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 صعدلي ظريفة. سعيدي سعدة. : -1أ/عيسى شاغة

أ /رشيدة بودالية.

لجنة المناقشة
ئيسا.
أستاذ جامعة البويرة ......................................ر ً

 : -2أ /رشيدة بودالية

ومقرًار.
أستاذة جامعة البويرةْ ...............................
مش ِرفًا ّ

: -3أ /يحي سعدوني

أستاذ جامعة البويرة ...............................عضوا ممتحنا.
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شكر وتقدير:
"الشكر هّلل أوال وأخي ار على كل نعمة أنعم بها علينا"
* شكر وامتنان لألستاذة الفاضلة « بودالية رشيدة » التي قبلت اإلشراف على هذا العمل ولم
تبخل علينا بتوجيهاتها وآرائها ونصائحها ومعلوماتها القيمة التي ساعدتنا كثي ار في إنجاز هذه
المذكرة.
* الشكر الجزيل ألساتذة قسم اللغة العربية وآدابها.
* شكر خاص لعمال المكتبة الذين ساعدونا على إتمام هذا البحث ولو بكلمة طيبة ودعاء في
اّلل كل خير ووفقهم لما يحب ويرضى.
ظهر الغيب ،فجزاهم ه

لكل من ساند وساعد تقدي ار وعرفانا
ه
سعدة وظريفة.

إهداء:
إلى كل من علّمنا حرفــا
إلى الوالديـن الكريميـ ــن
إلى عائلتينا وكل األهل واألقارب
إلى رفيقات دربنا على مدى السنين
المودة
منا
إلى كل من يبـادلنا
المودة فله ّ
ّ
ّ

نهدي هذا العمل المتواضع
سعدة وظريفة.

مقدمة:

مقدمة:
منذ مطلع القرن العشرين ظهرت ثورة نقدية على مستوى الغرب ،كانت نتاجا للثورة اللسانية
السويسرية التي قوضت الدرس اللغوي القديم ،المعتد بالمناهج المعيارية المنبثقة عن الذوق والذاتية
والقومية ،والوالء لالنتماء الديني والعرقي ،لم يكن يوجد أي موضوع يتفرد به الدرس اللساني
ويشترك فيه مع العلوم األخرى ،لذلك أتى لنا دي سوسير بأطروحته الجديدة التي فرقت بين اللغة
بدال من اللغة التي لم تحقق طموح هذا العلم الجديد،
واللسان والكالم ،واتخذ اللسان موضوعا له ا
فاللسان يساهم في تحقيق التواصل بين أفراد المجتمع .وكان من نتاج هذه الثورة زيادة تسارع النقاد
إلى تلقف هذا الجهد اللساني الجديد ،ومحاولة تبني مناهجه ورؤاه من أجل مقاربة النص األدبي
مقاربة علمية ،وتأسيس ما يسمى بعلم األدب ،وهذا ما بشر به الشكالنيون الروس ومن بعدهم
البنيويون.
ومن العلوم اللغوية التي انبثقت عن الدراسات اللغوية الحديثة "علم األسلوب" وكان هذا
األساس بمثابة األرضية التي انطلق منها تالمذة دي سوسير للوصول إلى ما يسمى ب ـ
"األسلوبية" ،ومن بين تالمذته "شارل بالي" الذي كان له فضل نشر مؤلف أستاذه "محاضرات في
اللسانيات العامة" فحاول أن يجعل األسلوبية فراعا من فروع اللسانيات وتأسست أبحاث "بالي" على
محاضرات "دي سوسير" ،فقام "بالي" بما لم يقم به أستاذه ،فكان المبتكر الحقيقي لعلم األسلوب،
ولكنه لم يدخل األدب في دراسته بل حاول االقتراب من المحتوى العاطفي للغة ،ورفض إدخاله في
تحديدا،
مقتصر في دراسته على الكالم المنطوق ،وأسس أسلوبية سنة 1905م
اا
الدراسة األسلوبية،
ا
وهي أسلوبية لم تضع تصوراتها ومفاهيمها موضع التطبيق على األعمال األدبية ،واقتصرت على

الكالم بصفة عامة.
وال يخفى بذلك أن "بالي" هو أبو األسلوبية ورائدها األساسي فحاول القيام بما لم يقم به دي
سوسير ،فكان المبتدع الفعلي لمصطلح "علم األسلوب" .ثم خطت هذه األخيرة خطوات نوعية
بتفاعلها مع مناهج البحث الحديثة والعلوم اللسانية ،فتشعبت اتجاهاتها ومدارسها ،وباعتبار
األسلوبية تعنى بدراسة النص األدبي وتهتم بطريقة صياغته الستخراج الخصائص الشعرية
والجمالية هذه األخيرة التي لم تعد قدرتها في رصانة الكلمة وانما في قدرتها الرمزية والداللية.

أ

مقدمة:
فارتأينا لدراسة قصيدتين من "أغنيات الورد والنار" أال وهما "أغنية الشمس" و "أغنية العاشق
المجهول" لمصطفى محمد الغماري دراسة مقارنة الستخراج الخصائص المميزة للقصيدتين.
فيم تتمثل خصائص األسلوبية في القصيدتين؟ ما أوجه االختالف والتشابه الموجودة بينهما من
حيث األسلوب؟
ووقع اختيارنا لألسلوبية لسبب يتعلق بها مباشرة وذلك الحتوائها على عدة علوم كعلم البالغة،
إلماما بنواحي
علم النحو ،علم العروض ،وكذا علم الداللة ،وهو من أكثر المناهج النقدية المعاصرة ا

اللغة.

لقد بني البحث من مقدمة مدخل وثالثة فصول وخاتمة.
يحمل الفصل األول عنوان :البنية اإليقاعية المخصصة لمفهوم اإليقاع وأقسامه ،بالتطرق إلى
اإليقاع الخارجي واحتوى الوزن والقافية والروي ،واإليقاع الداخلي تناول الحديث عن التكرار :تكرار
الحروف وتكرار األفعال واألسماء في القصيدتين.
يحمل الفصل الثاني عنوان البنية التركيبية بإدراج المستوى التركيبي والنحوي ،والحديث عن
األسلوب اإلنشائي والخبري و األفعال والجملة االسمية والجملة الفعلية والضمائر والحروف والتقديم
والتأخير.
ُع ْنون الفصل الثالث بالمستوى الداللي بالتطرق إلى الحقول الداللية وعالقاتها ببعضها ،كما

أدرج بحث عن االستعارة والكناية والتشبيه.

أما المنهج المعتمد في الدراسة فهو المنهج األسلوبي؛ بغرض االبتعاد عن المناهج التقليدية
التي تربط النص بصاحبه ،ومحيطه وظروفه السياسية واالجتماعية ،في حين أن المنهج األسلوبي
منهج حديث يعمد إلى "دراسة النص في ذاته ومن أجل ذاته"
واعتمدنا في دراستنا على جملة من المصادر والمراجع أهمها :ديوان أغنيات الورد والنار
لمصطفى محمد الغماري ،األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية لفتح هللا أحمد سليمان ،األسلوبية
الرؤية والتطبيق ليوسف أبو العدوس ،األسلوبية وتحليل الخطاب لنور الدين السد.

ب

مقدمة:
ومن نافلة القول أن لكل بحث صعوباته ،وتكمن أهم الصعوبات التي وقفت حائال دون بلوغ هذا
البحث المستوى العلمي المؤهل ،أن دارس األسلوب في كل خطوة يخطوها يعترضه كثرة انفتاح
األبواب ،وليس انغالقها لذا يعتذر وقوعه على أسقفها.
ناقصا ،ثم نقدم الشكر
في الختام ال بد من أن نحمد هللا على توفيقه لنا في العمل ولو كان
ا

لألستاذة المشرفة  ،ولكل من أسهم من قريب أو بعيد في إخراج هذا البحث إلى النور ،والى كل من
وقف معنا ولو بكلمة طيبة.

ت

 -1مفهوم األسلوب عند العرب
-2

مفهوم األسلوب عند الغرب

-3

مفهوم األسلوبية

-4

مرتكزات النظرية األسلوبية

-5

خطوات التحليل األسلوبي

-6

مجاالت األسلوبية

مدخل:

تحديد المفاهيم وضبط المصطلحات

 -١مفهوم األسلوب عند العرب:
يفرق ابن منظور في مفرد األسلوب بين قراءتين :األسلوب بكسر الهمزة وهو األرجح عندنا -أو
األسلوب -بفتحها -من ناحية ،واألسلوب -بالضم -من ناحية أخرى .فيقول ...« :ويقال للسطر
من النخيل :أسلوب ،وكل طريق ممتد ،فهو أسلوب :قال :واألسلوب الطريق ،والوجه ،والمذهب،
يقال :أنتم في أسلوب سوء ويجمع أساليب .واألسلوب :الطريق تأخذ فيه»( .)1واألسلوب -بالضم
الفن « .يقال :أخذ فالن في أساليب من القول ،أي أفانين منه ،وأن أنفه لفي أسلوب إذا كان
متكبرا ،يقال :أنوفهم ،بالفخر ،وشعر األستاه بالحوب .يقول :يتكبرون وهو أخساء .)2( »...فلفظة
ّ
أسلوب حسب ابن منظور تدل على الطريقة أو الفن ،أو المذهب.

يقول الزمخشري في أساس البالغة في مادة سلب «:سلبه ثوبه ،وهو سليب ،وأخذ سلب القتلى
وأسالب القتلى ولبست الثكلى السالب وهو الحداد ،وتسلبت وسلبت على ميتها فهي مسلبة،
واإلحداد على الزوج ،والتسليب عام ،وسلكت أسلوب فالن ،طريقته وكالمه على أساليب حسنة»(.)3
الزمخشري هو الطريقة.
فاألسلوب حسب ّ
وقد عرفه حازم القرطاجني في كتابه "منهاج البلغاء وسراج األدباء" أن األسلوب يرتبط
بالمعاني والنظم ويرتبط باأللفاظ ألن هذا األخير -النظم -هو صورة عن كيفية االستمرار في
األلفاظ « إن األسلوب هيئة تحصل عن التأليفات المعنوية ،وان النظم هيئة تحصل عن التأليفات
اللفظية ،وان األسلوب في المعاني بإزاء النظم في األلفاظ »(.)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1جمال الدين ابن منظور ،لسان العرب ،دار الصفاء ،بيروت ، ،ط ،2004 ،4مج( ،7مادة :سلب) ،ص.225 :
 -2المرجع نفسه ،ص.225 :
 -3جار هللا فخر خوارزم محمود بن عمر الزمخشري ،في أساس البالغة ،المكتبة العصرية ،صيدا -بيروت ،ط،1
 ،2003ص.408 :
 -4عبد الكريم الكواز ،علم األسلوب مفاهيم وتطبيقات ،منشورات جامعة السايح من أبريل ،الجماهيرية العربية
الليبية ،ط1426 ،1ه ،ص.17 :

4

تحديد المفاهيم وضبط المصطلحات

مدخل:

واألسلوب عند ابن خلدون عبارة عن هيئة وصورة تستحكم في أنفسنا من تتبع األساليب التي
اختصت بها العرب « .فإن مؤلف الكالم هو كالبناء أو النساج ،والصورة الذهنية المنطبقة كالقالب
الذي يبنى فيه أو المنوال الذي ينسج عليه فإن خرج عن القالب في بناءه أو في نسجه كان
شاعر يحتذي منوال القدماء.
ًا
فاسدا»( .)1فالشاعر عنده حفاظة قبل أن يكون
ً

 -٢مفهوم األسلوب عند الغرب:
لفظة "أسلوب" " ،"styleمشتقة من األصل الالتيني للكلمة األجنبية الذي يعني القلم ،وفي كتب
يعد إحدى وسائل إقناع الجماهير ،فكان يندرج تحت علم
البالغة اليونانية القديمة كان األسلوب ّ

الخطابة وخاصة الجزء الخاص باختيار الكلمات المناسبة لمقتضى الحال(.)2

ويعرف بيفون األسلوب بقوله «:األسلوب هو الرجل نفسه»( .)3معنى ذلك طريقة المتكلم في
ّ

تصوره لألشياء وهو بذلك يخالف غيره بمقدار ما ،أو هو البصمة
التعبير والتفكير ،وكذا طريقة
ّ
التي التزول وال تتغير.
ويعرف ميشال ريفاتير األسلوب بقوله «:يفهم من األسلوب األدبي كل شيء مكتوب فردي ذي
ّ

محدد يمكن أن نطلق عليه الشعر
قصد أدبي ،أي أسلوب مؤلف ما أو باألحرى أسلوب عمل أدبي ّ
أو النص أو حتى أسلوب مشهد واحد»

()4

محددة تعكس شخصية صاحبه ومزاجه.
ّ

أدبيا يمتاز بخصائص
بمعنى ّأنه يجعل من النص عمال ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1صالح بلعيد ،نظرية النظم ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،بوزريعة -الجزائر ،ص.151 :
 -2ينظر :يوسف ابو العدوس ،األسلوبية الرؤية والتطبيق ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،2007 ،1ص:
.35
 -3مصطفى الصاوي الجويني ،المعاني -علم األسلوب ،دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع ،االسكندرية،
)د-ط) ،1996 ،ص.183 :
 -4صالح فضل ،علم األسلوب مبادئه واجراءاته ،دار الشروق ،القاهرة ،ط ،1998 ،1ص.25 :
5

تحديد المفاهيم وضبط المصطلحات

مدخل:

ويرى بيير جيرو أن األسلوب هو «:طريقة للتعبير عن الفكر بواسطة اللّغة»

()1

بمعنى أن اللّغة

تحدد األفكار المراد التعبير عنها.
هي التي ّ
عما في داخل االنسان»
ويعرفه غوتيه «:أن األسلوب هو التعبير ّ

نفسه.

()2

عما يختلج في
أي التعبير ّ

 -٣مفهوم األسلوبية:
تعتبر األسلوبية فرعا عن اللسانيات الحديثة مخصصة للتحليالت التفصيلية لألساليب األدبية
أو لالختيارات اللغوية التي يقوم بها المتحدثون والكتاب في السياقات -البيئات -األدبية وغير
األدبية

()3

واألسلوبية حسب المسدي هي «:تعرف األسلوبية بداهة بالبحث عن األسس الموضوعية

إلرساء علم األسلوب»(.)4
يرى فتح اّلل أحمد سليمان أن األسلوبية «:هي أحد مجاالت نقد األدب اعتمادا على بنيته
اللغوية دون ما عداها من مؤثرات اجتماعية أو سياسية أو فكرية أو غير ذلك أي أن األسلوبية
تعني دراسة النص ووصف طريقة الصياغة والتعبير»(.)5
ذهب ماروزو إلى اعتبار األسلوبية تدرس -المظهر ،.و -الكيفية.اللذين ينتجان من اختيار
المتكلّم للعناصر اللغوية التي تحت تصرفه

()6

ويعرفها ميشال آريفيه بقوله «:إن األسلوبية وصف
ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1بيير غيرو ،األسلوبية ،تر :منذر عياشي ،دار الحاسوب للطباعة ،حلب( ،د-ط) ،1994 ،ص.10 :
 -2معمر حجيج ،إستراتيجية الدرس األسلوبي (بين التأصيل والتنظير والتطبيق) ،دار الهدى للطباعة والنشر
والتوزيع ،عين مليلة -الجزائر2007 ،م ،ص.12 :
 -3ينظر :يوسف أبو العدوس ،األسلوبية الرؤية والتطبيق ،ص.35 :
 -4عبد السالم المسدي ،األسلوبية واألسلوب ،دار الكتاب الجديدة المتحدة ،بيروت -لبنان ،ط2006 ،5م ،ص:
.34
 -5نور الدين السد ،األسلوبية وتحليل الخطاب ،ج ،2ص.142 :
 -6ينظر:عدنان بن ذريل ،اللغة واألسلوب دراسة ،دار مجدالوى للنشر والتوزيع( ،د-ب)( ،د-ط) ،ص.134 :
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تحديد المفاهيم وضبط المصطلحات

للنص األدبي حسب طرائق مستقاة من اللسانيات»( .)1انطالقا مما سبق نستطيع إجمال القول في
األسلوبية من خالل التعريف اآلتي «:األسلوبية ،أو "علم األسلوب" ،علم لغوي حديث يبحث في
فتميزه عن
الوسائل اللغوية التي تكسب الخطاب العادي ،أو األدب ،خصائصه التعبيرية ،والشعريةّ ،
غيرهّ ....إنها تتقرى (الظاهرة األسلوبية) بالمنهجية العلمية اللغوية .وتعتبر(األسلوب) ظاهرة ،هي

في األساس لغوية ،تدرسها في نصوصها وسياقاتها»( ،)2فاألسلوبية تهتم بدراسة خصائص األسلوب
والصور الشعرية والنعوت والمجازات واإليقاع بما فيه من أصوات وجناس وغموض وأساطير وحكم
وأمثال وغير ذلك مما يعرف عن مباحث البالغة وما يتعداها إلى مكتشفات األلسنية.

