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  أ

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا 
 آمَنُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  يَرْفَعِ  فَانْشُزُوا انْشُزُوا قِيلَ  وَإِذَايَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ 

 ﴾١١﴿ خَبِير  لُونَ تَعْمَ  بِمَا وَاللَّهُ اتٍ دَرَجَ  الْعِلْمَ  أُوتُوا وَالَّذِينَ  مِنْكُمْ 
 

 من سورة اجملادلة 11االية 
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 تقديم
 

 وأصّلي الكافرون، كره ولو كله الدين على ليظهره الحق ودين بالهدى رسوله أرسل الذي هلل الحمد     
 أمته وعلى عليه وأتمّ  الدين له هللا أكمل الذي للعالمين، رحمة المبعوث محمد, ورسوله على عبده وأسّلم

 النعمة.
 أما بعد:

أن تضع بين أيديكم كتاب للمؤتمر العلمي األول لقسم اللغة العربية وآدابها فيسر اللجنة العلمية     
الشعر الليبي الفصيح موضوعاته وقضاياه وهو الحدث  ألول لقسم اللغة العربية وآدابهاالمؤتمر العلمي ا

األول والمهم على هذا المستوى الذي ينجزه قسم اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب جامعة الزاوية في 
هذه الظروف التي تتسم بعديد الصعوبات المعروفة والمدركة وغير الخافية عن األكاديميين بصفة 

 خاصة.
 مة في هذا الكتاب تحت ثالثة محاور رئيسة, وهي:وتندرج البحوث المقد

 المحور األول
 وأصوات المتعلقة بعلوم اللغة العربية من نحو وصرف وعلم لغةاإلشكاليات  ون ثاحلبوقد تناول فيه ا
 من خالل دراسة بعض النصوص الشعرية الليبية. وما يتعلق بذلك
 المحور الثاني:
من  وما يتعلق بذلكبعلوم البالغة والنقد األدبي الحديث لمتعلقة ااإلشكاليات  ون ثاحلبوقد تناول فيه ا

 خالل دراسة بعض النصوص الشعرية الليبية ووضعها في ميزان النقد قديمه وحديثه..
 المحور الثالث:
من خالل دراسة  وما يتعلق بذلكباألدب وفنونه وأغراضه المتعلقة اإلشكاليات  ون ثاحلبوقد تناول فيه ا

 بعض النصوص لشعراء ليبيا.
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 :أهداف المؤتمر
 يسعى المؤتمر إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 .وموضوعا   الحداثة في الشعر الليبي أسلوبا   أثرإبراز  -1
 من مدونة ليبيا التاريخية لذلك يجب االطالع عليها ودراسة محتواها. يعد الشعر الليبي جزءا   -2
اكتساب معارف لغوية واجتماعية وتاريخية تمكن من إدراك المكونات األساسية لثقافة المجتمع  -3

 الليبي.
 خلق رصيد ثقافي وتراكم معرفي في القضايا المطروقة في الشعر الليبي. -4
 الحدثاوية في الشعر الليبي.أثر التيارات التجديدية و  -5
 التعريف بالشعراء الليبيين وإظهار مقدرتهم اإلبداعية واللغوية والبالغية وتحريك عاطفة المتلقي. -6
إبراز دور الشعراء في خدمة المجتمع الليبي وقضاياه وتشجيع التفاعل الثقافي بين القراء ودعم  -7

 مظاهر تنوعه وإثراء الحركة الشعرية في البالد. 
 :محاور المؤتمر

 .المحور اللغوي  :أوال
 الظواهر الصرفية والنحوية في الشعر الليبي.  -1
 .لغة الشعر الليبي الداللة والمضامين -2
 لسانيات الشعر الليبي. -3
 األخطاء الشائعة في الشعر الليبي. -4
 تعليم اللهجات العربية من خالل الشعر الليبي. -5
 برمجيات اللغة العربية ومكانة الشعر الليبي فيها. -6

 .المحور األدبي :ثانيا
 أغراض الشعر الليبي وموضوعاته. -1
 وخصائصها.بنية القصيدة الليبية المعاصرة  -2
 سيميائية العنوان في الشعر الليبي. -3
 الغموض واألقنعة وتقنيات الرمز. -4
 الصورة الشعرية الليبية في ميزان النقد. -5
 اإليقاع في الشعر الليبي المعاصر. -6
 قضايا الشعر الليبي المعاصر. -7
 الشعر الليبي الحر مزاياه وعيوبه. -8
 ره.نقد الشعر الليبي ومراحل تطو  -9
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 الشعر الليبي المعاصر في ميزان النقد -10
 :شروط وضوابط البحوث المقدمة للمؤتمر

 أن تكون البحوث المقدمة باللغة العربية وفي أحد محاور المؤتمر المعلن عنها. -1
 أن تتوفر في البحث المقدم الجدة والموضوعية ووفق المعايير العلمية المتفق عليها. -2
 ( صفحة.20( صفحة وال يزيد عن ) 15حات البحث عن )أن ال يقل عدد صف -3
 أال يكون البحث مستل من رسالة أو أطروحة أو سبق نشره في أي وسيلة كانت. -4

 م2018مايو  29 يوم لقبول الملخصاتآخر موعد 
 م2018يونيو  11 يوم للرد على الملخصاتآخر موعد 

 م2018سبتمبر  24 آخر موعد لتقديم البحوث كاملة هو يوم
 م2018أكتوبر  8 الرد على البحوث المقبولة وإرسال الدعوات يوم

 م.2018نوفمبر  6و  5موعد انعقاد المؤتمر 
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 فهرس المحتويات

 رقم الصفحة عنوان البحث الباحث ر.م

في قصيدة وطن الدالالت السياقية للصيغ الصرفية  حازم ذنون إسماعيل .دأ.  .1
 1 الكرام لحسن السوسي 

دراسة في  فاعلّيُة الّربط المعجمّي في بناِء الّنصِّ الّشعرّي سمّية َرمضان خبيزةد.  .2
 12 قصيدة عروبة ألحمد الشارف

 31 دراسة نحوية داللية  حروف الجر في شعر الهادي عرفة الرجيبي مولود زينب حسيند.  .3

للشاعر محمد  دموع على فقيد قصيدة في االحالة والتكرار د.عبد السالم ميالد  .4
 55 ميالد مبارك من منظور اللسانيات النصية

 76 المجاالت الداللية في قصيدة الركب التائه الطيفزهرة أحمد .د  .5

 94 ديوان علي الرقيعياالستفهام بالهمزة وهل في  د.عفاف الطاهر شلغوم  .6

في داللة النص من خالل قصيدة  السياق اللغوي وأثره سمر محمد النويالتيد.  .7
 113 الشموخ لخليفة التليسي

وداللة الحذف في شعر عبد المولى  السياق اللغوي الفقي عبد الله علي محمدد.  .8
 133 البفدادي

التماسك النصي من خالل قصيدة مواساة اإلحالة ودورها في  أ.حليمة سالم محمد بن مسعود  .9
 157 السوسي أحمد للشاعر الليبي حسن

اإلحالة ودورها في تماسك النص من خالل قصيدة للشاعر  د.ناجية صالح محمد المعلول  .10
 174 العربي الليبي المعاصر عبد المولى البغدادي

 198 تآزر الوظائف اللغوية د.فتحي الهادي الجغمني  .11

 214 على قصيدة فراق ألحمد رفيق المهدوي نصية إضاءات الطياري محمد انتصارد.  .12

أدوات المعاني في ديوان زغاريد في علبة صفيح لعبد  خالد محمد عمر البلعزي.د  .13
 251 المجيد القمودي

 272 عناصر السرد في قصيدة غيث الصغير سمية البشير ضو.د  .14

في التجربة الشعرية في  ودالالت العتبات  اللفظسيمياء  زيدان حسن سليماند.  .15
 292 ليبيا

 315 سيميائية العنوان في الشعر الليبي شفشوف أبو بكر سالم عبد السالمد.  .16

 د.خليفة أحنين محمد أبو خليدة  .17
 د.سالم عثمان عمر الحاج

سيميائية العنوان في ديوان الطوفان آت  للشاعر علي 
 337 دراسة أسلوبية أسلوبيةالفزاني دراسة 

 352 المرجعيات التناصية في كلمات غاضبة للعربي الشريف سعاد صالح القراضي.د  .18
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 رقم الصفحة عنوان البحث الباحث ر.م

 364 تقنية القناع في الشعر الليبي المعاصر ود الميساويسعمسعود عبدالله م.د  .19

الشخصية الفلسطينية في الشعر الليبي الحديث قصيدة  كالب عبد المعطي إسماعيلد.  .20
 388 أحضني أبتاه للشاعر عبد المولى البغدادي أنموذجا

راض الشعرية في الشعر الليبي خليفة التليسي غاأل أحمد ضو الميلوسي.أ  .21
 412 أنموذجا

 الحدادمنصور أبو زيد أ.  .22
ضد  دور الشعر في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم

الرسوم المسيئة شعراء مهرجان طرابلس الدولي للمديح 
 النبوي نموذجا

428 

 454 الرمز في الشعر الليبي أحمد رفيق المهدوي أنموذجًا عبدالله امحمد أحبيكة.د  .23

 466 قضايا الشعر الليبي المعاصر ربيعة أبو القاسم الواعرد.  .24

 490 - البيان الختمامي  .25

 491 - التوصيات  .26
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 الدالالت السياقية 
 الصرفية يف قصيدة وطن الكرام  للصيغ

 حلسن السوسي
 

 أ.د. حازم ذنون إسماعيل

 للعلوم االنسانية كلية التربية

 وصل / العراقجامعة الم

 

 الملخص

 

قصببالة ذةبب ذذاسصببيةالبذصببال نانصبب هذهببلدذاسة البببذانببلذالالببواذاسببةالال ذلااللببة لوال ذاسلة ببة  ذس
،ذميزاببذانببلذمباذالالببهةبب ذثر بيذذمةنياببذ؛ذإذذجبوت ذهببلدذاسصبال (ذسنشبوايذسنباذاسنيلبب وطن الكرنن ل )

ةضببعذابباذماالبرببوذ صببال بذذ،األة ببو  الال ذمةنيابببذلملةن،ببب،ذ بببن ذالالببواذ السةرببوذا ببيذل ل هببوذ صببال بذ
ذ السبذ وسةحناللذلاسة ،ناليذضلاذل ل هوذة ذاسنالوقذذاألللوت، ل ِّ ذ.اسش ييذلاسيقيفذانةذكب

ذانوصيذثخيىذتا نروذلهل ذاسصال ب ذاسنالوقذانلذهلد ذإسلذإض،وت ذاسةنيعذة ذاسةالال ذي ي  ا
ذس نوتذاس، لذلاألللوتذثر يذسالييبذلنشوًطوذلت،واًع،ذةإذاذكواذسنلو  ذاسل الالبذسألة و  ذ ل ذك الي؛ذةإا 

لانلذذلاس، ل،الالاذااللنذذاس نوتهلاذذت وييذ حنب لً اذة ذإض،وتذ الال ذجةية ذانالروذاسنالوق ذذلااللن
ذهلاذاأللوسذكواذسرلدذاسصال بذثلذاس نوتذ اخلذاسنالوقذ الال ذمةنيابذ حنبذل ل هو.
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اوط الكر ل 

اااهننننننننن لالك يننننننننن  الك ننننننننن ا   ننننننننن ا ننننننننن ط  ا
ا

اهنننننننننننن  االنننننننننننن  الكي نننننننننننن  الك   نننننننننننن  ا
ا

ااالألطلننننننننننناالكليننننننننننن  ا ننننننننننني  الكننننننننننن ا ا
ا

ابننننننننننننننننن كي ني  ا ك ننننننننننننننننن اب ك   ننننننننننننننننن  ا
ا

ااااولألازامزهنننننننننننننننننن الكي   نننننننننننننننننن ا ننننننننننننننننننز 
ا

اك كحنننننننننننننننن ا الك   نننننننننننننننن  من صنننننننننننننننن اا
ا

ااا نننننننننننني الكنننننننننننن ه اا نننننننننننن  يي او نننننننننننن   ي 
ا

اوم ل ننننننننننننننننن الكنننننننننننننننننن ا  اولألزمننننننننننننننننن  ا
ا

ااافحكننننننننننلاح  صنننننننننن  الكيح نننننننننن اولكينننننننننن  ا
ا

اواو ا ك  نننننننننننننن الكي نننننننننننننن اولكل فنننننننننننننن  ا
ا

اااولكشننننننننننن طنالكيينننننننننننن ل ا   نننننننننننن افن نننننننننننن 
ا

اب م كننننننننننننننننننن الك ه  ننننننننننننننننننن الألكننننننننننننننننننن ل ا
ا

ااااولك حنننننننننننن ا نننننننننننن   ام  نننننننننننن امنننننننننننننيل 
ا

ا نيلننننننننننننننننننن الك ن ننننننننننننننننننن  اولك ن ننننننننننننننننننن  ا
ا

اااافننننننن الكل ننننننن  ا ننننننن    ولكحسننننننن ا ل ننننننن ا
ا

اف صنننننننننننننن  اكنننننننننننننن امننننننننننننننن  اوكينننننننننننننن  ا
ا

اااااوه ننننننننن الللننننننننن افننننننننن الك  ل ننننننننن اطننننننننن ا ا
ا

اصنننننننننننن  الك  نننننننننننن  او  رنننننننننننن الك لنننننننننننن  ا
ا

ااوه ننننننننننن اب   ننننننننننن امننننننننننن امننننننننننن   ا   ننننننننننن 
ا

اوه نننننننن  ا  نننننننن امنننننننن ا  نننننننن ا سنننننننن  ا
ا
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ااااوه نننننننن الك لنننننننن عا لننننننننلالكيحنننننننن  ال للنننننننن 
ا

الزهننننننننننلابننننننننننن  الكحسنننننننننن اولكسننننننننننل   ا
ا

ااولكننننننننننننن ا الك   ننننننننننننن  ال نلننننننننننننن الك ينننننننننننننل
ا

اك كحسننننننننننن   ابننننننننننن  ا سننننننننننن  ولن ننننننننننن اا
ا

اوه ننننننن ام ننننننن   افننننننن  اليننننننن  افننننننن الكننننننن  ل
ا

ابشننننننننننننل  اإلنننننننننننن االكللنننننننننننن اول  ينننننننننننن  ا
ا

اااا   نننننننن ا نننننننن اوطنننننننن الكرنننننننن ل  اول اكننننننننن 
ا

ا نننننننننن  الك   كنننننننننن اف نننننننننن اولكشنننننننننن ل  ا
ا
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ه ذاسةالسبذاسلنةلة ذماذاسصال ذلبنالوتروذاسللةن،ب،ذلتحة ذلظوئ،روذلاشةقوقوترو،ذلكلسكذذلك الك الكص ف  :
القذلاسنياسق،ذلاسحيكو ذاسةاخنالبذسنكنلبذلموذتحلنهذماذ الال ذ حنبذمياض رو،ذتة سذموذية نقذ وسنيا

لقببةذاصببانغذاس يبالببياذانببلذانببنذاسصببيفذ)اسلي ةيسببيج (،ذلقببةذلببلياذلسةتببهذاسصببيةالبذالببب)اسلي ةالن(؛ذإذذ
ذانبببلذمبببوذت،بببيزدذاس عقبببو ذالبببالاذاألةكبببو ذةببب ذ ت نببب نذانصبببًياذصبببيتالطو،ذثلذمقاً بببو،ذثلذابببة ذمقبببوطر؛ذسةبببة  

ذ.ذ(1)اسالنب

ي ةثذشواينوذقصالةتهذاليصفذهبلاذاسالبو ذاألخبوذذاسنبوسيذ النببذالبلالبذسنةالسببذانبلذ  بي ذهبلاذذذذ
ذاسالو ذ قيسهن

اه لالك ي  الك  ا    ا  ط  ا

(،ذلهيذجلو ذمة،ي ذثلسةذالذلك ي  (ذماذاسلصو  ذاسنلواالبذ)َفل  الة للذاسشوايذصال بذ)
نوذ اسبذانلذاسيصف،ذلالةة ذاسصيةالياذانلذزيو  ذ(ذهَفل  جوت ذصال بذ)يباو يهذجلو ذلالذينوزاه،ذ

(ذاسعزمذاسةا ذانلذفُل اَ  ُل ُا(ذةالروذ أن روذسشٌيذلم روذ ع بذثصي ،ذةر ذتكو ذتاي ذمصةً اذسب)لألك )
ِ  م نلذاسالو ،ذلكلسكذتكو ذتاي ذمصةً اذسب) ذ(ذاسعزمالا.فَل ا  ُل  اوفَل ا  َع

ذ ذانل ذسنةالسب ذالة لنرو ذساليانب،ذةوسشواي ذاس قي  ذليا ل ذاسقنيب، ذيألي ذاسلي ذاسلعب اسالو 
لهلدذاسصال بذجوت ذمي ذلاسة ذكأاذاسشوايذالذييىذجلوالذغاليذهلاذاسالو ؛ذسرلاذثةي هوذة ذقصالةته؛ذ

ذسالكياذجلوسروذالذي نيدذثيذجلو .

للالذيبنببل لذ)ذذذ اسقنبببذثلذاسببن، ذثلذ(ذإالذإذاذتلالببوذلان،ببي ،ذلهببلاذاسالببو ذقببةذثلببيذاسلببوطي؛ذثينذفنن  
ذ(؛ذألاذهلاذاسالو ذقةذثليدذ كن ِّهذقنً وذلن،ًنوذلةكًيا.ذذلك  ط اس،كي؛ذسلاذالة للذاسشوايذكنلبذ)

ذ نذينةقلذ  ةذذسكذسال،صغذالاذثليذقن هذلةكيدذلن،نه،ذةالقي ن

ا الكي   الك       الُاه  ااُا

يعذاسك الي ذاألسيااذلاسل وهجذ(ذ لوذتحلنهذماذ السبذانلذجلو ذهليذاسيبُفُل  لقةذجوت ذصال بذ)ذذذ
اسةبب ذانةشبببي ذةبب ذاسل بببيبذاس،النببوا،ذةربببيذذمنببةليذالذينقابببر،ذليا ببلذاسقنبببيبذثلببالي ذسةيبببه،ذاببعل ذانبببلذ

ذ(ذاسليذيحللذ  و ذاسص،بذلاةمذتقن روذثلذت اليهو.َفل   (ذانلذزنبذ)ف    الة لو ذ)
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نباذ(،ذةربيذَ   ن   اَوك ين  (ذةب ذقيسبهنذ)َفل ن  لقةذتكي  ذهبلاذاسصبال بذ) مةبالق ذالذي ،بلذثالبًةا،ذلكبلسكذسب
ذقنبذمةالنذلسرواذ،ذقةذ خلذس هذة ذقن ه،ذللكاذ لسه. ذاس ع ذيصالةذكل 

ذلكلسكذتة ة ذاسصال ذاسصيةالب،ذةالقي ن

ااالألطلننننننننننناالكليننننننننننن  ا ننننننننننني  الكننننننننننن ا ا
ا

ابننننننننننننننننن كي ني  ا ك ننننننننننننننننن اب ك   ننننننننننننننننن  ا
ا

(،ذلقبةذلكن ا ا(ذإسبلذ) نّي  ا (ذسنل وس ب،ذةقةذثضوفذ)فّل  (ذانلذزنبذ) يَّ  الك ا اذكيذشواينوذ)
ذ سبذااذصال بذاسل وس ببذثمذاس كب وذلثغنببذاألقبيا ذإا  اخةنفذاسصيةالياذة ذثصلذهلدذاس نالب،ذثذه ذمحي 

ذانببلذاسلعزمببب،ذةربب ذمنقيسبببذمبباذاسل وس ببب،ذلقببةذتحلببلذم نببلذذاذشببلي ؛ذثينذينةنبببذإسالببهذفلَّنن الاا) (ذتببة ع
 ن ذشليًخوذ وسلياذانةلياذإسالهذماذاس،يلوا.اسشلي ذلاس،يللالبذلاس نيذلاسشاواب،ذةوز ا ذاالط

ذلماذاسصال ذاسصيةالبذاسلنة لنبذموذجوتذة ذقي ذشواينون

ااااوه نننننننن الك لنننننننن عا لننننننننلالكيحنننننننن  ال للنننننننن 
ا

الزهننننننننننلابننننننننننن  الكحسنننننننننن اولكسننننننننننل   ا
ا

اااا   نننننننن ا نننننننن اوطنننننننن الكرنننننننن ل  اول اكننننننننن 
ا

ا نننننننننن  الك   كنننننننننن اف نننننننننن اولكشنننننننننن ل  ا
ا

ذموذيالرذانبلذاسبيزاذُف     اُ ل    اُ  ل  (ذة ذثر يذماذميضرذ)ُفل  ةقةذتكي  ذصال بذ) (،ذلثا 
ن (ذيكبياذجلً بوذمقالًنبوذةب ذااللبنذصبحالغذاس بالاذانبلذزنببذ)ُفل ن  اسصية ذ) (،ذثلذجلبرذمبوذكبواذانبلذَفل 

ذ(،ذنحينذثلي ذللي اا.حفل (،ذلة ذ)ف   (،ذليقلذة ذجلرذ)َفَل (،ذثلذانلذزنبذ)فل  زنبذ)

(،ذةوسكنلةببواذُ ننل   (،ذليكببياذلاسببًةاذ)ُف  نن   اُ نن ل  لل  ذهببلاذاسالببرذةبب ذاسقصببالة ذجلً ببوذ)ذذذ
(ذتةالاذانلذاس،يللالبذلاسشاواب،ذةوسليذينةل ذسرلاذاس نةذيابذثاذيةصفذ وس،يللالب،ذُف    اوُ  ل  )

ذلثاذيلض ذانلذلاليذاأل او ذاسشا وا.
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اسياقبب ذ(ذسةكببياذلصببً،و،ذةوس نببةذتوهببيذالرببلاذاسةببوص،ذلهببلاذاسلنصبببذُفلنن  لب ببةذذسببكذتببأت ذصببال بذ)ذذذ
ذ(ذجلً وذلإةياً ا.ذُفل  اس وس ،ذلهلاذموذ سهذانالهذصال بذ)

ذذ

ذلكلسكذث ىذة ذاسقصالة ذتكيا ذصال بذ)م،وال(ذكلوذة ذاألالالو ذاآلتالبن

اااا ننننننننننننننننننز الكي   نننننننننننننننننن ولألازامزهنننننننننننننننننن ا
ا

امن صنننننننننننننننن اك كحنننننننننننننننن ا الك   نننننننننننننننن  ا
ا

ااا نننننننننننني الكنننننننننننن ه اا نننننننننننن  يي او نننننننننننن   ي 
ا

الكنننننننننننننننننن ا  اولألزمننننننننننننننننن  اوم ل ننننننننننننننننن ا
ا

افننننننن  اليننننننن  افننننننن الكننننننن  لام ننننننن   وه ننننننن ا
ا

ابشننننننننننننل  اإلنننننننننننن االكللنننننننننننن اول  ينننننننننننن  ا
ا

ذانلذاسك ي ،ذلهبيذمبوذ  ذانالبهذاسنبالوق،ذةقبةذوم    ذوم ل  ذم    لما تذهلدذاسكنلو ذ)ذذذ (ذية ع
(ذ صال بذاسالر،ذةضعذااذثاذهلدذاسشرو  ذجوالبهذاأل جبوتذقبةيلوذلسبةيً و،ذلألزم  (ذل)لك ه االة للذ)

ذلاألزموا،ذله ذشرو  ذاظاللبذس نةذكيين.لة ذكلذاسةهي ذ

لصببال بذاسالببيعذهبب ذاألننبببذسلقببومذاسقصببالة ،ذلهبب ذتةحببة ذابباذلطبباذاسكببيام،ذةببوسيطاذمضببوفذذذذ
ذإسلذاسالرذالةايبذماذانيااذاسقصالة .

ةةالسبذاسالرذكونهذمنالاي ذانبلذاسقصبالة ذمباذاة ةربوذاأللسبلذاسلةل نببذ  نيانربو،ذلالبةلي ذهبلدذذذذ
ثغنببذمنبوس ذاسقصبالة ؛ذسةبة ذانبلذثاذهبلاذاسبيطاذجبومرذسكبلذكبيينذيييبةذثاذي بال ذاسصال بذ وسةكيا ذة ذ

ذانلذخاليد،ذلةالطو،ذكييًلو،ذم اوًت،ذموهيطا.ذذذذذ

ذ(ذة ذاسقصالة ،ذة ذقي ذاسشواينفل   لجوتذاسالرذانلذ)

ااافحكننننننننننلاح  صنننننننننن  الكيح نننننننننن اولكينننننننننن  ا
ا

اواو ا ك  نننننننننننننن الكي نننننننننننننن اولكل فنننننننننننننن  ا
ا
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ااوه ننننننننننن اب   ننننننننننن امننننننننننن امننننننننننن   ا   ننننننننننن 
ا

اوه نننننننن  ا  نننننننن امنننننننن ا  نننننننن ا سنننننننن  ا
ا

(،ذةرببيذيببيليذسكويبببذاسلاببةذأللببعةه،ذلجببوت ذجلببرذك ببي ؛ذلكي نن (ذإسببلذ) ك  نن ثضببوفذاسشببوايذ)ذذ
ألنرببوذسكويببوذك الببي ذتحلببلذاسلاببةذلاسلببك ي،ذلاسحكبب ذكببواذألقوصببالفذلسببال ذقصبببذلاسببة ،ذةقببةذثتبب ذ الببرذ

نذماذشأنرو،ذلييةرذمكونةرو،ذلهبلدذ)حف    اسالرذ) (ذكنربوذكبيمذلةلبي،ذم   ن (ذانبلذزنببذ)لكي   (؛ذسِّالب ظ ِّ
(ذانالببهذ   نن الةالسبببذالببة لو ذالببنذانلببالاذاشببةرياذ ببوسلاليذلاسكببيم،ذلمنببومحبذلةضببل،ذثلسرلببوذن بب ذ ذ)

اسنعمذاسليذكواذلةالطوذسنالةد،ذةضعذااذا،يدذااذإخيتهذ  ةموذة نيدذةالهذموذة نيا،ذةريذاسكيينذ،ذاسايا ،ذ
نبباذاس  ربب ،ذل ونالرلببوذسنببواذاسصببوس  ذاسانالببل،ذلشببوايذاسيلببي ذ)صببنلذ ذصببوسبذاسلنببقذاسببيةالي،ذلاسحب

انالهذللنن(،ذلقةذكواذمؤي ًةاذماذج ييلذ)انالهذاسنعم(ذة ذنصي ذاإللعم،ذلة ذذكيذهلياذاس نلالاذ السبذ
ذيحبول ذثاذيلنبهذ بأيذشب ت،ذة،البهذنبوسذثلةالبوت،ذ انلذثاذهلاذاس نبةذةالبهذثنبوسذكبيامذيحلينبهذمباذكبلذابةل أ

(ذ سالبببلذانبببلذاسلكبببواذه ننن يبببا،ذلتل،بببقذقنبببيبرنذسقبببي ذاسحبببق،ذلكبببلسكذةببب ذتكبببيا ذكنلببببذ)ثصبببحوبذخنبببقذل 
ذ(ذلسال ذغاليدذثس ةب.لكي   اسلقصي ذ)

ةوسصال بذاسصيةالبذانصبيذمربنذمباذانوصبيذةربنذاسن بب؛ذإذذتنلبوزذكبلذصبال بذالةالسببذتلالوهبوذمباذذذذ
ةذمباذانوصبيذثلذقبيائاذغاليهو،ذغاليذثاذماذااللةحوسبذثاذت، ذصال بذلسةهوذة ذإ  و ذاسةالسب،ذاللذالذالب

ذلالوقالبذتا لذ السبذاسصال بذلاضحب.

ذالةاوعذشواينوذثاذيبحشةذصال هذاسصيةالبذة ذقصالةته،ذةقو نذذذذذ

ااااولك حنننننننننننن ا نننننننننننن   ام  نننننننننننن امنننننننننننننيل 
ا

ا نيلننننننننننننننننننن الك ن ننننننننننننننننننن  اولك ن ننننننننننننننننننن  ا
ا

ذ(؛ذسنةالسبذانلذاسك ي ،ذلاسقيائاذاسلبيجحبذسنك ي ذه نف ل   إذذالة للذصال بذاسالرذ)

(،ذةوسةالرذلاسيقفذانةذاس حيذيقةض ذلجي ذجلرذغ،الي،ذةضًعذااذلك ح ا    .اسقيينبذاسن،ظالبذ)1
ذ) ذ)فن   الة لو  ذلجي  ذكلسك ذاسك ي . ذانل ذية ع ذاسةأنالث ذلجلر ذ)ليلَّ ( ذزنب ذانل ذانلذل ّل ( ذاسةاسب )

ذاسل وس بذلاسك ي ذة ذاسةرنلذلاسح ي ذاسليذا تننذانلذاسيجيد.ذ
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ذكببواذليلنن ا–منننيل القيسبهنذ) ذيبلال ِّببوذالببالاذاسةرننببالاذلإاز ذاسشببوايذالببةاوعذثاز (ذجنببوسذلببالوق ؛ذألا 
ذاسنببالوقذهببيذاسببليذسببة ذط ال بببذاسةرنببلذسكببلذلاسببةذمنرلببوذ،ذترنببلذاس حيلهببيذيببيقف،ذ اساببل ذلاسببًةاذغالببيذثا 

ذ(ذاسلض ،ب؛ذسال   ِّيذااذشة ذةيسه.فّل لترنلذاس،ةالو ذلاس،ةالوا؛ذسلاذالة للذاسشوايذاسصال بذاسصيةالبذ)

ذ لليذجلو ذاسانوسذكوماذة ذانناومذسيلةهذلموذتؤ يهذهلدذاسحيلفذماذجلو ذصيت ذلإاز
ذ ذاسصي ذي قلذمحوةًظوذانلذتياصلذاسكعمذة ذالنوتذاسالنب،ذلثا  اخةنفذم نودذة ذلالوقذاسكعم،ذلسكا 

ذاالت،وق ثلذذاسانوسذالذيليصذااذنظييبذاألس،وظذلتةاا ذاسل ون ذة ذاننذاسن، ،ذة لبذثس،وظذمة،قبذكل 
  ضهذة ذاسايزس،ذلهنوكذثس،وظذمةقو ببذثلذمةشورنبذة ذاسل نلذ حالثذتلكيذاسكنلبذثخةروذة ذاسايزسذ
اسصيت ذلثخةروذة ذاسل نل؛ذسلوذييسةذاسل نلذاألل ذم نلذ ونالطوذل وسً و،ذلهلدذاسنوسالبذاسن،نالبذه ذاسة ذ

ذالن  و ذمنحط ذكوا ذإذا ذم ونو  ذ لا ذما ذسنشواي ذاسةانال  ذيقر ذكالف ذسنو ذاوسًلوذتشيح ذ، ذالللقرو ذمحًنو ةه،
ذالةصو ي،روذلاشةقوقوترو

(ذ السبذلاضحبذانلذتلولكذالنوتذاسقصالة ذماذجربب،ذليل ا-منيل القةذثض،لذتكيا ذاسصال بذ)
ببقذاإليحببوتذاسة  الببييذاسببليذيةببيخلذاسشببوايذال  ببهذمبباذجربببذثخببيى،ذةضببًعذابباذاإليقببوعذاسصببيت ذاسببليذ ليب ل ِّ

ةنجذ ببهذاسببن، ذةبب ذهببلدذاسحالببو ،ذةبب ذجريهببوذلناياهببو؛ذلةبب ذشببيقروذيبحةِّ ببه،ذةكببواذشبب يدذم يًضببوذسكببلذمببوذت بب
ذلانق وضرو؛ذلة ذآالمروذلآموسرو.

ليحةبببوصذاسة  البببيذاببباذاسشببب ي ذإسبببلذصبببي  ذمة بببة  ذمةشببب  ب،ذلاسصبببي  ذةببب ذسقالقةربببوذسالنبببهذلبببيىذ
ذمبرذاس،كبيذلتبيت   َسبةب  بهذذماليابذمةنوقضو ،ذلثةكو ذاسشلفذتلةنفذت ً وذسحوسةهذاسيجةانالب؛ذلاسصي  ذتبيز

ذيبببيق ذسببةىذمةنقالببهذ ذابباذةكببيذصببوس روذةبب ذلبب و تهذلشببقوئه؛ذةبب ذلببيل دذلثسلببه؛ذلانببلذاسشببوايذثاز ةة   ِّببيب
ذاإلسنوسذ لوذيب وناله،ذلينة اليذخالوسه،ذليصيةهذكال،لوذيشوت.

ذلي،يسياذ2 ذي ةرايا ذلهن ذلةةالوته ذةةالونه ذثمي ذإذ ذلةضنه؛ ذاسيطا ذكيم ذت ةا  ذلالوق ذة  ذاس اله ذم نل .
ذاس،ضلذل لنذاس راب،ذلهلاذية ذانلذك ي ذثهلذاس نةذاسلنيل ياذاليطنرن.ذذاليطنرنذاسكيين،ذصوسبذ

ذلكلسكذثل  ذشواينوذصال بذصيةالبذ قيسهن

اولألازامزه الكي    ا ز 
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ذهلدذاس النبذماذاألالنالبذاسة ذيبصوغذانلذلةقروذالنذاسل، ي ذماذاس، لذاس ع  ذاسلاي ،ذ م نيمذثا 
(ذم لن  (،ذ)مزهن  ام نلذاسنن ب؛ذإينذإنروذ ل نلذذيذاسشب ت،ذةبب)لسللذ  ضذاسصيةالالاذثنروذتأت ذانلذ

،ذليحةلببلذثنببهذم، ببي ذانببلذ و ببه؛ذثينذلقببرذانالببهذف  نن  ل نببلذ) (؛ذثينذزادأ،ذليحةلببلذثن ببهذ ل نببلذذيذزهببي أ
ذش تذةالروذزادذلجلالل. ذاسوهي؛ذألنهذز عذالرلدذاأل ضذاساال بذ،ذةكلع

ذلينةليذشواينوذ إييا ذاسصال ذاسصيةالب،ذةالقي نذ

اولكش طنالكيي ل ا    افن  

ذصببال بذ) َلنن  إا  ذانببلذك الببيذاسشبب تذلاسل وس بببذةالببه،ذلكببلسكذانببلذمبباذ امذمنببهذاسشبب ت،ذم    (ذتببة ع
(ذجوتذلصً،وذسنشوطئ،ذلهيذيحللذم وس بذة ذاسليحذل لامه،ذلشبة ذاسالبو ذسربلاذاسشبوطئذاسبليذلكيي ل ةب)

وذذسنقنيبذلاس اليا.ذ ذيب،ةةاذ هذاسنوسذسنحيدذاألخ 

ذ(ذة ذقيسهنل  الك    صال ذاسصيةالبذاسة ذكواذسروذسضي ذة ذاسقصالة ذ)لماذاس

اااااوه ننننننننن الللننننننننن افننننننننن الك  ل ننننننننن اطننننننننن ا ا
ا

اصنننننننننننن  الك  نننننننننننن  او  رنننننننننننن الك لنننننننننننن  ا
ا

ذانبلذاسحبة ذلاسحبةل ،ذ ذانبلذلصبفذمباذقبومذ وس، بل،ذلكبلسكذيبة ع ةريذيشةقذماذاس، بلذ؛ذسالبة  
(ذهيذالنذةوالذية ذانلذط ا ا،ذةب)(2)يقواللذاس  ي (ذموذلكح وث(ذ السبذاسلصة ،ذل)لكح ثلاسلقصي ذالب)

اسايقذلهيذاسحة ،ذلانلذاسحةل ؛ذثينذاسة الي،ذةوسايلقذسال ذمعزًموذسصبوس ه،ذلهبيذاسبةا ذانبلذذا ذ
ذانبببلذاسةابببة ذلاسصببب،بذ اس،وابببل؛ذثيذاسبببليذيابببيق؛ذسبببلسكذةولبببنذاس،وابببلذيقبببرذللبببًاوذالبببالاذاس، بببلذاسبببليذيبببة ع

ذانلذاس  ي .ذةوس ذاو قذص،بذسو  ب.اسلش ربذاسة ذتة ع

ذا ذإسببلسكذةببذ؛س نببوتذاسكنلبببذاسصببية ذث ببيدذاسياضببغذةبب ذتشببكاللذاس،كببي ذلتصببيييهوذانببةذاسلةنقبب ذا ذإذ
ذ؛وذجةية ،ذااذطييقذقة تهذانلذتيظالفذاس نوتذاسصية ذاسلنولبالة لو ذهلاذاساونبذي،ةغذسنشوايذثاليا ًذ

ذ.(3)او،ذثلذإيحوتذثر يذقي ذلتأ اليًذر يذلضيسًذثإلنةوصذ السبذ

هلاذاأل يذاإليحبوئ ذاسبليذيبيةيدذالنبوتذاسكنلببذاسصبية ذتكشب،هذ  الببذاسصبال ذاسصبيةالبذلقاللةربوذذا ذإ
سنصببال ذاسصببيةالبذاعقبببذسولببلبذ ألببوسالبذاسن ببب،ذة لبببذكنلببو ذذا ذذا ذثذسببكذ ذ؛العغالبببذةبب ذس بببذاأل باإل
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وذنرببثغالببيذ…ذذصببال ذصببيةالبذم النبببذتةلةببرذالة  الييبببذ اخنالبببذلط ال بببذتلةنببفذةالرببوذابباذاسكنلببو ذاألخببيىذ
ذ.(4)تنةيابذزيو  ذانلذذسكذ الال ذاسوموا،ذلاسلكوا،ذلاس ة يب،ذلاسرالأ ،ذلغاليذذسك 

ذانةقببوتذاسل،ببي ا ذيلضببرذالخة ببو ا ذانببالي ذ اخببلذاسحقببي ذاسةالسالبببذسالببلذاسببن فذ لهكببلاذناببةذثا 
،ذ بوسقيانالاذاإللبقوطالبذ ن لزوف   وسلقالبةا ذاالنةقوئالببذللبلوهوذذ  مسك اسلقةيحذانلذلةقذموذثطنقذانالهذ

لةبب ذسببةل هوذيلة ببيذاسشببوايذثلذاأل يبببذمقة تببهذاإلالةااالبببذةبب ذانةقببوتذمببوذيشببوتذمبباذم،ببي ا ذمبباذم الببهذ
اسن ييذ،ذلهلدذاسلقالةا ذه ذاسة ذتحة ذنياالبذاسةشكاللذة ذاس نالبذاس لالقبذاسة ذتنقنربوذسنبوذاس نالببذاسنباحالبذ

شبب ياتذلت ببوياذللببوئنرنذللبب لذاسلن،يظبببذلاسلكةيببببذ،ذسببلاذيلةنببفذتببأ اليذاسشبب يذلقاللةببهذاس،نالبببذ ببوخةعفذاس
ذيابببةذاس،وظبببهذةببب ذاسشبببياطئذ اخةالبببو هنذسألس،بببوظذاسةببب ذي  بببيلاذالربببوذاببباذاسكبببياذاسلبحبببال ذالربببنذ،ذةلبببنرنذَمببباز

ذي يصذة ذاسناجذلاألالوقذ ح ًوذانرو. ذلاسشاواذ؛ذلمنرنذَماز

ذ

ذ

ذ
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الكيص  اا

ا.م1984 .ذا ةدذاسياجح ذ،ذ ا ذاسنرضبذاس يبالب،ذالاليل ذ،ذلكن    الكص ف :ا
هبب(،ذ ا ذاس،كبي،ذ900خوسبةذا بةذ ذاألزهبييذ) ذ   الكنص   ا للالكن ض  ا للاحك  ن البن ام كن :ا

ذالاليل ،ذذ) .ذ (.
ذم.2008،ذاوسنذاسكةبذاسحةي بذ،ذاأل  ا،ذ1ط .هو يذنريذ،ذذ:لكرلي اف الكشل الكل ل  الكيل ص ا

ذم.2016،ذ ا ذاسحومةذ،ذاأل  اذ،ذذ1،ذط .ان ذنوصيذغوسبذذ:لكل  اف الكشل ا
ذلبببواة ذجوم ببببذ  بببةا ذانبببلذنشبببيد،ذ،1 .ذةوضبببلذصبببوسغذاسنبببوميائ ،ذطذملننن إل الألب  ننن افننن الكل ل ننن :

ذم.ذ1981هبذ=ذ1401
ما  ببببذاسناببوحذاساةيبببة ،ذ ا ذاس الضبببوت،ذذ–،ذ ا ذاس قوةببببذ2تلبببومذسنببواذ،ذطذم ننن هلالك حنننلافننن الكل ننن :

ذم.1974هب=1394
ا

الكي ل ع
ا

                                                           

ذ.ذ170منوهجذاس حثذاسن ييذ،ذتلومذسنوا،ذ(ذينظينذ1)
،ذلاسةا الببقذاسصببية نذ47ذ–ذ46،ذلم ببون ذاألالنالبببنذ65ذ/2شببيحذاسةصببييغذانببلذاسةيضببالغ،ذ(ذينظببينذ2)

ذ.75
ذ.ذذ5ذ–ذ4نذ(ذينظينذاسن بذة ذاسش يذ،ذ .ان ذنوصيذغوسبذ3)
ذ.ذذ7)ذ حثذ(ذنذ .هو يذنريذ،ذذن(ذاسكنلبذة ذاسش يذاس ياق ذاسل وصي4)
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ُ
ة
ّ
 يف بناءِ  فاعلي

ّ
بط املعجمي

ّ
  الر

ِّ
ص

ّ
  الن

ّ
عري

ّ
 الش

ٌروبة(ٌألحمدٌالّشارففيٌقصيدةٌ)عٌ ٌدراسةٌ 
ٌ
ٌ
ٌ

 د. ُسمّية رمضان خبيزة

 كلّية التربية الزاوية

 جامعة الزاوية

 
الّنّص،وذلك بوصف تّتجاوز الّدراسات الّلسانّية الّنصّيةالبحث في مستوى الجملة إلى البحث في مستوى 

بنيته الكلّية وتحليلهابهدف الكشف عن الوسائل التي تكفل تالحم أجزائه وتآلفها، وال ُيقتصر في ذلك 
على درس الجانب الّداللّي فحسب، بل ُتبحث فيه جوانب أخرى يتجّسد فيها ترابط النّصكالّنحو 

ّنحوّيمن أهّمالمباحث التي أولتها الدراسة والمعجم، من ثّم كان االّتساق )الّربط( المعجمّي واالّتساق ال
 .(1)الّنّصّية اهتمامها

وتخّصهذه الّدراسة الّربط المعجمّي بالبحث من خالل استقصاء وسائله فيقصيدٍة من قصائد      
وتوظيفها بفعالّية في بناء نّصه، بعد توطئٍة تتناول فينسجهاهمدىتوفيقإبراز ،و الّشاعر الّليبّي أحمد الّشارف

 مفهوم الّربط المعجمّي وفائدته، وتعريفًا بالّشاعر والقصيدة.
ٌمفهومهٌوأهمّيته:cohesionLexicalٌالمعجميٌّالّربطٌ

الّربط لغًة: جاء في بعض المعاجم "ربطُته ربطًا من باب َضَرَب، ومن باب َقَتَل لغة: شددُته، والّرباط 
 .(2)ما ُيرَبُط به القربة وغيرها"
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وفي علم الّلغة الّنّصي ُيراد بالّربط المعجمّي "الّربط الذي يتحّقق من خالل اختيار المفردات عن طريق 
الذي يقوم على مستوى Phoric cohesionإحالة عنصٍر إلى آخر، أي هو ذلك الّربط اإلحالّي 

ّصّية، حيث تتحّرك ، فيحدث الّربط بواسطة استمرارّية المعنى بما ُيعطي الّنّص صفة النّ Lexisالمعجم
وتكوينه، كما ُتقّدم Topicالعناصر المعجمّية على نحٍو منتظٍم في اّتجاه بناء الفكرة األساسّية للّنّص 

على نحٍو متكّرٍر معلوماٍت تّتصل بتفسير العناصر المعجمّية األخرى المرتبطة بها، مّما ُيسهم في الفهم 
الّربط المعجمّي وسيلٌة من وسائل اّتساق النّص، لكّنه ، ف(3)المتواصل للّنّص عند سماعه أو قراءته"

يختلف عن أنواع االّتساق األخرى من إحالٍة واستبداٍل وحذٍف ووصٍل، فإّن تلك عمادها الّنظام الّنحوّي، 
 .(4)أّما هو فعماده المعجم، وما يقومبين وحدات الّنّص ومفرداته من عالقاٍت معجمّيةٍ 

أّن الوحدات المعجمّية تّتصف في ذاتها بالّربط، حيث يفسر بعضها بعضًا، ويتمّيز الّربط المعجمّي ب
، و"ال يمكن الحديث في هذا المظهر عن العنصر المفتِرض (5)فليست هي بحاجٍة ألداٍة تربط بينها

 .(6)والعنصر المفتَرض ... وال عن وسيلٍة شكلّيٍة )نحوّية( للّربط بين عناصر الّنّص"
ح الّربط المعجمّي، هناك مصطلحات أخرى ُتستخدم في الّداللة على هذا الّنوع وفضاًل عن مصطل     

من الّربط مثل االّتساق المعجمّي، والّسبك المعجمّي، والّربط اإلحالّي، وُيدرُس من خالل تتّبع العالقات 
دة في عنصَري الّسبك المعجمّي:الّتكرار، والمصاحبة المعجميّ   ة )الّتضام(.المعجمّية في الّنّص المتجسِّ

وال ينبغي أن ُيفهم من وصفهما بوسائل الّسبك أو الّربط المعجمّي أّنهما يبحثان في الّداللة المعجمّية 
للمفردات بمعناها اإلفرادّي، إّنما ُوِصفا بذلك على سبيل الّتجّوز، فهما وسيلتاِن دالليتاِن تصفان تفاعَل 

 .(7)العناصر الّلغوّية مع بعضها
ٌقصيدة:الّشاعرٌوال

م، درس علوم الّلغة والقرآن في عدٍد من الّزوايا، 1864الّشاعر أحمد الّشارف ُوِلد في زليتن بليبيا عام 
م، وكان أْن 1943وُولَِّي القضاء ألكثر من نصف قرٍن، ُعيَِّن عضوًا بالمحكمة العليا ثّم رئيسًا لها عام 

ها في أشعاره، نشر بعض شعره في جرائد سجنه اإليطالّيون بسبب مواقفه الّرافضة التي كان يبث  
طرابلس، ولم ينشر ديوانه، وقد جمع األستاذ علّي مصطفى المصراتي قصائَد الّشاعر في ديواٍن ضّمنه 

ٌ.(8)دراسة أدبّية عرض فيها لسيرة الّشاعر واّتجاهاته األدبّية
بّيات والوطنّيات، والغزلّيات، تنوَّعت المواضيع التي طرقها الّشارف في شعره، فمن قصائده العرو      

واالجتماعّيات، والمراسالت، والصوفّيات والمدائح النبوّية، ومنها ما جاء في صورة األمثال والِحَكم، 
ومنها ما كان غرضه الّتقريظ والّرثاء، ووفقًا لهذه المواضيع وّزع األستاذ المصراتي قصائد الّشاعر حين 

 جمعها في الّديوان.
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ل األحداث والهّزات التي تتعّرض لها لم يكن  الّشاعر أحمد الّشارف بعيدًا عن المشهد العربّي، كان ُيسجِّ
أقطار الوطن كاّفًة،وهوفي شعره "صورة من الّشعراء المؤمنين بالعروبة، الهاتفين بالحرّية، المؤمنين 

ث التي شهدتها  بلده ليبيا في ،وُيمّثل ديوانه ِسجاًل لألحدا(9)بوحدة الّشعب، ووحدة الّشعور واإلحساس"
 الفترة من العهد العثمانّي إلىعهد االستقالل. 

والقصيدة موضوع البحث من عروبّياته، وهي من طوال قصائده حوت أربعين بيتًا،نظمها على      
 :(10)البحر الكامل، ومطلُعها

ــ ُيْلِقي على 2واِقي وفرَط ُهياِمي ــ َمْنُمبِلٌغ عّني َحديَث َغرامــي                      وَلطيَف أش1
 الحَرميِن خيَر تحيٍَّة                        ويبث ها ألشـــــــــــــــــاوِس األقوامِ 

با والُهيام، وبّث في نصفها  ضّمن الّشاعر القصيدَة مشاعره وأحاسيسه العربّية، وشيئًا من أحاديث الصِّ
د العرب وكلفه بمعاشرهم، واصفًا ما القاه من وجٍد قضى على صبره األّول أشواقه، ُمبديًا تحنانه لبال

دًا صفات العرب التي مّكنت هواهم في قلبه من شجاعٍة وإقداٍم وصبٍر، وفي النِّصف  وطيب منامه، معدِّ
األخير من القصيدة يبدو الّشاعر مرشدًا حكيمًا، وناصحًا خبيرًا، يدعو بني وطنه إلى الّتسّلح الُخُلقّي 

تات، ُمذكِّرًا إياهم باألخطار وا لعلمّي، ويحّثهم على البحث عن مصادر القّوة، ويحّذرهم من الفرقة والشَّ
المحدقة بدينهم وبأوطانهم المتمّثلة في االستعمار وأطماعه، ليختم القصيدة بالبكاء على ما آل إليه 

 حالهم قائاًل:
ــ ياصـــــــــــاحَبيَّ 39اُن عيٍش وانتهاُك َمقـــــــــاِم                 ــ ذلٌّ وخذالٌن ورّقـُة جــــــــانٍب        وهو 38

ــ َمْن لم يكْن لُمصـابِه يبكي َدَمـًا 40نبكي الّدياَر كما بكى ابُن خزاِم               ترفَّقا وِقفا ِبنــــــــــــــا
 فليبِكـــــِه لُمصيــــــــــــــــــــبِة اإلســـــــــالمِ 

ٌمفهومهٌوأهمّيته:Reiterationٌالّتكرار
، وفي اصطالح علماء الّنّص شكٌل من أشكال االّتساق (11)الّتكرار لغًة إعادة الشيِء مرًة بعد أخرى 

المعجمّي، يتطّلب إعادة عنصٍر معجمّي، أو ورود مرادٍف له، أو شبه مرادف، أو عنصر  مطلق، أو 
تكرارّية عند َمن يعّده صنفًا من أصناف اإلحالة على الّسابق ، وقد ُيسّمى باإلحالة ال(12)اسم عامّ 

)اإلحالة بالعودة(، وفيها ـــ أي في اإلحالة الّتكرارّية ـــ يتكّرر لفٌظ أو مجموعُة ألفاٍظ في بداية كّل جملٍة 
ٌ.(13)من جمل الّنّص قصَد التأكيد

الّربط في الّتركيب، لما يحّققه من إنعاٍش في كونه وسيلًة مهّمًة من وسائل  (14)وتتمّثل أهمّية التكرار
للّذاكرة باستعادة مذكوٍر سابٍق، فذلك أدعى للّتذكير وأضمن لربط الحق الّنّص بسابقه، كما ُيفيد الّتكرار 

وِباْلَحقِّ َأْنَزْلَناُه َوِباْلَحقِّ َنَزلَ في تأكيد الّربط، ومنه تكرار لفظ )الحّق( في قوله ــ تعالى ــ
(15). 
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اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا ومن فوائده أيضًا َأْمُن الّلبس، ففي قوله ــ تعالى ــ: اِرُق والسَّ َوالسَّ
َنَكااَلً ِمَن هللِا َوهللُا َعِزيٌز َحِكيمٌ 

، لو ُوضع الّضمير مكان لفظ الجاللة الّثاني لبدِت الجملُة حالّيًة، (16)
 ى أنَّ كسَبهما الّنكاَل ارتبط بحال عّزة هللا وحكمته، تعالى ّللّا عن تغّير األحوال.ولكان المعن

وأسلوبّيًا يمّثل الّتكرار طاقًة فاعلًة في بنية الّنّص الشعرّي، يقول صالح فضل: "يمكن للّتكرار أن 
األحداث والوقائع  يمارس فعاليته بشكٍل مباشٍر، كما أنَّ من الممكن أن يؤّدي إلى ذلك من خالل تقسيم

 .(17)المتشابكة إلى عدٍد من المتمفصالت الّصغيرة التي تقوم بدورها ... في عملّيات االستحضار"
ٌــٌبنيةٌالّتكرارٌفيٌقصيدةٌعروبة:

تتعّدد صور الّتكرار، ولكّنها مع تعّددها تقع تحت قاعدٍة عاّمٍة، تتمّثل في سماحها للمتكّلم أو الكاتب أن 
، (18)مرًة أخرى بالّتتابع، ِمّما يتيح إمكانّية إضافة شيٍء جديٍد عن هذا الّشيِء المتكّرر يذكر شيئًا ما

ٌ:(19)ومنصور التكرار
 ، ويأتي على ثالثة أنماط:أّواًلٌــٌإعادةٌالعنصرٌالمعجمّيٌ)تكرارٌالكلمة(

ٌالبسيط ٌالمعجمّي ٌالّتكرار الّنّص، وقد توافرت في  : وفيه تتكّرر الكلمة تكرارًا مباشرًا مستمّرًا عبرأــ
القصيدة نماذج من هذا الّنوع،فالعناصر المعجمّية التي تسيطر على فكر الّشاعر وشعوره، ال تفتأ 
تظهر بين الحين واآلخر ُمبِرزًة رؤاه، محمَّلًة بعواطفه وأحاسيسه،ورّبما كان الّتكرار المباشر من الّنوع 

ر لفظ )مقام( في البيت الّثالث إلحاحًا من الّشاعر على القريب بحيث يقع في البيت الواحد، ومنه تكرا
 تحّقق مراده من أن تعّم تحّيته كلَّ البقاع العربّية، يقول: 

 ــ ويمر  ُمنعِرجًا وُمنعِطفــــــــًا علــــــــــى               ذاَك المقـــــــــاِم وفوَق كلِّ مقــــــــــــــامِ 3
 ومنالتكرارالمباشر القريب ورود كلمة )شبهة( مّرتين في قوله:

 ــ ودليُل وجِدي رّد شبهة عاذلــــــِــي                 فيــــــــــــــهْم وأسقط شبهــــــــة الّلـــــــــواِم 7
وّزع الّتكرارات ممتّدًة وال تتوّقف دائرة الّربط المعجمّي بوساطة الّتكرار المباشر على الّتكرار القريب، بل تت

عبر القصيدة كلِّها ترّسخ فكرة الّشاعر، وُتسهم في تحقيق فهٍم متواصٍل لقصيدته، من ذلكتكراره 
بعضاأللفاظ الوجدانّية التي تحمل شحنًة داللّيًة تعكس مدى حبِّ الّشاعر للعروبة، وُتظهر مقدار 

ر اشتياقه لبالد العرب، كلفَظي )غرام، أشواق( الواردين  في مستهّل القصيدة، إْذ يعودان للّظهور، فيكرِّ
 لفظ )أشواق( في البيت الّرابع:

 ــ وَيعوُد باألشواِق يخترُق الَفــــــــــال               لبالِد مصــــــــــــــــَر أو بالِد الشــــــــــــامِ 4
لعرب وشجاعتهم، وذلك في ويكّرر لفظ )غرام( في البيت الّسادس عشر في معرض حديثه عن شهامة ا

 قوله:
 ــ وكأنَّ قعقعَة األسّنِة عنــــــــــــَدُهنغماُت ُعـــــــــــــــوٍد أو نشيــــــــــــــُد غرامِ 16
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وُيمعن الّشاعر في تأكيد رغبته إيصاَل تحّيته إلى كّل البالد العربّية فيكّرر لفظ )يبّث( في البيتين الّثاني 
 والخامس، فيقول:

 ُيْلقي علـــــى الحرميِن خيَر تحّيٍة                 ويبث ها ألشــــــــــــاوِس األقــــــــــــــــــــــــوامِ  ــ2
 ــ ويحث منها للعراِق نزوَعـــــــــــــــُهويبث  في داِر الســـــالِم سالِمـــــــــــي 5

خر، وتأكيدًا لفكرة الجماعة وفعالّيتها يتكّرر في وترسيخًا لمبدأ الّتضامن وعدم التحّيز لبلٍد دون آ
القصيدة لفظ )األقوام( الوارد في البيت الّثاني، فيعود للّظهور في بيتين آخرين، تارًة منفردًا، وتارًة ضمن 

 تكرار مركَّب الّنداء، يقول:
 صبَر كرامِ ــ والّنفُس إْن شعرْت بواجِب حقِّها               صبرْت علــــــى األقواِم 19
 ــ يا معشَر األقواِم هْل مْن نهضٍة               وحمّيٍة يــــــــــا معشَر األْقــــــــــــــــــــوامِ 24

 وإبرازًا لمكانة الّدين وتأكيدًا على ضرورة حمايته والّذود عنه يكّرر الّشاعر لفظ )دينكم( في موضعين:
 يقيِنكم                غّطْت عليــــــــــــــــِه وساوُس األوهامِ ــ أم فضُل ديِنُكُم ونـــــــــــوُر 27
 ــ َأِمَن الّشهامِة أْن ُينغَّص ديُنكم                 أْن تقنعــــــــــــــــــــــوا بتنّعِم األجســـــــــاِم؟36

 الحمى، يقول:ويتكّرر ذكر )األسّنة( في بيتين، وهي من أدوات الّدفاع والّذود عن الّدين و 
 ــ وكأنَّ قعقعَة األسّنِة عنــــــــــــَدُه                 نغماُت ُعـــــــــــــــوٍد أو َنشيـــــــــــــــُد َغرامِ 16
 ـــــــــــرامِ ــ ما ُثقِّفــــــْت تلَك اأَلِسّنة والَقنـــا                 إاّل لدفــــــــــــــــــِع مظنـــــــــِّة اإلجــــــ18

      ، والّتكرار في الّنماذج الّسابقة ليس خلوًا من فائدة؛ إّن الّتكراَر صورٌة تحتوي على تمّيٍز خاّصٍ
رة هي في الوقت ذاته مطابقٌة ومخالفٌة للوحدة اّلتي كّررتها، وذلك من جهة المعنى الّتأثرّي  والوحدة المكرَّ

تحّققها، فالكلمة ذاتها يمكن أن تحتفَظ بنفس المحتوى، وتتغّير  الذي تؤّديه كلٌّ منهما، والكثافة التي
، وَيْدُعُم (20)على مستوى الكثافة التي يؤّكد الّتكرار نموَّها، والكلمة المكّررة ُتَعّد أقوى من الكلمة الوحيدة
ار في تكرار الّتكرار الّتماسك الّنصّي من خالل وظيفة االستمرارّية التي يقوم بتأديتها، وذلك باالستمر 

لفٍظ معّيٍن اكتسب بما فيه وبما بعده معًنى آخر، وهو يمنُح منتَج الّنص القدرَة على خلق صوٍر لغوّيٍة 
جديدٍة؛ ألّن أحد العنصرين المكّررين قد ُيسهم في فهم اآلخر، وذلك يدعم بناء الّنّص، ويعيد تأكيده، 

من التآزر بين الجانب المعجمّي للّنّص وسياقه ويخدم الجانب الّداللي والّتداولي فيه، فيخلق نوعًا 
 .(21)الخاّص 

ٌالمرّكب ٌالمعجمّي ٌالتكرار ٌــ : وفيه يتكّرر االشتقاق من الجذر الواحد، بحيث يشترك عنصران ب
معجمّيان في مورفيم معجميٍّ واحٍد،مّما يمكِّن المتكّلم من إعادة استخدام عنصٍر سبق له استخدامه، 

ٍت مختلفٍة، والقصيدة غنّيٌة بهذا الّنوع من الّتكرار، منه تكرار الجذر )َعَوَد( في ولكن في أشكاٍل وفئا
 أبيات متباعدة هي:
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 ــ وَيعوُد باألشواِق يخترُق الَفــــــــــال                لبالِد مصــــــــــــــــَر أو بالِد الشــــــــــــاِم 4
 دوا             يوَم الوغـــــــــــــــى بالكــــــــرِّ واإلقــــــــداِم ــ بمعـــــــــاشِر العرِب الذيَن تعوّ 12
 ــ ِمْن ُكلِّ َقْرٍم ليَس يغمــــُد سيـــَفُه             حّتى يعوَد مع الّذوائِب داِمــــــــــــــــــــي15
 اُت ُعـــــــــــــــوٍد أو َنشيــــــــــُد غرامِ ــ وكأنَّ قعقعَة األسّنِة عنــــــــــــــَدُه                 نغم16

 فالكلمات )يعود، وتعّودوا، وُعود( تتفّرع جميعًا من جذٍر واحد.
 ومنه تكرار اشتقاقات الجذر )َنَوَم( في قوله: 

ــ طرقْت 26ــ بأضرَّ ِمْن وجٍد أنـاَخ بُمهجتي                وقضى على َصبِري وِطيِب َمنامي 10
 ــوَلكم طوارُق غفلٍة              أْم ِنْمـــــُتُم والقوُم غيـــــــــــــــُر ِنيــــــــــــــامِ عقــــ

ففي البيتين يتوارد ذكر الكلمات )منامي، نمتم، نيام( وهي من جذٍر واحد، فضاًل عن ورود تكراٍر جزئيٍّ 
 )طرقْت، طوارق(.في البيت الّسادس والعشرينللجذر )َطَرَق( يتمّثل في 

ــ والنفُس إْن 19ومن الّتكرار الجزئّي ورود الفعل ومصدره في بيٍت واحد، ومنه )صبر( في قوله:    
 شعــرْت بواجِب حقِّها           صبرْت على األقـــــــواِم صبَر كراِم 

 وقد يرد تكرار الفعل ومصدره في بيتين متتاليين، ومنه )ُتهان، َهوان( في قوله:
 ــ أِمَن الّسعادِة أْن ُتهاَن َحيــــــاُتكم           وُتداَس تحَت مواطـــــــِئ األقــــــــــــدامِ 37
 ــ ذلٌّ وخذالٌن ورّقــــــــــة جــــــــــــانٍب                  وهواُن عيٍش وانتهـــــــــاُك مقــــــــــــــــــامِ 38

ومصدره على مدًى أبعد، ومنه ورود )تقاعدت، الّتقاعد( في بيتين متباعدين وقد ُيلحظ تكراٌر للفعل 
 هما:
 ــ وإذا تقاعدِت الّنفوُس عِن الُعال                لْم تنتبــــــــــْه لحـــــــــــــوادِث األّيـــــــــــــــامِ 21
 كـــــــاَن أمر تنــازٍع وخصــــــــــــــــــامِ ــ إّنا لنرضى بالتقـــــــــــــــاعِد شيمًة             لْو 29

ُد ورود الفعل )بكى( بصيٍغ مختلفٍة في البيتين األخيرين من القصيدة وذلك  ومن تكرار الفعل ترد 
باختالف داللته على المضّي والحال واالستقبال، ففيهما ) نبكي، بكى، يبكي، فليبكه(، وقد أسهم هذا 

ط بين البيتين، فضاًل عن الّربط المعجمّي الحاصل بفعل تكرار االشتقاق من الّترددفي تحقيق التراب
 الجذر )صوب(  المتمّثل في لفظي ُمصاب وُمصيبة في البيت األخير.

، وقد أضفى تناثر (22)والنماذج الّسابقة تدّل على وفرة الّتكرار الجزئّي في الّنّص وكثافته     
أسهم في ربط أبياتها ُمعجمّيًا، وحّقق الّتماسك المطلوب داخلها، وهيأ االشتقاقات تنّوعًا على القصيدة، و 

استمرارّيًة للمعنى، إْذ مكَّن كثرة الّتوليد من الجذر الّشاعَر من استخداِم صيٍغ لغوّيٍة متعّددٍة نّوعت من 
 ّدًا عبَر النَّّص.طرق الّتعبير عن المعنى مع الحفاظ على الّداللة المركزّية، وشّكلْت ربطًا ُمعجمّيًا ممت
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المشترك الّلفظّي هو "الّلفظ الواحد الّدال على معنيين مختلفين فأكثر داللة على جٌــٌاالشتراكٌالّلفظّي:
، ووجوُد المشتركاِت الّلفظّيِة في الّنّص يحّقق تكرارًا معجمّيًا داللّيًا، حيث (23)الّسواء عند أهل تلك الّلغة"

ها ولكن مع تنّوع الّداللة التي تؤّديها، األمر الذي يخلق نوعًا من الّتشاكل تتكّرر في الّنّص المفردة ذات
الّلفظّي والتنّوع المعنوّي، ومنه في القصيدة ورود لفظ الّسالم بمعنيين: الّسالم بمعنى األمان في )دار 

 ، وذلك في قوله:(24)الّسالم( التي هي بغداد، والّسالم بمعنى الّتحّية
 للعراِق نزوَعـــــــــــــــُه                  ويبث  في داِر الســّـــالِم سالِمـــــــــــي ــ ويحث  منها 5

 ومنه ورود )اْلَوْجد( بمعنيين في أبياٍت متجاورة، هي قوله:
 ـــــــــواِم ــ ودليُل وجِدي رّد شبهة عاذلــــــِــي                 فيــــــــــــــــــهْم وأسقط شبهــــــــة اللّ 7
ـــــــــــــــبٍة فقدْت ذوي األرحــــــــــــــاِم 8  ــ ما وجُد نازحٍة أضرَّ بها الّنـــوى                  وكئيـ

ــ بأضّر من وجٍد أناَخ بمهجِتي                وقضى على صبري وطيِب مناِمي فإّن )الوجد( في 10
 .(25)ة، وفي البيت الّثامن بمعنى الحزن البيتين الّسابع والعاشر بمعنى المحبّ 

وتتعّدى وظيفة المشترك الّلفظّي الّربط بين مقاطع النّص الشعرّي المتقاربة إلى الّربط بين 
مقاطعهالمتباعدة، من ذلك ورود )المقام( بمعنيين في بيتين متباعدين، هما الّثالث والّثامن والّثالثون، 

يكفل تحقيق الّتوازن والّتناسق بين البنى التركيبّية للمقاطع الّنصّية في األمر الذي يوّفر مدى ربٍط طويٍل 
 أّول القصيدة وفي نهايتها، يقول:

 ــ ويمر  ُمنعِرجًا وُمنعِطفــــــــًا علــــــــــى               ذاَك المقـــــــــاِم وفوَق كلِّ مقــــــــــــــاِم 3
 ــة جــــــانٍب                وهـــــــــــوان عيٍش وانتهــــــــــاُك مقــــــــــاِم ــ ذلٌّ وخذالٌن ورّقـــــــــ38

ففي البيت الّثالث يرد )المقام( بمعنى الموضع، وفي البيت الّثامن والّثالثين يرد بمعنى المنزلة الحسنة، 
 .(26)والمعنيان مّما نّصت عليه المعاجم العربّية

ٌشبهٌالترادف:ٌثانيًاٌــٌالترادفٌأو
، والترادف المطلق (27)األلفاظ المترادفة هي "ألفاظ مّتحدة المعنى وقابلة للّتبادل فيما بينها في أّي سياق"

، وُيْطِلق بعض المحدثين مصطلح شبه الترادف للّداللة (28)نادر الوقوع، فقّلما تجود به لغٌة من الّلغات
في درجة الّتطابق، بحيث ال يمكن لواحدٍة منها أن تحّل محّل على الكلمات المتشابهة داللّيًا والمختلفة 

، ويخُلُق تكرار المعاني بوساطة الّترادف (29)األخرى في سياق معّين بالّرغم من كونهما بمعنًى واحدٍ 
وشبه الّترادف حيوّيًة في الّنّص، تنأى بالقارئ عن الملل والسآمة، وذلك من خالل اّتساع الّنّص 

ابهات الّداللّية، وُبْعِد الكاتب عن تكرار العناصر نفسها، كما ُيَعد  ذلك وسيلًة مهّمًة من الحتواء المتش
أسباب سبك الّنّص واّتساقه ُمعجمّيًا، فـ "الّترادف أو شبه الترادف قد يتكّرر أكثر من مّرة في الّنّص، 

ّما ُيسهم في امتداد المعنى داخل ، م(30)وألكثر من كلمة، ومن ثم تّتسع المساحة التي ُيحدُث فيها سبكًا"
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الّنّص ومنثّم يتحّقق الّربط المعجمّي فيه، وُيعّد هذا الّنوع من الّتكرار من أكثر أنواع الّترادف ورودًا في 
 القصيدة، ومّما وقع منه في صدر البيت )منعرجًا ومنعطفًا( في قوله: 

 ذاَك المقـــــــــاِم وفوَق كلِّ مقــــــــــــــاِم               ــ ويمر  ُمنعِرجًا وُمنعِطفــــــــًا علــــــــــى 3
 .(31)إْذ يدالن على الميل والتحّول إلى ناحيٍة ما

 ومّما وقع منه في عجز البيت )الكّر واإلقدام( في قوله:
 ــ بمعـــــــــاشِر العرِب الذيَن تعّودوا                يوَم الوغـــــــــــــــى بالكــــــــرِّ واإلقــــــــداِم   12

، وفي األنموذجين الّسابقين يقترن (32)فإّن فيهما معنى الّتقّدم والحمل على العدّو واإلسراع في الهجوم 
هما معطوفًا على اآلخر وشّكال ثنائّيًا داللّيًا، وقد خدم هذا المترادفان دون فاصل، حيث ورد كّل من

الّتكرار النّص من جهتين: القافية وتأكيد المعنى، ومّما حّقق هذا أيضًا الّترادف بين عّلتي 
 في عجز البيت الّسادس، وهو قوله:(33)وسقامي

ــــبا ألجابهْم            فهَو اْلخبيـــــــــــــُر بعّلتـــــــــي وسقامــــــي  6  ــ لْو أّنهم سألوا الصَّ
 وهما يرتبطان داللّيًا أيضًا بلفظ )داء( الذي يلتقي و)األسقام( في قوله:

 ـــو ِمَن األسقــــــــــــــاِم ــ وإذا َسَرى داء الّشقاِق أضرَّكم               وَشفـــــــا عدّوكمــــــ33
، ومن شبه الّترادف الواقع في عجز البيت اجتماع لفظي ) (34)فإنَّ الّداء المرض والعيب ظاهرًا أوباطناً 

 ُقَنن، وُشمَّخ( في قوله:
 ُخ اآلكــــــــــــــــــــامِ ــ لكنَّــــــــــــه َخْطــــــــــٌب تدق  وراَءه             ُقنُن الجبـــــــــــــــاِل وشمَّ 30

فالُقَنن جمع ُقّنة وهي أعلى كلِّ شيٍء، وفيها داللة على االرتفاع، وكذلك )ُشمَّخ( من الشموخ وهو العلّو  
 .(35)واالرتفاع

وقد يرُد الّترادف بين الّصدر والعجز كما هو األمر في )غرامي وهيامي( الواردين في البيت األّول، 
المترادفات، استعملهما الّشاعر في التعبير عن الحّب الذي يكّنه للوطن وللعروبة، وقد فهما من أشباه 

أضفى ذلك على الّنّص شيئًا من الّدالالت الجديدة التي يحملها كل  لفٍظ، وهذا ُيسهم في رفع السآمة 
بيت الّسابع،فإّن عن القارئ، ويدعم ربط النّص معجمّيًا، ومنه أيضًا )عاذلي والّلّوام( الواردان في ال

، وقد تتزاحم أشباه المترادفات في البيت الواحد فتتوّزع بين صدره وعجزه، (36)العذل والّلوم بمعنًى واحد
 من ذلك اجتماع األلفاظ )ذّل، خذالن، هوان( في قوله:

 ــــــــــاُك مقــــــــــاِم ــ ذلٌّ وخذالٌن ورّقـــــــــــة جــــــانٍب                وهـــــــــــواُن عيٍش وانته38
فإّن الذّل َضعف، والخذالن َضعف، ومنه قولهم: تخاذلت رجاله إذا َضعفتا، والهوان أيضًا يحمل هذا 

 .(37)المعنى
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ومن الّترادف المتجاوِز حدوَد البيت الواحد، استعماله )الّتحّية والّسالم( في البيتين الّثاني 
الُم الّتحّيُة عند المسلمينوالخامس،فالّتحيُة الّسالُم، وا ، وقد يطول المدى بين المترادفات بحيث  (38)لسَّ

تبدو متباعدًة على مستوى الّنّص، من ذلك ترّدد ذكر بعض المترادفات الّدالة على الّسيف، وهي)الّسيف 
 النّص وسبكه. والمهّند والُحسام( في أبياٍت متفرقٍة من القصيدة ِمّما خلق تنويعًا أّثر إيجابّيًا على شدّ 

ثراء حصيلة الّشاعر المعجمّية، وكشف عن قدرته (39)وقد عكس وفرةالّتكرار بالّترادف وشبه الّترادف
على توظيف المترادفات في بثِّ الحيوّية في الّنّص والنأي به عن الّرتابة عن طريق الّتنويع وعدم 

لسآمة، كما أسهمت المترادفات بما حّققته من االكتفاء بالّتكرار المباشر للمفردة الذي قد ُيشعر القارئ با
 تنّوٍع إبداعيٍّ دالليٍّ في ربط الّنّص وتماسكه.

ٌثالثًاٌــٌالكلمةٌالّشاملة:
وهي "عبارة عن اسٍم يحمل أساسًا مشتَركًا بين عّدة أسماء، ومن ثّم يكون شاماًل لها، وذلك مثل 

ّطفل، البنت، فهي أسماء يشملها جميعًا االسم األسماء: الّناس، الّشخص، الّرجل، المرأة، الولد، ال
، فالكلمة الّشاملة ُتشير إلى فئٍة، والكلمة المشمولة تشير إلى عنصٍر في هذه الفئة، مثل (40)إنسان"

كلمَتي )دولة ــ البرازيل( الّلتين ترتبطان من جهة أّن كلمة )دولة( شاملة، وأّن )البرازيل( وغيرها من 
حتها، مع مالحظة أّنه يمكن أن تنضوي تحت الكلمات المتفّرعة من كلمة شاملة أسماء الّدول تنضوي ت

، (41)كلمات أخرى، من ذلك الكائنات الحّية التي منها الحيوان والنبات، فإنَّ كاّلً منهما يتضّمن أنواعاً 
 وُيسهم وجود كلمات من هذا الّنوع في  الّنّص في ترابطه واّتساقه.

الّتكرار بوساطة الكلمة الشاملة بشكٍلوافٍر مقارنًة بغيره من صور الّتكرار، ويمكن عّد كلمة ولم يرد 
)الوغى( ومشموالتها مثااًل له، إْذ يمكن جمع كلمات متناثرة على مستوى النّص لتمّثل عناصر فئٍة 

نها)الكّر، تندرج تحتها، ففي القصيدة ألفاٌظ تتضافر لرسم صورة الوغى وتحّث على استحضارها، م
اإلقدام، سيفه، دامي، األسّنة، قعقعة، القنا، طعنة، مهّند، رمية، سهام، قنبلة، حسام(، وكذلك كلمة 

 )خطب( في قوله:
 ـــامِ ــ لكنَّــــــــــــه َخْطــــــــــٌب تدق  وراَءه                ُقنُن الجبـــــــــــــــاِل وشمَُّخ اآلكـــــــــــــــــ30

حيل إلى كّل ما جاء في القصيدة من أسباب ما آل إليه حال العرب، من دسائس العدو، ووساوس تُ 
األوهام المسيطرة على العقول، والّتقاعد عن الجهاد، والغفلة عما يحيكه األعداء من مكائد، والّتنازع 

خذالن، وقد ألّح الّشاعر في والخصام، والّتفّرق والّشقاق،والقناعة بتنّعم األجسام، والّرضا بحياة الذّل وال
 قصيدته على كشفها وبيانها أماًل منه في نهوض بني وطنه.

ووردت في القصيدة كلمات داّلة على اشتمالها عناصر تتبادر للّذهن بمجرد سماعها، منها )الحرمين( 
مكّرمة والمسجد فإّنه اسٌم ذو داللٍة شاملٍة لمكاَنين مقدَّسين عند المسلمين هما المسجد الحرام بمّكة ال
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رة، وقصد الّشاعر بهما كّل مّكة والمدينة، ورّبما تجاوزهما مراُده إلى ما يحيط بهما  الّنبوّي بالمدينة المنوَّ
من ضواٍح ومدن ففي ذلك بّث وتعميم لسالمه، ومنها أيضًا )بالد الّشام( فهو اسٌم شامٌل لبعض البقاع 

ة، وهي سوريا ولبنان وفلسطين واألردّن، وقد قصد الّشاعر اّطرد إطالقه على مجموعٍة من الّدول العربيّ 
بورود هذا االسم أن تصل تحّيته عناصر الفئة التي ُيشير إليها، وإْن لم َيِرْد في الّنّص ذكر هذه 

 العناصر.
ٌرابعًاٌــٌالكلمةٌالعاّمة:

، منها ما يدّل على (42)األسماء العاّمة مجموعٌة صغيرٌة ومحدودٌة من األسماء ذات إحالٍة معّممةٍ 
اإلنسان مثل ناس وشخص وامرأة ورجل، ومنها األسماء الّداّلة على المكان كموضٍع وناحيٍة واّتجاٍه، 

، والكلمة العاّمة وإِن اقتربْت (43)واألسماء الّداّلة على حقيقة مثل سؤال، وفكرة، وأمر، وشيء، وموضوع
م والّشمول ما يّتسع بكثيٍر عن الّشمول الموجود في من االسم الّشامل في داللتها فإّن فيها من العمو 

، ووجود مثل هذه األلفاظ ذات اإلحالة العاّمة في نّصٍ عامٌل من عوامل ترابطه (44)االسم الّشامل
 واّتساقه ُمعجمّيًا.

لعربّية والكلماُتالعاّمة محدودٌة في الّنّص، منها كلمة )الّديار( في آخره، فهي ُتحيل إلى كّل البقاع ا     
له، وهي )الحرمين، وبالد مصر، وبالد الشام، والعراق، ودار  ماخّصه الّشاعُر منها بالّذكر في أوَّ

ه بالّذكر فيه، لعموم المصاب الذي حلَّ باألّمة.  السالم(، كما ُتحيل إلى ما لم يخص 
ٌمفهومها،ٌووظائفها:(Collocation)ـــٌالمصاحبةٌالمعجمّية

غوّي )صحب( الذي يدّل على مقارنٍة ومالزمٍة ومالءمٍة بين شيئين، يقول ابن المصاحبة من الجذر اللّ 
هـ(: "الّصاد والحاء والباء أصٌل واحٌد يدّل على مقارنة شيٍء ومقاربته، من ذلك 395فارس )ت

 ، وفي(45)الّصاحب ... وكّل شيٍء الءم شيئًا فقِد استصحبه، ويقال لألديم إذا ُترك عليه شعُره ُمْصَحٌب"
، أو" هي بشكٍل (46)اصطالح الّلسانيّين" االرتباط االعتيادّي لكلمٍة ما في لغٍة ما بكلماٍت أخرى معّينة"

، ويستعمل الّدكتور محمد حلمي هليل مصطلح الّتالزم (47)عامٍّ مجيء كلمة في صحبة كلمٍة أخرى"
معجمّية لكلمتين أو أكثر جرِت  الّلفظي في الّداللة على المصاحبة الّلغوية، ويعّرفها بأّنها "تجّمعات

 .(48)العادُة على تالزمها وتكرر حدوثها وترابطها داللّيًا"
وُيَعّد )فيرث( أّول من وّجه الّلغويّين المحَدثين إلى الجوانب الّشكلّية المعجمّية وخصوصًا جانب 

المرحلتين المقامّية المصاحبة، إْذعدَّ المستوى المصاحبي في الّتحليل الّلغوي مرحلًة متوّسطًة بين 
م مفهوم المصاحبة كجزٍءمن نظريته السياقّية التي تشير إلى أّن معنى الكلمة يستمّد حياته  والقواعدّية،وقدَّ

 .(49)فظةاألخرى هومصاحبتهاللّ ياقيّ فظةمعناهاالسّ افدالوحيدالذيتستقيمنهاللّ رّ ّنالأو من خالل الّسياق،
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ويطلق بعض الباحثين عليها مصطلح الّتضاّم، وهو مصطلٌح أورده هاليداي ورقّية حسن في كتابهما 
Cohesion in English ونقل عنهما محّمد خطابي في تعريفه أّنه "توارد زوج من الكلمات بالفعل ،

زي بأّنه "ارتباط ، ويعّرفه محمود فهمي حجا(50)أو بالقّوة نظرًا الرتباطهما بحكم هذه العالقة أو تلك"
، والمصاحبة الّلغوّية شكل من أشكال العالقة األفقّية على (51)أكثر من كلمٍة في عالقٍة تركيبّيٍة"

المستوى المعجمّي، فيها تتصاحب الكلمات المتجاورة أو المتباعدة لوجود مناسبة بينها، على نحٍو 
، ويرجع ارتباط بعض األلفاظ ببعضها (52)لعادةيجعلنا نتوّقع مجيء الكلمتين متصاحَبَتْيِن بحكم اإللف وا

إلى أسباٍب منها المالءمة بين معنى الكلمتين المتصاحبتين من جهة والواقع من جهة أخرى، كقولنا 
بقرة صفراء، وال نقول بقرة خضراء، واالشتراك في الّسمات الداللّية، كاستعمال )ُتوِفَي( لإلنسان، و)َنَفَق( 

ق الرجل وال ُتوفَِّي الحمار، وشيوع االستعمال كاستعمالنا انصهر مع الحديد مثاًل للّدواب، وال نقول نف
 .(53)وعدم استعمالها مع الورق 

، منها الّتباين أو الّتضاد، وعالقة الكّل بالجزء (54)والعالقات الرابطة بين زوٍج من الكلمات متعّددة
في سلسلة مرّتبة وهي عالقة الّتدّرج  وعكسه، والجزء بالجزء، واالندراج في صنف عاّم،والّدخول
كرّي(.  الّتسلسلّي المرتَّب، واالرتباط بموضوٍع معّيٍن )الّتالزم الذِّ

والمصاحبة من الّظواهر التي تنّبه إليها علماء العربية األوائلوإن لم ُيطلقوا عليها هذا االسم، يشهد على 
، وبالغّيًا تقوم مباحث (55)ظ الكتابّية من أمثلتهاذلك ماتضّمنته معاجم المعاني وكتب فقه الّلغة واأللفا

كثيرة من علم البديع على ظاهرة المصاحبة المعجمّية، إْذ تتجلى في هذه المباحث العالقات المتعّددة 
بين زوٍج وأكثر من األلفاظ، ومن هذه الفنون المطابقة، ومراعاة الّنظير، والّتوشيح، واإلرصاد، والّلف، 

 .(56)خدام، والّتورية المرشحةوالّنشر، واالست
والمصاحبة المعجمّية مورٌد من موارد سبك الّنّص، فالعالقات التي تحّققها ُتحدث قوًة سابكًة حين تبرز 

، مّما يجعل المصاحبة عنصرًا مهما لفهم النّص، ولبيان المقام الكالمّي، وهي (57)في جمٍل متجاورةٍ 
، إنها وسيلة ربٍط معجميٍّ "تعمل على استمرارية المعنى عبر (58)تلعب دورًا في درجة إعالمّية الّنّص 

وجود مجموعة من الكلمات التي يتكّرر استخدامها في سياقات متشابهة مّما يخلق أساسًا مشتركًا بين 
 .(59)الجمل في النّص"

ٌــٌبنيةٌالمصاحبةٌالمعجمّيةٌفيٌقصيدةٌعروبة:ٌ
ٌالّتضادٌأوٌالّتباين:ٌ ٌــ وهو عالقة تّتضح من المقابلة الّداللية بين لفظين، فهي تجمع بين الشيِء أّواًل

وضّده  كالّليل والّنهار مثاًل،وتتّم عملية الّربط "من خالل توّقع القارئ للكلمة المقابلة، فالكاتب يساعد 
ى اإلبحار داخل الّنصوص من خالل سالسل الكلمات المترابطة التي تخلُق الّتماسك في القّراء عل

الّنّص، وهذا غير محدود بأزواِج الكلمات في جمل متاخمة، ولكّنه يحدث في سالسَل مترابطٍة طويلٍة، 
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 ، ومّما يظهر فيه أثر المصاحبة(60)قد تقع داخل حدود الجملة أو خارج حدودها في جمٍل أخرى"
ٌبوساطة عالقة الّتضاّد في القصيدة قول الّشاعر:

 ــ وإذا َطغـــــى جهُل العدوِّ ولْم ُتِفــْدحسناُتهم رجعـــــــــــــــــوا إلى اآلثــــــــامِ 13
وفيه يجمع بين الحسنات واآلثام،ومنه المصاحبة القائمة على الّتباين بين خمود الّنار واشتعالها في 

 رام( في قوله:لفَظي ) خامدة، ِض 
 ــ كالّنــــــاِر َخــــــــامدًة وإْن لعبْت بها               ريُح الّشمــــــــــــاِل تزيـــــــــُد حرَّ ِضرامِ 14

 والمصاحبة بين الّثقل والخّفة في قوله: 
ـــــــــــــة األ20  حالمِ ــ ال خيَر في وطٍن يرى برجاِلـــــِه ثقل الجســــــــــــوِم وخفَّ

 فقد استدعى )الثقل( ذكر )الخفة( لعالقة الّتباين أو الّتضاد التي تربط كاًل منهما باآلخر.
ومن هذا القبيل أيضًا التباين بين )أَضّرُكْم وأنفع( في صدَري البيتين الّثالث والّثالثين والّرابع والّثالثين، 

 على إظهار حسن ضّده، وتضافرْت على وقد أضفِت المتضاداُت جمااًل على الّنّص، إْذ عمل كّل ضدّ 
 ربط الّنّص معجمّيًا، وأسهمت في التحام أجزائه.

ُيسهم معرفة األجزاء ومدى اّتصالها ببعضها في إدراك الكّل، والعكس ثانيًاٌــعالقةٌالجزءٌبالكّلٌوعكسه:
ترتبط بهذه العالقة ، ووجود ألفاظ (61)صحيح فإّن ذكر األجزاء يتحّددمن خالل الّرؤية التي تعرض للكلّ 

في الّنّص أمر ُيسهم في ربط أجزائه وتماسكها، ومّما ارتبط ُمعجمّيًا بوساطة عالقة الجزء بالكّل 
والعكس في الّنّص دار السالم )بغداد( والعراق في البيت الخامس،وهو ارتباٌط ُيفصح عن خصوصّية 

لجبل في )ُقنن الجبال( الواردة في عجز البيت الّتحّية التي يوجّهها الشاعر إلى بغداد، وعالقة القّنة با
، وجعُل الخطِب ذا أثٍر في الُقنن مبالغة رمى الّشاعر (62)الثالثين، فإن الُقَنن جمع ُقنَّة وهي أعلى الجبل

 من خاللها إلى كشف مدى فداحة ما حّل باألّمة،وعالقة األقدام باألجسام في قوله:
 َصديُنكم               أن تقنعـــــــــــــــوا بتنّعِم األجســـــــــــــــــــامِ ــ أِمَن الشهامــــــة أْن ُيَنغَّ 36

 ــ أمَن الّسعــــــادة أن ُتهان حياُتكم         وُتداَس تحت مواطـــــــــــــئ األقـــــــــدامِ 37 
اوي لصدَري البيتين المتتاليين ففضاًل عن الّترابط الذي حّققه الّتوازي المتمّثل في الّتقطيع المتس     

والّتشابه التركيبّي بينهما، فإّن عالقة الجزء بالكّل وعكسه في عُجزيهما أسهمت في الّربط بينهما، وزاد 
من لحمتهما وسبكهمااّتفاق وقوع الكلمتين في موضع الّضرب من البيتين، أي ضمن الّتفعيلة األخيرة 

 من العُجز في كلٍّ منهما.
ٌع ٌــ ٌبالجزء:ثالثًا ٌالجزء  (63)يمكن أن نعّد ارتباط الّذوائب )جمع ُذؤابة( وهي ِعالقُة قائِم الّسيفِ القة

بالّسيف نفِسِه ارتباَط جزٍء بجزٍء، باعتباِر الّسيِف جزءًا من كلٍّ يمّثله الَقْرُم الُمَعبَُّر به مجازًا عن 
ٌ، في قوله:(64)الّسّيد
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 ـــــَفُهحتّــــــــــى يعوَد مع الّذوائِب داِمــــــي ــ ِمْن كلِّ قرٍم ليَس يغمُد سيــــ15
 فإنَّ من تماِم صفِة الّسيادِة مالزمَة الّسيِف َمِن اْختيَر سّيدا. 

 ومّما تضافرت فيه عالقة الجزء بالكّل والعكس وعالقة الجزء بالجزء قوله:
 ــــــــــــــــة األحالمِ ــ ال خيَر في وطٍن يرى برجــــــاِلِهثقل الجســـــــــوِم وخفّ 20

، والّرجال جزٌء منه، والجسوم واألحالم جزءان من ذلك الجزء، ثّم ترتبط الجسوم باألحالم  فإّن الوطَن كلٌّ
بعالقة الجزء بالجزء داخل كلٍّ واحد يمّثله الّرجال، وكّل الّنماذج الّسابقة تساعد على كشف مقاصد 

ي استثمار الوحدات المعجمّية، األمر الذيانعكس على الّنّص الّشاعر ومراميه، وُتفصح عن براعته ف
  إيجابًا فأثراه وزاده خصوبًة وتماسكًا.

ٌالعاّم: نف ٌالصِّّ ٌعالقة ٌــ ترتبط األلفاظ داللّيًا بانتمائها إلى حقٍل داللّي يجمعها، فيه من الّروابط رابعًا
، (65)كلَّ األلفاظ بالمصطلح العاّم الجامع لها والعالقات ما َيِصُل الّلفظ بغيره من أفراد حقله، وماَيِصلُ 

ومّما يندرج تحت صنٍف عامٍّ ما تناثر في القصيدة من أسماء األرض، التي منها الَفال وهي األرض 
الواسعة المقفرة، والحاجر وهو األرض المرتفعة منخفضة الوسط، والجبال وهي المرتفع من األرض، 

ٌومنه اندراج الّنرجس والورد تحت صنف الّنبات، وهما الواردان في قوله:، (66)واآلكام وهي الّتالل
 ــ تبكــــــــــــي فتنثُر لؤلؤًا مْن نرجــــــــٍسَينساُب في الورِد انسيــــــــــــاَب َغمامِ 9

با وريح الّشمال تحت صنف الّرياح، وقد وردا في البيتين الّسادس والّرابع عشر، فالّص  با واندراج الصَّ
الريح الّشرقية ، ويقال لها الَقبول، وتهّب من مشرق االستواء، أما الّشمال فهي الريح الّشامية وتهّب من 

، ومنه األلفاظغرامي، أشواقي، هيامي، األشواق، نزوعه، وجدي، وجد، كلفي، (67)ناحية القطب األعلى
ظ األسّنة، القنا، مهّند، سهام، قنبلة، ، واأللفا(68)شغفي، غرام، فإّنها تندرج تحت ما يدّل على المحّبة

الترابط فيتحقيقحسام، تندرج تحت صنف السالح، وقد أسهم وجود هذه األصناف وما تفّرع عنها
 واالّتساق بين أبيات القصيدة.

ٌــٌعالقةٌالّتدّرجٌالتسلسلّيٌالمرتَّب: يمكن الّتمثيل لهذه العالقة بما تناثر في القصيدة من ألفاٍظ خامسًا
ٍة على المحّبة من مثل الغرام، والهيام، والوجد، والكلف، والشغف، والّنزوع، فاختالفها من حيث دالّ 

، وباعتماد (69)الّداللة على شّدة الحّبيسّوغ وقوعها ضمن تدّرٍج مرتٍَّب، وقد تضّمنت بعض المصادرذلك
ل درجة في تسلسل ما جاء في الّنّص و  يعني شّدة الحب، ثّم ما جاء في بعٍض منها يمّثل الكلف أوَّ

الشغف الذي يبلغ الحّب فيه شغاف القلب، ويمّثل الهيام آخرها وأشّدها؛ ألّنه حبٌّ شديد يهيم معه المرء 
ٌعلى وجهه لغلبة الهوى عليه.

كرّي(: ٌالذِّّ ٌ)الّتالزم ٌما ٌبموضوٍع ٌاالرتباط ٌــ ، أو هو ترت ُب (70)وهو "الجمع بين أمٍر وما يناسبه"سادسًا
أو أكثر على ذكر لفٍظ آخر في سياٍق واحٍد، ويّتسم الّتركيب المتالزم بوجود عالقٍة ما بين ذكر لفٍظ 
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، ومنه ما جاء في معرض تحذير الشاعر قومه من (71)عنصريه أو عناصره تستند إلى مبدأ االستدعاء
 الفرقة، في قوله: 

 غيـــــــــِر إمـــــــــــــــــــــاِم ــ ولئْن تفّرَق جمُعكم أيدي سبــــــــــــا    وبقيتمو هماًل ب31
إْذ استدعى الفعل )تفّرق( ذكر )أيدي سبا( وهو مرّكب من اسمين ُجعال اسمًا واحدًا، وأصله من قّصة 

 .(72)سبأ والّسيل العرم الذي خّربها وفّرق أهلها
)لؤلؤًا، نرجس،  ومما ُيعّد من المصاحبات المعجمّية الموروثة في القصيدة المصاحبة بين األلفاظ

 الورد(، في قوله:
ــ تبكي فتنثُر لؤلؤًا مْن نرجٍس                       ينساُب في الورِد انسياَب غماِم فإّن الّتالزم بين 9

هذه األلفاظ موروٌث قديم،حيث درج الشعراء على إيرادها أو إيراد بعٍض منها في معرض تشبيههم 
 :(74)ومنه قول الوأواء الّدمشقّي ]من البسيط[، (73)الّدمع والعين والخدّ 

 وأمطرْت لؤلؤًا مْن نرجـــــــــــــــــٍس وَسَقْتَوردًا وَعّضْت على اْلُعّنــــــاِب باْلَبَرِد.
أظهر استقصاء الّربط المعجمّي في القصيدة غنى قاموس الّشاعر الّلغوّي، وبراعته في اختيار  ختامًا:

، وإحكام ربط كلٍّ منها باآلخر، بوساطة آلّيتين مهّمتين هما الّتكرار والمصاحبة األلفاظ الموفية بغرضه
المعجمّية، فقد أسهمتا بدوٍر فاعل في تماسك النّص شكاًل وداللًة، وقد ورد فيه تكرار الكلمة في ثالث 

شتراك الّلفظّي، وقد صور: تكرارها تكرارًا مباشرًا، وتكرارًا جزئّيًا اشتقاقّيًا، وتكرارها بوساطة عالقة اال
غلب في القصيدة الّتكرار الجزئّي على بقّية األنواع، كما استعان الشاعر بالتكرار بالّترادف وشبهه، 
وضّمن نّصه بعض العناصر التي تندرج تحت كلمٍة شاملٍة أو عاّمٍة، وقد بدا أثر التكرار إيجابّيًا على 

حيث الّدور الفاعل الذي لعبه في خلق الّتماسك بين النّص من حيث بيان مضمونه وتأكيد داللته، ومن 
 األلفاظ.

وتعّددت في الّنّص عالقات المصاحبة المعجمّية كالّتضاّد، وعالقة الكّل بالجزء وعكسه، وعالقة الجزء 
بالجزء، واالندراج تحت صنٍف عاّم، والتدّرج التسلسلّي المرّتب، والتالزم الّذكرّي، وهذه العالقات ذات 

في ترابط وحدات الّنّص وأجزائه، وهي كفيلة ببّث االتساق والّسبك في أركانه، كما أّنها تلعب  فعالية
 دورًا في تسهيل الفهم من جهة إظهار داللة اللفظ من خالل عالقته بغيره من األلفاظ.

ٌهوامشٌالبحثٌومراجعه:
العربّي،  ، المركز الثقافيّ 15ـ ينظر لسانيات النّص: مدخل إلى انسجام الخطاب، محّمد خطابي:  1

 م. 1991، 1بيروت، لبنان، ط
، مكتبة لبنان، 82هـ(: )ربط( 770ـ المصباح المنير، أحمد بن محّمد بن علّي الفيومي المقرئ )ت 2

 م. 1987بيروت، 
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م، 2009هـ، 1420، 2، مكتبة اآلداب، ط105عّزة شبل محّمد: ،ـعلم لغة الّنّص: النظرّية والتطبيق3
 ..Haliday & Ruqaiya Hasan, Cohesion in English, p. 288, 289 نقاًل عن:

ـ ينظر أصول تحليل الخطاب في الّنظرّية الّنحوّية العربّية )تأسيس نحو الّنّص(، محّمد الشاوش:  4
 ، المؤسسة العربّية للتوزيع، تونس.1/138

 .105ـ ينظر علم لغة النّص، عزة شبل:  5
 .24ـ لسانّيات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب:  6
ـ  ينظر الّنحو وبناء الشعر في ضوء معايير الّنصّية )شعر الجواهري أنموذجًا(، صالح عبد العظيم  7

 م.2013هـ، 1434، دار الحكمة، مصر، 1،  ط111الشاعر: 
، ، دار المدار اإلسالميّ 114ـ 111عالم ليبيا، الطاهر أحمد الزاوي: ـ ينظر في ترجمة الّشاعر أ  8

، الدار الجماهيرّية 11م، وأحمد الّشارف: دراسة وديوان،علّي مصطفى المصراتي: 2004، 3ط
م، ومعجم الّشعراء الّليبيّين )شعراء صدرت لهم 2000هـ، 1430، 3للنشر والتوزيع، مصراتة، ط
م، 2008، 1شر، طرابلس، ليبيا، طباعة والنّ ، دار مداد للطّ 1/77 دواوين(، عبد هللا مليطان:

ساء من العرب والمستعربين والمستشرقين لخير الدين جال والنّ واألعالم قاموس تراجم ألشهر الرّ 
 م . 2002، 15، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ط 1/134الزركلي: 

 .64ـ  أحمد الشارف )دراسة وديوان(:  9
 .102ــ  100: المصدر السابقهي في ـ و  10
، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 782ينظر المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة: )كرر( ـ11

 م.2005هـ، 1426، 4ط
 .24لسانّيات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب: ينظر ـ  12
 ، المركز الثقافيّ 118،119ـ ينظر نسيج النّص، بحٌث فيما يكون به الملفوظ نّصًا: األزهر الزناد:  13

 م.1993، 1العربّي، بيروت، ط
، 111ــ 109ـ ينظر البيان في روائع القرآن، دراسة لغوّية وأسلوبّية للّنّص القرآنّي، تمام حّسان:  14

 م.1993هـ، 1431، 1عالم الكتب، القاهرة، ط
 (.105ــ سورة اإلسراء: من اآلية ) 15
 (.39ـ سورة المائدة: من اآلية ) 16
 ، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطنيّ 188ـ بالغة الخطاب وعلم الّنّص، د. صالح فضل:  17

 م.1992، أغسطس، 164للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العدد: 
 .106ـ  ينظر علم لغة الّنّص:  18
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، ونحو النّص اّتجاه جديد في الّدرس الّنحوّي، أحمد عفيفي: 107، 106المصدر السابق: ـ ينظر  19
 م.2001، 1، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط106

، ترجمة: د. أحمد 458، 457ـ ينظر النظرّية الّشعرّية، بناء لغة الّشعر الّلغة العليا، جون كوين:  20
 م.2000درويش، دار غريب للطباعة والّنشر، 

ـ ينظر أثر الّتكرار في التماسك الّنصّي، مقاربة معجمّية تطبيقّية في ضوء مقاالت د. خالد المنيف،  21
القرى لعلوم الّلغات وآدابها، العدد الثامن،  ،  مجلة جامعة أمّ 24،25د. نوال بنت إبراهيم الحلوة:

 م.2012هـ، مايو 1433رجب، 
في القصيدة أيضًا ورود صيغة الجمع األعداء واسم الجمع العدا،  كرار الجزئيّ ـ من أمثلة التّ  22

وصيغتي المصدر إنعام وتنّعم، وصيغتي المصدر والجمع سقامي واألسقام، والّرباط والّروابط، 
د عدد من اشتقاقات الجذر )سلم( فيها مثل السالم، وصيغتي الجمع الجسوم واألجسام، وتردّ 

مفردة وأخرى  ةً ر )نور( مثل تنّور، ونور، وورود بعض األسماء مرّ تسلموا، سالمة، اإلسالم، والجذ
 مجموعة، منها، النفس والنفوس، ومعشر ومعاشر، والقوم واألقوام، ويوم واألّيام.

، تحقيق محّمد أحمد هـ(911)ت ـالمزهر في علوم الّلغة وأنواعها، عبد الّرحمن جالل الّدين الّسيوطيّ  23
 ، دار الحرم، القاهرة، د.ت.3، ط1/369جاد المولى وآَخَرين: 

 .446ـ ينظر المعجم الوسيط: )سلم(  24
 .1013: )وجد( صدر السابقـ ينظر الم 25
ـ ينظرلسان العرب ألبي الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم بن منظور اإلفريقّي المصرّي  26

 م. 2000،  1، دار صادر ، بيروت ، ط  12/224هـ(: )قوم( 711)ت
، دار الشباب، القاهرة، 5، ترجمة كمال بشر، ط97ر الكلمة في الّلغة، ستيفن أولمان: ـ دو  27

 م.1998
 ـ ينظر المصدر السابق: الموضع نفسه. 28
 .م1998، 2، دار المعرفة الجامعّية، ط133ـ ينظر الكلمة دراسة لغوّية معجمّية، حلمي خليل:  29
، الهيئة المصرّية العاّمة 82ـ البدبع بين البالغة العربّية والّلسانّيات الّنصّية، جميل عبد المجيد:  30

 م.1998للكتاب، 
 .10/192، و)عطف( 10/87: )عرج( لسان العربـ ينظر  31
 .13/46، و)كرر( 12/42: )قدم(صدر السابقـ ينظر الم 32
 .10/261، و)علل( 7/211: )سقم( صدر نفسهينظر الم ـ33

 .5/335( ا: )دو صدر نفسهـ ينظر الم 34
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 .763، و) قنن( 493ـ ينظر المعجم الوسيط: )شمخ(  35
 .847، و)لوم( 590: )عذل( صدر السابقـ ينظر الم 36
 .1000، و)هون( 310، و)ذلل( 222ل( : )خذصدرنفسهـ ينظر الم 37
 .446، )سلم( 213: )حيي( صدرنفسهـ ينظر الم 38
ـ منها الخطب والمصاب بمعنى األمر الشديد والّشدة النازلة، ومنها العقول واألحالم لما يكون به  39

 نازع والخصام لالختالف وتجاذب الشيء، وغير ذلك.التفكير ويميز به بين الحسن والقبيح، والتّ 
 .83ع بين البالغة العربّية والّلسانّيات الّنصّية: يـ البد 40
 .108الّنّص:  ـ ينظر علم لغة 41
 .25، ولسانّيات الّنّص للخطابي: 139، وأصول تحليل الخطاب: 108: المصدر السابقـ ينظر  42
 .108ـ  ينظر علم لغة الّنّص:  43
 .83ع بين البالغة العربّية والّلسانّيات الّنصّية: يـ ينظر البد 44
، تحقيق 3/335هـ(: )صحب( 953معجم مقاييس اللغة ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرّيا )ت ـ45

 م. 1979هـ،  1399الم محّمد هارون، دار الفكر، عبد السّ 
 م.  1998، 5، عالم الكتب، ط 74علم الّداللة ألحمد مختار عمر: ـ 46
 ، دار الفكر العربّي،القاهرة، د.ت.11عبير اللغوّي، محمد حسن عبد العزيز:ـ المصاحبة في التّ  47
، 244معجم جديد للترجمة من العربية إلى اإلنجليزية، محّمد محّمد حلمي هليل:نفيذ: ـ في طور التّ  48

 م.2000الث، مارس، ن، العدد الثّ و امن والعشر مجلة عالم الفكر، المجلد الثّ 
 .13ـ ينظر المصاحبة في التعبير اللغوّي:  49
 .25ـ لسانّيات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب:  50
 ، القاهرة، د.ت.ر، دار قباء للنش157ـ مدخل إلى علم الّلغة، محمود فهمي حجازي:  51
 .15،16ـ ينظر المصاحبة في التعبير اللغوّي:  52
 .119عر في ضوء معايير الّنصّية: ، والّنحو وبناء الشّ 11: در السابقالمصينظر ـ  53
ع بين البالغة العربّية والّلسانّيات ي، والبد120عر في ضوء معايير الّنصّية: ـ ينظر الّنحو وبناء الشّ  54

 ,Haliday & Ruqaiya Hasan, Cohesion in English ، نقاًل عن:107،108الّنصّية: 
p. 285 . 

 .60عبير اللغوّي: ـ ينظر المصاحبة في التّ  55
 .119ـ  109العربّية والّلسانّيات الّنصّية: ع بين البالغة يـ ينظر البد 56
 .108: مصدر السابقـ ينظر ال 57
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 .121ـ ينظر الّنحو وبناء الشعر في ضوء معايير الّنصّية:  85
 .153ـ  ينظر علم لغة الّنّص:  59

 .109: المصدر الّسابقـ  06
، دار 161صّي، عبد هللا خضر حمد: رابط النّ ّص القرآنّي، دراسة تطبيقّية في التّ ـ ينظر لسانّيات النّ  61

 القلم، بيروت، لبنان، د.ت.
 .12/206ـ ينظر لسان العرب: )قنن(  62
 .6/13: )ذأب( المصدر السابقـ ينظر  63
: هـ( 538خشرّي )ت مـ ينظر أساس البالغة ألبي القاسم جار هللا محمود بن عمر بن أحمد الزَّ  64

 1419، 1تحقيق محّمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمّية، بيروت ، لبنـان، ط 2/72)قرم( 
 م. 1998هـ، 

 .80ـ ينظر علم الّداللة، ألحمد مختار عمر:  65
المخّصص ألبي والي، وينظر في معاني هذه األلفاظ  وأوصافها لى التّ ع 30، 11، 4ـ في األبيات  66

، 70 /10 :هـ(458المعروف بابن سيده )ت  حوّي اللغوّي األندلسيّ سماعيل النّ إالحسن علّي بن 
 ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د . ت.113، 105

عيل بن عبد هللا المعروف بابن األجدابّي ــكفاية المتحفِّظ في الّلغة ألبي إسحاق إبراهيم بن إسما 67
، تحقيق الّدكتور السايح علّي حسين نشر جمعية الّدعوة 174هـ(: 470الطرابلسّي )ت نحو

 م.1989ة، طرابلس، ليبيا، اإلسالمّية العالميّ 
حيثالهيام  4/61غف، وحيث العشق والشّ  60 /4المخّصص:  ـ ينظر في معاني هذه األلفاظ 68

، حيث )باب في الحب 55ظ: زوع، وينظر أيضًا كفاية المتحفّ حيث الغرام والنّ  4/62والوجد، و
 والموصوف به(.

)حيث فصل في ترتيب  211هـ(: 430ـ ينظرفقه اللغة وأسرار العربّية ألبي منصور الّثعالبي )ت 69
، 2الحب وتفصيله(، تحقيق: الّدكتور ياسين األيوبّي، المكتبة العصرّية، صيدا، بيروت، ط

 12ـ9م،  و نشوة السكران من صهباء تذكار الغزالن، محمد صديق حسن خان: 2000هـ، 1420
 هـ.1296)حيث فصل في مراتب العشق وأسمائه وصفاته(، مطبعة الجوائب، القسطنطينية، 

 .162ـ لسانّيات النّص القرآنّي:  70
هـ، 1431، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 9ـ ينظر من قضايا الّلغة والّنحو، فتح هللا أحمد سليمان:  71

 م.2010



 
ِّ
ص

ّ
 يف بناءِ الن

ّ
بط املعجمي

ّ
 الر

ُ
ة
ّ
 فاعلي

ّ
عري

ّ
 د.سمية رمضان خبيزة   الش

 
   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -المؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة العربية بكلية اآلداب 

  

30 

، تحقيق محمد حجي ومحمد 18ـ3/16ـ ينظر زهر األكم في األمثال والحكم، للحسن اليوسي:  72
ا اللغة م، ومن قضاي1981هـ، 1401، 1األخضر، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط

 .26: ّنحووال
 ريع[:ـ من ذلك قول أبي نواس ]من السّ  73

 وردَ ـــــــــــــــــال مُ ـــــــــــــــــــــــٍس                   ويلطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّر من نرجــــــــــــــي فيذري الــــــــــــيبك
 اِب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّــــــــــــنبعُ 
 م.1982هـ، 1402، تحقيق غريغور شولر، دار فرانتر ستاينر، فيسبادن، 4/15ديوانه: ينظر 

 هـ(  ]من المنسرح[: 857وقول اإلمام الّصوليالعباس محمد بن صول، أبو إسحق )ت 
ٍس ـــــــــــــــــــــــــــــــــُر من نرجــــــــــُر ندًى                   يقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع قطــــــــــــــــــــــــــــــــَك الّدمــــــــــــــــــكأّن تل

 ى وردِ ــــــــــــــــــــــــــعل
هـ(: 733ويري )ت نهاية األرب في فنون األدب، شهاب الدين أحمد بن عبد الوّهاب النّ ينظر 
، دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، 1، تحقيق مفيد قميحة وحسن نور الدين، ط2/263،275

 م.2004هـ، 1424
 م.1993هـ ، 1414، دار صادر، بيروت، لبنان،2، تحقيق سامي الّدهان، ط84ـ وهو في ديوانه: 74
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 حروف اجلر يف شعر اهلادي عرفة )دراسة حنوية داللية (

 
 د. زينب حسين مولود الرجيبي

 كلية التربية  أبو عيسى 

 جامعة الزاوية

 

 المقدمة

الحمد هلل الذي أنزل القرآن الكريم بلغة العرب فزادها قوة بين اللغات ،وجعل لنا العلم وسيلة لتحقيق    
 أسمى المقاصد ، والصالة والسالم على األنبياء والمرسالين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الذين .

ف أو أداة معنى لكل لغة قواعد تؤدى بها الحروف والكلمات ، وضوابط تخضع لها ، ولكل حر    
دقيق يؤديه ، فيضيف على التركيب المعنى المراد، وبذلك يساعد في التعبير عّما يدور بالذهن 
إليصال المعاني المقصود بصورة صحيحة ودقيقة ،وَبْعَد أن ُسنت قواعد اللغة العربية من أفواه العرب 

النصوص القرآنية والشعرية  في البادية توجه البحث العلمي الحديث إلى تطبيق هذه القواعد على
وإبراز دورها في إظهار المعنى ، والكشف عن كيفية توظيفها من خالل هذه النصوص لتأدية المعاني 

 المختلفة المقصودة.
والشعر يعكس لنا حالة الشاعر النفسية ، والظروف السياسية واالجتماعية المحيطة به، لذا جاء    

دي عرفة ، فكان عنوان البحث )حروف الجر في شعر الهادي البحث دراسة تطبيقية على شعر الها
عرفة دراسة نحوية داللية( ،واقتصرت فيه على النصوص الشعرية في كتاب )الهادي عرفة شاعرًا 
وأديبًا( ، واتبعت فيه المنهج الوصفي التحليلي ، مراعية في إيراد حروف الجر الترتيب الهجائي  
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م الثنائي وهكذا ،وذكر المعنى األصلي للحرف ، ثم األكثر ورودًا في ،وعدد أحرفها فأبدأ باألحادي ث
 شعر الهادي. 

والذي دفعني إلى دراسة هذا الموضوع التعريف بشاعر ليبي إذ أّن الشعر الليبي ال يحظى باهتمام    
 كبير من قبل الباحثين العرب ،ومحاولة في إبراز ما تؤديه حروف الجر من دالالت متنوعة في شعر

 ابن عرفة ،ومدى اتفاقها مع القاعدة .
وتكمن أهمية هذه الدراسة في معرفة مدى اطراد القواعد اللغوية وأثرها في توجيه المعنى من خالل    

تطبيقها على شعر الهادي ،وفي إبراز آراء علماء العربية في حروف الجر ودالالتها المختلفة 
 ن اإلخالل بالمعنى .،والحرص على استعمالها استعمااًل صحيحًا دو 

وتهدف هذه الدراسة إلى إظهار دور حروف الجر في رسم الصور المختلفة التي اعتنى بها الشاعر    
 في ذهن المتلقي ، وإيضاح دور السياق في توجيه معنى حروف الجر الواردة في شعر الهادي .

 تمة والفهارس، وذلك كاألتي:وسيبنى البحث على ثالثة مباحث تسبقهم مقدمة وتمهيد وتليهما الخا   
 المقدمة : ذكرت فيها أسباب اختيار الموضوع، وأهميته ، وأهدافه ، والمنهج المتبع ، وخطة البحث.   
 التمهيد : تناول نبذة مختصرة عن الشاعر الهادي عرفة   
ا حروف الجر األحادية : درس حروف الجر المكونة من حرف واحد ، واقتصر على المذكور منه   

 في شعر الهادي.
حروف الجر الثنائية : اقتصر على حروف الجر المكونة من حرفين والتي استخدمها الهادي في     

 شعره .
 حروف الجر الثالثية : ُدرس منها ما هو موجود في شعر الهادي.    
 حروف الجر الرباعية : تناول حّتى فقط ؛ ألنه لم يأت غيرها في شعر الهادي.    
 الخاتمة :تناولت أهم النتائج التي توصل إليها البحث.    
 فهرس المصادر والمراجع.     

 التمهيد:
 الهادي عرفة :

، وقيل  1م في منطقة قصر خيار بقرية العلوص1910هو الهادي الصغير بن عرفة ،ولد الهادي سنة 
 2م1913سنة 
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 تعليمه:
درس بزاوية سيدي عبد السالم األسمر ،ثم بزاوية  أول تعليم له كان في كتاتيب بلدة قماطة ، ثم

األبشات بالزاوية ، وبعدها رحل إلى األزهر الشريف لتحصيل العلم فنال شهادة التخصص في التربية  
 م .1945، ورجع إلى وطنه سنة 

 عمله:
ومديرًا لمعهد اشتغل مدرسًا بالمعهد األسمري في زليطن،ثم عمل مدرسًا في الثانوية، ثم عين مفتشًا 

المعلمين بطرابلس ، ومديرًا لمعهد اإلدارة العامة، ثم عين عميدًا لبلدية الخمس، ثم مديرًا لألوقاف 
 3بطرابلس ، ثم مديرًا إلدارة الزكاة بوزارة الخزانة.

 شعره :
من خالل هذه الدراسة تبين أنه لم يكن له أشعار كثيرة محفوظة ،وأغلب شعره يعكس لنا الحالة    

السياسية واالجتماعية للبالد آنذاك ، فجاء شعره في ذكر مدن ليبيا وتصوير حنينه لها ،وذكر 
مثل في االستعمار وظلمه للشعب، وحبه لدول الجوار، وله قصيدة في الرثاء والهجاء ،وشعر قصصي ت

 قصيدة الراعي ، وغيرها، وامتاز أسلوبه في كل هذا  بالسهولة والوضوح .
 وفاته:

 .4توفي في الثاني من شهر سبتمبر عام ثالثة وسبعين وتسعمائة وألف ميالدي
 حروف الجر :

حروف الجر  الباء والتاء  والكاف و الالم و الواو وعن وفي وكي مذ ومن وإلى وعلى ومنذ وخال    
ولعل وحّتى وحاشا ولوال ، اختصت بالدخول على األسماء، وكل حرف منها له معان متعددة  وعدا

يحددها السياق الواردة فيه،وتعمل الجر فيما بعدها سواء كانت زائدة أم غير زائدة ، فالعمل 
المخصوص باألسماء الجر،قال المرادي: " فأما المختص باألسماء فال يخلو من أن يتنزل منه منزلة 
الجزء أو ال فإن تنزل منه منزلة الجزء لم يعمل كـ)الم( التعريف ، وإن لم يتنزل منزلة الجزء فحقه أن 
يعمل ألن ما الزم شيئًا ، ولم يكن كالجزء منه أثر فيه غالبًا ، وإذا عمل فأصله أن يعمل الجر ، ألنه 

 5العمل المخصوص باالسم..."
شعر الهادي عرفة األحادية والثنائية والرباعية إن  وسنتحدث هنا عن حروف الجر الواردة في   

 وجدت في شعره ، مراعية في ذلك الترتيب األلفبائي.
 حروف الجر األحادية :

سيدرس هذا المبحث حروف الجر المكونة من حرف واحد ،ويقتصر على ما ورد منها في شعر    
 الهادي.
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 الباء: 
 جاء فيه ، نذكر منها ما جاء في شعر الهادي:حرف جر يفيد معان عدة حسب التركيب الذي    
 اإللصاق : – 1

هو أصل معانيها ويقصد به اتصال الشيء بالشيء اتصااًل مباشرًا، قال سيبويه : " وباء الجر إنما    
هي لإللزام واالختالط ، وذلك قولك خرجت بزيد ودخلت به وضربته بالسوط ، فما اتسع من هذا 

 . 6الكالم فهذا أصله"
: حقيقي ، وهو ما كان مباشرًا للمجرور، نحو :أمسكت بزيد إذا قبضت على 7واإللصاق نوعان   

 شيء من جسمه ، أو على ما يحبسه ، قال الهادي في هذا المعنى:
  8والتَف بدٌر بالكساِء مشمرًا             وأهاَب بالقطعاِن غير محابِ    
اإللصاق ( ،لتبين للسامع شدة التصاق بدر بالكساء أفادت الباء في )بالكساء( معناها األصلي )   

وتشبثه به ليقيه البرد الشديد ، فهذا البيت من قصيدة قالها بمناسبة هطول الثلج بالجبل الغربي يصف 
فيها حال الراعي، ودلْت الباء في الشطر الثاني )أهاب بالقطعان( االستعالء مع احتفاظها بمعناها 

الشاعر بالقطعان مع استعالئه عليهم ،وعملت الباء الجر في كال  األصلي، لتفيد مدى التصاق
 الموضعين.

وإلصاق مجازي ،وهو ما كان قريبًا من المجرور وغير مباشر له ، نحو : مررت بزيد ؛ أي ألصقت  
 المرور بمكان قريب منه ، قال الهادي:

 9ومررُت ثّم بمعبــٍد              وبشاطئ  ضٍح رحيـــبِ    
صق الشاعر مروره أثناء زيارته لمدينة درنة بمكان قرب معبد وشاطئ واسع خال من الشجر ، أل   

 فأفادت الباء في كال الشطرين )بمعبد،بشاطئ( اإللصاق المجازي.
 :10الظرفية  -2

هي التي يحسن مجيء )في( موضعها، وغالبًا ما تدخل على االسم الذي يخص الزمان أو المكان،    
 ا المعنى في شعر الهادي قوله:ومن مجيئها بهذ

  11ومغانيا  بقماطٍة سقيا لها          وهوى تبنَك في أبى األصنامِ    
دخلت الباء هنا على االسم الذي يخص المكان لتفيد الظرفية ، أي مغاني في قماطة ،فدلت على    

ما يخص الزمان في  أّن المغاني في قماطة كثيرة حتى كأنها لصيقة بها ، ومما دخلت فيه الباء على
 شعر الهادي ،قوله:

  12الفجُر ِمن تحت الدجى يتثوُر           والطيُر غرَد بالصباِح يبشرُ    
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هذا البيت من قصيدة فرح األشقاء وفيه يتكلم عن اندحار اإليطاليين ،وأراد هنا بالفجر تحرر ليبيا ،   
وجاءت )من( لتفيد ابتداء الغاية في الزمان ، فظهور الفجر  وسطوعه بداء من الظالم ، وأراد الشاعر 

لفجر بداء سطوعه من زمن قبل بـ)الدجى( الفترة الزمنية التي كانت تسيطر فيها إيطاليا على ليبيا ،وا
 -الدجى ،وبتحررها بزغ فجرها وأزال ظالم االستعمار، و دخلت الباء في هذا البيت على الصباح 

لتفيد الظرفية الزمنية  مع مالحظة معنى اإللصاق فيها ، فالطير أكثر  –وهو اسم اختص بالزمن 
ستخدامها للداللة على الظرفية ، و تغريده في الصباح حتى صار تغريده لصيقًا بالصباح ، فحسن ا

 كل هذا يعكس لنا حالة الشاعر النفسية  و ما يشعر به من فرح لتحرر بالده.
 االستعانة: -3

؛ أي أنها لما ُيعين على حصول فعلها ، مثل  13هي التي تدخل على آلة متعلقها أو ما في حكمها   
 :كتبت بالقلِم ، قال الهادي :

 14وعاَد يلوُح بالقضيبِ                    ثّم أنثنى مستبشراً    
تلمح في هذا البيت فرحة الشاعر واستبشاره، وكل هذا بسبب زيارته مدينة درنة بعد عودته من    

 األزهر ، واستعان بالسيف إلظهار فرحته،وهذا المعنى أفادته الباء التي جرت ما بعدها )بالقضيِب(.
 السببية :  – 4

بب وقوع الفعل ، قال ابن مالك " وباء التعليل هي التي يحسن غالبًا في هي التي تدل على س   
 15موضعها الالم..."

 فلربما هلَك التكرُم والجدى              والمعتفون بهلِك شخٍص خيرِ    
هذا البيت من قصيدة )دمعة على بطل( يرثي فيها عون سوف المحمودي  ألقاها في حفل تأبينه،    

ون سبب في هالك التكرم ، وهذا المعنى أفادته الباء )بهلك( ،وكأن بوفاته تنتهي وفيه جعل هالك ع
هذه الخصال الحميدة، وهو بهذا يبالغ في التصاق هذه الخصال بالمرثي ، وبدأ البيت بـ)ربما(  التي 

 تفيد التكثير ليدل بذلك على قلة من يتصف بها.
 وقال أيضًا في هذا المعنى:   
 16هبًة لتخاذٍل             تشقى بفتنتِه البالُد وتقهرُ أيظلُّ قومي ن   
هذا البيت من قصيدة )فرح األشقاء( التي قالها إثر اندحار اإليطاليين في الحرب العالمية الثانية     

ال تحتاج إلى جواب وإنما لذا تجده متخوفًا من عودة الماضي األليم ، فجاء بجملة من التساؤالت التي 
من عودة االستعمار إلى البالد ، منها هذا البيت الذي يتساءل فيه هل سيستمر قومه في إلظهار خوفه 

الذل و الخضوع والتخاذل الذي بسبب فتنته تشقى البالد وتقهر ، فأفادت الباء بذلك التعليل في قوله 
 )بفتنته(؛ لتبين سبب شقاء البالد وقهرها.
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 المصاحبة :ً  – 5
،ويفرق الجرجاني بين 17ويغني عنها وعن مجرورها الحال  هي التي يحسن في موضعها )مع(

، قال 18المصاحبة واإللصاق ،بأن اإللصاق يستلزم المصاحبة ، أما المصاحبة فال تستلزم اإللصاق
 الهادي :

   19وتصاعدْت أنفاسُه بشكاتِه                   ويلي على قومي ِمْن األروامِ    
بة ؛ أي تصاعدت أنفاسه مع شكاته، وجاء الشطر الثاني ليبين أفادت الباء في)بشكاته( المصاح   

 مما يشكو الشاعر ، فهو يشكو من ظلم الروم لقومه، ومعاناتهم  بسببهم.
 التعدية : -6

 ، قال الهادي:20هي الباء القائمة مقام همزة النقل في إيصال معنى الفعل الالزم إلى المجرور
  21سالْت بهن أباطٌح ورواب       وتفرقوا يبغوَن جمَع شوارد          

يصف الشاعر في هذا البيت حال الرعاة وهم يحاولون جمع أنعامهم التي جفلت بسبب هطول الثلج، 
فأفادت الباء في )بهن( التعدية ؛ ألن سال فعل الزم ال يتعدى إال بواسطة ،و)هن( ضمير بارز 

)بهن( على الفاعل )أباطح( الهتمامه متصل يعود على شوارد في محل جر بحرف الجر الباء، وقدم 
 باألنعام.

 الزيادة : – 7
 تأتي الباء زائدة في عدة مواضع نذكر منها ما جاء في شعر الهادي وهي    
 

 ، قال الهادي في هذا المعنى:22زيادتها في خبر ليس وزيادتها فيه قياسية
 23والموُت إن بدل الفتى ِمن نفسه         عزمًا وتضحية فليس بعابِ    
جاءت الباء في )بعاب( زائدة لتوكيد أّن الموت تضحيًة ليس معيبًا وال مشينًا لصاحبه ، والشاعر    

 هنا أراد الراعي بدر الذي ضّحى  بحياته النقاد األنعام من خطر الثلج.
 24تاء القسم:

حرف من حروف الجر اختصت بالدخول على اسم هللا تعالى ، وهي تفيد مع القسم التعجب ، نحو 
[، ففي هذا القسم )تاهلل( تعجبًا من كثرة ذكر ابنه 85وله تعالى: } تاهلِل َتْفَتُأ َتْذُكُر ُيوَسَف{ ]يوسف:ق

يوسف، قال األستاذ عباس حسن: " والتاء تفيد مع القسم التعجب ، وال تجر من األسماء الظاهرة إال 
 الرحمان(، –رب  –ثالثة )هللا 

، ولقد جاءت تاء القسم في موضع واحد من شعر الهادي ، 25ة"ومن الشذوذ أن تجر غير هذه الثالث
 قال:
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 26تاهلِل لهًوى تحرك ساكني           وامتد ليلي واجتفيتُ  وسادي   
هذا البيت من قصيدة قالها في حفل  استقبال أقامه الطلبة الليبيين بالقاهرة للعالم الباحث حسن    

التعجبي )تاهلل( فكأن في القسم تعجبًا من الهوى والشوق حسني عبد الوهاب وزير تونس ،فجاء بالقسم 
الذي تحرك بداخله للقائه فطال ليله ولم يستطع النوم ، ألن القادم ليس من بلده وإنما من بلد شقيق ، 

 وهذا يظهر لنا  مدى وطنيته وحبه لكل بالد العرب وأهلها.
 الكاف:

، وأصل معانيه التشبيه ويقع في 27الظاهر حرف جر يقع أصليًا وزائدًا، وال يجر إال االسم   
 :28نوعين

األول حسي،نحو قولك : األرض كرة كالكواكب األخرى؛ أي أنه يتمثل في تشبه جرم بجرم ، قال    
 الهادي في هذا المعنى:

  29ومشى الهوينى ثّم أطرَق برهًة            ثّم أنثنى كالخائِف المرتابِ    
ال أبي بدر الذي لحق ابنه في البرد الشديد بسبب سقوط الثلج ، يصف الشاعر في هذا البيت ح   

فجاء بالكاف )كالخائف( ليصور للمتلقي هيأة أبيه وحاله عندما تساقط الثلج واشتد البرد وابنه في 
الخارج يحاول حماية األنعام ، فأفادت الكاف تشبيه جرم بجرم) ثم أنثنى كالخائف( ، ألنه شبه األب  

 ف المرتاب، وعملت الكاف الجر فيما بعدها)الخائف(.وهيأته بالخائ
اآلخر معنوي،، نحو قولك : الذكاء كالكهرباء؛ أي أن يكون أحد طرفي التشبيه معنويًا، ولقد جاء    

 حرف الكاف في شعر الهادي بهذا المعنى، منها قوله:
 ُيهدي إلى رسِل المعارِف مدحًة          وتحيًة كالروضِة المعطاِر    
كنى الشاعر عن البعثة التعليمية القادمة من طرابلس إلى مصر برسل المعارف ، وهو في هذا    

البيت يشبه الشعر المتضمن المدح والتحية بالروضة العطرة،وقال معطار للمبالغة والتكثير، فهي على 
ه به، فنوع صيغة ِمْفَعال ، والتحية شيء معنوي وهو المشبه والروضة شيء حسي أو مادي وهو المشب

التشبيه معنوي، وأفادت إلى)إلى رسل المعارف( انتهاء الغاية في االختصاص فكل مختص غايته أن 
 يلحق بما هو مختص به.

 واو القسم :
من الحروف المختصة بالدخول على األسماء وتعمل فيها الجر ، وال تدخل إال على االسم الظاهر، 

 كون دائمًا محذوفًا ، ومن ، أي أّن عاملها ي30وال تتعلق إال بمحذوف
 مجيئها في شعر الهادي ، قوله:

 ظنوَك نفيعًا تحاوُل مأربًا               بجفائهم كَذُبوا وربِّ الَمْشَعِر    
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أفادت الواو هنا القسم ليؤكد للمتلقي كذب الحاقدون على عون بأّنه كان في حياته يبحث عن    
 ذي تتعلق به .منافعه وتحقيق مصالحه، وُحذف الفعل ال

 الالم :
، ويفيد معان عدة  يحددها 31من حروف الجر التي تجر الظاهر و المضمر ، ويسمى الم اإلضافة   

 السياق الواردة فيه ، نذكر منها ما جاء في شعر ابن عرفة
 الملك: – 1

، قال ابن يعيش : " الالم أصل حروف  32هو من أصل معانيها  ومعه االستحقاق واالختصاص   
اإلضافة ، ألن أخلص اإلضافات وأصحها إضافة الملك إلى المالك ،وسائر اإلضافات تضارع إضافة 

والبياض الملك ، فالملك نحو: المال لزيد ، وما ضارع الملك مثل قولك: اللجام للدابة ، والرأي لزيد ، 
؛ أي أن الم الملك تقع بين ذاتين المجرور بها هو المالك العاقل ، أو هو األعقل ، ولقد 33للثلج "

 جاءت بهذا في شعر ابن عرفة ، قال:
 34وبمكمٍن ناٍء ومر                            عى للعروبٍة غير موبِ         

عند ذهابه إلى درنة ،فأفادت الالم  هذا البيت من قصيدة درنة ، وهو هنا يصف ما مّر به   
)للعروبة( الملكية ؛ ألنها وقعت بين ذاتين المالك فيها هو العاقل المجرور )العروبة( ، فالمرعى ملك 
لجماعة من الناس ، ووصفه بأنه غير مورث للوباء ،وأفادت الباء في الشطر األول اإللصاق ، 

 ائي ومرعى العروبة.فالشاعر ألصق مروره بمكان يقرب من الموضع الن
 االستحقاق: – 2

ويكون مجرورها هو المستحق ، والملك واالستحقاق متقاربان  35تقع الم االستحقاق بين معنى وذات   
 في المعنى ويختلفان من وجهين: 

 .36األول : أن بعض األشياء تستحق وال يقع عليها الملك 
ق فيكون لما حصل ولم يحصل لكنه في حكم الثاني : أن الملك يكون لما حصل وتبث ، أما االستحقا

 .37الحاصل بسبب االستحقاق
 ولقد قال الهادي في هذا المعنى:   
 38الحكُم لتاريٍخ في شيِخ الفوا                  رِس ال لمرذوِل الخصائِل مفترِ    
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ًا وإنما معنى ، وقعت الالم في هذا البيت بين الحكم والتاريخ )الحكم لتاريخ(، وكالهما ال يمثل ذات   
فأفادت االستحقاق ؛فالتاريخ استحق الحكم على عون المحمودي ألنه شاهد على الوقائع وال يكذب، 
وينفي الشاعر في الشطر الثاني  استحقاق صاحب الخصال القبيحة الحكم على شيخ الفوارس ،فالالم 

أصحاب القلوب الضاغنة قال هنا وقعت بين معنى )الحكم( وذات )مرذول( وأراد بالمرذول الشامتون و 
 في البيتين السابقين: 

 والشامتوَن تباشروا وتغامـــزوا                     بأخـِس إيماٍء وأقبــِح منظــــرِ    
 لم ينَس بالخطِب الجليِل األكبرٍ  ومن العجائِب أن ضغَن قلوبهم            
رحيله ،وكنى عنه بشيخ الفوارس ، وكنى  فمثل هؤالء األشخاص ال يستحقون الحكم على عون بعد   

عنهم بمرذول ، وهو بهذا يرفع منزلته عليهم حتى بعد موته ، وأفادت )في( في الشطر األول )في 
شيخ الفوارس( معنى على ؛لتتضمن معنى الظرفية واالستعالء ،فالحكم مستعل على المحكوم داخل 

 فيه.
 االختصاص : – 3

 39ين ال يملك مجرورها اآلخر ، وإنما يختص بههي الالم الواقعة بين ذات   
 ومن مجيئها بهذا المعنى في شعر الهادي عرفة قوله:   
 40َمن للجفاِن الغرِّ يمألَها قرى                 لضيوفِه َمن للعريِن المقفرِ     
يعدد الشاعر محاسن المرثي )عون سوف المحمودي( في قصيدة دمعة على بطل، ويشير في هذا    

البيت إلى كرم ضيافته ،فجاء باالستفهام )من للجفان ...( كناية عن كرمه ، ومبالغة في اختصاصه  
بهذه الصفة  ؛ ألن في التساؤل عمن يحل محله بعد وفاته في إكرام الضيف يظهر أن الشاعر ال 
( يجد فيمن حوله من هو في مثل كرمه ، وأفادت الالم في الشطر الثاني )يمألها قرى لضيوفه

االختصاص ؛ ألن الضيوف ال يملكون الطعام المقدم إليهم  في الجفان وإنما استحقوه واختص بهم 
 بحكم أنهم ضيوف عون ، وعملت الالم الجر في كال الموضعين.

