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  إهداء
  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خامت االنبياء و املرسلني    

وخفض جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما  :"جهدي إىل من قال فيهما عز وجلأهدي مثرة 
  "كما ربياني صغيرا

ا كم  إىل من تاهت الكلمات واحلروف يف وصفها ويعجز القلم عن كتابة اي شيء عنها ويف صال
ا أكثرت من الدعوات واليت كانت سندا يف حيايت وغمرتين بعطفها إىل اليت حتمل كل كلمة نطق 

نبع احلنان ومبعث ،اللسان ووضعت حتت قدميها اجلنان كانت املالذ واملأوى سر السعادة والنجوى 
  .أدام اهللا عليك الصحة والعافية ورعاك أمي الغاليةاألمان إليك 

إىل أعظم رجل يف الكون إىل من تواضع يف األرض محدا اهللا بكرة وأصيال إىل من باع راحة شبابه ليشق 
إىل من تعب من أجلي وأعانين على نكبات الزمن وظل ،وأشعل سنني عمره ليضيئها يل يل الطريق 

إىل من كان سببا يف جناحي  إىل من أطفأ ظلمة جهلي وأشعل مصباح عقلي يكافح من أجل مستقبلي
إىل من حصد إيل األشواك عن دريب ليمهد يل طريق العلم إىل من بذل النفس ،وعلمين أن احلياة حتدي 

يس من أجل إسعادي و كلت أنامله ليقدم لنا حلظة السعادة  إىل من أعتربه قدويت  يف احلياة  إىل والنف
  .شفاك اهللا وحفظك ورعاك  أبي الغاليإليك  افتخاربكل  امسهمن أمحل 

ا  امسهاإىل من  أخيت نصفي الثاين ومنبع  محاينر الخيايل إىل أعز هدية أهداين إياها  لتفارقغايل وصور
  . أخي  خديجةوزوجة أم هاني  ن  هي احلنا

 ،إليكم ياشعاع أملي يف احلياة إخويت ،إىل من عشت براءة طفوليت معهم فلم أتصور الدنيا بعيدا عنهم  
المعتز وخاصة اىل من اعزه قليب   اخي الصغري  عبد المالك،عبد الرحمان   ،عبد الغاني  ،مد حم

  .حفظها اهللا لنا  هناءاجلديدة  والرب عمة لمعتصم باهللاو ابناء اخي الكتكوتني الصغريين   باهللا

أطال  و جدتي،رمحة اهللا عليهم   يجداجدتي و إنسان يف الوجود و قدويت يف احلياة إىل روح  إىل أعز
  اهللا يف عمرها



 

كل   و أزواجهم و أبنائهم"أعمامي وعماتي""أخوالي وخالتي" لرؤيتهمإىل من حين قليب إليهم و يسعد 
  .واحد باء مسه

  .ما وجدت وأين حملتاين ___  باليبل__ اىل كل العائلة الكرمية 

  .وعائلتها وصديقاتها  وأختها" حفصة بوسيدي "اىل زميليت اليت شركتين عناء هذا العمل 

صديقات االخريات دفعة قسم  وأيضااعز صديقايت  وسيلة وجميلةهذا اجلهد  عناء شاركويناىل من 
  .واالقتصاد التسيري

 ونصيرةجميلة حبة الذين أخذوا مكانة يف قليب صديقايت يف شقيت وباألخص اىل الغوايل اىل مجيع األ
  .وخاصة مريم يف املشوار الدراسيوزمالئي وزميالتي  الخ...ومليكهعزيزة 

من االبتدائي اىل جامعيت وخاصة اىل دفعة  وأساتذتيمعلمي قليب  وأحباىل اغلى من شافت عيين 
  .االدب 

  .ال كل من رفع قلمه دفاعا عن راية العلم اهدي مثرة جهدي هذه 

  .بكل إخالص ووفاء.. .. .. .. إىل كل من عرفين وأحبين و ساندين

  .ويف األخري أسأل اهللا تعاىل أن جيعل عملي هذا خالصا خملصا لوجهه الكرمي نافعا يستفيد منه اجلميع

  

  

       



 

  
  
  
  
  

  
 إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك، وال تطيب اللحظات
خرة إال بعفوك وال تطيب الجنة إال برؤيتك هللا جل جالله ٓ   .إال بذكرك وال تطيب اال

مة إلى نبي الرحمة ونور - ٔ مانة ونصح اال ٔ دى اال ٔ  العالمينإلى من بلغ الرسالة وا
  .محمد صلى هللا عليه وسلم

نامله ليقدم لنا- ٔ س فارغا ليسقيني قطرة حب إلى من كلت ا ٔ  إلى الذي جرع الكا
شواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم ٔ  لحظة سعادة إلى من حصد اال

بي العزيز حفظه هللا:إلى القلب الكبير ٔ   .ا
 تفانيإلى مالكي في الحياة إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان وال-

 إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي
غلى الحبايب ٔ مي الحبيبة:ا ٔ   .ا

نفسهم،- ٔ ثروني على ا ٔ  إلى سندي وقوتي ومالذي بعد هللا إلى من ا
ظهروا لي ما هو في الحياة  ٔ خواتيإلى من علموني علم الحياة إلى من ا ٔ  وإخوتي ا

طال في عمرهاإلى قرة عيني جدتي حف- ٔ   .ظها هللا وا
مي إلى من معهم سعدت وبرفقتهم  ٔ خوات التي لم تلدهن لي ا ٔ   إلى اال

  الحلوة والحزينة سرت في دروب الحياة
  إلى من كانوا معي على طريق النجاح صديقاتي 

  .هم قلبياإلى كل من نسيهم قلمي ولم ينس 

 



 

  
  
  
  
  

خيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود بها إلى أعوام  نخطو خطواتنا األ ال بد لنا ونحن  
قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك  

  ....جهود كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث األمة من جديدة
محبة إلى الذين حملوا  وقبل أن نمضي نتقدم بأسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير وال

  ....أقدس رسالة في الحياة
  ....إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة إلى جميع أساتذتنا األفـاضل

فـإن لم تستطع فـال  ،فـإن لم تستطع فـأحب العلماء،كن عالما فـإن لم تستطع فكن متعلما"
  "تبغضهم

  :ونخص بالشكر والتقدير
  قصاصي عبد القـادر:األستاذ الدكتور

  :الذي نقول له بشراك قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  "ليصلون على معلم الناس الخير،والطير في السماء،إن الحوت في البحر"

كما أننا نتوجه بكل الشكر والتقدير لراعي األدب ومربيها في جامعة العقيد أحمد دراية  
إلى من وقف  ،ا وحافظ عليناإلى من رعان،إلى من علمنا التفـاؤل والمضي إلى األمام  ،أدرار

  .إلى جانبنا عندما ضللنا الطريق
إلى من زرعوا التفـاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيالت واألفكار  

وأخص منهم  ،ربما دون أن يشعروا بدورهم بذلك فـلهم منا كل الشكر  ،والمعلومات
  .وأم هاني  . ليلى وأمينة: ألختينا
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وما انفك . من املسلم به أن الشعر هو ديوان العرب ووثيقتهم احلية اليت خلدت مآثرهم وتارخيهم األصيل         
بعد جيل، فقد نقلوه عن أسالفهم وطوروه وفق ما استجد هذا اجلنس املميز يسري يف كيان الشعوب العربية جيال 

م ،لينتجوا شعرا ينم عن طبيعة مرحلتهم ، وما آلت إليه أوضاعهم    .من ظروف طارئة يف بلدا
يف مرحلة الثمانينات من  سيماال ،فإن للشعر اجلزائري  ،ولئن محل املشرق العريب أصواتا شعرية رائدة 

القرن املاضي أمساء المعة من الشعراء متكنوا يف ظرف وجيز من تأسيس تيار شعري ذي مسات فنية وفكرية جديدة 
عيسى حليلح ، بلخري عقاب،  ،عز الدين ميهويب  يينهمواستشراف اآليت نذكر من  ،عربوا فيها عن رغبة التغيري  ،

  ...نور الدين درويش 
الدين درويش من أكثر الشعراء اجلزائريني الذين برزوا يف الثمانينات متيزا ، ملا يزخر به شعره من ويعد نور 

خصائص فنية جديرة باهتمام الدارس ، من أجل ذلك آثرنا أن جندي يف حبثنا هذا نوعا من الدراسة األسلوبية 
ا" السفر الشاق"لقصيدة من ديوانه املوسوم ب خفايا النص الداخلية ، ليكون  هالستكنا ، وذلك)الليل يكرب(عنوا

  "دراسة أسلوبية يف قصيدة الليل"الصورة الشعرية عند نور الدين درويش"عنوان هذه الدراسة موسوما ب
ومثة أسباب وجيهة قادتنا ألن نبحث يف هذا املوضوع دون سواه من املواضيع املتاحة ، جنملها يف النقاط 

  :التالية
ة الشعر اجلزائري ، والتعريف بأصواته املتألقة اليت تعاين التهميش ، بغية إظهار متيزها حاجتنا امللحة لدراس.1

ا   .، سيما يف مرحلة الثمانينات اليت اعتربت من أغىن مراحل الشعر اجلزائري فرادة وجتديدافراد
درويش ،إذ جل ما نور الدين : النقص الكبري الذي تعاين منه مكتبتنا يف دراسة نصوص شعراء اجليل أمثال .2

تنصب عليه جهود الدارسني ، إعادة البحوث السابقة لشعراء جزائريني معروفني كشعر األمري عبد القادر ، مفدي 
أحوجها أن تلقى  ، بدل أن يتوجهوا للبحث عن شعرية غري معروفة ، ما...زكرياء ، حممد العيد آل خليفة

عن اإلشادة بدور األسالف يف الشعر اجلزائري ، بالقدر الذي نعين  االهتمام ، وال يعين قولنا هذا ، اإلدبار الكلي
  .فيه أن يواكب الدارس منا اجلديد ، مع عدم قطع أواصره باملاضي

للشاعر نور الدين درويش شعر ملتزم جريء ، ينطوي على معان إنسانية سامية وديباجة حمكمة قوية ، وقد . 3
ارتأينا أن نبحث عن اخلصائص األسلوبية لقصيدة ) السفر الشاق(وانه تأكد لنا ذلك ، منذ قراءتنا األوىل لدي

ا حتوي مسات فنية جتعلها حمل إقبال الدارس األسلويب ا أفضل ما قرأنا يف نظم الشاعر ، كو   .حنسب أ
  :ومنطلقا مما قلناه سلفا تبلورت إشكالية حبثنا هذا كاآليت
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أي مدى أسهم وجودها يف النهوض بشعرية القصيدة وجتلية إذا كان هذا النص حيوي مسات أسلوبية،فإىل .1
  .معانيها وإيصال حمتواها للمتلقي؟

  :ولذلك اقتضت طبيعة موضوعنا أن تكون اخلطة كاآليت
تناولنا يف التمهيد ، مولد ونشأة الشاعر نور الدين درويش وتعرف الصورة الشعرية ، وتعريف األسلوب 

  .واألسلوبية
اإليقاع ووظيفته الداللية والذي درسنا فيه اإليقاع اخلارجي للقصيدة (وأما الفصل األول فقد عنوناه ب

، واإليقاع ...وعالقته مبوضوعها، واإلنزياح الذي طرأ على الوزن من زحاف وعلة، مث القافية فالروي والتصريع
الصيغ الصرفية ، اليت حتدث إيقاعا له داللته يف الداخلي ممثال يف بنية األصوات ، والتكرار والتجنيس فالرتصيع ف

يف حني تناولنا يف الفصل الثاين من الدراسة، الرتكيب وداللته كمبحث أول ، فبدأنا بأنواع مجلة .النص املدروس
. ، مث تناولنا العدول الذي مسها، من تقدمي وتأخري، حذف والتفات...القصيدة، من فعلية وامسية ،خربية وإنشائية

يف املبحث الثاين والذي تناولنا فيه البنية الداللية وجماهلا األسلويب وقد تناولنا فيه عنصرين مهمني يكشفان عن  أما
بدية مفهوما للصورة الشعرية، ونبني طبيعتها، يف  ين درويشدال بنية النص العميقة مها الصورة الشعرية والرمز، لنور
ور النص الشعرية املوظفة يف القصيدة ، لنرصد بعد ذلك رموزها الدراسات النقدية والبالغية، مث نكشف عن ص

  .مز صويف، فرمز ديينر من رمز طبيعة و 
  .لنخلص يف األخري إىل خامتة استظهرنا فيه أهم نتائج البحث وآفاقه

ا، وعملنا قصارى جهدنا  ومل نعن بالدراسات السابقة اليت حبثت يف شعر نور الدين درويش ، على ندر
ال على إدام ة النظر يف القصيدة، باحثني يف أساليبها، وما تفرزه من دالالت خفية، وال ننكر أننا استفدنا يف ا

قذي "حتليل اخلطاب الشعري قراءة أسلوبية يف قصيدة:"التطبيقي من مراجع عديدة خاصة دراسة بكاي األخذاري
يائية مالك ابن الريب فضال عن يوسف األسلوبية يف "للخنساء، إضافة إىل دراسة نور الدين السد " بعينك

،وغريها، ليكون املوضوع الذي طرقناه "يف ظالل النصوص، تأمالت نقدية يف كتابات جزائرية" وغليسي يف كتابه
  .مبثابة خطوة جديدة، فيها حناول التعريف بشعرية مميزة مل تلق نصيبها من البحث

، خاصة أمام تعدد الرؤى واختالفها، فيما وشأن أي حبث، ال خيلو عملنا من صعوبات أعاقت سبله 
  .خيص مستويات التحليل األسلويب، إىل جانب نقص الدراسات اليت تناولت الشاعر نور الدين درويش

على أن ألستاذنا املشرف يدا نائلة يف إجناز هذا البحث، مبحاولته احلثيثة لتربئته من مآخذه، حىت استقام بالشكل 
  .قدمه آلن ، فإليه خالص الشكر والعرفان إزاء مااملتواضع الذي هو عليه ا



 مقدمة
 

 ز  

ويف اخلتام ، أسأل اهللا العلي القدير أن جيعل هذا البحث فاحتة خري لبحوث قادمة وأن يسدد ما طرحناه فيه وينفع 
  .        به كل من يقرأه

* واهللا ويل التوفيق*   
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عرفت مرحلة االستقالل تطورات عدة كانت نتيجة إحساس الشعراء بضرورة مسايرة احلياة 
الذي  يءمن األبرياء الش اآلالفوخاصة بعد نكسة احلرب الغشيمة واليت راح ضحيتها ،املعاصرة 
البحث عن قالب فين جديد يعربون فيه عن روح العصر من بينهم شاعرنا القسنطيين نور  إىلدفعهم 

ت حوله الكتابات فلم يكن بوسعنا    .اجياد نبذة خمتصرة عن حياته إالالدين درويش اليت قَل
وهو خريج معهد  1962ولد نور الدين درويش بقسنطينة عام : مولد ونشأة نور الدين درويش_1

وكان مؤسسا يف رابطة  1990م اإلدارية كان عضوا يف إحتاد الكتاب اجلزائريني عام احلقوق والعلو 
ومنذ ذلك احلني وهو ينشر شعره يف الصحف  1989بدأ كتابة الشعر عام . اإلبداع الثقافية

الت اجلزائرية  م ديوان 2005م البذرة واللهب عام 1992صدر له ديوان السفر الشاق عام ،وا
الت ويف رسائلهم 2000املسافات سنة  م تناول شعره العديد من النقاد والدارسني يف الصحف وا

ليتوفاه األجل عام  ،يوسف وغليسي وحسني محري ،للماجستري والدكتوراه منهم عمر بوقرورة
  1.م2000

  :تعريف الصورة الشعرية - 2
الصورة الشعرية تركيب لغوي ميكن الشاعر من تصوير معىن عقلي وعاطفي متخيل ليكون    

حىت يتمثله بوضوح ويستمتع جبمالية الصورة التزيينية وتعتمد التجسيد  ،املتلقي إماماملعىن متجليا 
ة   .والتشخيص والتجريد واملشا

الكبري  االختالفإذ رغم  ،ال شك أن الصورة الشعرية هي اجلوهر القار يف اخلطاب الشعري 
ا وأمناطها  ا مسة  ،بني البالغيني والنقاد يف حتديد مفهومها ورصد مكونا م يتفقون يف كو إال أ

ا  اآلراءوألن عملنا التطبيقي بالدرجة األوىل فال يعنينا بسط  ،الشعر األصيل   ،واخلوض يف متاها
مث تطبيق ما فهمناه من  ،ثني القدامى واحملدثني فما غرضنا إال تتبع ما خيدم حبثنا من أراء الباح

م   ،وهو إطار املنهج األسلويب البنيوي  ،ألنفسنا  ارتضيناهدون أن خنرج عن اإلطار الذي  ،دراسا

                                                             
 htm04/11/2015.1862 /poet/encyclopedia/org.albabtainprize .www_10:26ينظر  _1

://http 
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ففي األخري يبقى النص هو الذي يقتادنا اىل خصائصه  ،ودون أن نفرض على النص ما ال يتمثل فيه 
  .األسلوبية

رب إىل  التصوير يف الشعر أمثال اجلاحظ الذي تناوله يف معرض موقفه من قضية ولقد نبه النقاد الع
مث وسع عبد  2"إمنا الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير: "إذ يقول  ،اللفظ واملعىن 

  .القاهر اجلرجاين دالالت الصورة لتأخذ أبعادا أكثر مرونة ومشولية
بشكل  ، واالستعارةستند إىل بعض صور البيان كالتشبيه وإذا كانت الصورة الشعرية القدمية ت

فلقد أصبحت الصورة احلديثة معيارا معرفيا معقدا تتداخل فيه  ،تبدو فيه صورا جزئية منطية جاهزة 
فهي جتنح  ،جيعل منها تركيبية  ،القدمية واحلديثة والشعبية باألكادميية  على حنو غريب  الثقافات

تقدم صورا مبتكرة ال جاهزة  ، االستعارةة يف صميمها من الرمز مبتعدة عن للرتكيب والتكثيف مقرتب
  3. منطية 

أن الصورة تنم عن موهبة الشاعر و  ،يبقى لنا أن نقول من خالل هذه الومضة السريعة 
وكشف الروىء الباطنية  ،قدرته على التعبري واخللق والتحليق إىل فضاءات أكثر خصوبة وعطاء 

فنحن نلتمس يف النص بريق التصوير املتوهج الصادر  ،وإذا كان األمر كذلك  ،خله املنحبسة يف دا
من أعماق جتربة الشاعر وهذا األخري قدم لنا  صوره يف ثوب بالغي جديد مستمدا إياها من رؤية 

  .مشولية كلية معربة عن جتربته 
  :واألسلوبيةمفهوم األسلوب  - 3
  :وب لغة لاألس - 3_1

وهي تعين سلبه " مشتق من مادة سلب "بأنه " لسان العرب"منظور يف معجمه  ابنعرفه 
ما  ،والسلب  ،االختالس : فعلوت منه واالستالب  ، وسلبتواستلبه إياه  ،يسلبه سلبا  يءالش

 ،اليت قد قشرت : وسلب الرجل ثيابه واألسالب ،يسلب والفعل سلبته أسلبه سلبا إذا أخذت سلبه 
مات : فله سلبه وناقة سالب وسلوب  ،من قتل قتيال : ويف احلديث  ،ب وواحد األسالب سل

                                                             
  .132ص ،3،1969ط ،بريوت ،حممد عبد السالم هارون : تح ،احليوان ،)أبو عثمان عمرو بن حبر(اجلاحظ  -2
  .329ص ،م2003 ،دار هومة  ،الغموض يف الشعر العريب احلديث: راهيمرماين إب -3
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ا وسلب القصبة والشجرة  ،متام وشجرة سليب  أو ألقته لعنصر ،ولدها  . سلبت ورقها وأغصا
 :النخيلالطويل ويقال السطر من  :الالمالسري اخلفيف السريع والسلب بكسر . قشرها والسلب 

أنتم يف  :يقالواملذهب ،والوجه . أسلوب قال واألسلوب الطريف فهو  ممتد،أسلوب وكل طريق 
  4".الفن : واألسلوب بالضم  ،وجيمع أساليب واألسلوب الطريق تأخذ فيه  ،أسلوب سوء 

  :اصطالحا _2
األسلوب هو صورة خاصة بصاحبه تبني طريقة تفكري وكيفية نظرته إىل األشياء وتفسريها " 

ومن هنا نرى أن تعريف األسلوب  ،هلا وطبيعة انفعاالته فالذاتية هي األساس يف تكوين األسلوب 
ا عن املعاين أو نظم ا ،ينصب بداهة على هذا العنصر اللفظي  لكالم فهو الصورة اللفظية اليت يعرب 

  5". أو هو العبارات اللفظية ألداء املعاين  ،و تأليفه ألداء األفكار وعرض اخليال 
وهذا يعين أن األسلوب هو اللفظ الذي يتكلم به الفرد للتعبري عن مشاعره وإحساسه واليت 

ذا يصبح األسلوب مبثابة مرآة عاكسة لشخصية  .منهيفهم من خالل كال من املعىن املرجو   املنشئو
الفنية وطبيعته اإلنسانية وهو البنية الركيزة اليت قامت عليها النظرية األسلوبية فيما تشغل به عند 

  .ومفاهيمه وقضاياه  وسياجا ته ،تعاملها مع النص ومكوناته وحدوده
األسلوبية هي علم لغوي حديث تبحث يف الوسائل اللغوية اليت تكسب اخلطاب العادي "و 

وتتعدى مهمة حتديد الظاهرة إىل دراستها  ،غريهفتميزه عن  ،والتعبرييةعرية أو األديب خصائصه الش
  6".تدرسها ضمن نصوصها األساس ،وتعد األسلوبية ظاهرة لغوية يف  ،لغويةمبنهجية علمية 

ا دال مركب جذره  فاألسلوب ذو مدلول إنساين " ique"والحقته به "stayle" "أسلوب " كما أ
ذايت وبالتايل نسيب والحقة ختتص بالبعد العلمي العقلي وبالتايل املوضوعي وميكن يف كلتا احلالتني 

 .وبلتفكيك الدال اإلصطالحي إىل مدلوليه مبا يطابق عبارة علم األس

                                                             
  .225_ 224ص  ،مادة سلب  ،1ط ،بريوت  ،دار صادر  ،أبو الفضل مجل الدين بن منظور لسان العرب  -4
  .12ص  ،2004_1425: ط مزيدة ومنقحة تط . مكتبة اآلداب القاهرة  ،سليمان امحد فتح اهللا _ 5
ط . األسلوبية يف النقد العريب احلديث دراسة يف حتليل اخلطاب جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات بريوت ،بدوي احلريب فرحات _6
  .15ص،1،2003
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حناول يف هذا الفصل األول من البحث الوقوف عند مفهوم اإليقاع،  وأمهيته يف رسم معامل   
  .الداللة اللغوية داخل النص 

  :البنية اإليقاعية وتأثيرها الداللي:المبحث األول*
الستكناه خفاياه ومعرفة  أساسيامدخال ،لنص شعري ما اإليقاعيةتعد بنية الدراسة 

نبدأ  إذوحنن ،بالنغمة اليت يضفيها على القصيدة  ذناأليقرع  ما أول اإليقاع أنخصائصه؛ذلك 
خمضعا مستويات عديدة  ،مبحث واسع تتداخل فيه السمات املميزة نقرأهفألننا  ،به األسلوبيةدراستنا 

  .يف سلطته
فظهر يف عروض  ،دائرة اللغة إىلفتحرك  ،تدمث بدأ ميوالغناء باملوسيقى  اإليقاعولقد ارتبط 

  .1كالرسم والنحت والتصوير واملعمار  بأشكالهالفن  إىلووصل  ،الشعر والوزن الصريف واجلرس اللفظي
فالوزن جزء من ،يف الشعر؛فقد التبس مبصطلح الوزن على الرغم من انه امشل منه اإليقاعأما عن       
فالقرآن ،إمنا للنثر كذلك إيقاعه،يقتصر على الشعر فحسب الفاإليقاع ،فضال عن ذلك ،اإليقاع

مما جعل غنيمي هالل يقر ،وكذلك الشأن بال نسبة للمقامات أو اخلطب،مميزا إيقاعاالكرمي حيوي 
يف البيت أي  توايل احلركات  أووحدة النغمة اليت تتكرر على حنو ما يف الكالم :(اإليقاعبان 

  .2)دةوالسكنات على حنو منتظم يف فقرتني أو أكثر من فقر الكالم أو يف أبيات القصي
وأخرى داخلية ،موسيقى خارجية نامجة عن الوزن والقافية والتصريع وغريها لإليقاع أنوحنسب 
لبنية الصرفية من وقع ا هوما تتيحفضال عن التكرار ،والرتصيع والتجنيس األصواتتتأتى من نغم 

  .موسيقي
  
 
 
  

                                                             
 167ص 2005،اإلسكندرية،املعارف منشأة،الكلمة،شعر شوقي الغنائياإليقاع يف :منري سلطان،ينظر 1-
  .436ـ  435ص ،م 1979‘لبنان،دار العودة/دار الثقافة،النقد األديب احلديث:هالل حممد غنيمي - 2
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  :ـ الموسيقى الخارجية1
لفقد ملمحه الشعري ،تعد املوسيقى ركيزة أساسية يف الشعر العريب؛ لو خال شعر من موسيقاه

