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 خالصة ال

ىر اإلعجػػاز المغػػوي ومػػا ينتجػػو مػػف دالال  تبعػػًا يمثػػؿ المػػنيس االسػػموبا منيجػػًا كادػػ ًا لمعديػػد مػػف مظػػا 
 لزوايا النظر التا يقـو عمييا. 

وفا بحثنا ىذا تحاوؿ تسميط الضوء عمى منيجية ت يد مػف رييػة اسػموبية ذا  طريقػة موّجيػة تػتم ص فػا 
الم بػػر  أّف لكػػؿ نػػص دػػعري نمطػػًا قراضي ػػا ت رضػػو طبيعػػة القاػػيد، المػػراد دراسػػتياص وىػػا فػػا ىػػذا البحػػ  قاػػيد،  

الكثيػػر مػػف  ضػػايا التػػا كانػػ  قاضمػػة لنػػذاؾص ولػػوأىػػـ القبأنػػو لمدػػاعر بػػدر دػػاكر السػػيامص يواػػؼ موضػػوعيا مػػف 
الػػدالال  المقاػػود،ص واق ػػيف فييػػا عمػػى أىػػـ البنيػػا  الدالّػػة ومحاولػػة ت سػػيرىا وفقػػًا لمبنػػاء الكمػػا لمقاػػيد،ص لػػذا جػػاء 

 -عاًل وسياديًا فا القايد، موضوع الدراسةص وىا:البح  عمى ثالثة مستويا  دّكم  بمجمميا حضورًا فا
 المستوى االيقاعا.  -
 المستوى التركيبا. -
 المستوى الداللا.  -

Abstract 

Approach represents a stylistic approach to revealing many of the aspects of the 

miracle of language and produced connotations depending on the viewing angles 

underpinning. 

In this research is trying to shed light on the methodology benefit from seeing stylistic 

same way directed is that each text capillary pattern dyslexia imposed by the nature of 

the poem to be studied, which in this research poem (Detective) of the poet Badr 

Shakir Sayyab, described the theme of the most important issues that existed at the 

time, and have a lot of unintended connotations, standing where the most important 

structures function and try to be interpreted in accordance with the overall 

construction of the poem, so the search was on three levels as a whole formed an 

active presence in the poem and a sovereign subject of the study, namely: - 

- Rhythmic level. 

- Compositional level. 

- The semantic level. 

 المخبر

 : ٔ قاؿ السيام
 أنا ما تداء : أنا الحقيْر 

 ابَّاغ أحذية الغزا،ص وباضع الدـ والضمير
 لمظالميف. أنا الغرام

 يقتا  مف جث  ال راخ. أنا الدمارص أنا ال رام!
 د ة البغّا أعّؼ مف قمباص وأجنحة الذبام

 أنقى وأدفأ مف يدي. كما تداء... أنا الحقير!
 إذا تتبَّعتا  طاؾ –لكفَّ لا مف مقمتّا 
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 إبرتيف –وتقّرتا قسما  وجيؾ وارتعادؾ 
 ستنسجاف لؾ الدراؾْ 

 وحوادَا الك ف الممطَّخ بالدماءص وجمرتيفِ 
 ترّوعاف رياؾ إف لـ تحرقاْؾ!

 وتحوؿ دونيما ودونؾ بيف ك ّا الجريده
 فتنّد لىتؾ المديده

 وتقوؿ "أابح اليرانا"... بيد أف دما يراؾ
 يف.إنا أحّسؾ فا اليواء وفا عيوف القارض

ـَ يقرأوف: ألفَّ تونس تست يؽ عمى النضاؿ؟ ِِ  ِؿ
 وألف ثّوار الجزاضر ينسجوف مف الرماؿْ 

 ومف العوااؼ والسيوؿ ومف ليا  الجاضعيف
 ك ف الطغا،؟ وما تزاؿ قذاضؼ المتطوعيف

 يا رف فا غسؽ القناؿ؟
ـَ يقرأوف وينظروف إلاَّ حينًا بعد حيف  ل

 كالدامتيف؟
 ؿْ سيعمموف مف الذي ىو فا ضال

 وألّينا ادُأ القيود.. ألّينا ادأ القيود..
 -ألّينا..

 نيض الحقير
 وسأقت يو فما ي ّرص سأقت يو إلى السعير.

 أنا ما تداء: أنا المضيـص أنا الغبّاص أنا الحقود
 لكنَّما أنا ما أريد: أنا القوّيص أنا القدير.

 أنا حامؿ األغالؿ فا ن ساص أقيِّد مف أداءُ 
 ص وأستبيح مف ال دودبمثميف مف الحديد

. أنا المايرص أنا القضاء.  ومف الجباه أعُزىفَّ
: إذا تمّيم بالوقود  الحقد كالتنور فاَّ

 أط أ فا وجوه األمَّيا ْ  -الحبر والقرطاس-
ص وأوقؼ الدـ عف ثدي المرضعا .  تنورىفَّ

 فا البدء كاف يطيؼ با َدَبٌح يقاؿ لو: الضمير
 ـ ال  ير.أنا منو مثؿ المص يسمع وقع اقدا

 َدَبٌح تن َّس ثـ ما 
 والمص عاد ىو ال  يْر.

 فا البدء لـ أُؾ فا الاراع سوى أجير
ر  لمبكاء-كالباضعا  حميبيّفص كما تيجَّ

 فا اليند النساء.-ولندم موتى غير موتاىفّ 
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 قد أمعف الباكا عمى مضٍضص فعاد ىو البكاء!
 ال وؼ والدـُ والاغَّار. فأي داء ارتجيو؟

 دـٌ وفا أذناَّ وْىوىة الدماء فعمى يديَّ 
 كريو! فا فما طعـٌ  وبمقمتاَّ دـٌص ولمّدـ

 أثقؿ ضميرؾ باآلثاـ فال يحاسبؾ الضمير
 .الجريمة بالجريمة والضحية بالضحايا سِ نْ ول

 التمسح الدـ عف يديؾ فال تراه وتستطير
 ل رط رعبؾ او ل رط أساؾ.. واحتضف ال طايا

 . ز ال طاياتنُس مف و  بأدّد ما وسع احتضافٌ 
 عظاـ أوقوتا وقوُ  بنّا لحـٌ لدما 

 عماَّ كالحمـ المستعر،ص األناـ فميحقدفَ 
 لا لنذاؾص وال أكوف  و،ً وا إكا اليكون

 وري  قابيؿ المعيف سيسألوف
 عف القتيؿ فال أقوؿ:

 "أأنا الموّكؿص ويمكـ بأ ا؟" فإف الم بريف
 باآل ريف موّكموف!

 !بو الدماْر  سحقًا ليذا الكوف أجمع وليحؿّ 
 مالا وما لمناس؟ لس  أبًا لكؿ الجاضعيف
 وأريد أف أروى وأدبع مف طوى كاآل ريف

 تقارحْ ينزلوا با ما استطاعوا مف سبام ولفم
 لا ح نة القمح التا بيدي ودانية السنيف

 ىا الربيع مف الحيا، - مس وأكثر.. أو أقؿ-
 فميحمموا ىـ بالغد الموىـو يبع  فا ال ال،

 ءص وبالبيادر وانتاار الكادحيفروح النما
 األحالـ تدبع مف يجوعكان   فْ فميحمموا إ

 نا سأحيا ال رجاء وال أدتياؽ وال نزوعصإ
 الداء غير الرعم والقمؽ الممض عمى الماير

 ساء الماير!
 المرير بوِ رّباه أف المو  أىوف مف ترق  

 ساء الماير:
ـَ كنَ  أحقر ما يكوف عميو إنساٌف حقير؟!  ِل

ال تعػػد المغػػة سػػننا مكرسػػة او مجػػرد ادػػارا  ااػػطمح عمييػػا تػػتحكـ بيػػا قػػوانيف تركيبيػػة محػػدد، بػػؿ ىػػا     
افااح وادالؿ وتعبير يحقؽ اتااؿ وت اىـ بيف  البا   المتكمـص والمتمقا السامع فيا وسػيمة ت اطػم كميػا تعبيػر 

وعػدىا كمظيػػر –ن سػية واالجتماعيػة اػػورتيا فػا ظروفيػا ال –وتكدػؼ مادتيػا المسػتيمكة عػف انتاجيػة المم وظػا  
. لػذا فػاف "العمػؿ االدبػا بنػاء لغػوي يسػتغؿ كػؿ امكانيػا   ٕ افااحا لمتعبير يحكا عف  اوايا  ىذا التعبيػر
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.وىػذا األمػر  ٖ "متمقػا  بػر، جديػد، من عمػة بالحيػا،المغة الموسيقية والتاويرية وااليحاضية والدالػة فػا اف ينقػؿ الػى ال
س االسموبا بوا و منيجًا اجراضيػًا دػموليًا وىػو نػابٌع مػف االسػموم الػذي اىػتـ بدراسػتو الػدرس يقع عمى عاتؽ المني

البالغا العربا و ااضاو ال اعمة فا التعبير القرلنا فا رحمة الكدؼ عف سّر االعجاز فيو وقد تعدد  معانيػو 
ويواػؼ بأنَّػو   ٗ الد ص ن سػو" التا ا تمؼ الدارسوف فييا عمى ا تالؼ مداربيـص ومف ابرز ىذه المعانا " ىو

 . ٘ " الطريقة لمتعبير عف ال كر بواسطة المغة"

"  ز معانييػػا مػػا أورده  جاكبسػػوف  فػػا أنيػػاوتبعػػًا لػػو قػػد ا تم ػػ  زوايػػا النظػػر لمعػػانا االسػػموبية   ومػػف ابػػر 
ص   ٙ انية ثانيػػًا"بحػػ  عمػػا يتميػػّز بػػو الكػػالـ ال نػػا عػػف بقيػػة مسػػتويا  ال طػػام اواًلص وسػػاضر ااػػناؼ ال نػػوف االنسػػ

ص ويراىػا   ٚ ورلىا   بيارجيرو  " بالغة حديثة ذا  دكؿ مضاعؼص إنيا عمػـ التعبيػرص وىػا نقػد ليسػاليم ال رديػة"
  د. نػػػػػػػػػػػػػػػور الػػػػػػػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػػػػػػػّد  واػػػػػػػػػػػػػػػ ًا لمظػػػػػػػػػػػػػػػاىر، المغويػػػػػػػػػػػػػػػة   المدػػػػػػػػػػػػػػػكمة  لم طػػػػػػػػػػػػػػػام األدبػػػػػػػػػػػػػػػا وتحميميػػػػػػػػػػػػػػػا

   ٛ سياؽ النص أو إظيار التعسؼ فا ت سيره.والبح  فا دالالتيا وأبعادىا الجمالية ال نية مف دوف تجاوز  
المغوي ومتعمقاتػو الدالليػة اسػتنادًا الػى زوايػا  اإلعجازىو منيس كادؼ لمكثير مف جوانم  األسموبافالمنيس 

االحاػػػاضية  واألسػػػموبيةالبالغيػػػة وىنػػػاؾ اسػػػموبية التمقػػػاص  باألسػػػموبيةالنظػػػر التػػػا يقػػػـو عمييػػػاص فينػػػاؾ مػػػا يعػػػرؼ 
يةص وغيرىػػاص إاّل أننػػا نبحػػ  ىنػػا فػػا منيجيػػة ت يػػد مػػف الرييػػة االسػػموبية بطريقػػة فييػػا نوعػػًا مػػف الاػػوت واألسػػموبية

التوجيػوص وفرضػػية ىػذه الرييػػة تػػتم ص فػا أّف لكػػؿ   نػص دػػعري  نمطػػًا قراضيػًا ت رضػػو طبيعػة القاػػيد،  موضػػوع 
م بػر  لمدػاعر السػيام بواػؼ فػا تطبيقاتػو عمػى قاػيد،  ال إليػوالدراسة  وقد است اد البح  مػف المػنيس المدػار 

موضوعيا مف أىـ القضايا القاضمة لنذاؾ والناطقة بالكثير مف المعانا المقاود،ص وعميو حاول  الوقوؼ عمى اىـ 
 البنيا  الدالة فيياص وت سير ىذه البنيا  فا ضوء البناء الكما لمنص. 