 :41التعليل  - 4
 هي التي يكون مجرورها علة وسببًا في حصول معنى عاملها ، قال الهادي :   
 42م                وأطرب لمرأى السادة األعالمهاهم أوالء مواطنوك فحّيه   
هذا البيت من قصيدة رحبتكمو دار تنادي أهلها التي شارك بها الشاعر في الحفل الذي أقامه نادي    

طرابلس الثقافي عندما جاءت بعثة من معلمي الجهات الشرقية إلى مصر ،وأراد بـ)مواطنوك ( هؤالء 
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ي شعور الفرح المعلمين ،وجاءت الالم لتفيد تعليل طلبه من السامعين الطرب ، وهذا يظهر للمتلق
المسيطر على الشاعر آنذاك بسبب رؤيته السادة األعالم بينهم ، و)مرأى( مجرور بالالم وعالمة جره 

 الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر .
 حروف الجر الثنائية:

 من حروف الجر ما جاء على حرفين ، نذكر منها ما ورد في شعر الهادي:
 عـن:
من الحروف التي تجر ما بعدها ،وتفيد عدة معان بحسب السياق الواردة فيه مع احتفاظها بمعناها    

 األصلي )المجاوزة( نذكر منها:
 المجاوزة: – 1

ُيقصد بها ُبعد ما قبلها عن مجرورها ، قال الرضي : " وعن للمجاوزة ،أي لبعد شيء عن المجرور    
، نحو : رميت عن القوس ، َبُعد السهم عن القوس بسبب الرمي بها بسبب إيجاد مصدر المعدى بها 

"43. 
:حقيقية كالمثال السابق ،ومجازية ، نحو أخذ العلم عن عالم ، فكأنه جاوزه  44والمجاوزة نوعان   

 بأخذ العلم عنه ، وقد يراد بها االبتعاد عن الشيء بسبب العجز .
 قوله:ومن مجيئها بمعنى المجاوزة المجازية في شعره ، 

 45هذي الكنانُة فانزلوا في ظلَها            وخذوا المعارَف عن أولي األبصارِ    
أفادت )عن( في هذا البيت المجاوزة ، فكأنهم جاوزوا أولي األبصار بسبب أخد المعارف عنهم    

 ،والشاعر هنا يدعو زمالءه لنزول مصر ألخذ المعارف عن علمائها.
  زة الحقيقية في شعر عرفة ، قوله:ومن مجيئها بمعنى المجاو    
 46لكنه ذاَق الحياَة مريرًة                   و لوى َعْن الوطِن المحبِب جيَدا   
هذان البيتان من  قصيدة )من مكابدات الطلبة الليبيين في مصر ومعاناتهم أثناء الدراسة( ، وفيه    

بسبب االستعمار، فأفادت )عن( المجاوزة  يبين سبب بعده عن الوطن ، وهو مرارة الحياة  في الوطن
الحقيقية التي تتمثل في بعد جرم عن جرم ، وكنى عن بعده عن الوطن بلوى عنقه عنه ، وكأنه 

 أعرض عنه ؛ لكراهة شيء فيه.
 التعليل: – 3

 أفادت )عن( في البيت الذي يليه التعليل مع مالحظة معناها األصلي )المجاوزة( ، قال الشاعر:    
 لم أجتو الوطَن المحبَب عن قلى         حــاشاه أن يمسى لدي زهيَدا   
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ينفي الشاعر هنا أن يكون بعده عن الوطن بسبب البغض الذي يوصل إلى الترك ، فأفادت )عن     
،فجاءت )عن( ليكون ما بعدها علة وسببًا في حصول معنى 47( التعليل ،وهذا المعنى ذكره  النحاة 

 ما قبلها منفي )لم أجتو( فأن السبب منفيًا أيضاً عاملها ، وبما أن 
 في:
 حرف جر ثنائي اختص باألسماء ،ويفيد في التركيب عدة معان، نذكر منها :   
 الظرفية: – 1

هي أصل معانيها ، قال سيبويه : " و أما )في( فهي للوعاء ،تقول : هو في الجراب ، وفي الكيس    
، وهو في بطن أمه ، وكذلك هو في الُغل ؛ ألنه جعله إذ أدخله فيه كالوعاء له، وكذلك :هو في القبة 

ه ليقارب الشيء وليس ، وفي الدار ، وإن اتسعت في الكالم فهي على هذا ، وإنما تكون كالمثل ُيجاء ب
، فالظرفية هي احتواء الشيء شيئًا آخر كما يحوي الظرف المظروف ، و كما يحوي اإلناء ما  48مثله"

 .49في داخله
 .50والظرفية نوعان حقيقية ومجازية   
 الظرفية الحقيقية منها المكانية ومنها الزمانية قال الهادي:    

 في ذلك السهِل الخصيبِ          هيــا نؤسُس درنــــَة                 
هذا البيت من قصيدة درنة ، وفيه يتكلم عن أرضها الخصبة ، وكأنه هو من أشار بتأسيسها في    

هذه األرض ، فجاءت )في( لتفيد الظرفية المكانية حيث احتوى السهل الخصب درنة احتواء الظرف 
 المظروف، وهو بهذا يصف للمتلقي تربة درنة الجيدة.

 ومن الظرفية الزمانية قوله:   
 51أوْت مهاجَرنا وآسْت جرحنا                 في كلِّ يوِم كريهة وجالدِ    

من قصيدة تحية تونس ،وفي هذا البيت يشيد بفضل تونس على أشقائها الليبيين ،فلقد كانت تستقبل 
ا ، وكلما احتاجوا إليها ،وأفادت المهاجرين الليبيين إليها وتواسيهم في كل أوقات الشدائد التي مروا به

في الظرفية الزمانية ، فـ)كل يوم كريهة وجالد( هو الزمن الذي احتوى إيواء تونس للمهاجرين ، ومن 
 الظرفية الزمنية أيضًا قوله في رثاء المحمودي:

 52وأسكْب دموعَك وأبكِه شعرًا كما           فعلْت تماضُر في قديِم األعصِر    
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ي هذا البيت يدعو الشعراء إللقاء مرثية يبكوا فيها المحمودي و تخلد ذكره ، كما فعلت الشاعر ف   
الخنساء التي بكت أخاها )صخرًا( شعرًا في العصور القديمة ، وجاءت )في( لتفيد الظرفية الزمانية 

ار ،فأشعار تماضر في أخيها وبكائه كانت في العصور السابقة ، فهي الزمن الذي احتواها ، واخت
الخنساء للتشبيه ألنها بكت أخاها بحرقة ورثته بأشعار كثيرة  لشدة حزنها عليه ، وهذا يبين لنا شدة 

 حزن الهادي عليه.
 و من الظرفية المجازية في شعر الهادي ، قال :   

  53و نزلتُمو مَنا مكاَن أحبٍة                 و حللتُمو في موضِع األكرامِ       
صيدة )رحبتكمو( ،وفيه يخاطب معلمي ليبيا القادمين إلى مصر،معبرًا عن مدى حبه هذا البيت من ق  

لهم ،ومكانتهم في نفسه ، بإنزالهم عنده منزلة الكرام ، وجاء بـ)ِمْن( للداللة على الظرفية ،ألنها في هذا 
نحو :  الموضع وافقت )في( في معنى الظرفية، كما أنها تأتي بمعنى )في( إذا دخلت على الظروف ،

، فتقول :نزلتمو فينا مكان ...، وعدل الشاعر هنا عن )في( إلى )من( ؛ لتفيد  54قبل وبعد وبين ...
معناها األصلي)التبعيض( إضافة إلى الظرفية ؛ أي أن هذه المنزلة عند بعضهم ، وأفادت )في( في 

اشتمال الظرف للمظروف الشطر الثاني الظرفية المجازية ؛ألنها شغلت الفعل )حللتمو( فاشتملت عليه 
،فصار اإلحالل متضمنًا موضع األكرام تضمن الظرف للمظروف ، فالظرفية المجازية هي التي تشغل 

 . 55عاملها شغاًل يجعلها تشتمل عليه اشتمال الظرف للمظروف
 :56موافقة )من( في التبعيض – 2

 مما قاله الهادي في هذا المعنى:   
وا ولما يقطعُ      57وا                 في منهِج العلِم بريَداأخواُنَنا ُردُّ

أفادت )في( هنا التبعيض الذي تفيده )ِمْن( مع احتفاظها بمعناها األصلي )الظرفية( ؛ أي أّن       
الطلبة الذين ُقطعت عنهم مخصصاتهم الشهرية في مصر وردوا إلى بالدهم لم يقطعوا من منهج العلم 

ى الظرفية فمنهج العلم يحوي الطلبة كما يحوي اإلناء ما بداخله ،وهذا بريدًا مع احتفاظها بالداللة عل
 دليل على شدة حرص الطلبة الليبيين على تحصيل العلم . 

 المصاحبة : – 3
[ ، أي مع 32هي التي يحسن موضعها )مع( ، نحو قوله تعالى : } َفَأْدُخِلي ِفي ِعَباِدي{ ] الفجر :    

 58عبادي.
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 قال الهادي:
 59أما أبو بدر فظلَّ نهاُرُه               بالحي في نفٍر ِمْن األصحابِ      
أفادت )في( )في نفر ...(  المصاحبة؛ أي مع نفر، وأفادت الباء)بالحي( الظرفية المكانية ؛ أي في    

 الحي .
 من :

 حرف جر ثنائي ، يفيد عدة معان ، منها:    
 التبعيض: – 1

لتبعيض إذا حسن مكانها بعض ، قال سيبويه : " تكون أيضًا للتبعيض ، تقول تأتي )ِمْن( بمعنى ا   
، و" تعرف )ِمْن( التبعيضية بأن يكون هناك  60: هذا من التوب ، وهذا منهم ، كأنك قلت بعضه"

 61شيء ظاهر وهو بعض المجرور بـ)من( ، ... أو مقدر..."
 قال الهادي :   
 62ملكْت علي عواطِفي وفؤاِدي         تلَك المغاني ِمْن روابي تونس      
أفادت )ِمْن( في هذا البيت التبعيض ،فالمغاني بعض روابي تونس، و)تلك( تعود على مرابض   

 األساد في البيت السابق ، قال :
 كال وال حبُّ السالفةِ  شاقني              لكن ذكرُت مرابَض األسادِ    

 شجعان وأقوياء كاألسود . والشاعر بهذا يمدح شعب تونس بأن منهم
 التعليل : – 2

، ومن مجيئها بهذا المعنى في  63تفيد )ِمْن( التعليل عندما يكون مجرورها علة في حصول متعلقها   
 شعر الهادي ، قوله في قصيدة فرح األشقاء:

  64والكوُن هبَّ ِمْن الرقاِد وقد سرى        طلق من النسِم العليِل معّطرِ     
أفادت )ِمن( في هذا البيت التعليل ، فالكون معطر بسبب النسم العليل ، وأستعار الشاعر الرقاد من    

ها مسيطرًا اإلنسان للكون ، ألنه أراد  الناس الذين يعيشون فيه في تلك الفترة التي كان االستعمار في
على الوطن، وأراد بالنسم الحرية، وبالرقاد الذل والخضوع ، وأفادت )ِمْن( في )هّب من الرقاد ( ابتداء 
الغاية في الزمان؛ أي أن الشعب بدأ ثورته من الرقاد ، وقد تكون تعليلية ، أي أنه ثار بسبب الذل 

 والخضوع.
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 بيان الجنس : – 3   
تأتي )ِمْن( لبيات المقصود من الجنس العام الذي قبلها أو بعدها ، و"تعرفها بأن يكون قبل)ِمن( أو    

 بعدها مبهمًا يصلح أن يكون المجرور بـ)ِمن( تفسيرًا له ، وتوِقع 
 ،قال الهادي في هذا المعنى : 65اسم ذلك المجرور على ذلك المبهم"

 66بيُض الوجوِه أعزة أخيارُ     هلِل أنتم ِمْن شباٍب زاهٍر          
جاءت )ِمن( هنا لبيــان جنـــس الضمير )أنتم( في قولــه )هلل أنتم من شباب زاهر( ،أي أنتم الشباب    

الزاهر ، والمراد منه مدح هؤالء الشباب ،ومبالغة في مدحهم استخدم التعجب السماعي )هلل( ، فهذا 
 البيت من قصيدة معلمي الجيل الجديد .

 ابتداء الغاية : – 3
 وُيراد بها ابتداء الغاية في المكان أوفي الزمان، قال الهادي :

 67يا أيها الضيُف الكريُم تحيًة            من ناشئ لما يكْن مجدوَدا   
أفادت )ِمن( في قوله )تحية من ناشئ( ابتداء الغاية في المكان ، ألن الناشئ ُينزل منزلة    

.ولقد  68ن فالن إلى فالن ، وإفادتها هذا المعنى متفق عليه ،ذكره المراديالمكان،وهذا كقولهم: م
جاءت بمعنى ابتداء الغاية في الزمان في موضع واحد من شعر الهادي ُذكر أثناء الحديث عن داللة 

 الباء على الظرفية الزمانية .
 اإللصاق :  – 5

 موافقة الباء في معنى اإللصاق ، قال الهادي:   
 69يُم مضمخ النفحاِت                  مــِـن نــــــــــد وطيــــــــــِب هّب النس

أفادت )ِمن( في هذا البيت اإللصاق وهو المعنى الذي تفيده الباء مع احتفاظها بمعناها األصلي    
 )التبعيض( فنفحات النسيم مضمخ ببعض الندى والطيب ، ملتصق به. 

 
 حروف الجر الثالثية:

 الجر تتكون من ثالثة أحرف ، منها: بعض حروف    
 إلى :

 من حروف الجر الثالثية التي تجر ما بعدها من األسماء ، و تفيد في التركيب عدة معان    



 د.زينب حسين الرجيبي   حروف اجلر يف شعر اهلادي عرفة )دراسة حنوية داللية (

 
   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -المؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة العربية بكلية اآلداب 

  

45 

 نذكر منها ما ورد في شعر الهادي:
 انتهاء الغاية: – 1

والمكان وغيرهما ، ويراد بها انتهاء الغاية مطلقا في الزمان  70هو أصل معانيها وأكثرها استعمااًل     
 .72، وبذلك تفيد انقطاع معنى عاملها  بوصوله إلى االسم المجرور بعدها واتصاله به71
 ومن مجيئها بهذا المعنى في شعر الهادي ، قوله :   
 73وسْل الرفاَق َعْن النزيِل وشأنِه         ما بالهم خفوا إليِه وفوَدا   
يتكلم الشاعر في هذا البيت عن موظف اإلدارة البريطانية الذي أوفدته إلى الطلبة الليبيين في مصر    

لدراسة أوضاعهم بعد قطع مخصصاتهم الشهرية عنهم ، يصف فيه حال الطلبة الليبيين عند سماعهم 
ومه ، فجاءت )إلى( لتفيد انتهاء الغاية المكانية ، أي أّن انتهاء غاية إسراعهم وتوافدهم هو الموظف بقد

 البريطاني، وبدأ البيت بالطلب )سل( لحمل المتلقي على اإلحساس بمعاناتهم.
 وقال أيضًا من قصيدة الراعي:   
 74وغدوا يرافقهم إلى المرعى فتى       كالصقر في أصحابه األنجاب   
الواو في )غدوا( تعود على الرعاة في البيت السابق ، واعترض بين الفعل )غدوا( وما تعلق به )إلى    

المرعى( بالجملة الفعلية )يرافقهم( الهتمامه بالفتى الذي يرافقهم، فالقصيدة قيلت فيه ، وأفادت )إلى( 
لموضع الذي انتهى عنده غدو الرعاة ، فدلت )إلى( انتهاء الغاية المكانية ،وجاء الشطر الثاني يصف ا

الفتى ،فشبهه بالصقر )كالصقر( في القوة والشجاعة مستخدمًا الكاف الجارة، وأفادت )في( معنى بين 
الظرف للمظروف،  مع احتفاظها بمعناها األصلي )الظرفية( ، فهو كالصقر بينهم وهم احتووه احتواء

 ومن إفادتها انتهاء الغاية في غير المكان والزمان قوله:
 75أهدي إليَك أريجَها                       معطارًة ريا النسيبِ        

يخاطب الشاعر في هذا البيت مدينة درنة ، والهاء في )أريجها( تعود على تحية المذكورة في البيت    
لتفيد أّن انتهاء غاية إهداء أريج تحيته هو درنة ، وهذا يظهر للمتلقي مدى السابق له، وجاء بـ)إلى( 

 حّب الشاعر لها وشوقه لرؤيتها .
 االستعالء: -2

 جاءت )إلى( بمعنى )على( في شعر الهادي ، قال :   
 76وأهبْط إلى أرِض الكنانِة سالمًا         وأحمْد سراَك المضني المحموَدا   
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عدى بـ)على( ، وجاءت )إلى( لتفيد معنيين  االستعالء وانتهاء الغاية المكانية، فكل الفعل )أهبط( يت   
مستعل غايته أّن يلحق بما هو مستعل عليه ؛ فانتهاء غاية استعالئها وهبوطها  أرض الكنانة 

 )مصر(.
 معنى واو العطف:  – 3

 جاءت )إلى( بهذا المعنى في شعر الهادي ، قال :    
 77 تذوُد مناَمُه              سجن وتشريد إلى إعدامِ وتتابعْت صورٌ    
الشاعر في هذا البيت يتذكر العذاب والهوان الذي عانه الشعب الليبي بسبب االستعمار، األمر الذي   

أرّقه وأبعد النوم عن عينه،فأفادت )إلى( المشاركة وهو المعنى الذي تفيده واو العطف مع دالالتها على 
ي غير المكان والزمان ، والتقدير : سجن وتشريد وإعدام، فبدأ بالسجن وهو أهونها انتهاء الغاية ف

وانتهى باإلعدام ، وهو داخل في حكم ما قبلها لوجود قرينة تدل عليه فهو من الصور التي تبعد منامه 
 .78،كما أّن اإلعدام من جنس الصور، أجازه بعض النحاة

 على :
 سياق الوارد فيه، منها :حرف جر يفيد عدة معان بحسب ال   
 االستعالء : – 1

، أو على ما يقرب من  79هو وقوع معنى عاملها على مجرورها وقوعًا حسيًا أو معنوياً    
 ،ولقد جاءت بمعنى االستعالء الحسي في شعر الهادي ، قال:80مجرورها

 81وزعيمه كالصقر منطلق                 على طــــــرف ذنــــــــــوب   
 هاء في )زعيمه( تعود على الركب  في بيت قبله ، قال: ال   
 والركب يدأب ضاربًا                    بين السباسب و اللهوب   
وفي هذا البيت يشبه الشاعر الزعيم بالصقر مستخدمّا الكاف ، وأفادت )على( االستعالء الحسي ،    

 ه.فدلت بذلك استعالء زعيم الركب الجواد الكريم وتمكنه من
 ومن االستعالء المعنوي قوله:   
ْن عليَك فجدُّ مثلَك مقبٌل              والشؤُم سعد والعسيُر ميسرُ       82هوِّ
ن( إلى ابن الفالة     أفادت )على( في هذا البيت االستعالء المعنوي ،والشاعر هنا يوجه أمره )هوِّ

المذكور في البيت السابق ويريد كّل من هو وطني ، ويطلب منه أن يخفف على نفسه بتجاوز 
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إلى سعد الذكريات المؤلمة التي خلفها االستعمار في نفوس أبناء الشعب الليبي؛ ألن الشؤم سيتحول 
 والعسر إلى يسر بعد اندحار االستعمار، وجرْت على الضمير المتصل)عليك( واستعلى ما قبلها عليه.

 موافقة الباء في الداللة على االستعانة : – 2
 من مجيئها بهذا المعنى في شعر الهادي قوله :   
 83ساُروا على اسِم هللِا يحُدو ركبهم                عزم الشبــاِب وهمة األحـــرارِ    
الواو في )ساروا( تعود على البعثة التعليمية القادمة من طرابلس إلى مصر ، فهذا البيت من قصيدة    

هنا االستعانة وهو  أمعلمي الجيل الجديد، ولقد استعانوا في سيرهم لطلب العلم باسم هللا ،فأفادت )على(
المعنى الذي تفيده الباء فخرجت بذلك عن معناها األصلي ؛ ألنه ال يجوز استعالء  األقل شئنًا على 

 من هو أعظم شئنًا .
 موافقة )من( في الداللة على ابتداء الغاية:  -3
[  2اِس َيْسَتْوُفوَن{ ]  المطففين:تأتي)على( بمعنى )ِمْن( نحو قوله تعالى: } الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّ   

 . ومن مجيئها بهذا المعنى في شعر الهادي قوله :84؛ أي من الناس
 85وبَدا على ُبعِد سنا مصر كما               تبدو المنى لليائِس المحتارِ    
صلي، أفادت )على( هنا ابتداء الغاية ، وهو المعنى الذي تفيده )ِمْن( مع احتفاظها بمعناها األ   

الذي وصل للمسافرين من بعيد قبل وصولهم مصر ، وكأن عبيره  86فالشاعر يتكلم عن عبير النيل
 عال بعد المسافة ليصل إليهم ، وهذا يظهر مدى شوق المسافرين إلى مصر ونيلها.

 المصاحبة : – 4
 ، قال الهادي:87هي التي يحسن في موضعها)مع(    
 واسلْم ُوقيَت بوائَق الحسادِ          فأقبْل تحيتُه على عالتها         
جاءت )على( لتفيد المصاحبة مع دالالتها على االستعالء، والتقدير : فأقبل تحيته مع عالتها ، مع    

 على عالتها. 88استعالء التحية المقدمة من ناشئ
 ُمْنُذ:

 حرف جر بمعنى )من( إن كان الزمان ماضيًا ،وبمعنى )في( إن كان حاضرًا ،  
 . قال الهادي: 89معنى)من وإلى( جميعًا إن كان معدوداً وب

 90كاَن النهاُر ِمْن الدجنِة معتمًا               ُمْنُذ الصباِح وقاتم الجلبابِ    
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هذا البيت من قصيدة الراعي وفيها يتكلم عن هطول الثلج بالجبل الغربي وما عانه الرعاة بسببه ،    
ليوم، فجاءت )ِمن( لتبين أّن سبب ظلمة النهار تكاثف الغيم والشاعر هنا يصف النهار في ذلك ا

وظلمته التي بدأت من الصباح، فأفادت )ِمن( التعليل و)منذ( معنى )ِمن( ؛ ألنه يتحدث عن شيء 
 مضى، فالنهار مظلم من الصباح وهو مجرور بـ)منذ( .

 حروف الجر الرباعية:
)حّتى( ولها ثالثة أحوال :استئناف،وحرف عطف، لم يأت منها في شعر الهادي إال حرف واحد وهو   

وحرف جر وهو الَمعِني بالدراسة ، فـ)حّتى( الجارة بمنزلة )إلى( في المعنى والعمل و تخالفها في ثالثة 
 أوجه ،هي:

يشترط في مجرورها أن يكون اسمًا ظاهرًا صريحًا ال مضمرًا بخالف )إلى( التي تجر الظاهر  – 1
 مجرورها جزءًا مما قبلها أو مالقيًا ألخر جزء مما قبلها. والمضمر ، وأّن يكون 

أّن ما بعد )حّتى( يدخل في حكم ما قبلها إال إذا وجدت قرينة تمنع ذلك ، أما مجرور )إلى( فال  – 2
 يدخل فيما قبلها إال بوجود قرينة تقتضي ذلك

بجواز وقوع المضارع المنصوب انفردت كل منهما بمحل ال يصلح لآلخر ، فـ)حّتى( انفردت  – 3
بعدها، وانفردت )إلى( بأن معنى عاملها ينقضي إلى الغاية )مجرورها( دون تدرج بخالف )حّتى( التي 

 92، ومن معاني )حّتى( الجارة انتهاء الغاية وهو الغالب فيها91ينقضي معنى عاملها تدريجيًا إلى الغاية
، 93ا ، نحو قولك :يزداد برد الشتاء حّتى تشرق الشمس،فينقضي معنى عاملها شيئًا فشيئًا إلى مجروره

فازدياد البرد في ليل الشتاء يستمر إلى شروق الشمس ،فإذا أشرقت توقف البرد، وتتميز هذه بصحة 
، وقال الهادي في هذا المعنى من قصيدة  94وضع )إلى ( مكانها، قال ابن هشام فيها : " مرادفة إلى"

 دمعة على بطل:
 95فظ والمهيمن شاهد              ذكراك حّتى نلتقي في المحشرإّنا سنح     
الشاعر هنا يشهد هللا على  أّنه سيظل يذكر المتوفى )عون(  إلى أن يلتقيه يوم القيامة، وأّن حفظ      

ذكراه له سيستمر إلى أّن يلقاه يوم المحشر ، و)نلتقي( :فعل مضارع منصوب بـ)أن( المضمرة، والتقدير 
 بـ)حّتى( .  حّتى أّن نلتقي، والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل المضارع مجرور

 
 الخاتمة
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من خالل تتبع حروف الجر في شعر الهادي عرفة ودورها الداللي أسفر البحث عن عدة نتائج منها    
: 

أّن شعره امتاز بالسهولة والوضوح إلى جانب الفصاحة، وأغلبه يعكس لنا حنين الشاعر لبالده  ـ  – 1
 وحبه  البالد العربية كلها. –مي فلقد عاش فترة من الزمن بعيدًا عنه بسبب التحصيل العل

قلة أشعاره المحفوظة ، وتطرقه أغراض محدودة في الشعر فرضها عليه الوضع السياسي  – 2
 واالجتماعي الذي عاش فيه.

تمكنه من إبراز أهم القضايا التي يعانيها المواطن الليبي في شعره ،سواء كانت وطنية أو اجتماعية  -3
 بلغة صحيحة وبأسلوب جميل.

خلو أشعاره من بعض حروف الجر ، وأكثرها ورودًا في شعره الباء وجاءت  بمعان عدة ذكرها لها  – 3
 النحاة.

 توظيفه حروف الجر توظيفًا دقيقًا إليصال المعنى المراد للمتلقي . – 4

لم يخرج في شعره عن المألوف ، فجاءت حروف الجر ومعانيها في شعره وفقًا لما قال به علماء  – 5
 لعربية.ا

 

 

 

 

 

 

 



 د.زينب حسين الرجيبي   حروف اجلر يف شعر اهلادي عرفة )دراسة حنوية داللية (

 
   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -المؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة العربية بكلية اآلداب 

  

50 

 فهرس المصادر والمراجع

األزهية في علم الحروف ،علي بن محمد النحوي الهروي،تحقيق:عبد المعين الملوحي  -
 ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.

البرهان في علوم القرآن،أبو عبد هللا بدر الدين الزركشي، تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم،دار  -
 .1957=1376العربية،عيسى البابي الحلبي وشركاؤه،الطبعة األولى،أحياء الكتب 

الجنى الداني في حروف،الحسن بن قاسم المرادي،تحقيق:د.فخر الدين قباوة، ومحمد نديم  -
، والطبعة،الثانية،  1973=  1393فاضل،دار األفاق الجديدة، بيروت، الطبعة األولى 

 م.1983هـ=1403
جمال الدين محمد بن عبد هللا الطائي األندلسي، تحقيق:د.عبد شرح التسهيل، ابن مالك  -

هـ= 1410الرحمن السيد و د. محمد بدوي مختون ، هاجر للطباعة والنشر، الطبعة األولى، 
 م.1990

شرح الرضي على الكافية ، تصحيح وتعليق:يوسف حسن عمر ، منشورات جامعة قاريونس ،  -
 م.1996بنغازي، الطبعة الثانية،

مفصل ، الشيخ موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي، عالم الكتب ،مكتبة شرح ال -
 المتنبي ،القاهرة.

الشعر والشعراء في ليبيا ،محمد الصادق عفيفي، مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة،  -
 .1957مصر،

العوامل المائة في أصول علم العربية ، الشيخ عبد القاهر الجرجاني، شرح : الشيخ خالد  -
 ألزهري الجرجاوي، تحقيق: د. البدراوي زهران ،دار المعارف ، الطبعة الثانية.ا

الهادي عرفة شاعرًا وأديبًا، إعداد وتقديم: علي مصطفى المصراتي ومحمد ميالد مبارك  -
 2013ليبيا ، الطبعة الثانية،–،منشورات دار الحكمة ،طرابلس 

ي ، تحقيق : مازن مبارك ، دار الالمات، أبو القاسم عبد الرحمان بن إسحاق الزجاج -
 م.1985هـ= 1405الفكر،دمشق، الطبعة الثانية، 
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كتاب سيبويه،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقيق:عبد السالم محمد هارون، دار  -
 الجيل، بيروت ، الطبعة األولى.

معاني القرآن ، سعيد بن مسعدة األخفش األوسط، تحقيق:د. هدى محمود قراعة، مكتبة  -
 م.1990هـ =1411لخانجي ،القاهرة،ا

معاني القرآن ، أبو زكريا ،يحيى بن زياد الفراء ، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي ،ومحمد علي  -
 النجار، دار السرور ، بيروت ،لبنان.

معجم الشعراء الليبيين)شعراء صدرت لهم دواوين(، عبد هللا سالم إملطان  ، دار مداد للطباعة  -
 2001تاج الفني ، الطبعة األولى ،والنشر والتوزيع واإلن

مغني اللبيب عن كتب األعاريب ، أبو محمد عبد هللا جمال الدين بن يوسف ، بن أحمد بن  -
 عبد هللا بن هشام األنصاري المصري، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطالئع.

 النحو الوافي ، عباس حسن، دار المعارف بمصر. -
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 فقيد( للشاعر حممد ميالد مبارك
ٰ
 عبد السالم ميالدد. اإلحالة والتكرار يف قصيدة ) دموع على
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 فقيد) يف قصيدة  اإلحالة والتكرار
ٰ
 للشاعر حممد ميالد مبارك (دموع على

 نصية   دراسة
  الدكتور : عبدالسالم ميالد

 كلية التربية براك ـــــــ  

 جامعة سبها 

  : توطئة

 في أغلب اللغات  والباحثين لغويين شغلت مسألة البحث في تماسك نصوص اللغة وتالحمها ال     
وانصرفت اهتمامات اللغويين العرب في ذلك لدراسة الترابط والسبك والحبك والنظم ؛ ومع تنامي 

حات الدراسات واألبحاث في الظاهرة اللسانية ) اللغة (  وخصوصا في الغرب برزت نظريات ومصطل
التي جعلت من أهم موضوعاتها البحث في التماسك  ن بينها لسانيات النصوأفكار جديدة ومستحدثة م

 على  النصي ، ويعد النص الشعري أكثر مالئمة لتطبيق آليات التماسك النصي ووسائله فوقع االختيار 
أهم آليات تماسكه )اإلحالة والتكرار( ، واقتضى البحث أن نبدأ  على  نص شعري لشاعر ليبي للوقوف 

  بإعطاء لمحة موجزة عن لسانيات النص مفهومها وموضوعها ووظائفها .

 ؟   ما لسانيات النصالمطلب األول / 

دية اللسانيات النصية أو لسانيات النص ـــــ كما يسميها بعض الباحثين ــــــ إحدى االتجاهات اللغوية والنق
 ت اهتماماتها حول دراسة النصوص تحليال ونقدا وتوجيها وتقييما .الحديثة التي انصب  

رة لعدد من عتب  ويعود الفضل في ظهور وانتشار مباحث هذا الفرع من فروع علم اللغة إلى  جهود م       
في كتابيه ) مدخل  الباحثين الذين أرسوا أهم قواعد هذا العلم ونذكر منهم اللساني الشهير ) فان ديك (



 فقيد( للشاعر حممد ميالد مبارك
ٰ
 عبد السالم ميالدد. اإلحالة والتكرار يف قصيدة ) دموع على
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ي بوجراند د ( ، ثم أتى من بعد فان ديك اللغوي روبرت1980(  و )النص والسياق 1977علم النص 
سهام واضح في التأسيس لعلم النص وتبلور ذلك في كتابه المعروف )النص والخطاب إالذي كان له 

 . (1) ( 1981واإلجراء 

في البحث في التراكيب اللغوية وبيان وظائفها على  مستوى النص  وتتركز اهتمامات لسانيات النص    
والبحث في داللته الكلية متجاوزين البحث في الجملة ، ويعتبرونها في ذات الوقت تمثل التحليل 

(  ـــ كما يذكر  1952ون تحليل النص هو التحليل الكلي له ، ويعد زليخ هاريس ) الجزئي بينما يعد  
البحث كز عمله في صاحب السبق في النظر إلى التحليل في مستوى  النص ، وتر    ـــــمحمد األخضر ـــ
فيما بينها في قطع كالمية مترابطة  اللغة ) كلماتها وجملها (  عناصرمن  مجموعات  في كيفية وضع 

 . (2) نصوص كاملة في هيئة 

النص بقوله : " هي ذلك الفرع من فروع علم اللغة ، الذي يهتم  ويعرف صبحي الفقي لسانيات     
بدراسة النص باعتباره الوحدة اللغوية الكبرى ، وذلك بدراسة جوانب عديدة أهمها الترابط أو التماسك 
      ووسائله وأنواعه ، واإلحالة ، أو المرجعية  وأنواعها ، والسياق النصي ودور المشاركين في النص ، 

 (3)رسل والمستقبل ( " ) الم

أنها تمثل فتحا كبيرا في ميدان الدراسات  بعض الباحثين إن من أهم وظائف لسانيات النص ويرى   
ساع النص ورحابته  ، اللغوية الوصفية وذلك بتوسيعها دائرة التحليل اللغوي من ضيق الجملة إلى  ات

تمكن التحليل اللغوي للجملة الوصول إليها ذلك  في تفسير كثير من الظواهر اللغوية التي لم ي ويفيد 
.(4 ) 

ويؤكد فان ديك على  أهمية البعد التواصلي في النص المتماسك في الدراسة اللسانية للنصوص       
بقوله : " تعمل لسانيات النص على  تحليل النصوص بشرط أن تتوفر سمة االستعمال اللغوي 

 (5) "  والتفاعل واالتصال

 مفهوم التماسك النصي بين التراث والحداثة :  الثاني /المطلب 

( ، والتماُسُك مقابل التفك   مصدر التماسك     ك  التام ِك ، ويوحي لفظه بالترابط من الفعل ) ت م اس 
والشيء المتماسك ما كان فيه شدة وقوة ، أجزاؤه يمسك بعضها ببعض أي ؛  والكامل ، وجسم متماسك 

 .    (6)ومتانة، بسبب تالحم أجزائه وترابطها 

أو زمن دون والتماسك من مقومات النص اللغوي شعرا أو نثرا ، وال يقتصر ذلك على  لغة دون لغة  
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ة النقاد والبالغيين العرب قبل غيرهم من علماء اللغ محط نظر لعل ذلك ما جعل التماسك و    زمن 
 في الغرب .

اللغة مفهوم التماسك النصي عند علماء  رالمالمح الدالة على  تجد   أهم ما هي، السؤال المطروح و   
 العرب ؟

 أوال ،ــ المالمح  النظرية لمفهوم التماسك النصي في التراث العربي 

رك ز علماء اللغة العرب في دراساتهم  للغة النص في تراكيبها اللغوية على  أهمية الترابط والتماسك      
ن يبين العبارات والقطع الكالمية في الشعر والنثر ، ويعد عبد القاهر الجرجاني من أبرز النقاد والبالغي

حه ومناقشته الجريئة الواضحة العرب الذين اتجهت أنظارهم إلى  أهمية التماسك النصي ذلك بطر 
لمصطلحي) النظم( و )التعليق( بين أجزاء الكالم ، وربط ذلك بالتفكير في صياغة وإنشاء الكالم ، 
وذلك في كتابه الشهير دالئل اإلعجاز في قوله : " واعلم أن مثل واضع الكالم مثل من يأخذ قطعا من 

، ويقول أيضا في موضع  (7)عة واحدة " الذهب أو الفضة  فيذيب بعضها في بعض حتى تصير قط
آخر متحدثا عن النظم بوصفه جوهر التماسك في الكالم وبه يكون المعنى وتتضح الداللة  يقول : " 

، فإن ما  (8)إن النظم يكون في معنى الكلم دون ألفاظها  ، وإن نظمها هو توخي معاني النحو فيها " 
ه عن الترابط والتماسك يدل داللة واضحة على  حرصه على  قاله عبد القاهر الجرجاني في أثناء كالم

 أهمية التماسك في لغة النص .

وتفط ن الجاحظ ألهمية التماسك في النص الشعري وسم اه )التالحم ( ؛ ففي بيانه وتبيينه للشعر    
غ إفراغا واحدا ، الجيد يقول : " أجود الشعر ما رأيته متالحم األجزاء سهل المخرج فتعلم بذلك أنه قد أفر 

 . (9)وسبك سبكا واحدا ، فهو يجري على  اللسان كما يجري الدهان " 

ل مفهوم التماسك النصي في ؤصِ  ويعد علم المناسبة في البحث األصولي عند العرب ملمحا آخر يُ      
الم التراث العربي يقول الزركشي عن علم المناسبة : " علم حسن ، ولكن يشترط في حسن ارتباط الك

  (10)أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره " 

والحاصل أن التماسك النصي وإن اختلفت تسمياته قد كان حاضرا في التفكير العربي مرتبطا بدراسة 
النص القرآني كما هو عند األصوليين ومرتبطا بالنص الشعري كما ظهر عند النقاد والبالغيين العرب 

 ....  لحات منها : النظم والتالحم  والسبك والمناسبة فالتماسك النصي عرف لديهم بمصط

 ثانيا ــــ التماسك النصي من منظور الحداثة 
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يعد التماسك النصي من المصطلحات الحديثة التي ارتبطت بلسانيات النص ، فظهر هذا      
أجزاء النص ال المصطلح ليشير إلى  العالقات الترابطية بين أجزاء النص الواحد ، وهم يعنون بذلك أن 

يستغنى أولها عن آخرها ، وفي الوقت نفسه أيضا ال يستغنى آخرها عن أولها ، وال يتحقق ذلك في 
النص ـــــــ بطبيعة الحال ـــــ إال بتجاور الجمل تجاورا قوامه الترابط والتماسك الذي ينعكس على  النص 

  (11)بأكمله في عالقة متكاملة من داخل النص وخارجه 

 (12)عر ف التماسك النصي بأنه : " الطريقة التي يتم بها ربط األفكار داخل النص " ويُ     

وارتبط مصطلح التماسك النصي في الدرس الحديث بمصطلحين آخرين يشكالن ثنائية متكاملة       
حثيِن هاليدى يِن للبا( ، المنسوب  Coherenceواالنسجام ـــــــ   Cohesionفي ضبطه وهما ) االتساق ــــ 

 ( . Cohesion in Englishورقية حسن في كتابهما االتساق في اللغة االنجليزية             ) 

 . (13)  ق التماسك  النصيفي تحقي لكل مصطلح منهما دورويسند    

 . (14)ويعني االتساق في مدلوله اللغوي ؛ االجتماع واالنتظام واالستواء    

بأنه : " عالقات المعنى العام لكل طبقات النص، والتي تميز النص من اصطالحا  االتساق فعر  ويُ 
  (15) االنص ، ويكون عالقة متبادلة من المعاني الحقيقة المستقلة للنص مع  اآلخر " 

ويختص االتساق بحسب سعد مصلوح : " بالوسائل التي تحقق خاصية االستمرارية في ظاهر النص   
، ونعني بظاهر النص األحداث اللغوية التي ننطق بها أو نسمعها  في تعاقبها الزمني والتي نخطها أو 

 ( 16) نراها بما هي كم متصل على  صفحة الورق " 

ر وضوحا في النص بالنظر إلى  عناصره الشكلية السطحية التي فاالتساق إذن تماسك شكلي يبدو أكث 
 ،    (17) بط الرصفيمنها إلى  الالحق بحيث يتحقق الر تظهر في صورة وقائع يؤدي السابق 

يفضل بعض الباحثين تسميته بالتماسك الشكلي ، في مقابل التماسك الداللي ويريدون به االنسجام      
 . (18)في بنية النص السطحية أو بنيته العميقة ، فكالهما معني  بالتماسك 

ويمثل مصطلح )االنسجام(  النوع الثاني من نوعي التماسك النصي  ، واصطلح على  تسميته     
بالتماسك الداللي كما سبقت اإلشارة ، فهو ُيعنى برصد الوسائل التي تضمن االستمرار الداللي في 

اصية داللية للخطاب تعتمد على  فهم كل جملة مكونة للنص عالم النص يقول بوجراند : إنه " يمثل خ
 . (19)في عالقتها بما يفهم من الجمل األخرى " 
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وتجدر اإلشارة إلى  أنه لالتساق أدواته ووسائله منها : اإلحالة والتكرار والعطف والحذف واالتساق     
وجميعها  ... (**)والتناص (*) قصدالسياق والالمعجمي ... ولالنسجام أدواته وآلياته المتنوعة منها: 
  .تمثل اآلليات والوسائل التي يتحقق بها التماسك النصي  

وخالصة القول : إن التماسك النصي كمصطلح لساني في حقيقته ُيعن ى بالبحث في العالقات الترابطية 
في بناء لغة النص الظاهرة والخفية بحيث تكون متتاليات الجمل فيه متماسك بعضها ببعض ال 

رها و في ذات الوقت ال يستغني آخرها عن أولها فيحكم على  النص بأنه نسيج يستغنى أولها عن آخ
 متكامل في عالقات داخلية وخارجية .

 ويتحقق التماسك النصي بنوعيه الشكلي والداللي بأدوات وآليات مخصوصة  في النص .  

 : (20) المطلب الثالث ــــ أهم آليات التماسك النصي في قصيدة دموع علٰى فقيد

 أوال ـــ الشاعر والنص .

قصيدة دموع على  فقيد قصيدة تقليدية عمودية ذات صدر وعجز ، موضوعها الرثاء ، جرت على      
 أفكارها ، يسيرُ  دالالتها ، واضحةُ  ألفاظها ، عميقةُ  عادت الرثاء في الشعر العربي القديم ، سهلةُ 

 بحرها . بسيطُ   ها إيقاع

بعض وسائل التماسك النصي من منظور لساني ، لدراسة  تطبيقي تمثل القصيدة المجال ال     
لمحاولة اإلجابة على  أحد تساؤالت الدراسة المتعلق بمدى تحقق التماسك النصي برصد بعض أدواته 

 ووسائله في قصيدة دموع على  فقيد للشاعر محمد ميالد مبارك .

رى بأنها كفيلة بالحكم على  تماسك وسيعتمد البحث على  رصد بعض آليات التماسك النصي التي ن
 التي سبقت اإلشارة إليها  . جميعها  النص المدروس ، دون التعرض للوسائل

م ل  ويعد النص محور الدراسة أحد القصائد المتميزة في شعر محمد ميالد مبارك ، قالها في رثاء  ع      
، ظهر في هذا النص مقدرته اللغوية ،  (21)من أعالم ليبيا فقيد البحث العلمي )عمرو سعيد بغني( 

معبرة عن  النص كلماتفجاءت  وكفاءته الشعرية ، وأسلوبه الخاص وصدق عاطفته وقوة مشاعره ؛
أفكار الشاعر ؛ فامتزجت اللغة في النص مع انفعاالت الشاعر وأحاسيسه ، ولغة الشاعر محمد ميالد 

صديق حميم ، والبحث في التماسك النصي في نصه هي لغة كل من فقد أخ عزيز أو أب رحيم أو 
البد أن يمر عبر لغة الشاعر ومن خاللها وكما يقال : فأية معالجة للشعر ينبغي أن يقوم أساسها 

 . (22) األول هو التعامل مع اللغة التي يقال بها الشعر
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س الغرب سنة والشاعر محمد ميالد مبارك أحد الشعراء الليبيين المغمورين ، ولد بمدينة طرابل     
، وتلقى بها تعليمه األول ، وأكمل تعليمه العالي باألزهر في علوم الشريعة ، عمل معلما  1922

، ومارس مهنة الصحافة محررا ومراسال ، وله شعر ضخم نشر في مجالت  (23)بمدراس مدينة طرابلس
 .  ( 24)وصحف ليبية آنذاك  

ظف لغته في إضفاء صفة االتساق في ظاهر فهل استطاع الشاعر محمد ميالد مبارك أن يو      
تجعل من نصه متماسكا متالحما مسبوكا يخلق  وتداوليةمن جهة أخرى قوة داللية  نصه ، ومنح النص

امل معه ويشارك الناص عالقة بين المبدع والمتلقي ؛ فيأنس األخير للنص ويرتاح له ويقبل على  التع
 سك وانسجام بين جمله ومقاطعه ؟ال لشيء إال ألن النص فيه تما في تجربته 

وإلبراز مالمح التماسك النصي في قصيدة دموع على  فقيد نحاول رصد بعض الوسائل متجاوزين     
بعضها اآلخر وذلك بما تسمح به مساحة البحث ؛ لذلك سيقتصر البحث على  وسيلتين نراهما كفيلتين 

  اإلحالة ، التكرارالوسيلتان هما :  وهاتان ،بإثبات خاصية التماسك النصي في النص المدروس
 هما الحكم على تماسك لباعتبارهما يمثالن مظهرين بارزين في نص ) دموع على  فقيد ( يمكن من خال

 النص موضوع الدراسة  . 

 ثانيا ــــ اإلحالة وأثرها في التماسك النصي في قصيدة دموع علٰى فقيد :

نصي ؛ ألنها تجسد العملية الترابطية في لغة النص ويعود تمثل اإلحالة أهم وسائل التماسك ال     
السبب في ذلك إلى  تنوع طرق اإلحالة في اللغة فهي تشمل الضمائر وأسماء اإلشارة وكذلك 
الموصوالت ، وكل واحدة من تلك تملك إمكانيات تعددها وتنوعها ، وتتركز وظيفة التماسك في وسائل 

في النص السابق منها بالالحق وكذلك الالحق منها بالسابق  أو ما  اإلحالة في ربطها متتاليات الجمل
 يمكن تسميته بالربط القبلي والبعدي .

ويمكن القول: إن الشاعر محمد ميالد مبارك استطاع أن يستثمر لغته في جعل النص يدور حول      
تمثل تلك النواة ) ما يمكن تسميته بالجملة النواة أو نواة النص وهي ) رثاء شخصية عمرو ( ، و 

 ح الشاعر بذكر )عمرو ( في النص مرتين وذلك في قوله  :مرجعية النص ( ، وصر  

 وغبَت غيبَة نجٍم   في  توهًِّجِه      وأيُّ نجٍم هوى ــــــ ياعمرو ـــــــ ُيحكيك .

 وفي قوله : 

 َأَتْسَمُعني   َأيـــــا عــــزيـــــزي أالَ إنِ ي ُأنــــاِديـــــَك .يا عمرو يا بنيَّ ويا ِخـــلِ ي                
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 ـــــــ اإلحالة بالضمير في قصيدة دموع علٰى فقيد  1

حول الجملة النواة مما يخلق نوع من  دورت بتعميق النظر والقراءة في النص نجد أغلب الجمل فيه    
على  اإلحالة بالضمائر التي تردد ذكرها في النص  الترابط والتماسك في النص من خالل االعتماد

ي في غالبها ، ولعل ضمير المخاطب )كاف الخطاب ( وهو الضمير األساس رثِ والتي تحيل على  الم  
الذي جسد اإلحالة على  المرثي )عمرو( في النص ، فاعتمده قافية للنص في أغلب األبيات يبدو ذلك 

 واضحا 

 في قول الشاعر :

 َقاُلوا َقوافيَّ ِمْن ِإحدى َمراثيَك       َماذا َأقوُل إذا ما ما قمُت َأرثيك .          

 يا راحال وقلوُب الناِس َتَتبُعُه        يوَم الرَّحيِل قلوُب الناِس َتْفِديَك .           

 ويقول :  

 ْن يومًا  ُيَحاِكيَك َبَكاك َمْن لْم تكْن ِحينًا ُتَفارُقُه         بكاك َمْن لْم َيكُ          

 ِإنِ ي  أَلْبِكيك ؛ َوَهْل  َمْن َعاِذٍر        أِلٍب َيراَك ُتْقَبُر واألْكفاُن  ُتْخفيَك         

فبدأ الشاعر نصه باستحضار واستدعاء شخصية المرثي )عمرو(  يخاطبه مخاطبة األحياء  فهو  
لغة النص موظفة لخطاب الرثاء وتعداد  فجاءتكم الشهيد فهو حي وليس بميت بالنسبة له في ح

ك ( ) أرثيك ـــــــ تفدي : بضمير الخطاب )الكاف( ، في قوله النص أغلبها فكان التعبيرمناقب الميت 
وهذا يخلق تماسك البيتين المذكورين بواسطة اإلحالة بالضمير ، ويستمر النص متماسكا بتكرار 

لنص ليكون المرثي ل قافيةألن الشاعر اختاره  ؛الخطاب ( في كل أبيات النص الضمير ) كاف 
إن كاف الخطاب  : حاضرا في جمل النص فتترابط مقاطعه ويشد بعضها بعض ؛ لذلك يمكن القول

فة في لغة النص ) دموع على  فقيد ( ل النسبة األكبر من الضمائر األخرى الموظ  هو الضمير الذي شك  
بل نجده أحيانا يوظِ ُف  ؛الخطاب الكاف  ر، ولم يكتف الشاعر محمد ميالد باإلحالة إلى  المرثي بضمي
 الضمير المنفصل ) أنت ( ظاهرا أو مقدرا ، من ذلك قوله :

 هالَّ رأفَت ِبَمْن خلَّفَت ِمْن ولٍد      وِمـــــْن رفـــــاٍق ومـْن َأهــٍل َأحـــبُّوك     

 كث يوصيكبالمُ  نْ لمَ  تحبهمو       أو تلق سمعاً  نْ ع مَ غادرتنا لم تود ِ      

 ـ َيْحِكيَك .وغبَت غيبَة َنجٍم ِفي توهَِّجه       وأيُّ نجٍم َهوى ــــــ يا عمرو ـــــــ           
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 ويقول في بيت آخر :

 أبكي الوفاَء الذي َراَعيَت ُحرمَتُه     وَكاَن ــــــ َما عشَت ــــــ ِمْن أْسَمى َمراِميك . 

غادرتنا ــــ   فت  ــــ خل   المتصلة باألفعال : رأفت   (حضور ضمير الخطاب ) أنت (  أو ) التاء يالحظ
ر بالضمير المنفصل ) أنت ( في الفعلين ( ، كما يظهر ضمير الخطاب المقد   ــــــ عشت   ــــ راعيت   غبت  
ع ـــ تلقى( ، وجميع تلك الضمائر ـــــ بطبيعة الحال ــــــــ تحيل على  شخصية المرثي ) عمرو (  ) تود ِ 

لواردة في النص ؛ الذي يمثل نواة النص الذي تدور حوله أفالك متتاليات الجمل المحملة بالمعاني ا
فيه خصوصية  رت  ولذلك أثره في ترابط النص وتماسكه اعتمادا على  اإلحالة بالضمير ، الذي تجد  

التطابق بين الضمير ومرجعه وذلك يمثل بؤرة التماسك الشكلي في النص ، وهنا تبدو أهمية الربط 
أدعى و  ، في االستعمال بالضمير؛ فيستغنى به عن التكرر ويكون بديال عن اإلعادة  فهو أسهل

 . (25)لالختصار، وأبين لالقتصار 

ويحرص الشاعر محمد ميالد على  تماسك نصه وترابطه باستعمال ضمير الخطاب فيقول في آخر 
 بيت من قصيدته :

 َمْن للفراغ الذي خلفَت وحشته      فينا ، وكنَت لنا أنسًا بناديك .               

لغائب في أكثر من جملة من أبيات النص ليحيل على  المرثي )عمرو (  كما ظهرت اإلحالة بضمير ا 
 ليتنوع الخطاب في النص وااللتفات به من المخاطب إلى  الغائب ومن ذلك مثال :

حيِل قلوُب الناِس َتفِديكَ   يا راحاًل وقلوُب الناِس َتَتبُعُه      يوَم الرَّ

ل إحالة مباشرة بعدية على  المرثي الذي ذكر متقدما فالضمير المتصل )الهاء( في الفعل ) تتبعه( يحي
منادى ) يا راحال( ، فهذه اإلحالة تعد شكل من أشكال التماسك الشكلي الظاهرة في لغة  ةفي صور 

 (على  )النص ، وتتكرر اإلحالة بالضمير الغائب الهاء في بيت آخر من النص متصال بحرف الجر 
 وذلك في قوله : ،رو( ليحيل على  نواة النص وهي شخصية )عم

وا عليه تراب القبر وانصَرُفوا      يا قلُب قد كاَن ما تخشاه َيبِكيكَ   َردُّ

وهكذا يحضر ضمير الغائب المفرد المتصل في مواضع مختلفة من النص ليسهم في ترابطه وتماسكه  
 في أبيات متأخرة من نصه :ره الشاعر في أكثر من بيت فيقول كُ ذ  ي  باإلحالة بواسطة ذلك الضمير ف  

 ماريك .ي من يُ جلِ المُ   يهِ فِ  نتَ إذا جاشْت مساعره    وكُ  َمْن للحوارِ 
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اء الغائب ( المتصل بكلمة ) مساعره ( قد أحال إحالة قبلية على  لفظ )الحوار(  أما فالضمير )ه
)الهاء( الضمير المتصل بحرف الجر )فيه( فقد أحال على  المرثي إحالة قبلية على  تقدير أنه سبق 

 ذكره في النص في بيت سابق .

فرد ليحيل به على  ذاته  ليكون ولم يستغن الشاعر محمد ميالد في نصه عن توظيف ضمير المتكلم الم
 جزء من تحقيق المعاني والدالالت في النص ومن ذلك قوله  في مفتتح النص :               

               قــاُلوا َقـَواِفيَّ مـــْن ِإْحــَدى َمراِثـــَك     َمــاذا أقـــوُل إذا َما قـُـمُت َأرِثيـــَك                            
 اَعْمرو  َيا ُبَنيَّ  َوَيا ِخلِ ي َأَتْسَمُعِني    َأَيــــا عـَــــِزيـــــزي َأاَل ِإنَّي ُأَنــــاِديــــكَ ي

 َفِجيَعــتي ِفيَك َفوَق  الوصـــِف  َما     عـَـَصـــفـَـْت ِإالَّ بقلٍب ودوٍد ِمْن َأَهاليكَ     

 يــَوَم َتــــكــــوُن بــــه ميـــتًا  فــَـَأبـــِْكيــــكَ      مـــا كـــــنُت َأْحَسًب أْن َأحيا ليأتيني    

 ِإنِ ي أَلَْبٍكيَك واأَليــــاُم َتْشهـــــُد  لـِــي       َأنِ ي ــــ كما كنُت ــــــ َأْبَقى ِمْن ُمٍحبِ يـــكَ    

 ــا اْجَتَمَعـــــا فـِـــي َناِبــــٍه  فيــــكَ َأْبِكي اْلَوَداَعَة َأْبِكي النُّبَل َما اْجتَمَعا       ِبِمْثِل مَ    

ي ــــ تسمعني ـــــ ل ِ ني ــــ خِ فالضمير المتصل ) ياء المتكلم (  في هذه األبيات في كلمات )قوافي ـــــ بُ 
ألنه  ؛يحيل على  الشاعر إحالة خارجية  عزيزي ـــــــ إني ــــــ فجيعتي ــــــــ لتأتيني ـــــــ إني ــــــ لي ــــــــ أبكي ـــــــ  

  ـــــ كنتُ  ليس جزء من النص ، ويتكرر الضمير بصيغة )تاء الفاعل ( المتصل بالفعل في كلمة )  قمتُ 
ثاني من البيت ليحيل على  الشاعر نفسه ويتكرر ضمير المتكلم في صورة أخرى وهي ( الشطر ال

ــــــــ أحيا ـــــــ أبكي ـــــــ  المستتر ) أنا ( فاعال في بعض األفعال في األبيات ) أنادي ـــــــ أحسبُ  رالضمي
ى وظيفة التماسك ات ؛ فأد  أبقى (  ، تنوع  ضمير المتكلم الدال على  المتكلم المفرد المذكر في األبي

 والترابط في األبيات لإلحالة على  الشاعر بواسطة الضمير .

أما اإلحالة بضمير الجمع ) واو الجماعة ( فقد وردت في النص لتحيل إحالة خارجية على  أهل  
 عوه وحضروا مراسم دفنه ، وذلك في قول الشاعر :ي وأحبابه وأصحابه وجلسائه الذين شي  رثِ الم  

وا عليه تراَب القبِر وانصَرُفوا     يا قلُب قد كاَن ما َتْخَشاه ُيْبِكيك  َردُّ

والحاصل : إن اإلحالة بالضمير العائد شكلت حضورا كبيرا في قصيدة دموع على  فقيد للشاعر       
ورنا تماسك النص ، إذا تصجزاء كبيرا في بمحمد ميالد مبارك لتسهم تلك الوسيلة )اإلحالة بالضمير ( 

أن مرجعية النص ونواته هي شخصية المرثي )عمرو( فقد تمت اإلحالة إليه في أغلب النص بواسطة 
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الضمير المفرد المذكر متصال في أغلبه ومتنوعا بين الخطاب في األغلب  والغائب أحيانا ، فجاءت 
مير بصوره المختلفة جمل النص متتالية متماسكة ومتالحمة ، مربوطة بالجملة النواة بآلية اإلحالة بالض

، وجاءت اإلحالة الضميرية بديال عن إعادة الذكر ومؤدية لمهمة االختصار والخفة ، وهذا هو النص 
مجموعة من الجمل المتتالية تترابط وتتماسك فيما بينها ، فهو المتماسك في اصطالح المختصين 

 .  بالضمير  بوسائل وآليات متنوعة من أهمها اإلحالة

 ـــــ اإلحالة باسم اإلشارة واسم الموصول  2 

تعد أسماء اإلشارة في اللغات الطبيعية وسيلة من وسائل الربط واإلحالة ؛ فهي تعمل على       
استدعاء عنصر سابق من داخل النص أو خارجه ، وتتنوع أهمية أسماء اإلشارة في اإلحالة ويعود 

وتعدد دالالتها في النص  ؛ فمنها ما يدل ويحيل على   السبب في ذلك إلى  اختالف أسماء اإلشارة
بنى على  ذلك أن لهذه األسماء أهميتها في مكان أو زمان ، ومنها ما يحيل على  البعد أو القرب ، ويُ 

االستعمال اللغوي في النصوص األدبية فقد تستعل لبيان حالة القرب أو البعد ، وقد تستعمل لبيان 
 . (26)إليه ، ويكون استعمالها أحيانا لغرض التعظيم كمال العناية بالمشار 

بقراءة قصيدة دموع على  فقيد نجد نماذج من اإلحالة باستعمال أسماء اإلشارة لتسهم في تحقيق و      
بعض التماسك النصي في القصيدة  لربط بعض المقاطع السابقة بالالحقة  ، والالحقة بالسابقة ومن 

 ذلك مثال :

 واريــــكَ راعات  حتى ال يُـ منا الضَّ       في اآلماق وارتفعْت  معُ الدَّ  رَ َتحجَّ 

 َأَما ُهنـــاك سبيٌل في مـــعــالــجــٍة      أَما خبيٌر ِبعـِــلِم الطـــبِ   ُيْشــِفــيــكَ                 

 ويكَ حْـ يَ  القبــرُ  ذكــرى وذاكَ  تكــونُ ا       هَ ــتِ اهَـ بَ وانتِ  ــينٍ عَـ  ـرفةَ طَــ  بيـــنَ أَ                 

فاسم اإلشارة ) هناك ( الوارد في البيت الثاني له وظيفة حفظ تماسك البيتين بالربط بين أجزاء المعنى . 
وكذلك اسم اإلشارة ) ذاك ( ليحيل على  مكان دفن الم رِثي في قبره وفي ذلك عناية بالمشار إليه وهو 

 قبر )عمرو (  .

لشاعر اسم اإلشارة  )هذي( لإلحالة على  مكان إقامة المرثي وسكنه وبكاء من فيه عليه وكل ويستعمل ا
 ذلك يسهم في ترابط النص وتماسكه .

 يقول الشاعر :
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 َبَكْتَك َأْقطاُب هذي الداُر َقاِطبًة      وَمْن بها كاَن ـــــ أو كانْت ــــ ُيناِجيكَ 

الحق لهذا البيت ليحيل على  ذات المكان وهو مكان  ويتكرر حضور اسم اإلشارة )هذي( في موضع
سكن وإقامة الم رِثي  لتكون شاهدة على  مدى الحزن واألسى على  فراق المرِثي وما يتحلى به من أمانة 

 ووفاء ، يقول الشاعر :

 َمَعاِنيكَ   َأْبِكي اأَلَمانة ؛ وهذي الداُر شاهدٌة     إنَّ اأَلمانَة ِمْن َأْجَلى

 ـ اإلحالة باسم الموصول  :ـــــ 3 

يكاد يتفق جل  الباحثين في لسانيات النص وخصوصا الذين انصبت اهتماماتهم بالبحث في        
تماسك النصوص وانسجامها أن أسماء الموصول  الخاص منها والمشترك وسيلة من الوسائل التي 

، فهي  (27)فتقرة إلى  صلة وعائد " تعمل على  حفظ تماسك النص وتسهم في ترابطه ؛ وذلك ألنها "  الم
، ويمكن وصفها كذلك بأنها ألفاظ كنائية أو أسماء  (28) توصف بأنها مبهمة الداللة  وغامضة المعنى 

ما يفسر غموضها  ـــــــ بطبيعة الحال ـــــمبهمة ، وال يفهم مدلولها إال بالعودة إلى  ما تحيل إليه الذي هو
 . (29)ويزيل إبهامها ؛ وهذا معنى افتقارها إلى  جملة الصلة وما تشتمل عليه من عائد  

ض الداللة فيما تحيل وتبدو مهمة أسماء        الموصول في اإلسهام في تماسك النص في كونها تعوِ 
إليه  ألنهاــــــ كما هو معروف ــــــ ليس لها داللة خاصة ذاتية ، ويتحقق المظهر التماسكي في 

؛ فالموصوالت  تقوم بربط ما قبلها  بما بعدها نطها بين الصلة والموصول ؛ فهي إذالموصوالت في رب
سم من األلفاظ ال تملك داللة مستقلة بل تعود على  عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء تعد " ق

من الخطاب ، فشرط وجودها هو النص ، وهي تقوم على  مبدأ التماثل بين ما سبق ذكره في مقام وبين 
 الذي ولنالحظ االستعمال الواضح ألسماء الموص لعلناو  ، (30) ما هو مذكور بعد ذلك  في مقام آخر "

تمثل إحدى أدوات الربط بين أجزاء الكالم والتي  األنه ؛ال يكاد يخلو منه نص من النصوص اللغوية 
ظ على  التماسك الشكلي افبها الشاعر أو منتج النص في الح نتحكم بواسطتها في لغة النص ويستعين

 في نصه .

 يد ( ؟ فكيف أسهمت أسماء الموصول في حفظ تماسك النص  ) دموع على  فق 

يمكن القول : إن لغة الشاعر محمد ميالد ظهر فيها توظيف اسم الموصول في أكثر من موضع نقف 
 على  بعض منها يقول الشاعر :

 يـا ُمْسَرَع الَخطِو في ِتْرَحالِه َعِجاًل       كأنََّما الموُت  باإِلْسراِع   ُيْغِريكَ      
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 هال رأفــــَت بَمــْن  َخلَّْفَت  ِمْن ولـــٍد      وِمْن  رفاٍق  وِمْن  َأهـــٍل َأْحـبُّوك                  

دْع َمْن  ُتِحـبُُّهمــــو     أو ُتلَق َسْمعًا ِلَمن بالُمكِث ُيوِصيَك .          غــادرتنا لم ُتــــوَّ

( الذي يدل على  العقالء ويحيل على  الرفاق  واألهل  ن  ففي تلك األبيات ورد ذكر اسم الموصول ) م  
واألحباب الذين سبق ذكرهم في البيت السابق فالعالقة التعويضية ظاهر من  ذكر اسم الموصول ، 
وفي ذات الوقت تترابط األبيات مع باقي أبيات النص في أنها تتصل بنواة النص وفكرته المركزية وهي 

 لق بها ؛ فاألهل واألحباب و الرفاق هم أصحاب عالقة بالم رِثي .رثاء شخصية المرثي وما يتع

 مال أسم الموصول ) من ( الدال على  المفرد العاقل  في موضع آخر من النص ليؤدي  عويتكرر است
ذات الوظيفة اإلحالية في الربط بين الصلة والموصول من جهة ومهمة التعويض من جهة أخرى ؛ 

 تدور المعاني حول نواة النص ، يقول الشاعر :فيتحقق التماسك الشكلي و 

 َبَكاَك َمْن لْم تكْن ِحينًا ُتفاِرُقُه    َبَكاَك َمْن َلْم َيُكْن َيومًا ُيَحاِكيَك .

ال على  المفرد المذكر وكذلك دة باستعمال اسم الموصل المختص الوجاء في فضاء النص كذلك اإلحال
 ين في النص وذلك في قول الشاعر :الدال على  المفردة المؤنثة في مناسبت

 أبكي الوفاَء الذي راعيَت حرَمُتُه      وكان ـــــ ما عشَت ـــــ ِمْن َأْسَمى َمَراِميكَ 

فاسم الموصول )الذي ( الوارد في البيت له وظيفة إحالية ؛ فأحال إحالة داخلية قبلية ليؤدي وظيفة 
المرثي الذي هو محور النص ونواته الذي تدور حوله الربط في النص ؛ ألن الوفاء صفة من صفات 

 األلفاظ والمعاني فيقول :

 َمْن ِلْلُبحوِث التي فاضْت َجَداوًلَها    َعلٰى الَقَراِطيِس ُتْمِليَها َفُتْعِليكَ 

هي  اوصول وهي إحالة قبلية داخلية في ظاهر النص والمحال إليهمفاإلحالة في البيت جاءت باسم ال
تي كان يعدها ويكتبها المرثي وينشرها وتفيض علما  وأدبا  ويعتبرها الشاعر أحدى الوسائل )البحوث( ال

 .  التي أسهمت في شهرة المرثي وعلو مكانته

ن من قراءة نص الشاعر محمد ن اسم الموصول يسهم في حفظ تماسك النص ، وتبي  ؛ إ فالمحصلة   
النص ليؤدي وظيفة الربط بين أجزاء النص أن اسم الموصول كان حاضرا في لغة  يالد مبارك م

وبالتالي المساهمة في حفظ تماسكه النصي وذلك من خالل آلية اإلحالة ، ولم يكن استعمال هذا النوع 
عا قياسا باإلحالة بالضمير كما سبق بيانه  ويعود ذلك من وجهة نظر الباحث إلي  من اإلحالة موس 
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 لة .العه في الدبير وتنو  مال الضمير واتساعه في التععمرونة است

 ثانيا ـــ التكرار وأثره في التماس النصي في قصيدة ) دموع علٰى فقيد ( 

فضاء النصوص الشعرية  في التركيب اللغوي ، نالحظه فيالتكرار مظهر أسلوبي ، وركن مهم     
ظهر الجمال التكرار يُ و ،  ملسو هيلع هللا ىلصمنها والنثرية فضال عن حضوره الواضح في القرآن الكريم وكالم الرسول 

 سهم في إيضاح الداللة .في األسلوب ويُ 

، وفي  (31)اإلعادة والرجوع ، وكرر الشيء ؛ أعاده  اللغوية تهدالليعني لفظ )التكرار( في و  
: " تكرار كلمة أو لفظ أكثر من مرة في سياق واحد لنكتة ما ، وذلك إما للتوكيد  بأنه عر فاالصطالح يُ 

 (32)، أو لزيادة التنبيه أو للتهويل ، أو للتعظيم " 

وللتكرار وظائفه في بناء النص الشعري من أهمها : أنه يعمل على  ترابط وتماسك النص  ، ويمنح 
نى ويعيده ؛ الن التكرار ال يكرر فيه اللفظ فقط ؛ بل النص البعد اإليقاعي والموسيقي ، ويجدد المع

متعلقا بفضاء  يكرر فيه المعنى أيضا ، كما أن التكرار يربط العالقة بين مبدع النص ومتلقيه فيظل
ويضاف إلى  ذلك أن التكرار يترجم الحالة النفسية للشاعر بحسب ما يقتضيه  النص وال يغادره  

لب المهتمين بالدراسات األسلوبية والبحث في لغة النص أنه من الغرض الشعري ؛ لذلك يعده أغ
مقتضيات الفصاحة  ومحاسنها ، يقول الزركشي : " وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة ظنا 

إذا تعلق  بعضه ببعض ؛ وذلك أن عادة  وخاصة  يس كذلك بل هو من محاسنها أنه ال فائدة منه ول
العرب في خطاباتها إذا أبهمت بشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه ، أو قصدت الدعاء عليه كررته 

 . ( 33)توكيدا  " 

 دموع على  فقيد ( فكيف وظ ف الشاعر محمد ميالد ظاهرة التكرار في تماسك نصه ) 

ة قد امتأل فضاؤه بالتكرار بأحواله المختلفة ؛ فتكرر فيه يمكن القول ابتدءا  : إن النص موضوع الدراس
 الحرف ، وتكررت فيه الكلمة ، وتكررت فيه الجملة  .

 فمن تكرار الحرف قوله :

 يا عمرو  يا بنيَّ  ويا ِخلي َأَتْسَمُعني     َأيا عــَـــِزيـــــزي َأاَل ِإني أنــــاديك

عن بعد الم رِثي ؛ ألنه صار بعيدا في عالم آخر  ويكرر النداء  رفتكرر النداء بحرف النداء ) يا ( ليعب ِ 
مرة أخرى بحرف النداء ) الهمزة ( ليضع الم رِثي في درجة قريبة وكأنه ال يصدق بموته ؛ وكأنه ماثال  

أمامه ليسمع ما يريد اإلسرار به إليه ؛ ويعكس هذا التكرار الحالة النفسية المضطربة و بين يديه 
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 ربط هذا التكرار بين شطري البيت ؛ فدعم التماسك العام للنص . للشاعر، وقد

وتكررت أداة االستفهام) م ن( متبوعة  بحرف الجر) الالم ( تكرارا عموديا ؛  ليترابط بها النص في  
البحوث في  المنابر وعلى في حواراته و  والعلمية الثقافية يرثِ م  إلى  حالة ال أربعة أبيات متتالية في إشارة

 لتي كان يعدها  وذلك في قوله :ا

 َمْن ُيمـــَاريكَ  يلِ ه     وكنَت فيه الُمجْ ِعـــــرُ اَمْن للحوار إذا جاشْت َمسَ 

 ليــــــكَ عْ تُ ا فَ يهَ لِ مْ تُ  ها   علٰى القراطيسِ اولُ دَ جَ  َمْن للبحوِث التي فاضْت 

  يـــكَ نادِ تُ  ْت قـــد ضجَّ  َمْن ِلِلِمنابِر وهي اليـــوم باكـــية       إذا المنابرُ 

 َمْن ِلِلفراِغ الذي خلفََّت َوْحشَتُه       ِفييَنا ، وُكنَت َلَنا ُأنسًا ِبَناِديـــك                  

ويعد تكرار حرف )الكاف( في النص بارزا وواضحا  ويكاد يتكرر في أغلب أبيات النص ليكسيه     
ستمر متنقال بين جمل النص وأبياته ومقاطعه ليكون وسيلة بإيقاع موسيقي تأنس له أذن المتلقي في

 للحفاظ على  ترابط النص وتالحمه .

( وهو الفعل )أبكي( فتكرر لُ عِ وجاء تكرار الكلمة ) الفعل ( بصيغة المضارع المستمر بوزن )أف       
تكرارا عموديا في مستهل ثمانية أبيات من النص، ويعكس ذلك الحالة النفسية للشاعر ومدى تأثره بفقد 
)عمرو(  فالبكاء مستمر والدموع ال تكاد تقف على  الفقيد ، كما استطاع الشاعر أن يستحضر المتلقي 

كان يتحلى به من فضائل  وآداب ، فكرر الفعل )  وما علي الفقيدويشركه في التعاطف معه في البكاء 
 أبكي ( ؛ ليؤدي دوره في تماسك  النص وذلك في قوله :

  يكَ حــب ِ ــي      أني، كما  كنـــت ــــ أبقى من مُ لِــ  هـــــدُ شْ تَ   واأليـــــامُ  إني ألبكيكَ               

  فــــيــكَ  ابـــهِ ـــا فــــي نَــ عَ تمَ ــــا اجْ ا اجتمعا     بمثل مَ مَ  بلَ أبكي النُّ  اعةَ دَ أبكي الوَ                     

 ا     مــــن راغـــــب فيهمــــا أرقــــى مراقــيـــكَ لغَ بَ  مْ كَ  ـــلمَ بكـــــــي العِـ أْبِكي الثقافَة أَ                     

 يـــكَ ضـــاهِ يُ  ـنْ فيه مَ  كَ يــرُ غَ  ــا كـــانَ مَ       نــاطـقةٌ  واألحــداثُ  أبـِْكي التـــواضعَ              

 أْبِكــي الوفـاَء الــذي راعيَت ُحرمَتُه      وكان ــــ ماعشَت ــــ من أْسَمى َمراميكَ              

 ــــانـــــيـــكَ عَ ى مَ ـــــلَ جْ أَ  ــــنْ مِـ  األمـــــــــانةَ  شاهدة    إنَّ  ارُ أْبِكي األمانَة  ؛ هذي الدَّ               

 ا  ُيَجاريـــــــــــكيـــــهَ ـــذي فِ إال القــــليــــَل الَـّ     ؛ أي فتىً  أبكي الفضائل و اآلدابَ                     
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ما قبل األخير من األبيات السالفة الذكر ؛ حيث كرر  لكلمة ) االسم ( ما ورد في البيتمن تكرار او 
كلمة ) األمانة ( في صدر البيت  ، ثم أعادها في عجز البيت لتأكيد هذه الصفة في الم رِثي من جهة 

ت وظيفة الربط بين شطري البيت فأسهمت في تماسك النص ألنها متعلقة ، ومن جهة أخرى نجدها أد  
 ك أيضا  تكراره لكلمة ) المنابر( للربط بين شطري البيت الذي يقول فيه :بالم رِثي )عمرو ( ، ومن ذل

ْت ُتَناِديـــَك .  َمْن ِلِلمنابِر َوهَي اليـــوَم باكـــيٌة     إذا المنابُر َقـــد َضجَّ

وبتتبع ظاهرة التكرار في نص ) دموع على  فقيد ( نجد الشاعر محمد ميالد في أسلوبه يوظف تكرار  
مل والتراكيب إيمانا منه بأهمية التكرار في تأكيد المعاني ، واستحضار المتلقي في االستمرار بعض الج

في  متابعة جزئيات النص  ومشاركته ما يشعر به من حالة نفسية في رثاء عمرو الذي لم يجد له 
 وسيلة إال الدموع والبكاء عليه ؛ فيقول :

 َبَكاك َمْن لم َيكْن يوما يحاكيك .  َبَكاك َمْن لم تكن ِحينًا تفارُقُه        

وسيلة من وسائل التماسك النص كان حاضرا بصوره بوصفه أن التكرار  ونخلص من ذلك ؛ إلى
المختلفة في نص الشاعر محمد ميالد الذي عنوانه ) دموع على  فقيد ( ، وجاء التكرار ملمحا بارزا في 

تكرار في تماسك جمل النص وتتاليها لتربط أجزاء أسلوب الشاغر ولغته الباكية الحزينة ، وأسهم ال
النص بعضها ببعض دون ملل أو كلل ، كما عمل التكرار في النص على  بيان وكشف الحالة النفسية 
للشاعر التي سيطر عليها البكاء وسكب الدموع على  الفقيد )عمرو ( الذي يمكن اعتباره محور النص 

 . ة على  تحقيق غايات النص وهي الرثاء بالبكاء على الفقيدفجاء األبيات بكلماتها وجملها ُمنصب  
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 خاتمة 

 في مختتم هذا البحث يمكن رصد  أهم النتائج  التي توصلت إليها الدراسة منها :

ــــ بينت الدراسة أن لسانيات النص علم يهتم بلغة النص  ظهرت مالمحه عند علماء العرب 1
ترسخ ت نظرياته وقوانينه ومصطلحاته عند علماء اللغة الغرب . فهو علم بمصطلحاته المعروفة ثم 

 قديم حديث .

ـــــــ يعد التماسك النصي من أبرز المصطلحات التي القت عناية وتركيزا في لسانيات النص من قبل  2
تعلق بنية النص الباحثين العرب والغرب  فوضعوا له القوانين ، وبينوا آلياته ووسائله المتعددة منها ما ي

الظاهرة وهو التماسك الشكلي ) االتساق (، ومنها  ما يتعلق بنيته العميقة وهو التماسك الداللي 
 )االنسجام( .

ــــــــ بي نت  الدراسة أن التماسك النصي كان حاضرا في قصيدة دموع على  فقيد بتوظيف الشاعر آلليات  3
سم الموصول ، وكانت اإلحالة بالضمير هي أكثر حضورا في اإلحالة بالضمير بأنواعه واسم اإلشارة وا

النص ، وتنوعت اإلحالة بالضمير وجميعها أد ى إلى  ترابط النص  باإلحالة على  المرثي وما يتعلق به 
 من أشخاص ومكان وزمان وفضائل و آداب .

رابطه ؛ وربما وظ فه ــــــ برز التكرار واضحا في نص دموع على  فقيد ؛ ليسهم في تماسك النص وت 4
 الشاعر في لغة النص ؛ ألنه يتناسب مع موضوع نصه )الرثاء( .

ــــــ تنوعت  آليات التكرار في النص  موضوع الدراسة من تكرار الحرف إلى  تكرار الكلمة وحتى   5
ليها تكرار الجملة ، وبرز تكرار الكلمة العمودي ؛ ليبرهن على  الحالة النفسية للشاعر التي غلب ع

 البكاء وسكب الدموع على  الفقيد ؛ وذلك ما أكد ترابط النص وتماسكه .

ـــــــ كشفت الدراسة عن وعي الشاعر محمد ميالد مبارك ألهمية  اإلحالة والتكرار في بناء النص  6
الشعري وحفظ تماسكه ؛ ليجعل المتلقي يتفاعل عاطفيا ونفسيا معه ؛ فبالتكرار يستولي منتج النص 

 قلب المتلقي لينفعل معه ويشاركه األلم والحزن والبكاء على  الفقيد.  على  

ـــــــ بي نت الدراسة أن البحث في التماسك النصي في الشعر الليبي يضعه في مصاف الشعر الرصين  7 
 المتميز؛ فهو جدير بأن يدرس وتطبق عليه المعطيات اللسانية الحديثة .
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 قائمة المصادر والمراجع   

  اوال ــــ الكتب والمعاجم 

، كتاب المؤتمر الثالث  اإلحالة في نحو النص دراسة في الداللة والوظيفةـــــــ  أحمد عفيفي ، 1 
 .  2005،  1للعربية والدراسات النحوية ، كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ،ط

 .  1993، 1مركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط ، ال نسيج النصــــــ األزهر زناد ،  2
  1998،   7، تح / عبدالسالم هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط البيان والتبيينـــــــ الجاحظ ،  3

.  
، دار جرير    عمان ،  الترابط النصي في ضوء التحليل  اللساني للخطاب  ـــــــ خليل البطاشي ، 4
  .   2009،  1ط
،  3تر/ تمام حسان ، عالم الكتب   القاهرة ، طالنص والخطاب واإلجراء ،  ــــــ روبرت دي بوجراند ، 5

1991 . 

 1المختار للنشر، القاهرة ، ط، تح / محمد متولي ، مؤسسة البرهان في علوم القرآن  ــــــــ الزركشي ، 6
 ،2008    . 
،  دراسة تطبيقية على  السور علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ــــــ صبحي إبراهيم  الفقي  ، 7

 .2000،   1المكية ، ، دار قباء ،  القاهرة ، ط
 ( ،   .، ) د ــ ت  13، دار المعارف ، القاهرة ، ط النحو الوافيـــــــ عباس حسن ، 8 

القلم للتراث القاهرة ،) د ـ  دار لجنة من الباحثين ،، تح/دالئل اإلعجاز ،الجرجاني  ــــــــ عبد القاهر 9
  .( ت
 .  2001،   1، تر/ سعيد بحيري ، دار القاهرة للكتاب ، القاهرة ، طعلم النص  ــــــــ فان ديك ،10 

، تح/ فالح بن شيب العجمي ، جامعة مدخل إلٰى علم اللغة النصي ــــــــ فولفانغ هانيه وآخرون،11 
 .   1999الملك سعود ، الرياض ، 

، دار الكتاب الجديد ،  طرابلس ـــــ  الحركة الشعرية في ليبيا في العصر الحديثــــــ قريرة زرقون، 12
 .  2001،  1ـليبيا ، ط

 . 2004، 4، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط المعجم الوسيطاللغة العربية ،  ــــــ مجمع13



 فقيد( للشاعر حممد ميالد مبارك
ٰ
 عبد السالم ميالدد. اإلحالة والتكرار يف قصيدة ) دموع على

 
 72   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -المؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة العربية بكلية اآلداب 

 
،  1، الدار العربية للعلوم ناشرون   طتطبيقه  تهمدخل إلٰى علم النص ومجاال  ـــــ محمد األخضر،14

2008   . 
ة ، دهر الطباعة مكتبة االنجلو المصري  ، الشعر والشعراء في ليبيا  ــــــ محمد الصادق عفيفي ، 15

 .  1957الحديثة القاهرة ، 
تح / شاكر هادي ، مطبعة النعمان ،  ،  أنوار الربيع في أنواع البديع ـــــــــــــ ابن معصوم المدني ،16

 .    1968،  1النجف األشرف ــــــــ العراق ، ط
 

 .   2008،  6،  دار صادر ، بيروت  ، طلسان العرب   ـــــــــ ابن منظور ،17
، تح / محمد محي الدين ، المكتبة العصرية ، بيروت شرح قطر الندى وبل الصدى  ــــــ ابن هشام ،18
 .   1994، 2، ط

  



 فقيد( للشاعر حممد ميالد مبارك
ٰ
 عبد السالم ميالدد. اإلحالة والتكرار يف قصيدة ) دموع على

 
 73   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -المؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة العربية بكلية اآلداب 

 ثانيا ـــ الرسائل الجامعية 
 التماسك النصي من خالل اإلحالة والحذف ) دراسة تطبيقية  في سورة البقرة ( ـــــــ محمد األمين ، 1

 .   2015، رسالة ماجستير ، )مرقونة ( ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ــ الجزائر ، 
 ثالثا ــــ المجالت والدوريات

( ، مجلة فصول ، نحو آجرومية للنص الشعري  ) دراسة في قصيدة جاهلية  وح  ،ــــــ سعد مصل 1
  .   1991، جويلية  2ــ  1، العدد  10مج 

مجلة  المخبر ، ،  جامعة محمد خيضر ، بسكرة   ، االنسجام النصي  وأدواته  ي  ،ـــــــ الطيب قواو  2
 . 2012،  3الجزائر . العدد 

 المراجع
                                                 

ـ ينظر : فولفانغ هانيه وآخرون ،  مدخل إلى  علم اللغة النصي ، تر / فالح بن شيب العجمي ،  1
 . 21، ص  1999جامعة الملك سعود ، الرياض ، 

ــ ينظر  : محمد األخضر ،  مدخل إلى  علم النص ومجال تطبيقه ، ، الدار العربية للعلوم ناشرون  2
 . 63ص2008، 
 .  36ص ــ   المرجع نفسه ،   3
،  1ينظر : صبحي الفقي  ، علم اللغة النصي  بين النظرية والتطبيق ، ، دار قباء ،  القاهرة ،  ط  4

  36،  ص 2000
،  2001،   1ــ  فان ديك ،  علم النص ، تر / سعيد بحيري ، دار القاهرة للكتاب ، القاهرة ،  ط 5

 . 23ص 
 . 234، ص  13ج  2008،  8ادر ، بيروت ، طـ ينظر : ابن منظور ، لسان العرب ، ، دار ص 6
ــ عبدالقاهر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز ، ، تح / محمد محي الدين عبد الحميد ، دار المعارف ،  7

 . 273، ص  1999،  1القاهرة ، ط
 . 273ــ ـ المصدر نفسه ، ص  8
،  1998، القاهرة ،  7جي ، طـ  الجاحظ ، البيان والتبيين ، تح / عبدالسالم هارون ،  مكتبة الخان 9
  . 24، ص 4ج
ــ  الزركشي  ، البرهان في علوم القرآن  ،  تح / محمد متولي ، مؤسسة المختار للنشر  ، القاهرة ،  10
 .  9ص   3، ج 2008،  1ط
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 . 21ــ ينظر : فولفانج هانيه وآخرون ،  مدخل إلى  علم اللغة النصي ، ، مصدر سابق ، ص 11
ــ محمد األمين ،  التماسك النصي من خالل اإلحالة والحذف ) دراسة تطبيقية  في سورة البقرة ( ،   12

 . 70، ص  2015، رسالة ماجستير  ، )مرقونة (  ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ــ الجزائر ، 
، ص  1ج ـــينظر :  صبحي الفقي ، علم اللغة النصي  بين النظرية والتطبيق ،  مرجع سابق  ، 13

36 . 
،  4ـ ينظر : مجمع اللغة العربية  ، المعجم الوسيط ، ، القاهرة ،  مكتبة الشروق الدولية  ، ط 14

 ، مادة ) وسق ( . 1032، ص 2004
ـ روبرت  دي بوجراند ، النص والخطاب واإلجراء  ،  تر / تمام حسان ،   عالم الكتب ،  القاهرة ،  15
 . 103، ص  1998،   1ط
ــ سعد مصلوح ،  نحو آجرومية للنص الشعري  ) دراسة في قصيدة جاهلية ( ،  ،  مجلة فصول ،  16
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 . 103مرجع نفسه  ، ص ـــ ينظر :  ال 19

ــــــ أي أن يقصد منشئ النص إلى  جعل النص في صورة من صور اللغة يحكمها  •
 الترابط وااللتحام .

** هو عالقات بين النص ونصوص أخرى مرتبطة به . ينظر : دي بو جراند ، النص والخطاب 
 . 105ـــ  104واإلجراء ، مصدر سابق ، ص 

زرقون ، الحركة الشعر ية في ليبيا في العصر الحديث ، ، دار الكتاب الجديد ،  ـــــــــــ ينظر : قريرة  20
. نقال عن : دمعة وفاء ، كلمات وقصائد ، منشورات  678، ص 2، ج 2001،  1طرابلس ـليبيا ط

 ، 109، ص  1996،  1مركز  جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ، طرابلس ـــــــ ليبيا ، ط
 . 678، ص   2المصدر نفسه  ،جــ ينظر  :    21
 .  35ــــــــــ ينظر :  صبحي الفقي ، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق  ، ، مرجع سابق ، ص 22
،  2ــــــــــ ينظر :  قريرة زرقون ، حركة الشعرية في ليبيا في العصر الحديث ، مصدر سابق ، ج 23

 . 678ص
شعر والشعراء في ليبيا ، ،  مكتبة االنجلو المصرية ، دهر ــ ينظر : محمد الصادق عفيفي ، ال 24

 .   342، ص 1957الطباعة الحديثة القاهرة ، 
ينظر : خليل البطاشي  ، الترابط النصي في ضوء التحليل  اللساني للخطاب ، ،  دار جرير  ،    25
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 . 167،  ص 2009،  1عمان ،  ط
 . 55خالل اإلحالة والحذف ،  ، مرجع سابق ، ص  ــ ينظر : محمد األمين ، التماسك النصي من 26
ــ  ابن هشام ، شرح قطر الندى وبل الصدى ، ،  تح / محمد محي الدين ،  المكتبة العصرية ،   27

 . 101ص  1994بيروت ،
،  1، ) د ــ ت ( ، ج  13ــ ينظر : عباس حسن ،  النحو الوافي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط 28

 . 340ص
ر :  أحمد عفيفي  ، اإلحالة في نحو النص  دراسة في الداللة والوظيفة ، كتاب المؤتمر ــ ينظ 29

  28ــ  27،  ص 2005الثالث للعربية والدراسات النحوية ، كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ، 
، ص  1993،  1ـ ينظر : األزهر زناد ، نسيج النص ،  ،  المركز الثقافي العربي  ، بيروت ، ط  30

118 . 
 .  782ــــ  ينظر : المعجم الوسيط ، مصدر سابق ، ص 31
ــ ابن معصوم المدني ، أنوار الربيع في أنواع البديع ، ، تح / شاكر هادي ، مطبعة النعمان ،  32

 .   35ــ  34، ص  2، ج 1968،  1النجف األشرف   ــ العراق  ط
 .  9،  ص 3ــ  الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ،  مصدر سابق ، ج 33
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 زهرة أحمد الطيف الفيتوري.د

 الّزاوية  كّلية الّتربية

 جامعة الّزاوية

 

 المقدمة

 رحمن الرحيملبسم هللا ا

 للّناس أجمعين.محمٍد النبّي المرسِل  ىالصالة والسالم علالحمد هلل رب العالمين و 

 ا بعد:أمّ 

راسات اللة في الدّ ة( من أخصب أبواب علم الدّ ة أو)المجاالت الدالليّ الليّ فإن نظرية الحقول الدّ    
فات تي شغلت صفحات عديدة من مؤلّ اللة وأهم موضوعاته الّ أحد ركائز علم الدّ  عدّ إذ ت   غوية الحديثة،اللّ 

لغة لها نظام متجانس تكون فيه كلمات الّ  ر عام وهو أنّ وّ ظرية من تصاللة، وتنطلق هذه النّ علم الدّ 
اللي(، يقوم على أساس سمى بـ)الحقل الدّ مجموعة بمجال مفاهيمي ي   على شكل مجموعات، تحظى كلّ 

عام وشامل يجمعها، مثل ألفاظ القرابة توضع  تي لها معاٍن متقاربة وجعلها تحت لفظٍ جمع الكلمات الّ 
 حقل القرابة، وألفاظ الحيوانات األليفة توضع تحت حقل الحيوانات األليفة.تحت لفظ عام وشامل وهو 
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وقصيدة الّركب الّتائه قصيدة من قصائد ديوان حسن السوسي)الركب الّتائه( فهي تحمل ذات     
العنوان؛ يَصّور فيها الشاعر رحلة خيالّية في الصحراء فيقتنص من قلب اللغة كلمات القصيدة لينسج 

فيها هذه الرحلة منتقالا من مشهد إلى مشهد لينقل لنا محاسن تلك الحياة الطبيعية ويختمها  قصة يصور
 بأبيات يصف فيها دور المعلم في حياة األّمة. 

ا على ما سبق سيتم وضع األلفاظ الواردة في قصيدة الرّ       اللي،ائه في مجالها الدّ كب التّ وتأسيسا
تركة بينها وجعلها تحت حقل عام يجمعها، مّتبعة المنهج الوصفي والكشف عن الّدالالت والمعاني المش

 لى جانبين هما:إيتم تقسيم البحث الّتحليلي . و 

 الجانب النظري ويشمل:

 اعر.عريف بالشّ التّ  :أوالا 

 اللي وأهميته.مفهوم المجال الدّ  ا:ثانيا 

 طبيقي : الجانب الت  

غوية الواردة في أبيات ويتم من خالله وضع المفردات اللّ ائه ( كب التّ اللية في قصيدة الرّ )الحقول الدّ 
 ائه في مجالها الداللي .كب التّ الرّ 

 ظري:الجانب الن  

 :أوالا 

 اعر.عريف بالش  الت      

حسن أحمد محمد السوسي. يلقب بــ)شاعر الوطن، وشاعر الغزل الخجول(، اخت لف في تاريخ     
لد سنة  لد سنة 1924ميالده فقيل و  بالكفرة جنوب ليبيا، تلقى تعليمه  1م،1922م، ورّجح بعضهم أنه و 

 .2بمصر هاجر إليها صغيراا ضمن األسر المهاجرة إلى هناك وأقام مع أسرته بمرسى مطروح

ا للقرآن الكريم فكان أّول من عّلمه القرآن، وفي       تتلمذ منذ صغره على يد والده اّلذي كان معّلما
مرسى مطروح قرأ القرآن وبعد أن بلغ الّشاعر عامه الّثالث عشر توفي والده، ولم يمنعه ذلك من 

م، بعدها قّرر العودة 1944مواصلة تعليمه رغم صغر سنه  فالتحق باألزهر ونال الّشهادة األهلّية سنة 
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للوطن وعّين مدرسا بمدرسة األبيار في سن مبّكرة من عمره  وهي العشرون عاماا، وظّل في الّتعليم إلى 
 . 3أن أحيل على المعاش الّضماني

ه الّشعري في عدد من      تمّيز بحضوره للّدورات الّتربوية في كل من بيروت وتونس، َوقد ن ِشر إنتاج 
اّلت المحلّية والعربّية من بينها: برقة الجديدة، والحقيقة، واألسبوع الثقافي، والّثقافة الّصحف والمج

 .4العربية

 وفـــــاته:

 .5عاماا 83م. ودفن ببنغازي عن عمر: 2007ـــ نوفمبرــــ 21توفي رحمه هللا األربعاء،    

   ا:ثاني  

 :وتصنيفاته اللي وأهميتهمفهوم المجال الد   

اللي:ــ 1  مفهوم المجال الد 

، و"يطلق هذا 6المجال الّداللي أو الحقل الّداللي، المصطلحان مترادفان وهما "وجهان لعملة واحدة"    
المصطلح على المفردات اّلتي تستعمل في تغطية مساحة محّددة من الخبرة مثل حقل األلوان وحقل 

ّول األلوان جميعها دون استثناء ويغّطي الثاني وسائل الّنقل، وحقل األجرام الّسماوية حيث يغّطي األ
 .7وسائل الّنقل البرّية كالّسيارات والعربات"

. أّما أولمان فيعّرف المجال 8ويعرفه تراير"بأنه الّصورة الذهنّية التي يحملها المتكّلم عن الّشيء"    
 .9ه مجاالا معيناا من الخبرة"الّداللي "بأّنه قطاع موّحد بإحكام من المفردات الّلغوية يساوي أو يشاب

 ــ أهم يتها:2

 تتمّثل أهمّية المجاالت الداللّية في اآلتي:

أـــ جمع كل الكلمات التي تخص حقالا معيناا والكشف عن ِصالتها الواحد منها باآلخر وصلتها 
ل بالمصطلح العام وفْهم معنى الكلمة بالنظر إلى محصلة عالقاتها بالكلمات األخرى داخل الحق

المعجمي؛ ألنَّ أقصى ما يحققه المعجم التَّقليدي هو أن يصنِّف الكلمات في ترتيب هجائي ويسرد كل 
د المعاني األساسّية والفرعّية فقط، أّما معاجم المعاني فهي تعالج المجموعات  معاني الكلمة ويحدِّ
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دراستها مع كلمات مثل: المترابطة من الكلمات التي تنتمي إلى مجال معين ، فمثالا كلمة كوب يمكن 
فنجان وكوز وزهرية وكأس وإبريق باعتبارها كلمات تدل على أنواع من األوعية، وفي ذات الوقت يتبين 

 .10أوجه التقابل والّتشابه في المالمح داخل المجموعة، وهو ما يعجز عنه المعجم التقليدي

الميدان األدبي اّلذي يتميز بالمعاني  ب ـــ يعد البحث في الحقول الداللية مثمراا وخصباا، وخاّصة في
 .11اإليحائية والّنادرة

 .12ج ــــ إّن هذه الّنظرية تضع مفردات الّلغة في شكل تجميعي تركيبي ينفي عنها الّتسيب

د ــــ هذه الّنظرية أسهمت بشكل بارز في إيجاد الحلول لمشكالت لغوّية كانت تعد مستعصية وتتسم 
لول الكشف عن الفجوات المعجمّية التي توجد داخل الحقل الّداللي وتسمى بالّتعقيد من بين تلك الح

بالفجوة الوظيفّية أي عدم وجود الكلمات المناسبة لشرح فكرة معينة أو التعبير عن شئ ما، كذلك إيجاد 
فظ األعم التقابالت وأوجه الّشبه واالختالف بين األدّلة الّلغوية داخل الحقل الّداللي الواحد وعالقتها بالل

 13الذي يجمعها.

  14هـــ ــــــ إبراز المدلوالت المتطابقة لتطابق دورانها والمدلوالت المتقاربة داللياا

اللي ة: 3  ــــ تصنيفات المجاالت الد 

انتهى علم الّداللة إلى تصنيف للحقول الّداللية باعتبار ما تحيل عليه  األدّلة الّلغوية في عالم     
. 15واألذهان والمدلوالت الّلغوية ال تخرج عن جنسين : مدلوالت محسوسة ومدلوالت تجريدّيةاألعيان 

 وقد قامت عدة محاوالت لتصنيِف مفردات الّلغة في مجاالت داللّية، أشهرها:

: محاولة أولمان.  أّوالا

 ثانياا: محاولة مايير.

ا وأكثرها استغراقا للحقول الداللية ، وهي أشمل محاولة وأوفاه16ثالثاا: محاولة أصحاب العهد الجديد
 لذلك سنقوم بتصنيف المجاالت الداللية في قصيدة الركب التائه على هذه المحاولة. 

 وكانت المجاالت الداللية في هذه المحاولة على أربعة:
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: ويندرج تحته جميع األشياء الموجودة في العالم من سماء وأرض وأشياء طبيعية ــ الموجودات1
، فالموجودات هي رأس الحقل ثم تندرج تحتها ثالثة حقول وهي: الموجودات الحية ــ وصناعية

 الموجودات غير الحية ــ الغيبيات.

 الموجودات         

  حية       غير حية  غيبية 

 ، وتشمل:ـــ األحداث 2

 ـــ أحداث طبيعّية: تصدر عن مظاهر الّطبيعة كالّرعد والبْرق.

 وظيفّية وما يصدر عن األعضاء الوظيفّية في الموجودات الحية كاألكل والشرب.ــــ أحداث 

 ــــ أحداث حسّية وتشمل ما يحدث عن الحواس الخمس )الّسمع، والبصر، والّشم والتذوق ، واّللمس(.

 ـــ أحداث عاطفّية متمّثلة في الح ب والكره والغضب.

 جاء واألمل.ــ أحداث عقلّية وتشمل التَّفكير والفهم والرّ 

 ـــــ أحداث الّترافق، مثل: الّصحة والّزواج واالحترام والّتصالح واالختالف والّشتم والّظلم والّتمرد.

 ـــ أحداث تحّكم: منها الّتملك والحكم واإللزام والعقوبة.

 ــــ أحداث حركة: مثل الّتجول والهيام والخوض والّصعود.

 لود.ـــــ أحداث الّسكون: كاإلقامة والخ

 ــــ أحداث نقل:مثل الّتوزيع واالنتشار والّسرقة والّنهب والضياع.

 دمير والهجوم.دم مثل القطع واألذى والتّ أحداث الّص ــــ 

 مو والقوة والنقصان.ر مثل النّ أحداث تطوّ ــــ 

 شاطأحداث النّ ــــ 

 هايةأحداث البداية والنّ ــ 
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 وابط:ـــ الر  3

ابقة وتشمل: الحروف السَّ  األربعةبط بين مفردات الحقول تي تستخدم في الرّ وهي المفردات الَّ      
 وأسماءعجبية ة وما التّ االستفهام وكم الخبريّ  وأسماءرط الشّ  وأسماء واألسماء الموصولة مائروالّض 

 .17اإلشارة

 دات: ـــ المجر  4

رعة د عن المادة كالسّ والعالئق ويضم كل ما تجرّ واحق وهي المعنى الذي يعزله الذهن عن جميع اللّ 
 من.والزّ 

ويرى الدكتور صالح الفاخري  في هذا الّتصنيف مأخذاا وهو وجود الّصفات ضمن المجردات يقول"     
نأخذ عليه أنه جعل الصفات ضمن المجردات ومن المعلوم أن المجرد هو ما عزل عزالا ذهنياا ؛ بمعنى 

ى هيئة من الهيئات عند ذكره فاإلنسان مثالا موضوع شخص أّما اإلنسانية فهي أّنه ال يمكن تصوره عل
 18فكرة مجردة..."

 وبناءا على ذلك توضع الّصفات في الحقل الخامس.    

 فات :ـــ الص  5

الّصفة عند الّنحويين "هي الّنعت والّنعت هو اسم الفاعل نحو ضارب أو المفعول نحو مضروب أو     
من طريق المعنى نحو مثل وشبه وما يجري مجرى ذلك يقولون رأيت أخاك الظريف  ما يرجع إليهما

الة على أحوال الذات وتشمل:اسم الدّ  األسماءوهي أ 19فاألخ هو الموصوف والظريف هو الصفة "
 واسم التفضيل.، فة المشبهة الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والّص 

 ائه(كب الت  قصيدة الر  طبيقي)المجال الداللي في الجانب الت  

 .لّتصنيف الّسابقا لسيتم تجميع الكلمات في مجالها الداللي وفقا 

: وهي رأس الحقل وتندرج تحتها ثالث مجاالت أو حقول وهي: موجودات حية، : الموجوداتأوال  
 وموجودات غير حية، وغيبية.
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 الموجودات

 

 موجودات غيبية     موجودات حية          موجودات غير حية   

 حيوان       نبات    إنسان                طبيعية       صناعية      المالئكة                 الجن

 ـــ الموجودات الحية في قصيدة الركب التائه وتشمل)الحيوان والنبات واإلنسان( كما في الشكل الّسابق.1

 ّضرغام والفيل( في قول السوسي:وألفاظ الحيوانات اّلتي ذكرت بالقصيدة هي: )ال

رغاِم.      اِقها    كالنَّار كالُبركان ، كالض   20وتُثور أحيان ا على ُعش 

     21َوتثاقَلت أقدامُهم فوق الثَّرى    فكَأنَّ داَء الفيِل في األقَداِم.     

 أّما الّنبات فذكر، فذكر األثمار والزهر في قوله:

باسب          22بالرجاِء حدائُق     ما بين أثماٍر وزهر نامِ وإذا الس 

وفي مجال اإلنسان ذكر:)العروس ــ العذراء ــ الغانية ــ المعلم ـــ  الناس ــ حذام ــ الناس(.في األبيات 
 اآلتية:

 .23ومَشْت على شدو الحداة ِركابُهم    مْشي العروِس َخطت على األنغامِ     

 .24ـــــعها     يــوم ا حـــــديُث صــــباَبٍة وغـــــــــــراِمكتضر ع العْذراء دغَدغ سمْ     

 .25أو ِمثُل غـــانيٍة أهاَن جَمالـــــها     وشـــــَبــــــابها ُمتـــجاهـــل ُمتـــــعــــام    

ــياء َكالِمــــي       .26مْن َأنت ياهذا؟ فقــاَل ُمعل ـــــــــم     كالن جــِم هدي كالض 

ـــــه     أهــــــٌل لمـــا ُيوَلي من اإلكـــــــــــــراموَ       .27دِليُلُهــم ِفيـــــها الُمعلــــ م ِإن 

 .28ال ناس هم َركب الحياِة وإن ها      كالِبيـــــــــد في الت ضـــليل َو اإليهام    

 ن في قوله:ويندرج تحت حقل اإلنسان أعضاؤه  أو الزم من لوازمه ، فذكر الشاعر العيني
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 29ال تبصر العينان في جَنباتِه    غير الَفضاء الواِسع الُمتراِمي

  موجودات حّية                          

 حيوان        نبات           إنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان                

 ضرغام        فيل     األثمار   الزهر   العروس  العذراء   الغانية  المعلم   الناس  حذام  غالم   

 ـــ الموجودات غير الحّية: وهي إّما طبيعّية أو صناعّية .2

 يعية وهي إما علوّية أو أرضّية:أـــ الطب

 األلفاظ غير الحية)الطبيعية العلوية( في القصيدة هي: القمرـــ الّشمس. األجرام، في األبيات اآلتية:   

ـــــة    سحــــــري ة األضـــــواِء واألنَسام   .30ِفــــــــــي ليلــــــــــــٍة صـــيفـــي ة قَمــــري 

 .31روق ــ إذا بدت    خْلـــــــف التِ الل الجــــرد واآلَكاموبشمسها ــ عند الش   

مـــــــــــال وأسبغت     تبر ا على األشــــــــــياء واألْجــرام       نت الر   .32صـــــفراء لو 

 أّما الّطبيعية الّسفلية في القصيدة فهي:الّصحراء ــــ الّتالل ـــ الّتبر.  في قوله:

حر    ـــحر واألسرار واإللَهام.واستقبلوا الص   اء وهي َمِليئٌة      بالس 

حراء إنَّ حَياتـها       ِفيها الُوُضوح ِبجانب اإلبَهام       .33ما أْروَع الصَّ

 وجاء لفظ الّتالل في قوله:

روق إَذا بَدت    خْلف الت الل الجرد واآلكام  34وِبشمِسها عْند الش 

ناعي ة:  ب ــ الص 

عناصر الّطبيعة الّصناعية في القصيدة هي: الّطبول ـــ الّلوحة ــــ الك ؤؤس ـــــ الّسهام . في األبيات     
 اآلتية:

 .35دف ـــوا الطبول وآذنوا ِبرِحيلـــــهم       مـــــن بعد ُطـــول تلب ث وُمقـــام      

امَقد فاَته َشيء َبــديع رائـِـــــــــــــــع              .36ِفــي الُحسن ُيشبه لْوَحة رس 
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حى عَبَســت      كَمـــن ردته للذِ كرى ُكُؤوس مدام        .37حـت ى إَذا ارتَفع الض 

 .38َيمـُشــــون فْوق ِرماِلها فكأن مــا      يمُشون إذ يمُشـون فْوق ِسَهـام         

 

 

 

 الموج ودات غير الحّية

                               

 طبيعّية                                 صناعية .                              

الطبول     اللوحة     الكؤؤس       السهام              علوية               أرضية                
. 

 القمر  الشمس  األجرام      الصحراء    التالل    التبر    

ودات الغيبّية:)هللا جّل جالله( وذكره الّشاعر في قوله:3  ــــ الَموج 

 39ِسيروا على اْسم هللا خْلفي ِإنِني    في الَهدى، أْشبه في الحِديث َحذام        

 

 الموجودات الغيبية

 هللا عزوجل.

 ث:ثاني ا: حقل األْحدا

كون:1  ـ أحداث الس 

 األلفاظ التي دلت على الّسكون في القصيدة) التََّلّبث و المقام( في قوله:    

 .40دف وا الط بول وآَذنوا برِحيلهم    مْن بْعد ُطول تلب ث وُمقام
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 ــ أحداث طبيعّية، ورد في القصيدة ) األضواء واألنسام والّشروق، والبركان( في األبيات اآلتية:2

 .41ـــــي ليلــــــــــــٍة صيفيٍة قمـــــريٍة       سحـــــريــِة األْضواء واألْنَســــامفــــ

روق إَذا بدت      خْلف الت الل الجــــــــــــرد واآلكام       .42وبَشْمِسها عند الش 

رَغـــام      اقــــها       كالن ار، كالبركـــان، كالضِ   43وَتـــثور أْحـــيان ا على عشَّ

 ــ أحداث وظيفّية: جاء لفظ )المشي( في قوله:3

 .44ومشْت عَلى َشدو الحَداة ركابهم    مْشي العروس خَطت على األْنغام

 وقوله:

 45إلى اإلعداِممأل الوجوم نفوَسُهم فكأنَّهم      ُمتَهالك يمشي 

 ــ أحداث حّسية: ومنه لفظ : البصر والّسمع واّللمس، في قوله:4

 .46ال ُتبِصر العينان في جَنـــباته       غــير الفضاِء الواِســـع الُمتراِمي   

 .47كتضر ع العذراء دغدغ سمعها      يوم ا حديُث صــــــــبابٍة وغـــــــراِم         

هـــم           هم ــ من ذاك ــ لفُح ضراموتمس   48لفحـــــــاُتَها فكأنــــَـّما      قْد مسَّ

 

 ــ أحداث عاطفية:جاء في القصيدة )الصبابة والغرام، والهوى، والكآبة( في األبيات اآلتية:5

 .49كتضر ع الَعـــذراِء دغَدغ سـَــمعها      يوم ا حديـُث صبابٍة وغـــــرام  

راب طريقة اإليهامعن طبعها هذا الت قلب ف  .50ي الَهوى    وعن الس 

 .51أْحــرار قد طرحوا الكــآبة واألَســى    عنْهــم َمع األْضـواء واألنغام        

 ــ أحداث عقليَّة:)اليأس والقنوط، والرجاء(6

اِم  .52اليأس حل ق والقُنوط عليــــهم      قْد ران من خلٍف ومن قد 

َجاء حدائق     َما بْين أْثمــــار وزْهــــر َنامِ           باسب بالر   53وإذا الس 
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 أحداث البداية والنهاية: ورد لفظ الموت في قوله:

ك ملء قلوِبِهم     َأْو أْحجُموا فالمْوت في اإلْحَجاِم  .54إن أقبلوا فالشَّ

 األحداث

 

 

 وظيفية           حسية       عاطفية        عقلية   البداية والنهاية        سكون        طبيعية   

 
 اء الموتالتلبث المقام  األضواء األنسام الشروق البركان  المشي   البصر السمع  اللمس  الصبابة الغرام الهوى الكآبة  اليأس   القنوط   الرج

 الروابط:ثالث ا:

األداة التي ت سمى الرابطة ألنها تربط االسم باالسم والفعل بالفعل كعن وعلى : والحرف هو" ـ الُحروف1
ويكثر استعمال الحروف إذ ال يمكن االستغناء عنها في االستعمال اللغوي  فمن دونها 55ونحوهما ..."

ال يكتمل المعنى. ومن ذلك حروف الجر، والعطف ومن حروف الجر التي  وردت في القصيدة:)في، 
 ،إلى، الباء، الكاف(. ومن حروف العطف )الواو، أو( . في األبيات اآلتية:من ، على

 فــــِــي ليلـــٍة صـــــيفيــــــــ ة قمري ة       ســـــحري ة األضـــــواء واألنـــســــــام

 دفــوا الط ــبول وآذنوا برحــــــيلهم      مــــْن بعـــــــد ُطــــــــــول تلب ث وُمقام       

 56ومَشت عَلى شدو الحَداة ِركابهم      َمْشي الَعُروس خطت على األْنَغام  

 57ضــــرامأوعند مغــــرِبها كقـُـــرص مْن دم       قاٍن يضـــــــــر ج أفــــــَقـــــها بِ       

مائر2  : وتنقسم إلى: منفصلة ومتصلة.ــ الض 

 فالمنفصلة تأتي على نوعين:

 أــ للمتكّلم: )أنا، أنت، نحن، أنتم، أنتّن(

 ب ـــ للغائب:)هو، هي، هم،هّن(.
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 والذي ورد في القصيدة من الضمائر السابقة:)هي ،هم، أنت(    

حراء وهي مليئة    بالسحِر واألسراِر، واإللهاِم  .58واستقبلوا الص 

 59وإذا هم سرعان ما آالمهم    ذابْت فَما شيء مَن اآلالمِ 

ياء َكالِمي  60من أنَت يا هذا ؟ فقاَل معل م    كالن جم هديي كالض 

 والمّتصلة تشمل:

ـ ضمائر الّرفع) واو الجماعة، تاء الفاعل المتحّركة، نا الفاعلين، نون النسوة، ألف االثنين، ياء أ
 المخاطبة( وورد منها في القصيدة)واو الجماعة، تاء الفاعل

 .61دف وا الط بول وآذنوا برحيلهم     من بعد طول تلبث ومقام

الم عليُكم، قاُلوا له:    إْن كنت مرِشدنا ف  .62ألُف َسالمقال الس 

 63من أجل مثلكم رفعُت مَنارتي     ونشْرُت فوق دُروبها أْعالِمي

ب ــ ضمائر النَّصب والجر) هاء الغائب، كاف المخاطب، ياء المتكلم، ناء المتكلمين(.وورد منها في 
 القصيدة)هاء الغائب، وكاف المخاطب( في قوله:

امقْد فاتُه شيء بِديع راِئع     في الُحسن ُيشبُه   64لْوحَة رس 

 .65شتَّى أحاديث ُتَتمم َبعَضها     ُتسبيك من بدٍء وُحسن ِختام

 :ــ األسماء  الموُصولة3

 واالسم الموصول نوعان:   

 ،  67، وهي خمسة أحرف: أْن، وأّن، وما، وكْي، ولو66أ ـ حرفي: كل حرف أول مع صلته بمصدر

؛ فالنص : ) الذي ، التي، اللذان ،  68ب ـــ الموصول االسمي وهو" ضربان نص ومشترك"
 اللتان،الذين، الالتي أو الالئي( وورد منها في القصيدة: )الذي، الذين( في قوله:

 .69وتـنب هوا يوم ا فيا َهول ال ذي     علُموه فيما َجاء من أْعالم

 .70وعِن الذين ترْعرعوا في أرِضها     وعن النَّدى والبأِس واإلقدام
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 وجاء منها في القصيدة: )َمن( في قوله: 71المشترك فـ" من، وما، وأي، وأل وذو،وذا"أّما 

 72ما ضل  قوم كنت رائد ركبهم    ويضل من ساروا بغير إمام

 و)ما( في قوله:

 .73وتنبهوا يوم ا فيا هول الذي     علموه فيما جاء من أعالم

رط:4  وتنقسم إلي:ــــ أدوات الشَّ

 )إن، من، ما، أين، متى(.ولم يرد منها شيء في القصيدةأـــ أدوات شرط جازمة:

 ب ــ األدوات غير الجازمة:)إذا ،كلما، لما، لو، أما، لوال، لوما( جاء منها في القصيدة  )إذا( قي قوله:

 حت ى إذا عَقَد الن عاس جفونهم     بعد الحديث  وحان وقُت منام

مال الن اعمات فراشهم     واستسلموا  74لعرائس األْحالم جعُلوا الر 

ِضع:  اسم اإلشارةــ أسماء اإلشارة: "5 هذا، هذه، هذان ، هاتان، هؤالء، ذلك، تلك، لمشار إليه  ) ما و 
 أولئك( وجاءت أسماء اإلشارة )هذا، هناك، ذاك( في قوله:

 75عْن طبِعها هذا الت قلب في الهوى     وعن السراب طريقة اإليهام

 76وهيُئوا لنفوِسهم    حاجاِتها من راحٍة وَطعامحط وا هَناك 

ام كب بعد قنوِطه     في غبَطة المتفاِئل البسَّ  .77فإذا بذاك الرَّ

 جاءت في قوله:ــ ما الت عجبية:6

حراء إن  حَياتها ِفيها        الُوُضوح بجانِب اإلْبهام  .78ما أروع الصَّ
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وابط  الر 

 

 

 ماالتعجبية    الحروف           الضمائر     األسماء الموصولة     أدوات الشرط  أسماء اإلشارة   
 

 حرفي      اسمي       جازمة     غير جازمة   هذا هناك  ذاك    متصلة           منفصلة     العطف       الجر        

 

 رك         إذانص  مشت    نصب وجر           في من  على إلى الباء الكاف    الواو  أو   للمتكلم       للغائب    رفع  

  

 أنت     هي      هم    واو الجماعة    تاء الفاعل  هاء الغائب  كاف المخاطب    الذي    الذين      من   ما                             

دات.  رابع ا: حقل المجرَّ

 من المجّردات التي وردت في القصيدة:لفظ )األعداد واألرقام( في قوله:

 .79وزيفها     وتفاهة األعداد واألرقام خالية منهم الحياة

 المجردات

 األعداد          األرقام                                      

فات: ا: حقل الص   خامس 

الّصفات التي جاءت في القصيدة هي) َطويل، ناِصب، الواِسع، الم ترامي، قان، راِئع، باِرد، الّظامي،    
 م شرق، معّلم(، تشمل األبيات اآلتية:

 دلُفوا إلى َسفر طويٍل ناِصــب     في مهمه كفساحِة األحالِم

 ال ُتبصر العينان ِفي جنباته     غير الفضاء الواِسع الُمتراِمي

 أو ِعند مغرِبها كُقرص    من دٍم قاٍن يضر ج ُأفقها بضراِم           
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ام  قد فاَته شيء بديع رائع       ِفي الُحسن يْشبُه لْوحة رس 

 والظ ل ال ِظـل وريــــــف بـارٌد       والَماء ال َماء لـــــــري الظَّاِمي          

بِح بعد َظالمويحل  ليل بعد صْبٍح مشرٍق      ويلُ             ـــوح نوُر الص 

ياء َكالمي    80مْن أنت َياهذا؟ فقال مَعل ـم      كالن جم هدِيي كالض 

 

 الصفات

     

 رائع       بارد   الظامي    مشرق   معلم    طويل     ناصب    الواسع    المترامي     قان  

 

 الخاتمة:

تتراوح الحقول الّداللية في القصيدة بين الموجودات واألحداث والّروابط والّصفات  فكان أكثرها     
دوراناا الّروابط يليها حقل الصفات ثم األحداث ثم الموجودات، وأقلها استعماالا  في القصيدة  حقل 

ما الّصفات واألحداث فلعّل المجردات؛ أّما الروابط فال يمكن االستغناء عنها بأي حال من األحوال؛ وأ
الّسبب في استعمالها أكثر من غيرها أّن الّشاعر أراد أن يعكس بالّصفات واألحداث الحياة اليومّية 
والعلمّية فطبيعة القصيدة والمفاهيم الّسامية الموجودة بالقصيدة تستدعي ذكر الّصفات والموجودات أكثر 

كونات الّطبيعة الّصحراوية ثم ينتقل لدور المعّلم وأهمية من غيرهما، ليبلغ إلى القارئ أو الّسامع م
 الّتعليم في حياتنا اليومية. 

 المراجع

                                                           
دراسة فنية تحليلية ــ ينظر: فن الغزل بين شاعرين معاصرين )حسن السوسي وراشد الزبير(  1

، إشراف الدكتور : الطيب 3موازنة رسالة ماجستير ، إعداد: إبراهيم زهمول أبوالقاسم ص: 

 م.2007ــــ  2006الشريف، جامعة الجبل الغربي، العام الجامعي 
م دار مدار للطباعة 2008 1، ط1/213ــ ينظر:معجم الشعراء الليبيين لعبد هللا سالم مليطان  2

 ر الكتب الوطنية بنغازي.والنشر.دا
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ــ ينظر الصورة الشعرية في شعر حسن السوسي ، إعداد الطالب مسعود محمد الزنتاني ، ص: و ،  3

 م.2002رسالة ماجستير إشراف:الدكتور الطاهر القراضي، 
 .1/213ينظر:معجم الشعراء الليبيين ــ  4
 .1/213ينظر: المصدر السابق  5
نظرية الحقول الداللية ، د:أحمد عزوز ،منشورات اتحاد الكتاب العربي دمشق، ـ أصول تراثية في  6

 .11م، ص:2002
(، د:صالح سليم مجلة الدعوة 470ـ الحقول الداللية في كفاية المتحفظ البن االجدابي الطرابلسي)ت  7

 580.ص:16االسالمية العدد
 .580المرجع السابق،ص: 8
 .97علم الداللة أحمد مختارعمر، ص: 9

 111ـ ينظر: علم الداللة، أحمد مختار، ص: 10
 .14ــ ينظر: أصول تراثية، ص: 11
 .112ـ علم الداللة ، أحمد مختار ص: 12
ــ ينظر: علم الداللة أصوله ومباحثه في التراث العربي ، لمنقور عبد الجليل ، منشورات اتحاد  13

 .81م. ص:2001الكتاب العرب دمشق 
 .201السابق ص:ــ ينظر المرجع  14
 .81ــ ينظر علم الداللة أصوله ومباحثه، ص: 15
ــ ينظر:نظرية الحقول الداللية وتطبيقاتها في اللغة العربية )أطروحة مقدمة لنيل درجة التخصص  16

ـــ 101م، ص:1993الدقيق :الدكتوراه في علم اللغة، إعداد : صالح سليم الفاخري،جامعة طرابلس ،

106. 
 .599ل الداللية في كفاية المتحفظ ص:ــ ينظر الحقو 17
 .590ــ السابق،ص: 18
، مادة )وـ ص ـ ف( تحقيق : أحمد 1439 /4ــ الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري  19

 عبد الغفور، دار العلم للماليين، بيروت ، لبنان.
 الفنون واآلداب. ، نشر اللجنة العليا لرعاية5ــ ديوان الركب التائه، للسيد حسن السوسي ،ص: 20
 .7ــ المرجع السابق ، ص: 21
 .8ــ السابق، ص: 22
 3ــ السابق ص: 23
 4ــ السابق ص:  24
 4ــ السابق ص:  25
 8السابق ص:  26
 8السابق ص:  27
 8السابق ص:  28
 3السابق ص:  29
 3ــ السابق ص: 30
 .4ــ السابق ص: 31
 .4ــ السابق،ص: 32
 .3ــ السابق، ص: 33
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 .4ــ السابق، ص: 34
 .3السابق ص: 35
 .4ــ السابق ص: 36
 .4ــالسابق ص: 37
 .5ــ السابق ص: 38
 8السابق:ص: 39
 .3ـــ الديوان ص: 40
 .3ــ السابق ص: 41
 .4ــ السابق ص: 42
 .5ــ السابق:ص: 43
 3ــ السابق ص: 44
 .7ــ السابق، ص: 45
 .3ــ السابق ص: 46
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 االستفهام باهلمزة وهل 
د الرقيعي(

ّ
 )يف ديوان علي حمم

 
 د. عفاف الطاهر شلغوم

 كليـــــــــــة اآلداب
 جامعــــــــــــــــــة الزاوية

 مقّدمـــــــــــة
الحمد هلل الواحد الصمد، الذي مّن علينا من العلم ما ورد، والصالة والسالم على أشرف  

 األنبياء محّمد الصادق في ما وعد، وعلى آله وصحبه إلى آخر األمد.

أّما بعد، فقد راودني سؤاالن مفادهما هل الشعر الليبي الفصيح يلتزم بقواعد التراكيب العربية 
واستعماالتها؟ وهل للداللة الصوتية دور في توظيف األدوات في صناعة التراكيب؟ فأردت أن أجري 

خاللها اإلجابة عن ذين السؤالين في دراسة موسومة بعنوان )االستفهام بالهمزة وهل( دراسة أهدف من 
وأدوات االستفهام متنّوعة  دراسة تطبيقية على ديوان الحنين الظامئ للشاعر الليبي علي محّمد الرقيعي.

ا وهما الهمزة لكني اقتصرت على نوعين منه( 1)بتنّوع المسؤول عنه، وأشهرها الهمزة، وُتسّمى أّم الباب
وهل؛ لضيق المقام وللعالقة بينهما في اشتراكهما في الحرفية  والتصديق وغير ذلك، نحو قولك: "أ 

 حضر علّي ؟" "هل تحب العلم؟".
سأله أن يفهمه، ويقال استفهم من فالن عن األمر ورد في اللغة بمعنى: " الحقيقي واالستفهام

 (2)طلب منه أن يكشف عنه".

 نحو قولك: "أأنت بخير؟".( 3).و"هو الذي يقصد به السؤال عن شيء مجهول للمتكّلم حقيقة"     
وأدوات االستفهام تعّد من العناصر الصرفية التحويلية المهّمة تدخل على الجملة الخبرية 

ت أخرى التوليدية فتحّولها من مجّرد اإلخبار إلى جملة تحويلية يراد منها داللة االستخبار أو دالال
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يحّددها السياق أو قرائن أخرى. وهي من السبل التي تعين الفصيح على صناعة المعاني، وتوصيلها 
 لآلخرين.

وفي اللغة النظمية كثيرا ما يلجأ الناظم إلى العناصر التحويلية االستفهامية أو االستخبارية 
وشجونه وأحزانه التي يريد  إلظهار نصحه وإرشاده وتهّكمه وسخريته وإنكاره وجّل عواطفه الجياشة

الناظم من المتلّقي مشاركته وتفاعله مع هذه األحاسيس فيجد في هذه العناصر سبيله إلى ذلك، وقليال 
ما يكون غرضه حقيقيا في اللغة النظمية؛ ألّن الناظم يطرح قضايا مختلفة ومتنّوعة ويطرح مفارقات 

اثنين، األّول تضّمن دراسة الهمزة صوتيا وتراثيا  في صور استفهامية. وقد قّسمت الدراسة على مبحثين
وتطبيقها على مقتطفات من الديوان، والثاني تضّمن دراسة )هل( صوتيا وتراثيا وتطبيقها على مقتطفات 
من الديوان. ثّم  حصيلة الدراسة ونتائجها. ثّم ذّيلت الدراسة بقائمة للمصادر والمراجع. وقبل السبر في 

 -1934ان من المهّم التعريف بالشاعر، هو الشاعر علي محّمد الرقيعي )غور هذه الدراسة ك
م( ولد في طرابلس الغرب ومات فيها، عاش حياته القصيرة في ليبيا، تلقى مراحل تعليمه األولى 1966

في طرابلس ولم تمّكنه ظروفه من إتمام تعليمه الجامعي فعكف على تثقيف نفسه، وهو شاعر ذاتي 
عره مسحة من الحزن  والشعور بالوحدة، يعّبر عن نفس معّذبة وحالمة وقلقة، تتميز وجداني تغلغل ش

لغته ببساطتها وسهولة تراكيبها وثراء خياله، التزم األوزان الخليلية في شعره ونهج الجديد أيضا، له عدد 
و)لم يمت(  من الدواوين الشعرية، وهي )الحنين الظامئ( و)أشواق صغيرة( و)الليل والسنون الملعونة(

 .(4)وكّلها من منشورات طرابلس
 االستفهام بالهمزة: –المبحث األّول

 الهمزة في الدرس الصوتي: –أّوال 
، من خصائصه (5)صوت الهمزة بالنظر إلى كيفية اإلتيان به هو صوت حلقي انفجاري مجهور

ويثيره، كما تضرب اليد على الحضور والبروز والعيانية والوضوح والفصل، فيضرب على السمع فيشّده 
الجسد في إشارة إلى معنى ما. ومن ناحية أخرى نالحظ شكل الفم في أثناء النطق به يكون عند 

. وأتصّور أّن الجهر منحه الظهور (6)انفجاره يرتفع الحنك العلوي إلى األعلى فيمنحه معنى العلو
 يان بقوة  بسبب انفجاره.والوضوح، فيظهر المكنون في األعماق ويوّضحه، ويلقي به للع

 استعمال الهمزة في الدرس النحوي:  –ثانيا 
تعّد الهمزة أّم باب االستفهام، وتكون لالستفهام الحقيقي، وهي تصلح للتصديق، نحو )أ قام زيد(، 
والتصّور نحو )أ زيد قائم(، والنفي واإليجاب نحو )أقام زيد(، )أ لم يقم زيد( ودخولها على إن نحو )أ 

لزيد( وتصّدرها على العاطف ودخولها على الشرط نحو )أفإن قلت الصدق نجوت( وجواز حذفها  إّنك
ولكن كثيرًا ما نجد االستفهام يخرج عن معناه الحقيقي إلى دالالت انفعالية  (7)نحو )زيد حاضر؟(.
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، فمن سياقية مختلفة، تكون أبلغ في إيصالها عن طريق االستفهام من طرح الغرض التركيبي مباشرة
تحّوالته السياقية أّنه قد يدّل على التقرير والتحقيق واإلنكار بأنواعه والتعّجب والسخرية والتوبيخ والنفي 

 والتأكيد والنهي واألمر. نحو قوله تعالى:

 [87]هود، ﴿َأَصاَلُتَك َتْأُمُرَك َأْن َنْتُرَك َما َيْعُبُد آَباُؤَنا﴾  .1
 [.20آل عمران، ]  َقْد اْهَتَدوا﴾﴿َأَأْسَلْمُتْم َفِإْن َأْسَلُموا فَ  .2

3. ﴾ لَّ  .[45]الفرقان،   ﴿َأَلْم َتَرى ِإَلى َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّ

 [.62]األنبياء،  ﴿َأَأْنَت َفَعْلَت َهَذا ِبآِلَهِتَنا َياِإْبَراِهيُم﴾ .4

التهّكم. في اآلية ففي اآليات السابقة خرج االستفهام من المعنى الحقيقي له ليدّل على معنى 
األولى، وفي اآلية الثانية يدّل على األمر، أي: أسلموا، وفي اآلية الثالثة يدّل على التعّجب، وفي اآلية 

 (8) الرابعة يدّل على التقرير...

 همزة االستفهام في الديوان:  -ثالثا 

 [65]الديوان:: (9)قال الشاعر علي الرقيعي في قصيدته أصداء من بعيد .1
 أأعيش في هذه الحياة صدًى حزيًنا كابيا.

ال يسأل الشاعر في هذا البيت عن حزنه، بل عن إمكانية العيش في هذه الحياة وهو حزين، 
فالمسؤول عنه هو الذي يلي أداة االستفهام مباشرة. وأصل الجملة التوليدية هو: أعيش في هذه الحياة 

جملة تحمل مجّرد داللة اإلخبار، ثّم أدخل عليها عنصرا من عناصر التحويل صدًى حزيًنا كابيا. وهي 
وهو همزة االستفهام، فصارت الجملة تحويلية، إذ تحّولت  من مجّرد اإلخبار إلى داللة االستفهام. ويعّد 

عن  السياق من العناصر التحويلية المهّمة في داللة التراكيب، إذ يأخذنا السياق إلى خروج االستفهام
مقتضاه، فالشاعر ههنا ال يستعلم وال يستخبر، بل هو على يقين بأّنه يعيش في هذه الحياة، ولكّنه 
يظهر حزنه وضعفه وصعوبة األمر عليه وقد استعمل الشاعر الهمزة دون هل لما في الهمزة من 

الكآبة ويفّجره خصائص البروز والوضوح وإظهار المكنون والعيانية وهو هنا يظهر ما يكّنه من الحزن و 
ويلقي به إلى الخارج  ليضرب به على السمع فيشّده ليستميله ويتفاعل معه، وقد يرفق هذه الدالالت 
معنى االستعالء والفوقية على ضعفه من خالل صورة ارتفاع الفك العلوي إلى األعلى. وهي في هذا 

 البيت وغيره أفادت معنى التصديق.
جملة وترابط الكلمات فيها وجدنا أّن الجملة فعلية والجملة الفعلية ركناها وعندما نظرنا إلى ترتيب ال     

الفعل والفاعل، ويكون الفعل هو العمدة إليه تؤول كل مفردات التركيب، بدءا من الفاعل وإن تقدم على 
 على النحو التالي:  (10)فعله على رأي الكوفيين
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 حزيًنا كابيا         هذه      الحياة       صدًى    في            }{أ      أعيش              

 

   

 

 
المستفهم عنه هو الذي يلي أداة االستفهام مباشرة فهو معنيٌّ باالستفهام واألداة مرتبطة به.       

ة في والفاعل محذوف لفظا موجود معنى وهو مرتبط بالفعل )أعيش(؛ ألّن الفعل يشّكل البؤرة  والعمد
الجملة الفعلية. وشبه الجملة )في هذه الحياة( تفيد معنى الظرفية المكانية ترتبط بالبؤرة الجملة وهو 
الفعل. ثّم أدخل الشاعر عنصرا تحويليا آخر على الجملة التوليدية وهو تقديم شبه الجملة ؛ لالهتمام 

، فالشاعر ال يستنكر العيش في ؛ ألّن الشاعر يجعل هذا الظرف موضعا وظرفا الستنكاره(11)والعناية
 ذاته وإّنما يستنكره في هذا الظرف، فقّدمه على المفعول به )صدى( ونعتيه. 

 مما سبق نالحظ أّن الجملة التوليدية هي:
 أعيش صدًى حزيًنا 

 فأدخل عليها عنصر التحويل باالستفهام فصارت الجملة:
 أأعيش صدًى حزيًنا

أبعده عن االستفهام إلى معنى اإلنكار، وهو عنصر من عناصر التحويل، منح السياق التركيب معنى 
ثّم قّدم شبه الجملة عن المفعول به؛ ألنّه موضع االستفهام واإلنكار للعناية به ؛ إذ من أغراض التقديم 
عند النحاة االهتمام به واختصاصه بالعناية. وهو هنا نعّده عنصرا من عناصر التحويل، فصار 

 التركيب:
 أأعيش في هذه الحياة صدًى حزيًنا كابيا.

 فعناصر التحويل في التركيب السابق:
 أداة االستفهام = الهمزة.   -أ

 السياق = إظهار الضعف.   -ب

 الترتيب = تقديم شبه الجملة.  -ج

 

 [167وقال علي الرقيعي في قصيدته عيد النضال: ]الديوان: .2
 أ بوسع السياط أن تردع األحرار إن صيغ مبضع األوغام 

الشاعر ال يريد أن يسأل في هذا البيت عن ردع األحرار؛ ألّنه على يقين أّنها ال ُتردع، بل يسأل       
وهو الخبر للعناية به وهو الذي يلي أداة  (12)عن إمكانية السياط ووسعها في ذلك، فقّدم المسؤول عنه

 ة التي تعد العنصر التحويلي الثاني  باإلضافة إلى عنصر الترتيب فأصبحت الجملة: االستفهام مباشر 
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 أ بوسع السياط أّن تردع األحرار. واألصل التوليدي لهذه الجملة: 
 أن تردع األحرار بوسع السياط =  ردع األحرار بوسع السياط

 ويكون ترابط الكلمات في الجملة التوليدية:
  

 األحرار      بوسع السياط   }{    تردع       أن                 
 
 
 

الناصب في هذه الجملة مرتبط بالفعل ليمنح الفعل داللة الحال واالستقبال والمصدرية، يكون        
الفاعل المحذوف والمفعول به مرتبطين بالفعل. وهي في تأويل مبتدأ يكون البؤرة التي يرتبط بها الخبر. 