فالشاعر البارع ،مشاعر القصيدة هلا صلة بالنغم املوسيقي نفسه أننزعم  أننابل "وبات والنثر سواء 
يعرب عنه من  أومبا يصور ،اتهذاملوسيقية لتتناسق وتتموسق يف الوقت  يستغل الدفقات أنميكنه 

  1".إحساس
يتجسد ذلك من خالل عناصرها كالوزن ،إيقاعي أسلويب وتعد املوسيقى اخلارجية ابرز ملمح

  .والقافية والروي والتصريع وغريها من التجليات اليت متنحها املوسيقى
كل   أنبات من اجللي  إذ،كثري من النقاد القدامىباعرتاف ال،للشعرمقوم  أهمولعل الوزن 

 أنحيث اعترب  ،بن جعفر قدامهومن بني هؤالء جند ،تعريف الشعر كان الوزن هو صدر هذا التعريف
به  وأوالهاحد الشعر  أركان أعظم"كما عد ابن رشيق الوزن  ،2الشعر هو قول موزون يدل على معىن

  .3"خصوصية
فقد بات عند بعض ،حسب ما اتفق عليه النقاد ،يف الشعر القدميولئن كان الوزن عنصرا مهما 

اخرتاع لون جديد بات مبثابة موضة  إىلمما قادهم ،را يكبل حرية الشاعرتصشعراء هذا اجليل عنصرا خم
الشاعر له حرية التعبري والتجديد  أنبدعوى ،)قصيدة النثر(عليه هؤالء اسم  أطلق،من موضات العصر

التعبري املوزون املتوهج الصاعد من قمة  إالال يستحق  لقب القصيدة"  أنذلك ،قبلاملست إىلوالعبور 
مصطلح قصيدة النثر  أما،شعر التفعيلة أمسواء يف ذلك شعر الشطرين ،انفعال الشاعر ومعاناته وصدقه
 وأمهية،وعليه فالبد من االعرتاف بدور املوسيقى يف الشعر العريب 4"ففيه خلط وفوضى واضطراب 

  .وزن كعنصر مهم من عناصرهاال

                                                             
 9ص ،)ت.د(،اإلسكندرية،املعارف التجديد املوسيقى يف الشعر العريب، منشأة:عيد رجاء-1

  17ص ،1979ط،اخلاجني، مصر مكتبة،مصطفى كمال:الشعر، تح نقد:ابن جعفر قدامة،ينظر2-
الطباعة الشعبية ،احلميد حممد حمي الدين عبد:تح،يف حماسن الشعر وآدابه ونقده العمدة،أبو علي احلسن القريواين:ابن رشيق-3

  .134ص ،2007،اجلزائر
  .202ص ،1990،1ط،مصر،اخلاجني مكتبة،التجربة اإلبداعية يف ضوء النقد احلديث:صابر عبد الدامي4-
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رافدا هاما ،نور الدين درويش من شعراء جيل رأى يف الرتاث الشعري القدمي أنغري خفي 
 باستيعاعلى  األجدرلذا فقد آثر الشعر املوزون املقفى كونه  ،أحاسيسهالحتواء جتاربه ونقل 

قصائد بروح عمودية حاول من خالهلا  )السفر الشاق(جند يف ديوانه األول  أن ،و إذنر فال غ،أفكاره
ا قدمية شكال،أن ميزح بني األصالة واملعاصرة   معاصرة مضمون،كو

  :ـ وزن القصيدة وعالقته بموضوعها1ـ1
 وإيقاعهمن يقرع األذن  جبرسه  أول"الوزن احد جتليات املوسيقى اخلارجية؛فهو  أنمن املعلوم 

  .1"يبدأ دراسته باإليقاع وعلى رأسه الوزن أن األسلويبمن اجل ذلك بات على الدارس ،املنظم
تشكلت من تفعيلة واحدة تتكرر يف  ما وهي،فهي موحدة صافية،العربية كثرية متنوعة وأوزان 

كاملتقارب واهلزج والرجز واملتدارك والرمل والكامل، وأخرى ممتزجة كالطويل والبسيط ،شطري البيت
  .واخلفيف

 األوزان أكثروهو من  البحر البسيط، رويش من حبور الشعر العريبولقد اختار نور الدين د
وال تزال نسبته مرتفعة ،%05،13فقد بلغت نسبته يف الشعر اجلاهلي ،الشعر العريب القدمي شيوعا يف

الشعر اجلزائري يأيت البسيط يف املرتبة  ففي، يتجه فيه الشعراء اجتاها تقليديايف الشعر املعاصر الذي 
  ،2%47،12اخلامسة بنسبة بلغت 

فقد اعتمد ، ن شعراء عصره اجلزائرينيأيف ذلك ش هنأش درويش،مثة فان الشاعر نور الدين  ومن
  .3"بساطة وطالوة"اقبل عليه ملا فيه من  أنعجب  وال،هذا البحر يف كثري من قصائده

  
  

                                                             
  .80ص ،2007 ،اجلزائر ،للخنساء>> قذى بعينك<<قراءة أسلوبية يف قصيدة،حتليل اخلطاب الشعري:بكاي اخذاري1-
  .114ص  ،م2003،احتاد الكتاب اجلزائريني ،اإليقاع يف الشعر اجلزائري: النجا حسني أبو،ينظر2-
  .269ص  ،مناهج البلغاء وسراج األدباء:) احلسن حازم  ابو(القرطجاين3-
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من :"إذ يقول يف هذا املضمار،الذي يعلي من شأن البسيط والطويل حسب حازم القرطاجين
حبسب جماريها من  ختتلف أمناطه ،تتبع كالم الشعراء يف مجيع االعاريض وجد الكالم الواقع فيها

  .1"فأعالها درجة يف ذلك الطويل والبسيط،ووجد االفتتان يف بعضها أعم من بعض،األوزان
  2:وللبحر البسيط ست صور هي  
  .2×مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن،العروض خمبوتة والضرب كذلك/ 1
  .2×مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن:العروض خمبونة والضرب مقطوع/ 2
  . 2×مستفعلن فاعلن مستفعلن:جمزوء البسيط/ 3
  :جمزوءة والضرب مذيلالعروض / 4

  مستفعلن فاعلن مستفعالن مستفعلن فاعلن مستفعلن
  :والضرب مقطوع العروض جمزوءة/5

  مستفعلن فاعلن مفعولن مستفعلن فاعلن مستفعلن
  ×مستفعلن فاعلن مفعولن: العروض مقطوعة والضرب مثلها/ 6

ما جيعل هذا البحر من أكثر حبور الشعر  ،تنوعها واختالفها ،ولعل ما يالحظ يف صور البسيط
  .حازم القرطاجين أشاركما   ،فضال عن الطويل ،غنائية ورحابة

وحتديه ،بحر البسيط كان مبثابة الوعاء الذي صب فيه نور الدين درويش لواعج شكواه وحريتهف
جيود يف " وصدق من قال مع أنه ،الصارخة الرافضة لواقعها ،فجسد جتربته الشعرية احلزينة ،وصموده

جيسده تقطيع وهذا ما  3"اإلنسانإال انه يف الوقت ذاته جيود يف اجلانب الشجين من ،التعبري عن القسوة
  :األبيات

  الليل يكرب واآلهات والضجر
  الليل يكرب واآلهات وضضجرو

                                                             
  .268ص  ،املصدر نفسه-1
  .37ص،للخنساء" قذى بعينك"يف قصيدة  أسلوبيةحتليل اخلطاب قراءة : االخذاري بكاي-2
  .155ص  ،1988 ،الكويت ،ذات السالسل للطباعة والنشر ،دراسات تطبيقية يف الشعر العريب،بدوي عبده3
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0 // /0 / /0//0 / //0//0/0/  
  مستفعلن  فعلن متفعلن   فعلن
  بكم تباع خيوط الصبح ياقدر

  ياقدرو بكم تباع خيوط صصبح
0/// 0/    /0/0 /0// 0//  

  متفعلن فعلن مستفعلن فعلن
  أظل اسأل وحدي هاهنا قلقا

  أظل اسأل وحدي ها هنا قلقا
0///  0//0/   0/0/ 0/0/   /0//  

  متفعلن فعلن مستفعلن فعلن
  الجنة عانقت حزين والبشر

  الجننت عانقت حزين والبشر
/0// 0//  0/0/  0//0/  0///0/  

  لن فاعلن  مستفعلن فعلنعمستف
فان ،تفعيالت حيوي كل بيت منها مثانية،كانت القصيدة حتوي على ستة وثالثني بيتا  وإذا

ا هو   .تفعيلة 288جمموع تفعيال
وذلك يبدو جليا من خالل التقطيع ،متنوعة إيقاعاتوقد وردت تفعيالت القصيدة موزعة على 

  :العروضي لبعض أبيات القصيدة
  أصودر احلب أم نبضي خييفهمو
  أصودر حلبب أم نبضي خييفهمو

0///0// 0/0/ 0/ /0/0  //0//  
  فعلن   متفعلن فاعلن مستفعلن
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  أم أنين بشر وحدي وهم حجر
  أم أنين بشرن وحدي وهم حجرو

0/// 0// 0/0/ 0/// 0/  
  لن فعلن مستفعلن فعلنعمستف

  الليل يكرب جاسوس يالحقين
  الليل يكرب جاسوس يالحقين

0///0// /0/0/ //0/ /0/0/  
  مستفعلن فعلن متفعلن فعلن

  يف كل ثانية يبدو ويسترت
  ويف كل ثانيتني يبدو ويسترت 

0///0// 0/0/ 0///0/ //0/  
  مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن

  من البحر البسيط األبيات
  الراء:حرف الروي

  ).///0(فعلن:القافية
  :ـ الزحافات والعلل2ـ  1

البحر  إطاريلحق التفعيلة تغيري قد ال يكون الزما وقد يكون اختياريا، دون أن خيرجها من 
  .الذي تنتظم فيه،  ويسمي علماء العروض هذا التغيري زحافا أو علة

فالزحاف هو تغيري يلحق ثواين أسباب األجزاء للبيت الشعري يف احلشو وغريه حبيث أنه إذا "
دخل الزحاف يف بيت من أبيات القصيدة،  فال جيب التزامه فيما يأيت بعده من األبيات،  وهو نوعان 

ذي يلحق بسبب من األجزاء، أما العلة تغيري خمتص بثواين األسباب واقع يف العروض مفرد وهو ال:
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هلا، أي أنه إذا حلق بعروض أو ضرب يف أول بيت من القصيدة، وجب استعماله يف  والضرب، الزم
ا،  والعلل نوعان إحدامها تسمى بالزيادة واألخرى بالنقصان   .1"سائر أبيا

لعلة إال تغريات تظهر مدى الرحابة املمتدة إلمكانية البحور،  ومهما يكن، فما الزحاف و ا
وإذا كان من املعلوم أن حبر البسيط من .فسوف يتفرع من البحر الواحد أشكال متعددة من األوزان

أكثر حبور الشعر تعرضا ملثل هذا العدول،  فلقد تبني لنا بعد تقطيع كل أبيات القصيدة أن التغريات 
  .اللتني هلما دور يف نقل أحاسيس الشاعر،تتمثل يف اخلنب والقطع ،سيطاليت مست حبر الب

أي ،)فعلن(فتصبح ) مستفعلن(، وعلى)فعلن(فتصبح ) فاعلن(وهو زحاف يدخل على :الخبن- 1
  .حذف الثاين الساكن

موع وإسكان ثانيه أخروهو علة حدها حذف :القطع- 2   ).فعلن(تصبح )فاعلن(فتفعيلة ،الوتد ا
  :اآليتوجند ذلك جمسدا يف اجلدول 

  نسبتها المئوية  عددها  أنواع التفعيـــالت
 %50،68 148  السالمة

  %97،48 143  المخبونة
 0،34%  1  المقطوعة

  
  :يف عجز البيت الثالث أخرىنالحظ ظهور تفعيلة ،التفعيالت اليت بيناها يف اجلدول إىل باإلضافة

  أصودر احلب أم نبضي خييفهمو
  أصودر حلبب أم نبضي خييفهمو

0///0// 0/0/ 0/ /0/0  //0//  
  متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن

  أم أنين بشر وحدي وهم حجر

                                                             
  .19،15ص  ،1ط،دار اجليل ،سعيد حممود عقيل:وتر شر،ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب،أمحداهلامشي -1
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  أم أنين بشرن وحدي وهم حجرو
0/// 0// 0/0/ 0/// 0/// 0/  

  لن فعلن مستفعلن    فعلنعمستف
) متفعلن وفعلن(ومهاظهرتا بشكل واضح ،تفعيلتني مثةأن فبعد تقطيع عجز هذا البيت الحظنا 

ويبدو أن هذه التفعيلة هي مزاحفة دخلها ) مستفلن(ظهور التفعيلة األوىل من العجز  إىل باإلضافة
يعين البسيط إمنا املبحث من حبور  والشك أن هذا الزحاف ال،الكف وهو حذف السابع الساكن

  .الشعر
  :اجلدول ميكننا أن نالحظ ما يلي إىلوبالعودة 

وحي وقد ت) اخلنب(التفعيالت الساملة تكاد تقارب عدد التفعيالت اليت وقع فيها الزحافـ يبدو أن 1
ومن جهة أخرى سالمة ذات الشاعر اليت ،بااللتزام بالقاعدة العروضية من جهة اإليقاعيةالوحدات 

  .تثبت على قرار بعد أن واجهت ظالما جعلها ال،خرجت منتصرة
لى حالة االضطراب والتشتت الذهين اليت عاشها كما يدل وجود التفعيالت املخبونة ع

يف حني مل يأت إيقاع التفعيالت املقطوعة إال مرة واحدة إذ ،وعلى استمرار رحلة الظالم ،الشاعر
خيفي أن  وال،والقطع من اهلجر،من القصيدة17)البيت(يف،)فعلن(اليت أصبحت،)فاعلن(مس التفعيلة

حينما كان يشعر ،لذلك مل ترد هذه العلة إال مرة واحدة،يريد أن ينهي رحلته أو يقطعها الشاعر ال
  .وهي احلالة اليت حالت وبني حمبوبته،بالقيود واحلصار

لذلك فإن تلك ،الشاعر يريد أن يتحرر وخيرج من الرتابة اإليقاعية يف بنية املوسيقى الشعرية،فإذا
وتظهر الوضع ،ع القصيدة مبا يتيحه حبر البسيط من إيقاع مميزالتغريات توحي برغبته يف تنويع إيقا 

ورغم ما اعرتى القصيدة من زحاف يف األبيات اليت ،من خالل حالة املواجهة والقيود،الذي يعيشه
  .أنفا إال أن هلا إيقاعا موسيقيا جذابا ينبئ عن متكنه يف صناعة القريض إليهااشرنا 
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  : ـ نظام التقفية وداللته3ـ1
خيفى أن كثريا من النقاد  وال،د القافية ركنا مهما من أركان القصيدة يف بنائها وموسيقاهاتع

إذ جيعل أمهيتها توازي ،ومن بني هؤالء جند ابن رشيق القريواين،القدامى قد نوهوا بدورها يف الشعر
حىت يكون ،شعرا يسمى القافية شريكة الوزن يف االختصاص بالشعر الذي ال:"أمهية الوزن حيث يقول

  .1"له وزن وقافية
القافية هي آخر كلمة يف :"يقول ولقد عرفها نور الدين السد وبني داللتها ودورها يف الشعر، إذ

البيت الشعري مع مراعاة اتفاق أبيات القصيدة يف صوت الروي وتكراره وفق نظام حيقق  من خالله 
ذا املعىن هي مبثابة فواصل موسيقية تثري انتباه،والشعرية يف القصيدة األسلوبيةالوظيفة  املسرود  فالقافية 

  .2"له يف النص واملتلقي خارج النص وحتدث فيها اللذة ومتعة
  :متثل القافية يف القصيدة يف املقطع الصويت األخري من البيت

  العازفون تلت أوتارهم حسدا
  العازفون تلت أوتارهم حسدا

0///0//0/0/ 0// /0//0/0/  
  مستفعلن فعلن مستفعلن   فعلن
  والسامعون بكاس مرعب سكرو
  وسسامعون بكاس مرعب سكرو
0///    //0/ /0///0//0/0/  

  مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن
  فعلن) ///0سكرو(القافية

ا تنتهي مبتحرك مع ومعلوم أن القافية املطلقة تتناسب .فالقافية هنا مطلقة غري مقيدة؛أي أ
  .إذ أن الشاعر يريد أن القيود مطلقا صرخاته الداخلية،املضمون وخصوصية التجربة

                                                             
  .151،152ص،ونقدهوآدابه العمدة يف حماسن الشعر :رشيق ابن1-

  .3ص،1999،جامعة اجلزائر،جملة اللغة واألدب،املكونات الشعرية يف يائية مالك بن الريب:السد نور الدين-2



 اإليقاع ووظيفتــــه الداللية                                                         :      الفصل األول
 

 
22 

 إىلالقافية املوحدة يف قصيدته بدل املنوعة، منسجم مع توجهه  إىلاجتاه الشاعر  أنكما 
  :كله يظهر على طول القصيدة على االبتداع،   وهذا اإلتباعاحملافظة على الوزن،   حيث آثر 

  الجرح ال بل هدني الحدرو يفوقنيمخيلتي                       اسودتالليل يكبر 
0/// 

  1سانتحرو أوللقلب اجل يومها لغد                    يقول لي القلب عجل  أقول
0///  

من املغامرة،  خاصة وان هذه القافية  أكثرالشاعر يبحث عن االستقرار وااللتزام  أنهذا يعين 
حيقق  أن،  ولعل للروي باعتباره آخر حرف يف بنية القافية،  )السفر الشاق(متواترة يف اغلب ديوانه 

ا البيت،  فكان املتلقي  مسافاتمن خالل تكراره على  اإليقاعيةالقيمة " ثابتة هي احلركات اليت يكو
  .2من التفعيالت بعد العدد نفسه إيقاعيةينتظر ضربة 

حتتل يف  إذوالقصيدة على روي الراء،  وقد كثر استخدامه يف الشعر العريب قدميه وحديثه،        
،كما حيتل املرتبة نفسها يف الشعر اجلزائري %13.7بنسبة قدرها  األوىلشعر امحد شوقي مثال املرتبة 

،  %23.63 ،حيث تبلغ نسبته عند مصطفى الغماري%19.18من حيث كثافة استخدامه نسبة 
  .3%14.28وعند عز الدين ميهويب

مثة ثالث قصائد طويلة اختار الشاعر من  أنوكذلك الشأن بالنسبة لنور الدين درويش، حيث        
ا، وعدد )الليل يكرب(بينها قصيدة  د بيتا، وقد اشبع هذا الروي بالواو،  ملناسبته الضمة ليمت 34 أبيا

فهو ينطق  صوت لثوي،  جمهور، مكرر،"وصوت الراء. الصوت،  وجيسد حالة الشاعر التواقة للمجد
  .4"بقرع اللسان قرعات متكررة فوق مغارز الثنايا بقليل وجيمع بني الشدة والرخاوة

                                                             
  .37ص،السفر الشاقدرويش نور الدين -1
  .41ص،2001،1ط،سوريا،اجلوار دار،والصوفية األسلوبية:داوود سليمان أماين-2
  152 ـ151ص،اإليقاع يف الشعر اجلزائري:النجا حسني  أبو،ينظر-3
 .:113ص،دراسات تطبيقية يف الشعر العريب،بدوي عبده-4
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اللسان والشفتني،   وهو خمرج سهل  أسلةمن احد احلروف الذولقية اليت خترج من طرف :"كما انه
  .1"السرعة و الفصاحة أوالذالقة  ىلإيفضي 

،  وخيرس صوته،   لذلك أفكارهفصوت الراء يوحي بان الشاعر ينبذ احلاضر املعتم الذي يكبل 
يقف يف  أنصوت روي جهوري من شانه  إىل وإمناروي مهموس خافت يكرس صمته،  إىلمل يلجا 

احلركة املضمومة تتناسب مع  أنكما ،وجه الظالم،   ويكرس رغبته يف املواجهة، والراء بذلك خليق 
صوت الراء،   ومع حالة الشاعر الذي حياول التماسك والصرب متظاهرا بالقوة واملواجهة، ولو انه اختار 

  .الفتحة ملا عربتا عن انفعاله وموقفه الرافض للخضوع أوالكسرة 
  :التصريع:4-1

ا  لتصريع ظاهرة أسلوبية صوتية هامة،ا      أن "اخلارجي للقصيدة وحده اإليقاعتعزز  أنمن شا
يكون البيت عروضه وضربه متحدي القافية، ويكون ذلك يف مطلع القصيدة وهنا يتبع وزن العروض 

  .2"األبياتوزن الضرب مع جواز اختالف االعاريض عن االضرب يف باقي 
جعله مسة الشعراء  يدل على براعة الشاعر وقدرته يف نسج قصيدته ما أنللتصريع ولعل      

يدين كامرئ القيس والنابغة الذبياين    .متام وغريهم وأيبا
ج العرب يف      إىلالشاعر  أن، ما يثبت األسلوبيةهلذه اخلاصية  إتباعهولقد انتهج نور الدين درويش 

من القصيدة  األولاختتام مصرعي البيت  إىلتقن التصريع، ويتجلى للوزن والقافية،  ي إتقانهجانب 
  ):فعلن(مبقطع صويت واحد،   فالعروض والضرب كالمها على وزن 

  3والضجر                           بكم تباع خيوط الصبح يا قدر واآلهاتالليل يكبر 
، كما عرف عن أخرىقصة  أوحادثة  إىلكونه مل ينتقل   األبياتيصرع يف بقية  أن يشأومل         

سبيل  إىلينقل الشاعر موضوعا واحد يتصل برحلته الشاقة  إمنا، األسلوبالعرب يف استخدامهم هلذا 
  .النور  إىل وصول كلماته

                                                             
  .198ص،تأمالت نقدية يف كتابات جزائرية،يف ظالل النصوص،يوسف وغليسي1-
  .55ص،التجديد املوسيقي يف الشعر العريب،عيد رجاء2-
  .36ص،درويش نور الدين السفر الشاق3-
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  :الموسيقى الداخلية -2
اليت ختص املوسيقى اخلارجية للقصيدة،     األسلوبيةحتدثنا فيما سبق عن بعض السمات        

تتعلق باملوسيقى  أخرىمثة مسات  أن، والشك ...كالوزن وما يطرأ عليه من عدول والقافية والتصريع 
تعىن بدراسة موسيقى النفس اليت تنبعث من صوت احلرف والكلمة،   وهي موسيقى "الداخلية اليت 

حركاته وجهره، وصمته ومده وتنبعث وفق حالة الشاعر ضابط هلا،   تتفاعل مع احلرف يف  عميقة ال
  .1"ا  فتتأثرالنفسية 

  :واملوسيقى الداخلية يف النص تتجلى يف عناصر هي 
ــذه الدراسة،الصــرفية الصــيغ،رتصيعوال التجنيس،التكرار،األصــوات هندســة  ســنحاول أن ،وحنن 

مع ،نركز على بعض الظواهر األسـلوبية املنبثقـة عـن املوسـيقى الداخليـة ألمهيتهـا يف بنيـة اخلطـاب الشـعري
ا مع إيقاع القصيدة ومدى تأثريها على املتلقى،حماولة إبراز داللتها اخلفية   .فضال عن مدى انسحا

  :ـ الهندسة الصوتية ووظيفتها1ـ2
ذلك أن الوظيفة الشعرية هلندسة ،إن للصوت قيمة وتأثري الفتان يف بنية نص شعري ما     

فاألصوات هي ،األصوات تعد ظاهرة أسلوبية يتم من خالهلا اإلسهام يف حماصرة املعىن العام للقصيدة
وهي اليت تشكل التمايز الداليل للكلمات وحتدد الفروق بني ،األساسية املشكلة للغة اخلطاب البىن

  .تكتسي دورا مهما يف الدراسة األسلوبية،فالبنية الصوتية إذن" 2الدوال واملدلوالت
هورة واألصوات املهموسة    لقد لقيت أصوات القصيدة تنوعا بني األصوات ا

  :يتوذلك ما يبينه اجلدول األ
  
  
  

                                                             
  .262ـ  261ص  ،الرؤية والتطبيق األسلوبية: العدوس يوسف أبو1-
  .36ص  ،املكونات الشعرية يف يائية مالك ابن الريب ،السد نور الدين2-
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  األصوات المهموسة  األصوات المجهورة
ب ـ ج ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ ض ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ل ـ م ـ 

  .ن ـ و ـ ي 
ا ـ ت ـ ث ـ ح ـ خ ـ س ـ ش ـ ص ـ ط ـ ف ـ ق 

  .  ـ ك ـ هـ 

  
  :من خالل املقاطع البيتني اآلتيتني" الليل يكرب"وتتجلى هذه األصوات يف قصيدة 

  .الليل يكبر واآلهات والضجر       بكم تباع خيوط الصبح ياقدر
  1.ظل اسأل وحدي هاهنا قلقا        الجنة عانقت حزني والبشر