 -٤مرتكزات النظرية األسلوبية:
 -1األسلوب اختيار :ترد فكرة االختيار في كتب علماء البالغة من العرب في أصول األدب غير
أن هذه الفكرة بدأت تتبلور على ّأنها مقوم من مقومات األساليب الخاصة عند المحدثين بل على

ّأنها المقوم األوحد ،واستأثرت بأعمالهم صورة حصول االختيار عن طريق سؤال طالما خاض فيه

ألولون منهم خاصة وهل يكون االختيار واعيا أم غير واع؟.
ا ّ

يوجد في كتابات القدماء من أمثال الجاحظ في صدد حديثه عن االختيار فإنه يراه « ينبئ بأن
في اعتباره واعيا ،و ّأنه درجات ،يكون االختيار في اللفظ ،ويكون في نظم األلفاظ أي في اختيار
التوزيع ،لما يكون في أحكام انسجام جدول االختيار مع جدول التوزيع»

()3

فعملية الخلق األسلوبي

تستوي في االختيار أوال ،وفي التوزيع ثانيا ،ألن منشئ الكالم عليه أن يختار من الرصيد اللغوي ما
يناسبه ثم يوزعه.
بأنه اختيار
وقد عرفه سعد مصلوح في كتابه "في النص األدبي دراسات أسلوبية إحصائية"ّ «:

 choiceأو انتقاء  selectionsيقوم به المنشئ لسمات لغوية بعينها من بين قائمة االحتماالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1منذر عياشي ،األسلوبية وتحليل الخطاب ،مركز اإلنماء الحضاري( ،د-ب) ،ط ،2002 ،1ص.10 :
 -2عدنان بن ذريل ،اللغة واألسلوب ،ص.131 :
 -3مصطفى الصاوي الجويني ،المعاني -علم األسلوب ،ص.231،223 :
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المتاحة في اللغة»( )1في هذا التعريف تركيز على خلفية اإلمكانات المتاحة ذلك أن أي اختيار ّإنما
هو قائم على توضيح البدائل الغائبة يقوم فيها المنشئ باالنتقاء وفق ما يقتضيه الموقف.

أن «:االختيار ليس وقفا على الظاهرة الفنية في تعريف
وينتهي عبد السالم المسدي إلى ّ

الحدث اللساني ،واّنما هو عقد من الوعي المشترك بين الباث والمتقبل في جهاز التخاطب
بعامة»

()2

أي العالقة بين المرسل والمرسل إليه ليست مجرد وقف وانما هي عالقة تواصل وتكامل.

 -2األسلوب انزياح :تعد مقولة االنزياح من أهم المقوالت التي تمخض عنها الدرس األسلوبي
الجديد فاالنزياح هو اإليحاء والتناسب من المعايير الهامة في دراسة النصوص أسلوبيا ،فاالنزياح
هو «:خروج عن المألوف أو ما يقتضيه الظاهر ،أو هو خروج عن المعيار لغرض قصد إليه
لكنه يخدم النص بصورة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة»( .)3معنى ذلك
المتكلم أو جاء عفو الخاطرّ ،
أن االنزياح انحراف الكالم عن نسقه المألوف بتجاوز ذلك االستعمال العادي للغة قصد إضفاء

طاقات جمالية على الخطاب األدبي ،لهدف التأثير في المتلقي ،فيختار المبدع الكلمات واأللفاظ
المناسبة بطريقة فنية في سياق مالئم.
وقد عرفه ماروزو بقوله «:اختيار كاتب ما من شأنه أن يخرج بالعبارة من حالة الحياد اللغوي إلى
متميز بنفسه»( .)4بمعنى أن العبارة تخرج من المستوى المألوف إلى مستوى أرقى.
خطاب ّ

أما االنزياح عند ريفاتير فهو في نظره  – «:بعد -أو -عدول ،-أي خروج عن النمط التعبيري

المتواضع عليه .فهو حينا خرق للقواعد ،وحينا آخر هو لجوء إلى ما ندر من التراكيب»

()5

خروج من نمط متعارف عليه إلى نمط خارق أو استخدام تراكيب نادرة.
بأنه «:مفهوم عائم ،فهو وجه بسيط للمفهوم تارة ،وهو فن واع من فنون
ويعرفه بيير غيرو ّ
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1سعد عبد العزيز مصلوح ،في النص األدبي -دراسات إحصائية -عالم الكتب ،القاهرة ،ط،2002 ،3
ص.25 :
 -2عبد السالم المسدي ،األسلوبية واألسلوب ،ص.60:
 -3يوسف أبو العدوس ،األسلوبية الرؤية والتطبيق ،ص.181 ،180 :
 -4عدنان بن ذريل ،النص واألسلوبية بين النظرية والتطبيق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق( ،د-ط)،
 ،2000ص.44 :
 -5المرجع نفسه ،ص.144 :
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الكتاب تارة أخرى ،وهو تعبير يصدر طبيعته االنسان تارة ثالثة ،ولهذا فهو يتعدى دائما الحدود
بأنه انغلق عليها .)1(»...بمعنى ّأنه انحراف على النمط وانتهاك له ومخالفة.
التي يدعى ّ

نخلص إلى أن االنزياح هو خروج الكالم على نسقه المثالي المألوف ويتخذ أشكاال مختلفة .كما

يمكن اعتبار االختيار واالنحراف كجناحي طائر ،فال يمكن أن تعتبر النص أدبيا ّإال ضمن خاصية
ضمت خاصية االختيار.
االنحراف ،وليس إذا ّ

 -٥خطوات التحليل األسلوبي:

* الخطوة  :01اقتناع الباحث األسلوبي بأن النص جدير بالتحليل ،وهذا ما ينشأ من قيام
عالقة قبلية بين النص والناقد األسلوبي قائمة على القبول واالستحسان .وهذه العالقة تنتهي حين
يبدأ التحليل ،حتى ال تكون هناك أحكام مسبقة واتفاقات تؤدي إلى انتفاء الموضوعية وهي السمة
المميزة للتحليل األسلوبي(.)2
* الخطوة  :02مالحظة التجاوزات النصية وتسجيلها بهدف الوقوف على مدى شيوع الظاهرة
األسلوبية أو ندرتها ،ويكون ذلك بتجزيء النص إلى عناصر ،ثم تفكيك هذه العناصر إلى جزيئات
يحولها من حالة االنتهاك إلى ما يشبه
وتحليلها لغويا .على أن ذيوع الخاصية وتواترها بشكل الفت ّ
التعامل العادي مع اللغة ،فالتحليل األسلوبي يقوم على« مراقبة مثل هذه االنحرافات كتكرار صوت،
أو قلب نظام لكلمات أو بناء تسلسالت متشابكة من الجمل وكل ذلك مما يخدم وظيفة جمالية
كالتأكيد أو الوضوح أو عكس ذلك كالغموض أو الطمس المبرر جماليا للفروق»(.)3
يعول في تحليله ،على المنهج اإلحصائي وهو من مقتضيات البحث
والباحث األسلوبي قد ّ
العلمي ،تحقيقا للحياد والنتائج الموضوعية ،كذلك ينبغي على الباحث أن يتعامل مع النص بمعايير
منضبطة حتى يمكنه ترشيد األحكام النقدية المتوصل إليها «.ويحتاج تمييز سمة متواترة إلى أذن
مرهفة ومراقبة حاذقة لدى الكتاب الذين يستعملون أسلوبا متماثال»(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1بيير غيرو ،األسلوبية ،تر :منذر عياشي ،ص.10،11 :
2
اّلل أحمد سليمان ،األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية ،مكتبة اآلداب ،القاهرة( ،د-ط) ،ص.52 :
 -فتح ّ

 -3المرجع نفسه ،ص.52 :
 -4المرجع نفسه ،ص.52 :
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* الخطوة  :03التي يرتكز عليها التحليل األسلوبي -وهي نتيجة الزمة لسابقتها .تتمثل في
الوصول إلى تحديد السمات والخصائص التي يتسم بها أسلوب الكاتب من خالل النص المنقود،
وي تم ذلك بتجميع السمات الجزئية التي نتجت عن التحليل السابق واستخالص النتائج العامة
منها(.)1
فهذه العملية بمثابة "تجميع" بعد "تفكيك" ووصول إلى الكليات انطالقا من الجزئيات .وهذا
يمكننا من الوقوف على الثوابت والمتغيرات في اللغة ،ووصف جماليات األثر األدبي ،وذلك بتحليل
البنية اللغوية للنص «.دون إغراق في وضعية اللغة التي تقتضي بدورها إلى الوقوع في هوة
تجمد حركته ،وتوقف نموه»(.)2
الصيغة ،وقياس األدب بمواجهة بنماذج عليا ّ
ويرى ريفاتير أن أي نص أدبي يحتاج لدراسته إلى مرحلتين:

المرحلة األولى :تتمثل في «:اكتشاف الظواهر وتعيينها ،وتسمح للقارئ بإدراك وجوه االختالف بين
حسه اللغوي مقام المرجع ،فيدرك التجاوزات والمجازات وصنوف
النص والبنية النموذج القائمة في ّ
الصياغة التي توتر اطمئنانه اللغوي فيقصيها»

()3

وتكتشف هذه القراءة معنى النص من حيث أنها

تكشف عن مدلوله النهائي ،كونها قراءة أولية.
المرحلة الثانية :يسميها ريفاتير« مرحلة التأويل والتعبير ،وهي المرحلة التي يتمكن فيها القارئ من
الغوص في النص ،وفك رموزه»( .)4وهي مرحلة مكملة أيضا للقراءة السابقة ينساق فيها القارئ في
أعطاف النص ،ويقف عند أهم العناصر المهمة فيه بغية اكتشاف معايير جديدة لألسلوب ،واألمر
المختلف فيه أن القراء مختلفون ولكل رؤيته الخاصة الختالف ثقافاتهم وعصورهم ،لذا وجب
استخدام قارئ نموذجي باعتباره الحصن الحصين الذي يهتدي إليه ،وذلك تجنبا لالنسياق وراء
الذاتية.
ويجب االنتباه إلى ّأنه «:قد تتراكم مالحظات منفصلة ،وعينات من سمات معلومة ،ثم ننسى أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1المرجع نفسه ،ص.52 :
 -2المرجع نفسه ،ص.53 :
 -3يوسف أبو العدوس ،األسلوبية الرؤية والتطبيق ،ص.142 :
 -4المرجع نفسه ،ص.142 :
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()1

وثمة أمر هام في التحليل هو أنه ينبغي أال يكون هناك فصل بين الشكل

والمحتوى ،عنصري أي عمل أدبي ،للوصول إلى المقاصد الحقيقية للكاتب -وهي مضمون عمله-
التي صاغها في شكل أدبي معين .أما إذا قام البحث األسلوبي على الفصل بين هذين العنصرين
فهذا من شأنه أن يؤدي إلى الوصول إلى أحكام مشوهة ونتائج تعسفية .والتحليل األسلوبي للشعر
يتم -لما يحدده جوته  Goetheعن طريق« تقسيم القصيدة إلى أجزاء .وليس هناك طريق آخر
لالنطالق من اإلطار العام إلى التقييم الدقيق .ونفس الشيء ينطبق على النثر»( .)2إذن فعملية
التحليل يجب أن تبنى على تفكيك العمل أو النص إلى وحدات صغيرة ،قد تصل إلى اللفظ المفرد
أو الحرف الواحد ودراستها منفصلة عن العمل األدبي ،ثم تجميعها مرة أخرى وبحثها في إطار
األثر الذي يحتويها.
يرى رينيه ويليك وواسطن وارين أن هناك منهجين للتحليل األسلوبي:
 _1أحدهما :أن نشرع بتحليل منهجي للنسق اللغوي للعمل األدبي ،وأن نشرح مالمحه بحدود
أغراضه الجمالية ،وبذلك يظهر األسلوب ،وكأنه نظام لغوي متفرد للعمل األدبي أو لمجموعة من
األعمال.
 _2المنهج اآلخر :للمعالجة ال يناقض سابقه ،ويقوم على دراسة مجموع الخصائص األسلوبية
التي يختلف بها هذا النسق عن األنساق القابلة للمقارنة (.)3
هذا المنهج منهج تعارض :فرينيه ويليك وواسطن وارين يراقبان االنحراف واالزورار عن االستعمال
العادي ،ويحاوالن أن يكشفا غرضها الجمالي ،ففي الحديث العادي الذي يراد به التواصل ال
ينتبهان إلى صوت الكلمات والى ترتيبها ( وهو في االنجليزية على األقل ،ينتقل بصورة عادية من
الفاعل إلى الفعل .وال إلى بنية الجملة والتي ستكون متسلسة مرتبة) .فالخطوة األولى في التحليل
األسلوبي ستكون مراقبة مثل هذه االنحرافات كتكرار صوت ،أو قلب نظام الكلمات ،أو بناء تراتب
متشابك من الجمل ،فكل ذلك مما يخدم وظيفة جمالية كالتأكيد أو الوضوح أو عكس ذلك(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1فتح هللا أحمد سليمان ،األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية ،ص.53 :
 -2المرجع نفسه ،ص.53 :
3
السد ،األسلوبية وتحليل الخطاب ،ص.22 :
 -نور الدين ّ

 -4المرجع نفسه ،ص.23 :
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 -٦مجاالت األسلوبية:
 -1األسلوبية النظرية :وهي التي تسعى إلى التنظير لألدب من منطلق اللغة المستخدمة في
النص األدبي ،وتطمح إلى أن تصل يوما ما إلى تفسير أدبية الخطاب اإلبداعي باالعتماد على
مكوناته اللغوية ،وهذا ما يجعل لها التعويل المطلق على اللسانيات بمختلف فروعها ،فاألسلوبية
النظرية تهدف إلى إرساء القواعد النظرية التي ينطلق منها الناقد األسلوبي في تحليل النص.
 -2األسلوبية التطبيقية :وغايتها تعرية النص واظهار خصائصه وسماته من حيث أنه شكل فني
يبغي المنشئ عن طريقة التأثير واإلقناع ،ومدخلها في التطبيق هو لغة التأثير األدبي ،واذا كانت
األسلوبية النظرية تتسم باالستقرار عل مناهج بعينها ،فإن األسلوبية التطبيقية تعاني من تعدد
اتجاهاتها وتشعبها كما أن الترابط المنهجي بين كال المجالين التنظيري والتطبيقي ،يكاد يكون
منعدما(.)1
 -3علم األسلوب المقارن :وهو فرع مختص بمقارنة األسلوبية بين النصوص وتشكيالتها اللغوية،
ويمكن االستغناء عن هذا التوجه ،إذا كانت غاية البحث دراسة الظواهر األسلوبية في نص أدبي
واحد ،بغض النظر عن سواه من النصوص ،إال إذا أراد الباحث إظهار خواص التناص أي تداخل
النصوص في النص المدروس وهذا اإلجراء يدخل في مجال المباحث األسلوبية .فعمليات المقارنة
معين من مستويات
األسلوبية ال تتجاوز حدود لغة واحدة ،وهي تدرس أساليب الكالم في مستوى ّ
اللغة الواحدة لتبين خصائصها المميزة عن طريق مقابلة بعضها ببعض اآلخر لتقدير أدوارها

المختلفة في بناء صور الجمال في النصوص األدبية ،كما تقتضي حضور نصين فأكثر وال
بد من وجود عنصر أو عناصر اشتراك بين النصوص المقارنة لالشتراك في الموضوع ،أو الغرض
ّ

العام المشترك في المؤلف أو عدم االشتراك فيه ،أو االشتراك في المؤلف مع اختالف الموضوع أو

الغرض أو جنس الكتابة( .)2بمعنى أن األسلوبية المقارنة مثال تكون بين شاعرين أو نصين
مختلفين أو لنفس الشاعر في إطار اللغة الواحدة ،بينما األدب المقارن يكون بين أدبين مختلفين
فمثال أحدهما يكون جزائري واآلخر فرنسي الكتشاف الفروقات بين هذين األدبين او دراسة عالقة
التأثير والتأثر بينهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
اّلل أحمد سليمان ،األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية ،ص.35 :
 -فتح ّ

 -2ينظر :المرجع نفسه ،ص.35 :
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 -١المستوى الصوتي أو اإليقاعي
-١أ -الموسيقى الخارجية
-١أ -أ -الوزن
-١أ -ب -الروي
-١أ-ج -القافية
-١ب -الموسيقى الداخلية
 -١ب-أ -التكرار
 -١ب -ب -تكرار الحروف
 -١ب -ج -تكرار األفعال واألسماء

المستوى اإليقاعي

الفصل األول:

 -١المستوى الصوتي أو اإليقاعي:
تنبه الحس العلمي مبك ار لظاهرة اإليقاع في اللغة بعامة فنجد -سيبويه . -رائد البحث اللغوي
العربي ،يرصد هذه الظاهرة فيقول «:أما إذا ترنموا ...أي العرب فإنهم يلحقون األلف والياء والواو
ما ينون وما ال ينون .ألنهم أرادوا مد الصوت ...وانما ألحقوا هذه المدة في حروف الروي :ألن
الشعر وضع للغناء والترنم»

()1

.

فاإليقاع «:ظاهرة صوتية في الكالم المنطوق ،ولكنه في الكالم

المنظوم يكتسب معنى آخر إذ يعني أوزانا منتظمة متكررة وقوالب إيقاعية محكمة القياس تشكل في
مجموعها ما يسمى بعروض الشعر»

()2

.

إذن اإليقاع هو المتغير والوزن هو الثابت ويكون بطريقة

آلية ،واإليقاع يشتمل على الوزن والقافية والروي وهي ،كما يقال عنها الموسيقى الخارجية أو اإليقاع
الخارجي.