قديم، والثانية المتمثلة في دخول وهي جملة لمجّرد اإلخبار. وفي الجملة التحويلية األولى المتمثلة في الت
 العنصر التحويلي الهمزة، والثالثة المتمّثلة في حذف الفاعل من المصدر المؤّول يكون ترابط الكلمات:   

 األحرار     }{أ     بوسع السياط       أن       تردع                         
 

 
 

فأصل الجملة التوليدية هو: أن تردع األحرار بوسع السياط، وهي جملة تحمل مجّرد داللة        
اإلخبار ثّم أدخل عليها عنصر التحويل وهو همزة االستفهام، فصارت الجملة تحويلية، إذ تحّولت  من 

 مجّرد اإلخبار إلى داللة االستفهام. 
 فعناصر التحويل في التركيب السابق:

 وهو حذف الفاعل. الحذف  -أ

 الترتيب. وهو تقديم الخبر. -ب

 االستفهام. وهو الهمزة. -ج

 السياق. استفهام انكاري. -د

المستفهم عنه هو الذي يلي أداة االستفهام مباشرة فهو معنيٌّ باالستفهام واألداة مرتبطة به.        
البؤرة والعمدة في  والفاعل محذوف لفظا موجود معنى وهو مرتبط بالفعل )تردع(؛ ألّن الفعل يشّكل

الجملة الفعلية. ثّم أدخل الشاعر عنصرا تحويليا آخر على الجملة التوليدية وهو تقديم الخبر وترتيبه 
بعد عنصر االستفهام؛ لالهتمام والعناية به؛ ألّن الشاعر يجعل هذه السياط موضًعا الستفهامه، 
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عن وسع السياط على ذلك فقّدمه على  فالشاعر ال يستفهم عن ردع األحرار في ذاته وإّنما يستفهم
المبتدأ. ويعّد السياق من العناصر التحويلية المهّمة في داللة التراكيب، إذ يأخذنا السياق إلى خروج 
االستفهام عن مقتضاه، فالشاعر ههنا ال يستعلم وال يستخبر، بل هو على يقين من أّن السياط ليس 

األمر ويبطله بوسيلة أبلغ من مجّرد اإلخبار والنفي المباشر  بوسعها أن تردع األحرار، ولكّنه يستنكر
بأدوات النفي، واستعمل الشاعر همزة االستفهام ولم يستعمل هل؛ لما في الهمزة من خصائص تعينه 
في بلوغ الغاية من استخدامها، فهو ينكر في داخله المفهوم المغالط في األذهان وهو قدرة السياط على 

ضه بشّدة ويبرز رفضه ويظهره في صورة انفجارية مجهورة قوية لعّلها تخترق األسماع ردع األحرار ويرف
لترضخ إلنكاره ورفضه بصورة توحي بالثقة والقّوة نستشّفها من ارتفاع الحنك العلوي ما يدّل على الثقة، 

وهذا من ومن جهة أخرى فإّن الشاعر ههنا ال يوّجه إنكاره للفعل، بل لمن يّدعيه على أّنه كاذب، 
 .(13)اختصاص الهمزة من دون هل

 [189وقال الرقيعي في قصيدته لصوص الحياة: ]الديوان: .3
 أ كان سوى مبطش بالشعوب ......  لخنق أمانّيها السامية

الجملة التوليدية: المستعمر سوى مبطش بالشعوب، وهي جملة اسمية  لمجّرد اإلخبار. ثّم أدخل        
التركيب في زمن الماضي وهو الفعل الناقص )كان( من دون أن يحّول  عليها عنصرا تحويليا يدخل

التركيب إلى جملة فعلية، بل يبقى في إطار الجملة االسمية، فصار: كان لّص الحياة سوى مبطش 
بالشعوب، ثّم أدخل على التركيب عنصرا تحويليا آخر لغرض االستفهام ليخرج التركيب من معنى 

هام، فصار التركيب: أ كان لّص الحياة سوى مبطش بالشعوب. ثّم أدخل اإلخبار إلى معنى االستف
عنصرا تحويليا بالحذف وهو حذف االسم  يقّدره المقام )لّص الحياة( للعلم به وللعناية بالخبر الذي هو 
موضع االستفهام واالنكار، وللسبب ذاته حذف معمول المشتق )مبطش(، أي مبطش هو، فصار 

 لنهائي: التركيب التحويلي ا
 أ كان سوى مبطش بالشعوب.

 
 
 

 ويكون ترابط الكلمات في هذا التركيب:
 بالشعوب.  }{سوى      مبطش         }{     أ     كان                        
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والشاعر ههنا ال يستفهم عن بطش لّص الحياة حقيقة، بل هو مقّرر لبطشه مثبت له ومنكر لسوى      

ذلك؛ ألّنه على يقين منه، فيخرج االستفهام من معناه الحقيقي إلى معنى التقرير واإلثبات، إذ جاء 
المقام فيعّد عنصرا تحويليا ويحّدده  (14)االستفهام ههنا منفيًّا بسوى؛ ألّن االستفهام المنفي يفيد إثباتا

آخر، ودور الهمزة بخصائصها الصوتية، جعلت التركيب يقّر بحقيقة حاضرة وبارزة وظاهرة وواضحة 
وهو ما تفعله اللصوص بالشعوب، ولم تترك الهمزة مجاال للتفكير في غير ذلك. وبالتتّبع فإّن عناصر 

سوى مبطش بالشعوب ما يلي: أكان سوى  التحويل التي طرأت على الجملة التوليدية: لّص الحياة
 مبطش بالشعوب:

 عنصر الزمن =  كان. -أ

 عنصر االستفهام = الهمزة. -ب

 }{الحذف = اسم كان )لّص الحياة( =  -ج

 المقام =  اإلثبات التقرير. -د
 [128وفي قول الرقيعي في قصيدته الحنين الظامئ: ]الديوان: .4

 أنِت  ... من أنِت؟ ... جالل الفّن أم روح الجمالِ 
 أم سنا األزهار إذ تهفو  بلطٍف ودالِل ...........

 األصل التوليدي في التركيب السابق يتكّون من ثالث جمل:
 جالل الفّن 

 أم روح الجمالِ 
 أم سنا األزهار

الشاعر ههنا يسأل عن الوضع الذي يكون عليه موصوفته؛ ألّنه يبدو مترددا بأي األوضاع هي؟       
فقّدم الوضع الذي يظّنه األدّق في وصفه، وهذا التقديم نعّده من عنصر التحويل يفيد معنى، ثّم ذكر 

الضمير )أنِت(  الوضعين اآلخرين، وحذف المبتدأ على الرغم من أّنه العمدة في هذا التركيب وهو
لداللة السياق عليه؛ وللعناية بالخبر واالهتمام به؛ ألّنه موضع سؤاله، وهذا أيضا من عناصر التحويل، 
ثّم أّنه حذف أداة االستفهام الهمزة لداللة )أم( عليها، وداللة التنغيم الصاعد الذي يدّل على االستفهام 

، (15)داللة االستفهام، وهذا جائز مع أم وغير أم بالهمزة، وهو عنصر تحويلي صوتي يحّول الخبر إلى
وحذف همزة االستفهام ُيعّد عنصرا تحويليا بالحذف، إذ خصائص الهمزة الصوتية التي توحي بالقّوة 
فتضرب األسماع وتشّدها مذكورة، فهي محذوفة تضرب األذهان وتحّثها على التفكير والتفاعل، يقودنا 

الثالثة؛ ألّن الشاعر ال يستفهم حقيقة عن حال موصوفته ووضعها؛  ذلك إلى داللة التقرير لألوضاع
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فهو يراها في صورة الكمال،  شاملة لكّل األوضاع التي ذكرها مقرا لها بداللة السياق، إذ قال إّن هللا 
نّمقها بألوان الكمال. أو أّنه يستفهم عن أي األوضاع أكمل؟ فقّدم ما يراه األكمل عن غيره. وعلى ذلك 

 ون ترابط الكلمات بالبؤرة في الجملة التحويلية النهائية:يك
 

 }{أم    سنا األزهار       }{  أم   روح الجماِل      {  }جالل الفّن           }{          

 
              

 
 

ذلك، فـ )أم( وقد وّظف الشاعر )أم( للغرض السابق لما لها من خصائص صوتية تعينه على 
مكّونة من صوتين، األّول الهمزة وهي تدّل على البروز والوضوح والجهر والفصل، والميم من 

ولعّلهما اكتسبا هذه الخصائص من طبيعة اإلتيان بهما، فالهواء عند النطق  (16)خصائصها الجمع،
ين وانفراجهما بشّدة تطرق بالهمزة يكون انفجاريا بعد تزاحم الهواء وهو ما زال في أوج قّوته خلف الوتر 

السمع والذهن يليه قطع الصوت وانفصاله لعدم سريانه، لذا فإن من خصائصها الفصل، وعند النطق 
بالميم يكون بجمع الشفتين وضّمهما؛ لذا فمن خصائصها الجمع والضم. ونالحظ أّن هذا الحرف جمع 

ك بالنظر إلى أّن األصل في استعمال بين متناقضين وهما الفصل والجمع، ويمكن التوافق بينهما وذل
)أم( الفصل بين المتناقضات والمتعّددات، أال ترى أّنك تقول )أأنت سعيد أم حزين( فتجمع بين 
متناقضين في تركيب واحد ولكن المراد الفصل بينهما بتعيين أحدهما وحصره باإلجابة من دون اآلخر، 

ركيب واحد بحسب الظاهر يبحث عن أكملها والمراد كذلك في قول الشاعر، إذ جمع بين متعّددات في ت
الفصل بينها بتعيين أحدها، وإاّل إقرارها جميعا؛ ألّن الخيارات تكّمل بعضها في الوقت الذي يصفها بأّن 

 هللا نّمقها في صورة الكمال.
 وبالتتبع لعناصر التحويل الداللي للتركيب السابق نجد:

 تحويل همزة االستفهام.الحذف = حذف المبتدأ + حذف عنصر ال .أ

 أم = عنصر تحويلي يدّل على االستفهام.  .ب

 ج. التنغيم = عنصر تحويلي صوتي.

 د. السياق =  المقام وهو عنصر تحويلي حّول  وظيفة االستفهام إلى داللة التقرير.         

 [124وقال الرقيعي في قصيدته مصير: ]الديوان: .5
 أال تذكرين ابتسام القمر
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 شجاننايبارك ليله أ
 الجملة التوليدية: تذكرين ابتسام القمر

يخاطب الشاعر التي هجرته بأّنها تذكر ابتسام القمر، فهي إخبار محض.  وهي جملة فعلية      
 يكون الفعل هو العمدة  والبؤرة التي يؤول إليها جميع أطراف التركيب حتى الفاعل المستتر كما يلي:

 ابتسام القمر    }{ تذكرين                                     
 

              
ثّم أدخل على التركيب عنصرا تحويليا وهو أداة النفي )ال( يحّول الجملة من إطار اإلثبات إلى إطار 

 النفي، وشّتان بينهما، فصارت الجملة التحويلية األولى:
 ال تذكرين ابتسام القمر

تحويليا ثانيا وهو أداة فنفى أن تذكر رفيقته ابتسام القمر. ثّم أدخل على التركيب المنفي عنصرا 
 االستفهام الهمزة أدخل التركيب إلى داللة االستفهام المنفي، فصارت الجملة التحويلية الثانية:

 أال تذكرين ابتسام القمر 
صوتيا )أال( مكّونة من الهمزة التي من خصائصها البروز والظهور الالفت لالنتباه والمثير له، كما مّر 

خصائصها اإللصاق وااللتزام لربط انتباه المخاطب وذهنه بما سيأتي، واأللف سابقا، والالم التي من 
وقد اكتسب (17)إلعطاء المخاطب فرصة للم شتات الذهن التي من خصائصها اللين واالّتساع والفسحة

الالم هذه الخاصية من نطقه ومخرجه إذ يكون اللسان ملتزما باللثة ملتصقا بها وال يفارقها حتى يجري 
وينقضي من جنبتي اللسان، واكتسب األلف هذه الخاصّية من كيفية اإلتيان به فهو صوت  الصوت

هوائي جوفي يخرج من الجوف سلسا لّينا من دون أن يعترضه عارض يثنيه عن امتداده فيكون الفم 
لخوالي والتزامه مّتسعا لّينا. وقد أراد الشاعر باستخدامه )أال( إثارة انتباه رفيقته والتصاق تفكيرها باأليام ا

بما تقتضيه هذه الذكريات من الوفاء لها في شكل طلب بلين وفسحة للم شتات ذهنها واستجابتها، لعّله 
ينجح في استمالتها واستعطافها، فكان الشاعر موفقا في توظيفه ألداة االستفتاح )أال( في هذا الموضع؛ 

)أال( يدخل التركيب في داللة التحقيق ألّن الموضع بالنسبة له محّل مصير. واالستفهام المنفي 
والتوبيخ والتمّني والعرض والتحضيض، والسياق يحّدد أّي من هذه الّدالالت، والمقام ههنا يدّل على أّن 

؛ إذ يطلب الشاعر من (18)أي بمعنى طلب بلين المعنى للعرض والتحضيض، ألّنها داخلة على الفعل،
ت السعيدة وابتسام القمر تستميل إليه وتحّن. وهذا  السياق يعّد رفيقته التذّكر لعّلها بتذكرها اللحظا

عنصرا تحويليا ثالثا، إذ أحال التركيب إلى هذا المعنى من دون المعاني األخرى. وترابط  الكلمات في 
 الجملة التحويلية الثالثة يكون:
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 ابتسام القمر        }{أ      ال      تذكرين                                
 
 

 
أداة االستفهام مرتبطة بأداة النفي وكالهما مرتبط بالفعل الذي يعّد البؤرة في الجملة الفعلية به يرتبط     

الفاعل المحذوف والمفعول به. فالشاعر باستخدامه لهذه العناصر التحويلية ال يريد نفي الفعل وال يريد 
طلبا فيه لين بأن تتذّكر الخوالي. والعناصر التحويلية التي وّظفها استفهاما حقيقًيا عن الفعل؛ بل أراد 

 لخدمة هذا المعنى:
 أداة االستفهام =  )أ(. .أ

 أداة النفي = )ال(. .ب

 ج. حذف الفاعل = )أنت(.    

 د. السياق = طلب بلين.
 أو تذبلين ربيعك الرّيان بالوهم الغضوبوقال الرقيعي في قصيدته بقايا نغم:

الجملة التوليدية في التركيب السابق: تذبلين ربيعك، وهي بمعنى اإلخبار ليس غير، أدخل عليها     
عنصر االستفهام التحويلي فأحالها إلى معنى االستفهام، وبالنظر إلى السياق فإّن الشاعر ال يستعلم 

ينبغي لك أن تفعلي ذلك، حقيقة وإّنما أراد أن ينكر على رفيقته أن تذبل ربيعها وشبابها، أي ما كان 
وهذا من اختصاص الهمزة من دون هل، فوجد في أسلوب االستفهام سبيله إلى ذلك، وقد وقعت الهمزة 

 قبل العاطف وهو ما عليه القياس.
 ويكون ترابط الكلمات في التركيب على النحو التالي:     

  أو     تذبلين     ربيعك      
      

 
 االستفهام بـ )هل(:  –المبحث الثالث 

 )هل( في الدرس الصوتي: -أّوال 
، (19)هو حرف استفهام مكّون من صوتين، األّول الهاء ومن صفاته الهمس والرخاوة والترقيق 

وداللته الصوتية أّنه صوت مهتّز ومضطرب من شأن اهتزازه أن يثير االنتباه لما هو آت، والثاني الالم 
وكأّن في ضعف صفات الهاء قوة؛ ألّنه تمّكن من لفت االنتباه وشّدها  .(20)وداللته اإللصاق واإللزام
 بسبب اهتزازه واضطرابه.
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 )هل( في الدرس النحوي: -ثانيا 
تعّد )هل( حرف استفهام، لطلب التصديق اإليجابي، نحو "هل حضر علّي"، دون طلب  

 تتصّدر العاطف، وتأتي التصّور أو النفي، ال يجوز حذفها وال دخولها على التوكيد والشرط وال
 .(21)لالستفهام الحقيقي وتخرج عن مقتضاه ألغراض منها اإلنكار والطلب واألمر والنفي وغيره

 قال تعالى:   

 [.60﴿هل جزاء اإلحسان إاّل اإلحسان﴾ ]الرحمن،  .1

 [.91﴿فهل أنتم منتهون﴾ ]المائدة،  .2

معنى )ما( النافية، وفي الثانية خرجت هل عن معنى االستفهام، في اآلية األولى تدل هل على 
 تدّل على األمر بمعنى انتهوا.

 )هل( في الديوان: –المبحث الثالث 
 [92قال الرقيعي في قصيدته بقايا نغم: ]الديوان: .1

 يا رفَّة األحالم في ليل الشرود المولع
 هل تعلمين بآهة حرَّى تجيش بأضلعي

الجملة التوليدية مكّونة من جملتين هما: تعلمين آهة حّرى، تجيش بأضلعي، وهما جملتان فعليتان      
خبريتان يخاطب بهما الشاعر سمراءه. فدمجهما في جملة واحدة فأدخل عليها عنصرا تحويليا وهو أداة 

داة يراد منها االستفهام )هل( فصار التركيب هل تعلمين آهة حرَّى تجيش بأضلعي، إذ يسأل بأ
التصديق ال التصّور فأدخلها على الفعل المضارع فأفاد االستفهام استقباال وهو الذي عليه استعمال 

فتحّول التركيب من اإلخبار إلى االستفهام، والفعل المضارع متعٍد لمفعولين ولكن الشاعر  (22))هل(
أن يقول: تعلمين آهة حّرى... جعله متعّديا بحرف الجر )ب( وهو عنصر تحويلي ثان، إذ بإمكانه 

لكّنه استخدم الباء، وهي عند النحاة تزاد مع الفعل المتعّدي، نقول وإن كانت الباء هنا زائدة في عرف 
النحاة إّنما هي لمعنى أراده الشاعر وليس لضرورة شعرية وهو أن تلصق التي يخاطبها علمها بهذه 

ف عنه اآلهة وليس مجرد العلم؛ ألّن سيبويه ألزمها اآلهة التي تجيش بأضلعه لعّلها تشعر به وتخفّ 
، ومن ناحية أخرى استخدم الشاعر أداة االستفهام )هل( في هذا الموضع وأظّنه (23)اإللزاق واالختالط

مناسبا؛ ألّن الهاء في هل من خصائصها أّنها تثير االنتباه بسبب خاصية االهتزاز، والالم من 
د الشاعر أن يهّز من يخاطبها ويلصق انتباهها وعلمها بتلك اآلهة خصائصه اإللصاق واإللزام، فأرا

 التي بين أضلعه. ويكون ترابط الكلمات في الجملة التحويلية:
 بأضلعي   }{   تجيش    بآهة   حرَّى     تعلمين      هل  
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 العناصر التحويلية التي طرأت على الجملة التوليدية:
 الباء = شبه الجملة.زيادة  -أ

 أداة االستفهام = هل. -ب

 السياق =  إظهار الضعف واالستعطاف. -ج
 [51وقال الرقيعي في قصيدته قلق: ]الديوان: .2

 أين أمضي ... هل إلى دود الثرى      هل إلى األعماق في نهر الوجوم
تفيد اإلخبار أدخل الجملة التوليدية في التركيب السابق: أمضي إلى دود الثرى. وهي جملة فعلية      

الشاعر عليها عنصرا تحويليا بالحذف، فحذف الفعل )أمضي( الذي هو بؤرة التركيب لداللة السياق 
عليه؛ وألّنه ال يستقيم التركيب إاّل به، إذ  من  خصائص هل طلب التصديق على الحدث ال على 

ضي، وبالمصير المنتظر؛ ألّنه الشيء وهو األصل، إذ قال: أين أمضي؟ وحذفه إّنما للعناية بغاية الم
موضع قلقه وسؤاله واهتمامه فوضعه في التركيب مباشرا لعنصر التحويل الثاني وهو أداة االستفهام 
)هل( فأحال التركيب من معنى اإلخبار إلى معنى االستفهام أفاد طلب التصديق اإليجابي، ومن ناحية 

من المصير، لما لها من خاصية االضطراب  صوتية فإّن الهاء تناسب حالته المضطربة بسبب قلقه
واالهتزاز، وأراد  بالالم أّن هذا الخوف يالزمه ويلزم تفكيره، ومن ثّم يالزمه القلق؛ ألّن المصير يبقى 
مجهوال حتى يفارق المرء الحياة، ويثير انتباه السامع أيضا للتفكير جّديا بمصيره. وبذلك يكون ترابط 

 لية:الكلمات في الجملة التحوي
 }{        إلى دود الثرى          هل        

 
 

 
 

 العناصر التحويلية التي استخدمها الشاعر هي:
 الحذف = الفعل )أمضي(. -أ

 داللة السياق = تقدير المحذوف. -ب

 عنصر االستفهام = )هل(. -ج
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 [55وقال الرقيعي في قصيدته دموع: ]الديوان: .3
 وهل نحن إاّل أناس بشر

 لسع األلمنحّس ونشعر 
الجملة التوليدية في جملة االستفهام: نحن أناس بشر. جملة اسمية من مبتدأ وخبر، وهي مجّرد      

 اإلخبار. أدخل عليها عنصرين تحويليين هما أداة االستفهام )هل( وأداة االستثناء )إاّل( فصار التركيب:
 وهل   نحن    إاّل   أناس بشر

مية وهذا مخالف الختصاصها طلب التصديق الذي يستلزم دخولها دخل االستفهام على الجملة االس
على الفعل ال االسم إاّل أن تكون بمعنى )ما( النافية وهذه الداللة من اختصاص )هل( دون الهمزة، 

[، وهي في هذا التركيب بمعنى النفي ال 60قال تعالى: "هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان" ]الرحمن 
أداة االستثناء المفّرغ )إاّل( فخرج التركيب من معنى االستفهام إلى معنى النفي، االستفهام بدليل وجود 

فصار التركيب: وما نحن أناس بشر، ثّم دخلت أداة الحصر )إاّل( فأحالت النفي إلى اإلثبات، وهذا 
س التحويل التركيبي هو لغرض الحصر والتوكيد، وهذا التركيب أبلغ لوصول الغاية من قولنا )نحن أنا

بشر(، إذ يؤّكد الشاعر ضعفه وألمه وشقاءه، وهذا يناسبه صوت الهاء لداللته على االضطراب 
والضعف وقدرة الهاء على شّد االنتباه لما سيأتي من الكالم وحصر هذه الصفات وإلصاقها ببني البشر 

 ة: نتيجة لخاصية اإللصاق التي في الالم. ويكون ترابط الكلمات في هذه الجملة التحويليّ 
 إاّل   أناس بشر      وهل   نحن     

         
 

عناصر التحويل التي أحالت الجملة التوليدية من معنى اإلخبار إلى معنى االستفهام واالستثناء إلى 
 النفي إلى اإلثبات هي:

 أداة االستفهام = )هل(. -أ

 هل = )ما( -ب

 أداة االستثناء = )إاّل(. -ج

 الحصر.= اإلثبات و  3+  2 -د

 [74وقال الرقيعي في قصيدته هياكل في الطريق: ]الديوان: .4
 يا رّب هل ُعدم العزا ...

الجملة التوليدية في التركيب السابق: ُعدم العزا، بمعنى اإلخبار ليس غير، ّثم أدخل عليها عنصرا      
ستفهام. فصار تحويليا وهو أداة االستفهام )هل( فأحال التركيب من معنى اإلخبار إلى معنى اال
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التركيب: هل ُعدم العزا، وهي جملة فعلية فعلها ماض وهو موضع االستفهام والتصديق، إذ تختّص 
)هل( بالماضي واالستقبال من دون الحاضر، على خالف ما ذهب إليه بعض النحاة أّن الفعل 

خلت على الماضي المستفهم عنه بـ )هل( ال يكون إال مستقبال؛ ألّنه وردت الشواهد المتنّوعة أن د
، فإذا قلت: )هل تسافر( فهو استفهام عن المستقبل ال الحاضر. (24)والمستقبل ولم ترد على الحاضر

 والسياق ال ينبئ باستفهام حقيقي، بل هو بمعنى الترجي وطلب العزاء.
 ويكون ترابط الكلمات في الجملة التحويلية:
 هل      ُعدم     العزا      

 
 حويلية في الجملة السابقة:العناصر الت

 االستفهام = )هل(. -أ

 السياق = لطلب والترجي. -ب

 [76وقال الرقيعي في قصيدته ضحّية: ]الديوان: .5
 هاّل شكوِت الجوَع والفقَر الدعّي...

الجملة التوليدية في التركيب السابق هو: شكوِت الجوَع والفقَر الدعّي. وهي جملة إخبار ليس       
غير، ثّم أدخل عليها عنصرا تحويليا أداة االستفهام )هل( التي أدخل عليها أداة النفي )ال( فصارت 

نديم؛ ألّنها دخلت على )هاّل( فخرجت األداة من االستفهام والتمني إلى معنى أشّد وهو التوبيخ والت
كما في قول الرقيعي الذي كان مقامه توبيخيا ناتجا عن خيبة أمل الشاعر  (25)الماضي لفظا ومعنى

بالتي يخاطبها. وكّل زيادة أو تغيير في الجملة التوليدية ُيدخل الجملة في إطار تحويلي يترّتب عليه 
اصية اإللصاق واإللزام. ويكون ترابط الكلمات تحويل في المعنى، فالتشديد في الالم منحها مزيدا من خ

 في الجملة التحويلية التالية:
 الجوَع    و   الفقَر الدعيّ        هاّل       شكوِت     

 
  

 
 عناصر التحويل التي استخدمها الشاعر في التركيب السابق:

 هل + ال = )هاّل(.  -أ

 هاّل + الفعل الماضي = التوبيخ. -ب

 [130قيعي في قصيدته الحنين الظامئ: ]الديوان:وقال الر  .6
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 هل  تؤوبين أليامي، لعمري، لعزائي
 أم ستبقين صدى غام بمعسول الغناء

 الجملة التوليدية في االستفهام السابق مكّونة من جملتين: 
 تؤوبين أليامي...،  ستبقين صدى ...

تصدق عليها رفيقته، فأدخل عنصرا  وهما إخبار ليس غير، الشاعر ههنا ال يدري أّي الحالة التي  
تحويليا على التركيب فأحاله من اإلخبار إلى االستفهام، لكّنه قّدم ما تريده نفسه وتطلبه وهو اإلياب، 
وأّخر الصدى والبعاد، وهو االحتمال الثاني الذي أّخره عن التصديق؛ الستبعاده عن نفسه، وبالنظر 

اما حقيقيا، بل الشاعر يطلب من رفيقته اإلياب إليه مع أصالة إلى السياق فالمعنى ال ُيراد به استفه
 (26)داللة االستفهام في التركيب؛ إذ تدّل )هل( على الطلب واالستفهام لدخولها على الفعل المضارع

كما ورد في البيت. ومن الناحية الصوتية تدل الهاء على شّد االنتباه لما هو آت، وتدّل الالم على 
الدال على الطلب بما تطلبه نفسه وتتوق إليه وهو اإلياب ليكون االحتمال األقرب  إلصاق االستفهام

إلى النفس اللصيق بالذهن، وتدّل الهمزة في )أم( على النتوء والظهور والفصل، والميم على الجمع 
 والضّم لتجمع بين ما فصلته الهمزة. ويكون ترابط الكلمات في التركيب:

 ستبقين     صدى ...    أم      هل     تؤوبين      أليامي ...               
 

     
 

 والعناصر التحويلية التي خّرجت الجملة من إطارها التوليدي هي:
 أداة االستفهام = )هل(. -أ

 أداة االّتصال = )أم(. -ب

 السياق +هل + أم = االستفهام والطلب. -ج
 [195داري: ]الديوان:وقال الرقيعي في قصيدته  .7

 هل َترى أّني إذا قّدستها       رعشات تتصباني أثمتُ 
التركيب التوليدي في البيت السابق: أنا، قّدستها ، أثمت، وهو من ثالث جمل مستقلة، األولى        

)أنا ...( من مبتدأ وخبر هو الجملة الشرطية التالية للضمير، والثانية )قّدستها( من فعل وفاعل 
فعول به، والثالثة )أثمت( من فعل وفاعل وهي جمل خبرية ليس غير، أدخل عليهما عنصر التحويل وم

المتمّثل في اسم الشرط )إذا( ربط بين الجملتين الفعليتين الثانية والثالثة في عالقة مشارطة، فأحال 
فصار: إذا قّدستها  التركيب من معنى اإلخبار إلى معنى الشرط، إذ عّلق قوع الخبر بالشرط ولم يتحّقق
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أثمُت ، فكانت هي جملة الخبر للضمير )أنا(، ثم أدخل على التركيب عنصرا تحويليا وهو أداة التوكيد 
)أّن( فأضاف معنى التوكيد على التركيب، ثم أدخل عليها عنصر التحويل هل االستفهامية فأحال 

ُت  ويكون ترابط الكلمات في هذا التركيب التركيب إلى داللة االستفهام، فصار: هل أّني إذا قّدستها أثم
 على النحو التالي: 

 هل    ترى      أّني   إذا    قّدستها    أثمتُ 
  

  
 
 

 العناصر التي أحالت الجملة التوليدية إلى دالالت تحويلية هي:
 أداة الشرط = )إذا(. -أ

 أداة التوكيد = )أّن(. -ب

 أداة االستفهام = )هل(. -ج

جهة أخرى ال تدخل )هل( على أّن  وال على الشرط على خالف همزة االستفهام، والشاعر  من     
ههنا أدخلها عليهما لكّنه فصل بينها وبينهما بالفعل )ترى( فاّتصال بالفعل )ترى( بإفادة الالم في هل، 

 وألصقها بهما ولم يّتصال بها مباشرة.
 [162]الديوان:وقال الرقيعي في قصيدته  ذكرى:  .8

 كاللهيف الضريع أستعرض الماضي كسيًفا فهل ُترى لن يؤوب
الجملة التوليدية في االستفهام السابق مكّونة من جملتين:  ُترى / يؤوب وهما جملتان فعليتان      

داللتهما اإلخبار ليس غير، األولى من فعل ونائب فاعل مستتر وجوبا تقديره ضمير القّصة، والثانية 
عل وفاعل مستتر جوازا، أدخل على الثانية عنصرا تحويليا وهو أداة النفي )لن( فأحال الجملة من من ف

معنى اإلثبات إلى النفي في المستقبل، فصار لن يؤوب، ثّم أدخل على التركيب عنصرا تحويليا آخر 
هذا مخالف وهو أداة االستفهام )هل( أحاله إلى معنى االستفهام المنفي، فصار: فهل لن يؤوبا، و 

للقاعدة، إذ تكون هل لإليجاب دون النفي، وجاءت ههنا للنفي فقال لن يؤوبا، لكّنه فصل بين هل 
والنفي بجملة فعلية )ُترى( ولم يتعّلق النفي بهل مباشرة، بل بالفعل )ُترى( فكان النفي والفعل الداخل 

التركيب القاعدة. وقد وقعت هل عليه )يؤوبا( معمولين له في محل نصب المفعولين، وبذلك لم يخالف 
بعد العاطف )فهل(. والسياق ينبئ أّن االستفهام ههنا ليس حقيقيا وإّنما هو يفيد الطلب والتمني. 
وصوتيا الهاء للتنبيه لما هو آت، والالم إللصاق االستفهام بالفعل ُترى لفظا ال معنى؛ ألّن المستفهم 
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وز أن تدخل هل على النفي، إذ من اختصاصها اإليجاب عنه هو النفي )لن يؤوب( ففصل؛ ألّنه ال يج
 ويكون ترابط الكلمات في التركيب التحويلي ما يلي: (27)وليس السلب.

 }{لن     يؤوب      }{ُترى      فهل     
 

 
 

 وتكون عناصر التحويل في البيت السابق اآلتي:
 النفي =  لن = نفي المستقبل. -أ

 االستفهام = هل.أداة  -ب

 السياق+ نفي المستقبل+ هل = التمّني والطلب. -ج
 نتائج البحث:

 توّصلت الدراسة حول أداتي االستفهام الهمزة وهل إلى النتائج التالية:     
ُتعّد الهمزة عنصرا من عناصر التحويل ذا أثر كبير في صناعة المعاني، وكذلك هل كما رأينا  .1

 في الديوان. 

ى إّن ولم يرد في الديوان ذلك، وال يكون ذلك في هل إاّل أن يفصل بينهما كما تدخل الهمزة عل .2
 مّر بنا في الديوان.

 تدخل الهمزة على االسم، وال يجوز ذلك في هل وقد ورد في الديوان للضرورة وهذا جائز. .3

 .أجاد الناظم توظيف أداتي االستفهام الهمزة وهل في المحال التي تناسب وداللتهما الصوتية .4

 التزم الشاعر بقواعد العربية ولم يحد عنها.  .5

وما توفيقي إاّل باهلل، فإن أخطأت فمني وإن أصبت فمن عند هللا، أسأل هللا السداد والتوفيق       
 ونفع به. 

 
  
  المصادر والمراجع:
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ح: ( المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، دار الدعوة، ت2)
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 الطاهر شلغومد. عفاف   )يف ديوان علي حمم
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  357: 4 ،4، عّباس حسن، دار المعارف، القاهرة ـ مصر، ط: ( ينظر النحو الوافي3)
 م عبدهللا سالم مليطان:2001طرابلس،  –( ينظر معجم الشعراء الليبيين، دار مدار للطباعة والنشر 4)

340. 

، 433: 4،، 1بيروت، ط:  -سيبويه، تح: عبدالسالم هارون، دار الجيل، لبنان  ،الكتاب( ينظر 5)
434. 

( ينظر حروف المعاني بين األصالة والحداثة، حسن عباس، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سورية ـ 6)
 وما بعدها. 20م: 2000دمشق، 

ي، تح: محمد محيي الدين غني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصار ( ينظر التفاصيل م7)
 .وما بعدها 14لبنان، من دون طبعة:  -عبد الحميد، دار الشام للتراث، بيروت 

 .18( ينظر مغني اللبيب: 8)
 م.1979، 1( ديوان  الحنين الظامئ، علي الرقيعي، منشورات الشركة العاّمة للنشر واإلعالم، ط: 9)

: محّمد محي الدين عبدالحميد،              دار ( ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح10)
 .77: 2م، 1980، 4التراث، مصر ـ القاهرة، ط: 

( ينظر دالئل اإلعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، تع: محمود محّمد شاكر، مكتبة الخانجي للطباعة 11)
 .107م: 1992، 3والنشر، مصر ـ القاهرة، ط: 

  .116( ينظر دالئل اإلعجاز: 12)
اإلنكار ثالثة أنواع: إنكار على من اّدعى وقوع الشيء ويلزم من هذا النفي، وإنكار على من أوقع ( 13)

الشيء، ويختّصان بالهمزة، وإنكار لوقوع الشيء وهو الذي تتفّرد به هل عن الهمزة. ينظر مغني 
 .351اللبيب:

 .18( ينظر مغني اللبيب: 14)
 .41( ينظر مغني اللبيب: 15)
 .38الحروف: ( ينظر معاني 16)
 .88( ينظر معاني الحروف: 17)
 .69( ينظر مغني اللبيب: 18)
 . 433( ينظر الكتاب: 19)
 .88( ينظر معاني الحروف: 20)
 .349( ينظر مغني اللبيب: 21)
 .350( ينظر مغني اللبيب:22)



د الرقيعي(االستفهام باهلمزة وهل 
ّ
 الطاهر شلغومد. عفاف   )يف ديوان علي حمم
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 .217: 4( ينظر الكتاب، 23)
 .350( ينظر مغني اللبيب: 24)
 : 89: 5م، 2001، 1( ينظر شرح المفّصل البن يعيش، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط: 25)
 .89: 5( ينظر شرح المفّصل، 26)
 .349( ينظر مغني اللبيب: 27)



موخ( خلليفة التليسيا
ُّ
ص من خالل قصيدة )الش

ّ
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موخ( ال
ُّ
ص من خالل قصيدة )الش

ّ
ياق اللغوي وأثره يف داللة الن

ِّ
 س

 خلليفة التليسي
 

 د. سمر محمد النُّويالتي

 كلية التَّربّية بأبي عيسى

 جامعة الزاوية 

 
 المقّدمــة

والمرسلين ، أفصح من نطق الحمد هلل ربِّّ العالمين والّصالة والّسالم على أشرف األنبياء    
اد محّمد اآلمين صلَّى هللا عليه وسّلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .        وبعد ،،،،  بالضَّ

ياق اللغوي هو األرض الخصبة التي ُتبذر فيها المباني اللفظّية بنوعيها الوظيفّية والمعجمّية        السِّّ
الجملة ، أو الجملة في الّنص إالَّ بما يسبقها ويلحقها مما هو متعلق ، وال يمكن معرفة داللة الكلمة في 

ياق قّوة ضرورّية  بها ، وهو أيضًا الّظروف والمالبسات واألحداث التي ورد فيها الّنص ؛ ألنَّ السِّّ
ياق يتبين المعنى الذي تؤّديه التَّراكيب التي يتكّون منها النَّص، والتّ  راكيب مالبسة له ، فمن خالل السِّّ

 التي ُيبنى عليها يجب أْن يتحقق لها اإلنسجام ، والتَّرابط بين أجزائها . 
ياق اللغوي على درجة بالغة من األهّمية في إبانة المعنى ، والكشف عنه  وعنصر الّسبك   والسِّّ

ياق يعتمد  على عوامل هو المعيار الذي يهتمُّ بظاهر الّنص لعالقته المباشرة بالّسياق اللغوي  ألنَّ السِّّ
ياق اللغوي .  لغوية فيه ، والّسبك أحد عوامل ترابطه ؛ لذلك تقوم عليه فعالية السِّّ

ياق في تحديد المعنى ، واهتمام العرب األوائل بهذه الّنظرية  وسبب اختيار الموضوع : أهمية نظرية السِّّ
 منذ العقود األولى للّدولة اإلسالمّية .
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الّشعراء الليبيين ، وإثراء المكتبة العربّية ببحوث تخدم الجانب  الّتعريف بأحد والهدف من البحث :
ياقّية الحديثة .        اللغوي ، وتسهم في توسيع الموارد المعرفية للّدراسات الّداللّية والسِّّ

 المنهج الوصفي الّتحليلي . ويتضمن البحث مقدمة ومبحثين .والمنهج المتبع في هذا البحث :
ل : ياق ي المبحث األوَّ ياق اللغوي بين القدامى والمحدثين ، أنواع السِّّ اعر ، مفهوم السِّّ حوي التعريف بالشَّ

ياق .  ويتضمن مظاهر الّسياق اللغوي دراسة تطبيقّية داللّية على  والمبحث الثاني :، ومظاهر السِّّ
اعر والمؤرخ خليفة الّتليسي ، وقد اقتصرت على المظاهر الّصو  تية فقط ألن قصيدة ) الشموخ ( للشَّ

 المجال هنا اليسع للحديث عن المظاهر النحوية كما كان نخطط له ، وتفصيله على الّنحو الّتالي: 
 المقطع والّنبر ، ثانيًا : الّتنغيم .    وأخيرًا الخاتمة .    أواّل :

 ،،،،،،  وهللا ولي التوفيق ،،،،  
ل :   المبحث األوَّ

اعر   أواًل : التعريف بالشَّ
، أحد رموز الّثقافة الليبّية المعاصرة ـ وعاشق الّشعر، وشيخ المؤرخين، ولد يفة محّمد الّتليسي خل     

م ، ازدوج تكوينه الّثقافي والعلمي بين المدرسّية والعصامّية ، وجمع بين  1930بمدينة طرابلس عام 
، وتوّجه إلى إيطاليا 1952بي عام الّثقافتين العربّية واإليطالّية، وعمل موظفًا إداريًا بمجلس النّواب اللي

م في بعثة أدبّية للّتعرف على األدب اإليطالي،وكّتابه المعاصرين، وُمنح الّدكتوراه الفخرّية 1960عام 
م ، فوزيرًا لإلعالم والّثقافة  1962من المعهد الّشرقي اإليطالي، وعمل أمينًا عامًا لمجلس النّواب عام 

م ، توّلى رئاسة اللجنة العليا لإلذاعة الليبّية ، ُعين رئيسًا لمجلس  1969م حّتى عام  1964من عام 
ار العربّية للكتاب سنة  ـ ُأختير أمينًا أواًل إلتحاد اأُلدباء والكّتاب الليبيين ، وُأنتخب نائبًا  1974إدارة الدَّ

هرها معجم معارك كتابًا أش 64م ، ترجم وأّلف أكثر من 1978لألمين العام إلتحاد األدباء العرب عام 
م . 1989( ديوان خليفة الّتليسي م ، له ديوان بعنوان : )1931م إلى 1911الجهاد في ليبيا من 

 .1م ) رحمه هللا وغفر له (  2010وتوفي عام 
يوان على )  ( قصيدة ُجلها من الّطابع الّتقليدي لبناء القصيدة في شكلها 58وقد اشتمل هذا الدِّّ

 الّشموخ األوزان والبحور واإليقاعات العربّية،      والقصيدة موضوع البحث بعنوان: )العمودي ، وفق 
 ( وهي رائّية ، وترتيبها الخامسة في الّديوان . 

ياق)    : Context)ثانيًا : مفهوم السِّّ
ياق ُيطلق على مفهومين اثنين :       ياق اللغوي .1إنَّ  مصطلح السِّّ  ( السِّّ

 ، أو سياق الحال ، أو سياق الموقف . (  وسياق التَّلفظ2
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ل هو الذي يعنينا في هذا البحث ، وهو األكثر شيوعًا في البحوث المعاصرة ،       المفهوم األوَّ
والتَّعريف الّنموذجي لهذا المصطلح هو : " تلك األجزاء من الخطاب التي تحفُّ بالكلمة في المقطع 

ا مع الكلمات وهو أيضًا تحديد لمعنى الكلمة من خالل عالقته 2وتساعد في الكشف عن معناها . "
األخرى في النَّظم ،  وهذا ال يشتمل على الجملة وحدها بل في الفقرة أو الّصفحة أو الفصل أو الباب ، 
ياق هو:) استعمالها في اللغة ( أو) الطَّريقة التي ُتستعمل بها (  ومعنى الكلمة عند أصحاب نظرية السِّّ

يه ( . ور الذي تؤدِّّ   3أو) الدَّ
ْئبُ ح ذلك من خالل لفظة ) األكل ( في قوله تعالى:﴿ ويمكن أْن نوّض        4﴾وََأَخاُف َأْن يَْأُكَلُه الذِّّ

ي َأْرضِّ هللاِّ  فاألكُل هنا بمعنى االفتراس ، وفي قوله تعالى:﴿ هِّ َناَقُة هللاِّ َلُكْم آَيًة َفَذُروهَا تَْأُكْل فِّ  5﴾هَذِّ
يهِّ مَْيتًَا َفَكرِّْهُتمُوهُ فاألكُل هنا بمعنى الَرعي ، وفي قوله تعالى :    ﴿  بُّ َأَحُدُكْم َأْن يَْأُكلَ َلْحَم َأخِّ  6﴾َأُيحِّ

يَنا بُِّقْربَاٍن تًْأُكُلُه النَّارُ  فاألكُل هنا بمعنى الغيبة ، وفي قوله تعالى ﴿ فاألكُل هنا بمعنى  7﴾َحتَّى يَْأتِّ
 االحتراق . 

ياق هو المحيط ، وهو الوحدات    ) اللغوية ( التي      ياق بقوله : السِّّ " وُيعّرف )جان دي بوا ( السِّّ
ياق الذي  ياق الّصغير؛ وهو السِّّ تسبق والتي تلحق وحدة لغوية معينة . أمَّا ) برند شبلنر( فيسّميه السِّّ

ّنحوي والّتركيبي ، وهو جزء من يقّدم في إطار الجملة الواحدة ، وهو سياق واضح يشّكله المجموع ال
ياق الكّلي."   8السِّّ

ياق اللغوي وظيفته في تحديد الّداللة إالَّ أْن يكون الكالم أو النَّص منجزًا وفقًا لنظام       وال يؤدي السِّّ
 اللغة ، بمعنى أْن يكون النَّص مترابطًا نحوّيًا وداللّيًا أي مسبوكًا محبوكًا ؛ والّسبك : يعني األحداث
ياق اللغوي.   9اللغوية التي ننطق بها أو نسمعها في تعاقبها الّزمني ، وهو الذي تقوم عليه فعالية السِّّ

ألنَّ من أهدافه تحقيق االنسجام والّتماسك بين أجزاء الجملة أو الّنص أو الخطاب أو الّشعر ، فالّنص 
 يخلق سياقًا خاّصًا به .

ياق اللغوي ليست      مقصورة على تحديد الوحدات اللغوّية ، إنَّما أيضًا في تحديد معنى  إذًا أهّمية السِّّ
ياق اللغوي ، فنحن نلجأ دائمًا إلى الّسياق في  الكلمة ، فالمعنى والّداللة لهما جانب من االرتباط بالسِّّ
غياب الّروابط االتساقّية ، ونلجأ إليه أيضًا في فك الغموض الذي يكتنف أي منتوج لغوي  فكثيرًا 

ايقترن الّسياق بالمعنى ويتالزم معه، وهذا معناه أنَّ مراعاة الّسياق أصبح شرطًا أساسيًا في فهم الّنص م
ياق ليس للفهم والتَّفسير فقط ، وإنَّما تتعداه لوظيفة أخرى تختص  –أو أي نص آخر  -الّشعري  والسِّّ

ياق بترجيح معنى معين على ما سواه ، وتقوية داللة مخصوصة على حساب دال الت مرجوحة فالسِّّ
 يمارس دورًا مزدوجًا ، فهو يحّجم مجال الّتأويالت الممكنة ، ويدعم التَّأويل المقصود.
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ياق :  ثالثًا : تأصيل السِّّ
ياق لم يكن وليد المدارس اللغوية الحديثة وحدها، بل كان محور اهتمام علماء       االهتمام بفكرة السِّّ

وابن جني ، وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم ، فقد التفت هؤالء العلماء إلى  العربية أمثال سيبويه والمبرد
ما يسّمى اليوم بسياق الموقف ، وأطلقوا عليه المقام أو مقتضى الحال من عبارتهم     ) لكل مقام 
ياق ، ودوره في التَّواصل  نجد الجاحظ  مقال ( فمن القدامى الذين تفطنوا بشكل أو بآخر إلى فكرة السِّّ
يقول في البيان والّتبين :" ينبغي للمتكّلم أْن يعرف أقدار المعاني ، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين 
، وبين أقدار الحاالت فيجعل لكل طبقة من ذلك كالمًا ، ولكل حالة من ذلك مقامًا ، حّتى يقّسم أقدار 

قامات، وأقدار المستمعين على أقدار الكالم على أقدار المعاني ، بقسم أقدار المعاني على أقدار الم
  10تلك الحاالت ".

يلفت الجاحظ النَّظر إلى أنَّ أقدار المعاني وأقدار المستمعين وأقدار الحاالت كّلها مقصودًا بها      
الّسياق وهو أيضًا نفسه) لكلِّّ مقاٍم مقال( وهذه فكرة تناولها بعده الّسكاكي حيث قال:"وال يخفى عليك أنَّ 

ت الكالم متفاوتة فمقام الّتشكر يباين مقام الّشكاية، ومقام الّتهنئة يباين مقام الّتعزية ومقام المدح مقاما
يباين مقام الّذم ... وكذا مقام الكالم ابتداًء يغاير مقام الكالم بناًء على االستخبار أو اإلنكار ومقام 

مقام الكالم مع الذكي يغاير مقام الكالم مع البناء على الّسؤال يغاير مقام البناء على اإلنكار ، وكذا 
الغبي ، وجميع ذلك معلوم لكلِّّ لبيب ، ولكلِّّ من ذلك مقتضى غير مقتضى اآلخر ،  ثّم إذا شرعت 
في الكالم فلكلِّّ كلمة مع صاحبتها مقام ، ولكلِّّ حّد ينتهي إليه الكالم مقام ... وارتفاع شأن الكالم في 

ه في ذلك بحسب مصادفة الكالم لما ُيليق به وهو ما نسميه مقتضى باب الحسن والقبول وانحطاط
  11الحال." 

ويقول صاحب منهاج البلغاء : " وأحسن مواقع الّتخيل أن ُيناط بالمعاني المناسبة للغرض             
ارة في الّتهاني ، واألمور المفجعة في المراثي، فإنَّ مناسبة المعنى  الذي فيه القول كتخيل األمور السَّ

للحال التي فيها القول وشّدة التباسه بها يعاون التخيل على مايراد من تأثر النَّفس لمقتضاه ، ويحسن 
موقع التَّخيل في النَّفس أْن يترامى بالكالم إلى أنحاء من الّتعجب فيقوى بذلك تأثر النَّفس لمقتضى 

 قيلت فيها. فيشير إلى ضرورة مناسبة المعاني للمقامات التي  12الكالم." 
ياق في       إذًا نجد أنَّ األسبقون من علماء العربّية كانت لهم ارهاصات تدل على إدراكهم لنظرية السِّّ

 غير هذا المصطلح .  
ياق عند المحدثين :  رابعًا : السِّّ

 13قال أحد العلماء المحدثين : " التفتش عن معنى الكلمة وإنَّما عن الّطريقة التي ُتستعمل فيه "     
ياقات التي ترد فيه ، هذا ما نادت به نظرّية  ألنَّ تحديد داللة الكلمة يحتاج إلى تحديد مجموع السِّّ
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ياق ، وزعيم هذا االتجاه فيرث  لى الوظيفة االجتماعّية للغة .وقد الذي وضع تأكيدًا كبيرًا ع Firthالسِّّ
صّرح فيرث بأنَّ المعنى ال ينكشف إالَّ من خالل تسييق الوحدة اللغوّية ، أي وضعها في سياقات 

" وعلى هذا فدراسة معاني الكلمات تتطلب تحلياًل للّسياقات والمواقف التي ترد فيها ...   14مختلفة .
ياقات ا   15لتي تقع فيها أو بعبارة أخرى تبعًا لتوزعها اللغوي ." وعلى هذا يتعّدل تبعًا لتعدد السِّّ

ياقي ( ويقول مارتيني : " خارج      ياق ُعرفت بها مدرسة لندن بما يسّمى ) بالمنهج السِّّ ونظرية السِّّ
ياق التتوفر الكلمة على معنى "  ياقات وتنوعها وهذا ما ُيعرف  16السِّّ وداللة الكلمة تتعدد بتعدد السَّ

ياق إلى أربعة أنواع .بالمشترك   اللفظي ، وقد توّصل العلماء إلى تقسم السِّّ
 خامسًا : أنواع السياق 

ياق وميزه بأربعة أنواع  K.Ammerلقد اقترح        : 17تقسيمًا للسِّّ
ياق اللغوي  -1  السِّّ
ياق العاطفي أو االنفعالي  -2  السٍّ
ياق الموقف أوالمقام -3  السِّّ
ياق الثقافي أو اال -4  جتماعي السِّّ

ياق اللغوي ، والذي سأقتصر عليه فقط .    والذي يهّمنا في هذا البحث السِّّ
ياق اللغوي       يمّثل العالقة التي تربط الكلمات بعضها ببعض وتجعلها وحدة داللّية متماسكة  فالسِّّ

ياق اللغوي بعّدة آليات  وُيشرف على تغيير داللة الكلمة تبعًا لتغيير يمسُّ التَّركيب اللغوي، ويتحقق السِّّ
لغوّية هي : الّتكرار ، والمصاحبة المعجمّية ، واإلحالة ، والحذف  والّربط ، وغيرها غير أّني سأرجئ 

 الّتفصيل في هذه اآلليات إلى المبحث الّتطبيقي منعًا للتكرار . 
ياق  سادسُا : خصائص السِّّ

 ومن أهم خصائص الّسياق التي لها دوٌر فاعل في تحديد الّداللة هي:     
 الباث : أي الذي يبث الكالم ، وهو المتكّلم أو الكاتب الذي أنتج القول.

  المتلقي : وهو المستمع أو القارئ.
 المستمعون : يسهمون في تخصيص الحدث الّداللي .

 الموضوع : محور الحدث الكالمي.
الّظرف : ويشمل زمان ومكان الحدث الّتواصلي ، وكذلك العالقات الفزيائّية بين المتفاعلين وتشمل 

 الوضع الجسمي مثل حركة الجسم وتعبيرات الوجه واإلشارات واإليماءات .
القناة : كيفية حصول الحدث التَّواصلي أي الوسيلة التي تم الّتواصل من خاللها بين المتشاركين في 

 الكالمي ، كالم ، كتابة . الحدث 
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 شكل الّرسالة : هل هي جدل ، عظة ، خرافة ، رسالة غرامّية .....
 الّصيغة : الّنظام أو اللغة أو اللهجة ، أو االسلوب اللغوي المستعمل .

 الحدث : طبيعة الحدث الّتواصلي . 
 الّطابع : أو المفتاح ، ويتضمن تقييم الكالم .

 مشاركين ينبغي أْن يكون الّنتيجة المرادة من حدث الّتواصلي .  الغرض : أي أنَّ مقصد ال
ومن الممكن إضافة عناصر أخرى مثل: عدد المشاركين ، خصائصهم ،  أوضاعهم ، أدوارهم       

 عالقتهم ببعض، نوع الّنشاط الرَّابط بينهم ، أي تفاعلهم مع بعضهم ، ثقافتهم.     
ل علينا      عملّية التَّحليل اللغوي ؛ ألنَّ المتلقي الّنص المجز اليتمُّ تحليله لغويًا  وهذه الخصائص ُتَسهِّّ

إالَّ عن طريق هذا التَّفاعل بين المبدع والمتلقي وبين تلك الخصائص ، فهو كائن حي يتشّكل مع 
ياق اللغوي دورًا فاعاًل عند الّتحليل ، فبان عدامه يفقد القراءة الواعية والتَّحليل المرجو الذي يجعل للسِّّ

 .   18انسجامه
ياق :   سابعًا: مظاهر السِّّ

ياقّية إلى مظاهر صوتّية ، ومظاهر نحوّيه .       تنقسم المظاهر السِّّ
 المظاهر الّصوتّية تتمثَّل في : الّنبر والّتنغيم 

 والمظاهر النَّحوية تتمثَّل في : الحذف ، والّتكرار ، والتَّقديم والّتأخير، واإلحالة والغموض 
والمظاهر الّداللية : الترادف والتضاد والمشترك اللفظي . وُيقال عن هذه المظاهر؛ آليات التَّرابط 
كلي . وسأتناول هذه المظاهر أو آليات الترابط في المبحث الثَّاني مع التَّطبيق في قصيدة   ) الشَّ

ــــــــموخ ( اعر خليفة الّتليسي  الشُّ  وهي . 19للشَّ
 إنِّّي أَغيب بها عن األبصـــــــــــار  قممي وال أغـــــــــــــــــــــــــواري لن تدركي  
 كم أْعَجَزْت من كاسٍر مغـــــــــوار  لن تدركي قممي الَمنيعة ويحــــــــــها 
 فطوى الجناح وعاد لألوكـــــــــــــار  رام الصعود سدى إلى آفاقهـــــــــــــــــــــا 
عير لهيبـــــــــــــــــــــــــهأغناه عن وَ    وعن الذَُّرى الّشـمَّاء بعُض ُدوار  َقد السَّ
 عزماته خذلت عن اإلبحـــــــــــار؟  والّسرُّ في األعماق؟كم من مبحر 
 في ظل مكرمتي وفضل ستاري   ورأى الّسالمة أن يعيش بشــــــــطها 
 أخشى عليك مغَبة اإلعصــــــــــار  نيال تقـــــــــــــــــــربي أفقي المحجَّب إنَّ  

 ما تحجُب األعماق من أسراري   من َأين للعين الكــــــــــــــــليلة أن ترى 
 عنوانه سطر من األســـــــــــــــــــــطار  يكفيك من سفري العميق غالفــــــه
يعات بريقهــــــــا اطِّ  ــــوارومن الرِّياض الفيح بعض نُ   ومن النُّجوم السَّ
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نـــــــــــــا  ما يحتسي العصفور بالمنقـــــــــــار  ومن الجَداول وهي ترتاد الدُّ
ــــــــــــــــار  ومن الخضم تالطمت أمواجــــــــــــه  عصف الّرياح وَحيرة البحَّ

 أثمــــــــــــــــاري قد هزَّت األنسام من   ولَتقنعي ّأّني حبوتك بعض مــــــــــــــــــــــا
 من رائــع أو ســــــــــــــــــــــــــافر منـــــهار  لن تفهمي كوني الرَّهيب وما بـــــــــــــــه
 فخدعت عن جمري وحرقة نــاري   ولــــربما أْغراك لطف ظاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 ما شئت من عنف ومن إصراري   ـــلفهاوتحجبت عنك الغيوب وخــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــاكنات زعازعٌ   وزالزٌل موصولة الّتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  خلف البحار السَّ
ـــــــــــــــــــار   والُحســـــــــــــــــــــــــــت يجذبني إليه إذا نأى  ي عّني وأفلت كالّنسيم السَّ
ثــــــــــــــــــــــــــــــــار  ولربما حطَّمت كل مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــابتي  في إثره فعثرت َأيَّ عِّ
 وُأحبُّ فيك غوامَض األســـــــــــــــرار  قالت : ُأحّبك قّمة ممنوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ُيغري وما تطويه من أفكـــــــــــــــــــــار  ـــــــــــــاوُأحبُّ ما ًيدني وما يقصي ومــ
خب واإلعصــــــــار  وُأحبُّ ذاك العمق بحرًا هـــــــــــــــــــــــادئاً   وأحبه في الصَّ
ه في العمق من أغــــــــــواري   وُأحبُّ ذاك الّنور ُيفلت من يـــــــــــدي  وأحسُّ

 في وحده الرُّهبان واألحبــــــــــــــــــــــــار  ـــــــــامخاإن كنت أنت البحر َيغلو ش
 رّي الظماء وراحة األســــــــــــــــــــــــفـار  فأنا الّرياض الُغن في أفيائهــــــــــــــــــــــــا
 ــــــــــاربالّسير عبر مجاهل وقفــــــــــــــ  وأرى قوافلك المهيضة ُأرهقــــــــــــــــــــــت
ل ومن أنهـــــــــــــــار  فاسكن إلى روضي الجميل فجنتي  ما شئت من ظِّّ
 كنز يقيك غوائل اإلعـســـــــــــــــــــــــــار  واقطف ورودي نا اســـــــتطعت فإنَّها
شــــــــق فوق مراكبي  ــــارودع القياد لجارف التِّّيــــــــــــــــــــــــــ  وامخر بحار العِّ
 وشرارة في جذوة من نــــــــــــــــــــــــــــــــار  ما نحن إالَّ ومضة من بــــــــــــــــــــــــــارق 
يــــــــــــــــــــــــاح وينطفي  ما كان من وهج من أوطــــــــــــــــــار  تعلو فتخمدها الرِّ

مع واألبصــــــــــار  ــــــــــــأنَّـــهوغدا يغادرك الّربيع كــــــــــــــــــــــــــ  ما كان ملء السَّ
 من بعد إيناعومن إْزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ويجفُّ ذاك الغضُّ من أغصــــــــانه 

 األخبـــــــــــــــــــــــــــــارخيالؤه؟ خبٌر من   الّشــــــــُموخ ومجدُه؟وتمر بي أين 
 نضبت ومات اللحن في األوتار  تلك الكؤوس كبيرها وصغيرهــــــــــــــــــا 
ـــــــار  أتلفَت عمرك ال مثوبة عابـــــــــــــــــــــــــــد لـــــــــَت فيه وال مني الُفجَّ  حصَّ
 ـــر أو في هيكل األشـــــــعارللفكـــــ  وصرفت خير العمر بين معابــــــــــد
 نبض الحياة أجلُّ في األقــــــــــدار  والفن قد ُيثري النُّفوس وإنَّمـــــــــــــــــــــــــا
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 األنظــــــــــــــــــــــــــارشّماء عالية عن   لك أن تتيه بقمٍَّة ممنوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 
 من كّل غانيٍة وذات ســــــــــــــــــوار  وتســـــدُّ درب القلب عن طرَّاقــــــــــــــــه
 تحميك من متعاظم الّتيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار وَتُلـــــوذ بالقـــــمم المنيعة علَّهـــــــــــــــــــــــا
ُفوق وتنتهــــــــــــــــي  أسطورة األغوار واألســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار سينالك الّسيل الدَّ
 سلِّْم له تسلم من األكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار للقلب شأٌن غير شأنك في الهوى 
 ْف عن حدسي وعن أبصاري لم تخ خلف المســـــــموح القائمات طفولـةٌ 
 وتهّد ما أعليت من أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار ستفكُّ قيد العمر عن أســـــــــــــرارهـــا
 مكشوفة ، مرفوعة اآلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتار وُتطالع األفق الّرحيب طليقـــــــــــــــــةٌ 

 كاّل وال األغوار باألغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار ــــــمَّاء تعلو عندهـــاال القمة الشــــــــ
 حبٌّ ُيحقِّق رائع اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار تتوحد األرواح إّما مّســـــــــــــــــــــــــــهــــا

 المبحث الثَّاني :       
 المظاهر الّصوتية  
  سأقتصر في هذا الجانب على المظهرين الذي أرى أنَّهما مهمَّان وهما الّنبر والتَّنغيم .  

من أهمِّ المظاهر الّصوتية الّنبر والّتنغيم اللذان لهما دوٌر مهّم في تحديد داللة الّنص ـ والّنبر هو      
ببقية األصوات والمقاطع في الكالم ، وقبل أْن في الحقيقة ضغط نسبي لصوت أو مقطع إذا ما قورن 

نسترسل في الحديث عنهما تفرض علّي الدراسة أن أسّلط الّضوء على المقطع ، الذي بمعرفته نستطيع 
تحديد مكان الّنبر في الكلمات أو في الجمل، وأين يقع الّنبر على أي مقطع يجب أن يكون ، وأيضًا 

ي الّدرس والتحليل ، وذلك أنَّ المقطع حامل الّنبر ، والّنبر أمارة من ُيعدُّ النبر والمقطع متالزمان ف
 أمارات تعرفه؛ لذا سأتحّدث قلياًل عن تعريف المقطع وأنواعه والمعيار الذي يجب أْن نتبعه.

 ( المقطع : 1
وزان تحتاج اللغات دائمًا إلى تقسيم الكالم المتصل إلى مقاطع صوتّية ؛ ألنَّه ُتبنى عليه األ     

الّشعرّية ، وبها ُيعرف نسج الكلمة في لغة من اللغات ؛ والكالم المتصل يتكون من أصوات لغوية 
 تختلف في نسبة وضوحها الّسمعي . 

هو نسبة الوضوح الّسمعي ، أو هو خفقات صدرّية في أثناء الكالم  أو ذبذبات ذات  تعريف المقطع :
سيمات خاّصة في الهواء ، وهو توزيع منظم للطاقة الّصوتية ، وهو توزيع على أساس الّتباين الكائن 
بين الّصوامت والحركات وأنصاف الحركات ، والمقطع أكبر من الّصوت ، وأصغر من الكلمة ، وهناك 
كلمات تتكون من مقطع واحد مثل : ) من ( سواء بالكسر أو بالفتح وتسمى أحادية المقطع ، والتي 

 .20تتكون من أكثر من مقطع تسمى متعددة المقاطع 
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وسأعتمد تقسيم إبراهيم أنيس ـــ في كتابه األصوات اللغوية ـــ في نسيج المقاطع العربية ويقول أنَّها      
 : 21خمسة وهي 

 صوت ساكن + صوت لين قصير  (1
 صوت ساكن + صوت لين طويل  (2
 صوت ساكن + صوت لين قصير + صوت ساكن (3
 صوت ساكن + صوت لين طويل +  صوت ساكن (4
 اكن + صوت لين قصير +  صوتان ساكنانصوت س (5

وهناك من اعتمد تسمية الّصوت الّساكن بالّصامت وصوت اللين القصير بالحركة القصيرة وصوت      
اللين الّطويل بالحركة الّطويلة ، غير أني كما قلت سأعتمد تقسيم إبراهيم أنيس في المقطع وفي الّتطبيق 

 بعد ذلك . 
ائعة في اللغة العربية أمَّا النوعان الرَّابع وُتعدُّ األنواع ا       لثالثة األولى من نسيج المقاطع  هي الشَّ

 والخامس فقليال الّشيوع وال يكونان إالَّ في أواخر الكلمات وحين الوقف . 
 خواص المقطع في اللغة العربية : 

ة ، فال وجود لمقطع المقطع في العربية يتكون من وحدتين صوتيتين ) أو أكثر ( إحداهما حرك ــ1
 من صوت واحد ، أو مقطع خال من الحركة . 

 المقطع اليبدأ بصوتين صامتين ، كما اليبدأ بحركة .      ــ2
ال ينتهي المقطع بصوتين صامتين إالَّ في سياقات معينة ، أي عند الوقف أو إهمال اإلعراب  ــ3

 . 
 22لحركة الطويلة وحدة واحدة ( . غاية تشكيل المقطع أربع وحدات صوتية ) بحسبان ا ــ4

 وعلى هذا التقسيم سيكون تحديد موضع الّنبر .       
   ( النَّبر : 2

 مفهوم الّنبر لغة واصطالحاً  -
و" الّنبر ارتفاع  23الّنبر في اللغة: هو " الّنبر بالكالم الهمز ... وكّل شئ رفع شيئًا فقد نبره "      

الّصوت ... والّنبر : مصدر نبر الحرف ينبره نبرًا َهَمَزُه . " والّنبر : مصدر نبر الحرف ...والّنبر همز 
  24ب ارتفاع الّصوت ." الحرف ، ولم تكن قريش تهمز في كالمها... والّنبر عند العر 

الّنبر في االصطالح : تعددت تعريفات الّنبر عند علماء اللغةـــ غير أنَّي لن أذكرهم منعًا لإلطالة      
وليس هنا مكانهم ـــ وأشمل تعريف يقول : " الّنبر: نطق مقطع من مقاطع الكلمة بصورة أوضح وأجلى 

ة تتكّون من سلسلة من األصوات المترابطة المتتابعة التي نسبيًا من بقية المقاطع التي تجاوره...والكلم
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يسلم بعضها إلى بعض... فالّصوت أو المقطع الذي ُينطق بصورة أقوى مما يجاوره يسّمى صواتًا أو 
ويتطلب الّنبر عادًة بذل طاقة في الّنطق أكبر نسبيًا ، كما يتطلب من  stressedمقطعًا منبورًا 

" فعند الّنطق بمقطع منبور نلحظ جميع أعضاء الّنطق تنشط غاية  25ّد." أعضاء الّنطق مجهودًا أش
الّنشاط ، إْذ تنشط عضالت الّرئتين نشاطًا كبيرًا ، كما تقوى حركات الوترين الّصوتيين ويقتربان 
أحدهما من اآلخر ليسمحا بتسرب أقل مقدار من الهواء ؛ فتعظم لذلك سعة الذبذبات ، ويترتب عليه 

الّصوت غالبًا واضحًا في الّسمع ، هذا في حالة األصوات المجهورة ؛ أمَّا مع األصوات  أْن يصبحَ 
المهموسة فيبتعد الوتران الّصوتيان أحدهما عن اآلخر أكثر من ابتعادهما مع الّصوت غير المنبور ، 

    26وبذلك يتسرب مقدار أكبر من الهواء. " 
أهم عوامل الّنبر، ويقوم الّنبر بالّضغط على مقطع من  إذًا الّنبر هو ببساطة الّضغط والّضغط     

امعين، وهو يلعب دورًا بارزًا في  مقاطع الكلمات الهاّمة على مقاطع الجمل؛ إلثباتها في أذهان السَّ
تحديد الّداللة الّصوتية ، فقد تتغير الّداللة بتغير باختالف موقعه من الكلمة هذا في اللغات األجنبية ، 

وجود في اللغة العربية . ودرجات الّنبر تتراوح ما بين عالية ومنخفضة ومستوية ومنحدرة       وهذا غير م
 وينقسم النَّبر إلى قسمين :

زيادة نبر الكلمة في الجملة ال يعد أن يكون زيادة في نبر المقطع الهام في هذه الكلمة   نبر الكلمة :
 الّناحية الّصوتّيةنطقية( وأهّمية فنولوجّية) وظيفّية( : فمن ، وقيمة الّنبر في الكلمة لها أهّمية صوتّية) 27

هو : وضوح نسبي له أثر سمعي واضح يميز مقطعًا عن آخر أو كلمة عن كلمة أخرى ، وأّما من 
؛ فإنَّ الّنبر يعّرفنا تتابع المقاطع في الكلمات التي تعود ألصل واحد ، وتعدد درجات  النَّاحبة الوظيفية
ومواقعه بسبب اللواحق التي تطرأ على الكلمة مثاًل : الّنبر في كلمة   ) كتب(على درجات نبرها 
ـــ ُت ( والّنبر  تَــْبــــــ تَــــ ــــ َب ( أمَّا في ) كتبُت ( فالّنبر يكون في المقطع الّثاني ) َكــ ــ  َكـ المقطع األّول)

 ــ تُـــ ـــ ــــُه (. في )كتبته( على المقطع الّثالث ) َكــ ــــ تَــْبــ ـ
 ومن حسن حظ اللغة العربّية أنَّ معاني الكلمات ال تختلف باختالف موضع الّنبر منها .      

وهو أْن يعمد المتكّلم إلى كلمة في جملته فيزيد من نبرها ، ويميزها على غيرها من   نبر الجمل :
 .كلمات الجملة ، رغبة في تأكيدها أو اإلشارة إلى غرض خاص 

ولنبر الجملة وظائف بالغة األهّمية ، أنَّه عند تنوع الّنبر ودرجاته ، يفيد التَّأكيد أو المفارقة حيث      
 ينتقل الّنبر من كلمة إلى أخرى قصد بيان هذا التأكيد أو الكشف عن هذه المفارقة . 

كلمات ونهاياتها ، وهناك نبر على مستوى الكالم وله وظيفة مهّمة ترشد إلى تعرف بدايات ال     
 وخاّصة في اللغات ذات الّنبر الّثابت الجاري على قوانين منضبطة مطردة كما هو في اللغة العربية.    
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وخالصة القول أنَّ توزيع الّنبر ودرجاته المختلفة تظهر بحسب درجة االهتمام بهذه الكلمة أو تلك      
أشّد ، والكلمات غير المنبورة في الحاالت العادية ، فالكلمات ذات الّنبر العادي يلحقها نبر أقوي و 

تتحّمل نبر من نوع معين ، وفقًا لمقتضى كّل حالة  ووفقًا للّسياق اللغوي الذي وضعت فيه ، والّنبر 
بجميع أنواعه ليس إالَّ شدًة في الّصوت أو ارتفاع فيه وكّلها تتوقف على نسبة ضغط الهواء المتدفق 

 من الّرئتين . 
لقد صنَّف الدارسون اللغات في عمومها إلى صنفين رئيسيين من حيث ثبات الّنبر ولزومه و      

مقطعًا معينًا أو حّريته في االنتقال من مقطع إلى آخر في الكلمة الواحدة ، سّموا الّصنف األّول 
عربية من الّصنف باللغات ذوات الّنبر الّثابت ، والّثاني ذوات الّنبر الحّر، والقابل للحركة ، واللغة ال
 األّول ، فالّنبر فيها يخضع لقوانين منضبطة محددة بحسب بنية الكلمة ومكّوناتها . 

وقد يتغير موقع الّنبر إذا خضعت الكلمة العربية لنوع من الّتصريف أو االشتقاق ، وتعدُّ اللغة      
 ثابتة مطردة .  اإلنجليزية من اللغات ذوات الّنبر الحّر ، إذ ليس للّنبر فيها قوانين

 موضع الّنبر : 
موضع الّنبر يكون بالّنظر إلى المقطع األخير ، فإذا وجدناهمن الّنوع الّرابع أو الخامس فهو إذن      

المقطع الهام الذي يحمل الّنبر ، واليكون هذا إالَّ في حالة الوقف ، فالّنبر في الكلمة العربّية ال يكون 
ألخير من الّنوع الّرابع والخامس أي على المقطع األخير إالَّ في حالة الوقف ، وحين يكون المقطع ا

 عبارة عن :
 صوت ساكن + صوت لين قصير + صوت ساكن          أو

 صوت ساكن + صوت لين قصير + صوتان ساكنان 
أمَّا إذ وجدنا الكلمة ال تنتهي بهذين الّنوعين من المقاطع ، نظرنا إلى المقطع الذي قبل األخير ،      

ي أو الّثالث حكمنا بأنَّه موضع الّنبر، أّما إذا كان من الّنوع األّول نظرنا إلى فإن كان من الّنوع الّثان
ماقبله فإن كان مثله أي من الّنوع األّول أيضًا كان الّنبر على هذا المقطع الّثالث حين نعّد من آخر 

تكون المقاطع  الكلمة ، وال يكون على المقطع الّرابع حين نعّد من اآلخر إالَّ في حالة واحدة وهي أن
وتمثيل ذلك سيكون على قصيدة الّشموخ .. ونَّبر الكلمة  28الثالثة التي ما قبل األخير من الّنوع األّول .

ياق العاطفي في هذا الّنص على  في هذه القصيدة ـــ أو ُيقال له الّنبر اإلفرادي ـــ يساهم من خالل السِّّ
قوة على المقطع الموضح في كّل كلمة على حَد ، وسآخذ إبراز داللة األنفة والّشموخ من خالل الّضغط ب

عر إظهاره من خالل  عينات من القصيدة ، وكّل ضغط في الكلمة ساهم في إبراز المعنى الذي أراد الشَّ
 هذه القصيدة ... 

 يقول خليفة التليسي ) تدركي (       
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  _ تدركي  =  تـُــْد   + رِّ + كِّي   1
 صوت لين قصير+ صوت ساكن ُتْد      = صوت ساكن + 

 = صوت ساكن + صوت لين قصير  رِّ 
 = صوت ساكن + صوت لين طويل  كي

 * موضع النبر : المقطع ) رِّ (  
 = أْغــ  + وا  + ري  _ أغواري  2
 = صوت ساكن + صوت لين قصير + صوت ساكن  أَْغــ
 = صوت ساكن + صوت لين طويل  وا

 = صوت ساكن + صوت لين طويل  ري 
  *  موضع الّنبر : المقطع ) وا ( 

 = اْلــ  +  َمـــــ  +  نِّي  + َعــ  +  ــــةَ   _  اْلَمنِّيَعة3
 = صوت ساكن + صوت لين قصير + صوت ساكن  اْلــ 
 = صوت ساكن + صوت لين قصير  َمـــ 
 = صوت ساكن + صوت لين طويل ني
 ين قصير= صوت ساكن + صوت ل َعـــ
 = صوت ساكن + صوت لين قصير  ــــةَ 

ــ (   * موضع الّنبر : المقطع ) عِّ
 _ أَْعَجَزْت =  أَْعــ + َجــ + َزْت  4

 =  صوت ساكن + صوت لين قصير + صوت ساكن أَْعـــ
 =  صوت ساكن + صوت لين قصير َجـــ

 = صوت ساكن + صوت لين قصير + صوت ساكن  َزْت 
 المقطع ) أَْعـــــ (* موضع الّنبر : 

 = َبــ  + ري + َقـــ + هــــــا  _ بريقها 5
 = صوت ساكن + صوت لين قصير  َبـــ

 = صوت سااكن + صون لين طويل  ري 
 = صوت ساكن + صوت لين قصير  َقـــــ
 = صوت ساكن + صوت لين طويل  َها

 * موضع الّنبر : المقطع ) ري (
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 + تُـــــ + كِّ = َحـــ + َبــــو  _ َحَبْوتك 6
 = صوت ساكن + صوت لين قصير َحــ
 = صوت ساكن + صوت لين قصير + صوت ساكن  َبــــو
 = صوت ساكن + صوت لين قصير  تُــــ
 = صوت ساكن + صوت لين قصير  كِّ 

 موضع الّنبر : المقطع ) تُـــــ  (
 = َيــْجــ + ُذ + ُبــــ + ني  _ َيْجُذبنِّي 7

 = صوت ساكن + صوت لين قصير + صوت ساكن َيْجــ
 = صوت ساكن + صوت لين قصير ذُ 
 = صوت ساكن + صوت لين قصير ُبــ

 = صوت ساكن + صوت لين طويل ني
 موضع النبر : المقطع ) ُذ (

 _ ُأحّبك = أ + حــْبـــ + ُبــــ + كَ  8
 صير= صوت ساكن + صوت لين ق أُ 

 = صوت ساكن + صوت لين قصير + صوت ساكن  حْبــ
 = صوت ساكن + صوت لين قصير  ُبـــــ 
 = صوت ساكن + صوت لين قصير كَ 

 موضع الّنبر : المقطع ) حبـْــ (
 _ القمم = اْلــ  + قِّـــ  + َمـــ + مِّ  9
 =  صوت ساكن + صوت لين قصير + صوت ساكن  اْلــ
 ن قصير = صوت ساكن + صوت لي قِّـــ
 = صوت ساكن + صوت لين قصير َمــ
 = صوت ساكن + صوت لين قصير  مِّ 

 موضع الّنبر : المقطع ) قِّــــ ( 
اعر عن طريق النَّبر واختياره للكلمات التي تعّبر عن  وأخيرأ الكلمة ) يحقق ( الذي بها حقق  الشَّ

ُموخ ( اعر وهو ) الشُّ  المعنى الذي أراده الشَّ
 ُيـــ  + َحـــْقــــ  +  قُ  _ ُيَحْقُق =  10

 = صوت ساكن + صوت لين قصير  ُيــ
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 = صوت ساكن + صوت لين قصير + صوت ساكن  َحـْقــ
 = صوت ساكن صوت لين قصير قِّــــ
 = صوت ساكن + صوت لين قصير  قُ 

 موضع الّنبر : المقطع ) ُق ( 
نرى من خالل تحديد موضع الّنبر في الكلمات المختارة الّسابقة التي دّلت على تأكيد المعنى الذي      

أراده الّشاعر، وساهم النَّبر في إظهار الّرفعة والّسمو الذي طلبه الّشاعر من خالل كلماته المنتقاة لهذا 
 الغرض .

 ثالثًا : التَّنغيم      
جرت عادة اإلنسان أْن ال يتبع درجة صوتية واحدة حين ينطق بالكالم ، وبما أنَّ الكلمة هي  

وهذه المقاطع يقع على أحدها نبر حسب  –كما أسلفنا الّذكر  –في األصل عبارة عن مقاطع صوتّية 
نة منها الكلمة ، كذلك درجة الّصوت التي تؤدَّى بها الكلمات تختلف حسب  المعنى المراد المقاطع المكوَّ

 إظهاره . 
والتَّنغيم : هو قمة الّظواهر الّصوتية التي تكسو المنطوق بأجمعه وُتْكسبه تلوينًا موسيقيًا معينًا      

 حسب مبناه ومعناه وحسب مقاصده التَّعبيرية وفقًا لسياق الحال والمقام 
ليسي يلزم تعريف الّتنغيم لغًة وقبل االسترسال في الحديث عن التَّنغيم في قصيدة الّشموخ للتّ      

  واصطالحًا  . 
"  النَّغمة جرس الكالم ، وحسن الّصوت من القراءة ونحوها ، وتقول : ما نغم  مفهوم التَّنغيم لغًة :

  29بكلمة ." 
هو تغيرات تنتاب صوت المتكلم من صعود إلى هبوط ، ومن هبوط إلى " فــ  التنغيم اصطالحًا :أمَّا 

ويسميها 30مشاعر الفرح والغضب ، والّنفي واإلثبات والتَّهكم واالستهزاء واالستغراب." صعود ، لبيان
بعضهم ) موسيقى الكالم ( وذلك ألنَّ " األصوات التي يتكون منها المقطع الواحد تختلف فيها ، ومن 

و آلة جاء فب البيان والتبين " الّصوت ه 31اللغات ما يجعل الختالف درجة الّصوت أهّمية كبرى " 
 32اللفظ والجوهر الذي يقوم به الّتقطيع " 

وبواسطة الّتنغيم يمكن تأدية دالالت مختلفة للجملة الواحدة وتشير عالمات الّترقيم في الكالم      
 33المكتوب إلى نوع الداللة ثمَّ إلى درجة الّتنغيم ، والتَّنغيم في الكالم يقوم بوظيفة الترقيم في الكتابة ، 

تَّنغيم أوضح من الّترقيم في الداللة على المعنى الوظيفي للجملة ؛ ألنَّ مايستعمله الّتنغيم من غير أنَّ ال
ياق الّتركيبي للجملة ويحّل  نغمات أكثر مما يستعمله الترقيم من عالمات ، ويؤدي وظيفة نحوية في السِّّ

االستفهام ، والتنغيم ُيخرج  محل األداة في بعض األحيان ، فعندما تكون الّتغمة صاعدة تحّل محّل أداة 
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الجملة من الّتقريرية إلى االستفهام وأحيانًا تكون الجملة تحوي أداة استفهام والغرض اخباري تقريري ؛ 
فبالّنغمة الهابطة تحولت الجملة من االستفام إلى التَّقرير . وسنرى ذلك من خالل تحليل بعض الجمل 

 في قصيدة الّشموخ . 
 أقسام التَّتغيم : 

وبما أنَّ التَّنغيم هو التَّغييرات التي تطرأ على درجة الّصوت أثناء الكالم من علو وانخفاض ومن      
ذلك أيضًا تغير النَّغمة من دون أْن تنقطع ، ولهذه الّنغمة من حيث الّدرجة تقسيمات قّسمها العلماء كّل 

راسة تقسيمًا واحدًا من  عًا لإلطالة .وهذا التقسيم هو : حسب وجهة نظره ، وسأعتمد في هذه الدِّّ
 الّنغمة المستوية  (1
اعدة  (2    الّنغمة الصَّ
 النَّغمة الهابطة  (3
اعدة الهابطة  (4  النَّغمة الصَّ
اعدة  (5  34النَّغمة الهابطة الصَّ

ابقة سيكون من خالل التَّطبيق .       وتفصيل الحديث عن الّنغمات السَّ
 :  االستفهامي( التنغيم 1

يعمل هذا التَّنغيم على منح الجملة داللة استفهامية حّتى لولم تكن هناك أداة استفهام وحينها تكون      
فيها درجة التَّنغيم صاعدة ، ومن أمثلتها في القصيدة مثال استفهام من دون أداة وأخرى بأداة وهذا 

اعر :  التَّنغيم االستفهامي هو إيجابي والمقصود بإيجابي أي  ليس طلبي ، ومنه قول الشَّ
ُر في األعماق؟ كم من مبحر    عزماُته ُخذلت عن اإلبحار؟ والسِّّ

نجد في هذا البيت تنغيمًا استفهاميًا في قوله ) كم من مبحر ( غير أنَّ النَّغمة كانت نغمة مستوية      
هام الحقيقي يحتاج إلى نغمة صاعدة أعلى أبعدت إفادة االستفهام الحقيقي وقرَّبته من التَّقرير ألنَّ االستف

 مما قبلها والنَّغمة هنا أفادت التَّكثير .
اعر في بيت آخر يقول :   وفي قول الشَّ

 ما تحجب األعماق من أسراري  من أين للعين الكليلة أن ترى   
كثيرًا ما يمنح التَّنغيم في المواقف الّتواصلية ألداء دالالت متنوعة ومتعددة تبعًا لدرجته ولموقعة ،      

وفي قوله ) من أين للعين الكليلة أْن ترى ( نلحظ تنغيمًا يشير إليه عالمة التَّأثر ، وقد أدَّى داللة 
لة ، وأيضًا بهذه النَّغمة عبر عن مدى االستغراب او االستبعاد ؛ وهو استبعاد أن ترى العين الكلي

 صعوبة األمر وهذه النَّغمة نغمة ُيقال لها هابطة أي من أعلى إلى أسفل.
اعر :    وفي قول الشَّ
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موخ ومجُده؟    خيالؤه ؟ خبٌر من األخبار  وتمرُّ بي أين الشُّ
لّنغمة الهابطة أيضًا نغمة صيغة االستفهام خرج عن معناه الحقيقي إلى التَّقرير عن طريق  تأدية ا     

َيا معنى التَّعجب واالستغراب مع نغمة االستنكار  ياق أدَّ من أعلى إلى أسفل، وكان التَّنغيم بصحبة السِّّ
اعر يستنكر بذهاب المجد والّشموخ والخيالء أصبحوا مجرد أخبار فقط.   ألنَّ الشَّ

   التَّنغيم اإلخباري أو التَّأثيري: 
اعر من فرح أو حزن وأيضًا عن يكشف التَّنغي      م في كثير من األحيان عن الحالة التي عليها الشَّ

ما يحمله من أفكار ويتضح التَّنغيم التَّأثيري جليًا في المواقف الحوارية أو التَّقريرية الخالية من 
اعر :   االستفهام فكانت النَّغمة هابطة فمثاًل في قول الشَّ

 كم أْعَجَزْت من كاسٍر مغـــــــــوار  ـــــــــهالن تدركي قممي الَمنيعة ويحـ
غط على الكلمات ) تدركي والمنيعة و مغوار (       عر هنا مشهدًا تنغيميًا من خالل الضَّ يصّور لنا الشَّ

اعر وأسمى القصيدة بها وعتدها ترتفع النَّغمة قلياًل لتأدية  فهى تدل على معنى الّشموخ الذي أراده الشَّ
 ى أما في قوله : هذا المعن
نا     ما يحتسي العصفور بالمنقار ومن الجداول وهي ترتاد الدُّ

وعند وصف الّتنغيم في هذا البيت نجد بأنَّها منخفضة ألن المعنى المراد إظهاره هو الهدوء      
 والهمس من خالل الكلمات ) الجداول والعصفور يحتسي بمنقاره ( وهذا الموقف مع الّسياق والنَّغمة

 المنخفضة . 
غط . والعالقة بين النَّبر والتَّنغيم وثيقة ألنَّه اليحدث       ياق والتَّنغيم والضَّ وهذه الدالالت منحها السِّّ

 تنغيم من دون نبر للمقطع األخير من الجملة التي تقع ضمنها الكلمة . 
 الخاتمة :

 مي هو المتحّكم فيها الّنبر والتَّنغيم ، الينفصالن عن بعض ، وإن األداء الكال ( 1
 وعلى أساسها يستطيع المتكّلم أْن يعّبر عّما في نفسه للمتلقي .       

إنَّ اختالف الّنبر والتَّنغيم وتغيرهما في اللفظ أو الجملة شىء طبيعي ، ويمكن أن نطلق عليه  ( 2
 ) التَّنغيم الطَّبيعي ( .

يمات أهمية التي تميز لهجة عن إنَّ التَّقطيع والنَّبر والتَّنغيم من أكثر ا ( 3  لسِّّ
 أخرى .  

 إنَّ للّنبر أهّمية واضحة في تحديد الكالم ، ونستنتج أنَّ لكّل جملة أو كلمة  ( 4
ُينطق بها البدَّ أْن تشتمل على درجات مختلفة من درجة الّصوت ) الّنبر( ما بين عالية 

 ومنخفضة ومستوية ومنحدرة ، تتناسق وتتناغم لتؤّدي الكلمة والجملة . 



موخ( خلليفة التليسيا
ُّ
ص من خالل قصيدة )الش

ّ
ياق اللغوي وأثره يف داللة الن

ِّ
 د. سمر محمد النُّويالتي لس

 
   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -المؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة العربية بكلية اآلداب 

  

129 

إنَّ اختالف درجة الّصوت) الّنبر( في الكلمة وتباينها من مقطع إلى مقطع  آخر قاعدة عامَّة  ( 5
غات ، إذ أنَّه من المستحيل أْن نجد لغة تستعمل نغمة واحدة في الكلمة ، تخضع لها جميع الل

 أو الجملة ) التَّنغيم ( وتجعلها سائدة في كّل أجزاء الجملة .
اللة من دون أن تتغير المفردات وفي قصيدة الّتليسي تطبيقًا لهذه  (6 للتنغيم أثر قوي في الدِّّ

عن دالالت تقريرية كان للتَّنغيم دورًا كبيرًا في آدائها الظاهرة حيث استخدم االستفهام وعّبر به 
 . 

 وهللا ولي الّتوفيق     ،،،،، ،،،،     
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 م.2001علم الداللة لمنقور عبد الجليل ، منشورات اتحاد الكتاب العربي ، دمشق   -



موخ( خلليفة التليسيا
ُّ
ص من خالل قصيدة )الش

ّ
ياق اللغوي وأثره يف داللة الن

ِّ
 د. سمر محمد النُّويالتي لس

 
   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -المؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة العربية بكلية اآلداب 

  

130 

في البحث الصوتي عند العرب د. خليل إبراهيم عطية ، منشورات دار الجاحظ للنشر، بغداد/   -
1984. 

هـ ، تحقيق د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم  175كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ت   -
 باب الّراء والنون والباء معهما .الّسامرائي ، سلسلة المعاجم والفهارس ، 

هـ ، طبعة مصححة وملونة اعتنى بها أمين محمد عبد 711رب البن منظور ت لسان الع  -
 . 3الوهاب ومحمد الصادق العبيدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، ط / 

هـ ، تقديم وتحقيق عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية 626مفتاح العلوم  للسكاكي ت   -
 .  م1/2000بيروت ، لبنان ، ط

م ، تحقيق محمد الحبيب 1285منهاج البلغاء وسراج األدباء ، أبو حسن حازم القرطاجني ت   -
 م  . 2/1981دار المغرب اإلالمي ، بيروت /لبنان، ط  بلخوجة 

التماسك النصي من خالل اإلحالة والحذف ، دراسة تطبيقية في سورة البقرة ، رسالة ماجستير   -
للطالب محمد األمين مصدق ،جامعة الحاج لخضر باتنة قسم اللغة العربية وآدابها ، الجزائر ، 

 م .2015-2014للعام الجامعي 
 األصوات اللغوية إلبراهيم أنيس ، مكتبة نهضة مصر  . -
م لها : د. عبد الحميد عبدهللا الهرَّمة وعمَّار  - الشعر الليبي في القرن العشرين ، اختارها وقدَّ

 محمد حجْيدر ، دار الكتاب الجديد المتحدة  . 
 . 1997دراسة الصوت اللغوي ألحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة ،  -
 م .1991ي ، مفردات ، ط / مختارات خليفة محمد التليسي ، من روايع الشعر العرب -

 الهوامش
                                                           

م ، ُينظر 1991ُينظر مختارات خليفة محمد التليسي ، من روايع الشعر العربي ، مفردات ، ط /  - 1
م لها : د. عبد الحميد عبدهللا  الهرَّمة وعمَّار محمد الشعر الليبي في القرن العشرين ، اختارها وقدَّ

 .  162حجْيدر ، دار الكتاب الجديد المتحدة : 
استراتيجيات الخطاب مقارنة لغوية تداولية ، عبد الهادي بن ظافر الشهري ، دار الكتاب الجديد  - 2

 .  40م : 2004 /1المتحد ، ط
 . 68م :  2009 /7ُينظر علم الداللة ، أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، ط - 3
 . 13من سورة يوسف ، من آية  - 4
 . 73من سورة األعراف ، من آية :  - 5
 . 12من سورة الحجرات ، من آية :  - 6
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 . 183من سورة آل عمران ، من آية  - 7
الخطاب القصصي القرآني ،دراسة تداولية قصة يوسف "عليه الّسالم " نموذجًا ، للطالب نور  - 8

 .133م:2004-2003الجامعي الدين خيار ، للعام 
ياق وأثره في داللة النص عند إبراهيم الكوني ، رواية " عشب الليل " أنموذجًا " رسالة  - 9 ُينظر السِّّ

مة من الطالب عمر موسى عبود ، جامعة السابع من إلريل سابقا ، قسم اللغة العربية  ماجستير ُمقدَّ
 .  62م :  2005،2006الجامعي : والدراسات اإلسالمية ، شعبة اللغويات ، للعام 

الم هارون ، مكتبة الخانجي ، مصر ، 255البيان والتبين للجاحظ ت  - 10 هـ ، تحقيق عبد السَّ
 .138،139م : 7/1998ط
هـ ، تقديم وتحقيق عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية 626مفتاح العلوم  للسكاكي ت  - 11

 . 256م : 1/2000بيروت ، لبنان ، ط
م ، تحقيق محمد الحبيب 1285منهاج البلغاء وسراج األدباء ، أبو حسن حازم القرطاجني ت  - 12

 .  90م : 2/1981بلخوجة ، دار المغرب اإلالمي ، بيروت /لبنان، ط
 .88م : 2001علم الداللة لمنقور عبد الجليل ، منشورات اتحاد الكتاب العربي ، دمشق  - 13
 . 68م : 2009/ 7مختار عمر ، عالم الكتب ، طُينظر علم الداللة ألحمد  - 14
 .69علم الداللة أحمد مختار عمر :  - 15
 .88علم الداللة منقور عبدالجليل : - 16
 . 89، وعند منقور عبد الجليل :  69ُينظر علم الداللة عند أحمد مختار عمر :  - 17
دراسة في مقامات الهمذاني ، ُينظر أدوات االتساق ومظاهر االنسجام في النص القصصي ،  - 18

بسكره ، قسم اآلداب واللغة العربية ،  -رسالة ماجستير للطالبة سمراء فرحاني ، جامعة محمد خيضر
. وُينظر التماسك النصي من خالل اإلحالة والحذف ، دراسة  49م : 2015-2014للعام الجامعي 

ين مصدق ،جامعة الحاج لخضر باتنة تطبيقية في سورة البقرة ، رسالة ماجستير للطالب محمد األم
 .29م : 2015-2014قسم اللغة العربية وآدابها ، الجزائر ، للعام الجامعي 

 .162الشعر الليبي في القرن العشرين :  -19
  509:  2000علم األصوات ، لكمال بشر ، دار غريب للطباعة والنشر ، ط/ - 20
 . 92ة مصر : األصوات اللغوية إلبراهيم أنيس ، مكتبة نهض - 21
 .515. وُينظر علم األصوات ، لكمال بشر:  92ـ ُينظر األصوات اللغوية إلبراهيم أنيس :  22
هـ ، تحقيق د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم  175كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ت  - 23

 .8/267باب الّراء والنون والباء معهما : الّسامرائي ، سلسلة المعاجم والفهارس ، 
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هـ ، طبعة مصححة وملونة اعتنى بها أمين محمد عبد الوهاب 711لسان العرب البن منظور ت  - 24

، مادة : نبر  18 /3،14ومحمد الصادق العبيدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، ط / 
. 

 .513علم األصوات د. كمال بشر :  - 25
 .98:  ُينظراألصوات اللغوية إلبراهيم أنيس - 26
 . 99المرجع السابق :  - 27
 101ُينظر الرجع نفسه :  - 28
هـ ، تحقيق د. مهدي المخزومي ، وإبراهيم  175كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ،ت  - 29

امرائي ، مادة : غنم :   . 426 /4السَّ
في البحث الصوتي عند العرب د. خليل إبراهيم عطية ، منشورات دار الجاحظ للنشر، بغداد/  - 30

1984  :63  
 102األصوات اللغوية البراهيم أنيس :  - 31
الم هارون ،  - 32  79 /1: ج 1960البيان والتبين للجاحظ ، تحقيق عبد السَّ
 226ُينظر اللغة العربية معناها ومبناها ، لتمام حسان :  - 33
 367:  1997ُينظر دراسة الّصوت اللغوي ألحمد مختار عمر ، دار الكتب ، القاهرة ،  - 34



غوي وداللة احلذف يف شعر عبد املوىل البغدادي
ّ
 د.علي محمد عبد الله الفقي  السياق الل

 
   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -المؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة العربية بكلية اآلداب 

  

133 

 

 

 

 

 

 

 

غوي وداللة احلذف يف شعر عبد املوىل البغدادي
ّ
 السياق الل

 

 الفقي عبد الله علي محمدد.

 كلية اآلداب والعلوم مزدة

 جامعة غريان

 :بالشاعر التعريف

 مدينة في م1939 سنة مولده كان حيث ، ونشأة والدة ليبي شاعر البغدادي محمد المولى عبد الشاعر
 نخيلها بوفرة المشتهرة للبحر المتاخمة الهنشير شط بضاحية وتحديدا الجمعة سوق  بمنطقة طرابلس
 الذي الشيخ هذا البغدادي محمد الشيخ أبيه كنف في الشاعر عاش ،وقد مياهها وعذوبة زرعها وجداول

 اقتاد بعدما والضيق، العسر يوم كل في وينهشه والتعاسة الحرمان غصص يتجرع يتيما فقيرا عاش
 كتاتيب في فانخرط لآلهات يرهنها ولم العذابات لهذه نفسه يسلم لم لكنه للمنفى، والده اإليطاليون 

 وأبدله بحفظه وأكرمه عليه هللا فتح حتى  وداوم فصبر حفظه عليه يشق   يزال فال الكريم القرآن تحفيظ
 ما أول فكان الحسنة التربية تربيته على وحرص به فاهتم المولى عبد ابنه بمقدم وفرحا سرورا حزنه من
 بن شكري  الشيخ بمعي ة القرآن فحفظ زمانه أهل عادة على الكريم القرآن تعل م كتاتيب حلقات إلى به دفع

 معرفة مجمع و علم منارة وقتئذ كان حيث باشا أحمد بجامع م1952 سنة الشاعر التحق ثم حمادي
 وعبدالسالم الخليفي وأحمد بوكر وسالم الغرياني وعلي الجنزوري  عمر ؛ مثل أجالء علماء يضم   وكان
 وما البيضاء بمدينة العربية اللغة بكلية م1961 سنة التحق ثم ، األعالم العلماء من ذلك وغير خليل
 للدرس جهده فصرف األزهر جامعة تلقاء وجهه يمم   ثم ، ممتاز بتقدير م1965 سنة فيها تخر ج أن لبث
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 الماجستير درجة فنال ، المهدوي  رفيق أحمد الليبي الشاعر شاعرية خالل من واستنتاجا تحليال األدبي
 حتى الحديث الليبي الشعر دراسة على معتكفا واالطالع البحث واصل ثم ، ممتاز بتقدير م1968 سنة
 بين حامال ليبيا إلى عاد ثم ، نفسها بالجامعة م1971 سنة الشرف بدرجة الدكتوراه  درجة فيه نال

 ولغوية أدبية علوم من اكتنز ما والدارسين الطلبة يمنح وأخذ  طويلة معرفية عقود حصيلة جنباته
 .  1وخارجها ليبيا داخل الجامعية المرحلة بتدريس عمله خالل من ونقدية

 باألساليب كبيرة إحاطة منحه مستوياته بجميع اللغوي  بالدرس واهتمامه الكريم للقرآن الشاعر حفظ إن 
 بصورة نصوصه في يجريها شعره في حاضرة كانت التي السليمة المتينة والتراكيب الصافية الراقية
 التقديم ظاهرة مثال فتجد ، ومقاصدها بداللتها  تفي وأنماطها التراكيب كانت بحيث طوعية عفوية

 ، الكف   على الكف   وقع معانيها على ةوواقع لداللتها مطابقة شعره في  التركيب عناصر بين والتأخير
 هذا ولعل ، أغراضها مع متساوقة  دقيقة ومقاصد معاني تستنطق العناصر تلك حذف ظاهرة وترى 

 التراكيب مع تعامله في الليبي الشاعر مقدرة من شيء عن ويكشف الضوء من بعضا يلقي البحث
 .   لدالتها المؤدية السليمة اللغوية

 مفهوم السياق.  

 إذا تساوقا اإلبل هـ: )تساوقت711مم ا جاء في معنى السياق في التراث المعجمي قول ابن منظور تـ 
، وإذا كان المعنى المعجمي للسياق هو الت قاود  2ومتساوقة( متقاودة فهي تقاودت وكذلك تتابعت،

 3بغرض مقصود على القصد األول( والتتابع والتوالي فإن معناه في االصطالح اللغوي هو )ربط القول
وقد ورد السياق في التحليل اللغوي باصطالحات أخرى مثل: الحال والمشاهدة والقرينة والمقام والموقف 

 أكثر من الدقيق مع أن نظريته التحديد المصطلحات التي عصت على ، ألن مصطلح السياق من
المصطلحات المرادفة للسياق تدل ) على الغرض ، وهذه 4منهجا وأضبطها تماسكا الداللة نظريات علم

، والسياق بهذا المفهوم يعني 5مكونات النص وهو التتابع المفهوم من سوق اإلبل( تتابع توالي ثم والغاية
سوابق الكالم ولواحقه وظروفه وقرائنه المعينة على بلوغ المعنى المقصود، والسياق له أثر كبير في 

 ودالالتها ولذا كان له قسمان أساسيان هما :تشكيل أنماط بناء التركيب 
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: السياق غير اللغوي ويقصد به ) القرائن المقامية التي تفسر الغرض الذي جاء به النص سواء  1
، والقرائن المقامية أو  6كانت قرائن في الخطاب ذاته أو في المتكلم أو في المخاطب أو في الجميع(

فسه وتمتد  لتشمل العادات والعقائد والتقاليد والتراث وعناصر السياقات المقامية تبدأ من الخطاب ن
 .7التاريخ والجغرافية وغير ذلك

 8: السياق اللغوي ويعني ما ) تمثله بنية التراكيب اللغوية بأصواتها وكلماتها وجملها وعباراتها(2
فإذا كان العنصر والسياق اللغوي يدور في فلكه كل  العناصر اللغوية وكل ما يحيط بهذا العناصر، 

صوتيا صغيرا مفردا فإن سياقه المعين على دراسته هو اللفظ السابق والالحق ، وإذا كان العنصر 
مورفيميا أو كلمة فإنه يتطلب سياقا أوسع بحيث يشمل الجملة أو الجمل ،أما إذا كان العنصر اللغوي 

 .9ويتسع ليشمل نصوصا كاملة جملة بتمامها فإن حدود سياقها يمتد  إلى النص السابق والالحق ،

 مفهوم الحذف:

 التركيب بناء في أثر من لها لما النحاة انتباه استرعت التي التركيب قضايا أهم من الحذف ظاهرة إن
، وهي تعني إسقاط عنصر لغوي من 10والداللة ،وهذه الظاهرة تشترك فيها جميع اللغات اإلنسانية

، ومادام الحذف يعني االستغناء عن  11على المحذوفالتركيب وترك ذكره بشرط وجود ما يدل 
العنصر اللغوي وترك ذكره فإن ذلك يقتضي وجود فراغ في التركيب ، وحتى يظل بناء األسلوب 

 ، وهي كثيرة ال يسع المجال لذكرها هنا. 12متماسكا وسالما من التفك ك ينبغي التقيد بشروط الحذف

 داللة:دور السياق اللغوي في الحذف تركيبا و   

لم يغفل النحاة القدامى عن دور السياق اللغوي وأثره في تحديد معالم التركيب حال وجود الحذف وعن 
 هذا نحو ترك يقوَّى  هـ  إلى هذا الدور بقوله :)ومما180 أهميته في تأدية الداللة ، وقد أشار سيبويه تـ

 الَخطيم بن قيس   قول المخاَطب... لعلم

 مختلف   والرأي راض   عندك...  بما وأنت عندنا ب ما نحن       

 في اآلَخر ين أن على به سيستدل المخاطب أن علم قد ألن ه الواحد لفظ الخبر موضع في فَوضع ...
وقد دل  السياق اللغوي في البيت على تقدير ) نحن بما عندنا راضون( لورود هذا اللفظ  13الصفة( هذه
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البيت وأشار سيبويه إلى أن المخاطب سوف يعتمد على السياق عقب حذفه في الشطر الثاني من 
هـ بوضوح على دور السياق اللغوي في 392اللغوي في تحديد المحذوف وداللته ، وتحدت ابن جني تـ 

 والثناء إنسان مدح في تكون  أن وذلك  تأملته إذا نفسك من هذا تحس حذف الصفة فيقول : ) وأنت
 الالم تمطيط في وتتمكن الكلمة هذه(  هللا)  ب اللفظ قوة في فتزيد!  رجال وهللا كان:  فتقول عليه

وفي هذا المثال يبدو  14ذلك( نحو أو كريما أو شجاعا أو فاضال رجال أي وعليها؛ بها الصوت وإطالة
واضحا االستعانة بالسياق اللغوي على معرفة المحذوف وموضعه وتقديره ووظيفته الداللية من خالل 

 تمطيط الصوت وإطالته. 

 أنواع الحذف عند الشاعر البغدادي :

الزم بداية ينبغي أن أشير إلى أن النص اإلبداعي والنظام النحوي ليسا متضادين وإنما فيهما من الت   
والتعاضد ما يجعل اللغة لغة إبداعية رائقة ال لغة نفعية معيارية وهذا ما عناه اإلمام عبد القاهر 

 أزيد اإلفادة عن والصمت الذكر، من أفصح الذكر هـ في باب الحذف بقوله : )ترك471 تـ الجرجاني
وعلى هذه األسس سيكون  15(ُتبن لم إذا بيانا تكون  ما وأتم   تنطق لم إذا تكون  ما أنطق وتجدك لإلفادة،

رصد حركة الحذف وتحليلها في ديوان الشاعر الموسوم باسم على جناح نورس ، وأشهر ما في الديوان 
 من مظاهر الحذف هي:

 *حذف األسماء :

 حذف المبتدأ:

را ، و  أو مذكورا وجوده من ُبد   وال الفائدة، تحصل بالخبر وباقترانه الكالم في عمدة المبتدأ  إم ا ُيحذفمقد 
 16ومواطن حذفه وجوبا أشار إليها النحاة حذفه، على دليل سياقي وجود من بد   وال أو جوازا، ، وجوبا

ولن أتعرض لها هنا ألن الغرض منه ينصب على سالمة التركيب قبل أي شيء آخر، وسأقف على 
 الحذف الجائز وما فيه من دالالت لطيفة ، ومما جاء في ديوان الشاعر من الحذف الجائز:

 :حذف المبتدأ في سياق االستئناف:1
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 لشأن يقول الجرجاني:)ومنيجوز حذف المبتدأ في الكالم المستأنف ألداء معنى ما وفي هذا ا 
 في أتْوا ذلك، فَعلوا وإ ذا آخر، كالما وَيستأنفون  األول، القطع المبتدأ، حذف فيها يطَّرد التي المواضع

، وقد كثر دوران هذا النمط في شعر البغدادي ، فمن ذلك قوله في 17مبتدأ( غير من بخبر األمر أكثر
جر من حال العرب اليوم وما آل إليه   :18من سقوط وعجزالتض 

 ثم ال شيء غير محض هراء ....يا له في حياتنا من هراء

 يعربيون والهوي جاهـــلي .....منذ كن ا ولم نزل في ابتالء.

بعد أن أقر الشاعر مبدأ الهرائية والفراغ والخلل التي يعيشه العرب ، لم يشأ أن يذكر المبتدأ الذي يقدره 
ضمير المشعر بالعظمة والسيادة والرفعة وقد آثر تركه حتى ال سياق التركيب بالضمير )نحن( هذا ال

 يتصادم بمعنى اإلحباط واليأس من حال العرب الذي تحدث عنه وأقره.

 :حذف المبتدأ في سياق االستفهام:2 

، 19من المواطن التي يجوز فيها حذف المبتدأ جوازا كونه في سياق االستفهام مع وجود قرينة دالة عليه
ا السلوك اللغوي في موضعين أو ثالثة في ديوان البغدادي، أذكر منه ما ورد في قصيدته وقد ورد هذ

 الهمزية آنفة الذكر عند رسمه لسمات الشعر 

 :20قوله

 أين مني مقاطع سابحات ... سارحات في كونها الالنهائي

 راق في عينيها الفضاء فباتت... تزرع النور في جبين المساء. 

 حتى يقول:ويمضي في وصف الشعر 

 أين مني وكيف يا أمنياتي .... يا ارتياحي ولذتي واشتياقي

أين في هذا البيت خبر مقدم والمبتدأ مؤخر محذوف، وتقديره كما يوجهه السياق :أين من ي هذه األشياء 
؟ والمقصود أين مني الشعر الجميل ومقاطعه المنتشرات في آفاق الخيال؟ الشعر الذي يجعل الليل نورا 

لمدارك بعد أن يبس وضاء ، إن هذه السمات الساميات التي يحملها الشعر أصبحت بعيدة عن بلوغ ا
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الشعر واستحجرت كلماته، وقد استخدم الشاعر حذف المبتدأ ليؤكد معنى بعد الشعر وذهاب رونقه،  
 21وقد جاء الحذف داال على البعد في سياق االستفهام في قول ابن مفرغ:

 غزالي اإلله سقى وغزالي ... وجيادي نجائبي مني أين

 الرتحالي سيرتها ومطايا ... وسالحي جنتي أين ال أين 

و الشاعر هنا يتحسر على بعد هذه األشياء عنه والتي تعد  من لوازم الدفاع عن النفس واستنهاض  
 الهمم.

 حذف الخبر: 

عليه  تدل قرينة من حذفه عند بد فال لإلسناد وهو المتمم الفائدة، به تحصل الذي الجزء الخبر كون 
وعند حذف الخبر ينبغي أن يكون مقدرا بما  22عليها( يدل ما لكالما في كان إذا تحذف إ ن ما و)األخبار

لَُّها َدائ م   يالئم السياق اللغوي، كما في قوله تعالى : )ُأُكُلَها والخبر هنا محذوف تقديره: وظلها  23)َوظ 
الشاعر ، ألن السياق اللغوي يقتضي هذا التقدير ، وقد كثر نظائر هذا الحذف في ديوان 24أيضا دائم

 ،ومنه قوله في قصيدته ، برقية عاجلة إلى بلقيس:

 سيفي يحاصرني يجتاح في سفه ....دمي ولحمي فسيفي مجرم و أنا.

سيفي مجرم ، مبتدأ وخبر ، وأنا مبتدأ وخبره محذوف دل  عليه السياق وتقديره : وأنا مجرم، لكن 
ذفه لجريانه في السياق ولم تعد هناك الشاعر لم يذكر الخبر ال ألجل القافية والوزن فحسب وإنما ح

حاجة لتكراره فاحترز بحذفه عن اإلطالة ، ومن داللة الحذف هنا عدم التصريح بإسناد اإلجرام للشاعر 
دة ثم ينسبها للشاعر.   حتى ال يذهب المخاطب كل مذهب من تصورات اإلجرام المتعد 

 حذف المضاف:

 أمن عند الكالم من يحذف ما وكثيًرا فيه، العامل هوو  إليه المضاف على المتقدم الجزء هو المضاف
 من كثيرا حذف قد المضاف أن   )اعلم: هــ643يعيش ت ابن يقول ذلك وفي المعنى، ووضوح الل بس

 إذ المخاطب، بعلم الث قة ذلك يسوغ وإنما ُيشكل لم إذا االختيار وحال الكالم سعة في سائغ وهو الكالم،
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 اللفظ عن اسُتْغني آخر لفظ أو حال، بقرينة المعنى حصل فإذا المعنى على الداللة اللفظ من الغرض
وحذفه عادة ما يكون ألمر داللي وأداء معنى لم يكن ليصير إليه الكالم  25اختصارا( بإزائه الموضوع

إال بترك ذكر المضاف، وينبغي مراعاة السياق في حذفه وتقديره ، و يمتنع الحذف إذا خشي على 
عاؤه يسوغ التركيب تفككه أو أدى الحذف إلى اضطراب في الداللة و)ال  الخطاب اللتبس وإال مطلقا اد 

 عنه منهي ا أو به مأمورا متضمن خبر أو نهي أو أمر لفظ من ما إذ األدلة؛ وتعط لت مالتفاه وفسد
 فيقول والخبري ة والنهي األمر تعل ق عن يخرجه مضاف لفظ له يقدر أن هذا على ويمكن إال ومخبرا
َياُم( َعَلْيُكمُ  قوله :)ُكت بَ  في الملحد جُّ  النَّاس   َعَلى )َولِل َّ   26الص    ومعرفة البيت حج معرفة أي ؛)27الَبْيت   ح 
 فإن الشاة، أكلت قيل إذا كما بتقديره إال   الكالم يصح وال يتعين حيث المضاف يضمر وإن ما... الصيام
وقد استعمل الشاعر حذف المضاف متوخيا أمن اللبس ووضوح   28لحمها( أكلت ذلك من المفهوم

 29الداللة في مواضع كثيرة، كقوله

 وال تبعدوني عن حياض ألفتها ....بال جرعة يقوى بها العزم والصبر.

جاء هذا البيت ثانيا من قصيدة يخاطب فيها الشاعر أصحابه طالبا منهم بود وحب أن يشدوا من أزره 
ف بنقد الذع مر  على المتخاذلين من أمة العرب وسيسيم الزعماء وإعالمهم أشد ويعاضدوه ألنه سيقذ

العبارات وأقساها ، وقد التمس من أحبابه أن يمنحوه جرعة من الصبر وجذوة من العزم تعينه على 
ذلك، وقد حذف المضاف من قوله بال جرعة  ولك أن تقدره :بال أخذ جرعة أو منح جرعة أو تناول 

ر ذلك ، وإذا كان ذكر الشيء يعني حصوله بعينه محددا فإن ترك ذكره يعنى تحصيل أي جرعة أو غي
شيء يؤدي الغرض ، ولذا فإن الشاعر لم يلزم أصدقاءه بمنحه شيئا محددا وإنما طلب منهم ما في 

 وسعهم منحه حتى ينجز نقده ويفي بوعيده، وبإمكاني القول أن الحذف هنا يدل على الشمول والعموم.

 ف الصفة و الموصوف:حذ

 أن واألصل الواحد في النظام النحوي، كالشيء وهما متصالن ببعضهما عنصران وصفته الموصوف 
 المنعوت حذف بكثرة صفته وقد يحذف أحدهما ويبقى اآلخر دليال عليه ) ويجوز مع الموصوف يذكر

: تعالى علم كقوله إن النعت حذف سابغات... ويجوز ؛ دروعا 30{َساب َغات   اْعَملْ  َأن  : }نحو علم... إن
، وقد اسُتدل بالسياق اللغوي هنا على الحذف 32صالحة( سفينة كل: أي 31{َغْصًبا َسف يَنة   ُكلَّ  َيْأُخذُ }
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،ألن نمط التركيب يقتضي أن يكون هناك صفة للموصوف وأن يكون هناك موصوف للصفة ، ودور 
تحديد وجود المحذوف، أما تعين نوعه فيستدل عليه بقرائن كثيرة منها السياق اللغوي هنا ينصب على 

إضفاء نغمة على الكلمة أو تمطيطها نحو :سير عليه ليل ، بإطالة ليل والمقصود ليل طويل أو بتمع ر 
 .33الوجه وتقطيب الحاجبين عند االنزعاج وعدم الرضى

 : 34ومما جاء في حذف الصفة في شعر البغدادي

 المساء لنورس ....فزع ترن ح فوق موج صاخبماذا يخبئه 

يد األوهام وهي تصيده ...بزعانف محمومة ومخالب.  يتص 

هذان البيتان من قصيدة قال عنها الدكتور سعدون السويح ) هذه القصيدة حوار بين الشاعر ونفسه، 
من التوتر  وعبد المولى يتقن فن الحوار مع الذات ...وفي المقاطع األولى من هذه القصيدة شيء 

ويتسأل الشاعر في حيرة  35فبلوغ الشاطيء الستيني يحس معه الشاعر أنه قد بدأ يوغل في كهولته(
وقلق عن القادم المجهول المليء بالمتغيرات والتوترات والصراع مع األوهام في موج الحياة ، حتى 

ومم ا يزيد من تهويل هذه غدت تلك األوهام تطاره لتصطاده بزعانفها المحمومة ومخالبها المسمومة ، 
الصورة أن الشاعر حذف الصفة من قوله : ومخالب حتى يتصورها المخاطب بنفسه كأن تكون مخالب 

 لدى أقوى  العقلي االستدالل طريق عن ما فكرة   إلى التوصل)  مسمومة أو مميتة أو جارحة ألن
نسان  باستنباطه لألمر اإلنسان فهم أن ذلك إلى يضاف اللفظ، داللة طريق عن له تبين أن من اإل 
 من على الفهم في بأنه عالة يشعر أن من المستقلة، بذاتي ته له إشعارا وأكثر وَأسر، له آَنس الفكري 
  .36اللفظ( بصريح به ُيعر  فه

 :37وأم ا ما جاء في حذف الموصوف فقوله

 مخبآت تزال ال القديمة البطاقات بعض

 الرواة سأفك عقدتها ولكن ...للثقات من 

 كن ا على قمم السحا بـــــ   ببعض تلك الحائمات.



غوي وداللة احلذف يف شعر عبد املوىل البغدادي
ّ
 د.علي محمد عبد الله الفقي  السياق الل

 
   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -المؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة العربية بكلية اآلداب 

  

141 

والصفة المحذوفة تقديرها، السحائب الحائمات ،وال لزوم لذكر الصفة لجريانها في السياق ، وتركها هنا 
أو حذفها إنما كان لإليجاز وتحقيق االختصار و ليتوافق مع ما أقره الشاعر في مطلع هذه القصيدة 

 ات ،والتبعيض يقتضي االختصار وتجنب اإلطالة.من فك  بعض البطاق

 حذف الحال والتمييز:

الحال والتمييز عنصران نحويان يأتي كل منهما ألداء غرض ما ، فالحال يكون لبيان الهيئة وأم ا 
،ويجري عليهما الحكم العام للحذف فيجوز ترك ذكرهما إذا كان ثمة  38التمييز فيدل على تبيين المبهم

، وقد ورد في شعر البغدادي هذا النوع من الحذف موافقا لما هو جار في النظام  39دليل عليهما
 النحوي ، ومن حذف الحال قوله:

 فتوقف النغم الشهي العذب وانقطع السباْت 

 وإلى متى تبقى الفوارس والنوارس ملجماْت 

على تقدير هذا  الحال المحذوف في البيت ، وإلى متى تبقى الفوارس ملجمين؟ لداللة السياق اللغوي 
الحال وال ينبغي كون ملجمات حاال للفوارس والنوارس معا ألن ذلك يؤدي إلى عدم المطابقة ،والفوارس 
يطابقها )ملجمين( لكونها جمعا لفارس ، والشاعر البغدادي ترك للسياق اللغوي دوره في تقدير الحال 

فوارس ونوارس المتجاورتين ما يدل المحذوف ، ووظ ف حذفه إلشاعة جرسا موسيقيا عذبا بين كلمتي 
 على مقدرته في حبك التجانس الصوتي بين المفردات.

 :40ومن حذف التمييز قوله في رثاء صديقه األستاذ الفاضل عبدهللا الهوني

 وما ظفروا بأصفى منك روحا ...وأثبت منك في عزم ولين.

الشاعر الطوال ، ألن تعداد المناقب يقتضي هذه القصيدة ضمت سبعة وسبعين بيتا وتعد  من قصائد 
اإلطناب واإلطالة غير أن الشاعر مارس بعض الحذوفات ألغراض داللية ، وفي البيت حذف للتمييز 
من قوله : وأثبت منك ؛ أي أثبت منك جنانا وقد دل على المحذوف سابقه من قوله :أصفى منك روحا 

مييزا ، وهذا النمط من الحذف أسلوب فصيح ، وقد ورد ، وصيغة أفعل في سياقها اللغوي هنا تتطلب ت
وهنا في اآلية  41اْلَغاف ُلوَن( ُهمُ  ُأوَلئ كَ  َأَضلُّ  ُهمْ  َبلْ  َكاأْلَْنَعام   به الذكر الحكيم في قوله تعالى : )ُأوَلئ كَ 
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بتكراره وألن  الَعبث   عن ، وحذف الشاعر التمييز احترازا 42طريقا( أضل هم بل: َوتقديره الت مييز )ُحد ف
أمامه كثيرا من المناقب والمحاسن يريد ذكرها والتنويه عنها وترك ذكره اعتمادا على أن يفي به السياق 
اللغوي ، ذلك ألن كثيرا ما يكون اللفظان )أثبت جنانا( متصلين توأمين في كثير من النصوص ، ومن 

 : 43ذلك مثال قول صفي الدين الحلي

 ارتحاال. أحبتنا عزت إذا ...  جنانا اأثَبتن جنان وَهد  

 حذف المفعول به:

بكثرة وحذفه يكون على وجهين، فاألول حذف االختصار والثاني حذف االقتصار،  به المفعول يحذف
 كأن منسيا نسيا الحذف بعد يجعل أن والثاني وتقديرا، معنى ويراد لفظا يحذف وحقيقة األول هو )أن

 ّللاَُّ  :}تعالي قوله األول فمن به الفعل بناء عند الفاعل ينسى كما المتعدية غير األفعال جنس من فعله
ْزقَ  َيْبُسطُ  رُ  َيَشاءُ  ل َمنْ  الر    ذي وقولويقطع...  ويصل ويمنع يعطي فالن: قولهم الثاني ومن ... 44{َوَيْقد 
  الرمة

 :الطويل من

 نصلي عراقيبها في يجرح الضيف إلى...  ُضروعها ذي من بالمحل تعتذر وإن

، وحذف المفعول في اآلية هو من نوع االختصار، أما حذفه من 45فحذف المفعول( يجرحها: ....المراد
بيت ذي الرمة فهو حذف االقتصار، وقد ورد حذف االختصار في ديوان البغدادي في مواضع كثيرة و 

 :46منها

 إذا قلت رأيا سف هوه وجادلوا...كأن سداد الرأي في غيرهم كفر.

المفعول به المحذوف الضمير من قوله : وجادلوا ؛أي جادلوه نسبة للرأي أو جادلوني نسبة للشاعر ، 
وعلى كل حال فإن الشاعر يتحدث عن أنانية بعض الناس وخاصة أصحاب األقالم الزائفة من الكت اب 

تصر رأيهم المأجورين الذين إذا أحسوا برأي صائب من غيرهم أشبعوه تسفيها وجداال ومشاحة، لين
العليل الفاسد ، وفي هذا الجو المشحون بإلغاء اآلخر وتهميش دوره وإقصاء رأيه كان حذف المفعول به 
أليق ليدل على هذا المعاني كلها وقد توافق نقص التركيب مع معنى التنقص واإلقصاء في البيت وهذا 
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( إ ذا ى : )َواللَّْيل  اللون الداللي ليس غريبا على أساليب العربية ، ومن ذلك قوله تعال  فقد )سأل 47َيْسر 
 نقصت معناه عن بالشيء عدلت إذا أنها العرب عادة فقال اآلية هذه عن األخفش السدوسي المؤرج
وقد شرح الشيخ محمد أبو موسى  48حرف( منه نقص فيه يسرى  وإنما يسرى  ال كان لما والليل حروفه

، 49معناه( على اللفظ داللة في أي المعنى في شيء على دليل هنا هذا النص بقوله: )والحذف
 والمقصود أن إنقاص حروف الكلمة يقابله النقص الحاصل في المعنى.

ومن أنماط حذف المفعول به كونه في سياق التعجب مما جاء على  صيغة ) ما أفعله( وهو سلوك 
دليل  عليه دل إن أحسنه، ما: مثل في كما ضميرا كان إذا منه المتعجب حذف لغوي صحيح إذ )يجوز

 وجهه: هللا كرم طالب أبي بن علي وهو كقوله؛

 وأكرما أعف ما خيرا ربيعة...  بفضله والجزاء عني هللا جزى  

،وقد جاء في شعر البغدادي مما كان حذفه على هذا النمط ، وذلك في  50أعفها و أكرمها( ما: أي
 : 51قوله

 تتراقص اآلمال في أرجائها ... لتفيض حب ا ما ألذ وأخلدا.

إن الحذف في مثل هذه المواضع يعد  من وعي الشاعر بقضايا التركيب وقدرة تعامله مع ظواهر النظام 
، وال يخفى اعتماد الشاعر على 52كما عبر بذلك ابن جني النحوي المختلفة ، ويعد  من لطائف الصنعة

السياق اللغوي في تحقيق أمن اللبس فالنظام النحوي يتطلب أن يكون التركيب مؤلفا من ) ما + أفعل 
+ مفعول به( ، وقد قصد الشاعر بالحذف تعدد المعاني وتوافر الدالالت حيث يصح تقدير ضمير 

أي: تتراقص اآلمال ما ألذها وأخلدها، ويصح تقديره عائدا على الحب المفعول به عائدا على اآلمال ؛ 
 واقع الفعل المفعول وأن في التعميم )إلى ، بمعنى لتفيض حبا ما ألذه وأخلده ، وفي الحذف هنا إشارة

وبالرغم من النقص الظاهر في التركيب بحذف هذا العنصر فإنه  53عليه( يقع أن يصح من كل على
معنى واتساعا في مجال التصور واالستنتاج ، ولوكان المحذوف مذكورا لضاق المعنى أحدث وفرة في ال

 :54وصار داال على المذكور فقط كما في قوله

 وعروس بحر ما ألذ عذابها...في نفس كل مغامر ومضارب
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والمفعول به قوله: عذابها والضمير المتصل يعود على عروس البحر وال مجال التساع المعنى هنا ألن 
 لمفعول به مذكور ومحدد. ا

 *حذف األفعال: 

 كاالسم والفعل والمفاعيل، الفاعل في العامل وهو الفعلية الجملة تركيب في األساس العنصر هو الفعل
، ولن أتطرق للحذف 55و جائز واجب حذف من للحذف العامة األحكام عليه وتنسحب للحذف معرض

السليم الذي ال يصح بناء التركيب إال به، وسأكتفي بالحذف الواجب للفعل ألنه من مقتضيات التركيب 
والحذف  كالذكر العربي اللسان في جائزين احتمالين أمام البل يغ العربي المتكلم يكون  الجائز ألنه )حينما

 ما منها ويحدد دالالتها، وفروق  االحتماالت خصائص في المالحظة دقيق يكون  أن عليه ... فإن
ولذا ينبغي على  56حذفه ( أو ينشئها التي الجملة عناصر من العنصر ذكر من يختار ما إلى يدعوه

الباحث النظر والمالحظة والتفرس في وجوه النصوص حتى يكشف عن لطيف المعاني ويبرز ما غاب 
 عن مشهد الحس.  

 وقد جاء في شعر البغدادي حذف الفعل على أنماط أهمها:   

 حذف الفعل في سياق االستفهام:

أشار النحاة إلى جواز حذف الفعل في سياق االستفهام ألنه كثيرا ما يذكر مع االستفهام ويترك ذكره 
وقد جاء هذا النمط في أكثر من  57الكالم( من ذلك قبل كان ل ما الفعل ذكر في الجواب ولذا يجوز)ترك

 :58موضع في شعر البغدادي  كقوله

 فماذا تحقق بعد السالم ....أصفو رجعنا به أم كدر؟

يسوق الشاعر سؤاال فيه من اإلحباط ما فيه مما رأى من نتائج السالم المزعوم مع العدو الصهيوني، 
لسؤال في شطر البيت الثاني ولم يذكره في قوله ماذا تحقق بعد السالم؟ ثم ذكر الفعل رجعنا به عقب ا

بعد )أم( التعينية لداللة الفعل المذكور على المحذوف ، واألبلغ ليس تعيين الفعل بما يقتضيه السياق 
ْنَسانُ  وإنما بما يكون به الجواب من خالل السؤال كقوله تعالى : )َيا َأيَُّها  59اْلَكر يم ( ب َرب  كَ  َما َغرَّكَ  اإْل 

وتقدير الفعل المحذوف  مأخوذان من مضمون السؤال نفسه ؛بمعنى ما غر ه هو كرم هللا  والجواب  
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، والشاعر يطرح سؤاال وفي مضمونه الجواب والفعل المحذوف، وتقديره الكدر رجعنا به وهذا  60وإمهاله
نمط قول األسلوب البليغ ال يفي به إال كون الفعل محذوفا في سياق االستفهام ، ومما جاء على هذا ال

 :61الشاعر البغدادي

 واشتياقي .  ولذتي ارتياحي يا....  أمنياتي يا وكيف مني أين

، ولكني أخص بالذكر هنا قول  62ال حاجة إلى إعادة الحديث على معنى البيت فقد أشرت إليه آنفا
كأنه يقول الشاعر:  كيف يا أمنياتي؟  والسؤال بكيف دل على ُبْعد  ما يرجوه الشاعر من ارتياح ولذة و 

: كيف َبُعَد االرتياح ؟ أو كيف اختفت اللذة؟ وحذُف الفعل في سياق االستفهام هنا دل  على التحسر 
 والتلهف ، وحقق االختصار في التركيب والمعنى.

 حذف الفعل في سياق النفي:

ة به كقول  إبراهيم بن قد يغني عن ذكر الفعل دليل سياقي كحذفه بعد الحروف الداخلة عليه المختص 
 :63هرمة

 لم. وإن وصلت إن األعازب يوم...  استودعتها التي وديعتك احفظ

الفعل بعد لم محذوف وقد دل السياق اللغوي على وجوده وتقديره ،فأما من جهة الوجود فإن )لم( تطلب 
الوصول فعال مضارعا بعدها ، وأما من جهة التقدير فالفعل المحذوف تقديره : لم تصل، لجريان لفظ 

 : 64قبل لم ، ومما جاء شبيها بهذا الحذف قول البغدادي

 وتقول يا بلقيس إنـــ    ي ما غدرت ولم ولن

الفعل بعد لم ولن محذوف وتقديره يدل عليه السياق  اللغوي؛ أي لم أغدر ولن أغدر، وهذا البيت من 
،وقد استكثر هذا الشاعر  أبيات رد  بها البغدادي على قصيدة شاعر يمني على نفس الروي والقافية

على البغدادي حديثه على اليمن في سياق قومياته فثار هذا التصرف حفيظة شاعرنا وانبرى يكشف 
نوايا أمثال هؤالء تجاه أوطانهم ممن ظاهرهم حب الوطن وباطنهم خداعه والمكر به و) ويهتف الشاعر 

تهمة الغدر والخديعة فيتوجهون إلى على لسان أولئك الذين غدروا ويودون أن يسقطوا على أنفسهم 
بلقيس زاعمين أنهم لم يغدروا ولن يغدروا ، وقد وظف الشاعر حرفي الجزم والنصب لم ولن توظيفا 
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وهذا التوظيف المقصود به حذف الفعل بعدهما ، وقد دل الحذف على  65رائعا في نقل هذا المعنى(
 عظم االرتباك و شدة العجز والدهشة.

 :*حذف الحروف

:  حذف الجار مثال في سيبويه ،ويقول ري على الحرف ما يجري على قسيميه من جواز الحذفيج
 حذفوا ولكنهم باألمس، ولقيته أبوك، هلل: على هو إن ما أمس، ولقيته أبوك، اله: قولهم أن   الخليل )وزعم
 فصارا الجار في داخل المجرور ألن يضمر جار كل وليس اللسان، على تخفيفا والالم واأللف الجار

 إلى ألنهم كالمهم؛ في كثر فيما ويحذفونه يضمرونه قد ولكنهم َقُبح، ثم   فمن واحد حرف بمنزلة عندهم
فالباعث على الحذف هو التخفيف على اللسان وصيانته عن ذكر  66(أحوج استعماله أكثروا ما تخفيف

أولى، وقد تناول الشاعر عبد المولى البغدادي هذا النوع من  هو ما ذكر إلى اإلسراع وأيضا المحذوف
 الحذف وكان أهمه:

 حذف قد في سياق كان:

لتفيد  مقدرة أو ظاهرة( قد) من بد فال وقع جملة فعلية فعلها ماض )فإن -أحيانا–يأتي خبر كان
 ،وقد جاء في النصوص الشعرية الفصيحة حذف )قد( في سياق كان ، ومن ذلك: 67التقريب(

 يتقدم. ولم أبداها هو فال ... مستكنة على كشحا طوى  وكان

 ، وقد جاء في شعر البغدادي 68وتقدير )قد( المحذوفة في البيت ،كان قد طوى كشحا

 :69ما كان المحذوف على هذا النمط قوله 

 وكنا اقتتلنا فماذا جنينا ...إذا فاز هذا وهذا خسْر.

 يوماً  الشعبُ  إذا    هذا بيت من قصيدة حاور فيها الشاعر قصيدة الراحل أبي القاسم الشابي الشهيرة :
 القدرْ  يستجيبَ  أن بدَّ  فال .... الحياة أراد

عين بيتا ، والشاعر في هذا البيت يتحدث بحزن وأسف وحرقة عن وبلغت هذه الحوارية أكثر من تس
االقتتال بين األخوة واألشقاء ثم يسأل عن النتيجة فيجيب هو نفسه بأن النتيجة الخسارة والضياع ، وإذا 
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، فالشاعر يحاول التخلص من 70كانت )قد( مع الفعل كان تدل على تحقيق الماضي المنقطع القريب
ال الحاصل بين األخوة وعدم تأكيده ، َفَحَذَف )قد( الدالة على هذا التحقيق حتى ال معنى تحقيق االقتت

 يقطع أسباب عودة األخوة إلى بعضهم  وال يبعث في نفوسهم اليأس. 

