جامعةةةةةةةةةةة
عمةةةةةةةةةةةا

ةةةةةةةةةةة – غةةةةةةةةةةة
ل

ةةةةةةةةةةةا

ك ةةةةة و ع و لع ةةةةةو

لع ةةةةةةةةةةةا
ةةةةةا

ق ةةةةةةةةةةةةةةة ل ةةةةةةةةةةةةةةة لع ةةةةةةةةةةةةةةة

ال اح لت ك ي في شع "عم أ و
ش"
Structural Deviation in Omar Abu Risha Poetry

ت

إع ل احث
ح ن مو ى ل ع ه

إشـــــــــ ف
تاذ ل كتو  /دمحم صالح كي أ و حم

قُديجُهذُِانزسانتُاسخكًاالًُنًخطهباثُانحصىلُعهىُدرجتُانًاجسخيزُفيُانهغتُانعزبيتُوآدابهاُيٍُ
كهيتُاآلدابُوانعهىوُاإلَساَيتُُ-جايعتُاالسهزُ–ُغشة ُ
0441ق9109-ـ

قال جعاىل:

رَبَّنا ال جُؤاخِذَْا إٌِْ َسِينا أَوْ أَخْطَؤَْا رَبَّنا وَال جَحًِْمْ عَهَيْنا إِصْزاً
كًَا حًََهْحَهُ عَهَى انَّذِيٍَ يٍِْ قَبْهِنا رَبَّنا وَال جُحًَِّهْنا يا ال طاقَةَ نَنا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِزْ نَنا وَارْحًَْنا أَْثَ يَىْالَا فَاَْصُزَْا عَهَى انْقَىْوِ
انْكافِزِيٍَ
(الجقسح)682 :

أ

ــــــ ء
 ٙحت انعسثٛة يُر صغس٘ ،يعهًٔ ٙأستبذ٘ األٔل "أث ٙانعصٚص"
إنٗ يٍ شزع ف ّ
إنٗ يٍ غًستُ ٙثدعٕاتٓب نٛالً َٔٓبزا ً "ٔاندت "ٙأطبل هللا ف ٙعًسْب
إنٗ يٍ دعًُ ٙنتحقٛق حهًٔ ،ٙتحًم فتسات اَشغبن ٙعُّ،
إنٗ سُد٘ ٔزفٛق دزث" ٙشٔج ٙحسبو"
إنٗ قطعة يٍ زٔح ٙجبءت عهٗ ْٛئة ياليك،ٍٛ
إحداًْب أضبءت ن ٙانكٌٕ ثُٕزْب "اثُتَٕ ٙز"،
ٔانثبَٛة تألأل انكٌٕ ثجًبنٓب "اثُت ٙجًبَة"
إنٗ إخٕتٔ ٙأخٕات ،ٙانر ٍٚيكبَٕا َعى انعٌٕ نٙ
إنٗ يكم يٍ أضبء ثعهًّ عقم غٛسِ ،أٔ ْدٖ ثبنجٕاة انصحٛح حٛسة سبئهّٛ
فأظٓس ثسًبحتّ تٕاضع انعهًبءٔ ،ثسحبثتّ سًبحة انعبزف..ٍٛ
نٓى جًٛعب ً أْد٘ ْرا انعًم انًتٕاضع ،احتسايب ً ٔعسفبَب ً ثفضهٓى

ب

شك وتق
الحسد هلل الذي أعانشي وأليسشي الربر عمى إتسام ىذه الدراسة الستؾاضعة ،والذكر لمذيؽ

ربياني عمى حب العمؼ ،ومشحاني القؾة والسثابرة لظمبو بالتذجيع والدعاء "والدي" حفغيسا هللا.
كسااا أتقاادم بالذااكر الجز ااى إلااى أسااتاذي الفاضااى اتسااتاذ الااد تؾر

ا ح ز ااي أبااؾ

حسيدة؛ لتذر فو لي باإلشراف عمى رسالتي ،و رمو عمي بتقديؼ التؾجيو واإلرشاد ،والدعؼ لمسثابرة
ّ
والعسى بجد واجتياد.
كس ااا أش ااكر أعز اااء لجش ااة السشا ذ ااة الس ااؾ ر ؽ ،اتس ااتاذ ال ااد تؾر ا ااؾزي إبا اراىيؼ الح اااج،
وال ااد تؾر عب ااد ال اارحيؼ
الرؾاب.

اليبي ااى عم ااى ب ااؾليؼ الشغ اار ا ااي الرس ااالة ،و راءتي ااا وتؾجييي ااا نح ااؾ

والذكر أخي اًر لكى مؽ ساندني ودعسشي إلتسام ىذه الدراسة.

واهلل ويل انحىفيق..

ج

ممخز الجراسة
تشاولااه ىااذه الد ارسااة مؾضااؾح النز اااح التر يبااي اااي شااعر عساار أبااؾ ر ذااة ،متخااذة مااؽ السااشي
اتسمؾبي طر قاً لتشااول السؾضاؾح ور اده وتحميماو ،وااق سايا اتو الماؾ اة والذاعر ة .و اد ا داسه الد ارساة
إلى مقدماة وتسيياد و أربعاة اراؾل وخاتساة ،عرضاه ااي السقدماة تىسياة السؾضاؾح والد ارساات الداابقة

التااي تشاولااه شااعر "عساار أبااؾ ر ذااة" ،ثااؼ جاااء التسييااد ليعاارض لسؾضااؾح النز اااح اااي ال اشص اتدبااي،
وطرق ياسو ،ووعيفتو الفشية ،وأثره اي تحقيق شعر ة القؾل.

ثؼ تشاوله الدراسة اي الفرى اتول التقديؼ والتأخير ،و د جاء اي ث ثة مباحث ،اشتسمه عمى
معغااؼ أشااكال التقااديؼ والتااأخير التااي تاارددت اااي شااعر الذاااعر ،ومااؽ ثااؼ تحميميااا و ذا

دللتيااا ،واااي

الفرى الثاني تشاوله الحذف ،و د جاء أيزاً اي ث ثة مباحث ،تشاوله أشكال الحذف البارزة اي شعر
الذاااعر ،وتؾضاايع أبعادىااا الدلليااة ،وأثرىااا عمااى الستمقااي ،وجاااء اااي الفرااى الثالااث اللتفااات ،وتشاولتااو

الد ارسااة اااي ث ثااة مباحااث ،تقااؾم عمااى إباراز عاؾاىر اللتفااات التااي جاااءت اااي أشااعار عساار أبااؾ ر ذااة،
وتفديرىا وبيان أثرىا اي الشص وعمى الستمقاي ،وجااء ااي الفراى اتخيار العتاراض ااي مبحثايؽ تشااول

أشكال العتراض اي ديؾان الذاعر ،وغاياتو الدللية والجسالية.
واي الخاتسة انتيه الدراسة بسجسؾعة مؽ الشتائ  ،نذ ر مشيا:
 أن "عس اار أب ااؾ ر ذ ااة" ش اااعر ذو عبقر ااة ا ااذة ،اجتسع ااه ا ااي تراكي ااب أبيات ااو الذ ااعر ة السع ااانيالد يقة ،والدللت الجسالية ،والسؾسيقى الرائعة.

 عيؾر النز اح التر يبي اي شعر عسر أبؾ ر ذة برؾرة طاغية ،حقق لو غاياتو ومقا اده ماؽتمػ التراكيب.

 باادا اااي أشااعار عساار أبااؾ ر ذااة تااذمر الذاااعر مااؽ الؾا ااع العربااي الااذي يعاااني مااؽ السااتعساروالتخم ا

والتجزئااة ،سااا عياار بذااكى بياار اااي أغمااب رااائده تااأثره بسااا لااه إليااو امدااظيؽ مااؽ

حروب وحرار واحت ل ،ودعؾتو لمدااح عؽ القدس وتحر رىا تاعبر عاؽ ري تاو باأن حاى زاية
امدظيؽ ىؾ السفتاح الرئيس اي حى أزمات الؾطؽ العربي.
 تبيؽ وعي الذاعر عسر أبؾ ر ذة بأىسية النز اح التر يبي اي تحقيق أغراض جسالياة ،ودللياةخا ااة ،لااذا اسااتاى ىااذه الغاااىرة ايسااا يخاادم نقااى شااعؾره لمستمقااي اااي أبيااى
وجو؛ و د تشؾعه

ؾر النز ااح التر يباي ااي شاعره ،وأدت وعاائ

مع السقام الذي وردت ايو.

ثؼ اختتسه الدراسة بقائسة السرادر والسراجع.

د

ااؾرة ،وعمااى أكسااى

دللياة مختمفاة بساا يتشاساب

Abstract
The study addressed structural deviation in Omar Abu Risha poetry, taking the
methodological approach a tool to address the subject, monitor and analyze it, according to
its linguistic and poetic contexts. The study was divided into the following : an
introduction, a preface, four chapters and a conclusion. The introduction included the
importance of the subject and the importance of previous studies that dealt with Omar
Abu Risha poetry. Then , the preface is included to introduce the structural deviation
subject in the literary text, and its measurement methods, and technical function, and its
impact in achieving poetry.
The study also addressed the presentation and delay in the first chapter , and it was
included in three sections, which included most of the forms of presentation and delay that
were repeated in the poetry of the poet, and then analyzed and revealed their implications.
In the second chapter , the study addressed the deletion, and also it was included in three
sections that dealt with the prominent forms of deletion in the poetry of the poet, and
clarify the semantic implications , and its impact on the recipient. The third chapter
focused on shifting (rhetorical review) , as the study has addressed it in three sections
based on highlighting the shifting phenomena used in Omar Abu Risha poems , and its
interpretation and its effect on the text and on the recipient.
In conclusion, the study ended with a series of results, including:
- Omar Abu Risha is brilliant and genius poet, as precise meanings , aesthetic
connotations, and wonderful music are used and employed in the composition of
his poetry verses .
- The overwhelming emergence of structural deviation in the poetry of Omar Abu
Risha , achieved his goals and purposes of using those structures.
- The poet`s complaining of the Arab reality, which suffers from colonialism,
backwardness and fragmentation became clear and apparent in poetry of Omar Abu
Risha , also his effect by wars and siege and occupation of Palestine was reflected
in most of his poems, and his call for the defense and liberation of Jerusalem
reflects his vision that the solution and resolving of the Palestinian issue is the
major key in resolving the crises of the Arab world.
- The awareness and understanding of the poet Omar Abu Risha's of the importance
of structural deviation in the achievement of aesthetic purposes, and special
semantics, is clearly reflected ,so he exploited this phenomenon in a way that
serves to convey his feelings to the recipient in the best picture, and to the fullest.
Also, the images of structural deviation in his poetry have varied and served
different semantic functions commensurate with the context in which it`s contained
therein.
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مقجمة:
الحسد هلل رب العاالسيؽ ،والرا ة والدا م عماى ماؽ بعاث رحساة لمعاالسيؽ ،سايدنا

و حبو ومؽ سار عمى نيجو إلى يؾم الديؽ ...أما بعد:

وعماى لاو

يعد اتدب مؽ أىؼ الفشؾن وأوسعيا انتذا اًر ،وأكثرىا الترا اً باإلندان والحياة ،ومؽ أكثرىاا ادرًة
عمى التعبير الد يق عؽ اإلندان والسجتسع ،ولألدب لاتو الخا ة اي إيراال الفكارة ،وىاي لااة اإلباداح

التااي تقااؾم عمااى تحظاايؼ القؾاعااد الماؾ ااة بسااا يدااسع بتحقيااق أشااكال تعبير ااة مختمفااة الدللااة عااؽ الك ا م

العادي السألؾف ،وىذا التحظيؼ ىؾ ما ا ظمع عميو الب غيؾن بالعدول أو "االندياح" ،و د تبيَّؽ لشا مؽ

خ ل البحث والط ح أن شعر عسر أبؾ ر ذة يعتبر ميداناً واسعاً لدراسة النز احاات التر يبياة ،اياذا
الذاعر الكبير ان مؽ أبرز أع م الذعر العربي اي القارن العذار ؽ الاذي اان لاو براسة واضاحة ااي
الدعؾة لتجديد الذعر ،وىؾ بعبقر تاو الذاعر ة ،وسحداساو المااؾي أدرك أىسياة النز ااح ،ااي إنتااج شاعر ة
القؾل ،وتجديد الماة الذعر ة ،امؼ يافاى ول ااي رايدة ماؽ راائده عاؽ أىسياة النز ااح وماا يحققاو ماؽ

أبعااد جسالياة ودلليااة ،و ادرة عمااى اساتيعاب أحاسيداو ومذاااعره ااي أساامؾب شاعري خااص بااو ،وىاذا مااا

داعشا لدراسة شعره تحه عشؾان "االندياح التخكيبي في شعخ عسخ أبػ ريذة".

نبحة عغ الذاعخ:
ىااؾ عساار شااااع أبااؾ ر ذااة ولااد اااي مش ااب شااسال سااؾر ا عااام 1635م اااي بيااه يع ا بالذ ااعر
والذااعراء؛ اااأبؾه وأخااؾه شاااعران ،ااذلػ أختااو شاااعرة ،وأمااو انااه تحفااد الذااعر الرااؾاي وتااردده ،درس
البتدائية اي مدارس حمب ،ثؼ أكسى تعميسو الثانؾي ااي بياروت ،وىشااك بادأت اىتساماتاو اتدبياة ،وتاأثر
بالحر ات القؾمياة السشاىزاة ل حات ل ،أرسامو أباؾه إلاى انجمتا ار ليادرس الكيسيااء و اشاعة الشداي رغباة

مشو اي إبعاده عؽ الفؽ واتدب؛ لكؽ عسر عاد إلى سؾر ا؛ ليتخذ مؽ شعره س حاً يحارب بو الحت ل

الرااييؾني ،و شاادد بالدياسااييؽ الستخاااذليؽ .تااؾاي اااي عااام 1663م تار ااً إنتاج ااً أدبي ااً ذا شااقيؽ غشااائي
ومدرحي ،وستقؾم ىذه الدراسة بدارسة شعره الاشائي.

إنتاجو الذعخي:

 -1ديؾان "شعر" .1603

 -1ديؾان "مؽ عسر أبؾ ر ذة ،شعر" .1604
 -0ديؾان "مختارات" .1626

 -0مجسؾعة شعر ة "غشيه اي مأتسي" .1641
 -2ديؾان عسر أبؾ ر ذة السجمد اتول .1641
 -3مجسؾعة شعر ة " امرك يا رب" .1653

1

 -4مجسؾعة شعر ة "مؽ وحي السرأة" .1650

 -5ديؾان باإلنجميز ة بعشؾان "التظؾاف" .1626

()1

 -6عساار أبااؾ ر ذااة اتعسااال الذااعر ة الكاممااة (الجاازء اتول) القرااائد ،تحقيااق اااايز الدايااة ،سااعد
الااديؽ مي ااب،

َّج ااة ،نذا ارتو الييس ااة العام ااة الدااؾر ة لمكت اااب التابع ااة ل ااؾ ازرة الثقاا ااة ،دمذ ااق،

 ،1314وس ايكؾن ىااذا الكتاااب مراادر الد ارسااة؛ تنااو يزااؼ رااائد عساار أب اؾ ر ذااة السظبؾعااة
والسشذؾرة اي الرح

والسج ت ،والسحفؾعة اي ذاكرة معا ر و.

أما إنتاجو السدرحي :مدرحية ذي ار ،ومحكسة الذعراء ،وسسير أميس ،وتاج محى.

دكافع الجراسة:

 دراسة نتاج الذاعر عسر أبؾ ر ذة الذي لو مكانة متسيزة اي اتدب العربي. لذعر عسر أبؾ ر ذة يسة جسالية متسيزة تسكؽ مؽ استج ء عاىرة النز اح التر يبي. -عدم وجؾد دراسة تشاوله (النز اح التر يبي اي شعره) برؾرة معسقة وشاممة.

أىسية الجراسة :

تبرز أىسية ىذه الدراسة مؽ خ ل:
 تدميط الزؾء عمى أحد أبرز أع م الذعر العربي اي القرن العذر ؽ ،إذ يتسيز عسر أبؾ ر ذاةبذاعر ة اذة.

 أىسية الؾ ؾف عمى معظيات الشحؾ اي التر يب ،وما يظ أر عمياو ماؽ تبادلت وتايارات ،وربظيااباادللت الااشص ،اكااى تايياار يحاادث عمااى تر يااب الجسمااة لبااد مااؽ أن يحسااى معااو تايي ا اًر اااي

الدللة.

 -إضاءة جانب مؽ جؾانب شعر عسر أبؾ ر ذة وتقديسو لمقارئ العربي لإلاادة والستستاح.

أىجاؼ الجراسة :
 تيدف الدراسة إلى تتبع عاىرة النز اح التر يبي اي شاعر عسار أباؾ ر ذاة وسباراز دور النز ااحالتر يبي اي حسى ري ة الذاعر؛ لشقى تجربتو الذعر ة لمستمقي.

 الؾ ؾف عمى خرائص البشية التر يبية اي شعر عسر أبؾ ر ذة ،وع تيا بإنتاج السعشى . -الؾ ؾف عمى أثر النز اح التر يبي وع تو بالستمقي.

( )1عسر أبؾ ر ذة دراسة اي شعره ومدرحياتو،

اسساعيى دندي ،دار السعراة ،دمذق1655 ،م ،الرفحات .12-5-2-0
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مشيجية الجراسة:
ستتبع الباحثة اي ىذه الدراسة السشي

اتسمؾبي ،وذلػ مؽ خ ل عرض مفيؾم النز اح

ومدتؾ اتو ،وأىدااو وما يحققو اي الماة اتدبية مؽ إعيار لمقيؼ الجسالية ،وتتبع تظؾره عشد القدامى

والعرب والاربييؽ ،وعرض مفيؾم النز اح التر يبي ،وما يشت

عشو مؽ تقديؼ وتأخير ،والتفات،

وحذف ،واعتراض ،ثؼ ستقؾم الدراسة بتتبع عاىرة النز اح التر يبي اي شعر عسر أبؾ ر ذة ،وتحميميا

واق سيا اتيا الماؾ ة والذعر ة.

الجراسات الدابقة:
 عسخ أبػ ريذة دراسة في شعخه كمدخحياتو ،دمحم اسساعيل دنجي ،دار السعخفة ،دمذق،ط0988 ،0ـ.
يتشاول السؤل

اي ىذا الكتاب حياة الذاعر متدرجاً مؽ السؾلد حتى الؾااة ،و عرض بعزاً مؽ

شعره ومدرحياتو مشرباً اي دراستو عمى الرؾرة الذعر ة عشد الذاعر ،وأبرز م مع التجديد اي

شعره.

 الرػرة الذعخية في شعخ عسخ أبػ ريذة ،حامج كداب الحبيالف ،أشخكحة دكتػراه ،الجامعةاألردنية0994 ،ـ.

يتشاول الباحث حياة الذاعر والرؾرة الذعر ة اي شعره ،و د ّدؼ دراستو إلى ث ثة أبؾاب،
عرض اي الباب اتول حياة الذاعر ،وعرض اي الباب الثاني مؾضؾعات الرؾرة الذعر ة ،و دسيا
إلى مؾضؾعات ث ثة ،ىي:

ؾرة الؾطؽ ،و ؾرة اإلندان ،و ؾرة الظبيعة ،وتحدث اي الباب

الثالث عؽ مرادر الرؾرة ،وتؾ ى إلى أنيا تشيى مؽ مرادر ث ثة ،ىي :التراث الذعري العربي،
والعتقادات الديشية الستعددة ،والذعر اتوروبي.
 الرػرة كالخياؿ في شعخ عسخ أبػ ريذة ،عبج الحسيج محسػد راشج ،رسالة ماجدتيخ،جامعة القجيذ يػسف ،لبشاف0998 ،ـ.

تشاول الباحث حياة الذاعر أبؾ ر ذة ،ودرس حر ية الرؾرة ،والخيال اي شعره ،و ّدؼ بحثة
إلى أبؾاب ث ثة ،تحدث اي الباب اتول عؽ إطار الرؾرة اي بعديو اتساسييؽ :بعد الحياة
و يرورتيا ،وبعد السؤثرات ومدى ااعميتيا ،واي الباب الثاني تشاول الباحث مزسؾن الرؾرة:

ؾرة

السرأة ،و ؾرة الؾطؽ ،و ؾرة الظبيعة ،واي الباب الثالث عرض الباحث تر يب الرؾرة اي شعر

عسر أبؾ ر ذة اي ث ثة محاور ىي :الرؾرة المؾنية ،والرؾرة الحر ية ،والخيال وتر يب الرؾرة.
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 شػػعخ عسػػخ أبػػػ ريذػػة ػخاوة فػػي األسػػمػب ،محسػػػد شػػفيق الشػػيغ ،شػػخكة األمػػل لمصباعػػةكالشذخ ،القاىخة.9118 ،

جاءت ىذه الدراسة اي ث ثة اراؾل مدابؾ ة بتسيياد ،تشااول اياو السؤلا

حيااة الذااعر عسار أباؾ

ر ذة ،مؾلده ونذأتو ،وشاعر تو ،وتأثره بالسذاىب اتدبية ،واي الفراى اتول تشااول الراؾرة والرماز ااي
شاعر عساار أبااؾ ر ذااة ،والفرااى الثاااني جاااء اااي مبحثاايؽ :اتول (السعجااؼ الذااعري) .والثاااني عاارض ايااو
الباحث محؾر الغؾاىر اتسمؾبية اي شعر عسر أبؾ ر ذة ،وتشاول اي الفرى الثالث السعجؼ اإليقاعي،
وبيان أىسية السؾسيقى اي شعر عسر أبؾ ر ذة.

 البشاو الفشي في شعخ عسخ أبػ ريذة ،دمحم خالج عػاد الحيرة ،رسالة ماجدتيخ ،جامعةالذخؽ األكسط9101 ،ـ.

تشاول الباحث اي بحثو ىذا حياة الذاعر ،وشاعر تو ،ومدرستو الذعر ة ،والبشاء الفشي اي شعره،

و ّدؼ الباحث دراستو إلى أربعة ارؾل ،تحدث اي الفرى اتول عؽ خظة الدراسة ،وأشار اي الفرى
الثاني إلى حياة الذاعر ومدرستو الذعر ة ،وأارد الفرى الثالث لدراسة البشاء الفشي لمقريدة العربية،

اتحدث عؽ مفيؾمو وعشا ره ،وتشاول بشاء القريدة عشد أبي ر ذة ،و ّدؼ البشاء اييا إلى أربعة أ دام،
الشص ،والظؾل والقرر ،ووحدة القريدة ،واإليقاح) ،وتحدث اي الفرى الرابع عؽ
ىي( :عتبات ّ

التذكي ت الفشية اي القريدة عشد الذاعر ،مؽ جؾانبيا( :التكرار ،والتزاد ،والتشاص ،والرمز) ،وتشاول
الحديث عؽ تذكيى الرؾرة الذعر ة مؽ جانبييا (التذبيو والستعارة).

وىذه الدراسات تفيد الدراسة الحالية اي التعرف عمى حياة الذاعر ،وشاعر تو ،وأىؼ أعسالو

الذعر ة وم مع التجديد اييا .وسيكؾن ليذه الدراسة الدبق اي تشاول النز احات التر يبية اي شعره
الاشائي وتؾضيع ما يشتجو مؽ يؼ جسالية ،وما تثيره اي الستمقي.

كمغ الجراسات الدابقة في االندياح:

 أسػػمػةية االنديػػاح فػػي الػػشز القخ نػػي ،أحسااد غالااب نااؾري الخرشااة ،أطروحااة د تااؾراه ،جامعااةمؤتو.1335 ،

 االندياح التخكيبي في الذعخ الجاىمي" السعمقات أنسػذجاً" ،مازن أكثؼ سميسان ،رسالةماجدتير ،جامعة البعث.1336 ،

 االندياح في الذػعخ الرػػفي ،ساشيؼ ساعداني ،رساالة ماجداتير ،جامعاة ا ادي مربااح ور ماة،الجزائر.1313،

 االندياح في شعخ سسيح القاسع ،ولج ئ .2113،

فوغالي،
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ال ماج ت  ،جامع أك ي مح أولحاج،

-

االندياح التخكيبي في ديػاف الميب السقجس –لسفجى زكخيا ،-سية بؽ ايد وأمال بؾ ش،
رسالة ماجدتير ،جامعة عبد الرحسؽ ميرة ،الجزائر ،الدشة الجامعية .1314/1313

وسااتفيد ىااذه الد ارسااة مااؽ الد ارسااات الدااابقة اااي السااشي مااؽ خ ا ل تتبااع عاااىرة النز اااح اااي

الذعر ،إل أن ىذه الدراسة اار ه الدراسات الدابقة اي السؾضؾح حيث جعمه الجيد مشرباً عماى تتباع
عاىرة النز اح التر يبي اي شعر عسر أبؾ ر ذة.

صعػةات الجراسة:
و د تعرضه الباحثة إلى بعض الرعؾبات تتمخص اي مة السراجع التي تشاوله مؾضؾح

النز اح اي مكتبات ظاح غزة ،و د تامبشا عمييا بالرجؾح إلى الذبكة العشكبؾتية لتحسيى بعض السراجع

ح أبؾ حسيدة الفزى اي تؾجييي إلييا .إضاا ًة إلى
التي ان لمسذرف اتستاذ الد تؾر
السعزمة الكبرى التي تؾاجو أغمب الباحثيؽ الستؾاجديؽ اي ظاح غزة مذكمة انقظاح التيار الكيربائي

الستؾا ى ،والحرار السفروض عمى القظاح الذي ل يدسع بالؾ ؾل إلى السراجع السظمؾبة.

تقديع الجراسة:
ا دسه الدراسة إلى تسييد تشاول اإلطار الشغري لسؾضؾح النز اح بذكى عام ،والنز اح
التر يبي بذكى خاص ،وأربعة ارؾل تؼ تقديؼ ى ارى مشيا إلى ث ثة مباحث سا يأتي:
الفرل األكؿ_ التقجيع كالتأخيخ كعال تو باالندياح التخكيبي في شعخ عسخ أبػ ريذة:
كيشقدع الفرل إلى ثالثة مباحث عمى الذكل التالي:

 السبحث األكؿ_ التقجيع كالتأخيخ بيغ ركشي الجسمة :و درس تقديؼ السدشد إليو عمى خبرهالفعمي ،تقديؼ الخبر (شبو الجسمة) عمى السبتدأ ،تقديؼ الخبر اي الجسى السشدؾخة.

 السبحث الثاني_ التقجيع كالتأخيخ بيغ أركاف الجسمة كمتعمقاتيا :و درس تقديؼ شبو الجسمةالغراية عمى الفعى ،تقديؼ السفعؾل بو عمى الفاعى ،تقديؼ الجار والسجرور عمى الفاعى ،تقديؼ
الجار والسجرور عمى نائب الفاعى ،تقديؼ الغرف عمى الفاعى ،تقديؼ الجار والسجرور عمى

الخبر.

 السبحث الثالث_ التقجيع كالتأخيخ بيغ متسسات الجسمة :و درس تقديؼ الجار والسجرور عمىالسفعؾل بو ،تقديؼ الغرف عمى السفعؾل بو ،تقديؼ الغرف عمى الحال ،تقديؼ الجار والسجرور
عمى الحال ،تقديؼ الحال عمى

احبيا ،تقديؼ الجار والسجرور عمى السفعؾل تجمو.

الفرل الثاني_ الححؼ:
و شقدؼ الفرى إلى ث ثة مباحث ىي:
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 السبحث األكؿ_ ححؼ الحخؼ :و درس حذف حرف الشداء ،حذف حرف الستفيام ،حذفحرف العظ .

 السبحث الثاني_ ححؼ السفخدات :و درس حذف السبتدأ ،حذف الفعى ،حذف الفاعى ،حذفالسفعؾل بو.

 السبحث الثالث_ ححؼ الجسل :و درس حذف الفعى والفاعى.الفرل الثالث_ االلتفات:
و شقدؼ الفرى إلى ث ثة مباحث ىي:
 السبحث األكؿ_ االندياح في استعساؿ الزسائخ :و درس النتقال مؽ الايبة إلى الخظاب،والنتقال مؽ الخظاب إلى الايبة ،والنتقال مؽ الايبة إلى التكمؼ ،والنتقال مؽ التكمؼ إلى

الايبة ،والنتقال مؽ التكمؼ إلى الخظاب ،والنتقال مؽ الخظاب إلى التكمؼ.

 السبحث الثاني_ السصابقة العجدية :و درس التحؾل مؽ ضسير السفرد إلى الجسع ،والتحؾل مؽالجسع إلى السفرد.

 -السبحث الثالث_ االندياح في استعساؿ صيغ األفعاؿ :و درس التحؾل اي

يغ اتاعال مؽ

ماض إلى مزارح ،ومؽ ماض إلى أمر ،ومؽ مزارح إلى أمر.
الفرل الخابع _ االعتخاض:
و شقدؼ إلى مبحثيؽ ىسا:
 السبحث اتول_ العتراض بالجسمة السسية. -السبحث الثاني_ العتراض بالجسمة الفعمية.

الخاتسة :وتذسى الشتائ التي تؾ مه إلييا الباحثة خ ل دراسة وتحميى شعر عسر أبؾ ر ذة.
السرادر كالسخاجع.
واي الختام ندأل هللا أن تكؾن ىذه الدراسة مرجعاً يدتفيد مشو أىى العمؼ ،وسن اناه ل تترا

بالكسااال؛ تن الكسااال هلل وحااده ح .والحسااد هلل رب العااالسيؽ الااذي أليسشااي الراابر والجتياااد إلتساام ىااذه

الدراسة.
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تسييج:
مشذ أن خمق هللا اإلندان وىؾ يحاول تظؾ ر نفدو وما يحيط بو ،و بحث عؽ الجدة والبتكار،

وىذه الفظرة جعمه الكاتب يشبش عؽ ى ما ىؾ جديد؛ ليخمق أسمؾباً يدحر بو الستمقي و خظ

بو لباو

وا اؤاده؛ ليعاايش تفا اايى عاطفااة ذلااػ الكاتااب ،و ذااعر بااأن مااا ىااؾ مكتااؾب تااب تجمااو ،مااؽ ىشااا جاااء
اىتسام الدراسات الشقدية واتسمؾبية بالكذ

أاطمق عميو مرظمع النز اح.

عسا ىؾ جديد يخال

ما ىؾ متؾ ع لدى الستمقي ،وىؾ ما

و عتبر النز اح عاىرة ىامة اي الدراسات اتلداشية واتسامؾبية التاي تادرس المااة الذاعر ة عماى

أنياا لااة مخالفااة لمكا م العاادي والسااألؾف؛ ااالشص اتدباي خا ااة الذاعر يشازح دائسااً إلاى تحقياق ىؾ تااو
مؽ خ ل الخت ف عؽ الخظاب الذائع.

ولعااى أىسيااة ىااذا السرااظمع ومااا يحسمااو مااؽ مفيااؾم جعمتااو محااط اىتسااام لكثياار مااؽ الد ارسااات،

اتعددت حؾلو التدسيات التي سشتشاول بعزاً مشيا عشد الحديث عؽ أ ؾل النز اح ،وتعدد السراظمع،
وارتأيشا بداي ًة تؾضيع ىذا السرظمع لا ًة وا ظ حاً:

أما في المغة:
وردت لفغة ز ع اي لدان العرب بسعشى :زاح الذيء يز ع ز حاً وز ؾحاً وز حاناً ،وانزاح :ذىاب

وتباعد ،وأزحتو وأزاحو وغيره(.)1

واااي االصػػصالح :يكاااد يتفااق اتساامؾبيؾن عمااى مفيااؾم واحااد ل نز اااح يااتمخص اااي زااية البعااد
عسا ىاؾ ماألؾف ،وخماق لااة جديادة ل تخاال

معاايؽ ل اادى السباادح ،ايعرا ااو يؾس ا

الشغاام مخالفاة حاد النكداار ،باى تداعى لمؾ اؾل ليادف

أب ااؾ العاادوس عم ااى أنااو" خ ااروج عااؽ السعي ااار لااارض يقر ااد إلي ااو

الستكمؼ"(.)1

االسبدح يدعى دائساً لخمق لااة ب ار اة تجاذب الستمقاي إليياا ،بساا يتشاساب ماع شااعر تو وعؾاطفاو"

اااإن الحكسااة اااي اتداء تكسااؽ ااي الخااروج عااؽ الشغااام السثااالي لماااة ،أو تظؾ عااو إلااى مااا يخاادم الااارض
الفشي مؽ ناحية ،والحرص اي الؾ ه نفدو عمى الفائدة الدللية التي نتحدديا ااي ثشاياا الشغاام الجدياد،
والتي بيا يتؼ التؾا ى اإلنداني ،االسبدح ل ييدم مؽ أجى اليدم ،وسنسا ييادم نغامااً ليقايؼ عماى أنقاضاو
نغاماً خر ،يتداوق مع خرؾ يتو التعبير ة وشاعر تو"(.)3

( )1لدان العرب ،ابؽ مشغؾر ،م  ،0ط ،0دار
( )1اتسمؾبية الري ة والتظبيق ،يؾس

( )0الب غة واتسمؾبية عشد الدكاكي،

ادر ،بيروت ،مادة (نزح).

أبؾ العدوس ،دار السديرة ،اتردن ،ط1334 ،1م ،ص.4

ح أبؾ حسيدة ،جامعة اتزىر ،غزة1311 ،م ،ص.115-114 :
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ثير مؽ اتسمؾبييؽ اعتبروه ى
و عد النز اح أىؼ ما امه عميو اتسمؾبية مؽ أر ان حتى إن اً

شيء اييا ،وعراؾىا عمى أنيا "عمؼ النز احات"(.)1

ا ااإذا ااان اىتس ااام الشح اااة يشر ااب عم ااى الحف اااا عم ااى الرت ااب الثابت ااة والسحفؾع ااة لما ااة ،اي ااذا ل

يتشاساب مااع الشغارة اتساامؾبية التاي تعتباار المااة الذااعر ة لااة خاارق وانتيااك لمدااائد والساألؾف ،وبقاادر مااا

تشزاح الماة عؽ الذائع والسعروف تحقق د اًر مؽ الذعر ة اي رأي ؾىؽ(.)1

يتب اايؽ لش ااا مس ااا س اابق أن لما ااة مد ااتؾ يؽ :مد ااتؾى ع ااادي مث ااالي يظس ااع ل ااو الشح اااة والماؾ ااؾن،

والسدتؾى الثاني الفشي السشزاح عؽ الماة العادية الذي عده الب غيؾن سر الجسال وأسااس اإلباداح ،يمجاأ
إليو السبدح لاايات ودللت اشية وجسالية تثير الدىذة والسفاجأة "إن ر د عؾاىر النحاراف ااي الاشص

تاعاايؽ عمااى راءتااو اراءة اسااتبظانيو جؾانيااة تبتعااد عااؽ الق اراءة الدااظحية واليامذااية ،وبيااذا تكااؾن عاااىرة
النحراف ذات أبعاد دللية وسيحائية تثير الدىذة والسفاجأة ،ولذلػ يربع حزؾره اي الشص اد اًر عمى
جعااى لاتااو لاااة متؾىجااة ومثي ارة تدااتظيع أن تسااارس ساامظ ًة عمااى القااارئ مااؽ خ ا ل عشراار السفاج ااأة
()0
والارابة"
و دتسد النز اح أىسيتو مؽ اىتساام الد ارساات الشقدياة الحديثاة باالستمقي ،اقاد أولتاو عشاياة خا اة

وأدخمتااو ضااسؽ دائ ارة اإلبااداح ،اااالشص ل يق ا

عشااد إاااادة الستمقااي ،بااى يحسمااو مااؽ أاكاااره ومذاااعره مااا

يتشاسااب مااع حالتااو الذااعؾر ة ،ايااؾ مباادح جديااد لمااشص ،ولعااى انتذااار مقؾلااة" مااؾت السؤلا " دليااى عمااى

أىسياة الستمقااي "اااالشص بخ

ااة مااؾجزة ،ىااؾ ندااق اماى مااؽ مجسؾعااة مااؽ العسميااات ،واااي ىااذا الشدااق

يقااع مكااان يخااص الذااخص الااذي يشباااي عميااو أن يشجااز إعااادة التر يااب .ىااذا السكااان يتسيااز بالف ارغااات

القائس ااة ا ااي ال ااشص ،وى ااؾ يتك ااؾن م ااؽ البياض ااات الت ااي يج ااب عم ااى الق ااارئ ممؤى ااا ،وب ااالظبع ا ااإن ى ااذه
البياضات ل يسكؽ أن تسأل مؽ طرف الشدق نفدو ،وبالتالي اإنو يدتتبع ذلػ أنيا ل يسكؽ أن تسأل إل

مؽ بى ندق خار .ومتاى س َّاد القاارئ ىاذه الف ارغاات بادأ التؾا اى"( ،)0ماؽ ىشاا اىتساه الد ارساات الشقدياة
بشغر ة النز اح التي تر ز اىتساميا عمى الستمقي اي الرتكاز عمى عشرر السفاجأة والدىذة.

األصػؿ كتعجد السرصمح:
يعاد مراظمع النز ااح ماؽ السراظمحات الشقدياة التاي شاامه باال الد ارسايؽ اديساً وحاديثاً ،وىااؾ
نتا اااج ثقا ااااي شا ااار ه ايا ااو جسيا ااع اتما ااؼ ،ولا اايس مخرؾ ا ااً بأما ااة دون أخا اارى ،لا ااذلػ تعا ااددت حؾلا ااو
( )1بشية الماة الذعر ة ،جؾن ؾىؽ ،ترجسة:
( )1الدابق ،ص.151 :

الؾلي العسري ،دار تؾبقال ،السارب ،ط1653 ،1م ،ص.13 :

( )0اتسمؾبية مفاىيسيا وتجمياتيا ،مؾسى ربابعة ،دار الكشدي لمشذر والتؾز ع ،اتردن ،ط1330 ،1م ،ص.25:
( )0عا ا ا ا ا اارض نغر ا ا ا ا ا ااة التمقا ا ا ا ا ااي ،يؾس ا ا ا ا ا ا

لعجا ا ا ا ا ااان ،مقا ا ا ا ا ااال مشذا ا ا ا ا ااؾر عما ا ا ا ا ااى مؾ ا ا ا ا ا ااع دي ا ا ا ا ا اؾان العا ا ا ا ا اارب ،اربا ا ا ا ا ااط السقا ا ا ا ا ااال

.https://www.diwanalarab.com/spip.php?article37470
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السرظمحات التي اتفقه حؾل مفيؾم واحد ىؾ خروج الك م عاؽ نداقو السثاالي الساألؾف؛ ليخادم الاشص

برؾرة أو بأخرى ترى بو لمتسيز.

حيع أن مراظمع النز ااح مراظمع حاديث الشذاأة إل أن جاذوره ضااربة ااي القادم ااي تاب

الب غة والشقد ،اقد تشاوله شيساً مؽ مفيؾمو دون تخريص البحث ايو وسرساء ؾاعد ثابتة لو.

ايذا أرسظؾ د ماز بيؽ الماة السألؾاة والماة السبتكرة غيار مألؾااة وىاي المااة اتدبياة إذ يقاؾل:

"وجااؾدة العبااارة اااي أن تكااؾن واضااحة غياار مبتذلااة ،االعبااارة السؤلفااة مااؽ اتسااساء ات اامية ىااي أوضااع

العبااارات ،ولكشيااا مبتذلااة ...أمااا العبااارة الدااامية الخاليااة مااؽ الدااؾ ية ايااي التااي تدااتخدم ألفاع ااً غياار
مألؾاة ،وأعشي باتلفاا غير السألؾاة الار ب والسدتعار والسحدود و ى ما بعد عؽ الستعسال"(.)1

افااي حااديث أرسااظؾ ىااذا يغياار ايسااو تساااس مفيااؾم النز اااح ،وىااؾ البتعاااد عااؽ السااألؾف ،

االماة اتدبية لاة سامية غير مبتذلة لبعدىا عؽ السألؾف.

أمااا العاارب ايااؼ أيز ااً اظش اؾا لشغر ااة البعااد عااؽ السااألؾف ،وبقيااه نغاار تيؼ اجتيااادات متشاااثرة

حفغتيا لشا تب الب غة والشقد ،والشحؾ والماة ،و د أطمقؾا عمى اتساليب التي تخرج عؽ الساألؾف عادة
مر ااظمحات تمتق ااي ح ااؾل مفي ااؾم واح ااد ن ااذ ر مشي ااا :الع اادول ،التؾس ااع ،التد اااح ،اللتف ااات ،الز اارورة

الذعر ة...الخ.

و اد شااح عشادىؼ اساتخدام مراظمع العادول" اقااد جااءت ىاذه الكمساة عماى
ياة السؼ لتذير إلاى الخاروج عساا ىاؾ حقيقاي وماألؾف وعاادي ،اقاد جااءت عماى

"عدل" و عدل ،سا جاءت عمى

ياة السؼ العدول"(.)1

اياة الفعاى ،وعمااى
اياة الفعاى مثاى

سساه" ىذا باب ما جاء معدولً عؽ
اقد ورد ىذا السرظمع عشد سيبؾ و اي الكتاب وأارد لو باباً ّ
حده مؽ السؤنث سا جاء السذ ر معدولً عؽ حده"(.)0
و اذلػ اباؽ جشاي أااارد ااي تاباو بابااً أسااساه" بااب ااي العاادول عاؽ الثقياى إلاى مااا ىاؾ أثقاى مشااو

لزرب مؽ الستخفاف"(.)0

كسااا ورد العاادول أيز ااً اااي تاااب دلئااى اإلعجاااز لعبااد القاااىر الجرجاااني اااي ؾلااو" :اعمااؼ أن
الك م الفريع يشقدؼ إلى دسيؽ :دؼ ل تعزى السز ة والحدؽ ايو إلى المفد ،و دؼ يعزى ذلػ ايو إلى
()1

شعة الذعر ،أرسظؾ طاليس ،ترجسة :شكري

( )1اتسمؾبية مفاىيسيا وتجمياتيا ،ص.05:

عياد ،دار الكتاب العربي ،القاىرة ،ط1634 ،1م ،ص.111:

( )0الكتاب ،أبؾ بذر عسر بؽ عثسان بؽ شبر سيؾبيو ،ج ،0تحقيق :عبد الد م ىارون ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ص.143:
( )0الخرائص ،أبؾ الفتع عثسان ابؽ جشاي ،ج ،0تحقياق :عباد الحسياد ىشاداوي ،مشذاؾرات
بيروت1331 ،م ،ص.131 :
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عماي بيزاؾن ،دار الكتاب العمسياة،

المفااد .االقدااؼ اتول :الكشايااة والسااتعارة والتسثيااى الكااائؽ عمااى حااد السااتعارة و ااى مااا ايااو عمااى الجسمااة،
مجاز واتداح وعدول بالمفد عؽ الغاىر"(.)1

كاان ىاذا بعزااً مساا جااء اااي الساؾروث الب غاي والشقاادي ،أماا ااي الد ارسااات اتسامؾبية الحديثااة
اكثرت السرظمحات التي تشاوله مفيؾم البتعاد عسا ىؾ مألؾف بذكى جعى القارئ يذعر بأنو اي ى
مارة يتعامااى مااع مرااظمع جديااد  ،لكشيااا اااي أ ااميا تعباار عااؽ الخااروج عااؽ الشغااام السااألؾف اااي العسااى

اتدبي حتى يحقق جسالياتو خا ة اي الشص الذعري ،إذ أن الذعر سا يقؾل ؾىؽ " :يكدر بظر قتو

الخا ة ؾانيؽ الخظاب"(.)1

ولقااد أورد عبااد الد ا م السداادي اااي تابااة اتساامؾبية واتساامؾب عاادداً مااؽ السرااظمحات التااي

وردت اااي الشقااد الاربااي حااؾل مفيااؾم النز اااح نااذ ر مشيااا :التجاااوز لفاااليري ،الفزاايحة لبااارت ،اإلطاحااة

لباتيار ،النحراف لديبتزر"(.)0

أمااا عشااد الباااحثيؽ العاارب اقااد اسااتعسمؾا إلااى جانااب مرااظمع النز اااح مرااظمحات أخاارى نااذ ر

مشيا :النحراف ،العدول ،الخروج ،التذؾ و ،البتعاد ،البعد ،النتياك...الخ(.)0

وعمااى الاارغؼ مااؽ ىااذا التعاادد اااي السرااظمحات اااإن ث ثااة مشيااا حغااي بالنتذااار اااي الد ارسااات

اتسمؾبية أكثر مؽ غيرىا وىي :النز اح ،العدول ،النحراف(.)2

ولقاد ثرناا اساتخدام مراظمع النز ااح ااي ىاذه الد ارساة؛ تن بعاض السراظمحات تحساى أبعااداً

نفدية وأخ ية سمبية داعتشا ل بتعاد عشيا النحراف ،والنح ل ،والذشاعة وغيرىا ،سا أن الفعى مشو

"انازاح" ياداع القاارئ لمبحااث عاؽ اتساباب التااي جعماه الذااعر يشازاح عااؽ ات اى دون التقياد بسكااان أو
زمان معيؽ ،وسن ان مرظمع العدول جدير بالىتسام ت التو.