-١أ -الموسيقى الخارجية :
-١أ -أ -الوزن:
يعرف الوزن أنه «:أعظم أركان حد الشعر وأوالها به خصوصية ،وهو مشتمل على القافية وجالب
لها ضرورة وال يمكن بأي حال من األحوال عد كالم ما شعرا ،دون أن يكون منظوما في سلك وزن
يضمن له التناغم واالنسجام واالنتظام مكانيا وزمانيا»( )3فالوزن ركن أساسي في الشعر العربي وله
أهمية بالغة في نظم الشعر.
استعمل الشاعر مصطفى محمد الغماري في قصيدته "أغنية الشمس"  -التي نحن بصدد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه ،الكتاب ،تحقبق وشرح :عبد السالم محمد هارون ، ،عالم الكتب،
بيروت ،ط ،1983 ،3ج ،4ص.204 :
 -2يوسف بكار ،ووليد يوسف ،العروض واإليقاع ،منشورات جامعة القدس المفتوحة( ،د -ب) ،ط،1988 ،1
ص.10 :
 -3سعيد محمد بكور ،تفكيك النص مقاربة بنيوية أسلوبية منفتحة ،مقارنة بين المتنبي وأمل دنقل ،دار مجدالوي
للنشر والتوزيع( ،د -ب) ،ط ،2014 ،1ص.68 :
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المستوى اإليقاعي

الفصل األول:

تركيب أجزائها المتفرقة -بحر الكامل ،وحتى نبين ذلك نقطع األبيات(:)1
 -1ليل يشرش في دمي أحزاني
ليلن يشرش في دمي أحزاني
0/0/0/ 0// 0/ 0/ 0/ 0/0/

متفاعـل متفاعلن متفاعـل
 -2ومدى يهز مشاعري وكياني
ومدى يهزز مشاعري وكياني
0/0/// 0//0/// 0// 0///
متفـاعلن متفـاعـلن متفاعل
 -3وعلى اللسان قصائدي معقودة
وعل للسان قصائدي معقودتــن
0//0/0/ 0//0/// 0//0///
متفاعــلن متفاعلن

متفــاعـلن

 -4حيرى تسافر في ضباب زمـاني
حيرى تسافر في ضباب زماني
0/0/// 0//0/// 0//0/0/
متفاعلن

متفاعلن متفاعل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1مصطفى محمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر( ،د-ط) ،1980 ،ص:
.21
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المستوى اإليقاعي

الفصل األول:

من خالل تقطيع األشطر األربعة من قصيدة "أغنية الشمس" نجد أن الشاعر اعتمد على بحر
الكامل لتكامل حركاته وهي ثالثون حركة « ،وليس في الشعر شيء له ثالثون حركة غيره ،والحركة
وان كانت في أصل الوافر ما هي في الكامل ،فإن في الكامل زيادة ليس في الوافر ،وذلك أنه توافرت
حركاته ولم يجئ على أصله ،والكامل توافرت حركاته وجاء على أصله ،فهو أكمل من الوافر فسمي
لذلك كامال .وهذا هو البحر الثاني من دائرة المؤتلف ،وأصله في الدائرة متفاعلن ست مرات .وله
ثالثة أعاريض وتسعة أضرب ،فعروضه األولى متفاعلن ،ولها ثالثة أضرب ،فضربها األول مثلها،
وبيته»

()1

واستعمال الشاعر لهذا البحر لما يمتاز به من إيقاع موسيقي هادئ رصين وما تعرف به

تفعيالته من جزالة وحسن إطراب ...تجعله يتناسب مع الموضوعات الجادة التي تحتاج إلى نفس
طويل كموضوع الوطن.
وفي قصيدته "أغنية العاشق المجهول" ،نجد أن الشاعر استعان أيضا بحر الكامل وحتى نبين
ذلك نقطع األبيات التالية(:)2
 -1في القلب أنت ضالله وهواه
فـ ــلقـلب أنت ضاللهو وهواهو
0/0/// 0//0/// 0//0/0/
متفاعــلن متفاعلن متفاعل
عبر المسافة فارحمي شك ـواه
عبر لمسافة فرحمي شكـواهو
0/0/0/ 0//0/ // 0// 0/0/
متفاعلن

متفاعلن متفاعل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1حسني عبد الجليل يوسف ،علم العروض .دراسة ألوزان الشعر ،وتحليل ،واستدراك ،مؤسسة المختار للنشر
والتوزيع( ،د-ب) ،ط ،2003 ،1ص.76 :
 -2مصطفى محمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص.125 :
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المستوى اإليقاعي

الفصل األول:
 -2وألنت يا صور المواجد دينـ ـه
وألنت يا صور لمواجد د ـينهو
0//0///0//0/0/0/ /0///
متفاعـلن متفاعلن متـ ـفاعـلن
وألنت في مقـ ـل اله ـوى دنياه
وألنت في مق ـل لهــوى دنـ ـياهو
0/0/0/ 0//0/0/0/ /0///
متفاع ـلن متفاعلن مت ـفاعل
 -3طالـت مسـافة بعـدنا يا فات ـنا
طالت مسافة بعـ ـدنا يا فات ـننا
0//0/0/ 0//0/ //0// 0/0/
متـ ـفاعـلن مـت ـف ـاعلن متـفاعـلن
ما شمته حتى عشقت خـطاه
ما شممته حتتى عشقت خطاهو
0/0// /0// 0/0/ /0/0/0/
متـفاعـل مت ـفاعلن متـفاعـل.

من خالل تقطيعنا لألبيات المختارة من القصيدتين نخلص إلى أن الشاعر مصطفى محمد
الغماري استعان ببحر الكامل في كلتيهما للتغني بالوطن فتحتم عليه النظم ببحور طويلة ذات مقاطع
متناسبة.
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المستوى اإليقاعي

الفصل األول:
 -الزحافات والعلل:

الزحافات تدخل في باب الترخيص العروضي ،وهي أمر مشترك بين الشعر الحديث والشعر
القديم ،وبدورها تفضي هي والعلل إلى بعض التغيرات في اإليقاع ،وهذا ال يعني وجود خلل في
وتأثير أكثر في نفسية المتلقي .فنجد في قصيدة "أغنية
ا
اإليقاع أو الموسيقى وانما تزيدها رونقا وجماال
الشمس" الشاعر مصطفى محمد الغماري قد عمد إلى استخدام الزحافات والعلل ،ويكمن ذلك في:
*اإلضمار :ويقصد به تسكين الثاني المتحرك ،فتصبح "متفاعلن" "مستفعلن" واإلضمار سائغ
وكبير(.)1
وجاء في قوله(:)2
 وأغيب في وجه الظالم مالم ـ ـ ـ ـ ــحاوأغيب في وجه ضظالم مالمحن
0//0// /0//0 /0/ 0/ /0///
متفاع ـلـن متفــاعـلن

متفاعلن

عطشى ورم از عاري األغصــان
ي ألغصاني
عطشى ورمزن عــار َ
0/0/0/0 //0/ 0/0// 0/0/
مت ــفاعــلن مت ـ ـفـاعــلن متفاعـل
مستفعـلن مســتفعــلن مسـتفعل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1جورج مارون ،علما العروض والقافية ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس -لبنان( ،د-ط) ،2008 ،ص.78 :
 -2مصطفى الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص.26 :

وفي قصيدة "أغنية العاشق المجهول" جاء اإلضمار كالتالي(:)1
18

المستوى اإليقاعي

الفصل األول:
 لوالك ما عرف الوجود حـدودهلوالك ما عرف لوجود حـدودهو
0//0// / 0//0 /// 0//0/0/
مت ـفاعلن متفـاعـلن م ـتفاعلن
لـوالك مــا طابت له نعـماه
لوالك مـا طابـت لهو نعـماهـو
0/0/0/ 0// 0/0/ 0//0/0/
متفاعلن متـفاعلن متفاعــل
.

مستفعلن مستفعلن مستفعل.

نالحظ من خالل ما سبق أن القصيدتين ال تحويان الوقص والخزل لندرتهما ،باعتبارهما من
الزحافات التي تدخل على بحر الكامل ،وتحدث تغيرات به ،فالوقص من الزحافات المفردة وهو حذف
الثاني المتحرك فتتحول متفاعلن إلى مفاعلن ،أما الخزل هو زحاف مركب من زحاف )الطي+
اإلضمار( وهو تسكين الثاني المتحرك ونجده في متفاعلن فتتحول إلى متفعلن وتصبح مفتعلن.
إن استعمال الشاعر مصطفى الغماري لبحر الكامل لم يكن بمحض الصدفة وذلك لجمال نغمته
الموسيقية على لسانه أثناء االلقاء وجمال رنته الصوتية في أذن المتلقين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1المصدر نفسه ،ص.127 :

 -1أ -ب -الروي:
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المستوى اإليقاعي

الفصل األول:

هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال «:قصيدة رائية أو دالية أو سينية ويلزم
في آخر كل بيت منها ،وال بد لكل شعر قل أو كثر من روي»

()1

كما أنه «:الحرف الصحيح في آخر البيت ،إما ساكنا أو متحركا ،فالروي الساكن يصلح أن
يمثله أغلب الحروف الهجائية ،وهنا قلة من الحروف ال تصلح أن تكون رويا»( .)2فتثبت القصيدة
على حرف الروي مثلما نجده في سينية البحتري والمية الشنفرة.
 أقسام حروف الروي:* ما يصح أن يكون رويا :األلف األصلية والياء األصلية الساكنة ،وكذا حرف التاء ،والكاف،
والنون ،والهاء ،والواو(.)3
* ماال يصح أن يكون رويا :حروف المد ونون التوكيد الخفيفة(.)4
فالشاعر من خالل قصيدة "أغنية الشمس" اعتمد حرف النون وهو حرف مجهور ذلقي( ،)5وهو
من الحروف التي تدل على األمل والتفاؤل.
أما قصيدة "أغنية العاشق المجهول" فرويها هو حرف الهاء.
إن اختالف الروي بين القصيدتين واضح فهو في األولى (أغنية الشمس) حرف نون دل على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1عبد الرحمن تبرماسين ،العروض وايقاع الشعر العربي ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،2003 ،1
ص.37 :
 -2عبد العزيز عتيق ،علم العروض والقافية ،دار األوقاف العربية ،القاهرة( ،د-ط) ،2004 ،ص.113 :
 -3جورج مارون ،علما العروض والقافية ،ص.153 :
 -4أبو السعود سالمة أبو السعود ،اإليقاع في الشعر العربي ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية،
(د-ط) ،ص.101 ،100 :
 -5علي جاسم سليمان ،موسوعة معاني الحروف العربية ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن -عمان،
(د-ط) ،2003،ص.218 :
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المستوى اإليقاعي

الفصل األول:

نظر الختالف
ا
األمل ،وفي الثانية (أغنية العاشق المجهول) حرف هاء دل على الحزن واأللم
موضوعي للقصيدتين فاألولى أظهرت نفسية ممزوجة بالتفاؤل المنتظر إشراقه كالشمس ،والثانية بينت
حزنا وأنينا كالعاشق الذي يجهل مصير عشقه .كما أن استخدام الشاعر في قصيدته العمودية "أغنية
الشمس" حرف روي واحد وكذلك في قصيدته "أغنية العاشق المجهول" يدل على أنه سار على نهج
القدماء في نظم القصائد.

-1أ-ج -القافية:
القافية تدخل في إطار ما يسمى باإليقاع الذي يعتبر ركيزة من ركائز الشعر وهي «:مجموعة
أصوات تكون مقطعا موسيقيا واحدا ،يرتكز عليه الشاعر في البيت األول ،فيكرر في نهايات أبيات
القصيدة كلها مهما كان عددها (في القوافي المفردة) ،أو أن يكون المقطع الصوتي مزدوجا في كل
بيت وشطره وعجزه (كما في القوافي المزدوجة)»(.)1
ويعرفها إبراهيم أنيس بقوله «:ليست القافية إال عدة أصوات تتكرر في أواخر األشطر أو األبيات
من القصيدة ،وتكررها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية ،فهي بمثابة الفواصل الموسيقية
يتوقع السامع ترددها ،ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق اآلذان في فترات زمنية منتظمة بعد عدد
معين من المقاطع ذات نظام خاص يسمى بالوزن»(.)2
فالقافية مجموعة أصوات تقع في آخر كل بيت ،وال يمكن أن تكون حرفا.
القافية نوعان:
 -1مطلقة :وهي متحركة الروي.
 -2مقيدة :وهي ساكنة الروي.

()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1عبد الرضا علي ،موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه -دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر ،دار
الشروق للنشر والتوزيع ،األردن ،ط ،1997 ،1ص.168 :
-2

إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ،مكتبة األنجلومصرية ،القاهرة ،ط ،1988 ،6ص.246 :

 -3عبد الرحمان تبرماسين ،العروض وايقاع الشعر العربي ،ص.43 :
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الفصل األول:

 -1القافية المطلقة :تنقسم إلى ستة أقسام ،وقد وجدنا نوعا واحدا من هذه القافية وهو:
أ -قوافي مطلقة مؤسسة موصولة بحرف اللين( أ ،و ،ي ) .كقول مصطفى محمد الغماري في
قصيدة "أغنية الشمس"(.)1
يــاني
0/0/
فاعل
مــاني
0/0/
اتـ ـ ــن
ضاني
0/0/
ف ــاعل
 -2القافية المقيدة :وتنقسم إلى ثالثة أقسام وقد وجدنا نوعا واحدا من هذه القوافي وهو قافية مقيدة
مردوفة باأللف( ،)2كقول مصطفى محمد الغماري في "أغنية العاشق المجهول"(:)3
واهو
0/0/
فاعل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1مصطفى الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص.21 :
 -2عبد الرحمان تبرماسين ،العروض وايقاع الشعر العربي ،ص.44 :
 -3مصطفى الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص.125 :
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الفصل األول:
ياهو
0/0/
فاعل
طاهو
0/0/
فاعل

نجد بأن استعمال القافية عند مصطفى محمد الغماري يختلف بين القصيدتين ،ففي قصيدة
"أغنية الشمس" استعمل القافية المطلقة ،أما في قصيدة "أغنية العاشق المجهول" فقد اعتمد على
القافية المقيدة ،وهذا التنويع يدل على أن الشاعر أراد أن يحدث نغما موسيقيا ليطرب أذن المتلقي،
فهذه الموسيقى حملت دالالت صوتية جمالية ،فالقافية المقيدة دلت على الحزن واأللم والشكوى،
بحيث ساهمت في التعبير الداخلي إلحساس وشعور الشاعر الموجع والمؤلم ،بينما القافية المطلقة
فهي تبشر باألمل والتفاؤل ،فلوال التشاؤم لما كان هناك تفاؤل .فالمطلقة تفاؤلية أما المقيدة فاسمها
يدل عليها أال وهو القبض والتشاؤم.

الداخلية:
-١ب -الموسيقى ّ
-١ب-أ -التكرار:
يتحدد مفهوم التكرار في أبسط مستوى من مستوياته بأن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء
كان اللفظ متفق المعنى أو مختلفا ،أو يأتي بمعنى ثم يعيده ،وهذا من شروط اتفاق المعنى األول
والثاني ،فإن كان متحد األلفاظ والمعاني فالفائدة في إثباته ،تأكيد ذلك األمر وتقريره في النفس ،وكذلك
إن كان المعنى متحدا وان كان اللفظان متفقين والمعنان مختلفين ،فالفائدة في اإلتيان به ،الداللة
على المعنيين المختلفين(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1محمد صابر عبيدة ،القصيدة العربية في البنية الداللية والبنية اإليقاعية ،اتحاد الكتاب العرب( ،د-ب)( ،د-ط)،
 ،2001ص.182 :
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الفصل األول:

وعرفه عبد العزيز عتيق «:التكرار " "répétitionأصلها التيني ،وتعني إعادة ،وفي االصطالح
البالغي ،هو نوع من الحشو تكرر فيه ألفاظ بعينها للتأكيد عليها ،واظهار أهمية مدلوالتها ،نحو:
تكلم ،لقد راقني كالمك ،راقتني لهجتك»(.)1
نجد في قصيدة "أغنية الشمس" الكثير من التك اررات وأهمها:
ار في حرف العطف "الواو" وذلك في قوله(:)2
-١ب-ب– تكرار الحروف :نجد تكر ا
– ليل يشرش في دمي أحـزاني.
ومدى يهــز مشاعـري وكـياني.
– تنساب في شفة الحنين حكاية.
وتذوب في الشفق الجريح أغاني.
– لملمت يا أم الضـياء مالمحي.
ومسافــة األوطان واألزمـان.
ولعل مرد إكثار شاعرنا مصطفى محمد الغماري من حرف العطف "الواو" كونه يدل على تزاحم
األفكار والصور على ذهن الشاعر ،ويعبر عنها ويصورها شع ار مستعينا بحرف الواو الذي ظهر في
معظم أجزاء القصيدة ،وحققت تماثال صوتيا.
واذا انتقلنا إلى تكرار حروف الجر نجد ذلك في قوله(:)3
– هل تسمعين صدى لحونك في دمي.
كم أورقـت في مقـلتي أشـجاني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1عبد العزيز عتيق ،علم العروض والقافية ،ص.12 :
 -2مصطفى الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص.23 ،22 ،21 :
 -3المصدر نفسه ،ص.23 ،22 :
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الفصل األول:
– يا ليل...إني في جــفونك همــسة.
تروي على السحر الخضيل حـ ـنـاني.
– ع ـ ـذرية...بـدمي تــورد ضوؤهــا.
عط ـرا...يغ ــني لـلضحى الريـان.
– أبــدا تســافر يا جـود على اللــضى.
تق ــتات من ألم ومن أحـزان.