يقػػـو  أفْ ص والضػػرور، المنيجيػػة تقتضػػا ىػػذه البنيػػا  تمػػارس فػػا الػػنص حضػػورا سػػياديا الفتػػا لالنتبػػاه أفّ عممػػا 
  -تحميما عمى ثالثة مستويا  :

 المستوى االيقاعا. -
 المستوى التركيبا.  -
 المستوى الداللا. -

 المستوى االيقاعي -اوال :
البنػػى النغميػػة التػػا نسػػمييا  موسػػيقى  تحمػػؿ دػػبيا منطقيػػا دػػديدا بادػػكاؿ الدػػعور  أفّ الباحثػػا :"  إحػػدىتػػرى 

  ٜ موسيقى ىا النظير النغما لمحيا، االن عالية".االنسانا  ... فال
 وقد ورد المستوى االيقاعا فا قايد، السيام عمى محوريف :

 : الاوتا  وقد جاء متدا اًل مع المستوى الثانا : العروضا. األوؿ
والقاػػػيد، مػػػف الناحيػػػة العروضػػػية قػػػد ورد  عمػػػى البحػػػر الكامػػػؿ  مت ػػػاعمف  ذي الزحافػػػا  ومنيػػػا  الترفيػػػؿ  

 مت اعالف .  
وربمػػا يعػػود ا تيػػار السػػيام ليػػذا البحػػر عمػػى وفػػؽ رييػػة ابػػراىيـ انػػيس نتيجػػة " حالػػة اليػػأس والجػػزع يت يػػر 

والبحػػر الكامػػؿ ىػػو مػػف   ٓٔ عػػاد، وزنػػا طػػويال كثيػػر المقػػاطع ياػػم فيػػو مػػف ادػػجانو مػػا يػػن س عػػف حزنػػو وجزعػػو"
ة الن سية التا كانػ  تعتػري السػيام لنػذاؾ بػؿ وتُػْدما فيو االنسم لمحال  ٔٔ البحور الطويمة ذا  المقاطع الكثير،.

نظػػاـ القافيػػة فييػػا جػػاء عمػػى النحػػو  أفّ روحػػو المتعبػػة و يػػر مػػف يسػػتوعم ىػػذه االحاسػػيس بحػػر الكامػػؿ.  ونجػػد 
  ٕٔ  -:ف يعود لالاطداـ بنمط مغايرص نحوالمزدوج والذي يمثؿ كسر لتوقع المتمقا الذي تغذى ذىنو بنمط معي

 أنا الحقير . أنا ماتداء :
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   ...   والضمير 
 الغرام  أنالمظالميف. 
 نا ال رام !أ  ...   
 لذبام ا  ...   
 نا الحقير !أ  ...   
 تبعتا  طاؾ ت  ...   
 برتيف إ  ...   

وىذه القافية تكوف موزعة بػيف حػرؼ الػروي  الػراء  وىػو الميػيمف عمػى القاػيد، مػع  البػاءص والكػاؼص والنػوفص 
يػػاءص والػػداؿص اليمػػز،ص التػػاءص المػػيـص العػػيف ص وىػػذا التنػػوع مقاػػود " يػػنـ عمػػى وعػػا تركيبػػا واضػػح والػػالـص وال

   ٖٔ تحقؽ بو القايد، ميمة دعرية اكبر مف مجرد كسر الجمود ورتابة القافية الموحد، "
  ،نا عدػر عػدد مػرا  وروده دا ػؿ الػنص اذ انػو ورد  ثمػا إحاػاءورييتنا عمػى اعتبػار ىيمنػة  الػراء  تتجسػد فػا 

نقػوؿ  فإننػامر، قياسا بالقوافا اال رص وىو بيذا يمثؿ ظاىر، اسػموبية الفتػة لممتمقػا وكمحاولػة لت سػير ىػذه الظػاىر، 
تػػديف عمميػػا   ألنيػػا  موضػػوع القاػػيد، سياسػػيا أفّ ماعممنػػا  إذاالدػػاعر فػػا محاولػػة لم ػػروج مػػف ازمػػة سياسػػية  إفّ 

ن سر ىذا الديوع عمى مستوى التجربة الكميػة  أفْ النصص ونستطيع عمى مستوى  إدانتووقد جاء   صالقمع السياسا
لمدػػاعر ضػػمف مجموعتػػو الدػػعرية التػػا ضػػم  ىػػذه القاػػيد، وىػػا مجموعػػة  اندػػود، المطػػر  وممػػا يسػػوغ كالمنػػا 

دػيوع قافيػة  الػراء  فػا التجربػة الكميػة لمدػاعر  أفّ  إلػىالدراسة االحااضية التا قاـ بيا  حسف ناظـ  حيػ  ذىػم 
 –وربمػا مػف غيػر وعػا –السػيام ن سػو يسػعى  إفّ  –ىنا  –ذه المجموعة محاولة " ل مؽ حالة توازفص ولنقؿ فا ى

الى  مؽ حالة التػوازف تمػؾ بػيف مايدػيع مػف كبػ  ومحاولػة ت  يػؼ ىػذا الكبػ  عبػر تكػريس اػوتا يجػدد حركيػة 
 انذاؾ.   ٗٔ يا ذا  الداعر"الن س ويكسر جمودىا كيما تنطمؽ وتتمرد مف اسار الوقاضع الطاغية التا تعيد

القافية وبعد كسرىا عبر سطريف  أفّ الدعرية التا تبدأ بقافية الراء تنحو عد، مناح منيا : األسطر أفّ ونالحظ 
 -:  ٘ٔ القافية االامية  الراء ص نحو إلىتعود  أفْ سطر مف النادر ة أاو ثالث

 أنا ماتداء : أنا الحقير 
 والضمير  اباغ أحذية الغزا،ص وباضع الدـ

 لمظالميف. انا الغرام 
 ال رام ! أناالدمارص  أنايقتا  مف جث  ال راخ. 

 الذبام  وأجنحةد ة البغا أعؼ مف قمباص 
 دفأ مف يديص كما تداء... أنا الحقير!أنقى وأ

وبدكؿ غير مبادر يبدأ مقطعيا باو  الراء عمى مستوى القافية ثـ ينكسر بقافيػة ا ػرى ليعػود حػاال  أنيا أو
   ٙٔ ن سيا وعمى دكؿ متواؿ  نحو األ رىالقافية  إلىاو  الراء ومف ثـ ينكسر بالعود،  إلى

 اثقؿ ضميرؾ باالثاـ فال يحاسبؾ الضمير 
 الجريمة بالجريمة والضحية بالضحايا  نَس ول

 ال تمسح الدـ عف يديؾ فال تراه وتستطير 
 ..واحتضف ال طايا أساؾل رط  أول رط رعبؾ 

وىو تكػرار القافيػة بدػكؿ مبادػر بحيػ  تتجػاوز المماثمػة الاػوتية السػطريف الدػعرييف الػى ثالثػة   راآلاما النظاـ 
   ٚٔ ص  نحو :أربعة أواسطر 
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 الداء غير الرعم والقمؽ الممض عمى الماير 
 ساء الماير !

 مف ترّقبو المرير  أىوفالمو   أفّ رباه 
 ساء الماير!

 ؟! حقير إنسافمايكوف عميو  أحقركن   ـَ لِ 
 .  ٛٔ دطر بيف مسترسؿ ومتوسط وقاير تموينا لمعبارا  مانحا ليا الحيا،.أطواؿ األيض ا اال تالؼ فا 

وممػػا ينػػدرج ضػػمف االيقػػاع ومػػا يولػػد مػػف تنػػاغـ موسػػيقا مايسػػمى بتماثػػؿ العالمػػا  وقػػد ورد  موظ ػػة فػػا 
يجتمػع اػوتاف فػا  أف ااػة وىػا  بطريقػة األاػوا الرباعية تتماثؿ فييػا  األفعاؿالنص السيابا. فا نوع " مف 

كممػػة واحػػد، بدػػكؿ سػػماه جػػاف بيػػر دوسػػري البػػري  التنسػػيؽ المتاػػؿ مػػف التكريػػر المعجػػؿ   ورمػػز لػػػػو   أ م/ 
 ٓ ٜٔ أ م "

    ٕٓ ومثاؿ ىذا قوؿ السيام:
 وىوىة الدماء  اَّ نَ ذُ وفا أُ  فعمى يدي دـٌ 

سػػػمية وتكػػػرار ىػػػذا عمػػػى الاػػػيغة األكريػػػر المعجػػػؿ  ورد  فم ظػػػة  وىوىػػػة  ذا   تنسػػػيؽ متاػػػؿ فػػػا الت
يقاعياالاو  عمى الايغة التا ىا عميو كاف مطمبا دالليا  زيػاد،  أفّ واحد ويكدؼ ال حص ال يمولػوجا  أففا  وا 

يمثػػؿ تقويػػة لداللتػػو زيػػاد، عمػػى مايضػػي و الجانػػم االيقػػاعا مػػف  إنمػػاالاػػو  عمػػى ال عػػؿ الثالثػػا ليكػػوف رباعيػػا 
   ٕٔ  عؿ تااعد طاقة التعبير.تااعد قو، الدحنة التأثيرية ب

  -كما قد ورد  تكرارا  منوعة منيا عمى مستوى مقطع فا قوؿ الداعر :
  انا ماتداءص انا الحقيرص الينا ادأ القيودص ساء الماير  

ومنيػػػا عمػػػى مسػػػتوى جممػػػة قولػػػو :  سػػػأقت يو ص ومنيػػػا عمػػػى مسػػػتوى كممػػػة متمػػػثال بم ظػػػة :  انػػػاص ضػػػميرص جريمػػػةص 
قػػػوتا  عممػػػا اف بعػػػض ىػػػذه التكػػػرارا  تعطػػػا دالال  متعػػػدد، عمػػػى مسػػػتوى البنيػػػة الموسػػػيقية ضػػػحيةص  طايػػػاص 

 ال ارجية والدا مية لمقايد،. 
مػف ايرادىػا اوؿ  أبيػا فعمى المستوى ال ارجا يدكؿ االيطاء النػاجـ مػف تكػرار الكممػة القافويػة بعػد سػبعة 

بنيػة التوقعػا  لػدى المتمقػا واثػار، الدىدػة لديػو مػف ص وقد دكؿ االيطاء فا النص وظي ة جمالية ىا كسر  ٕٕ مر،
    ٖٕ  الؿ السياؽ ومما جاء فيو:

 ل رط رعبؾ او ل رط اساؾ...واحتضف ال طايا 
  .مف و ز ال طايا تنسُ  بادد ما وسع احتضافٌ 

    ٕٗ ومنو:
 لمبكاء –كالباضعػػػػػػػػػػػا  حميبيفص كما تيجر 

  ...   
 د ىو البكاء !قد امعف الباكا عمى مضضص فعا

  ٕ٘ -ونالحظ مف  الؿ االستقراء ورود تكرار منتظـ فا القايد، قاؿ الداعر:
 الجريمة بالجريمة والضحية بالضحايا. ولْنَس 

وييدؼ ىذا التكرار الى تكثيؼ المعنى فا النص وتاكيده لممتمقا ومما جاء فا ذلؾ تكرار ضػمير المػتكمـ 
الد اية ن سيا بن سػيا والتػا ربطيػا باػ ا  سػمبية ال تنسػجـ والضػمير   انا  الذي كاف اليدؼ منو تكريس ادانة

ـ وال وقية وقد ورد التكرار عمى ىيضة تكرار فكر، ذكرىا الداعر اراحة فا ناػو الدػعري ي انا  الداؿ عمى التض 
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ا وىػػا  الحقػػد كػػالتنور  لمػػا يثيػػره مػػف ضػػغاضف وي م ػػو مػػف ضػػحايا ثػػـ يعػػود ليكػػرر ىػػذه ال كػػر، عمػػى نحػػو ضػػمن
  ٕٙ قاضال:

 فميحقدف عما كالحمـ المستعر،صاالناـ 
والحمـ المستعر، ىػا  التنػور ص والتكػرار الػوارد فػا السػطر الدػعري ال لغػرض التأكيػد فحسػم وانمػا تاسيسػا لقضػية 
ذا  بعػد اعمػؽ فػا البنػاء المجتمعػا ىػا القضػية السياسػية ومػػا تتمقطػو باظ ارىػا مػف ضػحايا ومػا تنثػو مػف جػػراضـ 