( )1دلئااى العجاااز ،عبااد القاااىر الجرجاااني ،ارأه وعمااق عميااو محسااؾد شاااكر ،دار الساادني ،مراار ،ط1661 ،0م ،ص-016 :

.003

( )1بشية الماة الذعر ة ،ص.143 :

( )0اتسمؾبية واتسمؾب ،عبد الد م السددي ،دار الكتب الجديدة ،لبشان ،ط ،1333 ،2ص.53-46 :
( )0النز اااح اااي مشغااؾر الد ارسااات اتساامؾبية ،أحسااد
ص.03-02 :

و ااس ،السؤسدااة الجامعيااة لمد ارسااات والشذاار والتؾز ااع ،بيااروت1332 ،م،

( )2بشية الماة الذعر ة ،ص.132:
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معيار االندياح:
إن تحدياد معياار النز ااح لايس بااتمر الدايى ،اقاد ثارت حؾلاو الد ارساات ولاؼ يتفاق الب غياؾن

واتسمؾبيؾن اي وضع معيار واحد يقيدؾن عميو النز اح ،وايسا يمي بعض اآلراء حؾل ذلػ:

يتزع اي تاب الشقاد والب غاة القديساة أن زاية السعياار شاامه ثيا اًر ماؽ الب غيايؽ ااؾرد ااي

كتاابيؼ" السعشااى ات اامي"( ،)1وأ ااى الؾضااع ،والحقيقااة ،وذلااػ اااي مشا ذااتيؼ لقزااايا السااتعارة والسجاااز،
وغيرىا حيث انؾا يكذفؾن عؽ جساليات تجاوز ىاذا السعياار وتاأثيره عماى الستمقاي ،وىاذه السراظمحات

التااي أطمقيااا القاادماء عمااى السعيار(ات ااى ،والسعشااى ات اامي) ىااؾ مااا يمتقااي مااع مااا أطمااق عميااو رولن
بارت" الدرجة الرفر لمكتابة"(.)1
وىااي

اافة ذات الؾعيفااة التؾ اايمة ،التااي تاادل اييااا ااى مسااة عمااى مااا وضااعه لااو اااي أ ااى

الماة ،ودللتيا معجسية بحتة ل تحسى أي ممسع مؽ الس مع الفشية(.)0

كان جؾن ؾىؽ أول ماؽ خاص النز ااح بحاديث مداتفيض ااي مجاال حديثاة عاؽ لااة الذاعر،

و رى أن النز اح" مفيؾم واسع و جب تخرريو"( ،)0مؽ ىشا جاء بحثو عؽ معيار يحكؼ خروج الشص
ما ااً عاديا ااً ،ايقااؾل" :بس ااا أن الشث اار ى ااؾ

عااؽ الس ااألؾف وال ااذي ساايحدد إذا ااان ى ااذا الكا ا م انز اح ااً أم
السدااتؾى الماااؾي الدااائد ،اإنشااا يسكااؽ أن نتخااذ مشااو السدااتؾى العااادي ،ونجعااى الذااعر مجاااوزة عشااو تقاااس

درجت ااو إل ااى ى ااذا السعي ااار"( ،)2وبي ااذا تؾ ااى ااؾىؽ إل ااى أن الشث اار ى ااؾ السعي ااار وى ااؾ الما ااة الذ ااائعة أو
الظبيعية ،أما الذعر ايؾ لاة الفؽ السرشؾعة.

وىشا اااك ما ااؽ ربا ااط السعيا ااار با ااالحس الماا ااؾي عشا ااد الستمقا اايؽ ،و ا ااد أطما ااق عميا ااو ر فا اااتير" القا ااارئ

العسدة"( .)3وعمى الرغؼ مؽ ىذه الجتيادات اي وضع معيار ل نز اح اإنو يبقى أم اًر ندبياً؛ تنو مرتبط

م ارتبط باااتعراف اتدبيااة ،واتذواق الفشيااة ،وبسااا أن النز اااح يقااؾم عمااى مباادأ السفاجااأة والتجديااد وعاادم

اار واحااداً يعجااز عااؽ شااسؾل النز احااات الستعااددة اااي الااشص الؾاحااد ،أو اااي الشرااؾص
الثبااات؛ اااإن معيا اً
السختمفة ،لذلػ اإن الشص ىؾ مؽ يتحكؼ اي نؾعية السعيار الذي تقام عميو دراسة النز اح ايو.

( )1دلئى العجاز ،ص.132 :

( )1الكتابة اي الدرجة الرفر ،رولن بارت ،ترجسة
( )0الدابق ،ص.15:

برادة ،دار الظميعة لمظباعة والشذر ،بيروت ،ص.53

( )0بشية الماة الذعر ة ،ص.12
( )2الدابق ،ص.10 :

( )3النز اح مؽ مشغؾر الدراسات اتسمؾبية ،ص.131:
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مدتػيات االندياح:
لقااد امااه مباحااث الب غااة بد ارس ااة جساليااات النز اااح عااؽ الذ ااائع مااؽ الك ا م مااؽ :اس ااتعارة،

ومجاز ،و شاية ...وىي انز احات جاءت عمى غير السعشى ات مي الذي وضعه لو.

لذلػ ام الباحثؾن بتتبع مدتؾ ات ىذه النز احات ااي المااة ،و اد و امه عشاد الابعض إلاى خسداة
عذر انز احاً ،لكؽ السذيؾر مشيا ث ثة أنؾاح

()1

وىي:

 ما يكؾن ايو النز اح متعمقاً بجؾىر السادة الماؾ ة مسا سساه ؾىؽ" بالنز اح الستبدالي"(.)1 خااروج الذاااعر عااؽ القؾاعااد الذااعر ة الستعمقااة بااالؾزن والقاايااة واإليقاااح عسؾمااً ،وىااؾ مااا يدااسى"بالنز اح الرؾتي أو اإليقاعي".

 أما الشؾح الثالث ايؾ ما يتعمق اياو النز ااح بتر ياب الكمساات ماع جاراتياا ااي الداياق الاذي تاردايو ،وىؾ ما يدسى "بالنز اح التر يبي" وىؾ مؾضؾح الدراسة.

االندياح التخكيبي:

التر يب مجسؾعة مؽ اتلفاا تترابط وتشتغؼ ايسا بيشياا ،لتعبار عاؽ معشاى معايؽ ،وتخزاع ىاذه

التراكيب إلى ضؾابط الماة و ؾاعدىا الشحؾ ة ،والشحااة يتتبعاؾن ىاذه التراكياب و حر اؾن عماى أن تكاؾن
اي مؾاضعيا الرحيحة ،وىؾ ما ذ ره الجرجاني اي حديثاة عاؽ الكا م العاادي ااي ؾلاو" اعماؼ أن لايس

الااشغؼ إل أن تزااع

مااػ الؾضااع الااذي يقتزاايو عمااؼ الشحااؾ ،وتعسااى عمااى ؾانيشااو وأ ااؾلو ،وتعاارف

مشاىجو التي نيجه ا تز غ عشيا ،وتحفد الرسؾم التي رسسه لػ ،ا تخى بذيء مشيا"(.)0

وسذا مااا خالفااه التراكي ااب ىااذه الز اؾابط ت اادخى ضااسؽ مااا ا ااظمع عميااو الب غيااؾن" النز اااح

التر يبي" ،وايو تؾضع الكمسة اي مؾضع يخال

السؾضع السقرر ليا حدب القاعدة الشحؾ ة ،و اد شااح

عشد القدماء وأطمقؾا عميو مرظمع "العدول" ،و ان مؽ أبرزىؼ عبد القاىر الجرجاني الاذي حارص عماى
تتبااع جساليااات ىااذه الخروجااات وأثرىااا عمااى الااشفس ،وعا ّاد العاادول مي ازة بي ارة لمذااعر؛ إذ يراابع أ ااى
الفائدة ،ومبعث الر ة وسبب الستستاح(.)0

االنز اااح التر يبااي ل يااأتي ليكداار الشغااام ،و خمااق نغام ااً جديااداً ،أو أنااو يقااع اااي دائ ارة الخظااأ
ن
اتثشاء أو نااد اًر ،وباذلػ يتحقاق لماشص
الشحؾي ،بى تكؾ النز احات اي حدود ما يعتبره الشغام المااؾي اس ً
أبعاااد جدياادة تعج از عشيااا الماااة اااي حااال تسدااكيا بالسعااايير الرااارمة مشيااا ،إحااداث إثااارة وشااد انتباااه

الستمقي ،وتحقيق دللت جديدة" ولذلػ اإن الستكمؼ حيؽ يخرج مؽ الحدود السعيار ة السظردة و مجأ إلاى
( )1اتسمؾبية الري ة والتظبيق ،ص.154:
( )1بشية الماة الذعر ة ،ص.132 :
( )0دلئى العجاز ،ص.51:

( )0انغر السردر الدابق ،ص.133
12

النز اااح التر يب ااي ،اإنااو يد ااعى إلااى أن يحق ااق ىاادااً دلليا ااً وجسالي ااً ،ل يد ااتظيع أن يشج ازه م ااؽ خا ا ل
الحدود السعيار ة التي وضعيا الستحدثؾن بالماة ،اتمػ الحدود تحقق السداتؾى ااي حايؽ أن الخاروج إلاى
ماا ىااؾ ىامذااي أو ثااانؾي أو اسااتثشائي يحقااق الؾعيفاة اإلبداعيااة ...وىاادف ذلااػ أن يحقااق لمااشص سااسات
جديدة تعجز عشيا الماة اي حال تسدكيا بأبعادىا السعيار ة الرارمة(.)1

وسذا ااان النز اااح يعسااد إلااى تحقيااق نااؾح مااؽ الجاادة والتسيااز ،ايااذا يعشااي أن السباادح يقرااد إليااو

رااداً أي "إنااو يقااؾم باسااتعسال طااؾعي وواح لماااة ...وىااؾ ثاني ااً ،واااؾق ااى شاايء يدااتعسى الماااة بقرااد

جس ااالي و شاض ااى م ااؽ أج ااى إب ااداح لمجس ااال بؾس اااطة الكمس ااات ،س ااا يفع ااى الرس ااام ب اااتلؾان والسؾس اايقي
بالسؾسيقى"(.)1

وااي ضاؾء ىاذا التسيياد والقزاايا التاي أاثيارت ،ساتتشاول الباحثاة النز احاات التر يبياة ااي شااعر

عساار أبااؾ ر ذااة ،سااعياً إلااى ر ااد أىااؼ الغاؾاىر البااارزة اااي شااعره ،وتحميميااا تحمااي ً أساامؾبياً يكذا
ليات تذكيميا ،ووعيفتيا الدللية والجسالية اي الك م ،وىي:
 التقديؼ والتأخير. -الحذف.

 -اللتفات.

 -العتراض.

( )1أسمؾبية النز اح اي الشص القرني ،أحسد غالب نؾري الخرشة ،أطروحة د تؾراه ،جامعة مؤتو ،1335 ،ص.66-65
( )1اتسمؾب واتسمؾبية ،راىام ىاف ،ترجسة اعؼ سعد الديؽ ،دار ااق عربية ،1652 ،ص.06
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عااؽ

لفصل ول
لتقــ و لتـــأخ
 انًبحثُاألولُ:انخقديىُوانخأخيزُبيٍُركُيُانجًهتُ .
 انًبحثُانثاَيُ:انخقديىُوانخأخيزُبيٍُأركاٌُانجًهتُويخعهقاحهاُ .
 انًبحثُانثانثُ:انخقديىُوانخأخيزُبيٍُيخًًاثُانجًهتُ .

لقااد ما َّاؽ هللا عميشااا بااأن أناازل القاارن بمدااان عربااي مباايؽ ،وحفااد لشااا لاتشااا العربيااة بحفغااو لمقاارن

الكاار ؼ ،وبسااا تستاااز بااو ىااذه الماااة مااؽ مرونااة اااي تحر ااػ الكمسااات داخااى التراكيااب حدااب مااا يقتزاايو
السقام ،و د وضع مشير سمظان مفيؾماً يؾضع السقرؾد مؽ ىذه الغاىرة وىؾ" تبادل اي مؾا ع الكمسات

بحيث تترك الكمسة مكانيا اي السقدمة لتحى محميا مساة أخارى ،لتاؤدي غرضااً ب غيااً ماا اناه لتؤدياو

لؾ أنيا بقيه اي مكانيا الذي حكسه بو اعدة النزباط الماؾي"(.)1

مياز المااة العربياة عااؽ
وىاذا التباادل بايؽ الكمسااات ااي التراكياب الماؾ ااة ،والنز ااح عاؽ ات اى ّ
سااائر الماااات بالحر ااة والد ااة التااي حرمااه مشيااا الماااات اتخاارى الفرندااية والنجميز ااة؛ "اجسااى الماااة
العربية

ياه برؾر متعددة تدل عمى الر ي الذي تتستع بو ،والحر اة التاي تظماق القاؾل ايياز الشفاؾس

و قع اي القمؾب مؾ عاً حدشاً"(.)1

لكؽ الحر ة اي التقديؼ والتأخير ل تكؾن حر ة مظمقة ،اقد دؼ الشحاة مراتب الك م اي الدياق

الماؾي إلى مدتؾ يؽ:

األكؿ :الرتااب السحفؾع ااة الثابتااة ،وى ااي الرتااب الت ااي ل يجااؾز ايي ااا تايياار مؾا ااع الكمسااات ا ااي
الدياق ،و د حدد الشحاة السؾاضع التي ل يجؾز اييا التقديؼ والتأخير وىي:
 -1الرمة عمى السؾ ؾل.

 -1السزسر عمى الغاىر اي المفد والسعشى إل إذا ان عمى شر ظة التفدير.

 -0الرفة وما اترى بيا عمى السؾ ؾف ،وجسيع تؾابع السؼ حكسيا حكؼ الرفة.
 -0السزاف إليو وما اترى بو عمى السزاف.

 -2ما عسى ايو حرف أو اترى بو حرف زائد ل يقدم عمى الحرف.
 -3الفاعى ل يقدم عمى الفعى.

 -4اتاعال التي ل تتررف ل يقدم عمييا ما بعدىا.

 -5الرفات السذبية بأسساء الفاعميؽ ل يقدم عمييا ما عسمه ايو.
 -6الحروف التي ليا

در الك م ل يقدم ما بعدىا عمى ما بميا.

 -13ما عسى ايو معشى الفعى ا يقدم السشرؾب عميو.
 -11ل يقدم التسييز ،وما بعد إل.

 -11حروف الستثشاء ل تعسى ايسا بميا(.)0
( )1ب غة الكمسة والجسمة والجسى ،مشير سمظان ،مشذأة السعارف ،اإلسكشدر ة ،ط ،1660 ،1ص .135
( )1بحؾث لاؾ ة ،أحسد مظمؾب ،دار الفكر ،عسان ،ط ،1654 ،1ص.03
( )0ات ؾل اي الشحؾ ،أبؾ بكر
ط،1663 ،0ج ،1ص.111

الدراج الشحؾي البادادي ،تحقيق الد تؾر عباد الحدايؽ الفتماي ،مؤسداة الرساالة ،بياروت،
بؽ ّ
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كالثػػػاني :الرتااب غياار الثابتااة ،وىااي التااي تدااسع لمكاتااب بالت عااب اااي مؾا ااع الكمسااات داخااى

الجسماة تقااديساً وتااأخي اًر عمااى نحااؾ أوسااع  ،وىااذا السداتؾى ىااؾ ماادار انذاااال الب غياايؽ الااذيؽ أدرجااؾه اااي
باب عمؼ السعاني وىؾ ايعشى " بتتبع خؾاص تراكيب الك م اي اإلااادة ،وماا يتراى بياا ماؽ الستحداان
وغيره ليحترز بالؾ ؾف عمييا عؽ الخظاأ ااي تظبياق الكا م عماى ماا يقتزاي الحاال ذ اره"(،)1وىاذا العماؼ
يياتؼ بد ارسااة ماا يشاات عااؽ أبعااد ىااذا النز اااح ماؽ اكتداااب الجساى لاادللت جدياادة ،وأغاراض ب غيااة لااؼ

تكاؽ لتتحقااق لااؾ أنيااا بقيااه باشفس ترتيبيااا اااي التر يااب العااادي؛ "تن أي تاييار اااي مؾا ااع الكمسااات إنسااا

يااؤدي إلااى تايياار اااي الجانااب الاادللي ،واااي السدااتؾى الفشااي لمتعبياار ،و سااا اارر باسااكال إن الكمسااات

السختمفة الترتيب يكؾن ليا معشى مختم  ،وأن السعاني مختمفة الترتيب يكؾن ليا تأثيرات مختمفة"(.)1
و رى الد تؾر عبد الجميى

ر ؾر أن" التقديؼ والتأخير ل يشفرى عؽ السعشى تن التحر اات

والتااشق ت التااي تحاادث داخااى إطااار الجسمااة ل تااؤثر اااي الؾعيفااة الشحؾ ااة ليااا ،وسنسااا تااؤثر اااي الع ااة

الدللية واي القيؼ التأثير ة ،و شكذ

الرتباط الؾثيق بيشيسا مؽ خ ل جساليات التمقي"(.)0

والتقااديؼ والتااأخير ل يتعاادى ؾاعااد الشحااؾ العربااي ،وسنسااا يكسااى تمااػ القؾاعااد بخمااق أساااليب وتراكيااب

جديدة واقاً لسا يقتزيو الحال ،و د بشى عبد القاىر نغر ة الشغؼ عمى ىذا اتساس وحدد الشغؼ بقؾلو" :
اعمؼ أن ليس الشغؼ إل أن تزع

مػ الؾضع الذي يقتزيو عمؼ الشحؾ ،وتعساى عماى ؾانيشاو وأ اؾلو

تخى بذيء مشيا"(.)0
وتعرف مشاىجو التي نيجه ا تز غ عشيا وتحفد الرسؾم التي رسسه ا
ّ
وعاااىرة التقااديؼ والتااأخير أساامؾب ااديؼ ساامكو الذااعراء مشااذ و ااه مبكاار؛ لتحقيااق غايااات تخااص
الذاعر ،والستمقي ،والشص ،وتعتبر ىذه الغاىرة مؽ أكثر مباحث التر يب تحقيقاً ل نز اح؛ ايؾ يقع اي

بؤرة السباحث اتسمؾبية الدائرة حؾل التر يب حيث ايسكؽ القؾل "إن عاىرة التقديؼ والتأخير ىاي ماؽ أىاؼ
الغ اؾاىر التااي يتجمااى اييااا انز اااح التر يااب عمااى وجااو التحديااد ،إنيااا _بذااكى عااام_ خاارق لقااانؾن رتبااة

الؾحدات الماؾ ة ،خرق ايشت ع ات جديدة ،و فتع اا اً واسعة أمام السبدح والستمقي"(.)2
وسذا انااه لاااة الذااعر السعا اار تقااؾم عمااى الخاات ف والساااايرة ،والنز اااح عااؽ السااألؾف والبحااث
عؽ الجديد

ؾ اًر وتراكيب ،ااإن التقاديؼ والتاأخير عاماى مياؼ ااي تحقياق ذلاػ ،اياؾ يثاري المااة الذاعر ة

بدللت جديدة وسبداعات اشية ل تتحقق بالتراكيب الستداولة.

ك ج صخح ابغ األثيخ بأف صاحب الرشاعة المغػية يحتاج في تأليفو إلى ثالثة أشياو:

( )1مفتاح العمؾم ،اإلمام أبؾ يعقؾب الدكاكي ،تحقيق نعيؼ زرزور ،دار الكتب العمسية ،بيروت ،ط.1654 ،1
( )1الب غة واتسمؾبية عشد الدكاكي ،أ .د.

( )0شعر الراعي الشسيري ،أ .د .عبد الجميى
( )0دلئى اإلعجاز ،ص.30

ح أبؾ حسيدة ،ص .125

ر ؾر ،مكتبة القدس ،غزة ،ط ،1330 ،1ص .2

( )2عشا اار الؾعيفااة الجساليااة اااي الماااة العربيااة ،مدااعؾد بؾدوخااة ،عااالؼ الكتااب الحااديث لمشذاار والتؾز ااع ،اتردن ،ط،1311 ،1
ص.50
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األكؿ مشيا :اختيار اتلفااا السفاردة ،وحكاؼ ذلاػ حكاؼ الللاد السباددة ،اإنياا تتخيار وتشتقاى باى
الشغؼ.

كالثاني :نغؼ ى مسة مع أختيا السذاكمة ليا لس يجيء الك م مقاً ناا اًر عؽ مؾاضعو ،وحكاؼ

ذلػ حكؼ العقد السشغؾم اي ا تران ى لؤلؤة مشو بأختيا السذاكمة ليا.

كالثالػػث :الااارض السقرااؾد مااؽ ذلااػ الك ا م عمااى اخاات ف أنؾاعااو ،وحكااؼ ذلااػ حكااؼ السؾضااع

الذي يؾضع ايو العقد السشغؾم.

ااتول والثاني يحققان الفراحة ،والث ثة معاً يحققان الب غة(.)1

والتقديؼ والتأخير يرجع إلى اشية السبدح ،ايؾ ايعظي لمذاعر حر ة الت عب ااي مؾا اع الكمساات
داخااى الجسمااة بسااا يحقااق الؾ ااؾل إلااى مكشؾنااات نفدااو؛ االشغااام الماااؾي ي ارتبط اااي أي لاااة "بااالتكؾ ؽ

الشفدي والبيسي والثقااي لألاراد متكمسي ىذه الماة ،بحيث ايربع ىذا الشغام اي الشياية انعكاسااً لظبيعاة
السجتسع ومزاجو وتر يباتو الشفدية"( ،)1أو بسا يحققو مؽ إثارة اي الستمقي وسبقائو اي حالة تايقد وتذاؾق
لتتبع ىذه التراكيب ،أو بسا يحققو مؽ جسال اي الرياغة وحا وة ااي اإليقااح والاشاؼ" ،ابشااء العباارة ااي

الحقيقة بشاء خؾاطر ومذاعر واخت جات بى أن يكؾن ىشدسة ألفاا وتراسيؼ ؾالاب ،وسذا اان الداياق
سيا اً اياضاً وحاا ً أبدت ىذه الزحزحات الخفيفة لمكمسات غشى وايزاً ،ولؾ انه مؾا ع الكمساات غيار
ابمة لمتايير لكان ذلػ عياً اي الماة وعج اًز اى اًر اي المدان يحابس أنباى ماا تذاعر باو الاشفس اإلنداانية

مؽ حس د يق واخت جة خفيفة"(.)0

يقااؾل عبااد القاااىر الجرجاااني اااي التقااديؼ والتااأخير إنااو "باااب ثياار الفؾائااد ،جااؼ السحاسااؽ ،واسااع

التررف ،بعيد الااية ،ل يزال يفتر لػ عؽ بديعة ،و فزي باػ إلاى لظيفاة ،ول تازال تارى شاع اًر يرو اػ
مدسعو ،و مظ

لديػ مؾ عو ،ثؼ تشغر اتجد سبب أن ار ػ ولظ

عشدك أن دم ايو شيساً وحؾل المفاد

مااؽ مكااان إلااى مكااان"( ،)0و انااه ع مااات اإلعاراب التااي تسياازت بيااا العربيااة ىااي السرشااد اااي اسااتخراج
التراكي ااب الت ااي خالف ااه الترتي ااب الشح ااؾي ات اامي ،وى ااذه السرون ااة الت ااي حققي ااا اإلعا اراب "ت اادعؼ مؾ ا ا

الب غيا اايؽ اا ااي ترا اادييؼ لفك ا ارة الرتا ااب السحفؾع ا ااة وتحظيسيا ااا وس اما ااة مبحا ااث التقا ااديؼ والتا ااأخير ا ا ااؾق

أنقاضيا"

()2

.

( )1انغر السثاى الداائر ،السثاى الداائر ااي أدب الكاتاب والذااعر ،تحقياق :د .أحساد الحاؾاي ود .بادوي طباناة ،دار نيزاة مرار،
القاىرة ،1633 ،ج ،1ص .130

( )1شعر عسر أبؾ ر ذة راءة اي اتسمؾب ،محسؾد شفيق لشيؽ ،شر ة اتمى لمظباعة والشذر ،القاىرة.114 ،1335 ،
( )0دللت التراكيب دراسة ب غية ،د.

أبؾ مؾسى ،مكتبة وىبة لمشذر ،عابديؽ ،ط ،1654 ،1ص .141

( )0دلئى العجاز ،عبد القاىر الجرجاني ،ص.133

( )2نغر ة الماة اي الشقد العربي ،د .عبد الحكيؼ راضي ،مكتبة الخانجي ،مرر ،1653 ،ص .111
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وانظ اً مؽ مقؾلة "لكى مقام مقال" اإن الذاعر اياير أماكؽ عشا ار الجسماة بالتقاديؼ والتاأخير
واق ااً لسااا يتظمبااو الحااس الذااعؾري ،أو الجسااالي ،أو اإليقاااعي ،أو الشفدااي لمستمقااي ،ومااؽ ىااذه العشا اار
يذترك السدشد إليو" السبتدأ ،والفاعى" ،والسدشد" الخبر ،والفعاى"  ،والستعمقاات ،اات اى أن يتقادم السداشد
إليو اي الجسماة الساسية ،وأن يتقادم السداشد ااي الجسماة الفعمياة؛ لكاؽ اد تداسع القاعادة الشحؾ اة لمذااعر

بالنز اح عؽ ىذا ات ى السثالي ،تحقيقاً لعشرر القرد عشد السبدح.
و ااد تتبااع الب غيااؾن مدااؾغات ىااذا التقااديؼ افااي تقااديؼ السدااشد إليااو ياارى القزو شااي "أن التقااديؼ
والتااأخير ااد يكااؾن لتعجيااى السد ارة ،أو لتعجيااى السداااءة ،أو إلييااام أنااو ل ياازول عااؽ الخاااطر ،أو تنااو
يدتمذ ،ايؾ إلى الذ ر أ رب ،أو إلعيار تعغيسو أو تحقيره"(.)1
كساا ير اد اتساتاذ الاد تؾر

ا ح أباؾ حسياادة العتباارات التاي تحادث عشياا الداكاكي اااي

مق ااام تق ااديؼ السد ااشد إلي ااو وى ااي" التذ ااؾ ق ،والتعغ اايؼ ،والتف ااايل ،والتم ااذذ ،والتخر اايص ،و اارى أن ى ااذه

العتبارات تترى بترتيب السعاني اي الشفس"(.)1

و د حاولشا اي ىذا الفرى تتبع عاىرة التقديؼ والتأخير اي شعر عسر أبؾ ر ذة ،وتحمياى أمثماة

كشساذج عمى اى عااىرة ،و اد تشؾعاه عشاده أسااليب التقاديؼ والتاأخير اقاد جااء بايؽ ر شاي الجسماة ،وبايؽ

أر ان الجسمة ومتعمقاتيا ،وبيؽ متسسات الجسمة بعزيا عمى بعض ،وايسا يمي بيان لذلػ.

( )1انغاار ،اإليزاااح اااي عمااؾم الب غااة ،الخظيااب القزو شااي ،شاارح وتعميااق:

 ،1660ص .21-23

( )1انغر ،الب غة واتسمؾبية عشد الدكاكي ،ص .130
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عبااد السااشعؼ خفاااجي ،دار الجيااى ،بيااروت ،ط،0

السبحث األكؿ :التقجيع كالتأخيخ بيغ ركشي الجسمة:
 -0تقجيع السدشج إليو "السبتجأ" عمى خبخه الفعمي:
لقااد اتزااع اااي الراافحات الدااابقة أن النز اااح التر يبااي يبحااث اااي الغ اؾاىر التااي تش ازاح عااؽ

ات ى الماؾي اي التر يب ،واي ىذا السبحث نتشاول النز ااح بتقاديؼ السداشد إلياو "السبتادأ" ،ولكاؽ يا
وأ ااى السبتاادأ ىااؾ التقااديؼن

ااحيع أن ات ااى البتااداء بالسدااشد إليااو إذا ااان الخباار اسااساً وىااذا ل ايعااد

انز احااً بالتقااديؼ ،لكااؽ يتباايؽ النز اااح بااالخروج عااؽ ات ااى اااي حااال ااان الخباار اعا ً؛ تن ات ااى أن
يتقدم الفعى عمى السؼ إذا اشتسمه الجسمة عمى اعى ،و رى البرر ؾن أناو ل يجاؾز تقاديؼ الفاعاى عماى
الفعااى إل بذاارط خروجااو مااؽ باااب الفاعميااة إلااى باااب البتااداء "واعمااؼ أن الفاعااى ل يجااؾز أن ايقاادم عمااى
الفعى إل عمى شرط البتاداء خا اة ،تقاؾل :غ اماػ أخارج بكا اًر"( ،)1و اد اداروا ذلاػ التقاديؼ ب " تقادير
الفاعى ضسي اًر مدتت اًر ،و ؾن السقدم مبتدأ"(.)1
نتؾ ى مسا سبق إلى أن السداشد إلياو "السبتادأ" ايحقاق غاياات التقاديؼ إذا اان الخبار اعماي ،و اد
حراارىا الب غياؾن اااي غرضاايؽ ب غياايؽ ىسااا :الختراااص ،وتقؾ ااة الحكااؼ( ،)0وشاااعرنا أبااؾ ر ذااة لااؼ
ياف ااى عاااؽ ى ااذه الخا اااية التا ااي أض اافه عما ااى ش ااعره دللت جدي اادة ،وحقق ااه أغ ارضا ااً ب غياااة تخااادم

الشرااؾص وتحقااق غايات او ،و ااد تكااررت ىااذه الغاااىرة اااي أشااعاره ال اؾاردة اااي أعسالااو الكاممااة مااا يقااارب
الخسس وأربعيؽ مرة ،وطاى عمييا تقديؼ السبتدأ السعراة عمى خبره الفعمي ليرى إلى أربعيؽ مرة ،و ان
نريب السبتدأ الشكرة الخسدة البا ية ،وىذا يدل عمى أن الذاعر انه غايتو اتولى تأكيد وتقؾ ة الحكؼ

ايسا ايرسمو إلى الستمقي ،ومؽ ؾل الذاعر نذ ر مثالً عمى تقديؼ السبتدأ الشكرة عمى خبره الفعمي:
()4

مشػػػػػػػو أغػػػػاني أمػػػػػػػػػػػل مستػػػع

صػت يشاديشي ..كفي مدسعي
ٌ

تقدم السبتدأ الشكرة ( ؾت) عمى خبره الفعمي (يشاديشي) ،وجاء ىذا التر يب اي بشيتاو الداظحية

لمجسمة؛ ليفيد معشى الخترااص ،وبياذا انازاح عاؽ أ اى البشياة العسيقاة القائساة عماى تقاديؼ الفعاى عماى
الفاعااى ،و ااد اسااتيى الذاااعر راايدتو التااي تبيااا وىااؾ ماار ض بيااذا البياه ،اسرضااو جعمااو يتخيااى اارب
( )1ات ؾل اي الشحؾ ،ج ،1ص .140

( )1انغر حاشية الربان ،شرح اتشاسؾني عماى ألفياة اباؽ مالاػ ومعاو شارح الذاؾاىد لمعيشاي ،تحقياق :طاو عباد الاريف ساعد ،ج،1
السكتبة الؾ فية ،مرر ،د.ت ،ص .30

( )0انغر دلئى العجاز ص  ،123-120ومفتاح العمؾم ص  ،111ونياية اإليجاز اي دراية العجاز ،اخر الديؽ

بؽ عسار

ال ارازي ،مظبعااة اآلداب والسؤ ااد ،القاااىرة1014 ،ى اا ،ص  ،110-111و اليزاااح اااي عمااى الشحااؾ ،أبااؾ القاسااؼ عبااد الاارحسؽ بااؽ

اسحاق ،تحقيق :مازن السبارك ،القاىرة1626 ،م ،ص  20وما بعدىا.

( )0عساار أبااؾ ر ذااة اتعسااال الذااعر ة الكاممااة ،ج ،1تحقيااق :اااايز الدايااة ،سااعد الااديؽ ميااب،
الدؾر ة لمكتاب ،و ازرة الثقااة ،دمذق1314 ،م ،ص .100

19

ّجااة ،مشذااؾرات الييسااة العامااة

السؾت مشو ،اتخيى اتماؾات يرحباؾن باو ااي عاالسيؼ ،و داسع
ذاك العالؼ ،االتقديؼ ىشا خص الذاعر بدساح ذلػ الرؾت.

اؾت يشادياو يسشحاو اتماى و ظسسشاو عاؽ

أما اي ؾلو:
()0

إذا أعػػػػػػػػصػػػػػػت رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالً

نحغ نيػاىا عمى الججب...

تقاادم السبتاادأ السعرا ااة السثبااه (نح ااؽ) عمااى خبرى ااا الفعمااي (نيؾاى ااا) ،و فيااد التق ااديؼ ىشااا تقؾ ااة

الحكؼ ،افي ىذه القريدة ايشاجي الذاعر ربو ،و ر

ما م َّؽ هللا بو عميشا مؽ خيرات ،و أنشا نعيش اي

جشة الدنيا؛ لكؽ الذاعر يرى أن ىذه الخيرات ل تذفي جراح الذل التي نعيذيا ،ايدعؾ هللا أن يارد ىاذه
اترض

حراء تسؾجيا الرمال ،و ؤ د أنشا سشبقى نيؾاىا رغؼ حظيا وجفاايا إذا مشحتشا رجالً يسشحؾناا

العز والكرامة .و ان ىذا البيه خاتسة القريدة ،وجاء ليؤ د حقيقة أن الرحراء بقداؾتيا تساشع اإلنداان
القؾة والر بة ،وترشع الرجال أ حاب الكرامة والشخؾة الذيؽ يدااعؾن عؽ أرضيؼ وعرضيؼ.
ومؽ اتبيات التي جاء اييا تقديؼ السبتدأ السعراة السثبه الذي أااد تقؾ ة الحكؼ نذ ر:
()9

ػػػػػػػػػػسار عػػػػػػػػػػػغ كأسػػػػػػػػػػػي كدنػػػػػػػػػػػي
الدػ
د
()3
كضػػػػػػػػسخت بػػػػػػػػحكخاه نػػػػػػػػجكة الذػػػػػػػػعخاو

أنػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيظ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأؿ
أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت سسيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ

أنػػػػػػػػػا زكدتػػػػػػػػو بسػػػػػػػػا أبقػػػػػػػػػػت األيػػػػػػػػاـ

كعتػػػػػػاد

فيشػػػػػػا ،مػػػػػػغ عػػػػػػػػػػػػػػػجة

()4

واي ؾل الذاعر:
()5

شاحت
كإذا الشاب كالسخالب
ْ
اااي ىااذا البيااه يرسااؼ الذ اااعر

لصع الحئب جبي دة الخئباؿ
د

البا اااة
ااؾرة بيانيااة رائعااة يذاابو ايي ااا الندااان القااؾي باتسااد ،و ا

بالاذئب ،ووجاو الذابو ىشااا يتسثاى ااي أن الاذئب يتظاااول عماى اتساد و مظساو اااي جبيتاو حايؽ تخاؾر اؾاه
وتقااع أنيابااو وتزااع

وح اادتيؼ ،الت ااي تز ااع

مخالبااو ،وبيااذه الرااؾرة ذ ا

الذاااعر لشااا عااؽ حقيقااة ااؾة العاارب الستسثمااة اااي

إذا تفر ا اؾا وتد ااسع لمظا اااة والسحتم اايؽ بالعت ااداء عميي ااا .ولتر ي ااز الر ااؾرة اادم

الذاعر القؾة الستسثمة اي (الشاب والسخالب) وىي السدشد إليو السقدم عمى الخبر الفعمي (طاحاه) ،وااي
ىااذا التقااديؼ حقااق الذاااعر لفااه انتباااه الستمقااي لستابعااة البيااه ،ومعراااة ماااذا ساايحدث إن طاحااه اتنياااب

والسخالبن.

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة  ،ص .16
( )1الدابق ،ص.011

( )0الدابق ،ص .003
( )0الدابق ،ص.41

( )2الدابق ،ص  ،133الرئبال :اتسد ،السعجؼ الؾسيط ،مادة :رأبى.
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واي ؾلو:
()0

درج الصفل كاليجاية تحبػه بتاج مغ الدشاو فخيج

جاء ىذا البيه اي ريدة يرؾر لشا الذاعر اييا حياة ر ش بى مؾلد الشبي ،ثؼ يشتقاى لساي د
الرساؾل

امؾات هللا عمياو وسامؼ ،و راؾر م ارحاى حياتااو مشاذ ولدتاو حتاى نزلاه عمياو الرساالة الدااساو ة،

وبدأ بتحظيؼ ات شام ونذر اإلسا م ،وااي ىاذا البياه يراؾر الذااعر اليداياة بااتم التاي تا حاق طفمياا
حايؽ يباادأ بالسذااي خؾاااً عمياو ،واليدايااة ىشااا تسااشع الرساؾل تاجااً مااؽ الراعااة والداسؾ لااؼ تسشحااو لاياره مااؽ
بى ،وليحقق الذاعر ىذا السعشى أحدث انز احاً جسي ً اي تر يب الذاظر اتول ماؽ البياه ،وىاؾ تقاديؼ

السبتاادأ (اليدايااة) عمااى الخباار الفعمااي (تحبااؾه) ،لتقؾ ااة الحكااؼ والتأكيااد أن اليدايااة حسايااة لمشبااي

اامى هللا

عميو وسمؼ مؽ اتذى والذرك مشذ طفؾلتو.
 -9تقجيع الخبخ عمى السبتجأ:
جاء اي ؾاعد الماة العربية أن الجسمة السسية ىاي التاي تبادأ باساؼ ،وتر ياب ىاذه الجسماة يقاؾم
عمى ر شيؽ أساسييؽ ىسا السبتدأ  +الخبر ،وأن ات اى ايياا أن يتقادم السبتادأ عماى الخبار ،أماا

اي حال ان السبتدأ نكرة والخبر شبو جسمة وجب أن يتقدم الخبر عميو ،وليس ىذا ما سشدرساو

السعا ّارف أو الذاابيو
اااي ىااذه الغاااىرة ،بااى سااشتتبع عاااىرة تقااديؼ الخباار شاابو الجسمااة عمااى السبتاادأ ا
عرف التااي عياارت اااي شااعر عساار أبااؾ ر ذااة ،اذاااعرنا عساار ااان عمااى وعااي بياار بأىسيااة
االس ّ
با ا
وضع ى مسة اي السكان الذي يترك أثره عمى الستمقي" ،اسؾ ع السؼ اي التر يب ايحدد سبب
ورود الكمسة السشتقاة اي اعى الختيار ،مؽ طرف الذاعر ااي الجسماة؛ عماى اعتباار أن السفاردة

ليا ااعمية بيرة أثشاء عسمية التمقي لسزسؾن الرسالة أو السعشى"(.)1

و د ام الب غيؾن بتتبع اتغراض الب غية الخا ة بيذا التقديؼ نذ ر مشيا:
 -1التخريص بالسدشد إليو ،نحؾ ؾلو تعالى " :نِهَّهِ يُهْكُ انسًََّاوَاتِ وَانْؤَرْضِ" (السائدة.)113 :
 -1التشبيو مؽ أول اتمر عمى أنو خبر ل نعه.

 -0التذؾ ق لمستأخر إذا ان اي الستقدم ما ايذؾق لذ ره ،نحاؾ ؾلاو تعاالى " :إٌَِّ فِي خَهْيقِ انسَّيًَاوَاتِ
وَانْؤَرْضِ وَاخْحِهَافِ انهَّيْمِ وَاننَّهَارِ نَآَيَاتٍ نِؤُونِ انْؤَنْبَابِ" ( ل عسران.)163 :

 -0التفايل ،سا تقؾل لمسر ض :اي عااية أنه.
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة  ،ص .132

( )1النز اح التر يبي وجسالياتو عشد "أبي حسؾ مؾسى الز اني" ،أ .سميؼ بؾ ز دي ،مجمة مياة اتداب والمااات ،جامعاة
–بدكرة ،-عدد  ،1313 ،15ص .160
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خزاير

 -2رر السدشد إليو عمى السدشد ،نحؾ ؾلو تعالى" :نَكُىْ دِينُكُىْ وَنِ َ دِيٍِ" ( لكاف ون.)7 :
 -3لتعجع أو لتعظ أو لم ح أو لذ أو لت ح أو ل عاء(.)1
و اد جااء اااي اتعساال الكاممااة لعسار أبااي ر ذاة الخباار (شابو الجسمااة) السقادم عمااى

اؾرة الجااار

والسجرور ،وشبو الجسمة الغراية ،و ان عيؾر تقادم الجاار والسجارور أكثار ماؽ الغارف؛ لتعادد السعااني

التااي ااد يحسميااا الجااار والسجاارور بسااا يتشاسااب وحالااة الذاااعر ،ومااؽ اتمثمااة عمااى تقاادم الخباار مااؽ جااار
ومجرور نذ ر ؾل الذاعر:
لمغرغ تخنيسة العشجليب كلمػػػػػػػػػػجػ تدبيػػػػػػػحة القػػػػػػػػػػبخة

()9

إذ تقدم ايو الخبر مؽ جار ومجرور تجاو اًز اي الذظر اتول (لماراؽ) عماى السبتادأ (ترنيساة)،

االرؾرة القائسة اي البشية العسيقة تقؾم عمى تر يب الجسمة بيذا الذاكى (ترنيساة العشادليب لماراؽ) لكاؽ
ىذا التر يب ل يحسى القيسة الجسالية التي أتى عمييا البيه؛ االتقديؼ ىشا أااد تخريص الارؽ بأن لو
ااؾت لح ااؽ ر ااؾت لح ااؽ العش اادليب ،وا ااي الذ ااظر الث اااني أيز ااا تق اادم الخب اار ش اابو الجسم ااة م ااؽ ج ااار

ومجرور (لمجؾ) عمى السبتدأ (تدبيحة) لتخريص الجاؾ بتار اد االقبارة الادائؼ ،و اأن تار اداتيا تدابيحات

تبثيا ااي اتجاؾاء .لقاد أضافى النز ااح عاؽ القاعادة الشحؾ اة ااي ىاذا البياه أثا اًر جساليااً ماا اان لاؾ أتاى
عمى ات ى الشحؾي ماؽ تقاديؼ السبتادأ عماى الخبار ،إلاى جاناب ذلاػ تارك أثا اًر إيقاعيااً رائعااً ماؽ مظابقاة

النز اح اي شظري البيه ,اجاء ترتيب الجسمة (جار ومجرور ،مبتدأ ،مزاف إليو).
وجاء أيزاً اي ؾلو:
()3

بػػػػػػػػػػػػػػػػح مبيع
كعمى ارتعػػػػػاش شفاىا الحسخاو
ٌ

تقااديؼ الخباار شاابو الجسمااة مااؽ جااار ومجاارور (عمااى ارتعاااش) وااعااى السراادر (شاافاىا) و اافتو

(الحسا اراء) عم ااى السبت اادأ السؾ ااؾف (ب ااؾح)؛ لتذ ااؾ ق الستمق ااي لسعرا ااة السد ااشد إلي ااو وتسكيش ااو ا ااي ذىش ااو.
االذاعر ىشا ير حال الحبيبة وىاي تراارح الساؾت بعاد تمياا عماى ياد عاشاقيا غيارًة عميياا ،وتحااول
أن تبؾح لو بذيء؛ لكشو غير مفيؾم.
واي ؾلو:

او..
كفي مآ يشا احتزار العد ْ

نجخ الخصى
جشباً إلى جشبُّ ..