عند معاينتنا لحروف الجر نجد أن داللتها تختلف من حرف آلخر ،فحرف "في" في هذه األبيات
يدل على الظرفية المجازية ،أما حرف "على" فهو يدل على االستعالء المعنوي ،في حين يدل حرف
"ب" على اإللساق المجازي ،وحرف "من" يدل على التعليل.
إن تكرار حروف الجر ساهم في اتساق وانسجام القصيدة ،بتحقيق الترابط بين وحدات النص
الشعري ،حيث يعد التالحم بين أجزاء النص أهم آلية في تماسك النصوص وانسجامها.
-١ب-ج -تكرار األفعال واألسماء:
* تكرار األفعال في قصيدة أغنية الشمس:
– األفعال المضارعة :جل األفعال في القصيدة مضارعة منها «:يشرش -يهز -يسافر -ترنو-
يغني -تشرب -تشهد -أحيا -أراك -أضمه -تهتز -تلهو» ،فهي تدل على أن الشاعر رصد لنا
أحداثا غير مستقرة تنتظر إشراقة مبثوثة باألمل واللهفة للعودة إلى حضن الوطن.
– األفعال الماضية «:أورقت -أسكرت -انحنيت -ظل -عاد» ،تك ارر األفعال الماضية جاء بشكل
ضئيل ألنه يذكره بالحزن وموضوع قصيدته يحيل إلى التطلع إلى المستقبل ال استحضار الماضي.
– أفعال األمر «:بوحي ،سجل ،ازرعي ،اختصري» ،تكرار أفعال األمر ورد بشكل ضئيل جدا وهو
يدل على الطلب.
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الفصل األول:
* تكرار األسماء في قصيدة أغنية الشمس:

تكرار األسماء أضفت على القصيدة جوا ممزوجا باألمل والحب ومن تلك األسماء «:الليل-
الدم -الحزن -الحيرة -الظالم -الكتمان -الجريح -الحبيبة -العشق -الهوى -الشوق -الوجدان»،
ويدل تكرار األسماء على شدة الوجد الذي أحزنه والشوق الذي عذبه والبعد الذي أضناه.
– كما نجد نوعا من التكرار وهو التكرار الصوتي فهو تكرار يحدث في المستوى الموسيقي في بنية
النص الشعري ،وهذا يكون أثناء السمع ،ومن بين التك اررات الواردة في القصيدة نجد «:أحزاني-
كياني» « ،كالشطآن -األحضان» « ،زماني -أحضاني» .هذا النوع من التكرار يجعلنا نتوهم أن
القصيدة تحتفظ بنظام القصيدة التقليدية في البناء الشكلي.
هذا كله فيما يخص ظاهرة التكرار في قصيدة "أغنية الشمس" ،أما عن رصد هذه الظاهرة في
قصيدة "أغنية العاشق المجهول" فقد جاءت التك اررات كاآلتي:
* تكرار الحروف في قصيدة أغنية العاشق المجهول:
– حروف العطف :في قوله(:)1
– تتـماوج األيام في خطواته.
وتجوب ...تختصر المدى عيناه.
– الخـلد ما سكـرت به أهدا بـه.
والضوء ما عبـقت به شـ ـفتاه.
– العاشق المجهول بعض حنـينه.
نار ...وبعض ح ـنينه أهواه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1المصدر نفسه ،ص.127 ،126 ،125 :
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الفصل األول:

تكرار حروف العطف يدل على تسلسل أفكاره فقد وردت األبيات مشدودة ببعضها البعض ،مما
يجعل هذه األداة تتحول من أداة لغوية محضة إلى أداة تعبيرية وعاطفية مشحونة باإليحاء بتفاصيل
رؤية الشاعر ومعاناته وبث شكواه ،وهي أيضا حققت تماثال صوتيا متوازيا.
– حروف الجر :في قوله(:)1
– في القلب أنـت ضالله وه ـداه.
عبر المسافة ...فارحمي شك ـواه.
– وألنـت يا صور المواجد دينه.
وألنت في مقـل الهـوى دنــياه.
– ويلج في دمه ارتكـاض مورق.
سفرا ...تلوب على الضياع مناه.
تحمل حروف الجر الواردة في أبيات القصيدة الدالالت نفسها التي حملتها في قصيدة أغنية الشمس
وهي الظرفية المجازية واالستعالء المعنوي ،كما أنها ساهمت أيضا في تحقيق الترابط بين وحدات
النص الشعري وتالحمها.
* تكرار األفعال في قصيدة أغنية العاشق المجهول:
– األفعال المضارعة «:تتماوج -تختصر -تجوب -تبرعم -تتعطش -تعتصر -ألقاه -آت -سأظل»،
فتكرار األفعال المضارعة يدل على تجسد روح األمل في نفسية الشاعر والتطلع إلى المستقبل.
– األفعال الماضية «:طالت -زرعت -غدت -عبقت» ،وردت األفعال الماضية بشكل ضئيل جدا
ألنه يريد أن يمحي األوجاع واآلالم ويجعلها في طي النسيان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1المصدر نفسه ،ص.128 ،125 :
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الفصل األول:
* تكرار األسماء في قصيدة أغنية العاشق المجهول:

نجد تكرار في األسماء التي تحمل نوعا من الحب واأللم واألمل ،وهي «:القلب -مقل الهوى-
العشق -الحنين -الهوى -األسى -الدماء -الجراح -الخراب-

البكاء -الشمس -الربيع -الفجر-

الكون -النور -الحياة -الضياء ،»...وهذا يثير إحساسا نفسيا بالغا باأللم والحسرة والم اررة حيث
يعاني من الغربة وآالم الفراق التي علقت حياته بظالل من الهموم وحملته الكثير من العذاب
واألشجان ،فهو يرافق الهموم والضياع ويشعر بكآبة الحياة.
– كما نجد تك ار ار على المستوى الموسيقي في بنية النص الشعري ،ومن هذه التك اررات نجد قوله«:
هواه -شكواه» « ،بناه -سقاه» « ،مناه -رضاه» لتحقيق نغم موسيقي متسلسل.
من خالل معاينة ظاهرة التكرار في قصيدة "أغنية الشمس" وقصيدة "أغنية العاشق المجهول".
نالحظ أن هذه الظاهرة طغت على كلتيهما ،والشاعر لم يلجأ إلى تكرار فعل األمر في قصيدة "أغنية
العاشق المجهول" وذلك راجع إلى كون أفعال األمر ال تتناسب ونفسية الشاعر ،ألنها ال تؤثر على
المتلقي ،وهدف الشاعر من استعمال هذه الظاهرة هو التأكيد على فكرته ونقل تجربته الشعورية.
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 -1اإلنشاء والخبر
 -2األفعـال
 -3الجملة االسمية والجملة الفعلية
-4

الضمائر

 -5التقديم والتأخير

المستوى التركيبي

الفصل الثاني:

 -٢المستوى التركيبي:
دأبت الدراسات البالغية -منذ السكاكي -على دراسة علم المعاني بتقسيمه إلى مباحث سبعة
هي « :الخبر واإلنشاء ،الذكر والحذف ،التقديم والتأخير ،التعريف والتنكير ،...فهذا العلم دعامة
أساسية من دعم القول ومناطق الخطاب وبنياته المختلفة التي يحددها علم النحو ،فيما يتضمنه
الكالم من أسس يقوم عليها ويكتمل من خاللها ،فنشأت هذه العالقة الوثيقة بين علمي البالغة
والنحو»( ،)1ونتناول بعض ما اتضح من هذه المباحث في الدراسات األسلوبية الحديثة ،واقفين على
دورها في التحليل األسلوبي لعمل المبدع.

 -1اإلنشاء والخبر:
أ -األسلوب الخبري :أسلوب اإلخبار ويعنون به «:كل كالم يدخله التصديق والتكذيب أي
النسبة الكالمية المفهومة من النص حيث تطابق ما في الخارج يكون الخبر صادقا والمخبر به
صادقا ،أو غير مطابقة له فيكون الخبر كذبا والمخبر عنه كاذبا»( .)2وله أغراض بالغية تفهم من
سياق الكالم كالفخر والشكوى واالستعطاف واظهار التحسر ...الخ .ومن أمثلة األساليب الخبرية
الموجودة في قصيدة "أغنية الشمس" نجد:
 إظهار الضعف :في قوله(:)3 ليــل يشرش في دمي أحزانيومــدى يهز مشـاعري وكياني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1ينظر :مختار عطية ،التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البالغة واألسلوبية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة
والنشر ،االسكندرية( ،د-ط) ،2005 ،ص.111 :
 -2مصطفى الصافي الجويني ،المعاني في علم األسلوب ،ص.09 :
 -3مصطفى الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص.21 :
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الفصل الثاني:

ألم الشاعر يمثل صورة العجز والضعف في الليل وهو من أبرز المعاني التي يقررها الشاعر
بأسلوب خبري موحي ،وقد صور لنا مالمح هذا الليل الذي هز مشاعره وكيانه لما يحمله من
مصدر لأللم.
ا
أمراض نفسية باعتباره
 إظهار األسى :في قوله(:)1 ألراك ...أحيـا فيك جم ار ممط ارينثال -يـا أم الضياء مثان.
واألسى تجلى في هذا النسق التعبيري المثير لكنه يصبح أكثر شدة في فقدان الوطن.
ب -األسلوب اإلنشائي :يقصد بالصيغ اإلنشائية «:التراكيب المصاغة شكليا على نسق
إنشائي مقابل الصيغ اإلخبارية التي تحتمل التصديق والتكذيب»( .)2واإلنشاء نوعان طلبي وغير
طلبي:
 -1فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ،ويكون باألمر ،والنهي ،واالستفهام،
والتمني ،والنداء.
 -2وغير الطلبي ما ال يستدعي مطلوبا ،وله صيغ كثيرة منها :التعجب ،والمدح ،والذم ،والقسم،
وأفعال الرجاء ،وكذلك صيغ العقود(.)3
ومن أمثلة األساليب اإلنشائية الموجودة في قصيدة "أغنية الشمس" لمصطفى محمد الغماري
نجد:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1المصدر نفسه ،ص.24 :
 -2يوسف أبو العدوس ،األسلوبية الرؤية والتطبيق ،ص.281 :
 -3علي الجارم ومصطفى أمين ،البالغة الواضحة ،ص.277 :
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الفصل الثاني:
 -1األساليب اإلنشائية الطلبية:
*االستفهام :في قوله(:)1
 هل تسمعين صدى لحونك في دميكـم أورقت فـي مقــلي أشجاني.

االستفهام في هذا البيت ليس الغرض منه البحث عن اإلجابة وانما هو تصور إيحائي جمالي
غير مباشر يهدف إلى رصد حبه ويخرجه عن حقيقته ،ويكشف لنا عن مرحلة قاسية من تجربة
الشاعر.
*النداء :في قوله(:)2
ي ـ ـ ـا ليل...إني في جفونك همسةتروي على السحر الخضيل حناني.
إن داللة النداء في هذا البيت هو إظهار الشوق ،فهو ينادي الليل الذي وجد فيه ضالته وذلك
يدل على الضغط النفسي الذي يسيطر عليه ،ورغبته في التنفيس على هذا الضغط.
*األمر :في قوله(:)3
 بوحي بأسرار الهوى ...يا غربتيوتوثبي كالفجر -كالـطوفان.
داللة األمر هنا هو الترجي ،فهو يترجى غربته بأن تبوح بأسرار هواه وأن تتوثب كالفجر
كالطوفان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1مصطفى الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص.22 :
 -2المصدر نفسه ،ص.28 :
 -3المصدر نفسه ،ص.27 :
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الفصل الثاني:
 -2األساليب اإلنشائية غير الطلبية:
*التعجب :في قوله(:)1
 عجبا...أيصلب يا زمان نضالهاويدوس ـه ليـل من الطغيان.

هنا التعجب يدل على حالة نفسية وانفعال داخلي يحدث عند عدم قدرته على مواجهة قساوة
الغربة السوداء التي توحي بالم اررة وشدة العذاب.
مزج الشاعر بين أسلوبين الخبري واإلنشائي ،ينقل الشاعر من خالل األسلوب الخبري حالته
إلى المتلقي وذلك من خالل وصف آالمه بسبب البعد عن الوطن وأماله في العودة إليه واستطاع
بواسطة األسلوب اإلنشائي أن يؤثر على نفسية المتلقي من خالل إثارته وجذب انتباهه فاألسلوب
اإلنشائي فيه نوع من التأثير والتفاعل.
أما عن قصيدة "أغنية العاشق المجهول" فجاءت األساليب كالتالي:
أ -األساليب الخبرية :من خالل:
* إظهار األسى :في قوله(:)2
 أواه ...كــم تتعــهر الك ـلماتيا وطني ...وتبحر في السكون...أاله.
فالحزن واألسى باديان على الشاعر فهو يتأوه على وطنه ومخنوق وكلماته عاجزة في التعبير
عن عشقه لوطنه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1المصدر نفسه ،ص.27 :
 -2المصدر نفسه ،ص.129 :
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الفصل الثاني:
* الفخر :في قوله(:)1
 أهواه ...يـا كفا تبرعم خاطريسأظل أمنحه دم ـي...أه ـ ـ ـ ـ ـ ـواه.

فالشاعر يفتخر بهواه لوطنه والتأكيد على ذلك بتكرار كلمة أهواه وهو مستعد للتضحية بدمه من
أجله.
* إظهار الضعف :في قوله(:)2
 ويلج في دمه ارتكاض مورقسف ار تلوب على الضياع مناه.
الشعور بالغربة عن الوطن جعله يضعف ويحس بالضياع.
ب -األساليب اإلنشائية:
 -1األساليب اإلنشائية الطلبية:
*األمر :في قوله(:)3
 في القلب...أنت ضالله وهداهعبر المسافة ...فارحمي شكواه.
بسبب المسافة الطويلة التي تفصل بين الشاعر ووطنه فهو يترجى غربته أن ترحم شكواه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1المصدر نفسه ،ص.126 :
 -2المصدر نفسه ،ص.128 :
 -3المصدر نفسه ،ص.125 :
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الفصل الثاني:
* النداء :في قوله(:)1
 يا واهبا والعشق بعض هماتهأبدا ...وأنـ ـفاس الربى نجواه.

كرر الشاعر النداء وذلك يدل على الضغط النفسي فهو يناجي هللا ألنه هو الواهب ،فقد وجد
فيه ضالته الذي أحسن توظيفه للوصول إلى مبتغاه.
* االستفهام :في قوله(:)2
 من غيرنا زرع الوجود قصائدا؟من غيرنا بدم الجــهاد ســقاه.
االستفهام في البيت ليس المراد منه البحث عن اإلجابة وانما يهدف إلى حقيقة وهي االفتخار
بالجهاد ،فاالستفهام ساعد على تنشيط حركة القصيدة فهو يمتاز بقوة اإليحاء والتأثير.
 -2األساليب اإلنشائية غير الطلبية:
* التعجب :في قوله(:)3
 يهب الحياة على الدروب كريمةفتصفق األشواق ...ما أحاله
فالتعجب في هذا البيت يدل على عظمة الخالق الذي يهب لنا الحياة الكريمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1المصدر نفسه ،ص.126 :
 -2المصدر نفسه ،ص.130 :
 -3المصدر نفسه ،ص.134 :
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الفصل الثاني:
* القسم :في قوله(:)2
 والتين والزيتون قـصة عاشقعيناك ،يـا بوح الهوى ،عيناه.

القسم بالمخلوقات األرضية داللة على عظمتها واستحضار للقرآن الكريم تأكيد على انتمائه
للدين االسالمي.
من خالل معاينة األساليب الخبرية واإلنشائية في قصيدة "أغنية الشمس" و "العاشق
كثير
ا
المجهول" يتوضح لنا جليا أن الكاتب مصطفى محمد الغماري لجأ إلى األساليب اإلنشائية
على عكس األساليب الخبرية ،حيث أبرز فيهما قدرته على التعبير عن المشاعر والتلون بحسب
عواطفه ،مولدا منها معاني إضافية زادت لمعناها األصلي آراء وتحدث في المتلقي تأثيرا.