  
  أصوات مهموسة  أصوات مجهورة

ل ـ لي ـ ي ـ برـ وـ ضجر ـ ب ـ م ـ ب ـ ي ـ 
در ـ ظل ـ ل ـ و ـ دي ـ ن ـ ل ـ جن ـ ع ـ ن ـ 

  زني ـ و ـ ب ـ ر

ـ ت ـ ا ـ خ ـ ط ـ ص ـ ح ـ ق ـ ا ـ سا ـ  ك ـ اه
  .ح ـ ها ـ هـ ـ ق ـ ة ـ ق ـ ح ـ ش

  
هورة على األصوات املهموسة، فمن جمموع  ،ولقد جتلى لنا بعد اإلحصاء    هيمنة األصوات ا

هورة  صوتا،)1442(األصوات اليت تشكل القصيدة  صوتا، )1043(كان عدد األصوات ا
والشك أن  27،66%أي بنسبة)399(بينما وردت األصوات املهموسة  72،33%بنسبة 

فكأن الشاعر يريد أن جيهر بصوته تأكيدا عن ،للجهر قيمة صوتية توحي بالقوة أو الرفض والتحدي
ومواجهته له وتطلعه للمستقبل بقوة ومحاس، ويتجلى ذلك  ،موقفه رافض للواقع الدامي الذي حيياه

  :من خالل املقاطع اآلتية

                                                             
  .36ص  ،درويش نور الدين السفر الشاق-1
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 ،قمر،سيذبل،ضجر،السمع،جذر،اخضوضرت،دع،يدفعني،بشر،الليل،دموع 
  ........يزدهر،حجر

ا يف نقل حقيقة األمل ،لألصوات املهموسة كذلك دورها املهم يف النص،ومن جانب آخر كو
فحضورها هـ وحضور لذات الشاعر اليائسة احملتارة اليت ،املتولد من حالة التكبيل واحلرية واالثنني

ا بدل إطالقه  ،وهو ما يتواءم وينسجم مع جتربته اليت حاول حثيثا أن ينقلها للملتقي،حبست صو
  :أم بإخفاء صوته اهلمس احلبيس ،سواء جبهر وحتد

رق يستتر ـ اسكت ـ صوت ـ تنفس ـ حسد ـ الحس ـ جاسوس ـ الشمس ـ توقف ـ صالة ـ تش
  .....ثانية ـ الشهر ـ اشتهر 

 ،باعتبارها أصوات جمهورة،فكان هلا حضورا فعاال مميزا،)األلف،الياء،الواو(أما عن أصوات املد    
بوضوحها يف السمع إذا قيست باألصوات "تتميز  زفراته، كما وإحراج،فهي تتيح للشاعر مد صوته

  .1"الساكنة
م تعبريا عن حالة شعورية ما ولعل نونية ابن  زيدون خري ،وكثريا ما جينح الشعراء ملد أصوا

كما أن يف الشعر العريب ،مثال على الدور الذي يلعبه املد يف بث حالة الشاعر احلزينة الشاكية
  .قدميه وحديثه من ذلك الكثري

ولة التنفيس عما خيتلجه من حما،يف استخدامه للمدات وقد نتلمس يف نص نور الدين درويش
  : قيد ورغبة يف املواجهة ونرى ذلك جمسدا يف البيتني اآلتيني

  أنا المعذب في حزني وفي فرحتي             أنا المكابد في صمت أنا الضجر
  2.أنا الدموع التي تبكيك دائمة                   أنا األغاني التي عنتك والوتر

مما ،آهاته وإطالق،يريد أن يبث شكوى عذابه وحزنه،املدات وقد استخدم كل هذه،فالشاعر
  .يشيع نغما أو إيقاعا ينسجم مع الداللة أميا انسجام

                                                             
  .30ص ،1979،5ط،القاهرة،مكتبة األجنلو املصرية،اللغوية األصوات،أنيس إبراهيم-1
  .38ص  ،السفر الشاق،درويش نور الدين-2
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  :ـ التكرار وأثره الداللي2ـ2
تساهم يف تكثيف اإليقاع املوسيقي يف النص الشعري وتوكيد ،يعد التكرار ظاهرة أسلوبية هامة

دون ،فالشك أنه حينما يكرر كلمة ما،بالنسبة للشاعر الظاهرة املكررة والتعبري عن مدى أمهيتها
ولقد نبه النقاد العرب ملثل هذه .إمنا يريد أن يلح على فكرة معينة يف ذهنه،غريها يف قصيدته

بأن كشف عن مواضع احلسن والقبح يف ،)العمدة(حيث أفراد ابن رشيق بابا يف كتابه،الظاهرة
وللتكرار مواضع حيسن فيها  ومواضع يقبح :"قاله ومما.طرحهمنحا الشواهد اليت تعضد ،التكرار

فإذا تكرر اللفظ ،فأكثر ما يقع التكرار يف األلفاظ دون املعاين وهو يف األلفاظ دون املعاين أقل،فيها
  .1"واملعىن مجيعا فذلك اخلذالن بعينه

العريب تتكون من ،   فبحور الشعر أيضايف الشعر قائم على التكرار  اإليقاعياجلانب "كما أن 
مقاطع متساوية، والسر يف ذلك يعود إىل كون التفعيالت العروضية متكررة يف األبيات،   ففي 

 مستفعلن(،  وكما يف الرجز )فعولن فعولن(بعض البحور تتكرر التفعيلة نفسها كما يف املتقارب 
ع متساوية،   إن هذا ، باإلضافة إىل أن التفعيلة نفسها تقوم على تكرار مقاط)مستفعلن مستفعلن

متكررة،    أصوات إالالتكرار املتماثل أو املتساوي خيلق جوا موسيقيا متناسقا، فاإليقاع ما هو 
  2..."املكررة تثري انفعاال ما  األصواتوهذه 

اليت تتيحها دراسة  األسلوبيةجانب املالمح  إىلالتكرار  أنتقرر كل ذلك، نعرتف  وإذا
القصيدة وبث احلالة النفسية، اليت يعانيها الشاعر نور  إيقاعيف تعزيز ، يسهم اإليقاعيةالبنية 

  .الدين درويش 
  : قسمني إىلبان نقسم التكرار  نستكنه هذه الظاهرة يف القصيدة حمل الدراسة، أنوسنحاول 

  ).حرفا  أمفعال  أمامسا  أكانتسواء (وهو ما يتعلق برتدد الكلمة : التكرار البسيط 1-
  
  

                                                             
  .73ص،ونقدهالعمدة يف حماسن الشعر وآدابه ،ابن رشيق-1

 .15،16ص ،2001،)دط(،األردن ،دار الكندي،مكتبة الكتاين ،قراءات أسلوبية يف الشعر اجلاهلي ،ربابعة موسى2-
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  :تكرار الصوت1-2-2-
ظاهرة موجودة وما "تكرار احلروف، فهي  أمهيةتلغي من  أن أسلوبيةدراسة  أليال ميكن           

 صحته،  وال إثباتميكن  اكتناه دورها الن عزل الصوت عن املعىن، افرتاض ال إالعلى الباحث 
  1".نظرية ثابتة مقننة  إىلميكن التوصل معه 

) 1142(وقد بلغ عددها مكررة  اللغة العربية، أصواتدرويش على لقد اشتملت رائية نور الدين 
بلوغ هدفه وإمساع صوته بقصيدته اليت تضج باألصوات، فال ميلك  إىلمرة، وكأن الشاعر يسعى 

اينفعل مع تناغم  أن إالاملتلقي    .ويفهم رسالة الشاعر اليت يروم تبليغها  أصوا
من غريها يف النص، السيما  أكثرتتكرر  أصواتمثة  أن،   اإلحصاءولقد تبني لنا بعد         

هورة كون الشاعر يريد تبليغ رسالته واجلهر حبالته احلزينة املكبلة، ومواصلة الرحلة    النهاية  إىلمنها ا
على  ،إليهايعزز تلك الداللة اليت اشرنا ، وتكرار بعضها بشكل الفت األصواتلذلك فوجود كل  

  : فيما يلي ،   ونعلل اعتماد الشاعر عليها يف نصه،األصواتنذكر بعض  أنانه ميكن 
وهو صوت جمهور منفتح مكرر بني الشدة والرخاوة،   وقد ورد يف  )مرة(176تتكرر الالم     

  :نذكر منها  األبياتبعض 
  أحالمي تعذبني                             يشتد بي غضبي المألوف اعتصر الليل يكبر

  2حيران هل قرأت شعر معذبتي                       هل فسر اللغز هل أوحى لها القمر
وكأن الشاعر يف تكراره لالم حياول ربط ذلك بداللة ) الليل(ويف حضوره املكثف،   حضور لكلمة     

يف  أنجيهر حبالته ويكررها على مدى القصيدة،  كما  أنالليل مادام قيد ظل يطارده يف رحلته،   فأراد 
  :داللة على رفضه لواقعه وحماولته االحنراف عنه،   وهذه بعض مواقع حضوره )الالم(احنراف 

  .الليل يكبر ها اغتال عاطفتي                          اأدفن الحب حيا أيها القدر
  .يفوقني الجرح البل هدني الحدر         الليل يكبر،   اسودت مخيلتي                  

                                                             
  .37،ص،قراءات أسلوبية يف الشعر اجلاهلي،موسى ربابعة-1
  .37،ص ،السفر الشاق،درويش نور الدين-2
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  .1الليل يكبر غطى الليل مقبرتي                        ماذا اقترفت مالئكي القبر ما الخبر
وهو صوت مهموس شديد " ، )مرات103(تأيت التاء يف املرتبة الثانية بعد الالم،   إذ ترتدد      

ذا التوصيف نستطيع تربير وجوده " 2حة للفقدتضطر معه إلخراج اهلواء كأنه آهة حبيسة ذبي و
آهاته احلبيسة،    إخراج إىلبداللة احلزن والصمت اللذين يعاين منهما الشاعر، لذلك اضطر 

  :املهموسة وجودا،   يف األبيات اآلتية  األصوات أكثروبذلك فالتاء من 
  الليل يكبر واآلهات والضجر                          بكم تباع خيوط الصبح ياقدر
  أظل اسأل وحدي هاهنا قلقا                           الجنة عانقت حزني والبشر

  تستسلمي انتظري                        هزمت لكنني حتما سأنتصر الليل يكبر ال
  فليس مثلي من يعنو ويحتقر                         نتيأعلنت بعثي هات النار فات

  3حتما ستؤتي بذور الشعر أكلتها                    حتما سيورق في أحضانها الشجر
، كمثل أصواتيف  إالنكاد نلمس وجودا مكثفا لبقية األصوات املهموسة،   يف حني ال      

  :مرة يف املقاطع اآلتية 14صوت الغني 
  )21البيت (مقربيت                    الليلغطى 

  )13البيت (هل اغتال عاطفيت                   
  )14البيت (قلب تعتذر                 باميا لغة يا

  )20البيت (مللمت كل دواويين وأغطييت       
  :مرة يف املقاطع اآلتية 38وصوت الكاف     

  ...العاشر، الثالث عشر  ، الرابع، السابع،األولالليل يكرب يف البيت 
  4الليل يكبر أبواب مكبلة                         حتما ستكسر أو حتما سأنكسر

                                                             
  .38ـ 36ص،الشاق السفر،درويش نور الدين-1
  .10ص،التجديد املوسيقي يف الشعر ،عيد رجاء-2
  . 39ـ 38ـ  36ص ،املصدر نفسه-3
  .38ص  ،السفر الشاق،الدينر درويش نو -4
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  :يف األبيات اآلتية وكوني  
  .وحجا فاعتمر أشهادة الكوني صالة ومحرابا مئذنة                    كوني 

  .1الروح في جسدي       الحس أنت وأنت السمع والبصر أنتكوني كما شئت 
  :وصوت السني يف املقاطع اآلتية 

  )6البيت (أوتارهم حسدا،   السامعون بكاس مرعب 
  )9البيت (اسكت يا جرحا،   لوال التنفس 

إىل جانب جميئه رويا، يتكرر يف احلشو 95جييء صوت الراء يف املرتبة الثالثة بعدد قدره      
  . بشكل جلي، ما يعرب عن رغبة الشاعر يف املواجهة ومواصلة رحلته مع الكلمات يف ليلهما معا

هورة إيقاعا صاخبا يعكس ثورة الشاعر       وانطالقا مما قلناه،   فقد جسد تكرار األصوات ا
  .لته الصعبة يف دروب الظالم على واقعه،   ورغبته امللحة يف البوح ومواصلة رح

  :تكرار الكلمة -2-1-2-
يسعى نور الدين درويش إىل إثارة القارئ وشد انتباهه بظاهرة التكرار كملمح أسلويب يبلور      

انفعاله،فيعزز من إيقاع القصيدة ولعل تكرار الكلمات أكثر أسلوب اعتمده الشاعر فهو يذكر  
وسنحاول إلقاء الضوء على هذه اخلاصية من خالل  املستمر،مث يلح عليها بتكرارها  كلمة،

  :اجلدول اآليت 
  ترددها  نوعها  الكلمة

  مرة 12  اسم  الليل
  مرات 10  فعل  يكبر

 مرات07  اسم   الحب
  مرات 05  اسم  القلب

                                                             
  .40ـ39ص  ،ص املصدر نفسه ،املصدر نفسه-1
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 مرات 05  اسم  شعر

 مرات 04  ضمير  أنا

 مرات 09  حرف  ال
 مرات 06  حرف  السين

 مرة 21  حرف  واو العطف والحال
من خالل اجلدول يتبني أن مثة كلمات تكررت أكثر من غريها من جمموع باقي كلمات النص  

مل يكررها على هذه الشاكلة ملا استطاع الشاعر أن ينقل للمتلقي جتربته العميقة وأن يثري  الشعري ولو
يستنبط وميكننا بنظرة فاحصة للجدول وبالرجوع إىل تلك الكلمات يف سياقها أن  إحساسه،

  :املالحظات التالية 
 إن تكرار كلمة الليل أكثر من غريها يف القصيدة ساهم يف بلورة انفعال الشاعر وجتسيد جتربته،

كما أن هذه املفردة أصبحت يف السياق الذي  بشكل جيعل القارئ حيس ما يعانيه صاحب القصيدة،
ز اهلاجس الذي يلح على الشاعر ويضغط يرب  أنوردت فيه تشكل البؤرة املركزية اليت من خالهلا ميكن 

  .عليه 
فالشاعر نور الدين درويش ملا أحس بثقل وطأة القيود واملعانات يف جتربته، جسدها يف كلمة 

الذي ظل يرتدد يف أبيات عديدة يف قصيدته فبات يكرب وينمو كأمنا هو سفر جمهد شاق " الليل"
  . لكلمات تبحث عن خالصها 

من حيث التكرارات يرتبط مع الليل يف سياق " الليل"بعد كلمة " يكرب"يأيت الفعل املضارع 
  .واحد،  جتسدا حلجم املعانات والقيد اللذين أملا بالشاعر وظال يطاردانه من جتربة لألخرى 

كون " الليل"سبع مرات يف القصيدة، ما جيعلها لفظة حمورية تقابل لفظة " احلب"ترتدد كلمة 
يض الظالم الذي ميثل الكراهية واحلسد واملالحقة،   لذلك فشاعرنا رغم يف نظر الشاعر نق" احلب"

املمثل يف  األمانمالحقة الليل وما حيمله من قيود وعذاب وموت، يلح على السفر املتجدد حبثا عن بر 
  .احلب 
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يف القصيدة ست مرات،   تكرارا يوحي أن أحاسيس الشاعر الكامنة " القلب"تتكرر كلمة 
مما يوحي بأنه يبحث عن شيء رة يف قلبه مصدر احلب واألمل لذلك فالشعر يناديه حياوره الدفينة مستق

مخس مرات يف القصيدة،   " شعر" يكاد يفقده باحملاصرة، أنه لغة القلب واملشاعر، لذلك ترتدد كلمةما، 
  .قرائه إىلمما جعل رحلة الشاعر تلك سفرا ليليا شاقا حبثا عن شعر يصل 

  :يف سياقات عديدة من القصيدة يف قوله" ال"تكرار حرف النفي أن     
  .أني احبك حبا ال ينافسني         فيه الذي جذرا وال الحمر

  1الحب يكبر ال ليل وال ضجر       صبح تنفس في أحشائه صور
وقيدهن مث ينفي  عاناه لذلك فهو يصف ما ،يؤكد بأن الشاعر ينفي كل ما يعيقه ويكبل طريقه

  .الرضوخ لتلك القيود فالتكرار املتالحق ألداة النفي جيسد حالة الرفض اليت حيياها الشاعر
  :كما أن تكرار حرف السني يف قوله     

  الليل يكبر شعر كله غزل      فهل سيذبل أم ينمو ويزدهر
  2الليل يكبر أبواب مكبلة         حتما ستكسر أو حتما سأنكسر

  .املستقبل واستشرافى رغبة الشاعر يف الوصول تأكيد عل
على مدار  موزعة)21(م تأيت واو العطف واحلال واحد وعشرونالإىل جانب حرف السني وحرف ال   

  .وربط املكونات اللغوية ،القصيدة
وبعد فالتكرار  ،إىل جانب تأكيد رغبة الشاعر امللحة يف مواصلة رحلته الشاقة ليصل للمبتغي   

سامهت يف بلورة انفعال الشاعر فضال عن الوظيفة اليت تلعبها بعض ،البسيط منح للنص وظيفة إيقاعية
  .الكلمات يف ربط عناصر اخلطاب الشعري بعضها ببعض

  
  

                                                             
 .39درويش نور الدين،  السفر الشاق،  ص- 1

  .37  ص ،السفر الشاق،درويش نور الدين2-
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  :التكرار المركب - 2- 2-2
فان التكرار املركب خيص اجلملة أو .كان التكرار البسيط خيص الصوت والكلمةإذا  

فهو يدخل يف نسيجه حلمة ،امللمح األسلويب األكثر بروزا لتالحم النص"اجلملة فتكرار،السياق
ويعطي شكله نوعا من احلركة يدور فيها الكالم على نفسه ،وشد أطراف بعضها إىل بعض،وشدا

  1".عناهويتكرر دون أن يعيد م
كأن الشاعر من خالله يصبو إىل تقوية ،وقد جتلى هذا اللون من التكرار يف القصيدة بشكل واضح    

هي بؤرة النص وعنوانه وقد وردت يف " الليل يكرب"،الذي كثف منه،شعور املتلقي بأمهية هذا التكرار
  :األبيات اآلتية

  .صبح ياقدرالليل يكبر واآلهات والضجر          بكم تباع خيوط ال
  أحالمي تعذبني             يشتد بي غضبي المألوف اعتصر،الليل يكبر

  2.الليل يكبر شعره كله غزل            فهل سيذبل أم ينمو ويزدهر
ال خيفي ،تسع مرات يف تكرارية مقصودة ذات دافع شعوري" الليل يكرب"وقد ورد تكرار مجلة       

ا توحي برغبة داخلية لدى الشاعر يف أن يوصل ما أمل به من خطب بالعمق الذي ،على القارئ كأ
حىت  وتكرارها مع الفعل يكرب يزيد من ثقل املعانات ،فلفظة الليل جتسد احلصار واحلرية واألمل،عاشه

كأن تكرار هذا الرتكيب يشعرنا بطول رحلة العناء يف سبيل حتقيق األحالم املكبلة والبحث عن بر 
ذا الرتكيب املنظم جعلها مبثابة الزمة ينبثق منها املعىن،  إذ أن فكرة الظالم  األمان، كما أن تكرارها 

ة من حمطات رحلته يف سبيل أو القيد تتنامى يف ذهن الشاعر ويرافقه مع كل جتربة أو سفر أو حمط
لكن مع توفيق هذا الليل نصدم برتكيب أخر يكسر آلية التكرار املنتظم اليت تعودنا عليها ،حتقيق أمانيه

ما يشي بأن الشعور الذي طغى " احلب"بلفظة " الليل"منذ بداية القصيدة حيث استدل الشاعر لفظه 
  ‘استبدل بشعور أخر مقابل له،على ذات الشاعر

                                                             
 .83ص،1،2002ط،مركزا اإلمناء احلضاري،األسلوبية وحتليل اخلطاب،منذر عياشي-1
  .37"،36ص،الشاق السفر،درويش نور الدين-2
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  :التجنيسـ 3ـ2
ولقد توسع العرب يف دراسة ،يعد التجنيس ظاهرة صوتية أسلوبية هامة يف اخلطاب الشعري

وعلى تعدد اخلالف حول مفهومه نستطيع أن نستخلص تعريفا للجناس ،اجلناس وتبيان حده وأنواعه
او  متا: وهو نوعان،تشابه لفظني يف تأليف حروفهما مع اختالف يف املعىن"إذ هو،حسب البالغيني 

   1".ناقص
  :ومن أمثلته الواردة يف القصيدة اجلناس الناقص يف البيت اآليت 

  2سأنتحر أقول للقلب أجل يومها لغد                         يقول لي القلب عجل أو
ذا الشكل يسهم يف جتسيد عنصر التفاعل بني الصوت والداللة فكلمة  ولعل ورودمها 

ومع ذلك فإن الالفت  ،سوى حرف الالم يف األوىل والعني يف الثانية "عجل"ال يفرقها عن كلمة "أجل"
 أن التجانس يف صوتني خمتلفني يف ألف والعني حادثة من تقارب املخارج والصفة وحادث يف لالنتباه

سياق البيت من حيث اللفظني املتضادين مما يظهر أسلوبا وقد يرد التجنيس لتأكيد حدث أو صفة ما 
  :مثل 

  3.إني احبك حبا ال ينافسني                        فيه الذي يدري حذرا وال الحمر
مل تضف على املعىن شيء لكنها أكدت حدوث فعل احلب وعمقت أثره كما " حبا"فكلمة 

ا    .أسهمت يف إحداث نغمة موسيقية ينجذب هلا املتلقيأ
رد مجال الصوت مثال    :كما ميكن أن يراد التجنيس 

  4. الشهر مر ومر العام كم السنة                           ال البدر الح وال الحت بكى القمر
  
  

                                                             
  .37السد نور الدين،  املكونات الشعرية يف يائية مالك بن الريب،  ص -1
 38ص  ،السفر الشاق،درويش نور الدين -2
 39املصدر نفسه ص-3
  .37ص   درويش نور الدين السفر الشاق،-4
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  :الترصيع2_4_
لذة وإجنابا، وقد نوه النقاد القدامى به،  إذ  للقارئالرتصيع من السمات األسلوبية اليت تتيح 

ومن التناسب الرتصيع، وهو أن يعتمد ترصيع مقاطع األجزاء يف البيت "يقول ابن سنان خلفاجي 
  1".ومسجوعةاملنظوم، أو الفصل من الكالم املنثور 
جعل هذا األسلوب مسة للنثر والشعر،  كما ميكن تعريفه  خلفاجيويتبني من التعريف أن ابن 

ا"بأنه    2".توازن األلفاظ مع توازن اإلعجاز أو تقار
  :وقد جتلى أسلوب الرتصيع يف مواضع عديدة من النص،  ومن ذلك قول الشاعر

  3.توقف الليل في شوق وفي قلق                      مازلت ارقب خلف الباب انتظر
قلق،  فصوت القاف هو صوت جمهور شديد يعكس رغبة الشاعر –هد هو الشوق ولعل الشا

اجلموحة يف الوصل إىل العلو والرفعة واجلهر بدل اهلمس وحبس الصوت يف الداخل،   مما يتيح للشاعر 
  .تبليغ رسالته

  :كما جتلى أيضا يف قوله
  4.ر وحدي وهم حجرأصودر الحب أم نبضي يخيفهمو                           أم أني بش

هور جيسد  الشاعر ورفضه لواقع حياته املظلم وميكن أن حيدث  انفعالإذن صوت الراء ا
اية الفعل مثل قوله   :الرتصيع يف 

  5.حيران يدفعني صوت ويمنعني                            صوت يقول دع األفكار تختمر

                                                             
 .190ص 1982 ، 1،  سر الفصاحة،  دار الكتب العلمية،  لبنان،  ط )خلفاجيأبو عبد اهللا (ابن سنان-1
 .365، ص 3،  1980سليمان الصاحل،   دار املعرفة، بريوت،   لبنان، ط: اهلامشي أمحد،  جواهر البالغة، تح وتد-2
  .39درويش نور الدين،   السفر الشاق،   ص -3
 .36نفسه، صاملصدر -4
 ،37"درويش نور الدين،   السفر الشاق،  ص -5
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فالنون املمدودة يف الفعلني يدفعين و مينعين تدل على احليازة و امللكية،   إذن الشاعر بقدر ما 
ا اليت  يريد أن ميد صوته و جيهر به بصوت النون املمدودة بالياء، بالقدر الذي يعلي من قيمة ذا

  .يريدها أن تصل و متلك ما يرى أنه من حقها
 انفعاليع أسهمت يف إضفاء نغمة موسيقية مميزة قلبت و مهما يكن من أمر فإن ظاهرة الرتص

 ،األدوات الفنية و وضعها يف سياقها املالئم اصطناعو هو ما يؤكد أنه بارع يف ،الشاعر و إحساسه 
  .من غري صنعة أو تكلف منسجمة بإيقاعها مؤثرة بداللتها 