()4

( )1انغر جؾاىر الب غة اي السعاني والبياان والباديع ،الدايد أحساد الياشاسي ،ضابط وتاد يق وتؾثياق :د .يؾسا
العرر ة ،بيروت ،1666 ،ص.103

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .20
( )0الدابق ،ص .133

( )0الدابق  ،ص .140
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الراسيمي ،السكتباة

ايو

يفتتع الذاعر ريدتو بيذا البيه الذي يحسى أ رى درجات الحزن واتلؼ سااعة الفاراق ،يرساؼ

ؾرة اشية رائعة تاؾص اي أعساق الشفس لتماػ الحالاة التاي اان عميياا الحبيباان ااي المقااء اتخيار

بى انظ ق رحماة السر اب ،ايجعاى ماؽ العازاء أناو إنداان يحتزار ااي عيشيساا حايؽ ياارق بادمؾعيسا،

ولكتسااال ىااذه الرااؾرة يشازاح الذاااعر بتقااديؼ الخباار مااؽ جااار ومجاارور (اااي مع يشااا) عمااى السبتاادأ وااعمااو

(احتزااار الع ازاء)؛ إلب اراز الرااؾرة والتر يااز عمااى السكااان الااذي يغياار ايااو م مااع اتلااؼ والحاازن وىااي
اتعيؽ.
واي ؾلو:

()0

كعميظ مغ تقػاي بخدة مخيع

فعمي مغ تقػاؾ بخدة يػسف

ظياار ،افااي
يغياار اااي ىااذا البيااه تااأثر الذاااعر بالااديؽ ،و رااص اتنبياااء التااي تحسااى العفااة وال ا

حبااو لتمااػ الس ارأة يجعااى رااة ساايدنا يؾس ا

عميااو الد ا م أمااام عيشيااو ليدااتسد مشيااا القااؾة والعفااة ،وعاادم

النرااياح وراء الذاايؾات ،ااذلػ السارأة التااي ايحبيااا ايااذ رىا بااأم ساايدنا عيدااى عميااو الدا م ماار ؼ التااي لااؼ
يسدديا بذر؛ لتتحمى بظيرىا وعفتيا ،وجاء النز اح اي البيه بتقديؼ الخبر عمى السبتادأ ،افاي الذاظر
اتول تقاادم شاابو الجسمااة مااؽ جااار ومجاارور (عمااي) عمااى السبتاادأ (بااردة يؾس ا ) إلاااادة التذااؾ ق لسعراااة
ّ
الساتأخر ،واي الذظر الثاني جاء تقديؼ الخبر (عميػ) عمى السبتدأ (بردة مر ؼ) إلاادة التذؾ ق والحفااا

عمى القااية.

كمغ صػر تقجـ الخبخ شبو الجسمة الطخفية عمى السبتجأ ،ػؿ الذاعخ:
()9

سخ في دفػَّػػػػػػػػػتييػػػػػػػػػػػػػػػػا شتيت
كع ٌ

عشج كأسي السكدػر ..دحدمة أكراؽ
د

تقدم الخبر شبو الجسمة الغراية (عشد) والسزاف إليو (كأسي) و فتو (السكداؾر) عماى السبتادأ
(حزمة) ليدمط الزؾء عمى الحال التي ان عمييا وىؾ بعيد عاؽ حبيبتاو ،وتذاؾ ق الستمقاي لسعرااة ذاك

الذيء السؾجؾد عشد ذلػ الكأس السكدؾر؛ أس الخسر التي ان يحتدييا لتاشديو محبؾبتو ،وسلى جانبو
حزمة أوراق عمييا شعره تحسى بيؽ داتييا سشيؽ شبابو ،وحبو ،واتشتو بسحبؾبتو التي طالسا أشقتو.
واي ؾلو:

فاحع
فإذا البتػؿ عمى جػاد مثل جمج الميل ْ

()3

باسع
أمامػيا عمع البالد مسػج الجشبات
ْ
ك د

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص.151
( )1الدابق ،ص .103
( )0الدابق ،ص .005
23

يرساؼ الذااعر ىشاا ااؾرة مفعسا ًة بااتلؾان لجااان دراك حايؽ امتظاه جؾداىااا لتقاؾد جيذااً ايحااارب
اإلنجميز السحتميؽ لشر ب دىا ارندا ،تحسى أماميا عمؼ ب دىا زاىي اتلؾان ،أنو إندان عادت إليو
الااروح بعااد أن رأى أبشاااءه ىب اؾا لتحر اره ،و غياار اااي البيااه الثاااني انز اااح الذاااعر عااؽ البشيااة ات اامية

لمجسمة بتقديؼ الخبر شبو الجسمة الغراية (أماميا) عمى السبتدأ السزاف (عماؼ الاب د) ،وغارض الذااعر

ماؽ ىااذا النز اااح تعغاايؼ عماؼ الااب د اسكانااو دائسااً ااي السقدمااة ،ومؾ عااو ىشااا أماام الجاايش بسثابااة الحااااز

الذي يداع الجشؾد لمدااح عؽ وطشيؼ بذجاعة و ؾة ليبقى يرارف شامخاً.
واي ؾلو:

أتبرخ كلع أبرخ
كفػؽ جفػني عراب الحىػؿ فمع َّ

()0

السز اااف
ج اااء النز اااح بتق ااديؼ الخب اار (ش اابو الجسم ااة الغراي ااة) والسز اااف إلي ااو عم ااى السبت اادأ ا

(عراااب الااذىؾل) ،االترتيااب القااائؼ اااي البشيااة العسيقااة يااأتي عمااى ىااذه الرااؾرة (عراااب الااذىؾل اااؾق
جفؾني)؛ لكؽ ىاذا التر ياب ل يحساى جساال السعشاى و ؾتاو الاذي جااء ااي البشياة الداظحية بتقاديؼ الخبار

الذي أااد تخريص السكان الذي تغيار عمياو م ماع الاذىؾل باارزًة وىاي (ااؾق الجفاؾن) ،االذااعر أراد
مؽ الفتاة التي ايشذدىا شعره أن تار ز الشغر اؾق جفشيو لتعرف ماذا أ ابيسا.

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .110
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السبحث الثاني :التقجيع كالتأخيخ بيغ أركاف الجسمة كمتعمقاتيا:
ايظمااق أىااى الب غااة مرااظمع (الستعمقااات) عمااى مااا زاد عااؽ ر شااي اإلسااشاد اااي الجسمااة العربيااة.
و ذسى ىذا السرظمع السفاعيى والحال والتسييز والسدتثشى والجار والسجرور وغير ذلػ(.)1
وات ااى اااي ىااذه الستعمقااات أن تتااأخر عااؽ ر شااي اإلسااشاد ،تنيااا معسااؾلت وحااق السعسااؾل أن

يتااأخر عااؽ العامااى ،اااإن حرااى أن تقاادم أحاادىسا عااؽ مؾضااعو الااتسس الب غيااؾن ساابباً ليااذا التقااديؼ،
كالختراااص ،أو الىتسااام ،أو التباارك ،أو الزاارورة الذااعر ة ،أو غياار ذلااػ ،)1(...وشاااعرنا عساار أبااؾ

بر اة تبعاث ااي
ر ذة لؼ ايافى ىذه الغاىرة ،اتعددت اي ديؾانو ؾر تقديؼ السعسؾل عمى العاماى بفشياة ّا
الستمقي التمذذ اي متابعة تمػ التراكيب ،ومؽ ىذه الرؾر نذ ر:

-0تقجيع الجار كالسجخكر عمى الفاعل:

تتكااؾن الجسمااة الفعميااة مااؽ ر شاايؽ أساسااييؽ ىسااا الفعااى و ميااو الفاعااى ثااؼ بااا ي الستسسااات ،وىااذه

البشية ات مية اي الماة التي تقؾم عمييا الجسمة العربية ،و جؾز أن يشزاح السرسى عؽ ذلػ ات ى بأن

ايقدم بعض الستسسات عمى الفاعاى ،و كاؾن ذلاػ لاارض ب غاي يقتزايو السقاام ،وااي ىاذه الحالاة يكاؾن
التقديؼ أبمغ مؽ التأخير ،وىذا الجؾاز يتيع لمذاعر إبداح تراكيب جديدة تشاسب الشص وحالتو النفعالية،
والذي داعشا لتقديؼ ىذه الغاىرة اي ىذا السبحث عماى غيرىاا ماؽ الغاؾاىر ثارة شايؾعيا ااي الاديؾان اقاد
تجاوزت السسة وعذر ؽ مرة ،و د يرجع ذلػ إلى "طبيعاة الجاار والسجارور ،حياث لاؼ يحاتفد برتباة معيشاة

اي بشاء الجسمة الشحؾ ة عسؾماً ،ومؽ ثؼ اإن عسمية تحر كو أاقياً تكؾن أكثر ايد اًر وسيؾلة مؽ غياره"(،)0
و د يرجع أيزاً لمسعشى "احروف الجر تادتخدم لسعاني عديدة تادتفاد مؽ سياق اتسمؾب وطر قة تعامى
السبدح ماع عشا ار الكا م وأج ازئاو ،وبخا اة إذا تعماق اتمار بسقاماات معيشاة الفاعمياة والسفعؾلياة"(،)0
و ااد تشؾع ااه أغا اراض الذ اااعر م ااؽ ى ااذا التق ااديؼ _تق ااديؼ الج ااار والسج اارور عم ااى الفاع ااى_ اج اااءت ب اايؽ

تخريص وتذؾ ق وحفاا عمى الؾزن والقااية ،ومؽ اتمثمة عمى ذلػ نذ ر ؾلو:
مػػػػػػا ذنػػػػب فتيتو إذا شػػػػػبػػػػػػَّ ْت
اإلرث الػػػػػحي
تػخكػػت لػػيا بػػػػاؤىا
د
ْ

تمسػػح بتػخةتػو خػصى أحػخاره
كلع
ْ
()5
يبقى مصػديا بمعشػػػػة عػػػػػاره

( )1انغر :اليزاح اي عمؾم الب غة ج ،1ص  ،133-131وجؾاىر الب غة ،ص .113-112

( )1انغ ار :الب غ ااة و التظبيااق ،أحس ااد مظمااؾب وحد ااؽ البرااير ،ط ،1و ازرة التربي ااة والتعماايؼ الع ااالي والبحااث العمس ااي ،الجسيؾر ااة
الع ار ية1651 ،م ،ص .105

( )0انغار :الخظااب الذااعري عشاد محسااؾد درو اش (د ارسااة أسامؾبية) ،أ.د

 ،1333ص.131

ا ح ز اي أبااؾ حسيادة ،مظبعااة السقاداد ،غازة ،ط،1

( )0النز اح التر يبي وجسالياتو عشد "أبي حسؾ مؾسى الز شاني" ،مرجع سابق ،ص .131
( )2عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة  ،ص .03
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جاااء تقااديؼ الجااار والسجاارور اااي البيااه الثاااني ،حيااث اادم (ليااا) عمااى الفاعااى ( بايىااا) لتفيااد

تخرايص اإلرث الااذي تر ااو اآلبااء تبشااائيؼ ،ىااذا اإلرث الاذي ساايبقى مظؾ ااً بالعاار؛ تن ىااؤلء اآلباااء
تر ؾا الؾطؽ العربي لسجازر السحتى يفعى بو ما يحمؾ لو مؽ عمؼ و تى وتيجير وتدمير دون أن يتحدوا

معاً لتحر ر اترض مؽ الشيى لمفرات .
ومشو ؾل الذاعر:

حخى مغ كىػجيا السدػتصػيخ

()0

جمجمت مشو زعق ٌة نذت اآلفاؽ

تقدم الجاار والسجارور (مشاو) عماى الفاعاى (زعقاة) لتذاؾ ق الستمقاي لسعرااة الفاعاى الاذي أ ادر

ىااذا الفعااى (جمجمااه) بسااا يحسمااو مااؽ

ااخب و ااؾه مااؽ ىااذا الشداار الزااعي  ،اكانااه الزعقااة اتخي ارة،

الراؾت الااذي أطمقااو لمداساء وأسااسع اترض وأ ااابيا بداخؾنة السؾ ا

اؾق ذروة الجبى .

بااى أن يمقاي بشفدااو جثااة ىاماادة

واي ؾلو:
إنيا حجختي ..لقج صجئ الشدياف_

كشاخ فييا الدكػت
فييا..
د

()9

جاااء التقااديؼ اااي الذااظر الثاااني اتقاادم الجااار والسجرور(اييااا) عم اى الفاعااى (الدااكؾت)  ،و ااان

ات ااى (وشاااخ الدااكؾت اييااا) سااا جاااء ا ااي الذااظر اتول مااؽ ترتيااب ( اادئ الشداايان اييااا)؛ لك ااؽ

الذاااعر بيااذا ياياار حاارف الااروي لااذا ااام بتااأخير الفاعى(الدااكؾت) ليتشاسااب مااع بقيااة أبيااات القراايدة
والقااية .

كذلػ اي ؾلو:

عمي كاسياً مغ خيػط الفجخ أسشى حمل
كتخاوى لي ٌّ

()3

تقاادم الجااار والسجرور(لااي) عمااى الفاعااى(عمي) لتخراايص السااتكمؼ بري ااة (عمااي) الااذي اااارق

الحياة أمام عيشي الذاعر ،اياؾ ياراه حايؽ اساتعاد ذ ر اتاو وعيار لاو شاؾر الفجار ااي إشا ار و ،وىاذا يادل
عمى الع ة القؾ ة التي انه ائسة بيؽ الذاعر وابؽ شقيقتو ز شب عمي الذيباني.
واي ؾل الذاعر:

ى
ىس دد ْتيا في خيالي ،حشاجخ األتخاح
ر َّب نجػ عمى الصال د

()4

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .003
( )1الدابق ،ص .103
( )0الدابق ،ص .24
( )0الدابق ،ص .50
26

جاء اي ىذا البيه و ا

حاال اإلنداان بعاد احتداائو لمخسار ،وماا تاحدثاو ااي الاشفس ماؽ إثاارة

لمسذاعر الخفية ،والذ ر ات السؤلسة التي يحاول السرء نديانيا ،وااي تماػ الحالاة الذاعؾر ة الحز شاة يارى
الذاااعر اتح ازان إنداااناً ييسااس اااي خيالااو مااا يخفيااو مبااو مااؽ أس ارار وعؾاط ا  ،ولجااأ الذاااعر ل نز اااح
إلتسام رسؼ تمػ الرؾرة ،اقد دم الجار والسجارور (ااي خياالي) عماى الفاعاى (حشااجر) ،وأاااد أن اتمار

مجرد خيالت ،و د ساعد ىذا التقديؼ اي الحفاا عمى الؾزن والقااية.

و د يتأخخ الفاعل ليأتي اي الذظر الثاني و تقدم عميو الجار والسجارور والسزااف إلياو ماؽ البياه
كسا اي ؾل الذاعر:
()0

جبل السجج كالشجى كالدساح

ناـ في غيب الدماف الساحي
د

اقاد تااأخر ااعاى الفعااى (ناام) ليااأتي ااي الذااظر الثاااني ماؽ البيااه وىاؾ (جبااى) وجباى السجااد ىااؾ

الذييد سعيد العاص البظى الدؾري الذي استذيد اي جبى الشار اي امدظيؽ .و اان ااي تاأخير الفاعاى
تذؾ ق لمستمقي لسعراة السدشد إليو.

 -9تقجيع الجار كالسجخكر عمى نائب الفاعل:
و د جاءت ىذه الغاىرة برؾرة أ ى مقارن ًة مع الغاىرة الدابقة ،ايذه لؼ تتجاوز العذرات ،ولجأ
إلييا الذااعر لتحقياق عادة أغاراض ب غياة مشياا :التأكياد ،والحفااا عماى مؾسايقى البياه ،والحفااا عماى

الؾزن والقااية ،ونذ ر مؽ أمثمتو ؾل الذاعر :

()9

يغب عغ حػاشي ليمو دسسخ
كلع ْ

نجيػُّظ الدسح لع يخشق لو دكدتػخ

ج اااء ىش ااا تق ااديؼ الج ااار والسجرور(ل ااو) عم ااى نائ ااب الفاع ااى (وت اار) لمتأكيا اد أن ر ااائد اتخظ ااى
الراير (بذارة الخؾري) سؾف تبقى عمى يد الحياة تاشذد وتاردد عمى ألدشة الشااس ،حتاى لاؾ غااب ىاؾ
عؽ الحياة األحان أشعاره سؾف تحيا ،وتأخير نائب الفاعى ىشا أحدث أيزاً جرساً مؾسايقياً تشدااب ماع
حرف الروي اي خر البيه وىؾ ما يدسى بالترر ع.
كذلػ اي ؾل الذاعر:
صعجتػػػػػػػػػيا حػػػػشاجخ العبػػػػػػػاد

كػػػػػػل صالة
ػركػػػػت في ىػػػػػاؾ
ب
ُّ
ْ

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .45
( )1الدابق ،ص .050
( )0الدابق ،ص.43
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()3

جاااء ىااذا البيااه اااي راايدة لتااأبيؽ الدياسااي سااعد هللا الجااابري( ،)1وتقاادم اييااا الجااار والسجاارور

(اي ىؾاك) عمى نائب الفاعى (كى) لمتأكيد أن مبار ة ىذا القائد الشبيى اي ى
اييا مؽ خذؾح ودعاء وحزن عمى الفراق.

ة يؤدييا العبااد بساا

واي ؾل الذاعر:
كيجب الشذاط في كل عخؽ س دمب ْت مشو رعذة األحياو
ُّ

()9

يبدو تفايلو بأن بعد برد الذتاء القارس الذي يرػ باتضمع ،واجسد الدماء اي العروق ،سؾف
يأتي الربيع ليسشع العروق الشذاط والدفء ،واي ىذا دللة عمى أن الذاعر ايؤمؽ بأن لكى شيء نياية،

ابعااد الحاازن ااارح ،وبعااد الزاايق ااارج ،والذاااىد اااي ىااذا البيااه لجااؾء الذاااعر ل نز اااح بالتقااديؼ والتااأخير
يأتي اي الذظر الثااني بتقاديؼ الجاار والسجارور (مشاو) عماى نائاب الفاعاى (رعذاة) و اد أاااد ىاذا التقاديؼ

الحفاا عمى الؾزن والقااية.

-3تقجيع الجار كالسجخكر عمى الفعل:
()0

ايعرف الشحاة التر يب الفعمي بأنيا "الجسمة السرادرة بفعاى ،نحاؾ اام ز اد ، ".وتر ياب الجسماة
كسا ىؾ واضع بديط يتكؾن مؽ اعى +ااعى ،وسذا أراد الساتكمؼ أن ايزاي لمجسماة لحقاه بياذا الترتياب،

كااأن نقااؾل :ااام ز ااد مااؽ مكان او ،أو ااام ز ااد غاضااباً ،لكااؽ ىااذا الترتيااب ااد ايقيااد مااؽ حر ااة السرسااى اااي
التعبير عؽ السعشى بسا يقتزيو السقام ،لذا د يمجأ ل نز اح عؽ ىذا ات ى ف"متعمقات الفعى ل تتخذ
مؾا ع ثابتة ايسا بيشيا  ،وأنو مؽ الشاادر أن نقا أر عادداً ماؽ الجساى ونارى الت ازمااً واضاحاً ااي الترتياب بايؽ

متعمقات الفعى أو مكسا ت الجسماة .ولعاى ذلاػ يرجاع إلاى أنياا ل تمعاب دو اًر أساساياً ااي تر ياب الجسماة

العربيااة ،ول تحااتفد لشفداايا برتبااة محااددة سااا ىااؾ الحااال بالشداابة لمسدااشد والسدااشد إليااو"( ،)0و انااه ىااذه
الغاىرة حاضرًة اي شعر عسر أبؾ ر ذة وسن انه برؾرة أ ى مؽ عااىرة تقاديؼ الجاار والسجارور عماى
الفاعااى ،و ااد حقااق الذاااعر مااؽ خ ليااا تحديااد مكااان الفعااى ،أو زمانااو ،أو وساايمة و ؾعااو ،ومااؽ الذاؾاىد
عمى ىذه الغاىرة نذ ر ؾل الذاعر:

( )1سعد هللا الجابري  :1604-1561ان زعيؼ حمب بعد الحرب العالسية اتولى ،عسى ضابظاً اي الجيش العثساني ،شارك ااي
الشزال الدياسي ،اكان رئيداً لسجمس الشؾاب ،ولو دور ىام اي تحقيق الج ء.

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة  ،ص .131

( )0الجسمااة الفعميااة بداايظة ومؾسااعة ،ز ااؽ امااى الخؾ دااكي ،د ارسااة تظبيقيااة عمااى شااعر الستشبااي ،مؤسدااة شااباب الجامعااة لمظباعااة
والشذر والتؾز ع ،مرر ،1664 ،ج ،1ص.1

( )0الب غة واتسمؾبية عشد الدكاكي ،ص .143
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اؾ
ىيكل الخمج ،جئت أسكب نجػ د

رؤ ًى في محاجخ اآلباد

في محاريبظ الػضيئة تغفػ

()0

كبخيػاو اآلبػاو كاألجػػػجاد

يرسااؼ الذاااعر ىشااا ااؾرًة رائعااة لدااعد هللا الجااابري اقااد شاابيو بالييكااى الخالااد ،و ااد جعااى ليااذا
الييكااى مح اربااً يتبااارك بااو وىااذا السحاراب ىااؾ السكااان الااذي اداااؽ ايااو الاازعيؼ الجاابري ،وغفااه إلااى جانبااو

كبر اااء بائ او وأجااداده ،و ش ازاح الذاااعر اااي البيااه الثاااني عااؽ البشيااة ات اامية بتقااديؼ الجااار والسجاارور
والرفة (ااي محار باػ) عماى الفعاى (تافاؾ) وذلاػ لتحدياد السكاان الاذي و اع اياو الفعاى ،اتر ياز الذااعر

مشرب عمى الرؾرة السبار ة التي رسسيا لذلػ الزعيؼ الشبيى الذي تحتاج اتمة تمثالو.
كسا جاء اي ؾلو:
يظ
كدرجشا مع الذخكؽ نغش د

كندقي سسع ُّ
الجنى ألحانا

()9

(ناشياػ) لتحدياد الزماان الاذي
يغير النز اح بتقديؼ الجار والسجرور (مع الذاروق) عماى الفعاى ا
انظمق ايو الشذيد والاشاء ،وما يحسمو ىذا الؾ ه مؽ بعد نفدي؛ اؾ ه الذروق ىؾ بداية يؾم جديد يبدأه

النداان بيسااة وأمااى وتفااايل عمااى عكااس مااا ااد يحسمااو و ااه السداااء اأغمااب أغاااني السداااء تكااؾن أغاااني
شؾق وألؼ اراق و د تتأتي لتر

حال الندان لسا عاناه خ ل يؾمو مؽ مذقة وتعب.

واي ؾلو:
بالحقج كالغزب العمػي تشفجخ

()3

كتائب الفتح في إعرار عاصفة

جاء انز اح الذاعر بتقديؼ الجار والسجرور والسعظؾف عميو و فتو (بالحقد والازاب العماؾي)
عمااى الفعااى (تشفجاار) ،امخالف ااً بااذلػ البشيااة العسيقااة القائسااة عمااى تقااديؼ الفعااى عمااى الستعمااق بااو (تشفجاار

بالحقااد والازااب العمااؾي) ،لكااؽ ىااذا التر يااب ل يحسااى القيسااة الدلليااة والسؾساايقية التااي يحسميااا التر يااب
اي البشية الدظحية ،افييا يغير تر يز الذاعر عماى الؾسايمة التاي و اع بياا اعاى النفجاار ،وىاي الحقاد

والازااب ومااؽ السعااروف أن انفجااار الحقااد والازااب يكااؾن

البيه حااد عمى القااية.

اااخباً و ؾ ااً ،سااا أن تااأخير الفعااى آلخاار

واي ؾلو:
جخاحػيػػػػػػػا ..تتػجػػػػػػػػع

عجت بعبو
كع ضبية
ْ
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .43
( )1الدابق ،ص .060
( )0الدابق ،ص .053
( )0الدابق ،ص .132
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()4

جاااء تقااديؼ الجااار والسجاارور والسزاااف إليااو (بعاابء جراحيااا) عمااى الفعااى (تتؾجااع) متشاسااباً مااع

الحالة النفعالية التي ان يعيذايا الذااعر ماؽ تؾجاع وألاؼ ،اقاد جعماه ألفااا اتلاؼ تشاداع لتدابق الفعاى،
كسا أن تأخير الفعى جاء متشاسباً مع ااية القريدة.

 -4تقجيع شبو الجسمة الطخفية عمى الفعل:
"والغاارف شااأنو شااأن الجااار والسجاارور ،ات ااى ايااو أن يقااع امتااأخ اًر عااؽ العشا اار اتساسااية

السكؾنة لمجسمة ،ولكشو يتحرك ااي مؾا اع عديادة ماؽ الجسماة لياؤدي وعاائ

دللياة وتعبير اة مختمفاة"(،)1

و ااد ااان نراايب تقااديؼ الغاارف عمااى الفعااى أ ااى حغااً مااؽ تااردد تقااديؼ الجااار والسجاارور عمااى الفعااى اااي

أشعار عسر أبؾ ر ذة ،وربسا يرجع ذلػ تن حروف الجر تحسى معاني أكثر ساا أنياا اد تحساى معشاى

الغرايااة ،و ااد جاااء تقااديؼ الغاارف عمااى الفعااى عشااده ليفيااد أغ ارضااً ب غيااة التأكيااد عمااى البعااد السكاااني،
وأىسية الزمان ،والتر يز عمى نقظة معيشة اي الحدث ،وساعد ىذا التقديؼ أيزاً اي الحفاا عمى الؾزن
والقاايااة "اياارى بعااض الب غياايؽ أن تقااديؼ بعااض الستعمقااات عمااى الفعااى ااد يكااؾن لس ارعاااة الااؾزن والقاايااة
و سثمؾن لذلػ بقؾل "ات يذر":

()9

كليذ إلى داعي الشجى بدخيع

سخيع إلى ابغ العع يمصع كجيو
ومؽ نساذج ىذه الغاىرة عشد أبي ر ذة نذ ر ؾلو:
دعاىع الذخؼ السصعػف مشتخياً

()3

كالقجس تحت سياط البغي تحتزخ

جااء الحاديث ااي ىاذا البيااه عاؽ حاال العارب الستخااذليؽ اااي نرارة امداظيؽ ،وتحر ار القاادس،
اذ اارف اتم ااة العربي ااة امر اااب يد ااتايث أ ااحابو إلحي اااء م ااا بق ااي مش ااو وسرجاع ااو لمحي اااة ،وال اادااح ع ااؽ

السقدسااات وحسايتيااا ،وىااذ ااؾرة بيانيااة رائعااة اواااق اييااا الذاااعر اااي التعبياار عسااا يجااؾل اااي نفدااو،
اتذخيرااو لمذاارف بإندااان مظعااؾن يظمااب الشجاادة و دااتايث العاارب يمفااه انتباااه الستمقااي ،و دااتثير ايااو
اإلحداس بالحال التي له إلييا العرب ،ثاؼ يشتقاى ااي الذاظر الثااني لساتخدام التذاخيص ااي تراؾ ر

القدس بإندان يحتزر مؽ شدة الدياط التي يدمظيا عميو السحتى ،سا استاى الذاعر عااىرة النز ااح
التر يبي اي تقاديؼ الغارف والسزااف إلياو (تحاه ساياط البااي) عماى الخبار الفعماي (تحتزار) و اد أراد

الذااعر باذلػ تداميط الزاؾء عماى شادة الغماؼ ،و داؾة الحات ل ،والعقؾباات التاي يفرضايا عماى أ ارضاي
القدس وأىميا ،اذبو الجسمة ىشا تدتثير اي ذاكارة الستمقاي

اؾر الحاؾاجز السفروضاة ماؽ باى الحات ل

اااي شاؾارح القاادس ،و ااؾر الج اراااات واآلليااات وىااي تياادم وتااادنس البيااؾت السحيظااة بالسدااجد ات رااى،
( )1الخظاب الذعري عشد محسؾد درو ش ،ص .130

( )1عمؼ السعاني ،د .حدؽ طبى ،مكتبة اإليسان ،مرر ،ط ،1666 ،1ص .61
( )0عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .103
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و ااؾر السرااميؽ الااذيؽ مشعااتيؼ اؾات الحاات ل مااؽ الرا ة اااي السدااجد ات رااى ،وغيرىااا الكثياار مااؽ

الرؾر ،وىذا ما أراده الذاعر عمو يداتثير نخاؾة العارب ،ساا حقاق التقاديؼ والتاأخير وعيفاة إيقاعياة ااي

الؾزن ،والسؾسيقى الخارجية ،والقااية.
واي ؾلو:

()0

هللا في ضل الجحيع

كغجاً أحصسيا ،أماـ

يتبيؽ اي ىذا البيه إيسان الذاعر باليؾم اآلخار ،و تسثاى الؾ اؾف بايؽ يادي هللا؛ لمحدااب عماى
مااا ارتكبشاااه مااؽ معاااص اااي ىااذه الحياااة ،اتقااديؼ الغاارف (غ اداً) عمااى الفعااى (أحظسيااا) يؤ ااد أن ذلااػ
اإليسان ايذا الاد ادم ل محالة ،وسؾف يكؾن مرير الستكمؼ الذي تى محبؾبتو (الجحيؼ) الذي يشتغر
التيام مؽ خال

أوامر هللا سبحانو وتعالى.

 -5تقجيع السفعػؿ بو عمى الفاعل:
إن "ات ااى تقااديؼ الفاعااى عمااى السفعااؾل ،تنااو لزم اااي الجسمااة ،جااار مجاارى جاازء مااؽ الفعااى،

يردر مشو الفعى ،ثؼ ايفزي إلى السفعؾل بو بعد ذلػ ،إل أن تقديؼ
والسفعؾل د ايدتاشى عشو ،والفاعى ا
بترراو والحاجة إلى اتداح اتلفاا"( ،)1و ذ ر البحراني الدااع ليذا التقاديؼ
السفعؾل بو جائز لقؾة الفعى
ّ
بقؾلو "الحاجة إلى ذ ره أتؼ والعماؼ باو أىاؼ ،قؾلاو تعاالى " :وجعلواا روسءبا ا و

" (اتنعاام )133:ااإن

تقديؼ الذر اء أولى؛ تن السقرؾد التؾبيخ عمى الذرك ،بخ ف ما لؾ أخر"( ،)0و اد بارز بذاكى واضاع
اي شعر عسر أبؾ ر ذة تأخير الفاعى وتقديؼ السفعؾل بو عميو ،وىؾ اي درجة عيؾره يماي تقاديؼ الجاار
ونؾرد مشو عمى سبيى السثال ل الحرر ،ؾل الذاعر:
والسجرور عمى الفاعى ،ا

()4

كػأسػي كال أفػشػت شػخابػي

ركػت فػسػي
أمػزػي كمػا َّ

تقاادم ايااو السفعااؾل بااو (اسااي) عمااى الفاعااى (كأسااي) لألىسيااة؛ تن مااؽ يحسااى روحااو عمااى فااو
و سزااي اااي طر ااق الجياااد ل يذااعر بااالرتؾاء ،تنااو مااتعظش لمشراار أو الذاايادة ،االفاعااى ميسااا يكااؽ

نؾعو لؽ يحقق اعى الرتؾاء ،لذا دم السفعؾل بو عمى الفاعى ،سا حقق ىذا التقديؼ الحفاا عمى الؾزن

العروضي واإليقاح السؾسيقي.
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة  ،ص .134

العكباري (313ىاا) ،تحقياق غاازي مختاار طميساات ،ج،1
( )1الّمباب اي عمى البشااء و اإلعاراب  ،تباي البقااء عباد هللا باؽ الحدايؽ ا
دار الفكر ،دمذق ،ط ،1662 ،1ص .120

( )0أ ااؾل الب غااة ،الذاايخ سااال الااديؽ البح ارنااي ،تحقيااق المجشااة العمسيااة اااي مؤسدااة اإلمااام الرااادق ،مؤسدااة اإلمااام الرااادق
لمشذر1000 ،ىا.130 ،

( )0عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .03
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و ؾلو:
الميالي فسا يميغ ليأسظ

فتزخعت بعجما حجخت مبي

()0

تقدم ايو السفعؾل بو ( مبي) عمى الفاعى (الميالي) مسا مشحو برو اًز أ اؾى ااي ذىاؽ الستمقاي وىاؾ

ما أراده الذاعر؛ تن القمب ىؾ بؤرة السذااعر التاي يسكاؽ أن تاغيار الذافقة والرحساة وتارجاع العقاى عاؽ
اعمتو ،لكؽ ىذا القمب اد تحجار لاؼ يعاد يذاعر اا سابيى لمعفاؾ والرحساة ،اماؽ يمايؽ بعادما تر تاو المياالي

اي حال مؽ اتسى والحقد والكراىية.
كذلػ اي ؾلو:

أمػػػا يػخ ػػز الػكػػف في صػستو

كسػا يخ ػز الحي دة الداحػخ؟

()9

تقدم السفعؾل بو (الحية) عمى الفاعى (الداحر) لتتشاسب مع القااياة وماع حارف الاروي (الاراء)،
ولألثار الشفدااي الاذي يتر ااو ذ ار (الحيااة) التاي تار ص عمااى أنااام الداااحر ،وماا ليااا ماؽ طااابع الااادر و

إيقاح اتذى باإلندان ،وىذه الظباح تشظبق أيزاً مؽ وجية نغر الذاعر عمى الكؾن ايؾ ايغير عكس
ما يخفي ،ااإلندان ل يدري ما يخبسو لو ىذا الكؾن.
وجاء اي ؾلو:
مشقػػػاره غػػر ٌة
كػػػع أشبػقػت
د

فػػسػػػجه يشػػقػػػػػػػخ في ػيػػػػػػػػػػجه

()3

تقاادم السفعااؾل بااو (مشقاااره) عماى الفاعااى (غرااة) لتر ااب الفاعااى الااذي ااام بإطباااق مشقااار طااائر
البمبى الذي اعتدنا عمى سساح تار داتو وألحانو ،اسا الذي مشعو عؽ ذلػن إنياا غراة اتلاؼ التاي عمقاه

اي حمقو ،ألؼ الحبس الذي يعيذو اي القفص ،احرمانو مؽ الحر ة مشعو عؽ اتكى والتار د ،ورغؼ ذلاػ

يبقى بريص مؽ اتمى اي الحر ة ،ا يدتدمؼ إذ يسد مشقاره ليشقر يده جاىداً ليحرى عمى الحر ة.
كذلػ اي ؾلو:
اب كلػكػغ
عػخفػت ركحػو الدػخ د

خادعػت ركحػدو بخكؽ الخجاو

()4

وردت لفغااة (روحااو) م ارتيؽ اااي البيااه ،اكانااه اااي الذ اظر اتول ااااع ً لمفعااى (عراااه) واااي
الذظر الثااني مفعاؾل باو لمفعاى (خادعاه) تاأخر عشاو الفاعاى (باروق) ،وىاذا التقاديؼ جااء تىسياة الاروح

التي عراه الدراب واكتذفتو اي الذظر اتول ،لكشيا سرعان ما انخادعه راجيا ًة أن يكاؾن ىاذا الداراب

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .113
( )1الدابق ،ص.015

( )0الدابق ،ص .004
( )0الدابق ،ص .031
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حقيقة ،اتقديؼ السفعؾل بو ىشا جعى الروح اي بؤرة الىتساام ،وىاي السؾضاؾح الاذي أراد الذااعر التر ياز
عميو.

واي ؾلو:
لع تختذف دمعي شفاه اليػاف
جاااءت

()0

ااؾرة اشيااة تحسااى معشااى التذااخيص تتسثااى اااي تذاابيو الياؾان بإندااان يذاارب مااؽ دمااؾح

الستكمؼ بدلً ماؽ شارب السااء ،والذااعر ىشاا يشفاي أن يكاؾن ضاعيفاً ،اياؾ شاامخ ل يدتدامؼ لماذل ليرتاؾي
مؽ دمؾعو ،و د لجأ الذاعر لتقديؼ السفعؾل بو (دمعي) عمى الفاعى (شفاه) لمحفاا عمى الؾزن القااية.
 -6تقجيع الطخؼ عمى الفاعل:
وىااذه الغاااىرة أ ااى الغ اؾاىر عيااؾ اًر مقارن ا ًة بااالغؾاىر الدااابقة ،وجاااءت تغ اراض التر يااز عمااى
السعشى السراد ،ولفه انتباه الستمقي ،وتذؾ ق الستمقي لسعراة الفاعى ،ك ج كرد في ػؿ الذاعخ:
سالحػػػػػػػػػػو عمى الثخى

مبػػعثخ مػػػػػػحصػػػػع
ٌ
()9
يدػيل فػ و الػجـ

ؽ
كصػػػػػجره مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ٌ

يرااؾر لشااا الذاااعر مذاايداً يدااتثير بشااا الحاازن والثااؾرة ،إنااو الذااييد الااذي سااقط بعااد معر ااة مااع
اادره ،ورغااؼ ذلااػ ايااؾ ل يدتداامؼ ول يدااترحؼ أعااداءه .و ااد جاااء تقااديؼ الغاارف اااي

أعدائااو أدت لتسز ااق

البيه الثاني (اؾ و) عمى الفاعى (الدم) لتر يز السعشى وسشعار الستمقي بألؼ ذلػ السجاىد البظى الذي ل

يدتدمؼ.

كذلػ اي ؾل الذاعر:
او كساده إحػػػػػػػػػػجى صباياه الحداف
ْ
ركعت كر د

()3

تقاادم الغاارف (وراء) والسزاااف إليااو (وساااده) عمااى الفاعى(إحاادى) لمفااه انتباااه الستمقااي لقاارب

الحدشاء مؽ الكاىؽ.

كسا ورد اي ؾلو:
ج تجاعت ججرانو كتياكى

فػؽ محخابو غبار الدشيغ

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .016
( )1الدابق ،ص .00

( )0الدابق ،ص .124
( )0الدابق ،ص .23

33

()4

تقااديؼ الغاارف والسزاااف إليااو (اااؾق مح اربااو) عمااى الفاعااى (غبااار) لمتر يااز عمااى دسااية ىااذا

السكاان اااي نفااس الذاااعر الاذي لااؼ يعااد يذااعر باتماان ايااو بداابب غربتااو ووحدتاو ،ايااؾ ياارى جاادران ىااذا

السحا اراب ااد تر اادعه وأذن ااه بالنيي ااار والد ااقؾط ،وتي اااوى غب ااار العس اار وذ ر ااات الد ااشيؽ ا ااؾق ذل ااػ

السحراب.

واي ؾلو:
فدخى في سشائيا َّ
فأشم ْت خمفيا مكة الفخار التميج

()0

يتحاادث الذاااعر اااي ىااذا البيااه عااؽ مكانااة مكااة العغيسااة ،ومؾ عيااا الستسيااز ،اقااد انااه ممجااأ

التائييؽ اي الرحراء ،وم ذ الفار ؽ مؽ السؾت ،ايي السشارة التي تارشد التائو إلاى الظر اق الراحيع،
إلى الحياة والشؾر اشؾرىا ساطع ،ولجاأ الذااعر إلاى التقاديؼ والتاأخير بايؽ الفعاى (أطماه) والفاعاى (مكاة)
بااالغرف والجااار والسجاارور (خمفيااا)؛ لتذااؾ ق الستمقااي لسعراااة مااؽ أيااؽ يااأتي ذلااػ الشااؾر الداااطع خم ا

رمال الرحراء.

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .130
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 -7تقجيع الجار كالسجخكر عمى الخبخ ،كمشو ػؿ الذاعخ:
فإذا الشخػة كالكػػػبخ عمى

جخح مػجػػػع..
تخؼ األياـ ٌ

()0

تقدم ىشا الجار والسجرور (عمى ترف) والسزاف إليو (اتيام) عمى الخبر(جرح) لجعى الستمقاي

اااي حالااة تأىااب لدااساح الخباار ،ومعراااة الااذي حاادث لمشخااؾة البدو ااة بعااد التاارف الااذي حراامؾا عميااو مااؽ

خيرات الشفط ،اقد أ بحه جرحاً مؾجعاً لسؽ يرى القدس تقتحؼ وأىميا يذردون ،والسدتعسرون يرؾلؾن
و جؾلااؾن دون أن يجاادوا مااؽ يااردعيؼ ،اااالعرب غااار ؾن اااي البااذخ ل يذاااميؼ شاايء سااؾى التفكياار اااي
ممذاتيؼ وليؾىؼ ،سا أن تأخير الخبر مع الرفة آلخر الذظر تؾااق مع ااية القريدة .
وورد اي ؾلو:
أف يخى
جػؼ غيخه مآلنا
د

()9

كميع في كليسة البغي يخذى

تقااديؼ الجااار والسجاارور والسزاااف إليااو (اااي وليسااة الباااي) عمااى الجسمااة الفعميااة الؾا عااة خب ا اًر
لمسبتاادأ (يخذااى) لمتأكيااد أن ث ارة عمااؼ الذااعؾب ،اكااأن الذااعب وليسااة تتبااارى الحكؾمااات اااي مااؽ تمااتيؼ
أكثرن! االظسع و الجذع المذان يديظران عمييا يجع نيا تخاف أن ترى غيرىا د اكتدب أكثر مشيا.
واي ؾل الذاعر:
بدسو
فرباحي مغ أمل
ْ

ػػػو
كمدائي مغ حمع دض َّس ْ

()3

تقدم الجاار والسجارور(مؽ أماى) ااي الذاظر اتول عماى الخبر(بداسة) وااي الذاظر الثااني تقادم

(ماؽ حماؼ) عماى الخبر(ضااسة)؛ لتخرايص البداسة التااي يحتاجياا ماؽ اتماى ،والزااسة التاي ير ادىا مااؽ
الحمؼ وىذا الترتيب (التقابى بيؽ شظري البيه) أحدث جرساً مؾسيقياً تؾااق مع الؾزن والقااية .

 -8تقجيع الجار كالسجخكر عمى الخبخ في الجسمة السشدػخة ،ك ج جاو في ػؿ الذاعخ:
كلع تدالي في سسػػػاع ُّ
الجنى

أشيى أغػػػػػػػػػػػػػػاني الذاعخ السميع

()4

تقاادم الجااار والسجاارور والسزاااف إليااو (اااي سااساح الاادنى) عمااى خباار (لااؼ ت ازلااي) وىااؾ (أشاايى)

لتأكياد السعشااى ،اياي مااؽ أشايى وأحمااى اتغااني السميسااة لمذاااعر ،لايس اااي مداسعو اقااط باى اااي سااساح

الدنى ميا.