 -2األفعال:
* الفعل :هو ما دل على حدث مقترن بزمان «،فما اقترن بالزمان الماضي يسمى فعال ماضيا،
وما اقترن بالزمان الحاضر يسمى فعال مضارعا ،وما اقترن بزمن االستقبال يسمى فعل أمر»(.)1
كما أنه وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه(.)2
وظف الشاعر مصطفى محمد الغماري األفعال في قصيدة "أغنية الشمس" حيث جاءت
كاآلتي:
أ -الفعل الماضي :لقد تكرر الفعل الماضي في القصيدة على النحو اآلتي :أورقت -أسكرت-
انحنيت -أورقت -أذبت -عاد -ظل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1خير الدين هني ،المفيد في النحو والصرف واإلعراب ،دار الحضارة( ،د-ب) ،ط ،1995 ،2ص.05 :
 -2زين كامل الخويسكي ،قواعد النحو والصرف ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،ط،2002 ،1
ص.05 :
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الفصل الثاني:

جاءت هذه األفعال مقترنة بزمن الماضي للداللة والتأكيد على أن هذه األحداث هي وقائع قد
ثبت حدوثها وال مجال للشك فيها ،ووضع القارئ في خضم األحداث التي كان يعيشها.
ب -الفعل المضارع :يشرش -يهز -تسافر -تسمعين -تروي -تنساب -تذوب -ترنو -يغني-
تشرب -يشهد -أحيا -ينثال -أراك -أضمه -تهتز -تلهو....الخ.
جاءت األفعال المضارعة أكثر تنوعا وعددا من األفعال الماضية ،وربما يحملنا هذا االعتقاد
بأن الشاعر يحاول التجديد واالستمرار واستحضار الصورة ،كما أنها تترجم الحالة الشعورية الحالية
للشاعر وهو يعيش أحاسيسه ويترجم عنها في الوقت الحاضر.
ج -فعل األمر :فنجده في :بوحي -توثبي -سجل -اختصري -ازرعي .لقد ُهمش إلى حد بعيد
لعدم وجود أي داللة تعبيرية أو ذهنية أو تأثيرية مرتبطة بهذا الفعل ،والواقع اللغوي الستخدام فعل

األمر يؤكد ذلك.
هذا فيما يخص قصيدة "أغنية الشمس" ،أما قصيدة "أغنية العاشق المجهول" فاألفعال جاءت
على النحو اآلتي:
أ -الفعل الماضي :طالت -سكرت -عبقت -عرف -طابت -انتشى -زرعت -تشظت -زرع-
غدت -قيل .وهي تدل على الحيوية والحركة دون استمرار وهو وهو بهذا يفيد اتساق النص.
ب -الفعل المضارع :تتماوج -تختصر -تجوب -تبرعم -سأظل -تستاف -ينتحر -يرى -يداري-
تتعهر -تتبحر -ترفرف -يزهو -تنثال -تكفر -تتعطش -تميد -يعلمون -تعتصر -آت -أضمد-
تكفر -تفلو -يخاصر -تصلب -تنعاه -تهواك .وهي تدل على الحركة والحيوية واالستمرار وتدل
على التطلع إلى المستقبل الزاهر.
نالحظ بأن األفعال المضارعة نالت حظا واف ار ألنها تدل على االستم اررية والحركية ،أما
الماضية فكانت قليلة ألنها تدل على الثبات ،أما فيما يخص أفعال األمر فقد كان منعدما ألنه ال
يحمل أي داللة في القصيدة.
إذن يمكن اإلجمال بأن كلتا القصيدتين عمدتا إلى الفعل المضارع بكثرة ،وفعل الماضي بنسبة
قليلة ،ألنه ينقل لنا انفعاالته وأحاسيسه الراهنة من خالل تلك األفعال.
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الفصل الثاني:
 -3الجملة االسمية والجملة الفعلية:

الجملة عبارة عن الفعل وفاعله ﮐ "قام زيد" والمبتدأ وخبره ﮐ "زيد قائم"( .)1وهي لفظ مركب أفاد
معنى أو لم يفد ،وتنقسم الجملة إلى:

 اسمية :وهي ما ُبدئت باسم. -فعلية :وهي ما ُبدئت بفعل.

وقد وظف الشاعر مصطفى محمد الغماري في قصيدة "أغنية الشمس":
* الجملة الفعلية في قوله(:)2
 ت ـنساب في شفة الحنين حكايةوتذوب في الشفق الجريح أغاني.
 ترنو ويسفحها الزمان قصـيدةصوفـ ـية األبعاد واأللوان.
 تلهو بها عين ...وته أز ضحكةصفراء من زيف ومـن بهـتـان.
* كما وردت الجمل االسمية في قوله(:)3
 ليل يشرش في دمي أحزانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1ابن هشام األنصاري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،المكتبة العصرية ،صيدا -بيروت( ،د-ط) ،ج،2
 ،2001ص.431 :
 -2مصطفى الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص.26 ،22 :
 -3المصدر نفسه ،ص.21 :
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الفصل الثاني:
ومدى يهز مشاعــري وكياني.
 وعلى اللسان قصائـدي معـقودةحيرى تسافر في ضباب زماني.
 وحبيبتي خـ ـلف الظالم سحابةخضـراء في كبـدي وأحضاني.
 متماوج في وصلها سمر الهوىمتمرد في شوقها كتماني.

أما عن الجمل االسمية والفعلية في قصيدة "أغنية العاشق المجهول" فقد جاءت كالتالي:
*الجمل االسمية :في قوله(:)1
 في القلب ...أنت ضالله وهداهعبر المسافة ...فارحمي شكواه.
 وألنت يـا صور المـواجد دي ـنهوألنت في مقل الهوى دنيـاه.
 الخلد ...ما سكرت به أهـدا بـهوالضوء ما عبقت به شـفتاه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1المصدر نفسه ،ص.126 ،125 :
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الفصل الثاني:
*الجمل الفعلية :في قوله(:)1
 طالت مسافة بعدنا ...يا فاتناما شمته حتى عشـقت خطاه.
 تتـماوج األيام في خطواتهوتجوب ...تختصر المدى عيناه.
 زعـم النعاة بأن قصة حب ـنالي ـل تشـظت باألسى حماه.

عند دراستنا للقصيدتين نخلص إلى أن الشاعر أكثر استعمال الجمل االسمية في القصيدتين
"أغنية العاشق المجهول" و"أغنية الشمس" ،فقد طغت الجمل االسمية بشكل كبير جدا عن الجمل
الفعلية ،ألن الشاعر عند استعماله للجمل االسمية يدلنا ويطلعنا على حالته المتأزمة وثبات موقف
الشاعر ،ألن المعروف عن الجمل االسمية تفيد االستقرار والثبوت وكل هذا ينعكس على قصيدته
على عكس الجمل الفعلية التي تدل على تجدد معاناة الشاعر ويسير فيها الفعل زمنا مختلفا وغير
متوقع وال يترك لنا فرصة الوقوف على زمن محدد وال على مكان محدد وال على ضمير محدد.

-4الضمائر:
تعريف الضمير :هو االسم الموضوع للداللة على المتكلم أو المخاطب أو الغائب ،ويتصرف
بحسب الجنس ( ذكر -أنثى) ،والعدد ( مفرد -مثنى -جمع)( ،)2كما يمكن تصنيفها إلى أنواع هي:
متصلة ،منفصلة ،بارزة ،مستترة(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1المصدر نفسه ،ص.126 ،125 :
 -2أحمد مختار عمر ،التدريبات اللغوية والقواعد النحوية ،لجنة التأليف والتعريب والنشر ،الكويت ،ط،1999 ،2
ص.93 :
 -3محمد عواد الحموز ،الرشيد في النحو العربي ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،1،2002ص.46 :
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المستوى التركيبي

الفصل الثاني:
أ -ضمير المتكلم:

استعمل الشاعر مصطفى محمد الغماري في قصيدته "أغنية الشمس" ضمير المتكلم الظاهر
والمستتر بشكل كبير جدا ويتجلى ذلك في قوله(:)3
 أنـا رغم أشب ـاح الس ـراب حقيقةلـم تلهو في ص ـدأ الزمان الجـاني.
 أنا ...وانحنيت على التراب  ...أضمهفي الدرب قصة فارس وحصان....
 أذوب في رهق المساء حكايةتهتز أوتاري ...لها ودناني
 وأغيب في وجه الظالم مالمحاورمز عاري األغصان
ا
عطشى...
وظف الشاعر ضمير المتكلم الظاهر والمستتر ألنه يصور حالته الشخصية وبعده الذاتي داخل
القصيدة. ،
ب -ضمير المخاطب:
جاء هذا الضمير مستت ار وظاه ار في قصيدة "أغنية الشمس" وذلك في قوله(:)2
 أنا أنت فاختصري المسافة وازرعيخصالتك الخضراء ...في أكـواني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1مصطفى الغماري ،أغنيات الورد والنار ،ص.26 ،24 :
 -2المصدر نفسه ،ص.27 ،25 :
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المستوى التركيبي

الفصل الثاني:
 بوحي بأسرار الهوى ...يا غربتيوتوثبي كالفجر ...كالطــوفان.

استعمال ضمير المخاطب في القصيدة يجعل الشاعر من طريقة كتابته وسيلة تجعلنا نشرك
معه فيما يحس به.
ج -ضمير الغائب:
جاء ضمير الغائب مستت ار في قصيدة "أغنية الشمس" وذلك في قوله(:)1
 وانقض في جفنيك وهم سادرمتسكع عاري الضمير أنـاني.
 ويفح في شبـق الليالي شهوةتغيرك باأللفـاظ واألوزان!
يدل استعمال ضمير الغائب على وجود لبس غائم يلتبس القول ،كما أنه يحمل دالالت
تتجاوز السطح إلى عمق المعنى.
ويمكن من خالل رصدنا للضمائر في قصيدة "أغنية الشمس" القول بأن الشاعر وظف ضمير
المتكلم والمخاطب بكثرة ،وذلك يدل على ذاتيته ،بحيث ساعدته على احتواء األحداث التي عانى
منها كالحزن واأللم وطول األمل.
أما عن الضمائر في قصيدة "أغنية العاشق المجهول" فقد وظفها الشاعر كالتالي:
أ -ضمير المتكلم:
ورد ضمير المتكلم في قصيدته ظاه ار ومستت ار وذلك في قوله(:)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1المصدر نفسه ،ص.28 :
 -2المصدر نفسه ،ص.133 ،130 ،129 :
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المستوى التركيبي

الفصل الثاني:
 ألقــاه في "الهور" برق جماعةعمـرية -إن قيل -واع ـمراه.
 -ولنحن في ورد النضال سناه.

فالمالحظ أن الشاعر لم يستعمل ضمير المتكلم ظاه ار بشكل كبير كونه في حالة ضعف
ومعاناة تمنعه من أن يفسح عما يجول في خاطره.
ب -ضمير المخاطب:
ورد ضمير المخاطب ظاه ار ومستت ار وذلك في قوله(:)1
 وألنت يا صور المواجد دينهوألنـت ف ـي مقل الهـوى دنياه.
 وألنت يا كرم الض ــياء "محمد" يا عاكفين على الخراب ...وانهملو يعلمون مصيـرهم صـرعاه.
 أحبيبتي ...ناعيك يمضغ ضمهينــدس ملء دمائه ...يحــياه.
استخدام الضمير المخاطب يدل على نقل التجربة الشعورية للغير طلبا للتواصل المستمر بين
المتكلم والمخاطب والموضوع وهذا كله يدل على روح التحاور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1المصدر نفسه ،ص.131 ،129 ،125 :
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المستوى التركيبي

الفصل الثاني:
ج -ضمير الغائب:

جاء ضمير الغائب في قصيدة "أغنية العاشق المجهول" مستت ار وذلك من خالل قوله(:)1
 تنثال في جدب الحياة فواصالخضراء فتكفر بالدجى أسراه.
هنا ضمير الغائب يدل على اإلمعان في التحقيق.
عند المقارنة بين القصيدتين نالحظ بأن الشاعر اعتمد على الضمائر بكل أنواعها ،وأكثر
الضمائر التي وظفها هي ضمائر المتكلم والمخاطب كونها تقيم جوا من الحزن الدفين الذي يصل
بينها -أي المتكلم والمخاطب وكل هذه الضمائر ترصد الجو العام النفسي لحالة الشاعر ،والعالقة
بينهما عضوية ال تنفصم.

 -5التقديم والتأخير:
تعتبر ظاهرة التقديم والتأخير من أهم المظاهر التي تتجلى فيها االنزياح التركيبي على وجه
التحديد فهي بشكل عام خرق لقانون رتابة الوحدات اللغوية الذي ينتج عالقات جديدة.
 مفهوم التقديم والتأخير :يقول الزركشي في كتابه "البرهان في علوم القرآن" التقديم والتأخير:« هو أحد أساليب البالغة ،فإنهم أتوا به داللة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكالم
وانقياده لهم ،وله في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق»( .)2واختلف علماء البالغة في هذا الفن
البالغي ،فمنهم من عده من المجاز ،ألن تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول ،وتأخير ما رتبته التقديم
كالفاعل،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1المصدر نفسه ،ص.126 ،125 :
 -2إنعام غوال عكاوي ،المعجم المفصل في علوم البالغة  .البديع والبيان والمعاني ،دار الكتب العلمية ،بيروت-
لبنان ،ط ،1996 ،2ج ،3ص.411 :
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المستوى التركيبي

الفصل الثاني:

ولكن خالفهم الزركشي فقال «:والصحيح أنه ليس منه ،فإن المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم
يوضع»(.)1
كما أن لكل عنصر من عناصر الجملة في اللسان العربي موقع في ترتيب بناء الجملة حيث
لحق به ما يعمل عمل الفعل ،وتأخير
وي ُ
أن «:األصل في الجملة الفعلية تقديم المسند وهو الفعلُ ،
المسند إليه وهو الفاعل ،أو ما ينوب منابه ،ثم تأتي متعلقات الفعل أو ما يعمل عمله ،واألصل في
الجملة االسمية تقديم المسند إليه وهو المبتدأ وما يتصل به وتأخير المسند وهو الخبر وما يتصل
به ،وبعد ذلك تأتي متعلقات الخبر المماثلة لمتعلقات الفعل إذا كان الخبر مما يعمل عمل الفعل،
أو جملة مصدرة بفعل»(.)2
من خالل هذا التعريف نجد أن الكاتب يحدد معالم المراتب الطبيعية لعناصر الجملتين
واألصل ،وقد يكون هناك خرق أو مخالفة لهذا الترتيب ويعود هذا إما للحاجة الشعرية أو دوافع
وأهداف بالغية جمالية ،كما يمكننا القول بأن التقديم والتأخير ال يصلح في كل الحاالت ،فقد يؤدي
هذا إلى الغموض وااللتباس أو التكلف وثقل التركيب.
نالحظ من خالل تأمل قصيدة "أغنية الشمس" أن الشاعر استخدم التقديم والتأخير فيها ،وذلك
راجع إلى أسباب بالغية تتصل بأداء المعنى ،بحيث قدم ما حقه التأخير وذلك فيما يلي:
 البيت الثامن:يسفحها الزمان

تقدم المفعول به "الهاء" على الفاعل "الزمان" ألن المفعول به ورد

ضمير متصل .ويدل تقديم المفعول به على الفاعل االهتمام بالمتقدم وهو المفعول به ألنه محط
تعجب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1المصدر نفسه ،ص.412 :
 -2عبد الرحمـن حسن حبنكه الميداني ،البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ،دار القلم ،دمشق ، ،ط ،1ج،1
 ،1996ص.350 :
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المستوى التركيبي

الفصل الثاني:
 البيت الثالثون:ويدوسه ليل

تقدم المفعول به وهو "الهاء" على الفاعل "ليل" .يدل تقدم المفعول به

على الفاعل وذلك لتعجيل السيئة.
 البيت األربعون:تختال عشقا مقلتاك

تقدم الحال "عشقا" على الفاعل "مقلتاك" .ويدل هذا التقديم على

التشويق الذي نعني به تقديم ما تحبه النفس وهو العشق.
 البيت الثاني واألربعون:وتغيب في عطر المدى أجفاني

تقدم شبه الجملة "في عطر المدى" على الفاعل

"أجفاني" .يدل تقديم شبه الجملة من الجار والمجرور على الفاعل للحفاظ على النغم الموسيقي
ونظم الكالم.
هذا فيما يخص ظاهرة التقديم والتأخير المتعلقة بقصيدة "أغنية الشمس" ،واآلن نسلط الضوء
على قصيدة "أغنية العاشق المجهول" بحيث جاء كاآلتي:
 البيت الخامس عشر:يغتاله صدأ وجوده

تقدم المفعول به "الهاء" على الفاعل "صدأ" ألنه ضمير متصل

بالفعل .وهو يدل على التعجيل بذكر شيء سيء.
 البيت الرابع واألربعون:لو علم الخنوع فناؤه

تقدم المفعول به "الخنوع" على الفاعل "فناؤه" وهو يدل على أن

المفعول به محط التعجب.
 البيت السادس والثالثون:يشر بني الهوى

تقدم المفعول به وهو "الياء" على الفاعل " الهوى" ألنه ضمير متصل

بالفعل.
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المستوى التركيبي

الفصل الثاني:
 البيت الثاني والخمسون:لتمزق الصمت البليد شفاه

تقدم المفعول به "الصمت" على "شفاه".