  :إيقاع األبنية و الصيغ الصرفية5-2-
ا  ،الكلمة العربية تتكون من مبىن و معىن أنمن املعروف  فاملبىن هو صيغتها الصرفية و املراد 

و  ،و البناء الذي مجعت فيه هذه احلروف ،اهليئة اليت ركبت فيها حروف الكلمة األصلية والزائدة : "
ا و شكلها و داللتها اليت تشرتك فيها مع صيغ يف منط بنيتها    1".هو الذي يعطي للكلمة صور

ا متنح جرسا موسيقيا بتكرارها يف القصيدة متجاورة أو متباعدة   ،ولعل صيغة الكلمة  و أوزا
و ما .  باتفاقهاألفاظها و  باختالفما جيعل املتلقي يطرب لتلك النغمة اليت حيدها تكرار الصيغة 

ا جيعل مم ،يالحظ يف قصيدة نور الدين درويش توظيف عدد من الصيغ الصرفية بشكل متنوع منسجم 
  .هذا النص لغويا متينا خلفته تلك الصيغ

 وولو ،سنحاول يف هذا البحث الرتكيز على بعض الصيغ اليت شكلت ظاهرة أسلوبية 
إيقاعا موسيقيا مميزا بتكرارها املكثف يف القصيدة و نؤثر أن نقسم تلك الصيغ إىل قسمني  استخدامها

نظرا  ،ا نقتصر على بعض الصيغ فحسب دون غريها أنن التأكيدمع  ،بنية األمساء،بنية األفعال : 
كوننا نتوخى ما ختلفه هذه الصيغ   ،لورودها املكثف من جهة و إيقاعها الذي أحدثته من جهة أخرى

ا نظاما لغويا فحسب  ،من إيقاع داخلي    .ال كو
  
  

                                                             
  .40السد نور الدين،  املكونات الشعرية يف يائية مالك بن الريب،  ص -1
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  :بنية األفعال- 1-5-2
ا حتمل روح احليوية والنشاط الكبريين   تلعب صيغة الفعل دورا أساسا يف القصيدة،  ذلك أ

والتدفق،   وقد منحت الصيغ االستمرارية كما إن أغلبها يصب يف الفعل املضارع الذي يدل على 
... انفعل، افتعل، يفعل، فاعل، فعل : البسيطة هلذا البناء إيقاعا موسيقيا جذابا من ذلك صيغ مثل 

  :هنا وورودها املكثف غري أننا سنتعرض ألربع صيغ لفت انتبا
  :أنفعل/1

سدة يف األبيات اآلتية    :وردت هذه الصيغة يف األفعال ا
  كيف أسكت ياجرحا يمزقني                            لوال التنفس باألشعار أنفجر

  حتما سأنكسر أوالليل يكبر أبواب مكبلة                                حتما ستكسر 
  أقول للقلب اجل يومها لغد                            يقول لي القلب عجل أو سأنتحر

  1توقف الليل في شوق وفي قلق                      مازلت أرقب خلف الباب أنتظر
وقد حقق هذا الفعل قيمة إيقاعية وداللية هامة السيما وأن حروفه جمهورة ما بعث يف القصيدة 

  .جهورية حركة وانفعاال و 
  :وردت هذه الصيغة يف األبيات التالية:أفتعل/2

  الليل يكبر أحالمي تعذبني                         يشتد بي غضبي المألوف أعتصر
  متهما بالعنف أشتهر أصيريعيب حزني،  يرويه،  يزوره                     

  2جرحا فأعتمركوني صالة ومحرابا ومئذنة                   كوني شهادة أو 
  .هذه الصيغ ولدت انسجاما إيقاعيا ونفسيا مرتبطا حبالة الباب الكئيبة

  :أفعل /3
  :وهو فعل مزيد حبرف نستطيع أن منثل له باألفعال التالية

                                                             
  . 39، 38،  37درويش نور الدين،  السفر الشاق،  ص -1
  .39،  37،  36املصدر نفسه،   ص-2
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  1وكيف أسكت جرحا يمزقني                  لوال التنفس باألشعار أنفجر
  الحب حيا أيها القدرالليل يكبر ها اغتال عاطفتي               أأدفن 

  2توقف الليل في شوق وفي قلب                 مازلت أرقب خلف الباب انتظر
  .ولعل هلذه الصيغ أن تشع النغم احلزين الكئيب املرتبط بذات الشاعر احملاصرة 

  :يفعل/3
  :الذي يتكرر يتكرر وجوده بشكل الفت مثل) يكرب(وهي صيغة للفعل 

  فهل سيذبل أم ينموا ويزدهر               الليل يكبر شعر كله غزل  
  3الحب يكبر الليل وال ضجر             صبح تنفس في أعشائه سور

ا   .مما جيعل للنص إيقاعه الفعال الذي يتواءم مع التجربة،  وجيعل املتلقي ينفعل 
  :بنية األسماء 2-5-2-

  :وميكن أن منثل هلذا البناء بالصيغ التالية
  :هذه الصيغة يف أمساء مثل  وقد وردت:فعل/1

  ة سقرظبيني وحبي جنات وأودية                          لكن تحاصرني في يق
  4الليل يكبر غطى الليل مقبرتي                    ماذا اقترفت مالئكي القبر ما الخبر

  :فعل/2
  :خذت هذه الصيغة حيزا كبريا من القصيدة مثلأ

  بكم تباع خيوط الصبح ياقدر                    الليل يكبر واآلهات والضجر 
  أصودر الحب أم نبضي يخيفهمو               أم أنني بشر وحدي وهم حجر

  
                                                             

  . 37درويش نور الدين،  السفر الشاق،   ص-1
  .38،  37،  36املصدر نفسه،  ص -2
  .39،  37املصدر نفسه،   ص-3
  .38،  37املصدر نفسه،   املصدر نفسه،   -4
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  1.توقف الليل في شوق وفي قلق                 مازلت أرقب خلف الباب أنتظر
ا توائم حالة الشاعر القلقة املكبلة يف ظل ما يعتور درب الشاعر،  خاصة وأن جلها والشك أ

  .جيسد تلك احلالة،   فضال عن إيقاعها املميز
  :فعل/3

  :فقد سامهت هذه الصيغة كبقية الصيغ اآلنفة الذكر يف متثيل جتربة الشاعر منها
  أصودر الحب أم نبضي يخيفهمو                   أم أنني بشر وحدي وهم حجر

  2.صبح تنفس في أعشائه السور الحب يكبر ال ليل وال ضجر                        
  :صيغة اسم الفاعل/4

ا أسهمت يف موسيقى  وهي صيغة تدل على الفاعلية،  ومل ترد هذه الصيغة بكثرة، إال أ
  :القصيدة مثل

  العازفون تلت أوتارهم حسدا                         والسامعون بكأس مرعب سكرو
  بال وفي أرضنا المستدمر القذر          أقسمت واهللا لن يرتاح لي أبدا              

  3.أنا المعذب في حزني وفي فرحتي                    أنا المكابد في صمت أنا الضجر
  :أو املفرد املذكر مثل

  أعلنت بعثي هات النار فاتنتي                         فليس مثلي من يعنو ويحتقر
  4أنا األغاني التي غنتك والوتر               أنا الدموع التي تبكيك دائمة            

  .وقد يدل حضورها على تأكيد فاعلية الشاعر واستمرار مواجهته يف رحلة الظالم
  
  

                                                             
 .39،  36دش نور الدين،  السفر الشاق، ص-1
  .39، 36املصدر نفسه2
 .39،  37،  36املصدر نفسه، ص3
 .39املصدر نفسه، ص4
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  :صيغة اسم المفعول/ 5
وهي صيغة تدل على املفعولية،وقد وردت يف صيغ بني فيها الشاعر مافعل به، فهو ) أنا املعذب(

  .الذي حتمته عليه طبيعة احلياة اليت يعيشهامعذب متهم،   ألف ذلك الصراع 
  :صيغة الجمع/6

  :وردت هذه الصيغة بكثرة،  ممثلة يف صيغة مجع التكسري خصوصا مثل
  )7البيت(الليل يكرب أحالمي تعذبين 
  )8البيت(صوت يقول األفكار ختتمر

  )9البيت(لوال التنفس باألشعار انفجر 
ا الشجر    )26البيت(حتما سيورق يف أحضا
  ....أنا الدموع،   أنا األغاين،  أبواب 

  6البيت....)سامعون،  عازفون(ومجع املذكر السامل مثل 
ولعل جلمع التكسري داللته يف النص،  فهو يوحي بانكسار ذات الشاعر، وتأمله إزاء ما تعرض 

ألمانيه له من قيد وبالء يف رحلة عذابه الليلية تلك،  اليت ظلت لفرتة طويلة حائال دون حتقيقه 
 وإبرازلكن بوجود الصيغ املفردة الذي ذكرنا بعضها يف ثنايا القصيدة يظهر الشاعر متسكه . وأحالمه 

  .ذاته اليت تروم كسر تلك القيود
وبعد،  فالقصيدة وقد محلت كل هذه الصيغ املتنوعة، سامهت يف بلورة جتربة الشاعر وشكلت 

ا أن تصل إىل من يتلقى هذا النص إيقاعا منسجما،  جعل منها قطعة موسيقية مميز  ة، من شأ
  .الشعري

ينا الفصل األول  لوبية وماسوبدراستنا هلذه السمات األ ختلفه من إيقاع وداللة، نكون قد أ
لعلها سنحاول إلقاء الضوء على مسات أسلوبية أخرى،   من هذه الدراسة،   وفيما يأيت من فصول،

ا تكشف .لنا أسرار القصيدة اليت قد تراوغنا بأسلو
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  وداللتها التركيبية البنية :األول المبحث
تعد دراسة  تركيب اجلمل خطوة مهمة لبحث اخلصائص اللغوية للخطاب الشعري و تقصي معانيه املوحيـة 

والصـور الــيت  ،و البحـث يف أنواعهــا ،وينصـب اهتمــامي يف هـذا الفصــل مـن البحــث علـى دراســة مجلـة القصــيد ة ،
  .عدلت فيها عن أصل ما وضعت له 

ا  جيدر ْ وجودها .بنا يف هذا املقام أن نشري إىل دور اجلملة وما بسطه النحاة العرب يف شأ قبل أن نستقرى
 .يف النص

تمـــع فيمــا بيـــنهم  إذ ال يســتطيع أحـــدنا أن يبلــغ رســـالته  ،الشــك أن للجملـــة دورا كبــريا يف تواصـــل أفــراد ا
ــذا. بكلمــة واحــدة دون أن تأخــذ ســياقها يف مجلــة تامــة مفيــدة  ــا ل كــل كــالم مفيــد "لك عــرف النحــاة اجلملــة بأ

 1"وتعلق حرف بينهما ،مستقل بنفسه يقوم على تعلق إسم باسم أو اسم بفعل 
بســيطة  "كالبســاطة والرتكيــب ،تعــددت مفاهيمهــا بتعــدد املعــاير و الضــوابط املتحكمــة يف ذالــك "وقــد  

ا "و االستقالل وعدمه "....،وصفية ،فعلية ،امسية "و الرتكيب الداخلي للجملة"ومركبة وفرعية ،أصلية تستقل بذا
و الرتتيـب وإعادتـه والداللـة العامـة ،"ما يذكر فيها ركنا اإلسناد أو حيـذف فيهـا أحـدمها"والتمام ،"تعتمد على غريها

  :للجملة وفيها
  ". مؤكدة،منفية،مثبتة"اجلملة اخلربية/1
  :اجلملة اإلنشائية /2

  "ختصيص ،عرض ،استفهام ،ي ،أمر"أـ الطلبية 
  2..."تعجب ،قسم ،ترج ،متن "ب ـانفعالية 

ألن  ،الــيت أعتـربت ظــاهرة أسـلوبية مميــزة دون أن نلــج إىل كـل قضــايا اجلملــة ،وسـنحاول أن نــدرس بعـض الرتاكيــب 
  .غرضنا كشف السمات األكثر بروزا يف القصيدة دون غريها

  :القصيدة في وأنواعها الجملة
  :واالسمية الفعلية بين الجملة1- 1

ذالــك   أن ،بتفــاوت نسـيب بينهمــا ،تـرتاوح اجلملــة يف قصـيدة نــور الـدين درويــش مـابني الفعليــة و امسيـة             
  .فهو دعامة اجلملة  ،للفعل دورا مهم 

                                                             
 164ص ،م3، . 1997ط ،بديع الرتكيب يف شعر ابن متام ـالكلمة واجلملة ـمنشأة املعارف لنشر :سلطان منري _1
  80 ص،"قذى بعينك للخنساء"قرأة أسلوبية يف القصيدة ،حتليل اخلطاب الشعري: ـ أخذاري بكاي2
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فلقـد جلـأ إىل األفعـال ،ولئن كانت حالة الشاعر غـري مسـتقرة مـا بـني احلـرية والتنـازل او الصـمود والتحـدي          
الســيما وانــه يف رحلـة حبــث عــن اخلــالص والتحــرر وهـذا مــا يقتضــي احلركــة واحليويــة والتجــدد ال ،يبـث تلــك احلالــة ل

وهـو  ،"فعـال  110"إذ تبـني لنـا بعـد اإلحصـاء أن القصـيدة حتتـوي علـى ،لذلك ورد الفعل بكثافـة،والثبات،اجلمود
  .الشك أن له أثر كبري يف داللة النص عامة،عدد معترب جدا 

  لنرى الدور املهم الذي لعبته األفعال يف نسيج النص وداللته ،ولنضرب أمثلة من القصيدة        
 ،مـر العـام  ،قرأت شـعري ،مينعين صوت  ،يدفعين صوت  ،جاسوس يالحين ،أصودر احلب ،عانقت حزين:"مثل 

ا السفر،مللمت كل دواويين   ،ال تستسلمي ،أقسمت واهللا...سافرت لكن أحضا
  :وهذا كاه جمسد يف األبيات اآلتية ..."أينعت ،فجرت يف داخلي ،بكإين أح

  أظل اسأ ل وحدي هاهنا قلقا                            الجنة عانقت حزني وال بشر
  أقسمت واهللا لن يرتاح لي أبدا                          بال وفي أرضنا المستدمر القذر

  حتما ستكسر أو حتما سأنكسر                   الليل يكبر أبواب مكبــلة         
  لملمت كل دواويني وأغطـيتي                          سافرت لكن إلى أحضانها السفر

  1الليل يكبر ال تستسلمي انتظري                          هزمت لكنني حتما سأنتـصر
تقر على قرار وتتجـد د مـع كـل رحلـة يسـتمر فيهـا اليت ال تس ،فهذه اجلمل الفعلية تشي حبالة الباث القلقة

حينمــا رأى بـأن اإلنســان الشــديد االنفعــال يتميــز بزيــادة عــدد كلمــات "بوزميــان "ولقــد أصــاب العــامل  ،الليـل جامثــا 
  2.احلدث على عدد كلمات الوصف

ـا األمـر ،متحركة صادرة عن نفـس ألفـت الرحيـل مـن مقـام إىل مقـام  إنفعالية،فالقصيدة إذن  إىل أن اسـتقر 
ا  وجند ذلك يف البيت األيت  ،لتتوقف رحلة البحث والقلق ،إىل الثبات و االستقرار بعدما عثرت على طريق سعاد

:  
  3كوني كما شئت أنت الروح في جسدي            الحس أنت و أ نت السمع والبصر 

                                                             
 38..36  .  37ص،درويش نوردين السفر الشاق-1
 47ـ دراسة لغوية إحصائية ص االسلوب:مصلوح سعد-2
 40ص،درويش نوردين السفر الشاق-3
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رود املكثــف األمســاء يف هــذا البيــت األخــري مــن القصــيدة يــوحي بــأن الرحلــة الشــعرية القاســية انتهــت فــالو 
ولو أنه كثف األفعال مثال ملا عريت عن غاية الشاعر وما يصـبو لتبلييغـه للملتقـى  يف هـذا ،وتوقفت حركية النص ،

  .املوضوع 
وتثبيـــت حالـــة احلـــزن  مـــن ذالـــك كمــا أن الشـــاعر يلجـــأ لالســـم حـــني يعـــرب حـــاالت تســـتدعي التوصـــيف 

  :البيتني
  أنا المعذب في حزني وفي فرحي           أنا المكابد في صمت أنا الضجر 

  1أنا الدموع التي تبكيك دائمـة            أنا األغاني التي غنتك والوتر
ل علـى أن حالـة مايـد ،مث تلتـه سلسـلة مـن األمسـاء،"أنا "فقد بدأ هذا البيت باسم ممثال يف ضمري املتكلم 

ـذه القيمـة الــيت جيسـدها حضـور اجلمــل ،اليـأس بقيـت ثابتـة يف نفــس الشـاعر كما أن يف الـنص أمسـاء كثــرية تـوحي 
  :االمسية يف النص مثل

  2العازفون تلت أوتارهم حسدا                        والسامعون بكأس مرعب سكروا
لـدى ،عـربت عـن أحـوال طارئـة اسـتقرت يف الـذات اإلنسـانية ،فالقصيدة وقد محلت تنوعا يف مجلتهـا  ،وبعد       

حمــاوال وراء كــل ذلــك التبليــغ  ،فكانــت قصــيد تــه انفعــاال يفضــح حالتــه ،شــاعر حــاول التنفــيس عــن نفســه القلقــة 
وقــد أخــرج زفـرات نفســه الصــاعدة يف رحيـل دائــم حبثــا عـن النــور الضــائع ،الرسـالة النبيلــة لكـل مبــدع اعتــوره الظـالم 

  .اليت ال تنأى عن الدارس األسلويب ،فسيطرة اجلملة الفعلية على االمسية مربره وداللته املنوطة به لذلك ،
 : داللة الزمن في الجملة الفعلية -1-2

من املعلوم أن الفعل دعامة أساسية من دعامات اجلملة ذالك أن القيمة املعنوية له تنبعث من كونـه كلمـة 
وقـد قسـم النحـاة الفعـل إىل أقسـام .خبالف االسم الذي خيلو من عنصـر الـزمن ،يدخل فيها عنصرا الزمن واحلدث 

خاصــة إذا مــا تعلــق األمــر بإضــاءة جتــرب شــعرية  ،والشــك يف أن لكــل زمــن داللتــه  ،ثــالث ،مــاض ومضــارع وأمــر
  .لشاعر معني 

عـا يف األفعـال فإننـا نالحـظ تنو ،وإذا عدنا إىل قصيدة  نوردين درويـش وحاولنـا تقصـي امتـداد الفعـل فيهـا 
ولعل ذلك أن يتجلى من خالل اجلدول  ،ختتلف نسبة وجود كل زمن عن آخر ،" ماضي ومضارع وحاضر وأمر "

  :التايل

                                                             
 39ـ درويش نور الدين ، السفر الشاق ،ـص1
 37ص،ـ املصدر نفسه2
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 فعل األمر الفعل املضارع  الفعل املاضي 
  أصودر تلت،عانقت 

  فسر،سكرواق  أ رت
    "2"مر،أوحى 

  استنطق،"2"الح
  نضجت ،سافرت ،مللمت 

  غظى،هدين ،اسودت 
  كان "2"جن ،اقرتفت
  عصيت،أخربين 

  أقسمت،
  توقف،أعلنت ،هزمت 
  غنتك،مازالت 
  ،أينعت،فجرت 

  ،فجرت ،أخضوضر 
 شئت،تنفس،أينعت 

  ،أظل،أسأل ،تباع ،يكرب 
  ،يبدو،يالحقين ،خييفهمو
  يرويه ،يعيب  ،يزوره،يسترت 
   ،تعدبين ،أشتهر ،أصري 
  ،يدفعين  ،أعتصر،يشتد 
   ،ختتمر  ،يقول ،مينعين 

  ،يذبل،أنفجر ،ميزقين ،أسكت 
  ،تعتذر ،أدفن ،أغتال ،يزدهر

  ،يعشق،أنكسر،ستكسر 
  ،تبعثي،أعزي ،أحيا ،أموت

  ،حتاصرين،يفوقين ،أختصر
  ،لن يرتاح،سأنتحر،يقول ،أقول 

  ،أنتصر،ال تستسلم
  ،أحبك،أرقب،يورق،ستؤيت،خيتصر،يغنو

  ،ينافسين،تنتشر،تشرق،تبكيك،أنتظر
 يدعي 

  ،عجل،أجل ،دع 
  ،انتظري
 3"كوين ،هات

 فعال 8 فعال   66فعال                                     36
 72.7%:النسبة 60  %                    :النسبة %    32.72:النسبة

  

يف مــا بــل ورود  ، % 68بنســبة،"فعــال" 66نالحــظ مــن خــالل اجلــدول الــورود املكثــف للفعــل املضــارع 
واىل ،فما تفسـري ذلـك؟،بينما ال نكاد نلمس من الفعل األمر سـوى مثانيـة أفعـال فحسـب،فعال  36الفعل املاضي 

  أي مدى جسد الفعل بامتداده الزمين حالة الشاعر؟
يؤكد آن جتربة الشـاعر او حالـة الظـالم والقيـود الـيت حيياهـا مل حتصـل يف ،لعل احلضور املكثف للزمن املضارع       

ويستمر هـذا ويتنـامى مـع  ،ي موجودة يف حاضره حتاصره وتضايقه وحتد من إبداعه وطموحه وإمنا ه،الزمن املاضي 
ومــرد ذلـــك أن الــزمن احلاضــر هـــو نــبض الــواقعيني الـــذين يتعــاملون   معــه بـــوعي  ،اســتمرار وجــود  الفعـــل املضــارع

طلـع القصـيدة حريتـه فقـد أبـدى منـذ م،كما حيصل يف جتربة الشاعر نور الدين درويـش ،و أحيانا بقلق وحرية،حذر
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لكن هذا احلاضـر الـذي حييـاه مل مينعـه ،"...مينعين،تعذبين،يالحقين ،أظل أسأل ،بكم تباع "وقلقه إزاء طول الظالم
   ،من التمرد عليها وجتاوزه بطريقة فنية 

  .تفي مبقدرة الشاعر يف التعامل مع الزمن
وإمنــا يتأكــد أن الشــاعر يعــيش هــدا الــزمن  ،ســبفــإن ورود هــذا الفعــل لــيس كميــا فح،إضــافة إىل مــا قلنــاه       

بيتــا  36يف جمئــه لفظــة للقافيــة يف أربعــة عشــر بيتــا مــن جممــوع ،ويتفاعــل معــه ويتحــد الواقــع املريــر الــذي حيــىي فيــه 
ـذا الـزمن حبثـا عـن زمـن آخـر يسـتقر فيـه مـن رحلـة ، ايـة هـذه األبيـات يضـاعف إحسـاس الشـاعر  فاإلتيان به يف 

  .اليت أصر أن يواصل املضي فيها مهما  كانت مضنية ،الشاقة الليل املتعبة 
لـذالك يركـز الشـاعر علـى  ،فـالزمن مفتـوح ممتـد ،أما دور الفعل املاضي فيظل حمدودا أمام اتساع وسطوته 

ولعل . متخلصا من الزمن األرضي احملدود ،استخدام املضارع الذي يدل على زمن أزيل يرغب الشاعر أن حيل فيه 
ــة احلــرية واســتحالة األمنيــات واالنتظــار يف ســبيل حتقيــق األحــالم املنشــودةالفعــل   ،املاضــي خليــق ان جيســد لنــا حال

حيـث سـاوره قلـق فلـم يـدري وصـول شـعره  ،وذلك ما يدل على عودة الشاعر اىل ماض يذكر احلرية اليت وقعت لـه
فالزمن مر دون أن يلوح له ،لماته أو شعره؟هل أوحى هلا القمر مبا حتمله ك،أعرفت ما يواري من لغز ؟،إىل معذبته 

  بصيص أمل يف أن 
ظـل الشـاعر يبحـث عنهـا يف أبيـات ،رسالته تلك وصلت إليها ورمبا تلك الداللـة ال تـرتبط مبحبوبـة بشـرية 

رمبا كـان يعـين أن  جـزءا كبـري مـن الـزمن مـر وهـو يكتـب الشـعر الصـادق الـذي حيمـل رســالة ،عديـدة دون أن جيـدها
ئـه ،أن يصله جواب أو رددون ،هادفة وكـأن هـذه احلـرية جعلتـه يبحـث عـن كلماتـه يف  ،ان كان وصل إىل قلوب قرْا

أن يبـدد ظـالم احلاضـر الـذي حييـاه ومـن ناحيـة ،زمن آخر غري زمن احلاضر لعل ذلك الشعر يف أحضان مـن حيبهـا 
حاضـره لـيس زفـرة واحـدة ختـرج يف  تأكد أن معانـة الشـاعر يف،فان يف استمرار الزمن املضارع وتنامى وجوده،أخرى 

 .لكنها مستمر مع كل حلظة شعرية،مث تنتهي وينتهي معها احلزن،حلظة انفعالية 
حيـث يبـدي الشـاعر تطلعـه وإصـراره علـى ختطـي حاضـره ،على أننا جند الفغل املضارع يف موفق مستقبلي 