ومشو ؾل الذاعر:
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ، ،ص .00
( )1الدابق  ،ص .064
( )0الدابق ،ص .034
( )0الدابق ،ص .131
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كأنػػػػػػو مػػػػػػغ شػػػػػػػؿ مػػػػػػا مزػػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػرث
أبػػػػػػػػى عميػػػػػػػػو الكبػػػػػػػػخ أف يػ
د

مػػػػغ عبػػػػث الػػػػجىخ كمػػػػغ كيػػػػجه

ذؿ الػػقيػػػػج مغ بعػػجه
اخ َّ
األفخ د

()0

تااأخر خباار ااأن ليااأتي اااي البيااه الثاااني (أبااى) تن الذاااعر أراد أن يداامط الزااؾء عمااى الحياااة

التي يعيذيا البمبى داخى القفاص وسلاى أن يراى لمشتيجاة التاي تتجماى ااي الخبار بأناو أباى أن يشداى ااي
القفاص ،ايراؾر طاؾل ماادة السعانااة واتلاؼ والؾجااع الاذي ألاؼ بااو ماؽ إمعاان الزمااان بالقداؾة عمياو وسيذائاو
بحبدو ااي ذلاػ القفاص ،وحرماناو الحر اة لاذا ياأبى أن يشداى اي ل ياؾرث أبشااءه الاذل والسياناة ورااض
حياة اتسر .إلاى جاناب ىاذا يغيار انز ااح ااي تر ياب الذاظر اتول ماؽ البياه الثااني ااي تقاديؼ الجاار

والسجرور (عميو) عمى الفاعى (الكبر) ليفيد تخريص الحكؼ بالبمبى وتأكيد السعشى.
و ذلػ اي ؾلو:
فأصبحت خمف جبيغ الحياة كأحالميا فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخًة مزسخه

()9

تااأخر خباار أ اابع ليااأتي اااي الذااظر الثاااني مااؽ البيااه وىااؾ (اكارة) وأااااد التااأخير ىشااا تذااؾ ق

الستمقي لسعراة ما لاه إلياو تماػ الروضاة التاي تعارت عماى ياد الخر اب ،اقاد أ ابحه اكارة مخفياة عاؽ
الشاس خم

جبيؽ الحياة وأح ميا.

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .005
( )1الدابق ،ص .20
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السبحث الثالث :التقجيع كالتأخيخ بيغ متسسات الجسمة:
متسساات الجسمااة ىااي مااا زادت عمااى ر شااي السااشاد ااي الجسمااة العربيااة مااؽ مفعااؾل بااو ،ومفعااؾل
تجمو ،ومفعؾل مظمق ،وجار ومجرور ،وعرف ،و فة ،وحال ،وىذه الستسسات لؼ تحاتفد برتاب معيشاة

اي الجسمة العربية ،لذا تبدو أحجار الذظرن ايحر يا السبدح ااي ساياق الجسماة" ،والاذي ايثيرناا ااي اى
ىذا ليس ما و ع لمجسمة مؽ مخالفة لشغام الشحؾ ،بى ما تؾ عو ايشا بجساليتيا مؽ تأثير ،وما تزيفو مؽ
ااؾة أو تايياار لمدللااة"(" ،)1اقااد تقاادم بعااض الستعمقااات عمااى بعااض وذلااػ تس ارار ب غي اة يقرااد إلييااا

الب غي و قتزييا السقام"( ،)1وشاعرنا عسر أبؾ ر ذة تشؾعه لديو

ؾر تقاديؼ الستسساات بعزايا عماى

بعض ،وايسا يمي أبرز تمػ الرؾر:
 -0تقجيع الجار كالسجخكر عمى السفعػؿ بو ،كمشو ػؿ الذاعخ:
شبابو
ٌ
أذاب عمى ىػاه د
كشغ د

كحباه بالسػػػػػػػأثػر مغ أشعاره

()3

تقدم الجار والسجرور (عمى ىؾاه) عمى السفعؾل بو (شابابو) ،والتقاديؼ ىشاا جااء لتذاؾ ق الستمقاي

إلى معراة ما الذي أذابو الؾطؽ عمى ىاؾاه؛ لتاأتي مساة شابابو التاي تؾضاع أن ىاذا الاؾطؽ أذاب شابابو
وأاشاه عمى حبو لألرض ،وتسدكو بيا أمام الازاة والسحتميؽ .
وورد اي ؾلو:

تصيخ لو الخكح مدتبذخة

الحىػؿ الحي
إلي
َّ
فخدي َّ
د

()4

جاء ىذا البيه اي رايدة تاؾاردت لمذااعر حايؽ زار مدارح (المؾناا باارك) ااي حماب ااي إحادى

ليااالي الخر ااب ،ايباادأ راايدتو بؾ ا

مااا اعمااو الخر ااب بتمااػ الروضااة اأ اابحه مقفارة ،وانيالااه عمااى

عراىا الخر ب أيزاً؛ لكؽ بر اءه يأبى أن يغيره ايرجؾىا أن ترد لو ذىؾلاو و أل
الذاعر ذ ر اتو التي ّ
تز ااد مااؽ جراحاتااو ،اكااان تقااديؼ الجااار والسجاارور (إلااي) عمااى السفعااؾل بااو (الااذىؾل) لتخراايص الذاااعر
بيذا الذىؾل الذي أراد أن ترده لو تمػ الروضة .
وجاء اي ؾل الذاعر:
كأستميغ عميو السخكب الخذشا..

كلع أكج أجتمي درةي عمى حجس

()5

( )1النز اح اي الذعر الرؾاي ،سميؼ سعداني ،رسالة ماجدتير ،جامعة ا دي مرباح ور مة ،الجزائر ،1313 ،ص .50

( )1عمااؼ السعاااني د ارسااة ب غيااة ونقديااة لسدااائى السعاااني ،د .بداايؾني عبااد الفتاااح ايااؾد ،مؤسدااة السختااار لمشذاار والتؾز ااع ،القاااىرة،
ط ،1312 ،0ص .142

( )0عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .03
( )0الدابق ،ص .22

( )2الدابق ،ص.102
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يؾضع الذاعر الحالة الشفدية التي ان عمييا حيؽ طردتو محبؾبتو مؽ رارىا الادااد ،ليداير

اااي الميااى السااؾحش البااارد ،يسذااي دون أن يعاارف إلااى أيااؽ يدااير ،احدسااو ىااؾ الااذي يقااؾده ،و ااأتي اااي
الذااظر الثاااني مااؽ البيااه تقااديؼ الجااار والسجاارور (عميااو) عمااى السفعااؾل بااو (السر ااب) لبيااان
يدتميؽ الدير عمى ىذا السر ب الخذؽ ،وتأخير السفعؾل بو مع

ااعؾبة أن

فتو تشاسب مع الؾزن والقااية.

ومشو ؾل الذاعر:
فخسانو
أجخى عمى عدىا دما
ْ

()0

يا لحؿ العيػد في فع مغ

تقدم ايو الجار والسجرور (عمى عزىاا) عماى السفعاؾل باو (دماا) لبياان الحاال الاذي اناه عميياا

القدس مؽ عزة وسباء؛ لكؽ اتح ف العرب غدروا بيا وشجعؾا الييؾد عماى اليجارة لفمداظيؽ ،وىاؼ بياذا
سفكؾا دماء ارسانيا ،وحؾلؾا حياتيؼ مؽ عزة وحر ة إلى تعد

وعمؼ وأسر مؽ بى الييؾد ،إضااة إلاى

ذلااػ ،اااإن تااأخير السفعااؾل بااو مااع السزاااف إليااو إلااى نيايااة الذ اظر تؾحااد مااع الااؾزن والقاايااة اااي بااا ي

القريدة .

واي ؾل الذاعر:
كجج ْه
أذاع د
في اليػى ،ك د

()9

كلكع أذعت عميو كججي

جاء تقديؼ الجار والسجرور (عميو) عمى السفعؾل بو (وجدي) لتفياد التخرايص ،االذااعر يؤ اد

عمى أنو لؼ يخص أحداً بتماػ السذااعر واتحاسايس التاي تستماػ مباو ساؾى محبؾبتاو ،وىاي اذلػ اناه

تابادلو تمػ السذاعر.
واي ؾلو:

أسسع في الكعبة
أنا في مكة ..ك ْ
حاايؽ زار الذاااعر مكااة وو ا

ضػضاو سادة أ ياؿ
د

عشااد الحجاار اتسااؾد ت اراءى لااو مؾ ا

()3

الرااحابة وىااؼ يتجااادلؾن

ايسؽ يزع الحجر اتسؾد مكانو اي الكعبة ،وأ بع الذاعر يداسع تماػ السجاادلت و أناو يقا

بياشيؼ،

وليحدد السكان الذي سسع ايو تمػ ات ؾات جاء بتقديؼ الجار والسجرور (اي الكعبة) عمى السفعؾل باو

(الزؾضاء).

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .52
( )1الدابق ،ص .126
( )0الدابق ،ص .006
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* ك ج يتقجـ الجار كالسجخكر كالسزاؼ إليو عمى السفعػؿ بو كسا في ػلو:
نػػػػػػجػى عمػية اإليحػػػػػػػػػػػاو

غت عمى أذف الذاعخ
صػر أفخ ْ
ٌ

تكاارر ىااذا البيااه اااي القراايدة ثا ث مارات ،و ااان يااأتي اااي نيايااة ااى

()0

ااؾرة يرسااسيا الذاااعر

لحر ة الكؾن ،و ؤ د اييا أن الذاعر أبا الظيب الستشبي د عرف سر الحياة مؽ تأممو الكؾن اي تايره،
اكى

ؾرة مؽ

اؾر الفجار والغييارة والسدااء ،تجعاى ماؽ وحاي شاعره يشدااب عماى شافتيو وا افاً لياا.

اجاااء تقااديؼ الجااار والسجاارور (عمااى أذن) والسزاااف إليااو (الذاااعر) عمااى السفعااؾل بااو (نجااؾى) لتأكيااد
السعشى وتقؾ تو.

واي ؾل الذاعر:
إكميل كالو كحدخة كحشاف
ابظ
كنثخنا عمى تخ د
د

()9

مؽ السعروف أن الزائر لقبر اقيد لو يشثر حؾل بره أكاليى الؾرود ،لكؽ شااعرنا يشثار حاؾل بار
السمػ ايرى بؽ حديؽ الياشسي أكاليى مؽ الؾلء واإلخ ص لذلػ السماػ ،وحدارًة عماى اقداناو ،وحشيشااً
تيام ااو الثؾر ااة وأح م ااو ا ااي تح اارر ال ااب د العربي ااة ،وج اااء تق ااديؼ الج ااار والسج اارور (عم ااى ت ارب ااػ) عم ااى

السفعااؾل بااو (إكميااى)؛ إشااارًة لسؾضااع اتكاليااى عمااى باار الفقيااد السمااػ ايرااى ،سااا أن التقااديؼ ساااعد اااي
الحفاا عمى الؾزن والقااية.
* ك ج كرد تقجيع الجار كالسجخكر كالسزاؼ إليو عمى السفعػؿ بو الثاني ،كمشو ػلو:
يػػػـ أسقػى مغ راحػة الػحػي خسػخي

كأصػػغ الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دة شع اًخ نجيػاً

()3

تقدم ايو الجار والسجرور (مؽ راحة) والسزاف إليو (الؾحي) عمى السفعؾل بو الثااني (خساري)

لتذااؾ ق الستمقااي لسعراااة الااذي اعمااو الااؾحي بالذاااعر وجعمااو يرااؾم الحياااة بسااا اييااا مااؽ ألااؼ وااارح شااع اًر
عااذباً ،سااا أدى ىااذا النز اااح إلااى التأكياد أن وحااي اإلليااام الااذي يدتحزاار الذاااعر بسثابااة الخساار التااي

تجعى الكمساات تشدااب با خجاى أو خاؾف ،ىاذه الكمساات التاي يتشااول بياا الحيااة بكاى ماا ايياا ليحؾلياا
شع اًر ندياً مظمق العشان.
كسااا ورد عشااد الذاااعر تقااديؼ بيااه امااى عمااى السفعااؾل بااو الثاااني ،مااؽ جااار ومجاارور ومزاااف

إليو و فة ،وذلػ اي ؾلو:

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .021
( )1الدابق ،ص .66

( )0الدابق ،ص .101
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عمى كل

افخ الزسخ الخيل
كتخمي حػ د
ثػرًة ىاشسي ًة في شباب

كػكب

ك اد

السمظ صخابة عمى األصفاد

()0

اي ىذا البيه يغير النز اح بالتأخير لمسفعؾل بو الثاني (ثاؾرة) براؾرة مظؾلاة ورائعاة ،جعماه

مااؽ الستمقااي يتذااؾق لسعراااة السفعااؾل بااو الثاااني ليااأتي اااي

اادر البيااه الثاااني ،بعااد بيااه امااى مااؽ

النز احات بالرفات ،والجار والسجارور والسزااف إلياو ،اات اى (تخّماي حاؾاار الخياى ثاؾرًة ىاشاسي ًة)،
كسا جاء النز اح أيزاً اي شظر البيه اتول بتقديؼ الرافة (الزاسر) عماى السؾ اؾف (الخياى) وذلاػ
ل ىتسام بالرفة أكثر.

 -9تقجيع الطخؼ عمى السفعػؿ بو ،كمشو ػؿ الذاعخ:
كبي اًخ أداري أك صغي اًخ أعاتب

ألف عشجىا
نطخت إلى الجنيا فمع د

()9

تقدم الغارف (عشادىا) عماى السفعاؾل باو (كبيا اًر) ليفياد تأكياد السعشاى وس ازلاة الذاكؾك بأناو لاؼ يجاد

اء ان بي اًر أم
أحداً اي ىذه الدنيا يدار و أو يعاتبو سؾ ً
وورد اي ؾلو:

اي اًر.

حتى لسدت حيػػػػػػالي َّجىا المجنا

رجع زفختيا
حتى ..سسعت ..كرائي د

()3

تقدم الغرف (و ارئاي) عماى السفعاؾل باو (رجاع) لمتأكياد عماى ارب الراؾت مشاو ،اكاناه الحبيباة

خمفو د تدارعه لتعتذر وتارجعو لقررىا ،ادسع
وجاء اي ؾل الذاعر:

يجػػػػػخ كراوه أعػامو
كأب
ُّ

ير

ؾت أنفاسيا خمفو.

كالذيب محبػح الػ ار َّ
معفػػػػػػػػػػػػخ

()4

الذاعر اي ىذا البيه حال اتب العاجز أمام عمؼ الحت ل ،والقير ،والفقر ،وىؾ يق

أمام الرميب اتحسر و جر خمفو سشيؽ العسار الظاؾال ،اكبار ساشو وشايب شاعره لاؼ يحفاد لاو و ااره أماام

ما يعانيو مؽ عذاب حيؽ يرى أولده اي ىذا العشاء ،وبيذا أاااد تقاديؼ الغارف (وراءه) عماى السفعاؾل باو
(أعؾامااو) التر يااز عمااى الحاادث ،وتقااديؼ

ااؾرة حيااة لسعاناااة الذااعؾب التااي لااؼ تاارحؼ ضااع

و ار شيخ بير.
واي ؾل الذاعر:
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص.61
( )1الدابق ،ص .013
( )0الدابق ،ص .102
( )0الدابق ،ص .021
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اااير ،ول

ؽ الخج دعبخْه
نثخت فػ د

()0

ل دع أنت كاجسةً؟ أراؾ

جاء تقديؼ شبو الجسمة مؽ عرف ومزاف إلياو (ااؾق الخاد) عماى السفعاؾل باو (عباره)؛ لمتر ياز

عمى الحدث وترؾ ر السؾ  ،االدمع اي أول البكاء يتدا ط واحادة واحادة ،والنز ااح بالتقاديؼ والتاأخير
ىشا أااد أيزاً الحفاا عمى ااية القريدة ،والسؾسيقى الخارجية لمبيه.
 ك ج كرد تقجيع الطخؼ كالسزاؼ إليو كالرفة عمى السفعػؿ بو ،كسا جاو في ػلو:سػؼ تمقيغ تحت غختو الذقخاو

دنيا

ججيجة

السيالد

()9

مااؽ السعااروف سااا أوضااع أطباااء عمااؼ الااشفس أنااو ايسكااؽ التعاارف عمااى شخرااية اإلندااان مااؽ
تقاسيؼ وجيو ،لذا حدد الذاعر ذلػ السكان (تحه غرتاو الذاقراء) و دماو عماى السفعاؾل باو (دنياا) ،وىاذا

التقديؼ حقق تذؾ قاً لمستمقي لسعراة السفعؾل بو ،سا حااد عمى الؾزن.
 -0تقجيع الطخؼ عمى الحاؿ ،كمشو ما كرد في ػؿ الذاعخ:

حخاف ،يدػػػػػػتعخ
عفػاً ،بذارة ،بعس البػح ضقت بو فداؿ فػؽ فسيَّ ،

()3

جاء ىذا البيه اي ريدة أالقيه اي حفى تأبيؽ اتخظى الراير "بذارة الخؾري" ،و ان لتقديؼ

الغاارف (اااؾق) والسزاااف إليااو (اسااي) عمااى الحااال (حا ّاران) دور اااي إب اراز السعشااى الااذي أراده الذاااعر
وترؾ ر الحالة الذعؾر ة مؽ التي له إلييا حال العرب ،اكان بسثابة الجسر الذي يعترر مبو حر اة،
لؼ يدتظع تحسى سيمو عمى لداانو ،والذااعر ىشاا يعتاذر تن ىاذا الباؾح خارج رغسااً عشاو اياؾ لاؼ يداتظع
كتسااان اتلااؼ الااذي يعتراار مبااو ،وايااو خااروج عااؽ السؾ ا

ايااؾ اااي حزارة السيااه ااان يشباااي عميااو أن

يتحدث عؽ ازائمو عادة السدح ،االسقام ىشا ليس مقاماً سياسياً بى جشازة وتؾديع اقيد.
واي ؾلو:
الثقيمو
كتمػى "الجانػب" بيغ يجييا متعباً ..ساحباً خصاه
َّ
ْ

()4

جاء تقديؼ الغرف والسزاف إليو (بيؽ يدييا) عماى الحاال (متعبااً)؛ لتحدياد السكاان الاذي يتعاب

ايو الدانؾب.

 -4تقجيع الجار كالسجخكر عمى الحاؿ ،كمشو ػؿ الذاعخ:
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص.131
( )1الدابق ،ص.60

( )0الدابق ،ص .054

( )0الداابق ،ص  ،144الاادانؾب :ىااؾ ثاااني أطااؾل أنيااار التحاااد اتوروبااي و مقااب بشياار العؾا ااؼ لكؾنااو يساار اااي اييشااا وبراتيدا اا
وبؾدابده وبماراد.
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كالشجع أسصع ..كىػ ييػي

عغ سساكتو اغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخابا

()0

ؾرة السؾ ا

الاذي

تقدم الجار والسجرور (عؽ سساوتو) عمى الحال (اغتراباً) لمتأكيد وتؾضيع
يعرضو الذاعر مؽ تى السحبؾباة الاذي جعاى الاشجؼ يياؾي ماؽ مكاناو العاالي ماؽ شادة اساتارابو لسؾ ا

القاتاى مااؽ تااى معذااؾ تو باادااع الايارة عمييااا ،وتااأخير الحاال تؾااااق مااع حاارف الااروي الااذي درجااه عميااو

السقظؾعة.

واي ؾلو:

بعج ألي ...شمعت في ليمي
د

الحالظ نػ اًر يفيس باألحالـ

()9

أراد الذاعر أن يؤ د عمى أن وجؾد تماػ السارأة ااي حياتاو االشؾر الاذي ايزايء حياتاو ،و سشحاو
أم ً بتحقيق أح مو؛ اتقدم الجار والسجرور والسزاف إليو (اي ليمي الحالػ) عمى الحاال (ناؾر) وذلاػ
د زاد السعشى تأكيداً؛ تن ؾة الشؾر تغير اي الغ م الحالػ.
وجاء اي ؾلو:

كدرجشا مع الذخكؽ نغشيظ كندقي سسع ُّ
الجنى ألحانا

()3

تقاادم شاابو الجسمااة (مااع الذااروق) عمااى جسمااة الحااال (ناشيااػ)؛ لتحديااد الؾ ااه الااذي يشظمااق ايااو
الر ب ،ساا أن ىاذا التقاديؼ يحساى معاو اتماى والشاراق والتفاايل الاذي يحسماو الر اب ااي بداياة انظا ق

مذؾاره.

 -5تقجيع الحاؿ عمى صاحبيا ،كمشو ػؿ الذاعخ:
ك مت أىػاؾ ،فمع يختمج شػ اً إلى الكأس فع الستعب
تقادم الحاال (شاؾ اً) عماى

()0

ااحبيا الفاعاى (ااؼ)؛ لبياان الحاال التاي و اى إليياا الذااعر ،احاايؽ

اله محبؾبتو (أىؾاك) لؼ تؤثر بو تمػ الجسمة ،امقد زال شاؾق الاتعظش لداساعيا ،لساا أ اابو ماؽ تعاب

وح اازن ،إل ااى جان ااب ذل ااػ س اااعد ت ااأخير

اااحب الح ااال م ااع السز اااف إلي ااو ا ااي الحف اااا عم ااى اإليق اااح

السؾسيقي لمقريدة.
وجاء اي ؾل الذاعر:

ك ػفاً يخانا السػت نخفي جخاحشا كليذ يخانا ركعاً في انتطاره

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .132
( )1الدابق ،ص .122
( )0الدابق ،ص .060
( )0الدابق ،ص .131
( )2الدابق ،ص .141
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()5

تقاديؼ الحااال (و ؾاااً) عمااى الفعاى (ي ارنااا) تن الذاااعر أراد تكثيا

الراؾرة وتقؾ ااة السعشااى الساراد

بأن الذاعر ل يدتدمؼ ول يحشي رأسو تي شيء حتى السؾت ،وىذا دليى الكبر اء والذسؾخ.
 -6تقجيع الجار كالسجخكر عمى السفعػؿ ألجمو ،كسا جاو في ػؿ الذاعخ:
ىب بقصعة مغ فؤاد ْه
كتع الج د
حياو مشظ فاذ ْ
مع في الجفػف ً
د

()0

حياء
يتحدث الذاعر ىشا عؽ الشدر الذي ترك الجبال وأ بع يزح عمى الدفع اتساً دمؾعو ً
مؽ العقيد عدنان السالكي( )1الذي ضحى بحياتو لتحقياق حمساو ااي اساتق ل الادول العربياة ،والشدار ىشاا
يرمز لزحايا غدر العرب ،الذيؽ انؾا يحمقؾن اي سساء ب دىؼ أح ار اًر شامخيؽ ،واليؾم محا رون مؽ

الحاات ل يكتسااؾن دمااؾح القياار ،واااي ىااذه الرااؾرة الرائعااة يجااذب الذاااعر الستمقااي لمتعااايش معيااا؛ اقاادم

(حياء).
الجار والسجرور (اي الجفؾن) عمى السفعؾل تجمو
ً

 -4تقجيع الجار كالسجخكر عمى السفعػؿ السصمق ،كسا جاو في ػؿ الذاعخ:
()3

نطخ البخيل إلى نقػش الجرىع
فشطخت مغ خمف الحجاب إلى الفتى
د

ايذاابو الذاااعر الفتاااة حاايؽ تشغاار إلااى محبؾبيااا بالبخيااى الااذي يشغاار إلااى الاادراىؼ ،ووجااو الذاابو
بيشيسا ىؾ تد يق الشغر اي ى ممسع مؽ م مع ما تشغر إليو ،لكؽ ىذه الشغرات تأتي سر ًة مؽ خم
حجاب ،وتأكياداً لمسعشاى وحفاعااً عماى الاؾزن جااء الذااعر بتقاديؼ الجاار والسجارور والسزااف إلياو (ماؽ

خم

الحجاب) عمى السفعؾل السظمق (نغر).

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .100

( )1العقيد عدنان السالكي  :1622-1616ضابط مؽ دمذق شارك اي حرب امداظيؽ  ،1605وأبماى ايياا با ًء حداشاً ،سااىؼ ااي
اضية اي السمعب البمدي بدمذق.
الجيش الدؾري بعد ج ء الفرندييؽ ،اغتيى وىؾ يرعى مباراة ر ّ
( )0عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .151
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الخالصة:
لقااد امااه الباحثااة اااي ىااذا الفرااى بر ااد بعااض م مااع النز اااح التر يبااي الستسثااى اااي التقااديؼ

والتأخير التي لجأ الذاعر إلييا اي ديؾانو وتبيؽ مؽ خ ليا:

 وعااي الذاااعر عساار أبااؾ ر ذااة بأىسيااة التقااديؼ والتااأخير اااي تحقيااق أغ اراض جساليااة،
ودللية ،لذا استاى ىذه الغاىرة ايسا يخدم نقى شعؾره لمستمقاي ااي أبياى

أكسى وجو؛ لذا تشؾعه تمػ الغاىرة وأدت وعائ


تعااددت

دللية مختمفة.

اؾر ،وعماى

ااؾر التقااديؼ والتااأخير تبع ااً لألىااداف التااي أراد الذاااعر تحقيقيااا ومااؽ ىااذه

الرااؾر :تقااديؼ شاابو الجسمااة (الغرايااة ،والجااار والسجاارور) عمااى أر ااان الجسمااة ،وعمااى
متسساتيا ،تقديؼ السبتدأ عمى خبره الفعمي ،تقديؼ الخبار عماى السبتادأ ،تقاديؼ السفعاؾل باو

عمى الفاعى ،تقديؼ الحال عمى

احبيا.

ااء عمااى غايااة
 تشؾعااه اتغ اراض الجساليااة والدلليااة ل نز اااح بالتقااديؼ اااي الااديؾان بشا ً
الذاعر ،ومشيا :الخترااص ،وتقؾ اة الحكاؼ ،والحفااا عماى اليقااح السؾسايقي وحارف
الا ّاروي ،وتذااؾ ق الستمقااي لسعراااة السااؤخر مااؽ الجسمااة ،والتر يااز عمااى الحاادث ،وتكثيا
الرؾرة و ابراز السعشى ،وتأكيد السعشى ،والتؾضيع ،وأىسية السقدم ،وتحديد السكان.
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لفصل لثا ي
لــحــــذف
 انًبحثُاألولُ:حذفُانحزفُ .
 انًبحثُانثاَيُ:حذفُانًفزداثُ .
 انًبحثُانثانثُ:حذفُانجًمُ .

الػػػػحػػػػػػحؼ:
مااؽ اافات الندااان أنااو يبحااث دومااً عااؽ السفقااؾد ايااو حياتااو اليكسااى مااا يشقرااو و دااد الف ارغااات
السؾجااؾدة ،اااالسؾجؾد يذاااى بااال متتبعااو اااي حااال غيابااو ،واحاااول أن يدااد الف ارام و خمااق دوااااع لااذلػ

الايا اااب ،وىا ااذا تسام ا ااً ما ااا تحققا ااو عا اااىرة النز ا اااح بالحا ااذف اا ااي الدا ااياق الماا ااؾي ،إذ تدا ااتثير الستمقا ااي
لستحزار الشص الاائب ،وىذا الذي ان يدتثير القدماء اي تفدير الشرؾص اي محاولة تفيؼ عاىرة

الحااذف اااي إطاااري الحزااؾر والاياااب ،اتفداايرىؼ يقااؾم عمااى " اسااتخ ص مااا اييااا مااؽ ألاؾان الجسااال أو
لر د ما اييا مؽ عؾاىر القبع ،وبسعشى خر انه ىذه الخا ية مؽ أىؼ مغاىر تقييؼ العسى اتدبي،

وتباادو مقاادرة القاادماء اااي إدراكيااؼ بعااض العشا اار الماؾ ااة التااي يباارز دورىااا اتساامؾبي بايابيااا أكثاار مااؽ

حزؾرىا"(.)1
و ااد ااان اىتسااام القاادماء بيااذه الغاااىرة نابع ااً مااؽ بااروز سااسة اإليجاااز مااؽ باايؽ سااسات الماااة

العربية؛ وىذا ما جعى عااىرة الحاذف تارد بكثارة ااي ا م العارب ،وااي ذلاػ يقاؾل اباؽ جشاي" :واعماؼ أن

العارب إلااى اإليجاااز أمياى ،وعااؽ اإلكثااار أبعااد ،أل تارى أنيااا اااي حااال إطالتيااا وتكر رىااا مؤذنااة باسااتكراه
تمااػ الحااال وم ليااا"( .)1االحااذف اااي الكا م ايحقااق ب غااة الخظاااب؛ ايااؾ يقااؾم عمااى "التخفيا
الكا م وعاابء الحااديث ،ومااؽ مشااا لااؼ ايفزااى الخفااة عمااى الثقااى ،مااا دامااه الخفااة ىااي السظمؾبااة ،والسقااام
مااؽ ثقااى

يدتدعييا ،والحاال يظمبياا ،افاي الخفاة تماػ تكساؽ الب غاة ،و داسؾ الكا م ،حتاى يراى إلاى اؾة الداحر

اي التأثير ،وتكؾن الجسمة مع الحذف أشد و عاً عمى الشفس ،وأتؼ بياناً ،وأارع مؽ الذ ر"(.)0

والشرؾص الماؾ ة تجسع السفردات اي ؾالب واق ؾاعد وضعيا عمؼ الشحؾ ،اأ ى الجسماة أن

تتكااؾن مااؽ مدااشد ،ومدااشد إليااو ،و ااد تتبعيسااا متسسااات لمجسمااة ،والحااذف يقااؾم عمااى اسااتبعاد أحااد طراااي

الجسم ااة أو مييس ااا معا ااً ،بذ اارط أل يك ااؾن ذل ااػ امخا ا ً ب ااالسعشى ،و ااد أورد
الب غة واتسمؾبية الذروط التي وضعيا الب غيؾن لمحذف وىسا:

عب ااد السظم ااب ا ااي تاب ااو

 -وجؾد ما يدل عمى السحذوف مؽ القرائؽ.

يترجع ايو الحذف عمى الذ ر(.)0
 -وجؾد الدياق الذي ّ

( )1جدلية اإلاراد والتر يب،

( )1الخرائص ،ج ،1ص.50

عبد السظمب ،الذر ة السرر ة العالسية لمشذر ،ط1660 ،1م ،ص.151-151

( )0التراكيب الشحؾ ة مؽ الؾجية الب غية ،د .عبد الفتاح لشيؽ ،دار السر خ لمشذر ،الر اض ،1653 ،ص .133-126
( )0الب غة واتسمؾبية ،ص .011
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اقد ذ ر ابؽ اتثير أن " ات ى اي السحاذواات جسيعياا عماى اخات ف ضاروبيا أن يكاؾن ااي

الكا م ماا ياادل عماى السحااذوف ،ااإن لااؼ يكاؽ ىشااك دليااى عماى السحااذوف ،اإناو لاااؾ ماؽ الحااديث ل
يجؾز بؾجو ول سبب"(.)1

وىذا يؤ د أن ؾة الترابط القائؼ بيؽ مدتؾ ات الماة ،ا يسكششاا تحدياد ماؾاطؽ الحاذف ودللت

السعشااى دون معراااة ؾاعااد الشحااؾ التااي تفاارض وجااؾد عشا اار أساسااية ل يسكااؽ حااذايا ،وأخاارى يجااؾز
حذايا دون اإلخ ل بالسعشى" ،االؾا ع أنشا حايؽ نبحاث عاؽ إمكانياات السعشاى خا ل ىاذه الؾسايمة ،اإنشاا
نمتزم بالسبادئ الشحؾ ة التي تحكؼ الحذف ،وىي :أن الحذف غير جائز اي بعاض التراكياب ،اا يجاؾز

أن نحذف الفاعى مث ً ،و ذلػ اإنو اي التراكيب التي يجؾز اييا الحذف ،لبد أن يدتقيؼ السعشى بعده،
وذلػ ىؾ الحد اتدنى مؽ الحذف أو انظ اً مؽ ىذا الترؾر الشحؾي العام لقزية الحذف"(.)1

وا ااي الد ارس ااات الشقدي ااة الحديث ااة ب اادا اىتس ااام الشق اااد بغ اااىرة الح ااذف م ااؽ مشظم ااق الخ ااروج ع ااؽ
دمة لديو تداعو ليربع مذار اً اي إنتااج الاشص

السألؾف ،والىتسام بالستمقي؛ لسا ايحدثو الحذف مؽ
السحااذوف ،اعسميااة الترااال الماااؾي تقااؾم عمااى ث ثااة عشا اار ىااي :السرسااى ،الرسااالة ،السرسااى إليااو،
والسرس ااى ى ااؾ السب اادح ال ااذي ايش اات ذل ااػ ال ااشص بأس اااليب جسالي ااة تد اامب عق ااى الستمق ااي ،وا ااي اس ااتخدامو
ل نز اااح بالحااذف يفااتع السجااال الؾاسااع أمااام الستمقااي إلكسااال عسميااة اإلبااداح ،وبيااذا تتحقااق عبااارة "مااؾت
السؤلا " ،اااالستمقي يقااؾم باسااترجاح الااشص السحااذوف ،واستحزاااره وايااؼ غاارض السباادح مااؽ حذاااو لتمااػ

العشا ر ،وماا ل يتحقاق عشاد وجؾدىاا " ،االذااعر يعساد إلاى الحاذف لياؾار إلبداعاو القادرة عماى تحر اػ

خيااال الستمقااي ،بيااذا ايقاايؼ ع ااة اترااال باايؽ الستمقااي والرسااالة اإلبداعيااة ؾ ااة التااأثير ،والحااذف بسثابااة
نقظة الرتكاز التي يمتقي حؾليا ى مؽ السبدح والستمقي والرسالة"(.)0
و حقق الحذف بذلػ وضؾح الرسالة لدى الستمقي؛ االسعشى ي مس حدو و ثبه اي ذىشو ايؾ "

يااداع الستمقااي بعااد أن ير ااد مؾضااعو إلااى تعقبااو وسد اركااو ذىشي ااً ،ااي يدااتقيؼ الدااياق الشحااؾي والاادللي
لمرياغة ،وىؾ بالتالي يجعى الشفس تتذؾق لمبحث وراء الدااع السؾجب ليذا الشسط مؽ التر يب ،و ؤدي

إلااى إعسااال الفكاار وتشذاايط العقااى والخيااال ،حتااى يمسااس اتس ارار الكامشااة وراءه ،وىااذا باادوره يعسااى عمااى
تثبيه السعشى وترسيخو اي ذىؽ الستمقي"(.)0

يتباايؽ لش ااا مسااا س اابق أن الااشص الجدي ااد الااذي يبشي ااو الستمقااي بع ااد استحزااار السح ااذوف وسع ااادة

ااياغتو ليتزااع معشاااه ،يعتسااد عمااى درجااة وعااي الستمقااي بالتراكيااب الماؾ ااة ،وثقااتااو وحالتااو الذاعؾر ة،
( )1السثى الدائر ،ج ،1ص .31

( )1دراسة اتسمؾب بيؽ السعا رة والتراث ،د .أحسد درو ش ،مكتبة الزىراء ،القاىرة ،ص .114
( )0شعر الراعي ُّ
الشسيري ،ص .36

( )0الب غة واتسمؾبية عشد الدكاكي ،ص .133
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وىي تختم

مؽ شخص آلخر؛ أي أن عسمية إنتاج الاشص ل تتؾ ا

تنياا ااي اى مارة تحساى

اياغة

جدياادة تبع ااً لستمقييااا ،وبااذلػ يراابع لمستمقااي دور ميااؼ اااي إنتاااج دللااة الااشص ف " ل اؾام لمحااذف إل
بالسخاطب و ذا الذأن بالشدبة إلى سائر الك م ايؾ ل يذاطر الستكمؼ اي التمفد بو ،ولو ماع ذلاػ دور

حاسااؼ اااي تؾجيااو

ااياغة الك ا م إلااى وجيااة دون أخاارى ،مااؽ ذلااػ أن لمسخاطااب السشزلااة السحؾر ااة اااي

عسمية الحذف ،االستكمؼ ل يحذف إل ما ان معمؾماً غير اممبس عشد السخاطب"(.)1
كسااا أن الخااؾض اااي أس ارار الحااذف "تفااتع مجااال البحااث الؾاسااع أمااام العقااى البذااري عمااى ماار

العرؾر ،اإن احذف السبتدأ اميدف ،وسن اذكار اماارض ،و اذلػ السفعاؾل باو إن اان امدار ،وسن أاضاسر
امعمة ،حتى يأتي الشغؼ رائعاً ،والتألي عجيباً"(.)1
ونحؽ اي ىذه الدراسة ندمط الزؾء عمى عاىرة الحذف اي شعر عسر أباؾ ر ذاة باذ ر نسااذج
ورد ايي ااا الح ااذف ،وبي ااان أثا اره عم ااى الستمق ااي ،وتؾض اايع ال اادللت الجسالي ااة الت ااي اكتد اابيا ال ااشص بع ااد
الحااذف ،اذاااعرنا عساار أبااؾ ر ذااة لااؼ يافااى عااؽ المكانيااات الجساليااة والدلليااة التااي يحققيااا النز اااح
بالحذف ،والتي تدبب ىزة غير متؾ عة لدى الستمقي ،و د تعددت

ؾر الحذف اي شعره اقد ورد:

 -حذف الحروف.

 حذف السفردات. -حذف الجسمة.

( )1أ ؾل تحميى الخظاب،

الذاوش ،السؤسدة العربية لمتؾز ع ،تؾنس ،ج ،1ط1331 ،1م ،ص .1103

( )1التراكيب الشحؾ ة مؽ الؾجية الب غية ،ص .130
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السبحث األكؿ :ححؼ الحخؼ:
مؽ السعروف أن الك م اي الماة العربية يشقدؼ إلى أسساء ،وأاعال ،وحروف وتتعادد أناؾاح ىاذه

الحروف اسشيا :حروف الستفيام ،وحروف العظ  ،وحروف الشاداء ،وحاروف الجار...الخ ،ولكاى مشياا
دلل ااة خا ااة ،ووعيف ااة نحؾ ااة وب غي ااة تؤديي ااا .و ااد ورد اا اي الما ااة العربي ااة جا اؾاز ح ااذف بع ااض ى ااذه

الحروف ااي مؾاضاع معيشاة؛ لتاؤدي أغ ارضااً ب غياة لاؼ تكاؽ لتغيار بؾجاؾد تماػ الحاروف ،و اد عاارض
ذلػ ابؽ جشي اقاد نقاى عاؽ أباي عماي الاذي نقاى عاؽ أباي بكار "أن الحاروف إنساا دخماه الكا م لزارب

مؽ الخترار ،امؾ ذىبه تحذايا لكشه مختر اًر لياا ىاي أيزااً ،واختراار السخترار إجحااف باو"(.)1
و عؾد ابؽ جشي اي مؾضع خر مؽ تابو اليقر بأن وا ع الماة العربية ورد باو الحاذف ايقاؾل " ىاذا ىاؾ
القياس أل يجؾز حذف الحروف ول ز ادتيا ومع ذلػ اقد احذاه تارة ،وز دت تارة أخرى"(.)1
وشاااعرنا عساار أبااؾ ر ذااة لجااأ اااي شااعره إلااى حااذف بعااض الح اروف لتحقيااق أغ اراض ب غيااة

تتؾااق مع حالتو الذعؾر ة ،وتجعى مؽ القارئ جزءاً مؽ عسمية اإلبداح؛ حيث يعساى عماى بشااء الراؾرة

الكاممااة لمجسمااة بااى الحااذف؛ ليرااى إلااى مكس اؽ مااا أراد الذاااعر أن يحققااو ،و غياار اااي شااعره ث ا ث
ؾر لحذف الحرف وىي:

 -حذف حرف الشداء.

 حذف حرف الستفيام. حذف حرف العظ .أكالً :ححؼ حخؼ الشجاو:
الشداء ىؾ "طمب اإل بال حقيقة ،مثى يا بشي ،و يا ديقي ،أو احكساً مثى "يا جبال ّأوبي معو"،
وطمب اإل بال بذقيو يتؼ بحرف مؽ حروف الشداء نائب عاؽ اعاى ىاؾ (أدعاؾ) أو (أناادي) أو (أطماب).
وحروف الشداء دسان:
-

دؼ يشادى بو القر ب وىؾ (اليسزة) و (أي).

