،كفي
م ىك القائـ عمى مستكل تنظيـ كترتيب التٌرادفات
ٌ
التٌكاز ٌ
جية ىي الٌتي تشكؿ إيقاع القصيدة ،كاٌنما يتعاضد اإليقاع
حقيقة األمر " فميس المكسيقى الخار ٌ
فية ال تظؿ خالية مف
اخمي مع اإليقاع
ٌ
الصر ٌ
الخارجي ليصبح التٌأثير أعمؽ كأشمؿ كأقكل ،فالبنى ٌ
ٌ
الد ٌ
السامع كمشاعره"(ِ).
نفسية كا ٌ
مدلكالت ٌ
يقاعية ،كاٌنما ىي متصمة بنفس المبدع كمحركة لنكازع ٌ

(ُ)ياكبسكف :قضايا الشعرية ،ص َُٔ.

(ِ)ربابعة؛ مكسى:ظاىرة التكازم في قصيدة الخنساء،مجمة دراسات ،األردف(،مجِِ)(،عٓ)ُٗٗٓ ،ـ،صَِّٓ.

123

كمف خبلؿ رصد ىذه الظٌاىرة في دكاكينيا المدركسة يتبيف اآلتي:
الصيغة
ظاىرة تكرار ٌ

عدد مرات التٌكرار

نسبة التٌكرار

الديكاف /عدد القصائد
ٌ
أمنية َٓ/

ّ

ٔ%

إليؾ يا كلدمَِ/

ّ

ُْ%

فتافيت امرأةُٖ/

ُّ

ِٕ%

في البدء كانت األنثىٕٗ/

ٔ

ٔ%

برقيات عاجمة إلى كطنيٕ/

ٕ

ََُ%

حبٖ/
قصائد ٌ

ُ

ُّ%

امرأة ببل سكاحؿَُ/

َ

َ%

خذني إلى حدكد ال ٌشمسُْ/

َ

َ%

كالكركد تعرؼ الغضبِْ/

ِ

ٖ%

الديكاف
كفي قراءة
السابؽ يظير كما ك ٌؿ ظاىرة ضعؼ حضكرىا في ٌ
ٌ
إحصائية لمجدكؿ ٌ
األكؿ ،ديكاف ( أمنية ُُٕٗـ) إذ بمغت نسبة الحضكر ليذه الظٌاىرة (ٔ )%ثـ أخذت ىذه الظٌاىرة
زمانيا عمى ديكاف (أمنية) إذ بمغت حضكرىا في ديكاف (إليؾ يا
الدكاكيف المتقدمة
باالرتفاع في ٌ
ٌ
كلدم ُِٖٗـ) نسبة( ُْ )%لتصؿ إلى مستكل مرتفع جدا في ديكاف ( فتافيت امرأة ُٖٔٗـ)
ثـ لتصؿ إلى مستكل أكثر ارتفاعا في الحضكر في ديكاف (برقيات عاجمة
بنسبة (ِٕ ، )%كمف ٌ
إلى كطني َُٗٗـ) بنسبة( ََُ ،)%كىذا مؤشر قكم إلى ارتقاء األسمكب لدل ال ٌشاعرة سعاد
الصباح ،ثـ عادت ىذه الظاىرة إلى االنخفاض كما ك ٌؿ ظاىرة في ديكاف ( في البدء كانت األنثى
ٌ
المئكية صفرٌية في دكاكيف(امرأة ببل سكاحؿ ُْٗٗـ)
النسبة
ُٖٖٗـ) بنسبة (ٔ ،)%بينما جاءت ٌ
ٌ
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ك(خذني إلى حدكد ال ٌشمس ُٕٗٗـ) ،كبنسبة حضكر (ٖ )%في ديكانيا األخير ( كالكركد تعرؼ
الغضب ََِٓـ) ليعكد مؤشر الظاىرة باالنخفاض مرة أخرل.
النحك اآلتي:
الكمية لتٌكرار ىذه الظٌاىرة في ٌ
الدكاكيف المدركسة فتظير عمى ٌ
أما ٌ
النسبة ٌ
ٌ
الصيغة
نسبة تكرار ٌ

عدد مرات التكرار

المئكية
النسبة
ٌ
ٌ

ّٓ

ُْ%

الصيغة لـ تحتؿ مساحة كاسعة مف
السابؽ ٌ
أف ظاىرة تكرار ٌ
يبلحظ مف قراءة الجدكؿ ٌ
الصباح ،فقد شكمت ما نسبتو (ُْ )%مف مساحة دكاكينيا المدركسة ،إذ
دكاكيف ال ٌشاعرة سعاد ٌ
أف
خمت بعض ٌ
السابؽ ،كىذا يعني ٌ
الدكاكيف مف ىذه الظٌاىرة ،كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ ٌ
الصرفية في دككاينيا ،كمع ىذا فقد ش ٌكؿ
ال ٌشاعرة لـ تقـ باستغبلؿ الطٌاقات اليائمة ك ٌ
الد ٌ
لمصيغ ٌ
اللية ٌ
اللي في مكانيا الٌذم
الصرفية عمى قمتيا ظاىرة
أسمكبية مميزة أدت دكرىا ٌ
ٌ
لمصيغ ٌ
استخداميا ٌ
الد ٌ
ايستخدمت فيو.
فية ،تكرار صيغة منتيى الجمكع في قصيدة (عاد
الصر ٌ
الصيغ ٌ
كمف األمثمة عمى تكرار ٌ
الربيع)(ُ) ،تقكؿ:
ٌ
العناقيد تدلّت  ...بأباري ِ
اب
و
َ
ق الشر ْ
ياب
اىير تحمّت...
َ
بأفانين الثّ ْ
واأل ز َ
الغياب
بعد
و
الربى َ
ْ
العصافير تجمّت  ...في ّ
َ
(ُ)الصباح :ديكاف أمنية ،صُٗ.
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جاءت صيغ منتيى الجمكع المتكررة عمى كزنيف(مفاعيؿ ،أفاعيؿ) كىذا ما خمؽ في ىذا
شد مف أسر المعنى العاـ لمقصيدة ،فال ٌشاعرة استطاعت أف تبرز صكرة
المقطع إيقاعا
مكسيقياٌ ،
ٌ
الصكرة تكرار صيغ منتيى الجمكع ،فيذه
الربيع بأجمؿ ثكب كأزىى صكرة ،كقد ساىـ في إبراز ىذه ٌ
ٌ
الدالة عمى الكثرة ،كما خمؽ
الصيغ ٌ
الربيع كاخض ارره ،كخضرتو تناسبيا ىذه ٌ
ٌ
الصكرة الكثيفة لجماؿ ٌ
خارجيا بيف ال ٌشاعرة كالمتمقٌي.
م ،كترابطا
تكرارىا تماسكا
داخميا بيف أجزاء ٌ
ٌ
ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
كفي قصيدة (فتافيت امرأة)(ُ) ،كررت ال ٌشاعرة صيغة اسـ الفاعؿ ،تقكؿ:
أييا المحتمني
أييا الحاكمني
أييا الحابسني
أييا المالكني
أييا الالبسني
النداء كبشكؿ متتابع خمس (ٓ) مرات جميعيا جاءت
جاء اسـ الفاعؿ متكر ار بعد أسمكب ٌ
معرفة بػ(أؿ) التٌعريؼ ،كما ٌأنيا جميعيا جاءت مضافة إلى ياء المتكمـ المؤنثة ،كاضافة المنادل
الرفؽ كالمٌيف كاألدب الجميؿ كالخمؽ(ِ) ،كتفيد أيضا
إلى (ياء المتكمـ) تدؿ عمى المجاممة كالمٌطؼ ك ٌ
التٌكسؿ كاالستعطاؼ إلى المخاطب(ّ)،
ُ
الصباح :ديكاف فتافيت امرأة،صَّ.
() ٌ

(ِ) ينظر :الزمخشرم؛ جار اهلل :الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ،طّ ،دار الكتاب العربي،
بيركتُٖٕٗ،ـُٗ-ُٖ/ّ،

(ّ)الزمخشرم :الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ :نفسو.َِ/ّ،
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(ُ)
السابقة
كما ٌأنيا تيشعر المخاطب بالتحنف عميو  .كقد جاء ٌ
النداء في األسطر ال ٌشعرٌية ٌ

معب ار عف ىذه الحاالت الثٌبلث.
م،
كقد كاف لتٌكرار صيغة اسـ الفاعؿ ىنا كقعو في تشكيؿ اإليقاع العاـ ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
لمن ٌ
لكنيا عبلقة قائمة
أف العبلقة بيف ال ٌشاعرة كمحبكبيا عبلقة عشؽٌ ،
الصيغة ٌ
كيظير مف خبلؿ ىذه ٌ
سادم يمارسو الحبيب ،فيك المسيطر عمييا بك ٌؿ
حب
السيطرة مف قبؿ الحبيبٌ ،إنو ٌ
ٌ
عمى االستبداد ك ٌ
السيطرة ( ،احتبلؿ ،حكـ،حبس،ممؾ ،تمبس) فال ٌشاعرة مستسممة ك ٌؿ االستسبلـ لمحبكبيا،
أشكاؿ ٌ
فيك الفاعؿ المطمؽ كالمسيطر الكحيد عمى ك ٌؿ تفاصيميا ،سيطرة مستمرة غير منتيية ،بداللة اسـ
بالنسبة لمفعؿ ،فيك أدكـ كأثبت في المعنى مف الفعؿ(ِ)؛ لذا كاف
الداؿ عمى ٌ
الفاعؿ ٌ
الدكاـ كالثبكت ٌ
اسـ الفاعؿ قاد ار عمى كصؼ الحالة الٌتي تعيشيا ال ٌشاعرة .فقد استطاع تكرار صيغة اسـ الفاعؿ
إيقاعي كاضح.
م
مف خمؽ تكاز ٌ
ٌ
فية ،تكرار صيغة اسـ المفعكؿ في قصيدة (مف امرأة
الصر ٌ
الصيغ ٌ
كمف األمثمة عمى تكرار ٌ
الناصر) (ّ) ،تقكؿ فييا:
ناصرٌية إلى جماؿ عبد ٌ
ً
العظيـ
ناصر
يا
ى
ً
الكطف
أخبار
ىؿ تق أير في منفاؾ
ى
مغتصب.
فبعضو
ُ
ٌ
مؤجر.
وبعضو
ٌ
وبعضو مقطعٌ.
(ُ )

ينظر :أبك حياف النككم األندلسي :البحر المحيط في التفسير،تحقيؽ :صدقي محمد جميؿ،دار الفكر،

بيركتَََِ،ـ.ِْٖ،ّْٓ/ٖ،
الداللة ،طِ ،دار النشر لمجامعات ،القاىرة ،َُُِ،صُٕ.
(ِ)عكاشة؛ محمكد :التحميؿ المغكم في ضكء عمـ ٌ
ّ
الصباح :ديكاف فتافيت امرأة،صُِّ.
() ٌ

127

وبعضو مرقعٌ.
وبعضو مطبعٌ.
منغمق.
وبعضو
ٌ
منفتح.
وبعضو
ٌ
مسالم،
وبعضو
ٌ
مستسمم..
وبعضو
ٌ
أف تكرار اسـ المفعكؿ جاء نكرة في ىذا المقطع ،كقد تكرر تسع(ٗ) مرات ،كمف
نبلحظ ٌ
خبلؿ ىذا التٌكرار تؤكد ال ٌشاعرة عمى الحاؿ الٌتي كصؿ إلييا الكطف العربي مف التٌدىكر كالتٌخمؼ
الدالة عمى مف كقع عميو الفعؿ عمى كجو الثبكت،
كالخذالف؛ لذا استعممت صيغة اسـ المفعكؿ ٌ
بالنسبة إلى الفعؿ ،فالكطف ىك (المغتصب ،كالمؤجر
بداللة اسـ المفعكؿ ٌ
الداؿ عمى الثبكت ٌ
أما تنكيره فيك
بيٌ ،
...الخ) ،كىذا التٌكرار يدؿ عمى الحاؿ الخطيرة الٌتي كصؿ إلييا الكطف العر ٌ
أف الكطف العربي (مؤجر ،مغتصب ،مقطع )...ال عمى كجو التٌعييف ،كاٌنما مف شدة
ٌ
لمداللة عمى ٌ
كتية فمف
الضعيؼ كمف
أما مف ٌ
الص ٌ
ىكانو كضعفو أصبح مستباح مف الجميع مف ٌ
الناحية ٌ
ٌ
القكمٌ ،
الصيغة مف نغـ
مكسيقي عذب ،يعمؿ عمى تعميؽ الفكرة كتثبيتيا كابرازىا.
المبلحظ ما يحدثو تكرار ٌ
ٌ
(أتفعؿ) ٌلداللة عمى التٌكمؼ ،كمثاليا
فية ،تكرار صيغة
الصر ٌ
ٌ
الصيغ ٌ
كمف نماذج تكرار ٌ
قصيدة (أنثى َََِ) (ُ) ،تقكؿ:
أتجم َل
قد كان بوسعي أن ّ

ُ
الصباح؛ سعاد :ديكاف في البدء كانت األنثى ،رياض الريس لمكتب كالنشر ،لندف(،د.ت) ،صُٓ.
() ٌ
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أتكح َل
أن ّ
أن أتدلّ َل
ص تحت الشمس كان بوسعي
أتحم َ
أن ّ
الياقوت
أن أتش ّك َل بالفيروز ،و
ْ
كالممكات
وأن أتث ّنى
ْ
النساء
استطاعت ال ٌشاعرة أف تعبر عف حالة الثٌكرة الٌتي في داخميا ،ك ٌأنيا ليست كبقية ٌ
حياتيف
النساء في
يمكنيف أف
البلتي
ٌ
يظيرف بأجمؿ صكرة ،ك ٌأنيا بإمكانيا أف تمارس ما تمارسو ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
(تفعؿ)
ٌ
اليكمية المعتادة ،كقد استطاعت أف تعبر عف رفضيا ليذه المظاىر باستخداميا صيغة ٌ
الدالة عمى التٌظاىر كالتٌكمؼ في القياـ بالفعؿ بصكرة فييا نكع مف المشقة كالمعاناة ،فال ٌشاعرة
ٌ
(أتجمؿ ،أتكحؿ ،أتدلؿ ،أتحمص ،أتشكؿ بالفيركز)
بإمكانيا كبمقدكرىا التٌظاىر بالقياـ بيذه األفعاؿ
ٌ
لكف ك ٌؿ ىذا ضد مبادئيا،
الرحبلت،
كبغيرىا مما تقكـ بو ٌ
ٌ
النساء كمبلحقة لؤلضكاء كاألزياء ،ك ٌ
فقضيتيا الٌتي تسعى إلييا أكبر مف ك ٌؿ ىذه األشياء ،فقد شغمتيا المطالبة بتحرر المرأة كمكاجية
م عف نفسيا.
المجتمع
القبمي ال ٌذككر ٌ
ٌ
د -تكرار البداية
االستيبللي ،كىك تكرار يعتمد عمى تكرار المٌفظة أك العبارة في بداية
كيعرؼ بالتٌكرار
ٌ
(ُ)
الضغط عمى
محمد صابر عبيد ٌ
بأنوٌ ":
األسطر ال ٌشعرٌية بشكؿ متتابع أك غير متتابع ٌ ،
كيعرفو ٌ

)ُ) الغرفي :حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر ،صَٗ.
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م
لغكية كاحدة ،كتككيدىا ٌ
حالة ٌ
عدة مرات بصيغ متشابية كمختمفة مف أجؿ الكصكؿ إلى كضع شعر ٌ
كداللي"(ُ).
إيقاعي
معيف قائـ عمى مستكييف رئيسييف:
ٌ
ٌ
كخاصة الٌذم يرد في بداية األبيات المتتابعة "قادر عمى إبراز التٌسمسؿ
كىذا التٌكرار
ٌ
السامع ،كىذا التٌكقٌع مف شأنو أف يجعؿ
مي يعيف في إثارة التٌكقع لدل ٌ
كالتٌتابع ،كا ٌف ىذا التٌتابع ال ٌشك ٌ
السامع أكثر تحف از لسماع ال ٌشاعر كاالنتباه إليو"(ِ).
ٌ
بالنسبة إلى التٌك اررات األخرل ،فيك األكثر في
كقد حقؽ تكرار البداية أعمى نسبة تكرار ٌ
السبب في تفكؽ تكرار البداية عمى أنكاع التٌك اررات األخرل راجع إلى رغبة
شعرىا ،كربما يبدك ٌ
أف ٌ
فإنيا تجد في البداية كسيمة رائعة
قكية ،كبما ٌأنيا ىي ال ٌشاعرة الثٌائرةٌ ،
ال ٌشاعرة بإف تنطمؽ ببداية ٌ
كحدة تمردىا ،كالثٌكرة عمى القبيمة ال ٌذككرٌية الياضمة لحقكؽ المرأة .فتكرار
لمتٌعبير عف قكة انفعاالتيا ٌ
البداية ىك صكت ال ٌشاعرة كصداىا الٌذم يتكرر بشكؿ متتابع في األسطر ال ٌشعرٌية ،كذلؾ كمٌو
لتيسمع المتمقٌي صكتيا ،كيتفاعؿ مع قضيتيا.

)ُ) عبيد:القصيدة العربية الحديثة،طِ ،عالـ الكتب الحديث ،إربدََُِ ،ـ ،ص َِْ.
)ِ)ربابعة :قراءات أسمكبية في الشعر الجاىمي ،صّٕ.

131

كمف خبلؿ رصد ىذه الظٌاىرة في دكاكينيا المدركسة يتبيف اآلتي:
ظاىرة تكرار البداية

الديكاف /عدد القصائد
ٌ

عدد مرات التٌكرار

نسبة التٌكرار

أمنية َٓ/

َ

َ%

إليؾ يا كلدمَِ/

ُْ

ٕٔ%

فتافيت امرأةُٖ/

ْْ

ِْْ%

في البدء كانت األنثىٕٗ/

ِٓ

ِٔ%

برقيات عاجمة إلى كطنيٕ/

ُِ

ََّ%

حبٖ/
قصائد ٌ

ِٓ

ُّّ%

امرأة ببل سكاحؿَُ/

ِٓ

َِٓ%

خذني إلى حدكد ال ٌشمسُْ/

ّٕ

ِْٔ%

كالكركد تعرؼ الغضبِْ/

ْٓ

ُٖٖ%

أف ىذه الظٌاىرة قد كانت معدكمة بشكؿ مطمؽ في ديكانيا األكؿ ( أمنية ُُٕٗـ)
كيبلحظ ٌ
بنسبة(َ )%بينما ارتفعت في ديكانيا الثٌاني ( إليؾ يا كلدم ُِٖٗـ) بنسبة (ٕٔ )%بشكؿ
ممحكظ مقارنة مع ديكانيا األكؿ ،ثـ عاكدت باالنخفاض في ديكانيا (في البدء كانت األنثى
البلحقة
ُٖٖٗـ) بنسبة( )ِٔ%ثـ عاكدت االرتفاع ،محافظة عمى ىذا االرتفاع في دكاكينيا ٌ
م لدل
لمنظر .كىذه القراءة
بشكؿ ممفت ٌ
ٌ
السابؽ تظير تطكر األسمكب ال ٌشعر ٌ
اإلحصائية لمجدكؿ ٌ
األسمكبية بشكؿ بارز في شعرىا.
الصباح ،كاستغبلليا ليذه الظاىرة
ٌ
ال ٌشاعرة سعاد ٌ
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الدكاكيف المدركسة نسبة مرتفعة كما يظير في
كقد بمغت نسبة تكرار ىذه الظٌاىرة في ٌ
الجدكؿ اآلتي:

نسبة تكرار البداية

عدد مرات التكرار

النسبة المئكية
ٌ

ِّٔ

ٓٗ%

أف ىذه الظٌاىرة حظيت بمساحة كاسعة
يبلحظ مف قراءة الجدكؿ
الخاص بتكرار البداية ٌ
ٌ
أسمكبية بارزة.
الدكاكيف المدركسة ،مما شكؿ ظاىرة
ككبيرة إذ ش ٌكمت نسبة (ٓٗ )%مف قصائد ٌ
ٌ
كمف أمثمة تكرار البداية قصيدة (لممرأة الككيتية في عيدىا)(ُ) ،تقكؿ:
ً
المنكف ..
أعيش تحت معطؼ
أريد أن
َ
ُ
أعيش في دائرة الزلز ً
اؿ
أريد أن
َ
ُ
السككف
ال دائرة ٌ
ً
الناس
أعيش في عيكف
أريد أن
َ
ُ
ال عيكني...
في ىذه القصيدة استخدمت ال ٌشاعرة أسمكب التٌكرار في بداية األسطر ال ٌشعرٌية ،كقد كررت
البداية (أريد أن أعيش) ثالث (ّ) مرات ،ككررت البداية (أريد أن متبكعا بفعؿ مضارع) خمس
عشرة (ُٓ) مرة .ثـ كررت (أريد من) أربع (ْ) مرات ،ك(أريد أن أىرب) مرتيف .فكاف مجمكع
التٌكرار الكمٌ ٌي لمفعؿ المضارع (أريد) كحده أربعا كعشريف ( ِْ) مرة.

ُ
الصباح؛ سعاد :ديكاف كالكركد..تعرؼ الغضب ،دار سعاد الصباح لمنشر كالتكزيع،الككيتََِٓ،ـ ،صِِٕ.
() ٌ
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ككأف ال ٌشاعرة في
جاء تكرار الفعؿ المضارع ( أريد) عمى مساحة القصيدة جميعيا،
ٌ
مظاىرة عارمة تحمؿ الفتات (أريد أف أعيش) ،كتيتؼ بإطبلؽ إرادة المرأة مف قيكد المجتمع
قبمية.
الصارـ الٌذم ال يستند إلى شرع كديف ،كاٌنما إلى عادات ٌ
ٌ
كىذا التٌكرار لمفعؿ ( أريد) يكحي برغبة ال ٌشاعرة في إيصاؿ صكتيا الثٌائر ،المطالب
إف تكرار ىذا
بتحقيؽ إرادة المرأة دكف أف يحاسبيا المجتمع عمى أشياء في نظره مف المحرماتٌ ،
القبمية الٌتي تقتؿ حرية المرأة ،كال
الفعؿ يكحي في رغبة ال ٌشاعرة في الخركج عف العادات كالتٌقاليد
ٌ
إف فعؿ اإلرادة ىنا يتمحكر حكلو فكرة القصيدة ،كقد نتج
تعطييا حتى أبسط حقكقيا في التٌعبيرٌ ،
إيقاعيا.
النكع مف التٌكرار تناغما كانسجاما
عف ىذا ٌ
ٌ
تكجو
محمد حسف عبداهلل في تكرار الفعؿ ( أريد) بؤرة ارتكاز
أساسيةٌ ،
ٌ
كقد جعؿ الباحث ٌ
فعالة في
المعنى كتؤطر االنفعاؿ المسيطر عمى القصيدة  .كما رأل في ارتفاع نسبة تك ارره أداة ٌ
تقكية كتكحيد بناء القصيدة كتماسكيا(ُ).
ٌ
الناصر)
كمف أمثمة تكرار البداية قصيدة(مف امرأة ناصرٌية إلى جماؿ عبد ٌ

(ِ)

كنا كبا انر معو في كتب الزماف
كنا خيكالن تشعؿ اآلفاؽ عنفكاف
كان ىك النسر الخرافي الذم يشيمنا
عمى جناحيو ،إلى شكاطئ األماف.

(ُ) ينظر :عبداهلل؛ محمد حسف :قصائد حب مف تراث العشؽ إلى جماليات الحداثة ،بحث مف كتاب :منارة عمى
الخميج الشاعرة سعاد الصباح ،المنتدل الثقافي المصرم(،د.ت).ِٕٖ/ُ ،

ِ
الصباح :ديكاف فتافيت امرأة ،صَّ.
() ٌ
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(كنا) ثماني
الناسخ ٌ
جاء تكرار البداية في ىذه القصيدة متنكعا ،فقد كررت ال ٌشاعرة الحرؼ ٌ
(ٖ) مرات في مقابؿ (كاف) تسع (ٗ) ككررت (كاف ىك) سبع (ٕ) مرات ،ثـ كررت في البداية
الضمير المنفصؿ ( ىك) ست (ٔ) مرات ،كمف ثـ كررت ( مف ىذه) ثبلث (ّ) مرات،
أيضا ٌ
ككررت البداية(كاف في ) مرتيف ،ثـ اخي ار كررت البداية (بعضو) عشر(َُ) مراتٌ .إننا حقيقة أماـ
م،
تكرار لمبداية كثيؼ كمتنكع ،ك كاف ليذا التٌكرار صداه
القكم منذ بداية تك ارره في ٌ
كؿ سطر شعر ٌ
ٌ
الناصر ،فيـ ما كانكا بيذا
إذ إ ٌف ال ٌشاعرة كغيرىا كانكا يستمدكف القكة كالشجاعة مف جماؿ عبد ٌ
اإلشعاع كالظٌيكر لكال كجكده ،ك استطاع ىذا التٌكرار لمبدايات ( كاف ،ككاف ىك  ،كىك ) الٌتي تشير
الناصر مف أف تيظير عظمة ىذا الرجؿ .كتيظير أفعالو المشرقة كالمشرفة،
إلى شخص جماؿ عبد ٌ
بالنضاؿ؛
كقد كاف لفقده مف أعظـ المصائب الٌتي لحقت
باألمة العر ٌبية ،حيث كانت حياتو حافمة ٌ
ٌ
الناصر األسطكرة عبر
لذلؾ نراىا تؤكد عمى ىذه المٌحظات العظيمة الٌتي مرت مف حياة جماؿ عبد ٌ
(كنا) كالمرتبطة بصفات المجتمع
ىذه األساليب التٌك اررٌية المتبلحقة ،ككاف تكرار البداية األكلى ٌ
الناصر قادرة عمى تجسيد الماضي بك ٌؿ أحداثو كاشراقاتو ،بينما
بي
القكم كالمستمدة مف قكة عبد ٌ
ٌ
العر ٌ
الناصر مف القكة
التٌك اررٌية الثانية (كاف ،ككاف ىك ،كىك) تؤكد كتردد ما كصؿ إليو جماؿ عبد ٌ
األمة المظمـ بعد فقداف جماؿ
ثـ تأتي التٌ ا
كررية األخيرة(بعضو) لتصؼ ما آلت إليو حاؿ ٌ
كالعظمةٌ ،
الناصر.
عبد ٌ
الصباح ظاىرة تكرار حركؼ الجر في بداية
كمف ظكاىر تكرار البداية عند ال ٌشاعرة سعاد ٌ
األسطر ال ٌشعرٌية ،فيذه الظٌاىرة بارزة بشكؿ يمفت االنتباه في كثير مف قصائدىا .مف مثؿ تكرار
حرؼ الجر (عف) في قصيدة (بيركت كانت كردة ...كأصبحت قضية)"(ُ) ،تقكؿ فييا:

(ُ) الصباح :ديكاف خذني إلى حدكد الشمس ،صُِٗ.
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بيركت . .
أبحث في
ي
ى
عيني ك طي ً
عن ً
كؿ قامتي .
لكف
َّ
أبحث عف عمرم  . .ك عف ذاكرتي .
ي
أبحث عف رسائمي األكلى . . .
ي
و عن عبلقتي األكلى . .
ك عن كعكدم األكلى . .
ً
ضيا قبيمتي . . .
الح ٌ
ب الذم ترفي ي
ك عن قصائد ي
القكية مف دخكلو عمى ألفاظ
تكرر حرؼ الجر(عف) عشر (َُ) مرات ،كقد اكتسب داللتو ٌ
ً
ً
ب ،أشيائي  ،يكتي ًب
مختمفة(لكف
ذات دالالت كرمكز
َّ
الح ٌ
عيني ،عمرم ،عبلقتي ،كعكدم ،قصائد ي
ً
ً
بً ،
ال ٌش ً ً
ص ً
منقكشة الز ً
الح ِّ
الح ِّ
ب ) كقد استطاع تكرار حرؼ الجر
باعة القيكًة،
عتر ،حرٌية ي
ص ي
عر ،ق ى
االستثنائية القائمة بيف ال ٌشاعرة كبيركت ،فيي ال تجد نفسيا ٌإال في بيركت
(عف) أف يكشؼ العبلقة
ٌ
بداللة قكليا:
بيركت
أبحث في
ُ
ى
عيني ك طي ً
عن ً
كؿ قامتي .
لكف
َّ
أبحث عف عمرم  . .ك عف ذاكرتي .
ي
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و عن عبلقتي األكلى . .
ك عن كعكدم األكلى . .
ً
ضيا قبيمتي
الح ٌ
ب الذم ترفي ي
ك عن قصائد ي
كاستطاع تكرار حرؼ الجر (عف) أف يبرز دكر بيركت كمدينة ال ٌشعر كالثٌقافة مف خبلؿ
ً
ص ً
ارتباطيا بألفاظ :عف قصائد الحب ،عن يكتي ًب ال ٌش ً
الح ِّ
ب.
ص ي
عر،عن ق ى
كمف األمثمة عمى تكرار البداية ،تكرار حرؼ الجر(مف) في قصيدة (العالـ أنت)(ُ) ،تقكؿ:
المكاف
من اسمؾ تبدأ جغرافية
ٍ
كمن عينيؾ تأخذ البحار ألكانيا
النيار
كمن ثغرؾ يكلد الميؿ ك ٍ
صكتؾ
كمن إقاعات
ٍ
يديؾ
كمن شراييف ٍ
أكلد أنا..
كيضربني ببل ىكاده
عمى كجيي يضربني..
ُ
الصباح :ديكاف فتافيت امرأة،صِٕ.
)( ٌ
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عمى صدرم يضربني
عمى ظيرم يضربني
عمى أصابعي يضربني..
حتى يصبغ دمي
جميع المحيطات بالمكف األحمر..
كمف الظٌكاىر التٌك اررية الٌتي تندرج تحت تكرار البداية تكرار حرؼ (الكاك) ،فقد تكرر في
القصيدة خمس(ٓ) مرات ،كجاء الحرؼ (عمى) مكر ار أربع (ْ) مرات ،كالٌذم منح ىذاف الحرفاف
قكية ىك دخكليما عمى ألفاظ ذات دالالت كأبعاد كاحدة ( اسمؾ ،عينيؾ ،ثغرؾ ،إقاعات
داللة ٌ
صكتؾ ،شراييف يديؾ) كمع اختبلؼ األلفاظ ٌإال ٌأنيا تشير إلى داللة كاحدة ،كىي داللة الكجكد
المجسدة في شخص الحبيب ،كالٌتي تعبر عف تعمؽ ال ٌشاعرة بحبيبيا ،فعنده تبدأ األشياء كعنده ىي
السيطرة
نفسيا تيكلد .كما جاء تكرار حرؼ جر ( عمى) مقترنا بألفاظ
خاصة بال ٌشاعرة ،كدالة عمى ٌ
ٌ
سادية تتمذذ بتعذيب الحبيب.
مف قبؿ الحبيب داللة ٌ
كمف األمثمة عمى تكرار البداية ،تكرار حرؼ (الكاك) في قصيدة (حرائؽ عمى الثمج)(ُ)،
تقكؿ:
يا الذم ال يشبًو رجبلن
رجؿ
و ال يشبًييوي ٍ
ُ
الصباح :ديكاف خذني إلى حدكد الشمس ،صُٗ.
() ٌ
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مرآتي أنػٍػت . . .
فما أجمؿ ىكجيي .
جيؼ "
الثمج في " ًم ٍ
ي
أسكٍد
ي
أسكد  ...ى
المتزحمقكف عمى الجميد
و
ى
ً
أسبلؾ أعصابي .
يتزحمقكف عمى
فض أف تستقبمىني
" ًم ي
جيؼ " تر ي
و ترًفض أف تكمٌمني . . .
و ترفض أف ً
عيػتي
تعترؼ بًشر ٌ
الضمائر
جاء حرؼ (الكاك) متكر ار في ىذه القصيدة ستا كأربعيف(ْٔ) مرة سابقا لؤلسماء ك ٌ
الربط بيف الكممات ،كالجمع بيف
كاألفعاؿ كالحركؼ ،فالكاك ىنا حرؼ كظيفتو األساسية ك ٌ
الن ٌ
حكية ىك ٌ
لكنو لو فكؽ ىذه الكظيفة كظيفة أخرل ىي استدعاء تمؾ
الصكر المتخالفة كالمتباعدة ،كالمتناقضةٌ ،
ٌ
نسية كحدىا مف غير
الصكر كالمكاقؼ الٌتي تعيش في ذاكرة ال ٌشاعرة كىي تزكر مدينة (مجيؼ) الفر ٌ
ٌ
الحب فبل
أف ك ٌؿ شيء في ىذه المدينة لـ يعترؼ بكجكدىا كحدىا ،ألٌنيا مدينة
ٌ
رفقة حبيبيا ،ككيؼ ٌ
عية لكجكد أنثى تمشي في شكارعيا ببل حبيب ،كقد تمكنت ال ٌشاعرة مف خبلؿ استعماليا
شر ٌ
لحرؼ(الكاك) باستدعاء ذكرياتيا مع حبيبيا في مدينة (مجيؼ) ،كاستطاعت التٌعبير عف أزمتيا
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ككحدتيا في مدينة (مجيؼ) مف خبلؿ تكرار ( الكاك) بعقد مقارنة بيف رحمتيا في (مجيؼ) كحيدة،
حية
السابقة مع حبيبيا ،كتصكير مشاىد ىذه المقارنة ٌ
كٌ
أف ك ٌؿ شيء فييا يرفضيا ،كبيف رحمتيا ٌ
أمامنا ،كالجمع بيف ىذه المشاىد المتناقضة مف خبلؿ تكرار (الكاك) .كما كاف ليذا التٌكرار دكر ميـ
م كتبلحـ مقاطع القصيدة بعضيا مع بعض.
في عممية تماسؾ ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
ق -تكرار العبارة
م ،كىك مف الكسائؿ الٌتي
إف لتكرار العبارة ا
دكر كاضحا في التٌأثير عمى بنية ٌ
ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
النكع مف التٌكرار يق ٌؿ في
يمجأ إلييا ال ٌشاعر
م بناء مترابطا متماسكا .كىذا ٌ
نصو ال ٌشعر ٌ
الحداثي لبناء ٌ
ٌ
الجاىمي(ُ) ،كمع قمتو ٌإال ٌأنو يشكؿ مممحا بار از في
شعرنا المعاصر ،بينما تكثر نماذجو في ال ٌشعر
ٌ
شعرنا المعاصر ،فقد أصبح " تكرار العبارة في العصر الحديث مظي ار أساسيا في ىيكؿ القصيدة،
كمرآة تعكس كثافة ال ٌشعكر المتعالي في نفس ال ٌشاعر ،كاضاءة معينة لمقارئ عمى تتبع المعاني
الصكر"(ِ).
كاألفكار ك ٌ
فإف تكرار العبارة تقكـ بدكر أكبر
ص نغما
فإذا كانت الكممة تمنح ٌ
ٌ
مكسيقيا كتماسكاٌ ،
الن ٌ
إيقاعية أكبر بفعؿ اتساع رقعتيا
ص طاقة
عمى مستكل المكسيقى "،فالعبارة المكررة تكسب ٌ
ٌ
الن ٌ
(ّ)
ص تبلحما بيف
كتية"  ،كما ٌأنيا تقكـ بدكر أكبر عمى مستكل التٌماسؾ ٌ
الص ٌ
ص ٌي ،إذ تمنح ا ٌلن ٌ
الن ٌ
ٌ

الخارجي ،كفي رسـ معالـ التٌقسيمات األكلى ألفكارىا،
أج ازئو كتعمؿ عمى "تحديد شكؿ القصيدة
ٌ

)ُ)المبلئكة :قضايا الشعر المعاصر ،صِّّ.

(ِ)عاشكر :التكرار في شعر محمكد دركيش ،صَُُ.

)ّ) شادة ؛سمػمى :البنية اإليقاعية في ديكاف "أعاصير مغرب" لػ "عباس محمكد العقاد" رسالة ماجستير ،كمية
اآلداب،جامعػة محمد خيضر بسكرة ،الجزائرَُِٓ ،ـ،صٕٓ نقبل عف (قاسـ ؛مقداد محمد :البنية االيقاعية في

شعر الجكاىرم ،طُ ،دار دجمة /عمافََُِ ،ـ ،صُٓٓ).
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السيما إف كانت ممتدة ،كىك بذلؾ قد يش ٌكؿ نقطة انطبلؽ لدل َّ
تكجيو لمقصيدة
الناقد عند ٌ
ٌ
بالتَّحميؿ"(ُ).
الصباح  ،فحينا يأتي في بداية
كىذا التٌكرار لمعبارة أخذ أشكاال مختمفة في شعر سعاد ٌ
المقاطع ال ٌشعرٌية كحينا آخر يأتي في نيايتيا ،أك في بداية األسطر ال ٌشعرٌية كمرة أخرل في ثنايا
البلزمة ،بينما العبارة
أما العبارة المتكررة في بداية المقاطع ال ٌشعرٌية فقد درستيا تحت باب ٌ
القصيدةٌ ،
م فقد يدرست تحت باب تكرار البداية ،أ ٌما في الفقرات اآلتية
السطر ال ٌشعر ٌ
الٌتي تكررت في بداية ٌ
بالدراسة كالتٌحميؿ تكرار العبارة الكاقعة في نياية المقاطع ال ٌشعرٌية أك ثناياىا.
فسأتناكؿ ٌ

)ُ) عاشكر:التٌكرار في شعر محمكد دركيش،صَُُ.
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كمف خبلؿ رصد ىذه الظٌاىرة في دكاكينيا المدركسة يتبيف اآلتي:
ظاىرة تكرار العبارة

الديكاف /عدد القصائد
ٌ

عدد مرات التٌكرار

نسبة التٌكرار

أمنية َٓ/

ِ

ْ%

إليؾ يا كلدمَِ/

ٕ

ّّ%

فتافيت امرأةُٖ/

ُٗ

َُٔ%

في البدء كانت األنثىٕٗ/

ٗ

ٗ%

برقيات عاجمة إلى كطنيٕ/

ِٓ

ّٕٓ%

حبٖ/
قصائد ٌ

ٖ

ََُ%

امرأة ببل سكاحؿَُ/

ٖ

َٖ%

خذني إلى حدكد ال ٌشمسُْ/

ُٗ

ُّٔ%

كالكركد تعرؼ الغضبِْ/

ِٔ

َُٖ%

أف نسبة حضكر ظاىرة تكرار العبارة كاف
إف القراءة
ٌ
السابؽ تظير ٌ
ٌ
اإلحصائية لمجدكؿ ٌ
الصباح األكؿ ،ديكاف( أمنية ُُٕٗـ) بنسبة(ْ ،)%بينما
ضعيفا جدا في ديكاف ال ٌشاعرة سعاد ٌ
ارتفعت بنسبة مقبكلة في ديكانيا الثٌاني( إليؾ يا كلدم ُِٖٗـ) بنسبة( ّّ )%لتعاكد االنخفاض
بشكؿ ممحكظ في ديكانيا(في البدء كانت األنثى ُٖٖٗـ) بنسبة(ٗ ،)%بينما ارتفعت بشكؿ
السابؽ ،كمما يؤكد كيدلؿ عمى تطكر
ممحكظ كبشكؿ مميز في دكاكينيا ٌ
البلحقة ،كما ييظير الجدكؿ ٌ
الرقي
الصباح ،كاستفادتيا مف المبلمح كالظٌكاىر
ٌ
أسمكب ال ٌشاعرة سعاد ٌ
األسمكبية الحديثة في ٌ
النيكض بمستكل شعرىا إلى درجة الحداثة.
كٌ
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النتائج اآلتي:
كمف إحصاء مجمكع ىذه الظٌاىرة في ٌ
الدكاكيف المدركسة ظيرت ٌ
نسبة تكرار العبارة

عدد مرات التكرار

المئكية
النسبة
ٌ
ٌ
َٓ%

ُِّ

استغمت ال ٌشاعرة ظاىرة تكرار العبارة في دكاكينيا المدركسة بشكؿ كاسع بمغ نسبة (َٓ)%
أسمكبية بارزة استطاعت أف تؤدم دكرىا
الدكاكيف المدركسة ،مما شكؿ ظاىرة
كىك ما يقارب نصؼ ٌ
ٌ
حب) ك
األسمكبي في شعرىا .كقد ظيرت ىذه الظٌاىرة
األسمكبية بشكؿ مميز في ديكانيا (قصائد ٌ
ٌ
ٌ
(برقيات عاجمة إلى كطني) ،ثـ ظيرت بشكؿ كبير أيضا في ديكانيا األخير (كالكركد تعرؼ
اإلبداعية.
الغضب) ،كىك ختاـ مرحمتيا
ٌ
كمف أمثمة ىذا النكع مف التٌكرار قصيدة (سيرحؿ المغكؿ) (ُ)  ،تقكؿ :
المغول
سيرح ُل
ْ
عن ِّ
و
كؿ و
طاىر مف أرضنا
شبر
المغول
سيرح ُل
ْ
ً
مكانو
البحر إلى
ي
كيرجعي
ً
مكانو
كيرجعي النخ يؿ إلى
الككيتي إلى عنك ً
انو
الشعب
ُّ
ي
كيرجعي
ُ
الصباح :ديكاف برقيات عاجمة إلى كطني ،صْٕ.
() ٌ
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الحقكؿ
اج ،ك
ٍ
الشطآف ،كاألمك ي
ي
كترجعي
الشمس ِّ
بيت
كتشرؽ
بكؿ ٍ
ي
ي
لمكويت
الكويت
ْ
ُ
وترجعُ
ففي ىذه القصيدة كررت ال ٌشاعرة عبارة(سيرحؿ المغكؿ) ست )ٔ) مرات ،كبيف ك ٌؿ عبارتيف
النحك
متكررتيف كررت بينيما عبارة (عف ك ٌؿ شبر طاىر مف أرضنا) فجاء شكؿ التٌك اررات عمى ٌ
اآلتي:
سيرحل المغول
عف كؿ شبر طاىر مف أرضنا
سيرحل المغول
أف ىذه العبارة (سيرحؿ المغكؿ )
كجعمت ال ٌشاعرة مف ىذه التٌك اررٌية محك ار لقصيدتيا ،كما ٌ
الدـ مع ك ٌؿ
إف ىذه العبارة يفكح منيا رائحة ٌ
السفؾ ك ٌ
تحمؿ دالالت تار ٌ
الدمارٌ ،
يخية تتعمؽ بالقتؿ ك ٌ
م
بالدـ كالبطش ،ك صكر ٌ
يخية ممكثة ٌ
ما تحممو مف ذاكرة تار ٌ
الدمار الٌتي ما عرؼ التٌاريخ البشر ٌ
أف ىذا المحتؿ رغـ جبركتو كبطشو سيرحؿ عف أرض الككيت الطٌاىرة.
مثمياٌ ،إال ٌ
النضاؿ حتى طرد االحتبلؿ .كيحمؿ قكة
إف تكرار ىذه العبارة يحمؿ شعكر اإلصرار عمى ٌ
ٌ
الراسخ بكجكب عكدة الحؽ إلى أصحابو ،كقد أكحى بكؿ ىذه المعاني تك اررٌية العبارة
اإليماف ٌ
(سيرحؿ المغكؿ) .
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كمف العبارات الٌتي شكمت محكرٌية في القصيدة عبارة (لف يستطيعكا أبدا) الٌتي تكررت ست
(ٔ) مرات .كتكررت العبارات اآلتية مرتيف في القصيدة ( كترجع الككيت لمككيت) ( ،سنرجع
الككيت)(،سنغرؽ التتار) ( ،سيطرد الذباب) (،لف تنتيي المقاكمة) ،ككررت عبارة( سكؼ نظؿ
دائما كراءىـ) ثبلث (ّ) مرات.
م لتعبر مف خبلؿ
نصيا ال ٌشعر ٌ
كقد جعمت ال ٌشاعرة مف ىذه العبارات محك ار أساسيا في ٌ
بالنصر كرجكع الحؽ إلى أصحابو،
تكرارىا ليذه العبارات عف حالة المقاكمة الٌتي ستنتيي حتما ٌ
إف تكرار العبارة أضفى
فك ٌؿ ىذه العبارات تكحي بدالالتيا إلى األمؿ كاإلصرار كحتمية ٌ
النصرٌ .
م كعمؿ عمى
عمى القصيدة قكة كتماسكا ،كما منحيا إيقاعا
مكسيقيا زاد مف تماسؾ ٌ
ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
تعزيز الفكرة كتقكيتيا كابرازىا.
كمثاؿ تكرار العبارة قصيدة (ماذا يبقى منؾ؟)(ُ)  ،تقكؿ:
منك؟
ماذا يبقى ْ
لست أفكر في تغييرؾ أبدان
ي
غيرت طبائعؾ الكحشيةى
لك ٌ
منك؟
ماذا يبقى ْ
ؾ
لست أفكر في تأديب ى
ي
تيذيبؾ..
أك
ى
فيؾ..
بت الطفؿ الطائش ى
لك ى ٌذ ي
ُ
الصباح :ديكاف في البدء كانت األنثى ،صّٔ.
() ٌ
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منؾ؟
فماذا يبقى ٍ
ؾ
لست أفكر في إخراجؾ مف فكضا ى
ي
يرؾ
فمك لمممت الكرؽ الممقى فكؽ سر ى
منك؟
ماذا يبقى ْ
أف التٌغيير في طبع
كررت ال ٌشاعرة عبارة (ماذا يبقى منك؟) سبع (ٕ) مرات ،لتؤكد عمى ٌ
بعض البشر قد يؤدم إلى تغيير صكرتيـ كك ٌؿ كيانيـ فبل يبقى مف حقيقتيـ شيئا ،حقؽ تكرار ىذه
مكسيقيا كاضحا ،ككما عمؿ عمى تكضيح الفكرة الٌتي تدكر حكليا
نصيا كايقاعا
العبارة تماسكا
ٌ
ٌ
القصيدة ،كالٌتي تمح عمى ذىف ال ٌشاعرة ما دفعيا إلى تكرارىا ،تقكؿ نازؾ المبلئكة إ ٌف المبدع في
داخمي ،كاختبلط مؤقت
كأنما "أصابتو رجة شعكرٌية أدت إلى أف يصاب بيذباف
حالة تك ارره لمعبارة ٌ
ٌ
في تفكيره ،فراحت العبارة تعيد نفسيا في ذىنو كدقات ساعة رتيبة"(ُ).
الال زمة
ز -تكرار ّ
البلزمة ىي عبارة عف مجمكعة مف األصكات أك الكممات الٌتي تعاد في الفقرات أك المقاطع
ٌ
م
البلزمة عمى نكعيفٌ :
ال ٌشعرٌية بصكرة منظمة .ك ٌ
البلزمة الثٌابتة كىي الٌتي يتكرر فييا بيت شعر ٌ
البلزمة المائعة :كىي الٌتي يط أر فييا تغير خفيؼ عمى البيت المكرر"(ِ).
في ،ك ٌ
بشكؿ حر ٌ
م أك جممة شعرٌية ،تتشكؿ
كيعرفيا
محمد عبيد ٌ
بأنيا تقكـ "عمى انتخاب سطر شعر ٌ
ٌ
ٌ
السطر أك
اللي محك ار
بمستكيييا
اإليقاعي ك ٌ
أساسا كمركزٌيا مف محاكر القصيدة .يتكرر ىذا ٌ
ٌ
الد ٌ
ٌ
)ُ) المبلئكة :قضايا الشعر المعاصر،صِّٓ.
)ِ)

ربابعة؛ مكسى:التكرار في الشعر الجاىمي :دراسة أسمكبية،مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات،

األردف(،مجٓ)(،عُ)َُٗٗ ،ـ ،صُِٔ.
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الجممة مف فترة كأخرل عمى شكؿ فكاصؿ تخضع في طكليا كقصرىا إلى طبيعة تجربة القصيدة
البلزمة في بنية القصيدة مف جية أخرل ،كقد تتعدد كظائؼ ىذا التٌكرار
مف جية ،كالى درجة تأثير ٌ
حسب الحاجة إلييا كحسب قدرتيا عمى األداء كالتأثير"(ُ).
إف مؤشرات التحميؿ األسمكبي لظاىرة تكرار الكممة كالعبارة ،تشير إلى دكرىما البارز في
م كتبلحمو ،كالتٌعبير عف انفعاؿ ال ٌشاعرة كأحاسيسيا ،فكذلؾ لتكرار
إظيار
مكسيقية ٌ
ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
الربط كالتماسؾ تحدث عمى مستكل
ٌ
البلزمة ٌ
الدكر نفسو ،كلكف بشكؿ أقكل كأكسع؛ ٌ
ألف عممية ٌ
مقاطع القصيدة .كمف رصد ىذه الظٌاىرة في دكاكينيا المدركسة يتبيف اآلتي:
البلزمة الثابتة
ظاىرة تكرار ٌ

الديكاف /عدد القصائد
ٌ

عدد مرات التٌكرار

نسبة التٌكرار

أمنية َٓ/

ّ

ٔ%

إليؾ يا كلدمَِ/

ِ

َُ%

فتافيت امرأةُٖ/

ٖ

ْْ%

في البدء كانت األنثىٕٗ/

ْ

ْ%

برقيات عاجمة إلى كطنيٕ/

ُ

ُْ%

حبٖ/
قصائد ٌ

ُ

ُّ%

امرأة ببل سكاحؿَُ/

ِ

َِ%

خذني إلى حدكد ال ٌشمسُْ/

ّ

ُِ%

كالكركد تعرؼ الغضبِْ/

ّ

ُّ%

)ُ) عبيد :القصيدة العربية الحديثة ،صِِْ.
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البلزمة الثٌابتة كاف ضعيفا
يبلحظ مف الجدكؿ
أف نسبة حضكر ظاىرة تكرار ٌ
اإلحصائي ٌ
ٌ
في ديكاف ال ٌشاعرة األكؿ( ،أمنية ُُٕٗـ) بنسبة(ٔ )%كديكانيا الثٌاني( إليؾ يا كلدم ُِٖٗـ)
بنسبة(َُ )%ثـ احتؿ ديكاف (فتافيت امرأة ُٖٔٗـ) المرتبة األكلى ،بنسبة(ْْ )%ثـ عاكدت
النسبة باالنخفاض بشكؿ ممحكظ في ديكانيا( في البدء كانت األنثى ُٖٖٗـ) محتبل المرتبة
لكنيا
النسبة باالرتفاع بصكرة ضئيمةٌ ،
األخيرة في حضكر ىذه الظٌاىرة كبنسبة(ْ ،)%ثـ عاكدت ٌ
الدكاكيف المتقدمة مف مسيرتيا ال ٌشعرٌية.
الضئيؿ في ٌ
حافظت عمى ىذا االرتفاع ٌ
النحك اآلتي:
كفي إحصائنا ليذه الظٌاىرة في جميع ٌ
النتائج عمى ٌ
الدكاكيف المدركسة ،كانت ٌ
البلزمة الثٌابتة
نسبة تكرار ٌ

عدد مرات التكرار

المئكية
النسبة
ٌ
ٌ

ِٕ

ُُ%

لبلزمة الثٌابتة ترددت في دكاكينيا (ِٕ) مرة ،بنسبة تقدر
أف ا ٌ
السابؽ ٌ
يظير مف الجدكؿ ٌ
بػ(ُُ ،)%كىي تش ٌكؿ نسبة ضئيمة.
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النحك
عممية
كفي
إحصائية ٌ
لبلزمة المائعة في ٌ
النتائج عمى ٌ
الدكاكيف المدركسة ظيرت ٌ
ٌ
ٌ
اآلتي:
البلزمة المائعة
ظاىرة تكرار ٌ

الديكاف /عدد القصائد
ٌ

عدد مرات التٌكرار

نسبة التٌكرار

أمنية َٓ/

ّ

ٔ%

إليؾ يا كلدمَِ/

ُ

ٓ%

فتافيت امرأةُٖ/

ِ

ُُ%

في البدء كانت األنثىٕٗ/

ْ

ْ%

برقيات عاجمة إلى كطنيٕ/

ُ

ُْ%

حبٖ/
قصائد ٌ

ّ

ّٖ%

امرأة ببل سكاحؿَُ/

ُ

َُ%

خذني إلى حدكد ال ٌشمسُْ/

ٔ

ّْ%

كالكركد تعرؼ الغضبِْ/

ِ

ٖ%

الدكاكيف المدركسة متقاربة في
يبلحظ أف نسبة تكظيؼ ظاىرة تكرار ٌ
البلزمة المائعة في ٌ
البلزمة الثٌابتة ،كقد جاء تكظيؼ ىذه الظٌاىرة بشكؿ مميز في ديكانيا (خذني إلى حدكد
النسبة مع ٌ
ٌ
الشمس ُٕٗٗـ)بنسبة(ّْ ،)%بينما كانت نسبة حضكر ىذه الظٌاىرة ضعيفا في ديكانيا األكؿ(
أمنية ُُٕٗـ) بنسبة(ٔ ،)%كديكانيا الثٌاني(إليؾ يا كلدم ُِٖٗـ) بنسبة(ٓ ،)%ثـ ارتفعت قميبل
في ديكانيا الثٌالث( فتافيت امرأة ُٖٔٗـ) بنسبة(ُُ )%لتعاكد انخفاضيا الممحكظ في ديكانيا( في
البدء كانت األنثى ُٖٖٗـ) بنسبة(ْ ،)%ثـ أخذت نسبة حضكر ىذه الظٌاىرة باالرتفاع عف
الدكاكيف المتقدمة .
السابقة ،كلكف بصكرة متفاكتة بيف ٌ
المستكيات ٌ
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البلزمة المائعة فتظير بحسب الجدكؿ اآلتي:
النسبة
المئكية لتكرار ظاىرة ٌ
أما ٌ
ٌ
ٌ
البلزمة المائعة عدد مرات التكرار
نسبة تكرار ٌ

المئكية
النسبة
ٌ
ٌ
ٗ%

ِّ

البلزمة بشكمييا الثٌابت كالمائع بمغ نسبة(َِ،)%
أف تكظيؼ ظاىرة تكرار ٌ
بيننما يبلحظ ٌ
كما يظير في الجدكؿ اآلتي:

البلزمة بشكمييا عدد مرات التكرار
نسبة تكرار ٌ
َٓ

المئكية
النسبة
ٌ
ٌ
َِ%

الدراسة ،كظيرت قيمتيا مف خبلؿ
كىي نسبة جيدة؛ إذ شكمت ظاىرة
أسمكبية استحقت ٌ
ٌ
الصباح ،كأدت دكرىا في عكس أفكار كانفعاالت ال ٌشاعرة
استغبلليا في مكانيا في شعر سعاد ٌ
كمشاعرىا.
البلزمة في شكمييا الثٌابتة
الصباح استخدمت ٌ
السابؽ يظير ٌ
أف ال ٌشاعرة سعاد ٌ
كمف الجدكؿ ٌ
البلزمة الثٌابتة في شعرىا قصيدة (أنت أدرل)(ُ) تقكؿ:
كالمائعة ،كمف أمثمة تكرار ٌ
الدرب مف أجمؾ زى ار
يا حبيبي  ،لك
فرشت ٌ
ي
الجك أضكاء ،كألحانا ،كعط ار
كمآلت ٌ
بر كبح ار
يا حبيبي كـ ترامت ليفتي ٌا
ُ
الصباح؛ سعاد :ديكاف أمنية ،صُُُ.
() ٌ
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النبت خم ار
عت األرض شكقا،
كسقيت ٌ
ي
كـ زر ي
إف قمبي ليس يعصي لؾ أم ار
يا حبيبيٌ ،
ىيأت لي تضحية  ...ىيأة لؾ عش ار
كمما ٌ
أنت أدرل.
حبي  ...ى
يا حبيبي ،ال تسؿ ما لكف ٌ
البلزمة( يا حبيبي) ،لتعبر مف خبلليا عف
انطمقت ال ٌشاعرة في ىذه القصيدة مف تكرار ٌ
ثـ المتمقٌي ،مستخدمة أسمكب
ٌ
حبيا ،فراحت ترددىا كتمح عمييا ليصؿ صداىا إلى الحبيب كمف ٌ
النداء المرتبط بالمنادل (حبيبي) يخرج عف
النداء ككسيمة لعقد الصمة بينيا كبيف الحبيب ،ىذا ٌ
ٌ
فسية ،كمشاعر
الرغبة في عكس الحالة
الكجدانية ٌ
الن ٌ
ٌ
معناه األصمي كىك طمب إقباؿ المنادل ،إلى ٌ
الحب الٌتي تريد ال ٌشاعرة اإلفصاح عنيا.
ٌ
ألف ىذه
امتدت ىذه ٌ
البلزمة جميع مقاطع القصيدة ،مما ساىـ في تماسؾ ٌ
م؛ ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
ص بإيقاع مكسيقى
ٌ
البلزمة شكمت رابطا بيف أجزاء القصيدة ،كما كاف لتكرارىا دكر في صبغ ٌ
الن ٌ
مميز ،كباآلتي تحقيؽ ىدفيا بإيصاؿ المشاعر كاألحاسيس الٌتي تريد إيصاليا إلى محبكبيا ،كالى
ثـ االنطبلؽ منيا
المتمقٌي مف بعد ،فيذه ٌ
البلزمة بمثابة نكاة لك ٌؿ مقطع تعاكد ال ٌشاعرة العكدة إليياٌ ،
الصادقة لحبيبيا ،فيي
البلزمة بمشاعر
إف ال ٌشاعرة تبكح مف خبلؿ تكرار ٌ
ٌ
إلى معنى جديدٌ ،
الحب ٌ
الحب الٌتي تعيشيا حكلت الككف إلى عالـ
الحب ،إفٌ حالة
عاشقة مميمة تحيا في عالـ ساحر مف
ٌ
ٌ
مف الجماؿ كا ٌلرقة كالعذكبة.
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كفي قصيدة (مف أمنية ..إلى مبارؾ)

(ُ)

مثاؿ و
البلزمة الثابتة ،تقكؿ:
ثاف عمى ٌ

يا أخي  ..أصبح لي اليكـ مف العمر سنة
قـ كىنئني ببعض البسمات المحسنة
أمي عد إلينا باألماني
يا أخي  ..مف أجؿ ٌ
قـ تجدىا زىرة قد ذبمت قبؿ األكاف
يا أخي  ..كا عيد ميبلدم سكل يكـ كئيب
بعد أف غيبت عنا أييا الكجو الحبيب
البلزمة ( يا أخي) الٌتي جاءت عمى لساف ابنتيا ألخييا
بدأت ال ٌشاعرة قصيدتيا بتكرار ٌ
قكيا تبعا ليذه العاطفة المتكشحة بالحزف
مبارؾ الٌذم فارؽ الحياة ،فقد جاء تكرار ٌ
البلزمة متدفقا ٌ
كاأللـ عمى أخت فقدت أخاىا ،كعمى ٌأـ تبكي ابنيا مف خبلؿ لساف ابنتيا ،فامتزجت مشاعر
األمكمة مع مشاعر األخكة في رثائية حزينة ،إف ىذا التٌكرار المٌزكمي قد حقؽ انسجاما كتماسكا
البلزمة( يا أخي) جعؿ منيا نكاة لمقصيدة
نغميا كاضحا
لمسماع.إف تكرار ٌ
نصيا ،كما حقؽ إيقاعا ٌ
ٌ
ٌ
ثـ تنطمؽ مف عندىا األحاسيس
تنطمؽ منيا األحاسيس كالعبارات لتعكد إليو مرة أخرل ،كمف ٌ
فالبلزمة ىذه ظمت
كالعبارات مرة أخرل،
البلزمة ىي المحرض عمى تتدفؽ المشاعرٌ .
ككأف ىذه ٌ
ٌ
مسيطرة عمى مقاطع القصيدة مشكمة الفكرة الرئيسة في القصيدة ،رامية بظبلليا عمى أبيات
النداء عمى إمكانية التٌعبير عف مشاعر الحزف كاأللـ الٌتي تعتصر قمب
القصيدة .كما ساعد أسمكب ٌ
ٌأـ فقدت ًفٍم ىذة كبدىا ،فكاف ليذه األداة دكر في خدمة المعنى المراد التٌعبير عنو.
البلزمة الثٌابتة ،قصيدة (اعتذر لؾ)(ِ) ،تقكؿ:
كمف األمثمة األخرل عمى ٌ
ُ
الصباح :ديكاف إليؾ يا كلدم ،صّٔ.
() ٌ

ِ
الصباح :ديكاف خذني إلى حدكد الشمس ،صُّ.
() ٌ
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اعتذر لك يا سيدي
اعتذر لؾ يا سيدم
اعتذر لؾ  ..مف أعماؽ القمب
كمف تشققات الفكر،
عف الزمف الضائع..
الذم لـ تكف فيو حبيبي
البلزمة ثابتة
أف ال ٌشاعرة قد كظفت الزمة ( اعتذر لؾ يا سيدم) كجاءت ىذه ٌ
نجد ىنا ٌ
ممتدة عمى جميع مقاطع القصيدة ،عبرت ال ٌشاعرة مف خبلليا عف مكقؼ االعتذار لحبيبيا،
كمف خبلؿ تكرارىا يظير إلحاح ال ٌشاعرة عمى فكرة االعتذار ،محاكلة مف خبلؿ ىذا التٌكرار
البلزمة نكاة القصيدة ،كفكرتيا الٌتي تدكر
الضغط عمى المتمقٌي إلثارة انتباىو كتكجيو ذىنو نحك ٌ
ٌ
البلزمة عف حالة العشؽ الٌتي تعيشيا ال ٌشاعرة إلى أف كصؿ بيا
حكليا القصيدة ،ك عكست ىذه ٌ
أف تمؾ المحظات تفمتت منيا دكف أف
الحاؿ إلى االعتذار عف لحظات عاشتيا مف غير ٌ
حب ،ك ٌ
م
يككف ىذا ال ٌشخص حبيبيا ،ك شكؿ ىذا التٌكرار ىندسة إيقاعية أضفت عمى ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
البلحقة،
نغمة عذبة أطربت اآلذاف ،كما ٌأنيا جعمت منيا نكاة كقاعدة لك ٌؿ األسطر ال ٌشعرٌية ٌ
البلزمة لـ ً
اعتباطيا كاٌنما ىك تكرار
يأت
إف ىذا التٌكرار ليذه ٌ
ٌ
كأداة ربط بيف مقاطع القصيدةٌ .
م الحديث.
الفن ٌي ٌ
منظٌـ مقصكد ،كىك مف أسس البناء ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
لمن ٌ
البلزمة المائعة ،تقكؿ ال ٌشاعرة في قصيدة (أكراؽ مف
البلزمة؛ ٌ
النكع الثٌاني مف تكرار ٌ
كمثاؿ ٌ
مفكرة امرأة خميجية)(ُ):

ُ
الصباح :ديكاف فتافيت امرأة،صِْ.
() ٌ

152

أنا الخميجي ُة
ُّ
اء
التي ُّ
يمر مف بيف شفتييا خط اإلستك ٍ
ِ
السدر الدائم ُة االخضر ْار
أنا شجرةُ
كفاكيةي ً
النحاس
النار ك
ٍ
أنا البدكيةي
الصيف
إليؾ مف بحار
التي جاءت ى
ٍ
َّ
مدرستؾ
الحب في
لتتعمـ
ٍ
ى
فعممني...
تحممؾ في خبلخيميا
أنا الغجريةي التي
ى
الطكيؿ
النحاسي
كحمقيا
ٍ
ٌ
ً
بؾ إلى ً
حدكد الدنيا
آخر
كتسافر ى
ي
الكلو..
كالى آخر حدكد ٍ

البلزمة (أنا الخميجي ُة) في المقطع
تش ٌكمت ىذه القصيدة مف ثماف مقاطع ،تكررت فييا ٌ
السابع كالثٌامف مف ىذه
السادس ،بينما خبل المقطع الثٌاني ك ٌ
الرابع كالخامس ك ٌ
األكؿ كالثٌالث ك ٌ
فية ،كاٌنما جرل عمييا بعض التٌغير الطٌفيؼ ،كىذا ما ش ٌكؿ مفاجئة لدل المتمقٌي،
ٌ
البلزمة الحر ٌ
فالقارئ ىنا بدأ القصيدة ببداية ( أنا الخميجية) كاذ بال ٌشاعرة في المقطع الثٌاني تجرم تغيي ار عمى
السادس ،ثـ تعمد إلى
ىذه المقطع ،ثـ تعاكد تكرار ٌ
الرابع كالخامس ك ٌ
البلزمة في المقطع الثٌالث ك ٌ
البلزمة ،كادخاؿ ال ٌشاعرة
إف عدـ ثبات ٌ
إجراء تغيير عمى ٌ
السابع كالثٌامفٌ ،
البلزمة في المقطع ٌ
أف القارئ كقد
الس
يككلكجي ليذا التٌغير ٌ
عمييا بعض التٌغيير ىك ما يضمف ليا نجاحيا "كالتٌفسير ٌ
ٌ
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مر بو ىذا المقطع يتذكره حيف يعكد إليو مكر انر في مكاف آخر مف القصيدة ،كىك بطبيعة الحاؿ
ٌ
السركر حيف يبلحظ
مر بو تمامان ،كلذلؾ يحس برعشة مف ٌ
يتكقع تكقعان غير كاع أف يجده كما ٌ
أف ال ٌشاعر يقدـ لو في حدكد ما سبؽ أف قرأه لكنان جديدان"(ُ).
أف الطٌريؽ قد اختمؼ ك ٌ
فجأة ٌ
سمية البسيطة شكبل لتكرار الزمتيا في ىذه القصيدة،
اتخذت ال ٌشاعرة مف الجممة اال ٌ
فسية لم ٌشاعرة
سمية متكافقة مع الحالة ٌ
الن ٌ
سمية تعبر عف الثٌبات ،فجاءت نمطية الجممة اال ٌ
كالجممة اال ٌ
م،
الٌتي تريد مف خبلؿ ضمير األنا كالزمتو
ٌ
(الخميجية) أف تظير ثباتيا في كجو المجتمع ال ٌذككر ٌ
ك ٌأنيا ثابتة في ثكرتيا لممطالبة بحقكؽ جنسيا ،كأف يككف ك ٌؿ شيء لمجميع كليس حك ار لم ٌذككر دكف
سمية فاعمية كقكة مف خبلؿ إثبات (األنا
اإلناث ،كاستطاعت ال ٌشاعرة أف تمنح ىذه ٌ
البلزمة اال ٌ
البلزمة جاءت في عدد مف المقطع غير ثابتةٌ ،إال ٌأنيا حممت نفس الفكرة الٌتي
أف ٌ
األنثكية) ،كمع ٌ
تدكر حكليا القصيدة كىك إثبات (األنا األنثكية) ذات األصكؿ العر ٌبية المتجذرة في أرض الخميج،
كال ٌشاعرة بتكرار الزمتيا كاإللحاح عمييا جعمت منيا نقطة ارتكاز تنطمؽ منيا في ك ٌؿ مقطع لتعبر
الخمفي
أف البناء
عنيا بمعاف جديدة " ٌ
الرنانة المنتظمة عنصر ميـ في بناء القصيدة ،كما ٌ
فالبلزمة ٌ
ٌ
يككف بنية متبلحمة متصمة"(ِ).
الٌذم أحدثتو ٌ
البلزمة استطاع أف ٌ
البلزمة المائعة قصيدة بعنكاف (لممرأة الككيتية في عيدىا)(ّ)،
كمف األمثمة األخرل عمى ٌ
تقكؿ فييا:
أريد ان أعيش تحت معطف المنون..
أريد ان أعيش في دائرة الزلزاؿ
(ُ)المبلئكة :قضايا الشعر المعاصر  ،ص ِّٔ.