مـن ."...سأنتصـر  ،ال تستسـلمي ،سأكسـر"وذلك ما جسدته هـذه األفعـال ،املظلم بكسر القيود وعدم استكانة 
 :خالل األبيات اآلتية
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  سأنكسر حتما أو ستكسر حتما                        مكبــلة أبواب يكبر الليل
  1سأنتـصـر حتما لكنني هزمت                       انتظري تستسلمي ال يكبر الليل

جتربـــة الشــاعر مـــن حيـــث أنـــه   محـــل داللـــة جســـد دورا مهمـــا يف ،فإنـــه علــى قلتـــه  ،أمــا عـــن فعـــل األمـــر 
 "...هات ،كوين   ،انتظر " مستقبلية 

  سأنتصـر حتما لكنني هزمت                          انتظري تستسلمي ال يكبر الليل
  2فاعتمر حجا أو الشهادة كوني                         ومئذنــة ومحرابا صالة كوني

ــه   ــه احلاضــر بأحداث ــه ذلــك الواقــع فعســى إن ،فالشــاعر وان وســطا علي ــه يرنــو إىل مســتقبل  يتحــدى ب فإن
  .حيمل الغد ما حيقق أمانيه وأحالمه 

  : الجملة بين الخبر واإلنشاء -1-3
فتارة يـئن حلالـة يأسـه والقيـد الـذي  ،تفرز قصيدة الشاعر نور الدين درويش الصراع  الداخلي الذي يعيشه 

ــاه كبلــه ــه لكــل مــا يعيــق طريقــه  ،يف الواقــع الــذي حيي ــارة يعلــن حتدي لــذلك ووفقــا هلــذا االزدواج الشــعوري نــوع  ،وت
  .    الشاعر يف تركيب مجله بني اخلربية واإلنشائية

  .كونه يف مقام وصف حالته اليائسة املضطربة يف ليلها الشاق ،ولو أن اخلربية منها نالت القسط األوفر 
    .لتا أن تنقال حالة الشاعر اليت تنتقل من رحلة إىل أخرى حبثا عن استقرارها فلقد استطاعت ك

  :الجملة الخبرية 1-3-1
الشك أن اجلمل اخلربية املوظفة يف القصيدة ليسـت مجـالً عاديـة ينقـل الشـاعر فيهـا أخبـار ميكـن أن تصـد ق       

ـــا ،مجلــة خربيــة مباشــرة وأخـــرى فنيــة"إذ أن اجلملــة اخلربيــة تنقســم إىل قســـمني ،أو ال تصــدق  األوىل الــيت نقضــي 
ا عواطفنا    3"بالواقع املعيش والثانية بالصدق الفين  األوىل نطابقها،مصاحلنا واألخرى اليت  نرتجم 

ً ،لذلك فالشعر ينأى عن تلك التقريرية واملباشرة        ولـذلك مـا اسـتوعبه نـور  ،وإال عـد ذلـك كالمـا عاديـا ال فنيـا
حيث أنه جعل من اجلمل اخلربيـة املبثوثـة يف ثنايـا القصـيدة وثيقـة فنيـة يصـف  ،الدين درويش يف بناء قصيدته هذه 

الباحثـة عـن سـبيل خالصـها لتغـدو هـذه احلالـة رسـالة لكـل مـن تعـرتض طريقـه األغـالل ،الته احلزينـة املكبلـة فيها ح
  :ولذلك جنده جمسدا من خالل البيت األيت .
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  1.يزوره               أصير متهما، بالعنف أشتهر،يرويه  ،يعيب حزني 
                                                :                              الجملة اإلنشائية   1_3_2
إن الشــاعر مل يســتطع الســيطرة علــى ذلــك األســى الــذي متلكــه واالحــالم والكلمــات الدفينــة احملاصــرة لــه  

يؤكد فيها الشاعر أنـه مل   ،فال يتسىن له الوصول إىل أحبته فقد أتى جبمل إنشائية عديدة من أمر ونداء واستفهام ،
ونظـرا للــدالالت ،وأنـه طلـب التغـري واملواجهــة بتلـك اجلمـل الطلبيـة املعـربة عـن الـرفض  ،ويـوده وعذابـه حيضـع حلريتـه

ــا اجلمـل اإلنشــائية الـواردة يف القصــيدة يف سـياقها املختلفــة  نـؤثر أن نــذكر بعضـها ممــثال فيمــا ،العميقـة الــيت تـوحي 
  :يأيت 

  :أسلوب األمر - 1_3_2_1
أو ،صلي الذي يعين طلبا جمددا يوجه إىل  املخاطب ويـراد منـه أن يقـوم بـأمر مـا إما  مبعناه األ"يأيت األمر 
وإما أن يتحول من أصل وظيفته هذه إىل معىن تعربي بالغي خيرج فيه األمر إىل دالالت شىت  ،يؤدي مهمة معينة 

"...2  
إذ جيـد الشـاعر متسـعا ،ولعل املعىن الـذي خيـرج فيـه األمـر مـن معنـاه األصـلي هـو الـذي يكثـر فيـه الشـعر  

 ،للتعبري ميكنه من أداء معان كثرية تتصل باحلال الـيت يعـرب عنهـا وقـد ورد أسـلوب األمـر يف القصـيدة مـرات عديـدة 
  :جمسدا يف األفعال اآلتية من خالل األبيات التالية 

  ال تستسـلمي انتظري               هزمت لكنني حتما سأنتصــر الليل يكر
  كوني صالة ومحـرابا ومئذنــة               كوني الشهادة أو حجا فاعتمـر

  كوني كما شئت أنت الروح في جسدي        الحس أنت وأنت السمع والبصر
  3.أنتحرأقول للقلب أجــل يومها لغد              يقول لي القلب عجل أو س

وقـد ،ليفرض حالة أو يلتمس حتقيـق غايـة مـا  ،واملالحظة أن الشاعر يتخذ من هذه الصيغة سبيال أسلوبيا         
لكـن قـراءة القصـيدة ومـا  )....هـات،كـوين ،انتظـري  (يلتبس علينا املخاطب الذي يوجه  له األمر يف أفعال مثـل 

ا   ،لرغبـة خفيـة  ،قدير ذلك املأمور الذي وجـه لـه اخلطـاب ومل يـذكر تدفعنا إىل ت،توحي به خمتلف ترتيبتها ومفردا
ما  ،فكأنه خياطب كلماته وشعره فيجعل من الكلمـات مـثال قريبـة منـه كالصـالة والشـهادة واحلـج  ،ويعلى من شأ
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ال يلــح عليــه قلبــه أن ،وهــي كلماتــه الــيت  يقدســها  ،لــذلك فخطــا بــه هــذا موجــه إىل مــن يعتربهــا أعلــى منــه منزلــة .
  . وبالتايل فأسلوب األمر يف سياق اخلطاب قد أتاح للشاعر أن جيلي قيمة انفعالية،يؤجل كتابتها 

ــا تفيــد الرجــاء و الــدعاء ،" التستســلمي"كمــا ورد األمــر بصــيغة النهــي يف قــول الشــاعر  وقــد  ،فصــيغة هن
  .حيب  ما يؤكد حاجة  الشاعر ملا يطلبه وشدة  تعلقه مبن،ارتبطت بالفعل ياء املخاطب 

  :أسلوب النداء  1_3_2_2-
املنقول من اخلرب إىل " أنادي "طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه حبرف نائب مناب "يعين أسلوب النداء 

  1اإلنشاء 
  :وقد ورد النداء يف القصيدة اليت بني أيدينا وهي 

  والضـجر                       بكم تباع خيوط الصبح يا قدر اليل يكبر واألهات
  كيف اسكت يا جرحا يمزقـني                        لوال التنفس باألشعار انفــجر 
  اليل يكبر هل اغتال  عاطفتـي                         أأدفن الحب حيا أيها القــدر
  2ماذا لو استنطقت قلبي اللحود ترى                     بأيما لغة يا قلب  تعتــــذر

ومــا يالحــظ يف خمتلــف تلــك الصــيغ أن املــتكلم أو صــاحب اخلطــاب هــو الشــاعر مــا يســتقيم مــع التجربــة 
فهـو لـيس كائنـا  ) املنـادى (أما الطرف الثاين لرتكيب النداء،فصوته بذلك صوت ذايت مفرد ،الذاتية اليت تعرب عنها 

وكأين به يريد  أن يقطع صلته بواقع البشر املظلم  الذي مل مينحه سوى القيود ،بشريا يناديه الشاعر بأن يقبل عليه 
وكلهـا أطـراف معنويـة متصـلة بذاتـه الـيت طفقـت مـن ،وينادي قدره وجرحه ،لذلك نراه ينادي قدره مرتني ،والصمت

وتطلـب منهـا الوقـوف معهـا يف ،ـ وحاهلـا كـذلك ـ إال أن تسـتنجد بقـدرها وقلبهـا فلـم جتـد ـــ،حياة التكبيل واحلرمان 
  .غربتها تلك 

  "فاتنيت"مما يبدو يف  ،وقد يستغين الشاعر عن ذكر أداة النداء
  3هات النار فاتنتي          فليس مثلي من ينعم ويحتقر،أعلنت بعثي 

فالشـاعر بعـد أن حتـدى الظـالم وأعلـن بعثـه  ،ة بينهمـا ومعلوم أن حـذف األداة حيمـل معـىن القـرب فكـأن ال مسـاف
  .أية حواجز  )الكلمات  (مل تبعده عن فاتنته ،
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وبالتـايل فالشــاعر حـاول مــن خـالل هــذا األســلوب تغيـري حمتــوى القالـب الرتكيــيب املعتـاد يف أســلوب النــداء 
  .وقصيدته قوية البناء والداللة معامما جعل جتربة عميقة املدى ،من خالل إختياره  معنوية داخل ذلك الرتكيب ،

  :أسلوب االستفهام   1_3_2_3_
وقـد  1"وذلك بأداة من إحدى أدواتـه  ،طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من  قبل "يعين هذا األسلوب 

فهـو ،مبديا رفضه لتلـك احلـرية والعـذاب ،جلأ نور الدين درويش يف رائيته هده إىل هذا األسلوب يف مواضع عديدة 
  :تفهم املخرج تلك احلرية  يبدو ذلك يف قوله يس

  2الليل يكبر وما اآلهات والضجر                    بكم تباع خيوط الصبح يا قدر
  .فالشاعر هذا يبحث عن الثمن الذي جيد فيه الصبح 

 يبدو ذلك يف ،كما ويظهر الشاعر حالة االستنكار والرغبة يف الكالم بدل الصمت بأسلوب االستفهام 
  :قوله 

  3حيران هل قرأت شعري معذبتي       هل فسر اللغز هل أوحى لها القمر
ذا الشكل يؤكد تلك املعاناة    فهو يعرب عن حال اللقلق واإلنتظار واحلرية اليت يعيشها الشاعر و تكرارها 

  : النفي واإلثبات  1_4_
  4"قة بني حالتني متقابلتني قيمتان خالفيتان تظاهران املفار "من املعلوم أن النفي و اإلثبات 

ومن خالل نظرة فاحصة للقصيدة يتجلى لنا سيطر اجلمل املثبة فيها على اجلمل املنفية ذلـك أن الشـاعر يريـد 
غـري أن ألسـلوب النفـي حضـورا  ،أن ينقل حالته احلائرة القلقة اليت يشعر فيها باحلصار واملالحقة وعذاب األحالم 

ية هامــة اســتند عليهــا الشــاعر رغبــة يف إبــداء رفضــه للواقــع وإبــرازه ألمــر خفــي يف مميــزا جعلــه يشــكل ظــاهرة أســلوب
ويرغـب يف أن تصـل بــالعمق الـذي يـوازي تلــك ،فالشــاعر يـود أن يوصـل فكرتــه  ،مل يلـق نصــيبه مـن التقـدير ،جتربتـه

ونفـي بعضـها تعبـري لـذلك فـإن إثبـات تلـك احلـاالت ،التجربة اليت بدا فيها حائرا بـني أن بقـدم أو حيجـم علـى أمـره 
  .صادق عما يعانيه 
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الـذي ) لكـن (فضال عن حـروف االسـتدراك  ،...) ما،ليست ،ال(ومن أدوات النفي اليت استند إليها الشاعر 
وسنحاول أن نستقريء تلك الظاهرة يف سياقها لنتمكن من فهم تلك الدالالت العميقة اليت يقصدها ،يفيد النفي 

  :يف هذه األبيات ) ال(ولنبدأ حبرف النفي ،الشاعر 
  أظل أسأل وحدي هاهنا قلقا         ال جنة عانقت حزني وال بشـر 

  الشهر مر ومر العام كم سنة          ال البدر الح وال الحت بكى القمر
  اسودت مخيلتي           يفوقني الجرح ال بل هدني الحذر ،الليل يكبر 

  في أحشـائه سور ال ليل وال ضجر        صبح تنفس،الحب يكبر 
  1إني أحبك حبا ال ينافسـني           فيه الذي يدعي جذرا وال الحمر

ويف ذلـك تأكيـد علـى حالـة  ،تالحـق العبـارات املنفيـة  ،إن  ما نالحظه من خالل هذا الـنمط مـن النفـي 
أمــا عــن البيتــني ،وذلــك مــا جتســده األبيــات الــثالث األوىل  ،يــأس وقيــد وغيــاب أمــل يف بــزوغ النــور بــدل الظــالم 

 فإن تالحق النفي فيهما توكيد على النفي  ،األخريين  
  ،بـأن جعـل لفظـة احلـب بـدل  الليـل والضـجر  ،من دوام حـال الليـل وقيـوده ،بيات األوىل ما أثبته يف األ 

  .وأن الليل هو املنهزم يف آخر املطاف  ،منتصر : كأمنا يثبت أن احلب هو
  :آما عن النفي فيتجلى في البيت التالي 

  2أعلنت بعثي هات النار فاتنتي           فليس مثلي من ينعم ويحتقر
  :يبدو ذلك يف قول الشاعر ،) لكن (د النفي  ب كما يتجس

  3الليل يكبر ال تستسلمي انتظري       هزمت لكنني حتما سأنتصر
ولكنـه اسـتدركها برغبتـه احلتميـة يف االنتصـار  ،ففي هـذا البيـت أثبـت الشـاعر أن هزميتـه كانـت يف املاضـي 

ا حالتان ).  السني(فضال عن  حروف ،) حتما (وذلك ما جسدته لفظة  ،مستقبال  : و بالتايل فالقصيدة تتجاذ
وهو املعـادل املوضـوعي لـألمل  ) الليل (إىل أن وصل إىل مبتغاه بأن ختلص من مالحقة  ،إثبات حرية وقلق ونفيهما 

  .والقيود أو احلب و األمل والتحرر
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  : االنزياح على مستوى التركيب_  2
خروج الشاعر عما يقضيه الظاهر أوعن القاعـدة النحويـة ،رتكيب نقصد باالنزياح أو العدول على مستوى ال       

  .التقدمي و التأخري واحلذف وااللتفات :ومن أهم مظاهر هذا العدول الكائن يف القصيدة  ،ملقتضيات أسلوبية 
  :التقديم والتأخير -2-1

ـا تتسـم يف ،يـه تغـريات لكن هـذا النظـام قـد طـرأت عل،ختضع اجلملة العربية  لنظام معني يف ترتيب مفردا 
ــة بالغــة . تقــدمي عنصــر وتــأ خــري آخــر  لــدوره العظــيم يف ،وقــد أوىل النحــاة والبالغيــون ملبحــث التقــدمي والتــأخري أمهي

يعـرب ،جـم احملاسـن ،بابا كثري الفؤاد "كما اعتربه عبد القادر اجلرجاين   ،خدمة اللغة العربية ومتيزها عن سائر اللغات 
مث تنظر فتجد  ،وال تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقفه  ،إىل لطيفة  ويفضي لك ،لك عن بديعة 

  .1وحاول اللفظ من مكان إىل مكان ،سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شئ 
فـإن البالغيــني    ،للكشـف عـن الرتـب احملفوظــة الثابتـة تتالجــه"وإذ كانـت نظـرة النحـاة للتقــدمي لـو التـأخر  

ــــــــــــــــة ونفســــــــــــــــية يف العمــــــــــــــــل األديب  ـــن قيمــــــــــــــــة داللي ـــــــــــلوبيني  يدرســــــــــــــــونه لغايــــــــــــــــة الكشــــــــــــــــف عـــــــــــــ   2واألســـــ
وفيمـا بـأيت بعـض صـور التقـدمي والتـأخري الـيت  ،ويف قصيدة نورالدين درويش مواضع عديدة ومتنوعة  هلذه الظاهرة  

  .يشكل وجودها مسة أسلوبية بارزة 
  :تقديم الجار والمجرور _ 2_1_1

ـرور تتقـدم باسـتمرار   ،لعل املالحظ  يف قصيدة  نور  الدين درويش أن شبه اجلملـة املكونـة مـن اجلـار وا
  :  من هذه املواضع أذكر  ،وخباصة يف اجلملة الفعلية 

  الليل يكبر جاسوس يالحقــي              في كل ثانيــــة يبـدو ويستتر 
  بالعنــف اشتــهر ،يزوره              أصير متهما  ،يرويـه  ،يعيب حـزني 

  العازفون تلت اوتارهم حــدا              والسامعون بكاس مرعـب سكرو ا
  .3الشمس تشــرق آيات مخلدة               الشمس هاهي في األرجاء تنتشـر

ــــــــــــة(وكــــــــــــان مــــــــــــن األجــــــــــــدار أن يقــــــــــــول  ــــــــــــدو وتســــــــــــترت يف كــــــــــــل ثاني ــــــــــــالعنف  ،  تب   ...)أشــــــــــــتهر ب
إمـا أنـه يركـز الزمـان أو املكـان أو يهـتم  ،لكن الشاعر قدم شبه اجلملة على الفعل لرغبة مـا يريـد الوصـول إليهـا     
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وجيعلها تظهر بوضوح مثل  ،أو يبتغي تبني حالة احلصار و األمل فيقدمها على بدل التأخري  ،ما أكثر من الفعل 
رور يف مواضعها املذكورة كي يتسىن له عدم اخلروج من  الوزن كما   ،) بالعنف  اشتهر (   .أنه قد يقدم اجلار وا

  :وذلك ما يبدو  يف األبيات التالية  ،كما أن الشاعر قد يقدم شبه اجلملة على الفاعل   
  أقول للقلب اجهل يومها لغد                               يقول لي القلب عجل أو سـأنتحر

  واهللا لن يرتاح لي أبدا                         بال وفي أرضنا المستدمر القـذر أقســمت
  حتما ستؤتي بذور الشعر أكلتها                             حتما سيورق في أحضانها الشــجر

  الحب يكبر ال ليل وال ضجـر                             صبح تنفس في أحشائــــها سور 
ـــــــــــــه أمـــــــــــــا عـــــــــــــن ت ـــــــــــــرور علـــــــــــــى املفعـــــــــــــول ب ـــــدمي اجلـــــــــــــار و ا   :فيتجلـــــــــــــي يف قـــــــــــــول الشـــــــــــــاعر،قــــــــ

  .1فجرت في داخلي نورا وفي شفتي          أينعت فاخضوضرت في شعري الصور
علـى ) يف شـفيت أينعـت (مثلما قدمها يف قوله  ،) نورا (على املفعول به )يف داخلي(فقد قدم شبه اجلملة 

 ،داخلــي (خاصـة وأن الشـاعر قـد قــدم  أمـورا  متصـلة بـه ،كمـا خيـدم املعــىن ويبـدو أن ذلـك خيــدم  الـوزن    ،الفعـل 
  ).شفيت 

  :تقديم المفعول به على الفاعل _  2_1_2
  .و  حاالت جيوز فيها الوجهان ،يقتضي هذا النمط تأخري الفاعل بالضرورة وله حاالت جيب فيها       

ويتجلى هذا النمط من التقدمي والتأخري يف مواضع من قصيدة  نور الدين درويش ميكن أن نـذكر بعضـها ممـثال يف  
:  

  البل هدني الحــدر ،اسودت مخــيلتي                     يفوقني الجرح  ،الليل يكبر 
  2قربيني وحبي جنات وأوديـــة                       لكــــن تحاصرني في يقظة س

ا تتجلى يف األبيات األتية    :أما عن احلاالت اليت جيوز فيها تقدمي املفعول به على الفاعل فإ
  حيران هل قرات شعر معذبتــي                         هل فسر اللغز هل أوحى لها القــمر 

  ماذالو استنطقت قلبي اللحودترى                 بايما لغة يا قلب تعتــذر 
  هات النار فاتنتي                     فليس مثلي من ينعم ويحتقر،بعثي  أعلنت
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فكأمنا بالشاعر يقـدم املفعـول بـه الـذي ميكـن أن يكـون هـو أو شـيئا متصـال  ،ولعل هلذا التقدمي والتأحري مربره      
سـقر ،اجلـرح (مثـل  ،نته ويؤخر الفاعل الذي كان وراء معا ،)...شعري  ،قليب ( وذلك ما يبدو يف أمثلة مثل  ،به 
فبــدل الرفــع قــدم النصــب ليؤكــد أنــه  ،وكلهــا ممــا آثــر الشــاعر أن يــؤخره نظــرا هلروبــه منهــا وحتديــه هلــا ...). اللحــود ،

  .ضحية أو مفعول لذلك احلصار الذي بقي منتصبا فيه وحال دون أن يرفعه
  :الحذف _ 2_2

عجيب ،لطيف املأخذ  ،باب دقيق املسك "كونه لطاملا جلأ إليه الشعراء ل ،احلذف أسلوب بالغي قدمي  
وجتــدك  ،والصــمت عـن اإلفـادة أزيـد باإلفـادة  ،فإنـك تـرى بــه تـرك الـذكر أفصـح مـن الـذكر  ،األمـر شـبيه بالسـحر 

ــــــــــــــــــــــــــا تكــــــــــــــــــــــــــــون إذا مل تنطــــــــــــــــــــــــــــق  ــــــــــــــــــــــــــــنب  ،انطــــــــــــــــــــــــــــق مــ ــــــــــــــــــــــــــون بيانــــــــــــــــــــــــــــا إذا مل ت   1"وأمت مــــــــــــــــــــــــــــا تكــ
وقــد جلــأ نــور الــدين درويــش هلـــذا  . ة أحيانــا فــالتلميح أفصــح مــن التصــريح والصــمت أبلــغ مــن الكـــالم إفــاد      

  :األسلوب ممثال يف الصور التالية 
  :حذف الحرف _ 2_2_1

  :ويرد ذلك يف القصيدة يف موضع يف البيت التايل 
  2أعلنت بعثي هات النار فاتنتي         فليس من ينعم ويحتقر

حيث أن حلذف أداة النداء بدال من ذكرها يؤكد رغبة الشاعر يف التقرب أكثر من حمبوبته بعـد أن حالـت 
وملـا كـان املنـادى قريبـا  ،ولعل إضافة ياء املتكلم اليت تدل على احليازة والتملـك وتزيـد داللـة القـرب  ،القيود بينهما 

  :ايل فليس مثة داع ألداة النداء كما وقع احلذف يف البيت الت
  3الليل يكبر شعر كله غزل          فهل سيبذل أم سينمو ويزدهر

  :حذف االسم _ 2_2_2
يف بعـض ) املبتـدأ (وقـد يقـع  ،يتجلى يف القصيدة حـذف الضـمري الـذي يقـع يف كثـري مـن األحيـان فـاعال     

لة بسبب حذف املرجـع وبالتايل يصعب االهتداء إىل الدال ،وال شك أن يف ذلك جتاوز للنسق النحوي ،امل واضع 
هــول  هــول والبعيــد ومــن منــاذج هــذا  ،وإحالتــه علــى ا ويف الــنص مواضــع كثــرية يبــدو الشــاعر فيــه كأنــه  خياطــب ا

  :احلذف 
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  الليل يكبر ال تستسلمي انتـظري                       هزمــت لكنـني حتما سأنتصـر 
  أنا األغــاني التي غنتك والوتــر    إن الدموع التي تبكيك دائمــة                   

  فجرت في داخلي نورا وفي شفتـي                     أينعت فاخضوضرت في شعري الصور
  .1كوني كما شئت أنت الروح في جسدي                الحدس أنت و أنت السمع والبصر

وحماولة  تعينيه تـرتبط  ،علها إذ أن  كل تلك األفعال حذفت فوا،فاملخاطب يف هذه الكلمات غري معني 
فمرجـع التـاء أو اليـاء يف األفعـال املـذكور ة قـد تـرتبط  ،ويف ذلك إيقاظ حلس التوقع لدى املتلقي  ،بالقراءة النقدية 

  .وقد ترتبط مبرجع آخر مل يذكره الشاعر ،بالكلمات مادام الشاعر أحسن أن صوته مكبل
ا الكلمات اليت ظل خياطب ومـا ديوانـه  ،ها ويبحث عنها باستمرار يف كثـري مـن قصـائده غري أن األغلب أ

ولعـل حـذف هـذا املرجـع املهـم بالنسـبة للشـاعر وإضـماره  ،إال سفر من أجل الكلمات أو الشـعر ) السفر الشاق(
ــه عــاىن يف ســبيل إخراجكمــا جنــد عــالوة علــى حــذف الفاعــل  ،بــدل اإلفصــاح عنــه  ــة خفيــة قــد تعــين أن  ،لــه دالل