دؼ يشادى بو البعيد وىؾ (يا ،أيا ،ىيا ، ،أي ،وا)"(.)0

أما الارض مؽ ىذه الحروف ايؾ "تشبيو السدعؾ ليدسع حاديثػ ،اأماا ناداء الاديار وغيرىاا اعماى

طر قة التذ ير والتذ ر"(.)0

( )1الخرائص ،ج ،1ص .140
( )1الدابق ،ص .153

( )0الب غة ال ظ حية ،د .عبده عبد العز ز ميقمة ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،ط ،1661 ،0ص .151
( )0المباب اي عمى البشاء والعراب ،ص .015
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واي امكانية حذف حروف الشداء نذ ر ؾل اتنباري (ت 244ه)" :يجؾز حذف الشداء إل ماع

الشكرة والسبيؼ ،تن ات ى اييسا الشداء ،ب (أي) نحؾ "يا أييا الرجى ،و يا أييذا الرجى"(.)1

و اد وضاع العكباري ذلاػ بقؾلااو " اأماا الشكارة اإنياا ل تتعارف ىشااا إل ب ا (ياا) الدالاة عماى القرااد

واإلشارة ،اإذا لؼ تكؽ بقاي عماى تشكياره ...،وأماا السابيؼ امذادة إبياماو يحتااج إلاى مخراص ،اماؾ احاذف

السخرص لبقي عمى إبيامو"(.)1

أعسي ااا ،لدخؾل ااو عم ااى أ د ااام
و ست اااز ح اارف الش ااداء (ي ااا) بأن ااو "أكث اار أح اارف الش ااداء اس ااتعسالً ،و ّ
السشااادى الخسدااة (السفاارد العمااؼ ،الشك ارة السقرااؾدة ،الشك ارة غياار السقرااؾدة ،السشااادى السزاااف ،السشااادى

الذبيو بالسزاف) ،وليذا يتعيؽ تقديره –دون غيره -عشد الحذف سا يتعيؽ ااي ناداء لفاد الج لاة (هللا)
واي السدتااث ،واي نداء (أيياا ،أيتياا) ،إذ لاؼ يذاتير عاؽ العارب أنياؼ اساتعسمؾا ااي ناداء ىاذه اتشاياء

حرااً خر"( ،)0و د شاح

ثي اًر اي أشعار عسر أبي ر ذة حذف حرف الشداء (يا)؛ وذلػ تنو اي أغمب

خظاباتو ايخاطب اتماة العربياة وىاؾ واحاد مشياا ايذاعر بقربياا مشاو امايس بيشاو وبيشياا بعاد ،وااي راائد
أخرى ايخاطب الحدشاء والسحبؾبة وىاي با شاػ ر باة تنياا تداكؽ مباو ،وااي بعاض القراائد ايخاطاب

أشخا اً مقربيؽ مشو أاراد عائمتو أو راقاء درباو أو شاعراء؛ االذااعر ااي أغماب خظاباتاو يشازاح بحاذف

حرف الشداء لقرب السشادى مشو ،ومؽ أمثمة حذف حروف الشداء عشده نذ ر ؾلو:

()4

ػػػػػػػخ لمدػػػػػػػيف أك لمقمػػػػػػػػػػػػػػػع
أمتػػػػػػػػي ،ىػػػػػػػػل لػػػػػػػػظ بػػػػػػػػيغ األمػػػػػػػػع
مشػػػػػػػػبػػػػ ٌ
حااذف حاارف الشااداء لقاارب أمااة العاارب مااؽ الذاااعر والترااا و بيااؼ ،والتقاادير (يااا أمتااي) و ااد أااااد

الحااذف ىشااا بيااان الحالااة الذااعؾر ة السزااظربة الحز شااة التااي ااان الذاااعر عمييااا بعااد الشكبااة التااي ألسااه
بفمدظيؽ ،ايؾ يحاول أن يدتثير اتمة العربية ،و ؾ غيا مؽ غفمتيا ،و دتشكر أن تق

الذعؾب العربية

مكتؾاااة اتياادي أمااام ساافػ دماااء إخ اؾانيؼ العاارب اااي امدااظيؽ ،و ااد تكاارر السشااادى "أمتااي" اااي القراايدة
ث ث مرات ،مع حذف حرف الشداء؛ اقد جاء أيزاً اي ؾلو:
خشقػػػػػت نجػػػػػػى عػػػػػالؾ فػػػػػي فسػػػػػي

أمتػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػع غرػػػػػػػػػػة داميػػػػػػػػػػة
و ؾلو:

َّجتػػػػػػػو
أمتػػػػػػػي كػػػػػػػع مػػػػػػػغ صػػػػػػػشع مج ْ
( )1أس ارار العربيااة ،اإلمااام أبااي البر ااات اتنباااري ،تحقيااق:

.105

الرػػػػػػشع
ػػػػػخ َّ
لػػػػػػع يكػػػػػػغ يحسػػػػػػل شيػ د

()5

()6

بيجااة البيظااار ،السجسااع العمسااي العربااي ،دمذااق ،د .ط ،ج ،1ص

( )1المباب اي عمى البشاء والعراب ،ص .003

( )0الشحؾ الؾااي ،عباس حدؽ ،دار السعارف ،مرر ،ج ،0ط ،1640 ،0ص .2
( )0عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص 13
( )2الدابق ،ص .13
( )3الدابق ،ص.14
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و

ومؽ السعروف أن شاعرنا عسر أبؾ ر ذة شاعر ايحاب الجساال و تاشاى باو ،و اد بارز ااي شاعره
حى ،وعشاد حديثاو إليياا يحاذف حارف الشاداء،
الشداء والتازل بيؽ ،اكانه "الحدشاء" رايقتو أيشسا َّ

مؽ ذلػ نذ ر ؾلو:

شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخيغ يرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصفقاف

حدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشاو إف جشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحي
ْ
حدػػػػػػػػػػػػػػػػػػشاو ،ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي دميػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌة

مشحػتػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌة مػػػػػػػػػػػػػػػػػغ دمْخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػخ

حدػػػػػػػشاو ىػػػػػػػحي كبخيػػػػػػػاو اليػػػػػػػػى

أىػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػى أشػػػػػػػػالئو تػػػػػػػػجمع

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمغ األزكر

حدػػػػػػػػػشاو ،مػػػػػػػػػا أ دػػػػػػػػػى فجػػػػػػػػػا ت
و ااد يقر ااد الذ اااعر بالحد ااشاء با ا داً يرا ا

()9
()3
()4

جسالي ااا ،واذخر اايا بع ااروس جسيم ااة تقت اارب مش ااو

وتتحدث إليو ،سا جاء اي ريدة حكاية سسار اي و
مرات ثؼ

()0

جسال لبشان ،و د ررىا ااي القرايدة ثا ث

رح بشداء لبشان ايقؾل:

حدػػػػػػشاو ال تقتخةػػػػػػي مػػػػػػغ خػػػػػػاشخي

الدػػػامخ
شػػػػي البدػػػاط كنػػػاـ جفػػػغ َّ

حدػػػػػػشاو ال تتغيبػػػػػػي عػػػػػػغ نػػػػػػاضخي

فترػػػػخفي بسقػػػػػادري
ىػػػػحي يػػػػػجي..
َّ
()5
اؾ فييػػػا عػػػاذلي أـ عػػػاذري
أتػػػخ د

حدػػػػػػػػػشاو ال تتالعبػػػػػػػػػي بذػػػػػػػػػعائخي

حدػػػبي مػػػغ اليشبػػػػع جخعػػػة عػػػابخ

خبػػػػػأت عشػػػػػظ نػػػػػػازعي
لبشػػػػػاف -مػػػػػا َّ
كذلػ جاء حذف حرف الشداء اي ؾل الذاعر:

كشػػػػػػػػػػػػػاىج أئسػػػػػػػػػػػػػة الذػػػػػػػػػػػػػعخاو
ْ

شػػػاعخ الخمػػػج ىػػػ ْ عمػػػى بػػػة الخمػػػج

()6

يخاطااب الذاااعر ىشااا أبااا الظيااب الستشبااي ،وح اذف حاارف الشااداء والتقاادير أن يقااؾل "يااا شاااعر

الخمد" ،لكؽ شاعرنا عسر ان عمى اترال ؾي بأشعار الستشبي ،و ان يحفد الكثير مشيا ،اذعر بقرب
الستشبي مشو ،اياؾ شااعر امخماد ااي ماؾب الكثيار ماؽ الذاعراء ،و اان شاعره مرادر إلياام تئساة الذاعراء
يشيمؾن مشو ،و دتؾحؾن مؽ ؾره.

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .161
( )1الدابق ،ص .113
( )0الدابق ،ص .111
( )0الدابق ،ص .112
( )2الدابق ،ص .053
( )3الدابق ،ص .031
51

ثانياً :ححؼ حخؼ االستفياـ:
"الساتفيام :طماب الاياام .والاياام :تحرايى الفياؼ .والساتفيام والساتع م والساتخبار بسعشاى

واح ااد .و ااد يك ااؾن الس ااتفيام لفغا ااً وى ااؾ ا ااي معش ااى الت ااؾبيخ أو التقر اار .ا ااالتؾبيخ قؾل ااو تع ااالى" :ءيو و

ركفسون ثب " (البقرة ،)15 :والتقر ر قؾلو" :وما تمػ بيسيشػ يا مؾسى" (طو ،)14:اقرره ليقؾل" :ىي
عراي" (طو ،)15:وحروف الستفيام ث ثة :اليسزة ،وأم ،وىى"(.)1
و ااد جا ّاؾز الشحاااة حااذف ىس ازة السااتفيام لااؾرود حااذايا اااي القاارن الكاار ؼ ،و سكااؽ معراااة أماااكؽ
ح ااذف ىسا ازة الس ااتفيام م ااؽ خا ا ل التشا اايؼ ا ااي الما ااة السشظؾ ااة ،والقا ارائؽ الدللي ااة والد ااياق ا ااي الما ااة
السكتؾبااة ،والذاااعر عساار أبااؾ ر ذااة اسااتثسر ىااذه الغاااىرة اااي إب اراز اتغ اراض الب غيااة مااؽ السااتفيام
ومشيا الضراب والتعجب والتقر ر والعتاب ،وندبة الحذف اي ىذه الغاىرة أ ى عيؾ اًر مؽ حاذف حارف
الشداء و اد اان ااي الاالاب يحاذف ىسازة الساتفيام و تارك لشاا ع ماة الساتفيام ائساة لتذاير أن الجسماة

اي مؾضع استفيامي ل خبري ،و د ورد ذلػ اي ؾلو:
شػػػػػػػػػػ ظ السزػػػػػػػػػصخب السزػػػػػػػػػصخـ؟

عػػػػجت لػػػػي؟ ىػػػػل عػػػػاد مػػػػغ غخةتػػػػو

ػػػػػػػػػجر الرػػػػػػػػػػبخ بيػػػػػػػػػػا كاأل لػػػػػػػػػػع
خػ د

عػػػػجت لػػػػي؟ يػػػػا شػليػػػػا مػػػػغ غخةػػػػة

()9

حااذاه ىس ازة السااتفيام اااي بدايااة البيتاايؽ ،وتاارك لشااا الذاااعر دللااة عمااى أن الجسمااة اسااتفيامية

جاااءت لمعتاااب ،وىااي ع مااة السااتفيام .االذاااعر ىشااا ايعاتااب محبؾبتااو و تداااءل مااا الااذي أعادىااا بعااد
طؾل الاياب الاذي أتعباو وأنياػ ابره ،ايتدااءل ىاى عاادت تذاعر بالذاؾق الاذي غااب عشياا أم مااذان،
والحااذف ىشااا يحسااى دللااة السااتاراب والسااتيجان مااؽ عؾدتيااا ،اتماار الااذي داعااو لتجاااوز ذ اار اتداة

والؾ ؾل إلى السؾضؾح مباشرة.

وجاء الحذف أيزاً اي ؾل الذاعر:
مػػػػا مدػػػػيا فػػػػي ليػػػػالي شػػػػػ و كتػػػػخ

ترػػػػغيغ؟  ..أغشيتػػػػي رفػػػػات أجشحػػػػة

كأي درب بػػػػو مػػػػغ خصػنػػػػا أثػػػػخ

ترػػػػػغيغ؟ أي إيػػػػػاب تحمسػػػػػيغ بػػػػػو

()3

اقد حذف ىسزة الستفيام اي در البيتيؽ؛ تنو أراد التقر ر بأن محبؾبتو تاراي إلى رائده
التي تحسى لم الذاعر وجراحاتو ،ايي اتغشية التي ايظمقيا طير اإلوز عشد احتزاره.

( )1المباب اي عمى البشاء والعراب ،ج ،1ص .116
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .104
( )0الدابق  ،ص .141
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واي ؾلو:
عغ مثل ىحي اليتامى يكتع الخبػخ

امعيا
لػػػػع يبمػػػػغ الخبػػػػخ الشػػػػاعي مدػػػػ د

()0

اتؼ الخبا اار!!" والتقاادير "أعااؽن" وحااذف
جاااء حااذف السااتفيام اااي ؾلااو "عااؽ مثااى ىااذه اليتااامى ايكا ا
الذاعر اليسزة و د أااد التعجب مؽ تؼ خبر وااة اتب عؽ بشاتو اليتامى ،والسقرؾد ىشا "بذارة الخاؾري"
وبشاتو ىي رائده التي تر يا ليذه الدنيا.
و د تاحذف "ىى" بعد "أم" التي لإلضراب ،ومشو ؾل الذاعر:
أـ الدػػػػػفح ػػػػػج أمػػػػػات شػػػػػعػري؟

ػػػجت
أييػػػػا الشدػػػػخ ىػػػػل أعػػػػػد كسػػػػا عػ د

و قرد :أم ىى الدفع ،...وأم ىشا لإلضراب عؽ السعشى اتول الستسثى اي

()9

در البيه وسثباتو

لمثاني ،احذف "ىى" ىشا جعى معشى عجز البيه مثبتاً بأن الدفع د أمات شعؾره.

ثالثا :ححؼ حخؼ العصف:

لقد ورد اي الماة العربية حاذف حارف العظا  ،اياؾ جاائز عشاد بعاض الشحااة اياذا تساام حداان

يذ ر جؾاز ذلػ "و د تحذف الرابظة بحدب مقتزى الحال وذلػ حذف حرف العظ
مؾا ا

بيؽ الجساى ااي

الفاازح أو مظمااق النفعااال مااث ً ...ومشااو ؾلااو تعااالى " :وإذ رُزلووع يلووييا نابريووب ثييووبدذ نووب ال ورا

اسجان لقبانب ائذِ ثقسننٍ غري هرا أو ثدله نل مب اكان يل أن أثدله م

رلقبا نفسي إنْ أرجع إ مب

اُووا ع إيلإ إنووي أإووبص إن ييوويذ زثووي يووراة اووا ي وويا" (يااؾنس ،)0()13:و ااد ورد اااي بع اض
السؾاض ااع ح ااذف ح اارف العظا ا

ا ااي ش ااعر عس اار أب ااي ر ذ ااة بشد اابة ض ااسيمة ،و ااد ج اااءت لتاب اايؽ ان اادااح

السذاعر وت حقيا عشاد الذااعر از اادة التاؾتر تجعاى الجساى تت حاق دون اا اى أو ارباط لفغاي ،ناذ ر
مؽ اتمثمة عمى ذلػ ؾل الذاعر:
كيػػػػف أصػػػػبحت كيػػػػف أمدػػػػيت مسػػػػا
والتقدير "كي

أ بع و ي

واي ؾلو أيزاً:

يغػػػػػػػخس الػػػػػػػػد فػػػػػػػي فػػػػػػػؤاد الكػػػػػػػخيع

أمديه" احذف حرف العظ

كتمقتػػػػػػػػػو سػ َّ
ػػػػػػػػجة العػػػػػػػػػجؿ ،خجمػػػػػػػػػى
حذف حرف العظ

الؾاو وأبقى السعظؾف.

مشػػػػو ،مػػػػغ جخحػػػػو ،مػػػػغ األدصػػػػفاد

وأبقى السعظؾف والتقدير "خجمى مشو" ،ومؽ جرحو ،ومؽ ات فاد".

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .050
( )1الدابق ،ص .003
( )0انغر الخ

()4

ة الشحؾ ة ،تسام حدان ،عالؼ الكتب لمظباعة والشذر ،القاىرة ،ط ،1333 ،1ص .66-65

( )0عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .41
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السبحث الثاني :ححؼ السفخدات:
ات ااى اااي الماااة العربيااة أنيااا تتكااؾن مااؽ مفااردات تتحااد ايسااا بيشيااا مااؽ خ ا ل الجسااى لتكااؾن

تراكي ااب تحس ااى دللت مختمف ااة ،والنز اااح التر يب ااي يق ااؾم عم ااى أس اااس مخالف ااة الس ااألؾف ا ااي التراكي ااب

ات اامية لخمااق دللت جديادة ،و ااد يكااؾن ىااذا النز اااح بحااذف إحاادى مفااردات ىااذه التراكيااب ،و ااد نااؾح
الذاعر عسر أبؾ ر ذة اي ديؾانو اي حذف السفردات اقد ورد حذف:
 السبتدأ. -الفعى.

 -الفاعى.

 -السفعؾل بو.

أكالً :ححؼ السبتجأ:
عسدة لتؾ
عد (السبتدأ)
لقد ذىب الشحؾ ؾن إلى ّ
ً
ايااو ،واااي ذ اار السبتاادأ يكااؾن مااع الخباار (تر يبااً اسااسياً) تااام الظارايؽ تن التر يااب ل يسكااؽ أن يدااتاشي

اائدة بشية التر يب الشحؾي عميو لكؾناو رئيدااً

عااؽ وجااؾد الاار شيؽ مع ااً( ،)1إل أن السرسااى ااد يش ازاح عااؽ ىااذا ات ااى التر يبااي بحااذف السبتاادأ لخمااق
دللت جديادة ل تتحقااق اااي حااال وجااؾده ،ومشيااا" :اإليجاااز ،وتعجيااى السدارة بااالخبر ،وسنذاااء الساادح أو

الااذم أو التاارحؼ ،وتيدااير اإلنكااار عشااد الحاجااة إليااو"( ،)1االحااذف "خ ا ف ات ااى و قااع اااي السدااشد إليااو
والسدشد الفزمة ،لسعان ب غية لظيفة تدل عمييا القرائؽ .ومؽ جسالية الحذف أنو متاى عيار السحاذوف
زال البياء مؽ الك م وانادثرت بيجتاو؛ و اار ماا يذابو الااث"( ،)0وماؽ دواعاي حاذف السبتادأ ساا ذ ار
عبد العز ز عتيق(:)0

 -إذا و ع السبتدأ الذي ىؾ السدشد إليو اي جؾاب الستفيام.

 إذا و اع السبتاادأ بعاد الفاااء السقترنااة بجاؾاب الذاارط ،نحااؾ ؾلاو تعااالى" :مااؽ عساىومؽ أساء اعمييا" أي اعسمو لشفدو ،وسساءتو عمييا.

( )1انغر :نحؾ القرن ،أحسد عبد الدتار الجؾاري ،مظبعة السجسع العمسي الع ار ي ،باداد ،1640 ،ص.15
( )1الب غة واتسمؾبية عشد الدكاكي ،ص.113_110

( )0النز اح التر يبي وجساليتو عشد "أبي حسؾ مؾسى الز شاني ،ص .136
( )0عمؼ السعاني ،ص.102-100
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ااالحاً امشفدااو

 إذا و ع السبتدأ بعد القؾل وما اشتق مشاو ،قؾلاو تعاالى " :سويقالان الثالوخ زاثعيوا ءلجويا واقالوانمخسخ سبدسيا ءلجيا زمجبً ثبلغيت واقالان سجعخ و البمييا ءلجيا" أي يقؾلؾن :ىؼ ث ثة ،ىاؼ خسداة ،ىاؼ
سبعة.

 ضيق السقام عؽ إطالة الك م إما لتؾجع أو خؾف مؽ اؾات ار ة.و د شاعه عاىرة حذف السبتدأ اي ديؾان عسر أبؾ ر ذة ،نذ ر مشيا ؾلو:
ؽ الرػػػػػػػػػػػػػخخ لػػػػػػػػػػػػػو
بػػػػػػػػػػػػػجك ٌّي ،أكر د
جاء حذف السبتدأ مؽ

كجػػػػػػػػػػػخى بالدمدػػػػػػػػػػػبيل البمقػػػػػػػػػػػع

()0

در البيه والتقدير (ىؾ بدوي) ،و ان سابب الحاذف ضايق السقاام عاؽ

ذ ره وحالة الزجر التي ألسه بالذاعر مؽ الحال التي له إلييا العرب والعروبة ،وتردر السدشد ىشاا
كثا ا

التر ي ااز عم ااى دلل ااة السخب اار عش ااو ،س ااا أن ااو يعس ااى عم ااى إث ااارة الستمق ااي ليحذ ااد وعي ااو وسد ارك ااو،

و دتحزاار ااى مااا تاادل عميااو مسااة "باادوي" مااؽ ارمااة ،وع ازة ،ونخااؾة ،وعروبااة أ اايمة ،ومااؽ ثااؼ ير ااز

الذاعر عمى الحالة التي أ بع عمييا البدوي بعد الثراء الذي أ ابو باكتذاف الشفط اي أرضو ،و كسى
حالو اي البيه التالي ايقؾل:

الذاعر و

جػػػػػػػػػخح مػجػػػػػػػػػع
تػػػػػػػػػخؼ األيػػػػػػػػػاـ
ٌ

فػػػػػػػػػػػإذا الشخػػػػػػػػػػػػة كالكبػػػػػػػػػػػخ عمػػػػػػػػػػػى

()9

اقد تخمى ذلػ البدوي عؽ الشخؾة والكرامة أمام الترف والحياة الرغيدة ،وندي عروبتو وأ التو.
وجاء حذف السبتدأ أيزاً اي ؾلو:
ػػػػػت فتػػػػػػػ ٌف سػػػػػػخمجي
ػػػػػت مػػػػػػا أنػ د
أنػ د
االتقاادير (أنااه اتااؾن ساارمدي) لكااؽ الذاااعر حااذف السبتاادأ لإليجاااز والبتعاااد عااؽ تكارار ضااسير
نجتػػػػػجي مػػػػػغ كحيػػػػػو مػػػػػا نجتػػػػػجي

السخاطب (أنه)؛ تناو تكارر مارتيؽ ااي

()3

ادر البياه وأ ابع السبتادأ معرواااً لمستمقاي ،االذااعر يرا

جسال لبشان وروعتيا ،التي اتميؼ الذع ارء و أنيا وحي الذعر.
وجاء اي ؾلو:

ػػػػجه
رحمػػػػػػػ ٌة لمذػػػػػػػػؽ لػػػػػػػع أبمػػػػػػػغ بيػػػػػػػا
مػػػػػا أرتشػػػػػي مػػػػػغ فػػػػػخاديذ بعيػ ْ
حذف السبتدأ اي در البيه والتقدير (ىي رحمة لمذؾق) لكاؽ الذااعر انازاح عاؽ ذ ار السداشد
()4

إليااو؛ ليجعااى تر يااز الستمقااي مكثفااً حااؾل الرحمااة التااي خاضاايا الذاااعر اااي ىااذه الاادنيا السميسااة باتشاؾاق،
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص . 00
( )1الدابق ،ص .00
( )0الدابق ،ص .21

( )0الدابق ،ص .100
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االحااذف ىشااا جعااى الخباار (رحمااة) محااؾر الحااديث اليثياار الستمقااي و دااتجسع اااي مخيمتااو ااى مااا يعانيااو
اإلندااان خ ا ل الرحمااة خا ا ًة إذا انااه تحسااى الذااؾق معيااا ،وبيااذا نجااع الذاااعر اااي جعااى الستمقااي
يدتذعر الحالة الذعؾر ة التي ان عمييا.
كسا جاء اي ؾلو:
شػػػػػػػارد فػػػػػػػػي عػػػػػػػػالع فػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػجى
ٌ
حذف السبتدأ مؽ

كػػػل ضػػػغ ..ذاؾ مػػػا مػػػت لرػػػحبظ

()0

در البيه اي حديث محبؾبة الذاعر عشو ت د ائيا والتقدير (ىؾ شاارد)،

وجاء الحذف ىشا لارض ذم الذاعر والتر يز عمى الؾ

اي شرود.

"شارد" ،ايي ل تذعر باو معياا تناو دومااً

وجاء اي ؾلو:
()9

وتكثي

ػػػػػػػػائل
ككػػػػػػػػػع ختسػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػا الخسػ
كػػػػػػػػػع متيػػػػػػػػػا :لػػػػػػػػػظ مػػػػػػػػػا حييػػػػػػػػػت
ْ
حااذف السبتاادأ بعااد القااؾل والتقاادير (أنااا لااػ) ،وحااذف ضااسير السااتكمؼ لتحقيااق اإليجاااز اااي القااؾل

الرؾرة حاؾل الخبار ،االسحبؾباة تؤ اد أنياا مماػ لمذااعر ماا داماه عماى ياد الحيااة ،ولاؽ تكاؾن

السخبر عشو.
لايره ،االخبر ىشا اف لمدللة عمى ممكية ا
واي ؾلو أيزاً:

ػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػي غخةتػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػب؟ مػ َّ
أغخيػ ٌ
ػػػػػػػػػقي ندػػػػػػػػػػي الكبػػػػػػػػػػخ عمػػػػػػػػػػى
أـ شػ ٌّ
جاء النز اح بحذف السبتدأ اي

عبػػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػػػىع كليػػػػػػػػػػػػ الػػػػػػػػػػػدمغ
شػػػػػػػػػػػػفتيو بدػػػػػػػػػػػػػسات السػػػػػػػػػػػػػؤمغ

()3

در البيه اتول بعد ىسزة الستفيام والتقدير (أأنه غر بن)

لكؽ السدشد إليو ىشا مفيؾم مؽ سياق الك م احذاو الذااعر لإليجااز ااي القاؾل ،اذلػ احاذف ااي البياه
الثاااني بعااد "أم" ،وجاااء التراادير اااي البيتاايؽ بكمستااي "غر ااب ،وشااقي" لتأكيااد السعشااى الااذي يرتكااز عميااو

البيتان وما يحس ن مؽ شؾق الار ب و لم الاربة ،والتعاساة والغماؼ الؾا اع عماى الذاقي ،احالاة الذااعر
ر بااة مااؽ حالااة الار ااب والذااقي؛ وبيااذا النز اااح حقااق الذاااعر مااا ير ااد مااؽ جعااى الستمقااي يعاايش حالااة

الار ب والذقي معو بارتكاز البيتيؽ عمييسا.
واي ؾلو:
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .150
( )1الدابق ،ص.111
( )0الدابق ،ص .30
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ػػػػػل الرػػػػػػباح كالفػػػػػػارس األسػػػػػػسخ
كأشػ َّ
مػػػثخغ بالصعػػػاف مػػػػا عػػػخؼ الذػػػػكػى
ٌ
جاء حذف السدشد إليو اي

فػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػل غسػػػػػػػػػػػػخة أرصػػػػػػػػػػػػػاده

كال عػ َّ
ػػػػػػػػػػس سػػػػػػػػػػػي دفو إغسػػػػػػػػػػػاده

()0

در البيه الثاني وىؾ ضسير الاائاب العائاد عماى الفاارس اتساسر

اي البيه الدابق ،وجاء الحذف لتر يز الحديث عؽ مدى اآللم التي اتمؼ بالفارس ايؾ امثخؽ بالظعاان،
لكشو رغؼ ذلػ ل يذكؾ مؽ لمو ول يتؾ عؽ القتال.
كذلػ اي ؾل الذاعر:
صػػػػػػػػػػػػاح ككؤكسػػػػػػػػػػػػي ال تذػػػػػػػػػػػػفي
جاااء حااذف السبتاادأ اااي

غررػػػػػػػػػي ..ال تدػػػػػػػػػكخ المػػػػػػػػػي

اادر البيااه والتقاادير (أنااا

()9

اااح) لكااؽ الذاااعر أراد النز اااح بحااذف

السدااشد إليااو وىااؾ ضااسير السااتكمؼ السفيااؾم مااؽ الدااياق ،وىااذا النز اااح حقااق تكثي ا

السعشااى حااؾل حالااة

الذاااعر ،ايااؾ اااي ضااجر مااؽ مااة الشااؾم ،وحالااة إرىاااق و مااق لدرجااة أن الخساار ل تدااتظيع أن تشداايو
أوجاعو ول أن تدكر لمو.

ثانياً :ححؼ الفعل:
إن ات ى اي المااة العربياة أن تتكاؾن الجسماة الفعمياة ماؽ اعاى وااعاى و اد تتعادى إلاى مفعاؾل
باو أو أكثار ،و قاؾم النز اااح التر يباي عماى حااذف إحادى ىاذه السفااردات لتحقياق دللت جسالياة جدياادة،
()0

وخمق تفاعى بيؽ الستمقي والشص ،و د يحاذف الفعاى ااي حاال "أن تااشاي ارائؽ اتحاؾال عاؽ ذ اره"
"إذا ان الدامع مدتحز اًر لو عارااً مشػ القرد إليو"( ،)0و كؾن الحذف اي حال ان "اي جؾاب سؤال
حقيقي مثى ؾلو تعالى " :ولئ

خمقيؽ هللا"

()2

سألزيا مو

إلوا السوابواد وا زي ليقوال

أو

ا " (لقساان )12:والتقادير:

ونذ ر مؽ عاىرة حذف الفعى اي شعر أبي ر ذة عمى سبيى السثال ل الحرر ؾلو:
()6

جسػػػػػػػػػػػػخ كرمػػػػػػػػػػػػاده
كثػػػػػػػػػػػػخاه كم
ط
مػػػػػػػػػا تبقػػػػػػػػػى إال القميػػػػػػػػػل ،بدػػػػػػػػػا ٌ
ٌ
االتقدير (تبّقى بداط) ،لكؽ الذاعر انزاح عؽ أ ى التر يب مؽ ذ ر السدشد والسداشد إلياو،

وحذف الفعى السفرد وأبقى الفاعى ليدل عميو ،وجاء ىذا الحذف لتحقيق اإليجاز ،تن الفعاى مفياؾم ماؽ

الجسمااة الدااابقة (مااا تبّقااى إل القميااى) اتجشااب الذاااعر تك ارار الفعااى م ارًة أخاارى لؾجااؾد مااا ياادل عميااو اااي
الدياق.
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .113
( )1الدابق ،ص .120

( )0مفتاح العمؾم ،ص.110

( )0عاىرة الحذف اي الدرس الماؾي ،ص.131
( )2بشاء الجسمة العربية ،د.

حساسة عبد المظي  ،دار الذروق ،القاىرة ،ط ،1663 ،1ص.135

( )3عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .115

57

وجاء اي ؾل الذاعر:
ػػػػػػػػػػػجيساً كال خيػػػػػػػػػػػاؿ األمػػػػػػػػػػػاني

ال األمػػػػػػػػاني تعػػػػػػػػػده مثمسػػػػػػػػا كػػػػػػػػػغ

()0

خيال اتماني يعاؾد) ،لكشاو حاذف الفعاى السفارد
جاء الحذف اي نياية عجز البيه والتقدير (ول ا
دل عمى الفعى السحاذوف القر شاة المفغياة ااي ادر البياه
(يعؾد) لإليجاز والسحااغة عمى القااية ،و د َّ
وىي الفعى " تعؾده" اي ؾلو (ل اتماني تعؾده).

ثالثاً :ححؼ الفاعل:
يعتباار السدااشد إليااو (الفاعااى) ر شااً أساسااياً اااي الجسمااة الفعمياة و ااد أجاااز الشحاااة حذاااو بسااا يخاادم

اص عمييااا الشحاااة اااي مؤلفاااتيؼ
الجسمااة والااشص ،والفاعااى ىااؾ مااؽ ااام بالفعااى و "ىشاااك حااالت خا ااة نا َّ

يجااؾز اييااا حااذف الفاعااى عمااى وجااو الؾجااؾب أو الجاؾاز .وأشاايرىا وأكثرىااا اسااتعسالً إذا ابشااي الفعااى إلااى
حى َّ
محمو نائب الفاعى الذي ىؾ اي العادة السفعؾل بو"( .)1و رى
السجيؾل َّ
اإن الفاعى يحذف وجؾباً ،و ُّ
الب غيؾن "أنو ل يغير ايو السحذوف عشد العراب ،وسنسا تعمؼ مكانو...ولؾ أنه أعيرتو زاله البيجة،
وضاح الرونق"(.)0

ولحااذف الفاعااى دواح معشؾ ااة وأخاارى لفغيااة ،ومااؽ الاادواعي المفغيااة "رغبااة السااتكمؼ اااي اإليجاااز
والخترااار اااي العبااارة ،مثااى« :عشاادما اجتيااد العامااى ارّ ااي» .و ااد يحااذف الفاعااى أيز ااً لمسساثمااة باايؽ

حر ات خر الكمسات لتؾحيد الدجع اي الك م السشثؾر ،مثى« :مؽ ح ادؽ عسمو ،اعرف ازمو» أو مثى
«مااؽ طابااه ساار رتو ،حساادت ساايرتو» .و ااذلػ لمزاارورة الذااعر ة السحااغااة عمااى الااشغؼ ووزن البيااه
الذعري"( ،)0أما الدواعي السعشؾ ة لحذف الفاعى اشذ ر مشيا ما جاء اي تاب عمؼ السعاني لعبد العز از
العز ااز عتيااق وىااي " ااؾن الفاعااى معمؾم ااً لمسخاطااب ،ااؾن الفاعااى مجيااؾلً لمسااتكمؼ ،رغبااة السااتكمؼ اااي
البيام عمى الدامع ،تعغيؼ الفاعى أو تحقيره ،الخؾف مؽ الفاعى أو الخؾف عميو ،عدم تحقيق غرض

معيؽ اي الك م مؽ ذ ره"(.)2

واي شعر عسر أبؾ ر ذة شاح حذف الفاعى مع الفعى السبشي لمسجيؾل ،وتشؾعه أغراضو بيؽ

معراة الفاعى ،وعدم تعمق شيء بذ ره ،وابيام الدامع ،ونذ ر أمثمة عمى ىذا الحذف ؾل الذاعر:
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .133

( )1مقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال مشذا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااؾر عما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى مؾ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااع و كيبيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااديا ،اربا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااط السقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال
.https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84

( )0النز ااح اااي محااؾري التر يااب والساتبدال ،أ .البااار عبااد القااادر ،مقاال مشذااؾر اااي مجمااة اتثار ،جامعااة ا اادي مرباااح ور مااة،
الجزائر ،ح ،6مايؾ ،1313، ،ص.23

( )0انغر ، https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84k ،مرجع سابق.
( )2عمؼ السعاني ،عبد العز ز عتيق ،ص .106-105
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()0

بػػػػػػػػػػػالسخكوات رياحػػػػػػػػػػػاً كرمػػػػػػػػػػػاالً

ػػػػػػػخت
بػركػػػػػػػػت صػػػػػػػػحخاؤىع كػػػػػػػػع زخػ ْ

جاااء حااذف الفاعااى مااع الفعااى السبشااي لمسجيااؾل ا"بؾر ااه" ،تن الفاعااى معمااؾم وىااؾ هللا ساابحانو

وتعالى ،ايؾ الذي بارك

حراء العرب وأخرج مشيا رجالً اعراؾا بالسروءة والذجاعة.

واي ؾلو:
ي
حدػػػػػػشاو ال تقتخةػػػػػػي مػػػػػػغ خػػػػػػاشخي
الدػػامخ
ػاـ جفػػغ َّ
شػػػ د البدػػاط كنػ د
طؾي البداط) لعدم تعمق غرض بذ ره اميس الفاعاى باالسيؼ ،اتىاؼ ىشاا
جاء حذف الفاعى مؽ ( ا
()9

الحدث وىؾ انييار
كذلػ اي ؾلو:

الدامر لمشؾم بدبب انييار ىذا الحب.
رح اليؾى ،اقد تؼ طؾي بداط الدير وخمد ّ

بػػػػػػػػػػػرؾ الجػػػػػػػػػػخح الػػػػػػػػػػحي تحسمػػػػػػػػػػو
جااء الفعااى اااي

شػػػػػػػػػخفاً تحػػػػػػػػػت ضػػػػػػػػػالؿ العمػػػػػػػػػع

()3

اادر البيااه مبشيااً لمسجيااؾل ،والفاعااى محااذوااً ،و ااد جاااء البيااه بااارض الاادعاء

وحااذف الفاعااى تنااو معمااؾم؛ االااذي يشاازل البر ااة ىااؾ هللا ساابحانو وتعااالى،
االتقاادير (بااارك هللا الجاارح) ،ا
والدعاء ىشا مخرؾص لمجشدي الاذي ايقادم روحاو رخيرا ًة ماؽ أجاى وطشاو ،ليبقاى عماؼ با ده عاليااً ارغاؼ
الجراح التي يحسميا.
واي ؾلو:
السرباح
كيػمئ
ْ
مغ بيتي الرغيخ،
مغ ممجأي األخيخ
كأسخع

الخصى

كتفتح األبػاب..
إعتاب
تب ،ال
ْ
ال ع د

()4

جاء حذف الفاعى اي (تفتع اتبؾاب) ،االستكمؼ ىشا ما ييسو ىؾ العؾدة إلى بيتو الراير؛ عّمو

يذااعر بال ارحااة ايااو بعااد عؾدتااو مااؽ رااة حااب ااشاامة حاامااة بالاادمؾح ،ليااذا لااؼ ييااتؼ بسااؽ اااتع الباااب

(الفاعى) اإبيامو بالشدبة لمستمقي ثّ

تر يزه حدث العؾدة مؽ رحمة الحب السؤلسة.

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .00
( )1الدابق ،ص .053
( )0الدابق ،ص .14

( )0الدابق ،ص .164-163
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رابعاً :ححؼ السفعػؿ بو:

إن عاااىرة حااذف السفعااؾل بااو مااؽ ع اؾاىر النز اااح اتثي ارة لاادى الذاااعر تنيااا اتكثاار تحقيق ااً

لتفاعى الستمقي مع الاشص ،وخماق نراؾص جديادة ومعاان تارتبط بثقااتاو وحالتاو الذاعؾر ة ،وىاذه طبيعاة
البمااااء "أن يحااذاؾا مااؽ

ميااؼ مااا ياارون الستمقااي لااو اااد اًر عمااى إد اركااو بيداار وساايؾلة ،أو بذاايء مااؽ

الحرااي  ،بااى ىااؾ مااؽ

اافات الثرثااار ؽ وأىااى الظاايش والخفااة"( ،)1و ااد "أطااال الب غيااؾن الؾ ااؾف أمااام

التفكياار والتأمااى ،والداابب اااي ىااذا أن الس اراف اااي الك ا م ل يميااق بر ازنااة ور ااانة أىااى العقااى والفكاار

حاذف السفعااؾل باو ،حيااث أروا أن حذاااو يحقاق اااي اتسامؾب ثيا اًر مااؽ اتغاراض واتسارار الب غيااة"(،)1

و ااد ذ ار الدااكاكي مجسؾعااة مااؽ تمااػ اتغا اراض الب غيااة وىااي " التعساايؼ ،والمتشاااح عااؽ أن يقرااره

الدامع عمى ما يذ ر معو دون غيره ،مع الخترار ،وأنو أحد أنؾاح سحر الكا م حياث يتؾ اى بتقمياى

المفااد إلااى تكثياار السعشااى"( ،)0وشاااعرنا عساار لجااأ ليااذا النز اااح بحااذف السفعااؾل بااو إلاااادة العسااؾم ا اي
اتغمااب ،أو تنااو معااروف مداابقاً ،وسلااى جانااب تحقيااق البعااد الاادللي ااان دائااؼ الىتسااام بالحفاااا عمااى
اإليقاح الؾزني ،إل أن ىذه الغاىرة أ ى عيؾ اًر مؽ حذف الفاعى ،ومؽ تمػ الشساذج نذ ر ؾلو:
ػػػػر الغػػػػػداة َّ
كحػ ُّ
تسصػػػػػى فػػػػػي مخابعػػػػػو

كشػػػػج و عػػػػغ لعػػػػاب الكيػػػػج مشحدػػػػخ

يشدػػػػػػاب بػ َّ
ػػػػػختو
ػػػػػالشيع الصػػػػػػاغي كشػ َّ

مدػػػػشػنة الشػػػػاب ال تبقػػػػي كال تػػػػحر

()4

اذر) وىااي أاعااال متعديااة لسفعااؾل بااو احااذف مااؽ
جاااء النز اااح بالحااذف اااي ؾلااو (ل تابقااي ول تا ا
البيه؛ بيدف التعسيؼ االذاعر أراد أن يفتع السجال لاذىؽ الستمقاي ليتخياى ماا يفعماو وحاش الاازاة بغمساو
أي ش اايء أمامااو ،ىااذا مااؽ الجان ااب الاادللي ،أمااا مااؽ الجان ااب اإليقاااعي امااؾ ذ اار
وش اره ،ايااؾ يفتاارس ّ
السفعاؾل بااو لختمفااه القااياة ،و ااذلػ يرغااب الذااعر اااي التأكيااد عساا ايعباار عشااو ماؽ ىااؾل السأساااة التااي
يعيذيا الذعب الؾا ع تحه عمؼ السحتى؛ ايؾ ل ميه ول حي ،وليذا لجأ إلاى خماق تشاساب تر يباي ماع

اذر" (السادثر،)15-14:
لستشاص معيا اي ساؾرة السادثر "وماا أدراك ماا ساقر ل تابقاي ول ت ا
اآلية القرنية ا ا
اجيشؼ ل (تابقي) مؽ اييا حيا ،ول (تذر) مؽ اييا ميتاً ،ولكشيا تحر يؼ مسا اجدد خمقيؼ.
وجاء اي ؾلو:

كالخسػػػػخ ،كيػػػػح الخسػػػػخ ،كػػػػاف أ ُّميػػػػا

ػػػػػػػاب كيدػػػػػػػػعخ
يػػػػػػػػػري أمػ َّ
ػػػػػػػاني الخحػ د
()5
أتخيػػػػػػػػخ
ال أنتقػػػػػػػػي مشيػػػػػػػػا كال َّ

كيصػػػػػؼ بػػػػي دنيػػػػا مخزػػػػمة الجشػػػػى

( )1النز اح التر يبي اي ديؾان الميب السقدس –لسفدى ز ر ا ،-سية بؽ ايد وأمال بؾ ش ،رساالة ماجداتير ،جامعاة عباد الارحسؽ
ميرة ،الجزائر ،الدشة الجامعية  ،1314/1313ص .00

( )1عمؼ السعاني ،د .حدؽ طبى ،مكتبة اإليسان ،مرر ،ط ،1666 ،1ص .131
( )0مفتاح العمؾم ،ص.115

( )0عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .052
( )2الدابق ،ص .035
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حذف السفعؾل بو اي (ل أنتقي مشيا ول أتخير) وىي أاعال متعدية ،لكؽ اعاى الخسار بالذاارب

جعماه جشااة الادنيا تظااؾف حؾلااو بساا تحسمااو مااؽ خيارات ،ول تسشحااو ار ااة أن يختاار أو يشتقااي مشيااا أي

شاايء عمااى ارغااؼ ث ارة مااا يكااؾن اااي الجشااان مااؽ خي ارات ،وبيااذا اااتع الذاااعر أمااام الستمقااي باب ااً واسااعاً
ل حتسالت التي يسكؽ أن يختارىا الذاعر مؽ ىذه الجشى ،وتكؾن سبباً اي راحتو وسعادتو.
ومؽ حذف السفعؾل بو أيزاً جاء اي الديؾان ؾل الذاعر:
فسػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػجى كمػػػػػػػػػػا أ دػػػػػػػػػػى

حكايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ختسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

()0

االتقاادير (اسااا أشااجاىا ومااا أ داااىا) لكااؽ الذاااعر ان ازاح عااؽ ذ اار السفعااؾل بااو بحااذف الزااسير

السترى؛ إلاادة العسؾم إلى جانب الحفاا عمى اإليقاح الؾزني.
و ؾلو:
أرنػػػػػػػػػػػ إلييػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػالعيػف التػػػػػػػػػػي

حشػػػػت إلػػػػى الحمػػػػع ..كلػػػػع تصبػػػػق

()9

جاااء حااذف السفعااؾل بااو اااي عجااز البيااه والتقاادير (ولااؼ تظبااق الجفااؾن) وجاااء الحااذف ىشااا تن

السفعااؾل بااو معمااؾم مااؽ خ ا ل الدااياق ،ايااؾ يشغاار إلااى محبؾبتااو بعيشيااو التااي تذااتاق إلااى الشااؾم وري ااة

اتح ا م ،لكشيااا ل تدااتظيع أن تظبااق الجفااؾن ،حالااو حااال العذاااق ل يعراااؾن الشااؾم ،ول يرغبااؾن أن
ترمش الجفؾن عشد ري ة الحبيب .وحذف السفعؾل بو ىشا ساعد أيزاً اي الحفاا عمى حرف الروي اي
القريدة ،ولؾ ذ ر لختى الؾزن والقااية.

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة  ،ص .156
( )1الدابق ،ص .115
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السبحث الثالث :ححؼ الجسمة الفعمية مغ فعل كفاعل:
احيع أن الفعاى والفاعاى ر شاان أساسايان ااي الجسمااة الفعمياة ،لكاؽ الذااعر اد يشازاح بحااذايسا
معاً بسا يخدم نرو ،مع إبقااء ماا يادل عماى السحاذوف ماؽ الجسماة ،اياذا جاائز عشاد العارب اقاد ا"يحاذف

الفعااى لقيااام ر شااة جاؾا اًز اااي مثااى (ز ااد) لسااؽ ااال :مااؽ ااامن ...و ااد ايحااذاان معااً _الفعااى والفاعااى_ مثااى
(نعااؼ) لسااؽ ااال :أ ااام ز اادن"( ،)1و ااد لجااأ الذاااعر عساار أبااؾ ر ذااة ليااذا الحااذف اااي أشااعاره وسن انااه
برؾرة ميمة؛ إل أنيا حققه أغراضاً تخادم الاشص ااي تكثيا
عمى ااية البيه ،ومؽ تمػ الشساذج نذ ر ؾل الذاعر:

الدللاة واساتثارة ذىاؽ الستمقاي ،أو لمحفااا

اؿ
شيػؼ األكالي الغػالي الحػ ْ
الكػػػػالؿ
اثل ال يعتخييػػػػػػا
ْ
مػ د
()1
حاؿ
عمى الجىخ تخعاؾ في كل ْ
لقااد تراادر السفعااؾل بااو (طيااؾف) وىااؾ دليااى الحااذف ،بعااد حااذف الفعااى والفاعااى وتقااديره (أرى)،

وأااد الحذف ىشا تكثي

الدللة واستثارة ذىؽ الستمقي ،ليدرح بالخياال ماع الذااعر الاذي يراؾر ياؾف

اليشؾد الحسر اي مديشة الر ؾ البراز مية ،الذيؽ أباادىؼ الفااتحؾن والسداتعسرون ،اقاد تاراءت أماماو طياؾف
أرواح أولسػ اتبر اء التي حاوله رعاية أرضيا والحفاا عمييا وااتدتيا بأرواحيا.