من خالل رصدنا لظاهرة التقديم والتأخير في القصيدتين نخلص إلى أن الشاعر استخدمهما
بشكل كبير وملفت لالنتباه وذلك إما للمحافظة على النغم الموسيقي أو تقوية الحكم وتقريره أو
التخصيص أو تعجيل الفرحة والسيئة أو التشويق ،لخلق صورة فنية متميزة  ،إما قصد إليها الشاعر
وتأثير ألنه سبيل
ا
أو جاءت عفو الخاطر لخدمة النص بصورة أو بأخرى .فهو يكسب الكالم جماال
إلى نقل المعاني في ألفاظها إلى المخاطبين كما هي مرتبة في ذهن المتكلم حسب أهميتها عنده،
فيكون األسلوب صورة صادقة إلحساس المتكلم وصدق مشاعره ،كما نالحظ موجات تغير في
التقديم والتأخير من خالل دراستنا للقصيدتين وما هذا إال تعبير عن حالة الفوضى في األفكار
فينتج عنها فوضى في تركيب التعبير ،فالمسند إليه ثابت معلوم أما المسند فمتغير ،وهذه الفوضى
ناتجة عن تناول الشاعر لمحاور عديدة كموضوع الوطن والهجاء السياسي وموضوعات تتعلق
بالقيم الروحية ومن أبرزها الحنين الذي يظهره الشاعر لوطنه ،وفي موضوع الحنين إلى األوطان
ينسل موضوع ال طالما طرقه شعراء من الجزائر والوطن العربي هو موضوع الغربة واالغتراب هذا
األخير يتجلى بوضوح في كلتا القصيدتين.
وللتقديم والتأخير أيضا فوائد جمة تعبر عن مدى سعي العربية إلى تحصيل جمال التعبير
والصياغة قبل كل شيء ،ولو كان ذلك على حساب الترتيب الذي وضعه األولون لتراكيبهم.
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 -1الحـقل الداللي.
 -2عالقات الحقول الداللية.
 -3االستـعارة.
 -4الكـناية.
 -5التــشـبيه.

الفصل الثالث:

 -٣المستوى الداللي:
علم الداللة ( السيمانتيك ) هو العلم الذي يدرس قضية المعنى ،ولم يظهر هذا المصطلح
ليشير إلى المعنى إال في عام  ،1994وذلك في الورقة المقدمة إلى الجمعية األمريكية الفلسفية
()1
ويعرفه بعضهم بأنه «:ذلك الفرع من علم
تحت عنوان المعاني المنعكسة :محور في السيمانتيك ّ ،

اللغة الذي يتناول نظرية المعنى»( ،)2كما أنها «:ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كداللة األلفاظ
المعينة ،أو تحمله أو تدل عليه ،سواء أكان المعنى قائما
على المعنى ،الذي توحي به الكلمة
ّ

عرضا»( .)3معنى ذلك أن علم الداللة هو علم حديث يبحث في معاني األلفاظ.
بنفسه ،أو
ً
 -1الحقل الداللي:

ُيعبر هذا الحقل عن مختلف المعاني التي يمكن أن تتخذها كلمة ما داخل نص أدبي طال أم

قصر ،ويدرس الحقل الداللي عبر استخراج منهجي ومنتظم لهذه المفردات في سياقها ،ويربطها مع
أضدادها ،فبإمكان الدارس مثال أن يبحث في الحقل الداللي لكلمة "امرأة" حسب نوع النصوص

المتاحة له( .)4فنجد الكاتب ينتقي من مفردات داخل المعجم العام للغة ويختار كلمات محددة
للتعبير عن ما يصبو إليه ويقصده.
كما أن الحقل الداللي هو :مجموعة من الكلمات ترتبط دالالتها ،وتوضع عادة تحت لفظ عام
يجمعها .مثال ذلك ،كلمة األلوان في اللغة العربية ،فهي تقع تحت المصطلح العام "لون" وتضم
وعرفه أولمان  Ullmannبقوله «:هو
ألفاظا مثل :أحمر -أزرق -أصفر -أخضر -أبيض...الخّ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1صالح الدين صالح حسين ،الداللة والنحو ،توزيع مكتبة اآلداب( ،د -ب) ،ط ،1ص.09 :
 -2أحمد مختار عمر ،علم الداللة ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط ،1998 ،5ص.11 :
 -3هادي نهر ،علم الداللة التطبيقي في التراث العربي ،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع( ،د-ب) ،ط،2011 ،2
ص.13 :
 -4ينظر :بسام بركة ،ماتيو قويدر ،هاشم األيوبي ،مبادئ تحليل النصوص األدبية ،الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان،
(د-ب) ،ط ،2002 ،1ص.114 :
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الفصل الثالث:
يعرفه ليونز lyons
قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال معين من الخبرة » .و ّ

بقوله «:مجموعة جزئية لمفردات اللغة»( ،)1معنى ذلك أن الحقل الداللي يجمع لنا مجموعة من
ألفاظ تنطوي تحت إطار عام يجمع بينها.
وقد ارتأينا في دراستنا أن نشير إلى الحقول الداللية الموجودة في قصيدة "أغنية الشمس".
ولعل أهم ما وجدنا من الحقول الداللية مايلي:
ّ
حقل الحب
 -الحبيبـ ـة

حقل األلم
 -ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم

حقل الطبيعة
ضباب -سحابة

حقل الزمن
 -لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيل

حقل األلوان
 -الخضراء

 -ك ـ ـ ـ ـبـ ـدي

 -الح ـ ـ ـ ـزن

– الشف ـق  -نهر  -السـ ـ ـحر

 -الس ـ ـوداء

 -العشـ ـ ـ ـق

 -الحـ ـ ـ ـيرة

– التراب -طوفان  -الضحى

 -صـ ـ ـ ـ ـفراء.

 -الوجدان

 الجـ ـ ـ ـ ـمر -الجرـيح

 -أمواج  -جفاف  -الصباح

 -الهـ ـ ـ ـوى

 -الحني ـ ـن

 -الغـ ـ ـ ـربة

 -الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـليد – الف ـ ـ ـ ـ ـجر.

 -أحضاني.

 -الكتمان.

 أزهار  -سنابل – المـ ـ ـساء -الشاطئ.

أن الحقل المهيمن على القصيدة هو حقل الطبيعة ،وهي من أكثر
يتبين لنا من خالل الجدول ّ
ّ

محمد
األشياء التي تثير الشعراء ،فكل من يحن ويحب وطنه يتغنى بالطبيعة ،فشاعرنا مصطفى ّ

معادال لما
مثاليا أو
عالما
ً
ً
الغماري يلجأ إليها هرًبا من الواقع الذي يعيشه وهو الغربة فهي تغدو ً
يفقده الشاعر في واقعه ،أما الحقل الثاني فتمثل في "الحب" وشاعرنا مولع بوطنه وحبه له جعله
يصفه بكل ما هو جميل ويليق بمقامه .فالوطن هو األم ،أو هو مصدر الحنان الذي يجعل كل
جامد متحرك ،أما الحقل الثالث فهو "األلم" فيبوح فيه عن تأثره بوطنه الغالي ومدى اشتياقه،
يقر
فالعيش ً
يتيما ال مأوى له .ويليه حقل "الزمن" ففيه ّ
بعيدا عن حضنه يجعله كمن فقد أمه وأصبح ً
الشاعر ّأنه يتألم في جميع األوقات من الفجر حتى الليل ،فالمعروف بأن الليل هو الذي تكثر فيه
الهموم لكن الشاعر يبدو عليه الهم واأللم في كل زمان .والحقل األخير هو حقل "األلوان" حيث

تحوي القصيدة ألو ًانا تتناسب وحالته النفسية فمثال" :اللون األسود" يدل على الهموم والكآبة والحزن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1أحمد مختار عمر ،علم الداللة ،ص.79 :
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الفصل الثالث:
التي يعيشها الشاعر ،باإلضافة إلى اللون األخضر الذي يحيل إلى التفاؤل والخلق واألمل،
فاألخضر رمز االزدهار والتفاؤل ،أما اللون األصفر فاستعمله لإلحالة إلى الزيف .فاألصفر يثير
الشك عند الشاعر وهو من األلوان التي تثير قلقه بسبب بعده عن وطنه.
يلون المشهد كلّه إلى جانب اإلحساس بالضياع.
إن شعور الكآبة والحزن هو الذي ّ
أما في قصيدة "أغنية العاشق المجهول" فقد جاءت الحقول الداللية كاآلتي:
الحب

األمل

األلم

الطبيعة

 -ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقلب

 -األس ـ ـ ـ ـى

– الحق

– الحيـ ـ ـ ــاة – الفتوح

– الك ـ ـ ـ ـ ـ ــون

– العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشق

– الجـ ـ ـراح

– النشيد

– التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين

– الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبيبة

– البـ ـ ـ ـكاء.

– مقل الهوى
– الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنين

– الدم ـ ــاء

– الخ ـ ـراب

– يوم أخضر

– الزيـ ـ ـ ـتون

– الضياء

– جبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

– الجـ ـ ــهاد

– االش ـ ـ ـتياق.

 -السـ ـ ـ ـدود

– مولولين.

– الرم ـ ـ ـ ـ ــال
– الليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل.

نالحظ من خالل الجدول أن حقل "األمل" هو الطاغي على القصيدة ،فالشاعر من خالل كل
يبين مدى تفاؤله وشغفه بوطنه الحبيب ،أما الحقل الثاني فهو حقل
الكلمات التي تضم لفظ األمل ّ
"الحب" من خالله أكثر من التعبير عن عشقه لوطنه ،أما الحقل الثالث فهو "الطبيعة" ألنها روح
حية تبعث بالحياة مثل :كلمة الزيتون للتأكيد على األصالة والثبات والصمود واستم اررية الحياة،
أخير حقل
وكذا الرمال التي تدل على صحراء الجزائر الشاسعة والمكان الجميل في الجزائر ،و ًا

"األلم" فكلماته كلها تدل على المعاناة وألم الشاعر.
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الفصل الثالث:
 -2عالقات الحقول الداللية:
أ -الترادف:
نعني بالترادف :األلفاظ الدالة على شيء واحد باعتبار واحد( .)1ونستطيع أن نعده عكس
المشترك اللفظي ،ففي قصيدة "أغنية الشمس" جاءت عالقة الترادف كاآلتي:
الهوى

العشق

فالعشق :العين والشين والقاف أصل صحيح ويدل على تجاوز حد المحبة(.)2
وغلب على المذموم
والهوى :هو ج ،أهواء ،إرادة النفس وميلها ما يهوى محمودا كان أو مذموما،
َ
"هو يتبع هواه" .هو من أهل األهواء ،أي ممن ضل عن الطريق القويم) ،(3من خالل إبراز داللة

المفردتين نستنتج أن هناك عالقة ترادف بين الكلمتين.
أما عن الترادف في قصيدة "أغنية العاشق المجهول" فقد جاء كاآلتي:
األسى

الجراح

األسى :مصدر أسى ،حزن(.)4
الجراح :االسم من الجرح وهو شق في اللّحم يتفرع به اتصاله(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1ينظر :نور الهدى لوشن ،علم الداللة "دراسة وتطبيق" ،المكتب الجامعي الحديث ،األ ازريطة -االسكندرية( ،د-
ط) ،2006 ،ص.106 :
 -2ينظر :أبي الحسن أحمد بن فارس زكريا الرازي ،مقاييس اللغة ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ،ط،1
 ،1999ج ،1ص.267 :
 -3ينظر :يجبران مسعود ،رائد الطالب ،دار العلم للماليين ،بيروت -لبنان ،ط ،1998 ،5ص.843 :
 -4ينظر :المرجع نفسه ،ص.57 :
 -5ينظر :المعلم بطرس البستاني ،قطر المحيط (أ -ص) ،مكتبة لبنان ،لبنان ،مج ،1ص.256 :
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الفصل الثالث:
عند دراستنا لعالقة الترادف في القصيدتين فإننا نجده استعمل مرادفة تدل على الحب والهيام في
أغنية الشمس ،وفي أغنية العاشق المجهول تدل على األلم والحزن ،فاألولى تنتظر إشراقة والثانية
مصير مجهوًال ،والدافع إلى استعمال المترادفات وعدم االكتفاء باسم واحد راجع إلى أن لكل
ًا
تنتظر

كلمة إيماءاتها وداللتها الخاصة بها تناسب سياقًا دون آخر ،فالتنويع في استخدامها زاد المعنى قوة
وجماال.
ً
ب -عالقة االشتمال:
تعد عالقة االشتمال أهم العالقات في علم الداللة التركيبي ،واالشتمال يختلف عن الترادف في
أنه تضمن من طرف واحد ،يكون (أ) مشتمال على (ب) حيث يكون (ب) أعلى في التقسيم
التصنيفي أو التفريعي ( ،)toxonomicمثل "فرس" الذي ينتمي إلى فصيلة أعلى "حيوان" وعلى

هذا فمعنى "فرس" يتضمن معنى "حيوان"( .)1وجاءت هذه العالقة في قصيدة "أغنية الشمس"
كاآلتي:
األلم

الكتمان -الحزن -الحيرة

األلم :الهمزة والالم والميم أصل واحد ،وهو الوجع(.)2
الكتمان :مصدر كتم ،إخفاء(.)3
السرور ،جمع أحزان(.)4
الحزن :الهم و خالف ّ
السبيل(.)5
الحيرة :مصدر حار يحارّ ،
تردد ،عدم معرفة وجه االهتداء إلى ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1أحمد مختار عمر ،علم الداللة ،ص.99 :
 -2ينظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ص.69 :
 -3جبران مسعود ،رائد الطالب ،ص.660 :
 -4المعلم بطرس البستاني ،قطر المحيط (أ -ص) ،ص.396 :
 -5جبران مسعود ،رائد الطالب ،ص.346 :
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الفصل الثالث:
وجاءت هذه العالقة في قصيدة "أغنية العاشق المجهول" كاآلتي:
األلم

البكاء -الجراح -األسى

األلم :مشروحة سابقًا.
ياء وأدغموا ،واألنثى
البكاء :سال الدمع من عينيه حزًنا ،جمع بكاة وبكى وأصله ُبكوي فقلبوا الواو ً
باكية جمع باكيات وبواك(.)1
األسى :مصدر أسى ،حزن(.)2
الجراح :االسم من الجرح و شق في اللّحم يتفرع به اتصاله(.)3
في كلتا القصيدتين استعمل ألفاظ التي تشمل على الحزن لتتضح فكرته في رسم معاناته
وتجددها وحزنه على وطنه ،فاأللم والجراح واألسى كلّها شعاع بارز يراه كل من عانى الغربة
وويالتها.
ج -عالقة الجزء بالكل:
عالقة الجزء بالكل تمثل عالقة اليد بالجسم ،والعجلة بالسيارة ،والفرق بين هذه العالقة وعالقة
االشتمال أو التضمن واضح ،فاليد ليست نوعا من الجسم ،ولكنها جزء منه .بخالف اإلنسان الذي
هو نوع من الحيوان وليس جزًءا منه( ،)4وجاءت هذه العالقة في قصيدة "أغنية الشمس" كاآلتي:
أمواج

النهر

موجا
الرجل يموج ً
أمواج :الموج ما ارتفع من ماء البحر بعضه فوق بعض ،تقول ماج البحر و ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1المرجع نفسه ،ص.130 :
 -2المرجع نفسه ،ص.57 :
 -3المعلم بطرس البستاني ،قطر المحيط (أ -ص) ،ص.256 :
 -4أحمد مختار عمر ،علم الداللة ،ص.101 :
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الفصل الثالث:
كل شيء اضطرابه والجمع أمواج(.)1
اضطرب ،فهو هائج وموج ّ
النهر :أخدود في األرض قد يطول أو يقصر يجري فيه الماء العذب ،تقول نهر الماء إذا جرى في
نهر والجمع نهور وأنهار ونهر(.)2
األرض ،وجعل لنفسه ًا
جاءت هذه العالقة في قصيدة "أغنية العاشق المجهول" كاآلتي:
الشمس

الكـ ــون

بالضوء و الح اررة و الجمع شموس ،تقول :شمس يومنا
ّ
الشمس :الكوكب المشتعل ال ّذي يمد األرض ّ
الضوء(.)3
يشمس شموسا ،إذا كان ّ
الشديد الح اررة أو ساطع ّ

الكون :مصدر كان يكون ،عالم الوجود ،ج أكوان(.)4
استخدم الشاعر المفردات أمواج ،النهر ،الشمس ،الكون ،في القصيدتين ،وهي من عناصر
الطبيعة حيث أصبحت الطبيعة تعبر بشكل أو بآخر عن هموم وآالم الشاعر ومشاكله وهذا يعود
إلى الرؤية الفكرية والفنية.
ه -عالقة التنافر:
مرتبط كذلك بفكرة النفي مثل التضاد ،ويتحقق داخل الحقل الداللي إذا كان (أ) ال يشمل على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1كريم زكي حسام الدين ،التحليل الداللي إجراءاته ومناهجه ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة،
(د-ط)( ،د -س) ،ج ،2ص.281 :
 -2المرجع نفسه ،ص.280 :
 -3المرجع نفسه ،ص.12 ،11 :
 -4جبران مسعود ،رائد الطالب ،ص.677 :
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الفصل الثالث:
(ب) ،و (ب) ال يشمل على (أ) ،وبعبارة أخرى هو عدم التضمن من طرفين( ،)1ومثال ذلك في
قصيدة "أغنية الشمس" كاآلتي:
الجفاف

الطوفان

الطوفان :سيل عظيم مغرق يجتاح كل شيء(.)2
الجفاف :يبوسة األرض وهالك المزروعات(.)3
وجاءت عالقة التنافر في قصيدة "أغنية العاشق المجهول" كاآلتي:
جبل

رمال

جبل :اسم لكل وتد من أوتاد األرض إذا عظم و طال ،و الجمع جبال و أجبال و أجبل(.)4
الصحراء ،و
رمال :ال ّذرات ّ
الناعمة المتجمعة كالتّراب مع اختالف اللّون و الكثافة ،و تكون في ّ