 ا حالة عدـ ات اذىا المسار الاحيح واليدؼ االسمى الذي يتطمع لو الجميور ومنيـ السيام. واحقاد ف
الاػياغة  أوفػا الجػذور  –وىناؾ فا النص مايسمى  تكرار التالدا  الذي " يقـو عمى دحف النص بمتدػابيا  

 أوى البسػيط الػذي منػو بػدأ الػ أ ػرىلكنو بعد ذلؾ يت مص مف تمؾ المتراكما  تػدريجيا ليعػود مػر،  –فا ال كر،  أو
 :  ٕٛ ص ومنو قوؿ الداعر ٕٚ  ربما يتالدى كمية"

 نا ادأ القيود.. القيود.. أليّ  ينا ادأُ وألّ 
   -ناأليّ 

نجد اف الداعر كرر عبار،  ألينا ادأ القيود  مرتيف ثػـ ذكرىػا ثالثػا مػع حػذؼ  اػدأ القيػود  " واسػتعاض 
عتمادا عمى السياؽ. وكأنيا كان  جمػال يرددىػا الم بػر بينػو وبػيف ن سػو عنيا بعالمة الحذؼ لتبقى داللتيا مقدر، ا

 .  ٜٕ وقبؿ اف يرددىا لممر، الثالثة انتبو الى نيوض الد ص الذي يقـو بمراقبتو مف مكانو فقطع جممتو ولـ يكمميا"
 ثانيا : المستوى التركيبي 

تػػد ؿ ضػػمف تركيػػم معػػيف يدػػكؿ فػػا  المغػػةص والمغػػة ىػػا ال ػػاظ وىػػذه االل ػػاظ أداتػػوالدػػعر ىػػو فػػف قػػولا 
وىذا الم يـو يقودنا الػى عمميػة   ٖٓ النياية النص بكميتو كما يدكؿ الجممة التا يتضمنيا النص وعمى نحو جزضا.

راػؼ االل ػػاظ وا ػػذىا موضػػعيا دا ػػؿ ىػذا التركيػػم وىػػو مػػا سػػماه عبػػد القػاىر الجرجػػانا بعمميػػة الػػنظـ قػػاضال فػػا 
تضع كالمؾ الوضع الػذي يقتضػيو عمػـ النحػوص وتعمػؿ عمػى قوانينػو وااػولوص  أفْ  الإذلؾ " واعمـ اف ليس النظـص 

 . ٖٔ "التا رسم  لؾص فال ت ؿ بداء منياوتعرؼ مناىجو التا نيج ص فال تزيغ عنياص وتح ظ الرسـو 
ص  ٕٖ أجزاضػووىذا يحيمنا الى دالال  النظـ والتا منيا التماسؾ السياقا المبنا عمػى عالقػا  متدػابكة بػيف 

لممبػػدع فػػا اسػػموبو النيػػا تػػرتبط بحركػػة  أىميػػةلالمكانػػا  النحويػػة التػػا تحيػػؿ الييػػا المعرفػػة بقواعػػد النحػػو  فّ لػػذا فػػإ
يو متاؼ فا جانم مف جوانم المغة ف إبداعا أدباالمغة فا تحوالتيا مف  طام ابالغا ن عا الى لغة  طام 

 . ٖٖ باالنتياؾ كما وا و المعااروف
بم ػاىيـ ودالال  بوسػاطة العالقػة التػا تقيميػا  األدبػاالمعروفة التا تثري العمؿ  واتوأدولالسموم النحوي 

 عبد القاىر الجرجانا فا نظريتو النظـ.  إليو أداروقد  ص ٖٗ فيو
 . ٖ٘ األسموبيةعمما اف النحو بمعناه التركيبا يدكؿ بير، ميمة ومركزية مف بير التقاء الدراسا  

 فا دا ؿ النص.  ٖٙ تو يمثؿ توظيؼ امكانا  المغة وقواعدىافا واحد مف دالل واألسموم
والمستوى التركيبا قد ات ذ منحييف فا دراستو االوؿ : دمؿ ما ااطمح عميو فا االسموم باالنحراؼ أي 

 م ال ة الرتم الموضوعة فا ااؿ قواعد المغة او العدوؿ التركيبا. 
 ص يحمؿ جماال فنيا.   ٖٚ وؼ فيو  طأ اال انو  طأ مقاودوىو كما يراه جاف كوىف انزياحا عف المعيار المأل

مػػف غيرىػػا وىػػا مم تػػة لمنظػػر قاػػدىا الميلػػؼ عمػػى وعػػا منػػو  أكثػػرظػػواىر اػػياغية سػػياقية ورد   -والثػػانا : 
 ص اراده الميلؼ.   ٖٛ وراءه سبم ما إّنماترداده لم ظة معينة  أفّ بتكرارىا اـ عمى عدمو عمى الرغـ مف 

  -  الوارد، فا النص السيابا والتا تراوح  بيف المنحييف المذكوريف ان ا :ومف ابرز السما
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متتاليا  متعاقبة  طيػاص ولكػا تػدرؾ بواػ يا  أويعد النص بناءا متكامال وىو " عبار، عف جمؿ  -:الواؿ  - أ
 .  ٜٖ وحد، متماسكة تحتاج الى عناار رابطة متنوعة تاؿ بيف اجزاء النص "

جرجػػانا الػػى دػػرط اسػػاس لتحقيػػؽ  الواػػؿ حي  قػػاؿ : "وال يتاػػور ادػػراؾ بػػيف دػػيضيف وقػػد ادػػار عبػػد القػػاىر ال
ا ال نػرى ىاىنػا حكمػا ّنػقمنػا :زيػد قػاضـ وعمػرو قاعػدص فإ فْ إّنػا وا  حتى يكوف ىناؾ معنى يقع ذلؾ االدراؾ فيو....ثـ 

ال  إّنػانػى الجمػعص وذلػؾ  ر نحاؿ معو عمػى معأمًرا ل الواو  جاء  لمجمع بيف الجممتيف فيوص فانا نرى  أفنزعـ 
نقػػوؿ :زيػػد قػػاضـ وعمػػرو قاعػػدصحتى يكػػوف عمػػرو بسػػبم مػػف زيػػد وحتػػى يكونػػا كػػالنظيريف والدػػريكيفص وبحيػػ  اذا 

   ٓٗ يعرؼ حاؿ الثانا " أفعناه  األوؿعرؼ السامع حاؿ 
يعنػػا وىػػو ماذىػػم اليػػو  جػػاف كػػوىف  مػػف المعااػػريف فػػا الغػػرم متحػػدثا عػػف الواػػؿ   "والواػػؿ بمعنػػاه االعػػـ 

يحاؿ دا ؿ ال طامص كما يمكف اف يحاؿ  ارجػو  ... يتحقػؽ الواػؿ فػا المغػة  أفْ الجمعص وىذا داء يمكف 
ربػػػط  و.او  ...   أدا،تكػػػوف  أفْ الػػػربط التركيبيػػػة التػػػا يمكػػػف  أدا،ظػػػاىر، ب ضػػػؿ  إحػػػداىماالعاديػػػة فػػػا اػػػورتيفص 

 . ٔٗ والثانية مضمر، وتتحقؽ بمجرد القراف دوف ادا، "
حػػػروؼ ىػػػا : الػػػواوص ال ػػػاءصاو  وقػػػد كػػػاف حػػػرؼ  الػػػواو  ىػػػو  ةالواػػػؿ فا القاػػػيد، عمػػػى ثالثػػػوقػػػد ورد  

 المييمف قياسا بحرفا الواؿ  ال اء و  او  حي  ورد ثماف واربعوف مر، فا القايد، قياسا باال ريف.
 وقػػد اورد الدػػػاعر الواػػػؿ لغػػػرض بالغػػػا فػػػا ىػػػذه القاػػػيد، وىػػػو تكػػػريس المحمػػػة بػػػيف اجزاءىػػػا مػػػف جيػػػة وضػػػـ

لػػدماء مػػف االبريػػاء  مجموعػػة مػػف الػػدالال  التػػا تحتمميػػا د اػػية الم بػػر مػػف حقػػد ومػػو  الضػػمير وارتدػػاؼ ا
يواػػؿ لممتمقػػا تاػػورا وافيػػا  أفْ غرسػػة فػػا د اػػو وقػػد اسػػتطاع السػػيام بوسػػاطة  حػػرؼ الػػواو واػػ ا  ل ػػرى من

ناىػا تتاػػاعد فػا الػػنص مػػع عػف الاػػراعا  المتعػدد، التػػا تقػػؼ وراء الم بػر او تعتمػػؿ فػا دوا مػػوص والتػػا الحظ
عمػى األغمػم  أكمميػا قاضمػػة  –ص والتػا مػف المتعػذر اسػتقطاع جػزء منػو لمداللػة عميػو ألف القاػيد، أحداثػوتاػاعد 

 عمى ىذا الواؿ البالغا المتمثؿ بحرؼ العطؼ  الواو .
د الػذي وىو غيػام عناػر دا ػؿ الجممػة تسػتمزمو ن ػس الجممػة وتسػتدعيو وىػو مػف بػام االقتاػا -الحذؼ : -م

  -: ٖٗ ومنو  حذؼ الحرؼ  ومما جاء فيو  ٕٗ يجعؿ المتكمـ يحذؼ اال بار ليستطيع المتمقا استنباطيا
 فا البدء لـ أؾ فا الاراع سوى أجير

 واالاؿ  لـ اكف .
  -: ٗٗ ومنو حذؼ حرؼ  النداء / الياء  قاضال

 رباه اف المو  اىوف مف ترقبو المرير

 واالاؿ  يارباه  
 -: ٘ٗ ضمف ىذا المنحى قوؿ الداعرومما يد ؿ 

 نا ادأ القيود..يّ نا ادأ القيود..أليّ أل
 -نا..يّ أل

التا حػذؼ منيػا الدػاعر فػا السػطر الدػعري اال يػر  اػدأ القيػود  مػع اسػت داـ نثيػ  مػف النقػاط لمداللػة 
 تػػزاؿ لسػػانا عمػػى المحػػذوؼص لغػػرض تػػرؾ مقػػدر، ت سػػير دالالتيػػا م توحػػة امػػاـ المتمقػػاص و لمبرىنػػة عمػػى وجػػود ا

معيف فا النص ص وربما بيذا التدكيؿ جعم  تكـ رغبة الداعر فا الباري كسر القيد عمى نحو الواقػع المعادػا 
الكثير مػف الدػعراء لنػذاؾ ولػيس السػيام حاػرًا مػف المجػوء الػى ىػذا النحػو مػف  قية. إّا إفَّ أسبابًا معينة دفع حقي

 التعبير.
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القاػػػيد، الػػػى غرضػػػيف ىمػػػا  الػػػتيكـص واالنكػػػار التػػػوبي ا  وكالىمػػػا وقػػػد  ػػػرج فػػػا ىػػػذه  -: االسػػػت ياـ -ج 
 -: ٚٗ . ومف االوؿ قوؿ السيام ٙٗ تست اداف مف السياؽ والقراضف

 ؟تست يؽ عمى النضاؿ  تونَس  فّ يقرأوف :أل ـَ لِ 
 وألف ثوار الجزاضر ينسجوف مف الرماؿْ 

 ومف العوااؼ والسيوؿ ومف ليا  الجاضعيف.
 ؿ قذاضؼ المتطوعيفك ف الطغا، ؟ وماتزا

 يا رف فا غسؽ القتاؿ ؟
 ا بعد حيفحينً  إلاّ لـ يقرأوف وينظروف 

 كالدامتيف ؟
ومػػف النػػوع الثػػانا  االنكػػار التػػوبي ا  الػػذي يػػرتبط بدػػ ص الم بػػر ويعنػػا ىػػذا النػػوع اف االسػػت ياـ 

 . ٛٗ الواقع بعد ادا، االست ياـ واقع ولكنو قبيح
 : ٜٗ ومنو قوؿ السيام  

 دـ والاغار.فأي داء أرتجيو ؟ال وؼ وال
  -: ٓ٘ وقولو

 حقير ؟ إنسافكن  أحقر ما يكوف عميو  ـَ لِ 
نستدؼ مف قايد، السيام وجود زمنيف ىما الزمف النحوي متمػثال بػالزمف الػوقتا  ال ػارجا   -:الزمف  -د 

 : ٔ٘ ومنو قولو
 يا رف فا غسؽ القتاؿ ؟ 

 :   ٕ٘ ومنو
 لسنيفلا ح نة القمح التا بيدي ودانية ا

 ىا الربيع مف الحيا، – مس وأكثر..أو أقؿ 
 فميحمموا ىـ بالغد الموىـو يبع  فا ال ال،

اذ نالحػػػظ وجػػػود ل ظػػػة  غسػػػؽ  فػػػا البيػػػ  االوؿص ووجػػػود   مػػػسص اكثػػػرص اقػػػؿ  مدػػػيرا مػػػف  الليػػػا الػػػى 
 ػريف بػؿ وبالتالعػم  السنيف  التا يحاوؿ الم بر اقتناايا النيا تمثؿ  ربيع العمر  لديو دوف مبػاال، بماػير اال

 بيذا الماير. 
واال ر / الزمف الارفا متمثال م  الماضا والمضارع والمستقبؿ اال اننػا نجػد اف الػزمف  المضػارع  ىػو الغالػم 

 عمى الزمنييف اال ريف اذ ورد متدابكا فا تضاعي يا قياسا بيما.
ظػالـ فػا ذلػؾ الوقػ  واسػتباحة الجػور فػا وربما تدؿ ىذه الييمنة لمزمف االنػا عمػى االسػتمرارية لكػؿ مػاىو جػاضر 

 كؿ مجاال  الحيا، بما فييا الحيا، ن سيا.
 ومف امثمة المضارع  ماتداءص يقتا ص ترعوافصتندصتقوؿص يقرأوفصتست يؽ...الخ .