 حذف الحرف في سياق العطف: 

عند عطف لفظ على آخر أو جملة على جملة في حالة عطف النسق فإن السياق اللغوي يقتضي جلب 
،واألمثلة على ذلك كثيرة  71حروف العطف ليشركهما في الحكم وليدل معهما على معنى ماحرف من 

جدا نحو : جاء خالد و زيد ، أو جاء خالد فزيد ،أو جاء خالد ثم زيد ،فالواو والفاء وثم حروف عطف 
 أبي سماع عطفت ... ما وبقاء الواو حذف ، وقد تحذف هذه الحروف ألداء معنى من المعاني )ومن

 :الشاعر قول ومنه وتمرا، ولحما، خبزا: أراد تمرا، لحما خبزا أكلت: زيد

 الكريم فؤاد في الود يغرس...  مما أمسيت كيف أصبحت كيف

 ، وجاء في ديوان البغدادي قوله: 72الواو( فحذف أمسيت، وكيف أصبحت كيف: أراد

 لبكاني.أبكيه ال أبكي سواه ولو درى ....ألمي ضياعي حيرتي 

كان الشاعر يحدوه أمل كبير في حكام العرب إلعادة ماضي األمة العظيم ، لكن قد أصابه الخذالن  
وخاب أمله بتقاعسهم ونكوصهم وجبنهم ما جعله يبكي ماضي األمة التليد بكاء مر ا، بحيث لو اطلع 

اعر من حرف هذا الماضي على ألم الشاعر وضياعه وحيرته لكان هو الباكي ، وقد تخل ص الش
العطف بحذفه من قوله ،ألمي ضياعي حيرتي لُيظهر لمخاطبه شدة اتصال هذه المكاره ببعضها عند 
وقوعها عليه، وإذا كان حرف الفاء في العطف يفيد التعقيب والواو أقل منه زمنا فإن حذفه يفيد 

ة حتى أنه لم االتصال الشديد ،وكأن المصائب التي ذكرها الشاعر هجمت عليه متداخلة متشابك
 يستطع رد نفسه معها التصالها الشديد ببعضها.

 حذف الحرف في سياق النداء:
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ض الفعل ُحذ ف ، فلما أنادى: بالفعل النطق عن عوض النداء حروف أن النحاة لدى المعروف من  عو 
 )وإن: الشأن هذا في سيبويه يقول المعاني، من معنى لتحقيق األداة  هذه حذف ويجوز باألداة، عنه

 73(كعب بن حار: استغناء كقولك حذفتهن شئت

 وفي النصوص المنثورة والمنظومة ما يصعب حصره ومن ذلك كقوله تعالى: 

      75اْسَتْضَعُفون ي( اْلَقْومَ  ُأمَّ إ نَّ  اْبنَ  وقوله )َقالَ 74َهَذا( َعنْ  أَْعر ْض  )ُيوُسفُ 

في شعر البغدادي مؤديا معاني رائعة ، ومن ذلك ما  والجدير بالذكر أن هذا النوع من الحذف ورد كثيرا
أداه الحذف من تلطف في الخطاب ورقة في الكالم في همس وخفاء حتى ال يكاد يتجاوز الكالم إلى 
مجاور ، كما فعل في خطابه ألمين عام الجامعة العربية حيث حذف حرف النداء في ستة مواضع في 

 :76قصيدةقصيدة واحدة ، ومنها قوله المتصدر ال

 أناشدك هللا عبَد المجيد... مناشدة مالها من مزيد.

 ويقول : أميَن العروبة إنا سلبنا ...عروبتنا ال بأيدي اليهود.

وجاء كثيرا حذف حرف النداء في الديوان في مواضع الرثاء ليؤكد الشاعر حقيقة القرب الكبير بينه 
 :77بينهما ،كقوله في رثاء األستاذ عبد هللا الهونيوبين مرثي ه وقوة ارتباطه به رغم تفرقة الموت 

 عبيَد هللا إنك سوف تحيا ... بما أحييت من خلق ودين.

 نتـــــــــــــــائج البحـــــــــــــــــــــــــث:

بعد هذا الت طواف مع ظاهرة الحذف ودالالتها في سياقها اللغوي عند البغدادي يمكن تلخيص النتائج 
 اآلتي:في 

 وعي الشاعر الليبي بأهمية السياق اللغوي في تشكيل منظومة المعاني.

 استخدام الشاعر للحذف لم يكن عشوائيا وإنما كان في المواضع التي ينبغي أن يكون فيها.
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تقيد الشاعر بمعايير الحذف وشروطه لم يكن حاجزا بينه وبين الوصول إلى صياغة أفضل الشعر 
 وأروعه.

ن الشاعر وقدرته وقوع ظاهرة  الحذف على كل المفردات النحوية ؛ من اسم وفعل وحرف يدل على تمك 
 من األداء اللغوي الصحيح.

 المصادر و المراجع

 الفكر دار: المندوب سعيد تحقيق: هـ911تـ السيوطي الرحمن عبد الدين جالل: القرآن علوم في اإلتقان
 .م1996 -هـ1416:  لبنان

 والنشر. للطباعة الفكر دار: جابر وسمير مهنا علي تحقيق: هـ356 تـ األصبهاني الفرج أبو: األغاني

 تـ هشام ابن الدين، جمال  هللا عبد بن أحمد بن يوسف بن هللا عبد: مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح
 .والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار:  البقاعي محمد الشيخ يوسف تحقيق:  هـ761

 األولى الطبعة الكتب عالم مكتبة : حبلص يوسف محمد الدكتور األصوليين: عند الداللي البحث
 .م1991 هـ1411:

 صدقي تحقيق هـ745تـ:  األندلسي حيان بن يوسف بن محمد حيان أبو: التفسير في المحيط البحر
 .هـ 1420: بيروت – الفكر دار: جميل محمد

 فارس: تحقيق هـ751ت بكر أبي بن محمد هللا عبد أبي الدين شمس الجوزية قيم ابن : الفوائد، بدائع 
 م.2007 األولى الطبعة  الهيثم: ابن دار: إبراهيم، فتحي بن صابر إبراهيم، فتحي بن

 الشامية، الدار دمشق، القلم، دار:  الدمشقي الميداني َحَبنََّكة حسن بن الرحمن عبد العربية: البالغة
 . م 1996 - هـ 1416 األولى، الطبعة بيروت

 .هـ1431 القاهرة الكتب عالم:  حسان تمام:  القرآن روائع في البيان

  هـ 310تـ الطبري،  غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد:  القرآن تأويل في البيان جامع تفسير 
 .م 2000 - هـ 1420 ، األولى  الطبعة: الرسالة مؤسسة:  شاكر محمد أحمد تحقيق: 



غوي وداللة احلذف يف شعر عبد املوىل البغدادي
ّ
 د.علي محمد عبد الله الفقي  السياق الل

 
   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -المؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة العربية بكلية اآلداب 

  

150 

 الطبعة: اإلسالمية الدعوة كلية منشورات: رفيدة هللا عبد إبراهيم الدكتور: العربية األساليب في الحذف
 .م2002:  األولى

: الطبعة: وهبة مكتبة:  موسى أبو محمد محمد: المعاني علم لمسائل تحليلية دارسة التراكيب خصائص
 .السابعة

  .النجار علي محمد  تحقيق: بيروت: الكتب عالم: هـ392 تـ جني بن عثمان الفتح الخصائص :أبو

  تحقيق:  الجرجاني محمد بن الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر أبو: المعاني علم في اإلعجاز دالئل
 .م 1992 - هـ1413 الثالثة: الطبعة: بجدة المدني دار:  بالقاهرة المدني مطبعة: شاكر محمد محمود

 .هـ1424: مكة:  القرى  أم جامعة: الطلحي هللا ضيف رده بن هللا رده:  السياق داللة

 السويح سعدون  الدكتور  وتعليق تقديم ، البغدادي محمد عبد المولى الدكتور نورس: جناح على ديوان
 .م2015: الثانية الطبعة:  طرابلس جامعة منشورات: 

 .صابر دار:  الحلي الدين صفي ديوان

 السيد، الرحمن عبد الدكتور تحقيق: هـ672 تـ الطائي مالك ابن هللا، عبد بن لمحمد الفوائد تسهيل شرح
 .م1990 - هـ1410 الطبعة األولى: واإلعالن والتوزيع والنشر للطباعة هجر: المختون  بدوي  محمد و

: األزهري  هللا عبد بن خالد :النحو في التوضيح بمضمون  التصريح أو التوضيح على التصريح شرح
  .م2000 -هـ1421 األولى: الطبعة: بيروت العلمية الكتب دار

 حسن يوسف وتعليق تصحيح ليبيـــــــــا بنغازي  قاريونس جامعة منشورات: الكافية على الرضي شرح
  .عمر

 الدين موفق علي، بن محمد السرايا أبي ابن يعيش بن علي بن يعيش:  للزمخشري  المفصل شرح 
 لبنان:  بيروت العلمية، الكتب دار: يعقوب بديع إميل الدكتور تقديم هـ643يعيش بابن المعروف

 .م 2001 - هـ 1422: األولى: الطبعة

 .  م2005: األولى  الطبعة:  القاهرة  اآلداب مكتبة: حيدر عوض فريد:  الداللة علم في فصول
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:  هارون  محمد السالم عبد تحقيق: هـ180سيبويه تـ قنبر بن عثمان بن عمرو أبو بشر: سيبويه كتاب
 م.1988- هـ1408: الثالثة الطبعة: الخانجي مكتبة

 الكفوي   الحسيني موسى بن أيوب البقاء أبو :اللغوي ة والفروق  المصطلحات في معجم الكليات
 . الثانية الطبعة:  سوريا، الثقافة وزارة منشورات: هـ1094تـ

 دار: اإلفريقى األنصاري  منظور ابن الدين جمال الفضل، أبي على، بن مكرم بن محمد: العرب لسان
 .هـ 1414 - الثالثة الطبعة: بيروت:  صادر

 . م2006-هـ1427: الخامسة الطبعة: الكتب عالم: عمر حسان تمام:معناها العربية اللغة

:  القصاص محمد الدواخلى، الحميد عبد: تعريبJoseph Vendryes   فندريس لجوزيف اللغة
  .م 1950: المصرية األنجلو مكتبة

 عالم: عظيمة الخالق عبد محمد: هـ285تـ بالمبرد المعروف األكبر عبد بن يزيد بن محمد: المقتضب
 .بيروت الكتب

 بن محمود الدين بدر: الكبرى  الشواهد بـشرح المشهور األلفية شروح شواهد شرح في النحوية المقاصد
 عبد السوداني، توفيق محمد أحمد فاخر، محمد علي: تحقيق: هـ 855 تـ العيني موسى بن أحمد

  .م 2010 - هـ 1431 األولى،: الطبعة: القاهرة: السالم دار:  فاخر محمد العزيز

 دار:  الغازي  عالل تحقيق:  السجلماسي محمد ألبي:  البديع أساليب تجنيس في البديع المنزع
 . هـ1401 الطبعة: الرباط المعارف

 الطبعة:  بيروت العلمية الكتب دار:  الزنكي كريم قادر الدين نجم:  أصولية دراسة السياق نظرية
 . م2007: األولى
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 الهوامش

                                                           

: انظر ديوان على جناح نورس للدكتور عبد المولى محمد البغدادي ، تقديم وتعليق  الدكتور  1
 وما بعدها. 24م:2015سعدون السويح : منشورات جامعة طرابلس : الطبعة الثانية :

لسان العرب : لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل جمال الدين ابن منظور األنصاري اإلفريقى: :  2
 .10/166هـ: 1414 -: بيروت: الطبعة الثالثة  دار صادر

: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع : ألبي محمد السجلماسي : تحقيق عالل الغازي : دار  3
 . 188هـ:1401المعارف الرباط :الطبعة 

 : انظر: البحث الداللي عند األصوليين للدكتور محمد يوسف حبلص : مكتبة عالم الكتب : الطبعة 4
 .28م:1991هـ 1411األولى 

 .41هـ :1424:داللة السياق : رده هللا بن رده ضيف هللا الطلحي :جامعة أم القرى : مكة : 5
: نظرية السياق دراسة أصولية : نجم الدين قادر كريم الزنكي : دار الكتب العلمية بيروت : الطبعة  6

 .63م : 2007األولى :
 . 221هــ :1431القرآن : لنمام حسان : عالم الكتب القاهرة : انظر البيان في روائع  7
م 2005: فصول في علم الداللة : فريد عوض حيدر :مكتبة اآلداب  القاهرة : الطبعة  األولى : 8
:119. 
 .53: انظر داللة السياق : 9

تعريب: عبد الحميد الدواخلى، محمد Joseph Vendryes : انظر اللغة لجوزيف فندريس  10
 .23م: 1950قصاص : مكتبة األنجلو المصرية: ال

: انظر الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوي ة:  ألبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني  11
 .2/224هـ :منشورات وزارة الثقافة سوريا، : الطبعة الثانية: 1094الكفوي تـ

 رفيدة :منشورات كلية الدعوة : انظر الحذف في األساليب العربية :للدكتور إبراهيم عبد هللا12
 وما بعدها. 57م:2002اإلسالمية: الطبعة األولى : 

:كتاب سيبويه :ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه :تحقيق عبد السالم محمد هارون :  13
 .76و1/75م: 1988-هـ 1408مكتبة الخانجي :الطبعة الثالثة :

الم الكتب :بيروت :تحقيق  محمد علي النجار : الخصائص  ألبي الفتح عثمان بن جني :ع 14
2/371. 
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:دالئل اإلعجاز في علم المعاني :ألبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني  15
 -هـ 1413:تحقيق  محمود محمد شاكر: مطبعة المدني القاهرة : دار المدني بجدة :الطبعة: الثالثة 

 .146م:  1992
ثال  شرح الرضي على الكافية  :منشورات جامعة  قاريونس بنغازي : ليبيـــــــــا                               : انظر على سبيل الم 16

 .1/272تصحيح وتعليق  يوسف حسن عمر: 
 .148: دالئل اإلعجاز : 17
 .73: انظر الديوان : 18
هـ: تحقيق الدكتور عبد 672: انظر شرح تسهيل الفوائد :لمحمد بن عبد هللا ابن مالك الطائي تـ  19

الرحمن السيد، و محمد بدوي المختون: هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن: الطبعة األولى 
 .1/262م :1990 -هـ 1410

 .72: الديوان :  20
هـ :تحقيق علي مهنا وسمير جابر: دار الفكر للطباعة 356: األغاني :ألبي الفرج األصبهاني تـ  21

 .18/275:والنشر 
هـ: محمد عبد الخالق 285محمد بن يزيد بن عبد األكبر المعروف بالمبرد تـ:ل : المقتضب 22

 .4/177بيروت: –عظيمة.: عالم الكتب. 
 .35: سورة الرعد: اآلية  23
: انظر تفسير جامع البيان في تأويل القرآن : لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب   24

 -هـ  1420تحقيق أحمد محمد شاكر : مؤسسة الرسالة :الطبعة  األولى : هـ  :  310الطبري، تـ
 .16/472م:  2000

:شرح المفصل للزمخشري : ليعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، موفق الدين  25
المعروف بابن يعيش :تقديم الدكتور إميل بديع يعقوب: دار الكتب العلمية: بيروت لبنان :الطبعة 

 .2/192م  :  2001 -هـ  1422األولى: 
 .183: سورة البقرة اآلية: 26
 .97: سورة البقرة اآلية: 27
هـ تحقيق: 751البن قيم الجوزية شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر ت بدائع الفوائد، : : 28

 .2/27م: 2007 فارس بن فتحي إبراهيم و صابر بن فتحي إبراهيم، :دار ابن الهيثم، : الطبعة األولى
 .231: الديوان : 29
 .11: سورة سبأ :اآلية  30
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 .79: سورة الكهف: 31
: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :لعبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا  جمال الدين، ابن  32

و  3/286هـ : تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  761هشام تـ 
3/289. 

 . 2/370و  1/246: انظر  الخصائص :  33
 .279: الديوان: 34
 .275: السابق: 35
: البالغة العربية : لعبد الرحمن بن حسن َحَبنََّكة الميداني الدمشقي: دار القلم دمشق والدار  36

 .337/ 1م : 1996 -هـ  1416الشامية    بيروت الطبعة األولى: 
 .189: الديوان: 37
 :2/295و  2/249انظر أوضح المسالك :  :  38
 .385و3/380: انظر الخصائص : 39
 .308: الديوان: 40
 .179: سورة األعراف :اآلية  41
هـ 745البحر المحيط في التفسير :ألبي حيان محمد بن يوسف بن علي  أثير الدين األندلسي :  : 42

 .5/230هـ: 1420بيروت : –تحقيق صدقي محمد جميل: دار الفكر 
 .417: ديوان صفي الدين الحلي : دار صادر: بيروت : تقديم كرم البستاني: 43
 .26: سورة الرعد: 44
 .1/418: انظر المفصل: 45
 .234: الديوان: 46
 .3: سورة الفجر: اآلية  47
هـ :تحقيق سعيد المندوب :دار 911: اإلتقان في علوم القرآن جالل الدين عبد الرحمن السيوطي تـ 48

 .2/1542/154م :1996 -هـ1416الفكر لبنان : 
: خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني: لمحمد محمد أبي موسى : مكتبة وهبة  49

 .155:الطبعة: السابعة:
ى التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو: لخالد بن عبد هللا : شرح التصريح عل 50

 .2/63م:2000 -هـ1421األزهري: دار الكتب العلمية بيروت :الطبعة: األولى 
 .330: الديوان:  51
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 .2/473: الخصائص : 52
 .357خصائص التراكيب : : 53
 .283: الديوان: 54
 .161: انظر الحذف: 55
 .1/314: البالغة العربية: 56
 .2/282: الكتاب : 57
 .150: الديوان:  58
 .6: سورة االنفطار: اآلية  59
 .10/422: انظر البحر المحيط:  60
 .72: الديوان: 61
 : انظر حذف المبتدأ في سياق االستفهام من هذه الدراسة. 62
الدين محمود المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية المشهور بـشرح الشواهد الكبرى: لبدر  63

هـ :تحقيق:. الدكتور علي محمد فاخر، والدكتور أحمد محمد توفيق  855بن أحمد بن موسى العيني تـ 
 -هـ  1431السوداني والدكتور عبد العزيز محمد فاخر : دار السالم: القاهرة : الطبعة: األولى: 

 .4/1936م: 2010
 .107:الديوان: 64
 .103: الدويان: 65
 .163و2/162 : الكتاب: 66
 .2/143: شرح الرضي على الكافية: 67
 .2/143: انظر السابق: 68
 .151: الديوان: 69
 2006-هـ1427: انظر اللغة العربية معناها: لتمام حسان عمر: عالم الكتب :الطبعة الخامسة:  70
 .249م:

 .5/5:انظر شرح المفصل : 71
هـ : تحقيق دكتور عبد الرحمن السيد 672: شرح تسهيل الفوائد: لمحمد بن عبد هللا ابن مالك :  72

 -هـ 1410والدكتور محمد بدوي المختون: هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن :الطبعة األولى 
 .3/380م:1990

 .2/230: الكتاب : 73
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اإلحالة ودورها يف التماسك النصي من خالل قصيدة " مواساة" للشاعر 
 الليبي حسن أمحد السوسي.

 أ. حليمة سالم محمد بن سعود 

 كلية التربية بالزاوية

 جامعة الزاوية

 

 لسانيات النص( :  تمهيد )نشأة
يعدددل  ادددة الاصدددل اليادددل صل ددد ال ن الددديرً  حدددا ال يددد دأ االدددال ا ذاددد  ا      دددل  دددل  ا اا ددد    الددد ا     

ا د  لض ل دات ميااد  ال دالي ن مد  ال دا  ال  ندل  مد       ا تج ه الي لي الا  ال مي  ااد  ردا  ت ًا
لا صتحالد  الطاد  ً  لل  إلد ص ن د ا العاة تعاد إل  الع لة الاصاي األمًاكل "د ًلس"  ل م  له الشال

 1ًصم  لال ي د   م  حالله إل  ناللة تج لز الاحال  الج ال إل  الاحال  اليال.1952سيل 

ل ل ساعليل ن ال ا  ال ياام  ا ت الللاسد ن اليادلل م د ل ا مد  الاادال لال دات ال يالجدل  لدد ا     
ارادداف  ددل مالادده صالددير الدد ي يعددل ال اسددس الح ل ددل لعاددة الددير  لالدد ي ’’  دد   دايدد ’’ مدد  االددا  يددل

   ثدة اد   2ًصلال ل قً لاأسلس  اة الير م  األح  بعل  ا  اا ل ك  األبع د الادل لالد  صدال ب لطاد  
الدددد ي  ا ددددت معدددده الللاسدددد ن الياددددلل  لاالدددد   ددددل ث  اليلدددد ن ال ددددا  ’’ للضددددان دي  اااااددددل’’ الاصدددداي 

 لدد  صالددير لالطادد   لا ادداا ً العشددًا    ذلددف  لدد  كا ب دد  سدد  ه صمددلح  إلدد  ل دد ال ن الدديرً   ثددة 
 3ًصال ي يعل األشالا  ا  ا طالق.

لاسا    اة ل  ال ن الير  اصاه اظًال  ا  يل  ا    الصا   لي   ا لله  ل ال ح ئا العاضلل     
  للالن كأازا  مااارل  ل بعض ال ل دي   كدد لاالغل لالي ل لالاصل  لاليحا  لالاا لا  ل اام 4ًصلانحل
    ل ك ات م  ا   رالال  ل  لايل بحثه  ل ا ا ج م اليال  ل كا به صتأًل  مشك  ال ا  ً  5ًصال ا  
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  لالجاا ال  ل اظًال اليظة 6ًصلك ل  الا رالال لاظًال الش اللل لاير  ل كا به صإ ج ز ال ا  ً
مانا  ن تاعاق  لال ي  ش ل  لال  إل   كاة تعالق الكالم بع ه  اعض  لك   له الا    ل دلاسل

  لر د ذ زم ال اط ايل اليظاة الي ليل 7ًص يحا الير لضل    لل ن اا ج مه كدد انا  ن الاا  لالاص 
 ل الاااث الاصاي ل اناع الا  س   لاداة ب  ا ج م  ا  ال  ااى الااتدددددددل لال عج دددل لالل لل 

لا  سددد  لاالا ذل   ل  اام ال ا   ذلف  اع    م   الاااث اللييل   ل اداة ب  لل ا8ًصلالالاللددل 
الزلكشددددل  ل كادددددد به صالااد    ل  اام ال ا  ً   لال لاطددل  ل كا به صا ت     ل  اام ال ا  ً  ل 
ا دا  م ب لايظلا لعاة ال ي سا ن ال ي يعل  ذل  دة العاام  الال ت الة  ل تح لق الا  س  اليال  

ا  ي    بعاة ال ي سا ن ال ي يثات    اظاة العا  ال  ا ل  لاير ال ا ال ك ات ك ل  اداة  اة الاا ل
 9ًصتاج لز ذللد ا يل لال الة إل  ال ا   كاه.

  ال     االاد اليح ة  ل ذليثالة    الح ف لا ن  ل لا اال ل لالا لية لالاأحلا للاا ق ال   م      
ثات  يال ك  ذل  يثات ساق  ا  ئي   ال ا العاة  ًل ال للة الع الل العاضلل لميالجلاال   ل الاحف ال يظة  ًل

 ك  م  رل     تااثي  م  ا ر ذا  د ا ال اناع .
 مفهومها:

ددق الااددال لالي ددا  للددة تكا دد  ما ذثدده لمي دجدده بعددل إ       ل دد ال ن الددير  اددة   يددزا  ا شددق    ددل طًا
  ذثل .  ايل سأتااق إل  بعض الاعًاا ن الال للدن  ل كاب بعض الا

  ل  ا  ه صاحل الا ل ب اله: " اة الاصل اليال دددددددد  ل   ااى دددددددد ددا ذلد  الاداع مد   دالع  ادة الاصدل    
الددد ي يالددداة  للاسدددل الدددير ب  ااددد له الاذدددلة الاصاًدددل الكاددداى  لذلددد   للاسدددل اااادددب  ليدددلة  د الددد  الاددداابت 

 الدد   لال ددل ق الياددل لدلل ال شدد لكل   ددل الددير لالا  سدد  لسدد ئاه ل ااا دده  لا ذ لددل   لال ااعلددل ل ااا 
 .10ًصال اس  لال  ا ا   لد ه الللاسل تا    الير ال يااق لال كاا   ا  ذل ساا  "

لًعا دده مادداا  اليحدد ه ب الدده: "اليحددا الدد ي ياطدد  مدد  الددير لذلتدده الاصاًددل الكادداى بعكددس احددا    
ددل الج اددل الدد ي تعددل لذلتدده الكادداى  ددل الاحالدد    ل دددا دلاسدد ل الاالاددل الل للددل لدداعض العي صددا اليحًا

 .11ًصللضاال  بشاكل الل لل  ل الير" 
م   ساق ي ك  ال ا     ل  ال ن الير تالاة  للاسل اليااص ال ياارل لال كااضل  ا  ذدل ال داا     

   لتاحف  ل الاس ئ  الال تح ق ت  سكال  م  حال  مج ا ل مد   دلان اليحدا لا للد ن الل للدل. لدد ا
دددب  ال دددا  اليادددل يااددد  ب ل دددل ر ن الادددل ت ددد دة  دددل إااددد   دددد ا الدددير  مددد   دددلم إغاددد   دلل ال ط ط 

 لال َط َطب  ل د ه الع الل.
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 مفهوم النص: 

د : د عده. لكد  مد   االدا  لغًة:  : "الير: ل ع  الشل . ار الحليف يدير اا  للد  ل ل    العا    َّ
ال: م  تظالا  اله العاله لُااى... لااات ال اد ع   ل ار  لاات الظالل اللد : ل عاه... لال ي

  12ًصإذا ااعددت بع دده  ادد  بعددض... ل صدد  الددير  رادد  الشددل  لغ يادده... لاددر كدد  شددل  مياالدد ه"
 . 13ًصلالير دا صلصل الكالم األصالل الال للدن م  ال ال 

 ال ه.  ل عي  يللل ذا  الا    لا اال ل  لنة الشل  إل  الشل   ل را  الشل  لميا    
ياى األزدا الزا د: "    الير ا لأ م  الكا  ن يااابت بع ال   اعض  د ه الطلدا  تج د   اصطالًحا:

 . 14ًص ي صاه ال طااال لال اا  لة  ل ك  لاذل دا م  اااق  اله ماااح "ار" "
 المعايير النصية:

ال ادا   ا  الملدل   دي ك ساعل معد يلا اادلل   دل    تادا ا لادير  لددل: ال دا   الحاد   ال ادل     
 ال   ملل  لالاي ص.
 التماسك النصي :

يعل م  ال ادااح ن الادل االدان  دل إطد ل ل د ال ن الدير  لًعا دا بده  د  الداالذة  دل  لذدلان      
ل ي صا اليااص م  حال  مج ا ل العالر ن الادل تداضت  ادزا  الدير  اع دال   ذاد  ياداح راعدل 

 ل الال ت لزد     غلاد  م  اليااص األحاى .لاذلة تح   حا ئاال  ال اتلل  لاليا ل
 التماسك في اللغة: 

َ   كاده :      َ  به لَتَ  َسَ  لاْسَاْ َ َ  لَم   للد  ل ل    العا  راله: " َلَمَ َ  ب لشل   لَ ْمَ َ  به َلَتَ  َّ
د :  الَِّذين  ل {اْذَاَاَس  ل ل الايًز ُكون   َ  ة   و أ ق اُموا ِباْلِكت اِب  ُيم سِ  ال    15ًص } اْلُمْصِلِحين   أ ْجر   ُنِضيعُ  ل   ِإنَّا الصَّ

ددددْكُت ب دددده  لاْسَاْ َ ددددْكُت ب دددده    ي ياميددددا  بدددده لًحك ددددا  ب دددد   لدددده. ردددد   الجدددداداي: "َ ْمَ ددددْكُت ب لشددددل  لَتَ  َّ
لك  "  َكت به َتْ     . 16ًصلاْمَاَ ْكُت  ُكاُُّه ب عي  ا اا ت  لك ل  َم َّ

 
 الصطالح:  التماسك في

تيدد ل  د للددلي لُلرلددل ذ دد  الا  سدد  بدد لاعًا    دد  : " دددا  الرددل معياًددل  ددل   ياددا  ددل الددير     
ل ياا  حا يكا  ناللً   لاا لا د ا الير  د ا العياا ياادل  دل الدير غلدا إاده   ي كد  تحليدل 

ددق ددد ه العالرددل الا  سددكلل" :" العالردد ن  ل األدلان   لالا  سدد   الدد ا ال عيدد  دددا 17ًصمك ادده إ    دد  طًا
الشددكالل لالل للددل الاددل ت ددالة  ددل الدداضت  ددل   ي صددا الددير اللاحالددل لضددل  الددير لالالقددل ال حلاددل مدد  

 .18ًصا ذلل  حاى"
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ادددد ن ال دددد ب ل االذدددد     معيدددد  الا  سدددد  دددددا الاددددالبل لال ا اددددل  لالادددداابت الادددد م      لمدددد  حددددال  الاعًا
 لالشليل.

 مكونات بناء النص: 
يه لتي  ة إل  ر  ل :       تعل  دلان الا  س  اليال ال  دة الط م لاي   الير لتكًا

  دلان ح لالل  لدل تش   : -1
 ال ل ق ال ي يعاا    األدلان الا  سكلل ال  يلل. - 

 ا ذ لل الط لالل. -   
  دلان داحالل تي  ة إل  : -2

 الاكاال ....ً.شكالل: لتشا   صالعا    - 
 د للل: لتشا   ص الاكاال ب ل عي   ال االل  ال ااعلل  العا  ...ً - 
 مشااكل: لدا العا .  -ن

 مفهوم التساق )السبك(:
يا    ماالام ا ت  ق  يل د لللي لُلرلل ذ  : "  الر ن ال عي  الع م لك  طا  ن الير الال       

ماا دلددل مدد  ال عدد ال الح ل لددل ال  ددا ال لاددير مدد  ا حددا  ت لددز الياددل مدد  الالااددل  لتكددا    الردد ن 
دز  اد  كلالدل تاكلدب الدير ب  ااد له صداذ     ددد لا  س  إذ ا   ياكدز  اد  مد ذا يعيدل الدير ب دلل مد  ياك 

. لد ا يعيل    مادااح ا ت د ق يشدلا ذ دب الاد ذثل  إلد  كد   الرد ن الاداابت الادل ت دالة 19ًصد لل  "
ا  ا  ال  ااى الل لل. ل ت  س  لتالذة  ازا    الير ذا  يااح كال ماذل 

دد    ددل تاا ادده لكادد   ص الددير لالطادد   لا ادداا  ً إلدد  اسدداطلام ماددااح ال ددا     لذدددب ت دد م ذ ف
م دد  ال  ل اددااح ا ت دد ق  لدددا يااتددب  دد  إادداا ان تاددلل  الدد  العي صددا ال دداحلل  ادد  صددالة لردد ئ  

الااابت الاصال بحلف ي ك  اساع دة د ا الااابت   مف      يادي ال   ق  لال  إل  الالذق  بحلف ياح ق
دددل لا اكاددد ن لالاااكلدددب لالج ددد ... ل اددد   مدددال مثددد  الاكددداال  لسددد ئ  الا ددد م  اشدددا    اددد  دلقدددل احًا

 20ًصلا ذ لل لالح ف ل...

لمددد  الااندددح    دي  ااااادددل يددداى    ا ت ددد ق ياجاددد   دددل الدددالابت الشدددكالل الادددل ت دددالة  دددل تددداابت    
ذدددة الدددير  اددد  ال  دددااى اليحددداي  لم ددد  سددداق ي كددد  ال دددا :    ا ت ددد ق  يعدددل لكلدددزة  س سدددلل  دددل لتال

ل  ال ن الير  لدا طًا ل لضت مكاا ن الدير ال داحل إذ ددا الكلالدل الادل يداة  الد  لضدت األ كد ل  دل 
  يلل الير الظ داة لله  لة ت  ل ن  حاى ميال : الااابت اليحاي  ال ا   الا  م. 
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 لتساق )السبك(: أدوات ا
لالت  ق مج ا ل م  األدلان تكا  لاير الا  س  لددل: الحد ف  لا سداالا   لالعاد   لا ذ لدل      

 لالاكاال...الخ.
للكثاة د ه األدلان سأكاال  ل دد ا الاحدف  ااندلح دلل ا ذ لدل  دل ت  سد  الدير لسداكه  لذلد      

 م  حال  راللة صمااس ةً لاش  ا ذ   ال اسل.
  ـــــ المبحث النظري ) اإلحالة ودورها في التماسك النصي( :أولً 

   اإلحالة:
اتكددز اا ددج مه للذلتدده  الالدد   ل ادد  شدداكل مدد  العالردد ن      ياددأل  الددير مدد   ددلد مدد  العي صددا ًل

ا  س سل   م  دد ه العالرد ن  إذ إاالد  لسد ئ  لصاًدل تع د   اد  تيظدلة   ليال   لتشك  الالابت ال طااال از  
 21ًصالير لت  س  الايلل الال تج عال .  ي صا

 اإلحالة في اللغة: 
للد    ا     له  ل األص  الاصداي ص ذدا ً ادر معافدا  د  ا ذ لدل ب الده: "الحد   لالداال لالدالم     

َ  مدد  َذدد ٍ  إلدد  َذدد ٍ   ل  َذدد   الاادد : 22ًص  صدد  لاذددل لدددا تحدداك  ددل َدلل"   ل"  ذدد   الشددل  : َتَحدداَّ
 .ً 23صَتَحاَّ  م   شل  إل  شل  "

اد تالة لالد   يشدلا دي لدة ياادق اليادلا  اإلحالة في الصـطالح:    اد  تعًاد  لاذ لدل    دل تعدلدن تعًا
: " بأاال  العالردل ال  ئ دل  دل  العاد لان مد  االدل لضدل  األشدل   لال اارد    ااااال  ل تعًااه لاذ لل ر ئال 

  لًدداى  ذ ددل  الاددل    ا ذ لددل " 24ًص ددل العدد لة الطدد لال الدد ي تشددلا إللدده العادد لان مدد  االددل  حدداى "
ل   لا ظ معليل لمد  تشدلا إللده مد   شدل    ل معد ٍ   ل ماارد  تدل   الالد   اد لان  حداى  الرل معياًل  

ددق راددل ال دداكاة مثدد :   ددل ال ددل ق  ل يددل   الالدد  ال  دد م  لتادد  األلادد ظ ال حلاددل تعاددل معي ددد   دد  طًا
ال  لا  لاسة ا ش لة  لاسة ال اصا  ذلف تشلا د ه األلا ظ إل   س    س ب ل  ل  ذ ل رالن  د  

 25ًصطًاق  لا ظ  حاى  ل  ا لان لصاًل  ل غلا لصاًل".
ادد ن ال دد ب ل ل عيدد  ا ذ لددل  ددل الاصددل لا صدداالف االذدد   االدد  تشددلا إلدد  العالرددل     لمدد  حددال  الاعًا

 ل  الكا  ن لالعا لان داحد  الدير  ل حداى حد ل  الدير  ك د   االد  تعيدل الاصللدا لالاحدا  لالي د    ي: 
 الي   لشل   حا.

 اإلحالة: أنواع
تي  ة ا ذ لل إل  اا ل  لئل ل  د  : إذ لل م  ملل  ل إذ لل االل  لتاااع اليالل إل  إذ لل راالدل    

 26ًصلإذ لل بعليل.
 لالشك  الا لل يانح  اااع ا ذ لل :
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 أوًل ـــ اإلحالة المقامية:
لتحلدد  إلدد  مدد  دددا حدد ل  الددير   ل ا ددا  لالدد   ياددا لصدداي ي دد  حدد ل  الددير   الددل إذ لددل لصلددا     

ال دد كال لغ لا دد  مدد  يددل  ال ددل ق  ل ال  دد م الطدد لال  الدده لتعا ددل  ادد  سددل ق ال اردد   لتعيددل: "إذ لددل 
  لدددل تطادددق ً 27ص ياددا لصدداي إذدد لل  ادد   ياددا إشدد لي غلددا لصدداي ماادداد  ددل ال  دد م الطدد لال" 

دد  لددلى ال اا ددل لاالددة الددير لددد ا اليدداع تعدداد  لدده الك ئيدد ن لصلددا مدد كال إلدد   مددال ا لددير لتشددك  الاًل
 ً 28صت ايات م  ال ار    م  العا لان الال تشااك معال   ل ا ذ لل  ل ااس الير لالطا  .

 اإلحالة النصية: ثانًياـــ
ت دد   إذ لددل داحدد  الددير   ل" تشددلا     العياددا ال شدد ل إللدده ماادداد  ددل محددلت الددير    ل دددل     

ددل الدداالدة  ددل ال اادداظ" دد دب د للددلي للرلددل ذ دد  إلدد    : " ا ذ لددل 29ًصإذ لددل  ادد  العي صددا الاصًا   ًل
دد   ددل حاددق تدداابت ً 30صالياددلل ت ددام  ددللل  عدد    ددل ات دد ق الددير"  ددل  ازئلدد ن   ك دد     لالدد  دلل ا مال  

الير  ذل   اال  تحلاي  إل  لا   حا داح  الير  لضااادد  تاعل تشات الير     ذ لل اليالل تا ث  
ا م  الير.   ل كا  الُ ح   إلله م اع    ل از  

 لتي  ة إل : 
ددددد إذ لددل راالددل   ي ي ادد  الع ئددل  لالدد  رادد   ياددا ا ذ لددل  لت دد   ا ذ لددل إلدد  سدد  ق  ل ما ددلم   الددل 1
  لددل "اسداع    كا دل  ل  اد لة تشدلا إلد  31ًص لل ب لعادة لت ثد   كثدا  ادااع ا ذ لدل دللاا د   دل الكدالمإذ

 ً  33ص  لتعاد  ا  ما ا ساق الااا  به.32ًصكا ل  حاى  ل  ا لة  حاى س ب ل  ل الير  ل ال ح دثل"

ة تشدلا إلد  كا دل  حداى  ل ددد إذ لل بعليل: لت    ا ذ لل  ا   ذق لددل: " اسداع    كا دل  ل  اد ل 2
  بحلف " تعاد  ا   ياا إش لي مد كال 34ًص ا لة  حاى ساف ت اع    ذ     ل الير  ل ال ح دثل"

 .35ًصبعلد   ل الي   ل ذ     الال "

 مقامية

  
 نصية

 اإلحالة

 داخل النص خارج النص

 بعدية قبلية

 إحالة الى الحق إحالة الى سابق
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 أدوات اإلحالة: 
ي اددل بددأدلان ا ذ لددل تادد  العي صددا الاددل يعا ددل  الالدد  ال اا ددل مدد   ادد  تحليددل ال حدد   إللدده داحدد     
ر  ل ح لاه   الل   ت ا  د له م ا ال بحل ذاتالد  تداتات  ل تحلد  إلد   شدل    حداى مد   اد   الدة الي

 ال عي . لد ه العي صا مايا ل لماعلدة لتي  ة إل  م  يال:
ددد ال   ئا: تعل ال   ئا  دة ل شالا لسلال م  لس ئ  ا ت  ق ا ذ للل   دال يطادا ادر مد  لااددد  1

  لتي  ددة 36ًصاددلل  ددل تي للالدد   لذاصددت  ادد  إ ددااز دللددد   ددل ت  سدد  الدديرلالدد ا اسددال ت الللاسدد ن الي
ال   ئا إل : لااديل لماكلل  لالاااديل تي  ة إل  : ن  ئا لا اكاة  ل لا ط طب  ل لاص ئب  لال اكلل 

 تي  ة ك ل  إل : ن  ئا لا اكاة ل لا ط طب للاص ئب.
  ح ل  الير إذ تيلل  تحاال  ا ل  ال د  ئا لم  ذلف دللد   ل ا ذ لل دل اا    ن  ئا ُتحل  إل

دد   دددل ات دد ق الددير سددد  د  د للددلي للرلدددل  اللالددل  ادد  ال ددداكاة ل ال ط طددب  لال دد  ئا تدددادي دلل ا د م 
  لغ لا د  مد  تكدا  ا ذ لدل 37ًصذ   "  دلال ا  حاى" تيلل  ن يال  ن  ئا الصلال لتحل  إل  داح  الدير

الددل سدداا  ك ادت راالددل  ل بعليددل    مد  ا ذ لددل ب دد لا ال دداكاة  ل ب د لا الص ئددب مدد  بد   ا ذ لددل اللاح
ال ط طددب  اعددل مدد  رالدد  ا ذ لددل حدد ل  الددير إ   ددل بعددض الحدد  ن كارا الدد   ددل ا اددل م ددا  ال ددا  

 38ًصلال ي ي اشالل به  ل الطا   ال ادي".

اً  لميالد  ددد  س    ا ش لة: اسة ا ش لة دا م  لن  ل ش ل إلله  لميال  م  يل   ا  ا2 لزم   صا   لغل 
لا كددد   صديددد  لديددد كً  لميالددد  لااعدددل صذلددد  لتاددد ً  لميالددد  لا دددا  صدددد ه لدددد اً   الدددل ت دددام بددد لاضت ال اادددل 

 39ًصلالاعلي لم  ث  ل ت الة  ل ات  ق الير.

دددق ا ذ لدددل   الدددل الادددل ت ددد ح  انددد   ددد   دددل الاااصددد  الا ددد ال  ددد  طًا تاعدددب  سددد    ا شددد لة دلل ا د م 
سل ق معل  ياضت زم   لمك   ال اكاة  زم  لمك   ال ط طب ذا  يا ك  م   الدة الدير ال اادان  ل 

 لاكاش ف العالر ن الال تاضت اازا ه  ل الة م  صل ص ذب الير.
إ   اال  كأداة م   دلان ا ذ لل تاااب    تكا   ي صا ا ذ لل ذ ناة  دل اادس ال دل ق   ل د        

حدلد مدللالال   دل اادس ال دل ق  العي صا ال حلال   تكاال   اتال    ل الاأًل     تحا   إل  م  يك اال  ًل
إذ    دل مد  اسداع  لال   دل سدل ق يح دا  لده  طدااف الطاد   ذ دال ا  ليل د   ل ذديل د  مد   اد  إدلاك 

 40ًصمااعال .

دد ال اصا ن: ا سة ال اصا  دا م  يل   ا  معل   ااسال ا ادل تد كا بعدله  لت د   دد ه الج ادل 3
دد   عالدل  ياادد   الدد  ند لا ي دد   الع ئددل  صدال  د  اسدد لل لإم  دد  ا اددل  إم  ال اصددا  لصددال ال اصدا  دائ  

  يعددل ا سددة ال اصددا  لسددلال مدد  لسدد ئ  الا  سدد  الياددل  ألادده ي دداازم 41ًصاحددا: "ادد   الدد ي ردد م   دداه"
د  ماكد مال   ظد  لااد ا ادل بعدله  لردل يعاد   اد  دد ه الج ادل بعدل ا د   لادا  الكدالم  لًكدا  اا    ًل
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دد  كادده ب  سددة ال اصدددا  األل   لمدد  االددل  حدداى يعدددل ال اصددا   داة مدد   دلان ا ذ لددل  لددداتات  ماتاا 
ا لاددير  دد   الد ا ال دد كال ال د  ق محدلث   ا دد    لاذدل  ب د كال سد  ق  لرددل ياكدال باددالة لاذدلة لًظد  ماتاا 

 ً 42صكاه.
 دور اإلحالة في تحقيق التماسك النصي:

ل حاددق الا  سدد  الشدد م  لاددير لتج ددلل لذلتدده الع مددل   اصدداال   دددة العالردد ن لاذ لددل دلل كالددا  دد    
الال تاضت العي صا الاصاًل  اع ال  الاعض لتع    ا  ت  سكال  لح صل  دل الشدعا الد ي يعدل ا داذ  
لالت  ق اليال لا ا ج م الل لل   كد   دلاتالد  لالد  لالادل د مدل  دل   الدل الا  سد  اليادل  لردل رد   

: "ك  ا ال ت اا  بعض  شك   الا  س  مد  الج ادل ال د ب ل ما شداة  مد  االدل  حداى كد  صاحل الا ل
ا  لددددل لل دددت ندددالًلل لاعلدددل   ا ادددل تحاددداي  اددد  لابدددت تاضاالددد   الددد  سددداف يدددأتل لكددد  دددد ا اددد دل ادددل 

 43ًصالير".

م  حال  د ا الاعًا  االذ  دلل ا ذ لدل ال االدل لالاعليدل  دل إذدلاث الا  سد  اليادل   ادا  دد ه     
ا  ال للف.  األدلان لطا  الير م  الالابت لألصاح ا ل 

دد   ددل تح لددق سدد ل الياددلل  ل لنددح  لرددل ذ للددُت  ددل ددد ه الللاسددل     ثاددت     لاذ لددل دلل ا  كالددا ا لد م 
  ت  دة  اااع ا ذ لل ال طااال م  ن  ئا ل س    ا ش لة  لاألس    ال اصالل  ل ب لشاف لالا ثل  كل

تعالددق الكددالم بع دده  دداعض  لالدداضت  ددل   ي صدداه سدداا  ك اددت تادد  ا ذ لددل  ادد  ما ددلم  ل ماددأحا  ددل 
 شاادل شعًال  ليلة بحلف ص لن ال اللة كاال  كج ل لاذل.

 
 اعر وقصيدته( :ثانيًا ـــ المبحث التطبيقي )التعريف بالش

 
 التعريف بالسوسي :  

ً  ااذل الكااة  ل الجيا  الشارل م  م1924الش  ا ذ    ذ ل مح ل ال اسل  للال  للل سيل ص     
    ددل معالدد  ذيدد   األمامددل  عدد   ياددلة األم اندداان  سدداته 44ًص  ددل لاللتدده لدددا  ددل سدد  الث لثددل ل للالدد   

اددل ك اددت ر دمددل  ذدداال  الكادداة   حددام مدد  ذيدد   يادد لل اللاالجدداة إلدد  ماددا  دداال ا مدد  ردداان العددلل ا 
 .45ًصالاط    ل 

ا       اشددأ ال اسددل  ددل ل  يددل  م  لياددل ردد    ددل ذلدد  : "  ادد     ذكددا  الراددل  االددلتل  كيددت صددصلا ا اددل 
 شددت  ددل  لددت كالددا   لدده ادداع مدد  الحيدد    ل لدده ا دد   كثلدداان  بعددل ل دد ة  مددل إذددلاد  تكااددت  ااضلاددل 

 .46ًص ك ات ب يزلل األم الث الل" 
د  لا ددا   الكددًاة  ددل الكادداة لغلاددد  مدد  ال يدد طق تاا د  الشدد  ا  ددل صددصاه  ادد  لالددله الدد ي كدد   مع     ا  

الاددل التحدد  إللالدد   ثددة  حدد  العاددة  دد  غلدداه  ددل ماددا  ك اددت ال يدد دأ الاعال لددل  ددل ذلدد  الارددت مكثاددل  
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 ك   الاا ل  يطا  ميال  بحالال لا داة لر دت الدل مد  الاعادلة  دل مطااد  ال دااد دد ا إلد  ا ادب ذاظده 
 .47ًصلض  ال ا  

ل ث   اددده ماعدددلدة  شدددأاه  دددل ذلددد  شدددأ  غلددداه مددد  الشدددعاا  الالالدددل   لادددأثادة ب لحاكددد ن ك ادددت ماددد د    
ددل  دد اكااا  ادد  كاددب الاددااث  ياتددال  مدد   ل ددال  لًشدداعا  اال الددة  الدد ا ال لددااث ال ددطة  األد لددل لالاكًا

  لال اسددل لددة يشدد   دد  ذلدد   ذلددف ردد    دد  اا دده: " كدد ل  رددا ن شددعا شددارل  ً 48صالدد ي تاكدده األاددلاد
  إ اادلة   ا ل  يدلي ملدا  الشدعاا   لك ادت لدلي ادا  مد ن بده لذاظدت الكثلدا مد  األشدع ل... لذ  

ب  ندد  ل إلدد  ذادد  م اا دد ن ح صددل مدد  بعددض الددللاًل    طاعددت  ادد  ديدداا  ا دد  الادد ل   لديدداا  
 .49ًصشارل  لذ    إ اادلة  لكا    د ل ن الاصل"

ثلاة ميال   اه ش  ا الداط  لشد  ا الصدز  الش  ا ذ   ال اسل ش  ا  اح  لص  بألص ف ك    
ددز الددياس  مثدد   ا حددالص  دد  دمددف الطاددق لكدد    الدد  اللددل صدد دق الكا ددل  ًز الطجددا   ل ادده كدد   لرل  

 ل الياه للطيه لة ييظة الشعا ت ا     ل م   ا  مياعل شطالل.
ل األدبددد    دددل  يصددد زي  ُكدددا  م محال ددد  بشدددال دة ت دددليا مددد  الاجيدددل الشدددعالل لااعادددلة  ددددددايص زي  لمددد  لاباددد   

 لتحا   ا  ا ئزة الا تح الا ليًال  لغلاد  م  الاكًا  ن. 
 اغ  لد دلالًيه ال يشالة اثيل  شا ديااا   مااا    لالث لف  شا غلا ماااع  لدل ك لا لل: الاكدب    

الا ئه  لل لل الال   ا  ذ   ال ااسة  ااا    الاااشل  الزداة لالعااال   لحد   للالدل  ت  سدلة  اد   لتد ل 
 مص لضلل  الج ال  الاسة م  ال اكاة  صلى ال يل   ك    ا . 

مً  ددل  ذددلى م اشددال ن الع صدد ل الااا ددلل  ثددة ا دد  إلدد  2007اددا  اا 21تددا ل يددام األلضعدد   ص     
  يص زي للل    لال   ل اللام الا لل       ا ا دز الثالثل لالث  ال    م  .

 التعريف بقصيدة )مواساة(: 
ددل لمااسدد ة لاددلي ه األسددا ذ   ددا مح ددل ال ياسددل الدد ي   ددل ل ل ددل ذل      تدده  ل لاد    دددل راددللة تعًز

 يجل  لال  م  يطا   يه بعض م  يجل م  األس  لالحز .
لددددل إذدددلى راددد ئل ديددداا  ص الاسدددة مددد  الددد اكاةً   لتادددأل  دددد ه ال ادددللة مددد   لضعدددل لثالثدددل   لا ددد       

 مااعال  راله: 
ــــــا أليـــــمُ  ـِظيُم      وُجْرُحك  ِفي رزي ِته  ل ْت ع  ح  اُبك  ِفي التِ ي ر   م ص 

  اال  راله:لح ت
ِحيـــــمُ  ــا        فــــإن  هللا ث ــــوَّاٌب ر  ــا واْحت ــِسْبــه   ف ِثـــْق ِبــاهلِل ِفيه 
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 ظاهرة اإلحالة في قصيدة مواساة :
م  الللاسل اليظًال ال  ب ل سأتااق لااحال  اليال لا اللة   ل الالايدل يياصدل ذكدا األدلان الادل     

صراددللة مااسدد ةً ذلددف غااددت  ادد  ددد ه ال اددللة ا ذ لددل الياددلل ح صدددل سدد د ت  ددل ات دد ق الددير 
ال االل  لكااال  تطلم معظة اليااص  لًعااا ال  لا  كثا لس ئ  ا ذ لل اااش ل ا   لس دة بشك  كالا 

  ل تح لق ات  ق الير لت  سكه  لًأتل  ل الااتلب الث ال ا ذ لل ال   ملل الط لالل.
 ن  ل راللة "مااس ة": اااع ا ذ لل الال للد
  ل  دددد ا ذ لل ال   ملل:

 ماة  لم   للد ميال   ل ال اللة  م  يال: 25لدل ا ذ لل لصلا م كال  ل ح ل  الير ل ل للدن     
 ددد ر   الش  ا:1

ــــــا أليـــــُم  ـِظيُم    وُجْرُحك  ِفي رزي ِته  ل ْت ع  ح  اُبك  ِفي التِ ي ر   (50)ُمص 

 د ا الالت ا ذ  ن بأدلان مطااال لدل ك لا لل:اجل  ل 
 ددد ا ذ لل ب ل  لا ساا   ك   ن لا مط طب لددا الكد ف  دل "ماد ب  ددددد لااذد "   ل ند لا غ ئدب 
ا دا لدا الال    ل "لًزاال "   ل ن لا م ااا لدا صدلً  ل    " لذات"  لال ح   إلله  ل " ما ب  

االدد  دددددددددد للذاددت"  ددددع ئل  اددد  لااذدد "   ئددل  ادد  الدددزل  " مح ددل ال  ياسددل"   مدد  ال حددد   إللدده  ددل " لًز
 الزلال ال اا  ة.

   دد ا ذ لل ب  سة ال اصا  لدل "الال" لال ح   إلله دل الزلال.
  دن ا ذ  ن ال  ب ل إل  ت  س  الير لتااباه.    
 ددد ر   الش  ا:2

ــْت وأبــْــقـ ــُتـــك  التِ ـي ذ ه ب  ِفيــق  ِليــــُم ر   (51)ـْت    ِبقــلْبك  م ا ي ِضيُق ِبــــه اْلح 

االذ  لااد إذ لل ب  لا ال ط طب لدا صالك فً ك    ل " ل ل ا  ددددد ب اا "  لال ح   الله دا الدزل   
   ل   ات د ه ا ذ لل  ا  تاابت الير لت  سكه.

 ددد ر   الش  ا:3
ْت مثــلما ت ْهـــو ى النُُّجـــــوِم  ائـِـــُكُمو ِضياًء     وغ ار  م  عَّْت ِفي س   (52)أش 

ا ذ لل  ل د ا الالدت ك ادت ب ل د لا ال ط طدب   ك د   دل " سد  ئك ا" لال حد   إللده الدزل  لددا حد ل  
اد بد لكالم   الير  لض ل      ال د لا  اد  تداابت الدير لت  سدكه  إذ لدا  ال د لا مد   ا يد  ال  اد

 للك   الكالم ماال    .
 ددد ر   الش  ا: 4

ـِريــــــُم  ــــى    ُحُضوًرا ل  يحيـــــُد ...ول  ي  تْخُلـــُد ِفي ذ و اِكِرُكْم وت ْبق   (53)س 
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االذدد  إذ لددل م  ملددل  ااسددال ندد لا الطادد   ك دد   ددل "ذلاكدداكة"   لال حدد   إللدده الددزل   لرددل   دد  ددد ا 
 ت لت  س  الير   ل دى إل  ا راا د  ل األلا ظ .ال  لا  ا  تااب

 ددد ر   الش  ا: 5
ْجِلِسُكْم ي حـُـــــوُم  ــْول  م  ط يـــْـــٌف ح  ـاٌل     و  ا ِفي ُكلِ  ز اويِة ِمثـــــ   (54)ل ه 

االذدد  لادداد  إذ لددل م  ملددل  ددل ددد ا الالددت ب دد لا الطادد   صكددةً  ددل "مجا ددكة" لال حدد   إللدده الددزل   
 س دة ال  لا  ل ت  س  الير لتااباه ل دى  ي    إل  ا سا ااًلل. لض ل 

 
 :ثانًياــــ اإلحالة النصية الداخلية

لدل تعيل العالر ن ا ذ للل داح  الير بحلف تاضت العي صا ا ذ للل ب لعي صدا ا شد ًلل  ثيد        
الداالدة  دل ال ااداظ سد ب ل ك ادت لللدد   ل سل ق الااكلب الاصاي   الل ا ذ لل  اد  العي صدا الاصاًدل 

  ل  ذ ل لدل اا   : إذ لل راالل   لإذ لل بعليل.
 ددد ا ذ لدل ال االدل: لً د   لالد  الع ئدل راد   يادا ا ذ لدل لت د   ا ذ لدل الد  سد  ق  لردل للدن ا ذ لدل 

 ماة لم   للد ميال   ل ال اللة م  يال: 39ال االل  ل ال اللة 
 ددد ر   الش  ا: 1

ـِريــــــمُ  ــــى    حُضوًرا ل  ي ِحيـــــُد ...ول  ي  تْخُلـــُد ِفي ذ و اِكرُكْم وت ْبق   55ًص س 

 ل د ا الالت االذ  لااد إذ لل راالل ب ل  لا الص ئب صدلً  ك    ل "ساطال ددددددد لتا د " لال حد   إللده 
بت األ لدددد ن لت  سددددكال  ل دن إلدددد  الا ل ددددل ال دددد كالة  ددددل الالددددت ال دددد  ق   ع اددددت ددددد ه ا ذ لددددل  ادددد  تدددداا

ا راا د  ل األلا ظ   ك   تاال إذ لل ب ل  لا صداً  ك    ل "  يحلل دددد ل  يًاة"   ذلف تحااي دد ه 
األ عدد    ادد  ندد  ئا م دداااة تعدداد  ادد  الاادد  "ذ ددال ا"  لضدد ل   سدد د ت ا ذ لددل  ددل ت  سدد  لسددا  

يحلل ل  يًاة  ا  الاضت م  الاا  ذ ال ا  لض ل  الير ل لم الااس  ذلف     ال  لا  ل الاع    
 ذ ق الا  س . 

 دددد ر   الش  ا:2
ِريــــُم؟  ــا الصَّ ى ِفيه  ح  ل خ الضُّ م س  ـاًجــا    وك  ـــا اْبِته  ى ِفيه  خ  األس  نس   (56)ف ـــكم  

 ل  ذ ددق ال دد لا   ل دد لا الالدد    ددل " لالدد "   ئددل  ادد  الددلال  الدداالدة  ددل الالددت ال دد  ق لالدد ا الالددت لضدد
 الال   ال كال  ل الالت  ل ت  س  الالال  لتااباال  .

 دددد ر   الش  ا:3
ِســـــُم  ــــاٌر    ويذو ى ذ ِلك  اْلُحْسُن اْلو  ا ن ه   (57)وأ ْعم ُار الزُُّهوِر ِبه 
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الدداالدة  ددل  لددت   ذدد   الشدد  ا ب ل دد لا الالدد    ددل " الدد " ددددددد لدددا مدد  رالدد  ا ذ لددل ال االلددددددددد  ادد  الددلال 
س  ق  لد ا  للله  دى إل  ت  س  األ لد ن مد  بع دال  الداعض  ألاده لدا ذكدا ا سدة لكد   ديد ك لك كدل 

  ل الالت   ل  لا  دى الصا  ال ااد ميه دل  الح ال إل  تكاال لاظل اللال .
 ددددد ر   الش  ا:4

ـت ــف   ِميـــاًل    ِبـــه ي  ُتُكْم ج  ك ْت ف ِقيد  ؤوُم وق ْد ت ر  ْوُج الرَّ ـُر الـــز   (58)اخـــ 

االذ  لاداد إذ لدل راالدل ب ل د لا الالد    دل "بده" يعداد  اد  ا دلال ال د  ق لده  لدد ا مد  رالد  ا ذ لدل 
دل   لضدل  مد     يكدال الشد  ا الااد  اا ده اسداع    ال االل الال اسداطلمال  الشد  ا  دل الاعالدا   د  يًا

   لتاابت شااي الالت لراى ال عي .ال  لا  ل    يه  لد ا  دى إل  ت  س
 دددد ر   الش  ا:5

ــى اْلُكُلــــــوُم  ْبرـــ عم رك  ـــ والتأِسي     فما ِبِسو اُهم ا ُتْشف   (59)فلذ بالصَّ

اسدداطلم الشدد  ا ا ذ لددل ال االددل لاأكلددل ال عيدد     ددل  ذدد   ب ل دد لا صد دد ً  ددل "ب ددااد  "  ادد  الادداا 
تكدداال الااظاددل     ددأدى ددد ا الدد  ت  سدد  شددااي الالددت  ل دى إلدد  ميدد  الادداس لإلدد  لالاأسددل  ددل  مدد  

 الاأكلل  ا   د لل الااا لالاأسل  ا  الا للة.
  دددد ا ذ لل الاعليل: ًل د   لالد  الع ئدل بعدل  يادا ا ذ لدل  لت د   ا ذ لدل إلد   ذدق  ل مادأحا  لردل 

   يال:ماان لم   للد ميال   ل راللة مااس ة م 8للدن 
 دددد ر   الش  ا:1

ـــــــُدوُم  ــــا ي  ـِقـرُّ وم  ــــا ي ْستــ  ـــــا ِسـر اًعـــــا    ول م  ْني  ِذِه الدُّ  (60)ن ُمرَّ ِبه 

اسدداطلم الشدد  ا اسددة ا شدد لة " ددد ه" للحلدد  بدده  ادد  الددلال  دددددد مدد  رالدد  ا ذ لددل الاعليددل ددددد  اددا اسدداطلم 
كدل  اد  ال عيد  إذ    اسداطلام لاظدل "دد ه"  كدل  اد  ماللاد  ب لدلال  الادل الش  ا اليد ه دل  دد ه ل د   

د    يدادي إلد  معيد  مالدل   لدد ا اليداع مد  ا ذ لدل  احل د  ب دا ل  للدا ذد ف "دد ه" لجد   الكدالم ماكك 
  دى إل  ت  س  الالت لساكه لض لا لل َرا ى ال عي .

 دددد ر   الش  ا:2
ِســـــُم  ــــاٌر    ويذو ى ذ ِلك  اْلُحْسُن اْلو  ا ن ه   61ًصوأ ْعم ُار الزُُّهوِر ِبه 

االذددد   دددل دددد ا الالدددت لاددداد إذ لدددل بعليدددل اسددداطلم  لالددد  الشددد  ا اسدددة ا شددد لة "ذلددد "  للحلددد  بددده  اددد  
 "الح   الاسة"  لضال ا  كل الش  ا ال عي  لرااه  ل دى ذل  إل  ت  س  لتاابت الالت.

 دد ر   الش  ا:دد3
ر ُه اْلع ــِليـــُم  ــا ِفي اْلغ ْيــــِب ق د  ــار  ف ن ْحُن ر ْهٌن    ِبم  ِخي   (62)ول كْن ل 
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له"  ا  لاظدل "العادلة"  االذ   ل د ا الالت لااد إذ لل بعليل    ل  ذ   الش  ا ب ل  لا الال    ل "رل 
   لض ل  س دة ال  لا  ل تاابت الالت لت  سكه.

 ر   الش  ا: دددد 4
ِقيـــُم  ل ى م ا ي ْحــت ــــــِوي ذ اك  الر  ِليــــٌل    ع  ــا د   (63)وُعْنــو اُن اْلِكت ــاِب ل ن 

اسدداطلم الشددد  ا اسدددة ا شدد لة " ذاك" لاذ لدددل  اددد  الدددارلة  لدددا مددد  رالددد  ا ذ لددل الاعليدددل للاكدددل  اددد  
ه   لددد ا ا سدداع    لاذ لددل الاعليددل  دى إلدد  ال عيدد  لًَُ اًدده  ألادده  يدد  الددارلة  ددل ذددل ذاتدده لددلس غلددا 

 ت  س  الالت.
 

م   ساق ا اياأ    ك  د ه األدلان رل س د ت  دل ت  سد  للضدت  ادزا  دد ه ال ادللة مد   دلاياال      
إلدد   حددا كا ددل  لالدد   لرددل لعاددت ا ذ لددل ال االددل  دلل ا كالددا ا  ددل ددد ا الا  سدد   ذلددف اجددل     ااسددااال  

لذلة االل كالدل  مد  حدال  ت اندعال  داحاده  ل الردل ال ااعلدل الادل تح االد   دل  شكات د ه العي صا
جعاال  ذ نداة م دا اة مشدكال الل لدل الع مدل م د   دى  ك  مان  ألرا   معليل ياتكز  الال  الير  ًل

 ال  ات  ق الير.
 

 
 

 الخـــــاتــــمــــة
  ل حا م د ا الاحف ال ااان  ي ك  ت جل  اليا ئأ الا للل:

ا ييددلل  ند   لدداا  الا دد ال ن الع مدل  للددة تكا د  ما ذثدده ل س دده 1 دد  اليدل  ددددد    ل دد ال ن الدير يعددل  ا  
 ال يالجلل بعل   الا  يزا   ل طًاق الااال لالي ا.

دددد يالاة د ا ا تج ه الا  ال  للاسل اليااص ال ياارل لال كااضل م  حال  لصاال  لتحالاال  لالاحف 2
 لال  ت  سكال .  ل الاس ئ  الال تح ق

شد ل بده إلد  ذلد  الداالذة 3 دددد يعااا الا  س  اليال م   دة ال عالد ن الادل ردلماال  ل د ال ن الدير  ًل
الدد ي يشددل   اددزا  الددير  لًدداضت  ددل  لذلاتدده   لاددلا لح ددل لاذددلة ماالذ ددل العي صددا  لًكددا  ذلدد  مدد  

 حال  مج ا ل م  العي صا لاألدلان الال تح ق ات  ق الير.
اح ددق ذلدد  مدد  حددال  4 دددددد يعااددا ا ت دد ق ب طاادد   دلاتدده  ب ث بددل الطادداة ال الئلددل لللاسددل  ي اددر  ًل

 مج ا ل األدلان الال تشك  ا لأ الير مث : ا ذ لل...الخ.
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ددل مدد  يددل   ادد  الدداضت لالا  سدد    لرددل تاادد  العا دد   العددا  مدد  5 دددددد تح دد  ا ذ لددل  ددل مع الالدد  الاصًا
ل  لالاالغلل    إل   د لل د ا العياا الاصاي.اليحًا

 دددد ت  دة ا ذ لل  ل تح لق الا  س  اليال لذل  با   تااالد  بكثاة  ل اليااص.6
دددددد ذظلددت ادد داة ا ذ لددل بحدد  ل لددا مدد  ا دا دد م مدد  رادد   ا  لادد  مدد  حددال  ذددليثالة  دد  ماالامالدد  7

للل كالدددا  دددل تح لدددق الا  سددد  ل ااا الددد  ل د لاالددد   دددل تح لدددق الا  سددد  اليادددل  ذلدددف ر مدددت ا ذ لدددل  ددد
اليال  ل رادللة مااسد ة  لح صدل ا ذ لدل ب ل د  ئا الادل ت لدزن بد لاااتا ال اداد مد   لايدل ال ادللة 

 إل  اال ياال .
ا  دل رادللة مااسد ة دددل: ا ذ لدل ال االدل  ثدة يالالدد  ا ذ لدل ال   ملدل  ثددة 8 ددددد إ   كثدا  ادااع ا ذ لددل لللد 

 الاعليل .
 

 راجعه:هوامش البحث وم
ً ييظا: ملح  إل   اة الاصل اليال  الاج اصال  ييلم   لدياا  لالالجا  ص ه  تاا ل   لح 1ص

    شلب العج ل  ا معل ال ا  سعاد  الًا  .
  اللال 62ً ييظا: ملح  إل   اة الاصل الير لمج   تاال  ته  مح ل األح ا الاالحل  ص2ص

 .2008  1العاضلل لاعاام ا شال    
 .63ال الل ال   ق صً ييظا 3ص
 .1/115ً ييظا:  اة الاصل اليال  ل  اليظًال لالااالق  4ص
    لة 91ً ييظا: الطا   ال ا ال دلاسل  ل العالرل  ل  الير لال ل ق  حااد الع ا   ص5ص

 .2008  1الكاب الحليف  الج معل الال ش لل  األلد    
دلاسل تاال لل  ل صحلح األذ ديف  -لسلً ييظا: دلل الالابت  ل ات  ق لاا ج م الحليف ال 6ص

  ا معل 28-14لس لل م ا الا  لاا ذف: مح ل  اض ي  ص -ال لسلل  لاشلخ مااا  العللي 
 م.2011الح   لط ا  الجزائا  

  تح لق: مح ل لناا  اللايل    يز 101ً ييظا: د ئ  ا  ج ز   الال  دا الجاا ال  ص7ص
 .2007  1اللايل  دال الاكا   

  لس لل 111-109سالة اليال  ا اذا    ااا  لطا   ص-ييظا: ا ا ج م  ل ال ا   الكًاة 8ًص
 م.2007-2006دكاالاه  ل األد  العاضل ر ة الاصل العاضلل ل دا ال   ا معل الجزائا  

 .133-122ً ييظا ا ا ج م  ل ال ا   الكًاة  سالة اليال  ا اذا    ص9ص
 .39ًل لالااالق  صاحل إ اادلة الا ل  صً  اة الاصل اليال  ل  اليظا 10ص
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  دال 31ً الااابت اليال  ل نا  الاحال  الا  ال لاطا    حال     ي سا الاا شل  ص11ص
 م.2009  1اًاا لايشا لالااًز          

ماا  د.ن  م دة  -   دال ال ع لف  ال  داة 98  13/97ً ل    العا       ميظال 12ص
 ص .ص.صً. 

    تح لق مج   الاصل العاضلل  دال 1/926الاسلت  إ اادلة مااا   ل حًا    ً ال عجة13ص
 الل اة. 

 .12ً ا لأ الير  األزدا الزا د  ص14ص
 .170ً سالة األ ااف  ا يل:15ص
   م دة صم  ً.8/286ً ل    العا      ميظال: 16ص
 .90. ا ال     : احا الير  صCohesion in English P.8ً 17ص
دلاسل تاال لل  ا  ال ال ال كلل  لااحل الا ل   -ة الاصل اليال  ل  اليظًال لالااالقً  ا18ص
1/95. 
ً ماالام الير لمع يلا االل ال ا   الكًاة  دلاسل اظًال  بشاى ذ لي لدلس   ال الصيل  19ص

 م.2011  11  مجال  بح ث كالل الااضلل  مأ 59ص
  تاا ل ت  م ذ       لة الكاب  103 ااااال  صً الير لالطا   لا ااا    للضان دي 20ص

 .1998ال  داة  
  96ً ييظا: دلاس ن لصاًل تاال لل  ل العالرل  ل  الايلل لالل لل  ل علل ذ   بحلاي  ص21ص

 م. 2005مكاال ا دا   ال  داة  
لالن    تح لق:  الال الم د لل     دال الجل    2/121ً معجة م  يلس الاصل        له  22ص
 م.1991  1 
ً مح ل مات   الزضللي: ت   العاله م  ااادا ال  ماه  تح لق: مح اد مح ل الاي ذل  23ص

ت  د     ماااعل: مح ل  ال ال الم د لل   م دة "ذا "  سا ال تاللد  لزالة ا  الم  الكًا
 .366  ص28م   1993ه  1413

 .172ً الير لالطا   لا ااا   ص 24ص
 م.2005  العلد الث ال  32ل احا الير  صً ا ذ لل  25ص
 .17 16ً ل  ال ن الير ل ح ل حا  ل  ص 26ص
 .119ً ا لأ الير لألزدا الزا د  ص 27ص
 .174ً ييظا: الير لالطا   لا ااا  لددداااااال  ص28ص
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 . 119ً ا لأ الير بحف م  يكا  به ال اااظ اا    لألزدا الزا د ص 29ص
 .17ل حا  ل  ص ً ل  ال ن الير  ل ح 30ص
 .327ً ييظا الير لالطا   لا ااا   ص 31ص
 .17ً  اة الاصل اليال  لااحل إ اادلة الا ل  ص 32ص
 .117ً ييظا: احا الير  ألذ ل  الال  ص 33ص
 .40ً  اة الاصل اليال  ص 34ص
يظا: ا لأ الير ألزدا الزا د  ص 117ً احا الير ألذ ل  الال  ص 35ص  .119  ًل
  39الا  س  اليال م  حال  الاكاال لا ذ لل دلاسل تاال لل  ل سالة الاذ    صً ييظا: 36ص

 -م كاة م لمل  ساك    شال دة ال  ساا لدداااد ل  ال ل لضااد ل صاًايه  ا معل  الالاذ   ملاة
 .2016 -2015بج يل  

 .18ً ييظا: ل  ال ن الير  ل ح ل حا  ل  ص37ص
  كالل الاص ن  ا معل 4اليال  اال  يت ح لل الاليلي ص ً ييظا: ا ذ لل  ل  اة الاصل38ص

 ال لالل الع ل لل  م للًز .
 .41ً ييظا: الا  س  اليال م  حال  الاكاال لا ذ لل دلاسل تاال لل سالة الاذ    ص39ص
  80م  لال لصاًل تلالللل   الالال دي    ا  ا الشاللاي ص -ً ييظا: اساااتلجل ن الطا  40ص

 .2004لجليل ال احلة  دال الكا   ا
 .29ً ا ذ لل  ل احا الير   ذ ل  الال  ص41ص
 .42ً ييظا: الا  س  اليال م  حال  الاكاال لا ذ لل دلاسل تاال لل سالة الاذ    ص42ص
 .40ً  اة الاصل اليال  ل  اليظًال لالااالق   ص43ص
  لاع الث   ل    ميشالان مجاس تي لل ا207ً الاسة م  ال اكاة  ذ   ال اسل  ص50ص

 م. 2004   1الج  دًال   
  1  دال ملاد لااا  ل لاليشا   95ً ييظا: معجة الشعاا  الالالل    الهللا مالا    ص44ص

2001. 
 ً ييظا: ال الل ال   ق  لالااحل اا ال .45ص
ر ًلااس    لس لل م ا الا  ا معل 8ً ال اسل ذل ته لشعاه: مح ل ا   هللا الااا ال  ص46ص

 م.1998 يص زي  للال   مطااطل  
  لس لل 4ً ييظا: الاشكل  ب لاااث  ل شعا ذ   ال اسل    ئشل  الهللا بحال   ص47ص

ل  للال   مطااطل    م.2013م ا الا  ا معل الزاًل
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  ميشالان ماكز 78ً ييظا:  ذ ل الا له ذ   الجل  ذل ته ل دبه  مح ل م عاد اااا   ص48ص
 م.1986ل نل الصزل ا يا لل  طاا اس  للال   الجال د الالا

  مجال  الال  تالل    لابال األدب   لالكا    161ً مجال الااا  األلضعل  ص 49ص
 م.1996  46طاا اس  للال    لد 

  ميشالان مجاس تي لل ا  لاع الث   ل  207ً الاسة م  ال اكاة  ذ   ال اسل  ص50ص     
 الج  دًال 

 .م2004  1      
 ً ال الل ال   ق  الااحل اا ال .51ص     
 ً ال الل اا ه  لالااحل اا ال .52ص
 ً ال الل اا ه  لالااحل اا ال .53ص
 ً ال الل اا ه  لالااحل اا ال .54ص
 ً ال الل اا ه   لالااحل اا ال .55ص
 .208ً ال الل اا ه  ص56ص
 ً ال الل اا ه  لالااحل اا ال .57ص
 لالااحل اا ال .ً ال الل اا ه  58ص
 . 210ً ال الل اا ه. ص59ص
 .208ً ال الل اا ه  ص60ص
 ً ال الل اا ه  الااحل اا ال .61ص
 .209ً ال الل اا ه  ص62ص
 . 211ً ال الل اا ه  ص63ص
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ّ
 الليبي

ّ
 من خالل قصيدة للشاعر العربي

ِّ
اإلحالة ودورها يف متاسك النص

)
ّ
د البغدادي

ّ
 املعاصر)عبداملوىل حمم

 

 د.ناجية صالح محمد المعلول 

 كلية التربية بالزاوية

 جامعة الزاوية

 

 مهاد:) من نحو الجملة إلى نحو النص (:

لقد حظيت اللغة باهتمام بالغ من لدن الباحثين الذين حاولوا سبر أغوارها واإلحاطة بمكامن      
أسرارها, فذهبوا في ذلك مذاهب شتى , وتفرقوا في دراستها كل حسب رؤاه واهتماماته, وظهرت 

للغوية ,ولكنها النظريات اللغوية وبرزت الكثير من المذاهب والمدارس التي تباينت في تناولها الظاهرة ا
 لم تختلف في أهدافها ومقاصدها,ألنها ترنو جميعها إلى خدمة اللغة وإثراء المعرفة اإلنسانية.

وقد ظلت الجملة ردحًا من الزمن بؤرة االهتمام ومقصد الدراسة عند جميع الباحثين على       
ت عندهم الوحدة الكبرى في الت حليل اللغوي, وتناولوها بالدراسة اختالفهم وتنوع مذاهبهم ومدارسهم, ُوعدَّ

من أوجه متعددة, وذلك :"بوصف بنيتها المجردة, وما يتخرج على هذه البنية من أنماط جزئية وما 
إال أنَّ بعض  (1)يرتبط بكل نمط من دالالت ومقاصد وضوابط تتحكم في األبنية المكونة داخل النسيج "
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م الدرس اللغوّي ومن األجدر اللغويين رأى إّن بقاء دراسة اللغة في نطاق ا لجملة يحول دون استمرار تقدُّ
 (2)االنتقال إلى دراسات أخرى وهي النصوص بمختلف أنواعها وأشكالها.

بعد تتبعه ألشكال الجمل في النصوص  (Z.Harris ) م الحظ زليغ هاريس1952ففي سنة        
ال تأتي على شكل كلمات أو جمل مفردة ,أنَّ هناك عالقات تربط هذه الجمل بعضها البعض وإن اللغة 

وذلك من  (3)بل في نّصِّ متماسك بدءا من القول ذي الكلمة الواحدة إلى العمل ذي المجلدات العشرة 
خالل مقاله الموسوم بـ )تحليل الخطاب( فكان عمله  هذا مهاًدا لظهور اتجاه جديد في الدراسات 

لنص  تحت مسمى :)لسانيات النص ( أو )علم لغة النص اللغوية وّسع أفاق الدراسة  من الجملة إلى ا
( أو)نحو النص ( وتوالت  الدراسات بعد هاريس حتى ظهر كتاب هاليداي ورقية حسن) 

(Hallidy&.R.Hassan   سنة )م  ثم أخذت الدراسات النصية في 1976)االتساق في االنجليزية
(الذي يعد المؤسس  T.Van.Dijkيك)المزيد من التطور والضبط المنهجي على يد : تون فان دا

الحقيقي لعلم النص حمل أفكاره ُورؤاه في ثالثة كتب  ألفها على التوالي أّولها كتاب "بعض مظاهر 
" وثانيها :" النصُّ والسياق" وثالثها: " علم النص مدخل متداخل االختصاصات" اقترح فيه  نحو النّصِّ

ل األبعاد التي لها صلة بالخطاب بما فيها  البنيوية تأسيس نحو عام للنّصِّ يأخذ بعين االعتبار ك
 (4).والسياقية والثقافية

ووصلت الدراسات النصية أوجها في ثمانينات القرن العشرين على يد الّلغوي األمريّكي روبرت دي     
الذي ألف كتابا بعنوان " مدخل لسانيات النّص" أشاد فيه  .(Robert.D.Beaugrandeبوجراند) 

فان دايك ,ولكن كتابه األشهر جاء بعنوان " النصُّ والخطاب واإلجراء" الذي ترجمه الدكتور بجهود 
 (5)تمام حسان إلى اللغة العربية 

وقد بين دي بوجراند المعايير التي تميز النصَّ من الالنّصِّ وهي سبعة معايير قسمها إلى ثالثة إلى    
 ثالثة أقسام رئيسية:

اق واالنسجام.  ما يتصل بالنّصِّ :االتِّّ -1  سِّ

 ما يتصل بمنتج النّصِّ ومتلقيه :القصدية ,المقبولية ,اإلعالمية -2

 ما يتصل بخارج النص:الموقفية ,التناص -3

 (6)وذلك ما سنوضحه في المخطط اآلتي:
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 معايير الّنصية                                           

 

 مايّتصل بالّسياق الماّدي        مايّتصل بمن يتعامل معه               مايّتصل بالّنص ذاته      

 

 الموقفّية     الّتناص   المقبولّية  اإلعالمّية   القصدّية          االنسجام    االّتساق              

 

اق : مشكلة للنّصِّ )خطاب ما( يهتمُّ فيه هو" ذلك التماسك الشديد بين األجزاء ال Cohesionفاالتِّّسِّ
فهو ( 7)بالوسائل اللغوية الشكلية التي تصل بين العناصر المكونة لجزء من خطاب أو خطاب برمته"

 يعتمد على وسائل لفظية تدل على ترابط الجمل داخل النّصِّ الواحد.

هو" مفهوم داللّي يحيل إلى عالقات المدلول التي توجد داخل النّصِّ والتي Coherence االنسجام :
تعرفه كنص,إن االنسجام يظهر عندَما يؤول عنصًرا في الخطاب بربطه بعنصر آخر الواحد يفترض 

 (.8)اآلخر" 

حقيق فهو يعمل متضافًرا مع االتساق,إذ يتجاوز القرائن اللفظية إلى السعي وراء تحقيق تماسك الجمل لت
 التواصل.
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" تعني )الداللة والفهم ( والفهم يعني االعتراف من المتلقي بقصد تواصل  Intentionality: القصدّية
وبالتالي وجود غاية وهدف منتظر من (9)المرسل,والداللة تعني ضرورة قصد التواصل من المرسل" 

 النّصِّ .  

السياق بوصفه محوًرا تدور حوله هذه المفردات في هذا المعيار يتجلى  Situationality لموقّفية:ا
ي ,والسيما في حالة غياب  المتمثلة في البيئة المحيطة بالنّصِّ ,فضاًل عن أهمية دوره في التحليل النصِّّ

وبالتالي فهو كل ( 10)الروابط االّتساقية وحصول الغموض فكثيًرا ما يقترن السياق بالمعنى ويتالزم معه
  ,في إنتاجه أو في تلقيه داخل سياقات متنوعة.              الظروف المحيطة بالنّصِّ 

وتتضمن موقف منشئ النّص إزاء كونه صورة ما من صور اللغة  Acceptabilite المقبولّية :
 .ينبغي لها أن تكون مقبولة من حيث هي نصٌّ ذو سبك والتحام

الجزم في الحكم على الوقائع  وهي العامل المؤثر بالنسبة إلى عدم Informatively:اإلعالمّية 
النصية فتكون عالية الدرجة عند كثرة البدائل ,وعند اختيار بديل يكون خارج االحتمال,فتزيد إعالمّية 

 (11)النّصِّ كلما خالف توقع المتلقي وأتى بالجديد

تهدف الدراسات المتصلة بالتعالق النصّي  إلى إبراز عدم اقتصار النصُّ  Intertextualityالتناّص: 
على حدث واحد,إذ ربما تداخلت فيه مجموعة من األصوات الناجمة عن تداخل النصوص ضمن 
الجنس األدبي الواحد , فلكل نّصِّ تناّص تتمثل فيه نصوص أخرى على مستويات مختلفة سواء مّما 

 (12)ل نّصِّ هو نسيج جديد من شواهد معادة سلف أو مّما حضر فكأّن ك

هذه هي المعايير التي تحقق للنص صفة النصية وتحقق له تماسكه و كماله ليستقر في الذهن        
وإذا ما تأملنا تراث العربية فسنجد أن النحاة هم الذين حملوا على عاتقهم مهمة دراسة الجملة من 

قصوا أنماطها ولكنهم لم يتجاوزوا حدود الجملة في دراساتهم الناحية الوضعية, فصاغوا قواعدها واست
 395هـ( وأبي هالل العسكري)ت 255وتحليالتهم, بل تركوا هذه المهمة للبالغيين أمثال الجاحظ )ت

هـ( وعلماء التفسير الذين تناولوا القرآن 684هـ( وحازم القرطاجّني )ت471هـ(وعبد القاهر الجرجاّني )ت
ا متماسًكا أمثال محمد فخر الدين الرازّي )تالكريم باعتباره  هـ( وبدر الدين الزركّشي 606نصًّ

 هـ(وغيرهم .774هـ( وعماد الدين ابن كثير )ت794)ت

فإذا جمعنا العالقات واآلليات العربية والغربية التي تساعد على اّتساق النصوص وانسجامها      
 نجدها تكمل بعضها بعًضا وهذه حال العلوم.
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ونظًرا لكثرة األدوات التي تكفل للنص تماسكه وانسجامه سأكتفي في هذا البحث ببيان أهمية أداة        
خالل قصيدة ) أين حكام العرب؟(  للشاعر الليبي المعاصر اإلحالة في تماسك النص وذلك من 

 الدكتور عبد المولى محمد البغدادي .

 :  المبحث النظري ) اإلحالة وتقسيماتها( -أوال

 :مفهوم اإلحالة لغًة واصطالحاً -1

ل به عن 711جاء في معجم لسان العرب البن منظور )ت لغة:       هــ(:" والمحال من الكالم ما ُعدِّ
جههِّ وحّوله: جعله محااًل. وأحال أتى بمحال , ورجل محوال كثير محال الكالم. وكالم مستحيل و 

:محال ويقال:أحلت الكالم أحيله إحالة إذا أفسدته. وُروَِّي ابن شميل عن الخليل بن أحمد أنَّه قال 
َوال: كل شيٍء حال بين اثنين...وتحول عن الشيء :زال عنه إلى  :المحال الكالم لغير شيء... و الحِّ

غيره... حال الرجل يحول مثل تحّول من موضع إلى موضع .الجوهرّي حال إلى مكان آخر أي تحّول 
"(13) 

وجاء في المعجم الوسيط :" أحال مضى عليه حول كامل .والدار تغيرت وأتى عليها أحوال...      
 (14)فالن : ناط به."والشيء أو الرجل :تحّول من حال إلى حال...والشيء:نقله.والعمل إلى 

ومن خالل ما سبق نرى أن مصطلح اإلحالة مشتق من الفعل )أحال( والمعنى العام المأخوذ        
من هذا الفعل هو التغير والتبدل, والفعل )أحال( يستعمل متعدًيا والزًما, وفي حالة تعديه فإنه يعني نقل 

ء آخر,  لجامع يجمع بينهما," فالتحول الشيء من حال إلى حال أخرى , ويعني توجيه شيء على شي
والتغير ونقل الشيء من حال إلى أخرى  ال يتم إال في ظل عالقة قائمة بينهما ,تلك العالقة هي التي 

 (15)سمحت بالتغيير"

( التي تترجم باإلحالة, Referenceويقابل مصطلح اإلحالة في المعجم األجنبي لفظة  رفرنس )     
واإلرجاع, وتترجم باإلشارة ,غير أن هذه الترجمة األخيرة على رأي الدكتور محمد  واإلسناد, والمرجع ,

محمد يونس قاصرة ألنها  تسبب مشكلة اصطالحية ومنهجية وذلك ألن اإلشاريات تعبر عن قسم واحد 
من أقسام اإلحالة المعروفة في الدرس اللساني النصي ,وعالقة اإلحالة باإلشارة هي عالقة العام 

اص ,لذلك يفضل استخدام مصطلح اإلحالة من أجل تفادي اإلشكالية,ألنه يعبر عن جميع أقسام بالخ
 (16)اإلحاليات.
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يعرف روبرت دي بوجراند اإلحالة بأنها :"العالقة بين العبارات من جهة ,وبين األشياء  اصطالًحا:
  ( 17)والمواقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبارات "

( فيعرف اإلحالة بأنها "العالقة بين الكلمات وبين األشياء واألحداث J. Lyonsجون الينز ) أما      
هذا التعريف تعريفا   (Brown and Yuleويعّد براون ويول )( 18)واألفعال والصفات التي تشير إليها "

 قاصرا, ألّنه يهمل دور مستعمل الّلغة .

بعد وأعطى المتكّلم مزّيه اإلحالة , ألنه يحيل من خالل غير أّن الينز تدارك هذا النقص فيما      
استعماله التعابير المناسبة , وهذا المفهوم األخير حسبهما هو الذي يجب على محلل الخطاب االعتماد 

 . ( 19)عليه 

بينما يذهب كل من هاليداي ورقّية حسن إلى استخدام مصطلح اإلحالة استخدامًا خاصًا على       
 " العناصر  المحيلة كيفما كان نوعها التكفي بذاتها من حيث التأويل , إذ البد من العودة اعتبار أنّ 

إلى ما تشير إليه من أجل تأويلها . وتتوفر كّل لغة طبيعّية على عناصر تملك خاصية اإلحالة ,وهي 
 . (20)حسب الباحثين : الضمائر وأسماء اإلشارة وأدوات المقارنة "

ونجد َأّن الباحثين قد حصرا وحّددا في هذا التعريف طبيعة العناصر اإلحالية اللغوية ,وهي :      
 الضمائر, وأسماء اإلشارة , وأدوات المقارنة .

أّما األزهر الزناد ففي معرض حديثه عن مفهوم اإلحالة أشار إلى أّن تسمية العناصر اإلحالية "     
ملك داللة مستقلة ,بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في تطلق على قسم من األلفاظ الت

أجزاء أخرى من الخطاب , فشرط وجودها هو النص , وهي تقوم على مبدأ التماثل بين ماسبق ذكره 
 . (21)في مقام ما وبين ماهو مذكور بعد ذلك في مقام آخر " 

أو أسماء معّينة  وماتشير إليه من مسميات  ويمكن تعريف اإلحالة بأّنها " عالقة معنوية بين ألفاظ    
يّدل عليها السياق أو المقام , عن طريق ألفاظ أو أدوات محّددة  -داخل النص وخارجه  -أو أشياء 

 .(22))كالضمير واسم اإلشارة واالسم الموصول ...( , وتشير إلى مواقف سابقة أو الحقة في الّنص "

إاّل من خالل توّفر مجموعة من العناصر التي تسهم في تفعيله واليتحقق الربط اإلحالي في النصوص  
 (23)وتتوّزع إلى يأتي :

من خالل  قصده المعنوّي و تتم اإلحالة حسب مراده ,  المتكّلم أو الكاتب أو صانع النص : -ا 
 وعلماء النص يشيرون إلى أّن اإلحالة عمل إنساّني .
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نبغي أن يتجّسد إما ظاهرًا أو مّقدرًا كالضمير أو اإلشارة , وهذا العنصر اإلحالي ي الّلفظ المحيل : -ب
 وهو الذي سيحولنا ويغيرنا من اّتجاه إلى آخر .

وهو موجود إّما خارج النص أو داخله من كلمات أو عبارات أو دالالت , ومعرفة  المحال إليه : -جـ 
 اإلنسان بالنّصِّ وفهمه له يعينه في الوصول إلى المحال إليه . 

والمفروض أن يكون التطابق مجّسدا بين الّلفظ المحيل  العالقة بين اللفظ المحيل والمحال إليه : -د
 والمحال إليه .

 أنواع اإلحالة :  

 يقسم علماء النّصِّ اإلحالة إلى نوعين رئسيين وذلك حسب المخطط اآلتي :

 (Anaphoraقبلية )      (         Exphoraداخلية نصية)               Referenceاإلحالة 

 (Cataphoraبعدية )      (     Endophoraخارجية مقامية )                                 

وهو (24): ترجمها الدكتور تمام حسان باإلحالة إلى النص, Endophora)(اإلحالة النصّية    -أ
وتتطلب من  تحديد بنية النّص مصطلح يستخدم لإلشارة إلى عالقات التماسك التي تساعد على 

بمعنى العالقات اإلحالية (25)المستمع أو القارئ أن ينظر داخل النّص للبحث عن الشيء المحال إليه ,
 (26)داخل النّص ,سواء أكان بالرجوع إلى ما سبق , أم باإلشارة إلى ماسوف يأتي داخل النّص " 

 وتنقسم  اإلحالة الداخلية إلى قسمين :

 (: Anaphoraبلّية )إحالة ق -1 

وهي عودة العنصر اإلحالّي على  (27)ُتعّد أكثر أنواع اإلحالة استعمااًل ودورانًا في الكالم ؛        
ويتمُّ تفسير مرجعّية العنصر اإلحالّي بالعودة إلى ما سبق ذكره آنفًا في  (28)عنصر إشارّي مذكور قبله ؛

النّص و تقتضي اإلحالة القبلّية العودة إلى الوراء من أجل البحث عن العناصر اإلشارّية وتحديدها , 
 وهذا ما يسهم في تحقيق تماسك النّص والربط بين أجزائه . 

 (:Cataphoraاحالة بعدّية ) -2

إحالة إلى األمام ,أي لما سوف يأتي ذكره في النص ؛ " وهي تعود على عنصر إشارّي          
, ويقوم فيها العنصر اإلحالي مقام العنصر اإلشارّي (29)مذكور بعدها  في النّص والحق عليها "

 المذكور بعدها .
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ق في النّصِّ دخيلة على يرى الدكتور نعمان بوقرة َأّن اإلحالة البعدّية التي تعود إلى عنصر الح      
الدرس الّلغوّي العربّي ,وإّنما ولجت إليه نتيجة تأثير اللغات األجنبّية على التركيب العربي المحدث بفعل 

 (30)الترجمة .

وذهب روبرت دي بوجراند إلى أّن هذا النوع من اإلحاالت أقّل شيوعًا واستعمااًل من النوع األول       
عن المحال إليه في اإلحاالت الداخلّية البعدّية , نظرا إلمكانية تعدّد وتشابه  , زيادة على صعوبة البحث

 (31)العناصر المحال إليها,وهذا النوع من اإلحاالت شائع جدًا في الجمل المفردة .

أي "  (32)إحالة إلى خارج النّصِّ لعنصر من عناصر العالم ,( : Exopharaاإلحالة المقامّية ) -ب
إحالة عنصر لغوّي إحالّي على عنصر إشارّي غير لغوّي موجود في المقام الخارجّي , كأن يحيل 
ضمير المتكلم على ذات صاحبه المتكّلم , حيث يرتبط عنصر لغوّي إحالّي بعنصر إشارّي غير لغوّي 

 إذ يمثل كائنًا أو هو ذات المتكلم . ويمكن أن يشير عنصر لغوّي إلى المقام ذاته , في تفاصيله مجمالً 
 .(33)مرجعًا موجودًا مستقاًل بنفسه , فهو يمكن أن يحيل عليه المتكلم "

ويتطلب هذا النوع من اإلحاالت من المستمع أو القارئ أن يلتفت إلى خارج النص من أجل التعّرف 
 (.34)على العناصر المحال إليها وتحديدها  

 أدوات االّتساق اإلحالّية : -

د اإلحالة في مجموعة من األلفاظ التي ليس لها داللة مستقلة في ذاتها , وال يتحّدد معناها تتجسّ       
إال بالعودة إلى ما تحيل إليه داخل النّص أو خارجه , وهذا الترابط الحاصل بين العنصر المحيل 

اق اإلحالية( والعنصر المحال إليه ال يتم إاّل من خالل مجموعة من الوسائل يطلق عليها )أدوات اإلتس
 وهي : الضمائر وأسماء اإلشارة , واألسماء الموصولة وأدوات المقاربة  .

: تعد الضمائر حسب بروان ويول " أفضل األمثلة على األدوات التي يستعملها المتكلمون  الضمائر -ا
ويكشف  وهي عناصر لغوية تحتاج إلى مفّسر يعود عليها , ويوّضحها( 35)لإلحالة إلى كيانات معطاة "

 .(36)عن مدلولها 

ويقّسم الدكتور محمد خطابي الضمائر باعتبارها وسيلة من وسائل االّتساق اإلحالية إلى        
 : (37)قسمين

 ضمائر وجودّية مثل : أنا ,أنت ,أنتم ,أنتم ,انتن ,هو,هم ,هّن... إلخ . -ا      

 , كتابهن ...إلخ .ضمائر ملكية مثل :كتابي ,كتابك , كتابهم ,كتابه -ب       
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والمالحظ أّن الضمائر سواء كانت وجودّية أو ملكّية تنقسم إلى ضمائر التكلم أو المخاطب أو      
 (38)الغائب . 

إذا تناولنا هذه الضمائر من ناحية االّتساق ,أمكن التمييز بين الضمائر التي تحيلنا إلى خارج       
الضمائر الدالة على المتكّلم , والمخاطب , وتجدر اإلشارة إلى النّصِّ بشكل نمطّي , وتضمُّ تحت لوائها 

أّنه ليس لها مساهمة في اّتساق النّص إاّل في الكالم المستشهد به , أو في الخطابات المكتوبة المتنوعة 
مثل الخطاب السردي ؛ أّما الضمائر التي تساهم في تحقيق اّتساق النّصِّ فهي التي يسمّيها هاليدي 

ن )أدوار أخرى( , وتتدرج تحتها ضمائر الغيبة إفرادا وتثنية وجمعا )هو ,هي, هما,هم , هن( ورقية حس
 . (39), وهي على عكس األولى تحيل قبليًا بشكل نمطي وتصل بين أجزاء النص

إّن الضمائر تكتسب أهميتها ألنها تنوب عن األسماء واألفعال والجمل المتتالية ؛ " فقد يحّل      
كلم أو عبارة أو جملة أو عدة جمل . وال تقف أهميتها عند هذا الحدِّّ ؛ بل تتعداه إلى ضمير محّل 

 (40(كونها تربط بين أجزاء النص المختلفة شكاًل وداللًة , داخلّيًا وخارجيًا سابقًة والحقًة ".

ويقوم محّلل النص بدور هامٍّ في إعادة الضمير المحيل إلى مرجعيته من أجل تفسير النّصِّ وإزالة      
اللبس عنه وتوضيح داللته , والريب أن الّلبس واإلبهام يحول دون فهم النص وتحقيق تماسكه , كما أن 

 إزالة الّلبس عنه تسهم في تقوية ترابطه وتالحمه .

تكلم وضمير المخاطب راجعين على المشاركين في عميلة التخاطب , فإن وباعتبار ضمير الم       
عملية تحديد مايشيران إليه هي عملة سهلة وسلسة عادة , وذلك لعدم إمكانية حدوث اللبس فيهما , 
ولكن الصعوبة قد تحيط بعملية إحالة ضمير الغائب إلى صاحبه ؛ ألّن مشاهدته غير ممكنة , 

ر عليه ألّنه وبالتالي فهو يحتاج إل م المفسِّّ ى ما يفّسره , ومن هذا المنطق فإّن ضمير الغائب يقتضي تقدُّ
مه مايفّسره بقى مبهمًا غامضًا  لم يوضع معرفة بذاته , بل بسبب ما يعود عليه فإن َتّم ذكره دون أن يتقدَّ

 (41)ال يعرف المراد به حتى يأتي مفّسره , وتنكيره خالف وضعه .

: هي عناصر إشارّية ال تحيل إلى ذات المرجع الذي تحيل إليه اإلحاالت  أسماء اإلشارة -ب
فالضمائر تقوم بوظيفة تحديد مشاركة الشخوص في التواصل أو غيابها عنه ؛ بينما  (42)الضميرية ؛ 

 (43)تقوم أسماء اإلشارة بوظيفة تحديد مواقع هذه الشخوص في الزمان والمكان داخل المقام اإلشارّي ,
ساوى مع الضمائر الدالة على الغائب في كونها تحيل عادة إلى ما هو داخل النّصِّ , ويمكن وهي تت

 (44)تقسيمها إلى ما يأتي : 
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 تقسيم حسب الظرفية                    ظرفية زمانية , مثل : اآلن غًدا ,أمس .            

 ية مكانّية ,مثل : هنا ,هنالك هناك .ظرف                                                     

 تقسيم حسب المسافة                بعيد , مثل : ذاك , ذلك ,تلك .             

 قريب , مثل : هذا , هؤالء ,هذه .                                                  

 تقسيم حسب النوع               مذّكر , مثل : هذا .              

 مؤنث ,مثل : هذه .                                                  

 تقسيم حسب العدد               مفرد ,مثل : هذا , هذه .                          

 مثنى, مثل : هذان , هاتان .                                              

 جمع , مثل : هؤالء , أولئك.                                             

ّية  بعملية  الربط القبلّي والبعدّي , وجميع أصناف اإلشاريات محيلة تقوم أدوات اإلحالة اإلشار       
إحالة قبلّية , ومعنى ذلك أّنها تربط جزءًا الحقًا من النص بجزء سابق , ومن ثّم تساهم في اّتساق 
النص , ويتمّيز اسم اإلشارة المفرد بما أطلق عليه الباحثان هاليداي ورقية حسن )اإلحالة الموّسعة ( 

 (45)إمكانية اإلحالة إلى جملة بأكملها أو إلى متتالية من الجمل . أى

األسماء الموصولة : االسم الموصول هو " ما يدل على معّين بواسطة جملـة تـذكر بعـده , وتسـّمى  -ج
ويّتصــل  (47)وصـلة الموصـول دائمــًا جملـة , إّمـا اسـمّية وإّمـا فعلّيـة , (46)هـذه الجملـة : صـلة الموصـول "

ر يســّمى العائــد , نحــو :" جــاء الــذي قــام أبــوه " , ويشــترط فيــه أن يكــون مطابقــًا للموصــول فــي بهــا ضــمي
 (49)وتنقسم الموصوالت إلى قسمين مختصة وعاّمة . (48)النوع والعدد ,
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 المفرد            المذّكر )الّذي(                                          

 المؤنث )التي (                                                               

 الموصوالت المختصة                  المثنى           المذّكر )الّلذان (    

 المؤنث )الّلتان (                                                              

 الجمع           المذّكر )الذين(                                          

 الّلواتي ( –المؤنث )الاّلتي                                                            

 المطلق )األُلي(                                                            
 )من(                   الموصوالت العاّمة                    للعاقل             

 لغير العاقل                    )ما(                                                  

 ذو( –أيًّ  –للعاقل وغير العاقل               )ذا                                              

وُيَعدُّ االسم الموصول أداًة واضحًة من أدوات اإلحالة التي تعمل على تماسك النّصِّ وترابطه ؛         
, وتتحّقق إشارّيته إذا ما دلَّ  وذلك لكونه يحّدد دور المشاركين في الزمان والمكان داخل المقام اإلشاريِّّ

ّصِّ , وينطبق هذا على الموصوالت مع صلته على ذات أو مفهوم جرت اإلحالة عليه بعد ذكره في الن
المشتركة عادة , بينما يكون االسم  الموصول المختصُّ إحاليا إذا ماعاد على محال إليه سابق له عادًة 

.(50) 

وال تختلف األسماء الموصولة عن غيرها من أدوات االّتساق اإلحالية في كونها تقوم بعملية       
صة , ومفهومها ال يّتضح إاّل من خالل ما تحيل إليه , وهي التعويض , وهي ال تحمل أي داللة خا

تقوم بعملّية الربط االّتساقّي من خالل ذاتها ومرتبطة بما يلحقها وهي صلة الموصول , التي تصنع 
ربطًا مفهومّيا يجمع بين ما يسبق االسم الموصول وما يأتي بعده , ويشير النحويون إلى أّن صلة 

  (51)معلومة للمتلّقي قبل أّن يذكر االسم الموصول . الموصول ينبغي أن تكون 
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 أدوات المقارنة : -د

وتنقســم إلــى :" عامــة يتفــرع منهــا التطــابق والتشــابه واالخــتالف وإلــى خاصــة تتفــرع إلــى كميــة وكيفيــة    
ارة وأدوات المقارنـــة نقـــوم بوظيفتهـــا االتســـافية كغيرهـــا مـــن أدوات اإلحالـــة )الضـــمائر وأســـماء اإلشـــ (52)"

 وأسماء الموصول ( 

 المبحث التطبيقي: التعريف بالشاعر وتطبيق أنواع اإلحالة على القصيدة :

 -التعريف بالشاعر:-1

ُرنا يوم         م  في طرابلس بقرية شط الهنشير في فترة االحتالل اإليطالّي , 1938مارس  7ُولِّد َشاعِّ
أبيه وترحيله إلي إيطاليا وترك أوالده لكفالة وعاش والده )محّمد البغدادّي( محنة اليتم  بعد أسر 

الثانوية , ثم  األقارب, وتلقى شاعرنا  تعليمه األّول في معهد أحمد باشا الدينّي, حيث نال منه الشهادة
م حصل 1971م   وفي سنة 1965حصل علي درجة الليسانس من كليه اللغه العربية بمدينة البيضاء 

لشرف األولى  من جامعة األزهر وعند عودته إلى طرابلس شغل عدة علي درجة الدكتوراة مع مرتبة ا
مناصب في التدريس الجامعي,ويعمل حاليا أستاًذا بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب بجامعة 
طرابلس,وشارك في عدة مهرجانات ومنتديات شعرية وأدبية منها مهرجان الشعر العربي الفرنسي 

 .(53)م 2010سنة  وعكاظية الشعر العربي بالجزائر
 شعره:   

م ضمنَّه قصائد متنوعة منها :)أشواق 1999له ديوان )علي جناح نورس ( صدر في سنة        
مهاجرة  الي الحبشة (الذي وصفها الشاعر والناقد المصري فاروق شوشة بأنها إنجاز شعريٌّ يحسب 

ا عددا من القضايا العربية التي لصاحبها وصفحة بديعة من صفحات الشعر الليبي . وتناول شعره أيض
عكست  فكرة  القومي كما في قصيدة )غزه تحت النار( , و)هكذا موت الرجال( و )أين حكام العرب 

م نشر الشاعر قصيدة نثرية بعنوان الصلح والحياة في مناجاة لوطنه ليبيا بعد 2012وفي يناير  (54)؟(
والمضي قدما لبناء الوطن والقصيدة التي نحن بصدد  فبراير, يدعو فيها أبناء وطنه للمصالحه 17ثورة 

دراستها دراسة تحليلية وفق المنظور اللساني األسلوبي للكشف عن مالمح التماسك فيها هي من 
القصائد القومّية التي جسدت قومّية الشاعر حيت يتحسر على أرض فلسطين أرض النبوة, مسرى 

قبلتين وثالث الحرمين األرض التي اغتصبها اليهود وُأولى ال -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
والصهيانية وأنكروا أنها أرض العرب, والقصيدة جّلها أسلوب استفهامي إنكاري اليخلو من مسحة 
التعجب والدهشة والتهكم لما آل إليه حالنا من الضعف واالنكسار . واالستفهام أحد أبرز األبنية 
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رة من صور المشاركة بين الشاعر والمتلقي ذلك ألن فيه معنى التركيبة في هذة القصيدة , وهو صو 
 الطلب والجدلية الحركية بين المبدع والمتلقي .

للشــاعر العربــّي الليبــّي عبــد  (55)وقبــل أن نبــدأ بدارســة اإلحالــة فــي قصــيدة :)أيــن حكــام العــرب؟ (       
سة ,ونوردها دون مراعاة للسواد والبياض المولى محمد البغدادّي نورد القصيدة كاملة ,ألّنها موضوع الدرا

اختصـــاًرا للمساحة,ونضـــع عالمـــة الشـــرطة المائلـــة بـــين األســـطر الشـــعرية وعالمـــة)   (بين التوقيعـــات 
المكونــة لهــا.أين حكــام العــرب ؟  يافلســطين النبــوة  زلزلــي األرَض التــي تحتــك إن  صــارت عــدوة  فجــري 

لذي يكبرنـا عزمـًا وقوة إنـه الجيـل الـذي يثـأر منـا ولنـا نحـن األرض بجيٍل غاضٍب أقوى فتوة  إّنه الجيل ا
ــقِّط حكــام العــرب     ماالــذي يجــري علــى أرض النبــوة  أفتوحــات  مــن هللا  العــرب  إنــه الجيــل الــذي ُيس 
جديــدة  أم بقايــا معجــزاٍت قدســية برزت مــن خلــف أعمــاق الســكون أرأيتم وســمعتم وشــهدتم أي مهــر ذلــك 

لتحرر إّنه المهـُر الـذي يصـنعه األحراُر والثـواُر حقًا إّنـه المهـُر الـذي نحتاجـه المهر الذي يدفع من أجل ا
نحـــن  لنبقـــى    لســـُت أدري ماالـــذي يجمـــع أشـــتاَت العربِّ لـــو تهـــاوى ذلـــك البيـــت المقـــدس؟وتولى النفـــقِّ 
المشــؤوم تنفيــَذ المهمــة هل ســنبني مســجًدا أقصــى جديدا,ولمن؟  ويعيــُد الــدور هوالكــو وقيصــر  ويضــيع 

نصر في حطين من كف العرب لسُت أدري ماالذي حلَّ بهم نبشوا قبـر صـالح الـدين واسـتلوا سـالحه  ال
وبــــــــه انهــــــــالوا علــــــــى انفســــــــهم طعنــــــــًا وضــــــــربًا  كلهــــــــم ينشــــــــد حربًا ويريــــــــد المــــــــال نهبًا ويجيــــــــد الحكــــــــم 
ــــــــورة الحــــــــر  ــــــــوري ث غصــــــــبًا   ياعروق المســــــــجد األقصــــــــى بأعمــــــــاق الصــــــــخور  فجــــــــري األرض وث

مغيــر وانتهــازي حقيــر  واقــذفي فــي صــدرنا العــاري شــواظًا مــن ســعير  لنــذوق النــاَر  الغيور واخســفي كــل
والعاَر ونثأر  ويعود األمرللشعب ويبقى :هللا أكبر   أنا الأذكـُر إالَّ أننـي عبـد  وأبـائي عبيـد عربّي غيـر 

لـنفط وال القـدس أّن العربّي الحّر مقطوع الوريد  في حقول النفط كـم أحرقـُت مـن مجـد تليـد أه لـو لـم نبـع ا
والَذمة حكام العرب    ياعرب  أرجال نحن حقًا أم تماثيـل هزيلـة  أذبـاب نحـن أم أشـباه جـرذان قتيلـة  
مــــن تــــرى نحــــن لنحيــــا تحــــت أقــــدام ثقيلة نعبــــد الشــــيخ الــــذي يملــــك قطعــــان القبيلــــة  دون إدراك ووعــــي  

نرهـب خصـمًا  كخـراف بـرؤوس ياعرب   نحن الشيء ولدنا هكذا صمًا وبكمًا  إننا منـذ قـرون لـم نعـد 
مــــــــن عجــــــــين  همهــــــــا أن تكســــــــب الرعيــــــــان والديــــــــدان لحمــــــــًا  فمتــــــــى يصــــــــحو الضــــــــمير الحــــــــرُّ فينــــــــا 
ياعرب؟   جرجروا قادتنا للصلح قلنا فلنصالح كلنا جاء يصافح ويعانق ويسامح  وتسابقنا إلـى القـدس 

الهـي والمسـابح فإذا بالصـلح وأنشدنا مدائح كم شفيع ورسول بالهوى غاد ورائـح  وتصـالحنا وأصـلحنا الم
غـــارات وقصـــف ومـــذابح  إنـــه صـــلح األفــــاعي   واألفـــاعي التصـــالح   فجري ثورتـــك الحمـــراء يادنيــــا 
الحجــارة لتكون الطلقــة األولــى لمــيالد الحضارة فالحصــى النــازف مــن أشــبالنا لــيس حجارة بــل صــواريخًا 

ميذ الحجارة....أين انتم؟  ياشموعا تحرق العار وألغامًا ستجتاح القذارة  وزغاريًدا وأعراًسا وفتًحا   ياتال
الـــذي نحـــن جلبنـــاه إلـــيكم أي نعم....نحـــن جلبنـــاه إليكم فـــي وعـــود وافتـــراءات كـــذبناهاعليكم في بطـــوالت 
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شـــهدنا زيفهـــا نحـــن وأنتم أبعـــدوا األصـــنام واألوثـــان ياأحرارنـــا عنـــا وعـــنكم وأثـــأروا للشـــرف المنهـــار ال فـــي 
سـيد يملـك عبـده  حاكم يغتـال جنـده   غير أنَّـا ياتالميـذ الحجـارة قدكـذبنا  القدس وحده كلنا في الهم قدس

وصدقتم وســـــــكتنا ونطقتم ورضــــــــخنا وامتنعتم فهبطنـــــــا وارتفعتم هكــــــــذا نحــــــــن وأنـــــــتم  فتعــــــــالوا ياتالميــــــــذ 
الحجــارة نحرق الظلــم الــذي يجمعنــا نحــن وأنتم ننشــد الفجــر الــذي يجمعنــا نحــن وأنتم نكســر القيــد الـــذي 

 وأنتم أي نعم نحن وأنتم أي نعم نحن وأنتم   يرهبنا نحن 

هـــذه القصـــيدة مـــن الشـــعر الحـــرِّ الـــذي اليتقّيـــد فيـــه الشـــاعر البـــالوزن وال بالقافيـــة, عـــرض الشـــاعر فـــي  
قصيدته التي تتكون من سبع شرائح العديد من اإلحاالت التي تعمل على اتساق األسطربعضـها بـبعض 

نوع اإلحالــة لكــي يكــون كــل ســطر مــرتبط بالــذي يســبقه ,وســنبين أهــم وســائل االتســاق اإلحاليةالمختلفــة,و 
 األكثر حضوًرا في النص )القصيدة(الموضوعة بين أيدينا من خالل هذا الجدول التوضيحي: 

 نوع اإلحالة العنصر المحال إليه وسيلة اإلحالة اإلحـــــــــالة
 نصية قبلية فلسطين ضمير متصل )ياء المخاطبة( زلزلي
 نصية قبلية األرض اسم الموصول التي
 نصية قبلية فلسطين ضمير متصل  تحتك
 نصية قبلية األرض ضمير مستتر )هي( صارت
 نصية قبلية فلسطين ضمير متصل  فجري 
 نصية قبلية الجيل الغاضب المقارنة أقوى 
 نصية بعدية الجيل الغاضب ضمير متصل  إّنه
 نصية قبلية الجيل الغاضب اسم الموصول الذي
 نصية قبلية الغاضبالجيل  ضمير مستتر  يثأر
الشاعر ومن يتحدث  ضمير متصل  مّنا

 باسمهم
 مقامية

الشاعر ومن يتحدث  ضمير متصل لنا
 باسمهم

 مقامية

الشاعر ومن يتحدث  ضمير منفصل نحن
 باسمهم

 مقامية
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الشاعر ومن يتحدث  ضمير متصل  يكبرنا
 باسمهم

 مقامية

 نصية قبلية الجيل ضمير مستتر يكبرنا
 نصية قبلية الجيل الغاضب ضمير مستتر يسقط
 نصية قبلية )ما( الشيء اسم موصول الذي
 نصية قبلية ما الشيء الضمير المستتر يجري 
 مقامية جمع المخاطبين ضمير متصل أرأيتم

 مقامية جمع المخاطبين ضمير متصل وسمعتم
 مقامية جمع المخاطبين ضمير متصل وشهدتم

 نصية قبلية المهر البعيداسم اإلشارة  ذلك
 نصية قبلية المهر اسم الموصول الذي
 نصية قبلية المهر ضمير مستتر )هو( يدفع

 نصية قبلية المهر الضمير المتصل)الهاء( يصنعه
الشاعر ومن يتحدث  الضمير المستتر )نحن( نحتاجه

 باسمهم
 مقامية

 نصية قبلية المهر الضمير المتصل )الهاء( نحتاجه
ذات الشاعر  الضمير المستتر )نحن( لنبقى

 والمخاطبين العرب
 مقامية

 مقامية ذات الشاعر الضمير المتصل )التاء( لست
 مقامية ذات الشاعر الضمير المستتر )أنا( أدري 
 نصية قبلية )ما( الشيء اسم الموصول الذي
 نصية بعدية أشتات العرب الضمير المستتر)هو( يجمع
 نصية بعدية البيت المقدس اإلشارة البعيداسم  ذلك

 مقامية ذات الشاعر و العرب الضمير المستتر )نحن( سنبني
 مقامية العرب الضمير المتصل بهم
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 مقامية العرب الضمير المتصل  نبشوا
 مقامية العرب الضمير المتصل  استلوا
 مقامية العرب الضمير المتصل  انهالوا
 نصية قبلية العرب الضمير المتصل  أنفسهم
 نصية قبلية العرب الضمير المتصل  كلهم
 نصية قبلية كلهم الضمير المستتر )هو( ينشد
 نصية قبلية كلهم الضمير المستتر)هو( يريد
 نصية قبلية كلهم الضمير المستتر )هو( يجيد
 نصية قبلية عروق المسجد األقصى الضمير المتصل  فجري 
 نصية قبلية عروق المسجد األقصى الضمير المتصل  ثوري 

 نصية قبلية عروق المسجد األقصى الضمير المتصل  اخسفي
 نصية قبلية عروق المسجد األقصى الضمير المتصل  اقذفي
 مقامية الشاعر و العرب الضمير المتصل  صدرنا
 مقامية ذات الشاعر و العرب الضمير المستتر )نحن( لنذوق 
 نصية قبلية لفظ الجاللة المقارنة أكبر
 مقامية ذات الشاعر الضمير المنفصل أنا

 مقامية ذات الشاعر الضمير المستتر )أنا( الأذكر
 مقامية ذات الشاعر الضمير المتصل  انني
 مقامية ذات الشاعر الضمير المتصل  أبائي
 مقامية ذات الشاعر الضمير المتصل  أحرقت
 مقامية ذات الشاعر و العرب المستتر )نحن(الضمير  نبع

 نصية قبليه ذات الشاعر والعرب احالة بالمقارنة بالمشابه كخراف
 مقامية ذات الشاعر والعرب الضمير المستتر )نحن( لنحيا
 مقامية ذات الشاعر والعرب المقارنة أشباه
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 مقامية ذات الشاعر و العرب الضمير المستتر )نحن( نعبد
 نصية قبلية الشيخ اسم الموصول الذي
 نصية قبلية الشيخ الضمير المستتر)هو( يملك
 مقامية ذات الشاعر  العرب الضمير المتصل ولدنا
 مقامية ذات الشاعر والعرب اسم اإلشارة هكذا
 مقامية ذات الشاعر والعرب الضمير المتصل إننا
 مقامية والعربذات الشاعر  الضمير المستتر )نحن( نعد
ذات الشاعر  الضمير المستتر)نحن( نرهب

 والمخاطبين العرب
 مقامية

 نصية قبلية الخراف الضمير المتصل همها
 نصية قبلية الخراف الضمير المستتر )هي( تكسب
 مقامية ذات الشاعر و العرب الضمير المتصل فينا

 مقامية األعداء الضمير المتصل جرجروا
 مقامية ذات الشاعر و العرب الضمير المتصل قادتنا
ذات الشاعر  الضمير المتصل قلنا

 والمخاطبين العرب
 مقامية

 مقامية ذات الشاعر والعرب الضمير المستتر)نحن( فلنصالح
 مقامية ذات الشاعر والعرب الضمير المستتر)نحن( كلنا
 نصية قبلية كلنا الضمير المستتر )نحن( جاء

 نصية قبلية كلنا الضمير المستتر )هو( يصافح
 نصية قبلية كلنا الضميير المستتر )نحن( نعانق
 نصية قبلية كلنا الضمير المستتر )نحن( نسامح
ذات الشاعر  الضمير المتصل تسابقنا

 والمخاطبين العرب
 مقامية

 مقامية ذات الشاعر و العرب الضمير المتصل أنشدنا
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 نصية قبلية شفيع ورسول المقارنة غاد ورائح
 نصية قبلية الصلح المقارنة الصلح غارات

 نصية بعدية الصلح الضمير المتصل أنه
 نصية قبلية  األفاعي الضمير المستتر التصالح
 مقامية ذات الشاعر و العرب الضمير المتصل أشبالنا
 نصية قبلية الحصى الضمير المستتر)هي( ستجتاح

 مقامية تالميذ الحجارة الضمير المنفصل أنتم
 نصية قبلية تالميذ الحجارة الضمير المستتر )هى( تحرق 
 مقامية ذات الشاعر واالعرب الضمير المتصل  جلبناه
 نصية قبلية العار الضمير المتصل  جلبناه
 مقامية الشاعر وجمع العرب الضمير المتصل  كذبناها
 نصية قبلية الوعود واالفتراءات الضمير المتصل  كذبناها
 مقامية جمع المخاطبين الضمير المتصل عليكم
 مقامية ذات الشاعر و العرب الضمير المتصل شهدنا
 نصية قبلية البطوالت الضمير المتصل زيفها
 مقامية تالميذ الحجارة الضمير المنفصل انتم
 بعديةنصية  األحرار الضمير المتصل ابعدوا
 مقامية ذات الشاعر والعرب الضمير المتصل احرارنا
 مقامية ذات الشاعر والعرب الضمير المتصل عنا
 مقامية تالميذ الحجارة الضمير المتصل عنكم
 مقامية تالميذ الحجارة الضمير المتصل أثاروا
 نصية قبلية الشرف الضمير المتصل وحده
 مقامية الشاعر والعربذات  الضمير المتصل كلنا
 نصية قبلية السيد الضمير المستتر )هو( يملك
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 نصية قبلية السيد الضمير المتصل عبده
 نصية قبلية حاكم الضمير المستتر )هو( يغتال
 نصية قبلية حاكم الضمير المتصل جنده
 مقامية ذات الشاعر والعرب الضمير المتصل إّنا

المتكلمين جمع  المقارنة كذبنا وصدقتم
 والمخاطبين

 مقامية

جمع المتكلمين  المقارنة سكتنا ونطقتم
 والمخاطبين

 مقامية

جمع المتكلمين  المقارنة ورضخنا وامتنعتم
 والمخاطبين

 مقامية

جمع المتكلمين  المقارنة فهبطنا وارتفعتم
 والمخاطبين

 مقامية

 مقامية تالميذ الحجارة الضمير المتصل تعالوا
 نصية قبلية الفجر الموصولاسم  الذي
ذات الشاعر وتالميذ  الضمير المتصل يرهبنا

 الحجارة
 مقامية

 نصية قبلية القيد الضمير المستتر  يرهبنا 
ذات الشاعر وتالميذ  الضمير المتصل يجمعنا

 الحجارة
 مقامية

 نصية قبليه الفجر الضمير المستتر  يجمعنا
 

االتساق اإلحالية في قصيدة ) أين حكام العرب؟( للشاعر عبدالمولى من خالل التطرق إلى وسائل 
 محّمد البغدادّي يتضح لنا مايأتي :

( حالة 61كان لإلحالة الخارجية )المقامية( حضور قوي , حيث بلغ عدد اإلحاالت الخارجية ) •
% ولقد كانت الضمائر المستخدمة في القصيدة التي تحيل إلى خارج 52.58, أي بنسبة
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النص هي الضمائر المنفصلة والمتصلة والمستترة والمحال إليه بصورة عاّمة في القصيدة 
 حدث باسمهم من العرب وهو الغالب على هذه المدونة .يكون الشاعر ومن يت

% وكان الحضور 47.41( حالة , أي بنسبته 55اإلحالة النصية وقد كان عدد حاالتها ) •
% وهذا بتوظيف  43.10( حالة مانسبته50األقوي من هذا النوع لإلحالة النصية القبلية بعدد )

صلة والمستترة وأدوات المقارنة   وكانت عناصر االتساق المختلفة كالضمائر بـأنواعها المت
 الضمائر بأنواعها أكثر حضوًرا من غيرها .

أما اإلحالة النصية البعدية فكانت األقل حضوًرا من اإلحالة النصية القبلية باستعمال الضمائر 
 %.4.31( إحاالت أي بنسبته 5المتصلة , وكان عددها )

خدام الضمائر غلبت على هذه المدونة , ولعّل ونخلص في األخير أن اإلحالة الضميرية باست
ذلك راجع إلى أّن هذا النوع من اإلحالة مناسب لطبيعة الّنص و حالة التّذمر الذي يعيشها 
البغدادّي لهذا استدعت هذه األدوات لتلك األغراض ومايهّمنا من هذا اإلحصاء والتحليل هو 

معنى الكلّي للنّص من خالل تموضعها أّن هذه األدوات اإلحالّية قد ساهمت في تشكيل ال
داخله , وعالقة المرجعية التي تحملها في كل موضع ألقطاب معينه يرتكز عليها النّص 

 ويجعلها حاضرة مستمرة مشكلة الداللة العاّمة , مّما أّدى إلى اّتساق النّص .
 

 النسب المئوّية ألنواع اإلحالة
 
 
 
 
 

 

 الهوامش :

 .17قضايا في اللغة واللسانيات وتحليل الخطاب : .1
 .  103ينظر علم لغة النص ,سعيد حسن بحيري :  .2
 .75علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : .3
 .62مدخل إلى علم النص ومجال تطبيقه :  .4

    47.41% 

4.31% 

          52.58% 

 

    4.31% 
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 المرجع نفسه .  .5
 .181بحث في مفاهيم النص ومعايير النصية:  .6
 .5لسانيات النص :  .7
 . 87سميائيات النص األدبي :  .8
 .140تحليل الخطاب :  .9
 .66دور الكلمة في اللغة  : .10
 . 12 11مدخل إلى علم لغة النص , تطبيقات نظرية : .11
 .283التناص ,نظرية النص األدبي: .12
 مادة : )حول(. 1056-1055 12لسان العرب : .13
 209المعجم الوسيط  :  .14
 .1063االحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في النص القرأني  : .15
 .58ينظرقضايا في اللغة واللسانيات وتحليل الخطاب  :  .16
 172النص والخطاب واالجراء, روبورت دي بوجراند : .17
 43علم الداللة  : .18
 .36ينظر تحليل الخطاب : .19
 .17-16لسانيات النص : .20
 .118نسيج النص : .21
 .1064اإلحالة بالضمائر  : .22
 .529ينظر :اإلحالة في نحو النص : .23
 366ينظر: اجتهادات لغوية: .24
 .238ينظر تحليل الخطاب : .25
 40 1علم اللغة النصي: .26
 .117ينظر نحو النص  : .27
 119-118نسيج النص  : .28
 .366ينظر :اجتهادات لغوية : .29



)
ّ
 من خالل قصيدة للشاعر )عبداملوىل البغدادي

ِّ
 د.ناجية صالح محمد المعلول اإلحالة ودورها يف متاسك النص

 
   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -المؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة العربية بكلية اآلداب 

  

195 

 .582الخطاب :ينظر المصطلحات األساسية في لسانيات النص وتحليل  .30
 .230ينظر: النص والخطاب واإلجراء : .31
 .366ينظر :اجتهادات لغوية : .32
 .119نسيج النص  : .33
 .238تحليل الخطاب  : .34
 .256المرجع نفسه : .35
 .230ينظر :النص والخطاب واإلجراء  : .36
 .18لسانيات النص  : .37
 .532ينظر : االحالة في نحو النص  : .38
 .18ينظر لسانيات النص  : .39
 .137 1النصي  : ينظر :علم اللغة .40
 .1069ينظر:االحالة بالضمائر ودورها في تماسك النص القرآني : .41
 .87ينظر :المصطلحات األساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب  : .42
 .118-117ينظر : نسيج النص : .43
 .533ينظر :اإلحالة في نحو النص ,أحمد عفيفي ,  .44
 .19ينظر : لسانيات النص , محمد خطابي : .45
 .124العربية : جامع الدروس .46
 .129ينظر : النحو الميسر  : .47
 .174ينظر : شذور الذهب في معرفة كالم العرب: .48
  126-124ينظر :جامع الدروس العربية  : .49
  39ينظر :علم لغة النص واألسلوب : .50
 .535ينظر : االحالة في نحو النص : .51
 .119لسانيات النص : .52
 . 45 1ينظر معجم األدباء والكتاب الليبين المعاصرين : .53
 .151ينظر ديوان على جناح نورس : .54
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 يف الشعــــر العربي الليبي الفصيـــــح تـــــآزر الوظائــــــف اللغـــــوية
 أمنوذجا   ( ألمحد الشارفوجمد)أمة قصيدة 

 

 تحي الهادي علي الجغمنِّيد.ف

 كلية اآلداب

 جامعة الزاوية

 

 الفدد ا الهدد  ا  الم ددل ال  لدد  الحمددهلل ذ  ا ال ددم المواددج  المفددهلل الالاددج    الهدد     ال دد  ا  
 الب  ا  نحمهلله  نهتههلليه  نهت فاه  ن و  ب ذ من شا ر أنفهو   سائ ت أعم لو .

 أّما بعد:
لددّ ه  ددله الهللراسدد  ل ددوه ع دد  مددوهب نحددو الددوح   وخددفه لأع دد   لددهلل، م ت دد  ل تح ادد  ال  ددوا  

بردد   موف دد  عبددا أ ادد ت  م دد  ج   ل أ  الددوح الردد اا لددار ألتدد را  لددا  (1)لاهددا الفم دد   دد  الددوحل
شدد ا،    منمدد   ددو رال،دد  لددت لا لددي نهددافه  ايشددا ة  لو  ددهلل لددي عم ادد   و بهدد  ال   دد ت التددي لددا    ددان 

 .(2)الهوا ا  ايلهللاثل
  هلليم   ي وا الراخ عبهللال   ا الفاج ني لإْ  عمهللت إل  ألفد   لف  تهد  لتبدج ب  ده  ب  د   مدن 

 ، وا أي    لاع ا أ  مم   و  (3)و لا لتن خو ا شائ   لهللع  به مؤلف  لغاا أ  لتوخ  لاه  م  ني الوح
أخ  لي أ  يهللق الوها  ، مض المه ل لي لوخي الم  ني التي عالا: أ  لت ل أجماة الت ه  ،دهللخ  

 .(4)ب  ه  لي ب ض  ،رتهلل ارلب ط ث ٍ  لاه  بأ ال
الح لد  ي دهلل ألدهلل اي واد  ايس سدا  التدي ل م ا لو  لو  الر ا  وخفه لو   ل و،    لّ  الوحو لي  دله 

يوب ي االعتم   ع اه  لي لفهااه  ي  ال    ت الوحو،  لي الوح ع د  مهدتواه ايل دي  دي التدي لح د  
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دددهلل لواك،ددده  أنمددد ط التتددداار لاددده   لح دددا  أ واتددده الت دددو،ا،   الامم،ددد    ع ددد  مهدددتواه الاأسدددي  دددي التدددي لوله
دددر  واددد   الدددوح الهللاللاددد     دددهلل نتوسدددج لدددي مفهدددوه الوحدددو بحاددد  يردددم  لم سددد ه  الهددد  ه    دددلا   ددده يؤسه

 .(5)موهوم  ال واعهلل ال ولا   ال الا   التا ابا  التي لح ا  وا  الوح لي لااب   انهف هل
 مددن  ودد  يم ددن ال ددوا إ  نحددو الددوح يتودد  ا الددوحد  وخددفه  لددهلل،  الددهلل، لتدد كر أ  لتهدد لا أ  

 الل  التي يههللف إلاه  المبهللع.لتم سل  لهللاله التا ابا  لب   منت ج الهلل
لهددلا الفددن ألددهلل ال  مدد ت اي  ادد  لددي لابادد   )*(ل ردد عا ألمددهلل الردد رف (أمدد   مفددهلل) ل دد    دداهلل، 

  م  يم ن أ  لتو  أنمو ج   خ لح   ل ح ا ع   الر ا ال ابدي الف داف لدي  دوة مادما  (الر ا)اي  ي 
 نحو الوح.