واي ؾلو:

ليكثا

فال رؤ ًى في غفػتي
()3
كال مشى في يقطتي
ً

ريى ول ألسااس مشااى) ،وجاااء السفعااؾل بااو ىشااا
حااذف الذاااعر الفعااى والفاعااى والتقاادير (ا ا أرى ً
ً
الدللااة عمااى حالااة الحرمااان والزااياح التااي أ ااابه الذاااعر ،اا ريى اااي غفؾتااو ،ربسااا تنااو ل

يدااتظيع الشااؾم أو تن نؾمااو متقظااع و ميااى ،ول أمانيااو تتحقااق اااي يقغتااو ،وبيااذا الحااذف رسااؼ الذاااعر
ؾرة لمده عقى الستمقي وأثارت خيالو اي التر يز عمى الريى واتمشيات التي يحمؼ بيا الذاعر.

واي ؾلو:

كيف؟ كمغ أكحى إليظ الخمبا

( )1شرح الرضي لكااية ابؽ الحاجب،
الشاشر جامعة المام

()4

بؽ الحدؽ اتساتراباذي ،تحقياق :حداؽ باؽ

بؽ سعؾد الس مية ،ط ،1633 ،1ص .113

الحفغاي و حياى بذاير مراظفى ،ج،1

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .001
( )0الدابق ،ص .162

( )0الرمبا  :ر رة إيقاعية أ ميا مؽ ؾبا ،الدسبا  :مؾسيقى براز مية مؽ جذور أار قية ،معجؼ الماة العربية السعا ر.
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َّ
لحغ الدسبا
كفس في سسعظ د
جااء حاذف الفعااى والفاعاى ماع وجااؾد ارائؽ لفغياة تاادل عماى السحاذوف تفيااؼ ماؽ ساياق الكا م،
()0

والتقدير (كي

تر ريؽن) اقد جاءت لفغاة الرمباا وىاي ر راة براز مياة ،ولفغاة الداسبا وىاي السؾسايقى،

والذاعر يتداءل مؽ أوحى ليا بتمػ الر رات اإليقاعياة ،وماؽ أساسعيا تماػ السؾسايقى وىاي تعايش ااي

الااب ،اقد انه تاشي وتر ص أنيا تداسع إيقاعاات مؾسايقية تتساياى معياا وتاردد أغشياة غر باة جااءت
بياا ماؽ الااااب .وبياذا الحاذف وسااع الذااعر الادائرة اإلدراكيااة لادى الستمقاي ،امااؼ يرارح بحادث الاار ص،

اء عمااى ر رااة الرمبااا ،ومؾساايقى الدااسبا جعمااه الستمقااي يدناادن و تسايااى معيااا أنااو
وسنسااا ساامط أض اؾ ً
ير ص عمى تمػ اتلحان.
ك ػػج شػػاع فػػي الػػجيػاف حػػحؼ كمسػػات كجسػػل كاسػػتبجؿ الذػػاعخ بيػػا نقاش ػاً تػػجؿ عمػػى مػضػػع

الححؼ ،ونذ ر مشيا ؾلو اي حذف الفعى:

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػكػف اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ..أنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ

حيالػػػػػػػػػػػػػػػػػظ ..إنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ردمػػػػػػػػػػػػػػػػػع

()9

جاء حذف الفعى اي ؾلو (سكؾن اتى )...االتقدير (سكؾن اتى يعؼ) ،لكؽ الذاعر انزاح عؽ

ذ اار الفعااى وأحااى محمااو نقاط ااً تاادل عمااى الحااذف ،وغرضااو مااؽ ذلااػ التر يااز عمااى حالااة الدااكؾن التااي
كانااه تعااؼ اااي السكااان ،ولقااد أباادح الذاااعر اااي نقااى مذاايد السعر ااة و ااأن مساتااو ااامي ار ترااؾر لمستمقااي

اتحداث بد ة ووضؾح ،ابعد انتياء السعر ة يعؼ السكان الدكؾن و ظمب السجاىد مؽ أخياو السجاىاد أن
يشغر حؾلو إلى جثث القتمى مؽ اتعداء وبعد الظمب يترك نقاط (انغر حيالػ )..ليترك لمستمقي ار ة

تخيى السذيد و أنو يشغر اع ً إلى تمػ الجثث.
ومؽ حذف الفعى أيزاً جاء ؾلو:

رب رجذ...الصيػػػػػػخ مػػػػػػغ أركانػػػػػػو
َّ

ال تمػمػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػالؿ خصػػػػػػػػػاه

()3

(رب رجاس يفاؾح الظيار ماؽ
دل عميو الداياق االتقادير َّ
جاء حذف الفعى اي الذظر الثاني و د َّ

أر انو) وجاء لمتأكيد عمى أن ما د يغشو اإلندان رجداً د يكؾن طي اًر.
و د يحذف الفعى والفاعى والسفعؾل بو سا جاء اي ؾلو:

ػػػػػػػػػػو
َّ
رب حػػػػػػػػػػػاك رداه فػػػػػػػػػػػي ثعبانػ ْ

رةػػػػػػػػػػػػػو ....فجعيػػػػػػػػػػػػػو
إف لمبيػػػػػػػػػػػػػت َّ

()4

( )1وردت ااي دياؾان عسار أبااؾ ر ذاة الااذي نذارتو دار العاؾدة عمااى ىاذه الرااؾرة ،ص  ،120واااي تااب عساار أباؾ ر ذااة اتعساال
الكاممة وردت اي

ؾرة نا رة "كي ن ومؽ أوحى إلياػ" "وااض ااي ساسعػ لحاؽ" ،ص  ،000و اد اعتسادنا ماا ورد ااي طبعاة دار

العؾدة تن الرؾرة اييا اته مكتسمة معشى ومبشى ومؾسيقى.

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .01
( )0الدابق ،ص .063
( )0الدابق ،ص .52
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والتقاادير (إن لمبيااه ربااو يحسيااو) والحااذف ىشااا جاااء لسعراااة وسيقااان الستمقااي بااأن الا َّارب ىااؾ مااؽ

يحسي البيه ومؽ ايو.

و د يحذف الذاعر الجسمة السسية سا جاء اي ؾلو:
ػػػػػػػب
فدػػػػػػػػألت ..ػػػػػػػػالػا ،بجعػػػػػػػػ ٌة عجػ ٌ
والتقدير (ادأله :مؽ ىين) وجاء الحذف ىشا؛ لمتخفي

فيسػػػػػػػػػا
ضػػػػػػػػػقشا بحػػػػػػػػػل رمػزىػػػػػػػػػا ْ

حذف السبتدأ بعد القؾل اي (بدعة عجب) والتقدير (ىي بدعة).

()0

تنو مفيؾم مؽ سياق البياه ساا جااء

ك ج يتعجد الححؼ في البيت الػاحج ،سا جاء اي ؾلو:
الدػػػػػسا
فدػػػػػألت ..ػػػػػالػاَّ ..
عبػػػػػت ُّ

كتػالػػػػػػػػػػػت األيػػػػػػػػػػػاـ ..لػػػػػػػػػػػع أرىػػػػػػػػػػػا

()9

اقد حذاه حال الفعى تؾاله اي الذاظر اتول والتقادير (تؾالاه اتياام سار عا) ،ساا جااء حاذف
الجسمااة السااسية اااي الذااظر الثاااني والتقاادير (ادااأله :أيااؽ ىااين) ،وجاااء الحااذف أيز ااً بعااد القااؾل اااي
نياية الذظر الثاني والتقدير ( الؾا :انتحرت) و د دل عمى الفعاى السحاذوف جسماة عباه الداؼ التاي تادل

عمى النتحار.

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .104
( )1الدابق ،ص .104
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الخالصة:
 استاى الذاعر عاىرة الحذف بسا يخدم نرو اي اتبعاد الدللية والجسالية والسؾسيقي.

 أراد الذاعر أل يق نرو عشد حادود معيشاة ،امجاأ لمحاذف اليؾلاد اى مارة ناص جدياد عماى يادي
الستمقيؽ باخت ف ثقاااتيؼ وحالتيؼ ،وخمق ترابط ؾي بيؽ الشص ومتمقيو.
 تع ااددت

والجسى.

ااؾر الح ااذف ا ااي ش ااعر عس اار أب ااؾ ر ذ ااة اج اااءت ا ااي ح ااذف الح ااروف ،والسف ااردات،

 جااء حااذف الحااروف دللا ًة عماى النفعااال واناادااح السذاااعر وت حقياا لاادى الذاااعر ،و ااد حققااه
غاي ااة الذ اااعر م ااؽ تؾ ي ااد اارب السش ااادى مش ااو ا ااي ح ااذف ح اارف الش ااداء ،والس ااتاراب والتعج ااب
والضراب اي حذف حرف الستفيام ،وتأكيد ز ادة التؾتر عشد الذاعر ما جعاى الجساى تت حاق

دون اا ى أو رابط  ،وذلػ اي حذف حروف العظ .

 جاء حذف السبتدأ لزيق السقام عؽ ذ ره ،واإليجاز ،وتكثي

السعشى.

 جاء حذف الفعى لإليجاز ،والحفاا عمى اإليقاح السؾسيقي.

 جاء حذف الفاعى إما تنو معمؾم ،أو لعدم تعمق غرض بذ ره ،أو لإلييام.

 ج اااء ح ااذف السفع ااؾل با او إلا ااادة العس ااؾم ا ااي اتغم ااب ،أو تن ااو مع ااروف مد اابقاً ،ولمحف اااا عم ااى
اإليقاح.

 جاء حذف الجسمة الفعمية مؽ اعى وااعى لتكثي

الدللاة ،واساتثارة ذىاؽ الستمقاي ،وتؾسايع دائارة

الخيال لديو؛ ليتفاعى مع الشص.

 يدااتخدم الذاااعر تقشيااة حااذف مسااات أو جسااى وسبااداليا بشقاااط تاادل عمااى مكااان السح اذوف ،و ااد

شاااعه بكثارة اااي أشااعاره ،وىااي تاادل عمااى أن الذاااعر اير ااد أن ايظمااق العشااان لخيااال الستمقااي اااي
ند نص جديد ل يق عشد شخص معيؽ.
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لفصل لثالث
اللتفــــــــــــــــــا
 انًبحثُاألولُ:االَشياحُفيُاسخعًالُانضًائزُ .
 انًبحثُانثاَيُ:االَشياحُفيُانًطابقتُانعدديتُنهضًائزُ .
 انًبحثُانثانثُ:االَشياحُفيُاسخعًالُصيغُاألفعالُ .

ايقرااد باللتفااات اااي الماااة التحا ّاؾل والنر اراف مااؽ جيااة إلااى أخاارى ،ايقااال :لفااه وجيااو عااؽ
اه
فه :ل ُّ
اي الذايء عاؽ جيتاو ،ولف ا
القؾم :راو ،وتمّفه إلى الذيء والتفه إليو :رف وجيو إليو ،والّم ا
ا ناً عؽ رأيو أي راتا او عشو ،ومشو اللتفات(.)1
و ااد ج اااء التعر ااب ال ااظ حي مترا ا ً ب ااالتعر ب الما ااؾي إذ عرا ااو اب ااؽ اتثي اار بقؾل ااو" :وحقيقت ااو

مأخؾذة مؽ التفات اإلندان عؽ يسيشو وشسالو ،ايؾ ايقباى بؾجياو تاارًة اذا ،وتاارًة اذا ،و اذلػ يكاؾن ىاذا الشاؾح
مؽ الك م خا ة؛ تناو يشتقاى اياو ماؽ اياة إلاى اياة ،النتقاال ماؽ خظااب حاضار إلاى غائاب ،أو ماؽ
خظاااب غائااب إلااى حاضاار ،أو مااؽ اعااى ماااض إلااى مدااتقبى ،أو مااؽ مدااتقبى إلااى ماااض أو غياار ذلااػ"(.)1
ورغااؼ اتفاااق الب غياايؽ عمااى ىااذا ال ااظ ح إل أنيااؼ اختمف اؾا اااي تحديااد مرااظمع واحااد لااو اقااد أاطمااق عميااو:

الستدراك( ،)0العتراض( ،)0النرراف( ،)2شجاعة العربية( ،)3وغير ذلػ.

وبالرغؼ مؽ ىذا التعدد لمسرظمع اإن عاىرة اللتفات يربظيا روابط ؾ ة مع النز اح التر يبي

الذي نحؽ بردد دراستو؛ االنز ااح تحاؾل عاؽ ات اى التر يباي لراؾرة جديادة تحساى دللت وأغ ارضااً
جديدة ،ذلػ اللتفات تحؾل عؽ ات ى بالنتقال مؽ ياة إلى ياة سؾاء اان ااي (الزاسائر ،أو
الراياة العدديااة ،أو اتزمشاة) ،وىااذا النز اااح عاؽ ات ااى يعتساد عمااى السخالفااة الداظحية إذ إنااو " لبااد

ماؽ إعاادة النتغاام لياذه السخالفاة باالشغر ااي السداتؾى العسياق ،وسيجااد ناؾح ماؽ التؾاااق والنداجام باايؽ

طراي اللتفات ،إذ إنو لكي تتحقق بشية اللتفات بسا اييا مؽ مخالفة سظحية وتؾاااق عسياق -لباد ماؽ
وحدة الدياق بيؽ السمتفه عشو والسمتفاه إلياو ،تن تعادد الداياق يز اى السخالفاة الداظحية ،وماؽ ثاؼ تفقاد

البشية مكؾناتيا"(.)4

عباد السظماب أن اللتفاات ل يكاؾن عبثيااً باى لباد ماؽ اتحااد الدللاة
يتبيؽ لشاا ماؽ ا م د.
باايؽ السمتفااه عشااو والسمتفااه إليااو ،وىااذا مااا أكااده أيز ااً الااد تؾر عبااد الحكاايؼ ارضااي اااي شااروط تحقااق
جساليات اللتفات ،ايقؾل " :ل يكفي اي تحقيق اللتفات مجرد تعبير مخال

لتعبير خر عؽ السعشى،

تن ذلػ د يكؾن عمى حدب ما يشاسب ساؾق الكا م ،اا يكاؾن ماؽ اللتفاات ااي شايء ،باى لباد ماؽ

( )1انغر ،لدان العرب ،ابؽ مشغؾر ،مادة "لفه".
( )1السثى الدائر ،ج .0:1

( )0نقد الذعر ،دامة بؽ جعفر ،ص  ،103والعسدة ،ابؽ رشيق القيرواني.303/1 ،
( )0العسدة ،304_303/1 ،حمية السحاضرة اي

شاعة الذعر ،أبؾ عمي

الكتاني ،دار الرشيد لمشذر ،العراق ،سمدمة تب التراث(.1646 ،)50

باؽ الحداؽ باؽ السغفار الحااتسي ،تحقياق :د .جعفار

( )2البديع اي نقد الذعر ،أسامة بؽ مشقذ ،حققو و دم لو عبد ل عمي ميشا ،دار الكتب العمسية ،بيروت ،ط.1654 ،1
( )3السثى الدائر.102/1 ،

( )4انغر الب غة العربية راءة أخرى،

عبد السظمب ،ص .064-061
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مخالفة التعبير الثاني لألول مع اتحاد السعشى ماؽ اؾن الثااني جار ااً عماى خا ف عااىر ساؾق الكا م،
بأن يكؾن عمى خ ف ما يتر بو الدامع"(.)1
وعاااىرة النز اااح باللتفااات "مااؽ اتساااليب التااي اسااتاميا اتدباااء والذااعراء لتحقيااق غايااات اشيااة

جسالية ودللية وغيرىا ،و د حغي باىتسام عمساء الب غاة والشقااد وع ّادوه أماارة عماى ا تادار اتدياب و اؾة
ممكتو و ر حتو"( ،)1وىي تحقق اؾائد خا ة بكى مؽ السبدح ،والستمقي ،والشص .أما الفؾائد التاي يحققياا
لمسبدح اقد ذ ر اتستاذ الد تؾر

ح أبؾ حسيدة بأن اللتفات " وسايمة تعبير اة يداتخدميا السبادح

اااي نقااى مذاااعره وأحاسيدااو ومعانيااو إلااى اآلخاار ؽ ،و أن المجااؾء إلييااا لاايس بظر قااة عذ اؾائية أو غياار

مبررة ،وسنسا يداير عسمية النفعاال الذاعؾري الاذي يشبثاق عشاو العساى الفشاي ،بحياث تكاؾن ااي مؾضاعيا

أ ؾى الؾسائى وأولىا اي التعبير عؽ تمػ الحالة ،وأداء السعشى السترتب اي ذىؽ السبدح"(.)0

و د أكد أغمب الب غييؽ عمى حقيقة أن اللتفات يعسى عماى إثاارة الستمقاي ،وتذاؾ قو ،وامتاعاو،

اسااشيؼ مااؽ ياارى أن " الكا م إذا انتقااى مااؽ أساامؾب إلااى أساامؾب ،أدخااى اااي القبااؾل عشااد الدااامع ،وأحدااؽ
تظر ة لشذاطو ،وأمأل باستدرار إ اائو"(.)0

أما اؾائد اللتفات الخا ة بالشص اتختم

ول يسكؽ حررىا ايي تختم

باخت ف سايا و ،وبااخت ف ماا يقراد إلياو السبادح،

مؽ مؾ ع آلخر ،و د أكد ذلػ الد تؾر عبد العز ز عتيق بقؾلو "االنتقال

مؽ الايبة إلى الخظاب د يكؾن الارض مشو تعغيؼ شأن السخاطب ،و د يدتعسى ذات الاارض لمزاد،

أي النتقال مؽ الخظاب إلى الايبة ،ومؽ ذلػ يفيؼ أن الارض السؾجب لستعسال "اللتفاات" ل يجاري
عمى وتيرة واحدة ،وسنسا ىؾ مقرؾر عماى العشاياة باالسعشى السقراؾد ،وذلاػ السعشاى يتذاعب اشاعباً ثيارة
ل تشحرر ،وسنسا ايؤتى بيا عمى حدب السؾضع الذي ترد ايو"(.)2
وعااىرة اللتفاات ااي شاعر عسار أباؾ ر ذاة عااىرة أسامؾبية تاؤدي وعاائ

ب غياة عديادة ،اياي

تاثي اار الستمق ااي وتج ااذب انتباى ااو بس ااا ا ااي بشيتي ااا الماؾ ااة الخا ااة م ااؽ انز اااح وتح ا ّاؾل غي اار متؾ ااع ع ااؽ
الس ااألؾف ،وى ااذا ازا ا ً عس ااا تذ ااعو ى ااذه الغ اااىرة ا ااي مؾ عي ااا م ااؽ الد ااياق ال ااذي ت اارد اي ااو م ااؽ دللت
وسيحاااءات غايااة اااي الروعااة ،و ااد جاااءت

الزسائر ،والسخالفة العددية ،والسخالفة اي

ااؾر اللتفااات اااي أعسالااو الذااعر ة متشؾعااة باايؽ السخالفااة اااي
يغ اتاعال.

( )1نغر ة الماة اي الشقد العربي ،د .عبد الحكيؼ راضي ،ص.121

( )1جسالية اللتفات اي الخظاب الذعري عشد مفدى ز ر ا ،أ .ابراىيؼ طبذي ،مجمة عمؾم الماة العربياة و دابياا ،جامعاة ور ماة ،ح

 ،1310 ،2ص .103

( )0انغر الب غة واتسمؾبية عشد الدكاكي ،أ .د

ح أبؾ حسيدة ،ص .102

( )0انغر مفتاح العمؾم ،ص  ،130-130وانغر اليزاح اي عمؾم الب غة ،القزو شي ص.44
( )2عمؼ البديع ،د .عبد العز ز عتيق ،دار الشيزة العربية ،بيروت ،1640 ،ص .103
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السبحث األكؿ :االندياح في استعساؿ الزسائخ:
يعتبار الاد تؾر عبااد الحكايؼ ارضااي "النتقاال مااؽ أحاد أساااليب الاتكمؼ أو الخظاااب أو الايباة إلااى

غيره ،ىؾ أخص معاني اللتفاات"( ،)1وشااعرنا عسار أباؾ ر ذاو لاؼ يافاى عاؽ ىاذه اتسااليب التاي أغشاه

نرؾ ااو جساليااً ودلليااً ،اقااد نااؾح باايؽ ىااذه اتساااليب جسيعيااا ،واااي مااا يمااي بعااض اتمثمااة عمااى تمااػ

اتساليب.

أكالً :االنتقاؿ مغ الغيبة إلى الخصاب:
ونذ ر مثالً عميو مؽ القرن الكر ؼ ؾلو تعالى " :ونبلاا اختر السمح

ولداً لقد جئزا ريئبً إدإاً" (مر ؼ:

 ،)56-55حيث انتقى مؽ الايبة (و الؾا اتخذ) إلى الخظاب (جستؼ)(.)1
و اا ااد عيا ا اار اا ا ااي أشا ا ااعار عساا اار أبا ا ااؾ ر ذا ا ااة ىاا ااذا اللتفا ا ااات ،ون ا ااذ ر ما ا ااؽ اتمثم ا ااة عميا ا ااو ا ا ااؾل
الذاعر:
لػػػيذ يبمػػػى عمػػػى الدمػػػاف "كلمعػػػاص"

ط فػػػػػػػػػي ندػػػػػػػػػجو المػػػػػػػػػػاح
خيػػػػػػػػػػ ٌ

كتػػػػػحغ الغيػػػػاض فػػػػي الذػػػػاـ شػػػػػ اً

()3

َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػداح
كتيفػػػػػػػػػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيجه الشػ

تػحفػػػػػػب الػبػيػػػػػػج ذكػػخيػػػػػػات لػيالػيػػػػػػػػػػػو

لتثشيػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػثقالً بالدػػػػػػػػػػػػػػالح
()4
إذا الخيػػػػل حسحسػػػػت فػػػػي الدػػػػاح

يػػػا شػػػييج الجيػػػاد يػػػا صػػػخخة اليػػػػؿ

جاء اي اتبيات الث ثة اتولى الحديث عؽ الذييد البظى "ساعيد العااص" الاذي استذايد دااعااً

عااؽ أرض امدااظيؽ ،وأرض الذااام وطشااو الااذي يحااؽ لري تااو ،يدااير باايؽ أشااجاره وىااؾ مثقااى مااؽ حسااى
س ا حو ،ثااؼ يمتف ااه الذاااعر ليخاط ااب الذااييد (ي ااا شااييد الجياااد) بقر ااد التعغاايؼ واإلع ا ء مااؽ ش ااأنو،

والتأكيد عمى انتساء ىذا الذييد لمعروبة ،واستعداده لداع روحو دااعاً عؽ أرضو وأرض العرب ،اياؾ لاؼ

يتؾان اي الدااح عؽ امدظيؽ حيؽ طمبه انررتيا ،رغؼ عذاقو لمذاام ،وعذاق الذاام لاو اياي تحفاد ااي
ذاكرتيااا الميااالي التااي ساايرىا اااي ح ارسااتيا ،وتااذ ر العيااؾد التااي ااان يقظعيااا عمااى نفدااو بالاادااح عشيااا.

وبيااذا النز اااح مااؽ ضااسير الاائااب إلااى السخاطااب أو ااى الذ ااعر لمستمقااي حقيقااة أن الذااييد حااي ل

يسااؾت ،ايااؾ ايقتااى اااي السعر ااة و سااؾت بجدااده "ايراابع غائب ااً" ،وتحيااى ذ ر اتااو ،وعيااؾده ،وبظؾلتااو
ايربع حاض اًر اي مخيمة الذاعر يخاطبو و أنو يراه ماث ً اي أرض السعر ة.

( )1نغر ة الماة اي الشقد العربي ،ص .120

( )1انغر عمؾم الب غة ،راجي اتسسر ،دار الجيى ،بيروت ،ط ،1666 ،1ص .143
( )0الاياض :الذجر الكثي

السمت .

( )0عسر أبؾ ر ذة اتعسال الذعر ة الكاممة ،ص .53
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واي ؾلو:
أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كرةابػػػػػػػػػػػػػػػػػو

كةشػػػػات الغػػػػخكب تدػػػػكب فػػػػي أذنيػػػػو

ريذػػػػػػػػة الميػػػػػػػػل فػ يػػػػػػػػا بخزػػػػػػػػابو

ػػػػػػػػخ السػػػػػػػػػآزر مػػػػػػػػػخ ْت
البدػػػػػػػػػات حسػ د
ار رػػػػػػات فػػػػػػي حمقػػػػػػة مػػػػػػغ عبػػػػػػاب

الميػػػػ ..كالػػػخ ز مػجػػػة مػػػغ عبابػػػو

يػػػػا بشػػػػات الغػػػػخكب ػػػػج نفػػػػس الميػػػػل

عمػػػػػػػػػى الكػػػػػػػػػػف حالكػػػػػػػػػات نقابػػػػػػػػػو

بعػػػػػػػػػخس يسػػػػػػػػػػج فػػػػػػػػػي ترػػػػػػػػػخابو

ر رػػػػػػػات السصسيػػػػػػػات مػػػػػػػغ الخيػػػػػػػل

احسمػػػػػػػي الخاحػػػػػػػل الغخيػػػػػػػب كسػػػػػػػيخي
ير

بالدغاريػػػػػػػػػػػػج سػػػػػػػػػمػًة الغػػػػػػػػػػػػػػػتخابو

الذاعر اي اتبيات اتربعة اتولى مذيداً درامياً د يق الؾ

مذاايد لسؾ ااب جشااازة

()0

شبيو بالسدرحيات ،وىؾ

ااديقو ال ارحااى السؾساايقار "كسيااى شااسبير" ،و ت ارأس ىااذا السؾ ااب الميااى و يراافو

بالكاااىؽ السؾشااع بالد اؾاد وتتبعااو الشجااؾم (بشااات الميااى) ،وىااي تااردد ألحااان سيااى ،اكااان الؾ ا

يتظمب ضسير الاائب؛ لكؽ الذاعر اي حالة حزن شديد عمى اقد

اييااا

ديقو ،وغزب مؽ الشاس الذيؽ لؼ

يقدروا ىذا اإلبداح الفشي ومؽ أبدعو ،اانزاح عؽ ضسير الاائب ليمتفاه لتماػ الشجاؾم التاي تذاار و حزناو
عمى

ديقو ليخاطبيا و ظمب مشيا أن تحسى الفقيد بيؽ ألحانو ،وأن تبقى تشير بره ،و اد جااء اللتفاات

ىشااا مشاسااباً لحاجااة الذاااعر لمتعبياار عااؽ الر اراح الشفدااي الااذي يعتسااى وجدانااو مااؽ حاازن عمااى

ااديقو،

وغزب مؽ السجتسع الجاىى الذي ل يقدر الفؽ.
واي ؾل الذاعر:
شػػػػػػػاو أف يصبػػػػػػػق الجفػػػػػػػػف عمػػػػػػػى

أكػػػػػػػخـ حمػػػػػػػع بيػػػػػػػا كأشػػػػػػػيى مػػػػػػػخاد

كغفػػػػػػا تاركػػػػػػاً عمػػػػػػى األرض ذكػػػػػػخى

ػػػػػػمست مػػػػػػػغ تخػػػػػػػخص الحدػػػػػػػاد
سػ ْ
مػػػػغ حشػػػػيغ ،فيػػػػل عخفػػػػت السشػػػػادي

ػػػػػػػجاو
سػػػػػػػػعج ،يػػػػػػػػا سػػػػػػػػعج ،إنػػػػػػػػو لشػ ٌ
رةسػػػا غػػػاب عػػػغ خيالػػػظ شيفػػػي

بعػػػج شػػػػؿ الجفػػػا ك شػػػػؿ البعػػػاد

جاااء اللتفااات اااي خظابااو لدااعد (سااعد ،ياسااعد) اقااد باادأ بؾ ا

()9

حياااة سااعد هللا الجااابري الااذي

عاش لمدااح عؽ زيتو ومحاربة الغمؼ ،وع م الدجؾن ،إلى أن حاان و اه رحيماو تار ااً ذ ارى مخمادة

اااي مااؾب شااعبو وحمااؼ بالحر ااة ،وجاااء الحااديث بزااسير الاائااب متشاسااباً مااع و ا

حياااة ال ارحااى ،لكااؽ

الذاعر اي رثائو لو يمتفه إليو ليخاطباو و أناو حاي بذخرايتو القؾ اة ،و ارئاو الدياساية ،االذااعر يحاؽ
لسثى ىذا اإلندان الذي يدااع عؽ شعبو ،و حارب الغمؼ والفداد.

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .055
( )1الدابق ،ص .41
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واي ؾل الذاعر:
عبقػػػػػػػػػخي مزػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػػـ حدػػػػػػػػػابو

كثشػػػػػػػػػػاو األجيػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػلو كتابػػػػػػػػػػو
كسػػػػػػػػػحخ اآليػػػػػػػػػات عفػػػػػػػػػػ خصابػػػػػػػػػو

ػػػػػػاعخ كانػػػػػػػت الحرػػػػػػػافة مجػػػػػػػاله
شػ ٌ
...................................

....................................

نسػػػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػػغ لػػػػػػػػػػػػػحة العسػػػػػػػػػػػػػخ

شػػػػػػػػػػػػاعخ الحػػػػػػػػػػػػب كيػػػػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػػػج

أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػخى ىػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػمػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػتيا

ػػػدت بالػػػػػػشػػػػػػػػػػػػ ْػػػخ؟
بػعػػػػج مػػػػػػػػػا فػػػػػػػ د

()0

جاااء اللتفااات مااؽ الحااديث عااؽ الذاااعر أحسااد شااؾ ي بزااسير الاائااب إلااى مخاطبتااو مباش ارة

بزسير السخاطب (شاعر الحب) واستسر عيؾر ضسير الاائب ااي ؾلاو (نساه ،أتارى ،مممتياا ،اازت)،
اذاعرنا عسر أبؾ ر ذاة يذاخص روح شاؾ ي و خاطبياا ااي عتاب عماى تر ياا لمادنيا ،و تدااءل إن اان

مى الحياة ارغؼ الفؾز والذيرة الماذان حققيساا ااي دنيااه .وىاذا اللتفاات يجعاى الستمقاي يتفاعاى ماع الاشص
َّ
بدلً مؽ الذعؾر بالسمى مؽ الحديث عؽ رجى رحى ونحاؽ نعارف جياداً ماؽ ىاؾ أحساد شاؾ ي ،االلتفاات
إليو ومخاطبتو تذد الستمقي لستابعة الشص.

ثانياً :االنتقاؿ مغ الخصاب إلى الغيبة:

ومؽ اتمثمة عمى ذلػ نذ ر ؾل الذاعر:
فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاؾ أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاني

فػػػػػػػػػػػػػػػػي ال تخجمػػػػػػػػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػػػػػػػػي،

ػػػػػػػػػػػػػػػػخكر الستعػػػػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني
مػ
د
()9
فػػػػػػػػي أحػػػػػػػػػػجاؽ سػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػػػخاف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشعسى
كالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػ
َّ
كغػادرىػػػػػػػػػػػػا كػػمػػػػػػػػػػػػس الذػػػػػػػػػػػػػػػػؽ
يفت ااتع الذ اااعر ر اايدتو بسخاطب ااة السحبؾب ااة لتقا ا
بزااسير الاائااب لؾ ا

دون خج ااى مش ااو لمح ااديث معي ااا ،ث ااؼ يمتف ااه

حاليسااا معا ًاا ،وذلااػ بياادف العتاااب ،وجاااء ىااذا اللتفااات مشاسااباً لمسؾ ا

اتمااػ

السرأة خجؾلاة جاداً ،ابادلً ماؽ أن يؾجاو لياا الّماؾم وحادىا لم نفداو معياا اي ل تشفار مشاو وتتر او ،حتاى
يتسكؽ مؽ استكسال حديثو معيا.

واي ؾلو:

أتخذػػػػػػػػػيششي؟ إف أمدػػػػػػػػػي انصػػػػػػػػػػى

الػػػػػػػػػحمع
ػػػػػػػػيب
فػػػػػػػػػال تشذػػػػػػػػػخيو خزػ د
ْ
ػػػػػجـ
إليػػػػػػو ،سػػػػػػػى غرػػػػػػز مػػػػػػغ نػ ْ

فمػػػػػػػػػػع يبػػػػػػػػػػق فيػػػػػػػػػػو ،إذا التفػػػػػػػػػػت

ػػػػػػجـ
شميػ د
ػػػػػػق األمػػػػػػػاني ،كدػػػػػػػيح القػ ْ
ػػػػػػػيس ،كفػػػػػػػػػؽ يػػػػػػػػجييا يػػػػػػػػجي
غزػ ٌ

فػػػػػػػػػال تتخكيشػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػبػتي

سػػػػػػػػػكت كشخفػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى شخفيػػػػػػػػػا
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص.030
( )1الدابق ،ص .136

71

عمػػػػى مػػػػػبػػػػػػػػي الػػػػػثػػائػػػػػخ السجيػػػػج

()0

أس فػػػػي ر ػػػػػػة
فػػػػأسػػػػػػػػػػػػشجت الػػػػػػػػخ د
يبدأ الذاعر بعتاب محبؾبتو و دتشكر خؾايا مشو ،و حااول اساتعظاايا اي ل تتر او ،وبعاد ىاذا

العتاااب ل تجااد مااا تاارد بااو عميااو ،اتدااكه وتزااع أرساايا عمااى

اادره ،واللتفااات ىشااا مااؽ الخظاااب إلااى

الايبة جاء مشاسباً إلتسام السعشى و رد الذاعر لبيان ندم محبؾبتو.
واي ؾلو:

ىاجعػػػػػػػػػػةٌ ،فػػػػػػػػػػي بخىػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػجاثخ

إف التػػػػػػػػػػي ىسػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػا حقبػػػػػػػػػػ ًة
إف جػػػػػػػػػخى ذكخىػػػػػػػػػا
فػػػػػػػػػال تغػػػػػػػػػاريْ ،
حدػػػػػػشاو أيػػػػػػغ الذػػػػػػعخ مػػػػػػغ نبعػػػػػػة

مشفمتػػػػػػػػػػػاً مػػػػػػػػػػػغ خػػػػػػػػػػػاشخ عػػػػػػػػػػػابخ

ػػػػت كخفػػػػػق الحمػػػػػع فػػػػػي الشػػػػػاضخ
جفػ ْ
ػػػػػخ مػػػػػػغ مزػػػػػػجعي
تجسػػػػػػع مػػػػػػا بعثػ د

ػػػػػػػػخت
تبدػػػػػػػػػس ْت عػػػػػػػػػغ تيييػػػػػػػػػا كانبػ ْ
كأصمحػػػػػػػت مػػػػغ شعػػػػػػػخىا كارتسػػػػػػػػػػت

تغػػػػخي الكػػػػخى فػػػػي جفشيػػػػا الصيػػػػع

()9

جاء اللتفات مؽ ضسير السخاطب ،إلى الاائب اي ؾلو (تبدسه عؽ تيييا وانبرت )...ليذي

بذيء مؽ الحياء والخجى الذي أ اابيا بدابب غيرتياا ماؽ حبيبتاو الستؾاااة .و أنياا ترغاب ااي النازواء
مؽ أمام عيشيو وتعؾد لديرتيا اتولى ب غيرة أو لؾم.

ثالثاً :االنتقاؿ مغ الغيبة إلى التكمع:
وىااؾ يحقااق الدللااة عمااى الختراااص ،أو القرااد بالىتسااام" ،كقؾلااو تعااالى" :وا الوورأ أزسوول
السابح فزُثريُ سحبثبً فسُقيبه إىل ثلدذ ميذذ فأ يييب ثه ا زي ثعد ماهتب" (سػرة فاشخ ،)9 :إنو لسا ان سؾق الدحاب
إلااى البمااد السيااه وسحياااء اترض بعااد مؾتيااا بااالسظر دالً عمااى القاادرة اإللييااة التااي ل يقاادر عمييااا غياره،

انتقى مؽ لفد الايبة إلى التكمؼ؛ تنو أدخى اي الختراص ،وأدل عميو .واي ؾلو تعالى" :الا اسزاى
إىل السابا وهي دإبن فقب هلب ولألزي ائزيب طايب أو ءسهب نبلزب أرييب طبئعني فقضبه

سجع مسبواد يف

اامني وأو ع يف ءل مسبا أمسهب وشايب السابا الدنيب مبيبثيح و ف بً" (ارمه )11-11 :اعدل عؽ الايبة
اي ( زاىؽ) و (أوحى) إلى التكمؼ اي (وز شا الدساء)؛ ل ىتسام باإلخبار عؽ نفدو ،اإناو تعاالى جعاى

الكؾاكب اي الدساء الدنيا لمز شة والحفد ،وذلػ تن طائفة اعتقدت أن الكؾاكب ليداه ااي ساساء الادنيا،
وأنيااا ليدااه حفغ ااً ول رجؾمااً ،اعاادل إلااى ضااسير السااتكمؼ واإلخبااار عااؽ ذلااػ ،لكؾنااو ميس ااً مااؽ ميسااات

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .100
( )1الدابق ،ص .123
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العتقاد ،ولتكاذيب الفر اة السعتقادة بظ ناو"( ،)1وىاذه الغااىرة ميماة الغياؾر عشاد أباي ر ذاة وناذ ر مشياا
ؾلو:

ثابػػػػػػػػػػت العػػػػػػػػػػدـ مصسػػػػػػػػػػئغ الفػػػػػػػػػػؤاد

ػػػػػػػػػػػػػػػػل
ػػػػػػػػػػػػػػػػعج األبػػػػػػػػػػػػػػػػػي مصػ
كإذا سػ
ٌّ
ٌ
صػػػػػػػاح :إنػػػػػػػي فخنػػػػػػػج كػػػػػػػل حدػػػػػػػاـ

شػػػػػػػػيختو كػػػػػػػػ

العمػػػػػػػػى لمجػػػػػػػػالد

()9

جاء اللتفاات ماؽ الحاديث عاؽ ساعد العااص بزاسير الاائاب ،إلاى تذاخيص ساعد و أناو حاي،
يؤ د و

الذاعر لو بالثبات والعز سة ،اجاء حدثيو بمدان الستكمؼ ل ىتسام باإلخباار عشاو ،و اد وااق

الذاعر بذلػ اي التأثير عماى الستمقاي ،وس شاعاو باأن ىاذا البظاى ذو عز ساة واساتعداد لمادااح عاؽ العارب
والعروبااة ،اباادلً مااؽ أن يقااؾل عشااو الذاااعر أنااو محااارب شااجاح اااي وجااو ااى عااالؼ معتااد ،جعااى الك ا م
يشداب عمى لدان سعد ،االتحؾل إلى ضسير الستكمؼ يذير إلى حزؾر البظى بعد غياباو ،ليتشاساب ماع

رغبة الذاعر اي بعث روحو مؽ جديد؛ لذدة الحاجة إليو عشد نزول الذدائد.
واي ؾلو:

أمػػػػػػػػ ٌة يعخةيػػػػػػػػ ٌة تخكػػػػػػػػت فػػػػػػػػي مدػػػػػسع الػػػػػجىخ يػػػػػة التسجيػػػػػج؟
إنسػػػػػػا عقيػػػػػػا البشػػػػػػػف فدجػػػػػػػا بػػػػػالسخك ت فػػػػػي بصػػػػػػف المحػػػػػػد

أسػػػكختيع لحائػػػح التػػػخؼ األىػػػػج عػػػػػػػغ يقطػػػػػػػة القزػػػػػػػاو العشيػػػػػػػج
.............................

.............................

كالتفتشا فمع نجج غيخ ممظ

التبجيػػػػػػج

كانتيػػػػػت سػػػػػيخة الجػػػػػجكد إليشػػػػػا فجخرنػػػػػػا القيػػػػػػػد إثػػػػػػخ القيػػػػػػػد
مد تو أصابػػػػػػع

()3

بادأ الذاااعر حديثااو بزاسير الاائااب عااؽ أبشاااء اتماة العربيااة الااذيؽ خاانؾا عيااؾد اآلباااء واتجااداد

اي حساية أ ارضاييؼ ،وانيسكاؾا ااي التاشعؼ باالترف ،ومماذات الحيااة ،إلاى أن أخاذ اتعاداء بالتاعمر عماييؼ،
أ امؾا الحروب ضدىؼ ،سمبؾا أراضييؼ ،واستباحؾا حرماتيؼ ،واي ذلػ مو تاؾبيخ لألماة العربياة ،ماؽ ثاؼ
يمتفه الذاعر لمحديث بزسير الستكمؼ لير

الذاعر اي و

حالة التؾجع ،واتلؼ والحدرة (اجررنا القيؾد) ،وبيذا واق

حال اتمة وما له إليو ،واختراص اتمة العربية بذلػ.

( )1أس ا اامؾب اللتف ا ااات ا ا ااي الق ا اارن الك ا اار ؼ ،مق ا ااال مشذ ا ااؾر عم ا ااى مؾ ا ااع اسا ا ا م و ا ااب عب ا اار الذ ا اابكة العشكبؾتي ا ااة ،ارب ا ااط السؾ ا ااع
.https://www.islamweb.net

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .41-41
( )0الدابق ،ص .134
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رابعاً :االنتقاؿ مغ التكمع إلى الغيبة:
ومؽ أمثمتو اي القرن الكر ؼ ؾلو تعالى" :نل اوب يجوبدأ الورا
م

أسوسفاا يلوع أنفسويا رقي واا

زمحخ ا إن ا اغفس الرناة مجيعبً" (الزمر ،)20:اقد ورد ضسير التكمؼ اي ؾلاو تعاالى (ياا عباادي)

اكان مقتزى الغاىر أن يأتي أيزاً بشفس ضسير التكمؼ ايكؾن (رحستي) بادلً ماؽ الساؼ الغااىر وىاؾ
لفااد الج لااة "رحسااة هللا" لكشااو التفااه عشااو إلااى ضااسير الايبااة لياادخى اتمااؽ اااي م اؾب اآليباايؽ( ،)1ومااؽ
نساذجو عشد أبي ر ذة نذ ر ؾلو:
ؽ
أتمقاؾ كشخفي مصخ ٌ

خجالد مغ أمدظ السشرخـ
()9

ببقايػػػػػػا كبخػياو األلع

كيكاد الجمع ييسي عابثاً

جاء الحديث بزاسير الاتكمؼ ااي البياه اتول الاذي و ا

باو خجماو ماؽ تخماي العارب

عؽ الفمدظيشييؽ والتذرد والزياح الذي أ اب شاعبيا بعاد الشكباة ،ليمتفاه لمحاديث بزاسير الاائاب ااي
ااياة الاائااب

ااد الاادمع) ،اباادلً مااؽ أن يؾا ااى حديثااو بااالستكمؼ و قااؾل(دمعي) جاااءت
البيااه الثاااني (يكا ا
التااي تاباايؽ ماادى الحاازن واتلااؼ عمااى مااا ألااؼ بفمدااظيؽ لاايس لاادى الذاااعر اقااط بااى لتذااسى العاارب جسيعااً،
ودمؾعو الحادة التي جرحه بر اء العروبة اي عرو و.
واي ؾل الذاعر:
دعػني أعب الدع فػي أكػؤس الػػرى
كفاني نفزت الكػف مػغ يػافع السشػى

كأ زي عمى تمظ البقية مغ حدي
َّ
الغس بالثسغ البخذ
صباي
كةعت
د
عمييا جالؿ الحدغ في العخي كالمبذ

كاعػب
كما مغ ضػحايا الشػار حدػشاو
ٌ
()3
تسذت كأنفاس السحاجخ مغ حػليا كمغ خمفيا ُّ
الجخس
الكياف خافتة
ْ
جااءت ىااذه القراايدة عمااى لداان اتاااة أشااقاىا الزمااان؛ بؾ ؾعيااا ااي شاباك شاااب ماار ض أوىسيااا
بالحااب ونقااى إلييااا الساارض ،اجاااءت بدايااة اتبيااات بزااسير السااتكمؼ ترا

الحدارة والشاادم ،واتلااؼ الااذي

تعاني مشاو ،ثاؼ التفاه بزاسير الاائاب الاذي يقراد باو الفتااة نفدايا ،وجااء اللتفاات ىشاا بمفغاة "حداشاء"

ليكؾن تشبيياً لكى اتاة حدشاء يااعة تفتؽ الرجال بجسال جددىا ،أن تكؾن عمى حاذر ماؽ أن تكاؾن ماؽ
ضحايا الشار.