 ومنػػػػػػػػػػػػػػو اسػػػػػػػػػػػػػػت داـ  التضػػػػػػػػػػػػػػعيؼ و " السػػػػػػػػػػػػػػيام مولػػػػػػػػػػػػػػع بالتضػػػػػػػػػػػػػػعيؼ يمجػػػػػػػػػػػػػػا  -: ظػػػػػػػػػػػػػػواىر ا ػػػػػػػػػػػػػػرىىػػػػػػػػػػػػػػػ. 
 . ٖ٘ لموسيقية  الم رد،  الحاامة مف تكرار الاو  مرتيف "اليو ب ااة فا مجموعاتو اال ير، طمبا 

 ومما ورد مف ال اظ مضع ة فا النص  عؼص تتبعتاص تقرتاص تندص احسؾص ألينا...الخ  
ومف الظواىر  االعتراض  ونالحظ كثر، الجمؿ االعتراضػية فػا الػنص السػيابا وتنوعيػاصومف  ااضاػيا 

ماسكو فا الوق  الذي تجعمو وكأنو م كؾ وىا بيذا االمر انمػا تػيدي الػى انيا تحاوؿ اف تقوي الكالـ وتزيد مف ت
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وتتػوزع الجمػؿ االعتراضػية فػا الػنص بػيف جممتػيف   ٗ٘ فعؿ انتياؾ لعػرؼ سػاضد يسػتدعا تالاػؽ ركنػا الجممػة
 :   ٘٘ معترضتيف ظرفيتيف فعميتيف نحو

 اذ تتبعتا  طاؾ–لكف لا مف مقمتا 
 برتيفا–وتقرتا قسما  وجيؾ وارتعادؾ 
 : ٙ٘ ومنيا الجممة المعترضة التا تنبنا عمى حرؼ جر ومجرور نحو
 لمبكاء –كالباضعا  حميبيفص كما تيجر 

 فا اليند النساء –ولندم موتى غير موتاىف 
الجممػػة االعتراضػػية ودػػيوعيا وطوليػػا الػػذي يػػيدي الػػى تالحػػـ اسػػطر دػػعرية عػػد،ص ي ضػػا  أفوال دػػؾ فػػا 

 .اآل رحدىما عنا تعمؽ سطر دعري با ر واقتضاء إالنص السيابا والتا تالى تناوؿ ظاىر، التضميف فا 
 وىػػػػػػػػػو" الػػػػػػػػػذي ي مػػػػػػػػػؽ وحػػػػػػػػػد، تركيبيػػػػػػػػػة  ٚ٘ والتضػػػػػػػػػميف بيػػػػػػػػػذا ينقسػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػرعيف : االوؿ الثنػػػػػػػػػاضا

 :  ٜ٘ ص ومنو قوؿ السيام  ٛ٘ داللية بيف سطريف دعرييف " 
 د ة البغا أعؼ مف قمباص واجنحة الذبام

 ا تداء...أنا الحقير !انقى وأدفأ مف يدي. كم
والثانا " التضميف المتسمسؿ ويطمؽ عمى جميع التضمينا  التا تتعدى السطريف الدعرييف لتدػد م ااػؿ 

 -:  ٔٙ . نحو قوؿ السيام  ٓٙ النص الدعري عبر سطور عد،
 والف ثوار الجزاضر ينسجوف مف الرماؿ

 ومف العوااؼ والسيوؿ ومف ليا  الجاضعيف
 زاؿ قذاضؼ المتطوعيفك ف الطغا، ؟ ومات

 يا رف فا غسؽ القناؿ ؟
وال ي وتنا اف نذكر اف الجمؿ النحوية وعمى الرغـ مف تنوع مظاىرىا قد اتسم  بالتقريرية وىػا تنسػجـ مػع 

 الوضع العاـ لمقايد،  اال باري  وتنسجـ مع عنواف القايد،  الم بر . 
تنػػاوؿ بنيػػة الد اػػية أي د اػػية الم بػػر فالقاػػيد، اف السػػيام فػػا قاػػيدتو  الم بػػر  يثالثا:المستتتوى التتداللي:
 اذف  قايد، الد اية .

ود اػية الم بػر ىػا د اػية يمكػػف تسػميتيا بػػ  التداوليػة  تمػؾ التػػا ا ػذ  اػ ة  الم بػر السػري  فػػا 
السياؽ المستعمؿ لمغة واعنا بيذا المنحى  رجؿ السمطة السمبا غير مقتار، عمى الد ص الذي يقـو باال بػار 

 حا ل ظ  الم بر  وىو اسـ فاعؿ لمف يقـو باال بار.كما يو 
 ويمكف معرفة تولد السياؽ بوساطة فحص طبيعة العالقة بيف الكمما  والدالال  المنبعثة منيا.

وربما تكوف العالقة القاضمة بيف الطرفيف عالقة  رؽ لمغة وكسر لمتوقع وفكر، ال رؽ ىذه مأ وذ، مف فكػر، 
تعد  رقا منظما لد ر، المغة ويعد ىذا ال رؽ فا حقيقة االمػر الوجػو المعكػوس لعمميػة  االنحراؼ وفكر، االنحراؼ 

اساسػػية ا ػػرىص إذ إف الدػػعر ال يػػدمر المغػػة العاديػػة اال لكػػا يعيػػد بناءىػػا عمػػى مسػػتوى  اعمػػى. فعقػػم فػػؾ البنيػػة 
 . ٕٙ االمر الذي يقـو بو الدكؿ  البالغاص تحاؿ عممية اعاد، بنية ا رى فا نظاـ جديد

وقد لجأ الباحثوف الى است داـ كممة  انزياح  عوضا عف كممة  انحراؼ ت اديا لاليحاء اال القا المقاود 
والمسػػتثمر فػػا كممػػة  انحراؼ وىنػػاؾ مػػف يطمػػؽ عمػػى االنزيػػاح  درجػػة الاػػ ر الناػػا وىا افتراضػػية ولػػيس ليػػا 

 .  ٖٙ وجود فعما فا الغالم
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عمػػى العػػرؼ النثػػري المعتػػاد وكسػػر قواعػػد االداء المػػألوؼ  لػػذا فػػاف "دػػعرية المغػػة تقتضػػا  روجيػػا السػػافر
 . ٗٙ البتداع وساضميا ال ااة فا التعبير عما ال يستطيع النثر تحقيقو مف قيـ جمالية "

 :  ٘ٙ ومف االنزياح الداللا قوؿ السيام
 اباغ احذية الغزا،ص وباضع الدـ والضمير

االدػػتغاؿ  المجػػاز المغػػوي المرسػػؿ  الػػذي يعنػػا " نقػػؿ نالحػػظ اف الجممػػة تػػيدي وظي ػػة انزياحيػػة مجاليػػا فػػا 
. لعالقػػػة غيػػػر  ٙٙ الكممػػػة مػػػف معناىػػػا الحقيقػػػا  المعجمػػػا  الػػػذي وضػػػع ليػػػا فػػػا االاػػػؿ الػػػى معنػػػى جديػػػد "

وىػػو مػػف"   ٛٙ ـ "ـ بالمػػاؿ المتقػػوِّ "مبادلػػة المػػاؿ المتقػػوَّ    ااػػطالحًا  .الف مػػاىو معػػروؼ اف البيػػع ٚٙ المدػػابية
   ٓٚ "محسوسة تسمى " البياعة : السمعة . ويكوف البيع الدياء مادية ٜٙ ألو اف يبيعو منو"الداء:س استباعو

 ػػر ي ػػرؽ النظػػاـ اال اف ىػػذه الم ظػػة قػػد ا ػػذ  منحػػى لوىػػو االمػػر الػػذي ال ػػو ذوؽ المتمقػػا و زنتػػو ذاكرتػػو 
 المألوؼ وي رج بو الى الالمألوؼ وىو بيع الدـ والضمير. 

 :  ٔٚ ومنو قوؿ السيام
 ا حامؿ االغالؿ فا ن ساص اقيد مف اداءان

  -ومف الظواىر الداللية البارز، فا النص :
 التدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيو:وىو" محاولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربط بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيضيف تجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بينيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة أو اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا    -ٔ

.  ٖٚ "ء بمعنػى مػاص بواسػطة الكػاؼ ونحوىػا. وىو كما عرفو العموي : " الجمػع بػيف الدػيضيفص او االدػيا ٕٚ مدتركة"
عمى  ال ياؿ  الذي يتجمى فا ايجاد التناغـ والتوافؽ بيف العناار المتباعد، والمتنافر، دا ؿ التجربة  ويقـو اساسا 

 . ٗٚ االبداعية

ومػػف انػػواع التدػػبيو الػػوارد، فػػا النص:التدػػبيو الم اػػؿ مػػاذكر فيػػو وجػػو الدػػبو او مايػػدؿ عميػػو مػػع االدا، وذكػػر 
     ٘ٚ المدبو والمدبو بو

  ٙٚ ومنو قولو: 
 حينا بعد حيف إلاّ يقرأوف وينظروف  ـَ لِ 

 كالدامتيف ؟
حي  ذكر المدبو ضمير الجماعة  الواو  فا يقرأوفص ينظروف مع المدبو بػو  الدػامتيف  مػع االدا،  الكػاؼ  

 ووجو الدبو  فا النظر حينا بعد حيف  لغاية التد ا مف اال ر.
 .  ٚٚ ومنو كذلؾ:

 الحقد كالتنور فا:اذا تميم بالوقود
ذكػػر المدػػػبو  الحقػػد  وىػػػو امػػر معنػػػوي مػػػع المدػػبو بػػػو وىػػو  التنػػػور  امػػػر مػػادي مػػػع وجػػو الدػػػبو متمثمػػػة 

  بالتميم  مع الكاؼ ادا، التدبيو. 
 :   ٛٚ ومنو رسـ لوحة تدبييية غايتيا االقناع والتأثير فا الوق  ن سو قاضال
 أجيرفا البدء لـ اؾ فا الاراع سوى 

 لمبكاء  -كالباضعا  حميبيفص كما تيجر 
 فا اليند النساء –ولندم موتى غير موتاىف 

فػػذكر المدػػبو  االجيػػر  مػػع المدػػبو بػػو  الباضعػػا  حميػػبيف  و  النسػػاء فػػا الينػػد  مػػع ادا، التدػػبيو الكػػاؼ 
 ووجو الدبو ىو  فكر، التأجير  التا تتدابؾ مع مضاميف قبض ثمف المساومة عمى حسام االنسانية.
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ميػػغ  الػػذي تحػػذؼ منػػو ادا، التدػػبيو ووجػػو الدػػبو مػػع ذكػػر المدػػبو بػػو  فقػػط وىػػذا االيجػػاز ومػػف التدػػبيو  التدػػبيو الب
. ويعػد " مػف ابمػغ انػواع التدػبيو النػو يجعػؿ مػف المدػبو والمدػبو  ٜٚ يجعؿ بنية التدبيو ابمغ فا اثار، وعا المتمقا

طمع الى استكدػاؼ جميػع الاػ ا  بو لحمة واحد، ال تن اؿ وغيام االدا، ووجو الدبو ي تح البام اماـ الذىف لمت
  ٔٛ   :ص قاضال  ٓٛ الممكنة بيف الطرفيف وسما بميغا لما فيو مف مبالغة فا اعتبار المدبو عيف المدبو بو "

   ...   انا الحقير
 اباغ احذية الغزا،ص وباضع الدـ والضمير

   ...   انا الغرام
   ...   انا الدمارصانا ال رام

 نا الغباص انا الحقود  ...   انا المضيـص ا
 انا حامؿ االغالؿ فا ن سا  ...  
   ...   انا المايرص انا القضاء

، موق ػو ممػا يقػـو بػو مػف فعػؿ منكػر تدبييا  متعدد، تدؿ كميا عمػى دنػاءنرى اف  الم بر  قد دبو ن سو ب
 وعمى ال  اء مف الناس. 