(ِ)ربابعة:التكرار في الشعر الجاىمي :دراسة أسمكبية ،صُُٗ.
(ّ)الصباح :مف ديكاف كالكركد  ..تعرؼ الغضب،صِِٕ.
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ال دائرة السككف
أريد أن ألبس في تنقمي
الرعكد
قبعة ٌ
أريد أن أصادق الريح
كأف أعانؽ الغيكـ
أريد من يفيمني
لتطمع األزىار مف أنكثتي
أريد أن أقول ما أقولو..
مف دكف أف يتبعني السياؼ
أريد أن أفجر الوقت إلى شظايا
أريد أف أسترجع العمر الذم
خبأتو في داخؿ المرام
م؛ كلذا افتتحت
البلزمة تعمف الثٌكرة عمى المجتمع
إف ال ٌشاعرة مف خبلؿ ىذه ٌ
ٌ
القبمي ال ٌذككر ٌ
ٌ
البلزمة
البلزمة كجعمتيا منطمقا لثكرتيا كتمردىا ،كىذه الثٌكرة كالتٌمرد يناسبيا ٌ
ال ٌشاعرة قصيدتيا بيذه ٌ
البلزمة
ألف حالة الثٌكرة كالتٌمرد دائما تعبر عف التٌغيير كالتٌطكر كعدـ الثٌبات ،إف ىذه ٌ
غير الثابتة؛ ٌ
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القبمي أف
الخميجية كالٌتي ال يريد المجتمع
الراىف لممرأة
ٌ
الرفض لمكضع ٌ
جاءت تعبر عف حالة ٌ
ٌ
فعاؿ في المجتمع ،كاٌنيا نصؼ المجتمع ،إف لـ يكف كمٌو ،كما ال يريد أف يعترؼ
يعترؼ بيا كجزء ٌ
بأحقيتيا بككنيا عنص ار مشاركا في بناء المجتمع ،كفي أحقيتيا في التٌعبير عف ذاتيا أيضا.
البلزمة؛ لتتمكف مف التٌعبير عف ثكرتيا،
أجرت ال ٌشاعرة في ك ٌؿ مرة تغيي ار طفيفا عمى ٌ
الفعمية المعبرة عف
العارمة في نفسيا كالمستمرة ،ناسبتيا الجممة
ٌ
كعما يجكؿ في نفسيا ،فيذه الثٌكرة ٌ
ٌ
أف ال ٌشاعرة كررت الزمتيا عمى غير ثبات كبتغيير
التٌغيير ،كالقادرة عمى استيعاب األحداث ،كمع ٌ
طفيؼ فيياٌ ،إال ٌأنيا ظمت تحمؿ الفكرة نفسيا الٌتي تمح عمييا ال ٌشاعرة ،كىي إطبلؽ حريتيا كارادتيا
القكم بيف مقاطع القصيدة،
ص فعممت عمى ال ٌربط
القبمية .شكمت ىذه ٌ
البلزمة بؤرة ٌ
مف ك ٌؿ القيكد ٌ
ٌ
الن ٌ
مكسيقيا كاضحا.
كأضفت عمييا نغما
ٌ
غوية
تكرار األساليب المّ ّ
طمبية
إما
إنشائية كخبرٌية ،ك
غكية في المٌغة تنقسـ بيف أساليب
ٌ
ٌ
ٌ
إف األساليب المٌ ٌ
ٌ
اإلنشائية ٌ
النداء كاالستفياـ ،كا ٌما غير طمبية كالتٌعجب كالمدح كال ٌذـ كالقسـ.
النيي ك ٌ
كاألمر ك ٌ
إف
حيكية المٌغة؛ ىذه
اإلنشائية تعكس
كىذه األساليب
ٌ
ٌ
ٌ
كتي ،إذ ٌ
الحيكية يعكسيا العامؿ ٌ
الص ٌ
كتية ،كما
كتية ،فالكبلـ يأخذ جانب االرتفاع في ٌ
ىذه األساليب مف مقكماتيا ٌ
الص ٌ
الص ٌ
النغمة ٌ
النغمة ٌ
في ،ك ترتكز عمى أدكات كاالستفياـ أك القسـ ،كتقكـ ىذه
ٌأنيا ترتكز عمى العامؿ ٌ
حكم أك ٌ
الن ٌ
الصر ٌ
العاطفية كما ٌأنيا تقكـ عمى
الببلغي ،فيي تعكس االنطباعات
المعنكم
األساليب أيضاعمى العامؿ
ٌ
ٌ
ٌ
الحيكية ،كىي تحتاج
ص كتبث فيو
جانب
نفسي يعكسو الحكار المتبادؿ ،كىذه األساليب تنشط ٌ
ٌ
الن ٌ
ٌ
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أكثر مف غيرىا مف األساليب إلى مشاركة المتقبؿ كمساىمتو(ُ).
الصباح ،مما ش ٌكؿ
كمف األساليب المٌ ٌ
غكية الٌتي شيدت حضك ار متمي از في شعر سعاد ٌ
النداء ،كأسمكب االستفياـ.
حضكرىا ظاىرة
أسمكبية تستحؽ ٌ
الدراسة ،أسمكب ٌ
ٌ
ٔ -تكرار أسموب ال ّنداء
بأنو "ىك طمب المتكمـ إقباؿ المخاطب عميو بحرؼ
النداء عند الببلغييف ٌ
كيعرؼ أسمكب ٌ
ٌ
(ِ)
فاىي ،فيك البنية الخطا ٌبية
كلمنداء أىمية بالغة في الخطاب
نائب مناب "أنادم" ٌ ،
الكتابي كال ٌش ٌ
ٌ

األكثر دكرانا عمى األلسنة كاألقبلـ ،لما تتمتع بو ىذه البنية مف قدرة عمى التٌعبير عف مختمؼ
(ّ)
اإلفصاحية
النداء مف الجمؿ
األغراض ،كالمشاعر
اإلنسانية  ،كقد ٌ
عد عبد القادر مرعي أسمكب ٌ
ٌ
ٌ

الٌتي تستخدـ لمتٌنبيو كاإلفصاح عف مشاعر المتكمـ كانفعاالتو(ْ).
النداء في شعرىا ،كالٌذم كرد عمى أشكاؿ تك اررٌية
الصباح إلى أسمكب ٌ
لجأت ال ٌشاعرة سعاد ٌ
النداء فقط
مختمفة؛ تكرار بداية ،تكرار عبارة ،تكرار الزمة ،...كىنا أحصينا ظاىرة التٌكرار ألسمكب ٌ
ما كرد ضمف ثنايا القصائد ،دكف احتساب ما كرد ضمف تكرار البداية أك تكرار العبارة ،كىكذا،
كأكثر ما كرد ىذا األسمكب في مخاطبة ال ٌشاعرة لكلدىا الفقيد ،في محاكلة الستحضاره أماميا
ثـ لمحبيب ،في محاكلة استعطافو كبث األشكاؽ إليو ،كالتٌعبير عف مشاعر
ٌ
حي يرزؽ ،كمف ٌ
ككأنو ٌ
)ُ) ينظر :الطرابمسي :خصائص األسمكب في الشكقيات،صّْٗ.َّٓ-

(ِ )الياشمي؛ أحمد :جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع ،تحقيؽ :يكسؼ الصميمي،،طُ ،المكتبة العصرية،
بيركتُٗٗٗ،ـ،صٖٗ.

(ّ)تريكي؛ مبارؾ :النداء بيف النحكييف كالببلغييف  ،حوليات التراث ،المركز الجامعي ،المدية( ،عٕ)ََِٕ ،ـ،ص
ُّٕ.

(ْ) ينظر :الخميؿ ؛عبد القادر مرعي :الجمؿ االفصاحية في ديكاف الشابي دراسة منيجية تطبيقية ،رسالة ماجستير،
جامعة اليرمكؾ،إربدُٖٗٔ،ـ صٓٗ.ٗٗ-
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الحب ،فيذا األسمكب يممؾ قدرة قكية في لفت انتياه المتمقٌي ألمر ميـ و
النداء ،مما يؤدم
آت بعد ٌ
ٌ
ٌ
إلى قياـ عبلقة مشاركة بيف ال ٌذات ال ٌشاعرة كالمتمقٌي .
كمف خبلؿ رصد ىذه الظٌاىرة في دكاكينيا المدركسة يتبيف اآلتي
النداء
ظاىرة تكرار أسمكب ٌ

عدد مرات التٌكرار نسبة التٌكرار

الديكاف /عدد القصائد
ٌ
أمنية َٓ/

ُُ

ِِ%

إليؾ يا كلدمَِ/

ُّ

ِٔ%

فتافيت امرأةُٖ/

ٖ

ْْ%

في البدء كانت األنثىٕٗ/

ّ

ّ%

برقيات عاجمة إلى كطنيٕ/

ِ

ِٗ%

حبٖ/
قصائد ٌ

ِ

ِٓ%

امرأة ببل سكاحؿَُ/

ْ

َْ%

خذني إلى حدكد ال ٌشمسُْ/

ٖ

ٕٓ%

كالكركد تعرؼ الغضبِْ/

َ

َ%

النحك اآلتي:
أما نتائج ىذه الظٌاىرة في ٌ
الدكاكيف المدركسة فيي عمى ٌ
ٌ
النداء
نسبة تكرار أسمكب ٌ

عدد القصائد

المئكية
النسبة
ٌ
ٌ
ُِ%

ُٓ
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أف ىذه الظٌاىرة
إف القراءة
السابؽ لظاىرة تكرار أسمكب ٌ
ٌ
النداء ييظير ٌ
ٌ
اإلحصائية لمجدكؿ ٌ
أف ال ٌشاعرة
الدراسة كظاىرة
بمغت نسبة جيدة في دكاكينيا المدركسة استحقت ٌ
ٌ
أسمكبية مميزة ،كيظير ٌ
النداء ،كالطٌاقات الكبيرة الٌتي يتمتع بيا ىذا األسمكب
كعت القيمة
األسمكبية لظاىرة تكرار أسمكب ٌ
ٌ
في التٌعبير عف انفعاالت اإلنساف كمشاعره اتجاه اآلخريف ،فبدأت بو في ديكانيا األكؿ ( أمنية
قكية كبنسبة جيدة بمغت(ِِ )%بعكس الظٌكاىر األخرل الٌتي كاف حضكرىا
ُُٕٗـ) بداية ٌ
أف ىذا األسمكب حضر بشكؿ مميز
ضعيفا في ديكانيا األكؿ ( أمنية ُُٕٗـ)  ،كما يمفت ٌ
النظر ٌ
النسبة المرتفعة في
ككثيؼ في( ديكاف إليؾ يا كلدم ُِٖٗـ) ،بنسبة كصمت إلى (ِٔ )%كىذه ٌ
فسية الحزينة ،كما تعكس م اررة
النداء تعكس الحالة ٌ
ديكانيا ( إليؾ يا كلدم) لظاىرة تكرار أسمكب ٌ
الن ٌ
النداء معب ار عف انفعاالت ال ٌشاعرة
ألـ فقدت كلدىا ،كفارؽ الحياة بيف يدييا؛ لذا جاء أسمكب ٌ
األلـ ٌ
حي أماميا ،تناجيو كتبث أحزانيا
كمشاعرىا الحزينة ،ككسيمة الستحضار المنادل كمخاطبتو ٌ
كأنو ٌ
كمحبتيا لو كلكاعج قمبيا.
اإلحصائية ليذه الظٌاىرة انخفاضيا بشكؿ ممحكظ في ديكانيا( في
لكف يبلحظ مف القراءة
ٌ
البدء كانت األنثى ُٖٖٗـ) بنسبة (ّ ،)%بينما غابت ىذه الظاىرة تماما مف ديكانيا األخير(
كالكركد تعرؼ الغضب ََِٓـ).
كمف األمثمة عمى ىذا األسمكب ،قصيدة (نجكل)(ُ) ،تقكؿ:
يا أميري ،أنت يا أطير مف طيف البشر
أنت يا نفحة نكر مف إلو مقتدر

ُ
الصباح :ديكاف أمنية ،صٕٗ.
() ٌ
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يا مالكا ساحر الطمعة فتٌاف الغرر
يا سماء تزرع الخضرة في قمب الحجر
مكسيقية جاءت مكافقة
النداء مع اختبلؼ كصؼ المنادل ،نغمة
شكؿ التٌكرار ألداة ٌ
ٌ
ألحاسيس ال ٌشاعرة كانفعاالتو اتجاه الحبيب ،فيذا التٌكرار جاء تأكيدا لمكقؼ ال ٌشاعرة مف محبكبيا،
فالنداء يمعب دك ار
كما ٌأنو استطاع أف يكصؿ لممتمقٌي حقيقة ىذه المشاعر الفياضة اتجاه المحبكبٌ ،
ص كما يممؾ القدرة عمى بث لكاعج القمب كأحاسيسو ،كامكانية
م ٌ
ٌ
لمن ٌ
فنٌيا في صناعة اإليقاع ال ٌشعر ٌ
النداء بؤرة التٌكرار ،كمركزيتة  ،كىي تحمؿ في ك ٌؿ مرة
التٌكاصؿ مع المتمقٌي كالتٌأثير عميو ،ك شكؿ ٌ
معنى متجددا لممنادل الحبيب ،بحيث تجذب انتباه المتمقٌي نحك بؤرة اىتماـ ال ٌشاعرة ،كالفكرة
بداعية ،كىي صكرة الحبيب.
المسيطرة عمييا أثناء
العممية اإل ٌ
ٌ
النداء قصيدة (فتافيت امرأة)(ُ) ،تقكؿ فييا
كمف نماذج تكرار أسمكب ٌ
أييا
السيد .. .إني امرأةه نفطيةه
ي
ً
ً
الرماؿ..
كالخنجر مف تحت
تطمعي
ً
التنجيـ،
كتب
تتحدل ى
ك ً
السحر..
النداء بػػ(يا ٌأييا) يفيد معنى
النداء بػ(يا ٌأييا) ست عشرة (ُٔ) مرة ،كاستخداـ ٌ
تكرر أسمكب ٌ

ُ
الصباح :ديكاف فتافيت امرأة،صَّ.
() ٌ
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(ُ)
النداء(يا) أربع (ْ) مرات ،فيذه
النداء باستخداـ أداة ٌ
تأكيد التٌنبيو  ،ككررت ال ٌشاعرة ٌ

فنٌية ليا دكرىا
النداء ظاىرة ٌ
الرجؿ الحبيب .ك شكؿ تكرار ٌ
ٌ
النداءات المتكررة جاءت مجسدة في ٌ
النداء منفسا ليا لمتٌعبير عف
الكبير في
كتي ،فال ٌشاعرة جعمت مف أسمكب ٌ
ٌ
إيقاعية القصيدة ٌ
الص ٌ
النداء (يا) كسيمة لتمد بصكت القمب كانفعاالتو كتصؿ بو إلى
مشاعر
الحب ،فكاف استعماؿ حرؼ ٌ
ٌ
مسمع المتمقٌي.
السيادة
الرئاسة ،كمع ككنو يحمؿ صفات ٌ
أضفت ال ٌشاعرة عمى حبيبيا صفات ٌ
السيادة ك ٌ
نفطية مف أرض
كالقكة ٌإال ٌأنيا أظيرت مقابؿ ىذا
ٌ
تحديا لو بإبراز صفات القكة عندىا ،فيي امرأة ٌ
حدم بإبراز صكرة الخنجر الحامؿ لك ٌؿ مدلكالت العركبة
الصحراء خرجت ،كما ٌأنيا أظيرت التٌ ٌ
ٌ
الصفات الٌتي ليا داللة عميقة عمى
كالقكة كال ٌشجاعة كرمزٌية التٌ ٌ
حدم ،ثـ أضفت عميو مجمكعة مف ٌ
السيطرة كالتٌحكـ ،فيي رغـ تمردىا ٌإال ٌأنيا عند سيدىا انصاعت كخضعت ،كصارت لباسا لو حتى
ٌ
كتحدمٌ ،إال ٌأنيا عبرت عف عجزىا أماـ
إف ال ٌشاعرة ىنا رغـ ما تمتمكو مف قكة
ٌ
أصبحا كيانا كاحداٌ ،
النداء ضعؼ األنثى
السيد كاستسممت لو .كقد أبرزت ىذا المعنى مف خبلؿ تكرارىا ألسمكب ٌ
ىذا ٌ
كحاجتيا إلى الحبيب ،إلى ال ٌرجؿ الٌذم يفرض نفسو عمى محبكبتو كفارس كسيد.
ٕ -تكرار أسموب االستفيام
بي ،لما ليذا األسمكب مف
أسمكب االستفياـ مف األساليب الٌتي شاعت بكثرة في ال ٌشعر العر ٌ
قكة في التٌعبير كاإلفصاح عما يجكؿ في نفس ال ٌشاعر مف خكاطر كانفعاالت ،كلما يممؾ مف قدرة
أف القرآف الكريـ
التٌكصيؿ إلى المتمقٌي ،كيدفعو إلى التٌفكر كالتٌأمؿ في التٌساؤكالت المطركحة ،كما ٌ
(ُ)سيبكيو؛ عمرك بف عثماف(تَُٖىػ) :الكتاب ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف،طّ ،مكتبة الخانجي،
القاىرةُٖٖٗ،ـ.ُِِ/ِ،
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حفؿ بيذا األسمكب بصكرة استدعت الكثير مف الباحثيف لدراستو.
كيعرؼ االستفياـ بأنٌو "طمب العمـ بشيء لـ يكف معمكما مف قب يؿ بأداة مخصكصة"
ٌ

(ُ)

الصباح بكثرة ،كقد جاءت أدكاتو متنكعة حسب الغرض
كىذا األسمكب يرد في شعر سعاد ٌ
القضية المطركحة
المراد في نفس ال ٌشاعرة .ك المراد مف االستفياـ ىك لفت انتباه المتمقٌي إلى
ٌ
ليشارؾ ال ٌشاعرة في البحث عف مجمكعة األسئمة المطركحة كعف تساؤكالتيا .كاالستفياـ كما ىك
ببلغية كاالستنكار كالتٌعجب كالتٌكبيخ أك التٌقرير
معمكـ قد يخرج عف معناه الحقيقي إلى معاف أخرل
ٌ
كغيرىا " ،ثـ ىذه األلفاظ كثي ار ما تستعمؿ في معاف غير االستفياـ بحسب المقاـ" (ِ).

(ُ)عتيؽ؛ عبد العزيز :عمـ المعاني،طُ ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركتََِٗ ،ـ،ص ٖٖ.
(ِ) القزكيني؛ جبلؿ الديف(ت ّٕٗىػ) :اإليضاح في عمكـ الببلغة ،تحقيؽ:محمد خفاجي ،طّ ،دار الجيؿ،
بيركت(،د.ت).ٖٔ/ّ،
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كمف خبلؿ رصد ىذه الظٌاىرة في دكاكينيا المدركسة يتبيف اآلتي:
ظاىرة تكرار أسمكب االستفياـ

الديكاف /عدد القصائد
ٌ

عدد مرات التٌكرار

نسبة التٌكرار

أمنية َٓ/

ُْ

ِٖ%

إليؾ يا كلدمَِ/

ٓ

ِْ%

فتافيت امرأةُٖ/

ٔ

ّّ%

في البدء كانت األنثىٕٗ/

ٔ

ٔ%

برقيات عاجمة إلى كطنيٕ/

ِ

ِٗ%

حبٖ/
قصائد ٌ

ِ

ِٓ%

امرأة ببل سكاحؿَُ/

ِ

َِ%

خذني إلى حدكد ال ٌشمسُْ/

ٕ

َٓ%

كالكركد تعرؼ الغضبِْ/

َ

َ%

أف حضكر ظاىر تكرار أسمكب االستفياـ قد ش ٌكمت حضك ار
كمما يبلحظ عمى ىذا الجدكؿ ٌ
أف نسبة حضكرىا
ضعيفا في ديكاف (في البدء كانت األنثى ُٖٖٗـ) بنسبة (ٔ )%مع المبلحظ ٌ
البلحقة زمانيا لديكاف ( في البدء كانت األنثى ) أعمى بكثير مف حضكرىا في
السابقة ك ٌ
في ٌ
الدكاكيف ٌ
اإلحصائية إلى ارتفاع الظٌاىرة المدركسة في ديكاف ( أمنية
الديكاف ،كقد أشارت ك ٌؿ الجداكؿ
ىذا ٌ
ٌ
ُُٕٗـ) كديكاف ( إليؾ يا كلدم ُِٖٗـ) كديكاف(فتافيت امرأة ُٖٔٗـ) بالقياس إلى حضكر
أف
الظٌاىرة نفسيا في ديكاف ( في البدء كانت األنثى ُٖٖٗـ ) المتقدـ عمييا
ٌ
زمانيا .بمعنى ٌ
الدكاكيف الثبلثة األكلى ،ثـ يعكد
المؤشر
اإلحصائي لمظٌاىرة المدركسة يشير إلى االرتفاع في ٌ
ٌ
المؤشر إلى االنخفاض في ديكاف ( في البدء كانت األنثى).
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النحك اآلتي:
أما مجمكع التٌكرار ليذه الظٌاىرة في ٌ
الدكاكيف المدركسة فتظير عمى ٌ
ٌ
نسبة تكرار أسمكب االستفياـ عدد القصائد

النسبة المئكية
ٌ
ُٖ%

ْْ

الدكاكيف المدركسة نسبة (ُٖ (%كىي نسبة
شكمت ظاىرة تكرار أسمكب االستفياـ في ٌ
األسمكبية األخرل ،كمع ذلؾ فقد أدت ىذه الظاٌىرة التٌك اررٌية دكرىا
ضئيمة إذا ما قيست بالظٌكاىر
ٌ
الدراسة رغـ قمتيا.
اللي في مكانيا الٌذم استعممت فيو ،مما جعميا ظاىرة
أسمكبية تستحؽ ٌ
ٌ
ٌ
الد ٌ
اقي) (ُ) ،تقكؿ:
كمف أمثمتو ،قكليا في قصيدة (قصيدة ٌ
حب إلى سيؼ عر ٌ
فكيف أقيـ عبلقة حب
إذا لـ تيعمد بماء البطكلة
النساء رجاال بغير رجكلة؟
حب ٌ
ككيف ت ٌ
الحب ٌإال
النساء مف
كماذا تريد ٌ
ٌ
قصيدة شعر ككقفة عز
كسيفا يقاتؿ؟
أقامت ال ٌشاعرة حكارٌية بينيا كبيف المتمقٌي مف خبلؿ استعماليا أسمكب االستفياـ،غايتو
المكاشفة ككشؼ األمكر الٌتي قد تخفى عمى المتمقٌي.
جاء تكرار أسمكب االستفياـ باألداة( كيؼ) ثبلث (ّ) مرات لمسؤاؿ عف الحاؿ الٌتي
ُ
الصباح :ديكاف فتافيت امرأة،صَُِ.
() ٌ
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الرجكلة ،ثـ تتساءؿ كيؼ بإمكانيا أف
ستككف عميو لك أقامت ٌ
حبا مع مف ال يعرؼ البطكلة كال ٌ
أحبت .ك جاء االستفياـ ىنا حامبل لمعنى التٌعجب ،ثـ تكرر أسمكب
تمغي شعكرىا مع مف ٌ
االستفياـ باستخداـ أداة االستفياـ( لماذا) سبع عشرة (ُٕ) مرة ،جاء معب ار عف حالة االستنكار
لدل ال ٌشاعرة ،كما ٌأنو يكحي بحالة الحيرة الٌتي كقعت بو ال ٌشاعرة حياؿ ما يحدث لمعراؽ ،كحياؿ
السيؿ العارـ مف األسئمة ،فيذا التٌكرار
أم جكاب يكقؼ ىذا ٌ
األحداث الجارية كالٌتي ال تجد ألسئمتيا ٌ
حب لمعراؽ كالمستنكرة لمحالة العر ٌبية
لبلستفياـ استطاع أف ينقؿ مكقؼ ال ٌشاعرة المتعاطؼ كالم ٌ
إف ىذا الكـ الكبير مف
كرككنيـ إلى العراؽ لمدفاع عنيـ ،بينما اآلخريف في الحياة الىيفٌ ،
فسية
الساحة العر ٌبية ،عاكسا الحالة ٌ
الن ٌ
االستفيامات حركتو نفس حائرة مستنكرة لما يجرم عمى ٌ
االستفيامي أضفى
إف ىذا التٌكرار
بيٌ ،
ٌ
كالمشاعر كاآلالـ الٌتي تعانييا ال ٌشاعرة مف حالة اليكاف العر ٌ
إيقاعية يحسيا المتمقٌي مف خبلؿ قراءتو
ص نغمة
عمى القصيدة تماسكا
نصيا ،كما ٌأنو منح ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
االستفيامي ،كيجعمو أكثر تحف از لسماع ال ٌشاعرة كاالنتباه إلييا.
ليذا التٌكرار
ٌ
كمف األمثمة األخرل عمى أسمكب االستفياـ قصيدة (كف صديقي)(ُ) ،تقكؿ:
فمماذا يا صديقي؟
لست تيتـ بأشيائي الصغيرة
كلماذا  ..لست تيتـ بما يرضي النساء؟
فمماذا أييا الشرقي تيتـ بشكمي؟

ُ
الصباح :ديكاف في البدء كانت األنثى،صٗ.
() ٌ
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كلماذا تبصر الكحؿ بعيني
كال تبصر عقمي؟
تكرر أسمكب االستفياـ بأداة االستفياـ ( لماذا ) إحدل عشرة (ُُ) مرة ،كقد ش ٌكؿ رابطان قكيٌا
الرجؿ ال ٌشرقي اتجاه األنثى،
بيف أجزاء القصيدة ،جاء معب ار عف حالة الحيرة كالقمؽ مف تصرفات ٌ
قكيان مؤث انر ،كبذلؾ يمنح التٌكرار قكة فاعمة في إيجاد
كقد ش ٌكؿ التٌكرار
بنائيان ٌ
االستفيامي ىنا نسقان ٌ
ٌ
كحدة شعكرٌية متبلحقة ،كما ٌأنو يعكس رؤية ال ٌشاعرة كىدفيا الٌذم تسعى إلى تحقيقو ،كىك طرح
رقي كما ترل ال ٌشاعرة ال ييتـ ٌإال بال ٌشكؿ
قي كنظرتو إلى المرأةٌ ،
قضية ٌ
فالرجؿ ال ٌش ٌ
الرجؿ ال ٌشر ٌ
الخارجي لممرأة دكف االىتماـ بالجكىر كالعقؿ ،كما ىذه التٌساؤالت الٌتي تطرحيا ال ٌشاعرة ٌإال محاكلة
ٌ
قي كنظرتو لممرأة ،فمف خبلؿ تكرار أسمكب االستفياـ تسمط ال ٌشاعرة
منيا لتٌعرية حقيقة ٌ
الرجؿ ال ٌشر ٌ
يحب التٌسمط
الضكء عمى ىذه
بي الٌذم ٌ
ٌ
ٌ
الرجؿ ٌ
القضية بطرحيا كاببل مف األسئمة حكؿ طبيعة ٌ
العر ٌ
كشخصية شيريار ،فيك ال ييتـ بثقافة المرأة ،كاٌنما ييتـ بجسدىا فقط ،كمنح تكرار االستفياـ
مكسيقيا عذبا تتممسو عيف القارئ.
لمقصيدة تبلحما كتماسكا بيف أسطرىا كنغما
ٌ
كمف األمثمة األخرل أيضا عمى تكرار أسمكب االستفياـ قصيدة (افتراضات)(ُ) تقكؿ:
إذا ما افترضنا
بأنؾ لست حبيبي
فماذا أككف ؟

ُ
الصباح؛ سعاد :ديكاف امرأة ببل سكاحؿ ،طُ ،دار سعاد الصباح لمنشر كالتكزيعُْٗٗ ،ـ،ص ْٕ.
() ٌ

166

كماذا تككف ؟.
ككيف اقكؿ بأنني أنثى ؟
إٌذا لـ أخبئؾ تحت الجفكف.
كما قيمة العشؽ ،يا سيدم
إٌذا لـ يسافر ببحر الجنكف ؟؟
في ىذه القصيدة القائمة عمى االفتراضات جاء االستفياـ بطبيعة الحاؿ مكثفا ،متنكعا ،فقد
كررت ال ٌشاعرة اسـ االستفياـ(ماذا ،ما ) مرتيف ،كاسـ االستفياـ( كيؼ) خمس عشرة (ُٓ) مرة
لمسؤاؿ عف الحاؿ بغرض التٌعجب ،ككررت حرؼ االستفياـ ( ىؿ) مرتيف ،كاسـ االستفياـ(مف)
أف حبيبيا ليس
تسع(ٗ) مرات ،لتدلٌؿ عمى خيبة األمؿ التي تعيشيا ،كحالة ٌ
الضياع إذا ما تخيمت ٌ
مكجكدا في حياتيا ،كقد جاءت ىذه االستفسارات لتعكس ما يدكر في ذىف ال ٌشاعرة كتخيميا لحياة
ال كجكد فييا لمحبيب ،الٌذم يسكف قمبيا كحياتيا ،كما ىذه التساؤالت إال انعكاس لما يدكر في ذىف
ال ٌشاعرة كقمبيا مف مشاعر العشؽ الٌتي تحياىا حبا كغراما لمحبكبيا ،ك كاف لتكرار االستفياـ
م كاضفاء
ٌ
الدكر البارز في الكشؼ عف ىذا العشؽ ،كما كاف لو دكره أيضا في تماسؾ ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
مكسيقى عذبة عمى القصيدة.
أف التٌكرار
اتضح مف التٌحميؿ لظاىرة التٌكرار في ٌ
الصباحٌ ،
الدكاكيف المدركسة لم ٌشاعرة سعاد ٌ
مكسيقي كنغمة تطرب
الفعاؿ في إشاعة جك
ش ٌكؿ عند ال ٌشاعرة ظاىرة
ٌ
أسمكبية كاف ليا دكرىا ٌ
ٌ
النتيجة ىي
م تماسكا كترابطا بيف أجزائو ،كىذه ٌ
اآلذاف كتحرؾ المشاعر ،كتضفي عمى ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
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ما تكصؿ إلييا الباحث جكرج طراد في تحميمو لظاىرة التٌكاتر في ديكاف (برقيات عاجمة إلى
كطني) .كالٌذم اعتبره ديكانا مشعا بظاىرة التٌكاتر ،كالباحث يتفؽ معو بيذه النتيجة الٌتي تكصؿ
أف ىناؾ دكاكيف أخرل
لكف دراستنا
إلييا ،فحقيقة ٌ
ٌ
اإلحصائية أثبتت ٌ
الديكاف يشع بيذه الظٌاىرةٌ ،
حفمت بظاىرة التٌكرار بصكرة أكبر بكثير مف ديكاف (برقيات عاجمة إلى كطني) ،كبرزت فييا ظاىرة
بالدرجة األكلى ثـ يميو ثانيا
حب) ٌ
التٌكرار بصكرة أكضح كأكثر سطكعا كاشعاعا ،كديكاف(قصائد ٌ
ديكاف (فتافيت امرأة) بينما احتؿ ديكاف (برقيات عاجمة إلى كطني) المرتبة الثٌالثة مف حيث شيكع
ظاىرة التٌكاتر(ُ) .
كمف األمثمة عمى تكرار أسمكب االستفياـ أيضا ،تكرار ال ٌشاعرة ألسمكب االستفياـ
باستخداـ أداة االستفياـ (أمُّ) ،تقكؿ في قصيدة (لكف عينيؾ)(ِ):
أي ٍ
نير في ربى عينيؾ يجرم؟ .أي ككثر؟.
أي ٍ
نور فييما يبدك لعيني ...فأبير؟.
أي و
نار فييما تجعؿ قمبي يتبخر؟.
عيني حبيبيا ،المٌتيف تشكبلف عالما سحرٌيا مف
إف ال ٌشاعرة في ىذه القصيدة تعيش في
ٌ
ٌ
الرقيقة المفعمة
الركعة ،فقد راحت تصفيما بأجمؿ الكممات كالعبارات ٌ
الجماؿ كالطٌبيعة الخبلبة ك ٌ
الرقيقة الممتمئة بعناصر الطٌبيعة
بالر
ٌ
كمانسية كالخياؿ ،كقد استطاعت ٌ
أف تعبر عف ىذه األحاسيس ٌ
ٌ
كررت ال ٌشاعرة أداة االستفياـ )أمُّ)
مف خبلؿ أسمكب االستفياـ
المحمؿ بدالالت التَّعجب ،فقد َّ
َّ
لتصكر لنا جماؿ كرقة
م،
تسع مرات(ٗ) ،كبصكرة أخذت امتدادا عمكديا
ٌ
السطر ال ٌشعر ٌ
يتصدر ٌ
ٌ
(ُ) ينظر :طراد :التكاتر الفني في تجربة سعاد الصباح ،نمكذج "برقيات عاجمة إلى كطني"ُ.ِٖٓ-ِٕٓ/
)ِ(الصباح :ديكاف أمنية،صّٔ.
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عيني حبيبيا ،المٌتيف ذابت فييما ،كلتؤ ٌكد استغراقيا في حالة نفسيَّة سيطرت عمى شعكرىا أماـ
ٌ
المكرر في ىذه المقطكعة َّ
شكؿ إيحاء
ىاتيف العينيف ،المٌتيف تجمى فييما إبداع الخالؽ ،فاالستفياـ
َّ
الصباح أف تحقؽ
كتعبي ار عف مشاعر
ٌ
الحب الفياضة لعيني الحبيب ،كقد استطاعت ال ٌشاعرة سعاد ٌ
مف تكظيؼ ظاىرة تكرار أسمكب االستفياـ باألداة(أمُّ) ،التٌعبير عف مشاعرىا كنقميا بصكرة مؤثرة
عيني حبيبيا ،كما
الحية لمطٌبيعة ،الٌتي أجرتيا ال ٌشاعرة في
الصكر ٌ
إلى المتمقٌي ليتفاعؿ مع ىذه ٌ
ٌ
حققت مف خبلؿ ظاىرة التٌكرار ىذه تماسؾ أجزاء القصيدة كترابطيا كتبلحـ أجزائيا أيضا.

وتي
ركيبي ّ
ٖ-التّواز ّ
الص ّ
ي التّ ّ
م ظاىرة قديمة ،كثر الحديث عنيا في ال ٌشعر ،كقد نالت حظا كبي ار مف
ٌ
إف ظاىرة التٌكاز ٌ
الدراسات ،فقد ظيرت دراسة(ُّْٗـ) حكؿ التكازنات في الشعر فتحت أفاقا جديدة
األبحاث ك ٌ
حكم
لمبحث في ىذه الظٌاىرة عمى ٌ
م ٌ
الن ٌ
حد قكؿ ركماف ياكبسكف ،الٌذم كتب أكؿ مقالة حكؿ التٌكاز ٌ
(ُ)
حكم،
في ال ٌشعر
م ٌ
الن ٌ
م إلى عدة مستكيات ،التٌكاز ٌ
الركسي عاـ(ُٔٔٗـ)  .كتتكزع ظاىرة التٌكاز ٌ
ٌ

م
كتي ،ك ٌ
اللي ،كمف الباحثيف مف كزع مستكياتو بحسب بنيتو ال ٌش ٌ
كمية إلى التٌكاز ٌ
في ،ك ٌ
ك ٌ
الد ٌ
الص ٌ
الصر ٌ
(ِ)
م
ركيبي .كلتيحقؽ ىذه ٌ
الد ارسة مبتغاىا في الكشؼ عف ظاىرة التٌكاز ٌ
باقي كالتٌ ٌ
ادفي كالطٌ ٌ
التٌر ٌ

لمدكاكيف المدركسة ،كرصد الجمؿ القائمة عمى ىذه الظٌاىرة ،
كتي ،قمت بعممية مسح ٌ
ركيبي ٌ
الص ٌ
التٌ ٌ
محمبل ك ٌؿ تركيب إلى عناصره الٌتي تش ٌكؿ منيا.
م ىك "المكازاة  :المقابمة كالمكاجية،
بالرجكع إلى معجـ لساف العرب نجد أف معنى التٌكاز ٌ

)ُ( ينظر :ياكبسكف :قضايا الشعرية ،صَُٓ.َُٔ-

)ِ( بكزيدم؛سميـ :فاعمية التكازم التركيبي في شعر أبي حمك مكسى الزياني بيف النحك الببلغة  :مقاربة في أسمكبية
التركيب الشعرم ،مجمة العموم االنسانية ،الجزائر(،عِْ)َُِْ ،ـ ،صَِْ.ُِْ-
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(ُ)
م
قاؿ :كاألىصؿ فيو اليمزة ،يقاؿ ىآزٍيتو إًذا حا ىذ ٍيتىو"  ،ك درس عمماء العر ٌبية القدماء التٌكاز ٌ

م ىذا يقابمو في الببلغة العر ٌبية القديمة
كمفيكـ ،كلكف تحت تسميات مختمفة ،فمصطمح التٌكاز ٌ
مصطمحات مف مثؿ التٌرصيع ،كالتٌصريع ،كالتٌطريز ،كالتٌشطير ،كتشابو األطراؼ ،كرد العجز عمى
الصدر ،كالعكس كالتٌبديؿ ،كالتٌجزئة كالمقابمة ،كالطٌباؽ ،كالمناسبة ،كالمماثمة ،كالتٌكشيح ،كالمكازنة،
ٌ
كالمؤاخاة ،كالتٌبلؤـ ،كاالشتقاؽ(ِ).
م الٌذم
أف المصطمح الذم ناؿ مكانة
غير ٌ
خاصة بيف األسمكبييف ىك مصطمح التٌكاز ٌ
ٌ
(ّ)

جاء بو ركماف ياكبسكف

بأنو :تأػميؼ ثنائي يقكـ عمى التٌماثؿ ال التٌطابؽ(ْ) ،كيجعؿ
كيعرفو ٌ
ٌ

إف بنية ال ٌشعر ىي
م  ،يقكؿ" :نحف ال نخطىء حيف نقكؿ ٌ
أساس ال ٌشعر قائـ عمى فكرة التٌكاز ٌ
(ٓ)
المعاني في
المباني أك
بأنو " تماثؿ أك تعادؿ
كيعرفو عبد الكاحد ال ٌشيخ ٌ
بنية التٌكاز ٌ
م المستمر" ٌ .
ٌ
ٌ
(ٔ)
حكم ،كيتمثؿ في
سطكر متطابقة الكممات"  .كىك عند إيفانككس " :شكؿ مف أشكاؿ التٌنظيـ ٌ
الن ٌ

حكم"(ٕ).
النغمة كالبناء ٌ
حكم إلى عناصر متشابية في الطٌكؿ ك ٌ
تقسيـ الحيز ٌ
الن ٌ
الن ٌ
فيعرفو بقكلو ":الجمؿ المتكازٌية ىي الجمؿ الٌتي يقكـ بيا األديب
أما رجب عبد الجكاد ٌ
ٌ
حكم اتفاقا تاما ،كسكاء اتفقت ىذه الجمؿ في
بتقطيعيا تقطيعا متساكيا ،بحيث تتفؽ في البناء ٌ
الن ٌ
(ُ)ابف منظكر (ت ُُٕق) :لساف العرب ،مادة (كزم).ُّٗ /ُٓ،

ِ
م في قصيدة الخنساء،صَُِّ.
) ) ربابعة :ظاىرة التٌكاز ٌ
)ّ)بكدكخة؛ مسعكد :األسمكبية كخصائص المغة الشعرية ،طُ،عالـ الكتب الحديث ،إربدَُُِ،ـ ،صْٗ .ينظر:

اليبيؿ؛ عبد الرحيـ محمد:ظاىرة التكازم في شعر اإلماـ الشافعي ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث

والدراسات ،فمسطيف( ،عّّ)َُِْ ،ـ،صَُِ.
(ْ)ياكبسكف :قضايا الشعرية ،صَُّ.

)ٓ(نفسو ،صَُٓ.َُٔ-

)ٔ) الشيخ؛ عبد الكاحد حسف :البديع كالتكازم ،طُ ،مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية ،القاىرة ُٗٗٗ،ـ ،صٕ.
)ٕ) إيفانككس؛ خكسيو ماريا بكثكيمك
غريب،القاىرةُِٗٗ،ـ ،صَُِ.
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حكم"(ُ).
ٌ
الداللة أـ لـ تتفؽ فالميـ ىك تطابقيا التٌاـ في البناء ٌ
الن ٌ
إف الجانب
م نكعا مف ٌ
الزخرفة ،يقكؿ جيرار جينيتٌ ":
ص ال ٌشعر ٌ
م يضفي عمى النٌ ٌ
فالتٌكاز ٌ
م "(ِ).
ٌ
في في ال ٌشعر ،بؿ كقد ال نخطئ حيف نقكؿ ٌ
بأف ك ٌؿ زخرؼ يتمخص في مبدأ التٌكاز ٌ
الزخر ٌ
ص تماسكو؛
م يحقؽ قيمة
كالى الجانب ٌ
داللية؛ كما يحقؽ ٌ
صكتية ٌ
ٌ
في ٌ
لمن ٌ
فإف التٌكاز ٌ
الزخر ٌ
(ّ)
كتية لمتٌكازم تقكؿ مكية
كذلؾ ٌ
الص ٌ
ألنو يشمؿ عمى تكازم جممة أك أكثر مع غيرىا  ،كحكؿ القيمة ٌ

ببلغية"(ْ).
مكسيقيا كغايات
نحكم بطريقة متكازٌية كمنتظمة يحقؽ إيقاعا
"إف تكرار تركيب
ٌ
ٌ
ٌ
الناصرٌ :
ٌ
تركيبي
الصباح عمى نمطيف اثنيف :األكؿ تكازم
م عند ال ٌشاعرة سعاد ٌ
كقد جاء التٌكاز ٌ
ٌ
م
تركيبي
نحكم ،كالثٌاني تكازم
م الٌذم سأقكـ بدراستو في ىذا الفصؿ ىك التٌكاز ٌ
صكتي .كالتٌكاز ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
أسموبية البنى
حكم إلى الفصؿ الثٌالث المعنكف بػ"
ركيبي ٌ
ّ
الن ٌ
كتي ،كسأرجئ دراسة التٌكاز ٌ
ٌ
م التٌ ٌ
الص ٌ
حوية" .
ركيبية ال ّن ّ
التّ ّ
كتي في نصيا
م
إف مف الكسائؿ ٌ
ٌ
ٌ
الفنية الٌتي استعممتيا ال ٌشاعرة في تحقيؽ بنية التٌكاز ٌ
الص ٌ
م في
الصكت المتكازم متكافقا في مكقعو مع نياية التٌفعيمة الكز ٌنية ،كالتٌكاز ٌ
م ىك أف تجعؿ ٌ
ال ٌشعر ٌ
شعرىا لـ ً
يأت عمى مستكل القصيدة كاممة ،كاٌنما كقع في مقطكعات قصيرة ضمف القصيدة.

)ُ) إب ارھيـ؛ رجب عبد الجكاد ،مكسيقى المغة ،طُ،مكتبة زھراء الشرؽ،القاھرة ََِّ،ـ،صٕٔ.

)ِ) ياكبسكف :قضايا ال ٌشعرٌية ،صَُٓ.
)ّ)عمي؛إبراىيـ جابر:األسمكبية الصكتية (،د.ط) ،أمكاج لمنشر كالتكزيع،عمافَُِٓ،ـ،صُِّ.
)ْ)الناصر:ظكاىر أسمكبية في شعر حسف محمد الزىراني ،صّْٓ.
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كمف خبلؿ رصد ىذه الظٌاىرة في دكاكينيا المدركسة يتبيف اآلتي:
كتي
ركيبي ٌ
ظاىرة التٌكاز ٌ
الص ٌ
م التٌ ٌ

الديكاف /عدد القصائد
ٌ

عدد مرات التٌكرار

نسبة التٌكرار

أمنية َٓ/

ٕ

ُْ%

إليؾ يا كلدمَِ/

ٖ

ّٖ%

فتافيت امرأةُٖ/

َِ

ُُُ%

في البدء كانت األنثىٕٗ/

ٖ

برقيات عاجمة إلى كطنيٕ/

ُٗ

ُِٕ%

حبٖ/
قصائد ٌ

ٖ

ََُ%

امرأة ببل سكاحؿَُ/

ُّ

َُّ%

خذني إلى حدكد ال ٌشمسُْ/

ُٓ

َُٕ%

كالكركد تعرؼ الغضبِْ/

ُُ

ْٔ%

ٖ%

كك ٌؿ الظٌكاىر األسمكبية المدركسة ،ظيرت ىذه الظٌاىرة أيضا في ديكاف ( أمنية ُُٕٗـ)
أف
الدكاكيف ٌ
بنسة ضعيفة بمغت(ُْ )%مشكمة أقؿ حضكر ،مقارنة مع حضكرىا في ٌ
البلحقة ،كما ٌ
السابقة إلى تدني نسبة حضكر
السابؽ يشير كما أشارت إلى ذلؾ الجدكاؿ
ٌ
اإلحصائية ٌ
الجدكؿ ٌ
السبب
الظٌكاىر المدركسة جميعيا دكف استثناء في ديكاف ( في البدء كانت األنثى ُٖٖٗـ) ،كيعكد ٌ
الديكاف يشتمؿ عمى سبع كتسعيف(ٕٗ) قصيدة غالبيتيا العظمى مقطكعات قصيرة ،كىك
أف ىذا ٌ
إلى ٌ
السبب المرجح النخفاض كتدني نسبة الظٌكاىر التٌك اررٌية،
ما يعرؼ بشعر الكمضة ،ربما كاف ىذا ٌ
الديكاف.
م في ىذا ٌ
كظاىرة التٌكاز ٌ
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النتائج اآلتية:
كأظيرت عممية اإلحصاء ليذه الظٌاىرة عمى مستكل ٌ
الدكاكيف المدركسة ٌ
كتي
ركيبي ٌ
ظاىرة التٌكاز ٌ
الص ٌ
م التٌ ٌ

عدد القصائد

المئكية
النسبة
ٌ
ٌ
ْْ%

َُٗ

الصباح،
كتي حضك ار بار از في شعر ال ٌشاعرة سعاد ٌ
ركيبي ٌ
ش ٌكمت ظاىرة التٌكاز ٌ
الص ٌ
م التٌ ٌ
الدراسة كالتٌحميؿ ،فقد بمغت نسبة حضكرىا ما يقارب
مما يعبر عف ككنيا ظاىرة
أسمكبية تستحؽ ٌ
ٌ
األسمكبي لم ٌشاعرة
الدكاكيف المدركسة ،كىذا مؤشر عمى قيمة ىذه الظٌاىرة كدكرىا في التٌككيف
نصؼ ٌ
ٌ
الصباح ،الٌتي كعت قيمة ىذا الظٌاىرة في عكس أفكارىا كمشاعرىا كانفعاالتيا؛ باإلضافة
سعاد ٌ
األسمكبية المميزة.
الجمالية الٌتي تؤدييا ىذه الظٌاىرة
إلى تحقيؽ القيمة
ٌ
ٌ
كتي مقطع مف قصيدة(كيؼ أنساه؟)(ُ) ،تقكؿ فيو:
م
ٌ
كمف أمثمة التٌكاز ٌ
الص ٌ
كصداه لـ يزؿ في السمع
خفاؽ الرنيف
كسناه لـ يزؿ في العيف
كضاح الجبيف
ركيبي المتمثؿ في تكرار التٌركيب نفسو
ٌ
م مبلمحو الكاضحة مف خبلؿ التٌكاز ٌ
إف لمتٌكاز ٌ
م التٌ ٌ
صكتي كاضح،
م الثٌاني،مع تكازم
السطر ال ٌشعر ٌ
في ٌ
ٌ
(ُ)الصباح :ديكاف أمنية ،صُٕ.
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كالٌذم تكلد مف تكرار صكت الياء

خاصة لما يتمتع بو مف غنة تخرج مف األنؼ
النكف يعطي ليذه المقطكعة نغمة
النكف،كصكت ٌ
كٌ
ٌ
النكف يعكس صكرة االىتزاز الٌذم يحدثو
محدثة اىت از از في التٌجكيؼ األنفي ،كىذا االىتزاز لصكت ٌ
النكف
إف دكر ٌ
الصكت في األذف ،كما يعكس اىتزاز األشعة الٌذم يحدثو ٌ
الساطعٌ ،
الضكء ٌ
صدل ٌ
اإليقاعي كاضح لمسماع ،كظيفتو نقؿ اإليحاءات كاالنفعاالت كالمشاعر  ،فيك يممؾ القدرة في
ٌ
الكشؼ عف االنفعاالت كالعكاطؼ الكامنة في نفس ال ٌشاعرة ،فصكت الحبيب مازاؿ صداه يتررد في
الصكرة الجميمة لمحبيب الٌتي كصمت إلينا
سمعيا ،كاشراقة كجيو مازالت عالقة في عينيياٌ .
إف ىذه ٌ
أف تجسد صكرة الحبيب الٌذم ال
كتي كالنغمة
م
ٌ
الرقيقة ،قد استطاعت ٌ
ٌ
بفضؿ التٌكاز ٌ
المكسيقية ٌ
الص ٌ
الصكرة الجميمة لمحبيب استمدت قكتيا كتأثيرىا بالمتمقٌي مف خبلؿ التٌرتيب
يمكف أف ينسىٌ .
إف ىذه ٌ
المكسيقي تطرب لو اآلذاف .كقد اتحدت
كتي كالٌذم خمؽ لكنا مف اإليقاع
م
ٌ
الٌذم فرضو التٌكاز ٌ
ٌ
الص ٌ
حكية في ىاتيف الجممتيف:
ركيبية ٌ
الن ٌ
البنية التٌ ٌ
كصداه لـ يزؿ في السمع خفاؽ الرنيف
كسناه لـ يزؿ في العيف كضاح الجبيف
النحك اآلتي( :ك +مبتدأ +ضمير (الياء) مضاؼ إليو +لـ الجازمة +فعؿ مضارع
عمى ٌ
ناقص مجزكـ +جار كمجركر +اسـ لـ يزؿ +مضاؼ إليو) .
حكية لمجممتيف أضفى عمى المقطكعة لكنا مف ألكاف
ركيبية ٌ
الن ٌ
م في البنية التٌ ٌ
ٌ
إف ىذا التٌكاز ٌ
اخمي أسيـ في التٌأثير في نفس المتمقٌي.
اإليقاع ٌ
الد ٌ
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حبا كثي ار) (ُ):
ركيبي ٌ
أحبؾ ٌ
كتي مقطع مف قصيدة ( ٌ
حكم ٌ
الن ٌ
كمف نماذج التٌكاز ٌ
الص ٌ
م التٌ ٌ
كتأخذني في دركب أطمنا عمييا المسي ار
كتنقمني في رياض سكبنا عمييا العطكر
كتغرقني في أماف بنينا عمييا القصك ار
النحك
ركيبية لؤلسطر الثٌبلث عمى ٌ
ركيبي ٌ
حكم في اتحاد البنية التٌ ٌ
الن ٌ
نمحظ ىنا التٌكاز ٌ
م التٌ ٌ
اآلتي ( :ك +فعؿ مضارع +الفاعؿ ضمير مستتر +ضمير متصؿ (الياء) مفعكؿ بو +جار
كمجركر +فعؿ ماض +ضمير متصؿ (نا) الفاعميف +حرؼ جر +ضمير متصؿ ( الياء) في
داخميا عكست
حكم ىذه األسطر إيقاعا
ركيبي ٌ
ٌ
الن ٌ
محؿ جر +مفعكؿ بو)  .كقد منح ىذا التٌكاز ٌ
م التٌ ٌ
صكتي مف خبلؿ تكافؽ القافية المنتيية
م
أحاسيس ال ٌشاعرة كانفعاالتيا .يضاؼ إلى ما سبؽ تكاز ٌ
ٌ
فالراء المكررة تبعث كقعا
أف صكت ٌا
الراء ،كما ٌ
الرء ىك أكثر ترددا في ىذه المقطكعةٌ ،
بصكت ٌ
م بيف كممات ( أطمنا -سكبنا -بنينا)،
متناسقا يحقؽ ترابطا بيف أسطر المقطكعة ،كما يظير التٌكاز ٌ
خاصة ،فكاف لو دكر كاضح في اإليقاع
النكف ىنا أضفى عمى األبيات ال ٌشعرٌية مكسيقى
فتكرار ٌ
ٌ
النحك اآلتي:
حكية عمى ٌ
ركيبية ٌ
الن ٌ
المكسيقي لممقطكعة .كقع التٌطابؽ بيف الجمؿ الثٌبلث في البنية التٌ ٌ
ٌ
(ِ)
حكم
الت
م
از
ك
الت
يظير
،
كفي مقطع آخر مف قصيدة (ڤيتك عمى نكف النسكة)
ٌ
ٌ
ركيبي ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ

كتي ،في قكليا:
ٌ
الص ٌ

ُ
الصباح :ديكاف إليؾ يا كلدم ،صِٕ.
() ٌ
ِ
الصباح :ديكاف فتافيت امرأة،صَُ.
() ٌ
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لماذا؟
افي
يقيمون ىذا الجدار الخر ّ
بين الحقول وبين الشجر
وبين الغيوم وبين المطر
وما بين أنثى الغزال ،وبين الذكر
العامكدم القائـ بيف( بيف الحقكؿ -بيف الغيكـ) ثـ بيف ( بيف ال ٌشجر-
م
ٌ
نمحظ ىنا التٌكاز ٌ
اإليقاعي حقؽ إيقاعا
صكتية تنيي بقاقية كاحدة ،كىذا التٌناسؽ
بيف المطر -بيف ال ٌذكر) مماثمة
ٌ
ٌ
م أف ترسخ الفكرة في ذىف
منسجما مع داللة األسطر ال ٌشعرٌية الٌتي استطاعت بفضؿ ىذا التٌكاز ٌ
م.
القضية المطركحة ،كىي تيميش المرأة في المجتمع
المتمقٌي ،كباآلتي التٌفاعؿ مع
ٌ
القبمي ال ٌذككر ٌ
ٌ
إف الفكرة القائمة عمييا ىذه األسطر ،كىي تيميش المرأة كسيطرة ال ٌذككر عمى مناحي الحياة
ٌ
م ،كباآلتي قضية التٌكرار
كحرماف المرأة مف المشاركة في بناء المجتمع ىك ما استدعى قضية التٌكاز ٌ
لمفردة (المذ ٌكر) كاإللحاح عمييا .كفي ىذه األسطر تكزعت األلفاظ تكزيعا قائما عمى اإليقاع
النحك اآلتي( :ظرؼ مكاف+
حكية ،فالعبارات مبنية عمى ٌ
الصياغة ٌ
الن ٌ
المنسجـ لمكحدات عف طريؽ ٌ
اخمي
م المسيطر عمى األسطر ال ٌشعرٌية عمؿ عمى إثراء اإليقاع ٌ
مضاؼ إليو) .فيذا التٌكاز ٌ
الد ٌ
لمقصيدة.
الرمادم)
كفي مقطع مف قصيدة ( تحت المطر ٌ

(ُ)الصباح :ديكاف كالكركد  ..تعرؼ الغضب،صِٓ.
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(ٔ)

م
يظير التٌكاز ٌ

حكم
ركيبي ٌ
الن ٌ
التٌ ٌ

كتي ،تقكؿ:
ٌ
الص ٌ
ليست فمسطين وحدىا
ىي التي تحترق
وليست الطيور  ،واألسماك وحدىا
ىي التي تختنق
الصكتي في ىذه األسطر قد قامت بدكر
ركيبي ٌ
ٌ
حكم باإلضافة إلى ٌ
الن ٌ
إف بنية التٌكاز ٌ
م التٌ ٌ
م بيف
م مف خبلؿ اإليقاع
كاضح في تماسؾ بنية ٌ
المكسيقي ،الٌذم عكسو التٌكاز ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
ٌ
العبارتيف (ليست فمسطيف كحدىا) في مقابؿ (كليست الطيكر ،كاألسماؾ كحدىا) بزيادة كممة
األسماؾ عمى التركيب ،كبيف أيضا العبارتيف (ىي الٌتي تحترؽ) في مقابؿ (ىي الٌتي تختنؽ)
القضية الٌتي تطرحيا ال ٌشاعرة ،كىي الحالة التي تعيشيا فمسطيف
م
ٌ
فقد أبرز ىذا التٌكاز ٌ
فعاؿ في إثارة
م بدكر ٌ
شعبا كأرضا كبحرا ،حالة مف االختناؽ كالقير بسبب االحتبلؿ  .ك قاـ التٌكاز ٌ
لمقضية المطركحة ،كباآلتي تفاعمو معيا كمناصرتيا .ك عممت ال ٌشاعرة عمى إقامة
انتباه المتمقٌي
ٌ
النحك اآلتي:
تركيبي
تكازم
السطرييف ال ٌشعرييف عمى ٌ
نحكم بيف ٌ
ٌ
ٌ
الساكنة +اسميا +حاؿ +ضمير متصؿ( الياء) في محؿ
(فعؿ ماض ناسخ +تاء التأنيث ٌ
جر باإلضافة +ضمير فصؿ ال محؿ لو مف االعراب  +اسـ مكصكؿ خبر  +فعؿ مضارع +فاعؿ
إف ىذا التٌكزم قد خمؽ إيقاعا
مستتر +الجممة الفعمية صمة المكصكؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب)ٌ .
جمالي
حكية في ال ٌشعر إذف تصبح ذات طابع
نغميا كاضحا بيف األسطر ال ٌشعرٌية "فالتٌراكيب الٌن ٌ
ٌ
ٌ
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(ُ).

العبلئقية"
المعنكية ك
م إلى جانب طبيعتيا
ٌ
ٌ
تأثير ٌ

الخارجية:
اإليقاعية
وتية و
ثانيا:
ّ
ّ
الص ّ
ّ
أسموبية البنى ّ
ٔ-

الوزن:

يقؼ ىذا

جية متمثمة باألكزاف
كتية ك
المبحث عمى
اإليقاعية الخار ٌ
ٌ
الص ٌ
ٌ
أسمكبية البنى ٌ

حد ال ٌشعر ك أكالىا بو
ال ٌشعرٌية
م كما ىك معركؼ "أعظـ أركاف ٌ
ٌ
الخميمية ،كالقافيةٌ .
إف الكزف ال ٌشعر ٌ
خصكصية"(ِ) ،لذا سنعمد في ىذا المبحث مف خبلؿ استخداـ آلية اإلحصاء الكقكؼ عمى أىـ
الصباح ،كالتٌعرؼ عمى الحالة
الخصائص
ٌ
األسمكبية الستخداـ األكزاف ال ٌشعرٌية في شعر سعاد ٌ
م المستخدـ ،كما يحاكؿ ىذا
ٌ
الن ٌ
فسية الٌتي كانت خمؼ ىذا اإلبداع مف خبلؿ ما يعكسو الكزف ال ٌشعر ٌ
اإلبداعية.
الصباح
ٌ
المبحث أف يقؼ عمى أكثر األكزاف تك ار ار في مسيرة ال ٌشاعرة سعاد ٌ
م القديـ ،كالقائـ عمى
ٌ
إف قصيدة ال ٌشعر الحر خرجت عمى ال ٌشكؿ المعيكد لمبيت ال ٌشعر ٌ
نظاـ التٌشطير الممتزـ بعدد تفعيبلت محدد في ك ٌؿ بيت ،كمع ىذا ظمت "مرتبطة بنظاـ التٌفعيمة"(ّ)،
كقد اسستحدثت لنفسيا نظاما جديدا قائما عمى التٌحرر مف القيد العددم لمتٌفعيبلت في ك ٌؿ شطر،
م ،كما ٌأنيا حررت نفسيا مف قيكد
فجعمت لنفسيا حرية اختيار عدد التٌفعيبلت في ك ٌؿ سطر شعر ٌ
أف
الصارمة ،فكجد ال ٌشاعر
الحداثي حريتو بتنكيع قافية القصيدة ،كمع ك ٌؿ ىذه الحرية ٌإال ٌ
القافية ٌ
ٌ
(ُ )بكزيدم؛سميـ :فاعمية التكازم التركيبي في شعر أبي حمك مكسى الزياني بيف النحك الببلغة  :مقاربة في أسمكبية
التركيب الشعرم ،صِِْ .نقبل عف( حاجيات؛ عبد الحميد :أبك حمك مكسى الزياني حياتو كآثاره ،طِ ،الشركة
الكطنية لمنشر كالتكزيعُِٖٗ ،ـ ،صِٓٗ.