سميت المرأة(.)5
الرمال و به ّ
الجمع رمال ،و الرمل القطعة من ّ

استحضر الشاعر في القصيدتين عناصر الطبيعة ألنها روح حية يط أر عليها التغيير كالجفاف
والطوفان ،كما ّأنها تدل على أن الشاعر ال ينعم بالهدوء والطمأنينة.
من خالل كل هذا نستنتج بأن الشاعر عمد إلى عالقات الحقول الداللية بشكل بسيط غير مبالغ
فيه إلثارة القارئ ولفت االنتباه واثراء الرصيد اللغوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1أحمد مختار عمر ،علم الداللة ،ص.105 :
 -2جبران مسعود ،رائد الطالب ،ص.535 :
 -3المرجع نفسه ،ص.295 :
 -4كريم زكي حسام الدين ،التحليل الداللي إجراءاته ومناهجه ،ص.12 ،11 :
 -5المرجع نفسه ،ص.220 :
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الفصل الثالث:
وفي األخير يمكننا القول بأن الشاعر عمد إلى الحقول الداللية كوسيلة للفت االنتباه ،وكذا
أساسيا للخيال ،فهي
يمكن القول بأن الشاعر استعمل عنصر الطبيعة بكثرة ألنها ال تزال مصد ار
ً
تمثل خلفية حية باستمرار في وعي الشاعر وال وعيه ،والشاعر يخلع مشاعره على الطبيعة محاوال

بذلك تجسدها وحين يمتزج الشعور بالطبيعة تبرز إمكانية الفن وذلك بإضفاء الحركة والحياة على
عناصرها.
 -3االستعارة:
من المجاز اللغوي ،وهي تشبيه حذف أحد طرفيه ،فعالقاتها المشابهة دائما ،وهي قسمان:
أ -تصريحية :وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به.
ورمز له بشيء من لوازمه
ب -مكنية :وهي ما حذف فيها المشبه به ُ

()1

واستعمال الشاعر االستعارة في قصيدة "أغنية الشمس" كان بشكل ملفت للنظر بحيث جاءت
كاآلتي:
الصورة
ليل يشرش

البيت

نوعها

01

مكنية

يا ليل ...إني في 06

مكنية

شرحها

داللتها

حذف المشبه به وهو داللة على األلم

"الماء"

وكنى بأحد

لوازمه

جفونك همسة

حذف المشبه به وهو داللة على األلم

"األذن" فالهمسة تكون
للسمع ،وليس للنظر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1علي الجارم ومصطفى أمين ،البالغة الواضحة ،ص.124 :
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الفصل الثالث:

تنساب في شفة 07

مكنية

وتذوب في الشفق 07

مكنية

الحنين حكاية

حذف المشبه به داللة على األلم
وهو "الحية" وكنى
بأحد لوازمه وهو

"تنساب"
حذف المشبه به داللة على الحزن
وهو"الثلج والجليد"

الجريح أغاني

وكنى بأحد لوازمه

وهو "تذوب"
المالحظ من خالل رصدنا لالستعارة أن الشاعر استعمل االستعارة المكنية بشكل كبير وذلك ألنها
إحساسا واثارة أقوى ،كما أنها تشخص المعنى وترسم صورة محسوسة له تزيده قوة وتأثير،
تتضمن
ً

ألغاز في جعبتها تكون أكثر إثارة ،فالبسيط ال يساعد على نقل المعنى
ًا
فاألشياء التي تحمل
وترجمته.

أما عن االستعارة في قصيدة "أغنية العاشق المجهول" فقد جاءت كاآلتي:
تتماوج األيام في 04

مكنية

ينتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحر السراب 07

مكنية

خطواته وتجوب

حذف المشبه به داللة على الشوق
وهو

والسنابل"

"األمواج
وكنى

بأحد لوازمه وهو

"تتماوج"
ويرتوي

حذف الشبه به داللة على الحب
وهو

"الكائن

الحي" وبقي ما
يدل عليه وهو

"ينتحر"
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الفصل الثالث:

47

مكنية

فتصفق األشواق

الصمت 52

مكنية

حذف المشبه به داللة على الحب
وهو

"اإلنسان" واألمل

وكنى بأحد لوازمه

وهو "تصفق"
تمزق

حذف المشبه به داللة على الظلم
وهو "اإلنسان أو

البليد شفاه

الحيوان المفترس"
وكنى بأحد لوازمه

وهو "تمزق"
نالحظ من خالل الجدول أن الشاعر استعمل االستعارة المكنية ،ولم يلجأ لالستعارة التصريحية
وذلك لتعميق المعنى .
ومن خالل عقدنا لمقارنة بين القصيدتين توصلنا إلى أن الشاعر في كلتيهما استعمل االستعارة
نظر ألهمية
إحساسا واثارة أقوى ًا
المكنية ،لتحسين عباراته دون المساس بجوهرها وهي تتضمن
ً
الموضوعين.
 -4الكناية:
لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى ،وتنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه
ثالثة أقسام ،فإن المكنى عنه قد يكون صفة،وقد يكون موصوفًا ،وقد يكون نسبة(.)1
ولقد جاءت الكناية في قصيدة "أغنية الشمس" على النحو اآلتي:
الصورة

البيت

شرحها

جمر ممطر
أحيا فيك ًا

15

كناية عن آالم وآهات سابقة

"قديمة".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1المرجع نفسه ،ص.217 :
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الفصل الثالث:
وتهز
أ
تلهو بها عين...

ضحكة صفراء

كناية عن تجرد األغصان من

بها 27

أوراقها في فصل الخريف.

استعمل الشاعر الكناية أقل من االستعارة ،ألن الكناية تؤثر ولكن بشكل غير ملفت كاالستعارة فهي
مبنية على تناسي التشبيه والمبالغة فيه أعظم وأثرها في النفوس أبلغ.
أما الكناية في قصيدة "أغنية العاشق المجهول" فقد جاءت كاآلتي:
الصورة

شرحها

البيت

كناية عن األلم

زعم النعاة بأن قصة حبنا ليل 18

حماه...
تشظت باألسى ّ

المالحظ هنا هو قلة استعمال الشاعر الكناية ،وذلك راجع إلى كون الموضوع ال يحتاج لذلك،
سدت مسد الكناية.
فاالستعارة المكنية ّ
جليا أن الشاعر استعمل الكناية في
في األخير من خالل عقد المقارنة بين القصيدتين توضح ً

مرة واحدة.
القصيدة األولى ثالث مرات عكس القصيدة الثانية التي استعمل فيها الكناية ّ
 -5التشبيه:

شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر ،بأداة هي الكاف أو نحوها،
هو بيان أن ً
ملفوظة أو ملحوظة ،مثل أنت كاألسد في الشجاعة( .)1ويقسم التشبيه إلى أقسام هي(:)2
 التشبيه المرسل :ما ذكرت فيه األداة. التشبيه المؤكد :ما حذف منه األداة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1المرجع نفسه ،ص.20 :
 -2نور الهدى لوشن ،علم الداللة دراسة وتطبيق ،ص.66 :
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الفصل الثالث:
 التشبيه المفصل :ما ذكر فيه وجه الشبه. التشبيه البليغ :ما حذفت منه األداة ووجه الشبه. التشبيه المجمل :ما حذف منه وجه الشبه. تشبيه تمثيلي :وهو الذي يكون فيه وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد.وفي قصيدة "أغنية الشمس" جاء التشبيه كاآلتي:
نوعه

شرحها

الصورة

البيت

وحبيبتي خلف الظالم 03

بليغ

حذفت أداة التشبيه

سنابال 44

بليغ

حذفت أداة التشبيه

كالفجر32 ...

مفصل

ذكرت األداة "الكاف"

كاألمواج38 ...

مفصل

ذكرت األداة "الكاف"

سحابة

تتماوجين

وبراعما
وتوثبي

كالطوفان
خضراء
كالشطآن

استعمل الشاعر التشبيه بنوعيه البليغ والمرسل لما له من خصائص وفوائد جمة تجعل الكالم
وجماال ،فأغلبية تشبيهات الشاعر كانت عن الوطن الحبيب ،فك ّل ما هو جميل في الكون
أكثر قوة
ً

السنابل...الخ ،فكل هذه األلفاظ تدل على النقاء والصفاء والمجد.
شبه به الوطن كاألمواج ،والفجر و ّ
أما عن ورود التشبيه في قصيدة "أغنية العاشق المجهول" فقد جاء كاآلتي:
ّ
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الفصل الثالث:
الصورة

البيت

أفق ترفرف كالربيع 23

نوعها

شرحها

تمثيلي

وجه

يداه

الشبه

صورة

منتزعة

من

متعدد

ذكرت

أداة

التشبيه

"اليد"
مرسل

ألقاه يا غدنا كوجهك 39
حر
ثائر ًا
ًا

"الكاف"

شبه

بالوجه الثائر.

الغد

استعمل الشاعر التشبيه بنوعيه التمثيلي والمرسل لتقريب المعنى وتقويته وتمكينه وتصويره بصورة
تهيج في النفس وتحركها ،فهو من خالل التشبيهين السابقين تحدث عن الربيع واللقاء.
من خالل رصدنا للتشبيه في القصيدتين تبين لنا أن الشاعر استعمل التشبيه في القصيدة
األولى أربع مرات ،ألن األمل استدعى ذلك أما القصيدة الثانية فورد التشبيه مرتين فقط للداللة
على األلم ،ألن أغنية الشمس من خالل عنوانها تبعث باألمل والتفاؤل والحرّية أما أغنية "العاشق
المجهول" فعنوانها يدل على األلم وطول االنتظار.

ومن خالل دراستنا للقصيدتين نجد أن الشاعر لجأ إلى استخدام الصور التقليدية في كلتاهما-
االستعارات والتشبيهات -وهذا دليل على تعلقه الشديد بالتراث دون االنفتاح على االتجاهات األدبية
الحديثة ،لهذا بقي الشاعر يدور في حلقة القدامى من حيث استخدامه للصور التقليدية التي تقوم
على رصد القرائن المنطقية والتشبيهات الحاضرة ،هذه األخيرة لم يخرج فيها الشاعر عما ألفه
صور وأوصافًا يكثر ترديدها في الشعر القديم،
ًا
القدامى كما االستعارات ،بحيث نجد الشاعر يستعير
ودليل توظيف الشاعر للوسائل البالغية القديمة يؤكد عالقة القصيدتين بالتراث وكذا الطابع

ميز البدايات األولى للشاعر في مرحلة السبعينات.
اإلحيائي الذي ّ
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خاتمة:

خاتمة:
بعد دراستنا للقصيدتين – أغنية الشمس وأغنية العاشق المجهول -نجد أنهما اختلفتا في نقاط ضئيلة
ولعل أبرزها:
واشتركتا في نقاط عديدة باعتبار القصيدتين من ديوان واحدّ ،
 بساطة ووضوح األفكار. تشخيص عناصر الطبيعة. اللّجوء إلى الخطابية المباشرة.احدا.
 كلتا القصيدتين تحمالن حرف روي واحد مما أكسبهماإيقاعا و ً
ً

 تنوع القوافي في القصيدتين وقصائد الغماري تتميز باإليقاع الذي يرسخه ظهور القافية بين مقطعوآخر.
 اختار الشاعر من بحور الشعر العربي بحر الكامل وهو من البحور الطويلة ذات مقاطع متناسبةللتغني بالوطن.
 است عمال الشاعر للتقديم والتأخير ألسباب بالغية تتصل بأداء المعنى ،وطرق التعبير كما أنهيؤدي إلى تحصيل جمال التعبير والصياغة والمحافظة على النغم الموسيقي وتقوية الحكم لخلق
صورة فنية وجمالية متميزة.
 لم يضع الشاعر مفرداته من محض الصدفة فمن الواضح أنه ال يكتب بصفة عشوائية واعتباطية،وانما يختار كلمات معينة وتعابير محددة للداللة على ما يقصده.
عدة وتدرسا من زوايا متعددة يمكن
وخالصة القول تظل القصيدتان قابلتين ألن تقلبا من جهات ّ

أن ترى فيهما ما لم يستطع هذا المنهج المعتمد في الدراسة والقبض عليه واإلمساك به ،واذ ننتهي من هذه
الدراسة التي لقينا فيها لذة في البحث وخاصة عند إلمامنا بمختلف مستويات التحليل األسلوبي ،المستوى
اإليقاعي ،المستوى التركيبي والمستوى الداللي.

أخير ال يمكننا القول إننا تم ّكننا من هذه الدراسة ،فهي سوى ترجمة لما استقيناه من دروس أثناء
و ًا

التكوين العلمي لذلك ال يدعي الباحث الكمال والمعرفة المطلقة بهذا الحقل النقدي الشاسع.
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قائمة المصادر والمراجع:

قائمة المصادر والمراجع:
المعاجم:
 -1ابن منظور جمال الدين  ،لسان العرب ،دار الصفاء ،بيروت ،ط2004 ،2م ،مج( ،2مادة:
سلب).

 -2البستاني المعلم بطرس  ،قطر المحيط (أ -ص) ،مكتبة لبنان ،م.1
 -3الزمخشري جار هللا فخر خوارزم محمود بن عمر ،في أساس البالغة ،المكتبة العصرية،
صيدا -بيروت ،ط2003 ،1م.

الكتب:
 -1إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ،مكتبة األنجلو مصرية ،القاهرة ،ط1988 ،6م
 -2ابن فارس أبي الحسن أحمد زكريا الرازي ،مقاييس اللغة ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان،
ط1999 ،1م  ،ج..1
 -3ابن هشام األنصاري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،المكتبة العصرية ،صيدا -بيروت،
2001م ،ج.2
 -4أبو السعود سالمة أبو السعود ،اإليقاع في الشعر العربي ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،
اإلسكندرية.
 -5القيالني إبراهيم  ،قصة اإلعراب ،دار الهدي ،الجزائر1998 ،م.
 -6أحمد مختار عمر ،التدريبات اللغوية والقواعد النحوية ،لجنة التأليف والتعريب والنشر ،الكويت،
ط1999 ،2م.
 -7أحمد مختار عمر ،علم الداللة ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط5،1998م.
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قائمة المصادر والمراجع:
 -8إنعام غوال ع ّكاوي ،المعجم المفصل في علوم البالغة ،البديع والبيان والمعاني ،ط ،2دار
الكتب العلمية ،بيروت -لبنان1996 ،م ،ج.3
 -9بسام بركة ،ماتيو قويدر ،هاشم األيوبي ،مبادئ تحليل النصوص األدبية ،الشركة المصرية
العالمية للنشر ،لونجمان ،ط2002 ،1م.
 -10بيير غيرو ،األسلوبية .تر :منذر عياشي ،دار الحاسوب للطباعة ،حلب1994 ،م.
 -11جبران مسعود ،رائد الطالب ،دار العلم للماليين ،بيروت -لبنان ،ط1998 ،5م.
 -12جورج مارون ،علما العروض والقافية ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس -لبنان2008 ،م.
 -13حسني عبد الجليل يوسف ،علم العروض .دراسة ألوزان الشعر وتحليل واستدراك ،مؤسسة
المختار للنشر والتوزيع ،ط2003 ،1م.
 -14خير الدين هني ،المفيد في النحو والصرف واإلعراب ،دار الحضارة ،ط1995 ،2م.
 -15زين كامل الخويسكي ،قواعد النحو والصرف ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية،
ط2002 ،1م.
 -16سعد عبد العزيز مصلوح ،في النص األدبي -دراسات إحصائية -عالم الكتب ،القاهرة ،ط،3
2002م.
 -17سعيد محمد بكور ،تفكيك النص مقاربة بنيوية أسلوبية منفتحة مقارنة بين المتنبي وأمل
دنقل ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،ط2014 ،1م.
 -18سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،تحقيق وشرح :عبد السالم محمد هارون ،الكتاب،
عالم الكتب ،بيروت ،ط1983 ،2م.
 -19صالح بلعيد ،نظرية النظم ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،بوزريعة -الجزائر.
 -20صالح الدين صالح حسين ،الداللة والنحو ،توزيع مكتبة اآلداب ،ط.1
 -21صالح فضل ،علم األسلوب مبادئه واجراءاته ،دار الشروق ،القاهرة ،ط1998 ،1م.
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قائمة المصادر والمراجع:
 -22عبد الرحمان تبرماسين ،العروض وايقاع الشعر العربي ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة،
ط2003 ،1م.
 -23عبد الرحمان حسن حبنكه الميداني ،البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ،ط ،1دار القلم،
دمشق1996 ،م ،ج.1
 -24عبد السالم المسدي ،األسلوبية واألسلوب ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت -لبنان ،ط،5
2006م.
 -25عبد العزيز عتيق ،علم العروض والقافية ،دار األوقاف العربية ،القاهرة2004 ،م.
 -26عبد الكريم الكواز ،علم األسلوب مفاهيم وتطبيقات ،منشورات جامعة السايح من أبريل،
الجماهيرية العربية الليبية ،ط1426 ،1ه.
 -27عدنان بن ذريل ،اللغة واألسلوب ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،ط2006 ،2م.
 -28عدنان بن ذريل ،النص واألسلوبية بين النظرية والتطبيق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب،
دمشق2000 ،م.
 -29علي الجارم ومصطفى أمين ،البالغة الواضحة .البيان والمعاني والبديع ودليل البالغة
الواضحة ،قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة -مصر2007 ،م.
 -30علي جاسم سلمان ،موسوعة معاني الحروف العربية ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن-
عمان2003 ،م.
 -31فتح هللا أحمد سليمان ،األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية ،مكتبة اآلداب ،القاهرة.
 -32كريم زكي حسام الدين ،التحليل الداللي.إجراءاته ومناهجه ،دار غريب للطباعة والنشر
والتوزيع ،القاهرة ،ج،2
 -33محمد صابر عبيدة ،القصيدة العربية في البنية الداللية والبنية اإليقاعية ،اتحاد الكتاب
العرب2001 ،م.
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قائمة المصادر والمراجع:
 -34محمد علوان سالمان ،اإليقاع في شعر الحداثة .دراسة تطبيقية على دواوين فاروق شوشة-
إبراهيم أبو سنة -حسن طلب -رفعت ،دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع ،العاهرية -اإلسكندرية،
ط2008 ،1م.
 -35محمد عواد الحموز ،الرشيد في النحو العربي ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان،
2002م.
 -36مختار عطية ،التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البالغة واألسلوبية ،دار الوفاء لدنيا
الطباعة والنشر ،اإلسكندرية2005 ،م.
 -37معمر حجيج ،إستراتيجية الدرس األسلوبي (بين التأصيل والتنظير والتطبيق) ،دار الهدى
للطباعة والنشر والتوزيع ،عين مليلة -الجزائر2007 ،م.
 -38مصطفى الصاوي الجويني ،المعاني -علم األسلوب ،دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر
والتوزيع ،اإلسكندرية1996 ،م.
محمد الغماري ،أغنيات الورد والنار ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر،
 -39مصطفي
ّ
1980م.