تعػػدد فيػػو المدػػبو بػػو معبػػرا عػػف سػػعة فػػا التدػػبيو الػػذي يسػػمى  تدػػبيو الجمػػع  الػػذي ي أنػػواعوىػػذا نػػوع مػػف 
 . ٕٛ معنى المدبو مما يستدعا اكثر مف مدبو بو واحد 

 . ٖٛ  ومف البميغ قولو:
   ...   ودانية السنيف

   ...   ىا الربيع مف الحيا،
 فدبو  دانية السنيف بالربيع مف الحيا،  مع حذؼ االدا، ووجو الدبو.

    ٗٛ ومنو :
 ص فعاد ىو البكاء !قد امعف الباكا عمى مضض

فػػذكر المدػػبو  ىػػو  ضػػمير ال اػػؿ العاضػػد عمػػى البػػاكا مػػع المدػػبع بػػو وىو البكػػاء  مػػع حػػذؼ االدا، ووجػػو 
 الدبو. 

لـ يعػرؼ بػو  ل رفا عرؼ البالغييف "ىا نقؿ الم ظ مف معناه الذي عرؼ بو ووضع لو معنى  -االستعار،: -ٕ
معنى المجازيص ووجود قرينة تمنػع مػف ايػراد المعنػى الحقيقػاص مف قبؿ لوجود عالقة تدبيو بيف المعنى الحقيقا وال

 . وقد عرفيا  جاف كوىف  قاضال :  ٘ٛ توجم ايراد المعنى المجازي"
انيػػػا " ػػػرؽ لقػػػانوف المغة....ومكممػػػة لكػػػؿ االنػػػواع اال ػػػرى مػػػف الاػػػورص واف الاػػػور كميا...تيػػػدؼ الػػػى اسػػػتثار، 

 . ٙٛ ؼ واحد ىو استبداؿ المعنى"العممية االستعارية والستراتيجية الدعرية ىد
 . ٚٛ وترد االستعار، بحسم طرفييا عمى نوعيف : تاريحا ومكنا وما ييمنا ىو النوع الثانا لوروده فا النص

" ىا التا حػذؼ فييػا المدػبو بػو وذكػر المدػبو ولكػف ال بػد اف يػدؿ عمػى المدػبو بػو دػاء  -واالستعار، المكنية :
 . ٛٛ مف ا اتو او لوازمو"

   ٜٛ ا جاء فا النص وعمى ىذا النحو قوؿ السيام: ومم
 وألف ثوار الجزاضر ينسجوف مف الرماؿ

 ومف العوااؼ والسيوؿ ومف ليا  الجاضعيف
 ك ف الطغا، ؟ وما تزاؿ قذاضؼ المتطوعيف



 

 

13 

 

 يا رف فا غسؽ القناؿ ؟
السػػػيوؿ وليػػػا  الدػػػاعر قػػػد اسػػػتعار  النسػػػيس  الػػػى الرمػػػاؿ والعوااػػػؼ و  أفَّ السػػػابقة  األسػػػطرنالحػػػظ فػػػا 

الك ػف ياػنع مػف القمػاشص فحػذؼ المدػبو بػو  القمػاش   أفّ الجاضعيف ليياء ادواتا ل ياطة  ك ف الطغا،  فا حػيف 
 .الزمة مف لواـز القماشذاكرا 

حػػد الاػػ ا  الاػػوتية لالنسػػاف الػػى القػػذاضؼ لوجػػود قرينػػة معنويػػة دالػػة أيضا الاػػ ير  وىػػو أوقػػد اسػػتعار 
 أمػػًرالػػؾ الف القػػذاضؼ تطمػػؽ اػػو   الػػدوي  ال  الاػػ ير  وربمػػا اراد بتمػػؾ الم ظػػة عمػػى كمييمػػا وىػػو  الاػػو   ذ

المتطػػوعيف عمػػى عكػػس  –ص لمػػا توحيػػو مػػف داللػػة ال ػػواء والضػػعؼ لعػػدـ التكػػافي بػػيف الطػػرفيف واالعػػداء مقاػػوداً 
 مايولده الدوي مف ايحاءا  منيا القو، والدد،. 

اػػ ة لميػػؿ عمػػى قػػوؿ  غسػػػؽ الميػػؿ  أي ظممتػػوص فحػػذؼ واسػػتعار الغسػػؽ لمقنػػاؿ ومػػاىو معػػروؼ اف الغسػػؽ 
الداعر ىنا المدبو بو وىو  الميؿ  وترؾ المدبو  القناؿ  مع وجو الدبو  الغسؽ / الظممة  قرينػة دالػة عميػو. 

    ٜٓ ومنو :
 فميحمموا اف كان  االحالـ تدبع مف يجوع
عميو الداعر مسبقا بقولو :  ح نة  حي  ذكر المدبو  االحالـ  وحذؼ المدبو بو  رغيؼ ال بز  الذي دؿ

 القمح  مع ذكر الـز مف لوازمو متمثال با تا  االدباع والجوع .
 حسػػػػػػػػا أووممػػػػػػػػا ي ػػػػػػػػرج مػػػػػػػػف االسػػػػػػػػتعار، المكنيػػػػػػػػة  التجسيـ ويسػػػػػػػػعى الػػػػػػػػى " جعػػػػػػػػؿ المعنػػػػػػػػوي مػػػػػػػػادي 

جػػانا حػػيف قػػاؿ وىػػذا االسػػموم قػػد راػػده البالغيػػوف القػػدماء ومػػنيـ عبػػد القػػاىر الجر   ٜٔ  عمػػى سػػبيؿ االسػػتعار، " 
متحدثا عف االستعار، " فانؾ ترى بيا الجماد حيا ناطقا واالعجـ فايحا واالجساـ ال ػرس مبينػةص والمعػانا ال  يػة 

 . ٕٜ بادية جمية " 
   ٖٜ ومما جاء عمى ىذا النمط قوؿ السيام : 

 فا البدء يطيؼ با دبح يقاؿ لو : الضمير
 انا منو مثؿ المص يسمع وقع اقداـ ال  ير 

 دبح تن س ثـ ما .
اذ  مع عمى  الضمير  وىو الداء المعنوي اػ ا  االدميػة وىػا  الػن س  والمػو   بػؿ جعمػو عمػى ىيضػة 

 م اواة متمثمة م  ال  ير  . وىذه االمور ال تكوف اال لمبدر. 
. ولػػػػو عالقػػػػا  متعػػػػدد، ذكرىػػػػا  ٜٗ وىػػػػو " مجػػػػاز لغػػػػوي م ػػػػرد عالقتػػػػو غيػػػػر المدػػػػابية "  -المجػػػاز المرسػػػػؿ: -ٖ
الغيػػوف ومنيػػا العالقػػة المحميػػة وىػػا اف يػػذكر المحػػؿ ويػػراد بػػو الحػػاؿ بػػو أي ماكػػاف موجػػودا بيػػذا المكػػاف مػػف الب

   ٜٙ قاضال السيام عمى ىذا النحو :  ٜ٘ موجودا  
   ...   الف تونس تست يؽ عمى النضاؿ ؟

يػػا " اف يكػػوف الم ػػظ مػػاورد عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ مػػف المجػػاز المرسػػؿ ذي العالقػػة الجزضيػػة والتػػا يػػراد ب وأمػػا 
 . ٜٜ ومنو قوؿ السيام :  ٜٛ . أي" يذكر الجزء ويراد بو الكؿ " ٜٚ المستعمؿ جزءا مف المعنى المراد "

   ...   واستبيح مف ال دود
 ومف الحيا، اعزىف.......

ز االسػػتعار، والمجػػا فَّ ف عمػػى النحػػو الكمػػاص ومػػف المالحػػظ أوال ػػدود والجبػػاه ىمػػا جػػزءاف مػػف وجػػو االنسػػا
المرسؿ أغنى ورودًا فا القايد، مف التدبيوص لما فييما مف عدـ مبادر، وغموض الدا الكثير مما ىػو عميػو مػف 

مػا عرفػ  بػو الناػوص الدػعرية مػف اغػراٍم وبعػد عػف  إلىنسبة الوضوح التا يتمتع بيا التدبيو وربما يعود ذلؾ 
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ف سػػّرية ورغبػػة فػػا عػػدـ التاػػريح نتيجػػة مػػا يتمتػػع بػػو الموضػػوع مػػ إلػػى أ ػػرىالواقػػعص ىػػذا مػػف جيػػةصومف جيػػة 
 ىذا االمر لنذاؾ.  إلىعّد، تدعو  ألسبام

نجػػد اف ل ظػػة  م بػػر  " ت ضػػع المكانيػػة االسػػتبداؿ بحسػػم احػػد العنااػػر االستتتبداا التتداللي: -ٗ
محػؿ الميل ة لبنية اال تيارص فاف ىذه االمكانية ترتبط اساسا بالنظاـ المغوي فالكمما  اال رى التا يمكف اف تحؿ 

"ويتحقػػػؽ االسػػػتبداؿ مػػػف  ػػػالؿ عمميػػػة   ٔٓٔ و " بػػػالقو، فػػػا سمسػػػمة ذاكريػػػة افتراضػػػية"  ٓٓٔ تمػػػؾ الكممػػػة موجػػػود، "
. وممػا ورد  ٕٓٔ مغػاير،" أومدػابية  أومتمػاثال  أوطباقػا  أواال تيار فا سمسمة مػف الكممػا  المنتظمػة امػا ترادفػاص 

 المغاير .  واآل رفا نص السيام المنحى  الترادفا 
عنوانا لقايدتو ذاكرا مرادفاتيا فا متف النص الدعري وىػا عمػى  أوردىاومف الترادؼ ل ظة  م بر  التا 
 ىذا النحو الذي يمثمو الم طط التالا : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

نرى تالحؽ المرادفا  الا ة االولى وىا اال بار المتمثمة فا بنية  الم بر  وىا ال تكت ػا بػالتالحؽ بػؿ 
 اؿ الى ذرو، القسو، والوحدية  وري  قابيؿ  الذي قتؿ ا يو طمعا وحبا لمذا .تتااعد الى اف ت

وربما يقودنا ىذا الى توظيؼ السيام لمم يػـو الميثولػوجا فػا ناػو وىػا قاػػػػػة  ىابيػؿ وقابيػؿ  كمػا اورد 
 قاة ا رى ذكرىا فا النص وىا قاة النساء الينديا  االجيرا  لمبكاء والندم .