(ِ)ابف رشيؽ القيركاني :العمدة في محاسف الشعر كآدابو.ُّْ/ُ ،

(ّ) اسماعيؿ؛عز الديف:الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية  ،طّ ،دار الفكر
العربي(د.ت)،صٖٓ.
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م الٌذم ىي ٍنظيـ
الع
ال ٌشاعر
الحداثي ظ ٌؿ مقيدا في الحفاظ عمى كحدة ٌ
ركضي لمبحر ال ٌشعر ٌ
الضرب ى
ٌ
ٌ
بالدرجة
عميو قصيدتو(ُ) .كاستخدمت قصيدة ال ٌشعر الحر مف البحكر
الصافية ٌ
ٌ
الخميمية البحكر ٌ
الصافية
األكلى ،كىي الٌتي يتألؼ شطراىا مف تكرار تفعيمة كاحدة ست مرات ،كالبحكر
ٌ
الرجز،المتقارب ،الخبب) ،كىذه البحكر أيسر لم ٌشاعر في نظمو لمشعر
ىي(
الكامؿ،الرمؿ ،اليزجٌ ،
ٌ
اف(السريع ،كالكافر) ،كالٌتي يتألؼ ال ٌشطر فييا مف أكثر مف تفعيمة
مف البحكر الممزكجو كىما بحر ٌ
كاحدة عمى أف تتكرر إحدل التٌفعيبلت(ِ).
إف ىذه األكزاف ال ٌشعرٌية عمى عبلقة كطيدة بالمعنى كالغرض ،كما صرح بذلؾ حازـ
ٌ
الجد كالفخر كنحكه ،نحك
القرطاجني ،يقكؿ " :فمنيا أعاريض فخمة رصينة تصمح لمقاصد
ٌ
ٌ
م كاستعماليا،
عركض الطٌكيؿ كالبسيط"(ّ) ،كفي مكضع آخر يذكر
القرطاجني صفات ك ٌؿ كزف شعر ٌ
ٌ
فالعركض الطٌكيؿ تجد فيو أبدا بياء كقكة ،كتجد لمبسيط سباطة كطبلكة ،كتجد لمكامؿ جزالة
يقكؿ ":ى
كحسف اط اردػ كلمخفبؼ جزالة كرشاقة ،كلممتقارب سباطة كسيكلة ،كلممديد رقة كليف مع رشاقة،
بالرثاء كما جرل مجراه منيما بغير
كلمرمؿ لينا كسيكلة ،كلما في المديد ك َّ
َّ
الرمؿ مف المٌيف كاف أليؽ ٌ
ذلؾ مف أغراض ال ٌشعر"(ْ).
القرطاجني في كصؼ األكزاف عبد اهلل الطٌيب صاحب
كمف المعاصريف الٌذيف ذىبكا مذىب
ٌ
أف ك ٌؿ نكع مف أنكاع ال ٌشعر يناسبو بحر مف بحكر ال ٌشعر ،يقكؿ:
كتاب (المرشد) ،الٌذم ذىب إلى ٌ
أف أغراضان مختمفة دعت إلى ذلؾ ،كا ٌال فقد كاف أغنى بحر
" فاختبلؼ أكزاف البحكر نفسو ،معناه ٌ
(ُ) ينظر :المبلئكة :قضايا الشعر المعاصر ،صّٔ.ٔٔ-

(ِ)ينظر :نفسو  ،صٕٖٔٔ-

(ّ) القرطاجني؛ حازـ :منياج البمغاء كسراج األدباء ،تحقيؽ:محمد الحبيب ابف الخكجة ،طّ ،الدار العربية لمكتاب،
تكنس ََِٖ ،ـ،ص ُّٖ.

(ْ) القرطاجني :منياج البمغاء كسراج األدباء ،ص ُِْ.
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كاحد ككزف كاحد(ُ) ،كيصؼ الطٌيب بحر المديد كالغرض الٌذم يناسمو فيقكؿ" :فبحر المديد فيو
صبلبة ككحشية كعنؼ ،تناسب ىذا النكع مف ال ٌشعر .كال يستبعد أف تككف تفعيبلتو قد اقتبست في
األصؿ مف قرع الطٌبكؿ الٌتي كانت تدؽ في الحرب" (ِ) .كال ٌشعر الٌذم يناسبو بحر المديد كما يذكر
الطٌيب رائية الميميؿ(ّ) ،كالمية تأبط ش ار

(ْ)

المفعمتاف بركح االنتقاـ(ٓ) .كقد جاء كصؼ الطٌيب

بأنيا تحمؿ
لبعض األكزاف مخالفا لكصؼ
عياد إلى كصؼ أحكاميما ٌ
القرطاجني مما دفع شكرم ٌ
ٌ
اتية(ٔ).
قد ار كبي ار مف ال ٌذ ٌ
بي العبلقة بيف العاطفة كالكزف مستدال
كتناكؿ إبراىيـ أنيس في كتابو مكسيقى ال ٌشعر العر ٌ
كتي،
برأم لمغربييف يركف فيو ٌ
أف ىناؾ " صمة كثيقة بيف ىنبض القمب كما يقكـ بو الجياز ٌ
الص ٌ
النطؽ
أف اإلنساف في األحكاؿ العادية يستطيع ٌ
كقدرتو عمى ٌ
النطؽ بعدد مف المقاطع .كيقدركف ٌ
أف بح ار كالطٌكيؿ يشتمؿ
بثبلثة مف األصكات
ٌ
المقطعية كمما نبض قمبو نبضة كاحدة .فإذا عرفنا ٌ
عمى و
النطؽ ببيت مف الطٌكيؿ يتـ خبلؿ تسع
ثماف كعشريف صكتا
أف ٌ
ٌ
مقطعيا أمكننا أف نتصكر ٌ
نبضات مف نبضات القمب"(ٕ).
أف تتغير
فسية لم ٌشاعر ،يقكؿ  ":كال ٌ
كيربط إبراىيـ أنيس تغير الكزف بتغير الحالة ٌ
الن ٌ
بد ٌ
السركر سريعة متميفة مرتفعة ،كىي في اليأس
نغمة اإلنشاد تبعا لمحالة ٌ
الن ٌ
فسية ،فيي عند الفرح ك ٌ

(ُ)الطيب  ،المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا ،طّ ،الككيتُٖٗٗ ،ـ. ّٗ /ُ ،

(ِ)نفسو.ٕٗ/ُ ،

(ّ) يقكؿ في مطمعيا يا لبكر أنشركا لي كميبا

يا لبكر أيف أيف الفرار.

ْ
إف بال ٌشعب الذم دكف سمع
( ) يقكؿٌ :
(ٓ) ينظر :الطيب :المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا.ٗٔ-ٗٓ /ُ ،

لقتيبل دمو ما ييطؿ.

ٔ
عياد:مكسيقى الشعر العربي ،صَُٓ.ُُٓ-
( ) ينظر ٌ :
(ٕ) أنيس :مكسيقى الشعر،صُّٕ.
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(ُ)
الصمة بيف
كالحزف بطيئة حاسمة"  ،كك ٌؿ ىذا كما يقكؿ إبراىيـ أنيس "جعؿ الباحثكف يعقدكف ٌ

عاطفة ال ٌشاعر ،كما تخيره مف أكزاف لشعره" (ِ).
م بالغرض ،شكقي ضيؼ الٌذم يقكؿ:
كمف ٌ
النقاد الٌذيف لـ يقبمكا فكرة ربط الكزف ال ٌشعر ٌ
الربط
"كال ٌ
بد أف نشير ىنا إلى ٌأننا ال نؤمف بما ذىب إليو بعض المعاصريف مف محاكلة ٌ
بيف مكضكع القصيدة كالكزف الٌذم تنظـ فيو ،فحقائؽ شعرنا تنقض ذلؾ نقضا تاما ،إذ القصيدة
تشتمؿ عمى مكضكعات بأكزاف ليا ،ال تنظـ ٌإال فييا ،فك ٌؿ مكضكع نظـ في أكزاف مختمفة ،كك ٌؿ
كزف نظمت فيو مكضكعات مختمفة" (ّ).
الديف إسماعيؿ ،الٌذم ذكر رأيا يرجع إلى
النقاد الذيف تناكلكا ىذه العبلقة أيضا ،عز ٌ
كمف ٌ
نفسي لك ٌؿ كزف أك مجمكعة مف األكزاف ال ٌشعرٌية .فبعض
الخميؿ ،كيذىب فيو إلى " تحديد طابع
ٌ
النفس" (ْ).
األكزاف يتفؽ كحالة الحزف ،كبعضيا يتفؽ كحالة البيجة ،كما إلى ذلؾ مف أحكاؿ ٌ
الديف إسماعيؿ ال يصح في رأيو
لكف ىذا الرأم الٌذم جاء بو الخميؿ مع قيمتو يراه عز ٌ
كعبر بو عف نفسو ،كاخترع المكسيقى الٌتي تناسب حالتو
ٌإال لمف استخدـ الكزف لممرة األكلىٌ ،
(ٓ)

أما مف جاء بعده مف ال ٌشعراء فيـ مقمديف لو كلحالتو ال ٌشعكرٌية
ٌ
الن ٌ
فسيةٌ ،

الديف
 ،كيشير عز ٌ

بي ،بقكلو" :كعبارة ( تخير الكزف)
إسماعيؿ إلى ىذه الفكرة في كتابو األسس الجمالية في ٌ
النقد العر ٌ
البحكر
البحكر كاٌنما تناسب بعض ٌ
إف أغراض ال ٌشعر ال تناسبيا ك ٌؿ ٌ
ىذه ىي صدل الفكرة القائمة ٌ
(ُ)أنيس :مكسيقى الشعر ،صُّٕ.
(ِ)نفسو ،صُّٕ.

(ّ) ضيؼ؛ شكقي :في النقد األدبي ،طٗ ،دار المعارؼ ،القاىرة ُِٗٔ،ـ ،صُِٓ.

(ْ) إسماعيؿ؛ عز الديف :التفسير النفسي لؤلدب،طْ ،مكتبة غريب(،د.ت)،صَٓ.

(ٓ)نفسو،صُٓ.
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كأنيـ يفترضكف حتما أف تككف
كبعض األغراض ،فالكزف المٌذيذ المتخير ىك ما ناسب الغرضٌ ،
ىناؾ عبلقة بيف الكزف كالمكضكع"(ُ).
م غرضو المناسب لو ،كالمعبر
كىذا المبحث سيأخذ بالفكرة القائمة عمى ٌ
أف لك ٌؿ كزف شعر ٌ
عف الحالة الكجدانية لم ٌشاعر .فكما اإلنساف يعبر عف فرحو كحزنو بالكممات ،كالكممات ىذه
النفس
النفس
اإلنسانية ،فكذلؾ تمؾ األكزاف المخترعة فإف مصدرىا ٌ
مصدرىا كمنبعيا حالة ٌ
ٌ
"أف المعاني المختمفة تفترض
اإلنسانية ،كال بد مف أف يكافؽ ك ٌؿ كزف حالة ٌ
ٌ
النفس المناسبة ،ذلؾ ٌ
بحك ار مختمفة ،كليذا يجب في صناعة ال ٌشعر اختيار البحر المناسب لممعنى المناسب ،كأدل ىذا
إلى قكؿ يرل صمة أكيدة بيف طبيعة المعاني كطبيعة األعاريض ال ٌشعرٌية"(ِ).
العركضي ألعماؿ ال ٌشاعرة المقررة
كلكي تكصؼ الدراسة بال ٌ
عممية قمت بداية بالتٌقطيع ى
الصباح
لمدراسة كاممة ،ثـ قمت بدراسة
ٌ
ٌ
إحصائية لؤلكزاف ال ٌشعرٌية الٌتي نظٌمت عمييا ال ٌشاعرة سعاد ٌ
قصائدىا في دكاكينيا المدركسة ،ألجؿ التٌكصؿ إلى أكثر األكزاف الٌتي مالت إلييا ال ٌشاعرة كمؤشر
الصباح
جيد لتحديد االتجاه ٌ
العركضية لقصائد سعاد ٌ
فسي لمراحؿ اإلبداع .كقد كشفت المعالجة ى
الن ٌ
الصافية .كعمى قمة قميمة البحكر الممزكجة .كقد اختمفت ىذه البحكر في
عمى استخداميا لمبحكر ٌ
الصباح لبحكر
مساحة تكزيعيا عمى ٌ
الدكاكيف المدركسة ،كىك ما يدلٌؿ عمى تفضيؿ ال ٌشاعرة سعاد ٌ
دكف أخرل.
إحصائية لك ٌؿ ديكاف عمى حدة ،لمعرفة ترتيب البحكر المستخدمة
عمدت إلى عمؿ جداكؿ
ٌ
الدكاكيف
الديكاف ،ثـ قمت بعد ذلؾ بعمؿ جدكؿ
إحصائي لمبحكر المستخدمة في جميع ٌ
كنسبتيا في ٌ
ٌ
(ُ)إسماعيؿ؛ عز الديف :األسس الجمالية في النقد العربي ،طّ ،دار الفكر العربيُْٕٗ،ـ،ص ّٕٔ .
(ِ) أدكنيس؛ عمي أحمد سعيد :الشعرية العربية  ،طُ ،دار األداب  ،بيركتُٖٗٓ ،ـ ،صِٔ.
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الدكاكيف المدركسة ،فقد ظير
كترتيبيا بحسب نسبة تكرارىا .كمف خبلؿ رصد األكزاف ال ٌشعرٌية في ٌ
النحك اآلتي:
سمٌـ التٌرتيب في ديكاف (أمنيةُُٕٗـ) كعدد قصائده خمسكف(َٓ( قصيدة عمى ٌ
المرتبة

الكزف

عدد القصائد

األكلى

الرٌمؿ
َّ

ِْ

ْٖ%

الثٌانية

الرجز
ٌ

ُِ

ِْ%

الثٌالثة

الخفيؼ

ٗ

ُٖ%

الرابعة
ٌ

المتقارب

ِ

ْ%

الخامسة

مجزكء الكامؿ ِ

ْ%

السادسة
ٌ

ُ

ِ%

البسيط

النسبة%
ٌ

أما ديكاف (إليؾ يا كلدمُِٖٗـ) كعدد قصائده عشركف (َِ) قصيدة فقد ظير سمٌـ التٌرتيب
ٌ
النحك اآلتي:
ني فيو عمى ٌ
الكز ٌ
النسبة%
ٌ

المرتبة

الكزف

عدد القصائد

األكلى

الرٌمؿ
َّ

ُِ

ٕٓ%

الثٌانية

الخفيؼ

ِ

َُ%

الثٌانية

المتدارؾ

ِ

َُ%

الثٌانية

المتقارب

ِ

َُ%

الثٌالثة

الكافر

ُ

ٓ%

الثٌالثة

الرجز
ٌ

ُ

ٓ%
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الرىمؿ يمثؿ مساحة كاسعة مف األداء
كالقراءة
ٌ
السابؽ يشير إلى ٌ
اإلحصائية لمجدكؿ ٌ
أف كزف ٌ
ني لمبحكر المستعممة في ديكاف
الع
ى
ركضي لم ٌشاعرة ،إذ يحتؿ المرتبة األكلى في سمٌـ التٌرتيب الكز ٌ
ٌ
الديكاف ،ثـ كليو في المرتبة الثٌانية كزف
أمنية ،بنسبة بمغت (ْٖ )%كىك ما يمثؿ تقريبا نصؼ ٌ
أما المرتبة الثٌالثة فقد احتميا كزف الخفيؼ بنسبة (ُٖ ،)%بينما احتمت ك ٌؿ
ٌ
الرجز بنسبة (ٌِْ ،)%
ني .كاحتؿ كزف
مف كزف المتقارب كمجزكء الكامؿ كالبسيط المراتب األخيرة في سمٌـ التٌرتيب الكز ٌ
الرمؿ المرتبة نفسيا في ديكاف (إليؾ يا كلدم) بنسبة (ٕٓ ،)%كىي نسبة مرتفعة ،كاحتؿ الخفيؼ
ٌ
الرجز المراتب
ك المتدارؾ كالمتقارب في ٌ
الديكاف نفسو المرتبة الثٌانية ،بنسبة (ُ ، )%كاحتؿ الكافر ك ٌ
األخيرة بنسبة (ٓ )%كىي نسب ضئيمة.
الرىمؿ في ديكاف (إليؾ يا كلدم)؛ كىك ديكاف رثائي نسبة مرتفعة بمغت كما
احتؿ بحر َّ
م لديكاف (إليؾ يا كلدم)،
م متكافقا مع الغرض ال ٌشعر ٌ
أسمفت (ٕٓ ،)%كقد جاء الكزف ال ٌشعر ٌ
الرىمؿ فيو "ضعفا كلينا" (ُ)؛ كلذا فيك عنده أليؽ بالرثاء كما جرل مجراه(ِ) .كعنو
أف بحر َّ
فحازـ يرل ٌ
الزىريات ،كليذا لعب بو
الرقة ،فيجكد نظمو في األفراح كاألحزاف ك ٌ
يقكؿ البستاني ٌ
بأنو بحر ٌ
خمكصي
األندلسيكف ك ٌؿ ممعب ،كأخرجكا منو ضركب المكشحات(ّ) ،كالى ىذا يذىب صفاء
ٌ
الزىد كضركب المكشحات" (ْ) ،كعنو يقكؿ عبد اهلل
الرمؿ في الحزف كالفرح ك ٌ
أيضا،بقكلو":كيجكد ٌ
الضرب
الطٌيب":كمكسيقى َّ
أم ٌ
الرىمؿ خفيفة رشيقة منسابة ،كفيو رنة يصحبيا نكع مف الممنخكليا ) ٍ

(ُ)القرطاجني :منياج البمغاء كسراج األدباء،ص ِٖٔ.

(ِ)نفسو،صِٗٔ.

(ّ)ىكميركس  :اإللياذة ،ترجمة:سميماف البستاني(،د.ط) ،كممات عربية لمترجمة كالنشر ،القاىرة(،د.ط)،صّٖ.
(ْ)خمكصي؛ صفاء :فف التقطيع الشعرم كالقافية،طٓ،مكتبة المثنى ،بغدادُٕٕٗ ،ـ ،صُّّ.
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العاطفي الحزيف في غير ما كآبة كمف غير ما كجع كال فجيعة" (ُ).
ٌ
الرىمؿ المتصؼ
م لبحر َّ
الرىمؿ المرتبة األكلى في ديكاف (أمنية) ،فجاء الكزف ال ٌشعر ٌ
كاحتؿ ٌ
الرقة كالمٌيف
بالرقة كالمٌيف متكافقا مع غرض الغزؿ لمقصائد الٌتي نظٌمت عميو ،فالغزؿ يدخؿ في باب ٌ
ٌ
الرمؿ يصمح لمغزؿ ،يقكؿ" :
كما أشار إلى ذلؾ البستاني.كىذا ما يؤكده عبد اهلل الطيب في ٌ
أف ٌ
الرمؿ رقة كعذكبة مع ما فيو مف األسى .كلذلؾ أكثر منو الغزليكف أمثاؿ ابف أبي ربيعة،
كفي ٌ
(ِ)
الرىمؿ في كبل
الرمؿ أكثر مف ىذا النكع اآلخر
الممحمي"  ،إذف فبحر َّ
كال ٌشعر الغزلي يناسب ٌ
ٌ

م.
الديكانيف (أمنية) ك (إليؾ يا كلدم) جاء متكافقا مع الغرض ال ٌشعر ٌ
ني في ديكاف (فتافيت امرأة) ،كعدد قصائده ثماني عشرة
ك احتؿ المتقارب في السمٌـ الكز ٌ
(ُٖ) قصيدة ،ك(ديكاف برقيات عاجمة إلى كطني) ،كعدد قصائده سبع(ٕ) قصائد ،كديكاف (امرأة
ببل سكاحؿ) ،كعدد قصائده عشر(َُ) قصائد ،المرتبة األكلى ،ثـ كليو في المرتبة الثٌانية كزف
الرىمؿ كما تكضح ذلؾ الجداكؿ اآلتية:
َّ

(ُ) الطيب :المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا.ُٖٓ/ُ ،

(ِ)نفسو.ُٔٓ/ُ،
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 ديكاف فتافيت امرأة (ُٖٔٗـ)النسبة%
ٌ

المرتبة

الكزف

عدد القصائد

األكلى

المتقارب

ُّ

ِٕ%

الثٌانية

الرمؿ
ٌ

ِ

ُُ%

الثالثة

المتدارؾ

ُ

ٔ%

الثٌالثة

الخفيؼ

ُ

ٔ%

الثٌالثة

الرجز

ُ

ٔ%

 برقيات عاجمة إلى كطني (َُٗٗـ)المرتبة الكزف

عدد القصائد

النسبة%
ٌ

األكلى المتقارب ْ

ٕٓ%

ّ

ّْ%

الثٌانية

الرمؿ
ٌ

 امرأة ببل سكاحؿ( ُْٗٗـ)عدد القصائد

النسبة%
ٌ

المرتبة

الكزف

األكلى

المتقارب ٓ

ْٖ%

الثٌانية

الرمؿ
ٌ

ِ

َِ%

الثٌالثة

الرجز
ٌ

ِ

َِ%

الثٌالثة

الخفيؼ

ُ

َُ%
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الدكاكيف الثٌالثة في الغالب
جاءت أغراض القصائد المنظكمة عمى البحر المتقارب في ٌ
حماسي ،تصكر األحداث الٌتي عصفت بالككيت ،كأدت إلى احتبللو مف
قكمي
قصائد ذات طابع
ٌ
ٌ
قبؿ الجيش العراقي ،كتصؼ م اررة ما أصاب ال ٌشعب الككيتي مف محنة االحتبلؿ كالتٌيجير ،كما
الككيتي الٌذم قرر بقكة أف يستمر في
الصمكد كالتٌحدم لم ٌشعب
عبرت ىذه القصائد عف معاني ٌ
ٌ
نضالو مف أجؿ استرجاع كطنو الٌذم فقده في ليمة كضحاىا؛ لذا جاء بحر المتقارب متكافقا مع
الغرض الٌذم نظٌمت عميو ىذه القصائد ،فالمتقارب "فيو رنة كنغمة مطربة عمى شدة مأنكسة ،كىك
أصمح لمعنؼ منو لمرفؽ" (.)1
النغمات(ِ) ،كفيو يقكؿ ":كأق ٌؿ ما يقاؿ
أف نغمات المتقارب مف أيسر ٌ
كيرل عبد اهلل الطٌيب ٌ
مي المكسيقا .كيصمح لك ٌؿ ما فيو تعداد
عنو ٌإنو بحر بسيط ٌ
النغـ ،مطٌرد التٌفاعيؿ ،منسابٍ ،
طب ٌ
الناظـ فيو ال يستطيع أف يتغافؿ
لمصفات ،كتم ٌذذ بجرس األلفاظ ،كسرد لؤلحداث في نسؽ مستمر.ك ٌ
الصناعة أمر ميـ جدا"(ّ).
عف دندنتو فيي أظير شيء فيو ،كلذلؾ فتجكيد ٌ
النغـ ،يناسب الحركة
إذف فكزف المتقارب بما يتصؼ بو مف حركة سريعة الكقع ،كىادر ٌ
الجنكنية الٌتي تقكـ بيا المتصكفة كقت ال ٌذكر ،أك ربما يبلئـ حركة الجنكد المتسارعة فيصمح ىذا
ٌ
م كىتاؼ المظاىرات(ْ).
البحر لبلندفاع الثٌكر ٌ
كمف خبلؿ رصد األكزاف ال ٌشعرٌية في ٌدكاكيف :في (البدء كانت األنثى ُٖٖٗـ) ،كديكاف

(ُ)ىكميركس :اإللياذة ، ،صْٖ.

(ِ)الطيب ،المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا.ّٕٗ/ُ ،
(ّ)الطيب :المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا.ّّٖ/ُ ،

(ْ)عبدالمجيد ،محمد محجكب محمد :البنية اإليقاعية في شعر إدريس جماع  ،مجمة العموم اإلنسانية،البحريف،
(عِْ)َُِْ ،ـ ،صُِٔ.
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حبُِٗٗـ) ،ك(خذني إلى حدكد ال ٌشمس ُٕٗٗـ) ،ك(كالكركد تعرؼ الغضب ََِٓـ)،
(قصائد ٌ
النحك اآلتي:
ني عمى ٌ
فقد ظير سمٌـ التٌرتيب الكز ٌ
 في البدء كانت األنثى (ُٖٖٗـ)النسبة%
ٌ

المرتبة

الكزف

عدد القصائد

األكلى

المتدارؾ

َٕ

ِٕ%

الثٌانية

المتقارب ُٕ

ُٖ%

الثٌالثة

الرجز
ٌ

ٕ

ٕ%

الرابعة
ٌ

الرمؿ
ٌ

ّ

ّ%

حب (ُِٗٗـ)
 كديكاف قصائد ٌالمرتبة

الكزف

عدد القصائد

النسبة%
ٌ

األكلى

المتدارؾ

ٖ

ََُ%
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 كخذني إلى حدكد ال ٌشمس (ُٕٗٗـ)المرتبة

الكزف

عدد القصائد

األكلى

المتدارؾ

ٓ

ّٔ%

الثٌانية

المتقارب

ّ

ُِ%

الثٌالثة

الخفيؼ

ِ

ُْ%

الثٌالثة

الرجز
ٌ

ِ

ُْ%

الرابعة
ٌ

البسيط

ُ

ٕ%

الرابعة
ٌ

الرمؿ
َّ

ُ

ٕ%

-

النسبة%
ٌ

كالكركد تعرؼ الغضب (ََِٓـ)

المرتبة

الكزف

عدد القصائد

النسبة%
ٌ

األكلى

المتدارؾ

ُٕ

ْٕ%

الثٌانية

المتقارب

ٔ

ِٓ%

الثٌالثة

الرجز
ٌ

ُ

ْ%

أف كزف المتدارؾ احتؿ المرتبة األكلى في ىذه
ٌ
السابقة يتضح ٌ
كبالنظر إلى الجداكؿ ٌ
الدكاكيف ،ففي ديكاف (في البدء كانت األنثى ُٖٖٗـ) بمغت نسبة حضكره (ِٕ ،)%كفي (ديكاف
ٌ
حب ُِٗٗـ) كانت نسبتو (ََُ ،)%كفي ديكاف (خذني إلى حدكد ال ٌشمس ُٕٗٗـ)،
قصائد ٌ
بمغت نسبتو( ّٔ ،)%كفي ديكاف (كالكركد تعرؼ الغضب ََِٓـ)،بمغت نسبتو (ْٕ، )%
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الدكاكيف جميعيا
النسب ٌأنيا نسب مرتفعة ،بينما احتؿ كزف المتقارب في ىذه ٌ
كيبلحظ مف ىذه ٌ
المرتبة الثانية.
م لمقصائد الٌتي نظٌمت عمى
كيظير ٌ
م جاء متكافقا مف الغرض ال ٌشعر ٌ
أف الكزف ال ٌشعر ٌ
الراقصة المجنكنة(ُ) .بينما يرل
المتدارؾ ،فالمتدارؾ مف البحكر الٌتي يصمح أكثر ما يصمح لمحركة ٌ
(ِ)
أف
إبراىيـ أنيس ٌأنو بحر" منسجـ المكسيقى حسف الكقع في األذف كلذا شاع في ٌ
الزجؿ  .كما ٌ

م أخر،إضافة إلى بساطة اإليقاع فيو كشعبيتو(ّ)؛
ألم كزف شعر ٌ
لممتدارؾ إمكانات كاسعة لـ تتكفر ٌ
لذلؾ جاء ىذا الكزف متكافقا مع غرض الغزؿ ،فالغزؿ تعبير عف عاطفة متأججة سريعة االنفعاؿ
مجنكنة.

(ُ)الطيب :المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا.َُْ/ُ،

(ِ) أنيس؛ إبراىيـ :مكسيقى الشعر ،ص َُْ.

(ّ) عمكاف :شعر الحداثة دراسة في االيقاع صِْٓ.
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الدكاكيف المدركسة ،فقد ظيرت نسبة األكزاف
أخي ار مف خبلؿ رصد األكزاف ال ٌشعرٌية لك ٌؿ ٌ
النحك اآلتي:
عمى ٌ

عنكاف الديكاف

أمنية

إليؾ فتافيت

في

برقيات قصائد

امرأة

خذني

كالكركد

ُٕـ

يا

امرأة

البدء

عاجمة

كلدم

ٖٔـ

كانت

إلى

حب
ٌ

ببل

إلى

تعرؼ

األنثى

كطني

ٖٖ

َٗـ

ِٖـ

البحر
الرىمؿ
ٌ

ِٗـ

سكاحؿ

حدكد الغضب

ْٗـ

ََِٓ

ال ٌشمس
ٕٗـ

العدد النسبة

ـ

ِْ

ُِ

ِ

ّ

ّ

َ

ِ

َ

َ

ْٔ ُٗ%

ُِ

ُ

ُ

ٕ

َ

َ

ِ

ِ

ُ

ِٔ َُ%

ٗ

ِ

ُ

َ

َ

َ

ُ

ِ

َ

ُٓ

ٔ%

المتقارب

ِ

ِ

ُّ

ُٕ

ْ

َ

ٓ

ّ

ٔ

ِٓ ُِ%

المتدارؾ

َ

ِ

ُ

َٕ

َ

ٖ

َ

ٓ

ُٕ َُّ ُْ%

الكامؿ

ِ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

ِ

ََٖ

البسيط

ُ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

ُ

َ

ِ

ََٖ

الكافر

َ

ُ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

ُ

ََْ

الرجز
ٌ

الخفيؼ
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الدكاكيف المدركسة ،فجاءت عمى
أما التٌرتيب السمٌمي لؤلكزاف ال ٌشعرٌية المستعممة في ٌ
ٌ
التٌرتيب اآلتي:
المرتبة

الكزف

عدد القصائد

النسبة%
ٌ

األكلى

المتدارؾ

َُّ

ِْ%

الثٌانية

المتقارب ِٓ

ُِ%

الثٌالثة

الرمؿ
ٌ

ْٔ

ُٗ%

الرابعة
ٌ

الرجز
ٌ

ِٔ

َُ%

الخامسة
ٌ

الخفيؼ

ُٓ

ٔ%

السادسة
ٌ

الكامؿ

ُٓ

ََٖ%

السابعة
ٌ

البسيط

ِ

ََٖ%

الثٌامنة

الكافر

ُ

ََْ%

الدكاكيف
أف ال ٌشاعرة سعاد
الصباح نظٌمت قصائدىا في ٌ
السابؽ ٌ
ٌ
يبلحظ مف الجدكؿ ٌ
افية
الص ٌ
المدركسة ،كالٌتي بمغ عددىا (ِْٖ) ثماف كأربعيف كمائتي قصيدة عمى البحكر ال ٌشعرٌية ٌ
الرجز ،الكامؿ ،كعمى البحكر الممزكجة كىي :الكافر ،الخفيؼ،
الرمؿٌ ،
كىي :المتدارؾ ،المتقاربٌ ،
افية كالممزكجة جاء
الص ٌ
الصباح لمبحكر ٌ
ك البسيط .كيستدؿ مف الجدكؿ أف استخداـ ال ٌشاعرة سعاد ٌ
بي الٌتي التٌزـ بيا أكثر ركادىا في
التزاما منيا بقكاعد الشعر الحر ،كبحركة التٌجديد في ال ٌشعر العر ٌ
نظـ قصائدىـ.
الدكاكيف المدركسة عمى
الصباح نظمت أغمب قصائدىا في ٌ
ييبرز الجدكؿ ٌ
أف ال ٌشاعرة سعاد ٌ
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الدكاكيف المدركسة ،كىك ما يظير تفضيؿ ال ٌشاعرة ليذا
البحر المتدارؾ كالٌذم بمغ أكثر مف ثمث ٌ
أم كزف في
البحر عف بقية البحكر الٌتي استعممتيا .كقد حقؽ ىذا الكزف نسبة عالية لـ يحققيا ٌ
فالرجز فالخفيؼ ،كاستخداـ
فالرمؿ ٌ
مسيرة ال ٌشاعرة اإلبداعية ،ثـ كليو في المرتبة الثٌانية المتقاربٌ ،
الشاعرة ليذه البحكر يدلٌؿ عمى بعد ال ٌشاعرة عف لغة التٌعقيد كاختيارىا لبحكر سيمة سمسة كالٌتي
يسيؿ عمى الجميكر العادم استيعابيا كاإلحساس بيا(ُ).
ٕ -القافية:
الركم ،فكاف لمقافية دكر ميـ
عرضت في التٌمييد لتعريؼ القافية كعبلقتيا باإليقاع كالكزف ك ٌ
الخارجية" أىمية الكزف ،كفي
كتية
ٌ
الص ٌ
في المكسيقى ال ٌشعرٌية ،ثـ تناكلت في المبحث الثٌاني "البنى ٌ
اللي ،فالقافية شريكة الكزف في
م ،ك ٌ
ىذه األسطر سأتناكؿ ٌ
بالدرس أىمية القافية في البناء ال ٌشعر ٌ
الد ٌ
بناء القصيدة

اني " :القافية شريكة الكزف في االختصاص
العر ٌبية ،يقكؿ ابف رشيؽ القيرك ٌ

بال ٌشعر"(ِ).
إف التٌطكر الٌذم أصاب القصيدة العر ٌبية طالت باإلضافة إلى الكزف ،القافية أيضا،
ٌ
الناحية
فال ٌشاعر
الحداثي تحرر مف االلتزاـ مف قيدم الكزف كالقافية .كصار لمقافية أىمية كبيرة مف ٌ
ٌ
(ّ)
المكسيقي لمقصيدة ،راح
البناء
كلتحقيؽ
،
المكسيقية"
الجمالية ،إذ صارت تعد "نقطة االرتكاز
ٌ
ٌ
ٌ

نغمية تتكرر مف كقت إلى
ال ٌشعراء ينكعكف في قافية القصيدة الحرة كمبتغاىـ في ذلؾ" إحداث ركيزة ٌ

(ُ)عيسى متقى زاده :دراسة أسمكبية في قصيدة "مكعد في الجنة" مجمة إضاءات نقدية( ،عٗ)َُِّ ،ـ،صُِْ

الصباح ،القاىرة ،دار جميؿ
نقبل عف (عيسى؛ فكزم :ديكاف القصيدة أنثى كاألنثى قصيدة ،قراءة في شعر سعاد ٌ
لمنشرََِِ ،ـ ،صٕٓ).

(ِ)ابف رشيؽ القيركاني:العمدة في محاسف الشعر كآدابو.ُُٓ/ُ،

(ّ) إسماعيؿ :الشعر العربي المعاصر ،ص ُُٕ.
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مكسيقيا في القصيدة كمٌيا"(ُ).
آخر لكي تحدث تكازٌيا
ٌ
النتائج اآلتية كما
كمف خبلؿ رصد أنكاع القافية مف حيت ككنيا متنكعة أك مكحدة ظيرت ٌ
ىك مكضح في الجدكؿ:
عنكاف الديكاف

أمنية

إليؾ فتافيت

في

برقيات قصائد

امرأة

خذني

كالكركد

ُٕـ

يا

امرأة

البدء

عاجمة

كلدم

ٖٔـ

كانت

إلى

حب
ٌ

ببل

إلى

تعرؼ

سكاحؿ

حدكد

الغضب

األنثى

كطني

ْٗـ

ال ٌشمس

ََِٓـ

ٖٖـ

َٗـ

ِٖـ

نكع القافية
قافية مكحدة
قافية متنكعة
الديكاف
عدد قصائد ٌ

ِٗـ

العدد

ٕٗ ـ

ُْ

ُْ

َ

ِ

َ

َ

َ

َ

ٗ

ٔ

ُٖ

ٓٗ

ٕ

ٖ

َُ

ُْ

ِْ ُُٗ

َٓ

َِ

ُٖ

ٕٗ

ٕ

ٖ

َُ

ُْ

ِْ ِْٖ

َ

ٕٓ

ِّ%
ٕٕ%

الصباح عمى (ِْٖ) ثماف كأربعيف كمائتي قصيدة ،كقد
اشتممت دكاكيف ال ٌشاعرة سعاد ٌ
نظمت (ٕٓ) سبع كخمسكف قصيدة عمى قافية مكحدة تمثؿ نسبة ( ِّ ،)%كنظٌمت عمى قكاؼ
أف
متنكعة (ُُٗ) إحدل كتسعكف كمئة قصيدة تمثؿ نسبة (ٕٕ ،(%كىذه النسبة تدلٌؿ عمى ٌ
قكيا بالحالة ال ٌشعكرٌية ،كلـ تعد
الصباح قد تحررت مف القافية الٌتي ارتبطت ارتباطا ٌ
ال ٌشاعرة سعاد ٌ
البلحقة ترتبط فيما بينيما في حالة انسجاـ أك تآلؼ دكف
السابقة أك ٌ
مجرد حصيمة ٌ
لغكية ،فالقافية ٌ
(ِ)
داخميا ،كيعبر
مكسيقيا
أف التٌنكيع في القافية يمنح القصيدة جكا
ٌ
ٌ
اشتراؾ ممزـ بحرؼ الركم  ،كما ٌ

كحيكية القصيدة أيضا ،كيمنح ال ٌشاعر الحرية في استخداـ قكافي
الصكرة ال ٌشعرٌية
ٌ
عف تمكف ٌ

(ُ)إسماعيؿ :الشعر العربي المعاصر ،صَُِ.

النفسي لؤلدب،صْٓ .ينظر :إسماعيؿ :الشعر العربي المعاصر ،صٕٔ.
(ِ) إسماعيؿ :التفسير
ٌ
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النسبة

(ُ)
الركم المتحرؾ كتسمى القافية المطمقة ،كىي
متعددة  ،كالقافية المكحدة عمى نكعيف :القافية ذات ٌ

الساكف ك تسمى القافية المقيدة كىي أقؿ
الركم ٌ
بي ،ك القافية ذات ٌ
األكثر شيكعا في ال ٌشعر العر ٌ
بي القديـ ،إال ٌأنيا ازدات مكانتيا كأىميتيا في شعر التٌفعيمة(ِ).
حظا في كركدىا في ال ٌشعر العر ٌ
اإلحصائية
العممية
كفي رصدم ألنكاع القافية مف حيت ككنيا مطمقة أك مقيدة أظيرت
ٌ
ٌ
النتائج اآلتية:
ٌ
عنكاف الديكاف

أمنية

إليؾ فتافيت

في

برقيات قصائد

امرأة

خذني

كالكركد

ُٕـ

يا

امرأة

البدء

عاجمة

كلدم

ٖٔـ

كانت

إلى

حب
ٌ

ببل

إلى

تعرؼ

سكاحؿ

حدكد

الغضب

األنثى

كطني

ْٗـ

ال ٌشمس

ََِٓـ

ٖٖـ

َٗـ

ِٖـ

نكع القافية

َٗـ

العدد

ٕٗ ـ

قافية مطمقة

ِٓ

ُِ

ْ

ٕ

ِ

َ

ِ

ْ

قافية مقيدة

ِٓ

ٖ

ُْ

َٗ

ٓ

ٖ

ٖ

َُ

ُِ َُٖ

َٓ

َِ

ُٖ

ٕٗ

ٕ

ٖ

َُ

ُْ

ِْ ِْٖ

الديكاف
عدد قصائد ٌ

النسبة

ُِ

ٖٔ

ِٕ%
ّٕ%

الصباح ،فأغمب ما
أف القافية المقيدة تمثؿ ظاىرة
ٌ
كيتضح ٌ
أسمكبية بارزة في شعر سعاد ٌ
نظمتو ال ٌشاعرة مف قصائد كانت مقيدة القافية كقد بمغت نسبتيا (ّٕ .)%فيذه النسبة المرتفعة
تؤكد عمى التٌكظيؼ المكثؼ لمقافية المقيدة ،كىذا التٌكظيؼ يؤكد عمى عمؽ اإلحساس كال ٌشعكر
فسي الٌذم انتاب ال ٌشاعرة نتيجة أمنيات مفقكدة لـ تتحقؽ ،أك حالة
بالعجز كالحصر ،كاألسى ٌ
الن ٌ
ألـ بيا مف فقداف الكلد كالكطف ،أك مف التناقضات االجتماعية
عشؽ لـ تكتمؿ ،أك حزف كألـ ٌ
م.
ياسية الٌتي يعيشيا المجتمع
كٌ
الس ٌ
الد ٌ
القبمي ال ٌذككر ٌ
ينية ك ٌ
ٌ
(ُ) المنصكرم؛ عبد الكاحد :القافية في شعر أحمد مطر ،حولية المنتدى ،العراؽ( ،عِّ)َُِٓ ،ـ،ص ُٕٗ.
(ِ)نفسو ،ص ُّٕ.
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الفصل الثّالث
ركيبية
أسموبية البنى التّ ّ
ّ
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ركيبية
أسموبية البنى التّ ّ
ّ
األسمكبية ،فغاية المحمٌؿ
الدراسات
ركيبي يحتؿ مكانة كأىمية كبيرة في ٌ
ٌ
ٌ
إف المستكل التٌ ٌ
األدبية ال تتحقؽ ٌإال بتضافر مجمكعة مف
م ،كىذه
األسمكبي ىك الكشؼ عف شعرية ٌ
ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
ٌ
ركيبي يعتمد عمى
غكية الٌتي ىي أساس بناء ٌ
العناصر المٌ ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
م كتشكيمو؛ كىذا المستكل التٌ ٌ
األدبية أك تكليد ال ٌشعرٌية"(ُ)،
"ما يقكـ بيف الكممات مف عبلقات مف شأنيا أف تسيـ في تكليد
ٌ
كلكنيا تراكيب تؤدم جزءا مف معنى القصيدة
فالتٌراكيب ال ٌشعرٌية ليست تراكيب ميتة محايدة؛ ٌ
م(ِ)؛ لذا يسعى ىذا المستكل إلى
كجماليتيا ،كتتناغـ مع بقية العناصر المش ٌكمة ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
لمن ٌ
ص
الصباح ،كذلؾ عف طريؽ رصد طرؽ بناء ٌ
ركيبية في ٌ
تحميؿ البنى التٌ ٌ
الن ٌ
م لسعاد ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
الصباح ،كفحص البنى
ال ٌشعرم كتشكيمو ،كدراسة مختمؼ المثيرات
ٌ
األسمكبية لدل ال ٌشاعرة سعاد ٌ
م كابداعو.
األسمكبية المستعممة ،كالٌتي تظافرت فيما بينيا كأدت إلى تماسؾ ٌ
ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
أف
م في بناء ٌ
محمد حماسة ":أرل ٌ
ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
إف المٌغة ىي العنصر الجكىر ٌ
م ،يقكؿ ٌ
الصحيحة المفيدةٌ ،إال إذا
فف
لغكم قبؿ ك ٌؿ شيء كبعده ،ك ٌ
ال ٌشعر ٌ
الصكرة ٌ
أف فيمو لف يككف عمى ٌ
ٌ
كاف ىذا الفيـ قائما في أكؿ أمره عمى فيـ بنائو ،كبناء ال ٌشعر ال يقكـ ٌإال عمى بناء جممو
يحب بعض المحدثيف أف يسمكا الكزف كالقافية"(ُ).
المسمككة في كزنو كقكافيو أك مكسيقاه ،كما ٌ
م تكشؼ عف معاف كدالالت
إف بناء المٌغة يقكـ عمى الجممة ،كالجممة في ٌ
ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
(ُ)كيس؛أحمد محمد :االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية،طُ ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع،
بيركتََِٓ،ـ،صٗ.
(ِ) مفتاح؛ محمد :تحميؿ الخطاب الشعرم(استراتيجية التناص)،طّ ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
ُِٗٗـ ،صَٕ.
(ُ) عبد الطيؼ؛ محمد حماسة:بناء الجممة العربية(،د.ط) ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة،
ََِّـ،صُِّ.

197

كم لم ٌشعر يقدـ عددا مف
إف " ٌ
النسيج ٌ
الركف األساس في بناء لغة ال ٌشعر ،إذ ٌ
النح ٌ
مضيئة ،فيي ٌ
أدبيا
تسـ أدبا
المبلمح البارزة شديدة
قكميا معطى ،كمرحمة محددة ،كجنسا ٌ
ٌ
ٌ
الخصكصية ،الٌتي ٌ
(ُ)
أف مف أراد أف
محمد حماسة ٌ
ٌ
تسـ أكثر مف ذلؾ ،أث ار مفردا"  ،كيرل ٌ
خاصا ،كشاع ار مفردا ،أك ٌ

نقدية مقنعة فبل محيد عنو كال بديؿ لو ٌإال االعتماد عمى الجممة ال ٌشعرٌية في دراسة
يقكـ بدراسة ٌ
ص كتفسيره(ِ).
ٌ
الن ٌ
األسمكبية بكصفيا
لغكم يعكس رؤية ال ٌشاعر لمكاقع كيعبر عف أفكاره ،ك
إذف فال ٌشعر تعبير
ٌ
ٌ
بد مف تحميمو
لغكيا ،ال ٌ
غكم مف حقيقة ككنو إنتاجا ٌ
منيجا ٌ
لغكيا تنطمؽ في تحميميا ليذا التٌعبير المٌ ٌ
الجمالية عف طريؽ دراسة العبلقات القائمة بيف ألفاظو ،كالمش ٌكمة لو ،ككيفية بنائيا كفؽ
كفيـ أبعاده
ٌ
عامة(ّ).
السياؽ
ٌ
ٌ
المكجو لمخطاب بصفة ٌ
الصباح ،فبناء
لذلؾ فالميمة ستككف أماـ الجممة لمكشؼ عف إبداعات ال ٌشاعرة سعاد ٌ
أما
الجممة ىك الٌذم يظير إبداع ال ٌشاعر كتميزه كتفرده عف غيره ،يقكؿ
محمد عبد المطمبٌ ":
ٌ
األسمكبية ترل فيو عنص ار ذا حساسية في تحديد الخصائص الٌتي تربطو
فإف
ٌ
ٌ
بالنسبة لمتٌراكيبٌ ،
ألنيا تعطيو مف المبلمح ما يميزه عف غيره مف المبدعيف ،سكاء أكانكا مزامنيف لو أـ
بمبدع معيفٌ ،
الزماف كالمكاف ،كذلؾ يتحقؽ مف خبلؿ رصد حجـ الجممة طكال كقصرا ،كترتيب
مختمفيف عنو في ٌ
أجزائيا ،أك تقديـ بعضيا عمى بعض ،كما يتحقؽ مف خبلؿ ذكر بعض عناصرىا أك

(ُ)ياكبسكف :قضايا الشعرية،صّٕ.

(ِ)عبد الطيؼ:بناء الجممة العربية،صَّٕ.

(ّ) امحمد؛شميـ:أسمكبية التعبير المغكم في شعر سميح القاسـ  ،رسالة ماجستير ،جامعة قاصدم مرباح،
الجزائرَُِْ،ـ،صٖٔ.
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(ُ)
ص ،كىذه ىي الغاية الٌتي
أف لمتٌركيب المميز انعكاسا
جماليا عمى ٌ
ٌ
إغفاليا . "...كما ال يخفى ٌ
الن ٌ

إف ":تركيب العبارة يساىـ
يكسؼ أبك العدكس ٌ
نصو ال ٌشعر ٌ
يسعى إلييا المبدع حيف ينتج ٌ
م ،يقكؿ ي
يحسيا المستمع كيتذكقيا"(ِ).
بخمؽ إيقاع منسجـ لو نكية
خاصة مميزة ٌ
ٌ
النحاة "عبارة عف ك ٌؿ كبلـ تاـ قائـ بنفسو مفيد لمعناه"(ّ) .كلف نتطرؽ
عرفيا ٌ
كالجممة كما ٌ
لمحديث عف تطكر مفيكـ الجممة كتركيبيا ،كالخبلؼ الٌذم كقع في الفرؽ بينيا كبيف الكبلـ،
فالدراسات قديما كحديثا تناكلت ىذه القضية ،كقد استكفتيا بالبحث كالتٌأصيؿ(ْ).
ٌ
إف ما يعنينا مف دراسة الجممة ىك تركيبيا كنظميا بشكؿ يعكس قكتيا كجماليا كابداع
ٌ
الجرجاني ":كأعمـ ٌأنؾ إذا رجعت
م ،يقكؿ
ناظميا ،كأثر تركيب ىذه الجمؿ عمى معنى ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
ٌ
إلى نفسؾ عممت عمما ال يعترضو ال ٌشؾ ،أف ال نظـ في الكمـ ،كال ترتيب حتى يعمؽ بعضيا
ببعض ،كيبنى بعضيا عمى بعض ،كتجعؿ ىذه بسبب تمؾ"(ٓ).
السياؽ ،فيي تقكـ
كيفيـ مف كبلـ
أف الكممة ال تؤدم دكرىا ٌ
الجرجاني ٌ
الداللي إال في إطار ٌ
ٌ
م.
إلى جانب الكممات األخرل ،كعف طريؽ تجاكرىا كترابطيا بتشكيؿ ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
النحك كما يقرر ذلؾ
إف ىذا التٌجاكر كالتٌعالؽ بيف الكممات ال يتحقؽ ٌإال بتكخي معاني ٌ
ٌ

(ُ)عبد المطمب:الببلغة كاألسمكبية ،صَِٔ.َِٕ-
(ِ)أبك العدكس :األسمكبية الرؤيا كالتطبيؽ،صِْٔ

(ّ)ابف يعيش(ت ّْٔىػ) :شرح المفصؿ لمزمخشرم ،تحقيؽ :إميؿ بديع يعقكب،طُ،دار الكتب العممية،
بيركتََُِ،ـ .ِٓٔ /ْ ،ينظر :ابف عقيؿ :شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،تحقيؽ  :محمد محيي الديف
عبد الحميد،طَِ ،دار التراث ،القاىرةَُٖٗ ،ـ.ُْ/ُ،
(ْ) ينظر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كتاب :عبد المطيؼ ،محمد حماسة :بناء الجممة العربية ،صُٗ كما بعد.
(ٓ) الجرجاني؛ عبد القاىر(ت ُْٕىػ) :دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني ،تحقيؽ :محمكد محمد شاكر ،طّ،
مطبعة المدني ،القاىرة ُِٗٗ،ـ صٗٓ.

199

النحك"(ُ)،
الجرجاني ،يقكؿٌ ":إنو ال يتصكر أف يتعمؽ الفكر بمعاني الكمـ أفرادا كمجردة مف معاني ٌ
ٌ
النظـ فيي عنده " تكخي
كيؤكد
النحك في تركيب الكبلـ في تعريفو ٌلنظرية ٌ
الجرجاني عمى أىمية ٌ
ٌ
النحك في معاني الكمـ ،كأف تكخييا في متكف األلفاظ محاؿ"(ِ).
معاني ٌ
األسمكبية الحديثة إلى تقسيـ األسمكب إلى ثبلث مدارس ،مدرسة تنظر
الدراسات
عمدت ٌ
ٌ
تركيبي ،كثالثة
إلى األسمكب عمى ٌأنو انحراؼ كأخرل تنظر إليو عمى ٌأنو تكاتر أك تكاطؤ عمى قالب
ٌ
حكية(ّ).
تنظر إليو عمى ٌأنو استغبلؿ لئلمكانات ٌ
الن ٌ
حكية أىمية كبيرة ،إذ اعتبرتيا مف أىـ الكسائؿ
إف ٌ
الدراسات الحديثة أكلت األدكات ٌ
الن ٌ
ٌ
م ،كالقادرة في الكقت نفسو في
غكية المش ٌكمة ٌ
القادرة عمى الكشؼ عف التٌراكيب المٌ ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
لمن ٌ
نصا عف غيره كشاع ار عف آخر ،كىذا ما دفع بعض
الكشؼ عف الخصائص
ٌ
األسمكبية الٌتي تميز ٌ
األسمكبي؛
لمدرس
الباحثيف أمثاؿ
حكية أكلى بأف تككف مجاالن ٌ
أف" التٌراكيب ٌ
الن ٌ
محمد جبر أف يرل ٌ
ٌ
ٌ
الصحيحة ،كاف
فإف ما يقرره عمـ ٌ
ٌ
النحك مف البدائؿ المتاحة أماـ األديب قدر غير قميؿ مف التٌراكيب ٌ
النمط
تكف متفاكتة ٌ
الدرجة مف حيث القبكؿ؛ كيستطيع دارس األسمكب أف يتناكؿ تمؾ البدائؿ مف ٌ
ثـ يدع تقدير درجة قبكلو لعمـ الببلغة"(ُ).
المألكؼ في االستعماؿ العاـَّ ،

(ُ) الجرجاني(ت ُْٕىػ) :دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني ،صُُْ.
(ِ)نفسو ،صُّٔ.

(ّ) بف زينة؛ صفية :القصيدة العربية في مكازيف الدراسات المسانية الحديثة ،رسالة دكتكراه ،جامعة السانيا
كىراف،الجزائرَُِِ،ـ ،صِْٓ ،نقبل عف (الضالع؛ محمد صالح :لسانيات المغة الشعرية(،دراسة في شعر بشار
بف برد)،طُ ،منشكرات ذات السبلسؿ،الككيتُٕٗٗ،ـ ،صّٖ).

(ُ)جبر؛ محمد عبد اهلل:األسمكب كالنحك،طُ،دار الدعكة لمطبع كالنشر كالتكزيع ،اإلسكندريةُٖٖٗ،ـ،صٕ .
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ركيبية في شعر سعاد
الصفحات اآلتية الظٌكاىر
سأتناكؿ بالبحث ك ٌ
األسمكبية التٌ ٌ
ٌ
الدراسة في ٌ
الصباح ،كىي:
ٌ

أوال :التّقديم والتّأخير
الفعمية مركبة مف مسند كمسند إليو "كىما ما ال ]يستغنى[
االسمية أك
إف نكاة الجممة سكاء
ٌ
ٌ
ٌ
االسمية ىك المبتدأ؛ لذا فإف األصؿ أف تيبتدأ بو
كاحد منيما عف اآلخر"(ُ)  ،كالمسند في الجممة
ٌ
فإف األصؿ كذلؾ أف تيبتدأ بو الجممة؛
أف المسند في الجممة
ٌ
الفعمية ىك الفعؿ؛ لذا ٌ
الجممة ،كما ٌ
الفعمية يعد أسمكبا ممي از يخرؽ العبلقة
ركيبي لمجممة
االسمية ك ٌ
ٌ
لذلؾ كاف االنزياح عف األصؿ التٌ ٌ
كداللية ،كما أنٌو يقكـ بكظيفة
ببلغية
األصمي لمجممة ،كيحقؽ قيمة
اإلسنادية كيخمخؿ التٌركيب
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
جـ المحاسف ،كاسع
جمالية .يقكؿ
ٌ
الجرجاني في باب التٌقديـ كالتٌأخير " :ىك باب كثير الفكائدٌ ،
ٌ
التٌصرؼ ،بعيد الغاية ،ال يزاؿ يفتر لؾ عف بديعة ،كيفضي بؾ إلى لطيفة ،كال تزاؿ ترل شع ار
ثـ تنظر فتجد سبب أف راقؾ كلطؼ عندؾ ،أف قدـ فيو
يركقؾ مسمعو ،كيمطؼ لديؾ مكقعوٌ ،
شيء ،كحكؿ المٌفظ عف مكاف إلى مكاف"(ِ) .
الببلغية كالعناية كاالىتماـ بالمتقدـ ،يقكؿ
فالتٌقديـ كالتٌأخير في الجممة العر ٌبية لو أغراضو
ٌ
سيبكيو" :كالتٌقديـ ىينا كالتٌأخير فيما يككف ظرفا أك يككف اسما ،في العناية كاالىتماـ ،مثمو فيما
ذكرت لؾ في باب الفاعؿ كالمفعكؿ .كجميع ما ذكرت لؾ مف التٌقديـ كالتٌأخير"(ُ) .لكف نجد
أف
لمجرجاني مكقفا مخالفا لسيبكيو في شأف أىمية التٌقديـ كالتٌأخير ،فيك عنده ال يكفي أف ييذكر ٌ
ٌ
(ُ)سيبكيو(ت َُٖق) :الكتاب ،ص ِّ.
(ِ)الجرجاني(ت ُْٕىػ) :دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني ،ص َُٔ.
(ُ)سيبكيو(ت181هـ) :الكتاب،صٔٓ.
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الجرجاني ":كقد كقع في
سبب التٌقديـ كالتٌأخير ىك لمعناية مف غير ذكر لسبب ىذه العناية ،يقكؿ
ٌ
ألف ذكره أىـ" ،مف غير أف يذكر ،مف أيف كانت
ظنكف ٌ
الناس ٌأنو يكفي أف يقاؿ" :إنو قدـ لمعناية ،ك ٌ
كىكنكا
تمؾ العناية؟ كبـ كاف أىـ؟ كلتخيميـ ذلؾ ،قد صغر أمر "التٌقديـ كالتٌأخير" في نفكسيـ،
ٌ
النظر فيو ضربا مف التٌكمؼ .كلـ تر ظنا أزرل
الخطب فيو ،حتى ٌإنؾ لترل أكثرىـ يرل تتبعو ك ٌ
عمى صاحبو مف ىذا كشبيو"

(ُ)

أسمكبية ،كىي
عدكه ظاىرة
كربما كانت نظرة المحدثيف إلى التٌقديـ كالتٌأخير أكسع أفقا ،فقد ٌ
ٌ
يتككف منيا البيت(ِ).
تعني عندىـ تغير ترتيب العناصر الٌتي ٌ
الصباح ،حي از ميما مف مساحة شعرىا ،فكاف
ش ٌكؿ أسمكب التٌقديـ كالتٌأخير في شعر سعاد ٌ
م تؤثر
لو دكره
إف" الطٌبيعة الفكرٌية ك ٌ
الن ٌ
الجمالي في تقديـ المعنى لممتمقي ،إذ ٌ
فسية لمغرض ال ٌشعر ٌ
ٌ
غكم كأحيانا تتدخؿ في اختيار مفرداتو كذلؾ مف خبلؿ رؤية الفناف كتجربتو الٌتي
عمى التٌركيب المٌ ٌ
(ّ)
ص
خاضيا"  ،كعميو فتقديـ ما حقو التٌأخير ،كتأخير ما حقو التٌقديـ في التٌراكيب المش ٌكمة ٌ
لمن ٌ

غكم يعمؿ عمى االنتقاؿ
م ،تكنيؾ
لغكم ارتبط بال ٌشعر منذ بداياتو األكلى؛ كىذا التٌكنيؾ المٌ ٌ
ٌ
ال ٌشعر ٌ
النثر إلى منطؽ ال ٌشعر(ُ).
بالكبلـ مف منطؽ ٌ
ركيبي ىك إثارة
يكسؼ أبك العدكس ٌ
كيرل ي
أف غاية الكاتب في االنزياح عف األصؿ التٌ ٌ
ركيبي إلى حيمة مقصكدة
المتمقٌي كمفاجأتو بشئ جديد ،ك دفع الممؿ عنو ،كىنا ٌ
يتحكؿ االنزياح التٌ ٌ
(ُ)الجرجاني(ت ُْٕىػ) :دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني ،ص َُٖ.

(ِ) شكاؿ؛ أـ كمثكـ :جماليات المغة الشعرية في ديكاف "الطكفاف" لػنزار بريؾ ىنيدم ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد
خيضر ،بسكرة ،الجزائرَُِْ ،ـ ،صُْ.

(ّ)سمطاف؛ منير :بديع التراكيب في شعر أبي تماـ  ،الكممة كالجممة  ،طْ ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ََِِـ،
صُْٖ.