 ي وا ألمهلل الر رف لي   اهللله:
 وط وووووو  مووووووب أّموووووو     عوووووو  حّيوووووو     وووووو   -1

 

  .(6)تمثّلوووووووووووووووووودب  ي وووووووووووووووووو   و   مووووووووووووووووووب        
 

  عووووووواطم    ووووووو طب    وووووووا    موووووووا ب لووووووو  -2
 

وووووووودع  و وووووووو    وووووووو      وأب ووووووووم    وووووووواج مووووووووب   
 

 و سوووووووووووت  ل   أ و ه     ووووووووووو   ي  مووووووووووو -3
 

 (7)ِ  و ست  ضووووووو      مووووووو    عليوووووووا  عوووووووب  ثووووووو    
 

   مووووو س با اوووووي  موووووا  وووووا    وموووووا  ت ووووو  -4
 

 (8)  كتوووووووووو   وآ وووووووووو    اووووووووووي  ت موووووووووو  آ وووووووووو   
 

  ووووووووو        يووووووووو ج  ووووووووود    ووووووووود   يعوووووووووت   -5
 

كمووووووووووا  ووووووووووبو   وووووووووو      ليووووووووووم با  وووووووووو     
(9) 

 

 و   ووووووووو ب    تووووووووو   با ووووووووو       امعووووووووو  -6
 

ووووو     سووووو      ووووو     ووووو        ووووو  مفوووووِ    ووووو  أما
 

 ط يقوووووووو     ّ ووووووووع   ووووووووي    يوووووووو      سوووووووو   -7
 

 (10)  وووووووا  وووووووا   موووووووب    يووووووو    (  يووووووو   )  ووووووو   
 

وووووووو ا -صوووووووو     ا   وووووووو   -مووووووووا  س  أو -8  و ل 
 

 (11) ووووووووووووووووووو ِ    ك وووووووووووووووووووا  و    ا  م تووووووووووووووووووو     
 

وووووووويّ ق   و  وووووووو  -9   يوووووووو ا  ووووووووا      مووووووووا   
 

ِ  وأي  يووووو    ووووود     ضوووووي   ووووو   ثووووو      ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ(12) 
 

   ووووووو  ذ ووووووو ج      ح  ت وووووووا   ووووووو  مد-10
 

 (13)بعووووود   اوووووم س    ووووو   ِ    موووووا    ووووو    ل ووووو    
 

ِو أس  ووووووووودع    لي ووووووووو   أسا  ووووووووو -11    ووووووووو ب
 

 (14) لع وبووووووو   موووووووب م ووووووود  وموووووووب حاووووووو   موووووووا  
 

  د ووووووووو  موووووووووب   ووووووووو    قووووووووو آس مع وووووووووب   -12
 

 (15)تلووووووووووووو    ا ووووووووووووودّ  و  يوووووووووووووا  ه  و  ووووووووووووو ط  
 

 ت ا ووووووووو    ووووووووو    تيوووووووووا   موووووووووب ت ّلووووووووود  -13
 

 بووووووووووا ّ    عّمووووووووووا بوووووووووو  مووووووووووب ِ وووووووووودّ      تعوووووووووو    
 

 عووووووووووووب    د وووووووووووو  و  موووووووووووواس  وتضوووووووووووو ي -14
 

  وووووووووووو ّ    لقووووووووووووا    وووووووووووو   وووووووووووو    و   طوووووووووووو    
 



 د.فتحي الهادي علي الجغمنِّي  الفصيح تـــــآزر الوظائــــــف اللغـــــوية يف الشعــــر العربي الليبي

 
   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -العربية بكلية اآلدابالمؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة  

  

200 

    دهلل اختد ر ل دا   ال  د  (16) ايما  ل  و  و ة لمد  ي دو   لدا ي دجل هللأ الر عا   اهللله بف   
 دد ا ل دد ل :  (17)  ي  التحادد  لددي  دد ه ال دداي مدد  يحاددي بدده ب  ددها ب  دد  ل(ح.ا.ا)المدد  ، الم فمادد  

م و  التتدا،ا  التبفاد   (لاوا)  هلا يؤ ا الف    .(18) ﴾ُر ُّ َ   َأ ْ  ِمْوَه  ِبَأْلَهنَ  َلَحاُّوا ِ َتِحاد ٍ  ُلاِهاُتاْ  َ ِمَ ا﴿
الحالادد   (مددن) الت هدداا لبوددي   ودده مددن أ ودد ة ال ا  دد     لتدد لي يتح دد  االلت دد ر  االعتددماك  ثددا جدد ةت 

لهدي ل مد  ع د  إكالد   ( 19)     ي التي لهم  عوهلل الوحد ،  دد)من( التبداهن(من أمه  ال اي)الف ر، لي  وله 
ؤ ا إل  االلت  ر  االعتماك  ثا جد ة البود ة ال دالي الم (20) المفم   لف ا ه   م و  الت هاا  التف اا

أي    ع    (ه  ث  ا)    لا م  له  الم فما  (21) الهللاا ع   المب ل   (لف ه )ع    ك   (لمثه )ل ف   
ِ اْلَمَثددُ  اْيَْعَ دد ﴾ال  ددو   دد ا ل دد ل   لرددأنه    ل هامدد   (23)ل التولاددهلل  لأا الوخددم مددن ا خدد   (22) ﴿َ ّلِلد

م ود  الت هداا لبود    دن  (ه ث  ا)مج م  لده الم فماد   (لف ه )سبح نه  ل  ل   لأ ى البو ة ال الي 
 .الر عا

 الددددد  ع ددددد  خ خددددد  الردددددية  (ر ح مدددددن اي ي)لدددددي  ولددددده:  (ر ح) جددددد ةت المددددد  ، الم فماددددد  
  لبودد    ودده  ددا خ خدد  ايخدد ق  ال دداا    هددله المدد  ، الم فمادد  أ دد ف المبددهللع اعتددماكا  (24)  ع دد رله

( الددهللاا لددي)بحدداف الفددا  ( ددا)آخددا  بوددي   ودده   عمددهلل لددي الباددا نفهدده إلدد  لحا،ددل ال ددماا المت دد  
ن ع   الهالا   مشب ع الحا   ب ل ا ال و،  لتوتب  له الحا    الل  الت هداا  التف داا لبودي   وده   مد

ع دد   (25) ﴾اْلَف ِسددِ انَ  َ ارَ  َسددُأ ِر،ُ اْ ﴿نهدد با  ددلا ايسدد وي مدد  ي ولدده ا ددُن جوددي لددي لفهددااه ل ولدده ل دد ل : 
ل  ،حهدددن التمددد ا الدددوا  لدددي  دددلا المو دددج أنددده (27)بّشدددب ع لا ددد  الهمدددم،  ا ا   (26) دددااة، الحهدددن الب ددداا 

 .(28)مو ج  عاهلٍل  مغ    لم ن ال وت لاه  كا  اشب عهل
أا  دو مو دج ل هداا  لو سدبه ا شدب ع ل همتده  المبدهللع أرا   ( عاهلٍل  اغ  ):   ا ف لي  وله

 إظه ر عهم   وي   وه  هلا ا شب ع ال ولي.
   لت لي يراع الوحُّ من الباا اي ا لي ل كر الولهللات ال  و، : الم فما   ال الا   التا ابا  

  له لا    نت ج      الل  الت هاا  االلت  ر  االعتماك.
ا المبدهللع جم د    ثا ج ة الباا الث ني من الدوحد لحاههده ع  فد  الف دا  االعتدماك  الت هداا  لهد د
من الولهللات ال  و،  الموتف  لهله ايل سار لحا  ع   لتداار ا شدب ع ال دولي لدي  ولده: ) عد  مو 

 ه الف عدد   لددهلله     ددأ(ال دد لي)ب ل ددف   (الددو ن)الددو ُن ال دد لي( لاددؤ ا بدده  اللدد  الت هدداا    اددهلل الف عدد  
    ال دددف  ال يحهدددن الهددد وت ع اددده لدددي نفدددر الرددد عا  ال يدددتا بددده الم وددد  الوجدددهللاني لمددد  يحم ددده مدددن 
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مر عا الح   الو  لهلا الو ن  ي وا سابو،ه للاي اسا ال يحهدُن ع اده عودهلل ا الهد وت لتد  ي دفوه  
لي الباا نفهه مدن  ولده  (م ) أ ى أس وي الوفي  د  (29) لت  ي اا  خفه عوهلل ا  أنهه به يتا الم و ل

 ددو، نفددي الت دد  ا ع دد   وددي   ددن الردد عا  لمدد  لؤ يدده  ددله اي ا، مددن  ددو، لددي الوفددي  ي ددوا  (لمدد  ب  ددوا)
  ل لفم ددد  (30)سدددابو،ه إ د المدددتت ا لإ ا  ددد ا: َلَ دددَ : لوفاددده لدددا يف ددد .... م ا  ددد ا ل دددهلل ل ددد : لوفاددده مددد  ل ددد ل

   التددي عمددهلل (مدد )المؤ ددهلل، عوددهلل سددابو،ه لحتدد ج إلدد  نفددي  ددوا    ددي الوظافدد  ال  و،دد  التددي لؤ يهدد  اي ا، 
المبهللع إل  اختا ر       غاا   لوفي الت   ا عن  وي   وه نفا   م      لي استف ب   عو، الدو ن    دو 

  اي من الت هاا  االعتماك  االلت  ر.
   هلل أ  أثبا المبهللع لبو    وه التف ني  ا خ   ل و ن ب ا   الوفي  انت   لُاْهِهَا خف ت 

هلل ع    .(31)خ  لها اللمام  ب ا   أل   المت   لان  ،ؤ ِه
ثا يواخ  اظه ر انف  الت الت هاا  االلت  ر  االعتماك  بوي   وه لي الباا الث لد  ب سدت م ا 

  (است اجوا ....استوه وا)لي  وله  (استف  )خا   
لهبدد   وددي   ددن الردد عا لوفددهلل،     ددا ال لااخددي لاهدد   ال لبدد  ؤ   دد  ي تور دد  ا سددااع  ا  ددهللاه  

  (32)  ي وا ا ن م لل:لمن م  ني اسدتف   موال د  الت د ل(استف  )م و  مهتف   من البوا  ال الا    و 
أا الهاع  ي وا ا دن ع دفور لالِ ْ فد :   ولدل انتدمع  اسدت   أخدله   (33)  ي خا    ال  ع   الِ ْ َف 

 .(34)بهاع ل
ى شددف ع   وددي  لت ددف الهلل دد  لددي اختادد ر  ددلا البودد ة ال ددالي الددلا ي رددم مددن خ لدده عددن مددهلل

مو دوع )  وه   ه لتها  مخ خها  ع مها   لي الباا اللا ي اه لدت لا الم د ني  وخدم  ودي   وده 
  بدددأنها م فدددم، ال ُلمددد رى  ال ُلفددد رى  ال ُلبدد رى  لهدددا يفم دددو   دددان خدددووف الم ددد رف (الف ددا  االعتدددماك

 ا  الحاي. آ ا ه    ان لوو  الحاي  ال ت ا  لاهوا  هلل ا  أج ل   يمتهوو  ال ت 
 ،م ددي ألمددهلل الردد رف لددي خددود نهمدده بحرددهلل المفددا ات الم فمادد   اي وادد  ال ددالا   اي  ات 
ال  و،دد   لااهابهدد  لتتدد كر جما دد   لددي خ دد   الالت الف ددا  االعتددماك   مدد  لددو  دد    ا دد     ددان يهلليدده  ددوا 

ي ت اه ع دا الوحدو  الراخ عبهللال   ا الفاج ني لاع ا أ  لار الوها إال أ  ل ج    مل الو ج اللا 
 ل م  ع    واناوه  أخوله...   لل أنه  ال ن  ا شائ   يبت اه الو ظا  وهمه غادا أ  يوهدا لدي  جدوه  د  
بددد ي  لا  ددده  لاُوهدددا لدددي ال با..... لدددي الرددداط  الفدددماة ..... لدددي الحددد ا....لا اف لتددد  مدددن  لدددل 

 .(35)مو  ه  ،فية به لا  يوب ي لهل
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مبهللع ع   الم و  الم فمي مج التردباه لدي لح اد   اللد  االعتدماك  لي الباا ال  مر اعتمهلل ال
 الف دددا  لددد لبوا ر  مددد  ي دددوا ا دددن موهدددور لرأا الردددية  ل ودددهلل انف ددد ر الوبددد ت مدددن اير  يهدددم  بددد  ر، 

   المبددهللع يا،ددهلل  ودد  أ   ودد    ودده ال ي الددو  أ ندد   رجدد ت (36)الوبدد ت  لبدد  ر، الرددية أ ا مدد  يبددهللأ م ددهل
شيٌة ل هلل كاا بهب  الم   هلل، ال د      ادوها    دهلل عبدا عدن  دلا الم ود  ب سدت م ا  الاأا   م   هللا موه

 .(37)ب ة الف ر، الهللال  ع   الهببا 
 ج ة الترباه ب لتد ف المت د    دد لمد ل الم دهللر،     دهلل  د   الرد عا   ا د   لدي اسدت م ا التد ف  

ينهدد  لف دد  المرددبه بدده  مدد  لددو  دد    ددو المرددبه ل ا دد   ي ددوا الردداخ عبددهللال   ا  (هددأ ه ) عددهلله الترددباه  ددد 
   المبهللع أههدهلل مدن أ ا البادا أ   ود    وده ال ي الدو  الادأا (38)الفاج نيل. ي و   جه الربه لاه   و،   

لهددد  الردددبه ال دددوا بّكالددد  ظددد ه  ( دددوا ر الادددأا) دددوا ر( لتادددم ي دددو  إكالددد  )ب سدددت م ا الم وددد  الم فمدددي 
 ال ا ؟!

   ددلا ل لددا الم ودد  الم فمددي ) ددوا ر( مددج الم ودد  الددوظافي ي ا، الترددباه ع دد  انتفدد ة ظهددور 
أ ن   رج ت الاأا عوهلل  وي   ن الر عا   لي الباا اله  ا يوت   المبهللع ل عتم   ع   الامم،  لي 

لا ا نفد ك الدلا ان دهات     الل  الت هاا  الف ا  االعتماك  لف   من الف م   ال ا ا  رمما   وما   له
لاه ال ا    لحا  ا    الهلل   م  ال ل من ايك ا الرا،ف رمما   يوا     م ا     لالامُم الرد اُا مالب د   

  لدّ د ألمدهلل (39)ه  االرلب ط ب لتفا   الر ور،  التي ي  ناه  الر عا   التدي لمدوف ايشدا ة م دمى خ خد  ل
ه لدي لدهللل  مرد عاه  مله سده بد لف ا  االعتدماك مدن خد ا رمدمه الر رف  هلل ُ لِهد  لدي الت بادا عدن لفا تد

    ددللل رمددمه الددهلليوي    ددو رمددم شدد ع عوددهلل أغ دد  الردد ااة لل ددهلل  دد   التددااث (الف م دد  ال ا ادد )ال دد   
 .(40)الهلليوي لي    ال  ور  لهللى    ايما م هللرا  س ا   من م   ر ا له ه الر اال

 لح  ا  ل للين جم ها  ا   ال ا     ا س ه لا ي ن  ر   المبهللع لي الباا الث ني الم  ي ب
جم      ا،      جم    ي وه ع   ل ر،خ الث  ل   ال     اي ي الوالهلل  لمول ع ا م   ب  ا س ه لوارثدوا 

 لوو  الر ا  اي ي اللا لا يمُحٌه ل    ال  ور  لا ي ُم عوه الممن.
ب دد  اي ُي  الردد ُا  لددهلل، ايمدد   ثددا خدددتا   رغددا مدد  ل اه ددا لدده اي  دد   مددن ث  لدد ت م ت فدد 

المبهللع الباا بأ  ج   ش عا الو ن ألمهلل رلا  المههلل ا رمما    واد   مدن رمدوك التواخد   دان الم  دي 
 الح  ددا   لددل لددي إ دد ر رمم،دد  الر  ددا    ،هددتما المبددهللع لددي   دداهللله يهددوق المفددا ات الم فمادد  

النتددد ج  اللدددد   - اخددد  الدددوح–هللات ال  و،ددد  جما ددد    اي واددد  ال دددالا   التااهاددد  لدددي لف عددد   دددان الولددد
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( ل ل ددد  بفم ددد  مدددن التف عددد  مدددن الثددد من إلددد  ال  شدددا)االلت ددد ر  االعتدددماك  بودددي   وددده  لتدددألي اي اددد ت 
ر  دددان الوظددد بم ال  و،ددد  المت دددهلل ، الموتفددد  لتدددهللل  مرددد عا  أل سدددار المبدددهللع بددد لف ا  االعتدددماك  ك  التددد 

  لوفدي خدف  ال دوف (41)إال لوفدي الفم د  المؤ دهلل،   مد  ي دوا سدابو،ه )م ( الو لا   التي ال لتدو  لف ةت 
ع ددي  وددي   ددن الردد عا مددن ايعددهللاة لات ددف مددهللى  ددو،  عددهلل،  عتدد   ال ددهلل  التددي ُيتو ددج أ  ُل ردد   أ  

ل  ددج الرددل   التو اددهلل ع دد  عددهلله ر بدد   وددي   ودده مددن  ددو، ال ددهلل   (مدد )لهدد ي  ل ددمه الم دد ه  ودد  الوفددي  ددد 
المابهلل، لم و  لو اهلل الوفدي  ي دوا الا دي االسدتا   ا لل بدهلل، الحداف المابدهلل لدي  (إ ) التباا،    لا ج ةت

النتد ج  (إ )  (م )  لت كر اي ال   (42) ه ه ال اي إمد  م وو،   مم  لفها   ل لم وو،  لأهاهلل الم و ....ل
االعتماك لبوي   دن      الل  نفي ال وف  الا ب  من ال هلل      لت لي لح   م و  االلت  ر  الت هاا   

لتم،هلل  (َ ِج   ) ان الف ع  المهتتا  المف وا به  (لبو  خحاابه )الر عا  اعتا ا شبه الفم   من  وله 
لو ادهلل نفدي الا بدد   ال دوف لو ادهللا   ي ددوا ا دن ايثادا عددن االعتداا  لال يدألي لددي التد ه إال لف بدهلل،   ددو 

م و  ال دو،  مف  هد  ال د  ي    دو م ود   (خحا)   م  أ هت الم  ، الم فما  (43)ج ر مفاى التو اهللل
 مهتف   من التااث  ي وا المتوبي:

 ال ادددددددددددددددددُ   ال ادددددددددددددددددُ   البادددددددددددددددددهللاُة ل الودددددددددددددددددي
 

 (44) الهددددددددددددداُم  الدددددددددددددامُف  ال ا ددددددددددددد ُا  ال  ددددددددددددداُ  
 

أا أ   لدج  دلا ال دوف عدن  ودي  (يدوه التفد ح)بد لهاف لدي  ولده  (رأ ا)  هلل  اهلل المبدهللع الف د   
  ودده لددا ي ددن لددي لدد ا الهدد ا   دد  يددوه ل دد ة ال ددهلل     ددو الاددوه الددلا لههددا لادده بهدد ل  الرددف     جددبن 
الفبودد ة  لددما   ددلا ال اددهلل  ددا    آخددا مددن  ددا ي الف ددا  االعتددماك لاتدد كر مددج مفمددوع الولددهللات ال  و،دد  

  اخ  الوح.
 ودي   وده مهمد   د ا الممد    مدات ال  دور    ،وهي الر عا الباا  وفدي ال  دوع  الدلا عدن

الو لاد  الوظافد  ال  و،د  لهدلا الم ود  الل  لهد  نفددي الف د  لدي المهدت ب   ي دوا ا دن ي دا  لأمدد   (ال) أ ت 
 .(45)لحاف ن ٍف أي    مو وع لوفي المهت ب ل (ال)

  رمدما  الثبد ت شدف عتها (لادوث غد يٍ )  و  المبهللع لدي البادا الدلا ي اده عدن  ودي   وده ب ولده 
  ددو مددن ايسدد لا  التددي  (إ ا .....) ا دهللامها     لتدد لي لح دد  الف ددا  االعتدماك  ثددا جدد ة أسدد وي الرداط 

الرددا ا      غاا دد   (إ ا)لهددها بردد   ل عدد  لددي لم سددل  لددهللات الددوح  ل كر دد     ددهلل اختدد ر المبددهللع 
ايخ  لي إ ا لهت م  ل ح ا اللا ي    لهللاللته  ع   لو ج لهلل ث الف    يل ا سابو،ه عن ال  ا  أ  
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   ، دوا ا دن ي دا  أنهد  (46)التدي لهدت م  لتدهللا ع د  الردل  الهدن (إ )أ  ي و    وعده مح  د    ب  در 
 .(47)لألي للت  ا  لفٍظ ب خا  ر  ه  ه ل

    غاا دد    (إ ا) لمدد  أرا  المبددهللع أْ  يؤ ددهلَل أ  الت دداا  ع دد   وددي   ودده أمددٌا متح ددٌ   اختدد ر 
 (إ ا)   لد كر اي الد   (48)التي ج ةت لتو اهلل لهلل ث الف د   مد  ي دوا سدابو،ه (م )ع    لل  م،  ، َ اهههلل 

المابدهلل، ع د  إنتد ج  اللد  لح د  الم  ند ،  الت داا  مدن ال دهلل   الدلا جد ة جدواي الرداط  (م )الرا ا    
 جوابده أ  ي دو  الثد ني  لاهد  م بِهداا   مهدبِهب   لهدلا الت داا    مد  ي دوا ا دن جود  ل  لدل أ  ل ا د  الرداط

  لبو    وه لا يهته موا   م  ج ة لي جدواي الرداط  د   د نوا أسدو ا  لاوثد   لدي (49)مهبب   عن اي ا...ل
 ثبد ت شدف ع   ( أا لاد  لدهلللج ال دا  لدا يثد ) لج  لا الت اا    جد ة االسدتفه ه الت ا،داا لدي  ولده 
ع د   دلا الدهلللج   دو عدهلله  (لدهلللج ال دا )ي  ولده  وي   وه مو وع الف ا  االعتدماك   أ هت اله الفدا لد

 .(50) ال ووع  االسته ه  ي وا عوه  المج جي للفية مباِهو  ع   اي  ع الف  ل
   لا لت كر اي  ات   ،ت    ب  ه  بهب  ب ض النت ج  الل  الوح  ي وا الرداخ عبدهللال   ا 

 .(51)بهب  ب ضلالفاج ني لالوها لار سوى ل  ا  الت ا ب  ه   ب ض  ج   ب  ه  
مو  الددلا شددأنه أ ددا  (لهددا نفددوا) جدد ة الباددا ال  شددا مت ددهلله ال بددا مددن  ولدده  ي ددوا سددابو،ه لي ددهلله

   المبددهللع  ددهلله ال بددا ب ددهلل أ  ج دد  المبتددهللأ نتددا،  اجبدد  التددأخاا ب  ددهلل الت  دداح (52)  ددا  با ندده أعودد ل
اللددد  ، لو دددج لدددهلل ث ل ددد   (إ ا الردددا ا ) ال و يددد   بوددد    وددده محدددور االلت ددد ر  االعتدددماك  ثدددا  جددد ةت 

ل د   م  دا     عمدهلل المبدهللع أ  يف د   دلا الف د   (ا د اما)التحاك لهدله الدوفر   جد ة جدواي الرداط 
  ل العتددهللاة ع دد  (53)  لمدد  لددهللا ع ادده  ددله البوادد  مددن م دد ٍ    الالت الِ ْ َفدد   الهدداع (الت دد )ع دد   وادد  

سدا،ج جدهللا   -همد  جد ة لدي جدواي الرداط- وي   ن الر عا متح    غادا أ  الدا  ع د   دلا االعتدهللاة  
  غ    لي أشهلل  رج ت ال   .

الهللالد   (الت د )واد  ال دالا  مدج الب (54)الهللالد  ع د  ال  د  ( داه)  هلل ل كرت المد  ، الم فماد  
ع دددد  االسددددااع الظهدددد ر جددددواي  وددددي   ددددن الردددد عا عددددن االعتددددهللاة ع دددداها  لهددددا ال ي الددددو  ال وددددوع  ال 

 (ب دهلل الهد و  )بد لهاف  (ا د اه)االسته ه     لا ل    هللف االلت  ر  االعتماك    اههلل المبهللع الف   
لا ي ن إال  لاهلل خدبا  د ا كموده    هدلا لاوفي خف  الحم    ع    وي   وه  ل ل    الها،ج  ال وى  

ل دد  خددف  الح ددا  ال ددبا    لتدد لي االلت دد ر  االعتددماك   جدد ة المف ددوا الم  دد  المبددان ل وددوع )ا دد ااه 
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المدد ة( لابددان   ددج  ددو،  وددي   ودده لددي الددا  ع دد  االعتددهللاة  مههدداا   ددللل  هددا ا ل ددهلل  ا الددلا أ فدد ه الددا  
 .(55)ا  أس ته  م  ل في الما ه اله بف  الواا 

   لا ل كرت  الولهللات ال  و،  ع د  مهدتوى البادا مدن ل دهلليا ل  بدا  م ود  م فمدي  اا ع د  
ال      وا  خالا   ال  ع   ا سااع    ادهلٌل ظالدي  اا ع د  ايند ة،  ال دبا  الح دا   مف دوا م  د  

م ال  و،دد   دداهن نددوع  ددو،  وددي   ددن الردد عا لددي الددا  ع دد  ال ددهلل    ،هددهللف  دد ُّ  ددلا التدد كر  ددان الوظدد ب
الم ت فدد  إلدد  إنتدد ج   دد   اللدد  الف ددا  االعتددماك    ددو مو ددوع المبددهللع  ي ددوا الددهلل تور محمددهلل المبدد رك 
ب  مج غاا    للتمن  راس  التااها  لي أ  ايلف   ال ل ا  مو مل     لي متو  الو و  مفتم   ما ه

الو ددددو  التددددي لحددددهلل   مددددن ايلفدددد   .... يفدددد  أ  نهددددتوتب م و  دددد  أ  م  ناهدددد  المت ددددهلل ، مددددن مفمددددوع
 .(56)است م له    لم وو  من  ب  م  ناه   ب      ا   ل

لددي  ددلا الفددمة مددن الددوح  (مددن الحدد  ا عرددا إلدد  الاابددج عرددا) خ ددح الردد عا اي ادد ت: 
ل لت  ر  االعتماك  بوي   وه ال  اا لابا   أ و به  الوفب ة    هلل  هللأ لدي البادا الحد  ا عردا بد لوفي  دد 

لاوفي ال ف   االست ااي ع   الت  ر  اعتماك أ و ة   وه لابا   (57)هللال  ع   نفي المهت ب الو لا  ال (ال)
مهللى الهلل ا  ل ها م  ي و ة ال ا    من خ  ا  الف ا  االعتماك المتمث   لي الف  ا ال  لف  الردف ع  

 .(58) الفو   لهن ال     الول ة  التاه  الراف
مددد  )  دددهلل عمدددهلل المبدددهللع  ظهددد ر ال سدددار االلت ددد ر  االعتدددماك إلددد  أسددد وي ا جمددد ا لدددي  ولددده 

   ال شدددل أنددده  هدددلا (59)البا ناددد  (مدددن)  مهدددت م   (مدددن مفدددهلل  مدددن لهددد ) التف دددا  لدددي  ولددده  (ل  ا  ددد 
 ددهلل أظهددا لفدد  ا إله سدده  مردد عاه بدد لف ا  االعتددماك  ي ددوا ا ددن ايثاددا  (ا جمدد ا  التف ددا )ايسدد وي 

اع ا أ   لا الووع ال ُي َمهلُل إل  اسدت م له إال ل داي مدن المب ل د   لد  ا جدية بده لدي التد ه لّنمد  ُيف د  ل
 .(60) لل لتف اا أما المبها  اعه مهل

-همد  ي دوا سددابو،ه- ،دألي البادا الثد ني عردا مت دهلله ال بدا  ب  دهلل ال و يد   اال تمد ه ب لمت دهلله 
العتددماك لددي  ددلا الفددمة مددن الددوح   اعتددا  المبددهللع برددبه   ددا  وددي   ودده لابادد  محددور التفدد خا  ا (61)

ه  المبتهللأ المؤخا من  وله:      هلل ال دل مدن  دلا االعتداا  رمدما  (من ل   ال اآ )الفم    ان ال با الم هلله
هلل به التف خا  االعتماك  م  ي وا ا دن ايثادا(62) وما     يوا    ل د  )    دهلل شدبه م فدم،  ودي   وده (63)  لاؤ ِه

 (هدأ ه ) ل ؤلؤ، ال هام   ايلف ر التا،م  شهلليهلل، ال  ب  مهت هللم   )ه ف( الترباها   لا يأت  د ب (ال اآ 
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   عوهللبدٍل لدّ  أ ود ة   وده محدور التفد خا (64)ينه  لف   المربه بده  و،د    مد  لدو  د    دو المردبه ل ا د 
لتفدد خا  االعتددماك إلدد   ه  االعتدماك ي ونددو    يجحدد ر الف مدهلل، ال لادد ، لاهدد   ال ر ح  ال نردد ط  ،و  د  ا

   ف ة.
ع   ل لا الوظ بم ال  و،  ب نت  ة   ا  لب  الهللالل  التي  - اخ  الوح -   لا ي م  المبهللع

يههللف إلاه   ي  الوح الوالهلل للح مه ع   ت ل و،    اللا  ل م  ع   لم س ه  لدااب  أجمابده...   دهلل 
ي ب دض اي  ات  د ل  م  الهدببا    اد   ال  يد  أ  لتو  ال    ت أ  الا اب  ال  و،   ا ح  لتمث  لد

االستهللراك أ  الت  ا  أ  التأهاهلل  أم  ال    ت الهللاللا   لّنه  متووع   متفهلل ، مج الو و  بحا  ي د   
ٍ يبتتددا  سدد ب  لم سدد ه الهللاللادد     ددله ال   دد ت الهللاللادد   ددي التددي لتددو  ال   دد ت الاأسددا  لددي  هدد  نددحه

عهلل ع   ر   ا ش رات لدي الدوح ب  ده   دب ض   ل دان ع د  ل ور د   أسد وي ال  اهلل،   من  و  له 
 .(65) لحوله   لت  لتو  لي الوه ي  خا     و،   يا   الوح ر      خفا   يحت ج إل  ل  م لترفه....ل

آخدا لا د  ايل د ا لدي الدوح ب سدت م ا  (لدي البادا الث لد  عردا) ختا المبهللع لي  لا الفدمة 
لدي )   عمدهلل أ  يف د  مف ولده الثد ني شدبه جم د  (ل د ا)لدي  ولده  (66)الف   ال  بدي الدهللاا ع د  الاجحد  

   مد   د   مدن المم دن أي د   (ل  لده مال لد   )       مم و  أ  ي دو  اسدم   مو دو      دأ  ي دو  (ارلا ح
لي رال (  غاا أ  الهللالل  ال ما   التي لي   ن المبدهللع  دي  أ  ي و  ج را   مفا را  ع   نحو: )ل  له

 واد   (لدي ارلاد ح)التي س  ا التا ا  ال  وا ي اة  ظ بم ل و،  يههللف إلاه  الوح  لفي  لا المف وا 
 اا ع   اله      ا ا دن موهدور  (ر.ا.ح)   م و  م فمي (67)الت  ا الهللال  ع   المب ل   لي الرية

    ددللل يههددا (69) اا ع دد  الهالادد  المف ك،دد  (لددي)   لدداف جددا (68)ي  دد  شدديةل اير،ددُف: الواسددج لدد
ا لااط لام  يتاجف ل اابي من أ   وي   دن الرد عا لاهدوا لدي رالد  ل د   د  أ  الاالدَ    دهد  لحدا   هدا 

 من    ج ن   لها لاه    لمها ف لي الهاف رغا م   ها من ل    م  ن ،.
ور، المفا   التي لو ا أ  الاال   اله   ،  م  لو   نا ل ا     هلل سبه  المبهللع ظهور  له ال 

   ألددد  ت البواددد  (70)الفددد ر، م وددد  الهدددببا  (مدددن) وفددد ح  ودددي   وددده لدددي  دددو، ال دددبا  الف دددهلل    دددهلل أ ت 
دد )ال دالا       دد ا سددابو،ه: ل م ا أرا  (71)م ودد  التت دم   دد ا ا ددن موهدور: لالتف هددهلُل: لت ددم الفد  ،ل (لف ه

ددددددد    الاجددددددد  أ  يدددددددهللخ  نفهددددددده لدددددددي أمدددددددا لتددددددد  ي ددددددد ف إلاددددددده  ، دددددددو  مدددددددن أ  ددددددده  لّندددددددل ل دددددددوا: لف ه
 .(72)  لل...لف ههلل...ل
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د )لبت كر  له الوظ بم ال  و،  المتمث   لدي البود ة ال دالي  م د ني  لدي لدا ف ال (الت د ا  لف ه
اسددت  ع المبددهللع أ  يههددا  ددهللر، خددبا  وددي   ودده  لف هددهلل ا رغددا مدد   هددا مددن ل دد   مردد ق   (لددي   مددن)

   هلا ي و   هلل ل   م و  الت هاا  االلت  ر  االعتماك. 
  دهلل سدود لهدلا اال تدهللاة  (عمهٌ ) لي الباا الاابج عرا عمهلل المبهللُع أ  ي و  المبتهللَأ م هللرا  نتا، 

    لل ل هللاللد  ع د  م ود  ثبدوت  لدم ه    اه خدف  ال دمه لبودي (74) خهلل الب   ة    و من م (73)ب ال ه ه
     لتددد لي لتح ددد  م ددد ني االلت ددد ر  االعتدددماك  الت هددداا  ي دددوا سدددابو،ه: ل الم وددد  لددداهن أندددل (75)  وددده

 (76)ا تهللأت شائ    هلل ثبا عوهللك   لها لدي لد ا لدهلليثل ل مد  لدي إثب لهد   لمجاتهد    لاهد   لدل الم ود ل
 .(78)أ  التوتاا  و  ل ت هاا (77)﴾ِغَر َ ،ٌ  َأْبَ  ِرِ اْ  َ َعَ  ﴿اله ه هي لي لفهاا  وله ل  ل    ،ل  

لافادهلل  هدلا ال ادهلل أ   دلا ال دمه الردهلليهلل  د   يدوه ل د ة  (يدوه ال  د ة)  هلل  اهلل المبهللع المبتهللأ ب لهاف 
لا الادوه  ملد  أ  يداث   ال هلل   لأل   م ود  االعتدماك  االلت د ر   مد  نفدي عدوها ال دوف  الا بد  لدي  د

 .(79) الو لا  الهللال  ع   نفي المهت ب  (ال)اير   من ع اه   مهت م   

  اتم       :
مددن ال با دددي أ  لال  دداهلل، الفادددهلل، ل ددوج شدددب   مددن ال   ددد ت الاأسددا   ايل اددد  المح مدد   مدددن 

   ع د   دلا الم اد ر (80)ا  د د الفوديلخ ا  له الرب   يوهللرج  و ال     ،ت  عهلل لتد  ي د  إلد   ر ، 
لّ  ألمهلل الر رف  هلل ُ لِهد  لولا د    باداا  لدي الدا    التد كر  دان الوظد بم ال  و،د  المت دهلل ، ع د  المهدتوى 

 ددهلل انت دد  لدده جم دد   مددن  (الحبددل)ايل ددي ل باددا الوالددهلل  ع دد  المهددتوى الاأسددي ل ددوح  ل لهددهللف الددهللاللي 
    دو مد  يدواُّ ع د  (االلت د ر  االعتدماك)موه  لف ع   موتف   ل ا ده  الولهللات ال  و،   است  ع أ  ي   

ا  عدده الواسددج  ل ددا ي ددن مفددا  مو ددوي ب لردد ا   دد   دد   خبادداا  ب ل  دد  ع دد   دد  مهددتو، له  الم فمادد  
 ال ولا   ال الا   التا ابا   ع لا بم  لؤ يه الولهللات ال  و،  مدن  الالٍت  م د ٍ   اخد  الدوها  ايمدا 

وه من لرهلل  له الولدهللات لدي شدب   ل و،د   اللاد  بمد  يف د  لهد  جدمة يتف عد  مدج ا خدا أخدلا   اللا م ه
 م  ج د  مدن الدوح ن د    الدهللا  للح مده ع  د ت ل و،د   اللاد  ل مد   (81)  ع  ة لي لر ا   اللته...ل
  .مم  يف   الر ا ال ا ي ال ابي لي م  ف ا  هللاع  التأله  (82)ع   لم س ه  لااب  أجمابهل
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 ط  مش      :

                                                           

 17( يوها التح ا  ال  وا ل وح: 1)
 23( الوح الر اا: 2)
 238(  الب  ا عف ك: 3)
 93( الم هللر نفهه: 4)
 10( ا  هللاع المواكا: التح ا  الو ي ل ر ا: 5)

ه  ب هلل، كلا ن لي لابا    هللأ لتو،وه ال  مي من كا ،  1864 و ألمهلل  ن ع ي الر رف   لهلل ع ه )*( 
عبهللاله ه ايسما التي  را لاه  ال اآ   الف ه الم لتي  اشت   ب لتهللر،ر أ ا لا له الوظافا   ثا 

ه  1959ب ل   ة لت  أ   خ  رباه   ل مح م  الراعا  ال  ا  لي  اا  ر   لولي لاه  ع ه 
 ( 1/192)لوها لاجمته لي: م فا اي ب ة  التت ي ال اباان الم  خا،ن: 

 ( ر ح الرية: ع  رله  خ خته )يوها م فا ال    ال ا ا  الم  خا، لر ح( 6)
( لأخ  م  ، )ع.ا.ا( لهللا ع   الهمو  االرلف ع: م  يار ال    ال ن ل را  أم  ع و الهم  7)

 (.28لي ايمور      الماال ل )لهلي  ايخ ق: لاست   ر م      الوه ي  من م  
 لهثبا الرية اهثبه  ثب   إ ا جم ته  انتث  الام  إ ا اجتمج  )ال ح ح لي ال   :  ت ( . 

[   ،  ا  و آي  كم نه: 50( آي : م فم،:   ا ل  ل  ﴿ َ َجَ ْ َو  اْ َن َمْاَ،َا َ ُأمدُه آَي   ﴾ ]المؤموو : 8)
 الاابهلل: )أ ا ى(. 

 ( الره : البا   اللا ي    ع   الهوا  )له   ال اي(   ش. د.ي9)
  : لا يمحو   الممن( لِ رسا   ُرسا أا  له أخب ر  هلل عفا  أمهحا )ال ه  :  .ر.ا(  غاا  راس10)
 ( ِ ِج  : خول   )ال ه  :  .ج.ا( 11)
 ( لاوث: جمج ال ا    و ايسهلل )ال ه  : ا  ا   ث( 12)
 ( لي  ا َ ِاَه ع اه  ل اه إ ا التههلل غ ب  .... ،  ا لاا ُ ِاه شهلليهلل ال هلل  )ال ه  :  .ر.ه( 13)
 ( ال غا : ال عف  )ال ه  : غاا( 14)
 لألي: ال ح ي وح  )ال ه  : ا. .ح( ( ي وح: لي  ا ل رية إ ا 15)

  الهللر،: ال ؤلؤ، ال هام   )يوها جمها، ال      ر ر(  
  الا  وت: للفا  ا،ا خ   خ ٍف شف ف    ألوا  م ت ف ل )الاابهلل ا ا أ(. 

 .1/12( التت ي: 16)
 ( يوها ال ه  : ح.ا.ا17)
 86( الوه ة: 18)
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 4/266( يوها شاح الا ي ع   الت لا : 19)
ا لفهاا المم راا )التر ف( لي  وله ل  ل : ﴿ َل ْسَتَف َي َلُهْا َر ُُّهْا َأنِهي اَل ُأِ اُج َعَمَ  ( يوه20)

وُتا مِهن َ َهٍا َأْ  ُأنَث  َبْ ُ ُ ا مِهْن َبْ ٍض َل لدِليَن َ  َجُا ا...﴾ ]آا عماا :   [.195َع ِمٍ  مِه
 .340( يوها أ كا  الف    م  ناه : 21)
 60( الوح : 22)
 ( م فا ال    ال ا ا  الم  خا، )ه  ث  ا( 23)
 ( الماجج نفهه )ر     ح( 24)
 145( ايعااف: 25)
(  و الحهن  ن أ ي الحهن   واته أ وس اهلل   ل به الب اا  ألهلل أع ه ال ااةات    اأ ع   ل    26)

 د(  لولي 21)الا  شي   ر ى عوه أ وعما   ن ال  ة  س ه ال و،   ،ونر  ن عباهلل   لهلل ع ه 
 (.1/235 د( )لوها لاجمته لي: غ ي  الوه ي  لي  ب  ت ال اهاة: 110ع ه )

 ( لوها ال ااة، لي )ر ح الم  ني(.27)
 ( المحته  ال ن جوي   ،وها التر ف لي لفهاا ا ي  نفهه 28)
 2/106( التت ي: 29)
 .3/117( الم هللر نفهه: ب ي نفي الف  : 30)
  م  ب هلل    84( يوها م  ني اي وا : 31)
 . 200( التهها : 32)
 .4/74( يوها التت ي: 33)
 95/31( الممتج لي الت ا،ف/ 34)
 .123(  الب  االعف ك: 35)
 ( له   ال اي:  ي   .ر36)
 3/22( يوها شاح ا ن ع ا : 37)
 .172( يوها  الب  االعف ك: 38)
 .198( الر ا ال ا ي الم  خا:    ي ه  ظوا اه التا ابا : 39)
 120الر  ا ت التااثا  لي الر ا ال ا ي الم  خا: ( استهللع ة 40)
 من  لا البح . 4    : 3/117( يوها: التت ي 41)
 2/284( شاح الا ي ع   الت لا : 42)
 3/41( المث  اله با 43)
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 .213الهلليوا : ( 44)
 8/108( شاح المف  : 45)
 307 -392  الالت التااها  : 3/60( يوها  ت ي سابو،ه: 46)
 8/4المف   ( شاح 47)
 1/92( يوها التت ي 48)
 175 /3( ال   بح 49)
 5( ال م ت: 50)
 46(  الب  االعف ك: 51)
 1/34( التت ي: 52)
 131 الممتج لي الت ا،ف:  4/74( يوها التت ي 53)
 ( يوها له   ال اي: ) .ر.ه( 54)
 (   و م و  م تبر من  ائ  الر عا ال ابا  )جما،     ا لي الم ة( 55)
 164( ل ه ال     خ  بح ال ا ا : 56)
 .8/108( يوها شاح المف  : 57)
 ( يوها ال ه  : )ه  ج   (   )ح  ا   ي( 58)
 4/266( يوها شاح الا ي ع   الت لا  59)
   ) ،    ا ن ايثاا ع    لا ايس وي: التفهاا ب هلل ا  ه ه( 2/196( المث  اله با: 60)
 من  لا البح  8     1/34( يوها التت ي: 61)
 من  لا البح  6( يوها/  62)
 3/41( يوها المث  اله با 63)
 .172( يوها  الب  االعف ك: 64)
 36( ا  هللاع المواكا: 65)
 2/6الوحو الوالي    2/33( يوها شاح ا ن ع ا   66)
 .89( يوها أ كا  الف    م  ناه : 67)
 ( له   ال اي: )ر.ا.ح( 68)
 2/429   الوحو الوالي 3/21( يوها شاح ا ن ع ا : 69)
 2/429( يوها الوحو الوالي 70)
 ( له   ال اي: )ج  ا   ( 71)



 د.فتحي الهادي علي الجغمنِّي  الفصيح تـــــآزر الوظائــــــف اللغـــــوية يف الشعــــر العربي الليبي

 
   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -العربية بكلية اآلدابالمؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة  

  

211 

                                                                                                                                                                                 

 4/71( التت ي: 72)
 1/222( يوها شاح ا ن ع ا  73)
 1/242( يوها   م  شاح ا ن ع ا  74)
 .74( يوها الر    الهللالل :  راس  نحو،  ل فظ  الم و : 75)
 1/330( التت ي: 76)
 7( الب ا،: 77)
 .92( يوها مفت ح ال  وه: 78)
 8/108( يوها شاح المف  : 79)
 .127( ال      و ة الر ا: 80)
 .44( اال هللاع المواكا: 81)
 .45( الماجج نفهه: 82)

  ا م    مفا   و  م  ل 
   ك يوو  .  ق آس 

ا  دددهللاع المدددواكا: التح اددد  الو دددي ل رددد ا  لدددألام الدددهلل تور محمدددهلل لم سددد  عبدددهللال  ام   ار غا،ددد   -1
 ه2001ل  ب ع   الورا  التوك،ج  ال   ا،   هلل   ر ا  ب    

اسددتهللع ة الر  ددا ت التااثادد  لددي الردد ا ال ا ددي الم  خددا لددألام الددهلل تور ع دد  عرددااا كابددهلل   ار  -2
  ب     هلل   ل ر،خ نرا.الم ال  الف م ا    هلل   

 أ كا  الف    م  ناه     شا  ه ش ش  م ب   ا  اي   هلل   ر ا  ب     هلل   ل ر،خ. -3

التح ا  ال  وا ل وح     ا  ا،وتا  لاجم  س اهلل لهن بحااا  ال ب   اي ل   ال   ا،  مؤسه   -4
 .2005الم ت ر  

ا الهللين ال  بي الفاد ني  ل  ده   دهلله لده لهها  الفوابهلل  لتما  الم  خهلل  ال ن م لل أ ي عبهلل  جم  -5
محمددهلل   مدد   ا ددد ت  الو شددا   ار التتدد ي ال ا دددي ل  ب عدد   الوردددا   ددهلل   ر ددا  ب ددد    ددهلل   سدددو  

 ال بج.

لهلي  ايخ ق  لألام أ ي عثم   عما   ن بحا الف لظ   اأه  ع هد  ع اده أ دو لليفد  إ داا اا  دن  -6
 ه.1989 ا   التوك،ج  ال ب   اي ل   محمهلل   ار ال ح ب    ار التااث ل ورا  التح

جمهددا، ال  دد  ي ددي ب ددا محمددهلل  ددن الحهددن  ددن  ر،ددهلل ايك ا الب دداا   ار خدد  ر   اددا ت  ال ب دد   -7
 ه.2010اي ل   م ب   مف ر  ابا، الم  رف ال ثم نا   
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ال  دد بح  لددألام ا ددي الفددتف  ددن جوددي  لح ادد  محمددهلل ع ددي الوفدد ر  الو شددا   ار التتدد ي ال ا ددي   -8
 ه1952ت  لبو     هلل   ر ا  ب    اا  

 الالت التااهادد    راسدد  لح ا ادد  لمهدد ب  ع ددا الم دد ني  لددألام الددهلل تور محمددهلل لهددان أ ددو موسدد    -9
 ه.1979مورورات ج م     ر،ونر  ال ب   اي ل   

 البدد  االعفدد ك  لددألام الردداخ ا مدد ه أ ددي ب ددا عبددهللال   ا  ددن عبددهللالالمن الفاجدد ني الوحددوا   دداأه  -10
 ه.1992ع اه أ و ها : محمو  محمهلل ش هاا  م ب   المهللني بفهلل،  ال ب   الث لث    ع   

 – يددوا  ألمددهلل الردد رف   راسدد    يددوا   لددألام ع ددي م دد ف  الم دداالي   بددج  ار الم تبدد  الفتددا  -11
 ه.1971  2 اا  ر لابا   ط

 ه.2008 يوا  المتوبي  م تب   ار خ  ر    اا ت   ب   جهلليهلل،  مو ح    -12

 ه.2003 فا ال ب ني لي ال     ايع ه جباا  مه و    ار ال  ا ل م يان   اا ت  لبو    الاابهلل: م -13

ر ح الم  ني لي لفهاا ال اآ  ال هاا   الهبج المث ني: لألام أ ي الثو ة شه ي الهللين الهاهلل محمدو   -14
ل د  ا،   دهلل   ايلوسي الب دهللا ا  ل  ده أ وعبدهللالالمن لدؤا   دن سدااج عبدهللال ف ر  الم تبد  التولا اد   ا

 ل ر،خ نرا.

شدداح ا ددن ع ادد : ع دد  ألفادد   ددن م لددل  لددألام    ددي ال  دد ،  هدد  الددهللين عبددهلل   ددن ع ادد  ال  ا ددي  -15
الم دددداا الهمددددلاني  م دددده موحدددد  الف ادددد    تح ادددد  شدددداح  ددددن ع ادددد   لددددألام محمددددهلل محددددي الددددهللين 

 1980عبهللالحماهلل  ال ب   ال را    

الدددهللين محمددهلل  ددن الحهددان  االسددتااب  ا  لح ادد  يوسدددم شدداح الاه ددي ع دد  الت لادد   لددألام ر ددي  -16
 ه.1973لهن عما  مورورات  ج م     ر،ونر  

دد  ال ددن ي ددا  الح بددي  مولدد  الددهللين أ ددي البهدد ة ي ددا   ددن ع ددي  ددن أ ددي سددااي   عدد لا  -17 شدداح المف ه
 التت   هلل   ر ا  ب      هلل   ل ر،خ  ب  

ألام الهلل تور عم الهللين اسم عا   ار ال و ،  الر ا ال ا ي الم  خا:    ي ه  ظوا اه التا ابا   ل -18
 ه.1981  ار الث  ل    اا ت  ال ب   الث لث   

الردد    الهللاللدد    راسدد  نحو،دد  ل فددظ  الم ودد   الددهلل تور عبهللالهدد ه الهدداهلل ل مددهلل   ار غا،دد  ل  ب عدد   -19
 ه.2002 الورا  التوك،ج  ي.ط  

دددح ح لددد ج ال  ددد   خدددح ح ال ا اددد  ي دددي ن دددا إسدددم عا  الفددد -20 و اا  لح اددد  ألمدددهلل عبدددهللال فور ال ه
 ع  ر   ار التت ي ال ا ي بم ا   هلل   ر ا  ب      هلل   ل ر،خ  بج.

غ يدد  الوه يدد  لددي  ب دد ت ال ددااة   لددألام محمددهلل  ددن محمددهلل ا ددن الفددمرا  م تبدد  ال دد نفي  م ددا   -21
 ه.1932 ب    هلليم   ب ا ع ه 



 د.فتحي الهادي علي الجغمنِّي  الفصيح تـــــآزر الوظائــــــف اللغـــــوية يف الشعــــر العربي الليبي

 
   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -العربية بكلية اآلدابالمؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة  

  

213 

                                                                                                                                                                                 

 ه1968 اا ت  ال ب   الث لث   ل ه ال     خ  بح ال ا ا    /محمهلل المب رك   ب    ار ال  ا   -22

التتد ي لددألام أ ددي برددا عمددا  ددن عثمدد    دن  وبددا سددابو،ه  لح ادد  عبهللالهدد ه  دد ر     ار الفادد    -23
 ه.1991 هلل   ر ا  ب   

التر ف عن ل  ب  التوم،   عاو  اي   ،  لي  جوه التأ ،   لألام أ ي ال  سا ج ر   محمو   ن  -24
 الد  ل  ب عد   الوردا   ادا ت  لبود     دهلل   ر دا  ب د    دهلل   عما المم راا ال دواركمي   ار الم

 ل ر،خ  بج.

ال مدد ت : ي ددي ال  سددا عبددهللالالمن  ددن أ ددي اسددح ق المجدد جي  لح ادد  مدد ك  المبدد رك   ار الفتددا   -25
 ه.1985ال ب   الث نا   

توك،دج ال      و ة الر ا  لألام الدهلل تور محمدهلل لم سد  عبدهللال  ام   ار غا،د  ل  ب عد   الوردا  ال -26
 ه.2000 هلل   ر ا  ب    

المثددد  الهددد با ال دددن ايثادددا  لح اددد  الدددهلل تور ألمدددهلل الفدددولي  الدددهلل تور  دددهلل ا  ب نددد  موردددورات   ار  -27
 ه.1984الال عي الا،    ال ب   الث نا   

المحتهددد   لدددألام أ دددي الفدددتف عثمددد    دددن جودددي  لح اددد  ع دددي الب ددد را  آخدددا،ن  المف دددر ايع ددد   -28
    د.1386ل رئو  ا س ما   

م ددد ني اي واددد  لدددي ال ا اددد   لدددألام الدددهلل تور ل  ددد  خددد لف الهددد ماابي  موردددورات ج م ددد  التو،دددا   -29
 .1971ال ب   اي ل   

م فا اي ب ة  التت ي ال اباان الم  خا،ن   ار مهللا  ل  ب ع   الورا  التوك،ج  ا نت ج الفوي لدألام  -30
 ه.2001عبهلل  س لا م ا     ال ب   اي ل   سو  

  دد  ال ا ادد  الم  خددا، لددألام  . ألمددهلل م تدد ر عمددا  بمهدد عهلل، لا،دد  عمدد   عدد لا التتدد   م فددا ال -31
 ه.2008ال   ا،  ال ب   اي ل  

مفت ح ال  وه ي ي ي  دوي يوسدم  دن أ دي ب دا محمدهلل  دن ع دي الهد  هي   دب ه  ع د  ع اده ن داا  -32
 .1987كرك ر   ب    ار التت  ال  ما    اا ت  لبو    ال ب   الث نا   

 يار ال  د   ي دي الحهدان ألمدهلل  دن لد را  دن ك ا،د   لح اد : عبهللالهد ه محمدهلل  د ر    ال ب د  م  -33
  د.1366الث نا    ار إلا ة التت  ال ا ا   ال   ا،  

الممتدددج لدددي الت دددا،ف: ال دددن ع دددفور ايشدددبا ي  لح اددد  ل دددا الدددهللين  بددد  ،   ار ا لددد ق  ال ب ددد   -34
 ه.1978الث لث   

 لهن   ار الم  رف  م ا  ال ب   الح  ي  عرا   هلل   ل ر،خ.الوحو الوالي لألام عب ا  -35

  د.1423الوح الر اا   .ألمهلل ال ا،هي   ار التت   الا،     -36
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 على قصيدة "فِراق" ألمحد رفيق املهدوي  إضاءات نصية

 
 د.انتصار محمد سالم الطياري 

 كلية اآلداب
 جامعة الزاوية

 
 

ااا محرب نا  بقلجقاااس طن  ااا  1898شااا ال طناااحمد رفيقااام دويااان طنقلااامام   اااد  حطنيااام اااا     ، بقلياااس وطو
اشالا ، ااا م  اد يقااس طنقالكم طنماليص  لا  أاغل ، وا  قد طنغلبي، ا ش  تلقال بيد  ل من  حملا  رلبا  

االام   ااعال ني يا   اال طلياتالط طي جا ني  ، 1رطنعلبيس افندك فسالطدا ، ا اقاد طناغاس طنسلةطايس، اطنتلاياس
 ، بمف  لياس بميمة  د يي   ،  اقول ويل   مطدا ، ا ش ال  فشاي   ناص  ماد اام ا الدف نا  واي 1911ا   

، اااى فثل طنصام س طنتاي فأا بل  2را طتق ا  )رفـيق(ا م نل  فثٌل ب نٌغ ااى شخصيس  ق ام طنمدطسس، ا 
طنقشاا ال طناي يااس، بعاام طنلمطااس طنتااي  علقاال نلاا  طنقق ا ااس طن  ساااس ناغااةا طي جاا ني، باامفف يلاااس طنل االة 

إنااى  صاالج ني اام ةسطاا  وااي طيسااللمديس  طااتق   ويلاا  يياا ة )رفيــق( إنااى  صاال اطنشاا  ، و   لاال فساالة 
و مف  لياس بميمة  د يي     )ا صلط س، اطنةطايسبميمة، ريل طنتي الول   د ا   وي روطو مح، اة نحف، 

اطنتاان ب نقعلاام ،  )3(ط تامف ةااح ثقا م سااليد، فم  ا  بايد طنخ  طااس اشال  اد اقال ، اطني نيااس اطنعشاليد
  ااا ن إنااى بلغاا  م، 1920. اوااي ااا    4رطنعاقااي ب يسااللمديس، ثااص بقمدسااس طن قعيااس طنخيليااس ويلاا  كةاا طك

طنع  س، شغ  بعما   لصب سلل يل بام س بلغا  م، ثاص ا اةط ااد اظيستا ، ولا بل إناى اطنتاقن ب نحظيسس 
  ماالن  طنجاياا م، وطاا ول 1934، اطشااتغ  ويلاا  ب نت اا دة، االاام   ااا ن إنااى بلغاا  م ااا    5ر 1924 لاياا  

ااااام اااا م ،  6ر ،  اااص  عييلااا  اياااحسط واااي   اااا  طنشااايح 1951إناااى  لايااا  ث ةياااس، انقااا  اااا ن نااااحمد اااا   
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طنتي ااعل وي ني ي ، ا صل، اواطجيد، ا حة  أمى اطسٌع وي شعل ، اق  ا م  قد طنم لى  نااحطنث
، ااا م  اايص طنقمدساس طييي  ياس طنتقايم اس واي ني يا   7ر ةاقحط يلاس طنماحة إنى طنت ميم وي طنشاعل طنعلباي

ااا م  تا ثلط با نغ  طنتي  طعى نتعقين طنصاس ب نتلطث طنشعلم طنقم ص، ابثو داح بميمة وي  سعي  ييي  ا ،
، اطوتاا  طنقليااس وااي يحنيااح ااا    8رطنتاا ثل بل ح ااا  ا نةااا ام، اشااحاي، اطنلأاا وي، اياا وي إباالطايص ارياالاص

 ج نتسقام ني يا  شا ال طنحملياس طنم يال، طنا م ناص  خااب ظاد  حطمليا  ويا  يح ا ، و ا نلرص  اد ساالحطف 1961
صحدط آلل   اف  ن ، ا شيمط ب لا ن  ااس يا ، طلستعق د، إل فة  ظ  مياس يي     تلةقس  با و  نحمل ،  

وعاى طنلرص  د سقحط شعلط   ).ا حبل  نش  ب ، و ستان ب نك  مليق ، اإاةط  ، ا طقيت  بارش ال طنحمد
ط ل  خشاى  طاتعقلسط  ني ييد اييليد، وي احة طنتقلب إناى طنقطاتعقل طي جا ني، إل فم شا الة  ظا  أا  مس

فا ظ نقس 
)9(. 

 "فراق"قصيدة   

ا -1 ــــــد  ِ عــــــ   علــــــ،        !وداعــــــــــالو نُ اــــــــــا ا ــــــــــ     ا   ــــــــــد        رحيلــــــ، عزــــــ ج
ِ ءــــــــــا ر     ــــــــــا    -2 ا      وداعج م ــــــــــارق  ِ  ــــــــد  ِ ايــــــــ ج ا  ــــــــي      ! ــــــــر  انقــــــــدار 
ِ  ـــــــد   -3 ـــــــــــا عتـــــــــــ ِ حـــــــــــر ا م ـــــــــــ  دا      وخيـــــــرا مـــــــ  رفـــــــا   ا  ـــــــي      إذا نا
ـــــــــــــ        ســـــــنرح   عزـــــــ   ـــــــا و زـــــــ، و اـــــــ،-4 انعل ـــــــــــــ  إد  ـــــــــــــد    ـــــــــــــ، ق    ناز
ــــــــــ    -5 ــــــــــا  ا  ــــــــــ   إء ــــــــــ، نج   ا      و كز  ــــــــد     نبــــــــ     رادكــــــــا فــــــــ، ا كــــــــ    حج
ــــــ   ا ــــــز  ِ إ  ع  ــــــ    ــــــ ا ا -6 ا      عل    ُلـــــــــى    ـــــــــ  إ ـــــــــ  ا   ـــــــــد اســـــــــ  د 
ـــــــــــا-7 ـــــــــــا ع وف قج ا   ـــــــــــ  ا  ل ز  ا      إذا ر  ـــــــــــــــد     تاـــــــــــــــاوج ج ءـــــــــــــــا      وزاد   
ـــــــا-8 ـــــــ، م ي  ـــــــ، و ز ـــــــ   ف ـــــــ   ا   ا      ل  د     فنوســـــــــــــــ ز، زمـــــــــــــــا  ا  ـــــــــــــــ   رج
ا      ســــــــنر ح ع مـــــــــ ل حـــــــــى ا ج نم ـــــــــ،-9 ــــــــــد     نق ــــــــــد  باــــــــــا ح ــــــــــا  ا  يــــــــــح قج

رلا-10 ــــــــــــى       ـــــــــــز       ـــــــــــد  عزاـــــــــــا نو تصـــــــــــد        نبل   اــــــــــــا ورا  ا  ــــــــــــ ، ع 
ــــــد ســــــاع  -11 ــــــد ا  ا ِ نر ســـــــــــ   ح ـــــــــــ  تـــــــــــرد        ســــــ ا ا عــــــاد ء     ء ـــــــــــ ز 
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ــــــــــــا  ي   إا-12 ــــــــــــ  نرج را ــــــــــــيال ء       فل
ا ــــــــــ    اســــــــــ  جد  ــــــــــ  ا      ــــــــــ ي ا نو م

  

ـــــــ       -13 ـــــــ  ا   ـــــــ، ك رت ـــــــا و ز ا      وي ــــــــــــــــ   ســــــــــــــــ ا  ود  زج      وا ناــــــــــــــــ، مج
ـــــــــ -14 ا      فـــــــــه جر  مـــــــــا كـــــــــا ر   ح   ــــــــد  ــــــــ  ن ــــــــد مــــــــ  ذا  ب      اــــــــد   و 
اءـــــــال -15 ـــــــ،ج ا صـــــــدُق  نر    ر  ج ا        ـــــــ ل   ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــاِ و ج    فإاـــــــــــــــ  وا ـــــــــــــــدا نر ل
ــــــــــ  مــــــــــ  -16 ــــــــــ، نبل ا      ح ــــــــــار   كل   ز ــــــــــد  زــــــــــ ل نر ــــــــــ  ءــــــــــر  يــــــــــدج   ق       
ا      ف لــــــــ    ا ــــــــح  ا ح ــــــــا  قيــــــــدا-17 ـــــــــد  ـــــــــي  ا      ـــــــــد مـــــــــ        ق ـــــــــ ل  ا  ي
ا      كـــــــدا  ر  يـــــــ  ت يـــــــح  ا  ـــــــ،-18 ـــــــــــد  ـــــــــــر ق  ـــــــــــ، نر    جس  ـــــــــــ، عز     وف
ـــــــ،-19 ـــــــر  ر     ـــــــي   ي ـــــــ     ـــــــــــــ    وا  ـــــــــــــكر  ُـــــــــــــ د  و      ت ف     بـــــــــــــه مج
ا      عزـــــ  حـــــح  ويـــــا و زـــــ، ا ـــــا بـــــ، -20 ــــــــــــد  ــــــــــــا  كــــــــــــ   ا  ــــــــــــح  ج    ونحياا
ـــــــرا -21 ـــــــا ُ ـــــــ ر  ء  ـــــــنت، ا  ي ـــــــد   ا      وق ـــــــــد  ـــــــــ،  مـــــــــ   ـــــــــ  ل  ل  ـــــــــ        خل
ا      فل ــــــــ  ن ار فــــــــ، تجر  ــــــــ، ح ي ــــــــا-22 ــــــــــــد  ــــــــــــر انعــــــــــــدا ج ا  ــــــــــــ، ح     نر  ف
ـــــاو مـــــ  م ـــــح   -23 ـــــ،ِ وداعل ـــــا و ز ا      وي ـــــــــــــــــــرِ نخـــــــــــــــــــىلا ورد  ـــــــــــــــــــرج رن     ت ي 
ـــــــــــر -24 ـــــــــــا ل وداعـــــــــــا ا ن ـــــــــــ    ا            فـــــــــ ا نســـــــــ اِ إذا مـــــــــا ا  ـــــــــي   ـــــــــد 
ـــــــــــ   ر ـــــــــــاب،-25 ا      نااد ــــــــــر وقـــــــــــد ز م  ــــــــد  ــــــــ  ا صــــــــ رِ ك ــــــــي  ر  ــــــــد  ا      وكج
ـــــرا    ـــــ ت،-26 ـــــق ا      ! وداعـــــــــــا نُ اـــــــــــا ا ـــــــــــ     ا   ـــــــــــد        و ا ـــــ  ت ز
بتاامونس سااا س يساا نيب طل طاا ط، افةقاا ط طنتق سااك طنلصااي، طنتااي  تقيااة ب ةطااي بل  "فــراق" اصاايمة  تقتااع   

طنقتل رص طنقلط ص واي ةقا س إبامطاي، اا ناب بالراي  لقجاع طنل يال واي  ل رقا ، ا طاطاا ، اطةطا    ، إ  
دطف  تاليص ا   طيس نيب، ا تلطب  ا   طيةق ط ويق  بيلل   د فاط طنقصيمة إنى فخلا ، وسيل    تقع ا  

اشن طنحمد، ا ولطف انطا ، افةو ف يحطد ،  تآنسس  ع  لطةيص اةة طنلس  طنجَّقحح طنَ ق حح، طنلطوياس نايا ة 
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طناا ط اطل تلاا م، وااي امااد  طاالل  ال  طاالد وياا ، وتتل سااب طنقتل اياا ف، ا لطاا ص طنقتياا نطف، ا تلاا رص 
ياااان طناااامللف نتتحشاااا  طنقتل اياااا ف، ا لصاااالل طيي سااااي ، ا تاااامون طنقشاااا الج ا لطاااا ب طيوماااا د، ااق

بقيعل  بلطنس  د طنتلطب ، اطنتق سك، اطلةط    وي  االطب طيثا دة طنقطاتقلة ناقتاقاي، اأااحييس طنققا ط 
 نالستعق ط ويق  ق دا   د  ق  ، نيت ل ا  ا   د  لك  طق  دفس  ا لم مسحنت ،  لرق  ريل  خت د.

 دو :*م اُير ا   اس  ا زص، ف، قصيدة "فراق" نح د رفيق ا  ا

 Cohesion* ا   يار انول: ا     
 طنط ك طنقع قي. – لقطص بج يعس طنا ط فةق ط ا ط طنقعي د ااى ةحايد اق : طنط ك طنلاحم    

وي أي رس فسا ني   طنلاحياس طنقختاساس، افةقا ط طنتلط ياب  )رفيق(ا  لل وي  بلطاس ا     ا ز   :  -نوال 
ويقا   "فـراق"طنقتعمنة، بشل   تلطب ، ا تاليص، ا تق سك طيبةط ، ااام  قياال فةقا ط طنطا ك طنلااحم واي 

 ياي:

قاعل طيساق   واي طناغااس نتايا  إناى  طاقي  ل ، ااام  شاا د إناى اا   طنقطاقي ف بعل أاال ا حا ـ :  -ن  ا 
طنغ  ااس  ااد طيي نااس نلاا   طنقطااقي ف، طنتااي يل غااي ويلاا  طنتجاا بن طنتاا   باايد طنعلصاال نغحيااس فخاالى،  اقاان 

طنقاي  اطنعلصل طنقا ط إني ، ااي ااى ةحايد: إي نس  ق  يس خ دبيس  سلص  اد طنطاي ط، اإي ناس ةصايس 
، ا طاقى را اياس إحا   "عل  ا  ـابق نو إحا ـ  ءـا   دةنطخايس، فم: إي نس " نطخ  طنلص، ااي ةحاا م: 

Anaphora " ل س ن طنتاسي ب ، ااي ف يال طيةاحطد نادطةا  واي طنماال إحا ـ    . 10ر  ااي  عحن ااى  سطَّ
  ااي  عحن ااى الصل إش دم   احد بعاما  واي طنالص،   Cataphoraا طقى ربعم سعل  ا هحق" 
اباا نل ل نقصاايمة "واالطط" ةاليااي فةلاا   تقيااة بحبااحن  خااصس ا  اا س  ااد طيياا لف، طنتااي  . 11رالياان اايلاا "

 س ا ل بيد طيي لف طنلصيس طنمطخايس، وم ةل إ   ا ايس فا بعم س، اصيلة فا محيااس طنقامى، فا إيا لف 
ل  ق  يس خ دبيس محياس طنقمى، ا عمنف فةق ط طيي نس وم م نايقيل ويل  ةصايب طيسام، اقا  طساتخم 

طيي نااااس ب سااااص طيشاااا دة، اطلسااااص طنقحأااااحط ااااااى ةجاااا ط قاااايون باااامط، اطن ااااميل ب ناااا ال فةاااا  ااقاااا   طنف 
طيي لف وي طنالص "  طن طاتق ناا  اااى ريلاا  واي ولقلا ، اطقاقا  طساتقالنل  بلسطال ج وتةطيامف اح لا  

م  اد  اليقلا  اااى ، ايةيا 12رطنلبجيس، اطنتعاقيس، اامدط ل  طنتق سليس، اا   نك يماص سقس طنلصايس ويلا "
 أعيم طنط ك اطنا ك، اام ا ةل طيي لف وي "ولطط" ا آل ي:
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  وااي 14ادنف طيي نااس ب سااص طيشاا دة وااي طنقصاايمة  االة اطياامة، وااي طن ياال را حا ــ  ءاســ  ا  ــارة: -1
ط، ااااي  ، بعياامة طنقاامى، فم فةلاا   اياا  ااااى شااي  خاا د  إي نااس  ق  يااس خ دبيااساحناا : ... ااد ر طك  ب اامو

ااااح طنل ااالة طنقسلح اااس  اااد احنااا  راااا بلف  واااي طنشاااجل طياط  اااد طن يااال، انااا نك و نطاااي ط ااااح طنااالص، 
 طنقطئحط اد  اميم ةحد ا   طيي نس.

ةاليي طيي نس ب لسص طنقحأحط وي  حقعيد: طياط بارَ ْد  واي طن يال ا حا   ءااس  ا     ل:  -2
محياس  ِإحا   م امي  خار ي   21محياس طنقمى، اطني ةي بار    وي طن يل ر إحا   م امي  خار ي ِ  6ر

طنقمى ف يس . انإلي نس ب لسص طنقحأحط ناٌد ب دٌ  وي إيمطث طنتق سك طنلصي طنقجاحب وي طنلصحص 
طناغحيس،  اد خاالط طنالب  بايد فداا م طنتلط ياب طنقحأاحنس، وتالب  بايد طنع  ام، اطلساص طنقحأاحط، ابقاا  

، ااا   اا  يال    بلاا   اد  تعاقاا فج بقا   اقان طنتاالطب  بايد فدااا م طنتلاياب، اياالعل  اااى طناالص طنصااس
 بشاال  ااا  . االاا ط وقاام فساالقل طيي نااس ب سااص طيشاا دة، اطلسااص طنقحأااحط بحدانااا  وااي طيبياا ف طنطاا بقس

تس اااا ، طيبيااا ف، ا لطبجلاا ، ا طنف  اااد اااحة طنطااا ك ويلاا ، ا اااد بةطنااس نلل لااا ، ايققاال طن بتق سااك  اااك
اطنتاااآ د واااي طنقسلح ياااس بااايد طنشااا ال، اطنقتاقاااي  اااد خاااالط  ااامبل  واااي   اياااس طنقااالطن طنااا م ط طاااع نيشاااق  

 طيتق لف اييلة.
، ااام  13ر لحم طن لف وي ا ط طنلحد  د طيي نس  ايال إنى    م، فا  لا م  عايودا حا   ءا  رف: -3

  = ر ادط  + فيي ةساا   20+  10ياال رادنف طيي نااس باا ن لف وااي طنقصاايمة وااي  حقااعيد طثلاايد، وااي طن 
ــ ِو ناس تاا م إي نتاا م ظلويتاا م:  ــ ِ وا ةاايــ  زمااي ــ  مكااي   دباا  طنشاا ال ب االف 10وسااي طن ياال ر انو 

طنقل م رادط   طنتي  لال طنلص نللف احيس،  د خالط طنصحد طنتي  تلط ى ف    طنق دئ، ااح  اا اط 
 ق اع ادط  ي ا ب طنغياب، ومالا  نللف   لحناس، بعاال  خيو     ادط  ا ط طنطعي، ا ا  طنق لاحط طنا م 

 اااد طنقتاقااي وااي  ق ااس، اطةت اا  ، اياالص نقعلوااس  اا  بعاام رادط   ا  اا  ادط  ااا ط طيا اا ط ااااى طنق لااحط، 
طنققاح  وي طنغ نب ب نقخ مل، اطيااحطط.  ف ا  طنقحقاع طنيا ةي طنا م طساتخم  ويا  طيي ناس با ن لفج و ةا  

رفيي ةاا   طنتااي دبجاال باايد شااجلم طن ياال دبجاا  احياا ، ايققاال الصااَل  س باا ةس   وااي احناا : 20واي طن ياال ر
، اااح  اد فساقى فةاحطد طنااب،  ِم  بقلطدة طنحطاعج طنتي ام يتاحط وي  طناابو إناى أامو احي  ناط  ع طن م أ 

 نق  وي   د  يايس، اإيي د ناقا حب نام ااص  ل  فيي ة .
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   لةس، ل  ل م ويل  72"    يل اة اد ر"فراقاصيمة ادنف طيي نس ب نيقيل وي ا حا   ءا   ير: -4
وي  إحاا  ء  ائر م   رةِ ، اب  ف بال  3نايقيل طن  د  طنقلسص  إل  لة اطيمة رفة   وي طن يل ر

ط راح   –يا و راح   -ا قل راي   –فبل راي   –يااص رفة    –ةاح: اةو راح  س دي  رفة    طستعمو
 -أامو رااح   -فباغلا  رفةا    –فاام رفةا    –ف يي رفة    –س داب رفة    – طن راح   – ل ام راح   –

 -فدح رفةاال   –فباام رفةاا    –طسااتقمط راااح   –فد رفةاا    – االنى راااح   -سااعى راااح   – صاامى راااح  
 – الط  رفةال   – عجاي رااح   – عسَّا  رفةال   –فدى رفةا    –فدقى رفة    –فباغ رفة    – لاسلي راح  
ط راح   - ن   رفة   فة –فدى رفة    و ااـ  ا  ـ ائر ا  ـارزة ا   صـل   ـ ائر رفـ ِ  خلان رااي .  –َبمَّ

ِ و ر بلمف  -ا بلف   – لال   –ا ل ك  –ما ل   –فمعل  –: بئل  :   ائر ا رف ا آل ي واصح 
 –واي ةااح" اإةاي  ا زصـح و ـ ائرا ةل اال   تقياس بياقيل طنلواع " ا   طنس اا ".  –واطل   –وقال   –

وتلحاال طنياق  ل بايد  ا    طنقاتماص،  –فة ن ا   –اامطك  –و ةاَك  –فةاي  –و اساعلي  –انملاي   - افةلاي
الاك  –وقم فخ ف واي طنقصايمة طنصاحد طآل ياس: دييااي    ائر ا  راا ف طنخج ب، اا   طنغ  ب. ف   

 –بااي  –القااي  –يااممو  –نااي  –سااحطك  –اللاا   –نقلطنااا   –   االطف 4املااي ر –اااايو  –   االطف 3ر
واق ــ  فــ، م ــ   ــر ء ــرف أاح ي. وم ةاال ااا   طنيااق  ل إ اا   –دااا بي  –ناا   –دف اا   –ي اا   –ااي  ل 

، ا لحاال بايد طنيا  ، اطنما ف، اطنلا  ج ااام ف طاب اا ط طنتلاحد طييا ني ا  رِ نو م    ـر م ـاف إ يـر
ا ع نقسا  اطقااس ، اي  اا  بقختا  فةحطا  طنقصيمةس  خق  ا  ال  د طي ا  طف طنقتلحاس، اف ط ل   ق سالس ، 

طةطااا    ، ا ل رقااا  نس يالااا ، انلنيااا  احيااا ، ا لاااحد طييااا لف بااايد  ق  ياااس خ دبياااس محيااااس طنقااامى، اةصااايس 
نطخايس را ايس ابعم س  اصيلة فا محياس طنقامى،   علا  اطاعا   ليالط  عيشا  طنشا ال، ايصاحد اا ط طنحطااع 

طةجالا  نقال قس طنقق ط ناققا  ، الام   ل  لاحم طنققا    بل    يييي   ، و ستخمط  طيي نس طنلصيس طنق  شلة
 ق    شحين، اإث دة اإةق   محم طنق  شلة، اطنتصلي  فوي  اس  ا ، وقحمد طنش ال ا    ا ُّ ب   د فنص 
نسلطا ، األطا  طنقليل بيد فم  عيش وي امل   ل ة ، فا فم  غ ند  ااح اةية طنلس ،  اسحظ طنملط اس، 

اي طنتي ا م طنش ال  لتق  ب  ص نل  ناقتاقي، انص  لد   ب  ب م  اي  إنى سحى  نك،    ا   طنقع ةي 
اطستخم  الم طاتي   طنقق   طيي نس طنقق  يس طنخ دبيس، طنتي  تجاب إث دة نا اد طنقتاقاي، انسال طةت  اا ، 

 اإاق ط  سميل  نسلقل ، ا ي نة  تحا ، ا شحا  يندط ل .
 ا حا   ف، قصيدة "فراق":

 ةحال  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامن  يي نسط 
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 طيي لف
  ق  يس خ دبيس رمحياس طنقمى  2 طلسص طنقحأحط

  ق  يس خ دبيس رمحياس طنقمى  1 طسص طيش دة
 -بعم ااس  اصاايلة امحياااس طنقاامى –ةصاايس را ايااس  72 طنيق  ل

  ق  يس خ دبيسرمحياس طنقمى  
 75 طنعمن طنماي

ا ةل اي طي يل ادناط،  د طلسص طنقحأحط،  ا حا   ءا   يروقد خالط طن ماط طنط بن ةاليي فم   
س، اطةقطا   اطسص طيش دةج ا نك نتلحد طنيق  ل بيد قق  ل ب د ة، ا طتتلة، ا لسصااس، ا تصااس  اد بلا

طنقتصاس إنى قق  ل نالوع، اطنلصب، اطن ل  د بلس ث ةيس، انقلاةتل  واي طلساتخمط  طناغاحم  اد بلاس 
ث نيس، انق بايتل  ناتع اد ااى طنقعا ةي طنقختاساس، اطنتع يال ااد طنقالطن  للا  بلا  اقاحح  اد بلاس فخالى، 

وقام فو ن ا  اا   طييا لف   تقعاس  ااح     ات ب  طنش ال، فا طنم  ب وي  ي  ا   طنقحطاا  طنحبمطةياس،
وااي  االطب ، ا ق سااك طناالص، اطناالب  باايد  لحة  اا   ااد خااالط طسااتقلطد طنقعلااى، نام طنتصاالي  باا نقلبع 

  س ن   ناتملطد، اما   نإل     اطلختص د.
 ا حا   ءا   ير ا   ص  ف، قصيدة فراق:

 طنعمن طن ل طنعمن طنلصب طنعمن طنلوع
 ااااااااااااااااااااااااااا    -ف  

 طنس ا 
 -طنقااااااااااااتماصم  9

 -ك طنخجاااااا ب
 اا طنغ  ب

 -م طنقااااااااااااتماص 8
 -اك طنخج ب
 ااا طنغ  ب

22 

 39 طنعمن طنماي
  إيااا لف،  سحاااال اايلااا  قاااق  ل طنلواااع 8وم ةااال طيي ناااس بياااق  ل طنلصاااب فاااا  يياااحدط، إ  باغااال ر 

  إيااا لف، ايااا  ف طيي ناااس بياااقيل طن ااال طنقل  اااس طنقتقم اااس بيللقااا  إ  باغااال 9ب ي ناااس اطيااامةج و اغااال ر
   إي نسج نتعمن فةق ط طلستخمط  طنلاحم نيقيل طن ل  ق دةس ب يانييد.22ر
  ير ا     ر ف، قصيدة فراق:ا حا   ءا    

 ا  دد ا   ير
 13 فة 
 3 فةل
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 13 اح
 3 اي

  3افةال + ااي = ر  / 13و نقاليي طنتل سب طنعمنم طنقجان بيد طنيقيليد طنقختاسايد فةا  + ااح = ر
ا   اد طنتاحط م طنامطخاي ناقصايمة،  ييث ف طب ا ط طنتل سب، اطل س ط طنعمنم بايد طنياق  ل طنقختاساس ةحاس
اف ط ل   لطبجس  ةصي  اطقاس ، اي  ا  ط ةطةس  بيد طنتلط يب انلل ل ج اق  فايي بققمطد طنقط اطة بيد رفة   

 نقطتش   د رفةل  طنا قل اراي  طنغ   س.اةم  طنا يب طنغ  براح ، ااح طي ا    ط   ط

يتياا   اااحد طنلأاا  رطناالب   وااي اصاايمة "واالطط" بايالاا  اطقاااس ، و نقصاايمة  ااد ا ر ــ  )ا ــر  (:   - 
فاط ااقاس ويلا  إنااى فخال ااق  لا    لاال  تلطبجاس طيدااا م،  تق سالس طن ليا م، ل خااا   عتليلا ، ال شاا   س 

ش ال وي  حظي  طيناطف طنلاحيس طنقختاسس ردب  س لي اطقا  ج   سطم بةطنس طنتلط يب ويل ، وقم ة   طن
 يةت   االا ف  لاي يس  تيلس ردب  ي لي احم   د خالط طستخمط   ناعالا ف طنلاحيس طآل يس:

سا دي ... را  إةاي ياااص.../  لا ام... را   طن.../ ل نا غ(س را  ل... / بلامف ا ر   ءا    : -1
ط/ ... باااال  ااادوس را  ل شااالل.../ ااااام ... را  اااامَّ ... را  ب شااال...را   ومااا م ِ نص.../...فدبااا  را  َبااامو

را  اسااياس ةاحيااس نااالب ، فقااسل ااااى طنع اا دطف طنااحطدنة ويلاا   ق ساال ،  عهمــ  م لــق ا   ــ طسااتخمط  
ب ، اماالاة طنا اك اطةط     احي ، ا طنف طنمللف طد   م ، ااحة وي طنتع يل، اقا   طنف  اد ندبا ف طنال 

ااااالاة ااااى رطنااحطا  وقاام ادنف وااي طنقصاايمة ياالاف فخاالى ناعجاا ، ا نساا  ، ا فا، اف ،  وااي طنقصاايمة.
... رفا   صاموى/ ...بال  س رف   ساعى.../ ساعى  ايتى، وي ةااح: ما ال ... رواا  فاساعلي.../ ... أامو

ل ويل  طنس   ااى  ع ااب طييامطث، ريتَّى   لنى/ ... قعيس  رفا   د.../  لاسلي ... روا  اال... .ومنو 
 ع  ل يب ااحد ا   طييمطث اد ملين طناة د طنق قاي رما ال ...و اساعلي... ، ف ا  رفا  وقام دبجال 
بااايد ملواااي طنعجااا ، ا لاااال طنااالص نلناااس طنتخييااال، اسااا اقل واااي  ااالطب  طنااالص اااااى  طاااتحى طناساااي، 

   ا ال  ا   بعما  ل   طتغلى ب يماق  ااد  ا طقى بارفْ   طنقتصاسج يماطنملنس، افو نف رف   طنتطحيس، 
طآلخل، اق    طقى ف ي  رف   طنقع ِننس. ولي  ع نط رطنلقةة  وي  على طنتطحيس، إ ط ا ةل  ط حاس بلقاةة 

. ااااام فسااالقل واااي  ااالطب  فباااةط  طن يااال  14رطنتطاااحيس، اواااي  علاااى طلساااتسل  ، إ ط ا ةااال طنلقاااةة نالساااتسل  
اأااحل إنااى ريتوااى  طنتااي فواا نف وااي ااا ط  ب الناا  ااااى  االطب  طنقصاايمة ب  قالاا .طنااحطدنة وياا ، بقاا  طةعلاا  

طنقحقع طةتل   طنغ  س.  اإم ا م ال ك  د  خلبلا   اد يياة طنعجا  واي  يا  اا   طنقحطقاع، اياقالا  
واااي طنقصااايمة، ا لحاااال  ندوا  ا   ـــ ، االااا ط وقااام  لحاااال  15ر علاااى رإناااى  طنمطناااس اااااى طةتلااا   طنغ  اااس
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ا   اد طنتالطب  طنحطقا  بايد  نلل ل ، اام ف طب ا ط طنتلحد طناملني طنقصايمة  ق سال ، افقاسى اايلا  دايس
 فبةط ل .

ولقاال م يعااس طنققاا   طناا م ادنف وياا  "واالطط" فم  مااحم خاااحط  ااد طناالب  باا ناطف ا ــر   ءااســ  اار:  -2
 ، ا   الق   ، الم   ا م ردوين  وي يحطد  ع أم ق18طلستسل  ، إل وي  حقعس اطيم  وي طن يل ر

ااي   د ولأسس نا ق   وي طنحمد،  ق ب  ثقد بخ  يلط  ردوين  يج   رلى ي يع ب  الط ت ، ويلمال  ناك 
ا؟( :ااى أم ق  ا  الس  ويلسص بل   طنصحدة  )كدا  رِ  ي  ت يح ا  ،***وف، عز ، نر    سر ق دًّ

م طنقاقاح،، الام   شا   ي نتا  إ ط طن الريس طنقع لة، طنتي بعال طنقعلحم طنال اطاح،، واي أاحدة طنقا ن
ط را  لط نطل اايا   دق  ب ن ط با نس طيسيل طنق قيم طنا م  لاال سالسا ، ااياحن طيسال واي القا  فثالط، اِاامو
 د ايلة بلِو  بل ط طنقيام،  كاامط نصام ق  دويا  فم ي ياع الط تا ، اااةَة ةسطا  بامدطاص  عامانة، ولا ط طي ال 

  اااح  ااد شاايص طنع ياام ااام قي طنقيقااس،  عااما ي طنملط ااس، اااام ساا اص نااي   ااد شاايص طيياالطد طنشاالو  ، إةقاا
بق   حول وي   د طستلالط س  ن ب نما   طنقشحب ب ناح ، اطنقع   س، ثص َمْلح طلستسل    نسل   ااس  اار

طيةم دم با ر ي    ع طنلب  ب نة د طنا قل طنقع ل اد أحدة ناقطتق  ، ا ا    عا   اد دبا  ب ياقا ط 
 د، ناس اااا  رةسطاااي  إناااى طنااالب  باااحطا طناااا ط، اشااا   طن قااااس، ا ااا  يتعاااان بلااا   اااد وعااا ، او اااا ، اطن ااا

اطنق االاد، اطنقسعااحط باا  طنقااكخل، طناا م يقاان  اا خيل ، ا قاام ص طنخ اال شاا   طن قاااس ااياا   شااحيق ، ا س باا ة 
ناقتاقااي طناا م اباام ةسطاا   صااجم   بس  اااس طنصااحدة وااي رِااامط ، ااا   اااك طيساا نيب  ياا ولف، ايققاال 

  لطبج ، ا ق سل  ااى  طتحى طنط ك، و نا ك بج يعس طنا ط.  

د  "فــه جر"  ب سااتخمط  ا ا دة 14طنشاا ال إنااى فسااحب طنقطااص وااي طن ياال ر : ن اا ا ــر   ءا   ــ  -3 وصاامو
طنقطص ب نطة طنلسي رل  طنقتصاس بس   طلستئل فج نيكام أمط اال ا ، ااام  أااس  ا  اام  قا ط الا  ب ةا  

مث ر ند  حمل ج ي   ن   طنلطيس، اطنطع نة  وي فدب   امدس كخل، وا   ناقطص طنقط حط ب نلسي،  وق  في
  بيتا ، 12  بيتا ، اطناليقاس ناقطاص ااامنا  ر13 لطبج س احيا  بايد فبيا ف طنقصايمة طنطا بقس ناقطاص، ااامنا  ر

ابعال  بقيع   ماد وي طنقاحد  ط  ، ا كام يقيقس  عاق  بحمل ، اي   طنشميم ن ، افة  ام ر ند   للا ، 
 ل در سس  ل  وي طنقغ ندة.

ب ستخمط  أيغس طنق قي، اا م رلق   د ا ط طنما   إبمط   ""كدا  روي احن : ا ر   ءا دعا :  -5
ات ب  نصم ق ، اإةما د  نقا  ناا   إنيا  واي ما ا   لا  طنق احط با نعلل طنا خ  طنا م القا  اايا ، اطنا م 
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إا ةس ن ، اإةق أس   اد اامد ، ال  خساى  ا  واي اا ط طيسااحب  اد  ا ثيل با نغ واي إيامطث  )رفيق(دفى وي  
  إقس ؤ  ااى طنقصيمة بشل س ا  . ق سك، اطق  َ صَّ 

ادنف بعااا( طنصااايغ طنقلسياااس واااي طنقصااايمة، اااااي اايااااس بااامط ناااح ا دةَّ اااا  ب نصااايغ ا ـــر   ءـــا ز ،:   -6
   اال يد/ ارل  طنطاا بقس ناقطااص وااي 13 / ارل  وااي طن ياال ر12طنقي تااس، ااااي ااا آل ي: رنااص  وااي طن ياال ر

 /  ا رواطال  واي 19+ باال + ل  واي طن يال ر  /  ارناي 14 / ار ا   + رناص  واي طن يال ر14طن يل ر
 . اااام ف طاا ل ااا   طيساا نيب طنقلسيااس طنقصاايمة  ق ساال ، ا لطبجاا  24  // ارل  وااي طن ياال ر22طن ياال ر

ةصي  اطقا ، افقسل اايل  نللف احيسج بخ أاس الام طبتقا د اا   طيناطف بغيلاا   اد  ييال لا  واي 
ع ريل   د طيس نيب طناغحيس واي طن يال طنحطيام،  قا  يةيام  ااحة، طن يل طنحطيم، فا طبتق د فساحب طنلسي  

  وقم طبتقع يلف طنلسي رل   ع فساحب طنقطص روهللا  14ا ق سل س  ي ني ، ااى ةاح    ةلى وي طن يل ر
 ااع فنطة طنلساااي ر ااا   طنتا  اا   اااع يااالف طنعجااا  ريتااى  اأاااحلس إناااى طنعجااا  با نااارا  اطنلساااي باااارنص  إناااى 

ن اال ر ااد  إنااى طيي نااس ب سااص طيشا دة، واا نقسعحط باا  طنقااكخل، ااا  ااا   طنحساا    طنلصاايس طساتخمط  ياالف ط
ا  واي ةسا  طنشا ال، اشام طةت ا   طنقتاقاي   طنف طن يل ةصيس، اف ط ت   لطبج ، اطةط    ، اط طا ا  ا وال اقو

ل  ق ساال ، وااي  لقااا  ا اال فساا نيب  تلحاااس نطخاا  طن ياال طنحطياام،  طن اا   شااحاس  نتاقااي طنقةياام، اف طاا ل طن ياا
 ااحة َاَا ِط ب اي فبي ف طنقصيمة، بق   عل  طنصحدة  ط ل  ااى طنقصيمة ب  قال .

ا  نلا  ا ر   ءا   د   وا  ـنخير -7 : طنتقام ص اطنتا خيل  اد ف يال طنحسا    طنلصايس دبجا  اط طا ا ، وعاالاة  قو
تمبل وي     صو  قم قا   قا   د فثل وي شم طةت    طنط  ع، انسل ة ل  لةت  د     ص   خيل ، فا طنل ل اطن

اال كخاال، و  تطااا ل  "فـــراق" اا م اطب اا  طنتاا خيل اااام  قاام ، واا م وااي اصاايمة   حطقااع ااام  ويلاا  نسااٌي، اف خو
طيبياا ف طنقشااتقاس ااااى ااا ط طيساااحب  ق ساال  ااااى  طااتحى طينساا ظ، اطنع اا دطف، اطيساا نيب  طن  ااد اااحة 

اا  بعاا     اا خل خ اال طن قاااس طنسعاياا6طناالص ا ق ساال ، وسااي طن ياال ر س ريااا و  اااد طنق تاامف رااااح طناالس    قو
طنقتاقي  قعد وي إاق ط  سميل  باي  اد ا ط طنقت خل، ا طن  شاحاس ، ا جاعا  إناى  علوتا  إناى فم با   با  
وي احن : "شق ٌ " اال ط اح طناا ط  اع با اي طنع ا دطف طيخالى طنتاي شالمف  قام قس ، فا  ا خيلط، واي ةااح: 

اريلاا ، ااام ااةَّ ف اا   طيسا نيب طنتق ساك طنلصاي  - وا  طياامط  قامطفدى واي ي -ة   بي الاك ياب  
 وي طنقصيمة، ا طنف  د احة، ابةطنس  ع ييلا  طنلصيس.
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ادنف واي طنقصايمة ايياٌل  اد طينسا ظ طنقعلواس، طنتاي  طنف  اد ااحة طنالص، ا ا ثيل ا ر   ءا   ريف:  -8
ااالاة  –اطنقعالف ب نلامط   –عالف ب يقا وس اطنق –فبي   ، اام  عمنف ا   طنقع دف بايد: طنقعالف با ط 

 ااى    س ن إيلطن   د  ع دف طنيق  ل، اطلسص طنقحأحط، اطسص طلستسل  ، اطن لف اريلا .

طياامطد  –  2طنقسامى ر – 2رليس ب ينس ظ طنقعلوس با ط،  يا : طناحمد ر "فراق"اصيمة ا   رف ءنل:   -ن
 –طنطاااعي  –طنغياااب  –طنطاااح   –طنعاااة  –طنخجاااحب  –طنستاااى  –طنق ااام  –طنااالس   –طنماااحم  –طنعااايش  –

طنعقا   –طنغياحد  –طناب  –طيسل  –طنع ومط  –طنقيم  –طييط م  –طنصمين  –طن  د  –طنع ة  –طن لم 
واااي ا  ااا  بطااام   16رطنع ااالطف... اريلاااا ، وتلااا ثل طينسااا ظ طنقعلواااس بااا ط –طنصااا ل  –طن ااايد  –طياااامط   –

طبجاا س، ا ق ساال س باايد فبةط اا ، ا طن  اااحةس ااقااحي  وااي طن ياا م، طنقصاايمة، ا ماالطد بعياال ، ف طااب طناالص  ل 
ا اا ثيلط وااي طنقتاقااي،  ااد خااالط شاام  الاا  نلاا   طنع اا دطف طنقاتحيااس ااااى ااا   طينساا ظ، وم ةاال فباااغ وااي 

 ةيج، ااحة نلل ل   د نح ب  ف ةملطف   لنة ادرفط .

، طنتاي طساتخم ل  طنشا ال ناالب    ةال طيقا وس  اد فبال  اسا    طنالب  طناس ايا   رف ءا  اف :  - 
بيد فبةط  ةصو ، اام ف ط ل ا   طينس ظ طنلص احة، اطةطا    س، ا لحاال بايد طيقا وس ناياق  ل، اااى 

 –  ااا م طنطاااح   –ةااااح  ااا  دفيلااا  واااي  ااااحد طيي ناااس، فا طيقااا وس إناااى طيساااق   واااي ةااااح: اااااح طنااالس  
ى اا   طينساا ظ ااحة، ا ق سال ، طةعلطاال دااد طنصاا ل اريلاا ، ااام فقااسل طيقا وس ااا –ي ا ب طنغياب 

باامادا  ااااى طيبياا ف، اطنقصاايمة، ا طن لاا   لطبجاا ، اطةطاا    ، ف طاا ل طنقصاايمة بشاال  ااا   داةقاا ، ابلاا  س 
  ماق  ب نصحد طن الريس طنتي  طنف  د مالاة طنلص اداةق .

ف فدا ة  طيةو ف، اام " وي يمو  ط ل  ةمط ، فثقال ا اا  طآلا ف، اام"فراقاصيمة ا   رف ءا زدا :  -ج
 خااتل  فنط  م نالمط  ر    + فيُّل   ااق  نلمط  طنقليب ر+ اط  نالمبس، اام الطل ا   طيناطف اطاع   ليلط 
باي ة طنشا ال، طنقسا دط نحملا  طن عيام الا ، اطنقغا ند نا  بطام  ج بيلقا  اقاا  ادايا   ا  ياةطلم  تعاقتايد 

ي  طستخمط   ر   + فم+ ا  طنتل ي  ج و م اي : إم ر    نلمط  طنقليب ب ، ا سميل  ل يلسكو يلطان  ال ، بمن
ج  17راطن عيم، اا ةل بمط اس الاما  نلامط  طن عيام، ا اع ايالة طلساتعق ط أا دف ناقلا نى طنقتحسا  اطنقلياب

ااام  )رفيـق(نلامط  طنقلياب، واا "فراق"يمو طنقختصس نلمط  طنقليب    م   يكا  وي )رفيق( و ةل  ب ستخمط  
ة ى ب  طن عم اد امل ، اوصال بيللقا  طنقطا و ف إل فةا  يل بيا  با ناطف ةامط  طنقليابج يةا  الياب  لا  

نم  عيش وي خي ن ، اابمطة ، اام ةسم أ ل ، اا اموف فداا م اا ط طنصا ل، ا اع  ناك و نشا ال  ا   طط يلا 
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امل ، اطنع لطف طن ي شاس  خلان أاح   اااح يحناا ، ايل ن ا ، ايا نثا ، ايل  اا  طنشاحط ب اطاى ندب  ا ، 
 قا  فم طنطااي ط، ا ا  بيتاا  طنقصايمة  ااد في ساي   تاالبص  ا تاا  نحملا ، اشاامة  عاقا  باا  ااح طآلخاال يكااام 

 20بار    وي طن يل ر طستعق نل  ناقليب ااى طنلرص  د شمة طنل م، امحط طن عمج اام ادنف فناطف طنلمط 
 ، ا  ملدف وي طنشجل طني ةي  اد 1  ا بارفيل   وي بمط س طنقصيمة وي طنشجل طني ةي  د طن يل ر23+ 

   وقاا  طةعلاا  ااااى طنقصاايمة باالب  فبي  لاا ، ابعالاا   ااماد  ااد فانلاا  إنااى فخلااا  يااحط 26طن ياال طيخياالر
، اوملة فس ،، وم ةل طن كدة طنتي  ماد اايل  طن قصيمة بل  ال ، ااي انطد  تا نص  اد طنشا ال  احد اطيمس

ختصس بلمط  طنلومبسج يم  مطوع وي احن :روحط فسس   وق نسل   ا زدء طنقس دط امل  طنغ ني درق  ال . ف   
طناالَس  وااي أااحف رطنااحطا  وااي بمط ااس راط  يتحطواان  ااع  اامطوع طنشاا حم، اطييااةطم وااي ةْساا  طنقس ااحد  ااد 

، اإم ا ةل راط  فساحب   د فس نيب طنلامط  وااي  طنغالل  18ر  ل يب ش ال طيسى، اطناةم، اطناحاس بال
  لل   ا( طنلمط ج اإةق  إظل د طنتس ع، اطناحاس، افشم طناةم بط ب ولطط  حمل  طنقسمى. 

 لقد طنلب  ب نة د وي فم اق  فنباي واي   قحااس طييامطث، اطيوعا ط طناحطدنة واي ا ر   ءا  م :   -9
ل ، ا غ يل ف  لتلا ، اطد   ملا  بعامن  اد طيةقا ط، اطيسا نيب طنلاحياس، ا ا  يلاتج ا ط طنعق ، ا   يد فاا  

الل   د  ع م  ختاسس ام  غ يل فيي ة  أيغس طنسعا  ويلا  طناة د طنا م اقاع نا ، وااري اب   ايال أايغس 
وعايااس  اامط ااااى يااماث طنسعاا  وااي طنااة د طنا قاال، واا  ط ساا قل باااص أاا دف رنااص ياا اب  ا احناال نلنااس 

د طنا قااال، اطنقيااا دد إناااى طنق قاااي طنقلصااال . االااا ط، ااااام   لطايااال طيوعااا ط طنقحباااحنة واااي طنسعااا   ااا
  فوعاا ط ااااى 4باايد طنق لااي ناقعاااح  ااااي طي ياال، اطنق لااي ناق لااحط، طنتااي باغاال  اا   قاا دب طنااا ر"فــراق" 

 طنلاح طآل ي:

لصاي، واي اصايمة  ا م طنالب  ب لا   طنسعا  ناق لاحط  اد فبال  ال أال طنتق ساك طنا  زا   ل  اـ ل:  -ن
اااال  اطنقياااا دد رفل   –وقاااام  طنف ااااا   طيوعاااا ط وااااي  لحالاااا   ااااد طنق قااااي رد  ط  "فــــراق" ي ااااكنى   –   و

طنقصاايمة  ق ساال س، ا لطبجاا ، فياامث  ق ااس وااي  اااد طنطاا  ع نقةياام  ااد طنتاامبل ويقاا  فدطن  طنقتااامث، و اااغ 
ص، اطنقتاقااي وااي سااي طس  تلاا رص طنتاالطب   دا اا  وااي إياامطث طنعالاااس طنقي نيااس طن   عااس باايد طنشاا ال، اطناال

      طل ةطم.

 ا م فسااحب طن لا   ناقعااح  ااح طيسااحب طنطا  م اااى طيوعا ط، اطييامطث واي اا   ا  زا   ل  لـ ر:  - 
طنقصيمة، اام يقن طنقلطن  لا   اد فم طنشا ال فاأا  طنسمالة طنقالطن إ صا نل  إناى طنقتاقاي بشال     شال، 
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نتعقياااااس، فا طنتقحيااااا ، وااااااي  طنقحقاااااحد  اااااد شااااا ة   اقااااا  اااااا  اااااا   وااااا نقحا  ل  اتقااااا  طنتحدياااااس، فْا ط
طنتقحيل ف، وال    ط نم   نك، و نحقاحح، اطنق  شالة اقا   اد  اقان طنقالطن واي  يا  اا   طنقحطاا ، ااام 

ــراق لحااال وااي "  –فباال  –فمعاال  –بئاال  –اشاال  –شاا  ف  -، ةاااح: اااةَّ ا  ا ــ،" طيوعاا ط باايد ف
ااال  –بلامف  -اا بلف  –ا ل اك  –طساتقمط  – النى  –ل ما ا – طن  – لا ام  –طساتعمط  –ا قل 

، ةاااح: ا   ــارعو  لااال.   -فاسااعلي  –ب شاال  –ااامو  – ايواال  –سااعى  –ااا ن  – صاامى  –أاامو  -
 -فباااغ  – لاسلااي  - قااحط -فباام  –فَد  –فباغلاا   –فااام  -ف يااي  –ساا داب  –يااا   –فااااص  –ساا دي  
وااي  انمــر وف ــ  خلاان.  –فة ن اا   –فظااد  –فدى  –ياالط   – اا  ي  – عجااي  –فدى  – جيااب  –فدقااى 

نة  االطب  فدح.   اطنحطاااع فم  ت ااع نللف ااا   طيوعاا ط، ابياا م  اامى إساال  ل  وااي  ياا  –أاايغتيد:  عساا  
طنلص، ا ق سك فبةط   ريال خساي نالا ظليد، اياتا   ندطسا ف  جحناس، ا طاتقاس با ط ل ج وااح  ت علا  اامن 

   للاا  واااي أاايغس طنقيااا دد، 22   للاا  واااي أاايغس طنق قاااي، ار26  وعاااالس ، ر44طيوعاا ط نحباامة ا  ر
ثااص طنقياا داس يلبااع   نأل االج يندالاا  فم طنطاال وااي اياالة طيوعاا ط طنق قاايس، 2  فوعاا ط ناق لااحط، ار4ار

إنى م يعس طنلص، ام يعس طنغلل طن م اي  وي ، اطنطي ط طن م ادنف وي  ا   طيوع ط، و نش ال  طلن 
  قحاس  د طنحا  ع، اطييامطث طنتاي  عالل نلا  ا ا ، افثلا  ، ابعام  غا ندة طناحمد، اقا    احح بقل ب  ا  

ن ، اا ط بماد  يتجاب طستخمط  فوع ط  ختاسس طنقت نقس نل ط طنحمد، اطناحطد طنمط ل بيل  اأم ق  طنقع  ب 
ناملناس اااى طييامطث طنا أااس، اطنقتحطنياس بغا( طنل ال ااد    ةلا ، ااام فيامث اا ط طلساتخمط   لطبجا  

 ل رقاا ، اطةطاا     وااي سااعيو نتاقياان ااامف  ا ــ افر ا   ــروااي طناالص، ا ق ساال  اطقااا ،  طن  طسااتخمط  
 اقي.طنلص وي إيمطث طنت ثيل طنقجاحب وي طنقت

اطنتاي  "فـراق": ا م طلساتيل    اد بايد طيسا نيب طنلاحياس طنتاي ادنف واي اصايمة ا ر   ءااس ةزا  -10
   طن 12 اا م نلاا  شاا ٌم ا يااٌل وااي  االطب  فبةط لاا ، ا ق سااك ال أاال رطنطاا ك اطنا ااك  ويلاا ، وسااي طن ياال ر

يال  ق سال س اااحة، ا طن  طنتلاحيد فساحب طناصل طنقلسي ب ساتخمط  فنطة طنلساي رناص  افنطة طلساتيل   رإل  طن 
اطيي نااس طنق ايااس ( وااي ردطقااي  + قااعيس   اطناالب  باا نق لاد وااي رباا نع ة  اطنتعليااج وااي رطن اا د اطنع ااة

ط   ق سل ، ا لطبج  اط ط ا س احي س فننى ب الن  ااى طنقصيمة ب سلا .  بعيمة طنقمى وي رطستقمَّ

ـــر   ء ـــرف ا  ـــر -11 اد واااي طد   ملقااا  ب عيااالق ، ا عاقلقااا  بقااا  :   اعاااب م يعاااس طن ااا د اطنق ااال ا 
 "فـراق"   اداق   د  سلنطف س بقس، اليقس نادط ا يلط وي  لطب  طنماص طنقتص  بلق ، اام  خالف اصايمة 
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بعمن ا     د ا   طيناطف طنلطبجس، طنتي  لطايل وي ط ص نل  بيد   لاد نس ي، فا قق  ل وي  ا  
وي املي  –ب نخجحب  –إنى  –وي  –الك  – د  –ي: رن  بل، اادنف وي طنقصيمة ااى طنلاح طآل 

 -بقا    –الاك  – اد شايص  –نألسال  –واي القاي  –ِ اد  -نج ناب  –ب   –ِ د  –ني  -ِ ْد  –ِ َد  –
  فنطة نا اال وااي 25ناا   وماا م لسااتخمط  ر – ااد  اااب  –وااي ي ِواا   –وااي  لاااي  –ناعقاا   – ااد بااحى 

ة اااامنط  اااد طنااامللف طنقتلحااااس، اطي اااا  طف طنقختاساااس،   بيتااا ، ناٌد واااي  ااال  طنقصااايم26اصااايمة  اااد ر
 اطي ق  طف طنقتل رقس طنتي فسلقل وي ثلط  طنلص نلني ، اوي  ي نة  ق سل ، اايم   ايحي .

:  نع ل طنا ط نادط ب د ط وي إيمطث طنتلطب ، اطنتق سك بيد فبةط  طنلص طناحطدنة ويا ، ا ر   ءا  ال -12
طنلص، ا اليق  بشل  ا  ، اام  قااحد فسااحب طنالب  ب ناا ط واي طنالص اطةعلطل ب النل  ااى ايمة 

ط  ا  ال ا   ردوي ةقجيد:  طنتاي طاتيال م يعاس  وا  ـال ا   لـ  – قيقا س  –يالط  طات مط  –وي احنا : اامَّ
طنقحقحد فم  محم بقاس وعايس، ةاح: ياا و + ف ياي +  فاام + فباغلا  + ااام   ال داا بي + ااامو طن ايد 

اااا   ااا  سااا ن  اااد ا ااا دطفس سااا اقل طناااا ط ساااحطٌ  ف  ةااال نس ااا س اطيااامطس، فا بقااااس بلااا   + اب شااال. وساااي
 تعاق  ل  ب د   مل  بص ي ل ، اطنياقيل طنع  ام، ااطا طناا ط اريلاا ، سا اقل بقيعلا  ويقا  اايا  طنالص 

  د  لطب ، ا ق سك، س ل س اي ل س.

خاالط طيتحط ا  نعالااس طنطا  يس  اقن فساحب طنشلط طنتق سك طنلصي،  اد  ا ر   ءنسل   ا ترط:  -13
واقيقس "طنشلط ابحطب  فم  لحم طني ةي  ط    اد طياط، ةاح احن : إم  د لي ف ل تاك، و نملط اس  طا  س 

، اااااي  اااد فبااال  طنعالاااا ف، افاااامدا  اااااى طنتااا ثيل واااي طنقتاقااايج وقاااد خالنلااا  ياااتص دبااا   19رااااد طنةيااا دة"
بع( طييمطث، اطيوم د س    ييمطث، افوم د فخلى بق  طيوم د، اطنحأ  بيد فبةط  طنمال  بق    ع  

، ا ناك  ااد خاالط طنتعاا نن طنا أاا   20ريييال طلةت اا  ، ايطات اب طيأااغ  ، اي عا  طنق ااحط سالال  يطااحدط
بااايد فنطة طنشااالط، ا وعااا  طنشااالط، ابحطبااا ، ا ااا  يتصااا  ب حطبااا   اااد  تعاقااا ف، ة اياااك اقااا  يتعاااان بلااا ط 

قااا   قلاااد فم   طتشااا   اااد خاااالط طنقااالط د طنلصااايس، فاطنقق  ياااس طيسااااحب  اااد  عجيااا ف خااا د  طنااالص،  
: إ ط فةا  اشال/ إم ا قال/ إ ط د ط طنستاى/ "فـراق"واي اصايمة  نسـا يح ا تـرط  ا ـ اردةا د  اريلا . 

ط / ا لاااا : طنجاااااب وااااي ةاااااح: فدْح دا باااا س... و ةااااك اطبااااٌم/  عساااا  ...  بااااحطب طنجاااااب  إ ط  اااا  طن اااايد باااامَّ
، ااامدة ااااى  يا نة طنتق ساك طنلصااي  اا اف.../  ارلايُّ اااد طنقاح  ط  ا  وااي طيسا نيب طنطا بقس  ااد  الطب س
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باايد فبااةط  طناالص ااااى طنصااعم ا وااسس،  ااد خااالط طنتعاا نن طنا أاا  باايد فبااةط  ااا ط طيساااحب، اااا   اا  
 يتعان ب  نطخ  طنلص، فا خ دب .

اا م  ، 21رةي جان طنعلاقيحم  صجا  طنتيقيد ااى  عاين ا ويس طن يل طياط ب ني ا    ي :  -14
طنتااي يل غااي  -الاام بعاا( طنعلاقااييد اطن الرياايد  -  عاامُّ ا ااا ، ااي اا   ااد ايااحب طنلصااحص طنشااعليس 

ااااى طنشاا ال  س نيلاا ، انملاا  اواان  ل ااحد طنتق سااك طنلصااي،   عاام اسااياس  ااد اساا    طنتاالطب  باايد فبااةط  
، افيي ةاا   23ربيتاايد"ج يةاا " طد  اا ط نلنااي ردأاا  فا  سلااح      شاال، ااااح  عاا نن ةاااحم باايد  22رطناالص

ال طن يال طنشاعلم ااد  قا   طنقعلاى طنا م يليام   ف يل، ايا   طنش ال إنى طنتيقيد "طنعلاقي ييد  قص 
ااام ادن طنتياقيد ، " 24رطنق مد، وطيجلة طنقحا  طنلسطي ااى طنش ال  ا ئ  إنى طلستجلطن واي طنقعلاى"

 وي  حطقع  لل : "فراق"وي 
اطنع شااال، اطناااا نم اشااال، و نشااا ال اااا    اااااى دااااحب طنق لاااحط، ا غااا ندة املااا ، طن يااال طنت ساااع،  -1

  10اسيشااان ري ااا ب طنغياااب  شاااق     رتااا  نااا ، وعةيقتااا  ااااي  اااد     رااال طنغياااب، ني ااايد واااي طن يااال طناااار
  11رلقا   ااد ااا ط طنطااعي، طناا م ااام  لااا  ب نل ا ح فا طنسشاا ، ااااح طنقعلااى  ط اا  طنقسلااح   ااد طن ياال ر

طنطعي ام يلتلي ب نسح  اطنل  ح، فاطنلنى اطنسل   وي ا ط طنطعي، وقم  عا ادف طيبيا ف  ول ط طن لم، اا ط
طنيالث، ا ل انل ا ط طنقعلى ويق  بيلل   ق  فقسى اااى اا   طيبيا ف  يا ولط، ا ق سال  طةعلا  ب النا  

 ااى طنقصيمة ب  قال .
امل    يل  فة  نص يل ل   ()رفيق   خ مب 13  وسي طن يل ر14+  13يتي  طنتيقيد وي طن يتيد ر-2

   قطق  ب هلل إة  ا بل بعم فم طساتلسم اا  14بغي  ن ، فااشق  نطحط ،  ا ال  عاي  ا ل   وي طن يل ر
طنحساا    نقق ا ااس ااا   طنل االة، انمللاا  باا  ف بقيعلاا  ب نسشاا ، واااص   اام ف   اا  باامط  ااد ااا   طنل االة، طنتااي 

 فقال ف لط قلادي  يل غي طنقي   ب .
  بلامط  املا  طن عيام الا ، 25  وقام طساتل  طن يال ر26+  25طنتياقيد ة ام  واي طن يتايد ر  يا  اا ط-3

ا حطناال طن قاا ، اطنع ااا دطف، اطنتلط يااب، انااص ةعااالف طنغاالل  اااد ااا ط طنلاامط ، وااا ةتلى طنشااجل طياط  اااد 
 ج نيتيا  طنغالل  اد ةمط ا  26  ا  عا  طنشاجل طنيا ةي، اطةقياى طنشاجل طياط  اد طن يال ر25طن يل ر

 طنشجل طني ةي  ل  ااح طنحنطد نحمل  طنقسمى.وي 
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  ياة طنعلبياس اغيلاا   اد طناغا ف طناا ف نعلصال  اد ال أال طنتلاياب، شاليجس ا ر   ءا  ـىف:  -15
فم يتيقد ا ط طنتلايب الصلط  حيي ، انطل ااى طنقا اف،  د خالط ابحن الط د  علحيس، فا  ق نياس 

ج وم م طنا ف ة     ااد فم طنقعلاى  25رل يحبم وي  ال  ح ئ إني  ا مط ااي ، ايلحم وي ي و   على 
، ااام اأاس  بحبلطةام ب ةا  طسات ع ن طنع ا دطف  26رطنقسلح  وي ا   حقع  ط م ااد ال أال طناساي طنقا احدة

طنطااااجايس نقاتحطااااا  طنقسلااااح يج باااا م  قااااح  وااااي طناااا اد، فا فم يحسااااع، فا فم  عاااامط بحطسااااجس طنع اااا دطف 
طن ليس طنطجايس يم ةص ريل  لتقااس ر ن ا ، با نلرص  قا  ي اما واي  قاميل ، اااى ا ط  محم  27رطنل اصس
، اق  فم طنتلاية ااى طنقعلى الم طنا ف، اااى طنقالط د طنا نياس، اطنقق  ياس يامخال  واي يياة  28رطنقتاقي

، اطنا ف ب ب اطسع  د فبحطب طنلاح، اة م  وي اييل  د  لط ياب طنقالكم طنماليص، ال  29رطنطي ط طنلصي
ي ف وي طنمال   خاح  د نني  ااي   د نسي، فا سي ط، ا اد  ةط ا  طناا ف بقاع طنقعا ةي طنمييالة  يحبم

ابا    "فـراق"ِ، اام  يَّ  طنا ف الصالط  اد طنعل أال طنقلقاس ناتق ساك طنلصاي واي  30روي طنمال  طنقاي 
  ... 1اااا ط طناااا ف ريااال طنقخااا  بااا نقعلى، اطنااا م ف طاااب طنااالص  ق سااال ، ابقااا لس، اااااحة، واااي طن يااال ر

.../ طن يل ر2انطا .../ طن يل ر  ... 24   عس .../طن يال ر19  ... ايامط/ طن يال ر17  ... انطد  س دطس
ط... اريلا .24  ... انطا  / طن يل ر23انطا / طن يل ر    إ ط    طن يد بمَّ

نقت ا ادة، وتل رقل طنع  دطف ط "فراق"  م طنت  اد اسياس  ي نيس نالب  وي اصيمة ا ر   ءا   اور:  -16
ا طنف طنلص طنشعلم  ق سل ، اااحة  لقجعاس طنل يال، ف يال  قا  ناح با  ف  ل  جاس با م ةقا   اد فةقا ط 
طنت عيس طنقتعمنة، ايقللل   الي اس  ناك واي اا   اد: طن يال طياط + طن يال طنخا    + طن يال طنت ساع + 

 طن يل طني ةي اطنعشليد + طن يل طنلطبع اطنعشليد .
 عاام رنمااد   ااد فباال  فناطف طلسااتمدطك وااي طناغااس طنعلبيااس، ااااي  ااد فناطف  : ا ــر   ءااســ درا  -17

طنلب  طنتي  سيم فم طن قااس طنت بعاس  خ نساس ناقتقم اس  اد يياث طنقعلاى، ولاي  الب  طنطا بن با نالين،  اع 
طساااتمدطك طنقاااتماص نقااا   قحنااا ج يم بيللقااا  االااااس طنتعااا دل طنااا م  صااا   " ف يااال اقاااحي  الااام   يااالب  

  ا ا  ا اا ، وخاا ن  5، ااام دبجال فنطة طلساتمدطك رنماد  طن يال ر 31ربقاال محيااس  اد طنماال " طلساتمدطك
ط، ابل ا  ا يقا  اا م     بعم رنمد  يلص    ا ال ، و  َّي  فم س ب ا ل    اد املا  طنا م يالط  وعاالس إنو

  نااتعل  إم اااس يباا   ةسطاا  طنقتجاعااس نماا   اا   ااد شاا ة  فم  اسااي نلاا  اة لاا  االط تلاا ، و اا  ف رنمااد
ابلااس ة اال ، ا اا  ياالط   ااد أااحطبج نتقااح  باا نلب  باايد طيخ اا د طنتااي  علقاال ، اااام طيتاا   نتاقياان ااا ط 
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و سااتخم  طنااحطا، انمااد، ا يااعي  نمااد، اطيي نااس ، ن ةــر مــ  وســيل  نخــر  مــ  وســائ  ا ــر  طنغاالل 
 حقاعيد، اطنالب   ب نيقيل، اطنلب  با نة د طنق قاي،  ال يد  تتا نيتيد، اطنالب  با نتلحيد، اطيقا وس واي

، وماا  ااا   طنحساا     طنف طن ياال، اطنقصاايمة بشاال  ااا   بااالف طن اال، اطنتعليااج، ا طناالب  باا نطة طنت ةيااث
  لطبج ، ا ق سل  ا يلط، فسلقل وي  اقين طنتق سك طنلصي ويل .

ــا  ز ِ وا  افيــ ِ  ااصو  ااد خااالط  ا ــر   ا  رو ــ،:  -18 ةاامط  طن عياام  "فــراق" وقاام طبتقااع واايا ــر   ء
طنقليااب، ا اا  وااي  نااك  ااد طةقجاا د طنلباا   باا نلن طنقليااب، اأاالطد نطخاااي دايااب وااي ةساا  طنشاا ال باايد 
طيا  اااس وااااي املااا  باااايد فااااا   ناااايال، فا طاتاااا   طنق لااااحط بقااااب  قاااامط  اإدطنة أاااامة، اباااايد فخاااا ، ادن، 

   ب نصاامط، ا ااا اد، ااتاا ب  ااع طيأااا ب، وااي ساالن نحطاااع ي أاا ، وااي أااحدة أاالياس ابم ااس،  قتاا
م اعل   ": "ا   ر ا  افراطنتاق  يس، اطن عم اد طنتقحي ، فا طنتعقيس طيخ  ديس، و   ف طنقصيمة ااى ا م 

طنا م ط تطاب  طاقيت  با نحطولج نقحواحد فبةط ا ، ا احول  /م اعل   ف     *** م اعل   م ـاعل   ف ـ   
اعلج   "يلا   ج يم  طن يوا ش، اا مستا  طنقتموقاس  )رفيق(  شاعحد . اام  ال  32رف يل طيبةط  يلا ف "م  ج

يةةاا ، افنقاا ، اطاتصاا دط ااااى واالطط طنااحمد،  ااع ااا ط طن ااال "طنقتاامون طناالغص، طنقلتلااة ب ناق سااس، اطناامون 
، وساااي اااا    33رطلةسعااا ني، اااااح  ا ثاااحدة ا د اااس الااام  ق  ااا ، أااا نٌ  ناقااامح، اطنسخااال، اطنل ااا  ، اطنغاااةط"

موحةاااس، افاب اااا   للحةاااس، اةاااحط د  غ حةاااس ب يااال بقيعلااا  ا ااال طنقصااايمة طساااتحاب باااال طناااحطول اااا طب ف  
يلا    اسلل   ج و   ف  ع لة فأمط  ع يل "نقحط     ناج ع، اسالست   ع طنغلط ة، اطنعحطم ، اا ابس 

. و نحطول  د باحد طنشعل طنتي فرل  بل  طنشعلط  ام ق  ايميي ج نمحة  أا نا  اقيامطمس نطالن  34رطنخج ب"
، ا يا  اا ط طنطالن  35رنتحساج  واي طنتس ايا ، ا طا امة طنالس ، اطنتسميال واي  اقاي ا ةا  طنقصس، اطنخلطوس

طنيااس  )رفيــق(طنقصصااي، طنقع اال اقاا  وااي ةساا   طسااتحا   ااا ط طن ااال بشاال   ياا ني، اااام  طنف طنق ويااس طنمَّ
 ااد طنشااميمة، طنقشاامنة، طنقلس االة، طنقجاقااس،  عاا ةي طنقصاايمة السحطةاا  ااااحة، افقااسل ااااى  لط ي لاا  نقطااس 

طي ا   طنقحم طنقكثل، ااة ف طلةط    بايد نلل لا  اإ ا  ط لا ، اناص  لاد نيتاحول اا   ناك ناح طختيالف 
 "رفيـق"ا ويس ريلا ج لستيع بل  ا   اك طنقش ال طناةيلس، اطنغ َصَص طنمويلس، اطآلا ف طنم  لس وي اااب 

سس  قيتس بعيمط اد امل ، ان  د ج اوي طنقع وب نسلططس و لل ااي ، اَاْ لس اتب ااى وكطن ، وع ش وي ر ْلب
 اا   نااك طبتقعاال اااحة طنطاا ك، ابةطنااس طنا ااك، افةت اال نلاا    ْاَسااسس شااعليس  تم  اااس، ا تحا ااس ي َّاا ، افنقاا ، 

 اشحا ، اانلس ، اوخلسط، ااْة س ، اِات بس ، ايلقسس، اابع ، اطأج  دسط.
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 ق سل س، ا ت نن ط ط ا س، ا ل رقا س، اطةطا    س بتاقان ب ةاب  "فراق" ةنطن اصيمة ا     ا     ،.   -ثاايال 
 لص  د بحطةب طنتق سك طنلصي وي  لط ي ل ،  د خالط  يا ول   قحااس  اد طنعحط ا  طنملنياس طنقاكثلة، 

 وي طنتلطب  طنلصي بيد فبةط ل ، ةاح:
س طنحطيااامة بااا ناسي فا  قصااام بااا نتملطد الااام ااقااا   طنعلبياااس طنقااامط ى فم " لااالد طنقاااتماص طناس اااا  كـــرار:  -ن

، ولاااح "نلناااس طناساااي اااااى طنقعلاااى  ااالننط اقحناااك نقاااد  طاااتماي  ر فسااالد فسااالد  وااا م طنقعلاااى  36رطنقعلاااى"
، ايعم  طنقامثحم "شلال  اد فشال ط طل طا ط يتجااب إاا نة الصال  ع قاي، فا  37ر لننط، اطناسي اطيم"
ياا  واااي  ماالطد نساااي، فا ااامن  اااد ا تق مصـــ ل  ا حا ــ  ا  كراريـــ ِ، ايجاااان ااياا   38رادان  االطنف ناا "

، اطنتماالطد  قاال   لااتج طناالص طنقاامدة ااااى  39رطينساا ظ وااي بمط ااس ااا  بقاااس  ااد بقاا  طناالص اصاام طنت  ياام
خان أحدة نغحيس بميمةج يم فيم طنعلصليد طنقللديد ام  طل  ولص طآلخل، اييطل اقايس إندط ا ، اقا  

على بلا  طنشا ال ف يال  اد ال يتا  بطاحطا ، انا  ا أ  طنتملطد ب ة  إنا ح ااى بلس  لقس  د طنع  دة،  
نلنس ةسطايس ايقاس، يلساع طنل اام طينباي طنا م يامد، طنالص، ايااا  ةسطايس أا ي  ج يةا  طنحساياس طنقكن اس 

، و نقتاااامث نط قااا  يا ااا  نتمااالطد طنسمااالة طنقطااايجلة اااااى باااكدة  40رناحأاااحط ناسمااالة طنقتطااااجس اااااى طنشااا ال
ة طنتع ياال وااي يميياا ، ايطااعى  ااد خااالط طنتماالطد نت  يااما ، انساال طنشااعحد، وتصاا   ااا   طنسماالة اااي بااكد 

طية ا د اطي ااا م إنيلا ، اطات اال  نم بحبلطةام  شاا  ال نغحيا  ياساال طلةت ا  ، ا  لاالط  اد   اا ال طنتق سااك 
طنقع قاااي، يياااث  قاااح  ب لااا   شااا لس  اااد طنعالاااا ف نطخااا  طنقل اااة طنلصاااي،  قااا   اقااان  ااالطب  طنااالص، 

دة  ا وي ااى بليس طنلص، ا غا م طن  ةاب طناملني، اطنتامطاني ويا   اد خاالط ا ق سل ج و نعل أل طنقلل 
 مااا ثل طنقسااالنطف، ااي وتلااا ج  قاااا   اقااان سااا ك طنااالص، ا ق ساااال ، اإاااا نة    يااام ايلحةتااا ، اطسااااتقلطديت ، 

، اطنتماالطد يااكنم اظاا    نلنيااس اقاا  يااكنم إنااى  اقياان طنتق سااك طنلصااي، ا نااك اااد ملياان  41راطماالنط  
   اااد بمط اااس طنااالص يتاااى فخااال ، ايتقيااا  اااا ط طنعلصااال واااي طنماقااا ف، فا طنع ااا دطف، فا ط تااامطن الصااال  ااا

، ا قاال  إااا نة طناسااي  لااتج طناالص طنقاامدة ااااى  42رطن قاا ، اريلااا  إنااى  طاا امة احط اا  طنتق سااك طيخاالى 
خان أحد نغحيس بميمةج يم فيم طنعلصليد طنقللديد ام  طلص وي ولص طآلخل،  ق  ياماص بلا   طنالص، 

   ياام ، ايخاام  طن  ةااب طنااملني، اطنتاامطاني وياا ، طي اال طناا م  ساالل  ااآ دط باايد طن  ةااب طنقع قااي  اإااا نة
. اطنتملطد بقختا  فةق ما  ساحطٌ   ا  اا م  لا   مالطد  علاحم  اد خاالط  مالطد  43رنالص، اسي ا  طنخ ص

نقسااالنة، فا طنقعلاااى  ط ااا  بصااايغ  ت  يلاااس، فا  مااالطد نس اااي، اطنااا م طةقطاااص باااماد  إناااى  مااالطد طناااالف، فا ط
 طيةق ط طآل يس: "فراق"طن قاس، فخ  وي 
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  6 ملطد طنالف، فا طنصحف  ا  ة ام  واي طن يال طياط  اد  مالطد يالف طنيا   ر  ي طتكرار ا  رف: -1
   االطف، ااااح  ماالطد باا    تطااق   ااع  ساالنطف 4  ا ماالطد ياالف طنعاايد ر5 االطف، ا ماالطد ياالف طناامطط ر

طن ياال  تل رقاا س  ااع إ ا  ط لاا ، وقاام الطاال شاامة طناامطط، اطةس  ديتلاا ، ابل  يااس طنياا  ، انيحةتلاا ، ابلحديااس 
جيتل   امى طنااةم طنا م  خاتاج اااب طنشا ال، ا امى طلةمطا د طنا م  شاعل با  واي بعام  ااد طنعيد ااس

  3   مالطدط نصاحف طن ايص طنقلا اس ر14 حمل ، ا طاق  دفسا ، ا لام طنجسحناس اطنصا  . اقا  شالم طن يال ر
    الطف  قا  طةعلا  اااى نللف طن يال، افيامث  لطبجا  ةصاي  احيا  بايد4 لطف، اطنمطط طنشميمة ف ي س ر

   ماالدف 26فبةط اا ، افياامث طيثاال طنقاالطن  ااد ااا ط طنتماالطد وااي ااااب طنقتاقااي افي سيطاا . اوااي طن ياال ر
 –   –ش  -د - االطف، اطبتقعاال وااي طنشااجل طياط طنااار   3 االطف، اطنااارم   اال يد، اطنااارن   4طنااارف  

طةعلا  واي ب  و بتق د طنالاف طنط بقس، ا مالطد بعيال  ف طاب طن يال ااحة، ا لطبجا  ةصايال   -د  –ط 
احة   ثيل  وي طنقتاقي، طن م   اط طنلص، ااط ب يلا   ، اسلل   ، ا لالف وي ايلي  ن عس ي داس، بق  

 د   ثيل، طي ل طنا م يقان طنقع نناس طنقجاحباس  اد اقاياس  "و ا   ت زق ا   را    ت،"فيمث  احن : 
 قتاقي  = طنتلطب  طنلصي.طنتحطأ  ا   ااي رس ك  + ري ك  + ر لبقس طيي سي   + ر  ثيل وي طن

 اد خااالط  مالطد ااامن  اد طنقشاتق ف  طف طن اا د طناغاحم طنقشااتلك، ايلطاب ااا ط تكـرار اا ــ  اق:   -2
طنلاااحد  اااد طنتمااالطد طنااالص  ق سااال س، ا لطبجااا  احيااا ، ايشااام طةت ااا   طنقتاقاااي نطاااق د طنقةيااام، انالساااتةطنة  اااد 

ا ااد باايد طنقشااتق ف طنقتماالدة وااي طناالص طنطاا بن: طنقعلوااس، فا طنقعاح ااس، فا طنسماالة طنقاالطن إ صاا نل  إنياا . 
ط  –طنعاايش/ ا ل ااك  –ي واا / اشاال  –ي يااب  –ساا د/  اااب  – صااموى/ سااعى  –أاامَّ   –ااا بلف/ ِباامو
ط  -اطِبٌم  ط/ فَبْل  –ابمو  َامط، اريلا . –إب  / ِامط  –َبمَّ

   ق سااال ،  مااالدف واااي "وااالطط" اااامن  اااد طنقسااالنطف، طنتاااي ف طااا ل طنااالص بتملدااااتكـــرار ا كل ـــا :   -3
 -اط طاا ا ، اشاامف طنقتاقااي نتاامبل طنقاالطن  للاا ، ا طنف نللف طنقصاايمة اااحة، ا ق ساال ، وااي ةاااح: انطااا  

ط  -ِامط –املي  –امط  –ام  –ةسط   –طنلس   –ةس   –انطد   طنقيم. –ايمط  -ِبمو

فم طنشا ال بخ أاسج ا "فـراق" فسلص  ملطد طن ق  وي  قحيس طنتق سك طنلصي بيد فباةط  تكرار ا    : -4
وي طنشجل طني ةي  د طن يل طياط، اطختتقلا   وداعال نُ اا ا     ا   د (ام طوتتال  وي طن يل طياط با ر

ـــد (باااار ـــ    ا    واااي طنشاااجل طنيااا ةي  اااد طن يااال طيخيااال، وم ةااال طنقصااايمة بااايد اااا يد  وداعـــال نُ اـــا ا 
د اااى طنسمالة  ط لا ، اااي طنلاحطة طنشجليد،  قياس ياحى ندب ف طنتق سك طنلصايج و نقصايمة ب  قالا   اما 
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)وداع ا تـاعر    زـر ا  ـا ، طنتي ب ليل اايل  طنقصيمة  د فانل  إنى فخلا ، اطن اكدة طنتاي  ل ماة اايلا  
وط دف طنقصيمة اال  ااى طنلق   ط   واي فرااب فبي  لا ، اا  ا  ا  دط لا  ث ال  عل  قل ر وتن  ر   راقر(

نع لطف، اامو ا  ب آلاا ف، و اا  ف فبي  ا  ااد شااعحد   ع الة، اوااي طنشالحى، ا  احح باا نل حى طنتاي خلقلا  باا 
 .  تمِبل فبي     كثلة، وي أحدة   َمَاس ة ندة

 د خاالط ادان طنع ا دطف طنقتلطنواس  علحيا  واي ساي ط طنالص، فم:  تا بع ا  كرار ا   ز    ل  ارا :   -5
اطنقصيمة رليس بل ط طنلحد  اد طنتمالطد، طنا م  طنع  دطف طناس يس طنقت  يلس نس  ، اطنقتسقس، فاطنقتق دبس نلنس،

فقسى اايل  احة وي  ق سك ا  دط ل ، ا لطب  فوم دا ، اط طا ط  ع ةيلا ، اطةطا    نلل لا ، و عالا    اما 
. س فنبي دططس  وي ا نبس  تم   ،  ي ولف وي  ا  طنققح  ف، اطنعحط   طنقجاحبس نتق سك فمو ةصو

 -إ م -ج ولاح 44رطنف ا ا دة ااد اباحن نس ايد، فا ف يال نقعلاى اطيامطنتل ا  رادف نو   ر ا  رادف:  -6
. اطنقتااالطنف اااح  اا  طختااا  نس اا ، اط سااان  علاا  ، فا اااح إمااالط اااامة  45ر عاامن طنماقاا ف ناقعلااى طنحطياام

ط ، ايلامف طساتخمط  )46ر اق ف ااى  منحط اطيم، ا يسم, اطنط ع، اطنايث، افس  س طنتاي  سيام  علاى اطيامس
طنتماالطد طنق  شاال ناماقااس إنااى ةسااي طنشااعحد ب نياا ل، اطنقااا  ااااى طنقتاقااي ، ييااث إم طنتاالطنف باامل  ااد 

، ايةيم  ثلط   علحي ، ا   يمط ناسملة طنتي يليم طنش ال   47رطنقلطنف طنقطتخم   يسي ااى طنقاتحى  لحاس 
 صا  إناى ندباس  إ ص نل  ناقتاقي، ا عج "ولطط" بعمن  د طينس ظ طنقتسقس، فا طنقتق دبس وي طنملنس، اطنتي

 طنتلطنف طنت  ، فا ش   طنت  ،  قيال  طن ماط طنت ني:
 داص طن يل ةحا       ق دب     طناسي  

 6 طنتلطنف طنق م+ ا قل ااح طنلس 
 7 ش   طنتلطنف  ل ام  اةاو 

 9 ش   طنتلطنف ف يي س داب 
    11 س   طنتلطنف س د  طن لم 
 12 طنتلطنف قعيس   طنع ة

 22 ش   طنتلطنف ةمط ي ي   
ط ا حط طنقيم  17  لطنف  علحم  شيص طنع مَّ
 14 طنق قحد
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وقم  ص طنلب  بايد اا   طينسا ظ بطا ب ط طا ال  نلنيا ، ااام ةاتج ااد اا ط طل طا ط طناملني بايد طنقتلطنوا ف 
 ااع  عااا نن، اطةطاا    نلل لااا   "فـــراق"يااماث  عاا نن نلناااي، فساالقل  اااد خالناا  اااا   طينساا ظ واااي بلاا   

 ا ــر فــ، ت  يــ  ف ــ  خــهل مــا ســ ق ث ــ  ا ــدور ا ك يــر  ل كــرار ء   لــ  ناطنقع االة وااي ااا ط طنطااي ط. 
فــراق" ودعــ  ااســ  راري  ا دا يــ ِ ونســا   فــ، وحــدة ا  زيــ  ا دا يــ   ل صــيدةِ نااا" ا   اســ  ا زصــ،

 . ور    بي  عزا ر ا زص ا    اعدةِ وح    ااا  ارِ وا  زا   ا دا ، بي  ع اراتاا

طنتي   فا      طقى ب نقص ي س طنقع قيس، ا م ي قلط ابقاحة واي ا   ار )ا  صاح   ا     ي (:  - 
ااحةس، ا ل رقا ، اطةطا       -طن م ظلل  تق سال س  تلطبجا س  تطاق س  -طي ل طن م  طن س لل  طنلاحم  "فراق"

  لقجع طنل يل، ا نك  د خالط فبل  فةق م  طآل يس:

بااايد ايااايتيد ااا   للااا   اقااا  الااا   علاااى طنتياا ن  اااد طنعالاااا ف طنملنياااس طنتااي "   قاااع ا   ـــاد: -1
طيخلى، ايا   طنش ال إنى ا ط طنلحد  د طنعالا فج يقس   طنشقحنيس ااى  على    اد ملين طنشي  

، اام  طن طنتي ن ب ةتق ن   د ي ط إنى ي ط فخلى،  ل ايس نل  ب نس ظ  طنقلتشالة واي فدبا    48راةقيي "
طنقطااتحى طنلصااي ناقصاايمة بشاال  اطقاا ، اااام  لحااال ااا    طنقصاايمة، افبي  لاا  اااحة، ا ق ساال س دوعاال  ااد

 /ااام ≠دواا   طنعاايش  /يجاا   ≠رلااي  /طنصاام ≠طنعل أاال طنقتياا نة باايد فنساا ظ، اا اا دطف ا نتاا ني: طناااب 
   اا م ≠طنعاة   /باامط ≠ لا ام   /ياا  ≠شااق    / لطناا  ≠+ إبا  / إباا    فبال ≠فمعاال  /بئال ≠سا دي  
  /سااحطك ≠ اا  املااي   /نقاا   ≠انطد = طن اايد   /خاااي ≠طنغيااحد   /ان ≠بغاا(   / االنى ≠وااح    /طنطااح 

ط ≠فخاا ط  /طيااامط  ≠ي ي اا   /طنعقاا  ≠خاااي   / ااد ≠ عجااي  /شاالل ≠ ااد  /اياام ≠إيطاا م   ≠انطد  /دنو
ط ≠طنصا ل   /نق   . وما م طنتيا ن ب يقا وس إناى فةقا ط طنتالطب  طيخالى، طنقتلا ثلة واي فدبا   طنقصايمة اامو

 اتلطب  بيد فدب  ل . د طنعحط   طيس ، ن

ااي  اد طنعالاا ف طنقع قياس طنقطا اقس واي  ق ساك طنلصاحص طناغحياسج بطا ب عهق  ا  ـ   ءا كـ :  -2
طناالب  باايد ااا   طينساا ظ طنقل  جااس بعالااا ف نغحيااس  ختاسااس، نااتعل  ااا   طنعالاااس  لطبجاا ، اطةطاا     ياقااي 

  وا نعلن باة   اد اا ، اااح 18طناار ب الن  ااى طنلص بشل  ا  ،  اعالاس "ةسطي" باا"القي" واي طن يال
 طنلس  طن شليس.
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  نعالاس بيد احن  ريمم  ا رالقي  و نعالاس طن   عس بيللق  فم رطنيم  ارطنعلن  ا  هق  ا  ام  :   -3
 د فاي   بطص طيةطا م، اااي  اد طنعالاا ف طنلطبجاس بايد طنقسالنطف، ااام الطال ب النلا  اااى  الطب  

 ا لط ي ل .فوم د طنقصيمة، 

ادط   و نسعا  رف ياي    ≠ادن وي طنقصايمة نس ا م  تيا نطم ط   اا  اقا  رف ياي ت اد ات اك،:  -4
يمط ااى طنتقم ، اطنقياي اام   إناى طي ا  ، ف ا  طن الف رادط   وقاد نلل ا  خاا  + طنتا خل + طل  ا   

نطا  ع، اشام طةت ا   ال  طنقيي، اام س اق  وي إيامطث طنتق ساك طنلصاي واي طنقصايمة، انسال فة ا د ط
 طنقتاقي وي  لقا  بيد ا يد طناس يد طنقتي نيد.