اؿ الترادفػػا  يولػػد االسػػتبداؿ المغػػاير لم ظػػة م بػػر ردا عمػػى اعترافاتػػو التػػا تمثػػؿ االدانػػة وبعػػد ىػػذا االسػػتبد
بالنسػػبة اليػػو وتحوليػػا بالمغػػاير، الػػى م ػػاىيـ تعزيزيػػة لذاتػػوص ذلػػؾ الف االسػػتبداؿ االوؿ ياػػور مػػا يدػػاء اال ػػر امػػا 

 -الثانا فياور ماتداء الذا  وىا عمى ىذا النحو :
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنا ما أريد 

 أنا القوي

 أنا القدير
أنا حامؿ 
 االغالؿ

 أنا الماير

 أنا القضاء

 أنا الموّكؿ

 المخبر

 أنا ما تداء 

  وتمثؿ فضاًء م توحًا لمتاورا  

 أنا الحقير

اباغ أحذية 
باضع الدـ  الغزا،

 والضمير

 أنا الغرام

 أنا الدمار

 أنا ال رام

 أنا المضيـ

 أنا الغبا

 الحقود أنا

 أجير  كالباضعا  حميبيف 

 وري  قابيؿ 

 المخبر
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ط الثػػانا يدػػير الػػى قمػػة الاػػ ا  المغػػاير، لمم بػػر لضػػالتيا او ربمػػا لعػػدـ ماػػداقيتيا فيػػا نػػرى اف الم طػػ

تظيػر  جػال وربمػا عنػػادا منػو ضػدا بػػاال رص اال انيػا ىػا تمثػػؿ بمجموعيػا حاػيمة التناقضػػا  التػا تاػطرع فػػا 
مغػاير، ص اذ " تحيػؿ دوا ؿ الم بر والتػا تضػعنا امػاـ الدػاء وضػده بػيف االعتػراؼ فػا  التػرادؼ  واالنكػار فػا  ال

ىذه البنية عمى دالال  عميقة تكدؼ عف توزع االنا وتدتتيا الى درجة اليذياف واليموسة انيا االنا التا ال تعػرؼ 
بال بػػ  حينػػا وباالسػػى حينػػا ا ػػر عمػػى الػػذا . وربمػػا يقودنػػا م يػػـو   ٖٓٔ حقيقتيػػا النيػػا ذا  تقػػدـ رييػػة مػػيطر، "

 االستبداؿ الى م يـو ا ر ىو : 
ونجد ليذه الظاىر، حضورا فا الػنص السػيابا وىػو" يدػكؿ الم ال ػةص والم ال ػة تغػدو فاعميػة اساسػية تضاد:ال -٘

. وممػا جػاء عمػى ىػذا النحػو وبدػكؿ متػوازي فػا  ٗٓٔ يتمقاىا القارىء عبر كسػر السػياؽ وال ػروج عميػو "
   ٘ٓٔ النص : 

   ...   انا المضيـص انا الغباص انا الحقود
 ويص انا القدير  ...   انا الق

   ٙٓٔ ومنو عمى المستوى المنتظـ قولو : 
 دبح تن س ثـ ما 

 والمص عاد ىو ال  ير
 أويتمثػػؿ بالثناضيػػا  الضػػدية بػػيف  االنػػا  التضػػ مية والاػػ ا  السػػمبية  ل ػػرياػػوغ لنػػا منحػػا  األمػػروىػػذا 

   ٚٓٔ لو :   مما يياء مجاال لاراعا  دا مية منولوجية قو أالنانسميو بتحوال    أفمايمكف 
   ...   انا الحقير
   ...   انا الغرام

  ...  الخ.
 ل ػر إلػى أسػموماالنتقػاؿ مػف  إلػىفا النص السيابا وااللت ػا  ماػطمح يدػير  اً ونجد لو حضور  -االلت ا : -ٙ

 وعمى مناح عد، منيا التحوال  الضماضرية والزمنية
   ٛٓٔ ومنيا عمى النحو الضماضري قوؿ السيام : 

 أجيرـ اؾ فا الاراع سوى فا البدء ل
  .األجيرمتنقال مف الضمير الكاؼ فا  اؾ  الى الغيبة  

   ٜٓٔ وعمى المستوى الزمنا قولو : 
 لـ تحرقاؾ إفْ تروعاف رياؾ 

فا االنتقاؿ مف المضارع الى الماضا وذلؾ الف  لـ  حرؼ جـز ون ا وقمم مف المضارع الى الماضا. 
ذلػؾ الف االلػـ النػاتس نتيجػة تحقػؽ وقػوع األلػـص ـ لمػروع الػذي ينػتس عػف االحتػراؽ وىذا التحػوؿ غايتػو الثبػو  والػدوا
وىػو أمػر تػابع لمحالػة الن سػية وت تمػؼ نسػبة مػف  اليحاؿ الػروع وال ػوؼ منػو وعف االحتراؽ فا حالة عدـ وقوع

 . د ص إلى ل ر
دػػعرية تضػػمنتيا  كػػؿ مػػاذكر مػػف مجػػازا  وتدػػبييا  تدػػكؿ فػػا مجموعيػػا اػػور، أفّ وتجػػدر االدػػار،  الػػى 

القايد، وىا " ذا  داللة عظيمةص وذا  وظي ة دػعرية بالغػة ال طػور، و ..  ىنػا تحولػ  الػى جػزء فاعػؿ ومػيثر 
 . ٓٔٔ فا الموقؼ ال كري  ..  وغد  الاور، ىا المضموف وىا ال كر " 

   ٔٔٔ ومما ورد فا النص الاور، الرىيبة المتضمنة معنى مقززا لم يانة قاضال : 
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 يدي دـ وفا اذنا وىوىة الدماءفعمى 
 وبمقمتا دـص ولمدـ فا فما طعـ كريو

 اثقؿ ضميرؾ باالثاـ فال يحاسبؾ الضمير
 الجريمة بالجريمة والضحية بالضحايا َواْنَس 

 ال تمسح الدـ عف يديؾ فال تراه وتستطير
التػا تت ػذ منحػى  ومف االمور اال رى التا نجػدىا مت رقػة فػا الػنصص وجػود العديػد مػف االل ػاظ المعجميػة

فا النص نتيجة لتوظي يا فيو مما تعطا دالال  جديد، ولد  فا ن س السيام نتيجة"لم ور، الدعورية والػز ـ  ل ر
لموضوع طالما دغؿ المجتمع انذاؾ. ومف ىذه االل اظ  حقيرص اػباغص بػاضعص غرامصتنػورص قابيػؿ    ٕٔٔ االبداعا "

 مف المغة العامية وىا  حقيرص تنور . وىا جزء مف كثير ورد فا النص وبعضيا كاف
ومػف االل ػػاظ مايػدؿ عمػػى السياسػة والحػػرم مثػػؿ  نضػاؿص طغػػا،ص قػذاضؼص متطػػوعيفص قيػود ص وبعضػػيا يػػدؿ 

 اليػػػػواءص العوااػػػػؼص السػػػػيوؿص  عمػػػػى المكػػػػاف مثػػػػؿ  تػػػػونسص جزاضػػػػرص قنػػػػاؿص الينػػػػد  واال ػػػػر يػػػػدؿ عمػػػػى الطبيعػػػػة
قودنػا الػى القػوؿ بػاف" الدػعر ىػو التعبيػرص والتعبيػر سػياحة فػا عػالـ صوىذه التراكما  الم ظية وعمى تنوعيػا تغسؽ 

ومػػف اكثػػر االل ػػاظ المييمنػػة فػػا الػػنص ىمػػا   ٖٔٔ ال كػػر المعقػػد المتدػػابؾ المػػذىؿ ولػػيس مجػػرد راػػؼ صاالل ػػاظ " 
 ل ظتا  الدـص والمو  .

ظػػؼ السػػيام عالمػػا  و  فػػا ناػػو الدػػعريص فقػػد اً واضػػح اً كتابيػػ اً لمسػػيام وعيػػ أفّ وممػػا ال ي  ػػى اثػػره نػػرى 
التػػرقيـ  يػػر توظيػػؼ فػػا دػػعرهص والمتػػابع لدػػعره اف ينتبػػو الػػى ىػػذه العالمػػا  ودقػػة اسػػت دامياص واالغػػراض التػػا 

 دفع  السيام الى ىذا التوظيؼص وتس ير كؿ امكانا  المغة لمواوؿ الى االبداعص و دمة المتمقا.
ا قدرتو عمى توظيؼ التعجم واالست ياـ. ونثي  النقػاط نا لقايد، الم بر فإليو مف  الؿ استقراضوىذا ما توامنا 

 المتضمف فا القايد،. 
القايد، قد انتي  نياية داضرية مػف حيػ  ابتػدأ  وذلػؾ الف الدػاعر قػد بػدأىا  أفّ  أيضاومما يم   االنتباه 

دػػ ص الم بػػر  الدػػعر قػػد وضػػع أفّ بم ػػظ الحقيػػر وانياىػػا بتسػػاضؿ اراد بػػو اسػػتكناه الحقيػػر. وربمػػا ىػػذا يقودنػػا الػػى 
داضػػر، مغمقػة الن ػػاذ منيػػا وربمػػا تجسػػد حالػة االنطػػواء عمػػى الػػذا  ومػا يم يػػا مػػف قمػػؽ و ػػوؼ  أودا ػؿ سػػجف مغمػػؽ 

 و يانة الضمير واال ر. 
 الهوامش

 .ٖٜٔ-ٜٔٔ/ٔ: جٕٓٓٓص ٖالمجموعة الدعرية الكاممةص بدر داكر السيامص دار الحريةص بغدادص ط  ٔ 
 .ٛ٘ٔ: ٜٜٛصٔدراسةص عدناف بف ذريؿص مندورا  اتحاد الكتام العرمصدمدؽص ط –نظرية والتطبيؽ   النقد واالسموبية بيف الٕ 

 .ٖٙ: ٜٙٚٔص ٙدراسة ونقدص د. عز الديف اسماعيؿص دار ال كر العرباص ط–  االدم وفنونو ٖ 

 .  ٜٕ: ٖٕٓٓصٔ  نحو نظرية اسموبية لسانيةص فيما سانديرسص تس:  الد محمود جمعةص دار ال كرص سورياصطٗ 

 .  ٓٔ: ٜٜٗٔصٕ  االسموبيةص بيار جيروص تس: منذر عياداص مركز االنماء الحضاريصط ٘ 

 .ٖٚ: ٜٚٚٔتونسصد.طص  -  االسموبية واالسموم نحو بديؿ ألسنا فا نقد األدمص عبد السالـ المسديص الدار العربية لمكتامص ليباٙ 

 .ٜ: ٕٙٓٓص ٕالميسسة الجامعية لمدراسا  والندر والتوزيعص ط   االسموبية ص جورج مولينيوص تس وتقديـ: بساـ بركةصٚ 

 .  ٖ٘: ٜٜٚٔص ٔ  ينظر: االسموبية وتحميؿ ال طامص نور الديف السّدص دار ىومة لمطباعة والندرص طٛ 

ديػةص تػس ص نقال عف كتام  االدم وقضػايا العاػرص مجموعػة مقػاال  نقٕٓ٘صٖٜ٘ٔ  الدعور والدكؿص سوزانا النجرص نيويورؾص د.طص ٜ 
 .ٕٙ-ٕ٘: ٜٔٛٔاالردفص د.طص  –: عادؿ العامؿص مراجعة : يوسؼ عبد المسيح ثرو،ص دار الرديد لمندرص المطبعة الوطنيةص عماف 

 . ٚٚٔ:  ٕٜٚٔص ٗ  موسيقى الدعرص ابراىيـ انيسص مكتبة االنجمو الماريةص طٓٔ 

 . ٕ٘ٔ  ـ. ف : ٔٔ 

 ٜٔٔ/ٔ  المجموعة الدعرية الكاممة:ٕٔ 
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بيف البنية الداللية والبنيػة االيقاعيػة حساسػية االنبثاقػة الدػعرية االولػى جيػؿ الػرواد والسػتينا ص أ.د. محمػد –قايد، العربية الحديثة   الٖٔ 
 .  ٚٔٔ:  ٕٔٓٓاابر عبيدص مندورا  اتحاد الكتام العرمص دمدؽص د.طص 

 .ٗٔٔ:ٕٕٓٓصٔالثقافا العرباص بغدادص ط دراسة فا اندود، المطر لمسيامص حسف ناظـص المركز–  البنى االسموبية ٗٔ 
 .  ٜٔٔ/ ٔ المجموعة الدعرية الكاممة: ٘ٔ 