(ُ) ينظر :السعدني:البنيات األسمكبية في لغة الشعر الحديث ،صَِٕ.
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(ُ)
الدكاكيف المدركسة لم ٌشاعرة سعاد
لجذب انتباه القارئ  .كمف صكر التٌقديـ كالتٌأخير المرصكدة في ٌ

الصباح:
ٌ
أ -تقديم الخبر
تاليا يظير تقدـ الخبر شبو الجممة مف الجار
في ىذه ٌ
النماذج ال ٌشعرٌية المعركضة ٌ
النكرة ،كىذا التٌرتيب الجديد لمجممة ىك خركج عف األصؿ المتعارؼ عميو في
كالمجركر عمى المبتدأ ٌ
فسية
بي ،كانزياح عف القاعدة ،كىذا االنزياح لما يحصؿ إال نتيجة الحالة ٌ
أصكؿ ٌ
الن ٌ
النحك العر ٌ
الصباح ،تقكؿ في
كالكجدانية المسيطرة عمى مشاعر كأحاسيس ال ٌشاعرة سعاد ٌ

قصيدة (جك هاد

بي)(ِ):
عر ه
إف في َق ْمبي ىج ىكادا عر ٌبيا
ٌ
الح ِّ
ب أىبًٌيا
ىع ى
الع ٍمر في ي
اش طيكؿ ي
كاذا الينتىوي  ،أٍلفيتىوي
كحٌيٌيا
ى
بات كالطِّ ْفل ىرقيقا  ،ى
السطر األكؿ شبو الجممة مف الجار كالمجركر(في َق ْمبي) عمى
إذ يبلحظ تقدـ الخبر في ٌ
الرابع تقدـ معمكؿ الخبر مف الجار كالمجركر (كالطِّ ْفل) عمى الخبر
اسـ ٌ
إف ( َج َوادا) ،كفي ٌ
السطر ٌ
بي
( َرقيقا) لمفعؿ بات ٌ
الناقص ،كغاية ىذا التٌقديـ ىك التٌأكيد كاإللحاح عمى نسبة صفات الجكاد العر ٌ

(ُ)أبك العدكس :األسمكبية الرؤية ك التطبيؽ،صُْٖ.
الصباح :ديكاف أمنية ،صُٓ.
( ِ) ٌ
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الخصكصية الٌتي يش ٌكميا لئلنساف
إلى قمب ال ٌشاعرة ،بما يحممو ىذا الجكاد مف صفات العركبة ،ك
ٌ
مكجو لممتمقي ،في نقؿ الفكرة كىي نقاء القمب
بي ،فيك مصدر العزة كاإلباء كالكرـ ،كىذا التٌأكيد ٌ
العر ٌ
كصفاؤه.
كفي قصيدة (أحزاف سائحة) (ُ) ،تقكؿ ال ٌشاعرة:
سائح ٌة أنا  ...أجكب في الكرل كؿ فضاء
كلي فؤ هاد نازؼ  ،بعدؾ شبلؿ دماء
النكرة
كفي ىذه المقطكعة تقدـ الخبر (سائح ٌة) عمى المبتدأ (أنا) ،كاألصؿ في الخبر ٌ
(سائحة) أف يتأخر عف المبتدأ (أنا) المعرفة ،حيث يصبح التٌركيب ( أنا سائحةه) ،فال ٌشاعرة أرادت
مف ىذا التٌقديـ لمخبر ا ٌلنكرة (سائحة) أف تصؼ حاليا ،كىي في سياحة فكرٌية مع أحزانيا ،سياحة
الداؿ عمى العمكـ؛ كلكف
النكرة المقدـ ٌ
في ك ٌؿ مكاف كفي ك ٌؿ االتجاىات ،د ٌؿ عمى ذلؾ الخبر ٌ
األصؿ أف تبدأ الجممة بالمعرفة ،كىك خيط الكصؿ بيف المتكمـ كالمخاطب ،فبل بد مف البدء بشيء
متعارؼ عميو مف قبؿ جيتي الخطاب المتكمـ كالمخاطب .لكف ال ٌشاعرة خرقت ىذا األصؿ كخمخمت
التٌركيب لًمى ٍف ًت انتباه المتمقٌي كتركيزه إلى أىمية ما ابتدأت بو.
السطر الثٌاني ،فقد قدمت ال ٌشاعرة الخبر شبو الجممة مف الجار كالمجركر عمى
أما في ٌ
ٌ
النكرة المكصكؼ ،كالغرض منو ىك لفت انتباه المتمقٌي إلى حاؿ ال ٌشاعرة المؤلـ كما آؿ إليو
المبتدأ ٌ
الصباح لمبدء
حاليا مف جراء كثرة أحزانيا .فيذا التٌقديـ جاء مقصكدا مف قبؿ مبدعة ٌ
ص سعاد ٌ
الن ٌ

ُ
الصباح :ديكاف أمنية ،صْٓ.
() ٌ
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العاطفية كبثٌيا إلى المتمقٌي لكي
بما يقمؽ نفسيا كيؤدم إلى تكترىا ،كباآلتي تبدأ بتفريغ ال ٌشحنات
ٌ
يشاطرىا أحزانيا كآالميا ،كلعمٌيا تككف كسيمة لمتٌخفيؼ مف أحزانيا.
كفي قصيدة (أـ الشييد)

(ُ)

تقكؿ:

رأيتيا ممتفة بالسكاد
في وجييا ممحمةه مف حداد
كفي ىذا التٌقديـ لمخبر شبو الجممة مف الجار كالمجركر(في وجييا) عمى المبتدأ
النكرة(ممحمةه) ،المراد منو إظيار مشاعر ال ٌشاعرة نحك ٌأـ ال ٌشييد ،فكاف تركيزىا عمى كجييا مكضع
ٌ
حكية
التٌعابير كالمرآة الٌتي تعكس آالميا ،كلك عمدت ال ٌشاعرة إلى ترتيب الجممة بحسب القكاعد ٌ
الن ٌ
م كفقدت الجممة ال ٌشعرٌية
المتعارؼ عمييا فقالت ( :ممحم ٌة مف حداد في كجييا) لزاؿ األثر ال ٌشعر ٌ
جماليا ،كتحكلت إلى سرد أحداث.
ب -تقديم الجار والمجرور
بي) (ِ):
تقكؿ في قصيدة (جك هاد عر ه
إف في َق ْمبي ىج ىكادا عر ٌبيا
ٌ
الح ِّ
ب أىبًٌيا
ىع ى
الع ٍمر في ي
اش طيكؿ ي
كاذا الينتىوي  ،أٍلفيتىوي
ُ
الصباح :ديكاف أمنية ،صُْ.
() ٌ

ِ
الصباح :ديكاف أمنية ،صُٓ.
() ٌ
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كحٌيٌيا
ى
بات كالطِّ ْفل ىرقيقا  ،ى
كحٌيٌيا) جاءت استكماال كتأكيدا لصكرة سبؽ تحميميا في
كىذه الصكرة ى
(بات كالطِّ ْفل ىرقيقا  ،ى
(إف في َق ْمبي ىج ىكادا) ،فقد تقدـ معمكؿ الخبر
تقدـ الخبر شبو الجممة مف الجار كالمجركر كىي ٌ
ِّ
(رقيقا) تأكيدا عمى الفكرة نفسيا الٌتي برزت في
مف الجار كالمجركر (كالط ْفل) عمى الخبر ى
قكليا(إف في َق ْمبي ىج ىكادا عر ٌبيا) كىي صفاء القمب كنقاؤه كبراءتو ،فيك قمب طفؿ ال يعرؼ غير
ٌ
الحب.
ٌ
كمف أمثمة تقدـ الجار كالمجركر قصيدة(صيحة عربية)(ُ) ،تقكؿ فييا:
المجد
من حنايا عركبتي رضع
ي
كأبي يعرب الذم بارؾ األرض
األنبياء
كقامت في ظمو
ي
أيف تاريخكـ كأيف البناء؟
السكافي
خير أسبلفكـ ذرتو ٌ
سيناء
كطكتو في تيييا
ي
شعكب
كـ عمى نارىا تمظت
ه
األنبياء
كمشى في ظالليا
ي
ُ
الصباح :ديكاف أمنية ،صَِ.
() ٌ
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النسؽ اآلتي:
السابؽ أف تككف عمى ٌ
كاألصؿ في ىذه التٌراكيب المخطكط تحتيا في ٌ
ص ٌ
الن ٌ
سيناء في تيييا /كـ تمظت
األنبياء في ظمو /كطكتو
المجد من حنايا عركبتي /قامت
( رضع
ي
ي
ي
األنبياء في ظالليا).
شعكب عمى نارىا /كمشى
ه
ي
كالغرض مف ىذا التٌقديـ لمجار كالمجركر (من حنايا عركبتي  ،في ظمو ،في تيييا،
عمى نارىا ،في ظالليا) إظيار فخر ال ٌشاعرة كاعتزازىا بعركبتيا ،ىذه العركبة خرجت مف بيف
الصميبيكف،
السبلـ ،كفكؽ أرضيا كعمى ترابيا قي ًير ٌ
الرساالت كاألنبياء تنشر العدؿ ك ٌ
ظيرانييا ٌ
كتستحضر ال ٌشاعرة قصة تيو بني إسرائيؿ في صحراء طكر سيناء جزاء ليـ مف اهلل عمى
ِ
ون ِفي ْاأل َْر ِ
ْس َعمَى
يي َ
عصيانيـ ،قاؿ تعالى " :قَا َل فَِإ َّن َيا ُم َح َّرَم ٌة َعمَ ْي ِي ْم أ َْرَب ِع َ
س َن ًة َيت ُ
ض فَ َال تَأ َ
ين َ
(ٔ)
ا ْلقَوِم ا ْلفَ ِ
النياية لبني صييكف ،كما كانت صحراء
ين"  .كستككف أرض فمسطيف أرض التٌيو ك ٌ
اس ِق َ
ْ

النار كاأللـ الٌذم أصاب ال ٌشعكب المقيكرة مف قتؿ كدمار
طكر سيناء ،ثـ تركز ال ٌشاعرة عمى ٌ
األمة العر ٌبية مف االتكاء كاالعتماد عمى
السياسة األمر ٌ
كتشريد ،كالٌتي كانت نتيجة ٌ
يكية ،كىي تحذر ٌ
أمريكا في تحصيؿ الحقكؽ أك استرجاعيا ،فأمريكا ىي مف ضيعت حقكؽ العرب لصالح ربيبتيا
العالمية كتدعميا عمى حساب المصالح العر ٌبية.
ييكنية
ٌ
الص ٌ
الص ٌ
ييكنية ،كىي دائما تقؼ كراء ٌ
ٌ
كفي قصيدة (العالـ أنت)

(ُ)

تقكؿ:

المكاف
من اسمك تبدأ جغرافيةي
ٍ
البحار ألكانيا
كمن عينيك تأخذ
ي

(ُ) سكرة المائدةِٔ :

ُ
الصباح :ديكاف فتافيت امرأة ،صِٕ.
() ٌ
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النيار
كمن ثغرك يكلد المي يؿ ك ٍ
صكتؾ
كمن إيقاعات
ٍ
يديؾ
من شرايين ٍ
أكلد أنا
يختار نقاط الضعؼ في أنكثتي
كيضربني ببل ىكاده
عمى وجيي يضربني
عمى صدري يضربني
عمى ظيري يضربني
عمى أصابعي يضربني
تقدـ الجار كالمجركر في األسطر الثٌبلثة األكلى عمى الفعؿ كالفاعؿ الظٌاىر(من اسمك
يار) ،كما تقدـ
المكاف /كمن عينيك تأخذ
تبدأ جغرافيةي
البحار ألكانيا /كمن ثغرك يكلد المٌي يؿ ك ٌ
ٍ
الن ٍ
ي
صكتؾ /
الرابع كالخامس عمى الفعؿ كفاعمو المستتر(كمن إيقاعات
ٍ
الجار كالمجركر في ٌ
السطر ٌ
السطر الثٌاني عشر كما تبله (عمى وجيي يضربني /عمى صدري
من شرايين ٍ
يديؾ أكلد أنا) ،كفي ٌ
يضربني /عمى ظيري يضربني /عمى أصابعي يضربني) تقدـ الجار كالمجركر عمى الفعؿ كالفاعؿ
المستتر كعمى المفعكؿ بو الكاقع ضمي ار متصبل .كغاية ذلؾ كمٌو تحقيؽ شاعرٌية البيت ،فمك حافظت
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المكاف من
السابقة فقالت( :تبدأ جغرافيةي
ال ٌشاعرة عمى التٌرتيب ٌ
ٍ
حكم المعيكد لمجمؿ ال ٌشعرٌية ٌ
الن ٌ
النيار من ثغرك)  -كيقاس ىذا عمى
اسمك  /ك تأخذ
البحار ألكانيا من عينيك  /ك يكلد المي يؿ ك ٍ
ي
بقية التٌراكيب ، -لفقدت الجممة ال ٌشعرٌية شاعريتيا ،كما تفاعؿ المتمقٌي معيا ،كما يفيد ىذا التٌقديـ
الفعمية التٌخصيص ،كلفت انتباه المتمقٌي لمتٌركيز عمى
لمجار كالمجركر عمى عناصر الجممة
ٌ
العنصر المقدـ.
األسمكبي في االرتقاء بالتٌعبير مف
كىكذا ،كاف لمتٌقديـ كالتٌأخير في األمثمة المعركضة دكره
ٌ
م ،كىذا كمٌو
الصفر أك مف التٌعبير المحايد أك المتأسمب ،إلى درجة التعبير الجمالي ال ٌشاعر ٌ
درجة ٌ
م ،كلفت انتباه
عبارة عف منبيات
أسمكبية غايتيا األسمى إضفاء الركنؽ كالجماؿ عمى ٌ
ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
الصباح الطٌاقات التٌعبيرٌية لظاىرة
المتمقٌي الٌذم ىك ىدؼ مبدع ٌ
ص ،كقد استغمت ال ٌشاعرة سعاد ٌ
الن ٌ
حية ككاعية ،كسخرتيا تسخي ار منضبطا لئلبانة عف معانييا
التٌقديـ كالتٌأخير كادارتيا إدارة ٌ
كمقاصدىا ،كىذه الزحزحات الخفيفة لمكممات أحدثت فيضا كغنى ،ك تغيي ار جكىريا في تشكيؿ
المعاني كأحكاليا كصكرىا كظبلليا(ُ).

اإلنشائية
الخبرية و
ثانيا :األساليب
ّ
ّ
نشائية ك جممة خبرٌية ،كاإلنشاء
ينقسـ الكبلـ في عرؼ ٌ
النحاة كأىؿ الببلغة إلى جممة إ ٌ
الدعاء كاالستفياـ،
النيي ك ٌ
عندىـ ىك الكبلـ الٌذم يتكقؼ تحقُّ ي
النطؽ بو ،كاألمر ك ٌ
ؽ مدلكلو عمى ٌ
اإلنشاء في الجممة ً
كنحك ذلؾ .ك ً
طمبي ىك ما يستدعي مطمكبان غير
نشائية ينقسـ إلى إنشاء
اإل ٌ
ٌ
طمبي كىك ما ال يستدعي مطمكبان ،إالٌ ٌأنو
حاصؿ في اعتقاد المتكمٌـ كقت الطمب ،كانشاء غير
ٌ
(ُ) ينظر :أبك مكسى؛ محمد  :دالالت التراكيب دراسة ببلغية ،طّ ،مكتبة كىبة لمطباعة كالنشر ،القاىرةََِْ،ـ
،ص.ُٕٕ-ٔٚٙ
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اإلفصاحية(ِ)،
الطمبي بالجمؿ
يي ٍنشىء أم ار مرغكبا في إنشائو(ُ) .كتعرؼ جمؿ اإلنشاء غير
ٌ
ٌ
االنفعالي الذم يسمكنو
م
بأنيا" :األسمكب
عرفيا تماـ حساف ٌ
اإلنشائي التٌأثير ٌ
كي ٌ
ٌ
ٌ

(Affective

(ّ)
عدىا عبد القادر
الصكت كالتٌعجب ،كالمدح ،كال ٌذـ ، ...،كقد ٌ
) ،languageكتمؾ ىي :اإلحالة ك ٌ
(ْ)
كعرفيا
إنشائية كا
الداللية إلى خبرٌية ك
الناحية ٌ
فقسـ الجمؿ مف ٌ
ٌ
ٌ
مرعي قسما قائما بذاتوٌ ،
فصاحية ٌ ،

تعبر عف مشاعر المتكمـ كعكاطفو كانفعاالتو" (ٓ).
ٌ
بأنيا "ىي الٌتي ٌ
اإلنشائية ،يقكؿ :كالجممة
النحك الكافي الجممة الخبرٌية ك
كيفسر عباس حسف في كتابو ٌ
ٌ
ٌ
بأنو صدؽ أك كذب ،مف غير نظر لقائميا ،مف
الخبرٌية ىي الٌتي يككف معناىا صالحا لمحكـ عميو ٌ
ناحية ٌأن و معركؼ بيذا أك بذالؾ .كمف أمثمتيا أف يقكؿ قائؿ :حضر كالدم اليكـ .كىذه الجممة
أم :بإغفاؿ قائميا ،فبل نحكـ عمى جممة
عرضة ألف تكصؼ ٌ
بأنيا صادقة أك كاذبة في حد ذاتياٍ ،
بالصدؽ ،كال كاذبة فقط ،أل ٌف قائميا مشيكر بالكذب.
ألف قائميا معركؼ
خبرٌية ٌ
بأنيا صادقة فقطٌ ،
ٌ
إما حصكؿ شيء ،أك عدـ حصكلو ،كا ٌما إق ارره
كيقابميا الجممة اإلنشائية ،كىي الٌتي يطمب بيا ٌ
لمصدؽ كالكذب فييا(ُ).
كالمكافقة عميو ،أك عدـ إق ارره .فبل دخؿ ٌ

الخبرية
 األساليبّ
كينقسـ الخبر إلى ثبلثة أضرب بحسب حاؿ المخاطب ،كاألصؿ في الخبر أف يمقى إلى
الضرب مف الخبر يسمي بالخبر
أم معمكمة تتعمؽ بالخبر ،كىذا ٌ
المخاطب كىك خالي الذىف مف ٌ
)ُ) ينظر :الميداني؛ عبد الرحمف :الببلغة العربية ،طُ ،دار القمـ ،دمشؽُٗٗٔ ،ـ.ِِٖ -ُِِ /ُ،

)ِ) ينظر  :حساف؛ تماـ :المغة العربية معناھا كمبناھا ،طٓ ،عالـ الكتبََِٔ ،ـ،صُُٕ.

)ّ( حساف :المغة العربية معناھا كمبناھا ،صٖٖ.
)ْ( الخميؿ :الجمؿ االفصاحية  ،صّٔ.
)ٓ( نفسو ،صّٔ.

)ُ) ينظر :حسف؛ عباس :النحك الكافي :طّ ،دار المعارؼ  ،مصر ُٗٔٗـ ،ىامش ُ.ّّٕ/
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أما إذا كاف المخاطب مترددا بقبكؿ مضمكف الخبر ،احتاج الخبر حينئذ إلى تككيده
"االبتدائي"ٌ ،
ٌ
مبي" ،بينما إذا كاف المخاطب منك ار لمضمكف الخبر إنكا ار
بمؤكد كاحد ،كيسمى عندىا بالخبر "الطٌ ٌ
فإنو في ىذه الحالة يحتاج إلى عدة مؤكدات ،كعندىا يسمى الخبر "إنكارٌيا"(ُ).
تاما ٌ
كتصنؼ الجمؿ الخبرٌية الٌتي سأدرسيا إلى:
الخبرية المؤكدة
ٔ -التّراكيب
ّ
لغكية عديدة ،غايتيا تقكية الكبلـ
سمية أك
الفعمية بكسائؿ ٌ
ٌ
كتؤكد الجممة سكاء كانت اال ٌ
أم كىـ قد يمحؽ بمضمكف الخبر أك شؾ
كتأكيد مضمكف الخبر في ذىف المخاطب كتثبيتو ،كازالة ٌ
أك إنكار لو.
الضمير المنفصؿ  -كقد
كمف أىـ كسائؿ التٌككيد تكرار الكممة أك العبارة أك الجممة ،أك ٌ
كلكف
أفٌ ،
إف ك ٌ
يدرست ىذه األشكاؿ في فصؿ سابؽ تحت باب التٌكرار -كأدكات التٌككيد المعركفة ىي" ٌ
كالـ االبتداء" في األسماء ك"قد كالبلـ كنكني التٌككيد في األفعاؿ"( .)1كمف أدكات التٌككيد الٌتي
الصباح ما يمي:
بالدراسة كالتمثيؿ في ٌ
سأتناكليا ٌ
الدكاكيف المدركسة لم ٌشاعرة سعاد ٌ
أن":
إن و ّ
 التّوكيد باألداتين " ّأف" حضكر متميز مف بيف أدكات التٌككيد األخرل في شعر سعاد
"إف ك ٌ
كقد كاف لؤلداتيف ٌ

)ُ) ينظر:الميداني؛ عبد الرحمف :الببلغة العربية ُ ُٕٖ/كما بعدىا .ينظر  :الياشمي؛ أحمد إبراىيـ :جكاىر
الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع،صٗٔ .َٕ-ينظر:عتيؽ؛عبد العزيز:عمـ المعاني ،صِٓ.ّٓ-

)ُ) األفغاني؛ سعيد بف محمد :المكجز في قكاعد المغة العربية،دار الفكر ،بيركتََِّ،ـ،صْٔ.
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أسمكبية ،كمف أمثمتيا ،قكؿ ال ٌشاعرة مف قصيدة (نجكل)(:)1
الصباح ،كبشكؿ مثؿ ظاىرة
ٌ
ٌ
القدر
إِ َّنو يمؤلي إحساسي بإنصاؼ ٍ
لخ ىد ٍر
بتيار ا ى
يممس أعصابي ٌ
إِ َّنو ي
سكر
إ َّنو خمرم ..ككاساتي إذا القمب ٍ
كر
إِ َّنو يكتب لي في ٌ
حبنا أحمى ٌ
الس ٍ
عطر
إِ َّنو ٌ
شبل يؿ ألكاف كأضكاء ٍ
المطر
إِ َّنو في جدب أيامي كر ٌشات
ٍ
ِ َّ
كر
يرسـ لي الفردكس في أبيى ٌ
الص ٍ
إن و ي
فنية مف عناصر الطٌبيعة ،ممزكجة
تقكـ ال ٌشاعرة في كثير مف قصائدىا عمى رسـ لكحات ٌ
الحب لمحبيب المسيطر عمى كيانيا كمشاعرىا ،فيي ترسـ الفردكس بكمماتيا ،كتنقؿ
بمشاعر
ٌ
الحب
مشاعرىا عبر ىذه المٌكحات إلى المتمقٌي بصكرة تجعمو يتفاعؿ مع ىذه المشاعر ،كقصص
ٌ
إف) سبع(ٕ)
كالغراـ .كقد اتكأت ال ٌشاعرة في التٌعبير عف مشاعرىا ٌ
القكية عمى استخداـ أداة التٌككيد( ٌ
مرات؛ لزيادة التٌأكيد عمى حقيقة مشاعرىا كصدقيا ،كتقريرىا في ذىف المتمقٌي.
الكجدانية لدل ال ٌشاعر ،كالمراد منيا اإلثارة
إف) ٌإنما ىي لمتٌعبير عف الحالة
ٌ
إف األداة( ٌ
ٌ
انفعالية ال يمكف إنكارىا(ُ).
كالتٌنبيو ،فصكتيا كما فيو مف تشديد كتكتر ،يعبر عف حالة
ٌ
ُ
الصباح :ديكاف أمنية ،صٕٗ.
)) ٌ
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الصباح لو
ككيدية كتكظيفيا في ٌ
إف استعماؿ مثؿ ىذه األدكات التٌ ٌ
ٌ
م عند سعاد ٌ
النص ال ٌشعر ٌ
الناتجة عف شعكر بال ٌشؾ كعدـ التٌصديؽ مف اآلخر؛ الحبيب أك
فسية ك
االجتماعيةٌ ،
دكافعو ٌ
ٌ
الن ٌ
المتمقٌي ،مما يدفع ال ٌذات ال ٌشاعرة إلى تكظيفيا في محاكلة منيا إلى إزالة جميع ال ٌشككؾ الٌتي قد
تحيط بمشاعرىا ،كتأكيد صدقيا.
يسمى) ( ،)2تقكؿ:
كفي قصيدة (إلى كاحد ال ٌ
أسميؾ ..
ٌ
تسمى-
رغـ اقتناعي بأ ّنك لست ٌ
"حبيبي"
عمي
كأعرؼ ّ
أن المغات تضيؽ ٌ
عمي
وّ
أن قميصي يضيؽ ٌ
عمي
وّ
أن سريرم يضيؽ ٌ
أن جميع المعاجـ مف دكف جدكل
وّ
مضرجة بالمييب
أن حركفي
وّ
ٌ

(ُ) سمكـ؛ تامر :نظرية المغة كالجماؿ في النقد العربي ،طُ ،دار الحكار ،سكريا  ،البلذقيةُّٖٗ ،ـ ،صَُٔ.
ِ
الصباح :ديكاف في البدء كانت األنثى ،صِٔ.
)) ٌ
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لسابؽ اثنتي عشرة (ُِ) مرة ،لتأكيد
كظفت ال ٌشاعرة أداة التٌ
ٌ
ما ٌ
ككيد(أف) في نصيا ال ٌشعر ٌ
حالة العشؽ ،كلمتٌعبير عف مشاعرىا اتجاه الحبيب بشكؿ قكم ،كتثبيتيا في ذىف المتمقٌي كاقناعه بها
الرجؿ الٌذم في حياتيا كتعشقو ك ٌؿ ىذا العشؽ ،ال
والتّأثير فيو ،فيي تريد التٌأكيد عمى فكرة ٌ
أف ىذه ٌ
يسمى سكل بػ (حبيبي).
يمكف أف ٌ
المنفية
الخبرية
ٕ -التّراكيب
ّ
ّ
النفي دلٌت عمى نفي نسبة
كالجممة الخبرٌية "ىي الجممة الٌتي دخمت عمييا أداة مف أدكات ٌ
المسند إلى المسند إليو فييا ،كلك كاف مضمكف الجممة يمكف أف تصاغ لو جممة مثبتة(ٔ).
الفعمية كمنيا ما ىك
النفي في المٌغة العر ٌبية متعددة منيا ما ىك مختص بالجممة
كأدكات ٌ
ٌ
لما ،لف ،ليس ،ما،
مختص بالجممة
ٌ
االسمية كمنيا ما ىك مشترؾ بينيما ،كتمؾ األدكات ىي :لـٌ ،
إف ،ال ،الت ،غير(ِ).
المنفية كسيمة مف كسائؿ التٌعبير الٌتي يسعى مف خبلليا المتكمـ إلى نفي
كالجممة الخبرٌية
ٌ
ينفييا أك يبطؿ حكميا عف طريؽ
ما قد يتبادر إلى ذىف المخاطب مف أخبار أك أفكار يريد أف ٌ
ص
النفي ذات المعاني المختمفة يضفي عمى ٌ
التٌأثير بالمخاطب .كالمبدع في اختياره أحد أدكات ٌ
الن ٌ
أم المبدع
م جانبا تأثيرٌيا ،يقكؿ أحمد دركيش حكؿ فكرة اختيار المبدع ألدكاتوٌ ،أنو يتدخؿ ٍ
ال ٌشعر ٌ
النفي مثبل ،ما يدفعنا
الدقيقة في ٌ
حكية ،فيناؾ مف الفركؽ ٌ
الداللة بيف أدكات ٌ
في اختيار" األداة ٌ
الن ٌ

)ُ) الميداني :الببلغة العربية.َِِ /ُ ،

)ِ) ينظر :السامرئي؛ فاضؿ صالح :معاني النحك،طُ ،دار الفكر لمطباعة كالنشر،عمافَََِ ،ـ.ُٖٗ/ْ ،
ينظر:الميداني :الببلغة العربية.َِّ /ُ ،
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إلى التٌساؤؿ في ك ٌؿ مكقؼ نكٌد فيو استغبلؿ إحدل ىذه األدكات ىؿ األنسب ىنا استعماؿ ما ،أك
لما كىكذا"(ُ).
ال  ،أك لـ  ،أك لف  ،أك ٌ
الصباح ،كقد جاءت عمى
المنفية تمثؿ ظاىرة
إف الجممة الخبرٌية
ٌ
ٌ
ٌ
أسمكبية في شعر سعاد ٌ
األنماط اآلتية:
اسمية
فعمية أو
ّ
ال ّنمط األول :ال  +جممة ّ
الدكاكيف المدركسة لم ٌشاعرة سعاد
النفي باألداة (ال) حضك ار متمي از ككاسعا في ٌ
شكؿ ٌ
النفي العر ٌبية(ٕ)،
الفعمية ك
الصباح ،كىي أداة مشتركة بيف الجممة
االسمية ،كىي مف أقدـ حركؼ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
االسمية تعمؿ عمؿ (ليس) عند الحجازييف ،كييمميا فريؽ مف
ك(ال) ىذه المختصة بالجممة
ٌ
التٌميميف ،ك(ال) العاممة أك الميممة يصح أف يراد بيا نفي الجنس ،إف كاف المنفي كاحدان ،فإف كاف
اثنيف أ ك جماعة ،جاز أف يراد بيما نفي الجنس ،أك نفي االثنيف فقط ،أك نفي الجماعة فقط(ّ).
كتأتي (ال) ىذه أيضا نافية لمجنس ،كىي "الٌتي تد ٌؿ عمى نفي الخبر عف الجنس الكاقع بعدىا عمى
(ُ)
أما العاممة
سبيؿ االستغراؽ ،كتفترؽ عف (ال) العاممة عمؿ(ليس) ٌأنيا تأتي ٌلنفي الجنس كمٌوٌ ،

.أما المختصة باألفعاؿ ،فيي غير عاممة بالفعؿ،
عمؿ (ليس) فتأتي ٌلنفي الجنس أك لنفي الكحدة ٌ
كتفيد النفي ،كتدخؿ عمى الماضي ،كما تدخؿ عمى المضارع فتخمصو لبلستقباؿ(.)2

)ُ) دركيش :دراسة األسمكب بيف المعاصرة كالتراث  ،صَُٕ.
)ِ) ينظر :السامرئي :معاني النحك.َِْ /ْ،

)ّ) ينظر :الغبليينى؛ مصطفى :جامع الدركس العربية ،طِٖ ،المكتبة العصرية،بيركتُّٗٗ،ـ .ِّّ /ِ،ينظر:
حسف :النحك الكافي.ْْٓ/ُ،

)ُ) الغبليينى :جامع الدركس العربية.ِّٗ /ِ ،
)ِ) ينظر :الزمخشرم؛ جار اهلل :المفصؿ في صنعة اإلعراب ،تحقيؽ :عمي بك ممحـ،طُ ،مكتبة اليبلؿ،بيركت،
ُّٗٗـ.َْٔ-َْٓ ،
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كمثاؿ ذؾ قكليا في (قصيدة حبٓ)(:)1
فيندسةي باريس الجميم ٍة
ال تتقب ُل امراةن تتناكؿ العشاء كحدىا
كال زىرةً تتفتح كحدىا
كال غيم ًة تمطر كحدىا
يا سيدتي:
السكداكيف
إف امرأة ليا مثؿ عينيؾ
ٍ
ٌ
شى كحدىا في مدينتنا...
ال تتع ّ
أخبرؾ
كنت أريد أف
ٍ
معطفؾ..
تمطر إال عمى
سماء باريس ال
أف
ٍ
ٌ
ى
ُ
لؾ..
كلكحة " المكناليزا" ال تبتسم إال ٍ
شى،
الداخمة عمى األفعاؿ(تتقب ُل ،تتع ّ
النافية) ٌ
إف ال ٌشاعرة استطاعت مف خبلؿ استعماؿ( ال ٌ
ٌ
لمجنس)الداخمة عمى
النافية
تمطر ،تبتسم ،تقرعُ،
ٌ
ُ
تتألق ،ترحب ،تستقبمني ،تأتي ،تدعوني) ،ك(ال ٌ
ُ
االسمية (زىرةً تتفتح ،غيم ًة تمطر) أف ترسـ حالة مف المفارقة عاشتيا في باريس ،بيف
الجممة
ٌ

ُ
حب ،صُٕ.
الصباح :ديكاف قصائد ٌ
)) ٌ
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النافية) أف تعبر عف حالة
البلمقبكؿ ،بيف الكاقع ك ٌ
المقبكؿ ك ٌ
البلكاقع .استطاعت مف خبلؿ (ال ٌ
المجتمعي مف قبؿ ثقافة كعادات مدينة باريس
الرفض
الكحدة الٌتي قضتيا في باريس ،كعف حالة ٌ
ٌ
الرفض
لكجكد امرأة ببل حبيب ،كىنا ال ٌشاعرة تؤكد قضية جكىرٌية مف خبلؿ ىذه المفارقة كىذا ٌ
أف الحياة ال يمكف
المجتمعي لمدينة باريس ليذا الكضع ،كىي قضية المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة ،ك ٌ
ٌ
أف تى ٍع يمر أك تبنى مف غير مشاركة بيف المرأة كالرجؿ ،كتظير ىذه الفكرة في قكليا:
فيندسةي باريس الجميم ٍة
ال تتقب ُل امراةن تتناكؿ العشاء كحدىا
كال زىرةً تتفتح كحدىا
كال غيم ًة تمطر كحدىا
فعناصر الطبيعة ال يمكف أف تيكلد كيتحقؽ كجكدىا كأثرىا في الحياة ،مف غير تكفر
بد
أف الغيمة ال ٌ
فالزىرة ال ٌ
م الذكر كاألنثىٌ ،
م لتتفتح كتزىك ،كما ٌ
بد ليا مف العنصر ال ٌذكر ٌ
عنصر ٌ
اإليجابي عمى األرض.
ليا مف االحتكاؾ بيف القطبيف المكجب كالسالب؛ لتمطر كيظير أثرىا
ٌ
قضية مشاركة المرأة لمرجؿ في مناحي الحياة في ختاـ
القضية؛
ثـ تؤكد ال ٌشاعرة ىذه
ٌ
ٌ
تحبنا معا...
قصيدتيا ،إذ تقكؿ :كاٌنما ٌ
كمثاؿ ذلؾ أيضا قكليا في قصيدة (القصيدة السكداء)(:)1
كـ غيرتني الحرب ..يا صديقي
ُ
الصباح :ديكاف امرأة ببل سكاحؿ،صَُّ.
)) ٌ
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األشياء.
كبعثرت في داخمي
ٍ
ممكف
فال الحوار
ه
ممكف
كال الصراخ
ه
ممكف
كال الجنون
ه
قد كسرتني الحرب يا صديقي
فال زرعٌ
كال ضرعٌ
ىكر
فال أنا بقيت مف فصيمة الز ٍ
النساء
كال أنا بقيت مف فصيمة
ٍ
فال التواريخ عمى جدرانيا باقيةه
العناوين...
كال
ُ
كال الوجوهُ...
األسماء..
ك
ٍ
االسمية أف
الداخمة عمى الجممة
النافية لمجنس) ٌ
استطاعت ال ٌشاعرة مف خبلؿ استعماؿ (ال ٌ
ٌ
م الٌتي تعيشيا نتيجة الحرب كالخبلؼ الٌذم كقع بيف
الضياع ٌ
ترسـ حالة التٌشرذـ ك ٌ
فسي كالفكر ٌ
الن ٌ
218

الككيتي .كىي المشطكرة نصفيف ،كالمعجكنة بطني الككيت ك
اقي كال ٌشعب
ٌ
األشقاء ،ال ٌشعب العر ٌ
األـ؛
العراؽ ،فيي مف عاشت طفكلتيا كترعرعت عمى أرض العراؽ ،ثـ عادت لتعيش في كطنيا ٌ
النافية لمجنس) أف تعبر عف استحالة ح ٌؿ ىذه المشكمة
الككيت .تمكنت ال ٌشاعرة مف خبلؿ (ال ٌ
بيف األشقاء ،كانسداد ك ٌؿ األفؽ كالطٌرؽ لح ٌؿ الخبلفات بينيما ،كقد ظير ىذا المعنى مف خبلؿ ما
ممكف .كال
النافية لمجنس) مف نفي لعمكـ الجنس كاستغراقو نصا ال احتماال( ،فال الحوار
تؤديو (ال ٌ
ه
ممكف).
ممكف .كال الجنون
الصراخ
ه
ه
مأساكية لكطنيا ،كما ح ٌؿ بو نتيجة ىذه الحرب ،مف دمار شامؿ
ثـ ترسـ ال ٌشاعرة لكحة
ٌ
النافية لمجنس)،
عمى إنسانو كحيكانو كترابو ،فالحرب لـ تبؽ كلـ تذر ،كىذا المعنى حممتو داللة( ال ٌ
حنان).
دفء .كال
ماء .كال
(فال زرعٌ .كال ضرعٌ .كال
ٌ
ٌ
ٌ
عشب .كال ٌ
السمبي عمييا ،كما فعمت بيا الحرب مف تغيير سمبي في
ثـ تعاكد ال ٌشاعرة تٌأكيد أثر الحرب ٌ
النافية لمجنس)( ،كال أنا
ال ٌشكؿ كالجكىر ،كىذا المعنى حققتو ال ٌشاعرة مف خبلؿ تكظيفيالػ(ال ٌ
الحماـ ..كال أنا ..نافكرة الماء ..ذاكرتي مثقكبةه  .فال
األنثى الٌتي كاف عمى أجفانيا يستكطف
ٍ
األسماء.)..
العناوين...كال الوجوهُ...ك
التواريخ عمى جدرانيا باقيةه .كال
ُ
ٍ
فعمية
ال ّنمط الثّاني :لم  +جممة ّ
بالدخكؿ عمى الفعؿ المضارع ،يجزمو ،كينفي معناه ،كيقمب
ك(لـ) حرؼ نفي مختص ٌ
الزمف الماضي(.)1ك أف المنفي بيا ال يتكقَّع حصكلو (ٕ).
زمنو مف الحاؿ كاالستقباؿ إلى ٌ

)ُ) ينظر :حسف :النحك الكافي ،صّٖٖ.

(ِ)الغبليينى :جامع الدركس العربية.ُْٖ /ِ ،
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(ُ)

النمط ،قصيدة (إلى تقدمي في العصكر الكسطى)
كمف األمثمة عمى ىذا ٌ

تقكؿ ال ٌشاعرة

الصباح:
سعاد ٌ
أحبؾ.
تعرؼ كـ
كنت
ى
ي
لك ى
لم تعاممني كفر و
عكف...
مثؿ ً
الفاتحيف
كؿ
تفرض
كلم
شركطؾ ى
ى
ْ
ٍ
ؾ
كنت
تعرؼ كـ أحب ى
ي
لك ى
ً
و
لمفبلحة
كأرض
لم تكرسني
شأف ِّ
المالكيف
كؿ
ٍ
ى
ؾ
كنت
تعرؼ كـ أحب ى
ي
لك ى
ككرسي قديـ
لم تعاممني
ٍّ
تستيؿ ال ٌشاعرة حكارىا مع المحبكب ،باستخداـ األداة (لك)؛ الٌتي تأتي بمعنى التٌمني،
الحب الكبير الٌذم
كىي حرؼ امتناع المتناع ،فال ٌشاعرة تتمنى عمى ىذا الحبيب لك ٌأنو عمـ مدل
ٌ
الحب لمتنع عف معاممتيا ىذه المعاممة القاسية .كلكي تنفي ال ٌشاعرة
تكنو لو ،فمك عرؼ مقدار ىذا
ٌ
ٌ
النافية) .كتكررىا أربع (ْ) مرات ٌلداللة عمى قسكة
حسف المعاممة مف الحبيب ،تستعمؿ (لـ ٌ
الحب المتبادلة ،كافتقادىا إلى المعاممة الطٌيبة ،الٌتي
العاطفي ،كالحرماف مف مشاعر
الحرماف
ٌ
ٌ
يستحاؿ أف تحصؿ ،بداللة استعماؿ حرؼ النفي(لـ) لما ال يتكقع حصكلو .كقد كررت ال ٌشاعرة
اإلقطاعي ،الٌذم يتعامؿ معيا معاممة المالكيف ،فيي أرض
النفي(لـ) لتصؼ تسمط الحبيب
حرؼ ٌ
ٌ
لمفبلحة يزرعيا ،لتنجب لو ،كىي كأثاث قديـ ال قيمة ليا في حياتو كال يكترث بيا.
ُ
الصباح :ديكاف فتافيت امرأة،صٔٓ.
)) ٌ
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كفي قصيدة (اعتذر لؾ)( ،)1تقكؿ:
ً
تاء
الص ٍيؼ ك ال ٌش ٍ
أعتىذر لىؾ عف ٌ
ً
بيع
الر ٍ
ك عف الخريؼ ك ٌ
ً
ك عف ِّ
الثانية
كؿ جزوء مف أجزاء ى
ْلم أُخبئك بو تحت أجفاني
ك لم ِ
أسق َك مف حميً ًب حناني.
الرجؿ حبيبيا،
تريد ال ٌشاعرة أف تعبر عف لحظات ٌ
الزمف الماضي ،الٌذم لـ يكف فييا ىذا ٌ
الندـ كالحسرة عمى ىذه المٌحظات الٌتي ضاعت مف عمرىا دكف أف يككف ىذا
معبرة عف نكع مف ٌ
النفي (لـ) لتعبر عف حالة
الرجؿ في حياتيا ،تعيش معو نسائـ
الحب ،كقد كررت ال ٌشاعرة حرؼ ٌ
ٌ
ٌ
الحب ،كعف
العاطفي مف مشاعر
الضائعة ،كعف حالة الحرماف
الحسرة ك ٌ
ٌ
الندـ عمى تمؾ األياـ ٌ
ٌ
الحب في حياتيا.
استحالة أف يككف ألم لحظة مف لحظات حياتيا طعـ أك لكف مف دكف ىذا
ٌ
فعمية
ال ّنمط الثّالث :لن  +جممة ّ
الزمف المستقبؿ
بالدخكؿ عمى الفعؿ المضارع فينفي معناه في ٌ
(لف) حرؼ نصب مختص ٌ
المحض نفيا مؤقتا يقصر أك يطكؿ مف غير أف يدكـ كيستمر(.)1
الدجاج المجمٌد)(:)2
الصباح في قصيدة (ثكرة ٌ
تقكؿ سعاد ٌ

ُ
الصباح :ديكاف خذني إلى حدكد الشمس ،صُّ.
)) ٌ
)ُ) ينظر :حسف :النحك الكافي ،صُِٖ.
ِ
الصباح :ديكاف امرأة ببل سكاحؿ،صُّْ.
)) ٌ
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سأعمف باسـ ألكؼ الدجاج المجمٌد
أني خنقتؾ تحت ضفائر شعرم
الكحكؿ
بت دماءؾ مثؿ
ٍ
ك ٌأني شر ي
أقكؿ
كلن أتراجع عما ٍ
ؼ ..
تصر ٍ
ٌ
كأم ابف آكل
فمن تتمكن مف أكؿ لحمي
تصرؼ ..
ٌ
كذئب يجيد ثبلث لغات
فمن تستطيع اختراؽ حصكني
سأنسؼ ..
ي
ىذم السماكات ..
نجما ..فنجما..
عما أريد...
كلن أتنازل ٌ
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المنفي المركب مف ( لف كالفعؿ المضارع) بكصفو تركيبا يممؾ
اختارت ال ٌشاعرة التٌركيب
ٌ
الرافضة لمكاقع ،الٌذم
القدرة عمى إيصاؿ حالة التٌمرد ،كالتٌعبير
بفاعمية عف بكاطف ٌ
النفس اإلن ٌ
ٌ
سانية ٌ
العامة ،فكررت ال ٌشاعرة التٌركيب المنفي (لن أتراجع  .لن تتمكن.
يكرس سيطرة ال ٌذككر عمى الحياة ٌ
القبمي
الرفض كالتٌمرد لكاقع المجتمع
لن تستطيع .لن أتنازل) أربع (ْ) مرات ،لمتٌأكيد عمى حالة ٌ
ٌ
م المسيطر ،كالٌذم يعتبر المرأة في المجتمع دجاجة مستكينة ال تعرؼ غير ًقٌنيا ،كقد كررت
ال ٌذككر ٌ
ال ٌشاعرة ىذا التٌركيب المنفي في محاكلة لخمؽ حالة مف الكعي كالتٌمرد في صفكؼ المرأة العر ٌبية؛
كفي محاكلة لممطالبة بحقكقيا.

اإلنشائية
 األساليبّ
غكية في مبحث
لقد تطرقت إلى االستفياـ ك ٌ
النداء في معرض حديثي عف تكرار األساليب المٌ ٌ
الصباح عمى
التٌكرار .كستقتصر دراسة األساليب
اإلنشائية في ٌ
ٌ
الدكاكيف المدركسة لم ٌشاعرة سعاد ٌ
أما اإلنشاء غير الطٌمبي
أساليب األمر ك ٌ
النيي كالتٌمني ،كىي المندرجة تحت باب اإلنشاء الطٌمبيٌ ،
الرجاء ،كالمدح ،كال ٌذـ ،ككـ
كجممو تعرؼ بالجمؿ
ٌ
اإلفصاحية ،فيي  :التٌعجب ،كالتٌحسر ،كالقسـ ،ك ٌ
الرجاء.
الخبرية ،كر ٌ
ب .كسأدرس منيا ما ش ٌكؿ ظاىرة حضكرٌية في شعرىا ،كىما جممة كـ الخبرٌية ك ٌ
مبي
ٔ -جمل اإلنشاء الطّ ّ
أ -جممة األمر:
بأنو " طمب حصكؿ الفعؿ عمى جية االستعبلء"( ،)1كلو أربع صيغ:
كيعرؼ األمر ٌ
ٌ
األمر بالفعؿ ،كبصيغة الفعؿ المضارع المقركف ببلـ األمر ،كباسـ فعؿ األمر ،كالمصدر
)ُ) قاسـ؛ محمد أحمد ك ديب؛ محيي الديف:عمكـ الببلغة «البديع كالبياف كالمعاني»،طُ ،المؤسسة الحديثة
لمكتاب،لبنافََِّ ،ـ ،ص ِّٖ .ينظر:الياشمي؛ أحمد :جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع،صُٕ.
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النائب عف فعؿ األمر ،كتخرج صيغ األمر عف معناىا األصمي كىك اإليجاب كاإللزاـ إلى
ٌ
الدعاء ،التٌعجيز ،اإلباحة ،التٌسكية.)ُ( ...،
معاف أخرلٌ :
تقكؿ في قصيدة (في طائرة المكت) (ِ):
ً
الم َّ
ً
األنيف
مخنكؽ
فدل كىك
ي
ى
صاح بي طفمي ه
كً
أمي أنقذيني..
كي ًؾ ِّ
يؾ أ ِّ
يمي ْأدركيني ٍ ..
ى
ماـ األ ً
اء مف ً
أسعفيني بيك و
ص ً
يككسجيف
ً
ً
تاحُ ..خذيني..
ك ُخذيني في ذراعيؾ ألر ى
قبمينيَ ..عانقينيْ ..أد ِفئيني..
قَِّربينيِّ ..
ألـ يرتمي كلدىا بيف يدييا يصارع المكت،
الجك المشحكف بحالة األلـ كالحزفٌ ،
في ىذه ٌ
السماء كاألرض ،ال تدرم ماذا تفعؿ لو ،ينادييا كيستنجد
كيمتقط أنفاسو األخيرة ،كىي معمقة بيف ٌ
بيا ،كقمبيا يتفطر حزنا عميو ،كىي ال حكؿ كال قكة ليا ،ىذه األجكاء الحزينة طغت عمييا صيغة
ألـ لقائد الطٌائرة ،كقد طغت عمى صيغة األمر ىذه الكظيفة
األمر ٌ
الصادرة مف االبف ٌ
ألمو ،كمف ا ٌ
الصريح ،الٌذم تكرر ست
فالصكرة الٌتي كردت عمييا بنية األمر ىي فعؿ األمر
التٌأثيرٌية،
ٌ
ٌ
عشرة(ُٔ)مرة

( ْأدركيني،

أنقذيني،أسعفيني،

ُخذيني،

ُخذيني،

قَِّربيني،

قبميني،
ِّ

ِ
فأعينيني ،أعينيُ ،ع ْدَ ،دعيا) .كىي بنية منزاحة عما
انزعي،
ض ِعيياَ ،
َعانقينيْ ،أد ِفئيني،أخر ِجيَ ،
كضع لو فعؿ األمر في األصؿ مف طمب حصكؿ الفعؿ عمى كجو االستعبلء ،إلى غاية تأثيرٌية،
الصكرة
كرسـ أجكاء الحزف كالمكت ،كجميع األفعاؿ األمرٌية ىنا تتضافر فيما بينيا لرسـ ىذه ٌ
)ُ) ينظر :قاسـ ك ديب:عمكـ الببلغة «البديع كالبياف كالمعاني» ،ص ِّٖ .ِٖٔ -ينظر:الياشمي :جكاىر
الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع،صُٕ.ِٕ-

ِ
الصباح :ديكاف أمنية ،صُٓ.
)( ٌ
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أمو.
المفجعة؛ صكرة مكت االبف بيف ٌ
يدم ٌ
ب -جممة ال ّنيي:
بأنو "طمب الكؼ عف ال ٌشيء عمى كجو االستعبلء"(ٔ) ،كليا صيغة كاحدة كىي
كيعرؼ ٌ
ٌ
الصيغة عف أصؿ معناىا إلى معاف أخر،
الفعؿ المضارع المقركف بػ (ال ٌ
الناىية) كتخرج ىذه ٌ
كالدعاء ،كااللتماس ،كاإلرشاد... ،
ٌ

()2

النيي قكليا في قصيدة (ڤيتك عمى نكف النسكة) (ّ):
كمف أمثمة ٌ
كلكف:
ىيقي ى
إف الكتابةن إثػ ػػـ ىعظي ػ ػ ػ ػ ػ ػ هػـ. .
ٌ
فال تَ ْكتُبـــي.
ً
الحركؼ  ..ىح ىرهاـ
أماـ
كا َّف الصَّبلة ى
فال تَ ْق َربي
كلكف:
ىيقي ى
الرجػ ػ ػ ً
ػاؿ. .
الكبلـ
إف
امتياز ِّ
ي
ٌ
ى
فال تَ ْنطقي!!
الرج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
كا َّف ُّ
ػاؿ . .
التغز ىؿ فى ُّف ِّ
شقي !!
فال تَ ْع َ
)ُ) الياشمي :جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع،صٕٔ.

)ِ) نفسو،صٕٔ.ينظر  :قاسـ ك ديب:عمكـ الببلغة «البديع كالبياف كالمعاني» ،ص ِٖٗ.ُِٗ -

ّ
الصباح :ديكاف فتافيت امرأة،صَُ.
)( ٌ
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ً
كا َّف ً
المياه
عميؽ
الكتابةى ىب ٍحهر
ي
فال تَ ْغ َرقي. .
بي ،الٌذم يكرس سيطرة ال ٌذككر عمى مناحي
ك ال ٌشاعرة كىي المرأة المتمردة عمى الكاقع العر ٌ
كيح ًرميا مف أبسط حقكقيا ،كىي المشاركة في بناء األرض كاإلنساف ،كىي أىـ لبنة في
الحياةٍ ،
صناعة الحاضر كالمستقبؿ.
الصباح حاممة لكاء التٌغيير المطالب بحقكؽ المرأة العر ٌبية ،كالٌتي كقفت
ك ال ٌشاعرة سعاد ٌ
مر مراحؿ حياتيا منارة لمناصرة حقكؽ المرأة ،فيي الثٌائرة المتمردة ،فمف الطٌبيعي أف تجد
عمى ٌ
إف حالة
م ،ال يؤمف بالمرأة كشريؾ في صناعة الحياةٌ .
قبمي ذككر ٌ
مكاجية شرسة مف مجتمع ٌ
الناىية)
المكجية
الرافض لدكر المرأة ظير جميا مف خبلؿ تكظيؼ ال ٌشاعرة لؤلداة ( ال ٌ
ٌ
المجتمعية ٌ
شقي !! .فال تَ ْغ َرقي ، ).فك ٌؿ ىذه األفعاؿ حراـ عمى
(فال تَ ْكتُبـــي .فال تَ ْق َربي .فال تَ ْنطقي!! .فال تَ ْع َ
إناث القبيمة ،حبلؿ لذككرىا.
ج -جممة التّمني:
بأنو " طمب الشيء المحبكب الٌذم ال يرجى ،كال يتكقع حصكلو"( ،)1كأداتو
كيعرؼ ٌ
ٌ
المكضكعة لو (ليت) كحدىا ،كقد يقع التٌمنى بػ(ىؿ) أك بػ(لك)(ِ).

)ُ(الياشمي :جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع،صٕٖ.
)ِ) نفسو،صٕٖ.
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ٔ -التمني بـ(ليت)
كمف أمثمتو قكؿ ال ٌشاعرة في قصيدة (ليت)(ُ):
الجاىميو
ليت أمي كلدتني في زماف
ٍ
صبيو
بيف قكـ يئدكف البنت في الميد
ٍ
ليت أمي ساعة الميبلد كانت كأدتني..
كلدتني ألعاني قدرم إذ كلدتني..
ليتيا بيف رؤل أحبلميا ما نشدتني..
الرثاء بأداة التٌمني الرئيسة(ليت) ،فال ٌشاعرة تتمنى ىنا أشياء
لقد كقع التٌمني ىنا في غرض ٌ
ألنيا أمكر حصمت كانتيت ،فقد جاء التٌمني ىنا يحمؿ معاني الحسرة،
يستحيؿ كقكعيا كحصكلياٌ ،
كالغرض منو بكاء كلدىا الٌذم فقدتو كرحؿ عف دنياىا .ك كررت ال ٌشاعرة التٌمني باألداة (ليت)
م التٌأكيد كاإللحاح عمى حالة التٌحسر كاأللـ
إحدل عشرة (ُُ) مرة ،مما أضفى عمى ٌ
النص ال ٌشعر ٌ
كالحزف ،كاستطاعت ال ٌشاعرة بتكظيفيا األداة (ليت) مف التٌعبير عف مشاعر الحزف كاأللـ الٌتي
تعتصر قمبيا بفقداف كلدىا ،كما أدت ىذه األداة دكرىا في خمؽ إيقاع مكسيقي حزيف ،كفي تماسؾ
م كتبلحـ أجزائو.
ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
ٕ -التمني بـ(لو)
كتسمى حرؼ امتناع
ك(لك) حرؼ شرط لما مضى ،فتفيد امتناع شيء المتناع غيره
ٌ

)ُ(الصباح :ديكاف إليؾ يا كلدم ،صّْ.
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"(ُ)
مني"(ٕ).
رطية أشربت معنى التٌ ٌ
المتناع ،كمف ٌ
النحاة مف قاؿ فييا ":ىي لك ال ٌش ٌ

كنضرب مثاال عمى التمني بػ(لك) قكؿ ال ٌشاعرة في قصيدة (اعترافات امرأة شتائية)

(ّ):

حبِّي انتحارم..
فمو رميتني في البحر ،ذات و
ليمة
الماء..
كجدتني..أسير فكؽ
ٍ
ي
حبِّي طيفكلي..
فمو
لمست خصرم مرةن
ى
ماء...
حمَّ ي
الس ٍ
قت بيف األرض ك ٌ
رطية المفيدة لمعنى التٌمني ،الٌذم يحمؿ داللة استحالة تحقؽ
كظفت ال ٌشاعرة األداة (لك) ال ٌش ٌ
المتمني ،كالغرض مف التٌمني ىنا ،ىك التٌأكيد عمى امتناع تحقؽ المتمني كحصكلو،
كتمنعو؛ألف(لك) حرؼ يدؿ عمى امتناع جكاب ال ٌشرط المتناع ال ٌشرط ،فال ٌشاعرة تتمنى أشياء صعبة
ٌ
الحصكؿ .فيي تتمنى أف تيمقى بالبحر ،كىذا أمر مستحيؿ ،ففعؿ ال ٌشرط(فمو رميتني في البحر،
ذات و
الماء )..عف التٌحقؽ.
كجدتني..أسير فكؽ
ليمة) مستحيؿ التٌحقؽ؛ لذا امتنع جكاب ال ٌشرط (
ٍ
ي
استطاعت ال ٌشاعرة مف خبلؿ تكظيؼ األداة (لك) المفيدة لمعنى التٌمني مف أف تعبر عف
أف تكرار األداة (لك) كاف لو دكره
مشاعر
ٌ
الحب كانفعاالتيا ،كتكصؿ ىذا االنفعاؿ إلى المتمقٌي ،كما ٌ
م كتماسكو.
االيقاعي ،كما كاف لو دكره الظٌاىر في ترابط أجزاء ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
ٌ
(ُ)الغبليينى :جامع الدركس العربية ّ.ِٕٓ /

(ِ)ينظر :ابف ىشاـ؛ جماؿ الديف(تُٕٔق):مغني المبيب عف كتب األعاريب ،تحقيؽ:مازف المبارؾ ،كمحمد عمي
حمد اهلل ،طٔ ،دار الفكر ،دمشؽُٖٗٓ،ـ،صِّٓ.
)ّ(الصباح :ديكاف في امرأة ببل سكاحؿ ،صِٗ.
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اإلفصاحية)
مبي (الجمل
ّ
ثالثا :جمل اإلنشاء غير الطّ ّ
الخبرية
ٔ -كم
ّ
بأنيا"اسـ يقصد بو اإلخبار عمى سبيؿ التٌكثير" (ُ).
كتعرؼ ٌ
ٌ
(ِ)
الصباح:
كنمثؿ عمييا بقصيدة (نقكش عمى عباءة الككيت) تقكؿ فييا سعاد ٌ

كم ً
كنت يا حبيبتي جميمةن
في ً
اف.
زمف األحز ٍ
كم ً
كنت يا حبيبتي نقيةن
ْ
ً
في ً
التمكث القكمي
زمف
م،
كالتَّذب يذ ًب الثكر ٌ
الج ً
اف
حكد كالنكر ٍ
ك ي
كم ً
كنت يا حبيبتي
ْ
ً
ً
ئاـ
كبيرةى
النفس عمى مائدة المٌ ٍ
كم ً
كنت يا حبيبتي شامخةن
ْ
في ً
زمف األقز ٍاـ.
كظفت ال ٌشاعرة (كـ الخبرٌية) إلفادة التٌكثير ،كالمبالغة كاالفتخار كالمباىاة بكطنيا الككيت،
الن ً
فس ،شامخة)
الصفات عمى كطنيا ،فيي (جميمة ،نقية ،كبيرة ٌ
فقد أضفت ال ٌشاعرة مجمكعة مف ٌ
)ُ(ابف مالؾ؛ محمد بف عبد اهلل(ت ِٕٔق) :شرح تسييؿ الفكائد ،تحقيؽ :عبد الرحمف السيد ك محمد بدكم
المختكف ،طُ ،ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيعَُٗٗ ،ـ.ِِْ/ ِ ،

)ِ(الصباح :ديكاف برقيات عاجمة إلى كطني ،صٖٓ.
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الكطني لم ٌشاعرة لكطنيا
الحب كاالنتماء
كقد ساىـ تكظيؼ (كـ الخبرٌية) في التٌعبير عف شدة
ٌ
ٌ
نحكيا كتطابقا
الككيت ،فقد كررت الشاعرة ( كـ كنت يا حبيبتي) أربع (ْ) مرات مما أحدث تكازٌيا
ٌ
م
في بنية التٌركيب ،الٌذم ساىـ في خمؽ إيقاع
مكسيقي كاضح ،كتماسؾ في بنية ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
ٌ
كتبلحـ أجزائو.
ٕ -لع ّل لمترجي
كمف أشير معانييا الٌتي تفيدىا التٌرجي ،كقد تخرج (لع ٌؿ) إلى معاني متعددة منيا(
اإلشفاؽ ،التٌعميؿ،االستفياـ  ،ال ٌشؾ ،التٌمني)

(ٔ)

،

كمف األمثمة قكؿ ال ٌشاعرة سعاد الصباح في قصيدة (ال تقميا)(ِ):
لَعمّني ألقاؾ في بعض متاىات المدل
الرجاء مكعدا
لَع ّل في الغيب لنا مع ٌ
لعمّني أدنك إليؾ  ...يا أميرم المفتدل
الرجاء ،مستخدمة األداة (لع ٌؿ) الٌتي تفيد التٌرجي في أشياء
بثت ال ٌشاعرة ٌ
أمانييا عبر لغة ٌ
مف الممكف حصكليا ،فيي ترجك(لقاء الحبيب) ،كقد كررت األداة(لع ٌؿ) ثبلث(ّ) مرات بغرض
مكسيقيا،
ص إيقاعا
التٌأكيد كاإللحاح عمى تحقيؽ ما ترجكه مف لقاء لمحبيب ،مما أضفى عمى ٌ
ٌ
الن ٌ
نصيا.
كتماسكا ٌ

(ُ) ينظر :حسف :النحك الكافي ،ىامش ُ.ْٕٓ/
)ِ(الصباح  :ديكاف أمنية ،ص ٖٖ.
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حوي
ركيبي ال ّن ّ
رابعا :التّواز ّ
ي التّ ّ
م الٌذم سأقكـ بدراستو تحت ىذا العنكاف ،ىك ما يتعمؽ ببناء التٌراكيب كالجمؿ؛ لذا
ٌ
إف التٌكاز ٌ
كتي في الفصؿ الثٌاني
ركيبي ٌ
حكم ،كقد سبؽ أف درست التٌكاز ٌ
ركيبي النٌ ٌ
عنكنتو بالتٌكاز ٌ
الص ٌ
م التٌ ٌ
م التٌ ٌ
أف األكؿ قائـ عمى التٌعادؿ كالتٌماثؿ
وتية و
المعنكف بػ "
ّ
الص ّ
ّ
اإليقاعية" كالفرؽ بينيماٌ ،
أسموبية البنى ّ
حكم ىنا فيك القائـ عمى
ركيبي ٌ
الص ٌ
في البنية التٌ ٌ
الن ٌ
أما التٌكاز ٌ
ركيبية باإلضافة إلى البنية ٌ
كتيةٌ ،
م التٌ ٌ
مكسيقي،
صكتي أك
أم تماثؿ
ركيبية ٌ
حكية البحتة بيف الجمؿ ،ك ٌ
الن ٌ
التماثؿ في البنية التٌ ٌ
الخالية مف ٌ
ٌ
ٌ
م مف مكسيقى منعكسة عنو كبتأثيره.
باستثناء ما يحدثو ىذا التٌكاز ٌ
الناشئة مف ترابط الكممات كعبلقاتيا فيما
حكم قائـ عمى العبلقات ٌ
ركيبي ٌ
الن ٌ
فالتٌكاز ٌ
م التٌ ٌ
ص
بينيا في إطار سياؽ الجممة ،كتماثميا مع متكاليات
تركيبية متطابقة تطابقا تاما أك جز ٌئيا في ٌ
ٌ
الن ٌ
أسي.
ال ٌشعر ٌ
م كبشكؿ ر ٌ
حكم ،قمت بعممية
كلتيحقؽ ىذه ٌ
ركيبي ٌ
الن ٌ
الدراسة مبتغاىا في الكشؼ عف ظاىرة التٌكاز ٌ
م التٌ ٌ
مسح لمدكاكيف المدركسة ،كرصد الجمؿ القائمة عمى ىذه الظٌاىرة  ،محمبل ك ٌؿ تركيب إلى عناصره
الٌتي تش ٌكؿ منيا.
الدكاكيف المدركسة
الصباح حسب كركدىا في ٌ
كقد تنكعت التٌراكيب المتكازٌية في شعر سعاد ٌ
الصباح في استغبلؿ
االسمية ك
الفعمية كالتٌراكيب
بيف التٌراكيب
ٌ
ٌ
ٌ
الكظيفية ،كقد أبدعت ال ٌشاعرة سعاد ٌ
أف ال ٌشاعر يختار مفرداتو ال ٌشعرٌية ،فإنو يختار أيضا
ىذه الظٌاىرة
ٌ
األسمكبية في شعرىا ،ككما ٌ
م كترابط أجزائو،
حكية الٌتي تؤدم دك ار غاية في األىمية في تماسؾ ٌ
تراكيبو ٌ
الن ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
الصباح متميزة ،فيي
باإلضافة إلى دكره
اإليقاعي .كقد جاءت ىذه االختيارات التٌ ٌ
ركيبية عند سعاد ٌ
ٌ
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تركيبية متطابقة تماما ،كفي أحياف أخرل كانت تمجأ إلى
لجأت في أحياف كثيرة إلى صنع تكازنات
ٌ
ركيبية لمجمؿ ال ٌشعرٌية .ىدفيا خمؽ نكع مف التٌناغـ كاالنسجاـ في
البنية التٌ ٌ
صنع تكازنات جزئية في ٌ
خاصا مف اآلتيؼ،
الجرجاني " :كاأللفاظ ال تفيد حتى تؤلؼ ضربا
م ،يقكؿ عبد القاىر
ٌ
ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
ٌ
(ُ)
أف ىذه التٌراكيب لك
كيعمد بيا إلى كجو دكف كجو مف التٌركيب كالتٌرتيب"  ،كيزيد الجرجاني بالقكؿ ٌ
(ِ)
النظـ الٌتي جاء بو
عمدت إلى تغيير ترتيبيا لصار الكبلـ مجرد ىذياف ال معنى لو  ،كنظرية ٌ

السميـ لمجممة كترابطيا فيما بينيا كمع غيرىا ،فيي "تكخي
الجرجاني قائمة عمى أساس التٌركيب ٌ
ٌ
الجرجاني" كاعمـ ٌأنؾ إذا رجعت إلى نفسؾ عممت عمما ال يعترضو ال ٌشؾ،
معاني اإلعراب"(ّ) ،يقكؿ
ٌ
أف ال نظـ في الكمـ كال ترتيب ،حتٌى يعمؽ بعضيا ببعض ،كيبني بعضيا عمى بعض ،كتجعؿ ىذه
ٌ
بسبب مف تمؾ"(ُ).