فظلت حمذوفة مهمشة يبحـث هلـا صـاحبها عـن طريـق  ،حذفت ضمائر املبتدأ مثل كلماته إىل القراءة  األخبار اليت
  .النور 

  :األخبار اليت حذفت ضمائر املبتدأ مثل ،كما جند عالوة على حذف الفاعل 
  حيران هل قرأت شعري معذبتي       هل فسر اللغز هل أوحى لها القمر 

  2ماذا اقترفت مالئكي القبر ما الخبر       الليل يكبر غطى الليل مقبرتي  
داللــة مرتبطــة بتجربــة الشــاعر الــذي عــاىن مــن التكبيــل وقــد  ،وال شــك أن للحــذف يف كــل هــذه املواضــع 

  .إذ يؤثر اإلجياز على اإلطناب واالسرتسال  ،تدل على براعته 
  :حذف المسند لوجود علة دالة على حذفه _ 2_2_3

  :يف قول الشاعر يبدو هذا النمط من احلذف 
  أظل أسأل وحدي هاهنا قلقا         الجنة عانقت حزني والبشر

علـى  ،لكـن الشـاعر آثـر أن حيـذف هـذه اجلملـة لإلجيـاز  ،) وال بشر عانق حزين (أن تأويل احملذوف هو 
حــذف ودل وهـذا جتسـد يف تأويــل مـا  ،أن تقـدير اجلملـة الفعليــة هاهنـا البــد أن يكـون مـن جــنس اجلملـة املــذكورة 

  .عليه السياق
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  )كم سنة(كما يتجلى هذا النوع من احلذف يف بيت آخر مثل قوله 
  1الشهر مرومر العام كم سنة        ال بدر الح والحت بكى القمر

كمــا تــدل عليـه نقــاط احلــذف   ،) الشــهر مــر ومـر العــام كــم سـنة( واحلـذف هنــا يـدل عليــه الفعــل املـذكور 
يبحث أن املعـىن مل يلتـبس  ،احلذف يف املوضعني املذكورين إمنا كان لوجود دليل  ،فإذن). كم سنة مرت(والتقدير 

  .والرتكيب مل خيتل 
  :الحذف في التركيب الشرطي_  2_2_4

  :وفعل الشرط يف قول الشاعر نور الدين درويش) لو(يتجلى هذا النوع يف حذف جواب الشرط بعد 
  لغة يا قلب تعتذرماذا لو استنطقت قلبي اللحود ترى       بأيما 

ـا "والتقدير  قرينـة دلـت علـى مـا حـذف _ غـري أن مثـة  ،" استنطقت قليب اللحود ملا وجدت لغة أعتـذر 
جعــل إيــراد جــواب ) لــو(كمــا أن ورود اســم االســتفهام قبــل )بأميــا لغــة يــا قلــب تعتــذر (تتمثــل يف مجلــة االســتفهام 

  .الشرط غري حميي مما صرف الشاعر عنه
  :لتفات ظاهرة اال_ 2_3
االلتفات ظاهرة أسلوبية هامة تعتمد على خمالفة النظـام اللغـوي املعتـاد بانتقـال الكـالم مـن صـيغة إىل أخـرى        

  .خمالفة لألوىل،
ولقد لقيت الظاهرة اليت يعدل فيها الشاعر عن النسق اللغوي املعتاد اهتماما واسعا من النحاة واللغويني قـدميا 

يكون الشاعر آخذ ا يف معىن مث يفـرض لـه فيعـدل عـن األول إىل "فااللتفات حسب ابن رشيق يتم حني  ،وحديثا 
ـــــــــــــــاين  ــــــــــــــود إىل األول مـــــــــــــــن غـــــــــــــــري أن خيـــــــــــــــل يف شـــــــــــــــ ،الث ـــــــــــــــة مث يعـ ـــــــــــــــأيت    2"يء ممـــــــــــــــا يشـــــــــــــــد األول في

ــا   جعلــت مــن "وقــد رأى الباحــث بكــاي األخــذاري أن الدراســات املعاصــرة بســطت صــور االلتفــات مــن حيــث إ
والتــذكري  ،الظــاهرة أســلوبا حيتــوي جــل صــور االنزيــاح كالتقــدمي والتــأخري واالعــرتاض واحلــذف واإلجيــاز واإلطنــاب 

ويف العــدد والضــمائر والعالمــة  ، اإليقــاع وداللــة الفعــل الزمنيــة ويف ،والتأنيــث والتعريــف والتنكــري والوصــل والفصــل 
  3"اإلعرابية وما إىل ذلك 

                                                             
 36.37ص،درويش نور الدين، السفر الشاق_1
  45ص،العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده : ابن رشيق _2
 95ص،للخنساء "قذى بعينك : قصيدة حتليل اخلطاب الشعر قراءة أسلوبية يف  ،أخذاري بكاي _3
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  1:فيمكن أن حنصرها  يف ثالث صور  ،أما عن صور االلتفات 
  )الغائب  ،املخاطب  ،املتكلم (االلتفات بني صيغ الضمائر _ 1
  :االلتفات بني صيغ األفعال _ 2

  .من املاضي إىل األمر   -أ 
 .املضارع إىل األمرمن   - ب 
 .اإلخبار عن صيغة املاضي باملضارع   -ج 
 .اإلخبار عن صيغة املضارع باملاضي   -د 

 )اجلمع  ،املثىن ،االلتفات بني الصيغ العديدة املفرد _3
مـا مـن شـأنه أن ،فااللتفـات ظـاهرة أسـلوبية تـنم عـن مقـدرة الشـاعر يف تنويـع األسـاليب  ،وعلى هذا األسـاس 

  . يثري املتلقي 
  :االلتفات بين صيغ الضمائر_2_3_1

  :ميكن أن منثل هلذا النمط من االلتفات باألمثلة التالية 
  2الليل يكبر وما اآلهات والضجر            بكم تباع خيوط الصبح يا قدر

  .حيث انتقل فيه من الغائب إىل املخاطب
  3القلب يعشق ما ذنبي إذا نضجت       أحالمه البكر في حبه ضرر

  :مخاطب مث عاد لل
  4أقول للقلب أجل يومها لغد           يقول لي القلب عجل أو سأنتحر

  .انتقل هذا الشاعر من املتكلم إىل املخاطب مث التفت إىل الغائب مث عاد إىل املخاطب 
مما أسهم يف إبراز حالة القلق واحلرية ،أن الشاعر ينتقل من صيغة إىل أخرى ،وما يالحظ يف هذه األمثلة  

علـى أن لصـيغة ،مـا يقتضـي االنتقـال مـن حالـة إىل أخرى،السيما أنه يف رحلة البحث عن موطن األمـان واحلريـة  ،
ا وحتـديها للواقـع املظلـم  صـمود الـذات،املتكلم النصيب األكرب ذلك أن الشاعر يسعى إلثبـات  أمـا عـن ،ومصـابر

                                                             
 65.64ص .1993ط،املغرب  ،مطبعة املعارف اجلديدة  ،مقوالت بالغية يف حتليل الشعر : مشبال حممد : ينظر_1
 36ص_السفر الشاق_ درويش نورالدين _2
 38ص_املصدر نفسه_3
 38ص_املصدر نفسه _4
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أو _   فلقــد ســعى إلثبــات ارتباطــه الــدائم بــه ،) أنــت(الظــروف األخــر الــذي خياطبــه والــذي ميثلــه الضــمري املســترت 
أن ) كلماتـه (لذلك ختم قصيدته بصيغة األمـر الـيت خياطـب فيهـا  ،وتبيان الصلة القوية اليت جتمعهما _املخاطب 

  .وصال متلمسا منها ال
  :االلتفات بين الصيغ األفعال _2_3_2

  :ومن أمثلة هذا النوع  ،االنتقال من املضارع إىل األمر  1/
  1أظل اسأل وحدي هاهنا قلقا          ال جنة عانفت حزني وال بشر

  :االنتقال من املاضي إىل املضارع
  أصودر الحب أم نبضي يخيفهمو           أم أنني بشر وحدي وهم حجر

  2ماذا لو استنطقت قلبي اللحود ترى          بأيما لغة يا قلب تعتـذر
  :االنتقال من املضارع إىل املاضي 

  3القلب يعشق ما ذنبي إذا نضجت            أحالمه البكر في حبه ضرر
  :االنتقال من املاضي إىل املضارع مث عاد إىل املاضي 

  4ال بل هدني الحذر اسودت مخيلتي     يفوقني الجرح ،الليل يكبر 
  :االنتقال من املاضي إىل األمر 

  5هات النار فاتنتي         فليس مثلي من ينعم  ويحتقر ،أعلنت بعثي 
ذلـك أنـه يعـيش أحـداثا حاضــرة  ،إن الشـاعر مـن خـالل هـذه االلتفاتـات ينتقـل مـن املضـارع إىل املاضـي  

مث ما ينفك يعـود إىل املضـارع مقـررا حتـدي الواقـع  ،حلاضر لكنه يفر إىل املاضي هروبا من مواجهة ا،ويتفاعل معها 
  . مستشرفا املستقبل  ،

  :االلتفات بين الصيغ العديدة _ 2_3_3
  :ميكن أن منثل له مبا يأيت

  ماذا لو استنطقت قلبي اللحود ترى       بأيما لغة يا قلب اعتذر
                                                             

 36درويش نور الدين ،السفر الشاق،ص_1
 37، 36املصدر نفسه ، ص -2
 38ص_املصدر نفسه _   3
 38ص_املصدرنفسه_ 4
 39ص_املصدر نفسه _5
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  1غنتك والوترأنا الدموع التي تبكيك دائمة            أنا األغاني التي 
ويف تقـدمي صـيغة  ،) اللحـود(إىل التعبـري بـاجلمع )قلـيب(ففي املثال األول انتقل الشـاعر مـن التعبـري عـن املفـرد        
كمـا أن    ،داللة على الصوت املفرد الـذايت املنبثـق مـن قلـب الشـاعر ) الفاعل(عن صيغة اجلمع  ) املفعول به(املفرد 
  .ية كثرة املعاناة واملال املميت الذي يكاد الشاعر أن يصل إليه يف خضم معاناتهوردت مجعا لتجل) اللحود (كلمة 
إذأن التعبـري عـن حالـة العـذاب واملصـابرة جـاء  ،أما عن املثال الثاين فقد التفت الشـاعر مـن املفـرد إىل اجلمـع       

أمــا عــن التفاتـه لصــيغة اجلمــع  ، هـو لكــون احلــزن امللـم بالشــاعر داخليــا ذاتيـا ال حيســه إال ،بصـيغة املفــرد ال اجلمـع 
ــة مرتبطــة بكثــرة اآلالم وطــول أمــد بقائهــا  ــه بالــدموع إشــارة إىل البكــاء الــذي تســببه اآلالم  ،ففيــه دالل وقــد عــرب عن

إشــارة إىل كثــرة الشــعر الــذي نظمــه الشــاعر وقــد جســد هــذا االنتقــال ) األغــاين (كمــا أن التعبــري بكلمــة   ،الكثــرية 
  .ر املميز مقصد الشاع

  )أم أنين بشر (: كما جند الشاعر يعدل عن صيغة املفرد ويعرب عنها بصيغة اجلمع يف قوله 
  2أصودر الحب أم نبضي يخيفهمو           أم أنني بشر وحدي وهم حجر

  .بينما هو املتكلم مفرد  ،اتت بصيغة اجلمع ) بشر (إذ كلمة 
من صور االنزيـاح الـذي مـس تركيـب  القصـيدة وال شـك أن فما االلتفات إال صورة  ،ومهما يكن من أمر         

  .حبثا عن طريق األمان  ،له دوره يف نقل حالة شاعر دائم الرتحال 
  :البنية الداللية لقصيدة الليل يكبر :  المبحث الثاني

أن كـــل  يعـــد املســـتوى الـــداليل مـــن أكثـــر املســـتويات اللغويـــة الـــيت يعـــول عليهـــا التحليـــل األســـلويب ذلـــك           
فالكلمــات حيــث ،ولقـد رأينــا يف املبحـث األول أن البعــد النحـوي هــو بعـد داليل  ،املسـتويات تــدور حـول الداللــة 

ا  إال أننا سنحاول رصد البنية الداللية باعتبارهـا تـؤطر البـىن الكـربى  ،تنتظم يف سياق ما تكتسب داللتها املنوطة 
ت عدة آثرت أن جتعل املسـتوى الـداليل يبحـث يف قضـايا الصـورة يف النص، وهذا كله يستمد مشروعيته من دراسا

  .الشعرية وما تنطوي عليه من تشبيه واستعارة وكناية وجماز ، فضال عن املعاجم الشعرية وأبعادها
ا حتتوي على مسات أسلوبية بارزة يف مستواها الداليل ، لذا خنال أننا سنتوجه  ومن خالل قراءة القصيدة تبني لنا أ

  .هذا املبحث إىل الصورة الشعرية يف النص فضال عن الرمز ، وما حيتويه من غزير الداللة يف شكله التصويري  يف
  

                                                             
 38درويش نور الدين ، السفر الشاق ،ص_ 1
  36املصدر نفسه ،ص_ 2
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  :الصورة الشعرية وتأثيرها  -1
ال شك أن الصورة هي اجلوهر القار يف اخلطاب الشعري ، إذ رغم االختالف الكبري بني البالغيني و النقاد يف     

ـا مسـة الشـعر األصـيل ، و ألن  عملنـا تطبيقـي  ـم يتفقـون يف كو ـا وأمناطهـا ، إال أ حتديد مفهومهـا ورصـد مكونا
ــا ، فمــا غرضـنا إال تتبــع مــا خيـدم حبثنــا مــن أراء البــاحثني بالدرجـة األوىل فــال يعيننــا بسـط اآلراء واخلــوض يف مت اها

م ، دون أن خنـرج عـن اإلطـار الـذي ارتضـيناه ألنفسـنا ، وهـو  القدامى واحملـدثني ، مث تطبيـق مـا فهمنـاه مـن دراسـا
الـذي  إطار املنهج األسلويب البنيوي ، ودون أن نفرض على الـنص مـا ال يتمثـل فيـه ، ففـي األخـري يبقـى الـنص هـو

  .يقتادنا إىل خصائصه األسلوبية
ولقد نبه النقـاد العـرب إىل التصـوير يف الشـعر أمثـال اجلـاحظ الـذي تناولـه يف معـرض موقفـه مـن قضـية اللفـظ       

، مث وسـع عبـد القـاهر اجلرجـاين   1"إمنا الشعر صـناعة وضـرب مـن النسـج وجـنس مـن التصـوير:"واملعىن ، إذ يقول 
  .دالالت الصورة لتأخذ أبعادا أكثر مرونة ومشولية 

وإذا كانت الصـورة الشـعرية القدميـة تسـتند إىل بعـض صـور البيـان كالتشـبيه واالسـتعارة ، بشـكل تبـدو فيـه           
داخل فيه الثقافات القدمية واحلديثة صورا جزئية منطية جاهزة فلقد ، أصبحت الصورة احلديثة معيارا معرفيا معقدا تت

فهـي جتـنح لرتكيـب والتكثيـف مقرتبـة يف صـميمها مـن   2والشعبية باألكادميية علـى حنـو غريـب ، جيعـل منهـا تركيبيـة
  .تقدم صورا مبتكرة ال جاهزة منطية  ،مبتعدة عن االستعارة  ،الرمز 
لصـورة تـنم عـن موهبـة الشـاعر وقدرتـه علـى التعبــري أن ا ،يبقـى لنـا أن نقـول مـن خـالل هـذه الومضـة السـريعة       

وإذا كـان األمـر   ،وكشـف الـروئ الباطنيـة املنجسـة يف داخلـه  ،واخللق والتحليق إىل فضاءات أكثر خصـوبة وعطـاء 
فــنحن نلــتمس يف الــنص بريــق التصــوير املتــوهج الصــادر مــن أعمــا ق جتربــة الشــاعر وهــذا األخــري قــدم لنــا  ،كــذلك 

  .غي جديد مستمدا إياها من رؤية مشولية كلية معربة عن جتربته صورة يف ثوب بال
  :طبيعة الصورة الشعرية في الدراسات النقدية _ 1_2

  :طبيعة الصورة الشعرية في القصيدة _ 1_2_1
 ،فالتصـوير الشـعري بنقلهـا أقـدر  ،إذا كان الشعر رؤيا ذاتية تكشف عن حالة انفعالية يعيشـها شـاعر مـا 

شـكلتها تلـك الصـور  البالغيـة املبثوثـة يف  ،ر الدين درويـش أن يصـنع صـورا شـعرية خمتلفـة ومتعـددة لقد أستطاع نو 
وهي إىل ذلك صور مركبة تركيبا  ،ما جعل نصه ينأى عن املباشرة والتقريرية وينبض باإلحياء واحلركة  ،ثنايا قصيدته 

                                                             
 .132،ص3،1969حممد عبد السالم هارون ، بريوت ، ط: ، احليوان تح } أبو عثمان عمرو بن حبر {اجلاحظ  - 1
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طفـة إنسـانية عميقـة لشـاعر احـرتف احلـرف لكنه من وجهة أخرى تـنم عـن عا ،بسيطا ال ختفي غموضا أو ضبابية 
  .الصادق والكلمة املتوجهة 

إطــار التجربــة الشــعرية الــيت يــروم  ،فصــور الــنص اجلزئيــة يف الواقــع ال تفهــم إال يف إطارهــا الكلــي الشــامل 
ور ذلـك أن كـل الصـ ،مـع الشـاعر جمـاال السـتقطاب الصـورة الشـعرية ) الليـل (فقد أصبح   ،الشاعر تبلغيها لقارئه 

ــا القصــيدة تــدور يف فلكــه  ــة املبثوثــة يف ثناي ــة منــه  ،اجلزئي فعــذاب األحــالم ومتزيــق اجلــرح  ،وتســتمد طاقتهــا اإلحيائي
هول واألبواب املوصدة واسوداد املخيلة واملوت الوشيك  ،واغتيال العاطفة  كلها صور   ،...أو كبتها  السفر حنو ا

داللـة علـى طولـه وامتـداده وجسـد لنـا  أن  ليلـه ) يكـرب (اعر مع الفعـل الذي ركبه الش ،جزئية جتسدها داللة الليل 
  .خيتلف  عن البشر 

ــأن الليــل الــذي نعيشــه طــال أم قصــر  ــه  ،حنــن نــدري ب ــة ل ولكــن  ،فهــو ليــل ندركــه حبكــم معايشــتنا اليومي
ا شـأن النهـار  رمزيـة تعـادل )ل الليـ(ولكـن الشـاعر جعـل صـورة  ،معرفتنـا بـه ال تقتصـر أن تكـون واقعيـة حسـية شـأ

ا القصيدة  ،األمل والعذاب  ازية لصورة الليل ،ومن هنا فإن كل تلك الصور البالغية اليت حتتفي   ،جتعل الداللة ا
وتكتسـب دالبـة مركبـة ترتـاد  ،ترتفع عـن حمدوديـة الصـورة البسـيطة املمثلـة يف االسـتعارات والتشـبيهات والكانايـات 

هـول  جــاهلي كـامرئ القـيس مــثال أن حتمـل داللـة قــد تفـارق داللتهـا عنــد شـاعرنا وقــد  ولعـل صــورة ليـل شـاعر ،ا
  :تضارعها وذلك نلحظه يف قول امرئ القيس 

  وليل كموج البحر أرخى سدوله             علي بأنواع الهــموم ليبتـلي 
  فقلت له لما تمطي بصـــلبه           وأردف أعــجاز وناء بكــلكل

  لطويل أال انـجل            بصبح وما اإلصباح منك بأمثل أال أيها الليل ا
  1فيا لك من ليل كأن نــجومه              بأمراس كتان إلى أم جــندب 

ـا  ،فقد فسر الدكتور عثمان حشالف صورة الليل يف شعر امرئ القيس   ،وكذا الصورة الشعرية املتصـلة 
ا تعيد إىل املرء حس الدهشة الذي يكشف وذلك وجدنا الشاعر يقرن صورة الليل يف  ،به احلقائق ألول مرة  بكو

لقـد  ،اليت تـوحي بالضـياع والعـدم والالمبـاالة يف انطوائهـا األبـدي علـى مـا يشـبه قـرب اإلنسـان املطلـق  ،أمواج البحر
  2.استطال هذا الليل وبعد أوله حىت كأن حركة الزمان متوقفة عند هذا اجلزء من الليل 

                                                             
 .1ص،)ت ،د(،اجلزائر  ،دار آفاق  ،شرح املعلقات السبع : الزوزوين _1
 ،2000،اجلزائر  ،منشورات التبني اجلاحظية  ،فرتة االستقالل  ،الرمز والداللة يف شعر املغرب العريب املعاصر : عثمان  ،ينظر_2
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أن الشــاعر اجلـاهلي امـرؤ القــيس حينمـا أأرد أن يفصـح عـن أشــواق نفسـه الـيت تتــوق إىل  ،يـه ممـا الشـك ف
جاء بصورة الليل تلك يف حني أن شاعرنا جاء به ليظهـر صـورة ماثلـة يف  ،صبح ميكنها من متعة الصيد والفروسية 

ا استطاع أن يكشف عما خياجله من عذاب  ،ذهنه بداللتها املعنوية ال احلسية  وحزن ومالحقة وخـذق لإلبـداع و
  .لذلك فهو يلتمس من القدر أن ينبلج الصبح  ،

  : حىت تبدو صورة أخرى وهي صورة الشمس اليت تنتشر يف كل األرجاء ،وما إن تتالشى صورة الليل 
  1الشمس تشرق آيات مخلدة        الشمس هاهي في األرجاء تنتشر 

اية للرحلة الفنية لـدى الشـاعر   ،إذ طاملـا حبـث عنهـا بـني متاهـات الظـالم أو الليـل الطويـل  ،فهي مبثابة 
ــــة اإلبــــداع يف روح الشــــاعر  ،خمنوقــــا ال يســــتطيع أن يبــــدع ،صــــامتا  ،الــــذي جعــــال مكــــبال  ــــه  تســــتيقط حال وبزوال

  :وجند ذلك جمسدا يف قول الشاعر  وختضوضرصور شعره وتصبح كلماته قريبة قرب الصالة واحملراب واملئذنة
  2كوني صالة ومحرابا ومئذنة             كوني شهادة أو حجا فاعتمر 

ــاز  ،وبـذلك  لـذلك فقــد رســم يف  ،فالقصــيدة صـورة رمزيــة حلالــة إبداعيـة عاشــها الشــاعر شـديد الولــع با
ـا جتـ  ،أسهمت يف نقل انفعاله وتبليـغ رسـالته ،نصه صورا بالغية كثرية  . نح إىل بسـاطة ال التعقيـد أو الغمـوض كو

از    :التشبيه واالستعارة اللذين كان هلما الفضل األكرب يف جتسيد حالته  ،زمن بني صور ا
  : التشبيه و أثره_ 1_2_2

صـفة الشـيء مبـا قاربـه وشـاكله مـن جهـة " وحـده أنـه  ،التشبيه من األركان اهلامـة الـيت ينبـين الشـعر عليهـا 
بغيـة نقـل انفعالـه وتبليـغ مـا يصـبو إليـه يف ذهـن  ،وقد وظف الشاعر التشـبيه يف قصـيدته 3"كثرية واحدة أو جهات  

  .مما جعله مسة أسلوبية جدير بنا أن نلتفت إليها  ،املتلقي 
لغياب  ،حيث يتحد املشبه واملشبه به أو يتطابقان  ،واملالحظ أن الشاعر آثر التشبيه البليغ على العادي 

  )أنا األغاين  ،أنا الدموع (ومن ذلك قول الشاعر  ،ة التشبيه وجه الشبه وأدا
  4أنا المعذب في حزني وفي فرحتي             آنا المكابد في صمت أنا الضجر 

  :ويف قوله 

                                                             
  39ص_السفر الشاق_ درويش نور الدين _1
 39ص_املصدر نفسه _ 2
 286ص،العمدة يف حماسن الشعر وادابه ونقده : ابن رشيق _3
 39ص،السفرالشاق _درويش نور الدين_4
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  1ومئذنة              كوني الشهادة أو حجا فأعتمر،كوني  صالة ومحرابا 
  :وقوله 

  2كوني كما شئت أنت الروح في جسدي         الحس أنت وأنت السمع والبصر 
فقــد قـرب نفسـه منهـا لدرجـة أنـه جعلهـا حسـه ومسعــه  ،حيـث مل جيعـل بينـه وبـني كلماتـه حـواجز تبعـدمها 

وبـذلك فقـد أحسـن يف صـناعة هـذا التشـبيه الـذي  ،إذ أن كل موجود يف الشاعر بات يلتمس القـرب منهـا ،وبصره
  .عن حالته الصوفية الذاتية املتماهية يف عشقها للكلمات أحسن تعبري عرب 

مــا  ،فالتشـبيه املوظــف يف القصــيدة أظهـر مقــدرة الشـاعر وحذقــه يف اصــطناع أدواتـه اجلماليــة  ،وعلـى كــل 
ا  ،جعل رسالته تصل لقارئه    .فيأثر 

  :االستعارة وأبعدها الجمالية _   1_2_3
ــا  ،عارة دورهــا الفعــال يف النهــوض بشــعرية الــنص فلالســت ،إىل جانــب التشــبيه  ــاز وأول "ذلــك أ أصــل ا