  ٕٜٔ/ ٔ  ـ.ف : ٙٔ 

 ٖٜٔ /ٔ    ـ.ف :ٚٔ 

 .ٖٔٔ: ٖٜٜٔ  ينظر : سايكولوجية الدعر ومقاال  أ رىص نازؾ المالضكةص دار الديوف الثقافية العامةص بغدادص د.طصٛٔ 
 . ٖ٘ٔندود، المطر لمسيام :    البنى االسموبية ص دراسة فا أٜ 

 .ٕٜٔ/ ٔ  المجموعة الدعرية الكاممة: ٕٓ 

 . ٖٚٔ  ينظر :البنى االسموبية دراسة فا اندود، المطر لمسيام : ٕٔ 

 .ٔٗٔ  ينظر : البنى االسموبية دراسة فا ادود، المطر لمسيام :ٕٕ 

 .  ٕٜٔ/ ٔ  المجموعة الدعرية الكاممة : ٖٕ 

 .ٕٜٔ/ ٔ  المادر ن سو : ٕٗ 

 .  ٕٜٔ/  ٔ  المادر ن سو: ٕ٘ 

 ٕٜٔ/ٔ  المادر ن سو: ٕٙ 

 .٘ٓٔ: ٜٜٙٔ  ظواىر فنية فا لغة الدعر العربا الحدي  دراسةص عالء الديف رمضاف السيدص اتحاد الكتام العرمص دمدؽص ٕٚ 

 .ٕٜٔ/ٔ  المجموعة الدعرية الكاممة : ٕٛ 

نيػػةص سػػعدوف محسػػف اسػػماعيؿ الحػػديثاص ماجسػػتيرص ادػػراؼ: أ. د. بيجػػ  بػػاقر   االنزيػػاح فػػا ديػػواف اندػػود، المطػػر لمسػػيام دراسػػة فٜٕ 
   ٔ٘:  ٖٕٓٓالحسيناص جامعة بغدادص كمية العمـو االسالميةص 

  ينظػػر : االسػػس الجماليػػة فػػا النقػػد العربػػا عػػرض وت سػػير ومقاربػػةص د. عػػز الػػديف اسػػماعيؿص دار الدػػيوف الثقافيػػة العامػػةص بغػػدادص ٖٓ 
 .  ٖٕٗ:  ٜٙٛٔص ٖط

 . ٚٔٔ:  ٜٚٛٔص ٕ  دالضؿ االعجازص عبد القاىر الجرجاناص تح : محمد رضواف الدايةص فاضز الدايةص مكتبة سعد الديفص دمدؽص طٖٔ 

 .ٕٚٓ  ينظر :مناىس البح  فا المغةص د.تماـ حسافص دار الثقافةص الدار البيضاءص د. طص د.   : ٖٔ 

 ٜٜ٘ٔص ٔجاناص د. محمد عبد المطمػمص الػدار الماػرية العالميػة لمندػرص لونجمػافص ط  ينظر : قضايا الحداثة عند عبد القاىر الجر ٕٖ 
 :ٙ٘ -ٙٙ  . 

 .  ٖٗ:  ٜٗٛٔ  ينظر: البالغة واالسموبيةص د. محمد عبد المطممص الييضة المارية العامة لمكتامص د. طص ٖٖ 

 .ٛٗٔ  ينظر :  المادر ن سو:ٖٗ 

 .  ٙ-٘:  ٕٛٓٓص ٔيقيةص د. فتح اهلل احمد سميمافص دار االفاؽ العربيةص القاىر،ص ط  ينظر : االسموبية مد ؿ نظري ودراسة تطبٖ٘ 

:  ٜٙٛٔص ٔ  ينظػػر : بنيػػة المغػػة الدػػعريةص جػػاف كػػوىفص تػػس : محمػػد الػػولا ومحمػػد العمػػريص دار توبقػػاؿ لمندػػرص الػػدار البيضػػاءص طٖٙ 
ٔ٘  
قػػديـ وتعميػػؽ : د. حميػػد الحمػػداناص دار النجػػاح الجديػػد،ص البيضػػػاءص ينظػػر : معػػايير تحميػػؿ االسػػمومص ميكاضيػػؿ ري ػػاتيرص ترجمػػػة وت  ٖٚ 
 .  ٖٗ:  ٖٜٜٔص ٔط

 .  ٖٕص د.   : ٔمد ؿ الى انسجاـ ال طامص محمد ال طاباص المركز الثقافا العرباص الدار البيضاءص ط –  لسانيا  النص ٖٛ 

 .ٕٕ٘  دالضؿ االعجاز : ٜٖ 

 .ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔبنية المغة الدعرية :  ٓٗ 

 .ٕ٘ٔص ٜٗٔظر: بنية المغة الدعرية :ين  ٔٗ 

 .ٕٜٔ/ ٔ  المجموعة الدعرية الكاممة: ٕٗ 

 .  ٖٜٔ/ٔالمادر ن سو :   ٖٗ 
 .ٕٜٔ/ٔالمادر ن سو :  ٗٗ 

 .  ٕٛ: ٕٛٓٓص ٔينظر :البالغة العربية مقدما  وتطبيقا ص د. بف عيسى باطاىر دار الكتام الجديد المتحد،ص بيرو ص ط  ٘ٗ 

 .ٜٔٔ/ ٔة الكاممة : المجموعة الدعري  ٙٗ 

 .ٖٛينظر :البالغة العربية مقدما  وتطبيقا  :  ٚٗ 
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 .ٕٜٔ/ ٔالمجموعة الدعرية الكاممة :  ٛٗ 

 ٖٜٔ/ٔالمادر ن سو:   ٜٗ 

  ٜٔٔ/ ٔالمادر ن سو:  ٓ٘ 

   ٖٜٔ/ٔالمادر ن سو: ٔ٘ 

 .ٛٙ-ٚٙ:  ٜٙٛٔبغدادص د.طص التركيم المغوي لدعر السيامص د.  ميؿ ابراىيـ العطيةص دار الحرية لمطباعةص   ٕ٘ 

 .ٗٛٔ-ٕٛٔدراسة فا اندود، المطر لمسيام :–ينظر :البنى االسموبية   ٖ٘ 
 .ٜٔٔ/  ٔالمجموعة الدعرية الكاممة :   ٗ٘ 

 ٕٜٔ/ٔالمجموعة الدعرية الكاممة :  ٘٘ 

 .٘ٛٔدراسة فا اندود، المطر لمسيام: –ينظر : البنى االسموبية   ٙ٘ 

 .  ٘ٛٔ  المادر ن سو: ٚ٘ 

 .ٜٔٔ/ٔالمجموعة الدعرية الكاممة :   ٛ٘ 

 .  ٜٛٔدراسة فا اندود، المطر لمسيام:–  ينظر : البنى االسموبية ٜ٘ 

 .ٜٔٔ/ٔالمجموعة الدعرية الكاممة :  ٓٙ 

 ٙٙٔ: ٕٗٓٓصٔينظػر :بالغػػة ال طػػام وعمػػـ الػػنصص د.اػالح فضػػؿصدار الكتػػام الماػػريصالقاىر،صدار الكتػػام المبنػػاناصبيرو صط  ٔٙ 
– ٔٙٚ . 

 .ٜٚٔ-ٜٙٔينظر : بالغة ال طام وعمـ النص :  ٕٙ 

 .ٔٗٔظواىر فنية فا لغة الدعر العربا الحدي  :   ٖٙ 
 .ٜٔٔ/ ٔالمجموعة الدعرية الكاممة :  ٗٙ 

 .  ٕٓ٘البالغة العربية مقدما  وتطبيقا  :  ٘ٙ 

 . ٕٓ٘  ينظر : المادر ن سو: ٙٙ 

 .ٜٚ/ٔ: ٕٜٚٔص ٕماط ى وا روفص دار الدعو،ص ط المعجـ الوسيطص قاـ با راجو :ابراىيـ  ٚٙ 

 .ٜٚ/ٔالمادر ن سو:  ٛٙ 

 .ٜٚ/ٔ  المادر ن سو: ٜٙ 

 .  ٕٜٔ/ٔ  المجموعة الدعرية الكامؿ : ٓٚ 

 .  ٕ٘ٔالبالغة العربية مقدما  وتطبيقا  :  ٔٚ 

 ٔ: ٕٜٛٔلكتػم العمميػةص بيػرو ص د.طص الطراز المتضمف السرار البالغة وعمػـو وحقػاضؽ االعجػازص يحيػى بػف حمػز، العمػويص دار ا  ٕٚ 
/ٕٖٙ. 
 .  ٖٔ:  ٕٜٜٔص ٖالاور، ال نية فا الترا  البالغا والنقد عند العرمص جابر عا ورص المركز الثقافا العرباص بيرو ص ط  ٖٚ 

 . ٜٕٔ  ينظر:البالغة العربية مقدما  وتطبيقا  : ٗٚ 

 .ٜٔٔ/ٔ  المجموعة الدعرية الكاممة :٘ٚ 

 .ٕٜٔ/ ٔلدعرية الكاممة : المجموعة ا  ٙٚ 

 ٕٜٔ/ ٔالمادر ن سو:   ٚٚ 

تنظيػػػر وتطبيػػػؽص دار الراضػػػا لمدراسػػػا  والترجمػػػة  –ينظػػػر :نظريػػػة البيػػػاف العربػػػاص  اػػػاضص الندػػػأ، ومعطيػػػا  النػػػزوع التعميمػػػا   ٛٚ 
 .  ٕٕٛ:  ٕٛٓٓص ٔوالندرص دمدؽص ط

 .ٕٕٓالبالغة العربية مقدما  وتطبيقا  :   ٜٚ 

 .ٖٜٔ- ٜٔٔ/ ٔدعرية الكاممة : المجموعة ال  ٓٛ 

 . ٕٕٛينظر : نظرية البياف العربا :   ٔٛ 

 ٖٜٔ/ٔالمجموعة الدعرية الكاممة :   ٕٛ 

 .  ٕٜٔ/ ٔالمادر ن سو :   ٖٛ 

 .ٖٕ٘البالغة العربية مقدما  وتطبيقا  :  ٗٛ 

 . ٓٔٔبنية المغة الدعرية :   ٘ٛ 

 .ٕٕ٘  ينظر : البالغة العربية مقدما  وتطبيقا  : ٙٛ 
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 .ٕٚ٘  المادر ن سو: ٚٛ 

 .ٜٔٔ/ ٔ  المجموعة الدعرية الكاممة: ٛٛ 

 .ٖٜٔ/ٔ  المجموعة الدعرية الكاممة : ٜٛ 

دػػعرية المغػػاير، دراسػػة لنمطػػا االسػػتبداؿ االسػػتعاري فػػا دػػعر السػػيامص د. ايػػاد عبػػد الػػودود الحمػػداناص دار دػػيوف الثقافيػػة العامػػةص   ٜٓ 
 .ٜٚ:  ٜٕٓٓص ٔبغدادص ط

 .  ٔٗ: ٜٗ٘ٔسرار البالغةص الديخ :عبد القاىر الجرجاناص تس : ىػ. ريترص وزار، المعارؼص استنبوؿص د. طص ا  ٜٔ 

 .ٕٜٔ/ ٔالمجموعة الدعرية الكاممة :   ٕٜ 

: ٜٜٛٔ  االيضاح فا عمـو البالغةص ال طيم القزويناص تح : محمد عبد المػنعـ   ػاجاص الدػركة العالميػة لمكتػامص بيػرو ص د. طص ٖٜ 
ٖٜٚ  . 