(ُ)الجرجاني(ت ُْٕىػ) :أسرار الببلغة،صٓ.

)ِ) ينظر :الجرجاني(ت ُْٕىػ) :أسرار الببلغة ،صٓ كما بعدىا.

(ّ)الجرجاني(ت ُْٕىػ)  ،دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني ،صٓٓ.

)ُ(نفسو ،صٓٓ.
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الدكاكيف المدركسة لم ٌشاعرة سعاد
حكم في ٌ
ركيبي ٌ
الن ٌ
كمف خبلؿ رصدم لظاىرة التٌكاز ٌ
م التٌ ٌ
النحك اآلتي:
النتائج عمى ٌ
الصباح ،ظيرت ٌ
ٌ
حكم
ركيبي ٌ
الن ٌ
التٌكاز ٌ
م التٌ ٌ

الديكاف /عدد القصائد
ٌ

عدد مرات التٌكرار

نسبة التٌكرار

أمنية َٓ/

ٕ

ُْ%

إليؾ يا كلدمَِ/

ِ

َُ%

فتافيت امرأةُٖ/

َِ

ُُُ%

في البدء كانت األنثىٕٗ/

ُٓ

ُٓ%

برقيات عاجمة إلى كطنيٕ/

ُُ

ُٕٓ%

حبٖ/
قصائد ٌ

ّْ

ِْٓ%

َِ

ََِ%

ّٗ

ِٕٗ%

ّٕ

ُْٓ%

امرأة ببل سكاحؿَُ/
خذني إلى حدكد ال ٌشمسُْ/
كالكركد تعرؼ الغضبِْ/

حكية تحققت
ركيبية ٌ
الن ٌ
أف أعمى نسبة في التٌكازنات التٌ ٌ
أظيرت النتائج حسب الجدكؿ أعبله ٌ
أف أقؿ نسبة حضكر ليذه الظٌاىرة كانت في ديكاف (أمنية).
في ديكاف (قصائد ٌ
حب) ،ك ٌ
حكم
ركيبي ٌ
أف ٌ
السابؽ ،يظير ٌ
الن ٌ
النسبة المنخفضة لظاىرة التٌكاز ٌ
مف قراءة الجدكؿ ٌ
م التٌ ٌ
ظيرت في ديكاف(أمنيةُُٕٗـ) كبنسبة(ُْ ،)%كديكاف(إليؾ يا كلدمُِٖٗـ) بنسبة(َُ ،)%ثـ
يجي تقريبا ،فقد بمغت نسبتيا المرتفعة
الدكاكيف ٌ
ارتفعت نسبة ىذه الظٌاىرة في ٌ
البلحقة كبشكؿ تدر ٌ
النسبة في ديكاف (في
في ديكاف (فتافيت امرأةُٖٔٗـ) ،بنسبة(ُُُ )%ثـ عادت كانخفضت ىذه ٌ
البدء كانت األنثىُٖٖٗـ) ،بنسبة(ُٓ ،)%كما ىك العادة في ك ٌؿ الظكاىر الٌتي يدرست في ىذا
بالصعكد في ديكاف (برقيات عاجمة إلى كطنيَُٗٗـ) ،بنسبة(ُٕٓ )%ثـ
الديكاف ،ثـ عاكدت
ٌ
ٌ
حبُِٗٗـ) بنسبة (ِْٓ)%
ارتفعت نسبة ىذه الظٌاىرة أكثر كبشكؿ ممحكظ في ديكاف ( قصائد ٌ
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الدكاكيف األخيرة الٌتي حفمت بيا مسيرة ال ٌشاعرة
النسبة محافظة عمى ارتفاعيا في ٌ
ثـ بقيت ٌ
م عند ال ٌشاعرة سعاد
اإلبداعية ،كىذه القراءة
ٌ
ٌ
السابؽ تؤكد تطكر األسمكب ال ٌشعر ٌ
اإلحصائية لمجدكؿ ٌ
األسمكبية في
الصباح ،كنضكجو بشكؿ ممحكظ كتدريجي ،فقد استطاعت تكظيؼ ىذه الظٌاىرة
ٌ
ٌ
اإلبداعي في عالـ ال ٌشعر.
شعرىا كبشكؿ يخدـ كيثرم تجربتيا ال ٌشعرٌية ،كيحقؽ تفردىا
ٌ
الدكاكيف المدركسة
حكم في ٌ
ركيبي ٌ
كالجدكؿ اآلتي يظير ٌ
الن ٌ
العامة لظاىرة التٌكاز ٌ
النسبة ٌ
م التٌ ٌ

ركيبي عدد القصائد
ٌ
حكم التٌكاز ٌ
الن ٌ
م التٌ ٌ
ُٖٓ

المئكية
النسبة
ٌ
ٌ
ٕٓ%

األسمكبية ش ٌكمت حظك ار بار از
أف ىذه الظٌاىرة
ٌ
كيظير ىذا الجدكؿ كتأكيدا عمى ما سبؽٌ ،
أسمكبيا بارزا ،استفادت ال ٌشاعرة مف حضكرىا في
الصباح ،مما جعميا تمثؿ مممحا
ٌ
في شعر سعاد ٌ
م كتماسكو ،كاب ارزه بصكرة مؤثرة بالمتمقٌي مف
م ،لتؤدم كظيفتيا في بناء ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
نصيا ال ٌشعر ٌ
ٌ
م.
خبلؿ ما تعكسو مف مكسيقى ناتجة عف ىذا التٌكاز ٌ
النحك اآلتي:
حكم في ٌ
الدكاكيف المدركسة عمى ٌ
ركيبي النٌ ٌ
كقد برز التٌكاز ٌ
م التٌ ٌ

الفعمية
حوي في الجممة
ّ
ركيبي ال ّن ّ
ُ -التّوازي التّ ّ
الفعمية ،الٌذم ينتج
حكم مف نمط الجممة
الصباح بالتٌكازم ٌ
ٌ
الن ٌ
يكتظ شعر ال ٌشاعرة سعاد ٌ
اللي ،كسيتـ تحميؿ نمط الجممة
اإليقاع عمى المستكل
اخمي ٌ
كمي ،كعمى المستكل ٌ
الد ٌ
الد ٌ
الخارجي ال ٌش ٌ
ٌ
النظر عف حاالت التٌقديـ
الفعمية المككف مف المسند كالمسند إليو ،كما يمحقيا مف فضبلت بغض ٌ
ٌ
الفعمية.
كالتٌأخير الٌتي تعترم الجممة
ٌ
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النحك
حكم في الجممة
كقد جاءت األنماط
الفعمية عمى ٌ
ركيبي ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
األسمكبية لظٌاىرة التٌكازم التٌ ٌ
اآلتي:
ال ّنمط األول :فعل +فاعل +جار ومجرور
حبّ) (ٔ):
تقكؿ ال ٌشاعرة في (قصيدة ٌ
أريد أف أصعد إلى ظير سفينتؾ
تعترف بالمرافئ..
الٌتي ال
ُ
ِ
بالجزر
تعترف
وال
ُ
السفينة) في التٌركيب المتكازم ،ىي عبلقة
كالعبلقة القائمة بيف الفعؿ كالفاعؿ المستتر ( ٌ
حبو ليا المستمر الٌذم ال يتكقؼ ،كيذه السفينة الٌتي ال
مجازٌية،
أف ٌ
ككأف ال ٌشاعرة تريد أف تقكؿ ٌ
ٌ
الحب أف يستمر كأف تبقى في سفينة قمبو تبحر إلى
تتكقؼ عند جزيرة أك ميناء ،فيي تريد ليذا
ٌ
آخر ميناء العمر ،كداللة االستم اررٌية ىذه مستشفة مف العبلقة القائمة مف تعمؽ الجار كالمجركر
بالمسند( ال تعترؼ).
كتقكؿ في قصيدة (القمر  ...كالكحش)(ٔ):
في داخمي
مسيرات نسائية طكيمة
)ُ(الصباح  ،ديكاف قصائد حب ،صْٓ.

)ُ(الصباح  :ديكاف امرأة ببل سكاحؿ ،صٕٗ.
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تبدأ في طنج َة..
حضرموت
وتنتيي في
َ
قية مقيدة
العبلقة القائمة بيف الفعؿ كالفاعؿ المستتر( المسيرات ٌ
سائية) ىي عبلقة حقي ٌ
الن ٌ
الزمف ىنا حركة مستمرة
بزمف البدء كاالنتياء ،فعنصر ٌ

كطكيمة كمجيدة مف طنجة كالى

اخمية
حضرمكت؛ لما بينيما مف يبعد كبير ،كفي ىذه العبلقة
الصراعات ٌ
الد ٌ
ٌ
اإلسنادية تعبير عف ٌ
نسائية ،كنضاؿ طكيؿ في المطالبة بحقكؽ المرأة العر ٌبية في
الطٌكيمة في داخؿ ال ٌشاعرة ،مف ىمكـ
ٌ
م المسيطر .كقد ظير ىذا المعنى مف خبلؿ العبلقة القائمة مف تعمؽ
ظ ٌؿ المجتمع
القبمي ال ٌذككر ٌ
ٌ
معنكيا.
اإلسنادية
الجار كالمجركر بالمسند( تبدأ ،تنتيي) كالمتممة لمجممة
ٌ
ٌ
ال ّنمط الثّاني :فعل +فاعل +جار ومجرور +مضاف ومضاف إليو
حبٓ)(ٔ):
كمثالو قكليا في (قصيدة ٌ
اخ
حاكلت أف
الصر ِ
َ
آخر ّ
أصرخ حتى َ
"أحبؾ"
ِ
البكاء
آخر
أبكي حتى َ
و َ
الداؿ عمى ال ٌذات ال ٌشاعرة؛ عبلقة ألـ
إف العبلقة
اإلسنادية بيف الفعؿ كالفاعؿ المستتر( أنا) ٌ
ٌ
ٌ
شدة ىذا االرتباط المحزف كالمفجع ،تعمؽ الجار كالمجركر المضاؼ إلى ما
كحزف ،كقد زاد مف ٌ

)ُ(الصباح  :ديكاف قصائد حب ،صُٕ.
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ركيبية ىذه استطاعت التٌعبير عف
الصراخ ،البكاء) بالمسند (أصرخ ،أبكي) ،فالعبلقة التٌ ٌ
بعده( ٌ
كمانسي.
الر
فسية كال ٌشعكرٌية لم ٌشاعرة ،الٌتي تعيش حالة مف
انعكاسات الحالة ٌ
ٌ
الن ٌ
الحب ٌ
ٌ
كمف األمثمة أيضا ،مف قصيدة (في الغربة) (ٔ):
الد ِ
رر
ماء بأعمى ّ
وتزىى ّ
الس ُ
وتصفو الحياةُ ِ
ألىل اليوى
حكم المتكازم المككف مف( فعؿ كفاعؿ كجار
استطاعت ال ٌشاعرة مف ىذا التٌركيب ٌ
الن ٌ
كمجركر كمضاؼ كمضاؼ إليو) كترابطيا فيما بينيا مف رسـ صكرة لمحياة؛ حافمة بالجماؿ
الصفاء.
كاإلضاءة ك ٌ
ال ّنمط الثّالث :فعل +فاعل +مفعول بو
النمط مف قكليا في قصيدة (قدر)(ٔ):
كنضرب مثاال عمى ىذا ٌ
وق
وقتمت ال ّ
ش َ
ُ
ش َّك
وطعنت ال ّ
ُ
القدر
ُ
ورفضت َ

)ُ(الصباح  :ديكاف أمنية،صُِٓ.

)ُ(الصباح  :ديكاف أمنية  ،صِٗ.
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حكم المتكازم البسيط مف ( الفاعؿ كالفاعؿ كالمفعكؿ بو)
كظفت ال ٌشاعرة التٌركيب ٌ
الن ٌ
لمتٌعبير عف حالة التٌمرد .كما كظفت التٌركيب نفسو لمتٌعبير عف حالة التٌمرد أيضا في قكليا :مف
قصيدة (أمطرم يا سماء) (ُ):
ىت الحياةَ
كر ُ
ىت الصداق َة
كر ُ
ىت التفاى َة
كر ُ
كمثالو أيضا مف قصيدة (ذكريات) (ُ) ،تقكؿ:
العتاب،
الحساب ،نسينا
ياء ،نسينا
ماذا نسينا؟ نسينا
َ
َ
َ
الر َ
الزمان ،نسينا المكان ،نسينا ّ
قاء.
نسينا
العذاب ،نسينا ال ّ
َ
ش َ
الييام ،ذكرنا
ام ،ذكرنا
الوعود ،ذكرنا العيود ،ذكرنا
وماذا ذكرنا؟ ذكرنا
َ
َ
َ
اليناء ،ذكرنا الغر َ
الوفاء.
الم ،ذكرنا
ّ
َ
الس َ
حكم المتكازم المككف مف جممة فعمية بسيطة
استطاعت ال ٌشاعرة مف خبلؿ ىذا التٌركيب ٌ
الن ٌ
النسياف ،حالة
( فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ بو) أف تعبر عف حالتيف متناقضتيف ،حالة التٌذكر كحالة ٌ
مبية في الحياة.
الس ٌ
التٌذكر لك ٌؿ القيـ الجميمة في الحياة في مقابؿ نسيانيا لك ٌؿ القيـ ٌ

)ُ(الصباح  :ديكاف إليك يا ولدي ،صِّ.
)ُ(الصباح  :ديكاف أمنية ،صٖٓ.
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الرابع  :فعل +فاعل +مفعول بو  +جار ومجرور
ال ّنمط ّ
كمثالو مف قصيدة (زماف المٌؤلؤ)(ُ) ،تقكؿ:
وتناسوا ل ّذةَ الك ِّد
ِ
العيش
وتناسوا لقم َة
اإلسنادم عناصر
حكم المتكازم ىنا طكال ،كقد دخمت عمى التٌركيب
يزداد التٌركيب ٌ
ٌ
الن ٌ
جديدة لتككف في مجمكعيا تركيب مف ( فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ بو كجار كمجركر) يمكف أف يعبر عف
الكد
فاىية كرغد العيش ،الٌتي يعيشيا ال ٌشعب
النفط ،كنسيانيـ لزماف ٌ
الككيتي بعد اكتشاؼ ٌ
الر ٌ
حياة ٌ
ٌ
كال ٌشقاء ،كرككنيـ إلى حياة البذخ.
تقميدية)(ُ) ،تقكؿ:
كفي قصيدة (قراءة غير
ٌ
كما تق أر الشمس أوراق العشب
كما يق أر العصفور كتاب الوردة
حكم المتكازم المككف مف( فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ بو
تريد ال ٌشاعرة في تكظيفيا التٌركيب ٌ
الن ٌ
تقميدية تختمؼ
حب بطريقة غير
ٌ
الحب ،فيي تسعى إلى ٌ
كمضاؼ إليو) أف تعبر عف حالة العشؽ ك ٌ
الحب.
عف ك ٌؿ الطٌقكس المعركفة في دنيا
ٌ

)ُ(الصباح  :ديكاف أمنية ،صٗ.

)ُ(الصباح  :ديكاف في البدء كانت األنثى ،صُٓ.
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ال ّنمط الخامس  :فعل +فاعل +مفعول بو  +جار ومجرور +مضاف ومضاف إليو+
مضاف ومضاف إليو
تقكؿ مف قصيدة (فرحة العيد) (ٔ):
ال تسألني عن ثرِائي في محبتو
ال تسألني عن مداه ،يعمم اهلل..
تصؼ ال ٌشاعرة يكـ العيد الٌذم ال يحمك كال يطيب إال بكجكد الحبيب ،كلمتٌعبير عف ىذه
حكم المككف مف (فعؿ +فاعؿ +مفعكؿ بو +
ركيبي ٌ
الن ٌ
الفرحة بيذا المٌقاء ،تكظؼ ال ٌشاعرة التٌكاز ٌ
م التٌ ٌ
جار كمجركر +مضاؼ كمضاؼ إليو +مضاؼ كمضاؼ إليو) في ختاـ ىذه القصيدة لتعبر عف
تكنو لشخص الحبيب.
الحب الٌذم ٌ
ٌ
كتقكؿ في قصيدة (العالـ أنت) (ُ):
عمى وجيي يضربني
عمى صدري يضربني
عمى ظيري يضربني
عمى أصابعي يضربني

)ُ(الصباح  :ديكاف أمنية ،صٖٔ.

)ُ(الصباح  :ديكاف فتافيت امرأة،صِٕ.
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ادية الٌتي يتصؼ بيا الحبيب ،فيك يمارس
الس ٌ
إف ال ٌشاعرة في ىذا المقطع تصؼ حالة ٌ
الصدر يضربيا ،ك عمى الظٌير
أشد أنكاع العنؼ
معيا ٌ
الجسدم ،فيك عمى الكجو يضربيا ،ك عمى ٌ
ٌ
ادية مف
الس ٌ
يضربيا ،كعمى األصابع يضربيا ،كىي في المقابؿ تستكيف كال ترفض ىذه الحالة ٌ
ألنيا في نظرىا تعبير منو عف حالة الييجاف
حب كسعادةٌ ،
اآلخر؛ الحبيب ،كاٌنما تتقبميا بك ٌؿ ٌ
الرضي في حجازيتو المشيكرة (ظبية الباف)
العشقي ،ككما يقكؿ ال ٌشريؼ ٌ
ٌ

"(ُ)

في تعبيره عف حالة

السادية ىذه:
ٌ
ً ً
أف القمب مرعاؾ
يا ظى ٍبيةى الباف ترعى في خمائمو  ...ل ىي ٍي ىنؾ اليكـ ٌ
الماء عندؾ مبذكؿ لشاربو  ...كليس يي ٍركيؾ إال مدمعي الباكي
السادس  :فعل +فاعل +مفعول بو  +فضمة
ال ّنمط ّ
النمط قكليا مف قصيدة(ليمة القبض عمى فاطمة)(ُ):
كمف أمثمة ىذا ٌ
تريد ام أرةً رافض ًة
ىذم ببلدم ال ُ
تريد ام أرةً غاضب ًة
وال ُ
وال تريد ام أرةً خارج ًة
عمى طقكس العائمة

(ُ) الشريؼ الرضي؛ محمد بف الحسيف :ديكاف الشريؼ الرضي ،تحقيؽ :يكسؼ فرحات ،طُ ،دار الجيؿ ،
بيركتُٗٗٓ ،ـ.ٗٗ/ِ،

)ُ(الصباح  :ديكاف خذني إلى حدكد الشمس ،صُٖ.
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ماذا مف المرأة يبتغكف في ببلدنا؟
يبغونيا مسموق ًة
مشوي ًة
يبغونيا
ّ
يبغونيا معجون ًة بشحميا كلحميا
يبغونيا عروس ًة مف سكر ..
يبغونيا صغيرةً
حكم المككف( مف فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ بو كفضمة)،
ركيبي ٌ
الن ٌ
كظفت ال ٌشاعرة التٌكاز ٌ
م التٌ ٌ
م ،لممرأة المتمردة عمى القبيمة  -لذا كظفت ال ٌشاعرة
لمتٌعبير عف حالة ٌرفض المجتمع
القبمي ال ٌذككر ٌ
ٌ
القبمية ،أك
الرفضة لمعادات كالتٌقاليد
ٌ
ٌ
الصفات (رافضة .غاضبة .خارجة) -لمتٌعبير عف حالة المرأة ٌ
م ،فيـ يريدكف امرأة
الغضب منيا أك الخركج عمييا ،كىي صفات ال يتقبميا المجتمع
القبمي ال ٌذككر ٌ
ٌ
مستسممة الحاؿ لعادات القبيمة؛ لذا كظفت ال ٌشاعرة التٌركيب المتكازم الحالي في المقطع الثٌاني
مشوية .يبغونيا معجون ًة بشحميا كلحميا .يبغونيا عروس ًة مف سكر.
(يبغونيا مسموق ًة  .يبغونيا
ّ
القبمي كيتقبميا.
يبغونيا صغيرةً)؛ لتبيف ىيئة كحاؿ ىذه المرأة الٌتي يرضى عنيا المجتمع
ٌ
ازية الممتدة
السابع :الجممة
الفعمية المتو ّ
ّ
ال ّنمط ّ
أسمكبيا
الفعمية ،مممحا
ركيبي الممتد الطٌكؿ لمجممة
م ٌ
ش ٌكؿ ىذا ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
النمط مف التٌكاز ٌ
حكم التٌ ٌ
خصبا ،استدعى الكقكؼ عنده كدراستو ،فكظيفتو التٌعبير عف الفكرة المطركحة ،كتأكيدىا كاإللحاح
م كتبلحـ أجزائو كاضح ٌبيف.
أف دكره في تماسؾ ٌ
عمييا ،كما ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
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الصباح مف قصيدة(نقكش عمى عباءة الككيت) (ٔ):
كمف أمثمتو ،تقكؿ سعاد ٌ
وانتصرت سنبمة القمح عمى قاطعيا
الحب عمى صياّدىا
وانتصرت عصفورة
ّ
م مف:
تكازت األسطر ال ٌشعرٌية تكازٌيا تاما ،فقد تركب ىذا التٌكاز ٌ
حرؼ عطؼ +فعؿ ماض +تاء التأنيث +فاعؿ  +مضاؼ إليو +جار كمجركر +ضمير
متصؿ (الياء) في محؿ جر باإلضافة.
اإليقاعي في إضفاء نكع مف المكسيقى عمى ىذه
حكم دكره
ركيبي ٌ
الن ٌ
كاف ليذا التٌكاز ٌ
ٌ
م التٌ ٌ
اللي في التٌعبير عف فكرة انتصار الككيتييف
األسطر ال ٌشعرٌية الٌتي كقع فييا ،كما ال يخفى دكره ٌ
الد ٌ
م كتبلحـ أجزائو كاضح.
أف دكره في تماسؾ ٌ
كاسترجاعيـ لكطنيـ ،كما ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
كفي قصيدة (ال تممني) (ٔ) ،تقكؿ:
وتخطر في شبابي كرقيق ال ّنسيم
وتألّق في ربيعي بجميل ال ّنعم
وترّنم في أغانيك بنجوى المغرم
تكازت األسطر ال ٌشعرٌية تكازٌيا تاما ،فقد تركب ىذا التٌكازم مف:

)ُ(الصباح  :ديكاف برقيات عاجمة إلى كطني ،صٖٓ.
)ُ(الصباح  :ديكاف إليؾ يا كلدم ،صْٗ.
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حرؼ عطؼ +فعؿ مضارع +فاعؿ ضمير مستتر+جار كمجركر+

ضمير متصؿ

(الياء) مضاؼ إليو +جار كمجركر +مضاؼ إليو.
حبْ) (ٔ) ،تقكؿ:
كفي قصيدة (قصيدة ٌ
ففي بعض لحظات التجمّي
يخطر لي أن أقص لؾ أظافرك
وفي بعض لحظات الولو
يخطر لي ان أجفف شعرك
وفي بعض لحظات االنخطاف
وفي بعض لحظات الجنون
يخطر لي أن أقبمك ...
وفي بعض لحظات الواقعية االشتراكية
أف
السادس كالثٌامف) تكازٌيا تاماٌ ،إال ٌ
تكازت األسطر ال ٌشعرٌية( األكؿ ،كالثٌالث ،كالخامس ،ك ٌ
م(
السطر الثٌامف زاد دالة كاحدة (االشتر ٌ
السطر ال ٌشعر ٌ
السابقة ،كما تكاز ٌ
اكية) عف بقية األسطر ٌ
ٌ
السابع) تكازٌيا شبو تاـ ،باختبلؼ بسيط ،كقد تركب ىذا التٌكازم مف:
الرابع ،ك ٌ
الثٌاني ،ك ٌ

)ُ(الصباح  :ديكاف قصائد حب ،صٕٓ.
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حرؼ عطؼ+جاركمجركر+مضاؼ إليو +مضاؼ إليو.
فعؿ مضارع +حرؼ جر +ضمير متصؿ في محؿ جر +حرؼ مصدرم+فعؿ مضارع+
(حرؼ جر +ضمير متصؿ( الكاؼ) في محؿ جر)+مفعكؿ بو +ضمير متصؿ(الكاؼ) في محؿ
جر باإلضافة.
كمف األمثمة أيضا قصيدة(رجؿ في الذاكرة )(ُ) ،تقكؿ:
األبدم لمشاعرم
يا ٌأييا المستأجر
ٌ
اذىب إلى أي فندق تشاء
وأنا سأدفع أجرة إقامتك
أي مقيى تشاء
ادخل إلى ّ
وأنا سأدفع ثمن قيوتك
تزوج من ّأية امرأة تعجبك
وأنا سأدفع لك المير!!!
الرابع) ،بينما كقع
السطر ال ٌشعر ٌ
كقع التٌكازم التٌاـ بيف ٌ
م (األكؿ كالثٌالث) ،كبيف (الثٌاني ك ٌ
م مف:
السطريف األخيريف،كقد تركب ىذا التٌكاز ٌ
اختبلؼ بسيط في بنية التٌركيب المتكازم في ٌ

)ُ(الصباح  :ديكاف خذني إلى حدكد الشمس،صُْ.
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فعؿ أمر +الفاعؿ ضمير مستتر +جار كمجركر +مضاؼ إليو +فعؿ مضارع +الفاعؿ
ضمير مستتر
الكاك +ضمير منفصؿ ،مبتدأ +فعؿ مضارع +الفاعؿ ضمير مستتر +مفعكؿ بو +مضاؼ
إليو +ضمير متصؿ(الكاؼ) في محؿ جر باإلضافة.
تعبر ال ٌشاعرة مف ىذا التٌركيب المتكازم عف حالة االرتباط األبدم مع الحبيب ،فيك مزركع
في ذاكرتيا ال يغادرىا أبدا ميما ابتعد.
كفي قصيدة (تحت المطر الرمادم) (ُ) ،تقكؿ:
قزحي األلكاف
أحاول أن أرسم بح ار..
ٌ
فأفشؿ
وأحاول أن أكتشف جزيرة
ِ
ِ
العمالة
بتيمة
أشجارىا
تشنق
ال
ُ
َ
ال تعتقل فراشاتيا بتيمة كتابة ال ٌشعر
واحاول أن رسم خيوال
تركض في برارم الحرية

)ُ(الصباح  :ديكاف كالكركد تعرؼ الغضب ،صِٓ.
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ماذا أفعؿ في مقاىي العالـ كحدم ؟
أمضغ جريدتي؟
أمضغ فجيعتي؟
أمضغ خيطان ذاكرتي؟
ماذ أفعؿ بالفناجيف التي تأتي ..كتركح؟
كبالضجر الذم يطمع ك ٌؿ ربع ساعة
حينا من ميناء ساعتي
حينا من دفتر عناويني
وحينا من حقيبة يدي..؟
ماذا أفعل بتراثك العاطفي
ماذا أفعل بصوتك...؟
ماذا أفعل برائحتك
ماذا أفعل ببصمات ذوقك ...؟
ماذا افعل بفصيمة دمي؟
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أريد أن أتكئ عمىعمى حنان كمماتك
وأريد أن أدخل في شرايين يديك.
السادس ،كالتٌاسع ،كالثٌاني عشر) تكازٌيا تاما كقد
م( األكؿ ،كالثٌالث ،ك ٌ
السطر ال ٌشعر ٌ
تكازل ٌ
تركب مف:
فعؿ مضارع+فاعؿ ضمير مستتر(أنا) +حرؼ مصدرم كنصب +فعؿ مضارع منصكب+
فاعؿ ضمير مستتر(أنا) +مفعكؿ بو.
الضياع كفقداف التٌكازف ،كالكقكؼ في
جاء ىذا التٌركيب ٌ
م ،ليعبر عف حالة ٌ
حكم المتكاز ٌ
الن ٌ
الحب كال ىي في منطقة الكراىية ،كما
السككف ،فبل ىي في منطقة
ٌ
منطقة المنتصؼ كىي منطقة ٌ
تقكؿ ،في محاكلة إليجاد ذاتيا الضائعة المشتتة.
السطر الخامس فقد زاد عف األكؿ
(الرابع كالخامس) تكازٌيا تاماٌ ،إال ٌ
السطر ال ٌشعر ٌ
كتكازل ٌ
م ٌ
بدالة كاحدة( ال ٌشعر) ،كقد تركب ىذا التكازم مف:
ال النافية +فعؿ  +فاعؿ ضمير مستتر +مفعكؿ بو +ضمير متصؿ  ،مضاؼ إليو +جار
كمجركر +مضاؼ إليو.
السابع عشر ،كالثٌامف عشر) ،تكازٌيا
(السادس عشر ،ك ٌ
م ٌ
السطر ال ٌشعر ٌ
م في ٌ
كما كقع التٌكز ٌ
السطر الثٌامف عشر ،بزيادة الضمير المتصؿ المجركر .كقد تركب ىذا
تاما ،بينما زاد عنيما ٌ
م مف :فعؿ مضارع +فاعؿ مستتر +مفعكؿ بو +مضاؼ إليو
التٌكاز ٌ
السابع كالعشريف ،كالثٌامف
(الرابع كالعشريف ،ك ٌ
لسطر ال ٌشعر ٌ
م أيضا في ا ٌ
ككقع التٌكز ٌ
م ٌ
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كالعشريف) ،تكازٌيا تاما .كقد تركب ىذا التٌكازم مف:
اسـ استفياـ مفعكؿ بو مقدـ +فعؿ مضارع +فاعؿ مستتر +جار كمجركر +ضمير متصؿ
في محؿ جر باإلضافة.
السادس كالعشريف) ،تكازٌيا
م (الخامس كالعشريف ،ك ٌ
السطر ال ٌشعر ٌ
م أيضا في ٌ
ككقع التٌكز ٌ
تاما .كقد تركب ىذا التٌكازم مف:
اسـ استفياـ مفعكؿ بو مقدـ +فعؿ مضارع +فاعؿ مستتر +جار كمجركر.
كمف األمثمة األخرل عمى ىذه الظاىرة قصيدة(السمفكنية الرمادية) (ُ) ،تقكؿ:
أم ىل تطمع من أحداق الموتى أزىار حمراء؟
ىل تطمع من تاريخ القتل قصيدة شعر؟
أم ىل تخرج من ذاكرة المعدن يكما قطرة ماء؟
م الثاٌلث( يكما)
تكازت األسطر ال ٌشعرٌية تكازٌيا شبو تاـ ،مع زيادة ٌ
السطر ال ٌشعر ٌ
الدالة في ٌ
م األكؿ في كممة(حمراء) إذ
السطر ال ٌشعر ٌ
كاختبلؼ في جية اإلعراب بيف الثٌاني كالثٌالث مع ٌ
كقعت نعتا ،كقد تركب ىذا التكازم مف:
حرؼ عطؼ +حرؼ استفياـ +فعؿ مضارع+جار كمجركر +مضاؼ إليو +فاعؿ مؤخر+
السطر الثٌاني كالثالث.
السطر األكؿ /مضاؼ إليو في ٌ
نعت في ٌ
)ُ(الصباح  :ديكاف خذني إلى حدكد الشمس ،صُُٗ.
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االسمية
حوي في الجممة
ّ
ركيبي ال ّن ّ
ِ -التّوازي التّ ّ
النحك اآلتي:
ركيبية المتكازٌية عمى ٌ
كجاءت أنماطيا التٌ ٌ
ال ّنمط األول :مبتدأ +خبر مفرد
النمط قصيدة (أكراؽ مف مفكرة امرأة خميجية)(ٔ):
كمثاؿ ىذا ٌ
أنا الخميجية...أنا البدوية...انا السالمية...أنا الصالحية...أنا الشويخ ...أنا عدن...
أنا الغجرية...
االسمية المتكازٌية في ىذا المقطع ذات تركيب بسيط مككف مف (مبتدأ كخبر
جاءت الجمؿ
ٌ
بي ،كجاء
الداؿ عمى ال ٌذات
مفرد) مبتدؤىا ضمير (األنا) ٌ
ٌ
األنثكية الٌتي تعتز بكطنيتيا كانتمائيا العر ٌ
البدكية
بي ،كالى األصكؿ
تكرار ىذا ٌ
ٌ
ركيبي لمتٌأكيد عمى حالة االنتماء إلى الخميج العر ٌ
النمط التٌ ٌ
االجتماعي البسيط
الراسخة ،كما جاء ىذا التٌركيب البسيط أيضا ليعطي صكرة كاضحة لمتٌركيب
ٌ
ٌ
االجتماعي في بساطتو ككضكحو كبعده عف
حكم متكافقا مع التٌركيب
لم ٌشاعرة ،لذا جاء التٌركيب ٌ
الن ٌ
ٌ
التٌركيب المعقد.
حبٕ )(ُ):
كتقكؿ في قصيدة (قصيدة ٌ
فيما مسالمتان ..وأنت عدواني
وىما متسامحتان..وأنت متعصب
)ُ(الصباح  :ديكاف فتافيت امرأة ،صِْ.

)ُ(الصباح  :ديكاف قصائد حب ،صُُٓ.
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وىما مثقفتان ..وأنت متوسط الثقافة
وىما مائيتان ..وأنت متخشب
االسمية المتكازٌية البسيطة ،المككنة مف ( مبتدأ كخير مفرد)
ىذه المقطكعة تحفؿ بالتٌراكيب
ٌ
مبتدؤىا ضمير( ىما لمغائب) ك( أنت لممخاطب) ،كىما يشيراف إلى شخص الحبيب ،اختارت
خالية مف التٌعقيد في مخاطبة
ال ٌشاعرة ىذه التٌراكيب البسيطة في حكارىا البسيط ،كبمغة كاضحة ٌ
الحب ،كفي الكقت نفسو التٌصريح كالمباشرة في نقده مف غير مكاربة
الحبيب ،كالتٌصريح بمشاعر
ٌ
حكم ببساطتو متكافقا مع الحالة ال ٌشعكرٌية ال ٌشفافة كنفس ال ٌشاعرة
أك غمكض ،فجاء ىذا التٌركيب ٌ
الن ٌ
المتصفة بك ٌؿ معاني البساطة.
كتقكؿ في قصيدة(خذني إلى حدكد الشمس) (ٔ):
أنت عنيف مثؿ المكج..
وأنت لطيف مثؿ الرمؿ
االسمية بتركيب بسيط أيضا مككف مف ( مبتدأ كخبر مفرد) مبتدؤىا
بدأت ال ٌشاعرة جممتيا
ٌ
ركيبي،
ضمير (األنت) لمحبيب المخاطب ،جممة
ٌ
تركيبية ،ابتعدت فييا ال ٌشاعرة عف التٌعقيد التٌ ٌ
ألف
كآثرت التٌصريح ك المباشرة في كصؼ محبكبيا ،كالتٌعبير عف مشاعرىا بك ٌؿ بساطة ككضكح؛ ٌ
الحب ال ٌشفافة تحتاج إلى التٌعبير عنيا بصكرة كاضحة مباشرة.
مشاعر
ٌ

)ُ(الصباح  :ديكاف خذني إلى حدكد الشمس،صٓٓ.
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فعمية
ال ّنمط الثّاني :مبتدأ +خبر جممة ّ
م ،تقكؿ في قصيدة (فتافيت امرأة )(ُ):
كمف أنماط ىذا التٌكاز ٌ
فأنا ال أبصر األلكاف دكنؾ
وأنا ال أسمع األصكات  ...دكنؾ
م عمى أساس تركيبي مككف مف:
بني التٌكاز ٌ
ضمير منفصؿ مبتدأ +ال النافية +فعؿ مضارع +الفاعؿ ضمير مستتر +مفعكؿ بو( جممة
فعمية...خبر) +اسـ فعؿ أمر +كاؼ الخطاب +الفاعؿ ضمير مستتر.
مكسيقي ظاىر ،باإلضافة إلى دكره في
حكم دكره في خمؽ إيقاع
ركيبي ٌ
الن ٌ
أدل التٌكاز ٌ
ٌ
م التٌ ٌ
م ،كخمؽ نكع مف االنسجاـ بيف األسطر ال ٌشعرٌية المتكازٌية ،كقد أدل
تماسؾ بنية ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
اللي في دعـ الفكرة ،كىي قيمة كجكد الحبيب في حياة ال ٌشاعرة ،فيي مف
م أيضا دكره ٌ
التٌكاز ٌ
الد ٌ
دكنو تفقد القدرة عمى الفعؿ.
حبٓ )(ُ):
كيرد ىذا ٌ
النمط أيضا في قكليا في قصيدة(قصيدة ٌ
فخبز " الباغيت" بعدؾ ،ال يؤكل
وقيوة "االكسبرسك" بعدؾ،التشرب

)ُ(الصباح  :ديكاف فتافيت امرأة ،صَّ.
)ُ(الصباح  :ديكاف قصائد حب ،صُٕ.
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وجريدة "لكمند" بعدؾ ،ال تق أر
حكم التٌاـ ،مما كاف لو أثره الكاضح عمى األذف
ركيبي ٌ
الن ٌ
كظفت ال ٌشاعرة التٌكاز ٌ
م التٌ ٌ
صية لؤلسطر ال ٌشعرٌية،
المكسيقية ،كفي تحقيؽ انسجاـ بيف األسطر ال ٌشعرٌية ،كتماسؾ البنية ٌ
الن ٌ
ٌ
أف الحياة مستحيمة مف
باإلضافة إلى كظيفتو ٌ
الد ٌ
اللية في التٌعبير عف الفكرة كالتٌأكيد عمييا ،كىي ٌ
حكم التٌاـ مف:
ركيبي ٌ
الن ٌ
دكف أف يككف حبيبيا إلى جانبيا كمعيا .كقد تش ٌكؿ التٌكاز ٌ
م التٌ ٌ
مبتدأ +مضاؼ إليو +ظرؼ مكاف +ضمير متصؿ( الكاؼ) في محؿ جر باإلضافة+
حرؼ نفي +فعؿ مضارع +فاعؿ ضمير مستتر( جممة فعمية ...خبر)
ال ّنمط الثّالث :مبتدأ +خبر شبو جممة
اقي)(ٔ):
كمثاؿ ىذا ٌ
النمط قصيدة (قصيدة ٌ
حب إلى سيؼ عر ٌ
سالم عمى قيقيات الرعود
سالم عمى قطرات المطر
سالم عمى شيقات الصواري
السبلمة
ركيبي ٌ
حكم التٌاـ مف إرساؿ أمنيات ٌ
الن ٌ
تمح ال ٌشاعرة مف خبلؿ تكرار ىذا التٌكاز ٌ
م التٌ ٌ
الرعكد إلى قطرات المطر .كقد تركب ىذا
ك ٌ
السبلـ إلى ك ٌؿ ما يتعمؽ بأرض العراؽ مف أصكات ٌ
م التٌاـ مف:
التٌكاز ٌ

)ُ(الصباح  :ديكاف فتافيت امرأة ،صَُِ.
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مبتدأ +جار كمجركر( شبو جممة ...خبر) +مضاؼ إليو.
الربع :الفعل الناقص +اسمو +خبره مفرد
ال ّنمط ّا
النمط مف قصيدة( امرأة ناصرية إلى جماؿ عبد الناصر)(ُ)،تقكؿ:
كمثاؿ ىذا ٌ
كنا شموسا معو
كنا جباال معو
المتتالية المتكازٌية التٌامة عمى فكرة القكة الٌتي كانت العرب
تؤكد ال ٌشاعرة مف خبلؿ ىذا
ٌ
م مف:
تستمدىا مف كجكد جماؿ عبد ٌ
الناصر .كقد تركب ىذا التٌكاز ٌ
فعؿ ماض ناقص +ضمير متصؿ(نا) اسميا +خبرىا +ظرؼ مكاف +ضمير
متصؿ(الياء) في محؿ جر باإلضافة.
ال ّنمط الخامس :الفعل ال ّناقص +اسمو +خبره جممة
كمف أمثمة ىذا النمط قكليا في قصيدة (ماذا يبقى منؾ؟)(ُ):
لست أفكر في تغييرك أبدا..
لست أفكر في تأديبك
لست أفكر في اخراجك مف فكضاؾ
)ُ(الصباح  :ديكاف فتافيت امرأة ،صُِّ.

(ُ)الصباح  :ديكاف في البدء كانت األنثى ،صّٔ.

254

لست أفكر في تعميمك فف الحب
حكم التٌاـ بيف المتكاليات الثٌبلث ،مما أضفى عمييا نكعا مف
ركيبي ٌ
الن ٌ
كقع التٌكازم التٌ ٌ
نصي بيف ىذه األسطر ال ٌشعرٌية المتكازٌية ،كما
اإليقاع المكسيقي ،كما أدل أيضا إلى خمؽ تماسؾ
ٌ
أف ال ٌشاعرة ال تريد تغيير طبائع
ال يخفى دكره ٌ
اللي في التٌأكيد عمى الفكرة المطركحة ،كىي ٌ
الد ٌ
فكضكم) كتريده كما ىك عمى
كحشي ،طائش،
الحبيب ،رغـ ما فيو مف طبائع غريبة ،فيك (
ٌ
ٌ
م التٌاـ مف:
طبيعتو .كقد تركب ىذا التٌكاز ٌ
فعؿ ماض ناقص+ضمير متصؿ(التاء) اسميا +فعؿ مضارع +فاعؿ ضمير مستتر( جممة
فعمية ...خبرىا) +جار كمجركر +ضمير متصؿ(الكاؼ) في محؿ جر باإلضافة.
السادس:الفعل الناقص +اسمو +خبره شبو جممة
ال ّنمط ّ
الصباح مف قصيدة (مف قتؿ الككيت؟)(ٔ):
تقكؿ ال ٌشاعرة سعاد ٌ
كأصبحت أحرفنا مف خشب
كأصبحت أفكارنا مف خشب
حكم التٌاـ مف
ركيبي ٌ
الن ٌ
كقد بني ىذا التٌكاز ٌ
م التٌ ٌ
الكاك +فعؿ ماض ناقص +تاء التأنيث +اسميا +ضمير متصؿ (نا) في محؿ جر
نصيا كتبلحما بيف األسطر
باإلضافة +جار كمجركر( شبو جممة ...خبرىا) ،مما خمؽ تماسكا
ٌ
كدالليا في تٌأكيد فكرة أسباب سقكط الككيت.
ال ٌشعرٌية ،كايقاعا
مكسيقياٌ ،
ٌ
(ُ)الصباح  :ديكاف برقيات عاجمة إلى كطني،صٕٔ.
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السابع :الحرف المشبو بالفعل +اسمو +خبره مفرد
ال ّنمط ّ
كمثاؿ ىذا النمط قكليا في قصيدة(فتافيت امرأة )(ٔ):
إ ّني امرأة نفطية..
إ ّني امرأة مجنكنة جدا
حكم؛ إليصاؿ أفكارىا،كاضفاء
ركيبي ٌ
الن ٌ
كتستمر ال ٌشاعرة في استعماؿ تقنيات التٌكاز ٌ
م التٌ ٌ
م ،كقد جاء ىذا التٌركيب المتكازم عمى
نصيا ال ٌشعر ٌ
نكع مف المكسيقى ،كالتٌبلحـ كالتٌماسؾ في ٌ
النحك اآلتي :حرؼ مشبو بالفعؿ+اسميا ضمير متصؿ +خبرىا مفرد
ٌ
ال ّنمط الثّامن :الحرف المشبو بالفعل +اسمو +خبره جممة
تقكؿ ال ٌشاعرة في قصيدة (ڤيتك عمى نكف النسكة )(ٔ):
أن الرعود ستمضي...
كأعرؼ ّ
الزوابع تمضي..
أن ّ
وّ
وأن الخفافيش تمضي
أف الحرٌية ستنتصر عمى
م في المتكاليات الثٌبلث بغرض التٌأكيد عمى فكرة ٌ
كقع التٌكاز ٌ
م مف :حرؼ مشبو بالفعؿ+اسميا +خبرىا جممة فعمية
الجيؿ كالظٌبلـ ،كقد تركب التٌكاز ٌ
النمط قكليا في قصيدة(عاد الربيع)(ٔ):
كمثاؿ آخر عمى ىذا ٌ
)ُ(الصباح  :ديكاف فتافيت امرأة ،صَّ.
)ُ(الصباح  :ديكاف فتافيت امرأة ،صَُ.
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وكأن األرض ماتت
ّ
وكأ ّن العمر ذاب
وكأن الريح ولت
ّ
م صكرة حزينة لمحياة في حالة غياب الحبيب ،كعدـ المٌقاء بو،
ترسـ ال ٌشاعرة مف بنية التٌكاز ٌ
م مف :حرؼ عطؼ  +حرؼ مشبو بالفعؿ +اسميا +فعؿ ماض( الجممة
كقد تركب ىذا التٌكاز ٌ
الفعمية خبر كأف).
ازية الممتدة
ال ّنمط التّاسع :الجممة
االسمية المتو ّ
ّ
النمط قصيدة(ڤيتك عمى نكف النسكة )(ٔ):
كمثاؿ ىذا ٌ
وىا أنذا قد شربت كثي ار
وىا أنذا قد كتبت كثي ار
وىا أنذا قد عشقت كثي ار
وىا أنذا قد سبحت كثي ار
جاء ىذا البناء المتكازم التٌاـ في أربع متكاليات ،مف أجؿ أف تأكد ال ٌشاعرة عمى حالة
م المسيطر .كقد تركب ىذا المقطع المتكازم مف :
التٌمرد كالتٌحدم لممجتمع
القبمي ال ٌذككر ٌ
ٌ
)ُ(الصباح  :ديكاف امنية  ،ص ُٗ.

)ُ( الصباح  :ديكاف فتافيت امرأة ،صَُ.
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كاك الحاؿ+ىا التنبيو +ضمير منفصؿ أنا مبتدأ +اشـ إشارة(ذا) خبر +حرؼ التحقيؽ+
فعؿ ماض +ضمير متصؿ(التاء) فاعؿ +نائب عف المفعكؿ المطمؽ.
كفي قصيدة (إلى رجؿ يخاؼ البحر)(ٔ) ،تقكؿ:
والسير معي في الحدائق العامة يؤذيك
والدخول معي في المقاىي المغمقة يؤذيك
م مف التٌركيب اآلتي:
السطريف تك ار ار تاما ،فبنت ىذا التٌكاز ٌ
كررت ال ٌشاعرة ٌ
حرؼ عطؼ+مبتدأ +حرؼ جر +ضمير متصؿ (الياء) في محؿ جر +جار كمجركر+
مضاؼ إليو +فعؿ مضارع +الفاعؿ ضمير مستتر +ضمير متصؿ( الكاؼ) مفعكؿ بو.
م قكليا في قصيدة(كردة البحر)(ُ):
كمف أمثمة ىذا ٌ
النمط مف التٌكاز ٌ
يسعدني أف تظؿ ببلدم جزيرة حرية رائعة
بيا الفجر يطمع حين يشاء
بيا البحر ييدر حين يشاء
بيا الموج يغضب حين يشاء

)ُ(الصباح  :ديكاف فتافيت امرأة،صِٔ.

)ُ(الصباح  :ديكاف فتافيت امرأة ،صُْْ.
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حكم التٌاـ بيف المتكاليات المتكازية ،مف خبلؿ ظاىر تكرار شبو
ركيبي ٌ
الن ٌ
تعزز التٌكازم التٌ ٌ
الجممة في بداية المتكاليات المتكازية (بيا) ،كتكرار عبارة (حيف يشاء) في نياية المتكاليات أيضا،
مكسيقيا ،كتماسكا كتبلحما بيف األسطر ال ٌشعرٌية،
مما أضفى عمى ىذه األسطر ال ٌشعرٌية إيقاعا
ٌ
م دك ار بار از في إظيار الفكرة الٌتي تسعى ال ٌشاعرة لترسيخيا كتأكيدىا ،كىي أف
ككما ش ٌكؿ التٌكاز ٌ
يظ ٌؿ كطنيا حرا.
م التٌاـ مف :حرؼ جر +ضمير متصؿ في محؿ جر +مبتدأ +فعؿ
كقد تركب ىذا التٌكاز ٌ
مضارع +الفاعؿ ضمير مستتر +ظرؼ زماف +فعؿ مضارع +فاعؿ ضمير مستتر.
النمط أيضا قصيدة(نقكش عمى عباءة الككيت)(ٔ):
كمف األمثمة عمى ىذا ٌ
كـ كنت يا حبيتي جميمة ..في زمف األحزاف
كـ كنت يا حبيبتي تقية..في زمف التمكث القكمي
كـ كنت يا حبيبتي شامخة ..في زمف األقزاـ
حكم التٌاـ بيف المتكاليات ،بيدؼ التٌأكيد
ركيبي ٌ
الن ٌ
عمدت ال ٌشاعرة إلى ىندسة ىذا التٌكاز ٌ
م التٌ ٌ
الصفات الجميمة لكطنيا ،كعمى مدل تعمقيا بو ،كقد عزز ىذا التٌكازم ،حضكر بنية التٌكرار
عمى ٌ
في بداية المتكاليات الثبلث( كـ كنت يا حبيبتي)  ،فبنية التٌكرار كالتٌكازم تعاضدت فيما بينيا
المكسيقي عمى األسطر ال ٌشعرٌية المتكازية ،كما خمؽ انسجاما
لترسيخ المعنى كاضفاء اإليقاع
ٌ
القكمي) عمى
السطر الثٌاني دالة كاحدة(
كتبلحما بينيا .كقد كقع التٌكازم بيف المتكاليات الثٌبلث كزاد ٌ
ٌ
النحك اآلتي :كـ كنت يا حبيبتي شامخة ..في زمف األقزاـ
ٌ
)ُ(الصباح  :ديكاف برقيات عاجمة إلى كطني ،صٖٓ.
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كـ الخبرية ،خبر مقدـ +فعؿ ماض ناقص +ضمير متصؿ(التاء) ،اسميا +حرؼ نداء+
منادل +ضمير متصؿ(الياء) في محؿ جر باإلضافة +تمييز +جار كمجركر  +مضاؼ إليو.

ٕ-التّوازي في حروف الجر
أسمكبيا في شعر سعاد
م مممحا
ٌ
م في حركؼ الجر ،كغيره مف مظاىر التٌكاز ٌ
ش ٌكؿ التٌكاز ٌ
االسمية
م في التٌراكيب
ٌ
الصباح أف تستغؿ الطٌاقات التٌعبيرٌية لمتٌكاز ٌ
الصباح ،كما استطاعت سعاد ٌ
ٌ
م ،استغمت أيضا حركؼ الجر ككظفتيا بما يخدـ
ك ٌ
نصيا ال ٌشعر ٌ
الفعمية ،مف خبلؿ تكظيفيا في ٌ
م.
اللي كالمستكل
ركيبي كالمستكل ٌ
البنائي ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
لمن ٌ
ٌ
الد ٌ
المستكل التٌ ٌ
حبٓ)(ٔ) ،تقكؿ:
كمف األمثمة عمى ىذا ٌ
النمط قصيدة (قصيدة ٌ
فمف مطار "شارؿ ديغكؿ"..
إلى غرفتي في الفندؽ..
كمف غرفتي في الفندؽ
إلى مطار" شارؿ ديغكؿ"
ركيبي لحركؼ الجر مف:
السابؽ حسب ٌ
م في المقطع ٌ
كيتش ٌكؿ التٌكاز ٌ
النسؽ التٌ ٌ
جار كمجركر +مضاؼ إليو +جار كمجركر +ضمير متصؿ (الياء) في محؿ جر
باإلضافة +جار كمجركر.
)ُ) الصباح ؛ سعاد:ديكاف قصائد حب،طُ ،دار سعاد الصباح،الككيتُِٗٗ،ـ ،صُٕ.
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استطاعت ال ٌشاعرة التٌكثيؼ مف حركؼ الجر الٌتي جاءت مرتبطة مع مجركراتيا
الية لمتٌعبير عف الفكرة
كمتعمقاتيا ،مما ش ٌكؿ تكازٌيا بيف المتكاليات؛ لتتظافر ىذه المتكزيات المتك ٌ
ألنيا لـ تصطحب معيا حبيبيا .لقد صنعت ىذه المتكازيات
ٌ
الدائرة حكؿ فشؿ رحمتيا إلى باريس؛ ٌ
مكسيقيا كتماسكا بيف األسطر ال ٌشعرٌية.
إيقاعا
ٌ
كمف األمثمة قصيدة (بيركت كانت كردة كأصبحت قضية)(ُ) ،تقكؿ:
أبحث عن عمري..
كعن ذاكرتي
أبحث عن رسائمي األكلى
كعن عالقتي األكلى..
كعن وعودي األكلى
الناجـ مف تش ٌكؿ حركؼ الجر مع
م ٌ
كررت ال ٌشاعرة حركؼ الجر بشكؿ متك واز ،كىذا التٌكاز ٌ
اخمية ،كما
مجركراتيا كتعمقاتيا مع المسند ،استطاع التٌعبير عف انفعاالت ال ٌشاعرة كأحاسيسيا ٌ
الد ٌ
أف مثؿ ىذه المتكازيات تتعمد ال ٌشاعرة صناعتيا لما تحممو مف طاقات تعبيرٌية قادرة
ٌأنو مف المؤكد ٌ
السطريف ( األكؿ كالثٌاني) ك (
عمى الكشؼ عف المكنكنات ٌ
الن ٌ
م تاما،بيف ٌ
فسية .كقد كقع ىذا التٌكاز ٌ
السطريف األكلييف دالة كاحدة ىي(
الثٌالث كال ٌرابع كالخامس) كزادت األسطر الثٌبلثة األخيرة عف ٌ

)ُ(الصباح  :ديكاف خذني إلى حدكد الشمس ،صُِٗ.
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النحك اآلتي :جار كمجركر +ضمير متصؿ (الياء) في محؿ جر
األكلى) ،كقد تركب عمى ٌ
باإلضافة  .جار كمجركر +ضمير متصؿ (الياء) في محؿ جر باإلضافة +مضاؼ إليو.

ٖ -التّوازي في التّركيب الحالي
بأنو" كصؼ فضمة يذكر لبياف ىيئة االسـ الٌذم يككف الكصؼ لو"(،)1
النحاة الحاؿ ٌ
كيعرؼ ٌ
ٌ
كاألصؿ في الحاؿ أف تأتي مشتقة ،ال جامدة ،كلكف في بعض المكاضع ي ً
ص ٌح مجيء الحاؿ جامدة
ى
"(ُ)
ركيبي
إذا ٌأكلت بمشتؽ ،كمف ىذه المكاضع ،الحاؿ الجامدة ٌ
الدالة عمى التٌرتيب  ،كىذا ٌ
النسؽ التٌ ٌ

الصباح.
ش ٌكؿ مممحا
ٌ
أسمكبيا في شعر سعاد ٌ
حبِ)(ِ):
كمف أمثمة ىذا ٌ
النمط قكليا في قصيدة(قصيدة ٌ
تتشكؿ أنكثتي عمى يديؾ..
كما يتش ٌكؿ شير إبريؿ
شجرةً شجرةً..
عصفو ارً عصفو ارً..
قُرْن ُفم ًة قُرْن ُفم ًة..
عمى يديؾ..
(ُ)الغبليينى :جامع الدركس العربية.ٕٖ/ّ ،

(ُ) ينظر :نفسو ْٖ/ّ ،كما بعدىا.

)ِ(الصباح  :ديكاف قصائد حب،صّٓ.
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اكتشفت لممرة األكلى
جغرافية جسدم.
تمة تمة..
ينبوعا ينبوعا..
سحابة سحابة..
رابية رابية..
كردت الحاؿ في ىذه األسطر ال ٌشعرٌية حاؿ مفردة جامدة مؤكلة بمشتؽ ،كالتقدير(مرتبا)،
الداؿ عمى حاؿ ال ٌشاعرة ،كفي الكقت
الداللة كاالستفادة مف أسمكب تركيب الحاؿ ٌ
كذلؾ بغية تكسيع ٌ
نفسو المؤكد باالسـ الثٌاني ،فالحاؿ مستفادة مف التٌركيب الثٌنائي( شجرة شجرة ، )...كالتٌككيد مستفاد
مف المٌفظ الثٌاني ،فقد استفادت ال ٌشاعرة مف الطٌاقات التٌعبيرٌية ليذا التٌركيب المتكازم التٌاـ في بياف
حاليا كتأكيده دفعة كاحدة.
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الرابع
الفصل
ّ
أسموبية االنزياح دراسة
ّ
تطبيقية
ّ
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تطبيقية
أسموبية االنزياح دراسة
ّ
ّ
بأسمكبية االنزياح ،فبداية
الدراسة في ىذا الفصؿ عمى أمكر نظرٌية ميمة تتعمؽ
كقفت ىذا ٌ
ٌ
أسمكبية
تناكلت مفيكـ االنزياح لغة كاصطبلحا ،كتناكلت بعض اإلشكاليات الٌتي كقعت فييا
ٌ
االنزياح كمشكمة المعيار ،كتعدد المصطمح ،ثـ تناكلت األىمية الجمالية لبلنزياح ،كالٌتي أقرىا
كخاصة ال ٌشعر الحديث الٌذم يعد ىك
أغمب عمماء األسمكب ٌية ،كاعتبركه سمة مميزة لمٌغة ال ٌشعر،
ٌ
بي القديـ لمبحث عف
بي القديـ ،كعادت ىذه ٌ
الدراسة إلى التٌراث العر ٌ
نفسو انزياحا عف ال ٌشعر العر ٌ
نص
الدراسة في قسميا الثٌاني عمى الجانب التٌ
جذكر ىذا المصطمح  .ثـ كقفت ىذا ٌ
طبيقي عمى ٌ
ٌ
النسكة).
الصباح بعنكاف (ڤيتك عمى نكف ٌ
لم ٌشاعرة سعاد ٌ
النظرم ،رصد االنزياحات
يحاكؿ ىذا الفصؿ المكسكـ ب
ػ"أسمكبية االنزياح بعد الجانب ٌ
ٌ
ركيبي كابراز جماليتو ،كأثره
الكاردة في قصيدة (ڤيتك عمى نكف النسكة) بمستكييو
االستبدالي كالتٌ ٌ
ٌ
أسمكبية االنزياح
الدراسة إظيار أىمية
الكاضح في لغة ال ٌشاعرة ،كفي إظيار إبداعيا .كما تحاكؿ ٌ
ٌ
ص.
النصكص ،كالكشؼ عف القيـ
الفنية في لغة ٌ
في معالجة ٌ
الجمالية ك ٌ
ٌ
الن ٌ
فني لطاقات
إف التٌجربة ٌ
ٌ
الفنية لم ٌشاعرٌ ،إنما ىي إبحار في المٌغة ،كال ٌشعر ىك استخداـ ٌ
ألسمكبية االنزياح دكر بارز في الكشؼ عف ىذه الجكانب ،كقد نالت
المٌغة كامكاناتيا ،لذا فقد كاف
ٌ
الدارسيف األسمكب انزياحا ،مما جعميـ يطمقكف عمى
عد أغمب ٌ
اىتماما كبي ار مف ج ٌؿ األسمكبييف ،إذ ٌ
األسمكبية عمـ االنزياحات ،كيختزلكف األسمكب فيو.
ٌ
أسمكبية االنزياح تدفع األديب المتمرس مف أف يتعامؿ مع المٌغة بشكؿ مختمؼ عف ك ٌؿ
إف
ٌ
ٌ
مستعممي المٌغة االعتيادييف ،فيك يعيد تشكيميا كيعدؿ عف قكانينيا كتعبيراتيا الجاىزة؛ ليخمؽ لنفسو
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لغة خارج القكاعد كالمعيار المتعارؼ عمييا .كال ٌشعر الحديث عمى كجو الخصكص يعج بيذه
جمالية .كإلبراز
ص الحديث ،كالٌتي كسمتو بسمة
الظٌاىرة
األسمكبية الٌتي أصبحت مف أىـ ميزات ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
كتية
الجمالية تدرس
السمة
أسمكبية االنزياح ٌ
الص ٌ
الصر ٌ
ٌ
ٌ
فية ك ٌ
ص مف جميع مستكيات المٌغة ٌ
الن ٌ
ىذه ٌ
ص
كٌ
ص ميممة الجكانب األخرل الٌتي تحيط ٌ
ص مف داخؿ ٌ
ركيبية ،فيي تدرس ٌ
اللية كالتٌ ٌ
الد ٌ
بالن ٌ
الن ٌ
الن ٌ
العممية.
الصبغة
مف مؤلؼ كبيئة كغيرىا ،مما يضفي عمى دراسة ٌ
ٌ
ص ٌ
الن ٌ
م ،كالٌذم يناقش أىـ مصطمحات
الدراسات
كنبدأ كما ىك معيكد في ٌ
العممية بالطٌرح ٌ
ٌ
النظر ٌ
أسمكبية االنزياح كنظرياتيا كاشكالياتيا.
ٌ
 االنزياح لغةثـ اصطبلحا ،كنبدأ بما كرد
كبادئ ذم بدء ال يب ٌد مف استعراض مفيكـ االنزياح لغة ،كمف ٌ
م لمصطمح ) (Ecartىك المصطمح
في المعاجـ الغر ٌبية فنجد ٌ
أف المقابؿ اإلنكميز ٌ
االسمية ()Ecart
نسية قد عرفت الكممة
ٌ
نسية أيضا ،فالمٌغة الفر ٌ
)(Deviationالمكجكد في المُّغة الفر ٌ
الميبلدم ،كفعميا ( )Ecarterفي القرف المكالي ،كىك مشتؽ مف الكممة
في القرف الثٌاني عشر
ٌ
العامية ( )Exquartareبمعنى :الفسخ أك التٌقطيع أك "التٌقسيـ عمى أربعة" أك حتٌى
تينية
ٌ
ٌ
البل ٌ
الطٌريؽ المتفرع إلى أربعة اتجاىات ،أك المسافة الفاصمة بيف األشياء أك األشخاص"(ُ).
نسية
كمع مركر ٌ
الزمف بدأ مفيكـ االنزياح بالتٌكشؼ ،فالكممة المشتركة بيف اإلنكميزٌية كالفر ٌ
تينية
الخامس عشر الميبلدم ،كىي مشتقة مف الكممة ٌ
نسية في القرف ٌ
البل ٌ
( )Deviationعرفتيا الفر ٌ

)ُ) كغ ميسي؛ يكسؼ :مصطمح [االنزياح] بيف ثابت المغة كالمعيارية الغربية كمتغيرات الكبلـ األسمكبي العربي،
مجمة عالمات في النقد ،السعكدية( ،عْٔ)ََِٖ ،ـ ،صَُٗ.
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المتأخرة ( )Deviatioبمعنى االنحراؼ عف الطٌريؽ"(ُ).
ثـ ظيرت لكممة االنزياح الٌتي يقابميا مصطمح ( )Deviationمقابؿ آخر كىك مصطمح
) (Devianceكىما مترادفاف يستعمبلف بالمعنى نفسو ،كاف اجتيد بعض الكتٌاب -مف مثؿ ليج
) -)Leechفي كضع تمييز فارؽ بينيما ،مؤثريف مصطمح ) )Devianceعمى )ٌ )Deviationإال
اللي في اإلحالة إلى
أف طابع ال ٌشيكع الزـ ) )Deviationفي حيف انحسر مجاؿ )ٌ (Deviance
ٌ
الد ٌ
النحك(ُ).
بعض الجمؿ ال ٌشاذة الٌتي ال تتماشى مع قكاعد ٌ
أف مفيكـ االنزياح بدأ يتكشؼ أكثر كأكثر ،كيظير بشكؿ جمي،
ك نبلحظ مع مركر ٌ
الزمف ٌ
األساسية
أف ىذا المفيكـ الٌذم يشكؿ أحد التٌصكرات
ٌ
فقد أشار "قامكس غريماس كككرتاس إلى ٌ
لؤلسمكبيةٌ ،إنما يعزل إلى دكسكسير في تمييزه بيف المٌغة كالكبلـ ،باعتبار الكبلـ" مجمكع
ٌ
األدبية الٌتي تحدد
الفردية الٌتي يصنعيا مستعممك المٌغة" ثـ تطكر المفيكـ في كنؼ المٌغة
االنزياحات
ٌ
ٌ
اليكمية"(ِ).
بالنسبة إلى المٌغة المعيارٌية
بكصفيا" انزياحا ٌ
ٌ
جمالية ،يصدر
أسمكبي ذك قيمة
أف االنزياح "حدث
ٌ
أما قامكس (جكف ديبكا) فيشير إلى ٌ
ٌ
ٌ
كبلمي يبدك خارقا إلحدل قكاعد االستعماؿ الٌتي تسمى "معيارا"
عف قرار لمذات المتكممة بفعؿ
ٌ
يتحدد بػ"االستعماؿ العاـ لمغة ،المشترؾ بيف مجمكع المتخاطبيف بيا"(ّ).