 طقى بعالاس طلستاةط  ف ي ، فم فم ابحن نسي  طتاة  ابحن نساي كخال،  تاتص نقعلاى عهق  ا   ار:  -5
 عااايد اااام ساااين يباااا ، فا فم  لاااحم فيااام طناس ااايد  قتلةااا  بغيااال ، ويااامط اباااحن فياااماق  اااااى ناااةا  ادان 

ا  وي طنقصيمة نس   رطيسل +  طنقيم  وقق   ع دف ااي  طنلا ، فم طنقيام  خاتص ب يسال، طآلخل، اام  يو 
و يسيل  د نحط   فسل   قييم ، ا م ي  يم  ، افيي ة  ام ي  ب نقيحن. ا يا  رديياي + انطا   ا ر عسا  + 

ك اا   طنقسالنطف، هللا  عجي بال  د  ار ا حط طنقيم + طنع مط  اريلا ، ول ط طنالب  طناس اي  اد خاالط سا 
 ةتج ال   لطب  نلني  د خالط احة، ابةطنس طنقعلى، اطنمللف طنقطتحي ة  د ا   طنع  دطف.

بعااام اااا   طنليااااس طنخ مساااس اااااى بعااا(  اااد اباااح  طنتق ساااك  : Coherence ا   يـــار ا ةـــاا،: ا   ـــ 
، ابيا م طيناطف طنلصي، طنقتعاقس ب  ةاب طنطا ك واي اصايمة "والطط"  اد خاالط  اميام طنعالاا ف طنلأاسيس

طنلاحيس، اطنقع قيس طنتي نع ل نادط با د ط واي طناسا ظ اااى  ق ساك فباةط  اا   طنقصايمة، ا الطب  فبي  لا ، 
اطنقحقااحد طناا م اقااعل يبااا  ااا   طنقصاايمة،  )رفيــق(وقاام دبجاال دبجاا   حطوقياا  باايد طنا نااس طنشااعحديس نااا

طنتي  ص بل  سا ك، اأاي رس، اةطاج فباةط   ابقاس طيوم د طنتي فدطن إ ص نل  ناقتاقي،  د خالط طيناطف
اا ،  ع قاامف وياا  طنحياامة طنشااعحديس  ااع طنحياامة  اا  شااعلي   تلطبجس طنقصاايمة نيتاقسلاا  طنطاا  ع، فا طنقاا دئ ةصَّ

 "فـراق"طنلاحيس نتيسي ااى طنلص طلستقلطديس طنملنيس، اطنتلطب  طنقعلحم. ابقا انس ناغحص وي فاق ط 
نمطخايااس طنقطاا اقس وااي  االطب  طناالص طنشااعلم، ةتجاالط إنااى طنقطااتحى نامشاا  اااد  ةياامس  ااد  اااك طناالاطب  ط

طنيا ةي  اد  طااتحي ف طنتق ساك طنلصااي اااح طنا ااك، طنقا  ص ااااى إندطك طنعالاا ف طنقااحظااس بايد طنماقاا ف 
اطن ق ، ااح دبٌ  نلنيو ي ْاق ، اي طتل   بيد فبةط  طنلص وي اييل  د ي ل  ، اقا  فةا   ق ساك يتاقان 

وااي طنققاا   طياط، ايتقياا  وااي بليااس اقيقااس ااااى طنقطااتحى طنعقياان نااالص، اناطااي ط طنااماد  بحساا    نلنيااس 
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فا   ــ  كــ  ا  زصــر ا ةــاا،  ل  اســ  ا زصــ،ِ وا   يــار  . 49رطي  اال  وااي  اقاان ااا ط طنلااحد  ااد طنتاالطب 
،  قح  دا ،ا ةاا، ا ى  ت  ر علير اصي  ا زصِ و ذا  ا  ا     اس  رارا    ي ا؛ فإ  ا     اس  رار 

ااااى فساا ، طل طاا ط، اطلةطاا    باايد طناسااي ا علاا  ، انلنتاا ، ااظيستاا ، ويل اال إنااى طناالص بمط ااس  ااد 
طنقساالنطف طنقلحةااس ناا ، ثااص إنااى طن قاا  طنقتمااحم  للاا ، و نع اا دطف ب ات  دااا  اتاااس نلنيااس اطياامة.  ا شااتق  

ا  صـ    –ا    ر  – : ا    ي  ا  زا ر ا  ز  ي  ا  ، ت  رع إ  اس    طنا ك ااى طي حد طآل ياس:
ا   ـــال وا   صـــي  ع  ا   ل مـــا  ا  ـــ، تـــز   انحـــداوِ وانع ـــالِ وا    ـــ عا ِ وا   ا ـــف ع  –

ا ـزص  ل زتـ ِ نو  ا   ، إ   ا   اس  في ا ُ ص  ءا   ر   ا ا ـااي ِ وااسـ  ادة مزاـا فـ، إاتـا 
نتاميام فثال  واي  ق سالل ، ا الياص  اق""فـر انتج يان  عيا د طنا اك اااى اصايمة  . 50رفا  ا ـزص  ل  ل ـ،

نلل لااا ، ةاقااا  فم طنقصااايمة  طف فبعااا ن نلنياااس احياااس، افةلااا  اااام بااا  ف اااااى ندباااس ا نياااس  اااد طنا اااك 
طنملنيج اة لط نقامان س ةج ط طن اث، وطتقتصل طنمدطسس ااى  ل اط طيبي ف طنيالث طيانى، ثاص  ح ياع 

ـــ في  طنتقييااا ، اناااي  طناصااال، طلاتقااا   اااااى فةقااا ط نلنياااس بعيللااا ، اااااى سااا  ـــ، ا  ي ـــ : انول    ر 
ا حا ـ  ا   اميـ   د خالط طنلب  بيد طنق تمف ديياي اطنخ ل طن قاس طنسعاياس رااةو  اقا  اقاال  :ءا سزاد
بعيمة طنقمى وي ديياي + اايو طنتي  اي  إنى طنش ال+ الاك طنتاي  ايا  إي ناس خ دبياس إناى  ا  ار ي 

ل بارطنحمد طنقسمى  اا ط طنلحد  د طيي نس  اقن طنتس اا  طنم  ا  بايد طنشا ال، رني ي   طنتي ة نطا  طنش ا
ب عا  اح طنقطئحط ااد طيااال ، ا حأاي  طنقعاح اس  جوا خ ار ءا  ياقاطنقتاقي، اطد   ط اقايس طنسلص، 

ر ـ  : ااةو رااح  + ر ـ  ءا ع ـالوي طن يال طياطج نتشاق :  ا راء   انسا يح ا دا ي ناقتاقيج ا تحطنى 
انطاا   .. يم طناحنطد  –: رديياي ر   خص  : ديياي إي نس  ق  يس خ دبيس بعيمة طنقمى + ءا  اف 

ط   –ااايَّ  –ااةَّ  -اال اس طنستااس واي ر الاك  ر   ءا  هم  ا عرابيـ :شي   د خحطص طنليي  +  بامَّ
طنلامط ر فيولا   طنقختصاس بلامط  طنقلياب  اد خاالط فنطة  ر   ءا زدا طنقسامى +  –: طنحمد ر   ءا   ريف+ 

و نشا ال يلا نم، املاا  طنقلياب  ااد  اا ا ، طن عياام ااد ة ظلياا ،  ل لا  بلاا   طنتل يا  طنقتصاااس با مج نحملاا  
ر ـــ  طنغااا ني طنااا م و داااا  درقااا  الااا ، انملااا   ااا  طط الي ااا   لااا ج يةااا  رااا ند  اظاااال دايااا   تعاقاااس بااا  + 

  حد إولطنط، ا عليس ، ا  ايلط.: طنقسمى رةعل  ناحمد  حطون ناقتءا    ي 
ــ     ــ، ا  ي ــاا، وف : يحقاا  طنشاا ال   ايااس طنااحنطد طناا م  ااال  وااي طن ياال طياط، دطبجاا  باايد طن يتاايد ا ة

 ر ـ : ةي   سعحط ب  نش  ف + شا  ف /طياامطد/ ةيا  روعا  او اا  ا سعاحط  + ا ر   ءا ع ال  آل ي: 
شا  ف با نة د  ر ـ  ءـا  م :طنعايِش +  –با نلرص  :ر   ءا  هم انطد  س دط +  -ةي  طنعيش  :ءا  اف 
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ــنل طنق قااي واا نحنطد، اطنليياا  يصاا  بعاام فم شاا  ف طيااامطد وااي   ااد ساا ن اقااع طنقصاايمة +   ــ  ء ر 
انطد  سا دط   ر ـ  ءا  ـىف:نا  +  –ب نلرص  ر   ء رف ا  ر:طنعيش +   -طيامطد   -ب نلرص  :ا   ريف

وعالاااس طنتسصاااي  بعااام  ا   صـــي  ء ـــد ا   ـــال:ْف +  :ثر ـــ  ء همــ  ا  نايـــاااامط +   ءا  ـــال: ر ــ +  
 اليااص  طيبقاا ط االاااس نلنيااس  عقاا  ااااى  حقااي   اا  رقاا(  ااد طنقعاا ةي، ا ت  اام فاقيتلاا   ااد خااالط

طنعل أل طنقت  امة نالص طنشعلم، اام فسلقل االاس طنتسصي  وي طنلب  بيد طنقع ةي بعيال  با ع(، 
   د  سطايل نلاحد طناحنطد طناحطدن واي 2   ادن وي طن يل ر " فراق"ا ميي  طن ليس طنملنيس، ا د ف ياتل  وي 

  ف نااا  بااا م يتغااالب ااااد  ج ولااا ط طناااحنطد انطد شاااخص  سااا دط درقااا  الااا ج يم طياااامطد اااام شااا1طن يااال ر
  حمل  ايلم، اي تلم بعلط ب يل   د فب  طنعيش وي اةة االط س.

ب ساتخمط  طناحطا، ايت علا  باساي  ا ر   ءااسـ  زاف:  طتل  طنش ال اال   ب ستخمط  وف، ا  ي  ا ةا ث   
ا ا   ف ا  ـر لـر   ء ـر ااام اااع   تامف نيلتقا  بعاما ،  ا ـر   ءا سـزاد،  اققا  ا    ي رخيل  طنقلطن با  

، طناا م ط تطااب باا  طناسااي ااســ  ا   ــرور ا   ــرفيتصاا  باا   ااد طسااص   االاد ااااع  ياا و  طد اا   باا ، 
ر امو  طنقال    ب نق تامف   ل  ـر ا  ـ خرف ي   ق   طن  د  ق ساك، ا الطب  طنالص، نيتالك طنق ا ط  ا   ريف
نقياا ف إنياا    قاا  نساال ، طناا م وصااا  نتااتص اقايااس طيساال ن رطن اا د اطنق االاد اطء هقــ  إســزاد  رخياال  

فة  د طنقتاقي، اف قي  ال  لةت  د طنخ ل طنقت خل، نيس بئل  طنشجل طني ةي بعمن  د طيةق ط، طنتاي فنوى 
إ ط، ا   يقات   د نللف  ءنداة ا ترط آ دا  نقةيم  د طنتاليص، اطنتق سك طنلصي  د خالط طستلالن  

طب طنشاااالط طنقااااا اف، اااااا   اااا  يتصاااا  بلقاااا   ااااد طنشاااالميس، اطنااااة د طنقطااااتق  ، اطد   ملاااا  بسعاااا  ابااااح 
اناقلة طيانى وي طنلص ب  قا  ب ستخمط  طنياقيل  ا حا   تعاق ف، اطد   م فج وقد طنلب  ب نشلط إنى 

ــ  ا  ــد طن  د رفةاا    ــ  م اميــ    يل ــا  م ، إنااى إحا  ــر   ء ــر   طنقاالطن باا  طلسااتق  ط إنااى  ا  ا ــ، ا  ا 
 اد  ا ر   ءا  ـىفص رف   إي نس  ق  يس  اي  ااى طنش ال، إناى  د خالط ققيل طنلوع طنقت ءا حا  

خااالط طلسااتغل   اااد  ااال بااحطب طنشاالطج بطاا ب  اا  ااام  طاا     ااال   ااد  لااا  وااي طنتلايااب، اإملاا ب ل 
  لد ن ، وا ن حطب  طتشا   اد طن يال ةسطا   اد خاالط  ا   قام   اد ا ا دطف، ا اد خاالط ساي ط طنالص 

  يالط  طات مط وا م طنمام خيال  اد دوا   طنعايش بالياس اطسات مطن،  و نمامُّ بشل  اا  ، اطنتقاميل: إ ط اشال فةا
اطنعق  طناييث وي س ي  طناي ة طنمليقس ااح خيال  اد طنايا ة  لولا  يالط  طات مط  طاتع مط نفخاليد، اواي 
ا ط طنلاحد  اد طناا ف  لاحم طنقصالح با   تياقل  طي اا   ب نقاا اف، اواي  ناك  ا  ل  خساى اااى  م 

وي  ع ا زكرة ا ر   ءا  ز ي وي نس تيد ريلط +  طت مط  انييي   ءا ر   ءا  الطن يل  . نيلتلي 51رة ل
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رخيٌل + ام  + يلالط  ا    كخل  د احط   طنتلطب  طنلصي واي اا ط طن يالج نيامني ب النا  اااى طنقصايمة 
وككىا ت   ر ا  صيدة ءن  لاـا علـ  ا  ـرار ذاتـر بشل  ا  ، ايقلال  ط ط ا  ةصي ، اطةط     ا لطبجا . 

 ااب الاا   ااد  االطب  ، اطنصاال اس طنلاحيااس طنلأاايلس، ا اا  يتل م ــ    ا   ــ  مــ  ا   اســ  وا  ــراء  علــ 
اظاا    نلنيااس احيااس  مرادفــا  ا ل ــخ وم ا  اتــرنلنااي، اطسااتقلطد  علااحم  تاالطب ، ا طااتقل وقاايال  ااكنم 

طنتااا ثيل اااااى طنقتاقاااي،  اااد خاااالط   ااا  ب ومااالم  تتااا بع، واااي طةتقااا ط  طاااتقل بااايد طنقتل ايااا ف ييلااا ، 
   طلد  اا ط باا نسلطط، ااااي باس ااس  ل  جااس  قاا "فــراق"اطنقتقاا ثالف ييلاا  كخاالج و نشاا ال  طااتل  اصاايم   

سا دس = ساعى =  ≠اا ن  ≠س داب = ف يي = ي  ب طنغياب = طنطاعي  ≠ قيق   ≠طنليي  = س دي  
 لااي =   ال داا بي ...االا طج وقام  عا ادف واي اا   ا  سا ن فنسا ظ  ≠فدح دا ب   ≠ا ل ك = ا بلف 

ال، اطنتالنن طنم يال طنا م اا م طنليي ، اطنقلحث بق   عل  طنا نس طنلسطيس طنصع س طنتاي اا م اايلا  طنشا 
  اي   بيد طن ق  ، اطنقلحث  نيال وي امل ، فا طنل لة، اطناي ة ب  ط  يةيل  ي و   الط ت ، ا    ابل .

، إ   لاتلااا  طيسااا نيب "فـــراق" اااد طيسااا نيب طنتاااي  طنف  اااد  ق ساااك  نســـل   ا ـــر   ا  ه ـــ،* ااااا م 
نشا ال ا عا بيل ، واا ناليد، ابلا   والطط طناحمد، ا ةاا  طن الرياس  ق سال ، اداةقا ، اطةطا     باايد في ساي  ط

اق  طنقاحد طيس ، طن م  ماد اايا  طنقصايمة ب  قالا ، ااام اا م طنشا ال يليصا  اااى طةتقا   طينسا ظ، 
ا خيوال طنع ا دطف طنقع الة اقوا   اا  با   اد كل  نسالطط املا ، اقا  اا م يليصا  اااى طنتصاحيل طنق  شاال 

عا( طيييا م ب نق ا  ، اطنصاحد طن الرياس طنقع الة، وما م طنالب  طن الراي يي سيط ،  ع طلساتع ةس واي ب
 ااد خااالط طنصااحد طن الريااس طنقتموقااس ا اال طناالص،  ااد باايد طيةقاا ط طنتااي  طنف طناالص  لطبجاا ، اط طاا ا  

فنوس ز، زما  ا     ردا ع نقد باا ح ـا  ا  يـح قجـدا ع  زـ  نر ـ  ءـر  يـد  ةاق   نك وي ةاحر 
وردا ع وكـد ا  ـي  ر ـ  ا صـ ر كـدا ع و ا ـ     سـر قـداع ت يـر رن ـر نخـىا ق دا ع وفـ، عز ـ، نر  

طنقطتشاااسس  اااد طنصاااحد طنطااا بقس، اريلاااا   قااا  ط طاااعل نااا   و نااامللف طن الرياااست زـــق ا   ـــرا   ـــ ت،( 
طنقصيمة، ال  تطع ن  طنمدطسس  ات   نمدطس ف  طتقاس، ا طتسيياس، ايع ال ااد نللف ا  لاس واي ةسا  

فم  صاا  إنااى طنقتاقااي ا االف اااد  االنن باايد طن قاا  ، اطنليياا ، ااااد فنااص  خلاان طنع االطف، طنشاا ال، فدطنااا  
  لطف  وي طنق ويس  ع ط س ط  عل ا  وي  حقعيد، اريل  نك اييل. 3االسحطم فايل ب  ر امط 

ا  ـ ر   يال  د فاص  )و ز،(فثٌل اقيٌن وي  اقين طنلب  طنملني وي طنقصيمةج وماقس   ل كرار*اا م    
   الطف  لطبجا  اط طا ا  8طنتي نطد يحنل  طنالص  اد فانا  إناى فخال ، اف طا ل طنالص بتملطداا  ر   يري ا  

 تل اي ، اام ب  ف  علواس واي ا  ا  طنالصج و  طا ل  طنتعلياج  ق سال  نلنيا  فنناى ب النا  اااى طنالص 
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بياقيل طن ال     الطف  علواس ب يقا وسج  اد خاالط طيي ناس6بل  ا ج وقم ادنف ر ل يد   علوس با ط، ار
طنقتص  رم  طنع  م ااى طنش ال، ااام الطال اا   طنيا   نللف اامة  اد ةسطايس طنشا ال، طنتاي اامول 
نات ثيل ااى طنقتاقي  د خالط ا   طنلس نسج وقم طبتقع  وي ال  ا   طنيا   طنلامط  ناحمد را ند   لرقا ، 

غلباس، ايلايد ناعاحنة، اإبا   ناا ط، ابل   ااب  حبحد  د فنص طنسالطط نااحمد، اطياا ، اطيي ا ب، افةايد نا
اطةليااا د ا  ااا ، اخلااان ناع ااالطف، اقااا  الطااال اااا   طنيااا   طنعالااااس طناقيقياااس بااايد طنشااا ال، ااملااا  طنااا م 
يلص اااى  ل ب  ا  باا ر ا  املاي  اااح فسااحب فبااغ  اد  ل ب  ا  با م اساياس فخالى، واال  ع ننلا  يتاى 

ب نقسامى، وي نلا   اد د اح  ا وال بلا  طنشا ال طنتي ادنف  ل يد  وي رطنحمد  طنا م اأاس   ا   ريف ءنل
اد في سيط  ب باغ طنصحد، ايقن بل  طنقلطن  اد دسا نت ، اااح فاصاى  ا   قلاد فم يلامف إنيا  طنقلسا  

 يم دس نس فنبيس، فا شعليس يحن إ ص نل  ناقتاقي.
نقجاااان، اااااي االااااس ةاحياااس نلنياااس  ااالب  بااايد طنقسعاااحط ط ء هقـــ  ا   دُـــد وا    يـــد* قااا  سااا اص طنااالب  

، اطنقسعحط طنقجان طنقكام   52راا  ا ، ايك ى بل  نةي نة  حايم طنسع ، فا بي م ةحا ، فا امن ، فا طنس  مة
نسعا  يمخ  ققد االاس طلد   ط بجلين طنت  يم، ااح     طقحة  ب نق لص "ااح     طا ام  علاى ا  اا  

و ةااا   اااع يااا ف طنع  ااا ،  مطاااب طنااالص ، ا اااع  ااا  واااي طنقسعاااحط طنقجاااان  اااد  عااا م  53ر اااد ريااال  يااا نة"
نللف احيااس، ا ساات  طنق اا ط ف اا   طنقتاقااي نتحاااع طنققصااحن  ااد طنقااا اف، ا يياال طاتق  اا  ب ن اااث وااي 
طنقاالطن  اااد اااا ط طنقاااا اف، وااي ةااااح: رانطاااا  + انطد  سااا دط + ايااامط + فسااس   واااي يااايد يقااان طنقسعاااحط 

ناالص  ااد فاناا  إنااى فخاال ،  ااد خااالط طي ياااس طنقجااان  اا احد طنع  اا  طنغ  ااس  ااد طنتاالطب ، اطنتق سااك وااي ط
.....امط   يال.  طنقتل ثلة  د ةاح: رفام....امط + اامو

"فراق"ِ  د فاص احط   طنلب  طنملني، اطنتق سك طنلصي واي  ا     ا ص ت، وم سي   ان  ا *ايعم 
اااام  علقااال  طيأاااحطف طنشاااميمة، اطلةس  دياااس، اطيأاااحطف طنصااسيليس بلطااا س ا نياااسج ا )رفيـــق( وقاام اظااا  

  يالياي  مالطد 9+  8+  7وي طن يل رنألأحطف طنشميمة وي ب ةب طنتملطد، ف   طنصسيليس و م طنقت    
   االطف  بقاا   اقاان طنتاالطب  باايد طن  ةااب طنصااح ي اطنااملني 4   االطف + ،=ر6فأااحطف طنصااسيلر  = ر

ص ةسطيت ، ا عل  بل  يس ايكن )رفيق(نألنس ظ، ا تلبص ا   طيأحطف  قمطد طنيغ ، اطنغيي طن م  ل بم  
نويلس وي ةس  طنش ال، اطنقتت ع ناقصيمة ب سلا  ياليي فم ا   طيأحطف  لتشلة وي طنقصيمة ب  قالا ، 
اام س اقل واي إثالط  طن  ةاب طنقحسايقي اااى طنقطاتحى طنامطخاي نألبيا ف، اسا امف واي  الطب  طنقصايمة 

  حسيقي  انلني .
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لف ساخيٌس، فقاسل اااى طنقصايمة، ا ع ةيلا   لطبجا  اطقاا ،  نلنسل   ا   ـ  ا  ز ـ، *اوي طساتخمط  
ط، ايطتلسااا   اااا ادط، ا عااااال نا ي ااا  طنقل اااحد... 4وساااي طن يااال ر    اااا  فةااا  بتلِاااا  نحملااا  اااام بااا   إنال

) اإيط س   لا  بعقان اا ط طين، ااام  اس  اس فنناس طن الط ة، يا ا  لساتخمط  فسااحب طنقطاص طنقلساي باال ا ا  
ت  يم ةسي إ ي م ا ط طينج طاتل ا   ل  فم ا ل طنحمد ا يلة  د طنم   ل، ياة  طناا ، ن فه جر ع ما (

، اااام نفب ردويان  ااااى  ياا  ااا ط طنقطااص واي فراااب اصاا  م ، إ   قااحط وااي  54راطنقطاص يث اا ف طن االط ة  للاا 
 جر ما ءاخ يار  ن  نفارقر***      ُز صر حك  ا  ا   ا  ات،(اصيمة فخلى: ر
ــ  ا تــدُدة ا  ز  ــرة*اااام فساالقل  وااي بااث  اا   اطاا  طنشاا ال  ااد يااةم، اريااب، افنااص، اااام،  ا  افي

اطأاج  د،  صاااحب  ب لةلياا د طنم  اا ج بطا ب بااك، طن اايد طناا م  ع ةياا ، ااام ساا ام  وااي  حأااي  ومل اا  
إنى ي ناس ناقتاقي، ا  ثيل  وي   حشي  احطوي  ب ن  طيمالط طنتي"  جان طنالف  د ي نس طنقيم رطنطلحم  

اااام ف طا ل ااا   طينا  طناامطط طنشااميمة طنقلس الة  طاا يس ط طاع نلاا  طنة ا م، اطنقلاا م نتطاا ام  ، 55رطنالااس"
  د كل ، افيةطم.  )رفيق(وي بث     ع ةي  

ــارا  ا   ىوفــ * قاا  ةاقاا  وااي بعاا(  طنااحطدنة وااي طناالص بشاال  ااا   نللف  ختاسااسج ةاامدك فةلاا   ا   
ج ناتامبل ويقا  يصا  بعام  ناك، ا ا  ااي طي احد طنتاي  عاقال ب ناامث، إ قا ظ  خيااس طنقتاقايس اقل وي 

وتاااامث طيثااا دة، اطنتشاااحين  اااد خاااالط يااالص طنقتاقاااي اااااى مااااب طنقةيااام  اااد طنقعاح   ياااس،  قااا   اااامث 
 ق ساال  ةصااي ، اطد   ماا  نلنياا ، ا اا ثيلط وااي طنقتاقااي، بقاا   اقاان طنلاامف طنقلشااحن  ااد اقايااس طيدساا ط ر 

 بس  د طنقلس  إني  . دس نس +  لس  = طست  
، اااي طنغ ن اس اااى طنقصايمة طنتاي ط طاقل ا   ريـ بايد  - "فـراق"وي  تز ع انسا يح ا    يري * افسلص 

ا م ن  لاصل وي ر طنلمط  + طنلمبس + طي ل + طنما     وا اتائي ب نج بع طنطلنم ناحا  ع، اطييمطث، 
ساال ، اقاا  َيَ اا  فةقاا ط طناامللف طنا ليااس ويلاا  اااحة وااي  ياا نة فساا نيب طنطاا ك اااحة، ا ق  -+ طلسااتسل     

 ا لطبج ، اطةط    ، اا ط طن  ةب نحيم  ا وي  نيلحم   نة نعمة باحث نغحيس  تعمنة طنقش دب.
  ااي  د طنعالا ف  طنتي  عق  ويل  17+  16+  15وي طن يل ر   هق  ا   او   نو ا   اورة*اا م 

، اااي االااس نلنياس  الب  بايد  56راس طنتعم اس واي  ق ساك فبةط ا وع  طنقحط وي ةطيج طنلصج وتطلص اال
ييمطث قلب  د طنتشحين، اطيث دة، اطنت ثيل وي طنقتاقي،  امث  طنلب  بايد  )رفيق(طياحطط، يا   إنيل  

ـــق(بة يااا ف اااا   طنقاااا ادة بااايد طنجااالويد، إ   قاااحط طنصااامين ناااا فةصااااك ب ن قااا  ، اطنلقاااح  نطاااي نة  )رفي
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اااى أام ق  طنا م ناص  عام أام ق ج إةقا  أا د   الن م ناب إيطا م يلقاى  )رفيـق(طنجاي م ااي ج ويالن 
  د ابلس ة ل  فقاى شا  ط م نب إيط م انص  عم أم ق .  ب نست ف! ولح 

 قصاام باا  طنتع ياال اااد ااامف طناالص، فا  يااقد  حااا    :Intentionalityا   يــار ا ةا ــث: ا  صــد 
 لشئ طنلص، اطاتق ن  فم   قحاس طنصحد، اطييمطث طناغحياس طنتاي َخاان  للا  ةصا س  تق سال ،  طاتجيع 

. ااصاايمة "واالطط"  اقاا  وااي مي  لاا  ااامو س اطقااا ، ااياايس  57رللاا بعالاا  اسااياس  عيلااس نتاقياان ر  ااس بعي
 امنة، و نلامف طنال ي   للا  ااح انطاا  ناحمدس   يلا   امى ي ا  نا ، ااقان يةةا  اااى ولطاا   اد خاالط 
بل  ا  املاا  راا ند   لرقاا ، اطنقياايس طنتااي  اقالاا  طنقصاايمة اااي بااث  اا   خااتاج ةسطاا   ااد فآل  باالوط  بعاام  

سااي طنتااي طاتلقاات  فثلاا   ااا ط طن عاامج ايةلاا  أاامدف اااد إةطاا مس ااااى ندبااس اااد املاا ، ابياا م ااا  طنقآ
ا نيس  د طنا  طنحملي طنقلا ،  تقتع بمدبس ا نيس  د طنيق وس، إةطا م فبِوايو ل يلقاى طنايا ة طن نيااس، 
اي باا  فم ياالى املاا   ل ةاا س افم  عاايش وياا   ناايال، وقاام طبتقعاال ااا   اااك طنقعجياا ف اأاا   بلاا  ردوياان  

فبق     ب نف ب  الياتا ،  يا ف إناى ريلاا   اد فخحط لا  طنال اي اادَّ واي طنقياق د  ط ا ،  اصيمة  د
 ااى ولطط امل ، اي س   د طنعحنة إني   د بميم، و   ف  ع لة اد في سيط  فأمط  ع يل، وي يةة 
ا  ـي   ف ا نسـ الِ إذا مـا)وداعالِ ا ن ـ   ـر   ـا ***و     صحيل  نق   ق سي  فباغ     قلد فم  لحم: 

ا( وم ةل فبي     تقجل يةة س، ا سي( فسى،  عتصل بع لطف بي شس، ابع  دطف  ت نقس    طس  كثلة وي   د 
 طنلس  ف َّق    ثيل.

 اااد طنقعااا ييل طنتاااي  طاااتق  بلااا  ةااااح طنااالص يةلااا   ااال     :Accptabitityا   يـــار ا راءـــ : ا      يـــ  
دابالف نم بحبلطةاام ب ةلا :  حاا   طااتق    ، الولا  58ربا نقتاقي، ايلقا  ااااى طنالص با نق حط، اطنتق سااك

ااي ةاص  ا سا ك،  طنلص إ ط  احة  أاحدة  ا   اد أاحد طناغاس، يل غاي نلا  فم  ماحم  ق حناس  اد يياث
يتق ا  طنق دئ، اطنقتاقي، ايتس اا   عا  بشال  ا يال، بخ أاس افم  طف م بع "فراق" ااصيمة  . 59راطنتا  
 ، ا ا  ا سا   طنشا ال، اا ةا    ق ثا  يا ط اييال  اد فبلا   1936طن م ايال وي  طنقصيمة كة طك  ا  ياق

، ا ا احط واي طنا الن، فا ق ار  ا    طنعلابس، اطي ص طيخلى طنيح ج  قد  لاحط فام ةلص    ليد، ولا حط 
 نقاي !وي فاق ط ط

:   قصاااام باااا  اقيااااس طنقعاح اااا ف طنتااااي  ااااد طنققلاااااد فم Informatitivityطنقعياااا د طنخاااا   : طياال يااااس 
 طااتسيما  طنقاتقااي  ااد طنقلساا ، ا اامى فاقيااس طيخ اا د، اطنلساا    طنااحطدنة وااي ةااصو  اا ، وماقاا  ااا م طناالص 



 د.انتصار محمد سالم الطياري   إضاءات نصية على قصيدة "فِراق" ألمحد رفيق املهدوي

 
   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -المؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة العربية بكلية اآلداب 

  

242 

 اقا  اامنطس اا  الس  "فراق" اق   عاح  ف بميمة، اوليمة ا م ف يل   ثيلطس وي طنقاتقي، اطنط  عج ااصيمة 
نقعاح اا ف طنتااي  االصو اااد  اامطدك اطسااعس، اثق وااس ا نيااس، اااااص رةياال، ا علوااس  ااد طنلساا   ، اطيوماا د، اط

 تلحاس، يتقتع بل  ش ال طنحمد، و بي     سي( يلقس، ا تامون  علواس، ا تاحاج بي ةا س، ا الص ااد طماالدس 
، اااص ب خ  د طي ص، افخالط طنل ،، ايقلد  الي س  نك وي بقيع فبي ف طنقصيمة نام طساتيل  ج  اطسعس

ااحنااا :  لياااي )ف لـــ    ا ـــح  ، ااحنااا : )فلـــ  نر را ـــيال ءـــا     إا *** ـــ ي ال نو مـــ  ا  ـــ   اســـ  د 
ا( واح  ت عل  طن يتيد، اطستقصيل      قلاد فم يلامد   اتلقا   ا ح ا  قيدا***ق  ل ا  يد م   ي  ا     د 

، اال ط اح طنا ط وي ط د فيمطث، افخ  د يس ل  طنت ديخ نط  ل طي ص، نق  طستجعل  ن نك يصلط ال امو 
 .طنتع     ع ا    طنقعاح  ف طنتي طيتح ل  فبي ف طنقصيمة

ااا ط ااقاا   طن الرااس طنعاالب ااام ق س: نماا   قاا  س  :Situationality)ا   ــار(  ا   يــار ا  ــادل: ا    ــف
 ج وقعلاى  ق ط، اة ناط بقال  س طنقق ط نققتيى طنا ط، ومييلطس    ف ْاِاك فاحطٌ  ب احطط اياال واي ريال  االا

،  ولاا ط طنقعياا د يتصاا  ب نطااي ط طنقاا نم، اطنيقاا وي طنقاااي   60رطناالص، اطسااتخمط   يتااامن فأااالس باا نقحا 
ب نلص، إ  لب مو فم  لحم طنلص  ط ايقس،  ع لة،  غةا طنعقحط، اطن حطدح، يتعان بلس  طنقلشئ، اثق وت ، 

عا  طنالص  ل  جا س بقحاا  سا  م  قلاد ا سميل ، اا نك طنقتاقي. ايتياقد اا ط طنقعيا د "طنعحط ا  طنتاي   
طسااتلب ا ، ويلشاا  باا نك طنتق سااك، اطنتاالطب ، ااا نك طنشااعحد طنلسطااي إ ط  إنقاا   طناالص، فا  اقياا ، وقل ساا س 

. اام ب  ف اصيمة  61رطنلص ناقحا ، ا ل س ت  نامال  ف ٌل ا يص وي اييس طنتلطب ، اطنتل سن طنلصي"
طن م ادنف وي ، اام ا لف ا   لط ي ل  اد طنقع ةي طنقلحماس  "  د فانل  إنى فخلا   ال قس ناقق  فراق"

" ف ـراقبل  فوي   ع يل، واص ةل ةش  ط، فا شلانط، فا  ع يالط خ دبا  ااد طنالق  طنا م سايقل نا ، اقا  فم "
 ماا ن  مااحم ااا  فبي  لاا   اقاا   حاساا   عيلاا ، اايياالط  للاا   اقاا   عاا مس  قلااد فم ةطااتعقال  ويقاا   قلااد فم 

ج واح اقعل وي  حا  أعب اايك طختي د فيماق  و ةاك بمطااس ساتخت د طي ال طنا م  ش ل   د فيحطط
)علــ  ا ــز   إ  ع  ــ   ــ ا ***ُلى    ــ  إ ــ  ا   ــد  اسااي الط تااك، ااااةة ةسطااك  تقاايالس بقحناا : 

ا( . اق  فم طنشخص طن م يلاب احطدب طنقحف وي طنحال طنا قل، يلن ااى فااا ، ادو اا  طنا يد  اس  د 
ا فه جر)ياح حة  ااى  نك، بقحن :   . ف ا  إ ط مااب ما كـا ر  ح  *** اـد  و ـ  ن ـد مـ  ذا  ب ـدًّ

 "ق ـ ل  ا  يـدإنيك أمين ة أ ، فم  لقى ب نعق  الم شخص يليلك، ايطتلقص  د يليتاك وت ي ا : 
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، ف   الم   يل ح بك ف اٌل وتصام  ا حباك، ا ل ال ج ولا ط ةاحٌد  اد فساقى فةاحطد طنااب واا  م   ي  ا   دا"
ا "نحيااا  ك   ا  ح  اال ط... . " د 

 Intertextualityا   يار ا  اء : ا  زا  
طنتلاا ص ا اا دة اااد يااماث ةااحد  ااد طنتاامطخ ، اطنتعاا نن طنقعاح اا  ي باايد ةصااحص ام قااس ا نقااس وااي    
د، اةصااحص بمياامة  طااتمايل  طنقحااا   ط اا ، فا اااح اقاا  دك  رإباالطايص  حسااى  ةتاا   نعالاااس   اا نط طناا ا

، اام  لاحم اشاحط ي ، ا  الن  احطدن نألوما د، فا   تعقامط  اد  62ريحطدم بايد ةصاحص سا بقس، اةاص بميام
ط طنقعيا د خالط طختةطط طيوم د طنع نقس وي طنا اد، اإاا نة  اماديل  ب سااحب بميام   تمال، االام إبالط  اا 

يتس باا  طنقتاقااي بلي وااس طنتلاا ص ا اال  لط ي لاا ، انلل لاا  بقاا  ياالص اااد رااةطدة  عاا دف  "فــراق"ااااى اصاايمة 
اط طااا د  مطداااا ، اة حرااا  واااي طساااتخمط  طنقسااالنطف اطينسااا ظ، اامد ااا  اااااى   ااا دطة فبااااغ فسااا نيب )رفيـــق( 

طناحطد، اطنتس أ ، و قع بيد ا     س ن  اد  عا ييل واي ا ناب نغاحم ر  اس واي طيبامطد، الطال ثق واس 
، اكل  و ااا  ف  اطساااعس، اساااعي ناايااا ة طنمليقاااس، ا جااااع نغااامس فويااا   صااا ح إنيااا ، دراااص  ااا  بااا   اااد ياااةمس

 ايئااس ب نتعاا بيل  "فــراق"طنصااحدة طنتااي فدطن فم  ع اال بلاا  اااد فوماا د  اطقاااس طيبعاا ن، اطناامللفج وقصاايمة 
طنغليس ب نالص، اطنقحطا  طنةطخلة ب نع ل،  لص اد شخصيس و ة ااى ندبس ا نيس  د طنعاص، اطنيق وس، اي  

طايس، وااح  ت علا  اصايم   بيتا س بيتا  ل ااح طنا وي نا ال طنالايص، طنقتاامث ب نيا ن، طنقاتقد ناتلاياس اطنسلة
فــ، كــى   (63)ت  ــي  ا  زــا نقاا  ااام ل  طنخاالا   للاا  بالقااس، فا  عاح ااس، فا وماالة، فاا االة...، ايقلااد 

 تزا  تاري ،. –تزا  ندب،  –نا اع: تزا  دُز،  3ا  صيدة عل  

 ا  زا  ا دُز،: -1
با نقلكم طنماليص، اب نقعا ةي طيساال يس طنقطاتقمة  )رفيق("  ا ثل فراق عل  طنتل ص طنميلي وي اصيمة "   

  د طنشليعس طيسال يس، ايقلد  الي س ةحايد  د طنتل ص طنميلي الم :

 تزا  م  ا  رآ  ا كري : -ن
ا"وقحن :     اْ  َ ا  ع احن   ع نى: ﴿ لط ص   "فه جر ما كا ر  ح  *** اد ِ و   ن د م  ذا  بدًّ ا 

ِ َاطِساَعٌس  ََّ ْةَي  َيَطاَلٌس َاَفْدل   اَم ِاَ  ِن طنَّاِ يَد كَ ل احط ط َّق احط َدبَّم اْص ِناَّاِ يَد َفْيَطال حط ِواي َااِ ِ  طنامُّ ا ِبل  ِإةََّقا  ي اَحوَّى طنصَّ
++ ﴿ِإمَّ طنَّاِ يَد َ َحوَّا ا ص  طنَقالِ َماس  َظا  لَّا    ْطَتْياَعِسيَد َفْبَلا ص ِبَغْيِل ِيَطا بس لات ْص َاا ن حط ا  ِنِقي َفةس ِطاِلْص َاا ن حط ِوايَص ا 

اط ِويَلاا  َو  ْاَنِئااَك َ ااْ َاطا ْص َبَلاالَّص  َاَساا َ ْف  ِ َاطِسااَعسس َوت َلاا ِبل  ََّ َ ِصاايلطس++ ﴿َ اا   ِوااي طَيْدِل َااا ن حط َفَنااْص َ م ااْد َفْدل  
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اِم+ِاَ  ِنَم طنَِّ يَد كَ ل حط ِإمَّ َفْدِقي اَ  سنرح   عز   ا و ز، و ا،***  ف   احن : " . 64رطِسَعٌس َوِ  َّ َم َو ْا  م 
ا"  ا(( وسي   ل صو  ع احن   ع نى:نعل  ناز، قد     إد  ي  لا إ دًّ د            ج  ...اريلا .  65ر   ج

 تزا  م  ا  دُث ا تريف. - 
   لاا ص  ااع احناا  أاااى هللا ااياا  اساااص: "فما ااحط طناااحط ج بعااةة طيةساا ، 17+  16+  6وسااي طن ياال ر  

 و م طي حد   لم ب نقق نيل". 

 ا  زا  اندب، )  ر ع نمةال(: -2
 علااا  طنتلااا ص طينباااي ساااعس طنتيااا ا ، اطلماااالد اااااى طينب طنعلباااي طنقااام ص، ااااا نك  حط  تااا  داطن    

طنللياااس واااي  صااال، اطنقغااالب طنعلباااي، اباااالن طنشااا  ، افنبااا   طنقل ااال طنااا م  طنشاااعل طنعلباااي واااي اصااال
  19  إنااى ر16 قلللا  فم ةاقاا  شايئ س  اد  نااك و يبيا ف  اد ر"فـراق" ا أال فراا لص، و ا نل ل نقصاايمة 

ا ت  ــ      لــ ق علــ    ــ   ويلاا   لاا ص وماالم اطقاا   ااع طنقااحط طنقلطااحب نعاااي بااد فبااي م نااب:ر
 ـدُ    ـ    ـدر ا   ـد ن     يـ  خرد ـ ***إا ءـإذ  ا ـى  سـ ا  مـ  ***فإ  ذ   ا ص مزـ  فـ، ا

 ــي   فــه تصـــاحح  زيــا ت ــ    ءـــر***و   ع ي ــا وع ـــ  حرمــ  ا ــدُ   واســـ رزق ر م ــا فـــ، 
خ ائزــر***فإ  رزقــ  بــي  ا كــاف وا زــ    واســ    ءــاو عــ  دايــا ا  ل  ***  ــا اســ  ز  ا  لــ   

)و ذا  اا  ا ز  ل   ارا***ت  ـ  وي   ل ص  ع احط طنقتل ئ:   6 ق  فم طن يل ربداياك  ع  ا دُ ( 
ش َياااحطاااااحط ِ فـــ، مرادكـــا ان  ـــار( )ا ت  ـــ   ا   ـــد ت ـــرال ناـــ  : باااد د ااا ب طيسااامم فباااي طنقلاااحو

)علـ  قـدر    لا ص  اع ااحط طنقتل اي: 7اواي طن يال رِ (66)آ لر***   ت ل  ا   د ح   تل ـق ا صـ را(
 ، اق  طيتحى ا ط طن يل  ل أ  نغحي   ع ااحط ا   ائ ***وتنت، عل  قدر ا كرار ا  كاررنك  ا   ر تنت، 

طنشاا ال،ااي طباااد طن لاااص وااي  طاااتل  طنشاااجل طياط  ااد اصااايم  ، طنتاااي ا ةاال ااااي طيخااالى اااااى ا م 
قاحا***ت لح ءانم ر   ا  تا (طن ال طنحطول:     لا ص 11، اواي طن يال ر(67))إذا رزق ا     و اا وج

(ِ وا ـ  ناـال ا ت سـ  عزـداا*** زا ا صـدر دو  ا  ـا  ي  نو ا   ـرط فبي والط، طناقامطةي: ر ع اح 
)وا ـز   را  ـ ا إذا ر   اـا***و ذا تـرد إ ـ  قليـ      لا ص  اع ااحط فباي  ؤياب طنلا ني: 5اوي طن يال ر

* :) ومــا ايــ  ا   ا ــح ءــا   ز،**   لاا ص  ااع اااحط ف ياال طنشااعلط  فيقاام شااحاي2اوااي طن ياال ر(ِ ت زــ   
فيا و ز،   ي   ا  الة   ل ب    نحمل  بتل ص  ع احط شحاي ا ة  ا على:ر ِ و ك  ت خى ا دايا  هءا(

*** ـنا، قـد   يـ  ءـ  ا تـ اءا(    لا ص نلناي  اع ااحط التالة باد  18 – 15اواي طن يال رِ ء د  نل 
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ــــ ز، ءــــا       ــــال ا  ز  ــــ  شاااامطن: ر ــــ  ***ب   فاس  ــــ ز، مــــا ج ا  يــــاة  بى    ــــ     ا تج   مــــا   ا  يــــاة  بى  
از  ***و از  ا ءا      ن  يح   ر م  منمزر".   ل ص  ع طنقي : 8اوي طن يل ر( مز  ل   ج ى   "ُ ت، ا   ج

 ا  زا  ا  اري ،:-3
 ااد خااالط طلسااتس نة  ااد فخ اا د طي ااص، ا اا ديخ طنشااعحب، ا اا ديخ طي ااس طنعلبيااس، اطيسااال يس، ا قياا     

)سـ ا ا  رتل  ب سااحب فنباي ساا ، ا لقانج وا نقتاقي  طتايال واي احنا : طنع ل  د ا   طيخ  د، اأي
ِ نر س   ح   تـرد ( *** ء  ز  طنققحناس طنشاليلة نشايخ طنشالمط  اقال طنقختا د:  ِ عاد ء د ا  اد ساع 
ةطتاياال اشااالطف  ا   ــدا" " ق ــ ل ا  يـــد مــ   ـــي "ةاااد ل ةطتطاااص، ةلتصاال فا ةقااحف"، اواااي احناا : 

ةاا ،س دقااحط باا نعيش  ااال فااامط  فسااي ناص، ااتااب اااايلص مااحطط يياا  لص طناا ط، طنقصااص، اطنلاط اا ف اااد ف
 اطنلحطم، وقم  تل ص  ع احط طنس داط: "  تى طستع م ص طنل ، اام انم لص ف ل  لص فيلطدط؟".

 خه   وا ائج: •
 ،   ايدا   اُير ا زصي  ف، قصيدة "فراق" نح ـد رفيـق ا  اـدو  بل  س ااى ا      قم ، ابعم  اميم    

 د خالط  ي ول، اطةط    طنقع ييل طنطا بقس ا واسس، ااام  طن  اد  ق حنيتلا   ءا   اس  ا زص،فةل  ط طقل 
،  م  ل ةاس ااقياس، اثق وياس اطبتق اياس  ل حااسس، اقا  فم اقاحح  نمى طنقتاقي أمادا  ااد إةطا م   امدس

م طنالايد نااحمد، ابلا   طنلمف ويل  ام سلو  طستيع ب طنقلطن  لل ج يةل  وي ر ن لا   تقااحد بايد  ااحد 
اااا طب ف ولطاااا ، اقااا  ط تااا  ف اصااايم   ب نق  شااالة، اطن عااام ااااد طنخيااا ط، اطنتصااالع، ااااام سااا اص طيسااااحب 
طناااحطاعي، اطنق  شااال طنااا م بااا  ف بااا  طنقصااايمة، بعيااامطس ااااد طنتماااا ، اطنصااالعس، ا ط تااا  ف بااا   اااد ايااالة 

اقيقس نمنيٌ  ااى ثق وس طنش ال، اساعس طنتل ص طينبي، اطنميلي، ا   طيتح    د  ع مس إسال يس، افنبيس 
طمالااا  طنتااي اسااقل اصاايم   ب ن عاام اااد طلقااجلطب اطنعشااحط يس وااي طنعاالل، ا طنف  ااد  قمد اا  ااااى 
طنلب ، اطلستلت  ، اطنتااي   ق  طةعل  ااى طنلص ب  قا  و     تلطبج ،  تق سل ،  تل رق ،  لط ق ، 

نســـا يح ا  ـــراء  ا زصـــ،ِ ا ل  يـــ  وا   ز يـــ ِ  ـــا  كرارِ " طساااتخمط  فـــراقا اااد احط ااا  طنتق ساااك واااي "
 وا حا  ِ وا ر  ِ وا  ـ ارِ وا زـدا ِ وا  ـىفِ وا   ـ ي ِ و يركـا... ااكيـ  عـ  ا ـ ز  ا  رو ـ،

طنل  اا   ااد  ااااى طسااتيع ب ااا ط طنمااص  تال قاا س  ااع  حقااحال ، ااا ندط طناا م باا   ناقصاايمة طنغلااي بالا  اا 
ي شاااس، اطنع ااا دطف طن ةناااس، اطنقحطاااا  طنقتلحااااس، اطييااامطث طنقختاساااسج طنقشااا ال طنسي قاااس، اطنعحطمااا  طن 

  وااي فبلااى ندباا ف طلةطاا   ، اطنااتالؤ ، اا ةاال طنق ويااس م ــاعل   م ــاعل   ف ــ   و ةطاا بل بقيعاا   ااع ر
ط  طنشااميمة بااا مالط،  لطااا قس  اااع طنا ناااس طنلسطااايس طنق ساايس طنتاااي ا ةااال  عيشااال  طنشااا ال، ا تطاااقس  اااع  رنو
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 د فداد  ا  ايا  واي اا طب ف طنسالطط طنقطالم نألاما م،  "فراق"   طل ط ط. وقصيمة  م يعس  حقحا   ق
اا  اااى اماادس  طالد فداطيلاا  ال   تقجال ا  دط لا  يةةساا ، ا تاالط فنس ظلاا  شاحاس ، ا تاامون فبي  لا  بلا  س، افنقس

طقاا    طاالل  طيباامطم. ة اا    ااد خالنلاا  طنشاا ال وااي  حظياا  طيناطف طنلاحيااس طنقختاسااس ردباا  ساا لي ا 
يةت   االا ف  لاي يس  تيلس ردب  ي لي احم ، و نف طنلمف طنقلطن  د خالنل ، افثلف وي  تاقيل  ب نغ 
طيثل، طد    ويل  طنقق ط ب نقحا ، واقن طنقصم، افسقع  اد ةا نى، دياص هللا شا ال طناحمد، اأااى هللا 

 ااى سيمة   اقم اااى كن  اأا   اساص.  
 :وا  صادر ا ا ام  •

                                      

 ع ااص طنشااعلط  طناي ياايد، شااعلط  أاامدف نلااص ناطايااد، ا اام هللا ساا نص  ايجاا م رماالطبا : نطد يل اال: ) 1
 .1/51   2001 مطن، 

 أ  ي . 10 ، طنط اس 2018 – 10 -5يل ل: ني ي  طنقطتق  ، وتاي طن لطام ايق م شياس،  (2)
http//archive.libya-al-mostakbal. org/ maqalat0708 / 

fathi_alborawi_060708.html  ، 
   ني ي  طنقطتق    صمد س بن.(3
 .1/51يل ل:  ع ص طنشعلط  طناي ييد،   4ر
اييل  د طنعقحط طنعلبيس طنس ة، طن يد فسطحط  كسط ف فنبيس، اومليس اليقس،    شلمف ا   طنستلة ا لة(5

    نب   طنقل ل، ف ي ط فيقم شحاي، اب لطم خاي  ب لطم، ا يخ  ي  ةعيقس...اريلاص.االوحط ب
 .1/51بتصلف:  ع ص طنشعلط  طناي ييد،   6ر
 http://khawatter-ly.blogspot.com/2010/11/blog-post_8945.html  يل ل: (7

بتصلف: طنطالن واي شاعل فيقام دويان طنقلامام، ا ام طنماليص خيايل ااياحم طنطاعيمم ،   ااس ااياس  (8)
. ا ااع  اا   اقااا  الااحطم طنمدطسااس  ااد إبقاا ط إل فم 39 – 38 ، ص2014ك طد  15طنتلبيااس اطساا  د 

اااى اصاايمة رريااث طنصااغيل  وقاا ، انااص يتلاا اط ا  اا  اصاا  م طنقلاامام ندطسااس طنطااعيمم ا ةاال  قتصاالة ا
 ااى ةاح    ام يحيي ب  طنعلحطم.

 ني ي  طنقطتق    صمد س بن. (9)
   2001ةاح طنلص ط     بميم وي طنمد، طنلاحم، فيقم اسيسي ر طنق الة:  لت س  الط  طنشلط،  (10)
 .117ص

 طنقصمد ةسط . (11)
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طيي نااس طنلصاايس افثلااا  وااي  اقياان  ق سااك طناالص طنقلكةااي، ا اام طناقياام بح لاااس، طن ةط اال ب  عااس  (12)
 .3طنحطنم، ةطخس طنمتلاةيس، ص

طنامطد طن ييا  : طنقلااة  –نط ةي ف طنلص ر مخ  إنى طةط    طنخج ب ،  اقام خجا بي ربيالاف  (13)
 .121طنمد، طنلاحم، ص. ايل ل: ةاح طنلص ط     بميم وي 19   ص1991طنيق وي طنعلبي، 

   2000ياالاف طنقعاا ةي باايد طيأاا نس اطنامطثااس، يطااد ا اا ، رن شاان: ط ااا ن طنمتاا ب طنعاالب،  (14)
 ،  حاع ط ا ن طنمتو ب طنعلب ااى ش لس طيةتلةل.35ص

http://www.awu-dam.org 
طد ربامة: ن 2يل ل:  ع ةي طنالاف يبي طناطاد طنل ا ةي،  اان: ا ام طنستا ح إساق اي  شاا ي ط (15)

 .165   ص1981طنشلاط،
يتي  فا  طنعلبيس ام ق  ايميي  وي  قطيص رفط  إنى  عليج رالم س، ابلطيس ، ا ط مة: ل  س اريل  (16)

ل  اس، ا حأاحنس اطط  عليااج اطساتسل  يس! يل ال  اايال:  غلاي طنا يااب ااد اتاب طيا ديااب، يباي اشاا   
. 54 – 49 /1د طنشاا   ناتاالطث، ن. ف طيةصاا دم،  ااان:  اقاام  ايااي طنااميد ا اام طناقياام ربياالاف: نط

اااام ةاا ف طنمدطسااس اااد ااا  ااا   طنتصااليس فج نيااين   اا ط طنمدطسااس، ا ااص طنل اال إنيلاا  بقيعاا   ااد  ل ااحد 
 رطط  طنتعليج.

يلاف طنقعا ةي بايد طينط  طناغاحم اطنحظيساس طنلاحياس، ا ام هللا يطاد ا ام هللا، دسا نس ناتاحدط   اد  (17)
 .142خس طنمتلاةيس، ص ، ةط2010ب  عس بلحب إوليقي ، 

 .26  يلاف طنقع ةي بيد طيأ نس اطنامطثس، ص(18
 ، 2006طنخص  ص طبد بلي،  ان:  اقم ااي طنل  د، ا نص طنمتب ناج  اس اطنلشل اطنتح يع،  (19)

3/ 175. 
بتصلف: طنتق سك طنلصي وي شعل ااي بد طن لص، ندطسس ةاحيس نلنيس دس نس  قم س نلي  ندباس  (20)

 .174طنماتحدط ،  قم س  د: سقيلة  اقم إندي  بد اقحد، ب  عس طنق الة/ اايس نطد طنعاح ، ص
ة:   يل ل: طنم وي وي طنعلال اطنقحطوي، طنخجيب طنت ليةم،  اان: طناطا ةي يطاد ا ام هللا رطنقا ال (21

 .166   ص1977 لت س طنخ ة ي، 
   بتصلف: بالرس طنخج ب اااص طنلص، أالح وي  ر طنمحيل: طنق ا  طنحملي نايق وس اطنسلاحم (22

 ا   بعما . 264   ص1992اطآلنطب،
 .42  ةاح طنلص ط     بميم وي طنمد، طنلاحم، ص(23
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اي  لاااي رطييطاا  : ب  عااس ندطساا ف نطاا ةيس وااي طنعالاااس باايد طنلاااح اطنلطااج اطنملنااس، واا  ة أاا  (24)
 .79   ص2017طنقاك ويص ،

   1996بتصااالف: بلااا   طن قااااس طنعلبياااس،  اقااام يق ساااس ا ااام طناجيااا  رطنقااا الة: نطد طنشااالاط، (25) 
 .208ص

ظاا الة طنااا ف وااي طناامد، طناغااحم، ماا ال سااايق م يقااحنة رطيسااللمديس: طناامطد طن   عيااس ناج  اااس  (26)
 .23   ص1983اطنلشل، 

    1998دابلف نم بحبلطةم،  ل:  ق   يط م رطنق الة: اا نص طنمتاب،  ج ب اطيبلط ،طنلص اطنخ (27)
 .301ص 
 .125ةاح طنلص ط     بميم وي طنمد، طنلاحم، ص (28)
 .17ظ الة طنا ف وي طنمد، طناغحم، ص (29)
  اااس   بتصاالف: طنااا ف اطيقااق د وااي طنلاااح طنعلبااي، ندطسااس وااي طنقصااجا ، اقاا ن   ياام ااااي، (30

، طنطاااالس طنلطبعااااس، 4،   ااااام 2، ب  عااااس الاااااحك، اايااااس طنتلبيااااس، دلاااااحك نامدطساااا ف طيةطاااا ةيسب  عااااس ا
 .  103 ، ص2009
 .349يل ل: طنلص اطنخج ب اطيبلط ، ص  (31)

يل اال: ندطساا ف وااي ااااص طنعاالال اطنق ويااس، فيقاام  اقاام طنشاايخ رماالطبا : طنقلشاا ة طنع  ااس نالشاال   32ر
 .89   ص1985اطنتح يع اطياالم، 

 .94طنقصمد ةسط ، ص  33ر
 طنقصمد ةسط .  34ر
 طنقصمد ةسط .  35ر

خةطةااس طينب انااب ن اا ب نطاا م طنعاالب ا اام طنقاا ند بااد اقاال طن غاامطنم،  ااان: ا اام طنطااال   اقاام  (36)
 .1/36   1997ا دام ر  صل: طنليئس طنقصليس طنع  س نامت ب، 

يل اال: طنقياا  طنطاا  ل وااي فنب طنم  ااب اطنشاا ال، قااي   طنااميد بااد طيثياال،  ااان: فيقاام طناااحوي،  (37)
 .345، طنق الة: نطد طنلليس، ص2ط

فبااااح طنق سااااص طنشاااا بي طياقاااا ط طنم  اااااس ر نيااااحطم طيةاااا ةي   اقاااام خجاااا بي ربياااالاف: نطد طن ياااا ،  (38)
 .401   ص1997
 106ةاح طنلص ط     بميم وي طنمد، طنلاحم، ص (39)
 . 27   ص 1981اي    طنشعل طنقع أل، ة  ك طنقال مس ربيلاف: نطد طنعاص ناقالييد،  (40)
 .303طنلص اطنخج ب اطيبلط ، ص (41)
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يل ل: ااص طناغس طنلصي بيد طنل ليس اطنتج ين، أ اي إبلطايص طنسقي، نطد ا    ناج  اس اطنلشل،  (42)
2000 ، 2/ 22  ،45. 
 .306طنلص اطنخج ب اطيبلط ، ص (43)
    1976يل اال: اااال  طنعاالب  ااد اياا    طنعلبيااس، يطااد ظ ظاا  ربياالاف: نطد طنلليااس طنعلبيااس،  (44)
 . 102ص

ربياالاف:  ، اا  اا  طنقللاام،يل اال:  ع ااص طنقصااجاا ف طنعلبيااس وااي طناغااس اطينب،   اامم اا ااس(45) 
 . 93   ص1984 لت س ن ل م، 

 عقااااااااحب ربياااااااالاف: نطد طنعاااااااااص يل اااااااال: طنقع ااااااااص طنقسصاااااااا  وااااااااي طناغااااااااس اطينب، ف ياااااااا  باااااااام ع  (46)
 .373   ص1987ناقالييد،

 .107 ، ص1986،  لت س طآلنطب، 2  ااص نغس طنلص رطنل ليس اطنتج ين  اةة ش    اقم،ط(47
 .283  طنتق سك طنلصي وي شعل ااي بد طن لص، ص (48
 .236يل ل: بالرس طنخج ب اااص طنلص، ص  49ر
طنققاامطن رن شاان:  لشااحدطف ط ااا ن طنمتاا ب طنعاالب، يل اال: طنقاسحظيااس ، باا م ساايلوح ي،  اال: ا سااص   50ر

 .24   ص1998
راقاااا م: نطد طنقطاااايلة نالشاااال  2  يل اااال: وااااي طناطاااا ةي ف اةاااااح طناااالص، إباااالطايص  اقااااحن خاياااا ، ط(51

 .235   ص2009اطنتح يع، 
 .1/160  طيأحط وي طنلاح لبد طنطلط ، (52
 .1/378   1966طن ميمة: نطد طنقاص،   ات ب سي حي ،  ان: ا م طنطال  ا دام ر صل (53
  انالستةطنة ويق   خص رل  طنقتصاس ب نقطاص يل ال:   ايا   شال  طنقالكم، طباد اتي اس،  اان: طنطايم (54

 . 246   ص 1973ر طنق الة:  لت س طنتلطث،  2فيقم أقل، ط
 .41  يلاف طنقع ةي بيد طينط  طناغحم اطنحظيسس طنلاحيس، ص(55
 .209طنلصي وي شعل ااي بد طن لص، ص  طنتق سك (56
 .79، صةاح طنلص ط     بميم وي طنمد، طنلاحم يل ل:   57ر
ةاااح طناالص وااي فساالي ف فبااي واالط، طناقاامطةي، ااااي  اقااحن ماا ال فبااح ا ياام، دساا نس   بطااتيل،   58ر

 .162 . ص2011ب  عس طنل  ح طنحمليس، ة با  واطجيد، 
 .249طنلص اطنخج ب اطيبلط ، ص  59ر
 .104صمد ةسط ، صطنق  60ر
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 .163ةاح طنلص وي فسلي ف فبي ولط،، ص   61ر
   2005يل ااال: كوااا ط طنلؤيااا  طنشاااعليس، إبااالطايص ةقااال  حساااى ردط  هللا: ا طدة طنيق واااس طنساطاااجيليس،   62ر

 .17ص
طنتل ص وي "ولطط"    ط فاسع  د فم  اا ط با  واي اا ط طنقااحد، يةا  با ٌب اطساع، يتجااب باحثا   )63

طساتغلل طن  يياس ااد اييال  اد طن حطةاب واي اا   طنمدطساس ف اال واي  ل انلا   طاتق ال إم شا   اميمة، ااام 
 هللا.
 .56سحدة طنعلم حف، ك س/  - 97سحدة طنلط  ، ك س - 10سحدة طنة ل، ك س/  64)
 .89سحدة  ليص، ك س/  (65)
واااااااااااااي ةطااااااااااااا س طن يااااااااااااال نغااااااااااااا  ا يااااااااااااال، ايلطاااااااااااااا   بعيااااااااااااالص خجااااااااااااا  يباااااااااااااي  قااااااااااااا  ، يل اااااااااااااال: )66

http://www.panet.co.il/article/1500913 / 10 – 25أااااا  ي ،  3طنخقاااااي ، طنطااااا اس طط – 
2018.  

 .176طنتق سك طنلصي وي شعل ااي بد طن لص، ص 67

http://www.panet.co.il/article/1500913%20/
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 القمودي اجمليد عبدل أدوات املعاني يف "ديوان: زغاريد يف علبة صفيح"
 

 د. خالد محمد البلعزي

 الزاويةب كلية اآلدا

 جامعة الزاوية

 تقديم:

 أواًل: الشاعر

 ,أسرته نة الزاوية, حيث كانت تقيمم بالحارة بمدي1943عبد المجيد القمودي صالح, ولد سنة 
, بشات, ثم انتقل إلى مدينة بنغازي حيث تحّصل على دبلوم خدمة اجتماعيةتلقى تعليمه بزاوية األو 
بعد أن أنهى دراسته ببنغازي عاد إلى مسقط رأسه الزاوية, وأخذ يعمل موّظفًا بمكتب الخدمة و 

 االجتماعية بالزاوية. 
في صحف عدة منها: الثورة, القمودي شاعر موهوب نشر نتاجه األدبي, وبخاصة شعره   

ن اإلذاعتي فيت تذاع له بعض القصائد الشعرية الشعب, األسبوع الثقافي, ومجلة اإلذاعة, كذلك كان
 المسموعة والمرئية.

 .(1)م1974سنة -رحمه هللا  –توفَي الشاعر عبد المجيد القمودي   
 عددا من الدواوين الشعرية, وهي:  القموديخّلف 

 م.1973علبة صفيح عام زغاريد في  -1
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 طرابلس ليبيا. واإلعالن،العامة للنشر والتوزيع منشأة م , ال1982قصائد بين يدي وطني سنة  -2
 م , الدار الجماهيرية ) سابقا( طرابلس ليبيا.1984أغنية البحر سنة  -3

ناقد فوزي والديوانان: ) قصائد بين يدي وطني, وأغنية البحر( صدرا بعد وفاته بتقديم األديب وال
 البشتي.

 ثانيًا: الديوان
صفحة من  166للشاعر عبد المجيد موضوع الدراسة في  ديوان زغاريد في علبة صفيحيقع 

م, وقد احتوى الديوان على عدد ثالثين قصيدة 1973الحجم الصغير, صدرت الطبعة األولى منه سنة 
 الشعر العمودي.جلها من الشعر التجديدي ولم تتخللها إال قصائد قليلة جدا من 

الجدير باإلشارة هنا أن ديوان " قصائد بين يدي وطني " وديوان  هذه الدراسة " زغاريد في 
علبة صفيح " هما واحد، األمر الذي قد ال يدركه كثير من دارسي شعر القمودي، والسبب الرئيس في 

ذلك، فهي نفس هو تغيير عنوان الديوان بدون سبب أو إشارة واضحة ل -إن حصل  -هذا لخلط 
 العامة المنشأةعن ,  م1982 سنةالقصائد في الديوانين بتمامها، بل بترتيبها، مع أن الطبعة الثانية 

، قد حملت في صفحاتها األولى إشارة إلى الطبعة األولى، وتقدمتها كلمة للسيد واإلعالن والتوزيع للنشر
السياسية وأغراضه الشعرية التي اشتهر بها، لّمح " فوزي البشتي " تحمل حديثًا عن الشاعر وميوله 

، أما باقي كلمته فتشعر القارئ بأن الديوان 14البشتي إلى الطبعة األولى تلميحًا بسيطًا في الصفحة 
 يطبع ألول مرة.

ُسبقت القصائد بكلمة " لألصدقاء " ممن جمع الديوان في الطبعتين، بينما تميزت الثانية عن  
 بشتي، وتميزت األولى عن الثانية برسومات للفنان " أحمد حيدر ".األولى بكلمة ال

 

 أدوات المعاني

 اإلنشاءالخبر و 
 :ما قسٌم ثالثليس لهو الخبر واإِلنشاء  في ينحصركله الكالم  أنّ  يرى علماء البالغة العربية

 الخبر: -
ْيَء َأْخُبُر ِمْن َباِب َقَتَل ُخْبًرا  ُث ِبِه َخَبٌر الخبر: َخَبْرُت الشَّ َعِلْمُتُه َفَأَنا َخِبيٌر ِبِه َواْسُم َما ُيْنَقُل َوُيَتَحدَّ

َراَعِة َفَأَنا خَ  ْيِء َفَخَبْرُتُه َوَخَبْرُت اأْلَْرَض َشَقْقُتَها ِللزِّ ِبيٌر َوِمْنُه اْلُمَخاَبَرُة َواْلَجْمُع َأْخَباٌر َوَأْخَبَرِني ُفاَلٌن ِبالشَّ
 (2)َعَلى َبْعِض َما َيْخُرُج ِمْن اأْلَْرِض َواْخَتَبْرُتُه ِبَمْعَنى اْمَتَحْنُتهُ  َوِهَي اْلُمَزاَرَعةُ 

 :والخبر في البالغة
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ما يصح أن يقال لقائله: إّنه صادق فيه أو كاذب؛ لذلك عند أهل البالغة وعلمائها يقصد بالخبر 
َفَمْضُموُنها إخباٌر عن َأْمٍر ما، إيجابًا أْو َسْلبًا, فالجملة الخبرية، هي الجملة اّلتي اشتملت على َخَبٍر َما، 

 (3)له واقٌع خارَج العبارة الكالمّية مطابٌق له ,والقصُد منها اإِلْعاَلُم بأنَّ اْلُحْكَم اّلذي اشتملت عليه
وفي شعر عبد المجيد القمودي الكثير من الجمل التي تحمل أخبارا, وإّن كثيرا من هذه الجمل أخبارها 

) جراحات ؤكدة بإحدى أدوات التوكيد اللفظي أو بتكرار تلك العبارات؛ من ذلك قوله في قصيدته    م
 :(4) في القلب األخضر(

 ووسط الزحام ..
 شعرت بأّنَي شيء صغير 

 وأن جميع العيون تحدق فّي 
 كأّنَي شيء قديم ..
 يشّد عيون المشاة 

 يعيدُهُم لعصور قديمة 
 تنّدي جبيني ..

 وأحسست أّني أغوص لقاع عميق القرار ..
 شعرت بألف دوار ..

 تعثرت في خطوتي ..
 تضاءلت .. حتى الزوال ..

 ألّني بريفيتي ..
 بريفيتي ال أزال ..

 طباعا , وكينونة , وانفعال ..
       #    # 

 وحين التقت نظرتي ..
 بنظرتك الحلوة  الطيبه ..

 شعرت بأّني أصبحت شيئًا ..
 ا دفيئًا ..وأّن شعاع

 يدّثر هيكلي المتداعي ..
 يشّد خطاَي لدربي ..

 وأحسست أني سَمْوت ..
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 سَمْوت ألعلى ..
 المؤكدات استعمال إلى يحتاج ال الذي االبتدائي منها الخبر، من أنواع عدة بين أخباره في نّوع الشاعرف

 و الشك إلزالة الطلبي الخبر واستعمل( قديمة لعصور يعيدهم..  المشاة عيون  يشدّ ) قوله مثل الخبرية
 جميع وأن..  صغير شيء بأنيَ  شعرت) في كما عليه يجيب سؤاال يفرض كأن المتلقي نفس من اللبس
 كيف أو ؟لماذا: سيسأله من هناك أن صغير، شيء كـأني قال عندما افترض كأنه ،(فيّ  تحّدق العيون 
 معه يحتاج الذي اإلنكاري  الخبر استعمل النص هذا وفي قديم، شيء كأنيَ : فأجابه ؟ذلك عرفت

 .مؤكد من أكثر الستعمال
             :اإلنشاء -

  ااصطالح  و  اإلنشاء لغة
 , وأنشأ الشيء ينشئه: أحدثه وأوجده. (5)إيجاد الشيء :لغةفي الاإلنشاء    

 :  وفي االصطالح 
 –, قال هللا (6)ال يحتمُل صدقًا وال كذباً اإلنشاء عند أهل البالغة خالف الخبر, فهو الكالم الذي   

ْذَنا الَ  َربََّنا } -تعالى يَنا إ ن ُتَؤاخ  ينَ  َعَلى َحَمْلَتهُ  َكَما إ ْصراً  َعَلْيَنا َتْحم لْ  َوالَ  َربََّنا َأْخَطْأَنا َأوْ  نَّس   م ن الَّذ 
ْلَنا َوالَ  َربََّنا َقْبل َنا  اْلَقْوم  َعَلى َفانُصْرَنا َمْواَلَنا َأنتَ  َواْرَحْمَنا َلَنا َواْغف ْر  َعنَّا َواْعفُ  ب ه   َلَنا َطاَقةَ  الَ  َما ُتَحمّ 

 (7){اْلَكاف ر يَن 
 إلى قسمين هما :اإلنشاء الطلبي واإلنشاء غير الطلبي. اإلنشاءوقد قّسم علماء البالغة 

 :طلبيإنشاء  -1
؛ المتناع تحصيل الحاصل وهو ستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلبي هو: ما طلبياإلنشاء ال   

هي : )  هأقسامقد يكون أمرا أو نهيا أو استفهاما..., و  طلبي, فاإلنشاء ال(8)المقصود بالنظر ها هنا
 األمر, النداء (, , النهي  االستفهام , التمّني

                                                                                   االستفهام: -أ

دام أحد أدوات االستفهام لدى السائل باستخ الستفسار عن شيء مجهولاطلب هو  االستفهام

المتعارف عليها, وهو أسلوب إنشائي بالغي ال يحتمل الصدق أو الكذب، والشاعر      استعان 

) من أحاسيس عامل في القاعدة بهذا األسلوب في إظهار صورته الشعرية, ومن ذلك قوله في 
): (9) 

 يا إخوتي ال تسألوا
 كيف حياتي معهم

 طعمها ؟ ما لونها ؟ما 
 من قبل ما هم يرحلوا ..
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 ال تسألوا ..
 ويسأل" كيف"و العاقل غير عن بها ويسأل" ما" وهما االستفهام أدوات من ينتاثن نجد النص هذا في
 غرضه عن االستفهام خرج وربما الحال عن بها

الذي يظهر أنه استفهام إنكاري، حيث إنه يصور لقارئ شعره حياته  " ماطعمها؟ مالونها؟"فاالستفهام: 
وهو يشتغل عامال بقاعدة لدولة مستعمرة، وأنها حياة ال تطاق، يروي تفاصيلها بدقة فائقة في ثنايا 
قصيدته، وأثناء روايته لهذه التفاصيل يبين مدى المهانة والذل الذي قاساه وعاناه مع أولئك الجنود، في 

استفهام استنكاري أراد من خالله أن يبين لنا كرهه ومقته لكل ما جرى لها حينها؛ فأصاب أسلوب 
 وأجاد.

 والشواهد على االستفهام في ديواننا هذا كثيرة؛ ولكن تكفي اللمحة عن التفصيل.
 :التمني -ب

عادة ما يكون صعب المنال, ومن أهم أدواته ) لعل(, وقد التمني هو طلب حصول أمر مستحب 
 (10) ) من قاموس الثورة(:استعان شاعرنا بأسلوب التمّني في شعره من ذلك قوله في قصيدته 

 يا رفاقي .. 
 حاولوا أن تخلقوا شيئا جديد

 .. أي شيء
 عّله يمحنا معنى جديدًا للحياه ..
 عّله يمحنا طعمًا جديدًا للحياه ..
 عّله يمحنا كنها جديدًا للحياه ..

 أي شيء ..
 "وعسى ولو لعل"كـ بغيرها يتمنى ولكن" ليت" االساسي حرفه التمني

للرجاء والتمني  حيث ذكر لفظة ) عله( وهي ,في النص المعروض استعان القمودي بأسلوب التمّنيف
، وهي إرادة التغيير بكل قوة، دلت األداة وقد كررها ثالث مرات لغرض تأكيد فكرته التي يسعى إلبرازها

 " عله " على صعوبة طلبه وأنه ليس بالهين اليسير، ودّل التكرار على الرغبة القوية في التغيير.
 : النهي -ج
ب  المتكلم من الشخص المخاطب الكف عن فعل هو أن يطلالنهي من أساليب اإلنشاء الطلبي, و   

الشاعر على استخدام  عند, ومن الشواهد أمر ما ومنع حدوثه، ويكون النهي أحيانا على وجه اإللزام
 :(11)) من أحاسيس عامل في القاعدة ( هذا األسلوب البالغي قوله في قصيدته

 يا إخوتي ال تسألوا
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 كيف حياتي معهم
 لونها ؟ما طعمها ؟ ما 

 من قبل ما هم يرحلوا ..
 ال تسألوا ..

 نراه  وهنا األعلى، إلى األدنى من إذا كان الدعاء إلى ويخرج المضارع الفعل مع" ال" وهي صيغة له و
 .أخرى  ألغراضالنهي  ويخرج تمٍن، وقد وهو الرتبة تساوي  عند
وعاد وكررها مرة أخرى في السطر )ال تسألوا(  في السطر األول النهي قد استخدم الشاعر أسلوبو 

 األخير.
 األمر:  -د

األمر هو " فعل يدّل على حدث, يطلب المتكلم به من المخاطب القيام بأمر ما, في زمن يتبع زمن 
أسلوب إنشائّي ُيستخدم لغاية طلِب في البالغة األمر على سبيل االستعالء، و   (12)ذلك الطلب"

) بإحدى صيغ األمر, والشاعر عبد المجيد القمودي استخدم األسلوب اإلنشائي  الحصول على فعل
 :(13)نجده يقول ) ضياع(ففي قصيدته  األمر(
 اطلبي

 وخذي كل ما تطلبين ..
 فجيوبي مليئه ..

 ني أميرإو 
 األمر، فعل واسم بالالم، المقترن  كالفعل لألمر خرى أ صيغ وهناك هنا، كما األمر بفعل األمر ويكون 

 التماس المساوي  من فهو االستعالء سبيل على دائما األمر يلقى وال األمر، فعل عن النائب والمصدر
 .دعاء األدنى ومن هنا كما

أما النص الذي بين أيدينا فافتتحه الشاعر باألمر تنبيها لما هو آت بعده؛ وتجسيدا لفكرة السخرية التي 
يسوقها بعد هذه البداية التي يفترض بها الجدية؛ كونها ابتدأت باألمر، إال أنه يحيد عن هذه الجدية في 

لبالد آنذاك من كثرة الخيرات وعدم االستعالء باألمر إلى إيضاح الفكرة العميقة وهي االستهزاء بحال ا
وأحدث به تلك النقلة القوية لذهن  -حسب رأيي –تنّعم أهلها بها، فواتاه االبتداء باألمر أيما مواتاة 

المتلقي من الجدية إلى السخرية، ما جعل لكلماته الوقع األكبر في النفس مما لو ساقها في أسلوب 
 غيره.
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 النداء -ه
طلبي النداء, حيث يطلب المتكلم من المنادى اإلقبال أو لفت انتباهه عن طريق من أقسام اإلنشاء ال

) مناداته باسمه أو بصفة من صفاته بإحدى أدوات النداء المعروفة, وقد استعان الشاعر في قصيدته 
 :(14)بأسلوب النداء فيقول ( أنا .. والحرف .. والرقيعي

 يا قاهرتي ..
 يا ساحرتي ..

 سمحـــًا , لم يعشق قلبي إال هو ..يا وجها 
 لن يسرق من عينيك الضوء ..

 لن يدنو من ساحتك السو ..
 فعلى الباغي دارت أبدًا .. 
 يا قاهرتي .. دائرة السو..

           # 
 يا قاهرتي ..

 يا ساحرتي ..
 ماضيك مجيد ..

 حاضرك من الماضي أمجد
 تاريخك أحرفه عسجد

 يا أجمل أغنية كتبت ..
 رددها طفل واستشهد

استعان بأسلوب النداء في بناء صورته الشعرية حيث نراه يقول: ) يا قاهرتي , يا ساحرتي , يا فالشاعر 
 وجها سمحـــا(.

 يكون  وعندما البعيد منزلة القريب ينزل قد ولكن البعيد لنداء تستعمل وهي للنداء يا الشاعر استعمل وقد
للبعيد، ولكن يبدو أن  بالهمزة فينادى القريب منزلة البعيد ينزل وربما الهمزة،  تستعمل قريب المنادى

الشاعر هنا أراد ما قال؛ فهو هنا يتحدث عن "القاهرة" بمصر، وحكاية القصيدة هي استشهاد األطفال 
في في مدرسة "بحر البقر" بمنطقة الشرقية بمصر، إثر هجوم لطائرات إسرائيلية علي المدرسة، الالفت 

القصدية الوصف الدقيق لألحداث، حيث ذكر الشاعر اسم المدرسة؛ وكّنى بالقاهرة عن موقع الهجوم 
كونها العاصمة التي ستشير المحالة للبلد، حتى نوع الطائرة التي قصفت المدرسة ذكره الشاعر في 

 –ماله للنداء ثنايا قصيدته وهي نوع "فانتوم"؛ بل و جعل هذا االسم في عنوان القصيدة، أما استع
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فهو تنبيه أواًل، وتجسيد للحب و التعاطف مع الخطب الذي حل بالمكان وأهله، فهو  –شاهدنا هنا 
ينادي المكان كعالمة له بأنني معك قلبا وروحًا ومشاعرًا، حزنت لحزنك وأذكرك بمآثلك وماضيك 
المضيء وحاضرك المجاهد، وأدعو لك بأن ال يمس ساحتك سوء، كل هذه المعاني استوجبت أن 

 فت االنتباه ويشد المسامع نحوه، وهو " النداء"يتقدمها ما يل
 :اإلنشاء غير الطلبي -2

  ,, وعادة ما يكون بصيغ متعددةاً معين اً ال يستدعي طلببالغي هو أسلوب  اإلنشاء غير الطلبي
 ..صيغ العقود.و  الرجاء ,و التعّجب , و القسم , و المدح والذم ,  مثل: أفعال

 :القسم -1
، يؤتى به للتأكيد، ولدفع الشك والتوهم، كقول اإلنشاء غير الطلبي أسلوب القسممن أساليب 

  :(15)القمودي
 يا رفيقي ...

 والذي فجر فيك الحرف 
 إيمانا , وعفة ...

 رفضت أن تجعل األشعار ...
 حرف القسم الواو، وجوابه " رفضت أن تجعل .. "

 :(16)فيقول أيضًا, حين اعتمد أسلوب القسم ذاتها, القصيدةويضيف القمودي قائال في مقطع آخر من 
 يا رفيقي ...

 والذي فجر فيك الحرف إقداما , وثورة 
 والذي فتح عينّي وأعماقي لكي تحتضن نوره

 لم أزل أذكر  أني ...
 عندما هز كياني ) الحرف(....

ووطنيته، فهو عنده لم يقل الشعر تكسبا أو كذلك يقسم بالواو، ليبين موقفه من الرقيعي وشاعريته بل 
تزينا، بل كان شعره هادفا ونافعا، لكن المالحظ أن القسم ال يظهر الفكرة التي يرمي إليها الشاعر 
جلية، وال يضع يد القارئ على نقطة انطالقها وال هدفها، حتى يشعرك بأنه لو استخدم أي أسلوب آخر 

لم يكن نجاحه كبيرا بالقسم كغرض بالغي يرمي إلى هدف  -فحسب رأيي -غير القسم لنجح وأفلح،
جليل وهو تقديم الفكرة ودفع الشكوك عنها وترسيخها لدى المتلقي على أنها هي هي، كما أرادها 

 الشاعر.
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حتى إنك ال تقتنع بأنها واو قسم إال متأخرا، عند قوله " لم أزل أذكر أني " بسبب عدوم وضوح جواب 
 التي تضع عين القارئ على الهدف المنشود من قسمه. القسم وهو العبارة 

 :" االستئنافية " الجملة االبتدائية -2
الجملة الواقعة في أول الكالم وُتسمى ملة االبتدائية هي تلك أّن الجتحدد مصادر البالغة    

 .(17)المستأنفة
واالستئناف للتفنن في البالغة كما هو عادة بلغاء العرب، .. وهو باب من أبواب البيان تتكاثر محاسنه 

(18) 
ذلك قوله في إيصال فكرته ومن الشواهد على في وهو من األساليب البالغية التي استعان بها الشاعر 

 :(19)أبـــــــــــــــــــــــــــــــي() قصيدته 
 ونسانا زغردت خلف الحجاب ..

 رّشت األمواه حين الركب غاب ..

 يومها في الحي ما أوصد باب ..
 ما غفت عين رضيه ..

 ما هدأ قلب صبي ,
 أو صبيه .. 

 ابتدائية أو مستأنفة.ما هدأ قلب صبي (  فجملة )
كأنه أراد أن يطرح المعنى في قالب آخر، وبجملة ستعمل على إيضاحه أكثر أو إكسابه جمالية من 

أكسبت العبارة  -في  مضمونها  –ناحية أخرى، وقد أفلح إلى حد ما، فالمعنى ازداد تأكيدا، وهي زيادة 
هر واللعب الذي حركة متواصلة حين جاء التعبير بـ" ما هدأ قلب صبي " كـأنه إشارة على تواصل الس

 انهمكوا فيه ذلك اليوم وتلك الليلة فرحا بركب الجهاد الذي خرج من القرية إّذاك.
 :(20)( التي يقول فيهامأساة آدم الجديدوفي قصيدته ) 
 وحشة الليل ..

 وخفق القلب , والذكرى ..
 عذاب ..

 آه من ذكرى هوانا
 يا حبيبي . . ألف آه

 .ابتدائية أول الكالم أو هي جملة مستأنفةوقعت ( عذاب ..فجملة )
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) في قصيدته زغاريد في علبة صفيح للجمل االبتدائية في ديوانه  الشاعر على استخدامالشواهد ومن 
 :(21)(حكاية المزارع البسيط

 مزارع بسيط ..
 بحقلي الصغير أزرع األماني ..

 واقطف األغاني ..
 القمر ..وأنثر ) المواويل( العذاب عند حافة 

 شرابي المطر ..
 مع الطيور , والزهور , والشعر ..

 مزارع بسيط ..
 أؤمن ) بالنصيب ( , ) والمكتوب ( , ) والقدر( ..

األولى الواقعة أّول الكالم هي جملة ابتدائية ؛ ألن الشاعر ابتدأ بها الكالم وأما  مزارع  بسيط(فجملة )
وهكذا هي في باقي القصيدة، وهي ايضا  مستأنفةفي المرة الثانية هي جملة  مزارع  بسيط(جملة )

ا وال للتأكيد، والتذكير، يلّح على المعنى ليس جزافا، بل لينقش فكرة البساطة في ذهن القارئ، فيعيشه
تفارقه، ألن الشاعر يريد لتلك الصورة أن تكون وال تكون غيرها في مخيلة متلقي فنه، وقد نجح بهذا 

 األسلوب االستئنافي المتكرر.
 الوصل والفصل

 َيْكُملُ  ال وّأنَّه َمْسلِكه، ودِقة لغموِضه ذاك، معرفة الفصل من الوصلفي تعريف البالغة إنها: "قيل 
  (22)".البالغة معاني لساِئر َكَملَ  إالَّ  أحٌد، فيه الفضيلة إِلحرازِ 

من اآلخر على ما  وتمييز موضع أحدهما هطف بعض الجمل على بعض والفصل تركالوصل ع"ف  
على وجهه وال يحيط علًما , ال يعرفه تقتضيه البالغة, فن عظيم الخطر, صعب المسلك, دقيق المأخذ

, ولهذا قصر ذوقا صحيحاً , وُرزق في إدراك أسراره وِتَي فهم كالم العرب طبعا سليما: إال من أبكْنه
اول , وإنما حليه ألّن األمر كذلكوما قصرها ع ,الفصل من الوصلبعض العلماء البالغة على معرفة 

, فوجب تحقيقه على يكمل فيه إال كمل في سائر فنونهاال  , وأّن أحداً بذلك التنبيه على مزيد غموضه
  (23)أبلغ وجه في البيان"

  الوصل -
 َوَصْلت الشيء َوْصاًل َوِصلًة, والَوْصُل ِضدُّ الِهْجران الَوْصل خالف الَفْصل َوَصل الشيء 

 (24)بالشيء َيِصُله َوْصالً 
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وهو من األساليب البالغية التي استخدمها الشاعر عبد المجيد القمودي في ديوانه زغاريد في علبة 
رحلة .. لى بعض في قصيدته   ) صفيح, حيث استخدم أسلوب الوصل, حين عطف بعض الجمل ع

 :(25)( فنراه يقولعبر قلب مواطن
 ولملم أطراف ) جرد( قديم ..

 ر عينيه نحو السقف ..وسمّ 
 وعاد يتابع بالنظرات دخان ) لفافة التبغ(

 يحلق .. ينساب عبر شقوق ) بكوخ الصفيح(
 وراح يسائل :

 ترى يا زمن التعاسة تمضي إلى غير رجعة ..
 .. الكوخ تصبح بيتاً ترى أيها 

 وضيء الزوايا .. وضيء ..
 .. دفيء ..دفيئاً 

 أعاليه تغسلها في المساء الغيوم..
 تمتص أصفى  -مثل الخياشيم -شبابيكه الخضر

 نسيم..
 وتبدو به زوجتي كأميرة ..

 وطفلي به مثل كل الصغار ..
 ويلون جدرانه بالغناء ..

 ويمأله بهجة وصفاء
تسير على هذه الوتيرة؛ وهي العطف بالواو؛ وكنه هذا العطف إعطاء العبارة  القصيدةأغلب عبارات 

معنى العبارة؛ وكأن الكالم كله واحد؛ في معانيه وإن تعددت جمله ومباينه، ومن البليغ في قصيدة 
الديوان لم شاعرنا هذه أنه ابتدأها بواو العطف وكأنه يردفها إلى كالم سبقها، وليست الواو إال بداية ففي 

يسبقها كالم، تنبئ هذه البداية باسترسال الشاعر في سرد لم يبح به؛ وهي تقنية تدمج المتلقي في 
تصور الكالم المحذوف؛ فينطلق بفكره يتأمل ويمأل الفراغات بما شاء من المعاني التي توائم الفكرة 

كرة في كل العبارات، وكأنه يقول: المطروحة، ثم إن باقي العطوف أيضا كانت بالواو؛ ما يفيد تالحم الف
إن هذا الرجل الفقير الجالس مع سيجارته يتأمل حاله يريد كل هذه األشياء التي ذكرها وعطف بعضها 

تلك الواو التي تفيد الجمع ألجل الجمع؛ خالفا لنظيراتها " الفاء، وثم, وأو"  –بالواو  –على بعض 
الرجل تامة كاملة غير منقوصة، وكأنها شيء واحد، أراد  االتي تفيد غير ذلك، تلك االحتياجات يريدها
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بذلك أن يوصلنا إلى فكرة أن االحتياجات كلها مطالب أساسية ال غنى عن واحدة منها، فأجاد وواتاه 
 الوصل بـ" الواو".

 :(26)(زغاريد في علبة صفيح) قوله في قصيدته  القموديالوصل عند أساليب ومن 
 يجيبواوهرعت لجيران أسأل أن 

 وعلت زغاريد األحبة حين جاءوا
 متفائلين بوجهك الغض الصبوح ..

 يا للزغاريد التي تنداح في علب الصفيح
                 # 

 وتالقت األفراح باألحزان والبسمات عانقت الجراح..
 وهتفت يا رباه

 أيكون مولده بشرى بميالد الصباح
تها، فعطف بالواو، وأراد به جمع معاني العبارات لتكون ال تبعد فكرة الوصل في هذه القصيدة عن سابق

فحينما ولد له مولود  تتابعت هذه األحداث سراعًا: هرع  –بال شك  –كأنها واحدة، قصد ذلك وأراده 
للجيران؛ فأقبلوا؛ وسمعت الزغاريد؛ اجتمع الفرح بالمولد بالحزن على الحال المرير الذي يعيشونه، كل 

 هذا امتزج في لحظة أراد الشاعر أن يصورها متواصلة هكذا. 
 الفصل -ثانيا

َصل َأي فنهما يفِصل َفْصاًل فانفَصل وَفَصْلت الشيء فانالَفْصل هو" الحاِجز بين الشيئين َفَصل بي
 (27)قطعته فانقطع "

 وفي البالغة 
 :(28)(رحلة .. عبر قلب مواطنومن الوصل عند عبد المجيد القمودي قوله في قصيدة له بعنوان ) 

 أخاف ليأتي نهار أسائل فيه : وماذا تحقق لي منك ؟
 .. ماذا تحقق للبائسين ؟ ..

 ليأتي نهار أقول : وما الفرق بين نهاري وأمسي ؟أخاف 
 لم يتغير . –كما هو  –أخاف ليأتي نهار ووجه بالدي 

 أخاف .. أخاف ..
 –في هذه القصيدة فصل ووصل؛ وللمتمعن أن يضع يده على قمة استفادة الشاعر من هذه اآللية 

.. ماذا تحقق للبائسين؟ فقد وتوظيفه لها، وهو في قوله: " ماذا تحقق لي منك؟  –الفصل والوصل 
فصل بين السؤالين وكان بمقدوره أن يعطف فيصلهما: " ماذا تحقق لي منك؟ .. وماذا تحقق للبائسين؟ 
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إذا أراد أن يسأل عن تحقق المراد عمومًا .. له ولغيره، ولكن لما فصل أفاد معنى ال يتأتى بالوصل 
و أهّم؛ وهو السؤال عن حال البائسين، فأظهر وهو " اإلعراض عن السؤال األول " إلى سؤال عما ه

بهذا الفصل اهتمامه بالبائسين أكثر من اهتمامه بنفسه، حين أعرض عن السؤال لنفسه إلى السؤال لهم 
 وعنهم.

لم يتغير"، أيضا فَصَل في حين  –كما هو  –والفصل الثاني قوله: " أخاف ليأتي نهار ووجه بالدي 
كان يستطيع الوصل؛ فكان بمقدوره أن يقول: ووجه بالدي كما هو ولم يتغير، إال أن الفصل زاد 
عبارته التأكيد الذي ال يتاح بالوصل، فهو خائف من بقاء وجه بالده كما هو على بؤسه، وزيادة " لم 

وحال البالد إذا بقي كما هو، وأن عدم التغير يتغير " وفصلها زاد معنى الخوف من هذا الظن بحاله 
 هو األكثر إخافة له.

 التقديم والتأخير

هـذه الظـاهرة  وافقد وظف منذ قديمالتي وجدت عند الشعراء العرب  بالغيةالتقديم والتأخير من األساليب ال
جديـد بفعـل وإيحائيـة فـي سـياق طرافـة، لعربي من جـوازات تكسـب الشـعر وفق ما تسمح به قواعد النحو ا

" اقتصــر فــي البيــان   عــاجزة عــن التعبيـر فلــو  كانــتتجــاوزت بحيويتهـا الترتيــب، وإال  مرونـة اللغــة التــي
 على حفظ الرتبـة فـيعلم الفاعـل بتقدمـه والمفعـول بتـأخره لضـاق المـذهب، ولـم يوجـد مـن االتسـاع بالتقـديم

ب بالتقـديم والتـأخير مـن الخصـائص ولهـذا فـإن تغييـر مواضـع الرتـ (29)والتأخير ما يوجد بوجود اإلعراب
، وقد يقتضـيها الشعري  السياقدالالت وتنوعات في المعنى قد يقتضيها الشعرية التي تضفي على اللغة 

ض الوقــوف عنــد بعــ ت الضــرورةأو التوكيــد، وقــد اقتضــ عنايــةبالغــي ليفيــد االختصــال أو الالغــرض ال
لقمـــودي, حيـــث نجـــده يســـتخدم ظـــاهرة التقـــديم فـــي شـــعر عبـــد المجيـــد ا النمـــاذج التـــي تمثـــل هـــذه الظـــاهرة

  :(30)) أبــــــــــــــــــــــــــي( والتأخير في شعره ومن األمثلة على ذلك قوله في قصيدته

 جعلت ) نذرا ( إذا عاد أبـــــي
 ألف قنينة زيت , وفتيله .. -

 وشموعا , وذبائح ..
 وترانيم مدائح..

 وتواشيح أصيله ..
 أحياء –لجميع الناس  

 وللموتى , ) وللشيخ ( الولّي ..
 صاحب المسجد في شارعنا
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 إن عاد أبــــي..  –ولوجه هللا 
َشُغوف هو بالحدث الجلل؛ وهو خروج ركب المجاهدين، وفخور بأبيه وهو ضمن الركب، لكنه يريد 

النذر قربانا هلل ألجل أن يعود عودة هذا البطل مع رفاقه يوم يعودون، يتمنى ويتأمل، حتى إنه جعل 
أبوه، حتى إنه قّدم ذكر النذر لما فيه من شدة األمل وقوة الرجاء وسعة التفاؤل بنتيجته، وإن من أهم 
أسباب التقديم لدى البالغيين " التفاؤل بما يسر "، إال أنه ورغم كل هذا ُيْنبؤنا في نهاية القصيدة أن 

جعله النذر و تقديمه له في الذكر منذ البداية يشير إلى أن المراد  رجاءه لم يتحقق، وأبوه لم يعد، وإن
 صعب عصّي، لكنه رجا وتأمل.

وكّرر هذا التقديم مرة أخرى في نهاية هذه الفقرة من القصيدة: " ولوجه هللا .. إن عاد أبي "،وأفاد به 
 نفس المعنى من التفاؤل بذكره.

 :(31)يقول في قصيدة أخرى 
 ي جد خجول ..يا نور عيني , أنن

 ما كان عندي اليوم ما أعطيه لك ..
 حتى العبارات الدفيئه ..

 لم يعد دفء بها.
" لكنه أراد تقديم الدفء للتخصيص، وهو ما يفيده التقديم هنا، حيث إنه أراد األصل :" لم يعد بها دفء

خ، لكنه أراد أن يوضح الدفء ال غيره مما يمكن تقديمه، فقد ُيقّدم المال أول الطعام أو اللباس ... إل
للقارئ أن أقل ما يمكن تقديمه غير متوفر عنده، إشارة إلى الفاقة والُعْدم، وواتاه لذلك أنه ألمح له قبيل 

ذكره حين قال: " حتى العبارات الدفيئة"، فالتخصيص الذي أفاده التقديم هنا يعطي معنى: بقيت 
 القصيدة عموما.العبارات وغاب دفؤها، وهو معنى رائق مناسب لفكرة 

 :(32)ومازال ُيقّدم ويؤّخر في مواضع شتىن منها
 والذي نفسي براحته –أحّبها 

 وتيمني –شوق  –وحبها هّدني                             
مما يفيده التقديم والتأخير عند البالغيين االهتمام بالشيء وتعظيمه وهما سببان وجيهان لقلب تركيب 
الجملة العربية عن أساسها الذي كانت عليه، فالقسم في قوله " والذي نفسي بيده حقه التقديم كما هو 

بها ألزمه أن ُيقّدم " الحب "  معلوم، إال أن االهتمام بذكر عاطفته نحو تلك العذراء التي يتغنى بعالقته
 فهو غاية الكالم؛ وهو وجهة االهتمام؛ سبق حتى القسم الذي يفيد التأكيد.  

 :(33)وفي موضع في القصيدة ذاتها يقول
 يا أيها الوطن المغروس في ريئتي
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 فأكرمني –حبا  -الشعر أكرمته                                   
عندما ذكر في العجز إكرامه للحب أراد أن يشّوق السامع لنتيجة ذلك؛ فأخرها وقّدم عليها التمييز 
"حبًا"، أي: أكرمت الحب .. فما النتيجة التي تحصلت عليها؟، هنا يتشوق السامع للسماع وُيلفت 

ل بإكرامه للحب انتباهه، وعندي أن الشاعر أراد نتيجتين: األولى قريبة ظاهرة مذكورة؛ وهي أنه تحص
ُتستشّف من توجه الشاعر عبر قصائده ومعانيها؛ نتيجة  –إن صّح التعبير  –إكراما، ونتيجة أعمق 

 لطالما اشاد بها ولمح إليها وأراد أن يوصلها؛ وهي: )حب األوطان ال ينتج إال إكراما وعزة ورفعة(.
 

 واإلطناب:اإليجاز 
تحمل معاٍن  -في كثير من األحيان  –فاألبيات القليلة من سمات العربية عمومًا، وشعرها خصوصًا،  

 –كثيرة بهذه المزية "اإليجاز"، ومن وجه آخر قد تبسط العبارة ويزاد فيها أو ُتكّرر ألغراض بالغية 
 .-أيضا 

 ومن أهم أوجه اإليجاز وفروعه: إيجاز القصر، وإيجاز الحذف.
البالغة وأسلوب القصر يراد به تخصيص أمر بأمر آخر بإحدى طرق القصر المعروفة لدى أهل 

، والحذف يكون في الحرف والكلمة والعبارة، على أن يكون هذا وذاك لسبب بالغي، ال القصر العربية
 .-كذلك–ألجل القصر فقط وال الحذف ألجل الحذف 

لتكرار واإلعادة بالمرادف...إلخ، شريطة أن يكون ذلك كالبسط والزيادة وا –أيضا  –ولإلطناب أوجه 
 لغرض بالغي.

ونظرا لتداخل هذين الفرعين من فروع المعاني وقربهما في باب البالغة، حتى إنهما ليوجدان في البيت 
 الواحد في نفس اآلن؛ رغم ما يظهر من تناقضهما؛ سأذكرهما تحت العنوان ذاته لهذا السبب.

عبد المجيد القمودي في ديوانه زغاريد في علبة صفيح باإليجار واإلطناب ومن وقد استعان الشاعر 
 :(34)) أبـــــــــــــــــــــــــي(األمثلة على ذلك قوله في قصيدته 

 الفارَس القادم : أينه ؟وسألت 
 ضّمني ثم تبسم ..

 حين تكّلم .. –قال لي 
 إّنه بغمس في النور جبينه .. 
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اإليجاز واإلطناب وتقاربهما، مما يفيد أن الشاعر  على اجتماع لخير مثال هذه الفقرة من قصيدتهإن و 
قد يستعين بهما في الوقت ذاته متى دعت الحاجة لذلك، وليس الحال أن هذا إنما يذكر في موضع كذا 

ي الدافع؛ فمتى توفرت جاز له حتى أن يجمع بينها وكذا ؛ وذاك خالفه، إنما الحاجة هي المدعاة وه
 كما هو بين أيدينا اآلن.

فقد أوجز في كلمة "أينه" التي هي: " أين هو " وكأنه بإيجازه يستعجل الجواب باختصار الكلمة وبحذف 
 جزء منها مع بقثاء معناها وما تفيده، فأراد بهذا اإليجاز سرعة الوصول إلى مراده.

إطناب أفاد به الشاعر معاٍن جمًة كثيرة، لم تكن لو أنه ذكر العبارة بشكلها  -أيضاُ -وفي الفقرة 
إنه يغمس في النور جبينه "،  –حين تكلم  –العادّي، وذلك في قوله:" ضّمني ثّم تبّسم ... ، قال لي 

الحدث كما هو؛ خالصتها: قلت له أين هو؟ فقال: مات، لكن الشاعر يرمي إلى أبعد من مجرد سرد 
أراد أن يزيد ويزيد، فعبارة :" ضّمني ثم تبسم " قد ال تعني: واساني التي تتبادر للذهن أوال؛ بل تعني 
سرور وفرح صاحبه الذي جاءه بالخبر بحال والد الشاعر، فالضم مع التبسم يراد به التهنئة أكثر من 

ة تفيد االنتقال من هذه الدنيا فقط، بل إن المواساة، وقوله: إنه يغمس في النور جبينه؛ ليست بالضرور 
فيها معنى الفوز بالجنة والتنعم فيها الذي كان نتيجة للشهادة في سبيل هللا، هذه المعاني وغيرها كثير 
مما يستفاد من هذه الفقرة إنما كانت أداته فيها اإلطناب بالزيادة التي لواله لما استطاع أن يصنع هذه 

 في ذلك كثيرُا. الصورة الرائقة، فأجاد
غير أن كلمة:" حين تكلم" ال أرى أن تحتها كبير طائل غير موائمة الموسيقى الداخلية للفقرة، فلم تفد  

 كثيرا كما أفادت الزيادات األخرى.
 : (35)يقول أيضا

 وعلى من تحمل الكف سالح ؟!! 
 إخوتي .. كل رفاقي في الجراح-

 .ال .. خسئتم .. فلتعودوا، وخذوا لعناتيه.
وهنا إيجاز بحذف أكثر من كلمة، بل بعبارة كاملة في قوله :" ال .. خسئتم، فإن تتمتها: ال لن أذهب 
معكم، أو ال لن أنصاع ألوامركم، ...، لكن لما كان السياق بّين سلفًا مراده واتاه أن يحذف ألجل 

 اإليجاز.
 :(36)ومن إيجاز القصر قوله

 .. وهنا أدركت أنك لست إال لسواي ..
اإليجاز، ألنه يحصر شيئا في شيء ال يخرج عنه، فال يذهب لفكر بعيدا؛ القصر في المعتاد يراد به 

وال يتصور غير ما طرح له، إال أن قصر شاعرنا هنا لم يفد في العبارة قلة حروف مع بالغة معنى، 
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ما هو و ألن المعنى: أدركت أنك لست لي .. فلما قصر بقوله: لست إال لسواي .. بقي المعنى ك
 طالت العبارة وزاد عدد حروفها، وهو ما ال ُيراد من اإليجاز.

 :(37)وعلى سبيل اإلطناب يقول
 تشد على يديوإذا بصاحبتي 

 وتلونت وجناتها ألوان شتى 
 .. ورأيت كيف تعيش أنثى في عذابات المخاض ..

 .. لكنها سكرات موت أو أشّد ...
أراد أن يحدثنا عن حالة الوالدة، فصّورها من نواح مختلفة، فمرة حالتها ومكابدتها التي أجبرتها بال إرادة 
أن تشّد على يده من شدة الوجع، ومرة وجهها والتعابير التي عليه حتى إنه تلّون أوانًا، ومرة مالحظاته 

واحدًا، وأقفل ملف المعاناة بأنه أشبه هو نفسه التي لّخصها بأنه يرى أنها تعيش عذابات وليس عذابًا 
ما يكون بسكرات الموت وبالغ في المبالغة حين قال:" بل أشّد"، فأطنب في المعنى الواحد بنقل كاميرا 

كان  –قصد أو لم يقصد  –تصويره من مكان إلى مكان، إال أن ما يستفيده القارئ المتمعن أن الشاعر 
ا هذه، وعن نفسي؛ ال أظنه قصد قربه منها على الحقيقة؛ لكون هذا قريبًا جدًا من هذه األنثى في حالته

 القرب في أعراف جيله وبلده لم يكن مألوفًا وال مستساغًا.
ومن إطنابات القمودي " التكرار " وهو لون شائع في ديوانه في مواضع شتى أفاد في معظمها معنًى 

 :(38)ابالغيًا لم يكن لواله، واألمثلة عليه كثيرة ُنجمل منه
 كل نخلة .. 

 كل سنبلة وفلة ..
 كل زيتونة حقل وطريق ..

 كل مشتلة طرية ..
 كل ذرات أراضينا الزكية ..

 كل شيء في بالدي انشّق عن وجه فدائي مقاتل 
أراد أن يؤكد العبارة األخيرة بمقدمات قوية تنبئ بالكثرة والشمول، فواتاه تكرار كلمة " كل " كل هذه 

 المرات.
  :(39)تكراراته أيضاومن 

 وحبها هّدني شوقًا وتّيمني    -والذي نفسي براحته  –أحبها 
كما هو وتقوية فكرة العاطفة ا والذي نفسي براحته" للتأكيد هعبارة: " أحبثالث مرات فكرر بعدها 

 .ظاهر
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 :(40)وأيضا قوله
 , ثالث – الدنيا إلى جئت أن يوم لك قرروا 

 .. سألوك إن – لهم( ال)  تقولي أال قرروا
 .. حّدثوك أما – الصمت يرضعوك أن قرروا
 وأبوك,  غال مهرك يجعلوا أن قرروا

 كان يدري بالذي ملكت يداي ..
 كأنه ُيكّثر القرارات استنكارًا واستهجانًا كون هذه القرارات هي أشبه بالقيود عليها، فما أكثرها. 

 :(41)ومن التكرار قوله
 وأحسست أني سَمْوت ..

 .. سَمْوت ألعلى
 تمنيت يا حلوتي عندها ..

 تمنيت لو قلت أشياء أغلى ..
 من البوح .. مما سأحكيه أحلى ..

 وحاولت .. حاولت لكن ..
ففي الفقرة تكرار لبعض الكلمات: " سموت، تمنيت، حاولت " ليست فيها بالغة أو حتى زيادة معنى 

 ة الوزن.من الممكن أن يبرر هذه الزيادات غير محاولة مالئم
 :(42)ومن أجمل إطناباته قوله

 كانت الدنيا صقيعا وغيوم ...
 والسما يربطها باألرض خيط من مطر ...

أراد: " والسماء تمطر " لكنه عدل عن هذه العبارة الموجزة إلى عبارة أكثر كلمات مع أنها أفادت 
العبارة القصيرة، أفاد صورة غاية نفسه؛ وهو هطول المطر، لكنه أضاف شيئا جديدًا لم يكن في  المعنى

في البالغة؛ فانظر: السماء يربطها باألرض .. وكأن السماء واألرض ملتحمتان أو مرتبطتان اآلن، 
وهذا قد يعني للشاعر الكثير بحسب ديوانه القائم على تمجيد األوطان وتخليد ذكر األرض التي هي 

رض التي هي المحور الدائم لحديث شاعرنا العرض، فالسماء مهبط الخير واألرزاق ارتبطت باأل
القمودي، ؛ حتى ال تكاد تخلو قصيدة من قصائده من ذكر األرض والوطن؛ وما ذلك إال لتعلقه 

 وارتباطه الوثيق بها حتى جعلها موصولة بالسماء؛ لما في ذكر السماء من العلو والرفعة.
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 الخاتمة
؛ الشاعر الشاب؛ توّفي عن عمر الواحد والثالثين عاما؛ تجربته عبد المجيد القمودي صالح •

الشعرية المطبوعة التي بين أيدينا اليوم ليست بالتجربة الكبيرة مقارنة بشعراء ليبيين غيره، تدفقت 
وطنيًة ومشاعرًا وحبًا للوطن؛ لم يكتب لها أن تطول فتصقل الصقل الذي يؤهلها ألن تعتلي المراتب 

دة على أن الشاعر لم يحظ بالتعليم الذي يبني شعره البنية البالغية السامقة؛ فقد درس الرفيعة، زيا
على سبيل  –الخدمة االجتماعية؛ وزاولها مهنة، لم تذكر المصادر أنه درس بالمعاهد الدينية آنذاك 

ت فترة التي كانت تعطي مجااًل رحبًا للبالغة وعلومها، زيادة على ذلك ِسِنّي حياته كان -المثال 
تقلبات سياسية؛ تعاقبت الحكومات واختلفت حتى أنظمة الحكم آنذاك، فلم تكن فترة استقرار لتعيش 

يحسب  –حسب رأيي  –التجربة الشعرية الحاضنة الهادئة التي تخرجها في أبهى الحلل، كل ذلك 
قديمها لنا في للشاعر، فبالرغم مما تقّدم لم ينثن الشاعر عن قرض شعره؛ ومجاراة أحداث عصره؛ وت

 .-بما أوتيت من أدوات  –صور تحكي ذلك الوقت وترسم تفاصيله 
نجح شاعرنا في أحيان كثيرة في استخدام أدوات المعاني، ونّوع فيما بينها؛ فتارة فصل ووصل؛  •

في بعض  –برأيي  –وتارة إيجاز وإطناب؛ وتارة تقديم وتأخير ... إلخ، ولم يحالفه التوفيق التام 
كما هو مبين تفصياًل في ثنايا هذه  –ي أن يجرد األداة لخدمة الموقف الذي أراد نقله لنااألحيان ف

 .-الورقة 
حتى إن  –يصعب على مثل هذه الدراسة التي ُحكم عليها مسبقًا أن تكون موجزة مختصرة  •

ارات أن تستوفي دراسة نماذج البحث أنموذجًا أنموذجًا، لكنها إش –عدد وريقاتها قد ُحّدد مسبقا 
لمحة عن هذه التجربة الشعرية الشعورية التي أورثها لنا الشاعر  –بشكل أو بآخر  –نستخلص منها 

 للنظر من خاللها إلى ذلك الزمن بعين القمودي الشاعرة
 الهوامش

                                                           

  1/304( تنظر ترجمة الشاعر في: معجم الشعراء الليبيين، 1)
 1( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, أحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية, بيروت, ج  2)

 .162ل
( ينظر, البالغة العربية, عبد الرحمن الميداني الدمشقي, دار القلم، دمشق، الطبعة األولى،  3)

 1م, ج 1996
 40-39الديوان: ( 4)
( التوقيف على مهمات التعاريف, محمد عبد الرؤوف المناوي, دار الفكر المعاصر, دار الفكر,  5)

 .99, ل 1410بيروت, دمشق  الطبعة األولى 
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( ينظر, المعجم الميسر في القواعد والبالغة واإلنشاء والعروض محمد أمين ضّناوي, دار الكتب  6)
 .26م, ل 1999ألولى العلمية, بيروت, الطبعة ا

 286( سورة البقرة اآلية  7)
 .130( ينظر, اإليضاح في علوم البالغة, الخطيب القزويني, ل  8)
 13( الديوان: ل  9)
 .132( الديوان: ل  10)
 13( الديوان: ل  11)
 .57( المعجم الميسر, محمد أمين ضّناوي, ل  12)
 .83( الديوان: ل  13)
 .72( الديوان: ل  14)
 .75( الديوان: ل  15)
 76( الديوان:  16)
 .9( ينظر , المعجم الميسر في القواعد والبالغة واإلنشاء والعروض محمد أمين ضّناوي ل  17)
 2/290(انظر الكشاف: ل  18)
 .24( الديوان ل  19)
 61( الديوان ل  20)
 64( الديوان  21)
 152( دالئل اإلعجاز:  22)
 .118( اإليضاح في علوم البالغة ,  23)
 ( لسان العرب: مادة "وصل" 24)
 104 -103( الديوان :ل  25)
 .145( الديوان:  26)
 ( لسان العرب: ف ل ل 27)
 .105( الديوان:  28)
 72ل  1( شرح المفصل, موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش, عالم الكتب, بيروت لبنان, ج  29)
 .26 -24( الديوان:  30)
 143( الديوان:  31)
 90( الديوان:  32)
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 90( الديوان:  33)
 27-26( الديوان:  34)
 30( الديوان :  35)
 54( الديوان:  36)
 143( الديوان:  37)
 35( الديوان:  38)
 90( الديوان:  39)
 54( الديوان:  40)
 40( الديوان:  41)
 43( الديوان:  42)

 قائمة المصادر:
 رواية حفص عن عاصم –القرآن الكريم  (1
 دار: الناشر خفاجي المنعم عبد محمد: المحقق  القزويني الخطيب البالغة علوم في اإليضاح (2

 3ط – بيروت – الجيل
 الدار - دمشق – القلم دار: الناشر - الميداني َحَبنََّكة حسن بن الرحمن عبد - العربية البالغة (3

 م 1996 /1ط - بيروت - الشامية
 م1990 /1ط - القاهرة-الكتب عالم - المناوي  - التعاريف مهمات على التوقيف (4
 – بيروت – المعرفة دار – رضا رشيد محمد السيد تحقيق – الجرجاني – اإلعجاز دالئل (5
 م2/1998ط
 العلمية، الكتب دار -الناشر يعقوب بديع إميل الدكتور: له قدم - يعيش ابن - المفصل شرح (6

 م 1/2001ط – لبنان – بيروت
 الفكر دار – الزمخشري محمود  –عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل  الكشاف (7
 هـ 1414 /3ط - بيروت – صادر دار - منظور ابن - العرب لسان (8
 بيروت - العلمية المكتبة - المقري  الفيومي - الكبير الشرح غريب في المنير المصباح (9

 طرابلس – مداد دار  - مليطان هللا عبد – دواوين لهم صدرت شعراء الليبيين، الشعراء معجم (10
  م2001/ 1ط –

 الكتب دار – ضناوي  أمين محمد – والعروض واإلنشاء والبالغة القواعد في الميسر المعجم (11
 م1/1999ط – بيروت – العلمية
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 عناصر السرد يف قصيدة غيث الصغري

 
   سمية البشير ضو.د

 كلية اآلداب الزاوية

 جامعة الزاوية

 المقدمة

 الحمد هلل حق حمده، وكما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، وشمول رحمته وسبوغ نعمائه.
والسرد مـ  الوـواا المميـ ة موضوع بحثي موسوم بـ)عناصر السرد في قصيدة غيث الصغير( 

 للنص، ألنه يتناول العناصر التي تسهم في إنجاز العمل الفني الذي نقوم بتصويره.
يحــرا التاتــى علــد الســرد ألنــه اداة لنســن العالقــاا بــي  العناصــر التــي يقــوم عليهــا الــنص، 

ال مان، مستعينًا برؤية معتمدًا في تتوينه علد الراوي والرؤية، فالراوي يقدم الشوصية والحدث والمكان و 
 ما تعبر ع  موقفه، وان اعتمد شاعرنا علد قسم واحد م  هذه الرؤى وهي )الرؤية م  الولف(.

وقد استفاد الشعر م  تقنياا السرد علـد اعتبـار ان السـرد لـية سـمة مـ  سـماا القصـة، و نمـا 
مـ  األحـداث والحـواراا هو سمة في الوطاب )اللفظ( هذا المكون السردي الـذي يجعـل القصـيدة سلسـلة 

مـــ   ـــالل المكـــون الشـــعري الـــذي يســـتفيد مـــ  البنيـــة الســـردية، وهـــذا مـــا ســـماه )جيـــرار جنيـــ ( التفاعـــل 
 النصي العام.

لذا ا ترا هذا الموضوع لرغبتي ان ادرس النص الشـعري محاولـة منـي تطبيـق بعـق التقنيـاا 
ايـة والمسـرحية فـتردا ان ا ـرب بـاب علد عناصر السرد، التي سبق لي االشتغال عليها فـي مجـال الرو 

الشــعر مــ   ــالل هــذه التقنيــاا، وان تقيــدا فــي دراســة بعــق العناصــر علــد تقنيــاا محــدودة، ويرجــ  
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األمــر إلــد انتمــاع الشــاعر إلــد المدرســة التقليديــة االحيائيــة شــتنه شــتن احمــد شــوقي وحــافظ إبــراهيم ممــا 
 جعل سرده قديمًا.

اه للتعبيــر عــ  قســية سياســية فتــان مواثبــًا ل حــداث فــي واتوــذ الشــاعر مــ  عناصــر الســرد اد
عصره، داعيًا إلد الحرية واالنعتاب م  االستعمار، علد مستوى الـنص حيـث كـون هـذا المكـون البنـائي 

 تتوينًا فتريًا وسياسيًا.
وبتتبــ  القصــيدة نالحــظ ان الشــاعر اعتمــد علــد المقــا   الســردية والمقــا   الحواريــة، والمقــا   

ة، و ن غلــى عليهــا المقــا   الســردية التــي تقــدم الحــدث، والشوصــية، والمكــان، وال مــان ويرجــ  الوصــفي
 السبى إلد اعتماد الشاعر علد الراوي )التلي العلم(.

واعتمدا في بحثي علد المنهن البنيوي. منهن غريماس في تحليـل الشوصـية باعتبارهـا حاملـة 
 ـالل النمـوذا العـاملي باعتبـار ان الحبكـة شوصـية فـي  لوظيفة ادائية ذاا  بيعة ايدلوجية بنيويـة مـ 

 حالة فعل.
واســتعن  بتقســيماا )جيــرار جنيــ ( فــي الــ م  الــذي راى ان الــ م  ينقســم إلــد مفارقــاا زمنيــة 
تتسم  االسترجاع واالسـتباب، و لـد مـدة زمنيـة تتسـم   ليـاا تسـري  السـرد التـي تتتـون مـ  الوالصـة 

 السرد التي تتتون م  المشهد والستراحة.والحذف )القط ( و لياا تعطيل 
اما المكان فلم استع  بتصنيف معي  ألن  بيعة الموضوع اقتس  ذلك إذ جل األحـداث تـدور 

مغـارة( ولـم يتنقـل إلـد فسـاع مفتـوه امـا هيكـل البحـث فقـد قسـمنه  –بيـ   –في  األماث  المغلقة )ملجـا 
 رد وانواعه، وفصل واحد قسمته إلد مبحثي .إلد مقدمة وفصل تمهيدي عرف  بالشاعر ونبذة ع  الس

 -المبحث األول:
 توظيف الحدث في القصيدة.  -ا
 بنية المكان في القصيدة. -ب

  -المبحث الثاني:
 تصنيف الشوصية وتقديمها. -ا 
 تقنياا الحركة ال منية.   -ب 

 و اتمه تصنيف اهم النتائن التي توصل  إليها.
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 الفصل التمهيدي
 وأنواعهالسرد 

ِغير{{  }}َغْيُث الصَّ
 هـــــــــــو فـــــــــــي الملجـــــــــــت، مـــــــــــ  دون اليتـــــــــــامد

 
، وقـــــــــــــــــارًا واحتشـــــــــــــــــاماً   ـــــــــــــــــم    دائـــــــــــــــــم الصش

 
ــــــــــــــــر ى  ــــــــــــــــياًل مــــــــــــــــا يم ، قل  واضــــــــــــــــ م الجــــــــــــــــد  

 
 ضـــــــــــــــــــاحكًا، إالش إذا اســـــــــــــــــــتحيا ابتســـــــــــــــــــام ا 

 
ـــــــــــــــــــــــــاظراً  ـــــــــــــــــــــــــراه ن ، ت ـــــــــــــــــــــــــظ  ـــــــــــــــــــــــــدم اللشح   ن اق 

 
ــــــــــــــــــا  ام  م  ــــــــــــــــــادم الح  ، يرت ــــــــــــــــــدل   نظــــــــــــــــــرة األج 

 
 يتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اقرانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولته

 
صـــــــــــــــــام ا  وا    تـــــــــــــــــد  إذا اشـــــــــــــــــتد   حـــــــــــــــــي  يح 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  رمقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحترام هيب 

 
ـــــــــــــــــا   ر ث  الجـــــــــــــــــد  احترام   وقـــــــــــــــــد يمـــــــــــــــــًا، او 

 
 و ذا الجــــــــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــــــ  العــــــــــــــــــــــ م التقــــــــــــــــــــــي

 
ــــــــــــــا    جعــــــــــــــاًل للمــــــــــــــرع  فــــــــــــــي النشــــــــــــــاس  مق ام 

 
 ***  

 هــــــــــــــــو فــــــــــــــــي الملجــــــــــــــــت اذكــــــــــــــــد  الــــــــــــــــى
 

 
 

ـــــــــــــــــــا فظـــــــــــــــــــًا، وفهمــــــــــــــــــًا وانتظام   يــــــــــــــــــ هم ح 
 

ــــــــــــــــــــدى  فهــــــــــــــــــــو راس القــــــــــــــــــــوم، رايــــــــــــــــــــًا وهم
 

ــــــــــــــــا  م  عقــــــــــــــــاًل، و ن كــــــــــــــــان غمالم   شــــــــــــــــيوهم
 

ة   ــــــــــــــــــحش ، نــــــــــــــــــاح ف فــــــــــــــــــي ص  ون  تســــــــــــــــــ    دم
 

 واســــــــــــــــــــــــــــــــتواع  كــــــــــــــــــــــــــــــــالر ديني   قوامــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــــــم و      تســـــــــــــــــــــتحي عـــــــــــــــــــــ ةم نفـــــــــــــــــــــة  ش 
 

ـــــــــــــــــــــا  ام  ـــــــــــــــــــــال ، االش يمـــــــــــــــــــــر ى فـــــــــــــــــــــيهم إم   للعم
 

ت ـــــــــــــــــــد، شـــــــــــــــــــب  علـــــــــــــــــــد  و ذا نفـــــــــــــــــــةم الف 
 

ــــــــــــــــــــــام د   س  ـــــــــــــــــــــد  و  ــــــــــــــــــــــم  لل م ج   عـــــــــــــــــــــ شة ، زاح 
 

 ،  باســـــــــــــــــتعدادهالـــــــــــــــــية غيـــــــــــــــــرم الـــــــــــــــــنفة 
 

ـــــــام ا(  ص  ـــــــي ســـــــالف العصـــــــر )ع   ســـــــودا ف
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 ***  
 جئــــــــــــــــــــــــ  إعجابــــــــــــــــــــــــًا بــــــــــــــــــــــــه، اســــــــــــــــــــــــالة

 
ـــــــــــــــــــــــــــالم ا  ، واهـــــــــــــــــــــــــــدي  م السش  قتبســـــــــــــــــــــــــــم م

 
، كالشــــــــــــــــــــبل نشــــــــــــــــــــا ًا، واقفــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــىش  ه 

 
ـــــــــــــــــــــــا   وقفـــــــــــــــــــــــة الجنـــــــــــــــــــــــدي للقائـــــــــــــــــــــــد  قام 

 
يشـــــــــــــــــــا  افســـــــــــــــــــاً   ا ـــــــــــــــــــرب الـــــــــــــــــــراس، وح 

 
ـــــــــــــــــــاعم واحترامـــــــــــــــــــا   ي  نـــــــــــــــــــي ح     رقـــــــــــــــــــهم، م 

 
، اال    توبمرنـــــــــــــــــــيقلـــــــــــــــــــ    يـــــــــــــــــــا غيـــــــــــــــــــثم

 
ـــــــــــد زدا اهتمامـــــــــــًا   ـــــــــــي بـــــــــــك ق ، إن نـــــــــــك   ع 

 
ــــــــــــــــم م فتــــــــــــــــد ، توسش  فيــــــــــــــــك  يــــــــــــــــا غيــــــــــــــــثم

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــــرشا، و بــــــــــــــــــــــــــــــــاع  ك رام   اروع حم

 
ـــــــــ   قومــــــــــك   مــــــــــ   ابـــــــــ م مــــــــــ  انــــــــــ   وم 

 
تـــــــــــار  المقامـــــــــــا   ـــــــــــت ا   ـــــــــــك فـــــــــــي ذا الملج   ل

 
ـــــــــــــــــى  انـــــــــــــــــي ب اعـــــــــــــــــث   س  ـــــــــــــــــ   احم  لـــــــــــــــــم اثم

 
ــــــــــًا، كــــــــــان فــــــــــي الســــــــــر مقامــــــــــا  ن ــــــــــهم حم   ن   م 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت م   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة إالش نب  ب  ال ع 

 
ــــــــا   ــــــــدر عاقتــــــــه التالم  ــــــــ   فــــــــي الصش  ع ر ض 

 
 جاشــــــــــــــــــــ   الــــــــــــــــــــنفشةم بحــــــــــــــــــــ ن متلمــــــــــــــــــــا

 
ـــــــــجام ا  ـــــــــ   انس  عـــــــــةم، فـــــــــي الجف م  ـــــــــ   الدش  جال

 
نــــــــــــــــــــــًا، ومــــــــــــــــــــــا  وان ثن ــــــــــــــــــــــد ممبتســــــــــــــــــــــمًا حم  

 
ن  إذ االه ابتســـــــــــــــــــــــاما   ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــب   الحم  اق 

 
 ***  

 قـــــــــــال   يـــــــــــا مـــــــــــوالي  لـــــــــــو غيـــــــــــر   لـــــــــــم 
  

ـــــــــــــك  فـــــــــــــي حســـــــــــــرته ا شـــــــــــــد مالمـــــــــــــا   اب 
 

نانــــــــــــــــًا، لــــــــــــــــم اجــــــــــــــــد ــــــــــــــــ م ح  ،  نس   منــــــــــــــــك 
 

ــــــــــــــــف ي اوامــــــــــــــــا  لــــــــــــــــهم، يش  ث  ــــــــــــــــد  امــــــــــــــــي م   بع 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــ    ل ق  ر روحـــــــــــــــــــــــــــــًا،  م  إن للشـــــــــــــــــــــــــــــاع 
 

ـــــــــــــــا وغ ر امـــــــــــــــا   سش ، ح  وه الولـــــــــــــــق   فـــــــــــــــوب رم
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ــــــــــــــذ ي  ــــــــــــــي بال ــــــــــــــو الي، اف س  ــــــــــــــا م  ، ي ــــــــــــــك   ل
 

ري منـــــــــــــه ينشـــــــــــــق   ت تامـــــــــــــاثـــــــــــــاد صـــــــــــــد   اث 
 

مـــــــــــــــة   و ى، إلـــــــــــــــد ذي ر ح  ـــــــــــــــك   إنًّ فـــــــــــــــي الشش
 

ـــــــــــــــــل وةم تشـــــــــــــــــبه بالصـــــــــــــــــبر اعتصـــــــــــــــــاما   س 
 

ـــــــــــــــــد  رمبش شـــــــــــــــــكوى  جعلـــــــــــــــــ   نـــــــــــــــــار األس 
  

 نـــــــــــــــــــــــار إبـــــــــــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــــــــــردًا وســـــــــــــــــــــــالما  
 

 فــــــــــــــارع لــــــــــــــي ســــــــــــــمعًا، فهــــــــــــــدي قصــــــــــــــتي
  

ــــــــــــــــــا  تام  ــــــــــــــــــداعم وم   ، ابت ــــــــــــــــــ  س   تشــــــــــــــــــره الب
 

 ***  
 ثـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــعود  ابـــــــــــــــــي، فـــــــــــــــــي قومـــــــــــــــــه

 
ــــــــــــــــــيد    ـــــــــــــــــــاس  ام  ــــــــــــــــــر اب  معروفــــــــــــــــــًا همم   األع 

 
ـــــــــــــــي، ت م  ـــــــــــــــامث  الممح  ي ـــــــــــــــل، غ  يم ـــــــــــــــارس الو   ف

 
، كفـــــــــــــــــيال ل يـــــــــــــــــام ي   ممتــــــــــــــــرم  الصـــــــــــــــــيف 

 
 بـــــــــــــــــــــــــــار   م لـــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــروة  

 
ــــــــــــــــــــــا  بغ ام  ــــــــــــــــــــــوادي  غــــــــــــــــــــــاع و  ــــــــــــــــــــــالم ال  ت م 

 
ـــــــــــــــــوت ي ـــــــــــــــــم  ، إ   ـــــــــــــــــ   ع  ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــ  ب ن  ول

 
ـــــــــــــــــا  ام  ـــــــــــــــــدر  التم  ـــــــــــــــــتق صم الب   مســـــــــــــــــة ، تن

 
ـــــــــــــــــرا  األيـــــــــــــــــامم، لـــــــــــــــــم نعـــــــــــــــــرف لهـــــــــــــــــا  م 

 
ـــــــــــــــام ا  س   ثـــــــــــــــددًا، مـــــــــــــــ  نعـــــــــــــــم كانـــــــــــــــ  ج 

 
، إذ ســــــــــــــــــــــــــــــــالمنا هر  ــــــــــــــــــــــــــــــــدش  فتــــــــــــــــــــــــــــــــتن ال

 
ـــــــــــــا  ـــــــــــــا، والـــــــــــــنحةم نام  ر  الســـــــــــــعدم لن  ســـــــــــــه 

 
تمهم  لب ـــــــــــــــــــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــــــيم  غ    ـــــــــــــــــــــــــــم لمـــــــــــــــــــــــــــا  

 
، وهــــــــــــول الوطــــــــــــى قامــــــــــــا  ــــــــــــعدم  ق عــــــــــــد  السش

 
ل ـــــــــــــــــــــ    ، إذ  ع   بينمـــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــي  رقـــــــــــــــــــــود 

 
 صـــــــــــــــــــر ة  تنـــــــــــــــــــدرم بالشـــــــــــــــــــر النيامـــــــــــــــــــا  

 
  ــــــــــــــــــارا األ فــــــــــــــــــالم مــــــــــــــــــ  مســــــــــــــــــجعها

 
ـــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــالم الرشحـــــــــــــــــــى  صــــــــــــــــــ  ز حام   ياحًا و 

 
، صـــــــــــــــــــــــهياًل مف عـــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــــــــام ا  رجـــــــــــــــــــــــ   األر م  ورغــــــــــــــــــــــــــــاع، ونباحــــــــــــــــــــــــــــًا، و  ص 
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 لبســــــــــــــوا  ــــــــــــــوب  الــــــــــــــد جد، ايــــــــــــــدي ســــــــــــــبا

 
 يوبطــــــــــــون البيــــــــــــد، فــــــــــــي البــــــــــــر   انه امــــــــــــا 

 
ــــــــــــــــــــال، والمــــــــــــــــــــال، ومــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــوا األ ق  تركم

 
ـــــــــــــــا  ي ام  ـــــــــــــــا، والو  مـــــــــــــــاًل، والم طاي ـــــــــــــــف ح     

 
 وراى األبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ان المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ال

 
 زؤامـــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــك فيـــــــــــــــــــــــــــه فتلقـــــــــــــــــــــــــــوه  

 
------------------ 

 
 -------------------- 

ــــــــــــــــم   ل  ، و  ــــــــــــــــث  ي  ــــــــــــــــد غ  ــــــــــــــــو ال ي إ ل  ــــــــــــــــر  ال   ن ظ 
 

ـــــــــــــــــا  ى م ال م  ـــــــــــــــــد  ، و ال  ا ب  ـــــــــــــــــد  ق  ـــــــــــــــــر  ال ح  ه   يمظ 
 

م   ـــــــــــــــــــــــــــــــاظ هم ـــــــــــــــــــــــــــــــا غ  ـــــــــــــــــــــــــــــــهم م  ر ا ى ا ت ب اعم  و 
 

ــــــــــــــــــا   ال م  ــــــــــــــــــ   ك  ان  ــــــــــــــــــر ًة، ك   ف ت عــــــــــــــــــا  وا ن ظ 
 

ــــــــــــــم   ــــــــــــــ   ل  ل ت  ــــــــــــــوعًا، و  وا سم ــــــــــــــم رم اا ض  و  ــــــــــــــر   ي 
 

ــــــــــــــــــــا   ن ت ق ام  ــــــــــــــــــــهم اال  ن  ــــــــــــــــــــىم م  ــــــــــــــــــــب بًا يموج   س 
 

ـــــــــــــــــــــد و انًا، إل  ـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــتموا ظمل مـــــــــــــــــــــًا، و عم  ل ج 
 

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــانموا ل ئ ام  ، إ ذ  ك  ــــــــــــــــــال  ع  ــــــــــــــــــ   األ ف   ا ف ظ 
 

ل ـــــــــــــــــــــــذ ا ـــــــــــــــــــــــال    و  ت ي  ـــــــــــــــــــــــادةم النشـــــــــــــــــــــــذ ل  اغ   ع 
  

ــــــــــــــــا   ام  ــــــــــــــــم    ع  ــــــــــــــــهم الس  ــــــــــــــــرًّا ل  ــــــــــــــــوا س  لم ع   ج 
 

 ***  
ــــــــــر ى ف ــــــــــي  ــــــــــا ج  ــــــــــر ى م  تشــــــــــد س  ف ــــــــــه ، ح  و   ج 

 
ر ام ا  ـــــــــــط  ـــــــــــار  اض  النش ـــــــــــى  ك  ل  ـــــــــــي   ال ق  ت  ـــــــــــي و   ف 

 
ـــــــــــــــــــو ي  ـــــــــــــــــــر يعًا، ي ل ت  ، ص  ا  ـــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــرش ل ل م     

 
ـــــــــــــــــام ا  ون  اب ت س  ـــــــــــــــــدم ـــــــــــــــــاع ، ف يمب  ـــــــــــــــــىم الم  لم  ي ط 

 
مــــــــــــــاً  ــــــــــــــ   ف يــــــــــــــه  د  ــــــــــــــثم م  ، ي ن فم ــــــــــــــ  ل  ــــــــــــــم  ي   ل 

 
ـــــــــــــــا  ام  ـــــــــــــــ   رم  ، ذ اب  ـــــــــــــــد  ب  ـــــــــــــــ   ك  دًا م  ـــــــــــــــو   ا س 

 
ــــــــــــــــــــــــظم  ــــــــــــــــــــــــه  ي ل فم ــــــــــــــــــــــــ   ا ن ف اس  ــــــــــــــــــــــــرم م   اآل  

 
ــــــــــــــــــــــــا    ن ت ق ام  ــــــــــــــــــــــــام    اال  يمن ــــــــــــــــــــــــاد ي االن ت ق   و 
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الً  ــــــــــــــــــــــــاع  يدًا، ج  ــــــــــــــــــــــــه  لمومــــــــــــــــــــــــًا، ش   ر اه  م ظ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــا  ت ام  ،  ش     ــــــــــــــــــــــــــــــد  ي ح  ــــــــــــــــــــــــــــــة  التشو  ظ   ل ف 
 
 

 حياته ونشأته
بفسـا و، اتنقـل مـ  اسـرته إلـد نـالوا،  ـم إلـد مصـراته،  1898احمد رفيـق المهـدوي، ولـد عـام 

 ال اوية. ومنها إلد
سـافر إلـد اكسـكندرية، والتحـق بالمعهـد العلمـي بهـا،  ـم بمدرسـة الجمعيـة الويريـة عـاد إلـد بنغـازي سـنة 

 م والتحق بالوظيفة العامة. 1920
 شغل منصى سكرتير بلدية بنغازي،  م ع ل ع  وظيفته.