فاالستعارة ،وإذا كان األمر كذلك   3"ونزلت موضعها . ،أبواب البديع وهي من حماسن الكالم إذا وقعت موقعها 
  .درويش نزلت منزهلا الالئق بشكل جيعل منها مسة أسلوبية هلا أبعادها اجلمالية املفارقة  يف نص نورالدين

ـا  ،االستعارة  ،الشك أن قوام هذه القصيدة     خصوصـا منهـا  ،كثـري االعتمـاد عليهـا   ،فالشـاعر شـديد الولـوع 
  :ضها يف األمثلة التالية ولنا أمثلة متنوعة نؤثر أن نستشهد ببع ،إذ نلمس حضورها املكثف  ،املكنية 

  الليل يكبر واالهات والضجر             بكم تباع خيوط الصبح يا قـدر
  أظل أسأل وحدي هاهنا قلقا              ال جنة عانقت حزني وال بــشر

  4العازفون يكبر أحالمي تعذبني            يشتد بي غضبي المألوف اعتصر
  :ويف قوله

  نضجت            أحالمه البكر في حبه ضررالقلب يعشق ما نبي إذا 
  5الحب يكبر الليل وال ضجر               صبح تنفس في أحشائه سور

                                                             
 39ص_املصدر نفسه _1
 40ص_املصدر نفسه _2
 268ص،العمدة يف حماسن الشعر وأدابه ونقده : ابن رشيق _3
 36،37ص_السفر الشاق _الدين درويش نور _4
 39املصدر نفسه، ص_ 5
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وهـو املشـبه  ،فحذفـه  ،حيث جعل احلزن كاإلنسان الذي يعانق  ،فالشاعر بارع يف تشخيص املعنويات  
 ،كمــا شـخص املـوت واألحــالم   ،املكنيـة مــن بـاب االسـتعارة  ،وأشـار إىل الزم مـن لوازمــه وهـي صـفة العنـاق  ،بـه 

  .وكل ذلك من أجل توكيد حالته الشخصية وتشخيص أمله  ،احلب والصبح 
 ،املنبــين علــى األحــالم  تـدل علــى املســتقبل واآلمــال ،) أحالمــه البكـر(إن يف تركيـب االســتعاري يف قولــه    

وجسـدها مركبـة مـع ) البكـر(هـذه الصـفة  من أجل ذلك اسـتعارة الشـاعر ،ترمز إىل الشباب الغض ) البكر(وكلمة 
ــاز ) بكــرا(الــيت ال ميكــن أن تكــون ) األحــالم(لفظــة  لتتجلــى صــورة الشــاعر الطمــوح الــذي يرنــو إىل  ،إال قبيــل ا
  .لوال خفية نفسه وقلقها الدائمني ،البعيد 

الشـاعر وضـعها  أن االسـتعارة تنطـوي علـى أبعـاد مجاليـة هامـة يف هـذا الـنص كـون ،يبقى لنا أن نقول     
امـا   ،فـنفهم ونسـتوعب خفايـا هـذا الـنص  ،لتأخـذ معانيـه طريقهـا إلينـا  ،موضعها الالئـق مـن غـري تكلـف خيلـق إ

  .على بساطة لغته 
  :الرمز وأبعاده الداللية  2_

  :الرمز في الدراسات النقدية _ 2_1
 ،التصوير يف بناء العامل الفين للنص  إذا كانت البنية الداللية تستمد مشروعيتها من الصورة الشعرية ألمهية

فال غرابة يف أن يكون الرمز الفين هـو اآلخـر مـن أهـم السـبل األسـلوبية الـيت تـؤدي بنـا إىل الداللـة العميقـة بوصـفها 
أفضـل طريقـة لإلفضـاء ملـا ال " فلقـد بـات مـن الواضـح أن الرمـز  ،بنية كربى تستقطب كل املستويات اللغويـة إليهـا 

  1"وهو معني ال ينضب لإلحياء ، عنه ميكن التعبري
إذ ميكــن عــد هــذه الصــورة املمــر احلتمــي املفضــي إىل اكتشــاف الرمــز "وللرمــز صــلة كبــرية بالصــورة الشــعرية 

وتتفـاوت علـى إجيـاد ملكـات الشـاعر كلهـا اللغويـة واالنفعاليـة  ،املفضي وإدراكه ضمن سـياقه احليـوي يف القصـيدة 
ا اليت حتول جتربة الشاعر إىل صورة ذات طبيعة انفعالية مجاليةه ،...واخليالية واملوسيقية    2"ذه امللكات هي ذا

حلاجـة روحيـة " إمنا يف الشعر املعاصـر يـأيت  ،ويبدو لنا أن االجتاه إىل الرمز ال يقتصر يف كونه وسيلة فنية  
واشـتد االبتـذال يف حميطـه  ،ديـبوكلمـا ازداد  تعقـد احليـاة حـول األ... يف اإلنسان أو نتيجة ضغط تـارخيي وثقـايف 

                                                             
  36ص، 2،1978ط،القاهرة  ،دار املعارف  ،الرمز والرمزية يف الشعر العريب املعاصر: فتوح أمحد _ 1
 5ص ،فرتة االستقالل  ،الرمز والداللة يف شعر املغرب العريب املعاصر: حشالف عثمان _ 2
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وازداد هــو أمعانـــا يف الرمزيــة والصـــوفية بوصــف ذلـــك نوعــا مـــن احلصــانة الذاتيـــة  ،السياســي واالجتمــاعي والثقـــايف 
  1"ويعد ذلك احتجاجا على األوضاع الراهنة ورفضه هلا ،والنفسية 
ــة غرابتهــا فــإن ذلــك ال ينطبــق علــى كــل   ولــئن اعتــرب بعــض النقــاد الرمــز الفــين األديب وســيلة تعقيــد للدالل

السيما وأن مثة شعراء عدو الرمز مطية يعـربون فيهـا  ،ال سيما وأن مثة شعراء اجليل املعاصر  ،شعراء اجليل املعاصر 
هول  م ومصريهم ا السيما وأن صاحبها يعرب بوضوح عن  ، القصيدة ولعل هذا الرمز أن يتجسد يف ،عن خلجا

ممثلـة يف رمـز الطبيعـة والرمـز  ،ملسـنا وجـود رمـوز ثالثـة  ،ومن خالل استنطاقا لرمـوز القصـيدة  ،حالة نفسية متأزمة 
  .الصويف والرمز الديين 

  :رموز القصيدة وداللتها _  2_2
  :رمز الطبيعة_  2_2_1

ليه الشاعر ويسلمه قياد أمره ويتخذ جماال خصبا يستمد منه رموز لتغدو لطاملا كانت الطبيعة مالذا يهرع إ
وتشاركهم لواعج أنفسهم وهواجسها  ،طبيعة أخرى للبشر ترتجم عنها ما عجزوا عن اإلفصاح عنه " رموز الطبيعة 

  2"اخلفية 
األدبية الـيت شـكلت املضامني اليت توغلت يف معظم األعمال " تصبح من  ،إن الطبيعة يف شعرنا املعاصر 

ويتمثل هذا املفهوم الفكري يف العالقات العضـوية  الـيت يسـتحيل  حصـرها بـني  ،....البناء العام لألدب اإلنساين 
حيـث يتجـول إىل وحـدة متكاملــة  ،الــيت يتسـع مفهومهـا ليشـمل الكـون كلــه  ،اإلنسـان والعناصـر املتعـددة للطبيعـة 

يتساوى يف ذلـك اإلنسـان أو الطـائر أو احليـوان  ،جيب عليه أن يؤدي واجبه  تنبض باحليوية والتناغم أو على األقل
وغريها من عناصر الطبيعة اليت تشكل يف نظر أدبـاء كثـريين عمـال فنيـا ،...أو النبات أو الشمس أو القمر أو املطر

  3"متكامال
ـ ،الشك أن الطبيعة كانت من مستلزمات رصـد جتربـة الشـاعر منهـا اسـتوحى رمـوزه   ا عـرب عـن كوامنـه و
ــة فقــد أحــس  ،منهــا تأخــذ الداللــة اجتاههــا  ،وقــد نستشــف أ ن بعــض تلــك الرمــوز يشــكل بــؤرة مركزيــة  ،الداخلي

وجعل منها ) الليل (فأتى بلفظة ،الشاعر باحلصار واملالحقة والعجز عن إختاذ قرار صائب أمام واقع يكبل اإلبداع 

                                                             
  7املصدر نفسه ،ص_1
 304ص،م2003،دار هومة  ،الغموض يف الشعر العريب احلديث : رماين إبراهيم _2
 143ص،1988اهليئة املصرية العامة للكتاب ،1ج ،موسوعة الفكر األديب : راغب نبيل _3
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 ،ال موضـوعيا لكـل مـا يعانيـه إنسـان عصـر الشـاعر مـن صـراع وقيـد وتـوتر ليغدو الليـل معـاد ،مركز الرؤية يف جتربته 
  .اليت ما انفك يشعر وسطها بالضجر واحلرية ،فليله إمنا يرمز للمعاناة الدائمة 

إذ أن الليـل يرمـز إىل تعاقـب املآسـي  ،) الليـل يكـرب(ولقد جتلى هذا الرمز الفين منذ البدء بعنوان القصيدة 
وال الليــل املضــين الــذي  ،فهــو لــبس الليــل الــذي يعــذب احملبــني  ،شــعرية يف جتربــة شــاعرنا  وجتــددها مــع كــل حمطــة

إنــه ليــل ممتــد طويــل يرمــز ملــا يعانيــه لشــاعر مــن واقــع حياتــه  ،لكنــه أعمــق مــن الظلمــة العــابرة  ،يقاســي منــه املــريض 
سـيس الصـادقة الـيت جعلـت مـن الشـاعر واألحا ،وكـبح الرغبـات اجلاحمـة ،املليئ  باملطاردة واالنتظار والسـفر الـدائم 

  .شاعرا
  : وذلك جتلى من خالل قوله  ،) الليل (ولعلنا جند رموزا أخرى استقاها الشاعر من الطبيعة  تعادل داللة 

  ماذا لو استنطقت قلبي اللحود ترى             بأيما لـغة ياقلب تعـــتذر 
  1اقترفت مالئكي القبر ما الخبرالليل يكبر غطى الليل مقبــرتي              ماذا 

يف سـياقها الـذي وردت فيـه ) املقـربة (ولقـد وردت لفظـة  ،واملصري احملتوم  ،فهي ترمز إىل النهاية الوشيكة 
 ،فكـل مـن يعصـي قلبـه مركـز السـعادة والكلمـات الصـادقة ،لتعرب عن مآل كل من يستسـلم للقيـود وليـايل التكبيـل 

ايته املوت والنسيان    .وهذا ما حنسب أن تلك اللفظة جسدته ،ستكون 
ـــأيت لفظـــة   ـــة ) الشـــمس (وباملقابـــل ت ـــة دالل ـــة أو مقابل ـــل (لكـــي جيســـد داللـــة مفارق فهـــي معـــادل  ،) اللي

لــذلك فقـد تـأيت عــن داللتهـا القاموسـية لتكتســب داللـة أخـرى جســدها  ،موضـوعي للحريـة واألمــان وكسـر القيـود 
كمـا أن كـل   ،ي خالد على ثورة الشاعر احملتدمة يف وجه الظالم املمتـد فهي برهان أبد. ،السياق الذي وردت فيه 

ذا الرمز يوحي بالتمرد على الواقع أو الليل مثل    :ما حييط 
  حتما ستؤتى بذور الـشعر أكلتها               حتما سيورق في أحضانها الشـجر 

  ء تنتــشرالشمس تشرق آيات مخــلدة                الشمس هاهي في األرجا
  2وفي شفتي              أينعت فاخضوضرت في شعري الصور ،فجرت في داخلي نورا 

إضـافة  ،فهي أفعال توحي برغبة الشاعر يف التحرر من استعمار العصر الذي يكبل األفكـار واإلبـداعات 
  مثل  ،) النور والصبح(إىل رموز أخرى حتمل داللة التحرر واالنبعاث مثل 

  الليل يكبر واآلهات والــضجر                بكم تباع خيوط الصبــح ياقدر
                                                             

 36،38،39درويش نور الدين ،السفر الشاق ،ص_ 1
 36،39املصدر نفسه ،ص_ 2
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  1وفي شفتي        أينعت فاخضوضرت في شعري الصور ،فجرت في داخلي نورا 
  :من خالل قوله ،) النار(فضال عن مفردة 

  2أعلنت بعثي هات النار فاتنــتي               فليس مثلي من يعنو ويحتــــقر
  

فالطبيعة مصدر هام استمد نـور الـدين درويـش منـه  ،اليت ترمز للثورة والتمرد بعد الضعف واهلزمية ومهما يكن      
وتظهر مـن جهـة أخـرى حتديـه ورغبتـه يف االنتصـار  ،وبث حالته الذاتية اليت تطفح باحلزن والقيود  ،أشكاله الرمزية 

ــا يكشـــف الســر اخلفـــي يف ظــالم الـــذات  ،شـــعري فتصـــبح أداة أخــرى مـــن أدوات اإلبــداع ال،علــى ذلـــك الواقــع 
ذلك أن ارتباط الذات مـع  ،فتح رؤيته للوجود اليت عرب عنها مبنابع الصفاء الروحي  ،واألحداث املؤملة  ،اإلنسانية 

وتوحي بآالم الشاعر حينمـا جيـد درب  ،عناصر الطبيعة من شأنه أن جيعل النص قطعة فنية تنبض باحلركة واحليوية 
ه ،ح مغلوال مكبال النجا    .فإما أن يرضخ لواقعه أو جيا

 :الرمز الصوفي _  2_2_2
ــر الرمــوز الشــائعة يف الشــعر املعاصــر  ــه  ،يعــد الرمــز الصــويف مــن أكث أداة "وحنســب أن أمهيــة نابعــة مــن كون

ة أخـرى يعـد وهـو مـن ناحيـ ،لتواصل فين جبزء من تراثنا األديب الروحي الذي صار له امتـداد يف احلاضـر مـن ناحيـة 
  3"رمز احتجاج على مظامل االستعمار االستيطاين

ــة متميــز ة لــدى الشــعراء اجلزائــرين أمثــال مصــطفى الغمــاري خــالل   وقــد بــرز املعجــم الصــويف كظــاهرة فني
مصـطفى دحيـة  ،يف أشعار عثمان لوصـيف األخضـر فلـوس ،ليتجلى بصورة أحلى خالل الثمانيات  ،السبعينيات 

  4.وغريهم 
تلــك الــيت تســتوعب ومضـات الشــدة لــدى الشــاعر فتكتســب خصــائص  ،لغـة الصــوفية يف الشــعر إن ال"  

إذ ال فرق يف ذلك بينـاليت تبصـر عـن الوجـد الشـعري  ،وتصبح بالفعل لغة تبصر وكشف وإضاءة  ،هذه الومضات 
ة بني التجربتني    5"للمشا

                                                             
 39،36صدرويش نور الدين ،_ 1
 39،صاملصدر نفسه _ 2
 25ص،الرمز والداللة يف شعر املغرب العريب  املعاصر : حشالف عثمان _ 3
 12ص،تأمالت نقدية يف كتابات جزائرية  ،يف ظالل النصوص : وغليسي  يوسف : ينظر _  4
 99ص،البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب احليث : السعدين مصطفى _ 5
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ــا أصــبحت الــذات ول" ونكــاد جنــزم أن  ــا الظــاهر و البــاطن ،يســت األداة الكتابــة الصــوفية  أصــلية أل أ
ــه  ،والتجلــي واملتجلــي  ،واحلركــة واحملــرك  ال ميكــن أن خيــرج إال  ،فحــني يعــاين الشــاعر عــامل الصــوفية ويضــمحل في

عــامل الفيضــية والســحرية واإلشــراق  ،بكتابــة ممتلئــة بالتيــه والتحــول واإلشــراق لعــامل تيــه كــان اخليــال فيــه قيمــة الفكــر 
ــا تغـري مسـتمر  ،فالشـعر مــن هـذه الوجهـة ال بصـدر عــن مجـود وطبيعـة ثانيـة  ،الـدؤوب للجـوهر  هـي حركــة ال  ،إ

و املشـاهدة واليقـني ألفينـا ...وإذا نظرنا إىل األحوال اليت تعرتي الصـويف مثـل احملبـة واملراقبـة   واخلـوف  ،هدوء فيها 
ا تشبه أحوال الشاعر اليت يصدر عنها    .1" االحتاد يقابلها عند الشاعر اإلهلامفوصل الصويف إىل درجة يف ،أ

 ،وإذا وجلنــا إىل القصــيدة وحاولنــا أن نستشــف مــدى التقــارب بــني جتربــة الشــاعر الصــوفية وجتربــة الصــويف 
ذلــك أن رحلــة الشــاعر يف ليلــه حبثــا عــن النــور الــذي حيجــب الظــالم  ،الشــك أننــا ســنجد كثــريا مــن نقــاط االلتقــاء 

إذ أن نـور الـدين درويـش  ،ت اإلهليـة أقـرب  هي إىل رحيل الصويف املتجه حنو الذوبان يف الذا ،والقيود عن كلماته 
  .وحيوهلا إىل رحلة فنية دائمة يف سبيل الكشف والوصول إىل نتيجة ما  ،ميتاح الرموز الصوفية 

ولعـل للشــاعر نـور الــدين درويـش وهــو مـن أكثــر شـعراء جيلــه هوسـا بالشــعر املتجـدد حبثــا عـن الكلمــات  
فيـه يتـدرج يف ارحتـال دائــم أو سـفر ليلـى ممتــد تعتـوره فيـه احلــرية  ،مــا الصـادقة أن جيعـل مـن الرمــز الصـويف مصـدرا ها

إىل أن تكلـل جماهدتـه  ،وكأنه يسافر مـن مرحلـة يف ذلـك الليـل  ،والقيود وخطر املوت أو تالشى لغة بوجه صادق 
  :وهذا نلتمسه من خالل  ،تلك باالنتصار والتحرر من ربقة القيود 
  2الشمس هاهي في األرجاء تنتشر   الشمس تشرق آيات مخلدة         

شأنه شأن كل مبدع  مكافح يف اجلزائر أثناء فرتة املالحقة  ،ولقد أحس الشاعر بالواقع املرير الذي يعانيه 
قصد إطفاء شعلة إبداع األصوات الشابة اليت تبحث عن الكلمات الصادقة لكي حتارب ذلـك  ،لآلخرين  الدؤوبة

فنظم قصيدته هذه لتكون دليال عما يعانيه شاعر تلك الفرتة من اضطهاد وتكبيـل وظلـم لكنـه أيب  ،الواقع الدامي 
ــا يشــبه حبــث  ،النــور بــني الظــالمومــا انفــك يبحــث عــن طريــق  ،الواقــع املظلــم  ،العــيش صــامتا يف غمــرة ذلــك  حبث

  :الصويف عن االرتقاء ولعلنا نؤثر أن منثل للرموز الصوفية املبثوثة  يف ثنايا النص بالكلمات التالية 
 ،النـور  ،الشـوق  ،البعـث  ،النـار  ،معـذبيت  ،غـزل  ،ختتمـر  ،املـوت  ،السـفر  ،أعتصـر  ،السـكر  ،احلب  ،الليل 

  :من خالل األبيات اآلتية ... اخلي يف د ،األحشاء  ،املكابدة 

                                                             
  2006 ،جامعة اجلزائر ،رسالة ما جيستري  ،عثمان لوصيف  ،ان الكتابة بالنار النيب األسلوبية يف ديو : بقار أمحد _ 1
 138 ص،2007_
 39ص،السفر الشاق _درويش نور الدين _ 2
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  الليل يكبر واآلهات والضجــر           بكم تباع خيوط الصبــح ياقــدر
  وفي شفتي           أينعت فاخضوضرت في شعري الصور ،فجرت في داخلي نورا 

  أصودر الحب أم نبضي يخيفـهمو             أم أنني بشر وحدي وهم حجـــر
  1ـي تعذبنـي              يشتد بي غـضي المألوف اعتـصرالليل يكبر أحالمـ

 ،لقــد اســتطاع الشــاعر أن ميتــاح مــن الصــوفية ألفاظــا ختــدم الغــرض املنشــود  الــذي يــروم توصــيله لقرائــه  
ا شأن ناظمها املرحتل يف عامله الفين    .فبتات القصيدة قطعة فنية تعج باحلركة ال تستقر على قرار شأ

ــة الــيت يلجــأ إليهــا  ،بالتقابــل بــني لفظــني أو معنــني فالصــوفية تعــىن   وهــذه الوســيلة مــن أبــرز الوســائل الفني
حماولة لتأسـيس وضـعية روحيـة ينشـط ويتكامـل حتـت " تتبع من كونه  ،وذلك داللة على التقابل  ،الشاعر الصويف 

إىل القضـاء عليهـا برفعهـا إىل تأثري ديالكتيك وجداين يتسـم بتقابـل األطـراف وتعـارض أهـوال الوجـدان دون االجتـاه 
ولشـــاعرنا أن جيســـد تلـــك الداللـــة التقابليـــة يف " تركيـــب يكـــون حـــدا ثابتـــا للمتاقـــابلني بإفنـــاء أي منهمـــا يف اآلخـــر 

  : قصيدته بألفاظ مثل 
  2الليل يكبر واآلهات والضجر         بكم تباع خيوط الصبح ياقدر

ــة واضــحة  التــوتر الــذي عاشــه الشــاعر والنضــال الــذي خاضــه يف  مبــدى ،وهلــذا التقابــل بــني اللفظــني دالل
 ،مصدره ذا ته املتوترة اليت ال تدري أتقـدم أم حتجـم  ،فكأنه أمام صراع داخلي  ،سبيل الوصول إىل بر أمان شعره 

  : وميكن أن منثل هلذا الصراع بالبيت التايل  ،أترتك الليل جامثا أم تواجهه 
  3صوت يقول دع األفكار تختمر حيران يدفعني صوت ويمنعني        

  . مصدره البشر مدمري اإلبداع الصادق  ،وصراع آخر خارجي 
ومـن خالهلمـا  ،وخـارجي مصـدره مالحقـة النـاس لـه  ،فإذن ليل  الشاعر داخلي مصدره ذات حـائرة مـرتددة       

  .تتبلور جتربة يف سفره الصويف املستمر 
ـا حتمــل دالالت تقابـل  ،)...احلـب  ،شـمس ال ،الصـبح (أمـا عـن النـور ومـا يعادلــه      وجنـد ذلــك  ،) الليـل (فإ

  :جمسدا يف البيت اآليت 
  4الشمس تشرق آيات مخلدة          الشمس هاهي في األرجاء تنتشر

                                                             
  36.37.39املصدر نفسه،ص_  1
 36درويش نور الدين ، السفر الشاق،ص_ 2
  37املصدر نفسه ،ص_ 3
 39املصدر نفسه ،ص_ 4
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الـيت ظفـر الشـاعر فيهـا مبـا يرومـه بعـد أن حتـدى  ،ذلك أن النور هو سبيل االنتصار وهو مبثابة املرحلة النهائيـة      
  .ووقف يف وجه الظالم  وصمد

وجعـل مـن رحلتـه الليليـة سـبيال يقتـاده إىل النـور  ،يبقى لنا أن نقول أن شاعرنا حلق يف فضـاء الصـوفية الرحـب     
ذه التجربة على غرار شعراء جيلـه صـويف يبحـث عـن الكلمـة الصـادقة وعـن أنوارهـا بـني  ،والصفاء الروحي  فكان 

  .ظلمات الواقع البأس ومتاهاته
  :الرمز الديني _   2_2_3
ــة  ،يعــد الرمــز الــديين مــن الرمــوز املهمــة الــيت لطاملــا اســتند إليهــا شــاعر العصــر احلــديث    ذلــك أن للمرجعي

لتغـدو تلـك الرمـوز  وسـيلة لنقـل  ،الدينية اليت ترتسب لـدى الشـاعر دورهـا الفعـال يف إغنـاء نصـه شـكال ومضـمونا 
  .جتربته الذاتية أو الواقعية 

ممثلـة يف ألفـاظ قرآنيـة عديـدة حتولــت إىل  ،ولعلنـا نلمـس بعضـا مـن هـذا الرمـز قصـيدة  نــور الـدين درويـش          
  .حاول من خالهلا الوصول إىل مآربه  ،رموزفنية 

وقد اسـتوعب  ،مثلما نعلم أن مثة يوم بعث حياسب فيه الناس  ،فنحن نعلم أن اإلنسان ميوت ويواري الرتاب      
ــة  ،ولكنــه وجههــا وجهــة أخــرى مفارقــة ملــا ألفــه يف مرجعيــة الدينيــة  ،يقــة الراســخة الشــاعر هــذه احلق فتكســب دالل

  :ونلتمس ذلك من خالل  ،املوت والبعث بعدا وجدانيا ذاتيا 
  1الليل يكبر هل اغتال عاطفتي           أأدفن الحيا أيها القدر

ا يف ديننا فاملوت واحلياة والبعث حقا ،إن البيت حيمل أكثر من داللة   لكـن مـوت الشـاعر  ،ئق مسلم 
ــا ،غــري مــوت كــل إنســان  أو التجربــة  ،الــيت قــد تبعثهــا ثانيــة ذكــرى األغنيــة األوىل  ،أنــه مــوت جتربــة شــعرية أو حيا