(ُ)كغميسي :مصطمح [االنزياح]  ،صُٗ

(ُ)مرادم؛ محمد ىادم ك قاسمي؛مجيد :الرد عمى منظرم انزياحية األسمكب ،رؤية نقدية ،مجمة إضاءات

نقدية(،عٓ )َُِِ،ـ ،صَُٔ( نقبل عف رشيد الددة :االنزياح في الخطاب النقدم كالببلغي عند العرب،دار
الشؤكف الثقافية العامةََِٗ،ـ ،صُْ .

(ِ)كغميسي :مصطمح [االنزياح] ،صَُٗ.
(ّ)نفسو  ،صَُٗ.
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كقع أحمد كيس عمى أقدـ استعماؿ لكممة "انزياح" في مجمة مجمع المٌغة العر ٌبية
بدمشؽ

(ُ)

نسي كقد عرب بػ "انزياح الرحـ"(ِ).
في تعريب لمصطمح فر ٌ
نسي ()Ecart
يشير أحمد كيس إلى ٌ
أف لفظ االنزياح ىك "أحسف ترجمة لممصطمح الفر ٌ

إف بعض الباحثيف كالمترجميف مف العرب
إف ىذه الكممة تعني في أصؿ لغتيا "البعد" .حتٌى ٌ
إذ ٌ
الفني الٌذم يقكل االنزياح عمى
ترجميا بذلؾ ،كلكف كممة "البعد" ال تقكل عمى أف تحمؿ المفيكـ
ٌ
حممو"(ُ).
كمفيكـ االنزياح شأنو كشأف بقية المصطمحات فقد كقع في إشكالية تعدد المترادفات ،كىذا
المسدم قد ترجميا
السبلـ
ٌ
راجع ألف كممة ( )Ecartلـ تستقر عمى ترجمة كاحدة ،إذ نجد عبد ٌ
ترجمات مختمفة ،فقد ظيرت أكؿ ترجمة لكممة ( )Ecartعنده في تقديمو لكتاب ريفاتير "محاكالت
(ِ)

الييكمية"
األسمكبية
في
ٌ
ٌ

األسمكبية"
ثـ ترجميا بػ"التٌجاكز" ثـ عاد كترجميا في كتابو "األسمكب ك
ٌ

بػ"االنزياح"(ّ) ،بينما ترجميا في قامكس المٌسانيات بػ"العدكؿ"(ْ)،كتيرجمت الكممة عند آخريف ترجمات
(ُ)
(ٓ)
أف
أف ثمة مف الباحثيف مف ترجـ ( )Ecartباالنحراؼ"  ،كيبدك ٌ
ال تخمك مف االضطراب" " ،عمى ٌ

(ُ) ا .ؿ .كميرفيؿ :نظرة في معجـ المصطمحات الطبية ،ترجمة :مرشد خاطر ك أحمد حمدم الخياط ،كمحمد
صبلح الديف الككاكبي ،مجمة مجمع المغة العربية ،دمشؽُْٗٔ ،ـ (،مجّٗ)(،جْ)ُْٗٔ ،ـ،صٖٖٓ.

(ِ)كيس :االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية،صْٗ.

(ُ)نفسو ،صْٗ.

(ِ)ريفاتار :محاكالت في األسمكبية الييكمية،صَِٖ.
(ّ)المسدم:األسمكبية

كاألسمكب،صْٕ-ُْٔ-ُّٔ-ُِٔ-َُٔ-َُٓ-َُْ-َُّ-َُِ-ََُ-ٖٗ-ٕٗ-

ُٓٔ.ُِٖ-

(ْ)المسدم؛عبد السبلـ :قامكس المسانيات( ،د.ط) ،الدار العربية لمكتاب ،تكنسُْٖٗ،ـ ،صُّٕك ِِٓ،كقد
رأل حمادم صمكد أف مصطمح"العدكؿ" ىك أحسف ترجمة لمفيكـ ( )Ecartينظرىامش:صمكد؛ حمادم :التفكير
الببلغي عند العرب،منشكرات الجامعة التكنسية ،تكنسُُٖٗ،ـ  ،صِٓ.

(ٓ)كيس :االنزياح مف منظكرالدراسات األسمكبية  ،صَٓ .
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النقاد العرب المعاصريف(ِ).
مصطفى ناصؼ أكؿ مف استعمؿ مصطمح االنحراؼ مف ٌ
كيبرر أحمد كيس سبب اختبلؼ التٌرجمات بإنٌو راجع إلى اختبلؼ ثقافة المترجـ ،يقكؿ:
أف ما يغمب عمى ىؤالء الٌذيف استعممكا االنزياح ىك اعتمادىـ
أف ما ينبغي مبلحظتو ىك ٌ
"عمى ٌ
نسية ،عمى حيف ماؿ إلى "االنحراؼ" في الغالب أكلئؾ الٌذيف غمبت عمييـ المصادر
ثقافة فر ٌ
اإلنجميزٌية"(ُ).
فإنيا تقترب مف معنى االنزياح الكارد في المعاجـ الغر ٌبية بمعنى البعد،
أما المعاجـ العر ٌبية ٌ
ٌ
كىي جميعيا تشترؾ في إيراد المعنى نفسو لجذر نزح :فػ"نزح ال ٌشيء يتزح نزحان كنزكحان  :ىب يع ىد،
كنزحت َّ
الدار فيي تتزح نزكحان ،إذا بعدتٌ ،إنما ىج ٍمعي منزاح كىي الٌتي تأتي إلى الماء عف بعد،
كنزح بو كأنزحو ،كبمد نازح ،ككصؿ نازح :بعيد"(ِ).
 االنزياح اصطالحاأف ليكسبيتزر ىك الٌذم جاء إلى
كاذا ما انتقمنا لمناقشة مفيكـ االنزياح اصطبلحا نجد ٌ
األسمكبية بمصطمح االنحراؼ"(ّ) .كمعنى "االنحراؼ ىنا ىك مخالفة قكاعد تركيب الجممة مف حيث
ٌ
فإف مقكلة االنحراؼ تفترض أصبل مسبقا استقر كرسخ في
تقديـ الفاعؿ مثبل ،أك المفعكؿ؛ كلذلؾ ٌ

(ُ)كيس :االنزياح مف منظكرالدراسات األسمكبية ،ص، ِٓ،كينظر نفسو :ص َٓ ،ٕٓ-اختبلؼ الباحثيف في
ترجمة .)Ecart

(ِ)نفسو ،صّٗ.

(ُ)نفسو ،صٔٓ.

(ِ) ابف منظكر :لساف العرب ،مادة(نزح).

(ّ)إيفانككس :نظرية المغة األدبية،صَّ.
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المٌغة ليككف ىك المقياس الٌذم يتحدد بو االنحراؼ ،كتعرؼ بو درجة االنحراؼ كتنكعو"(ُ).
"أف األسمكب ىك في جكىره انحراؼ عف قاعدة
ثـ شاع رأم فاليرم ) )Valerieالٌذم يرل ٌ
النقاد ،دعكا إلى ضركرة أف يتعكد الباحث تماما عمى القاعدة
الرأم كثير مف ٌ
ما ،كشاركو في ذلؾ ٌ
أكال حتٌى يتمكف مف اكتشاؼ االنحرافات المتفرعة عنيا"(ِ).
يعرؼ ككىف ( )Cohenاألسمكب ٌأنو" ك ٌؿ ما ليس
كبناء عمى اعتبار األسمكب انزياحا ٌ
شائعا كال عاديا كال مطابقا لممعيار العاـ المألكؼ"(ُ) ،كما ٌأنو كذلؾ عند مكرس )" (Morseانزياح
أم ٌأنو خطأ ،كلكنو كما يقكؿ بركنك" خطأ غير مقصكد"(ِ)،ككما يقكؿ
بالنسبة إلى معيارٍ ،
األدبية جاءت تطبيقا كميا
أف المٌغة
تكدكركؼ أيضا ٌ
ٌ
بأنو "لحف مبرر" ،كىذا المٌحف ما كاف ليكجد لك ٌ
حكية األكلى"(ّ).
لؤلشكاؿ ٌ
الن ٌ
ُّ
أم طريقة في الكتابة
كيعد ككىف ( (Cohenاالنزياح "في غالب األحياف انزياحا فردياٍ ،
خاصة بكاحد مف األدباء .ككاف شارؿ بالي ) )Charles Ballyنفسو يدعكه "انحراؼ المٌيجة
ٌ
(ْ)
النقاد مف
الفردية" ،كيعتبره ليكسبيتزر "انحرافا فرديا بالقياس إلى قاعدة ما" ؛ كلذلؾ ىناؾ كثير مف ٌ
ٌ
(ٓ)
إف القضية
مكبية ىي عمـ االنزياحات المٌ ٌ
اعتبر "األس ٌ
عامة" ٌ " ،
غكية ،كاإلحصاء عمـ االنزياحات ٌ

(ُ)عزاـ؛محمد:األسمكبية منيجا نقديا،طُ ،دمشؽ ،ك ازرة الثقافةُٖٗٗ،ـ ،صُٓ.
(ِ)فضؿ:عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو ،صَِٖ.
(ُ)ككىف؛جاف :بنية المغة الشعرية،ترجمة:محمد الكالي كمحمد العمرم ،طُ،دار تكبقاؿ لمنشرُٖٗٔ،ـ،صُٓ.
(ِ)ككىف :بنية المغة الشعرية،صُٓ.

(ّ)عزاـ:األسمكبية منيجا نقديا،صُّ.

(ْ)ككىف :بنية المغة الشعرية،،صُٔ .
(ٓ)نفسو،صُٔ.
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تحكلت إذف إلى أف يصبح "االنحراؼ" ىك األسمكب ،كيصبح عمـ األسمكب ىك عمـ االنحرافات"(ُ).
كيعتبر جكرج مكناف الكبلـ أسمكبا عندما تحتكم العبارة فيو عمى انزياح يخرج بيا عف
المعيار .كيضرب أمثمة تكضح كيؼ يصير الكبلـ أسمكبا بفضؿ االنزياح ،فقكلنا" :البحر أزرؽ" ال
الدرجة صفر لمتٌعبير .كلكف أف نبتدع كما ابتدع
الناسٌ .إنو درجة
الحيادية ،أك ٌ
يتجاكز كبلـ ٌ
ٌ
أسمكبيا"(ُ).
فإف ىذا يمثؿ حدثا
"ىكمير" فنقكؿ" :البحر
ٌ
م"ٌ ،
بنفسجي" ،أك "البحر خمر ٌ
ٌ
إف جعؿ االنزياح ك ٌؿ األسمكب أمر فيو كثير مف اإلسراؼ ،يقكؿ رجاء عيد" :كلكف
ٌ
النمط المألكؼ قد تعرضت إلسراؼ شديد ،دفع إلى التٌركيز
أف االنحراؼ أك الخركج عف ٌ
المشكمة ٌ
األسمكبية(ِ).
ككأنو جكىر
عمى ىذا االنحراؼٌ ،
ٌ
فميس ك ٌؿ انحراؼ عف المٌغة أسمكبا؛ لذا " فالحذر مستكجب ،فميس ك ٌؿ انحراؼ عف القاعدة
أم
فني .فالمٌغة في خامتيا األكلى ىي الجدار
ٌ
الخمفي الٌذم يستند إليو ٌ
ٌ
األساسية ينبثؽ منو إبداع ٌ
أداء ،كعميو تتشكؿ مككنات االنحراؼ مف غير مفارقة ليذا الجدار"(ّ).
فإف "ىناؾ
أف االنحراؼ قد ال يشكؿ في كثير مف األحياف أسمكبا ممي از ٌ
كتأكيدا عمى ٌ
أسمكبية دكف أف
لغكية ذات أىمية
انحرافات ال يترتب عمبيا تأثير
ٌ
أف ىناؾ عناصر ٌ
أسمكبي ،كما ٌ
ٌ
تككف خركجا عمى القكاعد المعتد بيا"(ْ).
"إف ىذه المٌغة
كليس ك ٌؿ انحراؼ عف المٌغة يعد ظاىرة
ٌ
أسمكبية في رأم رجاء عيد ،يقكؿٌ :
(ُ)عيد :البحث األسمكبي معاصرة كتراث،صُْٖ ،ينظر :عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية،ص ٖٓ.
(ُ)عياشي :مقاالت في األسمكبية ،صٕٗ.

(ِ)عيد:البحث األسمكبي معاصرة كتراث،صُْٔ.
(ّ)نفسو،صَُٓ.

(ْ)عزاـ:األسمكبية منيجا نقديا،صٔٓ.
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أف العكس -أيضا -صحيح ،فالمٌغة
"المنحرفة" ربما ال تككف في انحرافيا ذات داللة
ٌ
أسمكبية ،كما ٌ
(ُ)
أف ىناؾ نصكصا
غير "المنحرفة" ربما تككف ليا دالالت
ٌ
أسمكبية"  ،كيضيؼ رجاء عيد " ٌإال ٌ

ص ال يكسب قيمة مف
أف ٌ
كثيرة ال ينحرؼ مبدعكىا عمى حسب مفيكـ ىذا "االنحراؼ" كما ٌ
الن ٌ
الفنية في بنيتو الكاممة"(ُ).
فني متكامؿ لو خصائصو ٌ
انحرافاتو ،فيك أداء ٌ
أف "التٌركيز عمى دراسة االنحراؼ إىماؿ لعناصر أخرل ليا أىميتيا ،كما
كمنيـ مف رأل ٌ
الدائرة الٌتي يتضح فييا تميز صاحب األسمكب"
ٌأنو ليس ٌ
بالبلزـ أف يككف االنحراؼ ىك ٌ

(ِ).

"إف
ككثر ىـ األدباء الٌذيف ال يخرجكف عف المعيار كمع ىذا فكتاباتيـ
ٌ
األدبية متميزة ٌ
فاألسمكبية دراسة ىذا االنحراؼ ،كلكف األمر ال يخمك
األسمكبية ىي انحراؼ عف المعيار ،كباآلتي
ٌ
ٌ
أدائية،
فردية ٌ
أف ليـ ٌ
مف مصاعب متتالية ،فيناؾ كتٌاب كبار ال ينحرفكف عف المعيار ،كلكننا نحس ٌ
فنيا كاضحا"(ّ).
أف ليـ تمي از ٌ
كٌ
النقاد في نظرتيـ إلى قيمة االنحراؼ فػ ثكرف (ػ(Thorne
كيتفاكت ٌ

يكبر مف قيمتو

البنية العميقة كما في االستعارات
طحية إلى ٌ
الس ٌ
جمالية ،كيطالب بأف يتعدل االنحراؼ ٌ
ال ٌ
البنية ٌ
كالكنايات ،كىذا االنحراؼ ىك سر ال ٌشاعرٌية .بينما يتحرز نقاد آخركف مف ىذا االنحراؼ ،كمف
خاصة ،كال
ألف المبالغة فيو تقكد إلى اعتبار لغة ال ٌشعر
اتخاذه معيا ار لجكدة األسمكب
األدبي؛ ٌ
ٌ
ٌ
العامة"(ْ).
ترتبط بالمٌغة ٌ

(ُ)عيد :البحث األسمكبي معاصرة كتراث،صُْٖ.
(ُ)نفسو،صُٖٓ

(ِ)نفسو،صُٖٓ
(ّ)نفسو،صُٖٖ

(ْ)عزاـ :األسمكبية منيجا نقديا،صُٓ
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أف االنزياح ال يمثؿ ك ٌؿ األسمكب ،يقكؿ:
ك فيمي سانديرس مف ٌ
النقاد أيضا الٌذيف يركف ٌ
خاصة في المٌغة ال ٌشعرٌيةٌ ،إال ٌأنيا ال تمثؿ األسمكب
أسمكبية)
"كبيذا المعنى تعد الشكاذات (مزايا
ٌ
ٌ
أف المٌغة الٌتي تستغني عف االنحراؼ
أف ىذا ال يعني ٌ
م بكاممو في حاؿ مف األحكاؿ ،كما ٌ
ال ٌشعر ٌ
المعيارم يفترض أف تككف أقؿ شعرٌية"(ُ).
"إف االنزياح مف الظٌكاىر
كمع ذلؾ فقد ٌ
عد بعضيـ االنزباح مف أىـ عناصر األسمكب ٌ
(ِ)

األسمكبية كلكنو أىـ منيا"
ٌ

أسمكبية
كيؤكد اليافي عمى أىمية االنزياح بقكلو" :االنزياح ظاىرة
ٌ

مككف مف أخطر عناصرىا كمككناتيا"(ّ).
أف ما
أف االنزياح مف أىـ ما قامت عميو
ٌ
األسمكبية ،يقكؿ" :كالحؽ ٌ
كيرل أحمد الخرشة ٌ
أف األسمكب مف حيث ىك طريقة
إف االنزياح يعد مف أىـ ما قامت عميو
ٌ
األسمكبية ىك ٌ
يجيز القكؿ ٌ
إف
الفرد
الخاصة في التٌعبير سيظؿ دائما مقترنا باالنزياح أك العدكؿ عف طرائؽ أخرل ٌ
فردية ،ثـ ٌ
ٌ
األسمكبية نفسيا كانت قد جعمت االنزياح منذ نشأتيا عماد نظريتيا"(ْ).
ٌ
المسدم نظرة مختمفة إلى االنزياح ،فاالنزياح عنده "ىك احتياؿ اإلنساف عمى
السبلـ
ٌ
كلػعبد ٌ
المٌغة كعمى نفسو لسد قصكره كقصكرىا معا"(ٓ).
محمد عزاـ
كيذىب
ٌ

المسدم في اعتبار االنزياح قصك ار مف كبل
السبلـ
ٌ
مذىب عبد ٌ

الطٌرفيف ،يقكؿ" :كىكذا تظير قيمة مفيكـ االنزياح في ككنيا ترمز إلى صراع بيف المٌغة كاإلنساف،
(ُ) سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية،صِٔ.
(ِ)الخطيب؛ أحمد مبارؾ :االنزياح الشعرم عند المتنبي،طُ ،دار الحكار لمنشر كالتكزيع ،البلذقية(،د.ت)،صِِ.
(ّ)نفسو،صِِ( نقبل عف نعيـ اليافي":االنزياح كالداللة" ،األسبكع األدبي(،ع ُْٓ)ُّٖٗ ،ـ ،صَٗ.

(ْ)الخرشة،أحمد غالب :أسمكبية االنزياح في النص القرآني،طُ،عماف،األكاديميكف لمنشر كالتكزيع(،د.ت)،صُْ.
)ٓ(المسدم:األسمكبية كاألسمكب،صَُٔ.
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كما ترمز إلى نكع مف العجز مف طرؼ الجانبيف :عجز مف طرؼ اإلنساف بحيث ٌأنو ال يستطيع
يمـ بمجمكع نكاميس المٌغة كطرائقيا كمٌيا ،كعجز مف طرؼ المٌغة بحيث ٌأنيا ال تستطيع أف
أف ٌ
تستجيب لك ٌؿ حاجة اإلنساف في نقؿ ما يريد نقمو .كما االنزياح عند ذلؾ سكل احتياؿ اإلنساف
(ُ)

عمى المٌغة ،كعمى نفسو لسد قصكره كقصكرىا معا"

سمبية تعبر
المسدم
السبلـ
كمحمد عزاـ مف ظاىرة االنزياح ظاىرة ٌ
ٌ
لقد جعؿ ك ٌؿ مف عبد ٌ
ٌ
إبداعية تظير تمكف صاحبيا مف المٌغة
عف قصكر اإلنساف كقصكر المٌغة ،بينما االنزياح ظاىرة
ٌ
كتبحره بيا ،كما تظير ليكنة المٌغة كطاقاتيا الكامنة فييا ،كالٌتي يفجرىا االنزياح .فظاىرة االنزياح
ألف ىذا القصكر لك كجد
ٌإنما ىك خركج عف المٌغة إلى المٌغة؛ لذلؾ ال يمكف كصفيا بالقصكرٌ ،
العادية ٌإال ليعيد
"أف ال ٌشعر ال يحطـ المٌغة
ٌ
فنحف حقيقة نسده بالمٌغة .كيرل ككىف )ٌ (Cohen
بناءىا ،كىذه مرحمة ثانية"(ِ).
إف االنزياح "يخرؽ إذف قانكف المٌغة في المٌحظة األكلى ،كما كاف ليذا
كيقكؿ أيضا ٌ
ألنو يعكد في لحظة ثانية
االنزياح ليككف شعرٌيا لك ٌأنو كقؼ عند ىذا الحدٌ .إنو ال يعد شعرٌيا ٌإال ٌ
اصمية"(ّ).
لكي يخضع لعممية تصحيح كليعيد لمكبلـ انسجامو ككظيفتو التٌك ٌ
ثـ إلييا ،ىي المٌغة نفسيا ،كتؤكد عمى ىذا المعنى حمر العيف
فالمٌغة الٌتي ينزاح عنيا ٌ
عممية بحث في المٌغة
"إف المٌغة المنزاحة ال تحؿ محؿ لغة ثابتة ،كلكف عممية العدكؿ ىي
ٌ
بقكلياٌ :
الغيابية"(ْ) .كتأكيدا لما قمتو
الغائبة كاستحضارىا عف طريؽ تفجير العبلقات الحضكرٌية كالعبلقات
ٌ
(ُ)عزاـ:األسمكبية منيجا نقديا،صُٓ.
(ِ)ككىف :بنية المغة الشعرية،صٔ.

(ّ)ككىف :بنية المغة الشعرية،صٔ .

(ْ)حمر العيف :شعرية االنزياح،طُ ،إربد ،مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية كالنشرََُِ،ـ ،صٖٖ.
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نكرد رأيا لمباحثة حمر العيف أكردتو في مكضع آخر مف بحثيا ،تقكؿ" :كاالنزياح بالمعنى الٌذم
نتصكره ىك تجربة في المٌغة ،أك ىك المٌغة الٌتي أعيد إلييا ما كانت تفتقد إليو"(ُ).
كمحمد عزاـ في نظرتيما
المسدم
السبلـ
ٌ
بينما يرل رجاء عيد رأيا آخر مخالفا لعبد ٌ
ٌ
لظاىرة االنزياح ،يقكؿ" :ال ينبغي أف ننظر إلى تمؾ االنحرافات عمى ٌأنيا رخص شعرٌية أك ابتداع
غكية المتكفرة كتكظيفيا ال ٌذكي لئلمكانات
فردم كاٌنما ىي في الكاقع نتاج براعة استخداـ المادة المٌ ٌ
ٌ
(ِ).

الكامنة في المٌغة"

كمحمد عزاـ،
المسدم
السبلـ
ٌ
كنظر صبلح فضؿ إلى االنزياح نظرة مخالفة لك ٌؿ مف عبد ٌ
ٌ
فاالنزياح عنده استثمار لطاقات المٌغة ،فيي ليست قصك ار كال عجزا ،يقكؿ":كلع ٌؿ ىذا يتضح بشكؿ
غكم العادم كيخرج عميو؛ تمؾ
خاص في الحاالت الٌتي يرتطـ فييا المؤلؼ بجدار االستعماؿ المٌ ٌ
الضركرة ال ٌشعرٌية الٌتي
الحاالت الٌتي كانت تعد منذ القدـ درجة مف درجات الحرية الخبلقة ،أك ٌ
يستبيحيا لنفسو ال ٌشاعر الكبير كىي عمى ثقة مف ٌأنيا لف تعد عج از كال قصكرا ،بؿ ىي استثمار
مشركع إلمكانات خارجة عف نطاؽ التٌعبير العادم المألكؼ ،كتفجير لدرجة عميا مف ال ٌشعر ال
يتأتى الكصكؿ إلييا بشكؿ آخر"(ّ).
إيجابية لظاىرة االنزياح كاف لـ يذكر مصطمح االنزياح
كقديما كاف البف جني نظرة
ٌ
الضركرة ال ٌشعرٌية الٌتي اعتبر فييا
صراحة؛ لكنو تحدث عف الظٌاىرة في معرض حديثو عف ٌ
الخركج عف المٌغة ميزة يتميز بيا ال ٌشاعر المجيد ،كىك يرتكبيا ال عف ضعؼ كال عجز ،كاٌنما عف

(ُ)نفسو ،ص.ُِٕ.

(ِ)عيد:البحث األسمكبي معاصرة كتراث،صُْٖ.

(ّ)فضؿ:عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو، ،صُِِ.
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الضركرة قد يدؿ عمى قكتو كفصاحتو"(ُ).
قكة طبع ،فارتكاب ال ٌشاعر ٌ
المسدم
كىذا الكبلـ البف جني عف ظاىرة االنزياح يفند ما ذىب إليو ك ٌؿ مف عبد السبلـ
ٌ
كمحمد عزاـ في نظرتيـ لبلنزياح عمى ٌأنو عجز كقصكر.
ٌ
بأنو خركج
كيعمؽ أحمد الخطيب عمى رأم ابف جني حكؿ ظاىرة الخركج عف المٌغة المألكفة ٌ
أف
ال يعبر عف ضعؼ "كاذا تعمقنا بعض ال ٌشيء فيما يراه ابف جني ٌ
فإنو مف الممكف الكصكؿ إلى ٌ
بيعي كالمألكؼ ،كيخرؽ القاعدة أحيانا محققا ما شاء مف
ال ٌشاعر المجيد يستطيع أف يتجاكز الطٌ ٌ
االنزياحات ،دكف أف يعتبر ذلؾ عبلمة ضعؼ"(ِ).
النقاد مف ينظر إلى االنزياح نظرة مختمفة عمف اعتبركه ك ٌؿ األسمكب ،فيك
كىناؾ مف ٌ
لغكم يظير في تشكيؿ
عندىـ جزء مف األسمكب ،فػ"ىك انحراؼ الكبلـ عف نسقو المألكؼ ،كحدث
ٌ
(ّ)
عد
الكبلـ كصياغتو ،يمكف بكاسطتو التٌعرؼ إلى طبيعة األسمكب
النقاد ٌ
األدبي"  ،ككثير مف ٌ
ٌ
(ْ)
بأنو يككف خرقا لمقكاعد حينا ،كلجكءا إلى ما ندر مف
االنزياح خركجا " .كيدقؽ مفيكـ االنزياح ٌ

الصيغ حينا آخر"(ٓ).
ٌ

(ُ) ينظر :ابف جني؛ أبك الفتح عثماف :الخصائص ،تحقيؽ:عبد الحميد ىنداكم ،طّ ،دار الكتب العممية،

بيركتََِٖ،ـ .ُٔٔ-ُٔٓ/ِ ،

(ِ)الخطيب :االنزياح الشعرم عند المتنبي،صْٖ
(ّ) بك خاتـ؛مكالم عمي :مصطمحات النقد العربي السيماءكم؛ اإلشكالية كاألصكؿ كاإلمتداد ،اتحاد الكتاب العرب،
دمشؽ ََِٓ،ـ ،صُِٕ.

(ْ)ينظر :اليافي؛ نعيـ :أطياؼ الكجو الكاحد؛ دراسات نقدية في النظرية كالتطبيؽ ،اتحاد الكتاب العرب،
دمشؽُٕٗٗ،ـ ،صِٗ .ينظر :نظرم؛ عمي ك كليئي؛ يكنس :ظاىرة االنزياح في شعر أدكنيس،مجمة دراسات
األدب المعاصرة(،عُٕ)ُِٕٗ،ـ ،صَُٓ .ينظر :الخرشة:أسمكبية االنزياح في النص القرآني  ،صٓ.

(ٓ)المسدم :األسمكبية كاألسمكب  ،صَُّ.َُْ-
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 االنزياح والمعيارعدكا االنحراؼ خركجا عف المعيار ،فاختمفكا في تحديد
النقاد في إشكالية عندما ٌ
كقد كقع ٌ
المعيار إلى آراء مختمفة كقد "ظمت إشكالية االنزياح مرتبطة بالمعيار بكصفو األصؿ"(ُ).
أسمكبية االنزياح عمى مستكل المعيار عممية
كحكؿ ىذه المشكمة" ،يرل ريفاتير أف تحديد
ٌ
ألف إجراءات
محدكدة كضعيفة ،كغير مبلئمة أصبلٌ ،
بالنظر إلى غمكض ماىية المعيار مف جية ،ك ٌ
مثالي ،كلكف اعتمادا عمى
الكتٌاب كأحكاـ القراء ،مف جية أخرل ،ال تؤسس "اعتمادا عمى معيار
ٌ
أسمكبية االنزياح
خصية حكؿ ما ىك مقبكؿ كمعيار"(ِ) ،كما "نعى ىنريش بميث عمى
ٌ
تصكراتيـ ال ٌش ٌ
 في مرحمتيا األكلى -عدـ تحديدىا لممعيار كاالنزياح تحديدا مباش ار دقيقا"(ّ).ألف تحديد ىذا
كتحديد المعيار ٌ
اني ":ليس باألمر اليسيرٌ ،
بالنسبة لبلنزياح عند الحمك ٌ
النقد بعمـ المٌغة الٌذم يقدـ بيانات كاضحة ليذا
الرغـ مف استعانة ٌ
األصؿ ال يخمك مف صعكبة عمى ٌ
(ْ)
"أف تحديد المعيار المنزاح عنو يغدك معضمة"(ٓ).
م ٌ
األمر"  ،كيرل العمر ٌ

األساسية الٌتي تكاجو االنحراؼ تتمثؿ
الربابعة" :كالمشكمة
ٌ
كحكؿ ىذه المشكمة أيضا ،يقكؿ ٌ
أف
ٌ
بالدرجة األكلى بتحديد طبيعة المعيار الٌذم يحدث عنو االنحراؼ ،فاالنحراؼ يفترض مسبقا ٌ

(ُ )بك زياف؛ أحمد :شعرية االنزياح (قراءة في المنجز النقدم العربي القديـ) ،اإلمارات ،مجمة آفاق الثقافة
والتراث(،مجُِ)(،عْٖ)َُِّ،ـ ،صُُّ.

(ِ)كغميسي :مصطمح [االنزياح]  ،صُُٗ.ُِٗ-
(ّ)نفسو ،صُّٗ.

(ْ)الحمكني ؛محمد خير :النقد األدبي كالنظرية المغكية،مجمة المعرفة،سكرياُُٖٗ،)ِِّ(،ـ ،صَْ.ُْ-

(ٓ)الربابعة؛مكسى األسمكبية مفاىيميا كتجمياتو،طُ ، ،عماف ،دار جريرَُِْ،ـ،صٕٔ( نقبل عف
العمرم؛محمد:تحميؿ الخطاب الشعرم

،صّٔ).

البنية الصكتية في الشعر ، ،المغرب ،دار العالمية لمكتابَُٗٗ،ـ
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أف الباحثيف راحكا يفتشكف عف العنصر الٌذم
ىناؾ معيا ار يتـ تحديد االنحراؼ عمى أساسو .كيبدك ٌ
النثرٌية"(ُ).
يتـ االنحراؼ عنو فسمكه "القاعدة" كالمعيار ،كالمٌغة
العادية ،كاألسمكب المستعمؿ ،كالمٌغة ٌ
ٌ
"السؤاؿ األىـ :ما المعيار الٌذم نقيس بو "االنحراؼ" ؟ كمع كثرة
لذلؾ طرح كثير مف ٌ
النقاد ٌ
عممي" لتحديد المعيار ،كذلؾ باعتماد الباحث
الجدؿ حكؿ ىذا المعيار ،فقد ظيرت محاكلة "تقنيف
ٌ
أم إحصاء يقكـ بو مف المفترض أف يقكـ بإيجاد
األسمكبي عمى الجانب
اإلحصائي ،كلكف ٌ
ٌ
ٌ
اإلحصائي،
النصكص .كما يتجاكز ذلؾ "المتكسط"
"متكسط"
غكية لك ٌؿ ٌ
الصكر المٌ ٌ
إحصائي لجميع ٌ
ٌ
ٌ
كما ينحرؼ عنو أف يككف ىك "األسمكب"(ِ).
(ّ)
النثر ىك المٌغة ال ٌشائعة
فالمعيار عند ككىف ()Cohenىك قانكف المٌغة  ،يقكؿ" :كلككف ٌ

يمكف أف نتحدث عف معيار نعتبر القصيدة انزياحا عنو"(ْ).
النثر ىك المعيار "كاذا كاف العرب قد
أف ٌ
كيكرر أحمد الخطيب كبلـ ككىف()Cohenفي ٌ
النثر كاف يستند إلى قانكف االنزياح؛
فإف تمييزىـ بيف المٌغة ال ٌشعرٌية كلغة ٌ
فرقكا بيف ال ٌشعر ك ٌ
النظـٌ ،
النثر ىك ال ٌشائع ،فيك المعيار ،كالقصيدة انزياح عنو؛ كلكف ىذا االنزياح يحمؿ قيمة
ألف ٌ
ٌ
جمالية"(ٓ).
ٌ
الربابعة يرل في اعتبار المٌغة النٌثرٌية ىي المعيار كما يرل ككىف( )Cohenك
لكف مكسى ٌ
دقيؽ،ألف ىناؾ انحرافات
الرأم غير
أحمد الخطيب ٌ
ٌ
بأنو رأم غير دقيؽ ،يقكؿ" :كيبدك ٌ
أف ىذا ٌ
(ُ)الربابعة:األسمكبية مفاىيميا كتجمياتو،صٔٔ.

(ِ)عيد:البحث األسمكبي معاصرة كتراث،صُْٖ.
(ّ)ككىف :بنية المغة الشعرية،صٔ.
(ْ)نفسو ،صُٓ.

(ٓ)الخطيب :االنزياح الشعرم عند المتنبي،صِٓ.
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إف
األدبية األخرل ،فاالنحراؼ لـ يعد
يمكف أف تظير في لغة األجناس
ٌ
خاصا بمغة ال ٌشعر ،إذ ٌ
ٌ
ائي
مظاىر االنحراؼ مف استعارة كمجاز ككناية كتخييؿ كغيرىا قد تتجمى في العمؿ ٌ
الرك ٌ
م عنصر غير مستقر"(ُ).
ك
بأف ٌ
القصصي ،بشكؿ يكحي ٌ
م كغير شعر ٌ
الحد الفاصؿ بيف ما ىك شعر ٌ
ٌ
األسمكبي
السياؽ
السياؽ كػ "ريفاتير الٌذم أشار إلى أىمية ٌ
كمنيـ مف جعؿ المعيار ىك ٌ
ٌ
(ِ)

حيف جعمو"

تركيبيا خركجو عمى المألكؼ ناجـ عف عنصر لـ يكف متكقعا"(ّ).
"قالبا
ٌ

الركس الٌذيف يقيسكف المٌغة
كمف ٌ
العامٌية ىي المعيار كػ "ال ٌشكبلنيكف ٌ
النقاد مف جعؿ المٌغة ٌ
اليكمي"(ْ).
ال ٌشعرٌية بمغة الحديث
ٌ
ص،
فني
الركنؽ عمى ٌ
ٌ
الن ٌ
كداللي ،لو دكر كبير في إضفاء الجماؿ ك ٌ
ٌ
إف االنزياح كأسمكب ٌ
ص ،يقكؿ ركماف
اإلبداعية ،فميمة االنزياح األكلى ىي تحقيؽ
كاظيار قدرات ال ٌشاعر
جمالية ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
ص
ص "لتأتي أكلى كظائؼ ال ٌشعرٌية في البحث عف انحراؼ ٌ
ياكبسكف متحدثا عف انحراؼ ٌ
الن ٌ
الن ٌ
جمالية"(ٓ).
عف مساره العادم لتحقيؽ كظيفة
ٌ
ص كالٌتي يسمييا (بمكاقع
"أف االنزياحات الٌتي يقدميا ٌ
كيرل (ككلؼ غانغ إيزر) ٌ
الن ٌ

(ُ)الربابعة :األسمكبية مفيكميا كتجمياتيا،صٕٔ.

(ِ)سانديرس :نحك نظرية أسمكبية لسانية،صُٔ.

(ّ)نفسو،صِٔ ،ينظر :ريفاتير :معايير تحميؿ األسمكب،صْٓ ،كينظر :عياد :اتجاىات البحث األسمكبي،ص
ُْٖ.

(ْ)الربابعة :األسمكبية مفيكميا كتجمياتيا ،صٕٔ( نقبل عف العمرم :تحميؿ الخطاب الشعرم البنية الصكتية في
الشعر،صّٔ).
(ٓ)جاد ؛عزت محمد :نظرية المصطمح النقدم(،د.ط)،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ََِِ،ـ ،صِْٕ.
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البلتحديد) شرط ضركرم لتحقيؽ جماليتو"(ُ).
أف
محمد عزاـ مذىب ركماف ياكبسكف في نظرتو لكظيفة االنزياح ،يقكؿ "الكاقع ٌ
كيذىب ٌ
ص ،ىك ابتعاد متعمد مف قبؿ المؤلؼ
محاكلة تصكر األسمكب كانحراؼ عف قاعدة خارجة عف ٌ
الن ٌ
جمالية"(ِ).
لتحقيؽ أغراض
ٌ
أف التٌأكيدات المختمفة عمى أىمية مراقبة االنحرافات تأتي مف القناعة بككنيا ظاىرة
"كما ٌ
ركيبي كالكصكؿ إلى نتائج محددة
أسمكبية عف طريقيا يمكف استخبلص الظٌكاىر ٌ
ٌ
الفنية لؤلداء التٌ ٌ
كذلؾ برصد كيفية تركيب األداء كنظاـ التٌرتيب المٌغكم لمجمؿ ،كمدل التٌسمسؿ كالتٌتابع أك طريقة
كجدانية أك إبانات عف مشاعر
جمالية ،أك دالالت
التٌشابؾ بينيا كما يؤدم إليو ذلؾ مف معطيات
ٌ
ٌ
خبيئة"(ّ).
ك االنزياح يكشؼ عف مكىبة ال ٌشاعر ،يقكؿ حني عبد المٌطيؼ "كما يحيمنا االنزياح –
الدىشة كالمفاجأة كىذا
العدكؿ -إلى كشؼ مكىبة ال ٌشاعر الٌتي تتمثؿ في قدرتو عمى الكشؼ عف ٌ
(ْ)
م يميز الجممة ال ٌشعرٌية،
يغذم ٌ
ص بجماليات متعددة"  ،فػ"االنحراؼ إذف ىك أسمكب شعر ٌ
الن ٌ

خاصة كمزٌية ال يمكف لجممة أخرل أف تشترؾ فييا معيا"(ٓ).
فنية
كيمنحيا ٌ
ٌ
الجمالية ،فيك يرل
أف االنزياح ليس ىك كحده مف يستأثر بالقيمة
ٌ
بينما يرل عبد المطمب ٌ

(ُ)كىابي؛عبد الرحيـ :نظرية االنزياح الشعرم،مجمة جذور ،السعكدية(،عُٖ)ََِْ،ـ ،صٖٖ.ٖٗ-

(ِ)عزاـ:األسمكبية منيجا نقديا ،صّٓ.

(ّ)عيد:البحث األسمكبي معاصرة كتراث ،صُْٖ.
(ْ)حني؛عبد المطيؼ :جمالية االنزياح االستعارم في ديكاف عبد القادر بطبجي مداح األكلياء الصالحيف ،مجمة
الخطاب ،المغرب( ،عٖ)(،د.ت) ،صَِٖ.

(ٓ)حمر العيف :شعرية االنزياح،صٖٓ.
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أسمكبي يثير المتمقٌي ،كيرفع مف درجة يقظتو ،كلكنو ال يستأثر بالطٌاقة التٌأثيرٌية
أف "االنحراؼ منبو
ٌ
ٌ
النسؽ المألكؼ قد يبيرنا أحيانا أكثر
كالقيمة
إف دراسة األسمكب الجارم عمى ٌ
ٌ
الجمالية كحده"،بؿ ٌ
الصياغة ما فييا مف منبيات تعبيرٌية ،ليا طبيعة
مما يبيرنا ٌ
النكع األكؿ؛ كلذا يجب أف نتحرل في ٌ
جمالية مف ناحية ،كليا استم اررٌية مف جية أخرل"(ُ).
ٌ
تعكد عمى ذائقتيا المتمقٌي
"فاالنزياح إذف يكلد جزءا مف عممية التٌكاصؿ
ٌ
الجمالية الٌتي ٌ
إبداعية متجددة ال تقكليا المٌغة المعيارية(ِ).
ألف االنزياح يكنز طاقات
ٌ
بي؛ ٌ
العر ٌ
بي القديـ إشارة مف الجاحظ "إلى حركة االنزياح كما تثيره مف دىشة في
كفي تراثنا العر ٌ
(ّ)
بأف "ال ٌشيء مف
المتمقٌي مف خبلؿ العبلقة الٌتي تنزاح بالمدلكالت عف دكاليا الحقيقية ؛ حيث صرح ٌ

غير معدنو أغرب ككمما كاف أغرب كاف أبعد في الكىـ ككمما كاف أبعد في الكىـ كاف أطرؼ،
ككمما كاف أطرؼ كاف أعجب ،ككمما كاف أعجب كاف أبدع"(ْ).
"حد اإلفياـ
كحيدم لو أشارة لطيفة
حياف التٌ
أف ٌ
ٌ
أف أبا ٌ
لجمالية االنزياح ،يرل فييا ٌ
كما ٌ
ٌ
كحد الببلغة كالخطابة مكصكؼ ،كليس ينبغي أف يكتفي باإلفياـ كيؼ كاف ،كعمى
كالتٌفيـ معركؼٌ ،
ألف ذلؾ غايتيـ كشبيو
أم كجو كقع ...،كاإلفياـ إفياماف :ردمء كجيد ،فاألكؿ لسفمة ٌ
الناسٌ ،
فإنيا
فأما الببلغة ٌ
برتبتيـ في نقصيـ ،كالثٌاني لسائر ٌ
الناسٌ ،
ألف ذلؾ جامع لممصالح كالمنافعٌ ،
الرائعة ،كتخير المٌفظ ...،كىذا
قفية ،ك ٌ
السجع كالتٌ ٌ
زائدة عمى اإلفياـ الجيدة بالكزف كالبناء ،ك ٌ
الحمية ٌ

(ُ)عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية،صُُٗ.
(ِ)بكزياف":شعرية االنزياح  ،صُُُ.
(ّ)نفسو ،صُُُ.
(ْ)الجاحظ (ت ِٓٓق) :البياف كالتبييف.َٗ-ٖٗ / ُ،

281

ألف القصد فيو اإلطراب بعد اإلفياـ"(ُ).
الفف
لخاصة ٌ
النفسٌ ،
ٌ
 االنزياح وتعدد المصطمحككما كاجو مفيكـ االنزياح مشكمة المعيار،

إشكالية أخرل كىي تعدد
فقد كقع في
ٌ

اصطبلحية ،مثؿ االنزياح ،االنحراؼ عف
المصطمح ،كقد "كصفت ظاىرة (االنزياح) بعدة تعابير
ٌ
السكية ،الجسارة المٌغكية ،الغرابة ،ال ٌشذكذ المٌغكم ،االبتكار ،الخمؽ ،التٌحقيؽ ،اإلظيار البدىي"(ِ).
ٌ
أف
كيناقش أحمد كيس تعدد المصطمحات
الخاصة بمفيكـ االنزياح ،فيقكؿ" :كقد الح لي ٌ
ٌ
كثرة المصطمحات –كقد جاكزت األربعيف -ربما كانت في كجو مف كجكىيا تعبي ار عف ترسخ
المفيكـ كخطره مثمما ىي تعبير عف نسبيتو كعدـ انضباطو"(ّ).
إف تعدد مصطمح االنزياح مشكمة
ٌ

الدراسات العر ٌبية ،بؿ كقعت بيا
ال تقتصر عمى ٌ

األسمكبي
بي قد أسيب في التٌعبير عف ىذا المفيكـ
ٌ
الدراسات األكر ٌبية مف قبؿٌ ،
ٌ
"إف التٌنظير الغر ٌ
بمصطمحات كثيرة"(ْ).
إف مشكمة تعدد المصطمحات ليست ظاىرة مقتصرة عمى الكتب العر ٌبية فقط ،بؿ ٌإنيا
ظاىرة غر ٌبية المنشأ أيضا ،كيشير (إيفانككس) إلى ىذه المشكمة بقكلو" :كىناؾ مشكمة أخرل تسبؽ

(ُ)أبك حياف التكحيدم (ت ََْق) :المقابسات،صَُٕ.
(ِ)بف ذريؿ؛عدناف :النقد ك األسمكبية

بيف النظرية كالتطبيؽ (،د.ط) ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ،

ُٖٗٗـ،صِٓ .
(ّ)كيس :االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية  ،صٖ ،كينظر" :كغميسي":مصطمح [االنزياح]  ،ص ُٖٗ.
(ْ)كغميسي :مصطمح [االنزياح]  ،صُّٗ.
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ك ٌؿ ىذا ،ىي مشكمة المصطمح ]إشارة إلى تعدد مصطمح االنحراؼ["(ُ).
المسدم طائفة مف تمؾ المصطمحات(ِ) ،كما ذكر صبلح فضؿ
السبلـ
ٌ
كأكرد عبد ٌ
ً
المسدم(ّ) ،كأضاؼ بف ذريؿ مصطمحات استدركيا
السبلـ
ٌ
مصطمحات لـ يأت عمى ذكرىا عبد ٌ
المسدم ك صبلح فضؿ(ْ).
السبلـ
ٌ
عمى ك ٌؿ مف عبد ٌ
إيجابية ،كال يعدىا مشكمة ،بؿ يعبر
كينظر أحمد كيس إلى تعدد مصطمح االنزياح نظرة
ٌ
"إف ىذه المصطمحات تجاكز األربعيف مصطمحا،
ىذا التٌعدد في رأيو عمى أىمية المفيكـ ،يقكؿٌ :
فإنما ىي تشير إلى مدل أىمية ما تحممو مف مفيكـ كالى تأصمو
فمئف كاف ليذه الكثرة مف داللةٌ ،
أف ىذه المصطمحات ليس في مستكل كاحد داللة
في ٌ
الدراسات الغر ٌبية قبؿ العر ٌبية .لكف مف المؤكد ٌ
النقد"(ٓ)؛ لذا عمد أحمد
عمى المفيكـ؛ فبعض منيا  -كلع ٌؿ ىذا البعض كثير -يسيء إلى لغة ٌ
كيس

إلى استبعاد بعض المصطمحات" :اإلخبلؿ ،كاالختبلؿ ،كال ٌشناعة ،كالخمؿ ،كالخطأ،

أجنبية"،
أف ليا أصكال
ٌ
الرغـ مف ٌ
كاالنحناء ،كالعصياف ،كالفضيحة ،كالجنكف ،كاإلطاحة ،عمى ٌ
أف ىذه الكممات
ألنيا في رأيو[ "بعيدة عف المٌباقة الٌتي يجمؿ باألدكات ٌ
] ٌ
الن ٌ
قدية أف تتسـ بيا ،كما ٌ
السيركرة كال ٌذيكع الكثير" (ٔ).
ليس ليا في المترجمات العر ٌبية أك كتابات الباحثيف العرب حظ مف ٌ
حيكية ىذا المفيكـ كأىميتو في
إف ىذا العدد الكبير لترجمة مصطمح االنزياح "يدؿ عمى
ٌ
ٌ
(ُ)إيفانككس:نظرية المغة األدبية ،صِٖ.

(ِ)ينظر المسدم:األسمكبية كاألسمكب ،صَُُٗٗ-

(ّ) ينظر :فضؿ؛ صبلح:ببلغة الخطاب كعمـ النص(،د.ت) ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب،
الككيت(،د.ت)،صٕٓ

(ْ)ينظر :بف ذريؿ؛عدناف :التحميؿ األلسني لمشعر ،لجكيؿ تاميف كجاف مكلينك ،مجمة الموقف األدبي(،عُُْ-
ُّْ) ُّٖٗ،ـ ، ،صِْٕ.

(ٓ)كيس :االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية،صّّّْ-

(ٔ)كيس :االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية  ،صّّّْ-
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قدية"(ُ).
المقاربات ٌ
الن ٌ
أف كثي ار مف ىذه المصطمحات المترجمة لمفيكـ
كيكافؽ أحمد الخطيب أحمد كيس في ٌ
النكع فقد انفرد
النقد ،يقكؿ تعميقا عمى بعض المصطمحات" :كمف حيث ٌ
االنزياح تسيء إلى لغة ٌ
أدبي يحتؿ رقعة ميمة مف
عف غيره مف المصطمحات بألفاظ ال تميؽ بمصطمح
ٌ
نقدم أك مفيكـ ٌ
قدية الحديثة ،فكانت مصطمحات مثؿ :ال ٌشناعة ،كال ٌشذكذ(ِ) ،كالفضيحة(ّ) ،كاالنتياؾ(ْ)،
البحكث ٌ
الن ٌ
كالخرؽ ،كالمخالفة ،كاالنحراؼ ،كالجنكف(ٓ)...الخ ،كىي مصطمحات تفصح عف إزدراء كاستيانة
بأخص ما في "ال ٌشعرٌية" ،كلذلؾ فقد كلدت ىذه المصطمحات ميتة كلـ تتجاكز أصحابيا"(ٔ).
الدالة عمى االنزياح في معرض
كقد سكغ صبلح فضؿ رفضو ألغمب ىذه المصطمحات ٌ
أخبلقية مكسكمة .مما يبرر
حديثو عف مصطمح االنحراؼ قائبل" :ككميا تقريبا كممات ذات إيحاءات
ٌ
الرافضة ليا ،عمى اعتبار ما يمكف أف تفضي إليو في نياية األمر مف العكدة
بعض ردكد الفعؿ ٌ
مرضية،
النظرٌية الٌتي كانت شائعة في القرف الماضي ،كالٌتي كاف يعد الفف بمقتضاىا ظاىرة
إلى ٌ
ٌ
عصابيا"(ٕ).
كال ٌشاعر إنسانا
ٌ
مبي الٌذم يعكسو مصطمح االنحراؼ فقد عمد بعض الباحثيف
" كمف خبلؿ البعد ٌ
الس ٌ
(ُ)الخطيب :االنزياح الشعرم عند المتنبي،ص ُّ
(ِ) كرد عند تكدركؼ ،ينظر :فضؿ :ببلغة الخطاب كعمـ النص ،صٕٓ
(ّ) كرد عند بارت ،ينظر :نفسو ،صٕٓ.

(ْ) كرد عند جكف ككىف ،ينظر :نفسو ،صٕٓ.
(ٓ) كرد عند اراجكف ،ينظر :نفسو ،صٕٓ.

(ٔ)الخطيب :االنزياح الشعرم عند المتنبي،ص ُّ ،ينظر:الخرشة :أسمكبية االنزياح في النص القرآنيَُِْ،ـ،
صِّ.
(ٕ)فضؿ :ببلغة الخطاب كعمـ النص ،صٕٓ
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لمتفتيش عف أسماء أخرل تصؼ ظاىرة الخركج عمى المألكؼ كانتياؾ حدكد االستعماؿ الٌتي
(ُ)
الدراسات
اصطمح عمييا ،فقد كصفت مثؿ ىذه الظاىرة باالنزياح  ،كىك مصطمح كثير ترداده في ٌ

النقدية العر ٌبية الحديثة(ِ).
ٌ
الدالة عمى االنزياح،
أف كثي ار مف المصطمحات ٌ
كتعميقا عمى كبلـ أحمد الخطيب في ٌ
كمنيا االنحراؼ عمى ما ذكر قد كلدت ميتة كلـ تتجاكز أصحابيا(ّ) .كىذا كبلـ صحيح؛ فبعض
المصطمحات الٌتي ذكرىا بالفعؿ لـ تتجاكز أصحابيا كقد كلدت ميتة ،لكف ىذا الكبلـ غير صحيح
قدية إلى جانب االنزياح كالعدكؿ ،يقكؿ
بالنسبة لمصطمح االنحراؼ ،الٌذم شاع في الكتابات ٌ
ٌ
الن ٌ
"إف مصطمحات االنحراؼ ك العدكؿ كاالنزياح
أحمد كيس حكؿ شيكع ىذه المصطمحات الثٌبلثةٌ :
ىي أقكل المصطمحات كأكثرىا استعماال كتداكال ،كلكف ىذه الثٌبلثة لـ تكف عمى مستكل كاحد"(ْ).
أف مصطمح االنحراؼ مصطمح ذك أىمية بارزة  ،يقكؿ ":كلكف
أف صبلح فضؿ يرل ٌ
كما ٌ
غية
ال ينبغي أف نغفؿ أىمية بعض المصطمحات ال ٌشعرٌية الٌتي تمعب دك ار
أساسيا في القضايا الببل ٌ
ٌ
م ،كأبرزىا في تقديرنا ىك مصطمح "االنحراؼ" الٌذم تعددت صيغو في المٌغة
مف منظكر شعر ٌ
ببلغي قديـ كىك "العدكؿ" فيقممكف أظافره كيثممكف
الرفاؽ لو عف معادؿ
العر ٌبية  .فمرة يبحث ٌ
ٌ
مكاني كاضح ىي "االنزياح" تفاديا لئليحاء
حدتو ،كمرة أخرل يمجأ الباحثكف إلى كممة ذات إيحاء
ٌ

(ُ)ينظر:المسدم :األسمكبية كاألسمكب،،ص صْٕ-ُِٔ-َُٔ-َُٓ-َُْ-َُّ-َُِ-ََُ-ٖٗ-ٕٗ-
ُّٔ.ُِٖ-ُٔٓ-ُْٔ-

(ِ)الربابعة :األسمكبية مفيكميا كتجمياتيا،صٖٓ.

(ّ)الخطيب :االنزياح الشعرم عند المتنبي، ،ص ُّ ،ينظر :الخرشة؛أحمد غالب :أسمكبية االنزياح في النص
القرآني ،صِّ
(ْ)كيس :االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية  ،صٖ.
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األخبلقي المستثمر في كممة "انحراؼ"(ُ).
ٌ
أف "االنحراؼ" ساد كثي ار
الرغـ مف ٌ
بينما يرفض أحمد الخطيب مصطمح االنحراؼ "عمى ٌ
الداللة ،بؿ ٌإنو مشغكؿ بدالالت أخرل
ألنو ليس خالصا ليذه ٌ
فإنو ال يحظى لدل كثيريف بالقبكؿٌ ،
ٌ
النقد أف تتغاضى عنيا ،بؿ تدعك إلى رفض المصطمح"(ِ).
النفس ،ال يمكف لمغة ٌ
في عمـ ٌ
مبية،
الس ٌ
كيذىب أحمد الخرشة إلى ٌ
أف بعض الباحثيف يستبعد مصطمح االنحراؼ لداللتو ٌ
"فإف المصطمحات األكثر شيكعا ىي :االنزياح ،كالعدكؿ ،كاالنحراؼ ،كاف كاف بعض
يقكؿٌ :
سمبي"(ّ).
الباحثيف يستبعد مصطمح االنحراؼ لما يحممو مف بعد
ٌ
أف مصطمح االنزياح
الرفض لمصطمح االنحراؼ عند أغمب الباحثيف نجد ٌ
كفي مقابؿ ىذا ٌ
بي ساد في
قد ساد عند األكثرٌية كشاع كانتشر بيف ٌ
الدارسيفٌ ،
"إف مفيكـ االنزياح مفيكـ غر ٌ
(ْ)
أف
النصؼ الثٌاني مف القرف العشريف ،ككصؿ متأخ ار إلى ٌ
الدرس ٌ
ٌ
بي" " ،كعمى ٌ
الن ٌ
قدم العر ٌ

فإنو مفركض بقكة التٌداكؿ كال ٌشيكع ،لذلؾ
(االنحراؼ) ال يخمك  -أيضا -مف داللة
سمبيةٌ ،
أخبلقية ٌ
ٌ
فإف (االنزياح) –
يظؿ إلى جانب (االنزياح) يتنازعاف المفيكـ ،كاذا كاف ال يب ٌد مف مفاضمة بينيماٌ ،
في تقديرنا -أمثؿ كأفضؿ "(ٓ).
كيبيف أحمد كيس سبب مفاضمتو لمصطمح االنزياح عمى غيره مف المصطمحات "إذا كاف
فضؿ "االنزياح" أخكيو ،ألمكر
لممرء أف يفاضؿ بيف "االنحراؼ" ك"العدكؿ" ك "االنزياح" فمربما ي
(ُ) فضؿ :ببلغة الخطاب كعمـ النص ،صٕٓ.

(ِ)الخطيب :االنزياح الشعرم عند المتنبي،صّْ.

(ّ)الخرشة :أسمكبية االنزياح في النص القرآني.ِّ ،
(ْ)الخطيب :االنزياح الشعرم عند المتنبي،صّّ
(ٓ)كغميسي :مصطمح [االنزياح]  ،صَِّ
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نحسبو يمتاز بيا:
ُ-

كتي
فيك ٌ
نسي ) ،)Ecartك ٌ
أف تشكيؿ "االنزياح" ٌ
الص ٌ
يعد ترجمة دقيقة لممصطمح الفر ٌ

غكم مف
مد ،مف شأنو أف يمنح المٌفظ بعدا
كما فيو مف ٌ
ٌ
إيحائيا يتناسب كما يعنيو في أصؿ جذره المٌ ٌ
"التٌباعد كال ٌذىاب"(ُ) .
كنقدية في معاف كثيرة
لفظي "العدكؿ" كاالنحراؼ" يرد في كتب ببلغية
إف ك ٌؿ مف
ٌ
ٌِ -
ٌ
أسمكبية-
بأف دالالتو –إذ يرد في كتب
أسمكبية
بنقدية كال
ليست
ٌ
ٌ
ٌ
فإف"االنزياح" يمتاز مف ذلؾ ٌ
ٌ
أم نكع كاف .ثـ ىك ال
فني .كىذا يعني ٌأنو مصطمح ال يحمؿ لبسا مف ٌ
منحصرة تقريبا في معنى ٌ
أخبلقي سيء يجعؿ المرء غير مطمئف إليو"(ِ).
يحمؿ ما يحممو "االنحراؼ" مف بعد
ٌ
"كربما يككف مصطمح "االنزياح" بجديتو ،كعدـ انشغالو ،كبعده عف المٌبس ،كتبلقيو في
معنى البعد عف المفيكـ األصمي ،دكف محاكلة خمؽ جدؿ يزيد المشكمة تشابكا كتعقيدا ،في الكقت
الٌذم يخبك فيو بريؽ المصطمحات األخرل ...كربما يككف مصطمحا مناسبا ،يرسخ اعتماده قضية
قدية"(ّ).
تكحيد المصطمح ،بعد أف ثبتت صبلحيتو في كثير مف الكتب ٌ
الن ٌ
كيجعؿ أحمد كيس مصطمح االنزياح في المرتبة الثٌانية بعد االنحراؼ مف حيث االستعماؿ
"كيقع مصطمح االنزياح في مرتبة ثانية بعد "االنحراؼ" مف حيث شيكع استعمالو لدل األسمكبييف
النقاد العرب"(ْ).
كٌ

(ُ)كيس :االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية  ،صٕٓ

(ِ)نفسو ،صٕٓ

(ّ)الخطيب :االنزياح الشعرم عند المتنبي،صّٓ

(ْ) كيس :االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية  ،صْٖ

287

المسدم مصطمح "االنزياح" ،بينما اختار صبلح فضؿ "االنحراؼ"
السبلـ
ٌ
كقد اختار عبد ٌ
ببلغي قديـ ىك "العدكؿ"(ُ) ،كاختار عبد
أف ىناؾ مف بحث ليذا المصطمح عف معادؿ
كأشار إلى ٌ
ٌ
الممؾ مرتاض"االنزياح" لما يدؿ عميو مف داللة "المركؽ عف المألكؼ في نسج األسمكب بخرؽ
مستعممي المٌغة .فكأف (االنزياح) خرؽ لمقكاعد المدرسية المعيارية
التٌقاليد المتكاضع عمييا بيف
ٌ
الرشاقة
ياحي تكتير المٌغة لبعث الحياة كالجدة ك ٌ
لؤلسمكب ،كتككف الغاية مف كراء االستعماؿ االنز ٌ
المعاني الٌتي تراد مف تحريؼ استعماؿ
كالجماؿ كالعمؽ كاإليثار كاالختصاص ،كما إلى ىذه
ٌ
أسمكبي عف مكضعو"(ِ).
ٌ
العربي
 االنزياح في التّراثّ
كفي خضـ ىذه األبحاث الٌتي دارت حكؿ االنزياح ،حاكؿ بعض الباحثيف إيجاد معادؿ
بي القديـ
لمصطمح االنزياح في تراثنا العربي ،فطرحكا ٌ
السؤاؿ اآلتي :ىؿ عرؼ التٌراث العر ٌ
االنزياح؟
"اشتغمت الببلغة العر ٌبية عمى أىـ قضية مف قضايا ال ٌشعرٌية الحديثة ،كىي مسألة االنزياح
كخاصية شعرٌية تمتزج فييا خصائص
كجمالية،
كتقنية
إبداعية
بكصفو ضركرة كباعتباره إمكانية
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ص بجماليات القراءة"(ّ).
ٌ
الن ٌ
بي تناكؿ قضية االنزياح في دراستيـ لم ٌشعر ،كلكف ليس بمفيكمو الحديث ،فقد
كتراثنا العر ٌ
انتبو تراثنا إلى شيء مف ذلؾ ،كما في ىذه العبارة البف جني "كمف المجاز كثير مف باب ال ٌشجاعة
(ُ)فضؿ :ببلغة الخطاب كعمـ النص ،صٕٓ.