( )1عمؼ السعاني دراسة وتحميى ،د .ر سة محسؾد أبؾ ز د ،مكتبة وىبة ،القاىرة ،ط ،1655 ،1ص .131
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .13
( )0الدابق.121 ،
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ومشو ؾل الذاعر:
ػػػػػػػل كمػكػػػػػػػػب أيػػػػػػػػامي الخػػػػػػالي لػػػػػع يخػػػػػل مػػػػػغ ع َّذػػػػػا ْو
إنشػػػػػػػػي راحػ ٌ
()0
سػؼ تجريغ مغ أنػػػػػػا ..لع يكغ يعخؼ شيب البخػر بل احت اخ ْو
يسكششا اي ىذا البيه تأو ى اللتفات استشاداً إلى البشية العسيقة التاي راد إليياا الذااعر ماؽ

ىااذا التذاابيو الزااسشي حاايؽ شاابو الذاااعر نفدااو بااالبخؾر الااذي ل انقاادر رائحتااو إل بعااد احت ار ااو ،ااذلػ
محبؾبة الذاعر لؽ تعارف يستاو إل بعاد أن يتر ياا و رحاى بعياداً عشياا ،اياي تظالباو بالرحياى ،لكشياا ل
تعمؼ ما سيحدث ليا بعده مؽ لؾعة الشتياق ،والحشايؽ الياو؛ تنياا لاؽ تعارف يساة ماا تسمكاو إل بعاد أن

تفقده .وبيذا اللتفات يسدح الذاعر نفدو ،واعمي ماؽ شاأنيا اياؾ ماؽ اتشاياء الثسيشاة التاي يحازن السارء
عمى اقدىا ،االتفاتاو ىشاا جااء ماؽ ضاسير الساتكمؼ الرار ع (إنشاي ارحاى /ماؽ أناان) ،إلاى ضاسير الاائاب
السقدر اي البشية العسيقة لمشص اي حديثو عؽ البخؾر.

خامداً :االنتقاؿ مغ التكمع إلى الخصاب:
وىؾ وارد اي

م العرب ،ومشو ؾل الذاعر:

بانت سعاد فأمدى القمب معسػداً كأخمفتظ ابشة الحخ السػاعيجا
وايو التفات مؽ التكمؼ الذي يقزي بو عاىر الك م وىؾ (أخمفتشي) إلى الخظاب بقؾل
(وأخمفتػ) ،واي تجر د الذاعر مؽ نفدو حقيقة يخاطبيا ،ما يدل عمى عغؼ مأساتو حيث تؾزعه نفدو

بيؽ متكمؼ ومخاطب إلعيار نؾح مؽ العتاب والتأساي( ،)1وىاذا اللتفاات أكثار التفاتاات الزاسائر عياؾ اًر

اي شعر عسر أبؾ ر ذة ،ونذ ر نساذجاً عميو ؾل الذاعر:

فػػػػػاغخ
كػػػػع مذػػػػيشا عمػػػػى الخصػػػػػب كخامػػػػاً كالػػػػػخدى حاسػػػػػخ الشػاجػػػػػج
ْ
ػػػػخ ال تحػػػػػاـ السجػػػػػازر
كالدغاريػػػػػػػج فػػػػػػػي شػػػػػػػفاه الغػػػػػػػػاني تػػػػػجفع الحػ َّ
درةػػػػػػػا فػػػػػػػجرةاً كةمغشػػػػػا الػػػػػػجماو حتػػػػػى الحشػػػػػػاجخ
فذػػػػػػػققشا الرػػػػػػػفػؼ ْ
سقػػابخ
كةقايػػػػػػػػػػػػػػػا ثارنػػػػػػػػػػػػػػػا شػ
ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػاىجات لػػػ سػػألتع فػػي ميدػػمػف ال ْ

ػػػافخ
ػػػػػاؿ الػػػػػػبالد أنػػػػػػتع مجػػػػػػاري الػػػػخكح مشيػػػػا كعدميػػػػا الستزػ ْ
يػػػػػػا رجػ د
()3
ائخ
نفػػػػػػػػػػس
ليذ فيكع إال
كبػػػػػػار صاد ػػػػ ٌ
ٌ
ٌ
ات أبرػػػارىا كالبرػ ْ
جاء النز اح اي البيه الخامس باللتفات مؽ ضسير الستكمؼ إلى السخاطب (ياا رجاال الاب د)؛

لمتشبيو واستثارة ىسؼ الذعب الدؾري لسحاربة الغمؼ والفداد.
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .141

( )1انغر الب غة واتسمؾبية عشد الدكاكي ،ص .106
( )0عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .112
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واي ؾلو:
لػػػػػػي فػػػػػػي كػػػػػػل ك فػػػػػػة كجسػػػػػػة السذػػجكه بػػيغ الػػخؤى كةػػيغ العيػػاف
د
جبيتػػػي مػػػغ نػػػجى الذػػػخكؽ ك مبػػػي مػػػػػػغ نجيػػػػػػع الغػػػػػػخكب يدػػػػػػتقياف
ػػػػػػخ دار أمػػػػػػػاف
فػػػاشسئشي يػػػا نفػػػذ ،لػػػغ تبمغػػػي فػػػي خػػػػػػػخ الذػػػػػػػػط غيػ د
()0
ُّ
يػػػدتػػػخد مػا أعػػصاني
بالػػػػػخضػػى
سػكػخ الػجىػخ ،فػاسػكػخي ،كدعػيػػػو
د

جاااءت ىااذه اتبيااات اااي راايدة تبيااا الذاااعر حزن ااً عمااى ا اراق شااقيق زوجتااو "جسيااى م اراد"،
بيااا الذااعر حزناو ،ووجاع الفاراق ،والشاتياق ،ثاؼ يشازاح

وجااءت اتبياات اتولاى بزااسير الساتكمؼ يرا

باللتفااات لتجر ااد نفدااو ومخاطبتيااا لتياادئتيا ،وتااذ يرىا بااأن لكااى إندااان أجااى ساايشتيي بااو إلااى السااؾت،

وترك دار الدنيا إلى دار اآلخرة ،وبيذا اللتفات يختتؼ ريدتو بعبرة لكى نفس إندانية بأن حزنيا ميساا
طال عمى الفقيد ،امؽ يفيد تن ى إندان عمى وجاو اترض ميساا طاال عساره أو رار اإناو تاارك ىاذه

الدنيا الفانية.

واي ريدة أخرى يقؾل:

اتئج كارسل َّ
البث في ححر
أييا الشادب ْ
()9
جاىل شاعخ البؤس ج كفخ
ال يقػدلغ
ٌ

جاء اللتفات مؽ ضسير الستكمؼ لمسخاطاب ،لتشبياو نفداو لتفياق ماؽ حزنياا ،وتماػ اتاكاار التاي

تجعمو يتذمر مؽ اعى القدر ،ايؾبخ نفدو و ذ رىا بأن السؾت حق ،وأن العتاراض عماى حكاؼ هللا فار،
و ياة الاائب ىشا جاءت متشاسبة مع مؾ

الذاعر مؽ ألؼ عمى اراق اتحبة ،وىي بسثابة تشبيو تي

إندان اقد أحداً مؽ أحبابو ،بأن السؾت حق والعتراض عميو فر بالقدر.

و عؾد ليذ ر بذلػ أيزاً ليؤ د عميو اي مؾضع خر مؽ القريدة ايقؾل:
أييا البائذ الحي شفو اليأس كالزجخ

()3

صبخ الشفذ كاحتخـ حكسة هللا في البذخ
واي ؾلو:

ىكػػػػػػحا شػػػػػػئت أف أمػػػػػػخ بػػػػػػجنياي كال دمػػػػػػػػغ يػػػػػػػػخى ضػػػػػػػػساد كمػػػػػػػػػمي
أنا ذاؾ العسالؽ مػا عبػث الحػدف بػػػػػػػػػػجمعي كال األسػػػػػػػػػػى بيسػػػػػػػػػػػمي
اىػػػػػػػػػجئي اىػػػػػػػػػجئي فػػػػػػػػػاني راض عػػػغ مرػػػيخي فػػػي الييكػػػل السحتػػػػـ
لغ تخيشي في مػى

الحق عبجاً

في نعيع بل سيجاً في جحيػػػػػع

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .30-31
( )1الدابق ،ص .145

( )0الدابق ،ص .146
( )0الدابق ،ص .001
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()4

يبدأ الذااعر بالحاديث بزاسير الساتكمؼ عاؽ شاعؾره دومااً باالتسيز والتفاؾق ،و اؾة العز ساة التاي ل

ييزى ااا ش اايء اي ااؾ الجب ااى الذ ااامخ ،وم ااؽ السع ااروف أن طبيع ااة ال ااشفس البذ اار ة لب ااد أن تذ ااعر ب ااالقمق
والخاؾف ماؽ السجياؾل رغااؼ اؾة

ااحبيا ،لااذلػ ااإن الذااعر يمتفاه لسخاطبااة نفداو لتيادئتيا تنااو راض

عؽ حياتو وعؽ مريره .وىذا اللتفات يتشاسب والبعد الشفدي الدامي لدى الذاعر الذي أراد أن يعراو

الستمقي.

واي ؾل الذاعر:
ػػػخكح يػػػػا شػػػػاعخ أمػػػػػػػػػا لزػػػػػػػػػالؿ السشػػػػػػػػػى خػػػػػػػػػخ
لسػػػغ تعرػػػػخ الػ ُّ

أ لمحػػػػب؟ أيػػػػغ التفػػػػات الفتػػػػػف إذا ىتػػػػػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػػػػػػل العػػػػػػػػػػػػػاثخ
أ لمسجػػػػج؟ مػػػػاذا يحػػػػذ القتيػػػػل إذا ازكر أك بدػػػػػػػػػػػػػػػػع العػػػػػػػػػػػػػػػػابخ

............................

دع الحمع يخفق في ناضخيظ

.............................
فػسػعجه غػػػػػػجؾ الدػػػػػػاخػػػػخ

()0

يباادأ الذاااعر بسخاطبااة نفدااو (لسااؽ تعراار الااروح يااا شاااعر) وايااو التفااات مااؽ الااتكمؼ القااائؼ اااي

البشية العسيقة إذ إنو يقرد نفدو إلى الخظاب ،ابدلً مؽ أن يتكمؼ بزسير الستكمؼ يتجو ليجرد مؽ نفدو

شخر ااً يخاطبااو ،وىااذا اللتفااات يتؾااااق مااع حاجااة الذاااعر لمتعبياار عااؽ الر اراح الشفدااي الااذي يعيذااو،

ايتداءل لساذا يرؾم شعره لمحبن ،أم لميؾن ،أم لمسجد ،أم لمخمدن ،ثؼ يظالب نفدو أن تتر و غار اً ااي

أح مو وأمانيو ،عّميا تتحقق اي يؾم مؽ اتيام.
كذلػ جاء اي ؾلو:

ػػػل
ضػػاللظ يػػا نفػػذ ال يشثشػػي يجػ ُّ
ػػػخ عمػ َّ
ػػػي الزػػػػشى كالسمػ ْ
ػػػل
كدتظ الخعػنػة مػغ ريذػيا كصػػػػفق فيػػػػظ جشػػػػاح الخبػ ْ
شعدؿ
أال تخكشيغ إلى م ْ

أال تشيجيغ إلى رغبػػػػػػة

()9

جاااء اللتفااات اااي ىااذه اتبيااات مااؽ ضااسير السااتكمؼ لمسخاطااب ،اباادلً مااؽ أن يقااؾل الذاااعر (يااا

نفدااي) ااال (يااا نفااس) ،ليعباار عااؽ حالااة الزااجر والسمااى التااي يعيذاايا ،والبااؤس والقمااق ،والخااؾف مااؽ

السجيؾل.

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .015
( )1الدابق ،ص .011
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سادساً :االنتقاؿ مغ الخصاب لمتكمع:
ومؽ أمثمتو اي الذعر العربي ؾل عمقسة بؽ عبده الفحى:
عيج َّ
اف مذيب
الذباب
عرخ ح د
بْ
د

مب في الحداف شخكب
د
ش دحا بظ ٌ

َّ
شط كْليػػػيا
يكػػمفشي ليمى ك ج

كعادت عػػػػػػػاد بيششا كخصػػػب
ْ

والذاىد ايو ىؾ أن الك م جرى اي البياه اتول عماى طر اق الخظااب ااي ؾلاو (طحاا باػ) ثاؼ
بميماى والحاال ساا و ا

انتقى إلى طر ق التكمؼ اي ؾلو ايكمفشي ،وحدؽ ىاذا النتقاال ىاؾ أن التكميا
مقظاع ميااؼ ماؽ مقاااطع السعشاى وو ؾعااو عماى نفدااو و ؾعااً واضااحاً مباشا اًر مسااا يقاؾى بااو الكا م( ،)1وىااذا
اللتفات ميى الغيؾر عشد أبي ر ذة نذ ر مشو ؾلو:

ك ػخاـ العػػخب صػػب اًخ كػػل حػػي سػػػػػيثػي فػػػػػػؽ تػػػػػخب ىامػػػػػجيشا
ككل مريبة ميسا ادليس ْػت عمػػى غيػػػخ الشرػػػيخ فمػػػغ تيػنػػػا
ُّ
()9
تشاسػا إمخة الجنيا فإنا إلى الجياف يػماً راجعػنا
د

باادأ بخظاااب العاارب ليراابروا عمااى مااا مرااابيؼ الجمااى اااي اقااد ىامااة مااؽ ىامااات لبشااان الذاايخ

مرظفى نجا الذي نادى بعدم ارى لبشان عؽ سؾر ة اتم ،ثؼ يمتفه ليذ رىؼ واذ ر نفدو بأن مريرنا
جسيع ااً سراايره ،الرحيااى لاادار اآلخ ارة .و ااان اللتف اات اااي البيااه اتخياار مااؽ الخظاااب (تشاس اؾا) إلااى
(اإنا).
(اإنا) لمتأكيد عمى حقيقة الفشاء لمجسيع ،اقد انزاح عؽ ؾل (اإنكؼ) إلى ؾلو ّ
الستكمؼ ّ
واي ؾلو أيزاً:
فأتيت الحميف فاصصشع الػػػػػػػػد كحيػػػػػػػػػػػػاؾ بالخيػػػػػػػػػػػػاو البػػػػػػػػػػػػادي

فتفجخت صائحاً ،أيغ حْخمػػػػػػات عيػػػػػػػػػػد كأيػػػػػػػػػغ بػػػػػػػػػيس أيػػػػػػػػػاد
........................... ..............................

الطيػر كال نأخح بالغػػػػػػػػػػػػػجر كاريػػػػػػػػػػػػػات الدنػػػػػػػػػػػػػاد
نحغ ال نصعغ
د
()3
دل عمى األكجو بيغ األنجاد كاألنجاد
شخؼ البيس أف ت َّ
لقد امه اتشة اآلشؾر يؽ اي العراق عام 1600م اي عيد السمػ غازي بؽ ايراى ،و اام براد
تمػ الفتشة ومحاربة زعسائيا ،وشاعرنا عسر أبؾ ر ذة تاشى بياذا السماػ وخاطباو أناو حاي ،تن تار خاو
ّ
اؾد ،وناادى ااييؼ أياؽ العياؾد التاي
العغيؼ لؽ يشسحي مؽ فحة السجد ،اقد أتى حمفايه الذيؽ أبادوا لاو ال ّ
( )1اللتفات اي القرن الكر ؼ إلى خر سؾرة الكي  ،خديجة
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .103

البشاني ،رسالة ماجدتير ،جامعة أم القرى1010 ،ىا ،ص .34

( )0الدابق ،ص .61
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ظعتسؾىااان أىااذه سااسات الرجااالن ،و متفااه الذاااعر لزااسير السااتكمؼ عماى لدااان السمااػ ( نحااؽ ل نظعااؽ

العيؾد) ليؤ د عمى رجؾلتو ،وعز ستو ،وأخ و الشبيمة ،اياؾ ل يخاؾن العياؾد ول السؾاثياق ،و ادعؾ عادوه
لمقتال بذرف الدي

مقابى الدي  .وبيذا اللتفات حقق الذااعر ماا أراده ماؽ تأكياد عماى

افات ذلاػ

السم ااػ الت ااي ندتخمر اايا م ااؽ عما ااى لد ااانو نفد ااو ،دون أن يظي ااى الذا اااعر ا ااي الس اادح حت ااى ل نذاااعر
بالسبالاة.
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السبحث الثاني :االندياح بااللتفات في السصابقة العجدية:
أكالً :التحػؿ مغ ضسيخ السفخد إلى الجسع:
"والعمااة الب غيااة اااي وضااع السفاارد مؾضااع الجسااع ،ىااي أن السااتكمؼ جعااى الجسااع ااشفس واحاادة؛

لذاادة تساسااكيا واتراااليا ،وليدااه ذوات متعااددة ،تشفرااى إحااداىا عااؽ اتخاارى ،ايحاادث بيشيسااا التسااايز

والاتراق"( ،)1ومؽ أمثمتو عشد أبي ر ذة ؾلو:

ىجخت كخمػت اليجػخ يػخخز مػا بشػا كيتخكشػػػػػػػا مػػػػػػػا بػػػػػػػيغ شػػػػػػػاؾ ككػػػػػػػاره
كيخمػػػي بشػػػا فػػػي ركػػػب حبػػػظ أعبػػػجاً كيدػػػػػػػخخ َّ
مشػػػػػػػا فػػػػػػػي يػػػػػػػػد إسػػػػػػػاره
فيػػػا فتشػػػة اإلغػػػخاو يػػػا بجعػػػة السشػػػى أشمػػػػي عمػػػػى الساضػػػػي كزىػػػػػ ادكػػػػاره

تجاىمتشػػػػػا ىػػػػػل خمتشػػػػػا فػػػػػي إيابشػػػػػا نشػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػى ذؿ المقػػػػػػػػػاو كعػػػػػػػػػاره

لشا كبخنا كع شاؿ في التيو درةشا

ككع نفزت أ جامشا مغ غباره

()9

يبادأ الذااعر بالحاديث عاؽ راتو ماع محبؾبتاو التاي ىجرتاو ،وجااء حديثاو عاؽ نفداو باللتفااات

مااؽ ضااسير السفاارد القااائؼ اااي البشيااة العسيقااة إلااى الجسااع (بشااا ،يتر شااا ،تجاىمتشااا ،برنااا) اليباايؽ عغستااو،
و ؾتااو اااذلػ اليج اران لااؽ يجعمااو يذااكؾ ،أو يحااؽ ،أو يشحشااي أو يزااع أمااام أي شاايء حتااى لااؾ ااان

السؾت.

و ؾلو:
لػػػػػغ أناجيػػػػػظ مػػػػػغ كػػػػػػى األبعػػػػػاد أنػػػت فػػػي كػػػل خفقػػػة فػػػي فػػػؤادي

أيشسػػػا نحػػػغ مػػػا ترػػػجى لشػػػا البعػػػج ك ال نػػػػػػػػػاؿ مػػػػغ عػػػػػػػخؽ الػػػػػداد
صمػ ٌة بيششا رعاىا أبي بمي

كسػػػػخ اآلبػػػػػػػػػاو في األكالد

()3

ىااذه اتبيااات تؾضااع الع ااة القؾ ااة باايؽ الذاااعر عساار أبااؾ ر ذااة ووالااده ،واتسااتاذ بيجااة بااػ

الذيبشدر ،وىؾ مؽ رجال التربية والتعمايؼ ،يبادأ الذااعر ايياا بالحاديث بزاسير السفارد ايتدااءل ماا الاذي
يداعو لسشاجاة الذيبشدر عؽ بعدن! تنو اي مب الذاعر حبيب مقرب ل يايب عشو ،ثاؼ يمتفاه لمحاديث

برياة الجسع (نحؽ) ليجسع بيشو وبيؽ أبيو ااي تماػ الساؾدة ،وذلاػ الحتارام ،االرامة بايؽ ث ثاتيؼ ؾ اة
تؾارثيا عسر عؽ أبيو.

( )1اؽ الب غة ،د .عبد القاىر حديؽ ،عالؼ الكتب ،بيروت ،ط ،1650 ،1ص .016
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .141
( )0الدابق ،ص .104
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واي ؾل الذاعر:
أأناجيػػػػػظ يػػػػػا إميػػػػػل ،عمػػػػػى البعػػػػػج كلمذػػػػػػػػػػػػؽ كىجػػػػػػػػػػػو كاتقػػػػػػػػػػػاده
اؽ كالسميع السختػار فػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػـ مػتػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػيالده
كيف نذكػ الفخ د
..........................
...............................
نحغ أسخى التخاب ،ما أشمقتشا

بعج مغ شيب أسػػػػخه أصفػػػػػاده

()0

يبدأ الذاعر بسشاجاة إميى( ،)1و ذكؾ لو مؽ حر ة نار الشتياق إلياو ،وحزناو عماى اقاده ،و اأتي
ىذا الؾ

بزسير الستكمؼ السفرد ،ثاؼ يمتفاه الذااعر لمحاديث بزاسير الجساع (نذاكؾ ،نحاؽ ،أطمقتشاا)

و أنو اير د أن يذرك الذعب المبشاني معو اي حزنو عمى اقد اميى البدتاني.
واي ؾلو:

الدػػػػػػػػسخ
ػػت يػػػج الدػػػا ي كشػػػاح السدىػػػخ كتسمسػػػػػػػػل الذػػػػػػػػادي كنػػػػػػػػاـ ُّ
رجفػ ْ
ػػػت ذاؾ البدػػػػػػػػاط كمالػػػػػػػػو مػػػػػػػػغ يشذػػػػػػػػخ
تمػػػظ الشفػػػػس السصسئشػػػة ػػػج شػ ْ

ػػػػػخؼ عمػػػػػى الحيػػػػػاة كتدىػػػػػخ
كػػع فػػي ابتدػػاـ الفجػػخ مػػغ أس ػخارىا ن ْعسػػػػػى دت ُّ
()3
ػػػػخح ٌة صفػػػػخاو با يػػػػػػػػػػ ٌة كأخخى ت ْكدػػػػػػػػػػػدخ
كل ْ
فد ْ
ػػػػػػػػت كػػػػسا كلى الخةيع د
يبادأ الذااعر بالحاديث بزاسير السفارد الاائاب لإلشااارة إلاى تاأخر الؾ اه ماؽ المياى ،اقااد

رجفااه يااد الدااا ي مااؽ شاادة الشعاااس وطاااح مشااو السزىاار ،ثااؼ يمتفااه لمحااديث برااياة الجسااع ( الشفااؾس

الد َّسار الذيؽ خمدوا لمشؾم ،و د أراد باذلػ
السظسسشة د طؾت) و د أراد أن يجسع اييا الدا ي ،والساشي ،و ُّ

الذاعر تؾضيع حال الشاس بى الحروب ،انه تعيش اي جؾ مؽ الدعادة ،والسارح ،والاشااء ،والداير،
والطسسشان ،اقد ذىب ى شيء جسيى بعد يام الحروب.

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .115

( )1إميى البدتاني  :1630-1634سياسي عربي الشزعة ،وميشدس ورجى أعسال لبشاني مات اي حادث بظائرتو الخا ة وىؾ ااي
ّ
أوج نجاحااو السااادي ،والدياسااي ،اقااد ااان السرشااع ات اارب لرئاسااة الجسيؾر ااة بعااد مذااار تو اااي الااؾ ازرة والعسااى الشيااابي ،و انااه لااو
ع ات واسعة بالريساء والدياسييؽ العرب ،واجتسع اي رره ثير مؽ الذخريات اتدبية والفكر ة ،اتعسال الكاممة ،ص .116

( )0عسر أبؾ ر ذة اتعسال الذعر ة الكاممة ،ص .021
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ثانياً :التحػؿ مغ صيغة الجسع إلى السفخد:
ومؽ أمثمة ىذا اللتفات عشد أبي ر ذة نذ ر ؾلو:
ػػػػاؿ ال تمػػػػػيغ ليػػػػػع شػػػػػا ٌة
رجػ ٌ
يعػ ُّ
ػػػد عميػػػػظ مػػػػخ ىع جسيعػػػػاً

غيػػػخ ابتدػػػاـ
كمػػػا عمسػػػتيع د
جخيح
حخ
كأفطع مشطخ ٌّ
ٌ
ير

إذا عرف الحجيج عمى الحجيج

ك ج أجخكا الجمػع عمى الخجكد
إذا عبذ الػغى تحت البشػد

بكى أسفاً عمى حخ شييج

ىشا الذاعر ما يسر بو أ حاب الزعيؼ إبراىيؼ باػ ىشاانؾ

()1

()0

ماؽ حازن وأساى عماى اقاده،

ايؼ (رجال) شداد ،لكشيؼ ل يدتظيعؾن حبس دمؾعيؼ حزناً عمى ىشانؾ ،ثؼ يمتفاه الذااعر ماؽ الحاديث
برياة الجسع إلى السفرد لير

أ عب مشغر تقذعر لو اتبدان ،وتفظر لو القمؾب وىؾ مشغر الرجى

الحار ،و اد بكاى بدابب الجارح العسيااق الاذي تر او رحياى الذاييد اااي مباو ،وبياذا اللتفاات حقاق الذاااعر
ؾرة واضحة الس مع تاؾص اي أعساق مؾب السحزونيؽ عمى الفقيد.

غرضو مؽ رسؼ
ومشو أيزاً:

ػػػػػػػػاه الخجػػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػى ػػػػػػػػجـ الػػػػػػػػدمغ األزكر
تدػػػػػػػػػحبغ جبػ د
كال ْ
ػػػجيث الدػػػػخاب عػػػػغ األنيػػػػخ
فقػػػػج يكػػػػخه اليػػػػائسػف العصػػػػاش حػ د
ػػػػج تدػػػػػيل الشجػػػػػػـ عمػػػػػػػى ذيػػػػػػػل مئػػػػػػػدره الشيػػػػػػػخ
أال أيػػػػػغ مجػ ٌ
كأيغ فتى في الذباب الصخي
ً

يكذف عغ ساعجي دػر

()3

اي ىذه اتبيات يدتعرض الذاعر مقارنة بيؽ رجال ىذا الزمان مؽ زعساء و اادة ،و اادة الازمؽ
الاابر ،االشاس تتسشى أن يجيء مثاى أولساػ اتحارار أمثاال ساي

الدولاة ،لكاشيؼ ل يحباؾن الحاديث عاؽ

شاايء مدااتحيى ،و راابحؾن الغسااعن الااذي يك اره الد اراب ،واااي ىااذا العاارض تباارز

ااياة الجسااع ،ثااؼ

يمتفه الذاعر لزسير الاائب السفرد (أيؽ اتىن) ايتداءل أيؽ ذلػ الفتى القاؾي الاذي يحارر الشااس ماؽ
ً
الغمؼ والحت لن ألؼ تشجب اتمة واحداً مثى سي الدولةن و اأن الذااعر أراد بياذا اللتفاات تاؾبيخ تماػ

الجساعة السقررة الستعمرة.

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .111-111

( )1إبراىيؼ ىشانؾ  :1602-1536مؽ بار السشاضميؽ ضد النتداب /الحت ل الفرندي ولد اي فر حارم شسال سؾر ة (محااغة
(محااغااة حمااب) ،تااابع د ارسااتو اااي اآلسااتانة ،وعسااى اااي اإلدارة ( ااائؼ مقااام) و انااه لااو أراض زراعيااة ،انتخااب عز اؾاً اااي السااؤتسر
الدااؾري ،اااوم الفرندااييؽ اااي  14معر ااة وباااح أم كااو لذااراء الد ا ح والعتاااد ،ثااؼ تااابع بعااد سااشجو ومحاكستااو الشزااال الدياسااي،
اتعسال الكاممة ،ص .44

( )0عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .113
82

كسا جاء اي ؾلو:
تقزػػػػي البصػلػػػػة أف نسػػػػج جدػػػػػمشا جدػػػػػ اًخ ..فقػػػػػل لخفا شػػػػػا أف يعبػػػػػخكا

كمذػػػػا عمػػػى ىػػػخج المييػػػب بػاسػػػساً كتقيقػػػػػخ الشػػػػػاعي كلػػػػػع يتقيقػػػػػخكا
()0
الق ْدػر
ككػػػػحا يػػػػػػحكد عغ الحسى َّ
عبػػػػػػػػػػاده كيسػت مغ دكف العخيغ د

يبدأ الذاعر الحديث برياة الجساعة (نسد ،راا شا ،مذؾا ،بؾاسساً) اي حث لألمة العربياة عماى
تجدايد البظؾلاة بالفعاى ل باالقؾل ،اعميياا أن تتساساػ جسيعااً لتكاؾن جدا اًر ؾ ااً يسار عمياو راااق الجياااد،

الذيؽ يسذؾن عمى الشار مزحيؽ بأرواحيؼ تجى تمػ اتمة ،ثؼ يمتفه الذااعر لراياة السفارد ( يساؾت

القدااؾر) التااي تحسااى باايؽ حروايااا الحساااس ،والتذااجيع لمجساعااة التااي شاابييا باتسااد الااذي يسااؾت دااعااً
عؽ عر شو.

واي ؾلو:
فزحاياىع تسػر عمى الخمل السجمى ،كتعتمي صمبانا
كميع في كليسة البغي يخذى أف يخى جػؼ غيخه مآلنا
جاء الحديث برياة الجسع (ضاحاياىؼ ،مياؼ) التاي ترا

()9

الجذاع والظساع الاذي يستماػ ماؾب

الحكااام الفاسااديؽ ،و داايظر عمااى عقااؾليؼ ،ثااؼ يش ازاح عااؽ الجساعااة ليمتفااه برااياة السفاارد؛ إلثبااات ذلااػ

الظسااع والذااجع اااي ااى ااارد باايؽ أااراد تمااػ الجساعااة الفاساادة (يخذااى ،ياارى) ايااؾ يخاااف مااؽ أن تكااؾن
حرة غيره أكثر مؽ حراتو ،وبياذا اللتفاات أبادح الذااعر ااي و ا

اتمة العربية.

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .021
( )1الدابق ،ص .064
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الغماؼ والفدااد الاذي تعااني مشاو

السبحث الثالث :االندياح في استعساؿ صيغ األفعاؿ:
أكالً :االندياح مغ الساضي إلى السزارع:
يرى الد تؾر عبد العز ز عتيق "أن الفعى السدتقبى إذا أتاى ااي حالاة اإلخباار عاؽ وجاؾد الفعاى

كان ذلاػ أبماغ ماؽ اإلخباار بالفعاى الساضاي .والدابب ااي ذلاػ أن الفعاى السداتقبى يؾضاع الحاال التاي

يقااع اييااا ،و دتحزاار تمااػ الرااؾرة حتااى ااأن الدااامع يذاااىدىا ولاايس ااذلػ الفعااى الساضااي"( .)1وىااذا

النز اح يكذ

عؽ ترادم اتزمشة عمى مداتؾى البيشاة الداظحية مساا ياداع الستمقاي إلاى النتبااه

والتفاعااى مااع الااشص ،ومحاولااة إعااادة التؾااااق باايؽ

اايغ اتاعااال وأزمشتيااا اااي البشيااة العسيقااة"(،)1

"ولمتحااؾل إلااى السزااارح دللت تخاارج عااؽ دللااة استحزااار الرااؾرة إلااى معااان أخاارى ،...مااؽ
ذلػ التمظ

اي الخظاب و ثرة و ؾح الفعى ،وتك ارره ،أو تجدده واستس ارره"( ،)0و د استفاد الذااعر

عسر أبؾ ر ذة مؽ ىذا النز اح اي تحقيق معشى التكرار والستسرار ،ومؽ ذلػ نذ ر ؾلو:
ركزشا في الحياة كما كىيشا كنازلشا الخصػب كما كنيشا
()4

الت تخادعشا األماني كما زلشا بيا مدتعرسيشا
كما ز ْ

اااي ىااذيؽ البيتاايؽ يرااؾر الذاااعر مذاايداً حقيقي ااً لؾا ااع حياتشااا ،اااشحؽ ندااعى اااي ىااذه الحياااة،
ونر ض خم أح مشاا متسشايؽ تحقيقياا ،ونحاارب اعؾبات الحيااة دون استدا م أو ضاع  ،لكاؽ تماػ

اتمشيات التي نعتقد أن اييا راحتشا اد تخادعشاا أحيانااً ،ول نمقاى مشياا ساؾى التعاب ،ااالتحؾل ماؽ الفعاى
الساضااي( ر زااشا ،وىيشااا ،نازلشااا ،ونيشااا) إلااى الفعااى السزااارح (تخادعشااا) جاااء لمتأكيااد عمااى تكارار و ااؾح

الخداح السدتسر عبر الزمان.

( )1عمؼ البديع ،د .عبد العز ز عتيق ،دار الشيزة العربية لمظباعة والشذر ،بيروت ،1640 ،ص .102
( )1تحؾلت البشية اي الب غة العربية ،د .أسامة البحيري ،دار الحزارة ،مرر ،1333 ،ص .013

( )0انغر تحؾلت اتاعال اي الدياق القرناي وأثرىاا الب غاي ،د .عباد هللا عماي اليتااري ،جامعاة ذماار-الايسؽ ،بحاث مشذاؾر عماى
مؾ ع  ،4Sharedرابط التحسيى .https://www.4shared.com/office/lNpR0r1B/____.html

( )0عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .100
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ثانيا :االندياح مغ الفعل السزارع إلى فعل األمخ:
و د جاء اي ؾل الذاعر:
يا دماو الشدػر تجخي
سخاو بغخاـ البصػلة الفزاح
ً
()0

أنبتي العػػػػد سخح ًة

بأضاليميا شتيت الشػاحي

يتفػػػػػيا

()9

جاء التحاؾل عاؽ الفعاى السزاارح (تجاري) إلاى اعاى اتمار (انبتاي) لتعغايؼ دمااء الذايداء التاي

تااروي اترض ،ايظمااب مشيااا أن تاشبااه شااجرة بيارة لمعااز والك ارمااة والبظؾلااة ،ليدااتغى بيااا السذااتتؾن اااي
أنحا اااء اترض ،واييا ااا دللا ااة عما ااى الفا ااارق الكبيا اار با اايؽ أولسا ااػ الذا اايداء السزا ااحؾن با ااأرواحيؼ ،وبا اايؽ
الستخاذليؽ اي الدااح عؽ أرضيؼ.

ثالثاً :االندياح مغ الفعل الساضي إلى فعل األمخ:
و سثى الفعى الساضي اي ىذه الحالاة (جسماة خبر اة) ااي حايؽ يسثاى اعاى اتمار جسماة (انذاائية

طمبية)" ،والتحؾل عؽ اتسمؾب الخبري إلى اتسمؾب النذائي ييدف إلى تحقيق أغراض ب غية تتؾزح
عمااى الؾعيفااة النفعاليااة (السااتكمؼ) والؾعيفااة اإلاياميااة (الستمقااي) دللااة الرضااا بااالؾا ع الرااياغي حتااى

كأنااو مظمااؾب تحقيقااو اااي الؾا ااع بالفعااى"( ،)0ومااؽ أمثمتااو اااي القاارن الكاار ؼ ؾلااو تعااالى" :نوول أمووس زثووي
ثبلقسووو وأنياوواا وجوواهكا ييوود ءوول مسووصد واديوواه ليووني لووه ال ودا

" (اتعاراف ،)16 :إذ ااان مقتزااى

الغ اااىر أن ايق ااال :أم اار رب ااي بالقد ااط وس ام ااة وج ااؾىكؼ ودعؾت ااو ...اع اادل ع ااؽ ى ااذا الغ اااىر إل ااى اتم اار
(وأ يساؾا) ..وادعااؾه) لمدللااة عماى مز ااد مااؽ العشايااة بالساأمؾر بااو ،واليحاااء باأن الدااامع يشباااي أن يمتفااه
إليو ،وأن يؤمر بو ،و شبو إلى عغستو وأىسيتو ،)0("...ومؽ أمثمتو عشد أبي ر ذة ؾلو:
دماو حخًة فاغخفي ما شئت مشيا كاشخةي
كأر شاىا ً

()5

جاء التفات الذاعر مؽ الساضي (أر شاىا) إلى اتمر (اغراي ،اشربي) لمتأكيد عماى أن الذاعب

الدؾري ضحى بروحو مؽ أجى أن يرى ب ده حرًة ،اكانه روحو ودمايه رخيراة مقاباى الاؾطؽ الااالي،
ايظمب مؽ أرض سؾر ة أن تارف وتذرب ماؽ دمااء الذايداء الذ ياة لتبقاى حارة أبياو ،وسن طماب السز اد

ايؼ عمى استعداد لتزو دىا بأرواحيؼ.

( )1الدرحة جسعيا :الدرح ،وىي الذجرة الكبيرة ،وبعزيؼ يذبييا بالز تؾن.
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .46

( )0تحؾلت البشية اي الب غة العربية ،ص .101

( )0انغر عمؼ السعاني دراسة ب غية ونقدية لسدائى السعاني ،ص .146
( )2عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .34
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وجاء اي ؾلو:
أتخػػػػػػع الفقػػػػػػخ أكيفػػػػػػاً كخيامػػػػػػاً بالجيػػػػػػػاع العػػػػػػػخاة مػػػػػػػغ رػػػػػػػاده
عخةجي في كجػىيع يا ضحايا الغجر يا عار زرعو كحراده

اااي ىااذيؽ البيتاايؽ يرسااؼ الذاااعر

()0

ااؾرة لمفمدااظيشييؽ السيجاار ؽ م اؽ ديااارىؼ ،الااذيؽ لجااأوا إلااى

الخيااام لتقااييؼ مااؽ حاار الشيااار وباارد الميااى ،الفق اراء الااذيؽ ل يسمكااؾن لقسااة العاايش ،وجاااء ىااذا الؾ ا

بالزمؽ الساضاي ،ثاؼ يمتفاه الذااعر لفعاى اتمار (عربادي) لمتأكياد عماى العاار الاذي لحاق باالعرب الاذيؽ

إر اة دمااائيؼ واسااتباحة مقدساااتيؼ ،ايظمااب مااؽ تماػ
و فاؾا مكتااؾاي اتياادي أمااام تذاارد الفمدااظيشييؽ وأمااام ا
الزحايا أن تبقى ت حق وجؾه العرب لتذ رىؼ بعارىؼ.
واي ؾلو:
دنػا حخؾ زناد السػت

()9

 ...يا لؤلرض تدتعخ

اي ىذا البياه تغيار ب ارعاة الذااعر ااي التراؾ ر ،وسارد اتحاداث ،و اأن مساات الذااعر اايمؼ
يعاارض اتحااداث ،تجعااى مااؽ الستمقااي يعاايش مااع تمااػ الكمسااات و أنااو يقا

عمااى أرض السعر ااة و تتبااع

بجسيع حؾاسو ،ما يادور بايؽ طرااي الراراح ،ولتكتساى ماع الذااعر تماػ الراؾرة لجاأ ل نز ااح باللتفاات

(حرك).
مؽ اعى الساضي (دنؾا) إلى اعى اتمر ّ

( )1اتعسال الكاممة ،ص .100
( )1الدابق ،ص .01
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الخالصة:
تب اايؽ لش ااا م ااؽ خا ا ل متابع ااة الشر ااؾص الت ااي مثم ااه ع اااىرة اللتف ااات بر ااؾره ال ااث ث:

التحؾل اي الزسائر ،و يغ العدد ،و يغ اتاعال اي شاعر عسار أباؾ ر ذاة ،أنياا جااءت لتحساى ميازة
ب غيا ااة ،وغايا ااات أراد الذا اااعر الؾ ا ااؾل إلييا ااا اا ااي التعبيا اار عا ااؽ مقا ا ااده ،والتا ااأثير عما ااى الستمقا ااي،

واختراص ى

ؾرة بدللة معيشة يسكؽ اجساليا اي الشقاط التالية:

 ج ااء اللتفااات مااؽ ضااسير الاائااب إلااى السخاطااب؛ لستحزااار الاائااب وتعغاايؼ شااأنو ،وتحفيااز
الستمقي لسؾا مة القراءة دون الذعؾر بالسمى.

 جاء اللتفات مؽ ضسير الخظاب إلى الايبة؛ لمعتاب والمؾم ابدلً مؽ تؾجييو مباشارة لمسخاطاب
يمتفه لمحديث بزسير الاائب حتى ل يشفر مشو ،و ؾا ى الستساح إليو.

 تااأثر الذاااعر بالحااال التااي لااه إلييااا العاارب ،امجااأ ل لتفااات مااؽ ضااسير الاائااب إلااى السااتكمؼ؛
لمتأكيد عمى انتساءه ليؼ ،واحداسو باتحداث السحيظة بيؼ جسيعاً.

 جاء اللتفات مؽ ضسير الستكمؼ لماائب؛ إلاادة الذسؾلية ،والتحذير.
 جاء اللتفات مؽ التكمؼ لمخظاب؛ لرسؼ

ؾرة واضحة لمرراح الشفدي الذي يعيذو الذاعر.

 جاء اللتفات ماؽ السفارد إلاى الجساع؛ لمتعغايؼ ماؽ شاأنو ،والدللاة عماى اؾة التارابط بايؽ الذااعر
وبيؽ أمتو و أنيؼ شخص واحد.
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لفصل ل ع
العــــــــــــت ض

االعتخاض:
نتحاادث اااي ىااذا الفرااى عااؽ مغياار خاار مااؽ مغاااىر النز اااح اااي تر يااب بشيااة الجسمااة عمااى

مدااتؾى الحر ااة اتاقيااة ،وىااؾ يعتسااد اااي اتساااس عمااى إ حااام ا م جديااد باايؽ أر ااان الترتيااب الماااؾي

اتساسية التي مؽ طبيعتيا الترابط والتدمدى ،و كؾن لمك م الدخيى دور معيؽ اي إنتاج دللت جديادة
تديؼ اي إثاراء الاشص .ولتؾضايع حاديثشا أكثار ساشبدأ أولً باساتعراض مفياؾم العتاراض ااي المااة ،وااي
ال ظ ح سا ذ ره الب غيؾن.
االعتخاض لغة:
يقااؾل ابااؽ مشغااؾر (ت" )411واعتاارض :انترااب ومشااع و ااار عارض ااً الخذاابة السشتراابة اااي
()1
الذيء دون الذيء أي حال دونو".
الشير والظر ق ونحؾىا تسشع الدالكيؽ سمؾ يا ،و قال اعترض
ا

االعتخاض اصصالحاً:

عرا ااو أب ااؾ ىا ا ل العد ااكري (ت )062بأن ااو" :اعتا اراض ا ا م ا ااي ا ا م ل ااؼ ي ااتؼ ،ث ااؼ يرج ااع إلي ااو
ّ
()9
يعرااو بقؾلاو" :وىاؾ أن ياؤتى ااي أثشااء ا م أو بايؽ مايؽ متراميؽ
ايتسو" .أما الخظيب القزو شاي ا ّ
معشى بجسمة أو أكثر ل محى ليا مؽ اإلعراب لشكتو"(.)0
ً

يتبيؽ لشا مساا سابق أن ىشااك ع اة ؾ اة بايؽ مفياؾم العتاراض لااة وا اظ حاً؛ اياؾ ااي المااة

دل عمى وجؾد مانع وسن ان ىذا السانع مادياً الخذبة أو البشاء ،...و تفق معاو السفياؾم ال اظ حي
ّ
ا ااي وج ااؾد م ااانع معش ااؾي ،وى ااؾ الجس ااى الماؾ ااة الت ااي تعت اارض لتاباع ااد ب اايؽ جس ااى مترابظ ااة ا ااي التر ي ااب
والسعشى.