إلـد تركيـا،  ـم عـادة م فطـرد منهـا، فرجـ  1934م،  م عاد إلد بنغازي سـنة 1924هاجر إلد تركيا سنة 
 م عسوًا بمجلة الشيوخ.1951فعي  

 .(1)م ودف  ببنغازي 1961–7–6توفي في ا ينًا يوم 
 السرد وأنواعه:

 -السرد:
" هو التيفية التي تمـروي بهـا القصـة عـ   ريـق هـذه القنـاة نفسـها، ومـا توسـ  لـه مـ  مـ  راا. 

 .(2)متعلق بالقصة ذاتها"بعسها متعلق بالراوي والمروي له، والبعق األ ر 
 والسرد نوعان:

 -السرد الموضوعي: -1
ويكون التاتى مطلعًا علد كل شيع، حتد األفتار السرية ل بطال، واتس  ذلـك فـي قصـيدة ) 
غيث الصغير ( فتان المهدوي راويًا عليمًا ) الرؤية م  الولف ( فا برنـا كـل شـيع عـ  الشوصـية ولـم 

 نفسها إال في مجموعة م  األبياا.يتر  لها المجال للتعبير ع  

 

 
 -السرد الذاتي:

وفيــه "نتتبــ  الحكــي مــ   ــالل عينــي الــراوي او  ــرف مســتم  متــوفري  علــد تفســير لتــل  بــر، 
 .(3)متد وكيف عرفة الراوي او المستم  نفسه"
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نالحــظ ان الســرد الموضــوعي يكــون الــراوي اثثــر معرفــة مــ  الشوصــية الحكائيــة، علــد عكــة 
ي الذي ال يقدم لنا الراوي المعلومـاا إال بعـد توصـل الشوصـية إليهـا ويتسـ  فـي سـرد غيـث السرد الذات

 لقصته ومتساته هو واسرته وتمثل ذلك في البي  الثالث والعشري  إلد البي  الستي .
وهنا البد م  تحديد زاويـة رؤيـة الـراوي واسـلوب السـرد الـذي ا تـاره معتمـدي  علـد مـا وضـعه ) 

 ذي اعتمد علد مقال تودوروف بعنوان ) مقوالا الحكي ( وما يهمنا فيه النوع األول.رجان بويون ( ال
الراوي   الشوصية الحكائية ) الرؤية م  الولف (، ويكون الراوي عارفًا اثثر  مـا تعرفـه الشوصـية  -1

 الحكائية فيكون الراوي مشاركًا في األحداث كشاهد
 وهنـــــــــــــــــــــا، اجهـــــــــــــــــــــ  غيـــــــــــــــــــــث ناحبـــــــــــــــــــــاً 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــث رهامـــــــــــــــــــــــــــــــاإذراى دمعـــــــــــــــــــــــــــــــي كالغ   ي

 
 وارتمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــي  ذراعــــــــــــــــــــــي، فمــــــــــــــــــــــا 

 
 ىـــــــــــــــرام عـــــــــــــــ  صـــــــــــــــدري ضـــــــــــــــمًا، والت مـــــــــــــــا  

 
 بينمـــــــــــــــــــــا، رمحـــــــــــــــــــــ  اهـــــــــــــــــــــدي روعـــــــــــــــــــــه

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــدون اهتمامــــــــــــــــــــــــــــــــًا   ــــــــــــــــــــــــــــــــالقوم يب  و ذا ب

 
 قيـــــــــــــل هــــــــــــــذا ) دولــــــــــــــة الــــــــــــــوالي ( اتــــــــــــــد

 
ـــــــــــــــرش النظامـــــــــــــــا   ليـــــــــــــــرى فـــــــــــــــي ) ملجـــــــــــــــت ( الب 

  
 او معلقا ً 

 
  

 لـــــــية فـــــــي التصـــــــري  بـــــــالحق   و ن جـــــــرميالً 
 

 جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراة تتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ذامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 إن حــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــنفة ال يحجــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــ  
 

ـــــــــــــــــــول الحـــــــــــــــــــق، للصـــــــــــــــــــدب الت امـــــــــــــــــــاً    ان يق
 

 وهذا الراوي العليم ال يكتفي بذكر األحداث كما يراها ويسمعها وانما يهتم بتفتار الشوصياا.
ـــــــــــروا ـــــــــــم ي  اضـــــــــــمروا ســـــــــــوعًا، ولتـــــــــــ  ل

 
ــــــــــــــــــــه االنتقامــــــــــــــــــــا    ســــــــــــــــــــببًا يوجــــــــــــــــــــى من

 
ــــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــــذل اغتيــــــــــــــــــــال  ول  عــــــــــــــــــــادة الن

 
ــــــــــــــــرًا لــــــــــــــــه الســــــــــــــــم   ــــــــــــــــا جعلــــــــــــــــوا س    عام 

 
 ذكرنا في تعريف السرد الراوي والمروي له فم  هو المروي له 
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المروي له هو الشوصية الممتله في دا ل النص والتي تسم  الراوي وهو يحكي حكايته، ولت  
 المهدوي باعتباره راًو عليم لم يقل لنا لم  يروي حكايته.

دث مـ  الشـاعر باعتبـاره مرويـا لـه، ويجى اكشارة إلد ان البطل كان هو نفسه راوية عنـدما تحـ
 دهنا الراوي ابعد القارىع الحقيقي ع  جنة المروي له مثل قوله.

 قـــــــــــــال يـــــــــــــاموالي لـــــــــــــو غيـــــــــــــر  لــــــــــــــم
   

 ابــــــــــــك فــــــــــــي حســــــــــــرته ا شــــــــــــد مالمــــــــــــا 
 

 منــــــــــــك،  نســــــــــــ م  نانــــــــــــًا، لــــــــــــم اجــــــــــــد
 

ـــــــــــــــا   بعـــــــــــــــد امـــــــــــــــي مثلـــــــــــــــه، يشـــــــــــــــفي اوام 
 

 فالموا ى هنا هو الشاعر 
 -ومثل قوله :

 يــــــــــاموالي  اقصــــــــــد غــــــــــايتيقــــــــــال   
 

 صــــــــــــــرفها يــــــــــــــي  األ ــــــــــــــالع اقتســــــــــــــاما  
 

ـــــــــــــــا معشـــــــــــــــر   ـــــــــــــــل، إنش  الاحـــــــــــــــىم البو 
 

 نـــــــــــــــ  ر الغيـــــــــــــــر، ولوبتنـــــــــــــــا صـــــــــــــــياما  
 

 الموا ى هنا الوالي األيطالي.
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 الفصل األول

 عناصر السرد في قصيدة ) غيث الصغير (

 

 المبحث األول

توظيف الحدث في القصيدة. –أ      

القصيدة.بنية المكان في  –ب   

 توظيف الحدث في القصيدة

 -الحدث :
األحداث في هذه القصة تتتـاب  تتابعـًا منطقيـا إذ تحكـي حكايـة غيـث فبـدا السـرد بنهايـة الحكايـة 
وهي وجود غيث فـي الملجـت، فيصـفه، ويعـرف ببطلـه، مـ   ـالل وصـفه وصـفًا حسـيًا ومعنويـًا فاسـتغرب 

 في ذلك ا ني عشر بيتًا.
 -ر حدث  ارا البنية الحكائية فافتت  سرده قائاًل وفي البي  الثالث عش

 جئــــــــــــــــــــــ  إعجابــــــــــــــــــــــًا بــــــــــــــــــــــه، اســــــــــــــــــــــاله
 

 فتبســـــــــــــــــــــــــــــم ، واهـــــــــــــــــــــــــــــدي  الســـــــــــــــــــــــــــــالم ا 
 

وم  هنا كان  بداية الحكاية اي بداية الحـدث وذلـك بـاالقتراب مـ  غيـث      )الحـدث مسـتلهم 
العبقرية وربا ـة الجـت ، م  وسط األحداث( والتحاور معه، األمر الذي لف  انتباه دولة الوالي، فالحظ 

وعـ ة الــنفة فتعطــاه المــال وسـتله عمــا سيصــن  بــه فـت بره برغبتــه فــي الثــتر، فـنالحظ تــتزم الحــدث الــذي 
ثــان مقدمــة للنهايــة وذلــك مــ   ــالل نظــرة اتبــاع الــوالي.  ــم وظــف التاتــى تقنيــة ) االســترجاع ( وذلــك 

اســرته إذ كــان والــده مســعود ســيدًا فــي بــالرجوع إلــد الــوراع لتوضــي   لفيــاا الحــدث فســرد غيــث حكايــة 
قومه متصفًا بصفاا الترم مبار    له فـي رزقـه، فلـم يعـرف  كـدرًا، وكـان لـه  مسـة ا ـوة، وذاا ليلـة 
رج  األر ، وراى األبطال ان الموا ال شك فيه فتلقوه، والذي  فف عليهم المصيبة ان مـوتهم مـوا 

 رجاًل حيًا، وفر النسوة يحمل  اليتامد. شرف ودفاع ع  الحق ، وم  هول الرصاا لم يبق
ثما سرد لنا قصه امه وا وته في الجبل وهم جياع لمدة يومي  لم يتثلوا  عامًا ولم يشربوا ماع، 
فساقهم الووف إلد غار لال تفاع به، وما ان د لوا الغار حتـد انقـق ضـب  فـافترس غالمـًا،  ـم اقتـرب 

ال تعلــم إن  مــ  الطفلــة وجعلهــا عظامــًا، والثالــث مــنهم صــرخ يــا )ام( وامــه تحمــل  فلهــا الرضــي ، وهــي
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تركــ  غيــث  لفهــا ام تقــدم امامهــا، ومــ  هــول مــا راى اغشــي عليــه، ولــم يســتيقظ إال بعــد ظهــور ضــوع 
النهــار، وبــذلك فقــد امــه فلــم يعــرف هــل ماتــ  او مازالــ  علــد قيــد الحيــاة  فتمنــد غيــث المــوا علــد ان 

 دوي يهدا م  روعه. يعي  في هذا الملجت )السج  االجباري(  م انهمر بالبكاع فت ذ )الراوي( المه
وهــذه األســباب كانــ  ســببًا فــي رغبــة غيــث لالنتقــام والثــتر ممــ  كــانوا ســببًا فــي تشــريد اســرته، 
فالحظنا تتزم الحدث الذي كان مقدمة للنهاية وذلك م   الل نظرة اتباع الوالي، وألن م  صفاا النذل 

، وا تـاروا السـم حتـد يوفـوا جـريمتهم الغدر واالغتيال دسوا له السم في الطعام فتان  هذه نهايـة الحـدث
 النتراع.

و)المهدوي( لم ينتظر م  بطله القيام بتي فعل بعد دس السم، و نما حال األمر إلد م  سـيتتي 
بعــده ليت ــذ بثــتره و ــتر اجــداده واهلــه، وفــي هــذا إشــارة مــ  الشــاعر إلــد ان الثــورة لــ  تومــد، واالســتقالل 

 ستحققه األجيال القادمة.
 مـــــــــــــــــــــ  انفاســـــــــــــــــــــه يلفــــــــــــــــــــظ األ ـــــــــــــــــــــر

 
 وينـــــــــــــــــــــــــــــادي االنتقـــــــــــــــــــــــــــــام االنتقامـــــــــــــــــــــــــــــا   

 
 فتلفظ االنتقاما االنتقاما إشارة منه إلد الجيل الذي سيتتي بعده.

وم   الل تسلسل الحـدث يمكـ  التنبـ  بالنهايـة بمجـرد إعطـاع الـوالي لغيـث مائـه دينـار وسـ اله 
عما سيفعل بها  فتشار إلد الثتر مم  قتلوا والديه، اي الثتر م  إيطاليا، فعرفنا الواتمة وتنبتنا بهـا مـ  

 دون االعتماد علد المفاجتة، فتان  الواتمة متوقعة. 
ث نالحــظ ان الحــدث االفتتــاحي مثــل وســط األحــداث ) األزمــة او ومــ   ــالل تتبــ  ســير الحــد

الــذروة ( والمتمثلــة فــي وجــود غيــث دا ــل الملجــت،  ــم يــد ل فــي ســرد حياتــه وقصــته التــي اودا بــه إلــد 
 الملجت  م تتتي النهاية المتمثلة في دس السم له.

ة السـدية التـي ثما نالحظ ان النص تحكمه فترة واضحة يمك  التشـف عنهـا مـ   ـالل الثنائيـ
 –االنتقـام( فــدآلالا الــنص تـوحي بــالموا مــ   ـالل ابــ  مســموم  –تحكـم الــنص، وهـي  نائيــة )المــوا 

مسـتعمر يقهـر األبنـاع باجبـارهم علـد السـك  فــي  –رجـال امـواا ام مجهولـة  –اب ميـ   –ابنـاع مـوتي 
صـري  البطـل علـد نيتـه المالجدع كل ذلك م   الل دالالا متعددة في النص، اما االنتقـام فيـرد فـي ت

 -االنتقام ويتمثل في قوله 
ـــــــــــــــــا  إن لـــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــارًا إذا ادركتـــــــــــــــــــــــــــه ام  م  ـــــــــــــــــ م ح  ، إن ذمق   ال ابـــــــــــــــــالي يعـــــــــــــــــدم
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 بنية المكان في القصيدة -ب 

 الفضاء:
إن الدراســاا الموجــودة حــول هــذا الموضــوع، ال تقــدم مفهومــًا واحــدًا فقــط، و نمــا منهــا مــ  يقــدم 

 يقدم تصورًا واحدًا وم  هذه التصوراا تصوري  او  ال ة ومنها م  
 الفضاء كمعادل للمكان: -1

 .(4)وقصد به الحي  المكاني في الحكي عامة ويطلق عليه عادة الجغرافي
 -الفضاء النصي : -2

 باعتبارها احرفًا  باعية. -ويقصد به الحي  الذي تشغله التتابة ذاتها  
ة الحكـــي ألنـــه يجعـــل القصـــة المتويلـــة ذاا مظهـــر ويعتبـــر ) هنـــري متـــران ( المكـــان " هـــو الـــذي ي ســـ

 .(5)مما ل لمظهر الحقيقة"
امــا حميــد لحمــداني قــال   " الفســاع اوســ  واشــمل مــ  المكــان إنــه مجمــوع األمكنــة التــي تقــوم 
عليهـا الحركـة الروائيــة المتمثلـة فـي ســيرورة الحكـي، سـواع تلــك التـي تـم تصــويرها بشـكل مباشـر، ام تلــك 

 .(6)رة، وبطريقة ضمنية م  كل حركة حكائية"التي تدر  بالسرو 
 -ويتفق سعيد يقطي  م  حميد لحمداني في تميي ه بي  الفساع والمكان إذ يقول 

 . (7)" إن الفساع اعم م  المكان، ألنه بشير إلد ما هو ابعد واعمق م  التحديد الجغرافي "
دور فـــــي تركيـــــى ســـــلو  وهنـــــا  عالقـــــة تـــــربط المكـــــان بالشوصـــــية وبتحـــــداث الحكايـــــة إذ لهـــــا 

 الشوصياا وتنمية القص.
إن الشوصية والفساع مرتبطان، فالفساع ال يتشـكل إال مـ   ـالل الشوصـية، والمنظـور الـذي 

 تتوذه الشوصية هو الذي يحدد ابعاد الفساع.
المكان األول الـذي افتـت  بـه الشـاعر قصـيدته الملجـت الـذي وجـدا بـه الشوصـية ) غيـث ( هـذا 

 دع فيه بسبى االستعمار، وانعكة هذا المكان علد نفسية ) غيث (.الملجت الذي او 
ــــــــه التالمــــــــا  ــــــــي الصــــــــدر عاقت  عرضــــــــ  ف

 
 ثـــــــــــــــــــــــــــــــــتم العبـــــــــــــــــــــــــــــــــرة إال نبـــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

 
 جاشــــــــــــــــ  الــــــــــــــــنفة بحــــــــــــــــ ن مثلمــــــــــــــــا  جالـــــــــ  الدمعــــــــــةم، فـــــــــي الجفــــــــــ  انســــــــــجاما
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 اقـــــــــــــــــــــــــب  الحـــــــــــــــــــــــــ ن إذا اله ابتســـــــــــــــــــــــــاما

 
 

 واننثـــــــــــــــــد مبتســـــــــــــــــما حم نـــــــــــــــــا، ومـــــــــــــــــا
 

التحــوالا الدا ليــة التــي  ــراا علــد الشوصــية كمــا كشــف لنــا الفســاع ســاهم الفســاع هنــاع فــي 
 علد الحالة النفسية للشوصية، فوض  هذا المكان كيف كان )غيث ( ضحية لالستعمار.

المكان الثاني ) البي  ( الذي عا  فيه في قبيلته ووالده وامه وا وته الومسة، حيث عاشوا في 
سيدًا في قومه، فارسًا، مكرم السيف، فانعكة ذلك علد سلو  ) غيث ( ام  وحياة سعيدة، فتان والده 

م  حيث هيبته وع ة نفسـه وشـمو ه ويتسـ  ذلـك فـي تصـرف ) غيـث ( عنـدما اعطـاه الـوالي االيطـالي 
مائـة ففسـل مقاسـمتها مـ  اقرانـه فـي الملجـت كمـا نالحـظ انعكـاس المكـان علـد سـلو  الشوصـية ) سـبق 

ة ولد في نفسه حقد علد المستعمر الذي دمر حياته واسرته فصره بذلك م  ذكر ذلك ( واحداث الحكاي
 غير  وف، األمر الذي عجل في نهايته.

 المكان الثالث هو ) الغار (.
 ســـــــــــــــاقنا الوـــــــــــــــوف إلـــــــــــــــد غـــــــــــــــار بـــــــــــــــدا

 
ــــــــــــــــــــــه ان تنامــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــوقد الجــــــــــــــــــــــ  في  تت

 
ــــــــــــد هجمــــــــــــ  ــــــــــــا الغــــــــــــار، حت  مــــــــــــا د لن

 
ـــــــــــــــــــا غمالمـــــــــــــــــــا    ضـــــــــــــــــــب  ، فافترســـــــــــــــــــ  منش

 
الة النفسية السيئة ل سرة األمر الذي تر  ا ره في نفة ) غيث ( فامتالع وض  هذا المكان الح

حقـــدًا وكرهـــا وانتقامـــًا مـــ  المســـتعمر الـــذي ســـرب منـــه حياتـــه الســـابقة بكـــل مـــا فيهـــا مـــ  دفع العائلـــة ) 
 اجتماعيًا ( وترف ) اقتصاديًا ( وراحة ) نفسيًا (.
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 المبحث الثاني: تصنيف الشخصية وتقديمها
 تقنيات الحركة الزمنيةب:  

 -تصنيف الشخصية :
إن الشوصية ليس  وجودًا واقعيًا بقدر ما هي مفهوم توييلد تشير إليه التعـابير المسـتعملة فـي 
القصـــة للداللـــة "علـــد الشـــوص دي التينونـــة المحسوســـة  الفاعلـــة التـــي تعانيهـــا كـــل يـــوم. تتجســـد علـــد 

منطقيـًا او ان ياحيـًا ينـتن عنـه انحـراف عـ  القاعـدة والمعيـار الورب، فتتوـذ شـكل لغـة وشـكل دوال مرتبـة 
 .(8)في اتجاه توليد الداللة في ذه  القاريع بعد فتة شفرة العالماا الدالة"

وال بنظــرة غريمــاس إلــد الشوصــية وفقــًا لمــا تتــون بــل وفقــًا لمــا تفعــل فهــو يتعامــل مــ  مفهــوم 
بنية فاعلة م سسـة علـد قواعـد صـراعية يكـون الشوصية ال كمرج  نموذجي وال تصور وصفي، ولت  ك

 الحاف  للمشاركة والرغبة في العمل هو المنظم لوصوصياتها ودالالتها التركيبية دا ل النص. 
وركــــ  )غريمــــاس( علــــد مفهــــوم العامــــل الــــداللي فــــي الــــنص المحكــــي اي تحديــــد األشــــواا 

 ثمشاركي ، فنظر إلد الشوص كوظيفة، وتحديد الشوص بالعمل الذي 
عمله او الفعل الذي يفعلـه ويمكـ  تطبيـق ذلـك علـد قصـيدة                  ) غيـث الصـغير ي

.) 
 المرسل إليه   المرسل                                                 
 االنتقام والحرية   الحرية                                                 
 
 

 الفاعل                                 
 غيث                                  
 الموضوع                             
 المقاومة والتحرر م                       

 االستعمار اكيطالي                              
 

 ر المعا   المساعد                                                       
 الوالي واعوانه   الراوي العليم ) المهدوي (                                       

 

 

 

 يرسم سير الحدث والبحث ع  البطل او الشوصياا. المحور: الفاعل الموضوع:
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هــذا المحــور يســهل او يعــوب عمليــة االتصــال حيــث يقــرر الظــروف  المعووار : ←المحووور: المسوواعد 
 .(9)والمالبساا التي تحدد  بيعة الحدث او مساراته الموتلفة

وقصيدة ) غيث الصغير ( تترك  علد الحرية ورغبة ) غيث ( فـي االنتقـام. فالفاعـل ) غيـث ( 
 رسل له نفسه الحرية واالنتقام.وموضوعه حرية و نه و رد المستعمر، والمرسل الحرية واالنتماع والم

 ويمكن األخبار عن الشخصية بطريقتين:
 اك بار المباشر ع  الشوصية وهي  ريقة قديمة اتبعها السرد القديم.  -1
 إظهار صفاا الشوصية عبر حواراتها وافعالها. - 2

واعتمد المهدوي في عر  الشوصية علد  ريقة اك بار مـ   ـالل عـر  صـفاا ) غيـث ( 
 نــد عشــر بيتــًا  ــم واصــل الــراوي العلــيم بتعالمنــا بكــل مــا يتعلــق بالشوصــية ولــم يتــر  لنــا المجــال فــي ا

للتشــف عنهــا مــ   ــالل ســلوكها وحواراتهــا، فاعتمــدنا علــد الــراوي الــذي لــم يشــار  فــي األحــداث، وانمــا 
 اقتصر علد عر  الحكاية م   الل حواره وتعليقاته م  البطل. 

 تقنيات الزمن –ب 

 -الزمن:
يوتلــف زمــ  الســرد عــ  زمــ  القصــة فبينمــا يوســ  زمــ  القصــة للتتــاب  المنطقــي ل حــداث ال 

 يتقيد زم   السرد بهذا التتاب  المنطقي.
فنالحظ في القصيدة استباب حدث واحد فـي السـرد إذ تعـرف القـاريع علـد وجـود ) غيـث ( فـي 

فتسـير مـ  التتـاب  المنطقـي للقصـة،  ـم  الملجت في افتتاحية القصـيدة  ـم يرجـ  الحـدث إلـد بدايـة الحكايـة
يسترج  احداث ماضية متعلقـة بحيـاة ) غيـث ( واسـرته والمصـاب الـذي الـم بـه،  ـم يتـاب  سـرد األحـداث 

 إلد ان يصل إلد نهايته )موا غيث(.
 -ولدراسة االستغراب ال مني يقتره )جيرار جني ( تقنياا حكائية وهي 

 -الخالصة : -1
لحكي علد سرد احداث ووقائ  يفتـر  انهـا جـرا فـي سـنواا او اشـهر "وتعتمد الوالصة في ا

 ، وا ت الها في كلماا قليلة او اسطر م  دون التعر  للتفاصيل.(10)او ساعاا"
 ويتس  هذا في قصة العائلة وتاريوها العريق وا ت الها في اسطر م  دون التعر  للتفاصيل.

 فــــــــــــارس الويـــــــــــــل، غيـــــــــــــاث المحتمـــــــــــــي،
 

ـــــــــــــــاميمكـــــــــــــــرم   ـــــــــــــــيال ل ي  الســـــــــــــــيف، كف
 

 صـــــــــــــــــــر ة  تتـــــــــــــــــــدر بالشـــــــــــــــــــر النيامـــــــــــــــــــا  بينمــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــي رقــــــــــــــــــود، إذ علــــــــــــــــــ 
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  ـــــــــــــــارا األ فـــــــــــــــال مـــــــــــــــ  مســـــــــــــــجعها

 
 تمـــــــــــــــــال الرحـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــياحًا وزحامـــــــــــــــــا 

 
 لبســــــــــــوا  ــــــــــــوب الــــــــــــدجد، ابــــــــــــدي ســــــــــــبا

 
، فـــــــــــي البـــــــــــر انه امـــــــــــا   يوبطـــــــــــون البيـــــــــــد 

  
 تركـــــــــــــــــوا األ قـــــــــــــــــال، والمـــــــــــــــــال، ومـــــــــــــــــا 

 
  ــــــــــــــف حمــــــــــــــاًل، والمطايــــــــــــــا، والويامــــــــــــــا 

 
، ولت  هذا التوقف (11)وهي "توقفاا معينة يحدتها  الراوي بسبى لجوئه إلد الوصف" -االستراحة: -2

 م ق  يعود إلد السرد بمجرد انتهاع الوصف.
ولتون الراوي العليم هو السارد يتوقف ال م  اما إذا تحول البطل إلد سارد فم  الصـعى القـول 

الســاب  إلـد البيــ  اال نــد عشـرة. امــا عنــد تحــول  بوقـف ســيرورة الحــدث ويتسـ  توقــف الــ م  فـي البيــ 
البطــل إلــد ســارد فهنــا يصــعى القــول بــتن الوصــف يوقــف ســيرورة الحــدث، ألن التوقــف لــية مــ  فعــل 

 الراوي وحده، ولتنه م  فعل  بيعة القصة نفسها.
 ثــــــــــــان مســــــــــــعود ابــــــــــــي، فــــــــــــي قومــــــــــــه

 
ــــــــــــــــا  ام   ســــــــــــــــيد األعــــــــــــــــراب معروفــــــــــــــــًا همم 

 
 الممحت مــــــــــــيفــــــــــــارس الويــــــــــــل، غيــــــــــــاث 

 
 مكــــــــــــــرم الســــــــــــــيف، كفــــــــــــــياًل ل يــــــــــــــامد 

 

 إلد البي  الواحد واألربعي 

 تركــــــــــــــــوا األ قــــــــــــــــال، والمــــــــــــــــال، ومــــــــــــــــا 
 

  ـــــــــــــــف حمـــــــــــــــاًل والمطايـــــــــــــــا والويامـــــــــــــــا 
 

 -القطع:
وهــو تجــاوز مراحــل مــ  القصــة دون اكشــارة إليهــا، ويكتفــي بــالقول ) مــرا ســنتان ( او نقســي 

 زم   ويل.
 -الشاعر:ويتضح هذا في قول 

 مــــــــــــرا األيــــــــــــام، لــــــــــــم نعــــــــــــرف لهــــــــــــا
 

ــــــــــــام ا  س  ــــــــــــ   ج  ــــــــــــم كان   ثــــــــــــدرًا، مــــــــــــ  ن ع 
 

 وهذا القط  غير محدد
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ـــــــــــــا م   منـــــــــــــد يـــــــــــــومي ، يســـــــــــــيرون، و 
 

ـــــــــــــــوا  عامـــــــــــــــا    شـــــــــــــــربوا مـــــــــــــــاًع، والذاقم
 

 القط  هنا محدد إذا ا ت ل مسافة يومي  بكلمتي .

 -المشهد:
 االستغراب.وهو الذي يطابق فيه زم  السرد وزم  القصة م  حيث مدة 

والــراوي ســرد قصــة األحــداث التــي جــرا علــد البطــل وعائلتــه بالســرعة نفســها التــي جــرا عليهــا 
 في الحكاية او المت  الحكائي فساوى بي  سرعة ال م  في المت  وسرعته في المبند.

 الخاتمة

 القصيدة انموذا م  شعر المقاومة ضد المستعمر. .1

اكنســـان وجهـــوده فـــي التعبيـــر عـــ  ذاتـــه ومجتمعـــة وهـــي شوصـــية غيـــث شوصـــية توضـــ  معانـــاة  .2
 شوصية عربية واقعية تصور جهاد اكنسان م  اجل تحرير و نه.

اعتمد المهدوي علد السرد الموضوعي وعلد الراوي العليم الذي يسـتم  للقصـة مـ  لسـان البطـل  ـم  .3
كما يراهـا ويسـمعها و نمـا يعيد صياغتها ليوبرنا بها م   الل تعليقاته كما ال يكتفي بذكر األحداث 

 يهتم حتد بتفتارها.

 اسلوب السرد قديم، ألنه يعطي الحرية التاملة للراوي العليم بالتعبير ع  نفسها. .4

بمـا ان السـرد قـديمًا، اعتمـد الشـاعر علـد التتـاب  المنطقـي للقصـة باسـتثناع االسـتباب الـذي كـان مــرة  .5
ان مـرة واحـدة فـي ابيـاا سـرد فيهـا بشـيع مـ  واحدة في األسطر األولد م  القصيدة واالسـترجاع كـ

 اال تصار ما حدث لعائلته.

اعتمــد الشــاعر علــد الســمير الغائــى، باســتثناع المقــا   الحواريــة يــتتي بهــا بصــيغة المــتتلم، ولتــ   .6
 ينقط  ع  هذه الصيغة ويواصل السرد بالسمير الغائى.

 األماث . نالحظ علد مستوى الشكل سيطرة األماث  المغلقة دون وصف لهذا .7
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جربة يف العتبات ودالالت  اللفظ سيمياء

َّ
 ليبيا يف الشعرية الت

 

 د. سليمان حسن زيدان

 

 

 مقدمة 
 

لم يكن الشاعر ليكتب بغير لغة المتلقي الُملتقي به في أقرب محيط ينتميان إليه . ولم يكن ليكتب    
بالشكل ذاته الذي تعود المتلقي على التكلم به ، والتواصل مع غيره عبره ، ومعرفة معانيه الدارجة على 

هو عمَّن ُيخاطب ليكون  فكره ؛ ألنه يدرك أن للشعر لغة عليا تميزه عن الخطاب العادي ، وتميزه
لخطابه وقع مؤثر في كل من يسمع ، أو يقرأ ، لهذا فإن الشاعر يتكئ على تقنيات عدة تمكنه من 
تحقيق ذلك في أوعية ذات حموالت جمالية تشغل وظائف تعبيرية تقدم وسائط فهم لما في التراكيب من 

 وصف وتصوير وإشارات.
سواه ، سواء أكانوا ممن يقرضون الشعر مثله أم ممن ليسوا والشاعر الباحث عن تمييز نفسه عمن    

منهم ، وعن تمييز نفسه عن نفسه ؛ فاإلنسان الشاعر ليس كهو اإلنسان في مواقفه من الحياة ، 
وتعامله مع ما يطرأ فيها من األحداث على اختالف أنواعها ، ودرجات انعكاسها؛ إذ يختلف عنه في 

وًرا وتقييًما ، ويظهر ذلك في أدائه التعبيري ، وبراعته في اختيار الوظائف تعاطيه مع األشياء كل ِّها تص
المتعددة لأللفاظ التي يحولها إلى عالمات ، والعالمات التي يحولها إلى ألفاظ ، والصور التي ُينتج 

شوء منها دواال تسوق إلى مدلوالتها التي يسري بها المقام الذي يرشد القارئ إلى الصلة الحاكمة في ن
 العالقة بينهما.
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وحيث إنَّ القول دليله الفعل ، والتنظير يؤكده التَّطبيق فإنَّنا ملزمون بعرض بعض النصوص    
الشعرية لشعراء ليبيين تتجلى فيها اللغة العليا )اللغة الشعرية( ، وتظهر عليها عالمات اإلتقان 

شعرية التي هي الفاصل الفارق بين النوع اإلبداعي بحسن توظيف األدوات كوسائل تحقق الغاية الفنية ال
المقابل : اإلبداع النثري ، والنوع العام : الخطاب العادي ولو كان نظًما. ولكي نتبع سبيل التتبع 

)سيمياء اللفظ  واالستقصاء من خطوة البدء لزمنا أن نختار لهذا البحث عنواًنا ؛ فكان العنوان التالي 
الذي يوف نباشر منه في تحديد مسارنا البحثي  الشعرية في ليبيا(ودالالت العتبات في التَّجربة 

الكشفي ، ونؤطر لتحليلنا لما أبدع الشعراء الليبيون في اختياراتهم ألنماط األلفاظ ذات البعد الداللي ، 
بما نهضت به من خلق لعالمات تضمنت معاني ما كنا لنصل إليها لوال تحليلنا لها ضمن سياقات 

بيات أو األسطر الشعرية التي من مجموعها كان النَّص وكانت الفكرة التي حشد تمظهرت في األ
الشاعر طاقات اللغة والخيال كل ِّها لرسم معالمها ، ومن ثم الوقوف عليها باالستعانة لتحليل البنى 

 المكونة لها في الهيكل العام للبناء البياني.
يحرض على القراءة األعمق إلدراك المغزى من وسنحاول أن نقف عند كل ِّ ما يثير التأمل ، و     

وجوده ، وكيفية هذا الوجود والمستوى الداللي له ، فضال عن مؤداه المؤثر في المعنى تصريًحا وتلميًحا 
 كعالمات الترقيم ، ثنائية البياض والسواد ، واألصول والظالل ، والصوت والصمت. 

صرنعة أصروات تر لف النراطقون علرى التعامرل  ال مرراء فري أنَّ مرا نلفر  مرن قرول هرو استهالل : •
بهررا كررلم فيمررا يرردل عليرره ، لتكررون مررن مجموعهررا ، وبهيفررات تركيبيررة مختلفررة كلمررات ذات معرران  ُيعب ررُر بهررا 
عما يريد المتكلم أو الكاتب توصيله إلى السامع أو القارئ الذي يملك مخزوًنا موازًيا يفسر ويؤول به مرا 

ففة من المجتمع امتلكوا قدرة إبداعية مكنتهم من خلق متجاورات لفظية حمالة سمع أو ما قرأ ، والشعراء 
جماليات في األلفاظ ، وشحنات من المعاني يقصر سرواهم عرن نسرجها فري حرين يتعجرب فيتمترع بحسرن 
ررن  يقررف عنررد القررراءة  نظمهررا. وإن مررن المتلقررين لهررذه األعمررال اإلبداعيررة الترري اتخررذت مررن اللغررة أداة لهررا م 

ويكتفي باالستمتاع بما حصل عليه من إيقاعات ، ومن معان  تلتقي وما ينشد من أفكار ، وما  وحسب،
ررن  يتجرراوز القررراءة السررطحية إلررى القررراءة العميقررة ليتمرراهى مررع الررنَّص ،  يحرروط برره مررن شررعور ، ومررنهم م 

وقرد واكبرت  فيتعاطى مع الشكل ، ويحلل المضمون، وهذه هري الحرال مرع الشرعر قرديًما كران أو حرديًثا .
الحركررة النقديررة هررذه الحداثررة الشررعرية  دون أن تغفررل عررن المنطررق النقرردي القررديم . وإن مررن بررين الشررعراء 
شعراء نبغوا من ليبيا كران لهرم شرأنهم الرذي وازى شرأن شرعراء العررب فري العصرر الحرديث ، وكانرت لهرم 

ما تميزوا به من ملكات أمكنرتهم  تجاربهم الشعرية التي حملت رؤاهم وأخيلتهم وأفكارهم وأبانت عن مدى
مررن أن ينتجرروا نصوصررا شررعرية ذات كثافررة فرري اإليحرراءات الترري تمثررل مؤشرررات علررى مررا قررد ينررزا  إليرره 
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اللف  ، وما يدل عليه الحرف في زمرته األمر الذي يلهمنا رؤية أبعرد فري التعامرل معره علرى اعتبرار أنَّره 
 كذلك.    عالمة ذات داللة ، كما الشأن مع اللون والشكل

وإذا كانت السيميوطيقا كما رآهرا سوسرير وجاكسربون وجرورن مونران ، وسوسرير ، وجوليرا كريسرتيفا ،     
ويوري ليتمان ، وامبرتو إيكرو ، وسريبوك ، وقريمرا. .. وغيررهم هري علرم دراسرة أنسراق العالمرات ، ولرم 

وا كررل مررا يصررلُ ألن ُيعبررر برره ، فيحقررق يرؤطروا لهررذه العالمررات إذ إنَّهررم لررم يررذكروا لهررا نوًعررا إال أنَّهرم عررد
التواصل الحسي والمعنوي فيحث الفهم ؛ لذا فإن نا  نرى أنَّ كلَّ دال على معنى حامل لصفة اللف  ؛ ألنَّه 
ُمصرنف فرري الكتابرة بمررا يحردد معنرراه وبوجره إليرره فراللون الررذي ندركره بحاسررة البصرر شرركاًل نكتبره فننطقرره 

أحمر ر أخضر ر أصفر ر أبيض ر أسرود ... وكمرا هري الحرال مرع الرائحرة لفًظا كما هي الحال مع اللون )
فنحن نشم العطر ونتفاهم على نوعه باسمه )لف ( كأن نقرول : مسرك ر عنبرر ررر ياسرمين ر.. كرذلك الحرال 
مع عالمات التَّرقيم تقع في لب ِّ اهتماماتها كونها تخلق عالقات تواصلية فاعلة برين األطرراف جميعهرا ، 

مع من ولجروا حقرل السريميوطية  أنَّهرا تتمثَّرل فري : البراث )المرسرل( ، والمبثروث إليره )المسرتقبِّل( التي أج
والوسررريط الترررأثيري )العالمرررة( التررري ال بررردَّ أن تكرررون عبرررر آليرررة دالرررة ، سرررواًء أكانرررت بالل غرررة )منطوقرررة أو 

، وغيرهرا .. ، والل ِّبرا. ...  مكتوبة( ، أم بالحوا. ، أو الحركات الجسمانية  ، كاالنفعاالت، واإلشرارات
ل في عناصر البث.   وغيره .. وأخيًرا النَّتيجة التي هي خالصة عمليَّة التَّعالق التَّأثيري المتباد 

والوسيط )الر ِّسالة( متعدد األنواع ، فقد يكون كلمة ، أو جملة ، أو لوحرة فنيَّرة ، أو قطعرة موسريقيَّة،     
قلررم ،... إلررح ، حيررث إنَّ المسرراحة الترري تشررغلها السرريميوطيقا هرري المسرراحة أو عينيَّررة مثررل الرروردة ، أو ال

ررعري عبررر الل غررة وسرريط مررن  ال والمرردلول ، أو الرَّمررز ومرمرروزه . ومررن ثررمَّ فررإن الررنَّصَّ الش ِّ الواقعررة بررين الرردَّ
ل )ال ين لألثر )النَّتيجة( وهما الُمرسِّ رل وسائط التَّواصل بين العنصرين األساسيين الُمنتِّج  راعر( ، والُمرس  شَّ

 إليه )الُمتلقي( .
 التشكيالت مؤوالت الدالالت  •

ال نعني بالشكل شكل القصيدة أو النمط الذي جاءت عليه وال المسار الذي اتجهرت فيره علرى هردى     
من نظريرة الشركل والمضرمون مرن حرازم القرطراجني إلرى جاكبسرون وهرانز روبررت يراو.... إلرح ؛ وإنمرا 

واوين التي حملت التجارب الشعرية للشعراء الليبيين ، وما مدى صرلتها بموضروعاتها نعني ما حملت الد
ومضامينها ، وهو ما يكشف لنا كثيرا من القصديات التي رمى الشعراء إليها فيما ساقوا من لغة وصورة 

را يتجلرى فيهرا مرن صرور ذهنيرة تحتران م نَّرا أال شعريتين ، ومع هذا فإنَّنا لن نتخلى عن إعمرال الفكرر عمَّ
نتعرراطى معهررا بحواسررنا بررل برؤيررة العقررل بمررا يشررع منهررا مررن إيحرراءات غيررر ظرراهرة لكنهررا عناصررر مهمررة 

 للتفسير والتأويل
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ولعررل أولررى العتبررات وأهمهررا هرري األغلفررة . والغررالف يعررد  ررررر بمررا شررمل مررن مكونررات فنيررة ذات دالالت    
تعبيرية تصويرية ررر عنواًنا أساًسا لكل ما في كل ِّ ن ص شعري ؛ ففضال عن احتوائه على العنوان الررئيس 

رل إلرى المتلقري مكتوًبا يضيف إليه الشاعر أو الناشر رر باستشارة الشراعر قطًعرا ررررر ع نواًنرا موازًيرا لكنره أرسِّ
رسًما يعب ِّر عن المضرمون بالتشركيل الفنري أو اإلشرارة أو اإليحراء سرواء بخطروط ، أو ألروان ، أو أشركال 
هندسرررية ، أو تموجرررات ، أو انكسرررارات ، وكلهرررا عالمرررات سررردت مسرررد المعنرررى الرررذي يرمررري إليررره الرررنَّص 

عري ، لذا " تدر. اإلشارة أو العالم ات وفق نظام منهجري خراص يبررز ويحردد اإلشرارة ، أو العالمرة الش ِّ
( وهرذا خررالف مررا اعترراد عليرره 1اللغويرة أو التصررويرية فرري النصرروص األدبيرة وفرري الحيرراة االجتماعيررة " )

النقاد القدامى بحملهم المعنى على اللف  وحسب وعدم أخذ ما هو قائم في البنرى التعبيريرة مرن مؤشررات 
هم النَّقرردي.  ويررأتي العنرروان فرري المقررام المرروازي لقيمررة الغررالف كعالمررة صررالحة لفررك وأيقونررات فرري اعتبررار 

شرفرات الررنَّص ، والرروعي بطالسرم  الرمرروز . ويحمررل العنروان عنررد الشرراعر ررررر سرريما رررررر فري الشررعر الحررديث 
وهررذا  والمعاصررر أهميررة قصرروى  ؛ فهررو يمثررل الواجهررة األولررى للقصرريدة ، وعصررارة فكرتهررا ، وكمررا أن رررررر

يحدث غالبًا ررر عنوان الديوان أو المجموعة الشعرية؛ هو عنوان واحدة من قصائد محترواه    وبهرذا يكرون 
رعري فضرال عرن أنَّره يمنحنرا " تصروًرا لقيمرة هرذا العنروان وخصربه  عتبة أولرى للرديوان كمرا هري للرنَّص الش ِّ

خررى واسرتيعاب معطياتهرا السريميائية علرى ومرونته التشكيلية والتعبيرية وقدرته على تمثيرل العنوانرات األ
 (2نحو ما " )

إن أول ديرروان نسررلط عليرره نظرتنررا الفرروق بصرررية هررو ديرروان )البررو  بمررا ال يقررال( للشرراعر راشررد الزبيررر    
السنوسرري الررذي ال يمكررن أن نقبررل الفكرررة الترري تقررول أن الغررالف مهمررة الرسررام الررذي يكررون قررد قرررأ العمررل 

ه فرري لوحررة فنيررة ، ونقبررل بررل نقررر عررن اطمفنرران ررررر فرضررية إسررهام فرري اختيررار اإلبررداعي الشررعري ثررم جسررد
را بالكلمرة الفصرل فري مضرمون الغرالف  را برالفكرة ، أو باإليحراء والتوجيره ، وإمَّ الغالف وتحديد شكله ؛ إمَّ
ة قبررل النشررر ، وبعررد اطمفنانرره إلررى أنَّرره ذو صررلة إيحائيررة أو تقديريررة بمررا فرري المررتن ؛ فكانررت هررذه الصررور 

 الفنية التشكيلية التي أتاحت لنا أن نلج أعماق الديوان قبل أن نقلب صفحاته :
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الخليفة يغلب عليها اللون الُمجن س من األبيض واألصفر والرمادي مع بروز للون األصفر فري بعرض   

أجررزاء مررن اللوحررة بخاصررة الوسررط األعلررى ... وشرربيه شرركل امرررأة تنظررر بتأمررل مشرروب باالضررطراب إلررى 
شررهد كمررا يرروحي برره شرركل الزوبعررة الهوائيررة المرسررومة فرري حركررة شررعر المرررأة ، وهررو مررا يعبررر عررن أن الم

ل لها لفًظا في العنوان ، وشكال  التجربة الشعورية للشاعر قد ارتسمت بوًحا في تجربته الشعرية التي أصَّ
 في اللوحة الفنية.
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هالميا المرأة أخرى تلتصق به لكنه يقابلنرا فرال ولو أمعنا النظر في الجسد الواضُ للمرأة لرأينا جسًدا    
يميل بوجهه عنَّا عكس اآلخر الذي نراه مرن الخلرف فري تنرازع نفسري برين البرو  بأسررار الرنفس ، وكتمهرا 
لإلحسا. بأنَّ إظهارها جاء نتيجة استفحال وقع الوجد المؤلم بسبب من سرى في القلب هواها كما تشي 

أوراقهررا ؛  والعررري هنررا معررادل موضرروعي للحيرراة والحيرراء : الحيرراة الترري برره صررورة  الشررجرة العاريررة مررن 
أعادتها إليه ، والحياء مرن الحردث العراطفي الرذي تحرول السرنون دون أن يرنعم بره برال قلرق نفسري ، ومرع 
هررذا فقررد سرريطر عليرره حتررى أجبررره علررى هررذا الفعررل علررى الرررغم مررن معارضررة الرروعي بالزمرران والبيفررة لرره. 

لترري أخررذت أوضرراًعا مختلفررة متضررادة بررين الغرردو والررروا  هرري األخرررى تنسررجم مررع صررفة كررذلك الطيررور ا
التردد بين إرادة البو  وعدم الرغبة فيه واقعا ، والحظر من أثر المبرا . وتمترزن األلروان : األسرود والبنري 

ف كيانررره واألزرق بررراللون الُمول رررد  لتغطررري المسررراحة الفاصرررلة برررين الرائررري والمرئررري فررري داللرررة علرررى مرررا يلررر
الوجداني من ضياع حالت المرحلة العمرية ، والمواقف المفروض على الشاعر أو المتلقي من أن يكون 
جزًءا منها بال قدرة له على التفاعل معها من دون عواقب مادية أو معنوية ، وبسيطرة حمروالت شرعورية 

اليقرين أن مررارة النتيجرة شرأن  ذوات ارتدادات عنيفة تهلكه إذا حاول منعها مرن الظهرور إلرى العلرن ، مرع
متوقع يكراد مرذاقها يصرل إلرى قلبره الرذي أحاطرت بره الزوابرع ، واختلطرت فيره األلروان ، لكرن ال مفرر مرن 
مخاطبة المتلقي بذلك الذي لم يكن ر هو اآلخر رر بمنأى عن هذه الحال وهو ما ُرمِّز لتعالقه الشعوري به 

العمرودان األسرودان المتقاطعران المترداخالن دالرين واضررحين  بالتقراطع برين الرأسري واألفقري ، والرذي كرران
اعر/ المتلقري . ومرن  ل إليه : الشَّ س  ل والُمر  سِّ عليه ، ومدلولهما المشترك الشعوري للواقع النفسي بين الُمر 
ا الثابت أنَّه سيعي استبانة مقاصد هذه اإلشارات التري اخترار الشراعر إبرداًعا موازًيرا إلبداعره للداللرة عليهر

 مع اختالف أدوات اإلبداع : الصورة / الكتابة. 
القراءة الثانية التي نسوقها ساعين لبيان مرا للعتبرات مرن دالالت ، والتري بنينرا اختيرار مادتهرا علرى      

أسس اقتناعنا بما تحمل قيم فنية نقدية ؛ إمَّا ألنَّهرا تعكرس مرا فري مضرمون الُمؤلَّرف اإلبرداعي الشرعري ، 
تنبئ عمَّا انعكس في أعماق المبدع من انفعاالت لتجارب عاشها فتغذى بها ، أو تعامل معهرا  وإمَّا أنَّها

للشراعر لطفري عبرد اللطيرف . )قراءات في كف  سفبدداد ( فتأثر بها : هذه القراءة ستكون لغالف ديوان 
رة لقرررد توزعرررت كلمرررات العنررروان األربعرررة علرررى أربعرررة أسرررطر متراصرررة ، األمرررر الرررذي يتجرررانس مرررع الصرررو 

الُمختارة للغالف الذي هو العتبة األولى للمجموعة الشرعرية التري يضرمها . واللوحرة عبرارة عرن مسرتطيل 
فحة ويأخرذ وضرًعا مرائال فيشرطر  دي الصَّ يمتد بامتداد عرض الصفحة حتى يتجاوز ضلعاه الصغريان ح 

ص الجزء األعلى لكتابة اسم الشاعر ، و  كتابرة العنروان بخرط الصفحة إلى قسمين غير متساويين ، ُخصِّ
أسود عريض ، والجزء األسفل لكتابة جهرة النشرر مجلرس تنميرة اإلبرداع الثقرافي وشرعاره المتطرابق بنسربة 
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كبيرة ررر في الجزء األسفل منه مع اللون الطاغي على اللوحة الفنية ؛ فكان كل هذا فوق أرضية )خلفيرة( 
 برتقالية اللون : 

 
مررن دالالت يلررزم أن نمعررن القررراءة  )الغففال (مررا حملررت هررذه العتبررة األولررى وإذا أردنرا أن نطَّلِّررع علررى     

حيررث يرروحي بتشررظي الحاضررر األمررر الررذي صررار )قففراءات فففي كفف  سففبدداد ( فرري صرريغة العنرروان أوال 
 سفبدداد (الراهن يحتان فيه إلى اسرتدعاء الماضري ، برل إلرى اسرتدعاء الشخصريات التراثيرة األسرطورية )

وما إثبات فعل القرراءة فري الكرف بصريغة الجمرع إال للداللرة علرى هرذا تشرظي الواقرع ، وترداخل المرؤثرات 
 سلًبا كًما وكيًفا في تشكيل المعيش.

اللوحة الفنية خليط من الكائنات الحية والتخيالت لمتاهات تتصرارع فيهرا أوهرام وأحرالم تجسردت فري     
يررة وبحريررة جرراءت هيأتهررا بررين القفررز والرررفس والوقرروع والمرروت أشرركال وجرروه وعيررون وحركررات لحيوانررات بر 
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والنيرروب والمخالررب. إنَّ تكثيررف الصررور دال مدلولرره كثافررة الصررراعات النفسررية والفكريررة ، وتنررامي العقررد ، 
وتررداعي األهرروال الترري كرران لتشررابك الرمرروز ، كوجرره البرروم ، والوجرره المنسررلح عررن جسررده إيحرراءات الفررزع 

راعر فري الرداخل والهروب . وإنَّ ط ريقة كتابة عنوان الديوان معبرة عن تراكمات  أشياء سيصرر  بهرا الشَّ
بحيررث جعررل ترتيررب كلمررات العنرروان بعضررها فرروق بعررض : كررل  كلمررة فرري سررطر ، وهررو مررا يتفررق مررع هررذه 

لرى الكثافة ؛ إذ إن داللته تراكمية األحداث التي ال رضى عنها ، والتي يحتان المرء بفعلها إلرى اللجروء إ
البحث عن الغيبيات عند من هم يمارسونها مع معرفة الفاعل لذلك بحرمة هذا الفعل ومع ذلك يتواردون 

 )قراءات(.عليه، وهو اإليحاء الثاني لصيغة الجمع 
ليس من داع  للتوكيد بتكرار القول في أنَّ العمل الفني أيا كان جنسه ينطلق من فكرة تتلخص         

لك لملكة اإلبداع فتتحول إلى وعي بعد أن كانت متناثرة في منطقة الالشعور ، في مخيلة صاحبها الما
ثم تقفز إلى منطقة الشعور الفردي ، ومن ثم تتجلى في تشكيل فني ُيرسل إلى منطقة الشعور الجمعي 
على هيفة رسالة لها سياق أسلوبي فني . وفي الشعر يكون التشكيل على هيفة تجربة شعرية تأسست 

ربة الشعورية ومن تواتر أطوارها. ولهذه التجربة آليات تبرز من خاللها وأدوات ال تكون إال بها من التج
وأهمها اللغة ، واللغة ألفاظ ومعاني البد أن تكون ذوات دالالت سواء أجاءت عبر المعاني أم عبر 

في طور التحليل التأويالت لُبنى الكلمات التي تنتقل من حقلها اللفظي لتكون عالمات نتعامل معها 
على أنَّها دوال وال جدال في أنَّ لكل ِّ دال مدلول يتوافق فتتحقق المعاني ، وأنَّ " الكلمات عالمات على 
( 1نصوص أخرى . ومن خالل تغير الكلمات ومواقفها يتضُ شيء غير قليل من أطوار الثقافة" )

على تحويل أفكاره وأسلوبه بلغة ومقدار فاعلية الكلمة العالمة خاضع لما يملك الشاعر من قدرة 
ُذ إلى النَّص من بوابتها.   تواصلية  إشارية نفسية وعقلية ، األمر الذي جعل منها عتبات  ُين ف 

والشاعر الُمجيد الُمتقِّن لنصه يمرنُ قردرًا وافررًا مرن العنايرة برالعنوان ليكرون داال مدلولره المضرمون ،      
اص تأسيًسا علرى نروع الموضروع ، كمرا يكرون مشرحوًنا بعناصرر الفكررة حمَّاال لمقاصد النَّص وقصدية النَّ 

التي ينوي طرحها ؛ باعتبار أن العنوان استهالل أو دخول مبكر ألجواء النَّص ، وكيرف ال يكرون كرذلك 
وهو من زمرة آليات تحليله ومن ثم تأويله . ولو انتقلنا من التنظيرر إلرى التطبيرق علرى نصروص لشرعراء 

 ا مادة وافرة تكفي إلعداد دراسة كاملة ناضجة.ليبيين لوجدن
رراعر لطفرري عبررد اللطيررف عنواًنررا للررنَّص نجررد أنَّرره      وبررالولون إلررى أعمرراق هررذا التركيررب الررذي صرراغه الشَّ

ِّ كامرل. فبردًءا مرن لفر  قرراءات ، نعلرم أنَّ هرذا اللفر  الرذي هرو جمراع لقرراءة ال  يكاد أن يوقفنرا علرى نرص 
ها اللغوي الصريُ المتمم لفعل الكتابة ، أي : االطالع على المكتوب ؛ برل قرراءة يقصد به القراءة بمعنا

الالمكتررروب بتخمينرررات وترررأويالت وتخررريالت لمرررا ُيررررى أنَّ خطررروط الطرررول والعررررض والتقاطعرررات والتالقررري 
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د الموجود في الكف ِّ تنبئ بها العراف فيخبر عنها صاحب اليد بما وقع أو سيقع لدرجة أنه رررر زوًرا ر ررر يحرد ِّ
 له مستقبله. 

ررررراعر التخييرررررل جرعرررررات إذ جعرررررل الكرررررفَّ لمخلررررروق خيرررررالي مرررررن نسرررررج الخيرررررال اإلنسررررراني     وقرررررد زاد الشَّ
. فال أصل للقراءة النعدام الوجود المادي للكرف وهرو مرا يبرين فكررة الرنَّص الكامنرة فري رؤيرا  )األساطير(

ا وال مكاًنا. وقد أفصُ عن ذلك ر فيمرا بعرد ر سفر العواطف للسباحة في فضاء الحلم  الالمحدود ال زمانً 
رراعر كررقَّ المتلقرري فرري محيطرره وأنبررأه ببنيررة واقعرره . وكررل الكلمررات لررم تكررن إال سررمات  صررراحة ؛ فقرررأ الشَّ

 تعبيرية.    
للشرراعر أحمررد عمررران بررن  )أمشففا (وثالثررة القررراءات ألغلفررة دواويررن الشررعراء الليبيررين سررتكون لررديوان     

صرردار الشررعري األول لرره ، حيررث سرركب فيرره كررل مررا عاشرره مررن تجررارب احررتف  بهررا فرري سررليم ، وهررو اإل
منطقررة الالشررعور ، لكنهررا انتقلررت ررررر رغمررا ال طوًعررا رررررر إلررى منطقررة الشررعور ، وهررو مررا أسررس لهررذه التجربررة 

 الشعرية:
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أن يقرول لنرا : إن  وإنَّنا لنؤول هذا العنوان المكون مرن لفر  واحرد بصريغة النكررة إلرى أن الشراعر أراد    
فرال  )صفلبة(قصائد هذه المجموعة الشعرية هي تجربة تمهيديرة لتجربرة شرعرية يررى أنهرا ليسرت ناضرجة 

رعري : هرذا تواضرع  يجب أن نتعاطى معها ونعاملها على أنَّها قد وصلت إلى مرحلة البلوغ اإلبرداعي الش ِّ
رى عكررس قولنررا السررابق بررأن مسررمى إبررداعي ُيحسررب للشرراعر . وفرري قررراءة أخرررى لقصرردية العنرروان قررد نرر

أمشان حمَّال داللة اإلعجراز ؛ إذ إنَّ األمشران فري جسرد اإلنسران دال علرى إحكرام صرنع م ؛ فهري مرن 
األعضرراء اللينررة الدقيقررة التكرروين فرري الجسررم ، لكنهررا تقرروم برردور فعررال فرري حركررة الجسررم ، وتحمررل أثقررال 

ا ررر يقول لنا تأملوا ما في هذه القصائد من إعجاز فنري الجسم وتمتص الصدمات ، والشاعر رر بتأويلنا هذ
أسسها من ألفاظ ومعاني أجاد نسجها ، وعدد وظائفها . وفي التأويلين نجد أنفسنا مندفعين إلى االلتحام 

 الشعوري معه ، وممارسة تجربة قرائية نقدية لمضمون الديوان للوقوف على ما يحمل هذا العنوان .
ولى لعنوان الديوان الرذي كران بمثابرة  الردليل ، إذ لعرب دور المرشرد الرذي سيوصرلنا ما سلف قراءة أ    

إلى مضمون ما في الرديون مرن أشرعار وكيفيرة التلقري والقرراءة ؛  وأمرا التحليرل النقردي لصرورة الغرالف ؛ 
ليرره فإننررا نرررى رررر إذا مررا نحررن شرررعنا فرري قررراءة النصرروص الشررعرية قررراءة عميقررة رررر عرردم صررحة مررا وجهنررا إ

الشاعر ررر هذا إذا صُ تأويلنا لرؤية الشراعر لقصردية عنوانره رررر فالقصرائد ذات جماليرات فنيرة، وفيهرا مرن 
الصور والمعاني بما لها من " وجود عيني رسح في الذهن ، ونتأ على سطُ إدراكره فصرار مردلوال ، ثرم 

تقرل إلرى اآلخررين )المتلقرين( نطق به عبر وحدة أو سلسلة وحدات صوتية تكون ألفاظرا أي )دواال( ، وتن
 .، ويبقى النَّص ينتظر منَّا أن نحكم لها بالرصانة التعبيرية 1إما نطقا أو كتابة"

اللوحرررة الفنيرررة التررري تصررردرت الرررديوان )الغرررالف( عبرررارة عرررن ظرررالل متداخلرررة لمكونرررات غيرررر واضرررحة    
المعالم حترى لكأننرا نراهرا نحرت لطرائر واقرف علرى األرض وقرد بسرط ذيلره ، وخلفره نحرت يجسرد النصرف 

اننرا  األمامي لجسد أسد ، أو النصف الخلفي لجسد جواد يركض ، لكننا سررعان مرا ننسرح الفكررة مرن أذه
لنأتي بفكرة أو أفكار أخرى ، حتى لنكاد أن نحكم على رؤانرا بأنهرا هري األخررى مجررد أمشران. وإن هرذا 
الخلط بين هذه األفكار ولَّد لدينا انطباًعا بأن مضمون الديوان مزيج من اإليحراءات والموضروعات التري 

ررعرية قررراءات تسررير بنررا فرري اتجاهررات متعررددة ، وهررذا مررا وجرردناه عنرردما شرررعنا فرري قررراء ة النصرروص الش ِّ
متعددة مكنتنا من الوصول إلى جماع الدالالت التري رمرى الشراعر إليهرا ، فرأحكم توجيره السرياقات التري 
بدورها وجهت الدالالت فاتضحت لنا الصور، وتجلى لنرا فهرم لوحرة العنروان الرذي كران بحرق عتبرة أولرى 

 ساعدتنا في الدخول مزودين برؤيا شعرية ثابتة.
يعطري  )العبوان(إبراز اللون األحمر وتمدده أفقيا ورأسًيا ، وهو اللون الذي ُكتبت به كلمة أمشران  إن   

إيحاءات بأن ما بين دفتي هذا الديوان قد خرن من القلب محل تدفق الدم إلى الجسرد وبخاصرة أن كلمرة 
علررى قبررول تأويالتنررا  أمشرران الحمررراء اللررون ُكتبررت علررى خلفيررة لهررا لررون األمشرران حقيقررة . وإن مررا يسرراعد
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عرية جاءت مطابقة أو شبه متفقة مع ما ذهبنا إليه :  )أنا ... وأنف  هذه أن أكثر عناوين الن صوص الش ِّ
ا  ففففف صففال  الففروق ففففف قلففـ العففغير فففففف يتففاـ فففففف ـففرانية فففففف  يففر  فففففف ـفقففة قلففـ ففففف ـلجففات ال ففكون ففففف  ففد 

 ف ظبون فف  وّي ففف ييون جيالس ففف قراء  في ـارطة القدر(.سيطويك األسى ثور  فجر ففف إلى مهاجر فف
وإنَّ لنا لوقفة مع غالف ديوان الشاعر علي الفزاني الذي كان الُمستقبِّل األول لحاسة البصر      

ليكون دليلنا الفتتا  محفل القراءة والتلقي لديوان الذي أطلق عليه اسم )أرقص حافًيا( والذي نجد أنفسنا 
لفعل ؛ ألنه جاء بصيغة المضارع مع موعد مع العالمة اللفظية األولى الحاملة لداللة االستمرارية في ا

الدال على الحركة الدائمة ثم كان اإلسناد بالصفة )حافًيا( الملحقة بمن ينطق بلسانهم )البسطاء من 
بني وطنه( ؛ فما هو إال ممثل يرقص على خشبة مسر  الواقع الذي كان فيه ، وما جمهوره إال من 

عرية ، و  الدراية الداللية التي ستمنحهم الجرأة التأملية التي يخاطب من المتلقين من ذوي الذائقة الش ِّ
ستمكنهم من التأويل المنسجم مع منطق التفسير المنطقي لما حملت صورة الغالف من المعاني، وبما 
تعكس من احتماالت تجسد ما يطابقها أو يوحي بدالالتها فنتماهى معها على مفهوم " أن الحقائق التي 

إلى اعتبارها قابلة للتطبيق عموما على حادث أو موقف واقعيين أو  يميل شخص ما أو مجموعة ما
قابلين لالسترجاع  هي ما يؤلف معتقدات ذلك الشخص أو تلك المجموعة من النا. ومن ثم يكون 

العالم الواقعي هو المصدر المفضل للمعتقدات التي يقوم عليها االتصال بالنصوص ، وبالطبع يمكننا 
ص التي ال تعتبر حقيقية من هذه الجهة واستقبال تلك النصوص أيضا غير أننا إنتان كثير من النصو 

هذا ما يتناص مع هذه اللوحة  2نجد لدينا ميال إلى اتخاذ العالم " الواقعي"  نقطة توجه في انطالقنا
 الفنية التشكيلية التي تشكَّل منها الغالف: 
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تمحيص هذا الغالف بوعي قرائي تحليلي يلفتنا إلى أن تعانق األلوان ، سواء التي ُكتب بها العنوان     
)أرقررص حافًيررا( ، أم تلررك الترري لونررت بهررا األشرركال الترري فرري اللوحررة الفنيررة ، والترري تعررددت تعرردًدا الفتًررا 

ألبيض واألسود والبرتقالي في فتنوعت بين البني واألزرق الغامق واألزرق البحري واألصفر واألخضر وا
ررراعر ، وتنررروع أفكرررارهم  ، وفررري تأكيرررد منررره بتوجيررره  تجسررريد لطوائرررف الشرررعب الليبررري الرررذي ينتمررري إليررره الشَّ
الخطاب إلى الجغرافيا الليبية كل ِّها ، وفي بيان ألن القضية التي يتناولها هو وغيره من الشرعراء، وحملروا 

ت المكونات  المجتمعية جميعها ؛ يلفتنا إلرى أنَّ مرا نرراه وسنسرمعه ونقررأه يجرب همها شعوًرا وشعًرا قد مسَّ
 أن يكون العالمة المفضلة لنا إلدراك األحداث الواقعية ومنها تكون نقطة انطالقنا للتغيير. 

وإنَّه بموازاة ذلك ينقل للمتلقي ما رآه من محاوالت ذميمة من بعض من صاروا كالحرباوات التي من     
لدها تبعا للبيفة التي تكرون فيهرا ، وبراللون الرذي يقضري لهرا غايتهرا فري  طبعها أن تغير بكل ُيسر لون جِّ
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مررن الضررحية. ولررو أننررا فرري محيطهررا علررى حررين غفلررة أو سررهوة  3التمويرره وخررداع البصررر لتفتررر. مررا يقررع
رعرية مرن لغرة شرعرية ومرن صرور وتراكيرب  فنيرة لوجردنا  وصلنا بين لوحة الغالف وما في الن صوص الش ِّ
أن الرسم على الغالف يتررجم كثيررا مرن األفكرار واألخيلرة التري فيهرا ، ومرع هرذا فرإن " كرل أنظمرة األدلرة 

 (1)ويلها إال باللغة وحدها"اللسانية أم غيرها )الرسم ، الفن المعماري( ال يمكن تأ

 العالمات مؤوالت لفظية : •
لرريس بخرراف علررى أي قررارئ أو ناقررد أن مررن ضررمن اآلليررات التعبيريررة والتفسرريرية فرري آن واحررد الترري      

ررعراء الحررداثيون )المعاصررررون( فسرردَّت مسررد األلفرراظ فكانرررت حمالررة لمعرراني ذات وقررع علرررى  اعتمرردها الش 
يتخررذها النَّاقررد مفرراتُ لتحليررل مررا غمررض عليرره مررن دالالت اللفرر  ، أو مررا القررارئ ؛ هرري العالمررات الترري 

غاب عنه من المعنى الذي قد يكون الدال عليه رمًزا أو شكال بعينه ، مثل عالمات التَّرقيم وما لهرا مرن 
راع نهرا الش ِّ رعري التري كوَّ ر قيمة في تفصيل القول ليسهل تفسيره ، وما لها في دور في قصردية الرنَّص الش ِّ

مررن مجموعررة مررن التقنيررات اللغويررة والفنيررة الترري " تركررز جهرردها علررى عمليررات الرردال ، فهرري تبحررث فرري 
والترري صرربا بهررا التَّصرروير الررذي سرريحتان  4األنظمرة الدالليررة للشررفرات والعالمررات وطرررق إنتاجهررا للمعنرى"

 المتلقي إلى أدوات ُتسهم في فهمه وتأويله. 
عري المعاصرر ، ونعري أن الغررض وجوًدا ملحوظً  –أحياًنا  –نجد      ِّ الش ِّ ا لعالمات التَّرقيم على النَّص 

ن اإلبرداعي ، فيدفعره ذلرك كمرا  –من ذلك تشكيل أبعاد نفسريَّة وأيدلوجيرة  لردى المتلقري الُمسرتهدف برالُمكوَّ
ات إلررى اإلسررهام فرري الفكررة العامررة عبررر اندماجرره فرري الرنَّص. ومررن هررذا المفهرروم فررإنَّ عالمرر –يريرد البرراث 

 -يالمفة االسفتفها   -البقطتفان –يالمفة التعجفـ  -البقطة  -الفاصلة المبقوطة -)الفاصلة التَّررقيم 
ررروت ،  القوسفففان( -الشفففرطتان  –يالمفففة ال ففف    -يالمتفففا التبعفففي   بمرررا لهرررا مرررن ترررأثير فررري الصَّ

نحرره مررن والتَّرميررز لمطروحررات فرري الخطرراب ؛ حمَّالررة دالالت تختلررف فرري جوهرهررا عررن المنظررور، بمررا تم
إحرراالت ذهنيَّررة لمررا تلررُ عليرره الفكرررة المطروقررة ، إذ إنَّ كررلَّ عالمررة تخررتص  بفرررض معنررًى معررين ال ُيررورد 
رريَّن ذو خاصرريَّة فرري التَّنرراول ، وهررذا خررالق إحرراالت رؤى عرردة تحترران إلررى دراسررة  لفًظررا ، أو أنَّ اللَّفرر  الُمع 

فعري ، وماهيًّفة العالمفة  التَّعفال  ، وأطرر  أثرهفا ففي ـيفيفل المعبفى ثفة ، أثرهفا ففي ـشفكيل البطفاـ الشّ 
ي ، وما يتواتر عنها من استنتاجات ،  ُتلزم بإعمال النَّظر في كثير ممرا يمكرن أن نؤولره للوصرول  البَّعّ 

ريح. و ال    االي ائي وكشف مواطن استبطاق الفراغإلى طرائق تمكننا من   ال    العَّ
ن ررى بدراسررة كررل ِّ مكونررات الررنَّص إذ يمكررن أن يكررون وبمررا أنَّ علررم العالمررات ، أو ال      سرريميائية علررم ُيع 

جزء في بنية ما عالمة دالة كونه منهًجا علميًّا إجرائًيا في المقاربة ودراسة النصوص األدبيَّة  وتحليلهرا، 
تتوافرق ال مسَّ بحرمة اللف  إن نحن ارتأينا أن عالمة الترقيم ذات ت لف معه في الوظيفة الداللية كونهرا 

عرة الفنيَّة مع أي عالمة أخررى : لونيَّرة )حمرراء ر خضرراء ...( كانرت أم  شركليَّة )  ر  رر × في الدور والس 
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ر كرررر ر ل ..( بمرررا تشرررع بررره مرررن شرررحنات شرررعورية خالقرررة لررردالئليات شرررعريَّة  = ...( أو إيحائيَّرررة )   ر 
سيميائيَّة الطابع بما تحمل من معطى لمدلوالت معنوية تخالط وعي المتلقري فتسرتنهض لربَّ فكرره ليسرير 

مرن فيما أريد لهذه اآلليات الفنيَّة أن تقيمه من تمفصالت نفسريَّة ، ومرا يسروقه التركيرب اللغروي ر بأثرهرا ر 
ررل القررول ومفصرروله ، أو المخترروم بعالمررة ترررقيم ومررا يعنيرره ذلررك ، وهررو مررا مررن شررأنه تيسررير سرربل  ُمفصَّ
ررعريَّة وتوابررل الكررالم الررذي تشررتهيه الذائقررة وتنتشرري  التَّحليررل  ودعررم رؤى التأويررل . وتلررك مررن أسرراليب الش ِّ

 بمذاقه.
هرا مرن العالمرات المنظمرة للعالئرق الحياتيرة وقد شاركت عالمرات التَّررقيم ذات الخاصرية الل غويَّرة غير     

للمجتمرررع اإلنسررراني المرتبطرررة  باإلطرررار المعرفررري والبصرررري الرررذهني كونهرررا تتقررراطع جميعهرررا فررري تكررروين 
وحدات نفسريَّة تسرعف فري إدراك المعنرى وتحف ِّرز الروعي علرى اسرتيعاب القصرد والتَّعرالق معره ؛ فرأي فررق 

ررير يمكننررا أن نجررده إذا مررا مارسررنا نيَّررة ال  )اللففون األ مففر(مقارنررة بررين عالمررة الوقرروف اإلجبرراري فرري السَّ
 والفاصفلةاآلتري بعرد البرتقرالي فري مواصرلة االنطرالق ،  واللون األـضفرفي القرراءة   )البقطة( وعالمة 

في متابعة القراءة بعد سكون لفظي لبرهة زمنية. ولمثل هذا عمد الشعراء لتوظيفها في نصوصهم ولمثله 
رعراء الليبيرين كتقنيرات فنيَّرة  جعلت عالمات الترقيم أنموذجي الذي أبحث فيه عرن كيفيرة توظيفهرا مرن الش 

عري الحديث.   في النَّص الش ِّ
ل      ررعري( ، فهرري فرري األوَّ ويختلررف اسررتخدامها فرري الخطرراب العررادي عنرره فرري الخطرراب اإلبررداعي )الش ِّ

رري تقرروم بوظيفتهررا االعتياديررة وحسررب ، لكنَّهررا فرري الثَّرراني )ا ررعور إلررى الالشررعور ، فتنم ِّ ررعري( تخترررق الش  لش ِّ
عوريَّة ، عبر طر  تساؤالت عن جدوى وجودها.   انفعاالت المتلق ِّي ؛ فيتعامل مع النَّص وفق تجربته الش 

وحيررث إنَّ " الكلمرررات عالمرررات علررى نصررروص أخررررى . ومررن خرررالل تغيرررر الكلمررات ومواقفهرررا يتضرررُ    
( فررإنَّ العالمررات المنظمررة للسرريرورة العالئقيررة والتأويليررة لمركررب 1" )شرريء غيررر قليررل مررن أطرروار الثقافررة

الكلمرررات تفررررض قيمتهرررا فررري اللغرررة الشرررعريَّة كررردال إشررراري إيحرررائي باإليقاعرررات والمعررراني والمضرررامين . 
 ِّ راعر2)ر لة في لغة البكة()نستشهد على ذلك ، في هذه الوقفة النقدية بنص  الرذي  )يلفي الفََّّانفي(( للشَّ

 فيه : يقول 
 يا يباس الب غ في الطين يا مأوى الرقي 

 أـراني أشعل القبديل في ليل دروبي 
 والمغارات وظلماء الشقوق 

رق ..  ري ؟  وأ يل الفَّلج في الشَّ
طحية تكمن في لفظري اإلثبرات )نعرم( ، أو النَّفري )ال( ،        اإلجابة عن هذا االستفهام في القراءة السَّ

ررل( إال أنَّهررا مررن منظررور  رراعر )الُمرسِّ سرريميوطيقي تأخررذنا  إلررى مررا وراء الرروعي لتتوقررف بنررا مررع فكرررة الشَّ
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ررعريَّة ، حيررث إنَّرره يسررتفز عاطفررة المتلقرري ، ويهرري ِّج إحساسرره ليررنفض عنرره سرربات  المبثوثررة فرري تجربترره الش ِّ
كون والالمباالة ، فهو ال يريد منه أن يراه هو ؛ وإنَّما الذي يريده من المتلقي أن يُ  عمل بصيرته ليررى الس 

إلررى مررا لررم يقلرره ؛ فأنابررت عنرره العالمررة الترري  -عبررر دال -همترره المنثررورة فرري أحرررف الكلمررات ، فأحررال 
ررمت ( والعالمررة الجامعررة بينهمررا  أفصررحت عررن نفسررها مررن العنرروان : )الرحلررة = الحركررة( ر )الرربكم = الصَّ

مررة ، والطررين / عالمررة ، والرقيررق / )لغررة(. بررالتوازي مررع سلسررلة مررن العالمررات األخرررى : اليبررا. / عال
عالمة ، والقنديل المشتعل / عالمة ، والدَّرب والمغارات والشقوق المظلمرة والرثلج والشررق والحريرق كل هرا 
عالمات احتوتها عالمة نفسية واحدة هي ) ( . وقد بدأ االحتواء من الحرف األول )أ( حررف االسرتفهام 

رراعر الترري نقلهررا إلررى قصرردية فرري مفررردة )أترانرري(. وهررو مررا يجعلنررا  نتجرررأ علررى الفترروى النَّقديررة بقصرردية الشَّ
الررنَّص فخلررق قصرردية مزدوجررة تنمررو علررى ضررفاف العالمررات المتررواترة ، األمررر الررذي أجبررر المتلقرري علررى 
التفاعل معه وارتياد صوره وأخيلته لالهتداء إلرى عالماتهرا وبواسرطتها إلرى عمرق المعنرى . ونخلرص مرن 

المرراتي إلررى رؤيررة مقتضرراها : إنَّ العالمررة جررزءل مررن بنيررة اللغررة الشررعريَّة ، وليسررت ظرراهرة هررذا النرردب الع
( حيث يقول فري 3))وصايا الفقراء(شكلية وحسب ، ومن ذلك ر أيًضا ر االستفهام الذي ورد في قصيدته 

 المقطع الخامس منها : 
فل في ناظري  ق الطّ   ي دّ 
 يقول هل مات .. اليبير؟

 ئع .. موت الرّ جال بدايات رجال أيا طفلي الرا
 فال ـبكبي يو  ر يلي

 وارق  يلى إيقاع شعري 
ا .. إن ال رو  صعود  وا مل ال ر  صديق 

عود ابتالء  وإن العُّ
 وكلُّ الجبـو اقتراـ

 شموس ـقبّ ل جبهة المؤمبين دالفَّور  واالنتعار ..
 وقد طال انتظار الجبـو لمدّ  

 وليس للمدّ  ابتداء
 للمدّ  انتهاءوليس 
ررل ، وال      لقررد تضرراعفت قيمررة السررؤال مرررات ومرررات ، ولررم تكررن اإلجابررة بررر )نعررم( لتفرري بغرررض الُمرسِّ

ل إليه ... لقد تكثَّفت دالئليات السيميائيَّة على الوقرع الروظيفي الفن ِّري لالسرتفهام الرداخل فري  بقناعة الُمرس 
لغاية بالغية يراد لها أن تحاكي وبشدة منطقتي الشعور  العملية اإلبداعيَّة كدال على مفهوم لم يصرَّ  به
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فررل فرري نرراظري" و " يقررول هررل مررات .. الكبيررر  "  ق الط ِّ رراعر لررم يقررل" يحررد ِّ والالشررعور عنررد المتلقرري ؛ فالشَّ
حشرررًوا وتكل ًفرررا برررل ليوجرررد مرررن خرررالل االسرررتفهام تررروتًَّرا إيقاعيًّرررا نفسررريًّا كررران بمثابرررة عالمرررة ألزمرررت برررالوقوف 

ررلِّ إليرره فت واف ررق  نمررط والتَّررد بر ، لتحديررد مسررار التلقرري المفعررم بغنائيررة الحررزن المتناقررل بررين الرسررالة والمرس 
اط ررب )الطفررل( مررع المتوافقررات الطبيعيررة : )الطفولررة بدايررة ر المرروت نهايررة( ، وكالهمررا عالمررة علررى  الُمخ 

ر ال الظراهر اعتبار أنَّ اإليقاع موق  للشعور ومحف ِّز له على النمو والتنامي ؛ أمَّ ا العالمرة ) ( فكانرت الردَّ
علررى المرردلول المضررمر . وقررد اكتسرربت هررذه الفاعليررة بإدماجهررا فرري لغررة الشررعر ، حتررى صررارت عالمررة 
شعريَّة ، تأسيًسا على أنَّ " العالمة الشعريَّة تحول مختلف المستويات الدالرة مرن نحرو وصروت... إلرح ، 

 (.    1إلى أشياء شعرية" )
البين لنا أنَّ عالمرة التررقيم كغيرهرا مرن العالقرة ذات صرلة وثقرى بالفضراء االجتمراعي كمرا  إنَّه لمن     

ال فاعلية للعالمة الحمراء في األرض الخالء )الصحراء( ر مرثاًل ر فرإن عالمرة التَّررقيم ) ( أو ))(  )...( 
والمعنرررى ، هررري فررري مجمرررع غيرررر ذي معرفرررة بقواعرررد اللغرررة وأصرررول األدب والبالغرررة ، وترررداعيات اللفررر   

 إشارات غير فاعلة وال مؤثرة في الفهم.
ويحرررق لنرررا أن نعتبرررر أن العالمرررة تصرررلُ أن تكرررون المعرررادل اللفظررري للمعنرررى بمرررا تملرررك مرررن حمررروالت    

الداللررة ، ونتجرراوز الكتابررة إلررى مررا وراء الكتابررة فنجعررل للفررراغ قيمررة تعبيريررة تعررادل االمررتالء ، وهررو بهررذه 
الوصفي اللفظي حتى ولو انره لرم يلترزم أداة بعينهرا األمرر الرذي يجعلنرا نتخرذ  يدخل في نطاق االستحقاق

م  في نّ   أ مد يمران السياق عليه دليال ، وهو ما نستشهد عليه  داالمتالء والفراغ ، والعوت والعَّ
 الذي يقول فيه: 5بن سلية " أنا ... وأن "

... 
 نَّي  ال تر ين قديس ممليتي

 دأظفاري ...
 للهول !! لة يظهر سوى شيطاني العاري فيا 

 ك لك كب  يا ولدي 
 وكان أبوك مغترب ا
 كغربة لون ييبيك
 وكب  ـطيئة أـرى 

 وذنب ا دون مغفر  ...!!
ا بال ذنـ  ألني لة أكن أبد 

 ولة أضرع  يالنية إلى ربي ..!!
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 فيل البَّاس ـطاؤون ... لين كلهة يب ى
 سواي أنا

 فلة أـل  لمغفر 
 أن ى ...!! ولة أـل  ليي

مررن البرردء لررم يشررأ الشرراعر أن يفصررُ عررن شخصررية المررتكلم لكنرره أشررار إلررى أهميررة معرفتهررا والعلررم       
بمررن تكررون ؛ فررأوعز إلينررا أن افعلرروا ذلررك عبررر اسررتفزازنا بعالمررة الترررقيم )...( عالمررة الترررك الترري كانررت 

ًرا ، وهرذا مرا يفسرر لنرا االشرتغال ضمن المكرون الررئيس للعتبرة الرئيسرة )العنروان( فحضررت السريمياء مبكر
ررعورية الترري قاسررى  المكثررف علررى عالمررة التعجررب األمررر الررذي نرررى فيرره داال قوًيررا علررى عنررف التجربررة الش 
رراعر كثيررًرا ؛ إذ كرران الحرردث ررررر المصرروَّر شررعريًّا ررررر صرردمة رهيبررة لرره ، األمررر الررذي جعلرره يتخيررر  منهررا الشَّ

ها )المعررراني( أكثرررر وقًعرررا ، وأبلرررا  تصرررويًرا لعمرررق المأسررراة ، األقررردر األلفررراظ القويرررة الوقرررع لتكرررون مررردلوالت
اسررتنفاًرا للررنفس لطررر  تسرراؤالت عررن حجررم المعانرراة ومررداها وأسرربابها ؛ لنتسرراءل: مررا جرردوى هررذا الكَّررم مررن 
ررل ،  ل األمررر مررن مجرررَّد قررراءة نررص  شررعري   ، إلررى محرراوالت البحررث فرري نفسرريَّة الُمرسِّ العالمررات   فيتحرروَّ

ررع  كرران منرره وعليرره. فتتجلررى  ونمررط بيفترره ، وتحديررد معررالم واقعرره الررذي نرردرك بخطرراب العالمررات أنَّ التَّف جَّ
 على امتدادي : السواد والبياض سيميائية متضادة تضاًدا كليًّا : 

 أ ف سيميئيات : الق و  والعبل / البَّع / األظفار ف الهول ف شيطاني العاري / ال نـ
 رقة : قديس / ولدي / أبوك / مغترب ا / لون ييبيك / مغفر .ـ ف سيميئيات اللين وال

رراعر إلررى      وقررد واكبررت عالمررات التَّعجررب هررذا الكررمَّ مررن العالمررات لتكررون جميعهررا الحامررل ألفكررار الشَّ
وعري المتلقري ، والمؤكرردة لهرا كبنيرات متحركررة داخرل الررنَّص ، ومحركرة للمتلقري ليررنغمس فري االضررطراب 

اعر أوجاعه التي اخترار الحواريرة برين أقررب ثنائيرة إنسرانية وأعمقهرا )البنروة واألبروة الشعوري فيشاطر الشَّ 
ل على شدة أثرها في استدران عاطفة المخاطب قبرل عقلره  واألمومة( ليسكب عبرها لواعج ذاته التي يعو ِّ

 مة.       فيأخذهما إلى حيث شاء من بالغة في اللغة والصورة باالتكاء على القيمة التفاعلية للعال
ررعري الررذي جعلرره الشرراعر لطفرري عبررد اللطيررف عنوانررا لديوانرره       )قففراءات فففي وبانتقالنررا إلررى الررنَّص الش ِّ

والذي سبق أن تعاطينا مع ما يشع بره الغرالف مرن قصرديات حمالرة كثيرر مرن الردالالت  6كل سبدداد (
قراع األفكرار يتشركل أساًسرا تشركال لغوًيرا واألفكار التي شركلت إيقاًعرا مرادًفرا نقررأ بره المحتروى ؛ إذ " إن إي

  7بوصف أن اللغة رموز تثوي في التراكيب"
اعر قد ربط بينه وبين نص   سابق له بجعل عنوان النَّص السابق      8)أسميتها سفبدداد !(ونجد أنَّ الشَّ

. هرذا فري المقرام األول  )قراءات ففي كف  سفبدداد (هو السطر الشعري األول في النَّص الالحق الجرامع
تعرررالق نصررري ومرررن ثرررم تكثيرررف فنررري دال علرررى متغيررررات التجربرررة ؛ ففررري البيررران الشرررعوري األول العنررروان 
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ا فرري لكنرره لررم يفعررل عرردم اسررتخدمها هرري نفسرره)أسففميتها سففبدداد !( قففد أيقففـ الجملففة دعالمففة ـعجففـ 
 مضمون النَّص اآلخر : 

 وأسميتها سبدداد 
 كان  مفاال من الم ت يالت

 ُيشرق مبي ،
 ويب ث يبي

 ـجلَّ  ـماثيل كل العرائس
 لة القها بيبهن

 فما كان للطين شأن
 وما كان يغبي

 وأقبل  األيين المشتهاه 
 وما في التمبي

 إناث ا ـباثرن مفل ال واسن
 ما بين سلوى ومن ...

 يردن اسمها
 يا ل اك التجبي! 
 وأق ة أن أبديته 

 ثة أـفيته:
 بين  لمي وبيبي

 فييل اهتدى طيفها
 للمبابئ ما بين قلبي وييبي؟

ونحرررن نقررررأ الرررنَّص لنباشرررر التحليرررل البرررد أن يسرررتوقفنا أمرررُر طرررارئ علرررى الجملرررة األولرررى رررررررر التركيرررب      
الشررعري األول الررذي هررو رررررر كمررا انتبهنررا  اللغرروي الشررعري األول رررررر أال وهررو الحرررف المضرراف إلررى السررطر

وهررذا الحرررف )الصرروت( هررو  )أسففميتها سففبدداد !( فررذكرنا رررررر عنرروان لررنص آخررر لكررن برردون حرررف الررواوا 
عالمة كونه دااًل له مردلول وهرو الصرلة الشرعورية برين تجرربتين . ولرم يكترفِّ بهرذا التغييرر فقرط  فري هرذا 

لكنره مضراد لره ، إذ جراء هرذه المررة برالنقص ؛ فقرد اختفرت عالمرة التركيب اللغوي بل ألحقه بتغيير آخر 
التعجررب مررن الجملررة األولررى )األصررل( ومرررد ذلررك إلررى السررياق حيررث اسررتغنى بصرروت الررواو فرري إسررتثارة 
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المتلقرري عبررر اسررناد سرريرورة التعجررب إليهررا لُتلررت قط عبررر حاسررة السررمع برردال عررن حاسررة البصررر ، لتتراسررل 
 اق الداللة.الحوا. فتتعاضد في استنط

وال يعني عدم إثبات عالمة التعجب في البدء االستغناء عنها وعرن غيرهرا مرن العالمرات فري برث مرا    
يخررتلج فرري وجدانرره بشرركل يمكنرره مررن اختصررار القررول وتكثيررف المعنررى ، فلجررأ إلررى عالمررات ترررقيم أخرررى 

 مثل الفاصلة بعد قوله:
 كان  مفاال من الم ت يالت

 ُيشرق مبي ،
 ويب ث يبي

كرران هررذا التوظيررف داللررة علررى انحصررار المعانرراة والعجررز فرري مكرران واحررد يمثلرره هررو ؛ فالمسررتحيالت    
التري تشرررق منرره ررررر فرري الوقررت عينره ررررررر تبحررث عنره ، فرري تنرراقض غيرر مقبررول إال فرري عرالم الشررعر ، ومررا 

ُ  له به من تجاوز للعقل والواقع إلى العاطفة والمثال )الخيال( ، فكانرت ا لفاصرلة هري العالمرة الدالرة ُسمِّ
علررى هرررذه الصرررلة ، النافيررة لهرررذا التنررراقض. وبعرررد حررين ، وبعرررد مسرررافات مسرراحتها بضرررع أسرررطر شرررعرية 
راعر بعالمررة أخرري )...( ليسرتنهض الطاقررة الذهنيرة عنرد المتلقرري كري ينروب عنرره فري إكمررال  يسرتعين الشَّ

 السطر الشعري بما يوافق السياق ، ويتمم المعنى، فقال: 
 في التمبيوما 

 إناث ا ـباثرن مفل ال واسن
 ما بين سلوى ومن ...

 يردن اسمها
 يا ل اك التجبي!

رراعر قررد اسررتعان بالعالمررة الدالررة ليرروحي إلينررا أن افتحرروا أبررواب الررذاكرة وابحثرروا فيهررا     واضررُ لنررا أن الشَّ
عمَّا ُحفِّ  فيها من قول مطابق أو مشابه كان قد مررَّ بنرا وهرو علرى علرم بره ؛ فنسرتجيب فنقرف مرع قرول 

ل رري كُ  ل نررا ع  ل رري ُكُم ال غ مررام  و أ ن ز  ظ لَّل نررا ع  مررا ظ ل ُمونررا م تعررالى )و  نرراُكم  و  ق  ز  ررا ر  ررن  ط ي ِّبرراتِّ م  ررل وى ُكُلرروا مِّ ررنَّ و السَّ ُم ال م 
) لُِّمون  ُهم  ي ظ  لكِّن  كاُنوا أ ن ُفس  و 

. لقد أراد لهذه العالمة )الترك/ الحذف( أن تقوم مقام اللفر  لتكرون عالمرة  9
، وتررراوده الغايررة الفنيررة عررن أن  دالررة علررى مررا ألزمترره تجربترره الشررعورية بررأن يقولرره لكنرره لررم يرررد النطررق برره

نمأل نحن الفراغ لكن بما يعبر عمَّا في خاطره مما ترك بعض أثر منه داال عليه )المن والسلوى( كإشارة 
را نعلرم أنَّ المرن والسرلوى غرذاءان أنزلهمرا م جرزاء عظيًمرا  منه إلى ما يتوقعه منَّا من تقدير للمقول ؛ فلمَّ

راعر قرد تررك لنرا أن تخيرل مرا فيره مرن نعريم شرعوري كرلم علرى قردر تعبيرره لطائفة من خلقه ، نعلم أنَّ   الشَّ
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وتصويره للواقعرة الشرعورية الفياضرة ، ونحرن لرن نتخيرل واقعرا غيرر مالئرم لقيمرة العالمرة المسرند إليهرا مرا 
 قبلها. 
مرا يليهرا ويمكن من باب تأويل ضعيف أن نرى أن )سلوى( اسم علم ، وم ن  أداة اسرتفهام لرم يصرر  ب   

ففضررل أن يترررك  " وَمففنه هففن فففي شففكل وُيمففر سففلوى ... "ممررا هررو ذي صررلة بوظيفتهررا كررأن يقررول : 
المكرران فارًغررا ليشررغلنا بررالتفكير فرري فتنررة سررلواه ومررن هررن كمثلهررا . نقررول هررذا استفناًسررا بالعالمررة األخرررى 

سررابق لهررا فرري األسررطر الشررعرية الملحقررة بالتركيررب المعنرروي اليففا لفف اك التجبففي!( التَّاليررة ))( فرري الجملررة )
السابقة األقرب لها : حيث إنَّ التعجب مبني على الفعل الذي قبله الصرادر عرن اإلنراث المتنراثرات مثرل 
السواسرن مرا برين سرلوى ومرن ؛ فإنَّره يقبرل منَّرا أن نرذهب إلرى مرا وراء قصردية الرنَّص ، إذ ال ينبغرري " أن 

( ومرع 2هر سريميائي أو محايرد فري نسرج الخطراب أخرر." )يكون الحيز ] ما بين العالمتين [ مجرد مظ
هرذا فإنَّنررا ُنقررُر بررأن التأويررل األسربق هررو األصرروب كونرره األقرررب. وُنقررر  برأن مررا وصررلنا إليرره مررن تخمينررات 
وتخررريالت كانرررت عالمرررات التررررقيم )الفاصرررلة رررررررر التررررك رررررررر التعجرررب( السررربب المباشرررر فيررره بمرررا حملرررت مرررن 

 دالالت.   

 ـاـمة

رل إلرى القصردية     رر فُيغنري ، ويرؤول فُيوصِّ النَّص الموسوم بالشرعرية قابرل ألن ُيقررأ مفررًدا فُيمتِّرع ، وُيفس 
اعر أن تتحقق ، بعد أن حقَّق لها وسائل ُتم كُِّن من استخالصها من مكونات النَّص التي  التي أرادها الشَّ

األفقرري . ولكرري يصرروغ البررد لرره مررن أداة تبرردأ مررن صرروغ العنرروان ، ومررن ثررم الررنَّص باتجاهيرره : العمررودي و 
تكررون هرري المررادة الترري يسررتطيع أن ُيشرركِّل منهررا مررا يرمرري إليرره مررن غايررة ، ولرريس مررن مررادة أوليررة والزمررة 
للشعر أسبق وأتم وألزم من الكلمة ، وهذه الكلمة هي ُمر ك بل حاصل جماع حروف )أصروات( ، ومرن ثرم 

له من أن يمر إلينرا عبرر ثنائيرة اللفر  والمعنرى اللرذين رررر مرن هي بمثيالتها أسا. كل ِّ تركيب لغوي ال بد 
 خالل البراعة في توظيف أحدهما لآلخر ررر يكون التركيب ذا قيمة. 

رراعر ؛ فالشرراعر متعرردد التجررارب الشررعورية ، وبتعررددها تتعرردد     ررعري الواحررد سررمة الشَّ ولرريس الررنَّص الش ِّ
رعرية ، لرذا فرإنَّ اإلنتران اإلبر داعي عنرده مترواتر إال إذا تردخل عامرل خرارجي فكران حراجًزا برين التجربة الش ِّ

راعر أن  التجربتين : الشعورية والشعرية ، وهذا لم يحدث إال نادًرا في سريرة الشرعر العربري. مرن شرأن الشَّ
يرصد األحداث بعين شعوره ، ثم ينسجها على هيفة لوحة فنية خطوطها وألوانها الكلمرات . ومرن جمراع 

الررديوان الررذي ر فرري الغالررب ررررر يكررون غالفرره عتبررة اولررى لمررا أبرردع الشرراعر مررن نصرروص  النصرروص يكررون 
 أودعها صفحاته ، مثلما رأينا مما اتخذناه عينة لبحثنا.
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إنَّ الشاعر الليبري رررر اسرتناًدا لمرا قرأنرا وحلرل لره مرن نصروص شرعرية رررر لرم نسرجل عليره أنَّره يفررق عرن    
ل بالطاقة الشرعرية إلرى مرداها األقصرى ، األمرر الرذي جعلره حريًصرا غيره من الشعراء في السعي للوصو 

علررى مجرراراة اآلخرررين مررن الشررعراء فرري البحررث عررن أنسررب األسرراليب لتقررديم األلفرراظ وهرري مشرربعة بررالثراء 
البالغي الفني إلثرراء المعراني . ولرم يقرف بره البحرث عرن األلفراظ برل تجاوزهرا إلرى كرل ذي اسرتخدام فري 

المعنوي مما له إسهام في التوصيل  والتوضيُ كعالمات الترقيم ررر مرثال ررر فكرل عالمرة التواصل المادي و 
منها إشارة ، وكل إشارة تتضمن معنى اللف ، بذلك تكون كل عالمة ترقيم دااًل ينبئ السياق عن مدلولره 

مرن  ؛ فيستطيع المتلقي فك شفرات كل عنصر من العناصرر المكونرة للرنَّص الشرعري فيصرل إلرى مبتغراه
د من أي عمل إبداعي.   متاع العقل والرو  وهذا ما ُين ش 

 التوصيات:
 ررررر إعادة القراءات النقدية لإلبداع الشعري في ليبيا وتوسيعها وتكثيفها.
 رررررر دعم المبادرات الهادفة إلى نشر األدب في ليبيا ، والتعريق به.

 الليبيرررررر اإلسراع بإنشاء الم جم ع النَّقدي 
 ررررر توجيه الباحثين إلى تناول األعمال الشعرية في كتاباتهم ودراساتهم األكاديمية.

 المعادر والمراجع:

 القرآن الكريم •
 علي الفزاني : ديوان :  •

ار الجماهيريَّة للنشر والتَّوزيع واإلعالن ، ط  م .1/1994ررررر أرقص حافيا ، الدَّ
 م1/1984ليبيا ، ط –طرابلس  –المنشأة العامة للنشر والتَّوزيع واإلعالن ررررر دمي يقاتلني اآلن: 

 م 2004/  1أحمد عمران بن سليم :ديوان أمشان،منشورات تنمية اإلبداع الثقافي ر الجماهيرية رر ط •
راشد الزبير السنوسي : ديوان البو  بما ال يقال، منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة واإلعالم،  •

 م.  2007 /1ط
لطفي عبد اللطيف : ديوان قراءات في كق سندبادة ، منشورات تنمية اإلبداع الثقافي ر الجماهيرية رر  •

 م .2004/  1ط
إلهام أبو غزالة )دكتور( . علي خليل: مدخل إلى علم لغة النص ، الهيفة المصرية العامة للكتاب ،       

 م.1999/   2ط
 العربية " نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب    الطاهر بو مزبر : أصول الشعرية •
 م1/2007الشعري"الدار العربية للعلوم رر ناشرون " منشورات االختالف ررر بيروتررر لبنان ،ط   
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سمير سعيد حجازي )دكتور(: النظرية األدبية ومصطلحاتها الحديثة . دار طيبة للنشر والتوزيع  •
 م. 2004والتجهيزات العلمية ، د. ط  / 

صالُ هويدي )دكتور(: النقد األدبي الحديث " قضاياه ومناهجه " ، منشورات جامعة السابع من  •
 م.1997/  1أبريل   ر ليبيا ر ط

 عبد الملك مرتاض )دكتور(: التحليل السيميائي للخطاب الشعري . منشورات اتحاد الكتاب العرب ر      •
 م 2005دمشق ر د.ط /      
 جم السيميائيات . الدار العربية للعلوم ناشرون ، منشورات االختالف ر الجزائر ر  فيصل األحمر : مع •

 م .2010/  1ط     
 مجموعة كتاب : مدخل إلى مناهج النقد األدبي " عالم المعرفة" سلسلة كتب ثقافية شهرية  •

 ضوان ظاظام.تر.د. ر 1997/ 221يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ر الكويت:ع     
محمد صابر عبيد )دكتور( : العالمة الشعرية " قراءة في تقنيات القصيدة الجديدة " ، عام الكتب  •

 م.2010/  1الحديث ر اربد ر األردن ، ط
القصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية والبنية اإليقاعية ، اتحاد  الكتاب العرب ر دمشق ر سوريا ررررر  

 م.2001، د. ط / 
مصطفى ناصف )دكتور(  : اللغة والتفسير والتواصل : سلسلة " عالم المعرفة" ، المجلس الوطني  •

 م .1995/  193للثقافة والفنون واآلداب ر الكويت ر ع : 
 :الهوامش

                                                           

د. سرررمير سرررعيد حجرررازي : النظريرررة األدبيرررة ومصرررطلحاتها الحديثرررة . دار طيبرررة للنشرررر والتوزيرررع   (1)
 . 115م ، ص 2004والتجهيزات العلمية ، د. ط  / 

د. محمرررد صرررابر عبيرررد  العالمرررة الشرررعرية " قرررراءة فررري تقنيرررات القصررريدة الجديررردة " ، عرررام الكترررب   (2)
 .45م، ص 2010/  1الحديث ر اربد ر األردن ، ط

د. مصطفى ناصف  : اللغة والتفسير والتواصل : سلسلة " عالم المعرفة" ، المجلس الوطني   (1)
 .78م ، ص 1995/  193للثقافة والفنون واآلداب ر الكويت ر ع : 

رر الطاهر بو مزبر : أصول الشعرية العربية " نظرية حازم القرطاجني في تأصيل الخطاب الشعري"  1
 .36م ، ص 2007/  1لوم ر ناشرون " منشورات االختالف ر بيروت ر لبنان ، طالدار العربية للع

ر  د. إلهام أبو غزالة / علي خليل: مدخل إلى علم لغة النص ، الهيفة المصرية العامة للكتاب ،  1
 .193م ، ص1999/   2ط
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مجموعرررة كتررراب : مررردخل إلرررى منررراهج النقرررد األدبررري " عرررالم المعرفرررة" سلسرررلة كترررب ثقافيرررة شرررهرية  (1) 
م.  ترجمررة د. رضرروان 1997/  221يصرردرها المجلررس الرروطني للثقافررة والفنررون واآلداب ر الكويررت: ع 

 .209ظاظا ، ص 
 (  د. صالُ هويدي : النقد األدبي الحديث " قضاياه ومناهجه " ، منشورات جامعة السابع من 2)

 م.1997/  1أبريل ر ليبيا ر ط    
 
 
د. مصطفى ناصف  : اللغة والتفسير والتواصل : سلسلة " عالم المعرفة" ، المجلس الوطني   (1)

 .78م ، ص 1995/  193للثقافة والفنون واآلداب ر الكويت ر ع : 
ار الجماهيريَّة للنشر والتَّوزيع واإلعالن ، ط  (2) م ، ص 1/1994علي الفزاني : أرقص حافًيا ، الدَّ

43. 
ليبيا ،  –طرابلس  –ي  : دمي يقاتلني اآلن ، المنشأة العامة للنشر والتَّوزيع واإلعالن علي الفزان  (3)
 . 109م. ص 1/1984ط
 
فيصل األحمر : معجم السيميائيات . الدار العربية للعلوم ناشرون ، منشورات االختالف ر   (1)

 .64م ، ص 2010/  1الجزائر ر  ط
/  1ان( منشورات تنمية اإلبداع الثقافي ر الجماهيرية رر طرر أحمد عمران بن سليم : أمشان )ديو  5

 .23م  ، ص2004
رر لطفي عبد اللطيف : قراءات في كق سندبادة )ديوان(  منشورات تنمية اإلبداع الثقافي ر الجماهيرية  6
 . 61م ، ص 2004/  1رر ط
والبنية اإليقاعية ، اتحاد الكتاب  رر د. محمد صابر عبيد : القصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية 7

 .53م ، ص 2001العرب ر دمشق ر سوريا ، د. ط / 
 .55رر لطفي عبد اللطيف : قراءات في كق سندبادة )ديوان( ص  3
 
 
 .57سورة البقرة : اآلية   (1)
د. عبررد الملررك مرترراض : التحليررل السرريميائي للخطرراب الشررعري . منشررورات اتحرراد الكترراب العرررب ر   (2)

 .28م، ص 2005دمشق ر د.ط / 
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 الشعر الليبي الفصيح موضوعاته وقضاياه
 

 د.عبد السالم أبوبكر شفشوف

 كلية التربية براك الشاطئ

 جامعة سبها

 

 تقديم

علم العالمات في المشهد  فرديناند دوسوسيريشغل علم السيميائيات أو كما يسميه العالم السويسري 
الفكري المعاصر اليوم مكانة مميزة، فهو علم يستمد أصوله ومبادئه من مجموعة كبيرة من الحقول 

المعرفية كاللسانيات والفلسفة والمنطق والتحليل النفسي واالنتربولوجيا، وهذا العلم ال يهتم بحقل معرفي 
 بعينه،بل بكل مجاالت الفعل اإلنساني.

لمنطلق فإن سيميائية العنوان في النص الشعري أداة لقراءة كل مظاهر السلوك اإلنساني بدءا فمن هذا ا
من االنفعاالت البسيطة التي تعتري بني االنسان مرورا بالطقوس االجتماعية، وانتهاء باألنساق 

 االيدلوجية الكبرى.

عالقاتيه بغييرف فيإن كيل  وبما أن  الشعر نتاج إنساني يعبر عن المحيي  اليذي يميارس فييه اإلنسيان
مييا يشييير إليييه األديييا أو الشيياعر سييواء أوييان مباشييرا أو  ييير مباشيير ميين يييالل ت يييرف لعنيياوين دواوينييه 
وقصييائدف ومييا تحملييه لغيية تلييم القصييائد ميين إشييارات ورمييو  يييديل فييي إ ييار علييم السيييميائيات أو علييم 

اؤالت ت ييص ميييا ينييتن بييه اإلنسيييان العالمييات، وهييذا العلييم  ليييه قواعييدف فييي إنتييياج المعنيي  ميين ييييالل تسيي
معانيه؛ إذن  فموضوع السيميائية األول واألساس هو المعن  وأشكال وجودف، كما أنها الطريقة التي يتم 
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بها استهالك هذف المعاني،ولكن كيف تتحدد تلم المعاني التي ينتجها اإلنسان فيقوم األدييا أو الشياعر 
 ية في بنية مقوالتية تعتمد االستعارة أو الترميز؟حينئذ برصدها والتعبير عنها بعالمات لغو 

والشاعر العربي في ليبيا ليس استثناء عما ينتجه  يرف من الشعراء ويعبر عنه بعالمات سييميائية 
لعناوين قصائدف التي ينتن بها معانيه يمكن أن تسهم في الكشيف عين يصوصيية هيذا الليون مين النتياج 

هم وتحديد  ريقة التعامل معه؛ ألن النص المنتن وحيدف مين يحيدد  بيعية الفكري،وما ُيَمك ُِّن اآلير من ف
تعامالت اآلير معه، من واقع فهمه ألبعاد فلسفته لمجرييات ذليم الواقيع مين جهية، وأبعياد رؤى صياحبه 

 للعالم من جهة ثانية.

آليية وسيميائية العنوان تديل ضمن اآلليات التي تحكيم الينص األدبيي وتسيهم فيي إنتياج شيعريته، و 
ميين آليييات التعبييير عيين اليينص الواقييع تحتييه العنييوان، السيييما كونييه عتبيية ميين عتباتييه، ميين يييالل تعريفييه 

 والوظائف التي يقوم بها 

 أهداف الدراسة:
تهدف دراسة )سيميائية العنوان في الشعر الليبي( إلٰ  محاولة التعا ي مع قضايا إنتاج المعن  لعناوين 

ي في ليبيا  من يالل العالمات التي أتت بها الشاعر الليبي دواوينه بعض ما جاء عليه الشعر العرب
 وقصائدف لمحاولة تحديد أو مقاربة هوية ويصوصية  إبداع هذف المنطقة، و بيعة وجهته .

 إشكالية الدراسة
 تنطلق إشكالية الدراسة من تساؤل محوري تنبثق عنه تساؤالت فرعيه جاء علٰ  النحو التالي:

فالتساؤل الرئيسي لماذا يلجأ الشاعر العربي في ليبيا إلٰ  الت في وراء عناوين تحمل عالمات سيميائية 
 قد ت دع القارئ ؟

ومن التساؤالت الفرعية المنبثقة من السؤال الرئيس هل لجوء الشاعر العربي في ليبيا إلٰ  اسلوب 
ن قبل اآلير،أم أنه وعي جديد بما يجا سيميائية عناوين قصائدف هو يوف المراقبة المشددة عليه م

أن تكون عليه عناوين الشعر الحديث والمعاصر الذي بات يعكس مجريات الواقع  ير الواضح في 
تعا يه مع ما يجري، أم أنه  ريقة من  رق رؤيا العام من يالل اسلوب قديم متجدد في تجديد الوعي 

قضايا المعن  الذي تتبناف المدرسة السيميائية في  النقدي من يالل إعادة النظر في  ريقة التعا ي مع
فلسفة أصحابها في المجال األدبي علٰ  أنه تيار فكري إلثراء الممارسة النقدية المعاصرة لتصنيف 
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الوقائع الفنية وفهمها وتأويلها؟ أم أن الشاعر العربي في هذا القطر بات يدرك ما يتطلبه الشعر من 
 القضايا بل حت  علٰ  مستوى البناء الفني وما إلٰ  ذلم؟تجديد ليس فق  علٰ  مستوى 

اقتضت منهجية الدراسة التطبيقية االنطالق من مقاربة سيميائية علٰ  أربع يطوات  منهج الدراسة:
 والتالي:

 القراءة السياقية له )الداخلية والخارجية( –وظيفته  –داللته  –بنية العنوان 

 تقسيمات الدراسة

محورين: أحدهما نظري تم تسلي  الضوء فيهعلٰ  مصطلح السيمائية وتصوراتها  جاءت الدراسة في
المؤسسة لها وأهم مؤسسيها وموضوعاتها ومنطلقاتها الفلسفية عند منظريها، وآير عملي حاولنا ت ير 

 محمد الشلطامي. -نماذج من دواوين بعض الشعراء الليبيين علي الفزاني
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 المحور األول: الجانب النظري 

 أوال: السيميائية التعريف والمفهوم

 مفهوم السيمائية في اللغة

َياء، بياء  ائدة: لفظان »ورد في لسان العرب البن منظور في مادة )س.و.م( يمِّ يَماء والس ِّ أن الس ِّ
يَماُهْم فِّي  وقد ورد في كتاب هللا  (1)« مترادفان لمعن  واحد ييَما(. لقولهتعال  : ﴿سِّ بال همز،)سِّ

ُجودِّ﴾ م مِّ ْن َأَثرِّ السُّ ُوُجوههِّ
يَماُهْم﴾(2)  .(3)، وقوله:﴿َتْعرُِّفُهم بِّسِّ

يَماُء في معاجم اللغة: هي العالمة، أو الرمز الدال عل  معن  مقصود؛ لرب  تواصٍل ما،  والس ِّ
 ر، فال صدفة فيها وال اعتباط.فهي إرسالية إشارية للت ا ا بين جهتين أو أوث

َمُة، وقد يج َمُة: التي َعَلْيَها الس ِّ َياُء: الَعاَلَمُة، والَ ْيُل المَسوَّ يمِّ ْيَماُء والس ِّ َيَمُة والس ِّ َوَمُة والسَّ يء والسُّ
َياُء ممدودين، وأنشد ابن عنقاء الفزاري)ت يِّمِّ ْيَما والسَّ  ق هي( من الطويل:2السَّ

الالالالالالالالاُ     م   ِبالُحْسالالالالالالالالالِع ي اِفع الالالالالالالالالا  ُغالالالالالالالالاُم ر 
 

الالالالالْر   ل الالالال  ال     ـ  َص   ل الالالالُه ِسالالالالاليمي اُء ال ت ْلالالالالال
ِفالالالي  لِصقالالالْ  ف الالالْو   ن ْحالالالالرِِ  و  ـُ الالالالا  يل الالالَّ نل الَلر   ك 

 
الالالْر   م  ْجِهالالالِه الق  الالالعر ي  وِفالالالي و  ِجيالالالِدِ  اللِص

(4) 
ا   : مفهوم السيميائية اصطاح 
دراسة حياة العالمات » االصطالح هي: والسيميائية أو السيميولوجيا في أقل مفهوم لها في 

وشف واستكشاف لعالقات داللية  ير مرئية من يالل » وفي حقيقتها (، 5)«دايل الحياة االجتماعية 
التجلي المباشر للواقعة، إنها تدريا للعين عل  التقاط الضمني والمتواري والمتمن ِّع، ال مجرد االوتفاء 

  . (6)«ات المتنبتسمية المنا ق أو التعبير عن مكنون
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 ثانيا:الت ورات األول  المؤسسة للسيميائية وأهم مؤسسيها في الَقافتيع الغربية والعربية

 ferdinandهي(1857)تدوسوسير فرديناندأما عن تصوراتها المؤسسة لها فيعتبر العالم السويسري 
de seussure هي(1839)ت شارل ساندر زبورس،والفيلسوف األمريكي Charles sandersce في

بي علم العالمات وقد أ لق عليه جيرار جني القرن الماضي من أبر  مؤسسي هذا العلم،فأ لق عليه 
فسماف  بيرساسم السيمولوجيا أي دراسة حياة العالمات دايل الحياة االجتماعية، أما سوسير

 اص بالعالمات والدالالت علٰ  العلم الجون لوكالسيميو يقا، وهذا  المصطلح استمدف من العالم 
من تبني فكرة في حين جاء منطلق الثاني،(7)والمعاني المتفرعة من المنطق الذي اعتبرف لوك علم اللغة 

رؤية جديدة في التعا ي مع الشأن اإلنساني وصيا ة ت ومه وتحديد حجمه وقياس امتداداته فيما »
عن  المنبثق عن التدايالت النصية المتعددة ) ، وهذا العلم في أبعاد أ وارف يبحث في الم(8)«يحي  به

 السيرورة التي تنتن وفقها الدالالت(وأنماط وجودها.

وقد استمد هذف العلم أصوله من عدة حقول معرفية أسهمت في إنتاجه كعلم اللسانيات والمنطق 
، إال أن له يصوصية مستقلة كانت سببا وراء (9)والتحليل النفسي واالنتربولوجيا، وشت  أنواع المعرفة 

أما حدودف الزمنية  (10)« امكانية استقالل الواقعة اإلبال ية عن السيرورة الداللية ومنطقها»إنتاجه وهي 
التي ظهر فيها فكانت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينوليست مرتبطة بحقل معرفي 
بعينه، بل  تديل السيميائية في كافة مجاالت الفعل اإلنساني،بداية من االنفعاالت البسيطة ومرورا 

 كبرى؛ ولكن هل لها جدور في ثقافتنا العربية؟بالطقوس االجتماعية وانتهاء باالتساقات األيديولوجية ال

يمكن تبني إشاراتها في الثقافة العربية من واقع اهتمام األقدمين بالعالمة ومكوناتها و رق إنتاجها في 
محاوالتهم لفهم أسرار الدالالت التي ينتجها اإلنسان في انفعاله مع محيطه،وفي حديثهم أيضا عن 

يلي  ير المرئي من يالل الوجه المتحقق؛ ألنهم أحسوا أن ما يعرض وحدة التجربة وانسجامها الدا
 أمام الحواس شيء وما يتم التعرف عليه واإلحساس بمنطقه شيء آير.

فما الناقة واألثافي والسفع ومعرس مرجل وأم الحويرث وجارتها أم الرباب و يرها مما عرضته القصيدة 
قامات في العصر العباسي، واألسا ير وبعض استحضارات القديمة، وال مرة وبركة المتوكل وأسماء الم

التاريخ كالبسوس والمهلهل والسندباد و يرها في العصر الحديث والمعاصر ليست سوى عالمات 
سيميائية تحمل في  ياتها أبعاد عميقة في إحساسات مبدعيها حاول أصحابها النفاد منهاإلٰ  أبعاد 

 هم للعالم.تجاربهم وأعماق رؤاهمالحالمة، ورؤيت
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اتها  ثالَا: موضـو
مادام موضوع السيميائيات  األول واألساس هو المعن  وأشكال وجودف، فهذا يعني أنه ال يهتم بعلم 

من هنا يمكن القوألنها مجال لكل  -أي المعن  وأشكال وجودف–بعينه،فكل العلوم يهمها هذا األمر 
تها ونتائجها فهي تركز في تطبيقا»العلوم، وشت  أنواع المعرفة، أي بكل مجاالت الفعل اإلنساني، 

ابتداء من ممارسات االتصال الحيواني البدائي،وانتهاء بأوثر أنظمة االتصال اإلنساني تعقيدا وتشابكا 
وتركيبا مثل لغة األسا ير والشعر واألدب عامة، وعلوم اللغويات واألنتربولوجية والسوسيولوجية 

 .(11)« نية بصفة عامةوالرياضة والمنطق الفلسفي والرياضي، والعلوم الطبيعية واإلنسا

تنبع منطلقاتها الفلسفية عند بعض منظريها من أن اللغة هي المادة  رابعا: منطلقاتها الفلسفية:
األساس للعالمات والعالقات في كافة األنشطة الفكرية والسلوكية، واللغة هي منظومة العالمات التي 

ئذ إدراك المعن  من الوجود والحياة نفسها، البد أن يستوعبها اإلنسان ويدرك أبعادها حت  يتسن  له حين
فالرسالة التي ينقلها المرسل إلٰ  متلق ال يمكن أن تصل إال إذا كانت قائمة علٰ  قواعد ودالالت »

 (12)« متعارف عليها، تجعل العالمة معروفة عند المتلقي

 ج سيتم تحديدها.وهذا ما ستحاول هذف الدراسة الوقوف عليه في الدراسة التطبيقية من يالل نماذ
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 المحور الَاني: دراسة تط يقية ـلٰ  نماذج مع اللعراء
قبل السبر في أ وارٰ  نماذج من عناوين دواوين بعض الشعراء الليبيين موضوع الدراسة  تجدر 

والنقاد  االشارة إلٰ  التعرين علىقضية العنوان كونه من القضايا المهمة التي باتت محل اهتمام الدارسين 
وألنه من أهم عناصر النص الموا ي وملحقاته الدايلية؛ نظرا لكونه مديال أساسيا في قراءة اليوم،

 اإلبداع األدبي والت يلي بصفة عامة والروائي بصفة ياصة.

واالهتمام به  يعد ال طوة األول  التي يت ذها القارئ لديول عالم النص وذلم لفم رمو ف  
 موضه، كونه يحمل عدة دالالت وإيحاءات م تلفة، حت  أضح  علما حا  من  وشفراته لفهمه وإ الة

االهتمام بهفصار من الضرورات الملحة في تحليل النص، انطالقا من كونه نسقا داال يتحقق في شكل 
عناصر إشارية دالة، فهو بمثابة المفتاح  الذي  يتسلح به المحلل لولوج عوالم النص قصد استنطاقه و 

 .(13)و به نحبس نبض النص وتفكم بنياته الداللية والرمزية تأويله،

فقد شكلت دراسة العنوان في الدراسات النقدية الحديثة في اآلونة األييرة اهتماما بالغا عند عدد 
 ير قليل من النقاد والدارسين في البالد العربية باعتبارف المديل أو العتبة التي يجري التفاوض عليها 

تحته من نصوص، ياصة وأنه أول ما يواجه القارئ إلبداع األديا، فيفتح القارئ  لكشف ما ينطوي 
عل  مراهنات تأويلية يهمس بالمعن  دون أن يبوح به ليمارس فعل الغواية عل  القارئ ويجرف إل  عالم 

 المغامرة.

ال لعوالم أما عل  مستوى النقد في ليبيا فيبدو أن االلتفات واالهتمام بدراسة العنوان كونه مدي
فيحاول هذا البحث أن يسل  الضوء عل    -أن يأتي يير من أال يأتِّ -النص جاء متأيرًا؛ ولكن 

سيميائية العنوان عل  نماذج من الشعر الليبي، آثرنا أن تكون هذف النماذج من حقا تاري ية في مسيرة 
الشعر العربي في ليبيا الذي الشعر العربي في ليبيا أل منة م تلفة، ابتداء من جيل حركة التجديد في 

نهض عل  يد أحمد رفيق المهدوي، وهذا ليس من باب إهمال عنوانات من سبقهم من الشعراء 
التقليديين،وإنما آثرنا أن تكون النماذج ممن تفتقت عندهم الرؤية البعيدة التي تحقق ذاتها كونها 

لمرحلة فسرى عليه ما يسري عل  نصوصًا قابلة للتأويل، بينما ُعرف العنوان الشعري قبل هذف ا
النصوص والموضوعات نفسها التي حاو  ويحاوي بها الشاعر الليبي الشعراء العرب،وعليه فإن عدم 
الذهاب إل  تلم المراحل يعني التركيز عل  العينة األوثر داللة ليس إال؛ألن االمتداد الزمني لتغطية 

كثير من هذا البحث، فضال عن أنه يحتاج إل  كثير النتاج الشعري في ليبيا يحتاج إل  مساحة أوبر ب
من المتابعة والمقارنة التي لم تكن ضمن حسابات البحث الحالي، نتمن  أن تنهض دراسات مت صصة 
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في رسائل وا روحات علمية جادة بهذف القضايا ألهميتها في التعا ي ضمن مستويات تحليل النص 
 األدبي.

  ييعسمات العناويع ـند اللعراء اللي
بما أن الشعر في ليبيا جزء ال يتجزأ من الشعر العربي فهذا يعني أنه انتابه ما انتاب  يرف من رؤيتي 
التقليديين والتجديديين في مدرسة الديوان والمدرسة المهجرية، ثم مدرسة أبوللو، وقد ُعرَِّف العنوان منذ 

ر الليبي أي منذ بن  كري والشارف ورفيق الشعراء التقليديين الذين سبقوا المجددين من الرواد في الشع
و يرهم ممن تصدروا المشهد. والسؤال المزمع  رحه ما  بيعة عنوانات الفريقين ) التقليديين 

 والمجددين( من الرواد؟

 أوال: سمة ـناويع اللعراء اللي ييع التقليدييع
التقليديين يجد أن الغالا عل  عناوينهم أنها من يمعن النظر في بعض دواوين الشعراء العرب الليبيين 

، كالذي يطالعنا في ديوان الشاعر أحمد رفيق المهدوي (14)عناوين تشير إلٰ  موضوعات القصيدة نفسها
في أحد عناوينه)المتجبرنون(، وعنوانه )الو ن والقافية(، وعنوانه )هالل رمضان(،  (15)م(1961)ت

ثاء الشيخ سليم البشري، والشيخ محمد بن عامر والشيخ وعنوانه )حريق سوق الظالم(وعنوانه)ر 
 .( و يرها(16)السنوسي الساقزلي

تقليد  منفعنوان المتجبرنون الوارد في ديوان رفيق مثال يشير إلٰ  ما سار عليه بعض الشعراء الليبيين
أحمد رفيق  يرهم في المدرسة المصرية أمثال: جبران يليل جبران و يرف، وهذا ما دعا الشاعر الليبي 

المهدوي إلٰ  شن حملة ضد هؤالء ودعوته لهم إلٰ  التجديد في الشعر الليبي والتأسيس إلٰ  الثقافة 
، أما في -أي ترميمه ال تغييرف جذريا–الليبية الحديثة،التي تدعو إلٰ  تجديد ال طاب الشعري الليبي 
دة وتنوع في القافية في إ ار التجديد في عنوانه: الو ن والقافية( فإنه يدعوا فيه إل  استحداث أو ان جدي

 ، وهكذا دواليم لو تتبعنا هذا اللون من يصوصية  بيعة هذف العناوين.(17)هذا المستوى 

وهذا اللون من العناوين جاءت عند  يرف من شعراء المرحلة، فنجد عند الشاعر مصطف  بن  كري 
-صفو الزمان-رؤية القلوب -ى عنوانات تحمل نفس الصفات من مثل: حديث الهو  (18)م(1918)ت

، أما عند الشاعر (19)عظة النفس...إلخ -التدريا العسكري  -السيد المهدي السنوسي -روض المحاسن
 -و ني العزيز-عروبة واعتزا -من مثل: ونحن بنو أرض العروبة (20)م(1959أحمد الشارف )ت

من يلت دواوينه من  بل من الشعراء (21) 1908دستور  -أمة ومجد -رضينا بحتف النفوس رضينا
العناوين، أصال،فرتبت قصائدف بحسا حروف القافية: قافية األلف قافية الباء...إلخ، أي بحسا 
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حروف الهجاء كما جاءت عليه بعض دواوين شعراء العصور األوائل عصر ما قبل االسالم 
 .(22)م(1702واالسالمي واالموي كما هو عند الشاعر الليبي أحمد البهلول )ت

 التي يقول في مطلعها قافية )األلف(

ْسر ة    أدوُب اْشِتي اق ا  والُفؤ اُد ِبح 
 

ْمر ة    ائي ُتوِقُد ج   وفي ط يِص أ ْحل 
ْفر ة    ُع األ ْح  اُب ِمْع ُطوِل س  ل ُلوني ِبن ْظر ة    م ت   ت ْرج  ـ   (23)أ ِح لة  ق ْلِ ي 

 التي يقول في مطلعها قافية )ال اء( 

ِليُف ُمِح لهُ  بل ح   ِبِسْقِط اللِصو ي ح 
 

م ْع ي ْهواُ  في األ ْرِض ُغْرب ة     ُمِقيُم و 
َل ُصْح  ة    ُظوا ح   أ ُقوُل لمْع ل ْم ي ْحف 

 
ـُود  أ ِح لة    ـلٰ  المْلت اِ    (24)ب ِعيد 

 التي يقول في مطلعهاقافية )ال اد( 

نِصي  ِتيض  ْ ر  ـ   ِبُفؤاِدي ز اد  ِمْع ف ْيِض 
 

للِتي  ـِ ـ ج   ا  ل ْم ي ْطِف ِنيراِن  ي ا   و 
لل ْ   ْيِسِهْم واْست ق  ـِ لما ت وللْ    و 

 
ْع ِدي اِر ِأِح لِتي  ـ  ْنُ  ِلُ ْعِدي  ن   (25)ض 

 ثانيا: صفات ـناويع اللعراء اللي ييع المجدديع 
يواوا حركة التجديد والتطور حت  صارت تحمل منطقة التأويل، أما العناوين بشكلها الجديد الذي 

وونها مفتاحا للنص أو متفاعال نصيا يسهم في كشف بوا نه  فقد ظهر مع شعر التفعيلة في إ ار 
حركة التطور التي شهدها الشعر العربي في ليبيا، إذ حاولت ن بة ممن حملوا لواء التجديد تحويل 

عنوان البسي  بتقاليد التسمية إلٰ  مرحلة صار فيه العنوان نصا يشارك بعض عنواناتهم من مرحلة ال
المتلقي في تأويله، انطالقا من وعيهم بمكانته في القصيدة، حين أدركوا دور المتلقي الذي لم يعد ذاك 
الذي يركن إلٰ  ما قيل،بل صار مشاركا حقيقيا في إنتاج المعن  وتأويله، حيث وع  الشاعر الليبي 

ومكانة العنوان كونه عالمة وبوابة للنص الواقع تحته ومديال أساس للولوج في عالمه، فباتت بدور 
العناوين لدى الكثير منهم تمتلم يصائص نصية ملفتة نظر القارئ إل  دورف وأهميته، وارتبا ه 

في  (26)م(2000بالمفهوم الكلي للقصيدة، كالتي جاءت عليها بعض عنوانات الشاعر علي الفزاني )ت
شهر اد  -بول أيلورا-العقم والكهولة-من مثل: أسفار الحزن المضيئة (27)ديوانه أسفار الحزن المضيئة

بلقيس  -من مثل: المتمرد (28)أرقص حافيا ،وديوانهالشعر والنكسة...إلخ -الموت في الضباب-ال ائنة
ا بعض عنوانات ، وما جاءت عليهرحالت قابيل العربي...إلخ -قابيل -شهر اد -المنصة–والجسد 

شوارع  -صورة-من مثل:المحطة (30)في ديوانه منشورات ضد السلطة (29)الشاعر محمد الشلطامي
من مثل:وتابة علٰ  باب الزنزانة  (31)أبو يد...إلخ، وديوانه انشودة الحزن العميق-الطين األسود-السأم
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سي وديوانه همس والشاعر راشد الزبير السنو  (32)الشجن األيضر...إلخ -الجوع-المرتد-6رقم
 (34)... إلخ،وديوانه نشرة األيبار-أتمرد-قتيل نابلس -بيروت-هالة–من مثل: همس الشفاف  (33)الشفاف

المعارف...إلخ ،وديوان الشاعر -المضيفة-بدلة الجامعة-أحالم العيون -هاجرة-من مثل: نشرة األيبار
، سكة  رام، الفصول األربعة، قهوة ألحان ليبية من مثل: قالت لي المرآة، عيادة شراع( 35)حسن السوسي

،وعنوان ديوانه: تقاسيم علٰ  أوتار مغاربية من مثل: ساحة  (36)،النسيان، ناموس عثمان، الق بي
 (37)، رسمة القلا، هاتف ...إلخ2الفدان، بدون عنوان، القيروان، بعد الموسم، نغم 

اللغوي في مقابل التوسع الداللي،  فالسمة التي تتمتع بها أ لا عنوانات هذف المجموعة هي االقتصاد
عند الفزاني، .قابيل -المنصة شهر اد -المتمردفقد يتألف العنوان من مركا واحد)ولمة( كما في 

، بيروت هاجرةعند راشد الزبير السنوسي-هالة-أتمرد، و الجوع عند الشلطامي-المرتدصورة  –المحطةو 
عند الشاعر حسن أحمد السوسي، و يرها الكثير ليس هنا مكان  2شراع، القيروان، نغم-عيادةو 

 -شهر اد ال ائنة -الشعر والنكسة  -من مثل: الموت في الضبابحصرها، أو مركبة من)جملة( 
 بدلة الجامعة عند الزبير، ساحة الفدان، قالت لي-نشرة األيبارأسفار الحزن المضيئة عند الفزاني، و 

المرأة، سكة  رام حسن أحمد السوسي، أو جملة شر ية من مثل: لو كنت أحمله في الجفن ما تعبا، أو 
 ما شابه ذلم.