(ِ)كغميسي :مصطمح [االنزياح ،صََِ( نقبل عف مرتاض؛عبد الممؾ::شعرية القصيدة-قصيدة القراءة ،طُ،
بيركت ،دار المنتخب العربيُْٗٗ،ـ  ،صَُّ).
(ّ)حمر العيف:شعرية االنزياح ،صُٓ.
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الزيادات ،كالتقديـ كالتٌأخير ،كالحمؿ عمى المعنى كالتٌحريؼ"(ُ).
في المٌغة :مف الحذكؼ ك ٌ
الرغـ مف أنٌو يرل
كترل حمر العيف ٌ
أف ما أسماه ابف جني بشجاعة العر ٌبية -عمى ٌ
بالبنية ال ٌشعرٌية المتكلدة
فإنو يحفؿ
التٌركيب الٌذم ينحرؼ عف االستعماؿ
القاعدم يمثؿ ضركراتٌ -
ٌ
ٌ
عف ىذا االنحراؼ كيقؼ بجانب ال ٌشاعر(ِ).
أف الببلغييف العرب القدامى قد تعاممكا مع مفيكـ
كقد أشار عبد الممؾ مرتاض "إلى ٌ
االنزياح تحت مصطمحات مختمفة ،كالتٌقديـ كالتٌأخير كاالختصاص كالحذؼ كااللتفات.)ّ("..
كاستعمؿ عبد الممؾ مرتاض مصطمحات أخرل رأل ٌأنيا تؤكؿ كمٌيا إلى الخركج عف
(المعيار) ،كالٌذم يراه استعماال عاما لمغة ،كىك ما كاف يعرؼ لدل القدماء المٌغكييف العرب تحت
السماع(ْ).
مصطمح ٌ
أف مفيكـ االنزياح عرؼ بمترادفات عديدة أىميا :الخركج
كذكرت الباحثة حمر العيف ٌ
أف كمٌيا مترادفات تدؿ
كالتٌكسع ،كالتٌجكز ،كالتٌحكيؿ ،كااللتفات ..كتأكد كبلـ عبد الممؾ مرتاض في ٌ
أف العدكؿ ىك خركج عمى غير
في آف كاحد عمى قكة الكبلـ المنزاح ،كتتفؽ ىذه المترادفات عمى ٌ
مقتضى الظٌاىر(ٓ).
كيشير أحمد الخرشة

أف القدماء
إلى ما أشار إليو عبد الممؾ مرتاض كحمر العيف مف ٌ

أطمقكا عمى األساليب الٌتي تخرج عف المألكؼ عدة مصطمحات تقترب مف مصطمحات المحدثيف،
(ُ) ابف جني  :الخصائصَُِ/ِ،

(ِ)عيد:البحث األسمكبي معاصرة كتراث،صَُٓ.

(ّ)كغميسي :مصطمح [االنزياح] ،صََِ( نقبل عف مرتاض :شعرية القصيدة –قصيدة القراءة  ،ص َُّ.)ُّْ،
(ْ)كغميسي :مصطمح [االنزياح]  ،صََِ( نقبل عف مرتاض :شعرية القصيدة –قصيدة القراءة ،صُِٗ.)ُّّ،
(ٓ)حمر العيف:شعرية االنزياح ،صْ.
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الدالة عمى االنزياح ىي"االتساع أك التٌكسع"(ُ).
كأشير مصطمحاتيـ ٌ
كيعد ابف جني التٌكسع بالمجاز مظير مف مظاىر العدكؿ ،يقكؿ" :كاٌنما يقع المجاز كيعدؿ
ٌ
و
فإف عدـ ىذه األكصاؼ كانت
إليو عف الحقيقة
لمعاف ثبلثة ،كىي :االتساع كالتٌككيد كالتٌشبيوٌ .
(ِ)
أف عدـ تحقؽ ىذه المعاني في الكبلـ يؤدم إلى عدـ إمكانية
الحقيقة البتة  ،كيؤكد ابف جني عمى ٌ

العدكؿ كتحققو.
ك أطمؽ قدامة بف جعفر في (نقد ال ٌشعر) عمى الخركج عف المألكؼ(اإلرداؼ) كجعمو
الداؿ عمى ذلؾ
مرادفا لمعدكؿ فقاؿ" :كىك أف يريد ال ٌشاعر داللة معنى مف المعاني فبل يأتي بالمٌفظ ٌ
المعنى ،بؿ بمفظ يدؿ عمى معنى ىك ردفو كتابع لو ،فإذا دؿ عمى التٌابع أباف عف المتبكع"(ّ).
الجرجاني(ت ُْٕىػ) "معنى المعنى" كىي أف تقكؿ المعنى
بينما أطمؽ عميو عبد القاىر
ٌ
كمعنى المعنى ،كتعني بالمعنى المفيكـ مف ظاىر المٌفظ كالٌذم تصؿ إليو بغير كاسطة ،كبمعنى
المعنى أف تعقؿ مف المٌفظ معنى ثـ يفضي بؾ ذلؾ المعنى إلى معنى آخر"(ْ).
الجرجاني في حديثو عف المعنى ،ك معنى المعنى يقترب كثي ار
"أف
كيرل أحمد الخرشة ٌ
ٌ
األسمكبية المعاصرة"(ُ).
الدراسات
مف مفيكـ االنزياح في ٌ
ٌ
الجرجاني االستعارة المفيدة "صكرة مف صكر الخركج عف المألكؼ،
عد عبد القاىر
كقد ٌ
ٌ

(ُ)الخرشة :أسمكبية االنزياح في النص القرآني،صِٖ.

(ِ) ابف جني :الخصائصَِٖ /ِ ،

(ّ) قدامة بف جعفر(ت ّّٕق) :نقد الشعر ،صُٕٓ.
(ْ)الجرجاني(ت ُْٕىػ) .دالئؿ االعجاز في عمـ المعاني ،ص ِّٔ.
(ُ)الخرشة :،أسمكبية االنزياح في النص القرآني، ،صِٕ
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األسمكبي ،كمف ىذا
البلمتكقع ،كىي ضرب مف ضركب االنزياح
البلمنتظر ،كتكقع ٌ
كانتظار ٌ
ٌ
بي القديـ"(ُ).
المنطمؽ فقد تمثؿ االنزياح في كثير مف نماذج ال ٌشعر العر ٌ
تعددت أسماء ىذه الظٌاىرة بشكؿ كبير كلكنيا كانت في معظميا تشير إلى كصؼ ظاىرة
(ِ)
بي القديـ ،كقد حرص
ر
الع
قدم
الن
ك
الببلغي
المكركث
مف
مأخكذ
اسـ
،كىك
كاحدة فقد سمي بالعدكؿ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

بي االنزياح(ّ).
بعض الباحثيف عمى مثؿ ىذه التٌسمية كجعمكىا معادلة لممصطمح الغر ٌ
(ٓ)

كفي نظرة فاحصة إلى األمثمة الٌتي أكردىا ك ٌؿ مف ابف جني كابف األثير(ْ) كابف رشيؽ

"أف ىذه األمثمة كال ٌشكاىد تنضكم تحت
في حديثيـ عف "التٌكسع" أك "االتساع" يرل أحمد الخرشة ٌ
األسمكبية الحديثة ،كلذلؾ لـ يجد بعض الباحثيف
الدراسات
مفيكـ "االنزياح" الٌذم شاع في ٌ
ٌ
المعاصريف حرجا في أف يجعمكا مصطمح "االتساع" داال عمى مفيكـ االنزياح الٌذم تيتـ بو
قدية الحديثة اىتماما كبيرا"(ٔ).
ٌ
الدراسات ٌ
الن ٌ
قدم
"كالى جانب ىذا المصطمح ]كىك مصطمح العدكؿ[ الٌذم تردد في المكركث ٌ
الن ٌ
لمداللة عمى مخالفة االستعماؿ العادم لمغة،
ك
الببلغي مصطمحات أخرل استخدميا القدماء ٌ
ٌ
كالخركج عف األنماط التٌعبيرٌية المتكاضع عمييا،كمف أبرز ىذه المصطمحات الٌتي ترددت عند

(ُ)نفسو،صِٖ

(ِ)الربابعة :األسمكبية مفاىيميا كتجمياتو ،صٗٓ .ينظر :صمكد:التفكير الببلغي عند العرب،صِٓ.

(ّ)الربابعة :األسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا ،صٗٓ ،ينظر :المسدم :األسمكبية كاألسمكب،صُِٔ .ُّٔ-كينظر :
فضؿ :ببلغة الخطاب كعمـ النص ،صٕٓ

(ْ) ينظر :ابف األثير :المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعرَٕ-ْٔ /ِ ،

(ٓ) ينظر :ابف رشيؽ :العمدة في محاسف الشعر كآدابو (،باب االتساع)ّٗ /ِ ،
(ٔ)الخرشة :أسمكبية االنزياح في النص القرآني،صِٗ.
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القدماء:العدكؿ ،كالغرابة ،كالتٌغيير ،كالتٌخييؿ ،كالكذب،كالتٌجكز ،كاعماؿ الحيمة ،كمنافرة العادة"(ُ).
أف ىذه المصطمحات قد استكعبت بشكؿ أك بآخر مفيكـ االنزياح الٌذم
"كمما ال شؾ فيو ٌ
األسمكبية الحديثة"(ِ).
الدراسات
قامت عميو ٌ
ٌ
بأنو خرؽ
"أف ما جاء بو المحدثكف مف تكضيح لممصطمح ٌ
كيؤكد أحمد الخرشة في ٌ
النياية ٌ
الجرجاني كغيره مف القدماء ،كالفرؽ
لقانكف المٌغة كخركج عف المعيار ،ىك ما جاء بو عبد القاىر
ٌ
يمس صمب المكضكع ،لكف يمكف
بالتٌسمية مف عدكؿ كاتساع إلى انزياح كانحراؼ ليس فرقا جكىرٌيا ٌ
بمنيجية أكثر تطك ار كأكثر اتساعا كشمكال
النقد
إف المحدثيف تناكلكا ىذا المصطمح ٌ
بالدراسة ك ٌ
ٌ
القكؿ ٌ
مما عرفو القدماء"(ّ).
كيقر
أقركا بأىميتو ٌ
بالنسبة لم ٌشعرٌ ،
إذف القدماء عرفكا مفيكـ االنزياح كعممكا عمى دراستو ك ٌ
النقد القديـ مع ظاىرة االنزياح بكصفو إمكاف ال
بيذه الحقيقة أحمد بكزياف ،يقكؿ" :كىكذا تعامؿ ٌ
ص
ينضب مف جية ،كبصفيا طاقة المٌغة ال ٌشعرٌية مف جية ثانية ،كعمى ٌأنيا عامؿ
جمالي في ٌ
الن ٌ
ٌ
مف جية ثالثة .ككاف ذلؾ تمظير مف خبلؿ مباحث اإلعجاز كالمجاز كال ٌشعرٌية ،بكصفيا مجاالت
تبحث في المٌغة مف خبلؿ المعيار كما يفارقيا ،فكاف المجاز مظي ار التساع المٌغة العر ٌبية ،كمتنفسا
لم ٌشاعر ،مظي ار لمفرادة كالتٌمايز كاإلبداع"(ُ).
م عند المتنبي" بنتيجة ىي
ك خرج أحمد الخطيب في بحثو المكسكـ "االنزياح ال ٌشعر ٌ
أف نقادنا القدامى كاف لـ يسمكا األشياء بسمياتيا ،كىذا ليس
أقرىا أحمد بكزياف ،كمفادىا ٌ
نفسيا الٌتي ٌ
(ُ)الربابعة :األسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا  ،صٓٔ.

(ِ)الخرشة :أسمكبية االنزياح في النص القرآني،صَّ

(ّ)نفسو ،صَّ.

(ُ)بكزياف االنزياح  ،صُُٕ.
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مطمكبا منيـ عمى حد رأيو "فإنيـ قد عرفكا انزياح المٌغة ال ٌشعرٌية ،كتطرقكا إلى أىـ عناصرىا،
الدقيقة بالمٌغة ال ٌشعرٌية ،فأقامكا فارقا بيف الفصيح
كسكغكا لم ٌشعر ىذا االنزياح اعتمادا عمى معرفتيـ ٌ
النظـ،
الضركرة ال ٌشعرٌية،كلـ يفتو التٌفريؽ بيف ال ٌشعر ك ٌ
كغيره ،كبيف الخطابة كال ٌشعر ،كبحثكا في ٌ
العممية ،كتشكؿ ىذه العناصر عماد نظرية االنزياح ال ٌشعرٌية"(ُ).
كبيف المٌغة ال ٌشعرٌية كالمٌغة
ٌ
الضركرة ال ٌشعرٌية الخاص بال ٌشعر يعتبر مظي ار مف
إف ما شاع عند القدامى بمصطمح ٌ
مظاىر الخركج عف المألكؼ كالقكاعد الثٌابتة؛ لذلؾ راح كثير مف الباحثيف يدرسكنو في محاكلة
لمتٌقريب بينو كبيف مفيكـ االنزياح الحديث.
فقد كانت نظرة القدامى لبلنزياح عمى ٌأنو رخصة ال خير فييا (ِ) ،كعند آخريف خطأ أك
(ّ)

غمط أك عيب أك قبيح

أك قبيحة(ْ).

أف ال ٌشاعر يرتكب
أما ابف جني فقد كانت لو نظرة مختمفة ٌ
لمضركرة ال ٌشعرٌية فيك يرل ٌ
ٌ
الضركرة غير مضطر بؿ مختار ليا ،قادر عمى تركيا(ُ) ،يقكؿ" :فمتى رأيت ال ٌشاعر قد ارتكب
ٌ
أف ذلؾ عمى ما ىج ًشمو منو،...
مثؿ ىذه ٌ
الضركرات عمى قبحيا ،كانخراؽ األصكؿ بيا ،فاعمـ ٌ
الناطؽ بفصاحتو"(ِ).
كليس بقاطع دليؿ عمى ضعؼ لغتو ،كال قصكره عف اختيار الكجو ٌ
"بأف ال ٌشعراء ىـ أمراء
كىذا الكبلـ يأتي تأكيدا لكبلـ الخميؿ حكؿ ٌ
الضركرة ال ٌشعريةٌ :
(ُ)الخطيب :االنزياح الشعرم عند المتنبي،صْٓ.

(ِ)ابف رشيؽ :العمدة في محاسف الشعر كآدابؤِٗ /ِ ،
(ّ)ابف فارس(ت ّٓٗق):ذـ الخطأ في الشعر ،تحقيؽ:رمضاف عبد التكاب(،د.ط) ،مكتبة الخانجي،

مصرَُٖٗ،ـ ،صُِك صِّ.

(ْ)أبك ىبلؿ العسكرم :كتاب الصناعتيف ،صَُٓ .

(ُ) ينظر :ابف جني:الخصائص .ْٗٔ/ِ -ِٕٗ/ِ-ُٕٕ/ِ-ُٔٓ/ِ -ُٖ /ِ،

(ِ)نفسو.ُٔٓ /ِ ،
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الكبلـ يصرفكنو ٌأنى شاؤكا ،كيجكز ليـ ما ال يجكز لغيرىـ في إطبلؽ المعنى كتقييده كمف تصريؼ
المٌفظ كتعقيده ...فيحتج بيـ كال يحتج عمييـ"(ُ).
ثـ يأتي المتنبي ليؤكد ما ذىب إليو الخميؿ ،يقكؿ" :قد يجكز لم ٌشاعر مف الكبلـ ماال يجكز
لبلتساع فيو كاتفاؽ أىمو عميو ،فيحذفكف كيزيدكف"(ِ).
لبلضطرار إليو ،كلكف ٌ
لغيره ،ال ٌ
الصحة ،لذا يجب تأكيؿ
كيرل
القرطاجني ٌ
أف ال ٌشعراء ال يقكلكف شيئا إال كليـ بو كجو مف ٌ
ٌ
كبلميـ عمى كجكه مف الصحة كعدـ تخطئتيـ(ّ).
السابؽ ،فقد كقفكا لم ٌشعراء بالمرصاد يحصكف
بينما كاف لبعض ٌ
النحاة مكقفا مغاي ار لممكقؼ ٌ
عمييـ خركجيـ عف القكاعد الثٌابتة كيطالبكنيـ بالتٌعديؿ كالتٌصكيب" ،كاذا رحنا نستقصي الخبلؼ
ككأف
النحاة ٌ
الٌذم نشأ بيف ال ٌشعراء ك ٌ
الردكد عمى االنتقاداتٌ ،
فإننا كاجدكف غير قميؿ مف االنتقادات ك ٌ
الصراع قائـ فعبل بيف المٌغة ال ٌشعرٌية الٌتي ترفض التٌقعيد ،كتسكغ لنفسيا االنزياح عف القكاعد الٌتي
ٌ
الحد مف ىذه الجماح"(ُ).
حكية الٌتي تريد ٌ
تريد أف تكبح جماحيا ،كالقكاعد ٌ
الن ٌ
النحاة كالمٌغكييف قد أقامكا
سار ك ٌؿ مف ال ٌنحاة كالببلغييف في اتجاىيف متضاديف "إذا كاف ٌ
فإف
مباحثيـ عمى رعاية األداء المثالي المتمثؿ في جممة القكاعد الٌتي قاسكا عمييا الكبلـٌ ،
الببلغييف ساركا في اتجاه أخر حيث أقامكا مباحثيـ عمى أساس (العدكؿ) عف ىذه المثالية
المثالي الٌذم أقامو
الفني ،كليس معنى ىذا إنكار الببلغييف لممستكل
ك(االنحراؼ) عنيا في األداء
ٌ
ٌ
(ُ)القرطاجني :منياج البمغاء كسراج األدباء،صُّْ.

(ِ )القاضي الجرجاني؛ عمي بف عبد العزيز :الكساطة بيف المتنبي كخصكمو ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ
كعمي البجاكم ،مصطفى البابي الحمبي ،مصر(،د.ت)،صَْٓ.

(ّ)القرطاجني :منياج البمغاء كسراج األدباء ،صُْْ.

(ُ)الخطيب :االنزياح الشعرم عند المتنبي،صْٓ.
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الصياغة"(ُ).
ٌ
النحاة كالمٌغكيكف بؿ ٌ
إف ذلؾ يؤكد إدراكيـ لتحققو بحيث جعمكه الخمفية الكىمية كراء ٌ
الضركرة ال ٌشعرٌية ،كىي الٌتي
السجاؿ إلى ٌ
"كقد كصؿ ىذا الخبلؼ إلى ال ٌذركة حيف انتقؿ ٌ
فنية"(ِ).
تقبؿ مف ال ٌشاعر خرؽ القكاعد ٌ
النحكية لدكافع ٌ
النحاة كانكا يتفيمكف خصكصية المٌغة ال ٌشعرٌية ،كيتسامحكف بانحرافيا كخركجيا
"إف كبار ٌ
ٌ
(ّ)
"أف ال ٌشاعر يجكز لو في كبلمو كشعره ما
عمى القاعدة"  ،كيرل األخفش األكسط سعيد بف مسعدة ٌ
(ْ)
أف
ال يجكز لغير ال ٌشاعر في كبلمو"  .بينما كقؼ نحاة آخركف يعترضكف عمى ال ٌشعراء "يركل ٌ

الفرزدؽ لما مدح يزيد بف عبد الممؾ بقصيدة يقكؿ فييا:
مستقبميف شماؿ ال ٌشاـ تضربنا  ...بحاصب كنديؼ القطف منثكر
عمى عمائمنا يمقى ،كأرحمنا  ...عمى زكاحؼ تزجى ،مخيا ًرير
أبي أسحؽ  :أسأت ،مكضعيا رفع ،كاف رفعت أقكيتٌ ،إنما ىك "مخيا ر يير"
فقاؿ لو عبد اهلل بف ٌ
النحك"(ُ) .فغضب الفرزدؽ كىجاه ببيت تعمد فيو المٌحف ،يقكؿ فيو:
ككذلؾ قياس ٌ

(ُ)عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية ،صِٗٔ

(ِ)الخطيب :االنزياح الشعرم عند المتنبي، ،صْٓ

(ّ)نفسو ،صْٔ

(ْ) الحندكد؛ إبراىيـ بف صالح :الضركرة الشعرية كمفيكميا لدل النحكييف دراسة عمى ألفية بف مالؾ( ،د.ط)،
الجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرةََُِ،ـ ،ص َْٕ  ،ينظر مزيدا مف آراء النحاة حكؿ مكقفيـ مف الضركرة
الشعرية الحندكد :الضركرة الشعرية.

(ُ)الجمحي؛ ابف سبلـ :طبقات فحكؿ الشعراء،تحقيؽ :محمكد شاكر( ،د.ط)،دار المدني ،جدة(،د.ت)،ُٕ/ ُ ،

ينظر :السيرافي ،أبك سعيد الحسف(تّٖٓىػ) :شرح أبيات سيبكيو ،تحقيؽ :محمد عمي الريح ىاشـ(،د.ط)،القاىرة،
مكتبة الكميات األزىرية ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيعٜٔٚٗ،م .ُِٕ /ِ ،
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فمك كاف عبد اهلل مكلى ىجكتو  ...كلكف عبد اهلل مكلى مكاليا(ُ).
بدال مف "مكلى مك و
اؿ"
كيتعمد الفرزدؽ أف يقكؿ :مكلى مكاليا ،ن
الضركرة ال ٌشعرٌية ال تعد عج از كال قصك ار مف ال ٌشاعر ،فال ٌشاعر قادر عمى
أف ٌ
كيظير ٌ
م كقريحة ال ٌشاعر كاليامو يأبى ٌإال ىذه المٌفظة،
اإلتياف بمفظ يكافؽ القكاعد الثٌابتة ،لكف البيت ال ٌشعر ٌ
كاف كانت خارجة عف القكاعد الثٌابتة كالمألكفة.
 جمالية االنزياحكداللي ،لو دكر كبير في
فني
أما عف جماليات االنزياح كقيمتو ٌ
ٌ
ٌ
الفنية ،فاالنزياح كأسمكب ٌ
اإلبداعية ،فميمة االنزياح األكلى ىي
ص ،كاظيار قدرات ال ٌشاعر
الركنؽ عمى ٌ
ٌ
الن ٌ
إضفاء الجماؿ ك ٌ
ص "لتأتي أكلى كظائؼ
تحقيؽ
ص ،يقكؿ ركماف ياكبسكف متحدثا عف انحراؼ ٌ
جمالية ٌ
ٌ
الن ٌ
الن ٌ
جمالية"(ِ).
ص عف مساره العادم لتحقيؽ كظيفة
ال ٌشعرٌية في البحث عف انحراؼ ٌ
ٌ
الن ٌ
ص كالٌتي يسمييا
"أف االنزياحات الٌتي يقدميا ٌ
كيرل فكلفغانغ إيزر (ٌ (Wolfgang Iser
الن ٌ
م لتحقيؽ جماليتو"(ُ).
(بمكاقع ٌ
البلتحديد) شرط ضركر ٌ
أف
محمد عزاـ مذىب ركماف ياكبسكف في نظرتو لكظيفة االنزياح ،يقكؿ "الكاقع ٌ
كيذىب ٌ
ص ،ىك ابتعاد متعمد مف قبؿ المؤلؼ
محاكلة تصكر األسمكب كانحراؼ عف قاعدة خارجة عف ٌ
الن ٌ
(ُ) عبد اهلل بف أبي إسحؽ الحضرمي ىك مكلى الحضرمي ،كبنك الحضرمي حمفاء بني عبد شمس بف عبد مناؼ،
مكلى.ينظر :السيرافي(ت ّٖٓىػ) :شرح أبيات سيبكيو.ُِٕ /ِ ،كينظر مزيد مف الضركرات
فيك مكلى
ن
الشعرية:ابف فارس(ت ّٓٗق):ذـ الخطأ في الشعر.

(ِ)جاد :نظرية المصطمح النقدم ،صِْٕ.

(ُ)كىابي :نظرية االنزياح الشعرم ،صٖٖ.ٖٗ-
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جمالية"(ُ).
لتحقيؽ أغراض
ٌ
أف التٌأكيدات المختمفة عمى أىمية مراقبة االنحرافات تأتي مف القناعة بككنيا ظاىرة
"كما ٌ
ركيبي ،كالكصكؿ إلى نتائج محددة،
الفنية ٌ
أسمكبية عف طريقيا يمكف استخبلص الظٌكاىر ٌ
ٌ
لؤلداء التٌ ٌ
كذلؾ برصد كيفية تركيب األداء كنظاـ التٌرتيب المٌغكم لمجمؿ ،كمدل التٌسمسؿ كالتٌتابع أك طريقة
كجدانية أك إبانات عف مشاعر
جمالية ،أك دالالت
التٌشابؾ بينيا ،كما يؤدم إليو ذلؾ مف معطيات
ٌ
ٌ
خبيئة"(ِ).
ك االنزياح يكشؼ عف مكىبة ال ٌشاعر ،يقكؿ حني عبد المٌطيؼ "كما يحيمنا االنزياح –
الدىشة كالمفاجأة كىذا
العدكؿ -إلى كشؼ مكىبة ال ٌشاعر الٌتي تتمثؿ في قدرتو عمى الكشؼ عف ٌ
(ّ)
م يميز الجممة ال ٌشعرٌية،
يغذم ٌ
ص بجماليات متعددة"  ،فػ"االنحراؼ إذف ىك أسمكب شعر ٌ
الن ٌ

خاصة كمزٌية ال يمكف لجممة أخرل أف تشترؾ فييا معيا"(ْ).
فنية
كيمنحيا ٌ
ٌ
الجمالية ،فيك
أف االنزياح ليس ىك كحده مف يستأثر بالقيمة
ٌ
محمد عبد المطمب ٌ
بينما يرل ٌ
أسمكبي يثير المتمقٌي ،كيرفع مف درجة يقظتو ،كلكنو ال يستأثر بالطٌاقة
أف "االنحراؼ منبو
يرل ٌ
ٌ
النسؽ المألكؼ قد يبيرنا أحيانا
التٌأثيرية كالقيمة
إف دراسة األسمكب الجارم عمى ٌ
ٌ
الجمالية كحده"،بؿ ٌ
الصياغة ما فييا مف منبيات تعبيرٌية ،ليا
أكثر مما يبيرنا ٌ
النكع األكؿ؛ كلذا يجب أف نتحرل في ٌ

(ُ)عزاـ:األسمكبية منيجا نقديا ،صّٓ.

(ِ)عيد:البحث األسمكبي معاصرة كتراث ،صُْٖ.
(ّ)حني :جمالية االنزياح االستعارم  ،صَِٖ.
(ْ)حمر العيف :شعرية االنزياح،صٖٓ.
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جمالية مف ناحية ،كليا استم اررٌية مف جية أخرل"(ُ).
طبيعة
ٌ
تعكد عمى ذائقتيا المتمقٌي
"فاالنزياح إذف يكلد جزءا مف عممية التٌكاصؿ
ٌ
الجمالية الٌتي ٌ
إبداعية متجددة ال تقكليا المٌغة المعيارٌية(ِ).
ألف االنزياح يكنز طاقات
ٌ
العربي؛ ٌ
إف جمالية االنزياح تتحقؽ مف خبلؿ استعماؿ المبدع لنكعيف مف االنزياح ىما االنزياح
النكع األكؿ
بالسياؽ ،ك ٌ
ركيبي كىـ ما يتعمؽ ٌ
االستبدالي كىك ما يتعمؽ بالمادة المٌغكية كاالنزياح التٌ ٌ
ٌ
بأنو " مجاؿ
النكع مف االنزياح ٌ
يعتمد عمى االستعارة المفردة ،يقكؿ صبلح فضؿ عف ىذا ٌ
التٌعبيرات المجازية التٌصكيرٌية مف تشبيو كاستعارة كغيرىا"

(ّ)

كىك ما يعرؼ عند ككىف ()Cohen
(ْ)

بػ"خرؽ قانكف المٌغة" فاالستعارة " تستعمؿ بمعنى مشابو لمعناىا األصمي كمختمؼ عنو"

فيي

االستبدالي يخرج عمى قكاعد
خركج عف المعنى األصمي المألكؼ ،يقكؿ صبلح فضؿ " :االنحراؼ
ٌ
الصفة مكاف االسـ أك المٌفظ الغريب بدؿ
االختيار لمرمكز المٌغكية كمثؿ كضع الفرد مكاف الجمع أك ٌ
(ٓ)

المألكؼ"

ركيبي ،كىك انزياح يحدث نتيجة ارتباط كتركيب
النكع الثٌاني ٌ
أما ٌ
لبلنزياح فيك االنزياح التٌ ٌ
الكممات بعضيا مع بعض في سياقيا التي ترد فيو ،فالتركيب في الكبلـ العادم يختمؼ عنو في
جمالية ذات تأثير
بد أف يؤدم التٌركيب قيمة
المٌغة
األدبية أك الجممة ال ٌشعرٌية ،ففي الثٌاني ال ٌ
ٌ
ٌ
م تتمثؿ أكثر شيء في التٌقديـ كالتٌأخير ،كمف
إف االنزياحات التٌ ٌ
بالقارئٌ .
ركيبية في الفف ال ٌشعر ٌ

(ُ)عبد المطمب :الببلغة كاألسمكبية،صُُٗ.

(ِ)بكزياف :شعرية االنزياح  ،صُُُ.

)ّ) فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءات،صُُٗ.

)ْ) كيس :االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية ،صُُُ.

)ٓ) فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،صُِِ.
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(ُ)

عامة كمطردة ،كعمييا يسير الكبلـ
أف في ك ٌؿ لغة بنيات
ٌ
المعركؼ ٌ
نحكية ٌ

النكع مف
كىذا ٌ

حكية كىك ما أطمؽ عميو ككىف
الصمة بالقكاعد ٌ
الن ٌ
االنزياحات التٌ ٌ
ركيبية أعني التٌقديـ كالتٌأخير كثيؽ ٌ
(ِ)

حكم"
( " )Cohenاالنزياح ٌ
الن ٌ

ركيبية أيضا الحذؼ كاإلضافة كىما يبلحظاف
كمف االنزياحات التٌ ٌ

ياحية ٌإال إذا حققا مفاجأة كغرابة لدل القارئ كحمبل
كثي ار في ال ٌشعر ،كىما ال يحققاف قيمتيما االنز ٌ
(ّ)
ركيبي عف التٌقديـ كالتٌأخير كالحذؼ كاإلضافة ،كاٌنما يتحقؽ
قيمة
ٌ
جمالية  .كال يقؼ االنزياح التٌ ٌ

ركيبي أيضا في ال ٌذكر كالتٌعريؼ كالتٌنكير كاالعتراض كااللتفات كغيرىا مف صكر
االنزياح التٌ ٌ
م.
ركيبي الٌتي ليا أثر في إثراء ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
االنزياح التٌ ٌ
بد أف يترتب عميو
كال يمكف الفصؿ بيف النكعيف مف االنزياح ،فاالنزياح
االستبدالي ال ٌ
ٌ
السياقية كاالستبدالية،
انزياح
تركيبي ،يقكؿ صبلح فضؿ  ":ال يمكف الفصؿ القاطع بيف اإلنحرافات ٌ
ٌ
االستبدالي في كضع الفرد مكاف الجمع
األسمكبي  .فاالنحراؼ
كال يمكف اإلصرار عميو في التٌحميؿ
ٌ
ٌ
تركيبي يتصؿ بضركرة التٌكافؽ في العدد بيف أطراؼ الجممة"
البد أف يترتب عميو انحراؼ
مثبلن ٌ
ٌ

تطبيقية عمى قصيدة (ڤيتو عمى نون النسوة)
 االنزياح دراسةّ
-

(ْ).

(٘)

دراسة العنوان

يعد العنكاف نظاما سيميائيا ذا أبعاد داللية كرمزية كأيقكنية ...كىك كالنص ،أفؽ سيميائي
ٌ
قد يصغر القارئ عف الصعكد إليو،كقد يتعالى ىك عف النزكؿ ألم قارئ .كسيميائيتو تنبع مف ككنو

)ُ) كيس :االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية،صَُِ.

)ِ) نفسو ،صُِِ.
)ّ) نفسو،صُِٓ.

)ْ) فضؿ :عمـ األسمكب مبادئو كاجراءات،صُِِ.

(ٓ) الصباح :ديكاف فتافيت امرأة ،صَُ
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يجسد اقتصادا لغكيا يحتاج إلى قارئ أك متم و
ؽ ثقؼ يستطيع فيمو(ُ).
يائية الحديثة تحت باب عمـ
إف العنكاف مف أىـ ما اىتمت بو ٌ
السيم ٌ
ٌ
الدراسات ٌ
خاصة قصد
العنكنة((Titrology؛ كلذلؾ فقد ذىب بعض النقاد إلى دراسة العنكاف ،كأكلكه عناية
ٌ
البحث عف أس ارره ،كعبلقتو بمكنكنات القصيدة.
كاذا ما تفحصنا العنكاف الٌذم اختارتو ال ٌشاعرة لقصيدتيا المكسكمة بػ(ڤيتك عمى نكف
النسكة) نمحظ ذلؾ االنزياح األسمكبي في العنكاف ،كيتمثؿ ىذا االنزياح المٌغكم في اختيارىا الكممة
المعربة "ڤيتك" ،التي تيستخدـ كمفظة دالة عمى االعتراض عمى قرار بحيث يمنع تنفيذه ،كأكثر ما
تستخدـ ىذه المٌفظة في أركقة األمـ المتحدة لمتٌعبير عف قكة المنع كالرفض ،فيتبيف لمقارئ مدل
البدكية الٌتي تقؼ ضد حرٌية المرأة في التٌفكير كالمشاركة
القكم لمتقاليد
اعتراض ال ٌشاعرة كرفضيا
ٌ
ٌ
مع الرجؿ في صناعة الحياة كبنائيا ،فيذا العنكاف يعكس رغبة ال ٌشاعرة في إيصاؿ صكتيا
البدكية لمعالـ  .كمف خبلؿ االنزياح المٌغكم عف الكممة العر ٌبية إلى الكممة المعربة.
المعارض لمتٌقاليد
ٌ
النسكة"
كما نجد االنزياح المٌغكم في عبارة "نكف ٌ

كىي عبلمة تمحؽ الفعؿ الخاص

النساء ،فال ٌشاعرة تريد أف تعبر عف إصرارىا في مشاركة المرأة في بناء المجتمع مف
بمجمكعة ٌ
خبلؿ األفعاؿ ،فيي لـ تستخدـ عبارة "ڤيتك عمى األلؼ كالتاء" أك "ڤيتك عمى جمع المؤنث السالـ"
ألف القبيمة ال تعترض عمى شخص المرأة ،كاٌنما تعترض عمى أفعاليا الٌتي يمكف أف تمارسيا في
ٌ
ألنيا مختصة باالقتراف
النسكة" ٌ
م؛ لذلؾ جاءت في العنكاف بعبارة " نكف ٌ
مجتمع القبيمة ال ٌذككر ٌ
ألنثكية.
باألفعاؿ
األنثكية ،كدالة عمى صكت الذات ا ٌ
ٌ

(ُ) قطٌكس؛ بساـ :سيمياء العنكاف،طيع بدعـ ك ازرة الثقافة ،دار البيجةََِِ،ـ،صٔ.
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كيمكف مف خبلؿ عنكاف القصيدة أيضا مبلحظة انزياح آخر ،كالٌذم يمكف أف نطمؽ عميو
إف ىذه
االجتماعي ،كىك انزياح عف الثٌكابت كاألعراؼ كالتٌقاليد
االنزياح
ٌ
البدكية لمجتمع ال ٌشاعرةٌ ،
ٌ
الذم يقؼ في كجو المرأة ،سالبا ليا كجكدىا في الحياة كعنصر
القصيدة ثكرة عمى المكركث
القبمي ٌ
ٌ
القبمي يعتبر
إف ىذا المكركث
يادم كفعاؿ في المجتمع إلى جانب الرجؿٌ ،
يمكف أف يككف لو دكر ر ٌ
ٌ
المرأة عكرة ال يمكف أف تظير في المجتمع ،كال أف يخرج صكتيا أبعد مف حجرة غرفة نكميا ،فيي
البدكية
حبيسة ٌ
الدار كاألفكار ،فيك محرـ عمييا أف تعبر عف ذاتيا حتٌى في الكتابة ،كال ٌشاعرة ٌ
البدكية الٌتي تحرـ عمى المرأة أف تككف عنص ار مف عناصر بناء
الثٌائرة ترفض ك ٌؿ ىذه التٌقاليد
ٌ
الرسالة الٌتي تريد
إف العنكاف كما ىك ظاىر يمعب دك ار ميمان في ٌ
المجتمعٌ .
شد انتباه القارئ إلى ٌ
ال ٌشاعرة إيصاليا إليو.
 االنزياح االستبداليالنكع مف االنزياح ىك تبلعب بالمٌغة حيث ينشأ المبدع بيف الكممات المألكفة
إف ىذا ٌ
ٌ
المعجمي ،يفجر مف خبلليا المبدع المعنى
عبلقات جديدة تضفي معاني جديدة عمى المعنى
ٌ
إف ىذا االبداع كالخمؽ الجديد
كيفاجئ القارئ ،كيعمؿ عمى انفتاح ٌ
م عمى أفؽ جديدةٌ ،
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
الصكر ال ٌشعرٌية تصنعو قدرة ال ٌشاعر عمى استخداـ التٌشبيو كاالستعارة كالكناية،
لمكممات كالعبارات ك ٌ
الصكر ال ٌشعرٌية كالكممات ىي في حقيقة األمر انزياح لغكم
كىذه الكسائؿ المستخدمة في صناعة ٌ
م جديد غير مألكؼ .كقد تمثمت ال ٌشاعرة في قصيدتيا ليذه
عف المعنى
األصمي إلى معنى مجاز ٌ
ٌ
الببلغية المتمثمة بالتٌشبيو كاالستعارة كالكناية.
النكع مف االنزياح مف خبلؿ األساليب
ٌ
ٌ
الصباح:
تقكؿ سعاد ٌ
ً
الحركؼ  ..ىح ىرهاـ
أماـ
كا َّف الصَّبلة ى
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األسمكبي،
كىنا يبلحظ االنزياح المٌغكم في قكؿ ال ٌشاعرة ،فيي تفاجئ القارئ بيذا االنزياح
ٌ
الصبلة كىي المتعبد بو لرب العالميف ،كىك
إذ تعدؿ ال ٌشاعرة عف األصؿ فيما يختص بقضية ٌ
أف القضية الٌتي تطرحيا ال ٌشاعرة مخالفة ألصميا ،فنحف ال نعرؼ صبلة ٌإال
ديني ،فيبدك ٌ
مصطمح ٌ
أما صبلة أماـ الحركؼ فيذا ما فاجأت بو ال ٌشاعرة القارئ ،فقد جعمت مف الحركؼ
أماـ ٌ
يدم اهللٌ ،
الصبلة مف
كىي المادة
ٌ
األكلية لمكتابة شيء مقدس لتعمي مف شأنيا كتعظمياٌ ،
إف ال ٌشاعرة تنقؿ ٌ
يني
سياقيا كىك العبادة إلى سياؽ آخر ،كىك عدكؿ كاضح عف أصؿ استعماؿ المٌفظ مف المعجـ ٌ
الد ٌ
الصبلة كالحركؼ الٌتي جعمتيا في
م ،فقد أقامت ال ٌشاعرة عبلقات جديدة بيف ٌ
إلى المعجـ ال ٌشعر ٌ
منزلة مقدسة ،كىذا العبلقة الجديدة بيف األلفاظ كتقديميا بيذه الصكرة ما يصدـ القارئ كيدىشو.
الصباح:
كتقكؿ سعاد ٌ
صمىيبكني . .ف يش ٍك انر لىيي ٍـ
كا ٍف ى
بص ِّ
المسيح . . .
ؼ
ٍ
لقد جعمكني ى
كتستخدـ ال ٌشاعرة

أسمكب التٌناص عندما تستعير مف اإلنجيؿ شخصية المسيح عميو

السبلـ ،كقصة صمبو كىي قصة قديمة في حدكثيا؛ لكنيا ما زالت حاضرة في أذىاف ك ٌؿ مف
ٌ
السبلـ ،لتعبر عف
المسمميف ك ٌ
النصارل .كأرادت ال ٌشاعرة مف استحضار قصة صمب المسيح عميو ٌ
استعدادىا لمتٌضحية بنفسيا في سبيؿ تغيير نظرة المجتمع لممرأة البدكية ،كاف كاف سيصير مصيرىا
النصارل  -كفي ىذه الحالة تشكر ال ٌشاعرة
إلى ما صار إليو المسيح مف صمب – بحسب اعتقاد ٌ
ألنيا ستككف في صؼ الحؽ ،الٌذيف ضحكا بحياتيـ مف أجؿ تغيير
مف سيصمبكنيا كيقتمكنيا؛ ٌ
إف تكظيؼ ال ٌشاعرة لشخصية المسيح ال يككف ٌإال تعبي ار عف قكة التٌحدم ،كعف االستعداد
المجتمعٌ .
لمتٌضحية في سبيؿ الكصكؿ لميدؼ المنشكد.
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الصباح:
كتقكؿ سعاد ٌ
كىاأ ىىنذا..
النياية تختـ قصيدتيا بقكليا:
كفي ٌ
ك َّأني أنا ً
يو . . .
الباق ٍ
األسمكبي .إف
الضمير" األنا" كىي تعد مف مفاتيح التٌحميؿ
يبلحظ ىنا الكظيفة التٌعبيرٌية في ٌ
ٌ
الرجؿ في القبيمة ،كىي تعبير
استخداـ ٌ
الضمير"األنا" ىنا تعبير عف ال ٌذات كابراز ليا في ظؿ سمطة ٌ
القبمي بشأف المرأة ،فيي
األنثكية لك ٌؿ األفكار المتخمفة الٌتي تسيطر عمى التٌفكير
عف تحدم ال ٌذات
ٌ
ٌ
بالرغـ مف ك ٌؿ التيديدات الٌتي كجيت إلييا بعدـ خرؽ العادات كالتٌقاليد القب ٌمية ،كمحاكلة القبيمة منع
القبمية بخرقيا
ال ٌشاعرة مف التٌعبير عف ذاتيا كلك بالكتابة .لكف ال ٌشاعرة ذاتيا برزت متحدية لمعادات ٌ
األنثكية.
ك ٌؿ ما ىك ممنكع في القبيمة مف خبلؿ استخداميا " األنا"
ٌ

عرية:
 االنزياحالصور ال ّ
ش ّ
االستبدالي و ّ
ّ
أوال :التّشبيو:
النقاد
فإنو يقع كما أسمفت ضمف دائرة االنزياح
االستبدالي ،كقد حظي بعناية ٌ
أما التٌشبيو ٌ
ٌ
ٌ
حية
الصكر كالمعاني كتجسيدىا في صكر ٌ
كالببلغييف القدماء لما فيو مف إمكانيات ىائمة لتقريب ٌ
تدب فييا الحياة .كالتٌشبيو عند ال ٌشاعرة ىك ليس مجرد عقد مقارنة كتماثؿ بيف صكرتيف ،كاٌنما ظير
التٌشبيو عندىا إلبراز القضية الٌتي تطرحيا كابراز مكقفيا كمكقؼ القبيمة منيا أيضا.
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الصباح:
تقكؿ سعاد ٌ
ً
كا َّف ً
المياه
عميؽ
الكتابةى ىب ٍحهر
ي
فبل تى ٍغ ىرقي. .
صكرت ال ٌشاعرة الكتابة ببحر عميؽ في قاعو الخطكرة كالتٌيمكة ،كيحذرىا المتمسككف
الرجاؿ ،لكف
بالمكركث
القبمي مف أف تغرؽ فيو ،فبل يجب عمييا أف تكتب فيك مف اختصاص ٌ
ٌ
القبمي تمارس فعؿ الكتابة كمع ىذا لـ يصبيا أذل كال غرؽ.
ال ٌشاعرة المتحدية لممكركث
ٌ
الصباح:
كتقكؿ سعاد ٌ
ً
َّ
يب
إف
األديبات نكعه غر ه
الباديو
ٍ
ضوي
الع ٍش ًب  ...ترفي ي
مف ي
فضيف المجتمع
يظيرف في مجتمع البادية ،كالمٌكاتي ير
صكرت ال ٌشاعرة األديبات المٌكاتي
ٌ
ٌ
م ،كال يسمح بظيكر المرأة ال ٌشاعرة ،كالمرأة المشاركة في صناعة الحياة ،بعشب
القبمي ال ٌذككر ٌ
ٌ
غريب يظير في األرض فترفضو البادية كال تتقبمو.
ثانيا :االستعارة:
االستبدالي االستعارة ،فاالستعارة نمط مف أنماط العدكؿ
كمما يقع في دائرة االنزياح
ٌ
فالصكرة االستعارٌية
خيالية غير مألكفة،
األسمكبي ،فيي تخرج عف المٌغة المعقكلة إلى لغة أخرل
ٌ
ٌ
ٌ
تعكس أحاسيس ال ٌشاعر كانفعاالتو ،كتعمؿ عمى إحداث عنصر المفاجأة في المتمقٌي.
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الصباح:
تقكؿ سعاد ٌ
ت بً ًشعرم ًج ىدار الفى ً
ضيمى ٍو.
ٌإني ىك ىس ٍر ي ٍ
ى
القبمية الٌتي تحرـ عمى المرأة
صكرت ال ٌشاعرة شعرىا بأداة حادة ىدمت بو األعراؼ كالتٌقاليد ٌ
التٌعبير عف ذاتيا ،كالٌتي صكرتيا بجدار متماسؾ ،قامت ىي عمى ىدمو .فشعرىا في نظر القبيمة
القبمية ،بينما في نظر ال ٌشاعرة أداة بناء ،فمكي
أداة ىدـ كخراب ،ىدمت بو ال ٌشاعرة القيـ كاألخبلؽ
ٌ
بد مف ىدـ ك ٌؿ ما ىك قديـ كتسكيتو في األرض؛ لتقيـ عمى أنقاضو البناء
تبني بناء جديدا ال ٌ
الجديد.
الصباح :
كتقكؿ سعاد ٌ
ؽ ً
النفا ً
كر ِّ
بش ٍعرم.
مع ي
كاٌني ا ٍقتى ٍ
ت يج يذ ى
النفاؽ في القبيمة بشجرة متجذرة في األرض ممتدة الجذكر ،كصكرت
صكرت ال ٌشاعرة ٌ
النفاؽ .كىنا تبيف ال ٌشاعرة ما لم ٌشعر مف
شعرىا بأداة حادة استطاعت بكاسطتيا أف تقتمع شجرة ٌ
دكر في تطيير المجتمع كتخميصو مف آفاتو كأمراضو االجتماعية.
فإف ىج َّريحكني. .
ٍ
ً
يح
فأجم يؿ ما في
الكجكد ىغ ىاز هؿ جر ٍ
جرحتيا،
صكرت ال ٌشاعرة نقد ٌ
الناس ليا بخركجيا عف التٌقاليد كاألعراؼ بآلة حادة كبسياـ ٌ
الصكرة تحمؿ في طياتيا صكرة الغزاؿ المعركؼ برقتو كحسنو
كصكرت نفسيا بغزاؿ جريح ،ىذه ٌ
بي بكثرة ،لكف صكرة الغزاؿ ىنا مختمفة ،فيي تثير في
كىك مف ٌ
الرمكز المستخدمة في التٌراث العر ٌ
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نفس القارئ الحزف كال ٌشفقة عمى ىذا الغزاؿ الٌذم أدت بو سياـ الكبلـ إلى جرحو كتجريحو ،فترككه
الصكرة لمغزاؿ الجريح جعمتيا ال ٌشاعرة أجمؿ ما في الكجكد .فقد
ينزؼ كىـ ينظركف إليو ،كىذه ٌ
الرقة كاأللـ ،فتجد القارئ يتعاطؼ مع ىذا الغزاؿ ال ٌرقيؽ الجريح كيثير
جمعت في ىذه الصكرة بيف ٌ
في نفسو ال ٌشفقة عمى ما آؿ إليو.
الصباح:
تقكؿ سعاد ٌ
كا َّف التي تكتيب ً
الش ٍع ىر. . .
ي
غانيو!!!
ست سكل
ىلي ٍ
ٍ
كنية لممرأة ال ٌشاعرة
استطاعت ال ٌشاعرة عف طريؽ االستعارة أف تعبر عف نظرة المجتمع ٌ
الد ٌ
م.
أك عف المرأة الٌتي تحاكؿ أف تعبر عف ذاتيا
ٌ
األنثكية في المجتمع ال ٌذككر ٌ
ثالثا :الكناية:
االستبدالي الكناية؛ك الكناية أيضا ىي انزياح عف
كمما يدخؿ أيضا ضمف دائرة االنزياح
ٌ
م ،كفي الكناية يخفي ال ٌشاعر ما يريد أف يعممو
م لمغة إلى مستكل آخر مجاز ٌ
المستكل المعيار ٌ
الرغبة في
لممتمقي بطريقة مباشرة ،كيترؾ لو التٌكصؿ إلى المعنى المراد ،مما يثير في ٌ
نفسية المتمقٌي ٌ
فيعمؿ القارئ ال ٌذىف كيكد في طمب المعنى ،فإذا ما كصؿ
البحث عف المعنى المتستر كراء المٌغة ،ي
إليو كنالو كاف أحمى كألذ.
الصباح:
تقكؿ سعاد ٌ
رب ال ىكك ً
ص ًر ىح ً
اكب.
مم ٍف يير ى
يدكف في ىع ٍ
كأ ٍ
ىس ىخ ير ٌ
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ػاء . .
ىكأ ىٍد ٌ
النسػ ٍ
الجاىمية
تسخر ال ٌشاعرة مف القبيمة الٌتي ما زالت في عصر التٌطكر تتمسؾ بأفكار
ٌ
الجاىمية المتخمؼ بعقميتو كنظرتو إلى المرأة عمى ٌأنيا
النساء إلى زمف
المتخمفة ،كأشارت بقكليا كأد ٌ
ٌ
مبية لممرأة
الس ٌ
عار يجب دفنيا بالتراب .ك استخدمت ال ٌشاعرة الكناية لتعرم ىذا التٌخمؼ كىذه النظرة ٌ
في عصر التٌطكر كعصر العمـ ،كتقكؿ ٌأننا كصمنا في ىذا العصر لك ٌؿ ىذه االخترعات كما زالت
نظرة القبيمة لك ٌؿ امرأة مبدعة نظرة احتقار كرفض.
الصباح:
تقكؿ سعاد ٌ
َّ
َّفيح
ص ىر الص ٍ
كحط ٍم ي
ى
ت ىع ٍ
ص ًر التىىن ٍؾ
كأر ي
أفكار ىع ٍ
فض ى
ص ًر التىىن ٍؾ
ى
كمنطؽ ىع ٍ
جعية ،فال ٌشاعرة بشعرىا تحاكؿ التٌخمص مف ىذا
الر ٌ
كىنا كناية عف عصر التٌخمؼ كعصر ٌ
الزمف المتخمؼ بعصر
فكنت عف ىذا ٌ
ٌ
م لمقبيمةٌ .
الزمف المتخمؼ الٌذم يعيش في العقؿ ال ٌذككر ٌ
بأنو عصر التٌنؾ.
الصفيح ثـ عاكدت تأكيدىا عمى رفضيا ليذا العصر المتخمؼ بالكناية عنو ٌ
ٌ
الصباح:
كتقكؿ سعاد ٌ
كد ستمضي . . .
أف الريع ى
أع ي
كٍ
رؼ ٌ
كأ َّف َّ
ابع تمضي . . .
الزك ى
ك َّ
الخفافيش تمضي. . .
أف
ى
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الزكابع ما ىي ٌإال رمز ككناية استخدمتيا ال ٌشاعرة لتعبر عف زمف االستبداد
الرعكد ك ٌ
ٌ
إف ٌ
القبمي ضد المرأة ،كما ٌأنيا أرادت بالخفافيش عصر الظٌبلـ كالجيؿ؛
م في المجتمع
ال ٌذككر ٌ
ٌ
فالخفافيش ال تعيش ٌإال في الكيكؼ كالعتمة ،كاالنغبلؽ عمى نفسيا كما ىي القبيمة .كىنا
الصكر الكنائية لتعمؽ داللة االنتصار كىزيمة التٌخمؼ.
تظافرت مجمكعة مف ٌ

حوي.
ركيبي ال ّن ّ
 االنزياح التّ ّركيبي يقكـ عمى ما قرره ركماف ياكبسكف مف مبدإ قائـ عمى محكريف ،محكر
كاالنزياح التٌ ٌ
تركيبي قائـ عمى محكر اآلتيؼ لينتج شعرٌية
استبدالي قائـ عمى االختيار مف بيف متعدد ،ك محكر
ٌ
ٌ
النكع مف االنزياح عمى ظاىرة التٌكرار كالتٌقديـ كالتٌأخير ،كدكرىا في
ص .كقد كقفت عمى ىذا ٌ
ٌ
الن ٌ
م.
خمؽ ٌ
الدالالت في ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
أوال :جمالية التّكرار
أف لو دك ار
إف التٌكرار مف الكسائؿ
ٌ
األسمكبية الٌذم يمكف أف يؤدم دك ار تعبيرٌيا كاضحا ،كما ٌ
ٌ
إيقاعية بنية القصيدة ،فتكرار لفظة أك عبارة يكحي بسيطرة العنصر المتكرر عمى تفكير
في رسـ
ٌ
ال ٌشاعر كمشاعره ،كرغبتو األكيدة في التٌأثير بالمتمقٌي ،فالتٌكرار يقكـ بكظيفة إيحائية ،كيمكف أف
ينقسـ إلى تكرار كممة أك عبارة أك الزمة.
أ -تكرار الكممة:
الصباح ىذا النكع مف التٌكرار في ىذه القصيدة ،مما أضفى عمييا
استخدمت الشاعرة سعاد ٌ
الصكرة ال ٌشعرٌية كايصاؿ المعنى المراد
نكعا مف اإليقاع
المكسيقي ،كما ٌأنو لعب دك ار ميما في رسـ ٌ
ٌ
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إلى المتمقٌي ،كمثاؿ ذلؾ تكظيفيا لكممة (كثي ار).
الصباح:
تقكؿ سعاد ٌ
كثير
ت ان
قى ٍد ىش ًرٍب ي
ت كثي انر
قى ٍد ىكتىٍب ي
ت كثي انر . .
كىاأ ىىنذا قد ىع ًش ٍق ي
ت كثي انر . .
كىاأ ىىنذا قى ٍد ىس ىب ٍح ي
إف تكرار كممة " كثيرا" تمثؿ بعدا بنائيا تعبر فييا ال ٌشاعرة عف المعنى كتعمقو ،فيي تعبر
ٌ
إف التٌكرار ىنا ليس تك ار ار ببل فائدة ،كاٌنما جاء
الرافض لؤلعراؼ كالتٌقاليد
ٌ
البدكيةٌ ،
عف مكقفيا ٌ
ؤية الٌتي تنطمؽ منيا ال ٌشاعرة ،كىي ٌأنيا
بنائيا عميؽ ٌ
الداللة عمى مستكل ٌ
الر ٌ
ليشكؿ نسيجا ٌ
الن ٌ
صكٌ
قد خرجت كثي ار عف عادات كتقاليد القبيمة الٌتي تقؼ في كجو المرأة الٌتي تريد أف تعبر عف ذاتيا،
كمع ىذا الخركج عمى كثرتو ٌإال ٌأنيا لـ تصب بمكركه .كيبرز مف خبلؿ ىذا التٌكرار لكممة كثي ار
كيفية إصرار ال ٌشاعرة كتحدييا ألعراؼ القبيمة كتقاليدىا ضد حرية المرأة.
م مف المقطع اآلتي ،تقكؿ:
ككررت ال ٌشاعرة كممة " تمضي" في نياية كؿ سطر شعر ٌ
كد ستمضي . . .
أف الريع ى
أع ي
كٍ
رؼ ٌ
كأ َّف َّ
ابع تمضي . . .
الزك ى
ك َّ
الخفافيش تمضي. . .
أف
ى
الداؿ عمى التٌسكيؼ
السيف ٌ
كررت ال ٌشاعرة كممة" تمضي" ففي األكلى جاءت مقترنة بحرؼ ٌ
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أف ك ٌؿ ىذه التٌقاليد الخاطئة في المستقبؿ ستنتيي ،ثـ مف خبلؿ تكرارىا لنفس الكممة خالية مف
كٌ
أف ىذه العقمية ال ٌذككرٌية تمضي اآلف نحك االنتياء ،ثـ تعيد مرة
السيف تأكد ال ٌشاعرة عمى ٌ
حرؼ ٌ
إف ىذا التٌكرار لكممة "تمضي"
أف التٌغيير يحدث اآلفٌ .
أخرل كممة تمضي لتؤكد فكرتيا كقناعاتيا ٌ
يكشؼ عف قناعة كرؤية ال ٌشاعرة في التٌغيير.
ب -تكرار العبارة
صي ،باإلضافة إلى دكره
ص يؤدم دك ار ميما في التٌماسؾ ٌ
إف تكرار العبارة في ٌ
ٌ
الن ٌ
الن ٌ
ص كمعماريتو.كقد
المعنكم ك
بنائية ٌ
النفسي ،كما يؤدم إلى خمؽ أنساؽ تتفاعؿ فيما بينيا لتحقؽ ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ
كررت ال ٌشاعرة عبارة "ىا أنذا قد  ...كثيرا" أربع مرات بتغيير في الفعؿ عند ك ٌؿ تكرار جديد،
الصباح:
تقكؿ سعاد ٌ
كىاأ ىىنذا
كثير
ت ان
قى ٍد ىش ًرٍب ي
كىاأ ىىنذا..
ت كثي انر
قى ٍد ىكتىٍب ي
ت كثي انر . .
كىاأ ىىنذا قد ىع ًش ٍق ي
ت كثي انر . .
كىاأ ىىنذا قى ٍد ىس ىب ٍح ي
تشكؿ ال ٌشاعرة بنية تك اررٌية مف خبلؿ تكرارىا لعبارة "ىا أنذا قد  ...كثيرا" لتشكؿ رابطا
إيقاعي يضفي عمى القصيدة نغما
بيف مقاطع القصيدة ،كما ال نغفؿ ما ليذا التٌكرار مف دكر
ٌ
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القبمي في
خاصا ،كما جاء ىذا التٌكرار ليذه العبارة معب ار عف انفعاؿ ال ٌشاعرة ضد ك ٌؿ ىذا التٌخمؼ
ٌ
رد ال ٌشاعرة بيذه العبارة عمى تحذير القبيمة ليا بالخركج عمى تقاليدىا
نظرتيـ لممرأة .ففي ك ٌؿ مقطع تى ٌ
أف التٌحرر كتعبير المرأة عف ذاتيا بالكتابة مثميا مثؿ
كأعرافيا ،كتأكد مف خبلؿ ىذا التٌكرار لمعبارة ٌ
الرجاؿ،
الرجؿ ،ك ٌ
أف ليا الحؽ في أف تمارس العشؽ كالتٌعبير ،كالٌتي ىي في نظر القبيمة حك ار عمى ٌ
ٌ
أف ال ٌشاعرة مارست ك ٌؿ ما ىك في ظف القبيمة مف المحرمات ،كمع ذلؾ لـ يصبيا سكء أك
كمع ٌ
م.
النكع مف تكرار الجمؿ يعتبر سمة
أسمكبية تفضي إلى تماسؾ ٌ
مكركه.إف ىذا ٌ
ٌ
ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
الصباح:
ثـ تكرر ال ٌشاعرة عبارة "ىذا صحيح" مرتيف ،تقكؿ سعاد ٌ
امةى قبرم . .
سر ي
ٌإني ىك ٍ
ت ير ىخ ى
صحيح.
كىذا
ٍ
صرم. .
ت ىخ ى
كاِّني ىذ ىب ٍح ي
فافيش ىع ٍ
كىذا صحي ٍح. .
تكرر ال ٌشاعرة ىذه العبارة بعدما قامت بأفعاؿ مناىضة لفكر القبيمة كتقاليدىا ،فيظير مف
خبلؿ تٌكرار ىذه العبارة تحدم ال ٌشاعرة ليذه األعراؼ كالتٌقاليد المتخمفة ،كتكحي إلى المتمقٌي عمى
العمني دكف خكؼ.
قكة إصرار ال ٌشاعرة عمى التٌغيير
ٌ
الال زمة:
ج -تكرار ّ
استخدـ أغمب ال ٌشعراء قديما كحديثا ظاىر تكرار مجمكعة مف الكممات أك إعادتيا
إما بصكرتيا الحرفية ،أك بصكرة فييا تغيير طفيؼ.
في أكؿ كؿ مقطع شعر ٌ
مٌ ،
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م ،كىك فعؿ
كنجد ٌ
أف ال ٌشاعرة قد كررت الفعؿ المضارع " يقكلكف" في بداية كؿ مقطع شعر ٌ
الداؿ عمى جماعة ال ٌذككر ،فال ٌشاعرة أرادت بتكرارىا الفعؿ التٌأكيد عمى حقيقة
مف األفعاؿ الخمسة ٌ
الرجاؿ .فيذا
نسبة ىذه األفعاؿ المعبرة عف الجيؿ كسيطرة ال ٌذككر عمى القبيمة كتيميشيـ المرأة إلى ٌ
أف ىذه
بنائية ٌ
التٌكرار أسيـ بشكؿ رائع في ٌ
ص كتماسكو .كيدلؿ ىذا التٌكرار لمفعؿ المضارع عمى ٌ
الن ٌ
العقمية الٌتي تقؼ في كجو المرأة ىي عقمية مستمرة كلف تتكقؼ ،كسيبقى في ىذا المجتمع جماعة
البلزمة
تقؼ في كجو المرأة كال تعترؼ بدكرىا البناء في صناعة الحاضر كالمستقبؿ .ك جاءت ىذه ٌ
تقابمية بيف ما يقكلكف كبيف تحدم ال ٌشاعرة ليذه
ثنائية
لتقكـ عمى تماسؾ ٌ
ٌ
ص كتجعؿ منيا ٌ
الن ٌ
األقكاؿ.
الصيغة:
د -تكرار ّ
مكسيقية مميزة ،تعمؿ معا
الصباح يعطي القصيدة نغمة
ٌ
ٌ
الصيغة في شعر سعاد ٌ
إف تكرار ٌ
تقكية المعنى كتثبيتو في ذىف القارئ.
عمى ٌ
الصيغ الٌتي كررتيا ال ٌشاعرة الفعؿ الماضي المتصؿ بضمير " تاء" الفاعؿ.
كمف ٌ
َّ
ت.
كحط ٍم ي
مع ي
ت – قى ٍد ىس ىب ٍح ي
ت – قى ٍد ىع ًش ٍق ي
ت – قى ٍد ىكتىٍب ي
قى ٍد ىش ًرٍب ي
ت– ى
ت – ا ٍقتى ٍ
الضمير "التٌاء" بالفعؿ الماضي يعبر عف تحقؽ الحدث كحصكلو ،فيك أصبح
إف اتصاؿ ٌ
ٌ
في منزلة الحقيقة الٌتي ال يمكف لمكاقع إنكارىا ،فيذه األفعاؿ الماضية الٌتي أسندت إلى "تاء" الفاعؿ
القبمية المتخمفة،
تحمؿ في طياتيا مكنكنا فكريا يعبر عف التٌحدم كالكقكؼ في كجو العادات كالتٌقاليد ٌ
الٌتي ترفضيا ال ٌشاعرة كتحاكؿ تغييرىا ،كقد قامت ال ٌشاعرة بتثبيت ىذا المعنى كتقكيتو عف طريؽ
تكرار صيغتو.
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كمف صيغ التٌكرار المستخدمة في القصيدة ،استخداـ ال ٌشاعرة األفعاؿ الخمسة المتصمة بياء
المؤنثة المخاطبة كالمسبكقة بنيي أك تحذير.
فبل تى ٍكتيب ػػي  -فبل تى ٍق ىربي  -فبل تىٍنطقي!! -فبل تى ٍع ىشقي!! -فبل تى ٍغ ىرقي
الضمير متصبل بالفعؿ المضارع كمسبكقا بنيي كفي فعؿ كاحد مسبكقا بتحذير،
ك جاء ٌ
لتأكيد المكقؼ ال ٌشديد الٌذم تنتيجو القبيمة مف المرأة ،في محاكلة القبيمة إرىاب المرأة بنيييا عف
الصيغة.
التٌمرد عمى تقاليد القبيمة كعاداتيا ،كقد أكدت ال ٌشاعرة المعنى عف طريؽ تكرار ٌ
مكسيقية ،كاستطاعت ىذه
لمصيغة المتماثمة خمؽ إيقاعا لو رنة
م
إف ىذا ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
النسؽ التٌكرار ٌ
مكسيقيا،
أف تشكؿ مع بعضيا البعض إيقاعا
الكممات المتماثمة
ٌ
بالصيغة كعف طريؽ تكرارىا ٌ
ٌ
م
الرفض مف قبؿ المجتمع ال ٌذككر ٌ
استطاعت ال ٌشاعرة مف خبلليا أف تعكس حالة التٌيديد كالكعيد ك ٌ
النطؽ كالعشؽ ،فيي محرمة عمى إناثيـ حبلؿ
لفعؿ المرأة ،فيي ممنكعة مف ك ٌؿ شيء مف الكتابة ك ٌ
عمى ذككرىـ.
ه -تكرار االستفيام:
تقكؿ الشاعرة:
غناء ال يذ يك ً
كر ىحبلالن
لماذا ي
يككف ي
الن ً
ذيمو؟
صبً يح
صكت ٌ
ساء ىر ٍ
ي
ي
كي ٍ
لماذا؟
افي
جدار الخر َّ
يي ى
قيمكف ىذا اٍل ى
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الحقي ً
جر
بيف ي
كؿ ى
ى
كبيف ال ىش ٍ
الغيي ً
ط ٍر
الم ى
كبيف ي
كـ ى
ى
كبيف ى
بيف أينثى الغز ً
كبيف ال ىذ ىك ًر؟
اؿ  ،ى
كما ى
قاؿً :
لمش ٍع ًر ًج ٍن هس؟
كم ٍف ى
ى
ً
كلمنثر ًج ٍن هس؟
كلمفكر ًج ٍن هس؟
قاؿ َّ
إف الطَّبيعةى
كم ٍف ى
ى
صكت الطُّ ً
يكر اٍلجميمى ٍة؟
فض
ى
تر ي
داخميا مستنكرة عمييـ مكقفيـ
إف ك ٌؿ ىذه التساؤكالت كجيتيا ال ٌشاعرة لنفسيا ،مجرية حكا ار
ٌ
ٌ
مف المرأة ال ٌشاعرة .ك شكؿ تكرار التٌساؤؿ في ىذا المقطع كالحاح ال ٌشاعرة عمى فكرتيا مف خبلؿ
إف التٌساؤؿ ىنا خرج عف داللتو الطٌمبية إلى داللة أخرل ىي
البحث عف إجابات لتساؤالتياٌ .
إف ىذا التٌكرار يمنح القصيدة قكة ىائمة في التٌعبير عما يختمج ال ٌشاعرة مف أسئمة تبحث
اإلنكارٌ ،
ليا عف إجابات ،فال ٌشاعرة مف خبلؿ استخداميا اسـ االستفياـ "لماذا" تنكر عمى اآلخريف كبشدة ،ثـ
تستخدـ اسـ االستفياـ "مف" متبكعة بكممة" قاؿ" لتزيد مف قكة إنكارىا لكؿ ما يقاؿ.