 -40منذر عياشي ،األسلوبية وتحليل الخطاب ،مركز اإلنماء الحضاري ،ط2002 ،1م.
 -41نور الدين السد ،األسلوبية وتحليل الخطاب .دراسة في النقد العربي الحديث ( تحليل الخطاب
الشعري والسردي ) ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع2010 ،م ،ج.1ج.2
 -42نور الهدى لوشن ،علم الداللة "دراسة وتطبيق" ،المكتب الجامعي الحديث ،األ ازريطة-
االسكندرية2006 ،م.
 -43هادي نهر ،علم الداللة التطبيقي في التراث العربي ،عالم الكتب الحديث ،للنشر والتوزيع،
ط2،2011م.
 -44يوسف أبو العدوس ،األسلوبية الرؤية والتطبيق ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،ط،1
2007م.
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قائمة المصادر والمراجع:
 -45يوسف بكار ووليد يوسف ،العروض واإليقاع ،منشورات جامعة القدس المفتوحة ،ط،1
1988م.
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المالحق:

التعريف بصاحب الديوان:
محمد الغماري شاعر فحل ،وهو جامعي وأستاذ محاضر في كلية اآلداب بجامعة غرداية،
مصطفى ّ

صوت غريد ال يكاد يتوقف عن الترنم والغناء بالشعر الذي يحمل القضية وينضح عنها ،ولقد أثرى
المكتبة الشعرية الجزائرية بعدد كبير من الدواوين ،واشتهر بكتابة القصيدة العمودية ولكن بتصور فني
حديث ،وآخر ما تسمعنا إليه تلك القصيدة البديعة التي ألقاها في الندوة العربية التي أقامتها جمعية العلماء
محمد الغماري يعد وحده
المسلمين الجزائريين بمدينة الجزائر في شهر مايو من عام  ،2005ومصطفى ّ

بأنه على الرغم من إص ارره على كتابة القصيدة العموديةّ ،إال أن
اتجاها قائما بنفسه في الجزائر ،ذلك ّ

ح اررة عاطفته ،وصدق لهجته واشراق لغته وبحكمه الجيد في أدواته الشعرية كل ذلك يغطي على تقليديته
محمد الصالح بن
التي نشر بها قريبا من عشرة دواوين .واسمه الكامل مصطفى بن علي بن أحمد بن ّ

محمد الغماري الحسن الجزائري من مواليد  16نوفمبر1948م ببرج أخريص بسور الغزالن ،تلقى تعليمه
ّ
محمد الغماري الذي زاول مهنة تعليم القرآن الكريم منذ تخرجه من زاوية "بوجليل" ثم
األول على يد أبيه ّ

انتقل إلى زاوية "بالعموري" بعدها انتقل إلى المعهد اإلسالمي بحسين داي سنة 1965م ،مكث فيه سنتين
ليحصل على أهلية التعليم اإلسالمي على النظام األزهري ،حصل بعدها على منحة من و ازرة األوقاف
"المملكة الليبية سابقا" بالجامعة اإلسالمية بمدينة البيضاء التي كانت معقال من معاقل الطريقة السنوسية،
حصل بعد سنتين على الثانوية العامة من معهد البحوث ثم أكمل دراسته بجامعة الجزائر ثم تخرج
عام1972م حيث حصل على ليسانس أدب من دائرة اللغة واألدب العربي ليعود إليها بعد سنتين من
الخدمة الوطنية ،وبعدها تحصل على شهادة الماجستير سنة 1984م .له  20ديوان مطبوع منها أسرار
الغربة 1978م ،عرس في مأتم الحجاج 1981م ،مولد نور1997م.

المالحق:

أغنية الشمس:
 -01ليـ ـل يش ـرش في دمي أحزاني
 ومدى يهز مشاعري وكياني -02وعلى اللسـ ـان قصائدي معقودة
 حيـرى تسافر في ضباب زماني -03وحب ـيبتي خلـف الظالم سحابة
 خضـراء فـي كبدي وفي أحضاني -04متمـاوج فـي وصلها سمر الهـوى
 متمرد في شوقه ـا كتماني -05هـل تسمعين صدى لحونك في دمـي
 ك ـم أورقـت في مقلتي أشجاني -06يا ليل ...إني في جفونك همسة
 ت ـروي على السحر الخضيل حناني -07ت ـنساب ف ـي شفة الحنين حكاية
 وتـ ـذوب في الشفق الجريح أغاني -08ترنو ويسفحها الزمان قصيدة
 ص ـوفية األبعـاد واأللوانتورد ضـوؤها
 -09ع ــذرية ...بدمـي ّ
 -عطـرا ...يغني للضحى الريـان

المالحق:
 -10م ـا كنت لوال العشق في شفة الهوى
 قيث ـارة أب ـدية األلح ـان -11أبـدا تسافر يـا الجواد على اللضى
 تق ـتات من ألم ومن أحزان -12وتظ ـل تشرب رفضك الصوفي .في
 سفح يمـوج بألف ألف ره ـان -13شجـ ـر الضحى واديك يشهد أنني
 أسكـ ـرت خصـلته بنهر بيـان -14لمـلمت يا أم الضيـاء مالمحـي
 ومس ـافة األوط ـان واألزمان -15ألراك ..أحي ـا فيـك جم ار ممط ار
 ينـثال -يـا أم الضي ـاء -مثان -16وأراك في ظمي الوجـود جداوال
الرؤى وج ـداني
 في ـذوب خصـل ّ -17وأراك ...أحيا فيك رفض قصيدة
 بـ ـدريـة الميـالد ...واألوزان -18أنـا رغـ ــم أش ـ ـباح السراب حقيقة
 -لم تهو في صدأ الزمان الجـاني

المالحق:
 -19أنـا ...وانحنيت على التراب ...أضمه
 في الدرب قصة فارس وحصان... -20في الدرب أورقت الدماء ألنتشي
 وأضـم ف ــي قم ـم الهوى إيماني -21وعلى دروبي ...كـم أذبت مالمحي
 ليرف في أعم ـاقها نيساني -22أنـا أنـت في الجمر المقدس موغل
 أنـا أن ـت في مقل الصباح الحاني -23أنا أنـت فاختصري المسافة وازرعي
 خصالتك الخضراء ...في أكواني -24أنا ها ه ـنا في الدرب جـرح مزهر
 بالغربة السـ ـوداء ...باألشـجان -25وأذوب ف ـي ره ـق المساء حكاية
 تهـتز أوتاري...لها ودناني -26وأغ ـيب في وجه الظالم مالمحا
 عط ـشى ...ورم از عاري األغصان -27تلـهو بـها عين ...وته أز ضحكة
 -صفراء من زيف ومـن بهـتان

المالحق:
 -28ف ـرس الضياء حبيبتي ما ساف ـرت
 إال لــتمع ـن أيما إمـعان -29رك ـبت شموس الرفض ...يا فجر الهوى
 سجـل ...ويا دربي ويا أوطاني -30عج ـبا ...أيـصلب يـا زمان نضـالها
 ويـدوسه لـ ـيل من الطغيان -31وه ـنا على قمم الفداء ...على ج ـبال
 الضوء ...أورق صارم قحطاني... -32بـوحي بأسـرار الهوى ...يا غربتي
 وتوثبي كـالفجر ...كالطوفان -33إني أراك على الزمان سجينة
 وتحـ ـس أقـدامي خطا سجاني -34كم ظ ـ ـل يمعن في الصدود وزاده
 عشـق خ ـرافي ...وفضل دنان... -35يا درب طالـت في دجاك أظافر
 حـمر ...تعـربد في دمي وكيانيـض فـي جفنيك وه ـم سادر
 -36وانق ّ
 -متسـ ـ ّكع ع ـاري الض ـمير أناني

المالحق:
 -37ويفـح فـي شبق الليالي شهوة
 تغريـك باأللفـاظ واألوزان! -38ي ـا درب إني والحبيبة غربة
 خـ ـضراء كاألـمـواج...كالشط ـآن -39وغـدا سنزهر في يـديك خمائال
 رغـم الج ـفاف ...كريمة األحـ ـضـان -40تختال عشـقا مق ـلتاك وترت ـوي
 منـا عـطاش للضياء حـوان -41ويصفق الشوق المطير ...مصعـّدا
 ومص ـوبا ...في قريتي ...وجناني -42أسـ ـتاف أزهار الهوى صوفية
 وتغي ـب في عطر المدى أجـ ـفاني -43أه ـواك يا أم الضياء ...وريفـة
 في دربـنا .فـ ـ ـي حينا الظـمـآن -44تتـماوجين سنـابال وبراعم ـا
 فتـ ـموج ألـف قصيدة بلسـاني -45وتـذوب أبعاد الجليد فنلتقي
 -وعلى لقـائك تشرئب معان

المالحق:
 -46في الشـاطئ "العمري" ثم لقاؤنـا
 وصالتنا في مقـلة اإليمـانضر
 -47ينم ـو مع األطفال لحنا أخ ـ ًا
 يـمتد ...يخرق المدى كـأذان -48ومع الضياء يلـوح نه ـر بشـائري
 ته ـواه في مجـرى الهوى أوط ـاني -49أهواه ...أحضن في الدرب حـبيبـتي
 -أآلن ع ـدت .يعاد لي نيس ـاني

1396 /11 /08ه
1976 /11 /05م.

المالحق:

أغنية العاشق المجهول:
 -01في القلب ...أنــت ضالله وهـداه
 عبـ ـر المسافة ...فارحمي شكواه -02وألنـ ـت يا صـور المواجد دينه
 وألن ـت في مق ـل الهوى دنياه -03طالت مسافة بعدنا ...يا فاتنا
 ما شم ـته حتى عشقت خطاه -04تت ـماوج األيام في خطواته
 وتجوب ...تخت ـصر المدى عيناه -05الخـلد ...مـ ـا سكرت أهدا به
 والضوء م ـا عبقت به شفتاه -06أهـواه ...يا كفا تبرعم خاطري
 سأظـل أمنحه دمي ...أهواه -07سأظل رغمك يا رياح مسافة
 تسـ ـتاف من خلف السدود رؤاه -08به ـواه ينتحر السراب ويرتوي
 ظـمأ اغتـراب موغل بهواه... -09يـا واهبا والعش ـق بعض هباته
 -أب ـدا ...وأنـفاس الربى نجـواه

المالحق:
 -10لوالك م ـا ع ـرف الوجود حدوده
 لوالك م ـا طابت لـه نعماه... -11لوال حروف هواك ما خضل الضحى
 ملء الدروب ...وما انتشى مس ـراه -12العاشق المجـهول لم يدر الهوى
 أبـ ـدا ...ولـ ـو زرعت به لياله -13لـوالك يا حـد الوصال ورسـمه
 ما شـام في سحب األسى ذكراه -14الع ـاشق المجهول بعض حنيـنه
 نار ...وبعض حنينه أمـواه... -15يغتاله صـ ـدأ الوجود ...فال يرى
 إال رمـ ـادا س ـاخ ار برباه -16ويلج في دمه ارتكاض مورق
 سف ار ...تلوب على الض ـ ـياع مناه -17العـاشق المجهول بعض حكاية
 جرحى ...ي ـ ـداري سخطه ورض ـاه -18زعـ ـ ـم النعاة بأن قصـة حبنا
حماه...
 -لـ ـيل تشظت باألسـ ـى ّ

المالحق:
 -19أل ـم الـ ـ ـدروب دمـ ـاؤه وجراحـه
 وسك ـونه -بوجـ ـودنا -أواهّ -20أواه ...ك ـم تتعهر الكلمات ...يا
 وطني ...وتبحر في السكون ...آاله -21وألنـت يا كرم الضياء "محمد"
 ولنحن في ورد النضـال سناه -22والعط ـر إال من جـ ـدائل ج ـبنا
 ن ـأباه ،يـا نغـم الهوى ،نأباه -23وهـواك يزهر بالشموس ألنـه
 أفـق ترفـرف كالربيع يـداه -24تنـ ـثال في جدب الح ـياة فواصال
 خـ ـضرا ...فتكفر بالدج ـى أسراه -25فج ـر ...حدود الكون من أبعـاده
 والرفـض في سـفر الهوى حـ ّداه -26تتعطش األب ـعاد وهي جريـحة
 لرؤاه ...كـ ـم تهب الخلود رؤاه! -27فتـميد ملحمة السنين ...سخية
 -للـواهبين الن ـور ...يا أهلل!

المالحق:
 -28الح ـق ...إنـا يا عصـور بناتـه
 مـن غيـ ُرنا في الفاتـحين بناه؟ -29مـن غيرنا زرع الوجود قصائدا؟
 مـن غيـرنا بدم الجهاد سـقاه؟ -30من غي ـرنا أودى ليـحيا عـالم
 مـر المـالمح ...م ـ ّرة بلواه؟ -31يا عاكفين على الخراب ...وانهم
 ل ـو يعلمون مصيرهم ص ـرعاه -32ومولول ـين ...إذا رأوك ...حبيبتي
 شاهـ ـت وجوه العـاذلين وشاهوا -33أحبـ ـيبتي ...ناعيك يمضغ وهـمه
 ين ـدس ملء دمائه ...يحياه -34بيـ ـديه -لو علم الخنوع -فناؤه
 يا للضياع ...شفـاهه تنعاه -35أحب ـيبتي بعـد الوصال مجرح
 آت ...أض ـمد جـ ـرحه ...أقراه -36آت ،وفي شفتي اشـتياق مزهر
 -ألـ ـقاه يشـربني الهوى ...ألقاه

المالحق:
 -37ألـقاه ملء جزائري خضـر المدى
 والعـاشقون ح ـدوده ومداه -38ألـقاه في أوراس يع ـتصر اللظى
 وعل ـى المهازل سيـفه ولظاه -39ألـقا يـ ـا غدنا كوجهك ثائ ار
 حرا ...وتـ ـكفر بالحـدود يداه -40ألـقاه في "مورو" سواعـد ال ترى
 دربا ،ولو حنـق الصليب ،سواه -41تغ ـلو إذا غ ـدت الوجوه رخيصة
 وتـ ـثور باس ـم الحب ...يا رباه -42ت ـمتد ...من ألم الصغار إباؤها
 بـ ـك اًر ...ومن نار الفتوح سناه -43أل ـقاه في "الهور" برق جماعة
 عم ـرية .إن قـ ـيل :واعمراه-44ي ـا ق ـارئين النور ...أي "محنك"
 أودى بوجـهي غيل ـة ...وبكاه -45صلب النشيد ...فما يرف عبيره
" -نيال" يخـاصر في الهوى "سيناه"

المالحق:
 -46يـا قـارئين النـور ...يوم أخضر
 سيجيء ...يمطر بالجهاد ضحاه -47يهـب الحياة على الدروب ك ـ ـريمة
 فتصفق األشـواق ...ما أحاله! -48والرفـض في جبل المالمح ساهم
 والحـب ملء دروـبـ ـنا ...تيـاه -49والتي ـن والزيـ ـتون قصة عاشق
 ع ــيناك ،ي ـا بوح الهوى ،عيناه -50وعــلى الرمال مالمح مسحورة
 هي وشم روعـ ــته ،وسمر خطاه -51يـا قـارئين النور ...أية ثورة
 بالحـق تصـلب قهرنا ...تنعاه -52فتــرود قافية الضــياء شفاهنا
 لتمزق الصـمت البليد شــفاه -53ونذوب في الشدو المضيء قصيدة
 سمـراء ...ك ـم ته ـواك .يا رباه /08شوال1397/ه
1977 /09 /24م