غـري أن الشـاعر حيطـم آليـة التوقـع آلن ذلـك البعـث مـا إن هـو يتـذكره حـىت حيتضـر  ،الشعرية األوىل يف عامل الشـعر 
بعــد أن فقــد رغبــة احليــاة مبــوت الكلمــات أو مصــريها احملتــوم يف ظــل واقــع بــائس  ،داد ملــوت آخــر مــن جديــد اســتع

  .حتياه
  :يبدو ذلك يف قوله ،فالشاعر يقتبس من القرآن ما خيدم غرضه ويعزز ثقافته ،ومن جانب آخر 

  2الحب يكبر ال ليل وال ضجر                  صبح تنفس في أحشائه سور
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فقـد  ،لكنـه تعـامال فنيـا آخـر  ، 1))18( والصـبح إذا تـنفس(فقد أخذ الشاعر هذه العبارة من اآلية القرآنية      
فـا  ،مـا مـنح بيتـه هـذا تـدفقا وحيويـة  ،غدا صبح الشاعر رمزا فنيا حيمل دالالت أخـرى غـري دالالت اآليـة الكرميـة 

ا توجيهـا آخـر يتماشـى مـع جتربتـه الشـعرية شـكل ذلـك ووجههـ ،لصبح  عنـد  شـاعر كـان عبـارة مـن القـرآن الكـرمي 
  . مسة أسلوبية جديرة باهتمام الباحث 

مشــكلة معجمــا شــعريا  ،وقــد غــدا اللفــظ القــرآين مــن املشــارب األثــرية الــيت اســتقطبت اهتمــام الشــاعر  
  :ومثل ذلك جند ،واضحا 

  2فاعتمر ومئذنة                  كوني الشهادة أو حجا ،كوني صالة ومحرابا 
 ،حيث وجهها وجهة فنية تتماشى مع طبيعة جتربته  ،و قد أخذت هذه األلفاظ مسارا آخر مع شاعرنا  

ـا يـزداد قربـا  ،من أركان اإلسـالم املعروفـة عنـد كـل مسـلم  ،فالصالة واحلج والشهادة  إمنـا تعـزز هويتـه اإلسـالمية و
وهـو اقرتابــه مـن كلماتــه الـيت نالــت عنــده  ،املسـلم حســبه لكـن شــاعرنا يلـتمس اقرتابــا آخـر يشــبه اقــرتاب  ،مـن ربــه 

درجة القداسة لتصبح تلك األلفاظ رموزا دينية يستخدمها الشاعر ويوجهها وجهة تتـواءم مـع مـا يعيشـه يف جمتمعـه 
  .وما خيتلجه يف لواعج ذاته  ،

جتربتـه فرمـوزه تـنم فنور  الدين درويش عرف كيف ينهل من املصدر الديين ما خيدم  ،ومهما يكن من أمر 
ومل يلجــأ إىل  الرمــوز املتصــلة بالشخصــيات واألمــاكن الدينيــة الــيت قــد تشــكل رمــزا أثــرا  ،عــن ثقافتــه ومــدى إبداعــه 

ل من املصدر الـديين مـا يوافـق مطمحـه ويعمـق جتربتـه ،بالدراسة  لتبيـت قصـيدته خالصـة ملـا اختزنتـه ذاكرتـه  ،إمنا 
  .   ووعاه فكره
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الليـل  "دراسـة أسـلوبية يف قصـيدة  دين درويـش الـ حبثنـا املوسـوم بالصـورة الشـعرية عنـد نـور كشف موضوع
  : جا ـ عن مجلة من النتائج أمهها ذـ أمنو  "يكرب 

ا ، وأهـم مـا مييـز شـعر1  ـ شهدت مرحلة الثمانينات يف الشعر اجلزائري تطورا ملموسا يف شكل القصـيدة ومضـمو
ـــة هـــذا اجليـــل أنـــه يرتكـــز علـــى املعجـــم الوجـــداين والصـــويف ، وأنـــه عـــاد إىل الـــرتاث  الشـــعري  القـــدمي بأســـاليب الفني

ا ، وأهم ما مييز شعر جيل السبعينيات اجلزائريني ، كما أن نصوصهم ابت عدت  عن السياسة اإليديولوجية ومضمو
صطبغت باهلموم الذاتية واجلماعية لتتيح لشعراء هذا اجليل شعرا متميزا جزئيا ، عـرب عـن طمـوح الشـاعر اجلزائـري وا

  . إبداعي متأزم  ورغبته يف التغيري أمام واقع
ـا تتوسـط بـني بة اإلملام مباهية األسلوب و األـ رغم صعو  2 سـلوبية مـا انفكـت حتتـل موقعـا متميـزا بـني العلـوم ، كو

العلــوم األخــرى احملاذيــة  هلــا كــالنحو والبالغــة وعلــم الــنفس والســيميائية  اســتعانةعلــوم اللغــة والنقــد األديب، كمــا أن 
  .واإلحصائية 

دين درويـش حتـوي إيقاعـا مميـزا اسـتطاع بـه أن ينقـل انفعالـه ،ولقـد كشـف البحـث أن اإليقـاع الـ نـورـ إن قصـيدة  3
جماله واسع كونه خيضع كل املستويات اللغوية يف سلطته ، فليس  هو الوزن كما خياله الكثـريون ،إمنـا هـو أمشـل منـه 

يدة ـ مبوضـوعها  إىل جانـب ذلـك ، فـالتغريات ، كما تبني لنا عظيم الصلة اليت تربط حبر البسيط ـ املعتمـد يف القصـ
الــيت طــرأت علــى الــنص مــن زحافــات وعلــل ، كــان هــدفها الــتخلص مــن الرتابــة والــروتني اململــني ، كمــا أن اختيــار 

يف مطلــع قصــيدته ، تأكيــد   الشــاعر لقافيــة مطلقــة موحــدة جمهــور مكــرر ، ممــثال يف حــرف الــراء ، وجنوحــه للرتصــيع
  .القدمي مبقوماته األساسية  كبري إىل ميله للشعر

عـن  املتأنية مـن هندسـة األصـوات والتكـرار بنوعيـه البسـيط واملركـب ، فضـال ـ أسهمت  موسيقى النص الداخلية 4
التجنيس والرتصيع وتناغم الصيغ الصرفية ، يف إثراء إيقاع القصيدة وتوكيد حالة الشاعر املتأزمة احلائرة ، السـيما و 

كــل ذلــك جعــل مــن موســيقى   ،...عــالوة علــى حــروف املــد ، ومــا جتلــى مــن تكــرار  ،مــس بــدل اهل أنــه آثــر اجلهــر
  .النابغة من ذاته موافقة ملوسيقى النفس الداخلية القصيدة

مــن خــالل البحــث يف طبيعــة تراكيــب القصــيدة ، تبــني لنــا أن الشــاعر نــوع يف مجلــه بــني امسيــة وفعليــة ولكونــه  ـ 5
مـن فعــل ، خاصـة املضـارع منــه الـذي دل علـى أن جتربــة شـاعرنا حصــلت يف يعـيش حيـاة غــري مسـتقرة، فقـد كثــف 

 الواقــع ، وقــد حتــداها رغبــة يف الوصــول إىل مســتقبل مغــاير ، كمــا مــزج بــني اجلمــل  اخلربيــة واإلنشــائية ، فكثــريا مــا
  .  وصف حالته الكئيبة جبمل خربية ، كما أتى جبمل إنشائية من إستفهام وأمر ونداء 
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وبالتــــايل تكاملـــت كـــل تلــــك األنـــواع مـــن اجلمــــل و  ،و املثبتـــة  بالنســـبة للجمــــل املنفيـــة وكـــذلك  الشـــأن
األساليب ـ بغض النظر عن نسبة وجود كل منها يف نقل ما يروم الشاعر تبليغه ـ هـذا ومل تسـلم تراكيـب الـنص مـن 

عـن أصـل القاعـدة النحويـة ـ انـزاح الشـاعر فيهـا  عدول مس مجلتها  ، وأثر يف داللتها ، ومن املظاهر الـيت عـدل أو
ضت هذه األساليب بشعرية القصيدة ،وأيقظت حـس املتلقـي وتأويلـه ،  التقدمي والتأخري احلذف وااللتفات ـ وقد 
  .وجعلت القصيدة منفتحة الداللة ، شديدة اإلحياء رغم بساطة لغتها 

عنهما يف الكشف عن بنية الـنص العميقـة ، غىن  يف تناولنا لبنية القصيدة الداللية حبثنا عن عنصرين مهمني ال ـ 6
ومها الصور الشعرية والرمز ، ومـن خـالل تتبـع صـور القصـيدة تبـني لنـا أن الصـور الشـعرية املوظفـة يف الـنص كليـة ال 
ــألوان البيــان خصوصــا  تفهــم ، إال يف إطارهــا الكلــي الشــامل وهــو إطــار التجربــة الشــعرية ، ورغــم أن الــنص حيفــل ب

ا تكشف عن داللة معنوية ال حسية، وهو مااالستعارة والتش الشاعر نابعة  جعلنا ندرك أن الصور بيه البليغ، إال إ
  .من واقعه وجتربته الذاتية 

غــدا حاجــة ملحــة ، جلــؤو إليهــا  إن الرمــز يف الشــعر املعاصـر ، فبــدال عــن كونــه وســيلة فنيــة يســتند هلـا الشــعراء ـ 7
أنـواع مـن الرمـوز يف القصـيدة  االقتصادية واالجتماعية وقد رصد البحـث ثالثـةظروف اخلارجية ،سياسة، لمتأثرين با

الصـــويف والرمــز الــديين وهــي رمـــوز تكشــف عــن ثقافــة الشـــاعر واجتاهــه الفــين ، كمــا عكـــس  رمــز الطبيعــة ، رمــز: 
إىل كـل مبـدع  حضورها جتربته  الصادقة اليت استطاعت أن تؤثر فينا ، وجتعل من رحلته وعذابه يف واقعه ميتد ليسـل

  أو إنسان يعيش ظروف مماثلة
ومهمــا يكــن فالقصــيدة باتــت قطعــة فنيــة خالــدة تنطلــق مــن ذات صــاحبها لــتمس القــارئ فتغــدو إمكانيــة 

ســلوبية  يف املكــوث بــني املنــاهج  ،لنثبــت بــذلك أخــريا ، أحقيــة األقــراءة الــنص منفتحــة علــى اجتهــادات الدارســني
ــألقني ومنــوذج مــن شــعرية نــور الــدين درويــش واحــد مــن الشــعرا النقديــة ، كمــا نثبــت مــرة أخــرى ،أن ء اجلزائــريني املت

 جزائرية تبحث عن الفرادة والتميز ، ولن يتسن هلا مواصلة الرحلة إال جبهـود الدارسـني احلثيثـة بغيـة إظهارهـا للوجـود
ختالفها الكثري من القراءات ووجهة نظر، قد . أسلوبية . ومن نافلة القول أن هذه الدراسة ال تغدو أن تكون قراءة 

اجلهــود يف مضــمار األدب اجلزائــري ،أن تــأيت  ، فالقصــيدة تبقــى مفتوحــة الجتهــادات أخــرى ، وعلــى أمــل مواصــلة
  .       هذه الدراسة قطوفها اليانعة
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  درـــــق م تباع خیوط الصبح یاــــبك رـــر وما اآلھات والضجـــــاللیل یكب

  رــــــــعانقت حزني وال بش جنة ال اـــا قلقـــدي ھاھنـــــأظل أسأل ، وح

  رأم أنني بشر وحدي وھم حجـــــــ وــیخیفھمب أم نبضي ـــودرالحـــأص

  رـــــــة یبدو ویستتــــل ثانیــــفي ك يـــــر جاسوس یالحقننــــــاللیل یكب

  ا ، بالعنف أشتھر ـــــر متھمـــأصی زورهـــــرویھ، یــــب حزني، یــیــیع

  ب سكوراـــبكأس مرعوالسامعون داــارھم حســت أوتـــــون تلــــالعازف

  یشتد بي غضبي المألوف أعتصريـــنــي تعذبــــر أحالمــــــل یكبــاللی

  مر                 ـــــصوت یقول دع األفكار تخت وت ویمنعنيـــــي صــــحیران یدفعن

  عار أنفجرــــــــلو ال التنفس باألش رحا یمزقنيــج ت یاــــف أسكــــوكی

  رــــــزدھــــفھل سیذبل أم ینمو وی ھ غزلـر كلـــــعــــر ، شــــل یكباللی

  ى لھا القمر  ــھل فسر اللغز ھل أوحرأت شعري معذبتيــل قــــحیران ھ

  ت بكى  القمرــال البدر الح وال الح ةـــم سنــــام كـــــالشھر مر ومر الع

  درـــــــــھا  القــــأأدفن الحب حیا أی يــال عاطفتــــل أغتـــــاللیل یكبر ھ

  ذرــــا قلب  تعتـــــة یـــــا لغـــبأیھ ترىت قلبي اللحود ــــماذا لو استنطق

  رـــسافرت لكن إلى أحضانھا السف يــــي و أغطیتـــــــلملمت كل دواوین

  ر ـــأنكســما ســتكسر أو حتحتما س لةــــــــواب مكبـــــــــر أبـــــاللیل یكب

  ررــــــھ ضــــأحالمھ البكر في حب تــــذنبي إذا نضج ق ماــــالقلب یعش

  رذیفوقني الجرح ، ال، بل ھدني الح يــــودت مخیلتـــــر ، اســـــاللیل یكب

                 قرــــــرني في یقظة ســـلكن تحاصةــات وأودیــــــي جنـــــي و حبـــــبین



 

 

  رـــــــیقول لي القلب عجل أو سأنتحدــــھا لغـــــل یومــــــــأقول للقلب أج

  ماذا اقترفت مالئكي القبر ما الخبـــريــى اللیل مقبرتـــــــاللیل یكبر،غط

  ـفروا ـــعصیت قلبك ھذا شأن من كالكان جن الدود أخبرنيـــــــحین الم

  ذرــتدمر القـــنا المسـبال وفي أرض دــــن یرتاح لي أبـــهللا لت وـــــأقسم

  صر ــما سأنتـــــني حتــــھزمت لكنر، ال تستسلمي انتظريــــــــاللیل یكب

  قر ـعم ویحتـــــــفلیس مثلي من ین ي ، ھات النار فاتنتيـــــــــأعلنت بعث

  جرــحتما سیورق في أحضانھا الش أكلتھــــــاعــــر حتما ستؤتي بذور الش

  اب أنتظرــــما زلت أرقب خلف البفي شوق وفــــــي قلـــــق توقف اللیل 

  والوترأنا األغاني التي غنتــــــك   ـــي تبكیـــــك دائــــمــــةأنا الدموع الت

  اھي في األرجاء تنتشرمس ھـالش ـــــرق آیــــات مخلـــــدةس تشــــالشم

  یھ الذي یدعي جذرا وال الحمرــــف ـــنـــــيا فســـــا ال ینـــــإني أحبك حب

  أینعت فاخضوضرت في شعري الصوريـــي شفتــفجرت في داخلي نورا وف

  شائھ سورـــــس في أحــــصبح تنف جرــــــــل وال ضــــــالحب یكبر ال لی

  ـــــمر ھادة أو حجا فأعتــي الشــكون ــــــــذنةا مئـــــــومحرابكوني صالة 

 س أنت وأنت السمع والبصر    ــــالحكوني كما شئت أنت الروح في جسدي

 



 

 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

  رواية ورش عن نافعالقرآن الكريم، *
  :الكتب*

  .م3،1979ط،مصر ،مكتبة اخلناجي مصطفىكمال :نقد الشعر تح:ابن جعفر قدامه  )1
حممد حمي الدين عبد :العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، تح،أبو علي احلسن القريواين:ابن رشيق )2

  .م2007،اجلزائر ،احلميد،الطباعة الشعبية
  .م1،1982ط،لبنان،دار الكتب العلمية،ر الفصاحةس،)أبو عبد اهللا خلفاجي(ابن سنان )3
 .1بريوت ط،دار صادر_لسان العرب_ابن منظور  )4

  .م2،2007ط،عمان،دار املسرية للنشر والتوزيع،األسلوبية بني الرؤية والتطبيق:أبو العدوس يوسف )5
  .م2003إحتاد الكتاب اجلزائريني،اإليقاع يف الشعر اجلزائري:أبو النجاح حسني )6
للخنساء >>قذى بعينك<<قراءة أسلوبية يف قصيدة،حتليل اخلطاب الشعري:بكايأخذا ري  )7

  .م2007،اجلزائر،
  .م5،1979ط،القاهرة،ألجنلو املصريةاللغوية مكتبة ااألصوات ،أنيس إبراهيم  )8
املؤسسة اجلامعية ،األسلوبيةيف النقد العريب احلديث دراسة يف حتليل اخلطاب جمد:بدوي احلريب فرحات )9

  .م1،2003ط،بريوتللدراسات 
  .م1988،الكويت،ذات السالل للطباعة،دراسات تطبيقية يف الشعر العريب،بدوي عبده )10
  .م1969،3ط ،بريوت،حممد عبد السالم هارون:تح،احليوان،)أبو عثمان عمرو بن حبر(اجلاحظ )11
  .2،1989ط ،مكتبة اخلناجي ،القاهرة ،حتقيق حممود شاكر" دالئل اإلعجاز"،اجلرجاين عبد القاهر )12
 ،فرتة االستقالل منشورات التبني،الرمز والداللة يف شعر املغرب العريب املعاصر:حشالف عثمان )13

  .م2000،اجلزائر،اجلاحظية
  .م1،2001ط،سوريا،دار اجلوار،األسلوبية والصوفية:داوود أماين سليمان  )14
  .1،1992ط،اجلزائر،رابطة ابداع،السفر الشاق:درويش نور الدين )15
  .م1988،اهليئة املصرية العامة للكاتب،2ج،ر األدبموسوعة الفك:راغب نبيل )16
  .م2003،األردن،دار الكندي،مكتبة الكتاين،قراءات أسلوبية يف الشعر اجلاهلي:ربابعة موسى )17
  .م2003،دار هومة،الغموض يف الشعر العريب احلديث:رماين إبراهيم )18
  ).ت.د(،اجلزائر،دار آفاق،شرح املعلقات السبع:الزوزين  )19



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

  ...دت،اإلسكندرية،منشأة املعارف،البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديث،مصطفى السعدين )20
  .2005،الكلمة منشآت املعارف اإلسكندرية،اإليقاع يف شعر شوقي الغنائي:سلطان منري )21
  .م3،1997ط،منشأة املعارف للنشر_الكلمة واجلملة_بديع الرتاكيب يف شعر متام:سلطان منري )22
  ...1988،دار املنشأة مصر،بالغة الكلمة واجلملة واجلمل:منريسلطان  )23
  .دت،مصر ،مكتبة األدب،األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية،سليمان فتح اهللا امحد )24
  .م1،1990ط،مصر،مكتبة اخلاجني،التجربة اإلبداعية يف ضوء النقد احلديث:صابر عبد الدامي )25
  .م1،2002ط،النماء احلضاري  مركز،األسلوبية وحتليل اخلطاب :عياشي منذر )26
  .دت،اإلسكندرية،منشأة املعارف ،التجديد املوسيقي يف الشعر العريب ،عيد رجاء )27
  .م2،1978ط،دار املعارف القاهرة،الرمز والرمزية يف الشعر العريب املعاصر:فتوح أمحد )28
دار الغرب ،ةحممد احلبيب بن خوج:تح ،منهاج البلغاء و سراج األدباء):أبو احلسن حازم(القرطاجين )29

  .3،1981ط،اإلسالمي 
  .م1،1993ط،مقوالت بالغية يف حتليل الشعر ، مطبعة املعارف اجلديدة ، املغرب:مشبال حممد )30
  .م1992،ن3ط،عامل الكتب مصر،دراسة لغوية إحصائية ،األسلوب:مصلوح سعد )31
  .م3،1980ط،لبنان،بريوت،دار املعرفة،سليمان الصاحل:تح وتد،جواهر البالغة،اهلامشي أمحد )32
دار ،سعيد حممود عقيل:شر وتر،ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب،اهلامشي أمحد )33

  .م1،2005ط،اجليل
  .م1979لبنان،دار العودة/دار الثقافة،النقد األديب احلديث:هالل حممد غنيمي )34
تأمالت نقدية يف كتابات جزائرية جسور للنشر _يف ظالل النصوص:وغليسي يوسف )35

 .م1،2009ط،اجلزائر،والتوزيع

  
  
  
  
  
  
  



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

  :الرسائل الجامعية*
جامعة ،رسالة ماجستري،عثمان لوصيف،بقار أمحد البىن األسلوبية يف ديوان الكتابة بالنار )1

 .م2006/2007،اجلزائر

  :المجالت والدوريات*
 .م1999،جامعة اجلزائر،جملة اللغة واألدب،املكونات الشعرية يف يائية بن مالك الريب:السد نور الدين )1

  :االلكترونيةالمواقع *
. 1862 /poet/encyclopedia/org.albabtainprize .www ://http 

  
  



 فھرس الموضوعات
 

 

  شكر

  د..................................................................................مقدمة

  09..................................................................................تمھید

  09....................................................مولد ونشأة نور الدین درویش_1

  09..........................................................تعریف الصورة الشعریة_2

  10........................................................مفھوم األسلوب واألسلوبیة_3

  ...............................................اإلیقاع ووظیفتھ الداللیة: الفصل األول

  13......................................البنیة اإلیقاعیة وتأثیرھا الداللي:المبحث األول

  14................................................................الموسیقى الخارجیة_1

  15............................................وزن القصیدة وعالقتھ بموضوعھا_1_1

  18................................................................الزحافات والعلل_2_1

  21.............................................................نظام التقفیة وداللتھ_3_1

  23.........................................................................التصریع_4_1

  24...................................................................الموسیقى الداخلیة_2

  24.....................................................الھندسة الصوتیة ووظیفتھا_1_2

  27...........................................................التكرار وأثره الداللي_2_2

  28...............................................................التكرار البسیط_1_2_2

  30...........................................................تكرار الصوت_1_1_2_2

  31..............................................................تكرار الكلمة_2_1_2_2

  33...............................................................التكرار المركب_2_2_2

  34............................................................................التجنیس_3_2

  35............................................................................الترصیع_4_2



 فھرس الموضوعات
 

 

  36....................................................إیقاع األبنیة والصیغ الصرفیة_5_2

  37......................................................................بنیة األفعال_1_5_2

  38.......................................................................بنیة األسماء_2_5_2

  .......قصیدة اللیل یكبر الفصل الثاني                     البناء التركیبي والداللي في

  42................................................البنیة التركیبیة وداللتھا: المبحث األول

  42........................................................الجملة وأنواعھا في القصیدة_1

  42.....................................................الجملة بین الفعلیة واالسمیة_1_1

  44...................................................داللة الزمن في الجملة الفعلیة_2_1

  47......................................................الجملة بین الخبر واإلنشاء_3_1

  47...............................................................الجملة الخبریة_1_3_1

 48..............................................................الجملة اإلنشائیة_2_3_1

  48.............................................................أسلوب األمر_1_2_3_1

  49.............................................................النداءأسلوب _2_2_3_1

  50.........................................................أسلوب االستفھام_3_2_3_1

  52...................................................................النفي واإلثبات_4_1

  52....................................................مستوى التركیباالنزیاح على _2

  52.................................................................التقدیم والتأخیر_1_2

  53......................................................تقدیم الجار والمجرور_1_1_2

  54...............................................ول بھ على الفاعلتقدیم المفع_2_1_2

  54...........................................................................الحذف_2_2

  54................................................................حذف الحرف_1_2_2

  55..................................................................االسمحذف _2_2_2



 فھرس الموضوعات
 

 

  56.................................حذف المسند لوجود علة دالة على حذفھ_3_2_2

  56..............................................الحذف في التركیب الشرطي_4_2_2

  56...............................................................ظاھرة االلتفات_3_2

  57..............................................االلتفات بین صیغ الضمائر_1_3_2

  58.........................................................االلتفات بین صیغ_2_3_2

  58.................................................االلتفات بین صیغ عدیدة_3_3_2

  59.......................المبحث الثاني               البنیة الداللیة لقصیدة اللیل یكبر

  60........................................................الصورة الشعریة وتأثیرھا_1

  60...............................طبیعة الصورة الشعریة في الدراسات النقدیة_2_1

  60....................................طبیعة الصورة الشعریة في القصیدة_1_2_1

  62..............................................................التشبیھ وأثره_2_2_1

  63..............................................الجمالیةاالستعارة وأبعادھا _3_2_1

  64............................................................الرمز وأبعاده الداللیھ_2

  65..................................................الرمز في الدراسات النقدیة_1_2

  65.....................................................رموز القصیدة وداللتھا_2_2

  65.............................................................رمز الطبیعة_1_2_2

  67..........................................................الرمز الصوفي_2_2_2

  70.............................................................الدینيالرمز _3_2_2

  73................................................................................خاتمة

  ..................................................................................ملحق 

  ......................................................................راجعمصادر والم

  ...................................................................فھرس الموضوعات