و تزااع لشااا مااؽ تعر ااب القزو شااي الدااابق أن العت اراض ل يااأتي عبثا ًاا ،وسنسااا يااأتي ليحسااى يس ااً

دلليااة جدياادة لمااشص ،اقااد اشااترط أسااامة بااؽ مشقااذ أن تتحرااى الفائاادة اااي مااا عا ّاد اعت ارضااً ،وىااؾ الؾجااو
الذي يحقق الذعر ة ىشا وتقؾم عميو الغاىرة( ،)0و د عده ثير مؽ الب غييؽ مؽ محاسؽ الك م والذعر

( )1لدان العرب ،مادة عرض.

( )1كتاب الرشاعتيؽ الكتابة والذعر ،أبي ى ل الحدؽ بؽ عبد هللا بؽ سيى العداكري ،تحقياق :مفياد سيحاة ،دار الكتاب العمسياة،
بيروت ،ط ،1656 ،1ص.001

( )0اليزاااح اااي عمااؾم الب غااة ،السعاااني والبيااان والبااديع ،الخظيااب القزو شااي ،تحقيااق :إب اراىيؼ شااسس الااديؽ ،دار الكتااب العمسيااة،
بيروت ،ط ،1330 ،1ص . 125

( )0انغر البديع اي نقد الذعر ،أسامة بؽ مشقذ ،ص .103
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عمااى الداؾاء؛ ايااذا ابااؽ السعتااز يساادح ىااذه الدااسة اتساامؾبية بقؾلااو" :ومااؽ محاسااؽ الكا م أيزااً والذااعر

اعتراض

م اي

ايتسو"(.)1
يتسؼ معشاه ثؼ يعؾد إليو ّ
م لؼ ّ

وارى القؾل ايو "اعمؼ أن ىاذا القبياى ماؽ العماؼ ثيار ،و اد جااء
كسا التفه إليو ابؽ جشي ومدحو ّ
اي القرن ،واريع الذعر ،ومشثؾر الك م .وىؾ جار عشد العرب مجرى التأكيد ،امذلػ ل يذشع عماييؼ،

ول ايدتشكر عشدىؼ ،أن ايعترض بو بيؽ الفعاى وااعماو ،والسبتادأ وخباره ،وغيار ذلاػ مساا ل يجاؾز الفراى
ايو بايره ،إلّ شاذاً أو متأولً"(.)1
و ااد يغااؽ الاابعض بااأن الجسم اة السعترضااة اااي حااال حااذايا ل يتااأثر معشااى الجسمااة ات اامية بيااذا

الحذف تنياا ازئادة ،وىاذا بعياد عاؽ حقيقاة ماا تازايفو الجسماة السعترضاة ماؽ تاأثير دللاي وجساالي عماى
الجسمة ات مية.
وال اادللت الب غي ااة ل عتا اراض تختما ا

ب اااخت ف الد ااياق ال ااذي وردت اي ااو ،وب اااخت ف غ اارض

السبا اادح ومقرا ااده ،ونا ااذ ر ما ااؽ ىا ااذه الا اادللت :التأكيا ااد ،والتقر ا اار ،والتعغا اايؼ ،والا اادعاء ،والتخرا اايص
والتحديد ،والتؾضيع ،والتحديد الزمشي ،والتحديد السكاني ،والتفدير....

وتن العتا اراض إح اادى عا اؾاىر النز اااح التر يب ااي الت ااي تاب اارز اإلب ااداح الذ ااعري ،وتحق ااق غاي ااات
جديدة لمذاعر ،اقد تشاولتو الباحثة اي ىذا الفرى؛ لشتعارف عماى مغااىرة ودللتاو ااي شاعر عسار أباؾ

ر ذة ،وسن ان أ ى عؾاىر النز اح التر يبي عشده ،و د دسشا ىذا الفرى إلى مبحثيؽ:
اتول_ العتراض بالجسمة السسية.
الثاني_ العتراض بالجسمة الفعمية.

( )1كتاب البديع ،عبد هللا بؽ السعتز ،تحقيق :راتذقؾادكي ،مشذؾرات دار الحكسة ،دمذق ،1602 ،ص .26
( )1الخرائص،ج.002/1
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السبحث األكؿ :االعتخاض بالجسمة االسسية:
تاعا ااد الجسمااة وحاادة الك ا م التااي تتسثااى اييااا خرااائص ااى لاااة مااؽ الماااات ،وتقااؾم عمااى ر شاايؽ
أساسييؽ ىسا السبتادأ والخبار" ،وتعاد الجسماة الساسية التاي يتكاؾن طرااىاا ماؽ اساسيؽ ماؽ الغاؾاىر التاي
تكاااد تشفاارد بيااا العربيااة وتستاااز بيااا عااؽ الماااات اتخاارى ،تن الجسمااة اااي الماااات اتخاارى ل يسكااؽ أن

تخمااؾ مااؽ الفعى...أمااا الجسمااة العربيااة اسشيااا مااا يكااؾن طراااا السااشاد اييااا اسااسيؽ ،عمااى أن يكااؾن اااي
سااا نااص عمااى ذلااػ الشحاااة"( ،)1وبيااذا اااإن الجسمااة السااسية تكاااد تخمااؾ مااؽ

أحااددىسا معشااى الؾ ا

السعشاى الادال عماى الازمؽ "اياي جسماة ترا السداشد إلياو بالسداشد ،ول تاذاير إلاى حادث ،ول إلاى زماؽ،
اإذا أردناا أن نزاي عشرا اًر زمشيااً طارئااً إلاى معشاى ىاذه الجسماة جسشاا بااتدوات السشقؾلاة عاؽ اتاعاال،
وىي اتاعال الشاسخة"(.)1

وتار ز الدراسة اي ىذا السبحث عمى الجسمة السسية العتراضية التي ل محى ليا مؽ العاراب،
والتي تأتي ل"تتؾسط بيؽ أجزاء الجسمة السدتقمة ،لتقر ار معشاى يتعماق بياا أو بأحاد أجزائياا ...ول يكاؾن

العتراض بيا إل لارض عشد الستكمؼ"( ،)0واي تتبع ىذه الغاىرة عشد عسر أبؾ ر ذة يتبيؽ أن الذااعر
اس ااتاميا لتحقي ااق غايات ااو ا ااي إا ااادة التعمي ااق والتقيي ااد ،أو التقر اار والتأكي ااد ،أو التعج ااب ،أو ال اادعاء ،أو

التؾضاايع ،و ااد جاااءت ااى غايااة بسااا يتشاسااب مااع الحالااة النفعاليااة لمذاااعر ،والدااياق الااذي وردت ايااو،
ومؽ اتمثمة عمى ذلػ ؾلو:

أك ما كْشت إذا البغي اعتجى مػج ًة مغ ليب أك مغ دـ

()4

ج اااء العتا اراض بالجسم ااة الس ااسية السذ ااروطة (إذا البا ااي اعت اادى) ب اايؽ اس ااؼ ااان وى ااؾ ض ااسير

السخاطبة السترى بيا (كشه) وخبرىا (مؾج ًة)؛ إلاادة التعميق والتقييد ،اقاد اناه اتماة العربياة تشاتفض
وتحرق مؽ يحاول العتداء عمييا ،وتازحي بدماء أبشائيا تجى حر تيا.
واي ؾلو:
ف لمشعر الحي أكدعتو كل أشالو الربا  ،أف يجفشا

()5

( )1انغر نحؾ التيدير دراسة ونقد مشيجي ،د .أحسد عبد الدتار الجؾاري ،مظبعة السجسع العمسي الع ار ي ،1650 ،ص .110

( )1انغ اار الجسم ااة الس ااسية ا ااي ديا اؾان الف اارزدق ،ض ااياء جاس ااؼ ارض ااي ،رس ااالة ماجد ااتير ،جامع ااة أم درم ااان السا ا مية،1311 ،
ص.21

( )0العتراض اي القران الكر ؼ ودللتو ،جسيى عدوان ،مجمة اآلداب والعمؾم الجتساعية ،1314 ،ص .60
( )0عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .13
( )2الدابق ،ص .153
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الربا) ،و اد أااادت التحدار عماى أياام
جاء العتراض بالجسمة السسية (الذي أودعتو ى أش ء ّ
ضيعيا اي عذق تمػ السرأة.
الربا التي ّ
ّ
واي ؾلو أيزا:
كالقجس ،ما لمقجس يختخؽ الجما كشخاعو اآلثاـ كاألكزار

()1

جاء العتراض بالجسمة الساسية (ماا لمقادس) بايؽ أر اان الجسماة الساسية (القادس يختارق الادما)؛

لتفي ااد التعج ااب م ااؽ الح ااال الت ااي ل ااه إليي ااا الق اادس ،اي ااي غار ا ا ًة ب اادماء ش اايدائيا ،وأرض اايا ومقدس اااتيا
تااترب عمى مرأى ومدسع اتمة العربية التي تتحسى إثساً بي اًر؛ لتخاذليا اي الدااح عشيا وحسايتيا.
واي ؾلو:
ميالً _فجاؾ الػىع_ ال تخمي بسئدرؾ الثخيا
جاء العتراض بالجسمة السسية (اداك الؾىؼ) اي

()9

در البيه؛ لتفيد الدعاء.

واي ؾلو:
بالسكخمات عميشا
متيا كالذباب يْخ ز عصفيشا كييسي
د

()3

ما جساؿ الحياة لػ لع نع ْذو كنفجْخ ىجاه في أصغخيشا

اال الحي اااة ل ااؾ ل ااؼ
ج اااء العتا اراض ببي ااه ام ااى ب اايؽ اع ااى الق ااؾل ومفعؾل ااو مق ااؾل الق ااؾل (م ااا جس ا ا
نعذو ،)...و اد حقاق العتاراض تؾضايع الحالاة التاي اناه عميياا الفتااة حايؽ الاه ؾلياا لحبيبياا ،اقاد
كانا ااا اا ااي مرحما ااة الذا ااباب وما ااا اييا ااا ما ااؽ م ازيا ااا ومكرما ااات ،ولا ااذلػ اعتا اارض الذا اااعر البيا ااه بجسمتا اايؽ
اعت ارضاايتيؽ ،اتولااى الجسمااة السااسية (والذااباب ياار ص عظفيشااا) ،ثااؼ بجسمااة اعميااة (و يسااي بالسكرمااات

ايغ جسالياة  ،اقاد أكاد

عميشا) ،وبيذا العتراض حقق الذاعر تأكيداً لمسعشاى وسبا ار اًز تبعااد دللياة ذات
عمى أن جسال الحياة يكؾن بأن يعيذيا اإلندان بكى تفا يميا بحر ة ،متشق ً مؽ مكان لسكان الشحمة
التااي تشيااى مااؽ رحيااق اتزىااار ،وىااذا ل يتحقااق إل اااي اتارة الذااباب التااي يتستااع اييااا اإلندااان بالرااحة

والقؾة والحساس.

وجاء اي ؾل الذاعر:
أحب دب الد ديخ في مػاكب عخس ْظ
ضحػؾ
فكأني بالػرد كىػ
ٌ
د
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .43
( )1الدابق ،ص .110
( )0الدابق ،ص .164
( )0الدابق ،ص .145
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()4

العت اراض بجسمااة الحااال السااسية (وىااؾ ضااحكؾك) باايؽ أر ااان الجسمااة السااسية (كااأني بااالؾرد..

أحبب)؛ لتؾضيع حال الؾرد التي تخيميا الذاعر ،االؾرد يمت

حاؾل نعاش محبؾبتاو ضااحكاً أناو يزاياا

لعرسيا ل لداشيا ،و أنو بيذا العتراض حقق غايتو مؽ تؾضيع حياة تمػ الراىباة العابادة التاي تشتغرىاا

الجشة اي اآلخرة؛ االؾرد يعمؼ بأنيا ذاىبة لشعيؼ الجشان.
واي ؾلو:

شعار تاؿ
الرميب كىػ شعار الدمع أف يشثشي
يطغ
مغ ُّ
د
د

()0

جاااء العت اراض بالجسمااة السااسية (ىااؾ شااعار الداامؼ) باايؽ شااظري البيااه ،وايااو تأكيااد أن إشااارة

الدمؼ واتمان ،وتشفي عشيا أن تكؾن شعا اًر لمقتال والحروب.
الرميب ىي شعار ّ

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .023
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السبحث الثاني :االعتخاض بالجسمة الفعمية:
تتكؾن البشية اتساسية لمجسمة الفعمية ااي ا اى

اؾرىا ماؽ (الفعاى ،والفاعاى) ،ولكشياا اد تداتظيى

بعاادة أشااكال مختمفااة ااأن يشزااؼ إلييااا السفعااؾل بااو أو السفعااؾل تجمااو أو السفعااؾل السظمااق أو الحااال أو

غياار ذلااػ( ،)1ولمعاارب أساامؾب يسياازىؼ اااي الكا م "وسن مااؽ أساامؾب
اي أثشاء الك م ،وأن ذلػ سيتؾ
االعربي الؾاحد يختم

ميااا اسااتعسال الجسااى العت ارضااية

عمى الستكمؼ ،اقد يرتفع اي ميزان الفراحة و د يكؾن بخ ف ذلاػ،

إبداعو اي ميازان الشقاد ،ولاذلػ داسؾا العتاراض إلاى حداؽ و بايع ،وىاذا مساا لاؼ

يأبو لو العربي ،اكان إذا احتاج أن ايخال

القاعدة الذائعة خالفيا ول يزره ما يكؾن بعدىا"(.)1

والعت اراض بالجسمااة الفعميااة ثياار اااي الماااة العربيااة واااي القاارن الكاار ؼ ،ومااؽ ذلااػ نااذ ر ؾلااو

تعالى " :فإن مل رفعلاا ول

رفعلاا فبرقاا اليبز اليت ونادهب اليبس واحلصبزح" (البقرة.)10:

واي شعر عسر أبؾ ر ذة جاء العتراض بالجسماة الفعمياة لتحقياق غارض ماؽ اتغاراض الظارئاة
اي الدياق ،والتشبيو إلى شيء يتسؼ السعشى ومقرد الذاعر ،ومؽ اتمثمة عميو نذ ر ؾل الذاعر:
()3

شئت كمػجيا رماال
او ،إف
د
ردىا فخ د
العتراض بالجسمة الذرطية (إن شسه) وىي تحساى تقر ار لحقيقاة أن هللا سابحانو وتعاالى إذا أراد

ن
اء؛ تن الرااحراء
شاايساً يكااؾ  ،و ااد تحسااى معشااى الاادعاء والرجاااء مااؽ هللا بااأن ايحااؾل جشااة اترض ااحر ً
ىااي مرااشع الرجااال الااذيؽ نحااؽ بحاجااة ليااؼ اااي زمااؽ ثاار ايااو الغمااؼ والفداااد ،وتظاااول أعااداء اتمااة
اإلس مية والعربية.

واي ؾلو:

أأناجيظ يا إميل ،عمى البعج كلمذػؽ كىجو كاتقاده

()4

اعترضاه جسمااة الشاداء (يااا إمياى) وىااي اااي ات اى جسمااة اعمياة اعميااا محاذوف تقااديره (أدعااؾ)،

و د أااد الشداء تخريص الذؾق لمفقيد إميى البدتاني*.
وجاء اي ؾل الذاعر:

عمى أرائكيع ،سبحاف خالقيع عاشػا كما شعخكا ،ماتػا كما بخكا
( )1انغر بشاء الجسمة العربية ،د.

()5

حساسة عبد المظي  ،دار غر ب لمظباعة والشذر ،القاىرة ،1330 ،ص .104

( )1دللة الجسمة العتراضية اي القران الكر ؼ ،أحسد مرغؼ ،أطروحة د تؾراه ،جامعة سظي  ،1الجزائر ،1310 ،ص .114
( )0عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة  ،ص .16
( )0الدابق ،ص .115

* تؼ التعر ب بو اي الفرى الدابق.

( )2عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .054
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العتراض بالجسمة الفعمية (سبحان خالقيؼ) بيؽ الفعى (عاشؾا) ومتعمقاتو مؽ جار والجاار (عماى

أرائكيااؼ) ،و ااد أاااادت الاادعاء ،وىااذا البيااه يحسااى باايؽ ثشايااا حرواااو و مساتااو الدااخر ة والااتيكؼ مااؽ حااال

العاارب ،الااذيؽ يار ااؾن اااي الميااؾ و التستااع بسمااذات الحياااة دون أن يذااعروا باياارىؼ مااؽ إخ اؾانيؼ العاارب
الفقراء والسحتميؽ ،و سؾتؾن دون أن يداشؾا تن ضسائرىؼ ميتة و د ماتؾا اي أعيؽ إخؾانيؼ.
واي ؾلو:
في فزاؤىا مالي عمى جشباتيا َّ
أتعثخ!
ىحي ُّ
الخةى كع ضاؽ َّ

()1

اي ازااايىا) باايؽ أر ااان الجسمااة السااسية مااؽ مبتاادأ
جاااء العت اراض بالجسمااة الفعميااة (كااؼ ضاااق اا َّ
(ىااذه الربااى) وخباار (مااالي عمااى جشباتيااا اتعثاار) ،و ااد أااااد العتاراض ىشااا تؾضاايع الحالااة الشفدااية التااي
كاان عمييااا الذاااعر حاايؽ تااب ىااذه القراايدة ،ايااؾ متعااب ومثقااى مااؽ أعباااء الحياااة مااق ،و ااد باادأ يذااعر
بالزااع  ،و ذااعر ااأن الاادنيا عمااى اادر وسااعيا ضاايقة تاظبااق عميااو وتؾجعااو ،و ااؼ ىشااا أاااادت ثارة تمااػ
اتعباء.
وجاء اي ؾلو أيزاً:
يخجع ،يا ليتشي أعصيتو بعس أماني الحيا ْة
غاب ،كلغ
د
د

()9

العتراض بالجسمة الفعمية السشفية (لؽ يرجع) لمتقر ر بأن محبؾبياا اد ماات ،والسياه ل رجعاة لاو
عمى ىذه الدنيا ،اأ ابيا الشدم تنيا لؼ تسشحو الدعؼ والىتسام.
واي ؾلو:
()3

ما تكتسيغ ؟ أجيبي يا ثػرة في كياني

جاااء العت اراض بجسمااة اعااى اتماار (أجيبااي) بعااد السااتفيام لتفيااد اسااتعجال الذاااعر اااي معراااة
الجا اؾاب ،اي ااؾ اير ااد أن يع اارف م ااا تكتس ااو تم ااػ السا ارأة ،س ااا أن العتا اراض حق ااق الحف اااا عم ااى الج اارس
السؾسيقي الخارجي بيؽ شظري البيه.
وجاء اي ؾلو:
في ال تخجمي مشي ،فسا اشقاؾ أشقاني

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .035
( )1الدابق ،ص .105
( )0الدابق ،ص.161

( )0الدابق ،ص .136
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()4

اعت اراض ب ا الشاىي ااة واعااى السزااارح (ل تخجم ااي مشااي) لتفي اد اللتس اااس ،االذاااعر يمااتسس م ااؽ

محبؾبتو أن تق

وتتحدث إليو دون خجى مشو.

كسا جاء اي ؾلو:
لكششي يا أخت في حيخة مغ أمخه سخعاف ما يفشى

()0

(يااا أخااه) جسمااة الشااداء معترضااة باايؽ اسااؼ لكااؽ الستسثااى اااي الزااسير السترااى بيااا وخبرىااا ،وىااؾ

شبو الجسمة (اي حيرة)؛ لمدللة عمى التشبيو والتخريص.
واي ؾلو:

ال تديغػا ،صاح َّ
الشبي ،فمػال الديغ لع تصخ ػا عمى الخحالف

()9

امؾات هللا عمياو وسامؼ

جاء العتراض بالجسمة الفعمية ( ااح الشباي) لتفياد الساتدراك ،االرساؾل

يشياى السداامسيؽ عاؽ البتعاااد عاؽ أماااكشيؼ ااي السعر ااة وأن ير ازوا الياادف عماى الشراار ،ل عماى جسااع

الاشائؼ.

واي ؾلو:
الحب مات مع الذباب
كفاوه
ُّ
ميالً ..شعشت د
جاااءت الجسمااة الفعميااة (طعشااه وااااءه) لتعتاارض شااظري البيااه

()3

اادره وعج ازه؛ ليحاادث بيااا بيان ااً

لمسعشى اقد حقق مؽ خ ليسا رداً واضحاً ،إذ رر بياا باأن أتاراب الذاباب (الزىاؾ ،والحداؽ ،والظيار،
والذعر ،والدحر) حيؽ حزرت داشو د طعشه وااء الحب؛ تنو اد ماات ماع الذاباب ،إذ بياذه الجسماة
العتراضية أكد عمى وااء الحب وم زمتو لمذباب.
واي ؾلو:
يا نؤكماً أال يشبو جفشيظ بكائي كزفختي كاضصخابي
ىيشع الشديع تيبيغ كشيف األحالـ في األىجاب
كشت ْ
إف د
رحمااه حبيبااة الذاااعر عااؽ ىااذه الاادنيا ،أغسزااه عيشييااا ،وتؾ ا

وبكاااءه عمييااا ،و ي ا

ل تدااسعو و ااد انااه ترااحؾ إن سااسعه

()4

سااسعيا ايااي ل تدااسع نحيبااو

ااؾت الشداايؼ الخااااه ،ىااذا مااا أراده

الذاااعر مااؽ اعتاراض جسمااة الذاارط (إن ىيااشؼ الشداايؼ) باايؽ اسااؼ ااان وخبرىااا؛ ليؤ ااد عمااى ر ااة محبؾبتااو
( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .143
( )1الدابق ،ص .004
( )0الدابق ،ص .012
( )0الدابق ،ص .144
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و ؾة سسعيا ،إل أنيا اليؾم ل تدتجيب لررخة أوجاعو عمى ا ار يا ،إضاا ًة إلاى ذلاػ اقاد حقاق الذااعر
غايتو السؾسيقية اي الحفاا عمى اليقاح.
واي ؾلو:
كعخةج
فصغى بشذػتيا
ْ

كػػػػػأس الصػػػػػػال
عاشيتو
د

()0

نزبت كرمت
حتى إذا
ْ
يرا

كػؤكس مخشفو تخد ْد

الذاااعر ااي البيااه اتول حااال الحبيبااة إذا شاربه ااأس الخساار ،ومااا يراااحبيا مااؽ سااكر

وانعدام لتاؾازن الجداؼ ،إلاى أن تشفاد تماػ الخسار ،و رناؾ إلاى شافاىا تتاردد ،وااي ىاذا العتاراض بالجسماة
(رمه ؤوس مرشفو) بيؽ أر ان جسمة الذرط حقق غاية الذاعر ااي بياان السؾ ا
الفعمية
ا
السحبؾبة مترددة مزظربة وخجؾلة ،سا حقق الحفاا عمى مؾسيقى البيه.

الاذي يجعاى

وجاء اي ؾل الذاعر:
ذ الشجامى
حمػ المداف يخحسو هللا
كخيع األخالؽ أْن د
كاف د
د

اعت اراض الجسمااة الفعميااة (يرحسااو هللا) باايؽ شااظري البيااه

لمذاعر حااد ابراىيؼ.

()9

اادره وعج ازه؛ لاايااة الاادعاء بالرحسااة

واي ؾلو:
الذسػع الرفخاو حيغ سخى الميل كألقى عمى األناـ بثػة ْو
لتخسل مشيا
ركحيا
أحػػػػػخ ْت د
د

()3

شػعم ًة تصعغ الطالـ بمب ْو

جاء العتراض بيؽ السبتدأ (الذسؾح) والخبر (احر ه روحيا) ببيه اماى تخممتاو الجساى الفعمياة،

و د حقق ىذا العتراض غرض الذاعر مؽ تأكياد السعشاى عماى وجاؾد ماؽ ايزاحي ااي ىاذه الحيااة ماؽ
أجا ااى أن يحيا ااا اآلخا اارون ،االذا ااسؾح تحتا اارق لترا ااشع الشا ااؾر اا ااي الغ ا ا م ،وىكا ااذا الحيا اااة ل تدا ااتسر إل
بالتزحيات ،وطؾل السدااة اي ىذه الفا امة حقاق تذاؾ قاً لمستمقاي لسعرااة الخبار الاذي جااء ااي البياه

الثاني.

( )1عسر أبؾ ر ذة اتعسال الكاممة ،ص .156
( )1الدابق ،ص .036
( )0الدابق ،ص .011
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الخالصة:
 تاعد عاىرة العتراض اي شعر عسر أبؾ ر ذة أ ى عاؾاىر النز اااح التر يبااي وروداً ،وربسااا ياادل
ذلػ عمى ترابط وتساسػ الشص الذعري عشده.
 تسيزت الجسى السعترضة اي شعر عسار أباؾ ر ذاة بقرارىا ،اقاد اان تر يبياا ااي اتغماب يعتساد
عمى البشية اتساسية لمجسمة مؽ مدشد ومدشد إليو.

 أاا اااد العت ا اراض بالجسماااة السا ااسية اا ااي شا ااعره التعميا ااق والتقييا ااد ،و التقر ا اار والتأكيا ااد ،والتعجا ااب،
والدعاء ،والتؾضيع.

 أااد العتراض بالجسمة الفعمية التقر ر ،و التخريص ،والدعاء ،واللتساس ،والتشبيو ،والتأكيد.
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الخاتسة
مؽ خ ل الدراسة الدابقة تؾ مه الباحثة إلى مجسؾعة مؽ الشتائ وىي:
 تبيؽ تأثر الذاعر عسر أبؾ ر ذة بثؾرة التجديد اي الذاعر العرباي ،اتغااارت ااي أشاعاره

اؾر

النز اح التر يبي التي حققه لذعره الفرادة والتسيز.
 طاااى عمااى أشااعار أبااؾ ر ذااة عاؾاىر النز اااح التر يبااي مااؽ تقااديؼ وتااأخير ،وحااذف ،والتفااات،
واعتراض ،مسا جعى أشعاره أرضاً خربة لمباحث اي استج ء تمػ الغؾاىر وتحميميا.
 باادا اىتسااام الذاااعر بااالستمقي السعا اار لمذااعر العربااي اكااان مؾاكب ااً لمتظااؾر و حاااول أن يكااؾن
مسي ا اًز عااؽ غي اره مااؽ الذااعراء ،إذ ندااتظيع أن انظمااق عميااو نحااات بااارح اااي و ا

الظبيعااة،

ومدارحي عبقااري اااي نقااى السذاااىد الستحر ااة ااي السعااارك الشفدااية ،واااي الحااروب ،و ااد ساااعده
اي ذلػ النز احات التر يبية التي أسيسه اي نقى شعؾره اي أبيى

ؾر.

 عشد تتبع الباحثة لغؾاىر النز ااح التر يباي ااي شاعر عسار أباؾ ر ذاة وجادت أن عااىرة التقاديؼ
والتااأخير أكثاار عاؾاىر النز اااح التر يبااي باارو اًز اااي شااعره ،و ااد اسااتاميا الذاااعر لتعسيااق الدللااة
وسثرائيا ،وتعد عاىرة تقديؼ الجار والسجرور مؽ أبرز الغؾاىر شيؾعاً اي شعره.
 أسيؼ الحذف اي تحقيق تفاعى بيؽ السرسى والرسالة والستمقي ،االشص ل يق

عشاد حاد معايؽ،

ب ااى يج ااذب انتب اااه الستمق ااي لي ااداع بخيال ااو الذ ااعري لمبح ااث عس ااا ى ااؾ مقر ااؾد م ااؽ دللت وراء
الحذف.
 تباايؽ وعااي الذاااعر بالجسالياات التااي يحققيااا اللتفااات ،والتااأثير عمااى الستمقااي ،واختراااص ااى
ااؾرة مااؽ

ااؾر اللتفااات بدللااة معيشااة لااذا ر ااز عمااى

ااؾر اللتفااات اااي

اايغ الزااسائر،

والعدد ،واتزمشة.
 جاء العتراض بالجسى السسية  ،والجسى الفعمياة بايؽ أر اان الجسماة الرئيداية؛ لتحقياق دللت
مؽ النفعالت الشفدية اي خظاب الذاعر ،واحداث الدىذة والتذؾ ق لمستمقي.

99

ائسة السرادر كالسخاجع
القخ ف الكخيع.
السرادر:
 -0أسػػخار العخةيػػػة ،اإلمااام تبااي البر ااات اتنباااري ،تحقيااق:

بيجااة البيظااار ،السجسااع العمسااي

العربي ،دمذق ،د .ط ،ج.1

 -9أصػػػػػؿ البالغػػػػة ،الذ اايخ س ااال ال ااديؽ البح ارن ااي ،تحقي ااق المجش ااة العمسي ااة ا ااي مؤسد ااة اإلم ااام
الرادق ،مؤسدة اإلمام الرادق لمشذر1000 ،ىا.
الداراج الشحااؾي البااادادي ،تحقيااق الااد تؾر عبااد الحداايؽ
 -3األصػػػؿ فػػي الشحػػػ ،أبااؾ بكاار
بااؽ ّ
الفتمي ،مؤسدة الرسالة ،بيروت ،ط،1663 ،0ج.1
 -0األعسػاؿ الذػعخية الكاممػػة :القرػائج/عسخ أبػػػ ريذػة ،تحقياق :ااايز الدايااة ،ساعد الاديؽ ميااب،
ّجة ،مشذؾرات الييسة العامة الدؾر ة لمكتاب ،و ازرة الثقااة ،دمذق ،1314 ،ج.1

 -5االيزاح في عمل الشحػ ،أبؾ القاسؼ عبد الرحسؽ باؽ اساحاق ،تحقياق :ماازن السباارك ،القااىرة،
1626م.
 -3االيزاح في عمػـ البالغة ،السعاني والبيان والبديع ،الخظيب القزو شي ،تحقيق :إبراىيؼ شاسس
الديؽ ،دار الكتب العمسية ،بيروت ،ط.1330 ،1
 -7البجيع في نقج الذعخ ،أسامة بؽ مشقذ ،حققاو و ادم لاو عباد ل عماي ميشاا ،دار الكتاب العمسياة،
بيروت ،ط.1654 ،1
 -5حاشية الرباف ،شرح اتشسؾني عمى ألفية ابؽ مالػ ومعو شارح الذاؾاىد لمعيشاي ،تحقياق :طاو
عبد الريف سعد ،ج ،1السكتبة الؾ فية ،مرر ،د.ت.

 -6حمية السحاضخة في صشاعة الذعخ ،أبؾ عمي

بؽ الحدؽ بؽ السغفار الحااتسي ،تحقياق :د.

جعفر الكتاني ،دار الرشيد لمشذر ،العراق ،سمدمة تب التراث(.1646 ،)50

 -13الخرػػائز ،أبااؾ الفااتع عثسااان ابااؽ جشااي ،ج ،1تحقيااق :عبااد الحسيااد ىشاداوي ،مشذااؾرات
عمي بيزؾن ،دار الكتب العمسية ،بيروت1331 ،م.

 -11دالئل االعجاز ،عبد القاىر الجرجاني ،رأه وعمق عميو محسؾد شاكر ،دار السدني ،مرر،
ط1661 ،0م.

111

بااؽ الحدااؽ اتسااتر أباااذي ،تحقيااق :حدااؽ بااؽ

 -11شػػخح الخضػػي لكافيػػة ابػػغ الحاجػػب،

الحفغااي و حيااى بذااير مرااظفى ،ج ،1الشاشاار جامعااة المااام
.1633

بااؽ سااعؾد الس ا مية ،ط،1

 -10العسجة في محاسغ الذعخ ك دابو ،أبؾ عمي الحدؽ بؽ رشيق القيرواناي ،تحقياق:

محاي

الااديؽ عب ااد الحسي ااد ،دار الجي ااى لمشذاار ،بي ااروت ،ط .1651 ،2الكتػػػاب ،أب ااؾ بذ اار عس اار ب ااؽ
عثسان بؽ شبر سيؾبيو ،ج ،0تحقيق :عبد الد م ىارون ،مكتبة الخانجي ،القاىرة.

 -10كتػػاب البػػجيع ،عبااد هللا بااؽ السعتااز ،تحقيااق :راتذقؾادااكي ،مشذااؾرات دار الحكسااة ،دمذااق،
.1602

 -12كتػػاب الرػػشاعتيغ الكتابػػة كالذػػعخ ،تبااي ى ا ل الحدااؽ بااؽ عبااد هللا بااؽ ساايى العدااكري،
تحقيق :مفيد سيحة ،دار الكتب العمسية ،بيروت ،ط.1656 ،1

 -13لدػػاف الع ػخب ،ابااؽ مشغااؾر ،تحقيااق عبااد هللا عمااى الكبياار و خاارون ،دار السعااارف ،القاااىرة،
.1651

العكبااري (313ى اا)،
 -14المبػػاب فػػي عمػػل البشػػاو ك اإلع ػخاب ،تبااي البقاااء عبااد هللا بااؽ الحداايؽ ا
تحقيق غازي مختار طميسات ،ج ،1دار الفكر ،دمذق ،ط.1662 ،1

 -15السثل الدائخ في أدب الكاتب كالذاعخ ،أبؾ الفتع ضياء الديؽ بؽ اتثير ،تحقيق :د .أحساد
الحؾاي ود .بدوي طبانة ،دار نيزة مرر ،القاىرة.1663، ،

 -16مفتػػػاح العمػػػػػـ ،اإلم ااام أب ااؾ يعق ااؾب الد ااكاكي ،تحقي ااق نع اايؼ زرزور ،دار الكت ااب العمسي ااة،
بيروت ،ط.1654 ،1

 -13نقج الذعخ ،دامة بؽ جعفر ،تحقياق :د.
ط.1645 ،1

 -11نياية اإليجاز في دراية االعجاز ،اخر الاديؽ

عباد الساشعؼ خفااجي ،مكتباة الكمياات اتزىر اة،
باؽ عسار الارازي ،مظبعاة اآلداب والسؤ اد،

القاىرة1014 ،ىا.
السخاجع:
 -1األسمػب كاألسمػةية ،راىام ىاف ،ترجسة اعؼ سعد الديؽ ،دار ااق عربية.1652 ،
 -1األسمػةية الخؤية كالتصبيق ،يؾس

أبؾ العدوس ،دار السديرة ،اتردن ،ط.1334 ،1

 -0األسمػةية مفاىيسيا كتجمياتيا ،مؾساى ربابعاة ،دار الكشادي لمشذار والتؾز اع ،ط ،1اتردن،
1330م.

 -0األسمػةية كاألسمػب ،عبد الد م السددي ،دار الكتب الجديدة ،لبشان ،ط1333،2م.
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 -2أصػؿ تحميل الخصاب،

الذاوش ،السؤسدة العربية لمتؾز ع ،تؾنس ،ج ،1ط.1331 ،1

 -3االنديػػاح مػػغ مشطػػػر الجراسػػات األسػػمػةية ،أحسااد

و ااس ،السؤسدااة الجامعيااة لمد ارسااات

والشذر والتؾز ع ،بيروت1332 ،م.

 -4بحػث لغػية ،أحسد مظمؾب ،دار الفكر ،عسان ،ط.1654 ،1
 -5البالغة كاألسمػةية عشج الدكاكي،

-6

ح أبؾ حسيدة ،جامعة اتزىر ،غزة1311 ،م.

البالغػػة ك التصبيػػق ،أحسااد مظمااؾب وحدااؽ البرااير ،و ازرة التربيااة والتعماايؼ العااالي والبحااث

العمسي ،الجسيؾر ة الع ار ية ،ط.1651 ،1

 -13البالغػػػػة االصػػػػصالحية ،د .عبا ااده عبا ااد العز ا ااز ميقما ااة ،دار الفكا اار العربا ااي ،القا اااىرة ،ط،0
.1661

 -11بالغة الكمسة كالجسمة كالجسل ،مشير سمظان ،مشذأة السعارف ،اإلسكشدر ة ،ط.1660 ،1
 -11بشاو الجسمة العخةية ،د.

حساسة عبد المظي  ،دار الذروق ،القاىرة ،ط.1663 ،1

 -10بشيػػة المغػػة الذػػعخية ،جاؾن ااؾىؽ ،ترجسااة:

الاؾلي العسااري ،دار تؾبقاال ،السااارب ،ط،1

1653م.

 -10تحػالت البشية في البالغة العخةية ،د .أسامة البحيري ،دار الحزارة ،مرر.1333 ،

 -12التخاكيب الشحػية مغ الػجية البالغية عشج عبػج القػاىخ الجخجػاني ،د .عباد الفتااح لشايؽ،
دار السر خ لمشذر ،الر اض.1653 ،

 -13ججليػػة اإلف ػخاد كالتخكيػػب فػػي الشقػػج العخةػػي القػػجيع ،د.

عبااد السظمااب ،الذاار ة السراار ة

العالسية لمشذر ،ط1660 ،1م.

 -14الجسمة الفعمية بديصة كمػسعة ،ز ؽ امى الخؾ دكي ،دراسة تظبيقية عمى شعر الستشباي،
مؤسدة شباب الجامعة لمظباعة والشذر والتؾز ع ،مرر ،1664 ،ج.1

 -15جػاىخ البالغة في السعاني كالبياف كالبجيع ،الدايد أحساد الياشاسي ،ضابط وتاد يق وتؾثياق:
د .يؾس

الرسيمي ،السكتبة العرر ة ،بيروت.1666 ،

 -16الخصاب الذعخي عشج محسػد دركيػر (دراسػة أسػمػةية) ،أ.د

ا ح ز اي أباؾ حسيادة،

مظبعة السقداد ،غزة ،ط.1333 ،1

 -13الخالصة الشحػية ،تسام حدان ،عالؼ الكتب لمظباعة والشذر ،القاىرة ،ط.1333 ،1
 -11دراسة األسمػب بيغ السعاصخة كالتخاث ،د .أحسد درو ش ،مكتبة الزىراء ،القاىرة.

أباؾ مؾساى ،مكتباة وىباة لمشذار ،عاباديؽ ،ط،1

 -11دالالت التخاكيب دراسػة بالغيػة ،د.
.1654

 -10شعخ الخاعي الشسيخي ،أ .د .عبد الجميى
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ر ؾر ،مكتبة القدس ،غزة ،ط.1330 ،1

 -10شػػعخ عسػػخ أبػػػ ريذػػة ػخاوة فػػي األسػػمػب ،محسااؾد شاافيق لشاايؽ ،شاار ة اتمااى لمظباعااة
والشذر ،القاىرة.1336 ،
 -12صشعة الذعخ ،أرسظؾ طاليس ،ترجسة :شكري

عياد ،دار الكتاب العربي ،القاىرة ،ط،1

1634م.

 -13ضاىخة الححؼ في الجرس المغػي ،طااىر ساميسان حساؾدة ،الادار الجامعياة لمظباعاة والشذار،
اإلسكشدر ة.1665 ،

 -14عمع البجيع ،د .عبد العز ز عتيق ،دار الشيزة العربية ،بيروت.1640 ،
 -15عمع السعاني ،د .حدؽ طبى ،مكتبة اإليسان ،مرر ،ط.1666 ،1

 -16عمع السعاني دراسة بالغية كنقجية لسدائل السعاني ،د .بدايؾني عباد الفتااح اياؾد ،مؤسداة
السختار لمشذر والتؾز ع ،القاىرة ،ط.1312 ،0

 -03عمع السعاني دراسة كتحميل ،د .ر سة محسؾد أبؾ ز د ،مكتبة وىبة ،القاىرة ،ط.1655 ،1
 -01عمػـ البالغة ،راجي اتسسر ،دار الجيى ،بيروت ،ط.1666 ،1
 -01عسخ أبػػ ريذػة دراسػة فػي شػعخه كمدػخحياتو،

إساساعيى دنادي ،دار السعرااة ،دمذاق،

.1655

 -00فغ البالغة ،د .عبد القاىر حديؽ ،عالؼ الكتب ،بيروت ،ط.1650 ،1
 -00الكتابػػة فػػي درجػػة الرػػفخ ،رولن بااارت ،ترجسااة

ب ارادة ،دار الظميعااة لمظباعااة والشذاار،

بيروت.

 -02نحػ التيديخ دراسة كنقػج مشيجػي ،د .أحساد عباد الداتار الجاؾاري ،مظبعاة السجساع العمساي
الع ار ي.1650 ،

 -03نحػ القخ ف ،أحسد عبد الدتار الجؾاري ،مظبعة السجسع العمسي الع ار ي ،باداد.1640 ،
 -04الشحػ الػافي ،عباس حدؽ ،دار السعارف ،مرر ،ج ،0ط.1640 ،0

 -05نطخية المغة في الشقج العخةي ،د .عبد الحكيؼ راضي ،مكتبة الخانجي ،مرر.1653 ،

الخسائل العمسية:
 -0أسػػمػةية االنديػػاح فػػي الػػشز القخ نػػي ،أحسااد غالااب نااؾري الخرشااة ،أطروحااة د تااؾراه ،جامعااة
مؤتو.1335 ،

 -9االلتفػػات فػػي القػػخ ف الكػػخيع إلػػى خػػخ سػػػرة الكيػػف ،خديجااة
جامعة أم القرى1010 ،ىا.
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البشاااني ،رسااالة ماجدااتير،

 -0الجسمة االسسية في ديػاف الفػخزدؽ ،ضاياء جاساؼ ارضاي ،رساالة ماجداتير ،جامعاة أم درماان
الس مية.1311 ،

 -0داللة الجسمة االعتخاضية في القػخاف الكػخيع ،أحساد مارغؼ ،أطروحاة د تاؾراه ،جامعاة ساظي ،1
الجزائر.1310 ،

 -2االنديػػاح التخكيبػػي فػػي ديػػاف الميػػب السقػػجس –لسفػػجى زكخيػػا ،-سااية بااؽ ايااد وأمااال بااؾ ش،
رسالة ماجدتير ،جامعة عبد الرحسؽ ميرة ،الجزائر ،الدشة الجامعية .1314/1313

 -6االندياح في الذػعخ الرػػفي ،ساميؼ ساعداني ،رساالة ماجداتير ،جامعاة ا ادي مربااح ور ماة،
الجزائر.1313 ،

السجالت كالجكريات:
 -1جسالية االلتفات في الخصاب الذػعخي عشػج مفػجى ز ر اا ،أ .اباراىيؼ طبذاي ،مجماة عماؾم المااة
العربية و دابيا ،جامعة ور مة ،ح .1310 ،2
 -1االعتخاض في القخاف الكخيع كدالالتو ،جسيى عدوان ،مجمة اآلداب والعمؾم الجتساعياة ،جامعاة
الدمظان ابؾس ،اعسان.1314 ،
 -0االندياح التخكيبي كجسالياتػو عشػج "أبػي حسػػ مػسػى الديػاني" ،أ .ساميؼ باؾ ز ادي ،مجماة مياة
اآلداب والماات ،جامعة

خيزر –بدكرة ،-الجزائر ،عدد .1313 ،15

السػا ع اإللكتخكنية:
 -0عػػخض نطخيػػة التمقػػي ،يؾس ا

لعجااان ،مقااال مشذااؾر عمااى مؾ ااع دي اؾان العاارب ،اربااط السقااال

.https://www.diwanalarab.com/spip.php?article37470

 -9تحػالت األفعاؿ في الدياؽ القخ ني كأثخىا البالغػي ،د .عباد هللا عماي اليتااري ،جامعاة ذماار-
ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايسؽ ،بح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااث مشذ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااؾر عم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى مؾ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااع  ،4Sharedارب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااط التحسي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى
.https://www.4shared.com/office/lNpR0r1B/____.html

 -0أسػػػمػب االلتفػػػات فػػػي القػػػخ ف الكػػػخيع ،مق ااال مشذ ااؾر عم ااى مؾ ااع اسا ا م و ااب عب اار الذ اابكة
العشكبؾتية ،رابط السؾ ع .https://www.islamweb.net
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