 .  ٕ٘ٚص ٕٕٚينظر : البالغة العربية مقدما  وتطبيقا  :   ٜٗ 

 .ٜٔٔ/ٔالمجموعة الدعرية الكاممة :  ٜ٘ 

 .ٗ٘ٔ:  ٕٗٓٓص ٜالبالغة فنونيا وافنانياص عمـ البياف والبديعص د. فضؿ حسف عباسص دار ال رقاف لمندر والتوزيعص االردفص ط  ٜٙ 

 .ٖٕٚ:  البالغة العربية مقدما  وتطبيقا   ٜٚ 

 .  ٕٜٔ/ ٔ  المجموعة الدعرية الكاممة : ٜٛ 
  عبػػد القػػاىر الجرجػػانا فػػا النقػػد العربػػا الحػػدي  دراسػػة فػػا ادػػكالية التأويػػؿص محمػػد عبػػد الػػرزاؽ عبػػد الغ ػػارص دار ال ػػارس لمندػػر ٜٜ 

 .ٜٜ: ٕٕٓٓص ٔوالتوزيعص ط  

رومػػاف جاكبسػوفص فاطمػػة الطبػػاؿ البركػةص الميسسػػة الجامعيػػة     ظاىرتػاف لغويتػػافص جاكبسػػوف ضػمف كتػػام  النظريػػة االلسػنية عنػػدٓٓٔ 
 . ٚ٘ٔ: ٖٜٜٔلمدراسا  والندر والتوزيعص بيرو ص د.طص 

 . ٓٓٔ- ٜٜ عبد القاىر الجرجانا فا النقد العربا الحدي  دراسة فا ادكالية التأويؿ : ٔٓٔ 

 .٘ٛٔ: ٕٛٓٓصٔجرير لمندر والتوزيعص االردفصط  جماليا  االسموم والتمقا دراسة تطبيقيةص أ.د. موسى ربابعةص دار ٕٓٔ 

 .ٗٛٔ  المادر ن سو: ٖٓٔ 

 .ٕٜٔ-ٜٔٔ/ ٔالمجموعة الدعرية الكاممة :   ٗٓٔ 

 . ٕٜٔ/ ٔجماليا  االسموم والتمقا دراسة تطبيقية:   ٘ٓٔ 

 .  ٕٜٔ -ٜٔٔ/ٔ  المادر ن سو: ٙٓٔ 

 .ٕٜٔ/ٔالمجموعة الدعرية الكاممة:  ٚٓٔ 

 .ٜٔٔ /ٔالمادر ن سو:   ٛٓٔ 

ديػػر المػػػالؾ دراسػػػة نقديػػة لمظػػػواىر ال نيػػػة فػػػا الدػػعر العراقػػػا المعااػػػرص د. محسػػػف اطػػيمشص مندػػػورا  وزار، الثقافػػػة واالعػػػالـص   ٜٓٔ 
 .ٕٔٚ:  ٕٜٛٔبغدادص د.طص 

  ٕٜٔ/ ٔالمجموعة الدعرية الكاممة :   ٓٔٔ 

 .٘ٔٔسايكولوجية الدعر ومقاال  ا رى :  ٔٔٔ 

 .ٙٔٔالمادر ن سو:   ٕٔٔ 

 مصادر والمراجعال
 .ٜٙٚٔص ٙدراسة ونقدص د. عز الديف اسماعيؿص دار ال كر العرباص ط–االدم وفنونو  -ٔ
االدم وقضػػايا العاػػرص مجموعػػة مقػػاال  نقديػػةص تػػس: عػػادؿ العامػػؿص مراجعػػة يوسػػؼ عبػػدج المسػػيح ثػػرو ص  -ٕ

 .ٜٔٛٔاالردفص د.طص -دار الرديد لمندرص المطبعة الوطنيةص عماف

 .ٜٗ٘ٔخ :عبد القاىر الجرجاناص تس : ىػ. ريترص وزار، المعارؼص استنبوؿص د. طص أسرار البالغةص الدي -ٖ
الجماليػػػة فػػػا النقػػػد العربػػػا عػػػرض وت سػػػير ومقاربػػػةص د. عػػػز الػػػديف اسػػػماعيؿص دار الدػػػيوف الثقافيػػػة  األسػػس -ٗ

 .ٜٙٛٔص ٖالعامةص بغدادص ط

 .ٜٜٗٔص ٕص بيارجيروص منذر عياداصتس: مركز اإلنماء الحضاريصط األسموبية -٘
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ص  ٕص جػػػورج مولينيػػػوص تػػػس وتقػػػديـ: بسػػػاـ بركػػػةص الميسسػػػة الجامعيػػػة لمدراسػػػا  والندػػػر والتوزيػػػعصط األسػػػموبية -ٙ
ٕٓٓٙ. 

ص ٔمػػػػد ؿ نظػػػػري ودراسػػػػة تطبيقيػػػػةص د. فػػػػتح اهلل احمػػػػد سػػػػميمافص دار االفػػػػاؽ العربيػػػػةص القػػػػاىر،ص ط األسػػػػموبية -ٚ
ٕٓٓٛ. 

 –السػػالـ المسػػديص الػػدار العربيػػة لمكتػػامص ليبيػػا  نحػػو بػػديؿ ألسػػنا فػػا نقػػد األدمص عبػػد واألسػػموم األسػػموبية -ٛ
 . ٜٚٚٔتونسص د. طص 

 .  ٜٜٚٔص ٔوتحميؿ ال طامص نور الديف السّدص دار ىومة لمطباعة والندرص ط األسموبية -ٜ

فا عمـو البالغةص ال طيم القزويناص تح : محمد عبد المنعـ   ػاجاص الدػركة العالميػة لمكتػامص  اإليضاح -ٓٔ
  .ٜٜٛٔبيرو ص د. طص 

بالغة ال طام وعمـ النصص د.االح فضؿصدار الكتام الماريص القاىر،ص دار الكتػام المبنػاناص بيػرو ص  -ٔٔ
 .ٕٗٓٓص ٔط

ص ٔالبالغػػػة العربيػػػة مقػػػدما  وتطبيقػػػا ص د. بػػػف عيسػػػى باطػػػاىر، دار الكتػػػام الجديػػػد المتحػػػد،ص بيػػػرو ص ط -ٕٔ
ٕٓٓٛ  . 

عبػػاسص دار ال رقػػاف لمندػػر والتوزيػػعص االردفص البالغػػة فنونيػػا وافنانيػػاصعمـ البيػػاف والبػػديعص د. فضػػؿ حسػػف  -ٖٔ
 .ٕٗٓٓص ٜط

 . ٖٗ:  ٜٗٛٔص د. محمد عبد المطممص الييضة المارية العامة لمكتامص د. طص واألسموبيةالبالغة  -ٗٔ

ص ٔدراسػػة فػػا اندػػود، المطػػر لمسػػيامص حسػػف نػػاظـص المركػػز الثقػػافا العربػػاص بغػػدادص ط–البنػػى االسػػموبية  -٘ٔ
ٕٕٓٓ. 

جػػاف كػػوىفص تػػس : محمػػد الػػولا ومحمػػد العمػػريص دار توبقػػاؿ لمندػػرص الػػدار البيضػػاءص  بنيػػة المغػػة الدػػعريةص -ٙٔ
 .ٜٙٛٔص ٔط

 .ٜٙٛٔالتركيم المغوي لدعر السيامص د.  ميؿ ابراىيـ العطيةص دار الحرية لمطباعةص بغدادص د.طص  -ٚٔ

والتمقػػػػػػػػا دراسػػػػػػػػة تطبيقيػػػػػػػػةص أ.د. موسػػػػػػػػى ربايعػػػػػػػػةص دار جريػػػػػػػػر لمندػػػػػػػػر والتوزيػػػػػػػػعص  األسػػػػػػػػمومجماليػػػػػػػػا   -ٛٔ
 .ٕٛٓٓصٔاالردفصط

دالضؿ االعجازصعبد القاىر الجرجاناص تح : محمد رضواف الدايةص فاضز الدايةص مكتبػة سػعد الػديفص دمدػؽص  -ٜٔ
 . ٜٚٛٔص ٕط

طػيمشص مندػورا  وزار، الدػعر العراقػا المعااػرص د.محسػف أ دير المالؾ دراسة نقديػة لمظػواىر ال نيػة فػا -ٕٓ
 .ٕٜٛٔالثقافة واالعالـص بغدادص د.طص 

 . ٖٜٜٔوجية الدعر ومقاال  ا رىص نازؾ المالضكةص دار الديوف الثقافية العامةص بغدادص د.طصسايكول -ٕٔ

دعرية المغاير، دراسة لنمطػا االسػتبداؿ االسػتعاري فػا دػعر السػيامص د. ايػاد عبػد الػودود الحمػداناص دار  -ٕٕ
 .ٜٕٓٓص ٔديوف الثقافية العامةص بغدادص ط

ص ٖقد عند العرمص جابر عا ورص المركز الثقافا العرباص بيرو ص طالاور، ال نية فا الترا  البالغا والن -ٖٕ
ٜٜٕٔ . 

الطػػراز المتضػػمف السػػرار البالغػػة وعمػػـو وحقػػاضؽ االعجػػازص يحيػػى بػػف حمػػز، العمػػويص دار الكتػػم العمميػػةص  -ٕٗ
 .ٕٜٛٔبيرو ص د.طص 
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ام العػػرمص ظػػواىر فنيػػة فػػا لغػػة الدػػعر العربػػا الحػػدي  دراسػػةص عػػالء الػػديف رمضػػاف السػػيدص اتحػػاد الكتػػ -ٕ٘
 .ٜٜٙٔدمدؽص 

عبد القاىر الجرجانا فا النقد العربا الحدي  دراسة فا ادكالية التأويؿص محمػد عبػد الػرزاؽ عبػد الغ ػارص  -ٕٙ
 .ٕٕٓٓص ٔدار ال ارس لمندر والتوزيعص ط  

الرواد  بيف البنية الداللية والبنية االيقاعية حساسية االنبثاقة الدعرية االولى جيؿ–القايد، العربية الحديثة  -ٕٚ
 .ٕٔٓٓوالستينا ص أ.د. محمد اابر عبيدص مندورا  اتحاد الكتام العرمص دمدؽص د.طص 

قضػػػايا الحداثػػػة عنػػػد عبػػػد القػػػاىر الجرجػػػاناص د. محمػػػد عبػػػد المطمػػػمص الػػػدار الماػػػرية العالميػػػة لمندػػػرص  -ٕٛ
 .  ٜٜ٘ٔص ٔلونجمافص ط

لثقػافا العربػاص الػدار البيضػاءص مد ؿ الػى انسػجاـ ال طػامص محمػد ال طػاباص المركػز ا –لسانيا  النص  -ٜٕ
 ص د.  .ٔط

 .ٔ. جٕٓٓٓص ٖالمجموعة الدعرية الكاممةص بدر داكر السيامص دار الحريةص بغدادص ط -ٖٓ

ص ميكاضيػػػػؿ ري ػػػػاتيرص ترجمػػػػة وتقػػػػديـ وتعميػػػػؽ : د. حميػػػػد الحمػػػػداناص دار النجػػػػاح األسػػػػموممعػػػػايير تحميػػػػؿ  -ٖٔ
 . ٖٜٜٔص ٔالجديد،ص البيضاءص ط

 \.ٕٜٚٔص ٕ راجو :ابراىيـ ماط ى وا روفص دار الدعو،ص طالمعجـ الوسيطص قاـ با -ٕٖ

 مناىس البح  فا المغةص د.تماـ حسافص دار الثقافةص الدار البيضاءص د. طص د.  . -ٖٖ

 . ٕٜٚٔصٗموسيقى الدعرص ابراىيـ انيسص مكتبة االنجمو الماريةص ط -ٖٗ

 .ٕٓٓٓص ٖ كرص سورياصطنحو نظرية اسموبية لسانيةص فيما ساندريرسص تس:  الد محمود جمعةص دار ال -ٖ٘

النظريػػة االلسػػنية عنػػد رومػػانا جاكوبسػػوفص فاطمػػة الطبػػاؿ البركػػةص الميسسػػة الجامعيػػة لمدراسػػا  والندػػر  -ٖٙ
 .ٖٜٜٔوالتوزيعص بيرو ص د.طص 

تنظير وتطبيػؽص دار الراضػا لمدراسػا   –نظرية البياف العرباص  ااضص الندأ، ومعطيا  النزوع التعميما  -ٖٚ
 .ٕٛٓٓص ٔص طوالترجمة والندرص دمدؽ

دراسةص عدناف بف ذريؿص مندورا  اتحاد الكتام العرمصدمدؽص ط –النقد واالسموبية بيف النظرية والتطبيؽ  -ٖٛ
 . ٜٜٛصٔ

 الرسائا الجامعية
االنزيػػاح فػػا ديػػواف اندػػود، المطػػر لمسػػيام دراسػػة فنيػػةص سػػعدوف محسػػف اسػػماعيؿ الحػػديثاص ماجسػػتيرص ادػػراؼ : أ. د. بيجػػ  بػػاقر  -1

 . ٖٕٓٓجامعة بغدادص كمية العمـو االسالميةص الحسيناص 