ثانيا :التّقديم والتّأخير:
بي
ٌ
ركيبي في ال ٌشعر العر ٌ
إف ظاىرة التٌقديـ كالتٌأخير تعتبر مممحا مف مبلمح االنزياح التٌ ٌ
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فأم
ركيبي لمجممة يككف مقصكدا ألجؿ تشكيؿ دالالت شعرٌيةٌ ،
المعاصر ،فالعدكؿ عف األصؿ التٌ ٌ
تغيير في التٌركيب يككف نتيجة عف تغيير في التٌفكير كالٌذم تجسده المٌغة ،ك أىـ مبلمح ىذه
األسمكبية في ىذه القصيدة في تقدـ شبو الجممة الظٌرفية كالجار كالمجركر ،كقد جاء ىذا
الظاىرة
ٌ
التٌقديـ متكر ار في مقطع كاحد مف القصيدة،
تقكؿ سعاد الصباح:
ً
كلمنثر ًج ٍن هس؟
كلمفكر ًج ٍن هس؟
قاؿً :
لمش ٍع ًر ًج ٍن هس؟
كم ٍف ى
ى
إف غاية التٌقديـ كالتٌأخير ىي تقديـ األىـ كلفت انتباه المتمقٌي إلى المتقدـ ،كباآلتي يصب
ٌ
األسمكبي في تقديميا
الصباح قد استخدمت ىذا المممح
المتمقٌي تركيزه عميو .كنجد ٌ
أف ال ٌشاعرة سعاد ٌ
ٌ
النكرة أف
النكرة،
ككأف ال ٌشاعرة تنكر مف خبلؿ استخداميا المبتدأ ٌ
الخبر شبو الجممة عمى المبتدأ ٌ
ٌ
يككف لؤلدب أك الفكر جنس فاستبعدتو مف أف يككف أكال بال ٌذكر كبالفكر كأخرتو كقدمت ما تريد قكلو
كالتٌعبير عنو كالتٌركيز عميو.
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الخاتمة
الحداثية لم ٌشاعرة سعاد
الرحمة ال ٌشاقة كالممتعة في مختمؼ األقاليـ ال ٌشعرٌية
ٌ
بعد ىذه ٌ
الحداثي ،كالتٌمتع
النيؿ مف جماليات تمؾ القصائد  ،كالخكض في غمار شعرىا
الصباح ،كبعد ٌ
ٌ
ٌ
أسمكبية مقصكدة ،استثمرتيا في االرتقاء بشعرىا
بنسائـ جمالو ،الٌتي اتكأت فيو عمى آليات كأدكات
ٌ
األسمكبية عمى جميع المستكيات،
إلى مستكل ال ٌشعراء الكبار؛ كىي منيـ ،فاستفادت مف الطٌاقات
ٌ
كتي كالمستكل
كجاءت دراستنا لتكشؼ عف مستكييف غاية في األىمية ،كىما المستكل
ٌ
الص ٌ
الصباح.
ركيبي ،بغية الكشؼ عف جماليات األسمكب كتجمياتو عند ال ٌشاعرة سعاد ٌ
التٌ ٌ
النحك اآلتي:
كتكصمت بعد ذلؾ إلى مجمكعة مف الخبلصات كالنتائج آثرت عرضيا عمى ٌ
أما
عمى مستكل التٌمييد عممت عمى التٌتبع التٌاريخي ٌلنشكء كتطكر مفردة
ٌ
األسمكبيةٌ ،
الفصؿ األكؿ فقد قمت بتحديد مفيكـ األسمكبية تحديدا كاضحا ،كذلؾ مف خبلؿ االستئناس بأراء
منظرم األسمكبية غربا كانكا أـ عربا ،كاألسمكبية في كؿ ذلؾ ال تعدك أف تككف كسيمة لدراسة
األسمكبية ىي عمـ دراسة مختمؼ الطٌرؽ
فإف
ٌ
األسمكب ،بكصفو طريقة في الكتابة كاإلنشاء ،كعميو ٌ
عممية لمختمؼ السمات أك الظكاىر البارزة في عمؿ أدبي ما،
في الكتابة أك اإلنشاء ،بؿ ىي دراسة ٌ
فإف األسمكب تحكؿ إلى مادة أك مكضكع لمدراسة
كلما كانت األسمكبية ىي عمـ دراسة األسمكبٌ ،
األسمكبية ،كتبقى مادة ىذه الدراسة ماثمة في تمؾ اآلليات كالمستكيات التي قمنا بتحديدىا في
عناصر جكىرية ،تمثمت في أسمكبية البنى الصكتية كالتركيبية كاالنزياح.
م ،كما كشفت
الدراسة عف التٌفاعؿ الكبير بيف المنيج
كشفت ىذه ٌ
األسمكبي ك ٌ
النص ال ٌشعر ٌ
ٌ
األسمكبي.
م آلليات كأدكات التحميؿ
عف استجابة ٌ
النص ال ٌشعر ٌ
ٌ
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النصكص ال ٌشعرٌية
النجاح في تطبيؽ آليات التٌحميؿ
األسمكبي،عمى مثؿ ىذه ٌ
كقد يعكد سر ٌ
ٌ
النحك كالمٌغة كعمـ
الحداثية إلى التٌكاشج العميؽ بيف
األسمكبية كعمكـ العر ٌبية األخرل كػ .الببلغة ك ٌ
ٌ
ٌ
كلغكية ،كىي مقاربة تستثمر
كنقدية
داللية
األسمكبية إلى مقاربة
العركض ،فقد تحكلت المقاربة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ى
جماليا متميزا.
حداثي تفجي ار
م ال
عطاءات ىذه العمكـ لتفجير ٌ
ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
ٌ
اإليقاعية الداخمية ،فقد شيدت
وتية و
كعمى مستكل الفصؿ الثٌاني:
ّ
الص ّ
ّ
أسموبية البنى ّ
الصباح تنكعا في أشكاؿ التكرار ،فالتٌكرار في القصائد شمؿ تكرار
القصائد الحداثية لمشاعرة سعاد ٌ
الكممة ،كالضمائر ،كالصيغة ،كالبداية ،كالعبارة ،كالبلٌزمة ،كاألساليب المٌغكية مف نداء كاستفياـ.
ىذه األنماط مف التٌك اررية جاءت مشحكنة بشحنات حداثية دلت عمى معاني الرفض
كالحركة كالتٌجاكز كاالختبلؼ كالتٌمرد كالتٌجديد.
اخمية تجربة ال ٌشاعرة ال ٌشعرٌية المضيئة ،فكانت تمؾ
لقد رافقت ىذه الظٌكاىر
اإليقاعية ٌ
الد ٌ
ٌ
الداخمية كاألصكات المتنكعة بمثابة صرخات كآىات معبرة عف ركج ال ٌشاعرة الٌتي جسدىا
النغمات ٌ
ٌ
فإنما يدؿ عمى خركج ال ٌشاعرة عف نمطية
الصكتي ٌ
الداخمي ،كافٌ د ٌؿ ىذا عمى شيء ٌ
اإليقاع ٌ
اإليقاع التٌقميدم ،كىك مظير مف مظاىر الحداثة ال ٌشعرٌية.
الصباح،
كشفت ٌ
كتي في ٌ
م عند سعاد ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
ركيبي ٌ
الص ٌ
الدراسة عف أىمية التٌكازم التٌ ٌ
م كترابط مستكياتو ،فيك أداة ميمة في يد ال ٌشاعر
إذ ٌإنو يمعب دك ار بار از في ٌ
شد بنية ٌ
ص ال ٌشعر ٌ
الن ٌ
األدبي.
ص
لما لو مف كظيفة ميمة في ٌ
الن ٌ
ٌ
اإليقاعية الخارجية ،فمف خبلؿ دراستي يتضح
وتية و
أما فيما يخص
ّ
الص ّ
ّ
أسموبية البنى ّ
ٌ
اآلتي:
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الصافية كبصكرة أقؿ
نظمت ال ٌشاعرة قصائدىا في ٌ
الدكاكيف المدركسة عمى البحكر ال ٌشعرية ٌ
فإنو يدؿ عمى التزاـ ال ٌشاعرة بقكاعد ال ٌشعر الحر( التٌفعيمة)
مف البحكر الممزكجة ،كىذا إف دؿ ٌ
بي كمكسيقاه.
كبمكاكبة حركة التٌجديد في ال ٌشعر العر ٌ
الصباح عمى احتبلؿ بحر
كشؼ اإلحصاء لبحكر ال ٌشعر عند ال ٌشاعرة سعاد ٌ

المتدارؾ

المرتبة األكلى ،كقد استطاعت ال ٌشاعرة تطكيع ىذا البحر ليناسب تجربتيا ال ٌشعرية التي تنكعت بيف
أغراض شتى.
لـ تمتزـ ال ٌشاعرة في أكثر قصائدىا المدركسة بقافية كاحدة كركم كاحد في القصيدة الكاحدة،
نفسية ال ٌشاعرة ،كىك تنكع يدؿ عمى مكاكبة ال ٌشاعرة لحركة التٌجديد
كىذا يدؿ عمى تقمب كاضطراب ٌ
الحداثية.
في القصيدة العر ٌبية
ٌ
كتية
اإليقاعية
كبيذه المظاىر
الص ٌ
ٌ
ٌ
الصباح قد حكلت البنية ٌ
الحداثية تككف ال ٌشاعرة سعاد ٌ
اإليقاعية مف دائرة التٌقميد كالثبات إلى دائرة اإلبداع كالتجديد .
ك
ٌ
حوية ،فقد تـ االشتغاؿ عمى مجمؿ
كعمى مستكل الفصؿ الثالث
ركيبية ال ّن ّ
أسموبية البنى التّ ّ
ّ
ركيبية كأنكاع الجمؿ كأشباه الجمؿ ،مف حيث بركزىا أك تكاترىا في المدكنة
ادية كالتٌ ٌ
البنى اإلفر ٌ
الصباح.
ال ٌشعرٌية لمشاعرة سعاد ٌ
نفسية ال ٌشاعرة ،فحدت
السكينة التي خيمت عمى ٌ
كقد د ٌؿ االستخداـ المكثؼ لؤلسماء عمى ٌ
لنفسية ال ٌشاعرة نحك اليدكء كاالستقرار.
مف اضطرابيا كتكترىا ،كيمثؿ ذلؾ نقطة انعطاؼ
ٌ
كقد عمؿ تكثيؼ األفعاؿ  -في بعض المقاطع ال ٌشعرٌية لم ٌشاعرة  -عمى بث شيء مف
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الراىف ،فكانت تمؾ األفعاؿ بمثابة
ٌ
الحركية ،الٌتي تتجمى في ركح شاعرٌية ثائرة كمتمردة عف الكضع ٌ
الرابط بيف ال ٌشاعرة كالمتمقي في نقؿ أحاسيسيا كمشاعرىا الحزينة لجميكر القراء.
الجسر ٌ
الصباح منيا :الجممة الحبرية:
لقد شيدت الجممة تنكعا كبي ار في مدكنة الشاعرة سعاد ٌ
المؤكدة منيا كالمنفية ،كالجممة اإلنشائية الطمبية كػ :جممة األمر كالنداء كاالستفياـ كالنيي ،كعير
الطمبية( االفصاحية) كػ :جممة كـ الخبرية ،كجممة الترجي ،كثالث ىذه األنكاع الجممة الكظيفية
المتمثمة في الجممة الحالية.
أسمكبية االنزياح ،فقد نجـ عف ىذه الدراسة النظرية ألسمكبية
الرابع
ٌ
أما ما يخص الفصؿ ٌ
ٌ
االنزياح ،كدراسة كتحميؿ قصيدة "ڤيتك عمى نكف النسكة" النتائج اآلتية:
إف أغمب األسمكبييف اختاركا االنزياح مصطمحا كفضمكه عمى بقية المصطمحات لما فيو
مف الحداثة التي تميزه عف المصطمحات التراثية؛ كلكف ليس معنى ذلؾ انفصالو عنيا ،فيذا
المصطمح الحديث يتقاطع مع المصطمحات التراثية التي كردت تحت مفيكـ االنزياح في كثير مف
القضايا ،كما اختاركه أيضا لتميزه عف بعض المصطمحات الحديثة الخارجة عف الذكؽ العاـ
لبلستعماؿ كالشذكذ ،كاالنحراؼ  ...كغيرىا مما يدكر في فمؾ معناىا .كما ناقشنا ىذا المصطمح
كمفيكـ عند أعبلـ األسمكبية الغربية كالعربية كاستعرضنا آراءىـ بالمناقشة كالتحميؿ.
ناقش ىذه البحث تعدد المفيكـ لمصطمح االنزياح ،كالذم يرجع إلى اختبلؼ ثقافة المترجـ
كالى المغة التي ترجـ عنيا كأحد األسباب الميمة.
استعرض البحث نظرة عمماء األسمكبية إلى قيمة االنزياح الجمالية التي اختمفت في تقدير
قيمتو ،فمنيـ مف رأل فيو أنو كؿ األسمكب كسر الشاعرية ،كمنيـ مف كقؼ منو مكقؼ الحذر مف
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اتخاذه معيا ار لجكدة الشعر.
أقر أغمب األسمكبيف أف االنزياح خركج عف
ناقش البحث قضية المعيار أيضا ،كقد ٌ
المعيار ،لكف كجيات نظرىـ تعددت في تحديد ىذا المعيار.
كقسـ البحث االنزياح كما ىك معركؼ في الدراسات األسمكبية إلى مستكييف ،مستكل
تركيبي ،كقد كضح البحث مفيمكميما كما يندرج تحتيما مف صكر عديدة،
استبدالي كمستكل
ٌ
ٌ
ص عند ال ٌشاعرة سعاد
فتناكلت جانبو التٌ
طبيقي كحاكلت إبراز دكرىما الجمالي في شعرٌية ٌ
الن ٌ
ٌ
الصباح .ىذه ىي أىـ الخبلصات كالنتائج التي تكصمت إلييا ،مف خبلؿ دراستي لشعر ال ٌشاعرة
ٌ
الصباح .
سعاد ٌ
أسأؿ اهلل العمي القدير الٌذم عمـ اإلنساف ما ال يعمـ ،كىك فكؽ ك ٌؿ عميـ،أف أككف قد كفقت
لمنقد كالتٌصكيب ،فما كاف مف صكاب فمف اهلل ،كما
في ىذا الجيد المتكاضع ،كك ٌؿ عمؿ خاضع ٌ
نفسي كال ٌشيطاف ،فمف اجتيد كأصاب فمو أجراف ،كمف اجتيد كلـ يصب فمو أجر
كاف مف خطأ فمف
ٌ
كاحد.
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ثبت المصادر والمراجع
ٔ -إبراىيـ؛ رجب عبد الجكاد :مكسيقى المغة ،طُ ،مكتبة زھراء الشرؽ ،القاھرة ََِّ،ـ.
ِ -ابف األثير؛ ضياء الديف :المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر ،تحقيؽ :أحمد الحكفي،
بدكم طبانة(،د.ط) ،دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة(،د.ت).
ّ -أدكنيس؛ عمي أحمد سعيد :الشعرية العربية ،طُ ،دار األداب ،بيركتُٖٗٓ ،ـ.
ْ -إسماعيؿ _ _ _ :التفسير النفسي لؤلدب،طْ ،مكتبة غريب(،د.ت).
ٓ :_ _ _ -الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية ،طّ ،دار الفكر
العربي(،د.ت).
ٔ :_ _ _ -عز الديف :األسس الجمالية في النقد العربي ،طّ ،دار الفكر العربيُْٕٗ،ـ.
ٕ -ابف أبي اإلصبع العدكاني؛ عبد العظيـ :تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف
إعجاز القرآف،تحقيؽ :الدكتكر حفني محمد شرؼ(،د.ط)،المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية،
لجنة التراث اإلسبلمي ،القاىرةُّٗٔ،ـ.
ٖ -األفغاني؛ سعيد بف محمد :المكجز في قكاعد المغة العربية،دار الفكر ،بيركتََِّ،ـ.
ٗ -أنيس؛ إبراىيـ :مكسيقى ال ٌشعر ،طِ ،األنجمك المصرية ،القاىرةُِٗٓ ،ـ
َُ -إيفانككس؛ خكسيو ماريا بكثكيمك  :نظرية المغة األدبية ،ترجمة :حامد أبك أحمد(،د.ط)،
مكتبة غريب،القاىرةُِٗٗ،ـ.
ُُ -بارت؛ ركالف :الدرجة الصفر لمكتابة ،ترجمة :محمد برادة،طِ ،دار الطميعة لمطباعة
كالنشرُِٖٗ،ـ.
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ُِ -البدراكم؛ زىراف  :أسمكب طو حسيف في ضكء الدرس المغكم الحديث(،د.ط)،دار
المعارؼ،القاىرة(د.ت).
ُّ -بميث؛ ىنريش :الببلغة كاألسمكبية نحك نمكذج سيميائي لتحميؿ النص،ترجمة :محمد
العمرم(،د.ط)،دار أفريقيا الشرؽ ،المغربُٗٗٗ ،ـ.

ُْ -بكخاتـ؛ مكالم عمي :مصطمحات النقد العربي السيماءكم؛ اإلشكالية كاألصكؿ
كاإلمتداد(،د.ط) ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ََِٓ،ـ.
ُٓ -بكدكخة؛ مسعكد :األسمكبية كخصائص المغة الشعرية ،طُ ،عالـ الكتب الحديث،إربد
َُُِ،ـ.
ُٔ-

تشيتشريف :األفكار كاألسمكب دراسة في الفف الركائي كلغتو ،ترجمة:حياة ش اررة (،د.ط)،

دار الشؤكف الثقافية العامة  ،بغداد(،د.ت).
ُٕ -جاحظ؛ عمرك بف بحر  :الحيكاف ،تحقيؽ :عبد السبلـ ىاركف ،طِ ،شركة مكتبة كمطبعة
مصطفى البابي ،مصرُٗٔٓ ،ـ.
ُٖ :_ _ _ -البياف كالتبييف ،تحقيؽ :عبد السبلـ ىاركف ،طٕ ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،
ََِِـ.
ُٗ -جاد ؛عزت محمد:نظرية المصطمح النقدم(،د.ط)،الييئة المصرية العامة لمكتاب،القاىرة
ََِِ،ـ.
َِ -جاف؛ ككىف؛ :بنية المغة الشعرية ،ترجمة:محمد الكالي كمحمد العمرم ،طُ،دار تكبقاؿ
لمنشرُٖٗٔ،ـ.
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ُِ -الجبر؛عثماف مصطفى :الدراسات األسمكبية العربية بيف النظرية كالتطبيؽ،طُ،ك ازرة
الثقافة،عمافََِٕ ،ـ.
ِِ-

ِّ -جبر؛ محمد عبد اهلل:األسمكب كالنحك،طُ،دار الدعكة لمطبع كالنشر كالتكزيع
،اإلسكندريةُٖٖٗ،ـ.
ِْ -الجرجاني؛ عبد القاىر :أسرار الببلغة ،تحقيؽ:محمكد شاكر( ،د.ط) ،طبعة المدني
،القاىرة(،د.ت).
ِٓ :_ _ _ -دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني ،تحقيؽ :محمكد محمد شاكر ،طّ ،مطبعة
المدني ،القاىرة ُِٗٗ،ـ.
ِٔ -الجمحي؛ ابف سبلـ :طبقات فحكؿ الشعراء،تحقيؽ :محمكد شاكر( ،د.ط)،دار المدني،
جدة(،د.ت).
ِٕ -جمعة؛ محمد لطفي :األسمكب كالخطابة عند العرب كاإلفرنج(،د.ط)،عالـ الكتبُٗٗٗ ،ـ.
ِٖ -ابف جني؛ أبك الفتح عثماف :الخصائص ،تحقيؽ:عبد الحميد ىنداكم ،طّ،دار الكتب
العممية ،بيركتََِٖ،ـ.
ِٗ -جكاد؛ إبراىيـ عبد اهلل:االتجاىات األسمكبية في النقد العربي الحديث( ،د.ط) ،ك ازرة الثقافة،
عمافُٗٗٔ ،ـ.
َّ -الجكيني؛ مصطفى الصاكم :البياف فف الصكرة( ،د.ط)،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية،
ُّٗٗـ.
ُّ -جيرك؛ بيير :األسمكبية،ترجمة :منذر عياشي ،طِ ،مركز االنتماء الحضارم لممراسمة
كالترجمة كالنشرُْٗٗ،ـ.
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ِّ -الحباشنة؛ محمكد صابر:األسمكبية كالتداكلية مداخؿ لتحميؿ الخطاب  ،طُ،عالـ الكتب
الحديث ،إربدَُُِ ،ـ.
ّّ -الحربي؛ فرحاف بدرم:األسمكبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحميؿ الخطاب،طُ،
مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركتََِّ ،ـ.
ّْ -حساف؛ تماـ :المغة العربية معناھا كمبناھا ،طٓ ،عالـ الكتبََِٔ ،ـ.
ّٓ -حسف؛ عباس :النحك الكافي :طّ ،دار المعارؼ  ،مصر ُٗٔٗـ.
ّٔ -حمداف ؛ابتساـ أحمد :األسس الجمالية لئليقاع الببلغي في العصر العباسي ،طُ ،دار
القمـ العربي ،حمبُٕٗٗ،ـ.
ّٕ -حمداكم ؛ جميؿ :اتجاىات األسمكبية  ،طَُُِٓ ،ـ.
ّٖ -حمر العيف؛ خيرة :شعرية االنزياح،طُ ،مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية كالنشر ،إربد
ََُِ،ـ.
ّٗ -حندكد؛ إبراىيـ بف صالح :الضركرة الشعرية كمفيكميا لدل النحكييف دراسة عمى ألفية بف
مالؾ( ،د.ط) ،الجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرة ََُِ،ـ
َْ -أبك حياف األندلسي :البحر المحيط في التفسير،تحقيؽ :صدقي محمد جميؿ،دار الفكر،
بيركتَََِ،ـ.
ُْ -أبك حياف التكحيدم؛ عمي بف محمد :المقابسات ،تحقيؽ :حسف السندكبي ،طِ ،دار سعاد
الصباح  ،الككيتُِٗٗ،ـ.
ِْ -الخرشة ،أحمد غالب :أسمكبية االنزياح في النص القرآني،طُ ،األكاديميكف لمنشر كالتكزيع،
عماف(،د.ت).
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ّْ -الخطيب؛ أحمد مبارؾ :االنزياح الشعرم عند المتنبي،طُ ،دار الحكار لمنشر كالتكزيع،
البلذقية(،د.ت).
ْْ -ال خطيب التبريزم :ديكاف أبي تماـ بشرح الخطيب التبريزم  ،تحقيؽ :محمد عبده عزاـ ،
طْ ،دار المعارؼ ،القاىرة(،د.ت).
الحساني حسف عبد اهلل،
ْٓ -الخطيب التبريزم :كتاب القكافي في العركض كالقكافي ،تحقيؽ
ٌ
طّ ،مكتبة الخانجي ،القاىرةُْٗٗ ،ـ.
ْٔ -خفاجة؛ محمد عبد المنعـ كآخركف :األسمكبية كالبياف العربي ،طُ ،الدار المصرية
المبنانية ،القاىرةُِٗٗ ،ـ.
ْٕ -خمكصي؛ صفاء :فف التقطيع الشعرم كالقافية،طٓ،مكتبة المثنى ،بغدادُٕٕٗ ،ـ.
ْٖ -خميؿ؛إبراىيـ :األسمكبية كنظرية النص،طُ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،
بيركتُٕٗٗ،ـ.
ْٗ -دركيش؛أحمد :دراسة األسمكب بيف المعاصرة كالتراث(،د.ط) ،دار غريب لمطباعة كالنشر،
القاىرةُٖٗٗ،ـ.
َٓ -ابف دريد؛ محمد بف الحسف :جميرة المغة ،تحقيؽ:رمزم منير بعمبكي ،طُ،دار العمـ
لممبلييف،بيركتُٖٕٗ ،ـ.
ُٓ -ابف ذريؿ؛ عدناف :المغة كاألسمكب،طِ ،دار العمكـ لمطباعة كالنشرََِٔ ،ـ.
ِٓ :_ _ _ -النص كاألسمكبية بيف التظرية كالتطبيؽ(،د.ط) ،اتحاد الكتاب العرب،
دمشؽَََِ،ـ.
ّٓ :_ _ _ -النقد ك األسمكبية بيف النظرية كالتطبيؽ (،د.ط) ، ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ،
ُٖٗٗـ.
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ْٓ -الرازم؛ زيف الديف:مختار الصحاح ،تحقيؽ :يكسؼ الشيخ محمد،طٓ ،المكتبة العصرية ،
الدار النمكذجية ،بيركتُٗٗٗ ،ـ.
ٓٓ -الربابعة؛

مكسى:

األسمكبية

مفيكميا

كتجمياتيا،طُ،

دار

جرير

لمنشر

كالتكزيع،عمافَُِْ،ـ.
ٔٓ :_ _ _ -قراءات أسمكبية في الشعر الجاىمي،طُ ،دار جرير لمنشر كالتكزيع،عماف،
ََُِـ .ريفاتير؛ ميكائيؿ :معايير تحميؿ األسمكب ،ترجمة حميد لحميداني(،د.ط)،منشكرات
دار سأؿ ،المغربُّٗٗ،ـ.
ٕٓ -زايد؛عمي عشرم:عف بناء القصيدة العربية الحديثة ،طٓ ،مكتبة اآلداب ،القاىرةََِٖ،ـ،
ٖٓ -الزرزمكني ،إبراىيـ أميف :الصكرة الفنية في شعر عمى الجارـ(،د.ط)،دار قباء لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،مصرَََِ،ـ.
ٗٓ -الزمخشرم؛ جار اهلل :المفصؿ في صنعة اإلعراب ،تحقيؽ :عمي بك ممحـ،طُ ،مكتبة
اليبلؿ،بيركتُّٗٗ ،ـ.
َٔ :_ _ _ -الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ،طّ ،دار الكتاب العربي ،بيركتُٖٕٗ،ـ.
ُٔ -الزىرة؛ شكقي عمي:األسمكب بيف عبد القاىر كجكف ميرم دراسة مقارنة( ،د.ط)،مكتبة
اآلداب ،القاىرة(،د.ت).
ِٔ :_ _ _ -جذكر األسمكبية(،د.ط) ،مكتبة اآلدابُٕٗٗ ،ـ.
ّٔ -الزيات؛أحمد حسف :دفاع عف الببلغة،طِ ،عالـ الكتب ،القاىرةُٕٗٔ ،ـ.
ْٔ -الزيدم؛ تكفيؽ :أثر المسانيات في النقد العربي الحديث،طُ ،دار اآلداب ،بيركت،
ُْٖٗـ.
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ٓٔ -السامرئي؛ فاضؿ صالح :معاني النحك ،طُ ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،األردف،
َََِـ.
ٔٔ -سانديرس؛ فيمي :نحك نظرية أسمكبية لسانية ،ترجمة :خالد محمكد جمعة ،طُ ،دار الفكر،
دمشؽََِّ ،ـ.
ٕٔ -السعدني؛ مصطفى :البنيات األسمكبية في لغة الشعر العربي الحديث(،د.ط)،منشأة
المعارؼ ،االسكندريةُٖٕٗ،ـ.
ٖٔ -سمطاف؛ منير :بديع التراكيب في شعر أبي تماـ  ،الكممة كالجممة  ،طْ ،منشأة المعارؼ،
اإلسكندرية ََِِـ،
ٗٔ -سمكـ؛ تامر :نظرية المغة كالجماؿ في النقد العربي ،طُ ،دار الحكار،سكريا ،البلذقية،
ُّٖٗـ.
َٕ -سميماف؛ فتح اهلل أحمد :األسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية( ،د.ط)،مكتبة اآلداب،
ََِْـ.
ُٕ -ابف سناف الخفاجي؛ عبد اهلل بف محمد :سر الفصاحة ،طُ،دار الكتب العمميةُِٖٗ ،ـ.
ِٕ -سيبكيو؛ عمرك بف عثماف :الكتاب ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف،طّ ،مكتبة
الخانجي ،القاىرةُٖٖٗ،ـ.
ّٕ -السيد؛ شفيع :االتجاه األسمكبي في النقد األدبي(،د.ط) ،دار الفكر العربي ،القاىرةُٖٗٔ،ـ
ْٕ-

ابف سيده؛ عمي بف إسماعيؿ  :المخصص ،تحقيؽ :خميؿ إبراىيـ جفاؿ،طُ ،دار إحياء

التراث العربي  ،بيركتُٗٗٔ ،ـ.
ٕٓ -السيرافي ،أبك سعيد الحسف :شرح أبيات سيبكيو ،تحقيؽ :محمد عمي الريح ىاشـ(،د.ط)،
دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ُْٕٗ،ـ.
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ٕٔ -ابف سينا  ،جكامع عمـ المكسيقى ،تحقيؽ :زكريا يكسؼ(،د.ط) ،المطبعة األميرية ،القاىرة،
ُٔٓٗـ.
ٕٕ -الشايب؛ أحمد :األسمكب:دراسة ببلغية تحميمية ألصكؿ األساليب األدبية ،طُِ،مكتبة
النيضة المصرية ،القاىرةََِّ ،ـ.
ٖٕ -شبمنر؛ برند :عمـ المغة كالدراسات األدبية ،ترجمة:محمكد جاد الرب ،طُ ،الدار الفنية
لمنشر كالتكزيع ،القاىرةُٖٕٗ ،ـ.
 -ٜٚالشريؼ الرضي؛ محمد بف الحسيف :ديكاف الشريؼ الرضي ،تحقيؽ :يكسؼ فرحات ،طُ،
دار الجيؿ  ،بيركتُٗٗٓ ،ـ.
ٓ -ٛشريـ؛جكزيؼ ميشاؿ :دليؿ الدراسات األسمكبية(،د.ط) ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر
كالتكزيع،بيركتُْٖٗ ،ـ.
ٔ -ٛالشيخ ،عبد الشافي أحمد عمي :ظاىرة التٌكرار في القرآف الكريـ ،جامعة األزىر ،كمية
الدراسات اإلسبلمية كالعربية ،القاىرة(،د.ت).
ٕ -ٛالشيخ؛ عبد الكاحد حسف :البديع كالتكازم ،طُ ،مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية ،القاىرة
ُٗٗٗ،ـ.
ّٖ :_ _ _ -ديكاف أمنية مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرةُُٕٗ ،ـ.
ْٖ -الصباح ؛ سعاد  :ديكاف إليؾ يا كلدم،طِ ،منشكرات السبلسؿ ،الككيتُٖٗٓ ،ـ.
ٖٓ :_ _ _ -ديكاف فتافيت امرأة ،طُ ،منشكرات أسفار ،بغدادُٖٗٔ ،ـ.
ٖٔ :_ _ _ -في البدء كانت األنثى ،رياض الريس لمكتب كالنشر ،لندفُٖٖٗ،ـ.
الصباح لمنشر كالتكزيع،
ٕٖ :_ _ _ -ديكاف برقيات عاجمة إلى كطني ،طْ ،دار سعاد ٌ
الككيتَُٗٗ ،ـ.
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ٖٖ :_ _ _ -ديكاف قصائد حب،طُ ،دار سعاد الصباح،الككيتُِٗٗ،ـ.
ٖٗ :_ _ _ -ديكاف امرأة ببل سكاحؿ ،طُ ،دار سعاد الصباح لمنشر كالتكزيعُْٗٗ ،ـ.
َٗ :_ _ _ -ديكاف خذني إلى حدكد الشمس،طّ ،دار سعاد الصباح لمنشر كالتكزيع ،الككيت،
ُٕٗٗ ،ـ.
ُٗ :_ _ _ -كالكركد  ..تعرؼ الغضب،طُ،دار سعاد الصباح لمنشر كالتكزيع،
الككيتََِٓ،ـ.
ِٗ -صبح؛ عمي :البناء الفني لمصكرة األدبية في الشعر(،د.ط)،المكتبة األزىرية
لمتراثُٗٗٔ،ـ.
ّٗ -صمكد؛ حمادم :التفكير الببلغي عند العرب،منشكرات الجامعة التكنسية ،تكنسُُٖٗ،ـ.
ْٗ -ضيف؛ شكقي النقد األدبي ،طٔ ،دار المعارؼ( ،د.ت).
ٓٗ :_ _ _ -في النقد األدبي ،طٗ ،دار المعارؼ ،القاىرة ُِٗٔ،ـ
ٔٗ -ضيؼ؛أحمد شكقي :الفف كمذاىبو في الشعر العربي،طُِ،دار المعارؼ ،بمصر(،د.ت).
ٕٗ -الطرابمسي؛ محمد اليادم :خصائص األسمكب في الشكقيات(،د.ط)،منشكرات الجامعة
التكنسية،تكنسُُٖٗ،ـ.
ٖٗ -الطيب؛ عبد ااهلل  ،المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا ،طّ ،الككيتُٖٗٗ ،ـ.
ٗٗ -عاشكر؛ فيد ناصر :التكرار في شعر محمكد دركيش ،طُ ،المؤسسة العربية لمدراسات
كالنشر ،بيركتََِْ،ـ.
ََُ -العبابنة:سامي محمد:التفكير األسمكبي رؤية معاصرة في التراث النقدم كالببلغي الحديث
في ضكء عمـ األسمكب ،طُ ،جدا ار لمكتاب العالمي ،عمافََِٕ ،ـ.
َُُ -عباس؛ إحساف :تاريخ النقد األدبي عند العرب،طْ ،دار الثقافة ،بيركتُّٖٗ ،ـ.
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َُِ -عبد الرحمف؛ إبراىيـ محمد :بناء القصيدة عند عمي الجارـ،طُ ،دار اليقيف لمنشر
كالتكزيع،مصرََِٗ ،ـ.
َُّ -عبد الطيؼ؛ محمد حماسة:بناء الجممة العربية(،د.ط) ،دار غريب لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،القاىرةََِّ ،ـ.
َُْ -عبد المطمب؛ محمد :بناء األسمكب في شعر الحداثة ،طِ،دار المعارؼ،القاىرةُٗٗٓ ،ـ.
َُٓ:_ _ _ -قضايا الحداثة عند عبد القاىر الجرجاني،طُ ،مكتبة لبناف ناشركف،بيركت،
ُٓٗٗـ.
َُٔ :_ _ _ -الببلغة كاألسمكبية ،طُ ،مكتبة لبناف ناشركف ،بيركتُْٗٗ،ـ.
َُٕ -عبداهلل؛ محمد حسف :قصائد حب مف تراث العشؽ إلى جماليات الحداثة ،بحث مف
كتاب :منارة عمى الخميج الشاعرة سعاد الصباح ،المنتدل الثقافي المصرم.
َُٖ -كلد عبدم؛ محمد :السياؽ كاألنساؽ في الثقافة المكريتانية(،د.ط) ،دار نينكل لمدراسات
كالنشر كالتكزيع ،دمشؽََِٗ،ـ.
َُٗ -عبيد؛ محمد صابر:القصيدة العربية الحديثة،طِ ،عالـ الكتب الحديث ،إربدََُِ ،ـ.
َُُ -عتيؽ؛ عبد العزيز :عمـ المعاني،طُ ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
بيركتََِٗ ،ـ.
ُُُ -عتيؽ؛عمر :دراسات أسمكبية في الشعر األمكم شعر األخطؿ نمكذجا،طُ ،دار جرير
لمنشر كالتكزيع ،عمافَُِِ،ـ.
ُُِ -أبك العدكس ،يكسؼ :األسمكبية الرؤية ك التطبيؽ ،طُ ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع،عماف،
ََِٕـ
ُُّ -عزاـ؛محمد :األسمكية منيجا نقديا ،طُ ،ك ازرة الثقافة ،دمشؽُٖٗٗ ،ـ.
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ُُْ -عزت؛عمي :االتجاىات الحديثة في عمـ األساليب كتحميؿ الخطاب(،د.ط) ،شركة أبك
اليكؿ لمنشرُٗٗٔ،ـ.
ُُٓ -عصفكر؛ جابر :مفيكـ الشعر دارسات في التراث النقدم( ،د.ط)،لجنة التأليؼ كالتعريب ك
النشرُٗٗٓ ،ـ.
ُُٔ -ابف عقيؿ :شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،تحقيؽ  :محمد محيي الديف عبد
الحميد،طَِ ،دار التراث ،القاىرةَُٖٗ ،ـ.
الداللة ،طِ ،دار النشر لمجامعات،
ُُٕ -عكاشة؛ محمكد :التحميؿ المغكم في ضكء عمـ ٌ
القاىرة.َُُِ،
ُُٖ -العكبرم؛ أبك البقاء عبد اهلل :شرح ديكاف المتنبي ،تحقيؽ :مصطفى السقا،إبراىيـ
األبيارم،عبد الحفيظ شمبي( ،د.ط)،دار المعرفة،بيركت( ،د.ت).
ُُٗ -عمي؛إبراىيـ جابر:األسمكبية الصكتية (،د.ط) ،أمكاج لمنشر كالتكزيع،عمافَُِٓ،ـ.
َُِ -عمر؛أحمد مختار :معجـ المغة العربية المعاصرة،طُ ،عالـ الكتبََِٖ ،ـ.
عياد؛؛ شكرم محمد :المغة كاإلبداع مبادئ عمـ األسمكب العربي ،طُ  ،إنترناشيكناؿ
ٌُُِ -
بريس ،القاىرةُٖٖٗ ،ـ.
ُِِ :_ _ _ -مدخؿ إلى عمـ األسمكب ،طِ ،مكتبة الجيزة العامة  ،القاىرةُِٖٗ ،ـ.
ُِّ:_ _ _ -اتجاىات البحث األسمكبي دراسات أسمكبية اختيار كترجمة كاضافة ،طُ ،دار
العمكـ لمطباعة كالنشر ،الرياضُٖٗٓ،ـ.
ُِْ :_ _ _ -مكسيقى الشعر العربي ،طِ ،دار المعرفة  ،القاىرةُٕٖٗ ،ـ.
ُِٓ -عياشي؛ منذر:األسمكبية كتحميؿ الخطاب،طُ ،مركز اإلنماء الحضارمََِِ،ـ.
ُِٔ :_ _ _ -مقاالت في األسمكبية دراسة(،د.ط)،اتحاد الكتاب العرب،دمشؽَُٗٗ،ـ
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ُِٕ -عيد؛ رجاء :البحث األسمكبي معاصرة كتراث(،د.ط) ،منشأة معارؼ اإلسكندريةُّٗٗ،ـ.
ُِٖ :_ _ _ -لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحديث( ،د.ط)،منشأة المعارؼ،
اإلسکندريةُٖٗٓ،ـ.
ُِٗ -الغرفي؛ حسف :حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر(،د.ط) ،إفريقيا الشرؽ ،المغرب،
ََُِـ.
َُّ -الغبليينى؛ مصطفى :جامع الدركس العربية طِٖ ،المكتبة العصرية،بيركتُّٗٗ،ـ،
ُُّ -ابف فارس؛ أحمد :ذـ الخطأ في الشعر ،تحقيؽ:رمضاف عبد التكاب(،د.ط) ،مكتبة
الخانجي ،مصرَُٖٗ،ـ.
ُِّ -ابف فارس ،أحمد :الصاحبي في فقو المغة  ،طُ،محمد عمي بيضكفُٕٗٗ ،ـ.،
ُّّ -أبك الفرج؛ قدامة بف جعفر :نقد الشعر ،،تحقيؽ :محمد عبد المنعـ خفاجة ،طُ ،دار
الكتب العممية ،بيركتَُٕٗ،ـ.
ُّْ -فضؿ؛صبلح :نظرية البنائية في النقد األدبي،طُ ،دار الشركؽ ،القاىرةُٖٗٗ،ـ.
ُّٓ :_ _ _ -أساليب الشعرية المعاصرة ،طُ ،دار اآلداب  ،بيركتُٗٗٓ ،ـ.
ُّٔ :_ _ _ -ببلغة الخطاب كعمـ النص (،د.ط) ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب،
الككيت ُٗٗٔ،ـ
ُّٕ:_ _ _ -عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،طُ ،القاىرة ،دار الشركؽ ُٖٗٗ،ـ.
ُّٖ :_ _ _ -عمـ األسمكب مبادئو كاجراءاتو،طّ ،كتاب النادم األدبي الثقافي،جدةُٖٖٗ،ـ.
ُّٗ -قاسـ؛ محمد أحمد ك ديب؛ محيي الديف:عمكـ الببلغة «البديع كالبياف كالمعاني»،طُ،
المؤسسة الحديثة لمكتاب،لبنافََِّ ،ـ.
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َُْ -القاضي الجرجاني؛ عمي بف عبد العزيز :الكساطة بيف المتنبي كخصكمو ،تحقيؽ :محمد
أبك الفضؿ إبراىيـ كعمي البجاكم ،مصطفى البابي الحمبي ،مصر(د.ت).
ُُْ -ابف قتيبة؛ عبد اهلل بف مسمـ  :تأكيؿ مشكؿ القرآف ،تحقيؽ:إبراىيـ شمس الديف(،د.ط) ،دار
الكتب العممية،بيركت،لبناف(،د.ت).
ُِْ -ال قرطاجني؛ حازـ :منياج البمغاء كسراج األدباء ،تحقيؽ:محمد الحبيب ابف الخكجة ،طّ،
الدار العربية لمكتاب ،تكنس ََِٖ ،ـ.
ُّْ -القرعاف؛ فايز عارؼ :في ببلغة الضمير كالتكرار دراسات في النص العذرم ،طُ ،عالـ
الكتب الحديث ،إربدََُِ ،ـ.
ُْْ -القزكيني؛ جبلؿ الديف :اإليضاح في عمكـ الببلغة ،تحقيؽ:محمد خفاجي ،طّ ،دار
الجيؿ ،بيركت(،د.ت).
ُْٓ -ابف القىطَّاع ؛عمي بف جعفر :كتاب األفعاؿ،طُ ،عالـ الكتبُّٖٗ،ـ.
ُْٔ -قطٌكس؛ بسام:دليلالنظرةالنقديةالمعاصرة،مناهحوتيارات،ط،1مكتبةدارالعروبة
للنشروالتوزيع،الكويت2114،م،ص.113
ُْٕ:_ _ _ -سيمياءالعنوان،طيعبدعموزارةالثقافة،دارالبهجة2112،م.
ُْٖ -ال قيركاني؛ الحسف بف رشيؽ :العمدة في محاسف الشعر كآدابو ،تحقيؽ :محمد محيي الديف
عبد الحميد ،طٓ ،دار الجيؿ ،بيركتُُٖٗ،ـ.
ككاز؛ محمد كريـ :عمـ األسمكب مفاىيـ كتطبيقات ،طُ،جامعة السابع مف
ُْٗ -ال ٌ
أبريؿ،ليبياََُِ،ـ.
َُٓ -ككيف؛ جكف :النظرية الشعرية ،ترجمة :أحمد دركيش ،طْ ،دار غريب لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،القاىرةُٗٗٗ ،ـ.
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ُُٓ -ابف مالؾ؛ محمد بف عبد اهلل :شرح تسييؿ الفكائد ،تحقيؽ :عبد الرحمف السيد ك محمد
بدكم المختكف ،طُ ،ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيعَُٗٗ ،ـ.
ُِٓ -مسدم؛عبد السبلـ :النقد كالحداثة ،طُ ،دار الطميعة لمنشر كالتكزيع ،بيركتُّٖٗ،ـ.
ُّٓ :_ _ _ -قامكس المسانيات(،د.ط)،الدار العربية لمكتاب ،تكنسُْٖٗ،ـ.
ُْٓ :_ _ _ -األسمكبية كاألسمكب ،طّ،الدار العربية لمكتاب ،تكنس ُٕٕٗ،ـ
ُٓٓ -مصطفى؛ محمكد :أىدل سبيؿ إلى عممي الخميؿ ،طُ ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع،
ََِِـ.
ُٔٓ -مصمكح؛ سعد :الببلغة العربية كاألسمكبيات المسانية أفاؽ جديدة ،لجنة التأليؼ كالتعريب
كالنشر ،الككيتََِّ ،ـ.
ُٕٓ:_ _ _ -األسمكب دراسة لغكية إحصائية،طّ،عالـ الكتب ،القاىرةُِٗٗ،ـ.
ُٖٓ -مفتاح؛ محمد :تحميؿ الخطاب الشعرم(استراتيجية التناص)،طّ ،المركز الثقافي العربي،
الدار البيضاءُِٗٗ ،ـ.
ُٗٓ -المبلئكة؛ نازؾ :قضايا الشعر المعاصر ،طّ ،منشكرات مكتبة النيضةُٕٗٔ ،ـ.
َُٔ -مندكر؛ محمد :في الميزاف الجديد ،نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،مصرََِْ،ـ.
ُُٔ -ابف منظكر؛ جماؿ الديف :لساف العرب،طّ،دار صادر بيركتُّٗٗ ،ـ.
ُِٔ -مكسى؛ محمد  :دالالت التراكيب دراسة ببلغية ،طّ ،مكتبة كىبة لمطباعة كالنشر،
القاىرةََِْ،ـ.
ُّٔ -مكلينيو؛ جكرج :األسمكبية ،ترجمة :بساـ بركة،طُ ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر
كالتكزيع،بيركتُٗٗٗ ،ـ.
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ُْٔ -مكناف؛ جكرج :مفاتيح األلسنية،ترجمة :الطيب البككش(،د.ط) ،منشكرات سعيداف،
ُْٗٗـ.
ُٓٔ -الميداني؛ عبد الرحمف :الببلغة العربية ،طُ ،دار القمـ ،دمشؽُٗٗٔ ،ـ.
ُٔٔ -ناصر؛ مكية عيسى :ظكاىر أسمكبية في شعر حسف محمد الزىراني،طُ ،مؤسسة االنتشار
العربي ،بيركتَُِٓ،ـ
ُٕٔ -ال ٌنجار؛عبد الفتاح :حركة الشعر الحر في األردف مف العاـُٕٗٗ إلى العاـ ُِٗٗـ،
طُ ،مركز النجار الثقافي ،إربدُٖٗٗ،ـ.
ُٖٔ -النحكم؛عدناف عمي رضا ،المكجز في دراسة األسمكب كاألسمكبية ،طُ ،دار النحكم لمنشر
كالتكزيع ،الرياضََِّ،ـ.
ُٗٔ -الياشمي؛ أحمد :جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع ،تحقيؽ :يكسؼ
الصميمي،،طُ ،المكتبة العصرية ،بيركتُٗٗٗ،ـ.
َُٕ -ابف ىشاـ؛ جماؿ الديف::مغني المبيب عف كتب األعاريب ،تحقيؽ:مازف المبارؾ ،كمحمد
عمي حمد اهلل ،طٔ ،دار الفكر ،دمشؽُٖٗٓ،ـ.
ُُٕ -أبك ىبلؿ العسكرم ؛ الحسف بف عبد اهلل :الصناعتيف ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم كمحمد
أبك الفضؿ إبراىيـ(،د.ط) ،المكتبة العصرية ،بيركتُٖٗٗ ،ـ.
ُِٕ -ىكميركس  :اإللياذة ،ترجمة:سميماف البستاني(،د.ط) ،كممات عربية لمترجمة كالنشر،
القاىرة(،د.ت).
ُّٕ -كيس؛أحمد محمد :االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية،طُ ،المؤسسة الجامعية
لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركتََِٓ،ـ.
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ُْٕ -كيميؾ؛ رنيو ك كأرف؛ آكستف :نظرية األدب ،ترجمة عادؿ سبلمة،طُ ،دار المريخ لمنشر،
الرياضُِٗٗ،ـ.
ُٕٓ -كيميؾ؛ رنيو :مفاىيـ نقدية ،ترجمة جابر عصفكر،الككيت( ،د.ط)،عالـ المعرفةُٖٕٗ ،ـ.
ُٕٔ -ال يافي؛ نعيـ :أطياؼ الكجو الكاحد؛ دراسات نقدية في النظرية كالتطبيؽ ،اتحاد الكتاب
العرب ،دمشؽُٕٗٗ،ـ.
ُٕٕ -ياكبسكف؛ ركماف :قضايا الشعرية،ترجمة :محمد الكلي ،كمبارؾ حنكف ،طُ ،دار
تكبقاؿ،الدار البيضاءُٖٖٗ ،ـ.
ُٖٕ -يحياكم؛ ركاية :شعر أدكنيس البنية كالداللة( ،د.ط)،اتحاد الكتاب العرب،دمشؽََِٖ ،ـ.
ُٕٗ -يحيى؛

محمد:

السمات

األسمكبية

في

الخطاب

الشعرم،

طُ،عالـ

الكتب

الحديث،إربدَُُِ،ـ.
َُٖ -يعقكب؛ إميؿ بديع ،عاصي؛ ميشاؿ :المعجـ المفصؿ في المٌغة كاألدب ،طُ ،دار العمـ
لممبلييف بيركتُٖٕٗ ،ـ.
ُُٖ -ابف يعيش :شرح المفصؿ لمزمخشرم ،تحقيؽ :إميؿ بديع يعقكب،طُ،دار الكتب العممية،
بيركتََُِ،ـ.
ُِٖ -ال يمني؛ نشكاف بف سعيد الحميرل :شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـ ،تحقيؽ:
حسيف بف عبد اهلل العمرم  ،مطير بف عمي اإلرياني ،يكسؼ محمد عبد اهلل ،طُ،دار الفكر
المعاصر ،بيركت ،دار الفكر ،دمشؽُٗٗٗ،ـ.
ُّٖ -يكسؼ؛ حسني عبدالجميؿ :مكسيقى الشعر العربي ،دراسة فنية كعركضية(،د.ط)،الييئة
المصرية العامة لمكتابُٖٗٗ،ـ.
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العممية
المجالت
ّ
ٔ -أحمد؛ صفاء الديف محمد  :األسمكب كالمكقؼ االجتماعي ،مجمة الشؤكف االجتماعية
،اإلمارات ( ،مج ُْ)(،عْٓ)ُٕٗٗ ،ـ.
ٕ -أولمان؛ ستيفن :األسلوب والشخصية ،ترجمة جابر عصفور ،مجلة المجلة ،مصر،
(ع1971،)176م.
ّ-

بكزياف؛ أحمد :شعرية االنزياح (قراءة في المنجز النقدم العربي القديـ) ،اإلمارات،

مجمة آفاؽ الثقافة كالتراث(،مجُِ)(،عْٖ)َُِّ،ـ.
ْ-

بكزيدم؛سميـ :فاعمية التكازم التركيبي في شعر أبي حمك مكسى الزياني بيف النحك

الببلغة  :مقاربة في أسمكبية التركيب الشعرم ،مجمة العمكـ االنسانية ،الجزائر(،عِْ)َُِْ ،ـ.
ٓ-

تريكي؛ مبارؾ :النداء بيف النحكييف كالببلغييف  ،حكليات التراث ،المركز

الجامعي ،المدية( ،عٕ)ََِٕ ،ـ.
ٔ-

جبري؛شفيق:األسلوبهوالرجل،مجلةالمجمعالعلميالعربي،سوريا(،ع،)3

1966م.
ٕ-

جيرك؛ بيير" :األسمكبية الكصفية أك أسمكبية التعبير" ،ترجمة منذر عياشي مجمة

فصكؿ ،مصر( ،عُُّٗٗ ،)ْ-ـ.
ٖ-
ٗ-

حسف؛ جيينة عمي:الببلغة كاألسمكبية،مجمة المعرفة ،سكريا( ،عْْٕ)ََِّ ،ـ.
الحمكني؛محمدخير:النقد

األدبي

كالنظرية

المغكية،

مجمة

المعرفة،سكريا(،عِِّ)ُُٖٗ،ـ.
َُ -حني؛عبد المطيؼ :جمالية االنزياح االستعارم في ديكاف عبد القادر بطبجي مداح
األكلياء الصالحيف ،مجمة الخطاب ،المغرب( ،عٖ)( ،د.ت).
337

ُُ -الحكفي؛ أحمد محمد :قضية األسمكب كالمعنى  ،مجمة البيان ،الككيت( ،عَٖ)،
ُِٕٗـ.
ُِ-

حكلة؛ عبد اهلل :األسمكبية الذاتية أك النشكئية ،مجمة فصكؿ ،مصر(،عُ)،

ُْٖٗـ.
ُّ-

دركيش؛ أحمد :األسمكب كاألسمكبية مدخؿ في المصطمح كحقكؿ البحث كمناىجو،

مجمة فصكؿ ،مصر( ،عُ)ُْٖٗ ،ـ.
ُْ -بف ذريؿ؛ عدناف :األسمكب ك الببلغة،مجمة المعرفة،سكريا( ،عُِّ) ُّٕٗ ،ـ.
ُٓ :_ _ _ -األسمكبية كاألسمكب ،مجمة المعرفة ،سكريا(،عُٔٗ)ُٕٖٗ،ـ.
ُٔ :_ _ _ -األسمكب كالمغة ،مجمة المعرفة،سكريا( ،عَُِٕٓٗٗ ،)َِٔ-ـ.
ُٕ :_ _ _ -التحميؿ األلسني لمشعر ،لجكيؿ تاميف كجاف مكلينك ،مجمة المكقؼ
األدبي(،عُُُّْٖٗ، )ُّْ-ـ.
ُٖ -الربابعة؛ مكسى:التكرار في الشعر الجاىمي :دراسة أسمكبية،مجمة مؤتة لمبحكث
كالدراسات ،األردف(،مجٓ)(،عُ)َُٗٗ ،ـ.
ُٗ:_ _ _ -ظاىرة التكازم في قصيدة الخنساء،مجمة دراسات ،األردف(،مجِِ)(،عٓ)،
ُٓٗٗـ.
َِ -ريفاتير؛ ميكائيؿ :محاكالت في األسمكبية الييكمية،ترجمة:عبد السبلـ المسدم،
مجمة حكليات الجامعة التكنسية ،تكنس( ،عَُ)ُّٕٗ ،ـ.
ُِ -السكيفات؛ صباح ىابس :جدلية الذات كالمكضكع في شعر سعاد الصباح ،مجمة
دراسات الخميج كالجزيرة العربية ،الككيت(مجّٕ)( ،عَُْ)َُُِ ،ـ.
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ِِ -طراد؛ جكرج :التكاتر الفني في تجربة سعاد الصباح ،نمكذج "برقيات عاجمة إلى
كطني" بحث مف كتاب منارة عمى الخميج الشاعرة سعاد الصباح ،المنتدل الثقافي المصرم.
ِّ-

عبدالمجيد ،محمد محجكب محمد :البنية اإليقاعية في شعر إدريس جماع  ،مجمة

العمكـ اإلنسانية،البحريف( ،عِْ)َُِْ ،ـ.
ِْ -عياد؛ محمكد :األسمكبية الحديثة محاكلة التعريؼ ،مجمة فصكؿ ،مصر( ،عِ)،
ُُٖٗـ.
ِٓ-

عيسى متقى زاده ،كبرل ركشنفكر ،نكر الديف يركيف :دراسة أسمكبية في قصيدة

"مكعد في الجنة" مجمة إضاءات نقدية( ،عٗ)َُِّ ،ـ.
ِٔ-

كميرفيؿ :نظرة في معجـ المصطمحات الطبية ،ترجمة :مرشد خاطر ك أحمد

حمدم الخياط ،كمحمد صبلح الديف الككاكبي ،مجمة مجمع المغة العربية ،دمشؽ(،مجّٗ)(،جْ)،
ُْٔٗـ.
ِٕ-

كمينكينبرغ؛ جاف مارم :مف األسمكبية إلى الشعرية ،ترجمة :فريدة الكتاني ،مجمة

السعكدية(،عٗ)ُُٗٗ ،ـ.
ِٖ -لبيب؛حسني سيد :أضكاء عمى األسمكب،مجمة األديب ،لبناف( ،عُِ)ُٕٗٔ ،ـ.
ِٗ -مبارؾ؛ محمد رضا:نظرية التمقي كاألسمكبية منياج التقابؿ الداللي كالصكتي ،مجمة
عالـ الفكر ،الككيت( ،عُ)ََِْ ،ـ.
َّ-

أبك مراد؛ فتحي كشيكاف؛ كفاء :اإليقاع الداخمي في رسالة التربيع كالتدكير

لمجاحظ ،مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث (العمكـ اإلنسانية)(،مجِٖ)( ،عٖ)َُِْ ،ـ.
ُّ -مرادم؛ محمد ىادم ك قاسمي؛مجيد :الرد عمى منظرم انزياحية األسمكب ،رؤية
نقدية ،مجمة إضاءات نقدية(،عٓ )َُِِ،ـ.
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ِّ -المنصكرم؛ عبد الكاحد :القافية في شعر أحمد مطر ،حكلية المنتدل ،العراؽ،
(عِّ)َُِٓ ،ـ.
ّّ -المينا؛ عبداهلل أحمد :تمرد امرأة خميجية قراءة نقدية في شعر سعاد الصباح ،مجمة
دراسات الخميج كالجزيرة العربية ،الككيت(،مجِٖ)(،عَُٓ)ََِِ،ـ.
ّْ -المييرم؛ عبد القاىر:الببلغة العامة ،مجمة حكليات الجامعة التكنسية،تكنس،
(عٖ)ُُٕٗ ،ـ.
ّٓ -نظرم؛ عمي ك كليئي؛ يكنس :ظاىرة االنزياح في شعر أدكنيس،مجمة دراسات
األدب المعاصرة(،عُٕ)ُِٕٗ،ـ.
ّٔ-

اليبيؿ؛ عبد الرحيـ محمد:ظاىرة التكازم في شعر اإلماـ الشافعي ،مجمة جامعة

القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات ،فمسطيف( ،عّّ)َُِْ ،ـ.
ّٕ -الكرقي؛

السعيد

بيكمي:

التمرد

في

شعر

سعاد

الصباح،مجمة

فكر

كابداع،مصر(عّ)ُٗٗٗ ،ـ.
ّٖ -كغميسي؛ يكسؼ :مصطمح [االنزياح] بيف ثابت المغة كالمعيارية الغربية كمتغيرات
الكبلـ األسمكبي العربي ،مجمة عبلمات في النقد ،السعكدية( ،عْٔ)ََِٖ ،ـ.
ّٗ -كىابي؛عبد الرحيـ :نظرية االنزياح الشعرم،مجمةجذكر،السعكدية(،عُٖ)ََِْ،ـ.
العممية
الرسائل
ّ
ّ
ُ-

امحمد؛شميـ:أسمكبية التعبير المغكم في شعر سميح القاسـ  ،رسالة ماجستير،

جامعة قاصدم مرباح ،الجزائرَُِْ،ـ.
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ِ-

زينة؛ صفية:القصيدة العربية في مكازيف الدراسات المسانية الحديثة ،رسالة دكتكراه،

جامعة السانيا كىراف،الجزائرَُِِ،ـ.
ّ-

خميؿ ؛عبد القادر مرعي :الجمؿ االفصاحية في ديكاف الشابي دراسة منيجية

تطبيقية ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرمكؾ،إربدُٖٗٔ،ـ.
ْ-

ارجح؛ سامية :أسمكبية القصيدة الحداثية في شعر "عبداهلل حمادم" رسالة دكتكراه

جامعة العقيد الحاج لخضر َُُِـ.
ٓ-

شادة ؛سمػمى :البنية اإليقاعية في ديكاف "أعاصير مغرب" لػ "عباس محمكد العقاد"

رسالة ماجستير ،كمية اآلداب،جامعػة محمد خيضر بسكرة ،الجزائرَُِٓ ،ـ.
ٔ-

شكاؿ؛ أـ كمثكـ :جماليات المغة الشعرية في ديكاف "الطكفاف" لػنزار بريؾ ىنيدم،

رسالة ماجستير ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائرَُِْ ،ـ.
ٕ-

ميمكد؛ ككداد :البنى األسمكبية في الشعر الجزائرم المعاصر ،رسالة ماجستير ،

جامعة قاصدم مرباح-كرقمة(،د.ت).

البرامج المتمفزة
ُ-

الصباح؛ سعاد :مقابمة متمفزةََِٖ/ٓ/ٖ ،ـ ،قناة الجزيرة ،برنامج رائدات ،الحمقة

العاشرة ،تقديـ :ركاف الضامف
).)https://www.youtube.com/watch?v=gICo_DADb2U
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