ومعلوم أن االقتصاد في بنية العنوان يؤسس إلٰ  تكثيف الدوال في بنيته اللغوية من جهة، وبنية النص 
دد هل وعُي الشاعر الليبي بأهمية الواقع تحته من جهة أيرى، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الص

ودور العنوان بشكله الجديد مع شعر التفعيلة يندرج ضمن يطة حركة التطور والتجديد التي شهدتها 
بالدف مما كان عليه العنوان المعني بتقاليد التسمية إلٰ  مرحلة جعل العنوان نصا قسمة بين المبدع 

 والمتلقي؟

أن تطور العنوان عند كوكبة من الشعراء الليبيين جاء نتيجة وعي،  ال يمكن الجزم هنا ولكن الذي يبدو
ومن تنامي محصول ثقافته العربية والعالمية باالنفتاح علٰ  تطور مفاهيم األدب من واقع االنفتاح علٰ  
النظريات الحديثة التي باتت تولي المتلقي  كبير اهتمام حين أصبح مشاركا حقيقيا في إنتاج النص من 

المساحات البيضاء التي يتركها المبدع في بنية نصه تديل الصورة ضمن ما يتركها المبدع في واقع 
 نصه للقارئ.
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 ثالَا: صفه ـناويع اللعراء اللي ييع الرواد
إن أي تطور ألي مرحلة ال يأت فجأة، بل البد له من مراحل نمو يمر بها مرحلة تلو المرحلة إلٰ  أن 

 ات.يواوا آير ما عليه من مستجد

 فمرحلة تطور العنوان في الشعر الليبي شهدت عدة مراحل.

قافية الباء –:تلم التي اتسمت عنواناتها فجاءت بحسا حروف القافية، قافية األلف المرحلة األول 
وهكذا،وهذا اللون من العنونة هو الذي جاءت عليه كثير من عناوين دواوين وقصائد الشعر العربي منذ 

،ومن الشعراء الليبيين الذين اتسمت عناوين دواوينهم وقصائدهم بذلم: الشاعر عصر ما قبل اإلسالم
 أحمد الشارف و يرهم.-أحمد رفيق المهدوي  -مصطف  بن  كري 

: وهذف المرحلة هي التي صار فيها الشاعر الليبي أوثر وعيا بأهمية العنوان كتطور المرحلة الَانية
ترتيا عناوين القصائد  بالحروف األبجدية إلٰ  عناوين تشير  بيعي لمرحلة من المراحل، فتحول من 

إلٰ  موضوعاتها التي تعالجها النصوص التي تنطوي تحتها، ومن الشعراء الليبيين الذين تميزوا بذلم، 
الشاعر أحمد الشارف، وأحمد رفيق المهدوي، حسن أحمد السوسي، وراشد الزبير و يرهم الكثير، حيث 

 سمة ذلم العصر.وانت تلم العناوين 

وهذف المرحلة جاءت رد فعل  بيعي للتطور الذي شهدته القصيدة العربية عامة و المرحلة الَالَة:
الشعر الليبي علٰ  وجه م صوص من العمودي إلٰ  شعر التفعيلة كتطور لرؤية الشاعر الليبي وأدواته 

ير اللمسات الفنية التي  رأت علٰ  الفنية والمعرفية من عناوين تشير إلٰ  موضوعاتها إلٰ  عناوين تسا
منظومة الشعر بأومله، حيث صار االهتمام بصيا ة العنوان يلق  اهتماما كبيرًا بين أوساط الشعراء، 

األمر الذي أصبح يشكل عائقا واسعًا عند بعض شعراء المرحلة،حت  شاع عند بعض شعراء بلد 
يذكر أن »ه عنوانا، كما جاء علٰ  لسان البياتي الجوار أنه كان يدفع بديوانه لغيرف ليقدم له ويضع ل

وثير من الشعراء يطلبون منه أن يضع لهم أسماء لقصائدهم، أو مجموعتهم الشعرية ،مع أنه يستغرب 
 (38)«ويف يكتا شاعر ديوانه وال يعرف كيف ي تار العنوان

نوان منطقة وهذف المرحلة صارت تتعامل مع العنوان ضمن يصائص هذا المنح ، حت  أصبح الع
تأويلية، ومفتاحا للنص يكشف عن أسرارف ويفر  صورف ومعانيه، وبالتالي صارت عنواناتهم مفارقة 
لعنوانات من سبقهم من المراحل،ومن الشعراء الذين اتسمت عنواناتهم بذلم  راشد الزبير السنوسي، 

ئشة إدريس المغربي و يرهم محمد فرحات الشلطامي، وعلي الفزاني، عبد المول  البغدادي، والشاعرة عا
 من األجيال الشابة.
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ودراسة أنماط ووظائف العنوان في الشعر الليبي المعاصر يؤسس إلٰ  محاولة فحص مرحلة ليست 
بالقصيرة من شعر وشعراء هذف المنطقة لعدد من شعراء الرواد المجددين للشعر الليبي لتسلي  الضوء 

اني والشاعر محمد الشلطامي ليس كونهما الوحيدين في هذف علٰ  نموذجين منهم هما الشاعر علي الفز 
المرحلة ولكنهما أوثر الشعراء شهرة و زارة نتاج شعري في تقديري، وهما من توفرت لدى الباحث 

 مادتهم العلمية  شبه متكاملة.

 م(2000أوال: ـناويع دواويع اللاـر ـلي ـ د السام أبوبكر الفزاني)ت

رحلة تناولت المجموعة الكاملة األول  لهذا الشاعر أربعة دواوين جاءت عنواناتها علٰ  النحو التالي: 
ينطوي تحت كل عنوان  الموت فو  المئذنة –ق ائد مهاجرة  –أسفار الحزن المضيئة -الضياع

فة كما عناوين لقصائد تنوعت وايتلفت مركباتها، وجميعها جاء في مركبين بصيغة األسمية الموصو 
قصائد مهاجرة، أو من ثالث مركبات في صيغة اإلضافة المحضة كما في أسفار  -في: رحلة الضياع

الحزن المضيئة، والموت فوق المئذنة وقد قدم الفزاني ديوانه األول: رحلة الضياع بأسطر شعرية تعد 
ن يالله إلٰ  رحلته مديال ومقدمة للديوان في آن، في تسعة أسطر يشرح فيها موقفه من الشعر يشير م

التي ابتدأها من الكوخ مرورا برحلته العلمية التي كانت محفوفة بالم ا ر منذ الوهلة األول  من تبنيه 
 هذا االتجاف من أساليا التعبير  ير المباشر لما هو مباشر.

فيها من في حين قدم لديوانه الثاني والثالث أسفار الحزن المضيئة والموت فوق المئذنة بمقدمة تحول 
شاعر إلٰ  كاتا يقدم أسطرا شعرية بتوقيعة اسمه في آيرها تحت عنوان إهداء ،يلت األول  من أي 

داللة إال كونها بتوقيعه)علي الفزاني(،وحملت الثانية توقيعة اسمه ومكان إنجا  
 (1972الديوان)االسكندرية

سمية، أو اسمية معطوفة أو وجميع عنوانات هذف الدواوين تشكلت إما من عناوين مفردة أو جمل ا
شيء صغير  أغنية ، والجمل االسمية من مثل: )الدوار  حنيعاسمية موصوفة، فالمفردة مثل: 

 :و االسمية المعطوفة من مثل (39)خضراء  بعد ال لب  موت طفل  أغنية االـ ار  رق ة الرفض
)منديل ركبات من مثل: (، أواسمية من ثالث م النهر والجراد المجد والرغيف  محنة شاـر وقرية)

(، وتفردت الجملة األسمية المتكونة من أربع ودلع ممز   أغنية الدرب الرابع  أشوا  ال تموت
 .(40)فارس ليس مع تكساسمركبات في ديوانه رحلة الضياع من مثل: 

-احترا  -أسفار الحزن المضيئة-رسالة تحتر  إلٰ  جانا عناوين أيرى تحملها دواوينه من مثل:
ق يدة -غرناطةومثل:  (41)سراب وقافلة-الموت في الض اب-رسالة مع المنف -قادمةمعركة لأغنية
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غربة الموت والحياة -تماثيل الرماد الهرمة -السقوط إلٰ  الداخل-أحزان خضراء-ندوب -مهاجرة
الرقص فو  -الموت فو  المئذنة-بكائية للعنقاء-:لماذا اللعر؟ إلٰ  األجيال المق لةأو مثل( 42)

 (43)رؤيا مع المعتقل  -طرقة في جدار ال م -االقاع -تذكار-الموج

ويمكن الوقوف علٰ  سيميائية عنوان ديوانه رحلة الضياع من يالل مقاربة منهجية سيميائية: تأتي 
 ان  داللته  وظيفته  القراءة السياقيةبنية العنو  علٰ  أربعة محطات:

 ـنوان ديوانه األول: )رحلة الضياع(

( والمركا )رحلةجاء ديوان الفزاني رحلة الضياع علٰ  مركبين: المركا األول ـل  مستوي ال نية:
اسم في صيغة األسمية، فالرحلة من الجدر)ر.ح.ل(: َرَحَل َيْرَحُل رِّْحَلٌة، والر ِّْحَلُة )الضياع( الثاني 

ْل َنقِّ  َل بَِّمْعَن  واحٍد، والُمْرَتحِّ يْر، ُيَقاُل َدَنْت رِّْحَلُتَها، َوَرَحَل ُفاَلٌن وارَتَحَل وَتَرحَّ يُض لالرتَِّحاْل لِّْلَمسِّ
لْ  َياَعًا َأْي َتُلَف (44)الُمحِّ يُع ضِّ ، أما الضياع فمن الجدر)ض.ي.ع( فمصدر صناعي من َضاَع َيضِّ

يٌم ﴾واْنَتَه ،وفي التنزيل:﴿َوَما كَ  يَع إِّيَماَنُكْم إِّنَّ ّللا َ بِّالنَّاسِّ َلَرُؤوٌف رَّحِّ اَن ّللا ُ لُِّيضِّ
(45) . 

: فإن إضافة اسم النكرة )رحلة( إلٰ  اسم المعرفة )الضياع( تجعله معرفة، وكما هو ـلٰ  مستوي الداللة
لتيه التي  الما معلوم فإن داللة اسم المعرفة تجعله محدودا يمكن أن يعكس رحلة الفزاني في عالم ا

تكبدها في مسيرته االبداعية إذ الق  في سبيلها اعت  أنواع المعاناة، وهذف المعاناة تعكس  بيعة الوجهة 
التي يرى بلدف وشعبه، بل وأمته يساق إليها دون أن يحقق  موحاته وأحالمه التي  الما ارتج  تحققها، 

رحلة الفزاني أنها مزودة بأفكار الرفض  وهي مسيرة و ن تعاقبت عليه أيادي الظلمة، وما يميز
والمعاناة،رحلة يرتجي أن تحقق له ما يطمح إليه يوما تتفجر فيه من ينابيع الثورة علٰ  الذات التي 

 تسكن تلم األجساد التي سقيت بماء السكون وال نوع وال وف.

ال  ائل منه دون أي  إن الجامع بين البنيتين هو انقضاء وقت فيماـلٰ  مستوي القراءة السياقية: 
مردود يعكس ما يمكن تحقيقه حال لم تفلح أ نيته، مع يقينه بأن سيكون لها وقع ذات يوم، فيرى تبدل 

 حال من التيه إلٰ  اليقظة وحا المغامرة في وجه جالديه.

فالمجا فة والم ا رة تتربصانه من لحظة إلٰ  أيرى يمكن أن تقودف إلٰ  التيه والضياع في  من هذف 
صفاته، فانتقلت النكرة )رحلة( من فضاء المجهول والتنكير إلٰ  فضاء المعلوم والتعريف من يالل 
المضاف إليه)الضياع( بوصفه معرفة، وعل  هذا النحو تكتسا النكرة مقام سمة المعرفة لتمارس 

 التحديد والتسمية، فتمنح التسمية  نص العنوان شكال وهوية.
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العنوان منحه اتساعا دالليا وتأويليا واسعا، يمكن أن يكشف عنها النص، وهذا االقتصاد في بنية هذا 
وقيمة أبعاد داللة  هذا العنوان جعلته يوسم به إحدى قصائدف ليدلم علٰ  أن الفزاني كان مستوعبا 

أهمية وقيمة السمة التي تحملها عناوينه، ويعي جيدا ما يمكن أن يعكسه علٰ   بيعة إبداعه،علٰ  الر م 
 يطورة ذلممن 

اِئرْ    ف ِإذ ا م ا الللْحُع غ ن   ذ ات  ي ْوِم ِب  ل 

ْقُص  ْقُع ر  ِديِقي أ نل ذ اك  الو   ف ت َّ ك ْد ي ا ص 

اِزرْ  ب ْيع  ُكْت  اِن الم ج 
(46) 

 لذا نراف في نصه الذي تكرر فيه العنوان يقول:

ت اُ   ـِ ِلْع  ِضي اُع و   ق ِ يلهْ ِرْحل ِتي ُأْخت اُ  ب ْحُث و 

ِبي هْ  ْع ن غ م  ِحْلو  ُيغ ني ِللُرُموِش الع ر  ـ   ب اِحَ ا  

ِجي هْ  ت اه اِت الدل ط اي ا...في الم  َِ ِلخ  ْنط ِري  ـ 

ي ـِ ِضي ا ِكي و  ْ ر  ش   (47)ـ 

وهكذا لو فتشنا في  ير عنوان من عناوينه التي دون أدن  شم تؤسس إلٰ  وعي الفزاني لما تتطلبه 
جا  النص من الت في وراءها يكشف عدة أبعاد منها: وعيه بما ينجز به رسالته المرحلة في  من إن

علٰ  الر م من المجا فة التي تترصدف، ووعيه بما عليه وعي المتلقي من جهة وما يحقق به ما ي تلن 
 نفسه من قضايا ما بات التعبير المباشر يهم بها من جهة أيرى.

ديه في هذف المجموعة لوجدناها عنوانات تحمل في  ياتها ولو حاولنا الوقوف علٰ  عناوين أيرى ل
رسائل ال يمكن تجاو ها دون التصدي لها والوقوف عندها، في مجملها تكشف عما كان سائدا في  من 
إنجا  النص من تردي ووعي ماوان يجري بين أوساط مجتمعه الصغير والكبير، بل كان التغني بما 

ب من المجا فة، لذا جاءت عناوينه في هذف المجموعة تنبع من يوقظ الحس بين الناس والتمرد ضر 
نفس معين فلسفته، فليس أعظم من رحلة الضياع اال أسفار الحزن المضيئة وقصائد مهاجرة والموت 
فوق المئذنة، وجميع عناوين هذف الدواوين جاءت عناوين لقصائد تعد مفاتيح مهمة القتحام أ وار 

 مغاليقه ومجاهيله النصوص الواقعة تحتها لفتح
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 ثانيا: صفة ـناويع دواويع محمد فرحات الللطامي
، (48)لم تبتعد عناوين دواوين الشلطامي التي تم ايتيارها له وهي: أربعة دواوين من ذات الحجم الصغير
عن  منلورات ضد السلطة  ق ائد ـع الفرح  بطاقة معايدة إلٰ  مدن النور  أنلودة الحزن العميَ

صيغة عناوين من سبقه، وجميعها جاءت علٰ  صيغة الجملة األسمية، فتعددت من ثالث مركبات 
فأوثر، بصيغة اإلضافة المحضة إال ديوانا واحدا جاء عنوانه تجنيسي، أدرج تحته عنوان آير فرعي 

رى له علٰ  هو ديوانه )بطاقة معايدة(، الذي أدرج تحته عنوان: )إلٰ  مدن النور(، وهناك عناوين أي
 هذف الشاولة لكنها ليست ضمن ماتم ايتيارف لهفي هذف الدراسة.

وكل ديوان من هذف الدواوين أدرجت تحتها عناوين لقصائد تفاوتت من ديوان إلٰ  آير، سواء من حيث 
عدد العناوين بالديوان،أو من حيث صيغ مركباتها؛ ولكنها ال ت لو جميعا من الصيغ التالية: االسمية 

المحطة، أما –ردة)النكرة والمعرفة(، فالعناوين المفردة في ديوانه منشورات ضد السلطة هما:صورةالمف
 األسمية المركبة فمن مثل: قصيدة إلٰ  أصدقائي، يوميات تجربة ش صية، شوارع السأم...إلخ.

بنية  الية:السمة التي يحملها عنوانه: منشورات ضد السلطة وفق المنهجية الت عل ٰ ولو حاولنا الوقوف 
 العنوان  داللته  وظيفته  القراءة السياقية

: جاء عنوان الديوان عل  ثالث مركبات اسمية هي:)منشورات( )ضد( )السلطة(، مستوي ال نيةـلىٰ 
 عل ٰ فمنشورات في مادة)ن.ش.ر( َجْمٌع ُمْفَرُدُف َمْنُشوٌر، والنَّْشُر الَحَياُة أو االْحَياُء والَعْوَدُة إلٰ  َما َكانَ 

َوامِّ، وَقْوُلهْم َنَشَرُهُم هللُا َأْي َبَعَثُهْم كقوله تعال : )وإليه النُُّشوُر(،وفي الحديث الشريف:... َلَم الَمْحَيا  الدَّ
َر الَمي ُِّت ُيْنَشُر ُنُشورًا إَِّذا َعاَش َبْعَد الَمْوتِّ  ْنَض ، والَمَماْت َوإِّلْيَم النُُّشوُر، وُيَقاُل: ُنشِّ : َفمِّ دُّ ُدَد، وَضدُّ َأمَّا ضِّ

دُّ َجَماَعُة والَقْومِّ  ْثَلُه والجمع َأْضَداَد وقد يكون الضِّ ُف مِّ دُّ يَدُتُه، وضِّ يُدُف وَضدِّ يءِّ َوَضدِّ ٍد إَذا  عل ٰ الشَّ دٍ  َواحِّ ضِّ
ا(اآلية دَّ ْم ضِّ َن والُسَلَطُة  -أي َعْوَناً -َجَمُعوا َعَلْيهِّ الُ ُصوَمُة، وفي التنزيل        ) وَيُكوُنوَن َعَلْيهِّ مِّ

اَلَ ُة  يُل -أي القهر-السُّ لِّيُ  َ وِّ ْم ،واالسم ُسْلَطٌة بالضم، والسَّ ، وقد َسلََّطُه هللُا َفَسلََّطُه َعَلْيهِّ
هِّ  َة هللاِّ في َأْرضِّ ،وُسمِّ َي الُسْلَطاُن ُسْلَطاَنًا ألَنَُّه ُحجَّ الل َِّسانِّ
(49) 

ممارسات من شأنها إيماد  عل ٰ : فإن المركبات الثالث للديوان تؤسس إلٰ  رد فعل مستوي الداللةـلىٰ 
 األصوات المنادية والمطالبة بالحق في العيش الكريم، ومنشورات الشلطامي هي قصائدف.

استطاع الشلطامي من يالل هذا العنوان األسم  أن يحمله من الدالالت يجد  مستوي الوظيفة: ـل ٰ 
تلم المنشورات وتلم السلطات  عل ٰ التأويل، ويغريه لقراءة الديوان ليتعرف  عل ٰ يعينه  ول قارئ فيه ما

التي جاءت ضدها المنشورات، وهذا اللون من العناوين هو الذي يكون مديال لنصوص عدة، يالف 
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ن عنوان واحد، و البا ما يكون اللون األول من يصوصيات عناوين الدواوين، أما اللو  عل ٰ التي تفتح 
الثاني فغالبا ما ت تص به عناوين القصائد، وعنوان هذا الديوان يمكن أن يطوق جميع النصوص 

 الواقعة تحت العناوين الفرعية للديوان.

فإن منشورات الشلطامي فيها دعوة إلٰ   اإلثارة  واستنهاض الهمم في  مستوي القراءة السياقية: ـل ٰ 
العنوان وجهة ال طاب )منشورات ضد( جهة كانت سببا في  هذف السلطة، فقد حدد عل ٰ النفوس للتمرد 

عدم تحقيق  موحات وآمال الشعوب حت  تكون هناك مجابهة بين لسانين: لسان يدعوا ولسان يقف 
ضد تلم الدعوة؛ ولكن دعوة الشعراء تظل مستمرة إلٰ  أن تحقق مرادها، فلهم عزائم ال ت ور، فكم من 

حملت فلسفات أصحابها وتجاربهم ضلت أبد الدهر نبراسا تستضيء يطابات لشعراء ما قبل اإلسالم 
ولكن ماهيالموجهات التي تتحكم في ايتيار العناوين عند الشعراء بعامة، فهم الحياة؛  عل ٰ به األجيال

 والشعراء العرب الليبيين بصفة ياصة؟

م الوعي الثقافي وتعدد أهم األسس في تقديرنا التي توجه الشعراء اليتيار عناوين دواوينهم وقصائده
مصادرف، وفهم متطلبات الواقع الراهن لما يطرأ علٰ  القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة من تطور 

والعمق الفلسفي ال بعاد رصد الواقع وما يجا في حقه من أساليا التعبير المباشر أو  ير المباشر، 
 .ووعي الشعراء بما عليه المتلقي والقارئ في كل  من وعصر
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 الخاصة:
من يالل هذف الرحلة البسيطة في سيميائية العنوان في الشعر الليبي يتضح أن العناية بسيميائية 

العنوان من الموضوعات المهمة للتصدي ألي نص دراسًة أو تدريسًا؛ ألنه ندًا للنص ومثيال له،فأهمية 
يشكل الواجهة والعتبة للنص، وبؤرة  -العنوانأي -العنوان إبداعيا وسيميولوجيا من المسائل المهمة؛ألنه 

ايتزال االفكار، واإلحالة علٰ  تساؤالت جمة قد النجد لها تفسيرا إال من يالل النصوص الواقعة تحتها 
 ياصة تلم التي تطوق كافة العنوانات التي تقع تحتها النصوص.

متطلبات تطور القصيدة  إن المراحل التي مرت بها عناوين  الشعر العربي في ليبيا جاءت وفق
العربية، وانطالقا من الوعي الثقافي الذي شهدف شعرائها عبر أجيال الشعراء من المقلدين إلٰ  

التجديديين من الرواد إلٰ  األجيال التي أعقبت جيل الرواد من الشباب، وقد ايتلفت عنوانات الشعراء 
ي الوصول إلٰ  ما يحمله النص من مزايا النص الرواد ما بين العناوين التقريرية، وعناوين أوثر بطأ ف

عنوان يحتاج فيه القارئ إلٰ  كد ذهن كبير إلٰ  الوصول للعالقة الرابطة بين العنوان والقضية الغامض، 
المطروحة في النص الواقع تحته،ياصة تلم التي ارتبطت بش صيات من  ير البيئة الليبية، أو حت  

بري ت يتحدث  -الجوكنداعلٰ  البكاء  -سارقة النار -وموت جيفارى - ير العربية من مثل: بول أيلورا
يمس قصائد مهداة إلٰ  سلفادور اللندي كما عند محمد الشلطامي  -وما عند الفزاني، في انتظار جودو

 و يرها الكثير.

في كثير من نصوص بعض الشعراء الليبيين ال يمكن الوصول أو المقاربة إلٰ  ذلم إال بعد فم شفرة 
العنوان، وهذف في تقديري دعوة ملحة بارتقاء القارئ لمستوى ثقافة تمكنه من الوصول إل  فهم ما يقول 

قول ما ُيفهم، وبهذا يمكن القول أن مقولة الناقد الكبير يليفه محمد التليسي قد  عل ٰ ال إجبار المبدع 
 أبدت نفعا بين أوساط الشعراء الليبيين حين قال:)هل لنا شعراء؟(. 
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 التوصيات
ما ال الشعر العربي في ليبيا يتبطنهه شيء من الغموض بسبا عدم انتشارف علٰ  مساحات واسعة 
لتتلقفه أيادي النقاد عربيا وعالميا بالدراسات الجادة التي تظهر  بيعة ولون ويصوصية إبداع هذف 

 الرقعة الجغرافية وهذا اليتأت في تقديرنا إال باآلتي:

البحث في الشعر العربي في ليبيا بالدراسات الجادة والبعد عن تلم التي التر يا في  •
 يغلا عليها التسطح والمباشر والتقليد.

رب  الدراسات التي تتصدى له بالنظريات الحديثة ومحاولة تطبيقها علٰ  بعض القضايا  •
الحفرية المدروسة كالشعرية والسيميائية والتداولية وال طابية و يرها التي باتت تتسم ب

 والنقد المعلل، بدل أحكام القيمة التي باتت عليها كثير من الدراسات.
ضرورة ت صيص مراوز بحثية ومكتبات مركزية تحتوي علٰ  أساليا حديثة في البحث  •

العلمي، تتوافر فيها كافة الدراسات والم طو ات عن األدب واألدباء الليبيين لتسهيل 
 الوقوف علٰ  قضاياف

شر كافة الدراسات التي تصدت لألدب في ليبيا بعد تشكيل لجان لغربلتها العمل علٰ  ن •
لتمييز الجيد منها من الرديء الذي يستحق النشر وإظهارف إلٰ  الوجود لالستفادة منه 

 دايليا ويارجيا.
 يادة دعم المؤتمرات التي تهتم بدراسة األدب الليبي، وتوسيع نطاقه دايليا ويارجيا  •

 الهتمام به حت  يارج ليبيا ليكون حلقة وصل بين الدايل وال ارج.،وتشجيع الطالب ل
علٰ  كافة الجامعات في ليبيا تبني مشروع مؤتمرا علميا ي صص لهذا الشأن،علٰ  أن  •

يكون موسميا تتبادل أدوارف علٰ  الجامعات وت صيص ميزانيات تليق بنجاحه كمشروع 
مرات لتوسيع نطاق االهتمام به بين و ني، و بع ما يتم عرضه ومناقشته في تلم المؤت

 الدارسين والمهتمين.
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م،أما الطبعة المحققة 1892حسابه في القاهرة سنة  عل ٰ أول ديوان  بع، فالنس ة األول  قام بطباعتها 
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ي عدد من الصحف والمجالت. عبد هللا سالم تعليمه األول ، مارس مهنة التدريس، نشر نتاجه األول ف
 204مليطان: معجم األدباء والكتاب الليبيين المعاصرين مصدر سابق،ص:
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 ) سيميائية العنوان يف ديوان الطوفان آت  ( للشاعر علي الفزاني 
 ) دراسة أسلوبية ( 

 

 د : سالم عثمان عمر الحاج   د : خليفة أحنين محمد أبوخليدة  

 كلية التربية تيجي          كلية التربية تيجي

 

 ملخص البحث 

الشعر الليبي المعاصر ، ال بوصفه ظاهر أدبية محضة ، بل يحاول هذا البحث دراسة العنوان في 
 بوصفه نصا يمتاز بجماليات فنيه ال تختلف عن جماليات المتن الذي يتقدمه العنوان .

محط أنظار الباحثين ، وبعد جمع كل أعماله الشعرية وقع االختيار على  علي الفزانيفكان الشاعر 
، دراسة سيميائية أسلوبية رصدت كل مظاهر العنوان في ديوانه داللة  الطوفان آت   دراسة ديوان
 وتركيب .   
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 التمهيد 

ة بشكل موضوعي سيميائية العنوان في الشعر الليبي أرًضا خصبة للبحث والدراسات التحليلية والنقدي 
لسبر المكونات الفنية. وألهمية هذا الموضوع، فقد حضي بعدة دراسات، لكن أي من تلك الدراسات لم 
تعتمد بشكل واضح المنهج السيميائي في دراسة العنوان في الشعر الليبي. لذلك تجسدت مشكلة الدراسة 

لشاعر الليبي علي الفزاني، عبر في استكناه وتشخيص سيميائية العنوان في ديوان: "الطوفان آٍت" ل
دراسة سيميائية. فكان هدف الدراسة الرئيس تشخيص سيميائية العنوان عند أحد الشعراء الليبين 
كأنموذًجا عن الشعر الليبي، وتقديمها نشاًطا نقدًيا وفق أســـٍس علمية حديثة. وتدور هذه الدراسة حول 

ميائي. ويناقش الثاني: البنية اإليقونية للعنوان )غالف مفهوم العنوان السيثالثة محاور: يدرس األول 
الديوان(. ويناقش المحور الثالث: البنية التركيبية والداللية لعناوين قصائد ديوان: "الطوفان آٍت". 

علي الفزاني اختصارًيا  وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج لعل أبرزها: جاء العنوان في أغلب قصائد
 للنص. تعدد وظيفة العنوان لدى الفزاني بين االخبارية والداللية والتأويلية. يلخص الفكرة األساسية
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 المحور األول : مفهوم العنوان 

أصبحت العتبات النصية تشكل أهمية كبيرة في الدراسات النقدية الحديثة والمعاصرة ، فصارت 
أدرجت ضمن المناهج النظرية التحليلية معرفتها ضرورة ملحة للناقد والدارس على حٍد سواء ، كما 

، تهدف في عمومها إلى مقاربة النصوص ومعرفة خصوصياتها وفهمها ، وتحديد الجوانب 
 األساسية في مقاصدها الداللية .

ومع تطور حركة النقد األدبي الحديث ظهر "علم العناوين" الذي له أصوله ونظرياته ومناهجه. فلم يعد 
مشي في عملية التأليف والتلقي؛ بل أصبح عالمة إشارية تواصلية له وجود العنوان مجرد عابر ها

فالعنوان في النص الشعري جزًءا مادي يتمثل في صياغته ونحته من مفردات لغة الكاتب أو الكتاب. 
عضوًيا يتعالق بما تطرحه بنية الشعر من داللة وإيحاء. فال تتوقف صياغته على مهارة المبدع في 

رك الداللي بين العنوان والمتن فحسب؛ بل في تحفيز المتلقي على دخول دائرة اإلغراء تعيين التشا
 والمراوغة.

لم تشكل دراسة العتبات النصية اهتماما في السابق قبل الولوج في فضاء النص ومعرفة أركانه  
مختلف وجزئياته ؛ إذ لم " يتوسع مفهوم النص إال بعد أن تم الوعي والتقدم في التعرف على 

جزئياته وتفاصيله ، ولقد أدى هذا إلى تبلور مفهوم التفاعل النصي وتحقق اإلمساك بمجمل 
العالقات التي تصل النصوص ببعضها البعض ، والتي صارت تحتل حيزا مهما في الفكر النقدي 

ومن ثمَّ أصبح سبًبا في التعرف على مختلف جزئياته ، والتي من بينها العتبات ( 1)المعاصر "
 النصية أوالها العنوان الذي يرتبط ارتباًطا كبيًرا بالحالة الشعورية للشاعر . 

( العنوان من ضمن فضاء النص الموازي أو ما يعرف بالمناص في  جيرار جينيتلقد صنف ) 
 (2)إطار حديثه عن أنماط التعالي النصي ، والمتمثلة في : 

 : التناص . 1

 : المناص . 2

 : الميتانصية . 3

 النص الالحق . : 4

 : معمارية النص . 5

ولكن ما له عالقة بالبحث هو النمط الثاني ) المناص ( ألن العنوان يدخل من ضمن جزئياته ، 
( عن جيرار جينيت عناصر المناص بشكل مفصل ، يقول : "  جميل حمداوي فقد نقل لنا الناقد) 
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إن المقصود بالنص الموازي لدى جينيت هو العنوان األساسي ، العنوان الفرعي ، العناوين الداخلية 
، المقدمات ، الملحقات أو الذيول ، التنبيهات ، التوطئة ، التقديم ، الفاتحة ، المالحظات الهامشية 

ة الكتاب وهي ) عبارة تحت الصفحات ، النهايات ، المنقوشات الكتابية ، العبارات التوجيهية ، فكر 
تمنح هذه المكونات المتنوعة هوية النص  (3)توضع في صدر الكتاب ، وتلخص فكرة المؤلف ( " 

أن " الموازيات النصية تحيط بالنص وتمططه ،  جيرار جينيتواختالفه ، إذ يرى الناقد الفرنسي 
وهكذا  (4)تلقيه واستهالله " وبعبارة أدق فهي كائنة لتقديمه ).... ( لتؤكد وجوده في العالم لخطة

 (5)يصبح النص الموازي " الوسيلة التي تمكن نصا ما أن يصبح كائنا بذاته ، يقدم نفسه للقارئ "
وهذه الوظيفة هي التي تمنح النص الكائنية ، وتقود القارئ إلى جغرافية النص وتضيء مناطقه 

 المعتمة .

د أو الدارس لفهم معاني النص وتفسيرها ، ومعرفة ومن هنا أصبحت دراسة العنوان أمرا مهما للناق 
 كوهنأغراضه ومضامينه ، والسيما إذا كان غامضا يفتقر إلى االنسجام والتواصل ؛ إذ ربط 

أن العناوين عبارة عن أنظمة  بارتالعنوان بالشعر واالنسجام والوصل والربط المنطقي ، كما رأى 
 .(6)خالقية واجتماعية وأيدلوجية داللية سيميولوجية تحمل في طياتها قيما أ

وفقا لألنظار السيميائية يعد العنوان نظاما سيميائيا ذو أبعاد داللية شديدة التنوع والثراء ، ورمزية ، 
فهو عتبة النص للمتلقي ، وأول لقاء مادي بين المرسل والمتلقي ، إذ يحمل في طياته ُبعد إشاري 

نص قصد فض بكرته ومغاليقه ، وبيان قيمته الجمالية سيميائي ، ومفتاح يلج به إلى أغوار ال
والفنية التي تختلف من عمل إلى آخر ، فلكل عمل أدبي وفني خصائص وسمات تختلف باختالف 

 آراء أصحابها وتوجهاتهم ، ووعيهم الثقافي .

ن بوصفه لقد تعددت في اآلونة األخيرة الدراسات اللسانية و السيميائية التي تهدف إلى دراسة العنوا
العتبة األولى للنص ، ومفتاح مغاليقه ، دراسة شاملة من كافة النواحي التركيبية والداللية والرمزية 

 والتداولية . 

 ونظرا ألهميته في الدرس األدبي وجب الوقوف عند تحديد مفهومه المعجمي واالصطالحي . 

 أ : الفضاء المعجمي 
وكسرها ( في المعاجم اللغوية بعدة معاني ودالالت ، لعل وردت مفردة ) عنوان ـــــ بضم العين 

أشهرها ما ورد في معجم لسان العرب ، حيث جاءت بوحدتين معجمتين هما : ) َعَنَن ( و) َعَنا ( 
فاألولى وردت في معجم لسان العرب " َعنَّ الشيء َيُعنُّ عَنًنا وُعْنواًنا ، أي : ظهر أمامك ، وعنَّ 

 (7)ًنا ، واْعَتَن ، واْعَتنَّ ظهر واعترض "يِعنُّ عًنا وَعُنو 
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ويضيف ابن منظور " وعنُت الكتاب وأْعَنْنُته لكذا أي : عرضُته له وصرفُته إليه ... وَعنَّ الكتاب 
 َيُعنُُّه عًنا وعنََّنُه : كعنونه وَعْنَوْنُتُه بمعنى واحد . وسميَّ عنواًنا ؛ ألنه يُعنُّ الكتاب من ناحيته . 

) َعَنا ( فتبرز الدالالت اآلتية : " ومعنى كل شيء : منحته وحاله التي يصير إليها أمرُه أما مادة 
 . وعنيُت باألمر كذا أردُت . ومعنى كل كالم ومعناته : مقِصده .  

ويتبين من خالل معجم لسان العرب أنها الوحدتين جاءتا بمعنيين هما : األولى ترتبط بوحدة ) 
الظهور واالعتراض . أما الثانية فجاءت بمعنى القصد واإلرادة وكال  عَنَن ( حيث وردت بمعنى

 . (8)المعنيين يشتركان في داللتهما على المعنى ، كما يشتركان في الوسم واألثر

 ب : الفضاء االصطالحي 

وبما أن العنوان هو سمة الكتاب وعالمته ، وهويته ، فإن الكثير من الدراسين من أولوه اهتماما 
وال سيما بعض ظهور الدراسات اللسانية و السيميائية المعاصرة ، ولعل أول من تطرق كبيرا 

( حيث عرفه في كتابه ) سمة  ليو هوكللعنوان بوصفه عنصر من عناصره المكونة له هو ) 
العنوان ( بأنه :" مجموعة من العالقات اللسانية أو التي يمكن أن ترسم على نص ما من أجل أن 

وبناًء على هذا فالعنوان من حيث هو  (9)توى العام ، وأيضا من أجل جذب القارئ "تشير إلى المح
تسمية للنص ومعّرف به يغدو عالمة سيميائية تتموقع على الحد الفاصل بين النص والمحيط 

 الخارجي .

الذي يعتبر من الرواد المهتمين بمبحث العنونة ، فقد ألف مصنفا كامال يحمل  جيرار جينيتأما 
) عتبات ( حاول فيه تدارس كافة العناصر النصية بم في ذلك العنوان ، إال أنه أشار في  اسم

مصنفه إلى صعوبة تعريفه نظرا لتركيبته المعقدة العويصة عن التنظير ، يقول :" ربما كان 
التعريف نفسه للعنوان يطرح أكثر من أي عنصر آخر للنص الموازي بعض القضايا ، ويتطلب 

لتحليل ، ذلك أن الجهاز العنواني ، كما نعرفه منذ النهضة هو في الغالب مجموعة مجهودا في ا
 . (10)شبه مركبة ، أكثر من كونها عنصرا حقيقيًّا من ذوات تركيبة ال تمس بالضرورة طولها "

( فهو يعرفه  محمد فكري الجزارأما المساهمة العربية في هذا المضمار فيمكن التمثيل بمقاربة ) 
" العنوان للكتاب كاالسم للشيء ، به يعرف ، وبفضله يتداول ، يشار به إليه ، ويدل به  يقوله :

يقدم مقاربة مشابهة من  خالد حسينأما  (11)عليه ، يحمل وسم كتابه ، وفي الوقت نفسه يسمه " 
مقاربة الجزار مفادها أن " العنوان عالمة لغوية ، تتموقع في واجهة النص ؛ لتؤدي مجموعة 

وعلى هذا األساس يعد العنوان مفتاحا للنص ، (12)ف تخص أنطولوجية النص ومحتواه "وظائ
 والوسيلة التي تشد القارئ وتجذبه لقراءته ، وتفسر غامضه .
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 أهمية العنوان 

لقد أصبح العنوان في المقاربات النقدية والدراسات الحديثة ضرورة ملحة ومطلبا ال يمكن االستغناء 
البناء العام للنصوص األدبية ، كما جعلته " مفتاحا منتجا ذا داللة ، ليس على مستوى عنه في 

البناء الخارجي للعمل ، بل يمتد حتى البنية العميقة ، ويستفز فواصله ، ويدفع السلطة الثالثية ) 
ة " المبدع ، النص ، المتلقي ( إلى إعادة إنتاج تتيح لعوامل النص االنفتاح على أكثر من قراء

لذلك نجد الشعراء واألدباء يجتهدون في وسم أعمالهم الفنية بعناوين يتفننون في اختيارها ، كما 
 يتفننون في تنميقها بالخط والصورة المصاحبة لما لها من تأثير في المتلقي وجذبه إليها .

ا فيها عتبة ومن هنا فإن عناوين النصوص األدبية شغلت حيزا كبيرا من اهتمام النقاد ، الذين رأو 
مهمة ليس من السهل تجاهلها أو النظر إليها نظرة عابرة دون توقف أو تمعن أوتدقيق فهي تفتح 

 شهية القارئ للقراءة ، وسبر أغوره ، وفك أسراره .

 أنواع العناوين 

تتعدد العناوين بتعدد النصوص ووظائفها ، وأهم هذه العناوين التي وردت في االمصنفات المهتمة 
 نة هي :بالعنو 

وهو ما يحتل واجهة الكتاب ، ويبرزه صاحبه لمواجهة المتلقي ، إذ يعد  : العنوان الحقيقي : 1
 بطاقته التعريفية أو هويته األساسية .

 ويأتي مباشرة بعد العنوان الحقيقي . : العنوان المزيف : 2

 وهو عنوان المواضيع أو الفقرات الواردة في متن الكتاب . : العنوان الفرعي : 3

وهي العنوان الذي يميز نوع النص وجنسه من حيث كونه قصة أو  :  اإلشارة الشكلية : 4
 مسرحية أو رواية ، أو شعر .. 

 ويقوم أساسا على وظيفة اإلغراء والجذب . : العنوان التجاري : 5

 

لحديث " حلقة أساسية ضمن حلقات البناء االستراتيجي وبما أن العنوان أصبح في الشعر ا
للنص ، وأصبح باإلمكان أن نتحدث عن شعرية العنوان كحديثنا عن شعرية النصوص ووفقا 

 .لألنظار السيميائية له " 
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( وقبل  الطوفان آتفي ديوانه )  علي الفزانيحيث توجه اهتمام الباحثان على نتاج الشاعر  
الغوص في أغوار هذا الديوان وتفسير غامضه ال بد لنا من طرح مجموعة من التساؤالت 
واإلشكاالت التي توضح السبب الرئيس في اختيار هذا العنوان لمجموعته الشعرية ، والمتمثلة في 

 اآلتي :

 كيف اختار الشاعر هذا العنوان ، وما عالقته بالنصوص الشعرية ؟ •
 يدة وراء اختيار هذا العنوان فما مرجعياته وإحالته ؟إن كانت هناك قص •
 وهل يشكل العنوان إدراك الشاعر ووعيه بأهميته ، ومناسبته للمجموعة الشعرية ؟ •

وفي محاولة لإلجابة على هذه االشكاالت والتساؤالت عمل الباحثان على استنكاه األبعاد 
 نه وتفسيرها .الداللية والتراكيب اللغوية للعنوان وتفكيك ما غمض م

كما استدعيا لهذا البحث المنهج الوصفي التحليلي السيميائي كأداة للتحليل ، على اعتبار أن 
تحليل العنوان من منظور سيميائي في الدرس النقد الحديث هو إبرز القضايا التي أفرزتها 

ي العالم المنهجيات النقدية الحديثة ، خاصة بعد انتشار الدراسات واألبحاث السيميائية ف
 .العربي

 

 المحور الثاني : البنية األيقونية للعنوان ) الغالف (

يعتبر الغالف فاتحة ما يستقبلة المتلقي ، لهذا فهو مهم بالنسبة لتحديد طبيعة ومضامين 
الديوان بدرجة األولى ، وللمسائل المتعلقة بالتسويق بدرجة ثانية " فتصميم الغالف لم يعد حلية 

هو يدخل في تشكيل تضاريس النص ، بل أحيانا يكون هو المؤشر الدال على شكلية بقدر ما 
ولهذا فهو يعرض من البداية عدة مؤشرات على سطحه بعضها  (13)األبعاد االيحائية للنص "

 متعلق بالكتابة وأخرى بالرسوم واألشكال والعالمات غير اللغوية ، واأللوان التي ميزته .

إن كتابة العنوان واسم المؤلف وبقية البيانات المتعلقة بفاتحة الديوان وبوابته تختلف من حيث 
 الحجم والنوع والرسم .

اسم الشاعر في أعلى الغالف من ناحية اليمين ، أما عنوان الديوان توسط الغالف فقد جاء 
وكان بحجم أكبر وكأنه كتب باليد ، وهذا يضفي عليه نوع من المباشرة والبساطة وعدم التكلف 

 في اختياره ، فهو عنوان إلحدى قصائد هذا الديوان .
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ارات فاللون األزرق يمثل ثلثي والمتمعن في صور الغالف يجدها تحمل عدة دالالت وإش
الصفحة تقريبا وهو لون البحر وفيه داللة الصفاء والنقاء ، أما اللون األصفر المائل إلى 
الحمرة فهو يدل على االنتهاء والفناء والموت ، إذ يرسم الشاعر لنا صورة مجموعة من ُأناس 

لعله يخلصها من  تحمل على ظهورها قوارب تذهب مسرعة نحو البحر ترتمي في أحضانه
ألمها وحزنها الشديد ، وما تحمله من هموم وضنك في العيش ، إن داللة القوارب على ظهور 
أولئك األقوم هي ِكَبُر حجم تلك األحزان والمآسي التي يعيشها أبناء وطنه ، كما أنها تحمل 

 داللة الهجرة من هذه األرض التي لم تعد تصلح للعيش . 

الشمس المحمرة في نهاية البحر داللة على قوة وهجها وإشعاعها ، وهي كناية ثم يأتي بصورة 
عن قوة تلك الجمهور المقهورة إذا ما تحركت ونفضت غبار الخنوع واالستكانة والوهن 

 والضعف .

لقد ضم الديوان خمسة وعشرين نصا جاءت أغلبها حزينة المشاعر تستمد قتامة أحاسيسها من 
لة في البؤس والفقر والشعور بالظلم واأللم نتيجة تلك المعاناة المعيشية مرارة سوداوية ، موغ

 الصعبة .

وتتأكد ظالمية النصوص عند الشاعر من خالل استعراض بعض عناوين القصائد ومنها ) 
عذاب الطين ، الطوفان آٍت العانس والزمن الغائب، المعاناة في خندق الليل ، مأساة المدينة 

 هذه العناوين على حجم المآسي واأللم والغموض واالنغالق .الثالثة ...( تدل 

أما عن داللة العنوان ) الطوفان آٍت ( فهو إشارة قوة الجموع الهائجة التي برح على صدرها 
الفقر والجهل والحرمان في بلد مليء بالخيرات ، فلن يستطيع أحد الوقوف أمامها إذا ما 

 تحركت وثارت ضد الظلم واالستبداد .

":ا  لمحور الثالث : البنية التركيبية والداللية لعناوين القصائد في ديوان: "الطوفان آت 

اهتم السيميائون كثيًرا بالعنوان في النص األدبي كونه نظاَما ذا أبعاد داللية ورمزية، تدفع الباحث إلى 

صية الموازية المحيطة تتبع دالالته، ومحاولة فك شفرته الرامزة. وقد ّعدَّ "العنوان أهم العتبات الن

بالنص، فهو األسس التي يرتكز إليها اإلبداع األدبي المعاصر، كما أنه يساهم في توضيح دالالت 

النص، واستكشاف معانيه الظاهرة والباطنة.كذلك فهو األداة التي ينسجم بها النص ويتحقق اتساقه، لذا 

عكاسية وجدلية، أو إيحائية وتعيينية، أو فالنص هو العنوان، والعنوان هو النص، وبينهما عالقات ان
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ومن ثمَّ بات العنوان جزء من البناء الداللي للنص ومؤشًرا دااًل عليه، بوصفه نافذة  (14)كلية وجزئية"

النص على العالم التي ترمي إلى الكشف عن قابلية النص للقراءة، لذا يصر الكاتب على العنونة كونها 

المعرفية في السبيل إلى المتلقي؛ فالمتلقي يدخل إلى العمل من العنوان مناواًل له، وموظًفا خلفيته 

 استنطاق دواله، وكثيًرا ما كانت داللية العمل هي نتاج تأويل عنوانه .

"1الجدول )  ( قصائد ديوان: "الطوفان آت 

 الطوفان آت  
 ت العنوان البنية التركيبية

 1 القسم خبر لمبتدأ محذوف
 2 عذاب الطين خبر + مضاف إليه
 3 الطوفان آتٍ  مبتدأ + وخبر 

 4 العانس والزمن الضائع مبتدأ ثان + خبر المبتدأمبتدأ أول + 
 5 المعجزة اسم فاعل

 6 مذكرات ساعي بريد مبتدأ + مضاف + مضاف إليه
 7 المعاناة في خندق الليل مبتدأ + حرف جر + اسم مجرور ومضاف + ومضاف إليه

 8 جياد الريح مبتدأ + ومضاف إليه
 9 المدينة الثالثةمأساة  مبتدأ + مضاف إليه + صفة

 10 أغنية الغريب قبل المولد مبتدأ + مضاف + ظرف + مضاف إليه 
 11 الذي يغني أبًدا نعت لمبتدأ محذوف + فعل + ظرف زمان 

 12 الحديث مع المطلق مبتدأ + خبر شبه جملة
 13 البكاء على الجوكندا مبتدأ + حرف جر + اسم مجرور

مجرور + حرف عطف + اسم مبتدأ + حرف جر + اسم 
 مجرور

 14 رؤيا عن الحصار والخالص

 15 الليل والصحراء خبر لمبتدأ محذوف + حرف عطف + معطوف عليه 
 16 القنديل خبر لمبتدأ محذوف
 17 نشيد القبور مبتدأ + مضاف إليه
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 18 الشُئ المصلوب مبتدأ + اسم مفعول
 19 البذور تغني مبتدأ + فعل مضارع 
 20 الوحُل والذهب مبتدأ + حرف معية + 

 21 رحلة في هوة الصمت مبتدأ + حرف جر + اسم مجرور مضاف + مضاف إليه
 22 إلى قصيدة متمردة حرف جر + اسم مجرور + اسم فاعل 

 23 بريخت يتحدث مبتدأ + فعل مضارع
 24 المخاض يأتي غًدا مبتدأ + فعل مضاع + ظرف زمان

 25 أعواد الثقاب المطفأة إليه + اسم مفعولمبتدأ + مضاف 
                                                                                          

ويناقش الباحثان في هذه الورقة استراتيجية العنوان عند علي الفزاني في ديوانه: "الطوفان آٍت" من 
 لدراسة البنية التركيبية والداللية في الديوان.خالل انتقاء بعض العناوين كعينة 

إن البنية التركيبية أساسها الجملة التي ُتعد الوحدة اللغوية الرئيسة في عملية التواصل. حيث 
البحث عن شخصية الجملة في النص وسيلة لمحاولة فهمه على المستوى التركيبي. لذا يمكننا تصنيف 

 لمنتقاة كما يلي:األنماط التركيبية في بعض النصوص ا

 ( قصيدة: "عذاب الطين"2الجدول )

 العنوان النمط التركيبي

 عذاب الطين مبتدأ + خبر )مضاف+مضاف إليه(

 

لقد جاء العنوان )عذاب الطين( تشويًقا للقارئ وداللة على حجم المعاناة واأللم التي يعيشها اإلنسان؛ 
فعكست هذه الصيغة التركيبية والداللية الصورة التي أراد الشاعر إيصالها للمتلقي منذ عتبة النص. كما 

ت كلمة )الطين( فيه في عبرت جملة العنوان عن محتوى النص الذي جاء في ثالثة عشر سطًرا؛ ورد
ستة أسطر من النص ولو لم تكن مضافة لكلمة )عذاب( تصريحيا، إال أنها جاءت موحية له. وقد 
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لخص العنوان فكرة النص؛ فكان إيجاًزا للعمل األدبي الذي افتتحه الشاعر بمخاطبة الطين منذ مطلع 
                                                     النص قائال:                                                

 أيها الطين البائس

 ليس بإمكانك أن تتألم

حلَّت كلمة الطين محل مطلع النص؛ فقدمت ترجمة لما استقر إليه النص، وتحدثت عن العذاب الذي 
يعيشه اإلنسان. فجاء توظيف الشاعر لها كناية عن اإلنسان المخلوق من الطين. هذا المخلوق الذي 

ى ربط المتلقي يتعذب مما يحدث له أو لما حوله. فجاء العنوان )عذاب الطين( مفتاًحا تأويلًيا سعى إل
بالنسيج الداخلي والخارجي للنص الذي عبَّر عن حالة اإلنسان من حيث: الشعور بالغضب، والتألم، 
واالرغام، والخوف..إلخ من مشاعر العذاب اإلنساني. ويذهب الباحث إلى أن الشاعر ربما كان يرمي 

؛ فمن الداخل سياسة القمع إلى توصيف حالة المواطن العربي الذي يعيش العذاب من الداخل والخارج
والظلم التي يعيشها في بالده. ومن الخارج نتيجة لحالة الذل والهزيمة من قبل أعدائه؛ سيما وإن النص 

وما صار إليه المواطن العربي من انكسار وخيبة  1973أي بعد هزيمة العرب عام  1975ُكتب عام 
   ترجمة لما استقر إليه النص.  أمل. ومهما كان غرض الشاعر من هذا العنوان لكنه يظل 

 ( قصيدة: "العانُس والزمن الضائع"3الجدول )

 العنوان النمط التركيبي

 العانُس والزمُن الضائع خبر لمبتدأ محذوف+)حرف عطف + اسم معطوف + مضاف إليه(

 

، وهو ما جاء العنوان )العانس والزمن الضائع( ساكًنا خالًيا من الحركة حيث طبيعة الجملة االسمية
يوحي للقارئ منذ الوهلة األولى بأن النص ساكًنا سائًما مهزوًما خالًيا من حركة الفعل. األمر الذي أكده 
معنى لفظتي )العانس، الضائع( اللتان تدالن على معاني القنوط واليأس واالبتئاس والخيبة والضجر؛ ال 

منبًها قوًيا ودعًما وتأكيًدا للحالة التي  -هي األخرى -سيما أنهما جاءتا بين لفظة )الزمن( التي اعطت 
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يعيشها النص الشعري...لذا جاء العنوان منبًها ومرشًدا لحالة النص قبل ولوج القارئ إليه. وعند دراسة 
 النص تأكد المعنى الذي جاء في عتبته )العنوان( من أول سطرين:

 

 هم   -ك-كانت 

أم  وحيدة مخدوعة .. مخدعها، يعج بالمالل   والس ِّ

توجه الشاعر منذ السطر األول بالحديث عن عانسه التي جعلها مفتاًحا للنص؛ فجاءت جملة )كانت كـ 
هم( مؤكدة للمعاني اآلنف ذكرها. كما أكدت الجملة الفعلية )كانت( عن حركة الفعل حيث زمن 

أم؛ كناية عن الماضي؛ ذلك الزمن الذي كانت تعيشه )معنيته( وحيدة مخدوعة بمخدع يعج بالمال ل والسِّ
طول المعاناة والضجر والملل والتقلب وجًعا وأملًما. وقد أكد هذان السطران معنى العنوان؛ وإن لم يأِت 
العنوان بصورة مباشرة في النص؛ حيث لم ترد إي كلمة من جملة العنوان: )العانس والزمن الضائع( 

الموت: )عانس ميتة( لكن العنوان كان في النص باستثناء كلمة )عانس( التي جاءت مضافة إلى 
 حاضًرا بمعناه في كل أرجاء النص، مبثوًثا في عباراته ال يكاد يخلو سطًرا منه. 

هذا ومن ناحية غرض النص ومدى فاعلية العنوان في مفهوم النص، فإن الباحث حين تعذر  
العنوان ليجده هو اآلخر  عليه فهم المعنى الخاص للعنوان فإنه سارع إلى النص بحًثا عن فك شيفرة

مفعًما بالرمزية والتأويلية؛ عنديٍذ حاول الباحث سبر أغوار النص فذهب إلى أن الشاعر تحدث في هذا 
النص كعادته في أغلب نصوص الديوان عن همومه الوطنية والقومية، والحالة التي صارت إليها 

هذه التأويالت وغيرها جعلت من النص األمة، وربما كان يرمي في نصه هذا إلى احتالل فلسطين. كل 
بعيًدا عن التقريرية مفعًما بالرمزية، وما زاد من جمالية العنوان وقيمته الفنية أنه جاء مزيًجا بين ألفاظه 
المعجمية المباشرة التي شكلت البينة التركيبة للعنوان، وبين معانيه الداللية العميقة التي حملت الكثير 

 واإليحاءات؛ مما يدفع المتلقي إلى إعادة قراءة النص أكثر من مرة.   من فوضوية التساؤالت 

ومن خالل االطالع ودراسة بعض عناوين ديوان: "الطوفان آٍت" أتضح أن أغلبها حمل طاقة  
لغوية وداللية مركزة. فشكل العنوان حالة انتظار من القارئ ليبحث لها في النص عن سياق تنسجم 

العنوان في الديوان بين التأويلية والداللية إالَّ أنها كانت عالمات مضيئة، فيه. وإن تعددت وظائف 
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وبؤرة مركزية لنصوص الديوان. كما يالحظ على نصوص الديوان أن الفزاني استخدم في معظمها 
ظاهرة فنية بارزة وهي ظاهرة الحذف؛ فكثيًرا ما يضع نقاط بين الجمل أو عند نهاية بعضها؛ لغرض 

ائي يدفع من خالله المتلقي إلى التأمل والتأويل وإعادة قراءة النص وانتاجه من جديد. رمزي أو إيح
حيث التلميح أفصح من التصريح. هذا ومن ناحية اتجاهات عنواين النصوص فإنها تميل في مجملها 

يرة في إلى معاني الحزن واأللم واليأس والتذمر. أما من ناحية البناء التركيبي فإن عناوين الديوان قص
أغلبها حتى أنها بعضها يتكون من كلمة أو كلمتين. فجاء العنوان اختصارًيا ُيلخص في كثيًرا من 

 االحيان فكرة النص األساسية.

 خاتمة البحث

توصل الباحثان من خالل عملية التحليل لبعض النصوص الشعرية التي وردت في الديوان إلى 
 جملة من النتائج لعل من أبرزها ما يأتي :

 : يحمل عنوان الديوان اسم إحدى القصائد التي ضمنها فيه . 1

 : ينم اختيار العناوين لمعظم القصائد عن وعي الشاعر بأهميته في العمل الشعري ز 2

: جاءت معظم عناوين قصائد الديون حزينة المشاعر تستمد قتامة أحاسيسها من مرارة  3
 العيش موغلة في البؤس ، والشعور بالظلم .

: تحمل كل عناوين القصائد دالالت تنبثق من الفكرة العام للنص التي حوها عنوان الديوان  4
 ) الطوفان آٍت ( .

 : لم تخرج عناوين القصائد عن السلم اللغوية المحدد .   5

 

 

 

 

 

 

 



  د : سالم عثمان عمر الحاج -د : خليفة أحنين محمد أبوخليدة                    سيميائية العنوان يف ديوان الطوفان آت  

 
   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -المؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة العربية بكلية اآلداب 

  

350 

 المصادر والمراجع

خالد حسين حسين ــ سيمياء العنوان ) القوة والداللة  ( ــ التمور في اليوم العاشر ــ لزكريا تامر ــ  :1
 .                                    2005ــــ  4ــ  3ــ ع  21نموذجا ( مجلة جامعة دمشق مج 

بة النصية ( دار التكوين : خالد حسين حسين ــ في نظرية العنوان ) مغامرة تأويلية في شؤون العت 2
 . 2007للطباعة والنشر 

 .1997ـ  3ـ ع  25: جميل حمداوي ـ السيميوطيقا والعنونة ـ مجلة عالم الفكر ـ الكويت ـ مج  3
 .  1989ـ  1: سعيد يقطين ـ انفتاح النص الروائي ) النص ـ السياق ( المركز الثقافي بيروت ـ ط  4
جيرار جنيت من النص إلى المناص (منشورات االختالف ـ الجزائر ـ : عبد الحق بلعابد ـ عتبات )  5

 ـ  2008،  1ط 
 . 1996 1: عبدالفتاح الجمحري ــ عتبات النص ــ منشورات الرابطة ــ الدار البيضاء المغرب ــ ط  6
يع : محمد فكري الجزار ــ العنوان وسيميوطيقا االتصال األدبي  ــ الهيئة المصرية للنشر والتوز  7

 ــ ال ط . 1998
 : مراد عبدالرحمن مبارك ــ جيوبو ليتيكا النص األدبي ــ تضاريس الفضاء الروائي نموذجا ــ .  8
 . 2000ــ دار صادر بيروت ــ  11: ابن منظور ـــ لسان العرب ــ مادة ) َعَنَن ( مج  9

 الهوامش:
                                                           

: عبد الحق بلعابد ـ عتبات ) جيرار جنيت من النص إلى المناص (منشورات االختالف ـ الجزائر ـ  1
 . 41ـ ص  2008،  1ط 
ـ  1989ـ  1ياق ( المركز الثقافي بيروت ـ ط : سعيد يقطين ـ انفتاح النص الروائي ) النص ـ الس 2

 . 96ص 
ـ ص  1997ـ  3ـ ع  25: جميل حمداوي ـ السيميوطيقا والعنونة ـ مجلة عالم الفكر ـ الكويت ـ مج  3

105 . 
 . 105: المرجع السابق ــ ص  4
ر ــ لزكريا تامر ــ : خالد حسين حسين ــ سيمياء العنوان ) القوة والداللة  ( ــ التمور في اليوم العاش 5

 . 350ــ ص  2005ــــ  4ــ  3ــ ع  21نموذجا ( مجلة جامعة دمشق مج 
 . 99ــ  98: جميل حمداوي ــ ص  4
 . 2000ــ دار صادر بيروت ــ  11: ابن منظور ـــ لسان العرب ــ مادة ) َعَنَن ( مج  7
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 املرجعيات التناصية يف ) كلمات غاضبة(  
 للعربي الشريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

 
 د سعاد صالح القراضـــــــي

 الزاويةكلية اآلداب 

 جامعة الزاوية

 
 الملخص 

يهدف هذا البحث إلى دراسة أفاق وحدود التناص في قصيدة العربي الشريف                      
)كلمات غاضبة( , االستظهار وارتدادات النص وروافده ، التي تتكون منها البنية العميقة لخطابه 

ا في فسيفساء الشعري ، ومعرفة حدود امتالكه للتقنيات التناصية ، وفهمه آللية توظيفها ، واستثماره
النص ، واستنباط منابعها المعرفية ، وهيكليتها البنيوية ، وأصدائها اإللهامية ، وجاذبيتها التواصلية 
على أسس من النقد الخالق المعتمد على إظهار جماليات التوظيف ، وروعة التضمين ، وجودة السبك 

ة العربي الشريف ) كلمات ، بطريقة وصفية تحليلية ، تعنى بدراسة تجليات التناص في قصيد
 غاضبه(.
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 المقدمة 
إن النص األدبي دائما ما يبقى بابه مواربًا ، أمام المعارف المتشعبة والمتنوعة ، والعميقة للكاتب    

المتعددة االيدولوجيات والتجارب المتراكمة الذي يحتم دراسة كل ما ذكر في بوتقة واحدة ، تنصهر فيها 
لضاربة في عمق العالقات كل المتناقضات التي شكلت هيكل النص وعموده الفقري ، وتشابك عروقه ا

النصية والتفاعالت االندماجية ؛ لينصهر في البيئة المحيطة بعيدًا عن قيود اللغة ، وقوالب التفكير 
النمطية وتوجهه الضرورات الحوارية المتناهية االتساع والتأثير ؛ ليقف المتلقي معماًل كل ما لديه من 

، وتداعياتها الجاذبة ، لينطلق معلاًل ، مبررًا ، مفسرًا ،  تراكمات معرفية لتفسير وكشف أبعادها الداللية
خارجًا برؤية جديدة ، لم تكن موجودة أناء كتابة  النص ، وال هدف من أهدافه ، بل لم تكن في ذهن 

 الكاتب البتة أثناء والدة النص .
اص( الذي كان والزال من هنا يمكن القول أن تطور النقد األدبي ابرز تقنيات نقدية عدة من بينها )التن

محور اهتمام الباحثين ،منذ أن ظهر على يد البلغارية )كرستيفا( كمصطلح للتعبير عن المؤثرات التي 
أسهمت في ظهور النص على هيئته النهائية ، فصارت جزءا منه ، دون أن تظهر واضحة في بنائه 

صوص ، ومساهمتها كل بقدر اللفظي أو النصي ، كما انه تعبير رمزي على تداعي مجموعة من الن
في إظهار " نص جديد من نصوص سابقة أو معاصرة ، بحيث يغدو النص )التناص( خالصة لعدد 
من النصوص التي تمحي الحدود بينها ، وأعيدت صياغتها بشكل جديد ، بحيث لم يبق من النصوص 

 .(1)السابقة سوى مادتها ، وغاب األصل فال يدركه إال ذوو الخبرة والمران"
وبما أن النص بشكل عام يلتقي مع نصوص أخرى ، وهو التقاء يتم عبر االمتصاص تارة ،  

واالجترار تارة أخرى ، بالتالي فالتناص هو االستراتيجية التي تفرض نفسها الستنطاق بنية النص ، 
ص ، ويفيد تركيبًا وصوتًا وداللة ، ما يقطع بوجود "تقنيات خاصة تحكم التجربة الشعرية يوظفها التنا

منها في رفده النص المعاصر بنسغ من المأثورات أو النصوص السابقة التي ترشح الرؤية الشعرية 
 .(2)وتدعمها ، فال يمكن القبض على بنية العمل األدبي إال من خالل عالقته بالبنى األصلية السالفة"

لنصية ، التي ساعدته في وقد مثلت قصيدة العربي الشريف )كلمات غاضبة ( العديد من التداخالت ا
التعبير عن تجربته الخاصة والتي هي جزء ال يتجزأ من التجربة العربية بشكل عام ، فكان التناص 

 حاضرًا في نصه وبأنواع عدة ، منها : الديني والتاريخي والتراثي والشعبي .
، وفق منهج تفرضه فقراءة هذا النص تقتضي مغامرة تكلف القارئ ــ الناقد ولوج النص وسبر أغواره 

 طبيعة النص كلمات غاضبة .
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 التناص : 
 المفهوم واآلليات 

يعد التناص من أهم المفاهيم النقدية التي اعتنى بها النقاد الغربيون بعد البنيوية والسيميائيات النصية    
 اإلبداعي .، لما له من فاعلية إجرائية في تفكيك النص وتركيبه ، والتغلغل في أعماقه والال شعوره 

وإذا كان التناص مصطلحًا نقديًا تسلح به النقاد العرب األقدمون تحت تسميات عديدة مثل : السرقات   
الشعرية ، والتضمين والنحل واالنتحال واألخذ والتأثر ، فإن النقاد والباحثين في الغرب ابتعدوا كل البعد 

بالجانب اإليجابي الذي يتمثل في أصول , عن هذا المفهوم القدحي إلى حد ما للتناص ، واعتنوا 
اإلبداع ومكوناته الجنينية  وعالقات التفاعل والتأثر والتأثير عبر مظاهر داخلية وأخرى خارجية , 
تكشف عن تشابك النص المدروس مع نصوص أخرى ، جمعت بين ما هو ديني وما هو  تاريخي وما 

تأويلية ، ومهما اختلفت آلياتها االستداللية هو أدبي ، وهو بذلك يعتبر " استراتيجيات قرائية و 
واالستقرائية واالستنباطية ، والفرضية االستكشافية ، فإنها تشترك جميعها في اتخاذ المعلوم وسيلة 
لمعرفة المجهول , وإذا كان المؤول يسلك هذه االستراتيجيات فإن الكاتب نفسه يسير فيها , فيفيد من 

 عيد إنتاجها أو ليتخذها أساسًا إلبداعات جديدة .تجاربه ومعارفه وخبراته ؛ لي
لهذا فان كل نص تأويلي أو كل نص إبداعي ، مزيج من تراكمات سابقة ، بعد أن خضعت لالنتقاء ثم 

 .                           (3)التأليف"
والحوار بين ويعد التناص كذلك من أهم المفاتيح اإلجرائية لفهم األدب المقارن ورصد عملية التثاقف 

الحضارات والثقافات اإلنسانية في شتى المجاالت الفكرية والفنية واألدبية ، وكذلك أداة ناجحة لمقاربة 
النص األدبي واستنطاق سننه اللغوي وبنيته العميقة ، والدخول إلى أغوار النص واستكناه دالالته 

هنية ونسق من المصادر المضمرة وتفاعالته الخارجية والداخلية ؛ ألنه شبكة من التفاعالت الذ
والظاهرة التي تتوارى  خلف األسطر وتتمدد في ذاكرة المتلقي عبر آليات مثل : المعرفة الخلفية 
وترسبات الذاكرة والخطاطات النصية والسيناريوهات التصويرية والتداخل النصي , وتعدد األصوات 

شعر الرواد تجدها مختلفة االنتماء والمستوى  واألساليب والتهجين... فالنصوص التراثية الموجودة في
ألنها " تنتمي إلى الحقل التراثي األدبي والحقل الديني ، والحقل األسطوري ، وأما مستويات التوظيف 
فمختلفة أيضا , فهي تجارب الرواد المبكرة تبدو كأنها نوع من االستعراض الثقافي ولكنها تحولت 

 .(4)التأثير والحضور في النص الشعري الحديث " بالتدريج إلي توظيف فاعل متفاوت
وبالنظر إلى حتمية وجود التناص فإن اإلبداع هو القدرة على استعمال التناص ، وليس االبتعاد عنه   

، ترجمة عبد السالم بن عبد العالي ، دار 63، كما يرى روالن بارت في كتابه )درس السيمولوجيا ص 
م(. فالنصوص اإلبداعية , هي امتصاص ومحاكاة للنصوص 1985طوبو كال، الدار البيضاء ، ط 
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السابقة وتفاعل معها عبر عمليات الحوار والنقد ، واألساليب الباروديا والتهجين والسخرية، والحوارية 
...، ذلك أن النص "محكوم دائمًا بالتوالد ، وان الكتابة تكتب الكتابة ، مما يجعلها تقضي على أي 

أبوة النص ، وبقضائها على سلطة المؤلف ، تفسح المجال أمام القارئ ليغازل  صوت خارجها يدعي
 . (5)النص بالطريقة التي يشاء"

وإذا كان التناص مصطلحًا معروفًا في النقد العربي بدالالت أخرى ، فإن الغرب طّوروا هذا المفهوم  
في مقاربة اإلبداع وتشريحه , قصد وأصبح تقنية فعالة وإجرائية في فهم النص وتفسيره ، وآلية منهجية 

إثرائه بالدالالت الظاهرة أو المضمرة ، وان المبدع من يكثر من اإلحاالت التناصية والمستنسخات 
التضمينية والخلفيات المسكوت عنها إلى أن أصبح النص مصبًا للنصوص واختزااًل ألفكار السابقين 

استجالئها قصد تحديد مرجعيات الكاتب ومصادره في إطار من عصارة تناصية تحتاج إلى استنطاقها و 
 الثقافية واألصول المولدة لفكره ورؤيته للعالم .

 ــ داللة العنوان :  2
يتركب العنوان من مركبين اسميين ، مضاف ومضاف إليه )كلمات غاضبة ( حيث أضيف الغضب  

إلى الكالم ، والكالم الغاضب ما هو إال صرخة جمعت كل أوجاع الشاعر ليفرغها في قالب إبداعي , 
مستوحاة اختلفت فيه أساليب التعبير باختالف األصوات والتراكيب والعبارات ، مستثمرًا في ذلك رموزًا 

من بطن الموروث التاريخي والديني ، ولقد كانت صرخته ــ رحمه هللا ـــ فورة تعبيرية تالها صمت ، فقد 
تكلم ليصمت حتى ال يحمل معه وزر ما آلمه من مرارة الواقع في جميع مناحيه بذلك تخلص من 

تزن كل منها معاناة  العبء الذي كان ينوء بثقله على صدره ، ويخنق أنفاسه ، بأن نفثه في كلمات
 وطن امتدت لردح من الزمن والزالت تلقي بظاللها عليه حتى اآلن.

وعلى ضوء هذه البداية نفترض من خالل وقوفنا على عتبات النص أن الشاعر ، أراد أن يقول ما لم   
يستطع أحد قوله ، في زمن الحديد والقيود ، وهو قول رسم به حدودًا لرؤية شعرية استنطق بها 
الماضي بكل رموزه ، وحاورها ليجسد الواقع األليم الذي تحولت فيه كل المعادالت و تحولت الرموز 

 إلى ) زمور( إن صح هذا التعبير.
وقد حاول العربي الشريف أن يخفي ما يريد إظهاره وراء ستار شفاف ال يكاد يبين إال من خالل موجة 

 خ ، يقول : الغضب التي تعتريه، في أسلوب حواري تفاعلي صار 
 يا موطني السعيد 

 يا موطن األحرار والمجد التليد 
 أنت الذي دفعتني ألنسف الحدود واكسر القيود 

 وأعلن مستسلمًا تعاطفي البليد 
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 وميلي الشديد 
 لرقة الخدود 

  (6)وقسوة النهود
والجدير بالذكر أن ثمة طريقتين للتناص مع التراث ، وهما التعبير عنه أو التعبير به وقد عمل على   

الطريقة األولى شعراء عصر إلحياء ، وقليل من شعراء العصر الحديث والمعاصر ، بينما استخدم 
شاعر معالجتها في البقية طريقة التعبير به عن الهموم والمعاناة والظواهر المتعددة ، التي يريد ال

نصوصه ، وهذا ما قام به العربي الشريف في ) كلمات غاضبة( حيث انتقل من مرحلة التناص معه ، 
بما للتناص من آليات وغايات متنوعة ، تسعى إلى الهدم وإعادة البناء ، وشاعرنا عمل على هذه 

سحة مغايرة ، تبدو أكثر النمطية ، وتفكيكها من داخلها ، ليضفي على التراث المستعار في نصه م
 فنية وحرفية من سابقتها .

 أنواع التناص :
 التناص الديني :  -أوال  

هو عبارات ذات مصادر دينية يلتقطها الشاعر من عمق الخطاب الديني المتداول ، والذي يشكل    
القرآنية ، التي  القرآن الكريم الركيزة األولى فيها ، فالشاعر يستدعي بعض العبارات الدينية أو اآليات

تضفي على نصه مسحة روحية "وذلك لخاصية في هذه النصوص تلتقي مع طبيعة الشعر نفسه ، 
وهي إنها مما ينزع الذهن البشري لحفظه ومداومة تذكره ، فال تكاد ذاكرة اإلنسان في كل العصور 

لى ما يقوله تحرص على اإلمساك بنص ، إال إذا كان دينيا أو شعريا وهي ال تمسك به حرصا ع
فحسب ، وإنما على طريقة القول وشكل الكالم أيضا , ومن هنا يصبح توظيف التراث الديني في 

والعربي الشريف  وظف هذا المعين الروحي  (7)الشعر تعزيزا قويا لشاعريته ودعما في حافظة اإلنسان"
 في قصيدته  كلمات غاضبة , فيقول :

 يا أمة في عرسها جنازة و عفن و دود 
 يلفها ألف نواح و صراخ و جحود 

 يحوطها دمع الثكالى وابتسامات العبيد 
 لهفي لها من أمة قد داسها قرود 

 وسامها يهود 
  (8)وأهلها في غفلة كهفهم رقود

من خالل المقطوعة السابقة سوف يستوعب القاري قبل الناقد وجود التناص فيتحول ذهنه مباشرة إلى   
ِف ِسِنيَن َعَدداً َفَضَرب  النص القرآني : }  , وإذا ما رجعنا للشاعر نجده يرمز  (9){َنا َعَلى آَذاِنِهم  ِفي ال َكه 
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في الواقع ويقترب به إلى وصف الوضع القائم ، وما آلت إليه  –بواسطته  –بشكل إيحائي يعيد النظر 
ب ، تمتزج كرامة اإلنسان  فالنص تظهر فيه عملية االمتصاص الشعري للتركيب القرآني بشكل مرك

فيه الذات بحال األمة ، التي وصفها الشاعر بالرقود )رقود أهل الكهف( وهو بذلك يثير في نفس 
المتلقي قدرة إيحائية ، تبين له ضرورة االستدعاء القرآني الذي يشير إلى "طبيعة التجربة الوجودية ، في 

لغة الشاغر رؤاها الفكرية  هذه المرحلة الصعبة المأساوية بمعانيها         وصورها ، وتتضمن
والفلسفية التي أراد الشاعر أن يمنحها عمقها وشموليتها ويشحنها بالدالالت من أجل التأثير في المتلقي 
نظرا لما تتمتع به اللغة الدينية من حضور وتأثير خاصين في الوعي الجماعي فظال عما يمكن أن 

 (10)تقوم به من إثراء للنص الشعري " 
بالعودة إلى ) كلمات غاضبة ( نجد الشاعر لم يكتِف باآلية األولى ، فاستدعى آية قرآنية أخرى 

 لتضيف داللة جديدة تخدم قضيته وتحقق نوعا من العمق والتركز لفكرته فيقول :
 وأهلها في غفلة في كهفهم رقود 

 من غير كلب حارس وال وصيد 
 أو مبدأ يعصمهم من قسوة البعيد 

 (11)خدود أو صفة ال
َيِميِن  في هذه المقطوعة استثمر الشاعر قوله تعالى : } َقاظًا َوُهم  ُرُقوٌد َوُنَقلِ ُبُهم  َذاَت ال  َسُبُهم  َأي  َوَتح 

ِه ِبال َوِصيدِ  َماِل َوَكل ُبُهم َباِسٌط ِذَراَعي  والشاعر بهذا االستحضار لأليه الكريمة يهدف لمد  (12){ َوَذاَت الشِ 
كمال أبعاد الصورة باإلضافة إلى تقوية خطابه الشعري ، عندما يجري مقارنة بين أهل المعنى واست

الكهف الذين هربوا من الظلم والجور ، وتنازلوا عن نعيم الحياة مقابل اإليمان باهلل ، وأهل الكهف الذين 
فأهل الكهف هربوا فضلوا الرقود في براثن الظلم والطغيان ، متمسكين بنعيم الحياة وترفها مع الفارق ، 

إلى األمام ، أما أهل الكهف الذين يتحدث عنهم الشاعر فضلوا الهروب إلى الخلف , فشاعرنا وظف 
الخطاب الديني وجعل وظائفه تنموية في قصيدته فخرج بأسلوبه " من الخصوصية إلى العمومية ، 

و البالغة ، وأسلوب  خصوصية فكرة الكاتب إلى عمومية معالجة القرآن مع إضفاء الدقة و الجدة
القرآن وحده هو الذي يبقى قرآنا وهو مع النص البشري ، ويظل قرآنا بعد أن يزول النص البشري 
القرآن يعطي وال يذوب ، وأساليب البشر تعطي حتى تذوب ، وتبرق وتبهت ، وتزيد وتنقص ، اآلمر 

)العربي الشريف ( تحول من شكله  , فالتناص الديني عند (13)الذي لم يلتفت إليه المنظرون للتناص " 
البسيط إلى المركب ، فتحول من مجرد توظيف إلى تناص / خلق ، وهو ما يغني النص و يوسع 
حدوده ، ويمنح القارئ فرصته في التنقل من فضاء النص الشعري إلى فضاء النص القرآني والسياق 
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تضيف للنص العديد من الدالالت  الشعري عند العربي الشريف يتطلب استدعاء آيات عدة يمكنها أن
 واإليحاءات يعجز التعبير المباشر عن إيصال رسالتها يقول الشاعر :

 كأننا لم نقر في الذكر المجيد 
  (14)عن نهايات سطت بعاد أو ثمود

{ الَِّتي َلم  7ِعَماِد}{ ِإَرَم َذاِت ال  6} َأَلم  َتَر َكي َف َفَعَل َربَُّك ِبَعاٍد}هذه األبيات فيها تناص مع قوله تعالى : 
ِبََلِد} ُلَها ِفي ال  َلق  ِمث  َواِد{8ُيخ  َر ِبال  خ     (15){ َوَثُموَد الَِّذيَن َجاُبوا الصَّ

إن إيحاءات هذا التناص القرآني وداللته الموضوعية واللغوية واألسلوبية قد أدت أغراضها ، ووظائفها 
ت فيه ،       وتناصت معه ، وكانت جزءا ال يتجزءا الفكرية والجمالية في السياق الشعري الذي تداخل

من السياق العام للقصيدة ، وما استدعاء الشاعر لهذه اآليات إال داللة على قوتها لتخاطب الناس ، 
فتقول لهم أين تذهبون ؟ ألنكم مهما سعيتم لن تصلوا إلى ما وصل إليه قوم عاد وثمود ، فهم من بنوا 

 يوجد لها مثيل في كل زمان ومكان ، والشاعر باستحضاره كل هذه اآليات ارم ذات العماد ، التي ال
أغنى نصه الشعري بمعين ال ينضب من األصالة والصور التي استقاها من القرآن الكريم والتي بدورها 

 تعمق داللة التناص ، فتعطيه أبعاد إنسانية وداللة عصرية .
واالجترار ، وهتك لغالف الموروث  والكشف عما في وهو ما جعل هذه القصيدة فيها تجاوز للتكرار 

قشوره الخارجية ، متوسال في ذلك بأسلوب االستفهام، والتساؤل ، والرفض والقبول ، اإلدانة ، والتحويل 
، وكأنه يريد إعادة خلقه من جديد بحساسية مختلفة ، "دخولها ومداخلتها وتداخلها تجعل بينها شركا 

والشاعر في كل ذلك يحاول معالجة محنة راهنة  (16)جد صالت معينة بينها "ومشاركة وتشاركا مما يو 
مدمرة تعصف بوجود أمته العربية مستعينا في ذلك بمخزونه الديني لتوفير الشكل المالئم للتعبير الفني 

 الذي يحمل في طياته قيمة فنية عالية لها تأثير على المتلقي بعد أن يعطيها من روحه .
 تناص التاريخي و توظيف الشخصيات :  ال  -ثانيًا 
لقد تعمد الشاعر استحضار شخصيات لها أحداث مربوطة بتاريخ و إنجازات عظيمة ، ترويها     

قصص طويلة ، فذكر أسماءها وهو يقصد تاريخها العظيم ، وقيمتها اإلنسانية ، إضافة  إلى الدور 
 الذي قامت به في المجتمع بصفة خاصة ، وفي الحياة بصفة عامة .

 ليوضح من خاللها روياه ، وذلك عندما وظفها "  داخل بنية قصيدته وما استدعاء الشاعر لها إال
الحديثة محاوال التوفيق بينها وبين واقعه المعاصر الذي يريد التعبير عنه ، فإنه في حقيقة األمر يحاول 

 .(17)التوفيق بين نوعين من الخطاب هما الخطاب التاريخي والخطاب الشعري " 
ق في قصيدته )كلمات غاضبة( عندما اشتغل على  )التناص االحترافي( وشاعرنا عمل على هذا النس

وذلك عن طريق االجتالب ، واالستلحاق ، بأن استدعى نتيجة إلعجابه بالمجد التليد الذي كانت عليه 
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األمة العربية في جميع مجاالت الحياة العديد من الشخصيات ، سلبية كانت أو ايجابية ، مستخدما 
عن واقع سيئ ، ومن نماذج استدعاء الشاعر للشخصيات التاريخية التي ظلت عالقة  إياها في الكشف

لم نهو  بذاكرته الواعية فأدخلها في سياق جديد ، يتماشى  ورؤيته التي يريد اإلفصاح عنها , فيقول: 
 غير مسيلمة الحقود 

 وسجاح تأمر بالسجود 
 كل الحشود

 وتسومهم خسفا بسلطان النهود 
                 (18) وسنا الخدود

 ويستدعي الشاعر شخصية أخرى  فيقول :  
 كل المواقف موهت بشذى االماني والورود

 كل المعارك  شوهت بدم الشهيد
 وصدى الوعيد

    (19)زرياب صار الحاكم العدل الرشيد
من إيحاء وحيوية ، تلفت نظره إلي التقدم الكبير في مجال فهذه الطريقة فيها استمالة للقاري لما فيها   

الموسيقى علي يد زرياب مكتفيا بذلك تاركا مخيلته تبحث في  الموسيقى العربية  ورموزها ، وكيف 
طورها روادها  وكيف أضافوا وترا سادسا وغيرها  فاختزل كل ذلك في زرياب ،  ويستمر الشاعر في 

ت التي استطاع من خاللها إثراء المتن الشعري لديه،ليولد لدى المتلقي  استحضار العديد من الشخصيا
 متعة الغوص في التاريخ العربي المجيد  فيقول :  

 ويحيل شيب شيوخنا أطياف عيد 
 أما لبيد

 وابن الوليد
 وكذا الرشيد
 وابن العميد

 وأمامه عبد الحميد
 وابن الرشيد

 فغدوا زبائن دائمين بفناء ناديه السعيد
 تقوقع المسلول يصدأ في برودو 

 ال بل غدا أضحوكة في  متحف الماضي المجيد 
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 أما الطريد وكذا الشريد المستفيد 
 وغدا لعبلة مرقص عند الحدود 

 يحميه عنترة العتيد
 ويروده فرسان صيد

 وكأننا لم  نستفد من إرثنا الغالي المجيد
   (20) غير قيثار وعود

في المقطوعة السابقة يستحضر الشاعر العديد من الشخصيات ، التي  تساعده علي تخصيب   
نصوصه ، وهو يهدف إلي مد المعنى أو استكمال أبعاد الصورة ، فهو عندما يذهب بنا إلي قوة العبارة 

بوصفها   واللفظ وجزالة المعنى التي ال يختلف عليها اثنين فذكر )لبيد ( ليسلط الضوء علي المعلقات
أروع ما قيل في الشعر العربي وليثبت للقاري أن العرب رجال أبطال ليسوا في الشعر والموسيقى فقط ، 
ولكنهم  أسود في الهيجاء  مختزاًل ذلك في شخصية خالد بن الوليد , منتقال إلي غزارة العلوم  والترجمة 

ارون الرشيد(  فيقول : )وكذا الرشيد( فكل هذه والفقه واألدب والثقافة والرقة ، والحياة المخملية فيذكر )ه
الرموز التاريخية تتابعوا في القصيدة منتشرين وعاملين  بمدلوالت تختلف كال عن األخرى ، فمثال 
اجتالبه لشخصية )عنترة (  ذلك البطل الذي تناقلته األلسن وتحدث عنه التاريخ األدبي ، يمثل أماني 

إضافة إلى القوة الجسمانية التي وصلتنا أخبارها عبر التاريخ  فيقول النصر والكرامة والعيش بشرف ، 
: 

 يحميه عنترة المجيد 
 ويقول أبضا : 

  (21)بل أين عنترة المجيد ؟
فهذا التكرار لشخصية واحدة في نفس القصيدة ، تعطي داللة رحبة تجعل من القاري يبحث عن  

 عنترة بن شداد .تخريجات وتأويالت ليستحضر صورة كاملة عن تاريخ 
أما عن صياد األسود )حمزة ( فالشاعر استحضر هذه الشخصية التي كان لها دور كبير في نشر    

الدعوة اإلسالمية ، التي سادت الدنيا في الماضي ، فهو باستدعائها يأمل في عودة األمجاد والقوة لهذه 
 األمة .

من األحداث واإلنجازات والنبوغ ، التي لو يذكر الشاعر كل هذه الشخصيات الحتوائها شحنة كبيرة  
تحدثنا عنها لطال بنا الحديث ، فالشاعر ذكر األسماء السابقة كلها ليغني النص ويوسع حدوده ، 

 ويعطي القاري فرصة لينتقل من فضاء النص الشعري إلى فضاء التاريخ الرحب .
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اريخ التي ألهمت الشعراء والكتاب استلهم الشاعر في تطلعاته ومقاصده وأفكاره الشعرية أحداث الت
 والمتطلعين إلى الحرية والخالص عبر العصور .

والعربي الشريف أحد هؤالء الشعراء الذين استثمروا هذا الموروث التاريخي ووظفه من خالل منجزه 
 الشعري  فيقول  : 

 كأننا لم نستفد من إرثنا الغالي المجيد    
 وعهدنا السعيد

 نسج الجدودإال البسوس تهلهل  
 أو داحسا تطوى المراحل والسدود

 أو أحدا تفنى العديد
 أو كربَلء تكحلت بدم الشهيد 

  (22)ولظى الجحود 
ذكر الشاعر) البسوس( وهي المعركة التي تناحرت فيها قبيلتي )تغلب وبكر( فجاء هذا التوظيف   

العربي علي نفسه , حيث ترى سلبيته والمحاكي لحال األمة العربية وحكامها اليوم ، إشارة إلى التعملق 
 من خالل تعبير عما حصل اليوم ، وهم الهون في غمار شهواتهم  مدعيين أنهم عرب .  

فهذه األحداث عندما استدعاها الشاعر فهو يمنحها وجهة نظر جديدة , تجعلها جزاء مهما في  
أحداث حاول الشاعر أن يوظفها وكربالء ( كلها  –وأحد  –القصيدة وداللتها التناصية . أما )داحس 

بكل ما توافرت لديه من إمكانات فنيه ، وفق رؤيته الشعرية  بعدما  أصبحت الهزيمة والتردي واليأس 
واإلحباط مناط التفكير ومدار الفكر العربي  المعاصر ، وكأنه لم يبق من الماضي التليد سوى األطالل 

، فال نجد ذكر إال لكل ما هو سيئ  مثل  داحس  وأصبح التخلص  من التردي واليأس من المستحيل
 والغبراء ، وفاجعة  كربالء وقبلها البسوس  .

فكل هذه اإليحاءات واستدعائها وما تحمله من دالالت مأساوية قد أدت بدقة وانسجام أغراضها  
من سياق ووظائفها الفكرية  والجمالية  من السياق  الشعري  الذي  تناصت معه ، وكونت كتلة واحدة 

 القصيدة العام .
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 الخاتمة :
 وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة : 

إن التناص بمفهومه الحديث ، وعلى نحو ما ورد في البحث ، هو آلية قديمة جدًا  قدم األدب ، بل   
يسبقه بكثير ، فما هو إال استحضار األشباه والنظائر ، أو استدعاء للعبر والمحاذير ، كما أنه جزء 

لذي ظهر على من الخلطة التي ظهرت بها عجينة النص ، وما إطالق مصطلح التناص أو التضمين ا
 يد جوليا كرستيفا أو من سبقها إال تأثرًا واضحًا ، وعلى نحو صريح باألدب الغربي.

لقد عبر العربي الشريف من خالل منجزه الشعري ) كلمات غاضبة( عن مواقفه   ورؤاه تعبيرا فنيًا راقيًا 
لغة شعرية موحية وتناص  استخدام فيه أدوات فنية حديثة ، وظفها في البناء الفني للقصيدة ، وذلك من

، واستلهام معطيات التراث وعناصره  فيمنح النص ثراء وغنى ، ويعطي دالالت وإيحاءات جديدة تتفق 
 وتجربته الشعرية .

التناص الديني ، جاء متضمنا عددا من المفردات والعبارات والمعاني ، التي تحمل في طياتها معاني 
 أن يؤديها ، بشكل أبلغ دون تقنية التناص . جديدة ، ال يستطيع  األسلوب المباشر

عمل الشاعر العربي الشريف على استدعاء العديد من الشخصيات ، واألحداث التاريخية ، التي لقي 
اسمها أو تاريخها هوى في نفسه فاستدعاها ، اسما ومواقف وأحداث ، مستخدما إياها في الكشف عن 

ألديب الواسعة التي ساعدته على امتصاص واجترار داللة الواقع الراهن ، وهو ما يدل على ثقافة ا
المفردات المتناصة ليبثها في خطابه الشعري ، فيعطيها قيمة فنية متعددة التأويالت لدى المتلقي , كما 
أن الشاعر استحضر في قصيدته العديد من الشخصيات التاريخية التي ظلت عالقة بذاكرته الواعية 

رات ،فأرهفت  فيه اإلحساس وعمقت لديه الشعور باالنتماء إلى المجد التليد لماضيه الحافل باالنتصا
 التي صقلت  تجربته الشعرية . 
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 تقنية القناع يف الشعر الليبي املعاصر 
 

 مسعود عبد الله مسعــــود .د

 الزاوية كليـــــــــــــــــــــــة اآلداب

 جامعــــــــة الزاويـــــــــــة 

 

 المقدمة
 الرَِّحيمِ  الرَّْحمنِ  للاِ  ِبْسمِ 

رسوله العظيم, ونبيه الكريم, سّيدنا محمد المبعوث أحمد للا وأستعينه وأستهديه, وأصّلي وأسّلم على 
 رحمة للعالمين, وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :أما بعد
اركة به في المؤتمر ( للمشفي الشعر الليبي المعاصر القناعتقنية وقع اختياري على موضوع ) فقد   

 لزاوية.اكلية اآلداب جامعة ب قسم اللغة العربية وآدابها قيمهيالذي  األول العلمي
 أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى:
إظهار تقنية القناع في الشعر الليبي المعاصر ومدى استخدام شعراء ليبيا في العصر الحاصر  -1

 لها.
 إّن تقنية القناع ظاهرة أدبية تشمل فنون األدب بعامة من شعر ومسرح وقصة. -2

 :إشكالية الدراسة
 تساؤالت: تنطلق إشكالية الدراسة من

 لماذا يلجأ الشاعر الليبي المعاصر إلى التخّفي  والتستر وراء وسيلة القناع ؟  -1
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هل لجأ الشاعر الليبي المعاصر إلى وسيلة القناع خوفا من القمع والبطش الذي تفرضه األجهزة  -2
 القمعية في الدولة؟. 

 :أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تبحث في موضوع تقنية القناع في الشعر الليبي المعاصر وهي ذات 
غرض علمي بحث, قد يسهم في فتح أفاق جديدة لدراسة تقنية القناع بشكل أوسع وأعمق, وربما تكون 

مثل: القصة  دافعا للمزيد من الدراسات التي تتناول تقنية القناع في مختلف فروع األدب األخرى,
 والرواية. 

وقد توافر البحث على جملة من المواضيع التي تؤّدي إلى التعريف بتقنية القناع وبداية ظهورها 
, والسيما في خمسينيات وستينيات القرن العشرين وانتقالها إلى معاصروانتشارها في األدب العربي ال

تعمل على استدعاء شخصية أسطورية  ,ةالشعر الليبي المعاصر, وأصبحت وسيلة درامية وتقنية جديد
يسقطها الشاعر المعاصر على تجربة يقوم بتقديمها إلى القاري بضمير  ,أو تاريخية أو دينية أو شعبية

 المتكّلم ) الشاعر نفسه(.
 الدراسات السابقة:

 الليبي المعاصرالشعر و  موضوع تقنية القناع في األدب الليبي بوجه عامالدراسات التي تناولت عد ت    
 في الشعر العربي المعاصر.  بوجه خاص قليلة على الرغم من كثرتها

 :تقسيمات الدراسة
 جاءت خطوات الدراسة وفق اآلتي:  
ظهور  ,دوافع استخدام القناع في الشعر ,الجذور التراثية للقناع ,نشأة القناع ,القناع لغة واصطالحا  

 األقنعة وأنواعها: أقنعة ,الشعر الليبي المعاصر وانتقاله إلى ,رتقنية القناع في الشعر العربي المعاص
 وفلكلورية )شعبية( وخصائص القناع. دينية وتاريخية وأسطورية

 :منهج الدراسة
 اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

 الخاتمة
 حوت الخاتمة أهم نتائج هذه الدراسة. وقد 

 الباحث 
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 اصطالحا القناع لغة
  :القناع لغة

الِقناُع كلمة تدل على معان متعددة, جاء في معجم لسان العرب" وقد َتَقنََّعْت به وَقنََّعْت رْأَسها وَقنَّْعُتها   
 قال عنترة: ,َألبستها الِقناَع فَتقنََّعْت به

 ِإْن ُتْغدفي ُدوني الِقناَع فِإنَّني        َطبٌّ بَأْخِذ الفاِرِس الُمْسَتْلِئِم  
ي رْأَسها ومحاِسَنها   وَألقى عن وْجهه ِقناَع الحياِء  ,والِقناُع والِمْقَنعُة ما تَتَقنَُّع به المرأَُة من ثوب ُتَغطِّ

وربما سموا  ,وَقنََّعه الشيُب منه ِخمارا :قال اأَلعشى ,وَقنَّعه الشيُب ِخماَره ِإذا عاله الشيبُ  ,على المثل
 :َأنشد ثعلب ,لكونه موضَع الِقناِع من الرْأس ؛الشيب ِقناعا  

 َأْمَلَح ال آذى وال ُمَحبَّبا         حتى اْكَتسى الرْأُس ِقناعًا َأْشَهبا 
راع َحَسرِت الشمُس الِقناعومن كالم الساجع ِإذا طَ     عاع ,َلَعِت الذِّ وَتَرْقَرَق  ,وَأْشَعَلْت في األُُفِق الشُّ

 .الليث ,الّسراُب بكلِّ قاع
 ,وال فرق عند الثقات من أَهل اللغة بين الِقناِع والِمْقَنعةِ  :قال اأَلزهري  ,الِمْقَنعُة ما ُتَقنُِّع به المرأَُة رْأَسها 

ِغشاُؤه تشبيها   :ِقناُع القلبِ  ,وفي حديث بْدٍر فاْنَكَشَف ِقناُع قلبه فمات ,اللِّحاِف والِمْلحفةِ  :وهو مثل
الحِ هو او  ,وفي الحديث َأتاه رجل ُمَقنٌَّع بالحديد ,وهو َأْكبر من الِمْقنعةِ  ,بقناِع المرأَةِ  ي بالسِّ وقيل  ,لُمَتَغطِّ

َأنه زاَر قبَر ُأّمه في  وفي الحديث ,أَلنَّ الرْأس موضع الِقناعِ  ؛هو الذي على رْأسه بيضة وهي الخوذةُ 
وَتَقنََّع  ,عليه َبيضة وِمْغَفرٌ  :َأي ,ورجل ُمَقنٌَّع بالتشديد ,في َألف فارس ُمغطًّى بالسالحِ  :َأي ,َأْلِف ُمَقنَّعٍ 

وكان القناع"  ,وهذا الكالم يعني التغّطي والتخّفي والتستر (1)"والُمَقنَّع الُمَغطَّى رْأُسه ,دَخل :في السالح
يطلق على ما يضعه الممثل على وجهه أثناء تمثيله للمسرحية, ثم امتد معناه في الالتينية ليشمل أّي 

فظ القناع في النقد شخصية من شخصيات المسرحية, ثم أطلق على أي فرد في المجتمع, واستعمل ل
األدبي الحديث للداللة على شخصية الراوي في العمل األدبي, ويكون في أغلب األحيان المؤلف 

 .(2)نفسه"
 :القناع اصطالحا

القناع وسيلة فنية يلجأ إليها الشعراء للتعبير عن تجاربهم بصور غير مباشرة أو مستحدثة في الشعر   
وذلك  ,العشرين بتأثير الشعر الغربي القرن  ستينياتخمسينيات و العربي المعاصر, شاع استخدامه منذ 

صية تراثية وأضحى تقنية درامية جديدة تعمل على استدعاء شخ ,(3)من خالل الشخصية التراثية
من يسقطها الشاعر المعاصر على تجربته الشعرية, ليقول ما يريد قوله وهو في أمن من المالحقة, 

خالل أقنعة الشخصيات التاريخية واألسطورية والدينية والصوفية والشعبية, حيث يتكلم الشاعر عن 
 .نفسه وبيئته على لسان إحدى هذه الشخصيات
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  :نشأة القناع
النشأة فقد ُغِرفت صورته لدى بعض الشعوب البدائية كجزء من طقوسها االحتفالية القناع قديم   

, حيث كان القناع يطلق على ما (4)والدينية, ثم استخدمت في المسرح اإلغريقي واليوناني والروماني
شخصيات  يضعه الممثل على وجهه أثناء أداء دوره التمثيلي للمسرحية, ثم امتد ليشمل أي شخص من

وفي القرون الوسطى أصبحت األقنعة اليونانية  ,(5)المسرحية, ثم أطِلق على أي فرد في المجتمع
تقليدا مالزما للمسرح ولعروض المسرح التنكري الساخر, والتي وجدت لها هوى خاصا تمّثل  والرومانية

النهضة ولّما تزل حتى يومنا في المهرجانات الشعبية, وراج استخدام األقنعة كذلك في مسرحيات عصر 
الحديث أصبح القناع أسلوبا جديدا في التعبير الشعري, حيث يعمد الشاعر إلى  العصر, وفي (6)هذا

اختيار شخصية أسطورية أو تاريخية يتقمصها ليختبئ وراءها ويبث من خاللها أفكاره ويعّبر من عما 
 قاب.يعانيه من آالم هو ومجتمعه بعيدا عن المالحقة أو الع

 :الجذور التراثية للقناع
شعر القناع الذي ظهر في العصر الحديث له جذور تاريخية في التراث العربي القديم" فنظرة عابرة   

إلى شخصية أبطال المقامات تثبت بكل ُيسر وجود جذور القناع في التراث األدبي العربي القديم, فقد 
زمان الهمذاني يضع على وجهه قناعا جديدا في كل كان )أبو الفتح االسكندري( بطل مقامات بديع ال

حوار, ويتمّثل بشخصية مختلفة من الشخصيات التي قام بها سابقا؛ فيتقّمص في مقامة دور المتسّول, 
وفي أخرى يصبح ملكا, وفي مقامة أخرى أعمى أو عجوزا أو شاّبا, وفي مواضع أخرى يصبح قائدا 

دجاال وشاكيا وبخيال وزاهدا, فهو يضع قناع هذه الشخصيات وخطيبا وعالما لغويا وشاعرا وواعظا و 
على وجهه, وال يكتفي فقط بظاهرة الشخصية وارتداء مالبسها, بل بانتحال خصائصها النفسية والعملية, 

 .          (7)ويهتم بأساليب بيانها أيضا"
 في الشعر: القناعاستخدام دوافع 

أسهمت مجموعة من العوامل بشكل أو بآخر في لجوء الشعراء المعاصرين إلى توظيف القناع والرمز   
 بأنواعه في الشعر العربي المعاصر, ومن أهمها:

ترّدي األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية ألبناء الشعب الليبي التي تمّثلت في قمع  -1
ألفواه, وما لحق اإلنسان العربي والليبي على حد سواء من الشعب وإنكار حريته, وسياسة تكميم ا

أضرار مادية ومعنوية, دفعت بعض الشعراء الليبيين المعاصرين إلى التخفي والتستر خلف شخصية 
تاريخية أو أسطورية غالبا, حيث يختبئ الشاعر وراء القناع ليعّبر عن موقف يريده أو ليحاكم نقائص 

فالشاعر العربي المعاصر يلجأ إلى حَيل فنية يستخدمها هروبا من  (8)العصر الحديث من خاللها,
القيود السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي عايشها وأصبح رافضا لها وأخذ يجتهد لاللتفاف عليها 
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والتخلص منها, يقول بدر شاكر السياب في تبرير استخدامه لألساطير" كان الواقع السياسي هو أول ما 
ذلك, فحين أردت مقاومة الحكم السعيدي بالشعر, اتخذت من األساطير التي ما كان لزبانية دفعني ل

, وبناء على (9)ستارا ألعراضي تلك كما استعملتها للغرض ذاته في عهد قاسم" -نوري سعيد أن يفهموها
رب للوقوف ذلك فإّن الشاعر العربي الليبي المعاصر اتجه إلى استخدام القناع كغيره من الشعراء الع

العوامل وما ألحقته باإلنسانية من أضرار فادحة، ماديا  أمام الواقع المؤلم الذي تعيشه ليبيا, وأّن هذه 
ومعنويا ، جعلت الشاعر العربي إزاء مجموعة من التناقضات األمر دفعه إلى الخروج عن دائرة 

رية المحطة األولى له، وميدانه المألوف، وأّن يتمرد على قيم الثبات والجمود, فكانت القصيدة الشع
 .الفسيح

هناك دافع فني الستخدام القناع يتمّثل في "إضفاء لمسة من الموضوعية والدراسية على القصيدة  -2
الذاتية الغنائية, ووّظفها في بنية القصيدة الحديثة كالحوار وأسلوب القص, وتعدد األصوات والمونولوج 

, بعد ذلك لجأ الشاعر المعاصر إلى التستر والتخفي (10)البشرية"الداخلي الذي ينم عن دواخل النفس 
وراء الشخصيات التراثية بوصفها معادال موضوعيا لتجربته الذاتية فاتخذها قناعا يبّث من خاللها 

كذلك استخدم الشاعر المعاصر الشخصيات التراثية قناعا  (11)خواطره وأفكاره لمعالجة الواقع المتأّزم
 ه أفكاره وخواطره أو ما يجول بخلده.يبّث من خالل

هناك دافع قومي الستخدام القناع في الشعر العربي المعاصر يتمّثل في تعرض "أمة من األمم  -3
لخطر داهم يهدد كيانها القومي, فإّنها ال تلبث أن ترتد إلى جذورها القومية تتشبث بها في استماتة 

حد من تلك الجذور القومية التي ترتكز عليها كل أمة في لتؤكد كيانها في وجه هذا الخطر, والتراث وا
مواجهة أية رياح تحاول أن تعصف بوجودها القومي فتمنحها إحساسا قويا بشخصيتها القومية ويقينا 

 .(12)راسخا بأصالتها وعراقتها"
والمثل فقدان القيم يتمّثل في  هناك دافع نفسي الستخدام القناع في الشعر العربي المعاصر -4

اإلنسانية والخضوع لواقع اجتماعي يتحكم فيه اإلنسان المتسلط, ويستعبد أخاه اإلنسان، فيشعر اإلنسان 
باالنفصـال واالنعزال عـــن اآلخرين وحتى عن ذاته, فربما يكون قد سبب نوع من االغتراب والعسف 

لذي تعيشه الطبقة الفقيرة، والقمع السلطوي الذي يمارس على اإلنسان, أو بسبب الظلم االجتماعي ا
الشعور بالوحدة والعزلة وعدم الرضا عن العالقات  وتمارسه عليها الطبقات القوية والغنية, أو

 .(13)االجتماعية، والسخط على طبيعة الوظيفة، واإلحساس بالضعـف أو بعدم الثقة وغير ذلك
 ظهور تقنية القناع في الشعر العربي المعاصر: 

عراقي عبد الوهاب البياتي أول من وّظف القناع في الشعر العربي المعاصر, والشاعر يعّد الشاعر ال  
نفسه" يعلل سبب استدعائه للشخصية التاريخية بقوله: إنني عندما اختار هذه الشخصية التاريخية أو 
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ر عّما عبرت هي عنه, وأن أمنحها قدرة على تخطي الزمن تلك ألتوّحد معها, إنما أحاول أن أعبّ 
بدر  :, وقد تبعه عدد من الشعراء من معاصريه من أبرزهم(14)لتاريخي بإعطائها نوعا من المعاصرةا

شاكر السياب وصالح عبد الصبور وأمل دنقل وغيرهم, وربما كان لآلداب الغربية تأثير قوي على 
لغاتها  بعض الشعراء واألدباء العرب الذين اطلعوا على تلك اآلداب المترجمة أو التي مازالت في

األصلية وبخاصة أعمال المدرسة الرومانسية التي هبت رياحها التغيرية على بلدان المشرق العربي 
 مطلع القرن الماضي.

وقد استخدم الشعراء العرب المعاصرون تقنية القناع كوسيلة فنية شعرية لاللتفاف على أجهزة المنع   
أنها أحد وجوه  ستينيات القرن الماضي راجت قصيدة القناع علىو , وفي خمسينيات (15)والقمع السلطوية

من خالل استدعاء الشخصيات المختلفة األسطورية والتاريخية والتراثية العربي  الحداثة في الشعر
, حيث أضحى القناع في الشعر العربي المعاصر وسيلة (16)والدينية والصوفية والسياسية والوطنية

يسقطها الشاعر على  شعبيةوتقنية جديدة تعمل على استدعاء شخصية أسطورية أو تاريخية أو  اميةر د
عر اتجربة يقوم بتقديمها للقاري بضمير المتكلم, وهذا يصّعب على القاري التفريق بين شخصية الش

فهو من هذه أسطورة تاريخية ال تاريخا حقيقيا,  لذلك كان القناع يمّثل "خلق ؛(17)والشخصية المستدعاة
الناحية تعبير عن التضايق من التاريخ الحقيقي بخلق بديل له )األسطورة( أو هو محاولة لخلق موقف 
درامي بعيدا عن التحدث بضمير المتكلم ولكن رقة الحاجز بين األصل والقناع تضع الدراسة في أبسط 

 . (18)حاالتها"
 القناع في الشعر الليبي المعاصر:

بي على اتصال وثيق بما يجري في العالم بعامة وفي الوطن العربي بخاصة من كان الشاعر اللي  
لذلك  العربـي, الوطن تعمو  قادها محمود سامي البارودي يتديدية، وتأثره بمدرسة التجديد الحركات تج

واألدب تجديدية شهدت حركة الشعر في ليبيا انفتاحا  على ما يجري في الساحات العربية من تيارات 
والتغيير  تيارات التحديث , حيث واكب الشاعر الليبي(19)الليبي أخذ بدور الريادة في هذا الموقف الجديد

ريبا  "أن تنعكس آثار هـذه في اتجاهات الثقافة العربية عامة, والثقافة الليبية بوجه خاص، فلم يكن غ
التيارات عليه, وأن يتخذها درسا , ومنهجا  ينطلق به إلى األمام، ويكتسب من تجاربها وعيا , ونضجا , 

, وقد (20)وتفتحا  يتالشى معه القياس الزمني إذا قارناه بمراحل االنطالق األدبي في بالد عربية أخرى"
بشعراء المشرق العربي, يقول األستاذ مفتاح  القرن الماضي شعراء ليبيا خالل خمسينيات وستينياتتأثر 

المشارقة، الذين أثروا في مسار هذه  عاشوا تحت ظالل بعض الشعراء العّماري: "إن شعراء ليبيا
هذا الشاعر الليبي الكبير علي , و (21)"ونزار قباني وصالح عبد الصبور التجربة، مثل: السياب والبياتي

تجربتي الشعرية مذكرات ألعظم شاعر عربي, ولد " :الائقبعبد الوهاب البياتي     يبدي تأثره الفزاني 
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الصراع بكل ألوانه، الصراع  ,في العراق، ذلك الوطن الذي ظل وما يزال مسرح الصراع الدموي الدائم
لطاهر بن األستاذ ا قول, وي(22)بالكلمة، الصراع بالسيف والصراع أخيرا  بالدبابات.. عبد الوهاب البياتي"

بعض تقنياته  وااستخدم به مالشديد بالبياتي وتأثره م: وإلعجابهعريفة عن تأثر الشعراء الليبيين بالبياتي
ومدن  ,وتودد شهر زاد ,وعذابات شهريار ,الفزاني ذكرا  لملحمة جلجامشعلي نجد في شعر  ,وأساليبه

نفسه يقول عن بدر  الشاعر علي الفزانيو  (23)كما نجد لديه ذكرا  لمدن النار والرماد ,الثلج والصقيع
"وقصة السياب وحدها جديرة بأن تكون شخصية يتقمصها الشعراء المقبلون، شعراء  شاكر السياب:

مام المستقبل، وثقافة السياب إنجلـيزية محضة، هذا إلى جانب إلمامه الغزير جدا  بلغته وعن طريق اإلل
بط، وقد باللغة اإلنجـليزية تسربت إليـه اآلداب األخرى، أهمها األدب اليوناني القديم، أو اإلغريقية بالض

 يةولذلك ُيعد أول من وضع أسماء اآللهة اإلغريق -أعنى األسطورة  - أحب السياب الميثولوجيا
ركة التجديدية في الشعر سرت تأثيرات الح , وقد(24)كسيزيف وميدوزا وغيرهما في موضعهما الصحيح"

حيث لم تجد تقاليد شعرية راسخة تعيق تقدمها, وإّنما وجدت  ,الليبي المعاصر سريان النار في الهشيم
فقد  ,(25)محيطا  بكرا ، وهو غير محصن بموانع, أو معزول داخل ساحة مغلقة يتعذر معها االقتحام

ن مثل: علي الرقيعي، وعلى صدقي عبد مالمح التجديد في شعر العديد من الشعراء الليبيي ظهرت
القادر, وعلي الفزاني, وحسن محمد صالح, وخالد زغبية وغيرهم ممن أْدلوا بدلوهم في تيار الحداثة في 

ظل  , فقدماضيالشعر الليبي, وتحديث القصيدة الليبية أسوة بنظيراتها في الوطن العربي خالل القرن ال
وعلي صدقي عبد القادر يسعون إلى تحديث القصيدة الليبية؛  كل من الشعراء" الشلطامي, والفزاني,

ألّنهم كانوا على صلة وثيقة بما يجرى في الوطن العربي من تيارات تجديدية يقودها جماعة من 
عّبد في اتجاه التجريب الشعري بعد أن قد " الشعراء الرواد، ومن هنا وجد الشعراء الليبيون أن الطريق

الموروث القديم قد بدأت تحقق نجاحاتها, وتجد من يتقبلها ويباركها في الوطن أصبحت االنتفاضة على 
الوهاب البياتي,  وعبد ازك المالئكة, وبدر شاكر السياب,العربي كّله من خالل األعمال الشعرية لن

وصالح عبد الصبور, وغيرهم من الشعراء الذين حملوا بعنف لواء التجديد الشعري، ومضوا وسط 
؛ (26)وقات التي سّدت بها المعارضة تقّدم مسيرة التجديد, والقضاء عليها, وهي في المهد"صخور المع

متابعة للحركة الشعرية العربية في الوقت الذي تجاوبت ات وأوائل السبعينيات شكلت "ّن فترة الستينيأل
ما اشتدت ك ,شتراكيةوالدعوة إلى اال ت تسيطر عليها الّنزعة الّتحرريةالتي كان ,فيه مع مضامين المرحلة
م، ودخول الّشعر مرحلة البكائيات 1967والواقع السياسي وبخاصة بعد هزيمة فيها األزمة بين الشاعر

الذي  ,على الحالة الّسّيئة التي وصل إليها العرب إلى جانب التفافهم إلى الجانـب االجتماعي المتدهور
, وما جرى في الوطن العربي من (27)تمّثل في حالة الفقر والبؤس والمرض فانعكس ذلك على شعرهم"

 تجديد في الشعر جرى في ليبيا أيضا .
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 :أنواع األقنعة
 أو تاريخية أو أدبية كثيرا ما يحاول الشعراء المعاصرون التستر والتخّفي وراء شخصية دينية أو  

ثوا من خاللها ما تحمله عقولهم من أفكار وأماني, وما يجب أن يكون عليه شعبية؛ ليب أسطورية أو
واقعهم؛ لذلك لجأ كثير من الشعراء إلى األقنعة المستمدة من التراث اإلنساني واإلسالمي, فيقولون ما 

 يريدون قوله خلف هذه األقنعة, وهم في مأمن من الذعر والخوف والمنع والقمع السلطوي.
 وشعبية. هذه األقنعة في الشعر الليبي المعاصر إلى أقنعة دينية وتاريخية وأسطورية ويمكن تقسيم  

 :اع الدينيقنال -أوال
بأغلب المصادر اإلسالمية ويأتي في مقدمتها القرآن الليبيين  المعاصرين تأثر عدد كبير من الشعراء  

الكريم الذي يعّد أهم تلك المصادر التي استمد منها الشعراء واألدباء كثيرا من موضوعاتهم وشخصياتهم 
عددا من األنبياء كثير من الشعراء المعاصرين الليبيين   استحضر لذلك أعمالهم األدبية المهمة,في 

يعقوب, المسيح( موسى, الذين وردت قصصهم في القرآن الكريم كقصص األنبياء: )يوسف, أيوب, 
عليه السالم  -(قناع النبي )أيوب الذي استحضر الشاعر علي الفزانيأذكر منهم  -عليهم السالم-
وراء الجدران من القناع نفسه في قصيدته ) استحضر ( وكذلكرؤيا من المعتقلفي قصيدته ) -

( وكذلك وّظف القناع نفسه في قصيدته رحلة المخاض والتكوينيوسف في قصيدته ) وقناع (الصدئة
 كذلك استخدمو (الحوار المقفل)( ووّظف الفزاني كذلك القناع نفسه في قصيدته الموت فوق المئذنة)

واستخدم قناع  (يحتضراعترافات شاهد ( وفي قصيدته )بعد الصلبفي قصيدته ) قناع )المسيح(
) قابيل(,  قصيدتهفي قناع )قابيل(  استخدمكما  ,المسيح وقصة الصلب ولكن من منظور القرآن الكريم

( وفي قصيدته أعداء الكلمةفي قصيدته ) قناع )المسيح( الشاعر علي صدقي عبد القادر استخدمو 
 .-عليه السالم –أّيوب(قناع النبي ) تحضراس( ولو حامل ماء.. للثّوار)

 الليبي تمّثل القناع الديني:نماذج من الشعر 
 -عليه السالم –يوسف قناع  -1
عليه  -يكثر الشعراء الليبيون المعاصرون من الرموز الدينية ومن هذه الرموز الدينية سيدنا يوسف  

وقصته التي تتكرر في مختلف المجتمعات اإلنسانية, حيث يظلم األخ أخاه وينّكل به, ومن  -السالم
  :()رحلة المخاض والتكوين في قصيدته يقول الذي هؤالء الشعراء الشاعر علي الفزاني

 ذات ليلة  
 سقطت تماثيل الرماد

 وهوى بعل وعّزى .. ثم عاد
 يوسف الضائع في الجب وسرنا للحصاد
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   (28)!! أيها الرب لنا المحراث والقرطاس زاد
من الموروث  وقصة إلقائه في الجب -عليه السالم -قناع يوسف حضر الفزانيففي النص است  

 . لدينيا
النبي  , حيث يتخذ ( بكثير من الرموز واإلشارات الدينيةالموت فوق المئذنةوتحفل قصيدة الفزاني )   

 :يقولف، قناعا يوسف وسنيه العجاف
 تاريخ أمتي بداخلي أحمله معي إلى المدائن البعيدة   

 مردّدا للوطن المسلوب تارة قصيدة
 وتارة مرثية وربما ، وربما غرقُت في البكاء

 ئذنةلكن أنا أقسمت أن أموت فوق الم
 عبر سّني الموت المحزنة

 سني يوسف العجاف
 (29)كانت لنا نهاية المطاف

يوسف  استحضر النبي( حيث الحوار المقفل) فزانياإلشارات الدينية في قصيدة النجد بعض  ذلكك  
 :يقولفمراودة امرأة العزيز له عن نفسه،  ، ثم التلميح إلىوإلقاؤه في الُجب

 خذوني ...  
 خذوني

 حيث شئتمإلى 
 إلى السجن مرحي ، فما ُكنت يومًا طليق 

 يقيني بأني ولدت بأرض الرقيق
 أنا ُيوُسفيُّ المنافي ، وبئري القديم

 تحّول حينًا فصار مالَذ الحريم
  (30) .. وما قّد ثوبي ، ولكن لبست رداء العبيد

 المسيح:قناع  -2
من الشخصيات الدينية التي اعتنى بها الشعراء الليبيون المعاصرون واتخذوها قناعا شخصية المسيح   

, وإن كانت "معظم مالمح السيد المسيح في شعرنا المعاصر مستمدة -عليه السالم -عيسى ابن مريم
مسيحية من الموروث المسيحي وخصوصا الصلب والفداء والحياة من خالل الموت وثالثتها مالمح 

وعلى هذه المالمح أسقط شعراؤنا معظم الدالالت المعاصرة التي استخدموا فيها شخصية المسيح؛ فعلى 
مالمح )الصلب( أسقطوا كل اآلالم التي يتحّملها الشاعر المعاصر واإلنسان المعاصر عموما, سواء 
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 (31)مسيحا على الصلب" أكانت تلك اآلالم مادية أم معنوية وقد افتتن شاعرنا المعاصر بتصوير نفسه
مة والشعر الليبي على وجه قصة صلب المسيح عيسى ابن مريم تترد كثيرا في الشعر العربي بعاو 

ا مالمح الصلب والفداء والحياة من تمدين أصولها من الموروث المسيحي، وخصوص, مسالخصوص
هم يرون الليبيين؛ ألن بين الشعراء قصة الصلب شاعتفقد  ,(32)خالل الموت وثالثتها مالمح مسيحية

, ويعتبر اآلالم التي يتحّملها صليبا يجّره, ر ا ما يصّور نفسه مسيحا, فالشاعر كثيأّنه تحّمل أعباء البشر
ويعّد كل صاحب فكرة نبيلة, يتعّذب من أجلها مسيحا, كذلك يعتبر محاربة فكرته صليبا, فالشاعر 

 بعدالشاعر علي الفزاني في قصيدته )مة مسيحا, و الليبي الحديث صّور كل مظلوم يعاني بغي قوة ظال
ا مصلوب ا, فيقولالصلب  :( يصور نفسه مسيح 

 صلبوني فوق أعواد حقيرة  
 من غصون قد تغني فوقها شاد وناح

 لم أقلها أنني كنت نبيًّا
 أتلقى وْحي شعري من إله في األعالي

 فلقد كنت فقيًرا .. مهاًنا .. وحقيًرا
 الحياةوأبي كان على درب 

 مثل طفل باحث عن ثدي أمه
 في ظالم .. وهى ميتة

 راضًعا من حلمتيها ذلك النزف الكريه !!
 غير أني عدت يوًما .. وصليبي فوق ظهري 

 كان قد أضحى كظل في طريق
 واندحاري : صار بعًثا  ،  مثل موت

 وتلّمست طريقي .. عبر دربي
 فوجدته !
 ومشيته

ًً تدمي خطاي  !  حافيًا
 (33)األطفال  ..  ها قد عاد لألرض المسيح !!صّفق 

 :قابيلقناع  -3
وذة التي تكون قد "ارتكبت خطيئة، فحلت الفزاني من الموروث الديني الشخصيات المنبعلي  تحضرسا

: النوع األول شخصيات حلت عليها اللعنة تمييز بين نوعين من هذه الشخصيات، ويمكن العليها اللعنة
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بن آدم أول قاتل  قف الشيطان ويتلوه في الصف قابيل، وعلى قمة هذا الفريق يإرادة للالتمردها على 
قد تكون تلك الشخصيات ارتكبت خطيئة أو أو  (34)متحديا  إرادة أبيه وإرادة للا" على وجه األرض

موز التي يعقد بها الشاعر مقارنة أو يذكرها في حادثة مماثلة معصية من المعاصي فتكون رمز ا من الر 
شخصية قابيل بن آدم الذي قتل  قابيل()رق الكبير, مثل ما استحضر علي الفزاني في قصيدته امع الف

ا باعتباره أول  ا واحد  , ويعقد مقارنة بينه وبين قابيل الحاضر من ارتكب خطيئة في تاريخ البشريةشخص 
 م, فيقول:1945اليابان سنة في الذي يقتل آالف البشر مثل ما حدث في هيروشيما 

 لك المجد والملكوت والعرش والموت  
 والحياة والبعث والميالدُ 

 منك الشيء وإليك
 أغفر أسئلتي أيها الُمحيي المميتُ 

  -وبصرًا  -منحتني بصيرة 
 لشعر الذي يحمل جمال مخلوقاتكمنحتني هبة ا

 لكنك ـ منحتني السؤال !
 ةلماذا يقتل رجل واحد بقنبلة واحد

   (35)سبعين ألفًا من البشر -في ثانية واحدة 
علي الفزاني جريمة قابيل التي تعد أول جريمة حدثت على وجـه األرض، واكتسـب  الشاعر صورفقد   

مـن داللة هذا الرمز المركب دالالت وأبعاد معاصرة، وكأنه نقل القضية القديمـة فـي المـوروث الديني 
إلى قضية محورية معاصرة, وهي قضية الشعوب المظلومة من قبل الدول الكبرى فـي القرن العشرين، 

فرمز قابيل عند الفزاني ال يقف عند  حيث نلمس ذلك في الجريمة التي ارتكبتها أمريكا في حق اليابان،
ابن آدم الذي نعرفه، ولكن يتعداه إلى قابيل العصر الذي امتهن حرفة القتل، وسلط كّل ما يملك من 

لذي عاث فسادا  في وسائل الـدمار، لقتـل الحريـات ومصـادرة األفكار، فهو يرمز إلى المستعمر ا
ويلهب أشـواقه، ويبعث  ي مركب ليشرك القار فقد تجاوز الشاعر الداللة األصلية لهذا الرمز ال األرض,

 .فيه اإلحساس بالداللة الحقيقية والتأويل المنطقي للنص أو الرمز وإلشـراكه فـي فعـل الحركة والثورة
  القناع التاريخي: -ثانيا

حد الموارد المهمة التي اعتمد عليها الشاعر المعاصر في بلورة تجربته يعد الموروث التاريخية أ  
حيث يقدم الشاعر  ,الشعرية الشتمال الموروث التاريخي على )شخصيات وصراعات وحروب(

استمد منها الشعراء واألدباء من المعاصر من خاللها مادة خصبة تسهم في إثراء نصه الشعري, فقد 
ر كثي ن موضوعاتهم وشخصياتهم في أعمالهم األدبية المهمة, لذلك استحضرالموروث التاريخي كثيرا م
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عددا من الشخصيات الذين كانوا أبطاال سطروا صفحات ناصعة  من الشعراء المعاصرين الليبيين
البياض في التاريخ أو كانوا من قادة الفتوحات اإلسالمية مثل: )خالد بن الوليد, طارق بن زياد, 
صالح الدين األيوبي( وغيرهم كثير أو كانوا ممن قادوا حركة المقاومة والجهاد في العصر الحاضر 

خ المنعم رياض, جمال عبد الناصر( وغيرهم كثير أو ممن عرفوا في التاري مثل: )عمر المختار, عبد
 خالد زغبية الشاعر :لحجاج بن يوسف الثقفي( وغيره, أذكر منهمااإلسالمي بالقوة والبطش مثل: )

 الذي علي الفزانيالشاعر ( ولزوميات إلى أبي العالءأبي العالء في قصيدته ) الذي استحضر قناع 
 صالح الدينو بن الوليد وأبو ذر الغفاري ا)خالد  أقنعة (36)(عذابات ناشئة الليليدته )في قصاستحضر 

كذلك الفزاني  استحضرو  (الطوفان آت)في قصيدته وقناع )البلجاء(  (بن علي والحسين األيوبي
من حرب البسوس إلى دون من التاريخ المعاصر في قصيدته )  (عبد المنعم رياضشخصية البطل )

ويفر الحجاج من في قصيدته ) قناع )الحجاج( الشاعر علي صدقي عبد القادرستحضر ( واكيشوت
استحضر الشاعر علي صدقي كذلك نفسها, و  ةقصيدالفي  (عمر بن الخطاب)كما وّظف قناع  ,(قبره

رسالة ( وقناع عمر المختار في قصيدته )الشرق العربييدته )في قص (هارون الرشيد) قناع عبد القادر
 .(من ليبيا

 نماذج من الشعر الليبي تمّثل القناع التاريخي:
 :قناع الحجاج -1

بن يوسف ، شخصـية الحجـاج والطغيان من الشخصيات األموية التي صارت رمزا للظلم والتجبر    
لتصـوير واقعهـم المليء بأمثال الحجاج الذي جّرد  العرب المعاصرون  التـي اسـتعارها الشـعراءالثقفي 

أيضا بالشراسة والطغيان على الرغم من امتالكه  هواقترن اسم ,سيفه وسجنه لردع کل معارض له
بعضا  من الجوانب اإليجابية كالفطنة والذكاء وحسن القيادة والفصاحة والمعرفة، إالَّ أنَّ ما قام به من 

قال لخصومه جعله ضمن قائمة الطغاة، لذلك اعتبره الشعراء المعاصرون رمزا  لكل قوة باطشة, قتل واعت
والشاعر , (37)تعمل على قمع الحق بالقوة، وعلى إخماد كل صوت يحاول أن يرتفع في وجه طغيانها

تعبيرا  عن أخذ الحذر من السلطات الجائرة التي  القناعوظف هذا عبد القادر  علي صدقي الليبي
 تبطش بال هوادة, فيقول:

           .  .  . 
 وجه جدي في إطار صورة البيت، وفي وجه الصغار

 صاح: حاذروا من الحجاج. قد فرَّ من األكفان من حارس 
 قبره من األحجار

 فّتشوا عنه، عساه كامن بأصبع الحاكم، تحت ضرسه 
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 نهارالمسّوس، الم
 فتشوا، البدَّ مندس بإبط واحد من التتار 

 أو بنعل آمر جّبار 
، باسم مستعار  (38)فّتشوا، )الحجاج(، من أكفانه فرَّ

وإنما اعتمد  المتقّنع بها, على االسم المجرد للشخصيةلقناع الحجاج لم يعتمد الشاعر على توظيفه ل  
على توظيف داللته ووظيفته أيضا  داخل السياق الشعري، واستخدم لذلك صورا  متعددة )كاإلصبع 

إلظهار الملمح الواضح  والنعل(، فأخذ هذا التوظيف تفاعال  ثنائيا  بين االسم والداللة واإلبط والضرس
 خماد صوت معارضيه.لشخصية )الحجاج( ونزوعه الدائم على حب السيطرة، وقهر المجتمع وإ

 طــــــارق:قناع  -2
يندرج )طارق بن زياد( تحت قادة الفتوحات المحققين لالنتصارات المجيدة فقد استطاع بخبرته    

والشاعر بطال من أبطال الفتوحات اإلسالمي, وحنكته العسكرية أن يفتح بالد األندلس وبذلك أصبح 
 قول: في قناع,يستلهم هذا ال عبد القادر علي صدقي

 لو فتشت عيون الشعب   
 لرأيت )القائد: طارق( يخطب

 يوقد في أعيننا ناره 
 ودخان بواخره يصعد 

 وفدائي )القدس وحيفا( 
 (39)ورأيت الثأر بها يغلي

داخل هذه األبيات لم يكن لتوظيف حادثة حرق السفن، وإنما لقناع طارق بن زياد فتوظيف الشاعر   
 دالليا  وجماليا  في قصيدته، فالنص يسافر عبر داللة الرمز الستحضار استغلَّ الحدث ليعطيه ُبعدا  

ن تثمين بطولة الشعب، وبطولة فدائيي فلسطين من خالل استدعاء الرمز التاريخي وما يحمله م
 وتكديسها عبر مشاعر الثأر من العدو، وانبعاث شرارة المقاومة. للحظات الجهادية المضيئة

 صــــــــــالح الدين: قناع  -3
علي صدقي عبد القادر من شخصية البطل صالح الدين األيــــــوبي رمزا  جهاديا  الشاعر يتخذ   

ونضاليا  ليكشف من خالل هذا التوظيف الشعري الواقع المتردي الذي يعيشه العرب في هذا العصر، 
 قول: في ,مسلمون إبَّان قوتهم في قرون خلتوما كان عليه العرب وال

 وألول مرة   
 أحسست بصوت )صالح الدين األيوبي( 
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 في صوتك 
 في كلمات ذات األزهار 

 كنجوم شقراء 
 تتساقط في أيدي )مئة المليون مواطن( 

 فتقبلها أعيننا، أودية النور
 وتعانقها أضلعنا، أبواب الروح 

 في خطوك حمحمة خيول )صالح الدين(
 ةفقات الرايات المنتصر في صوتك خ

 ةالعربي
 وصليل سيوف جدودي، جند هللا 

 في نبرة صوتك ألف نداء 
 ودعاء 

 يدعو العرب أللف رجاء 
 يدعو للقاء األمجاد 

 رغم األبعاد 
 (40)رغم حدود مصطنعه

قناع ، فيوظف رّديفي هذه األبيات واقع العرب المت علي صدقي عبد القادر يستوقف الشاعر  
بطوالته، وقد سعى علي صدقي من  كل في امشّرفاأليوبي, الذي كان قائدا شخصية صالح الدين 

صوت  يسمع, حين خالل هذا التوظيف إلى عقد مقارنة بين زمن أسالفنا األبطال العرب والمسلمين
وهي تخرج من أغمادها لترّد الطغاة على  ,وأصوات السيوف وحمحمة خيوله يتردد صالح الدين

أعقابهم، ويقارن الشاعر هذا الزمن، بزمن التخاذل الذي يعيشه العرب اليوم، ويرى الشاعر في نبرة 
إياهم داعيا   -الذين هم في ُسبات عميق –ف نداء ودعاء يستنهض ِهَمم العربصوت )صالح الدين( أل

اريخ األكبر تاريخ الوطن الحدود المصطنعة لصنع التمن رغم بال, لقاء األمجاد والوقوف صفا  واحدا   إلى
 فيقول: .بطل صالح الدينالقناع ر الشاعر حضستا( الشهيد) تهفي قصيد, فالمتحرر

                      ... 
 هكذا مرت على الكهف، إذكارات، الصفاحْ 

 وهو يصغي مستعيدًا ألحاديث الرماح
  (41) آه لو فينا )صالح(
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للتضحية والجهاد  قناعاويتخذ منه  ,)صالح الدين( البطل لتاريخيا من الموروثالشاعر  استحضر  
 لشحذ العزائم من أجل استرداد األرض المسلوبة.

 : ع األسطوري اقنال -ثالثا
تبرز فيها قوى الطبيعة في ، , مجهولة المؤلفقصة خرافية يسودها الخيالاألساطير جمع أسطورة   

واألساطير معين ال ينضب  كائنات حية ذات شخصية ممتازة، ويبني عليها األدب الشعبي،صورة 
للشعراء واألدباء في كل عصر من العصور, بواسطتها يجّسدون مشاعرهم وأفكارهم, ال يوجد تعريف 

 "فمن العسير أن نضع تعريفا لألسطورة, يجمع عليه العلماء المتخصصين؛ ذلك ألّن األسطورة واقعلها 
الشاعر الليبي الكبير علي  استحضروقد  (42)ثقافي ممعن في التعقيد, تختلف حوله وجهات النظر"

في ( أو عشتروت قناع    )عشتار استخدمو  (مذكرات سيزيف)سيزيف( في قصيدته ) قناعالفزاني 
 ووّظف (,البكمرحلة في لغة )في قصيدته    وكذلك القناع نفسه  (,المعاناة في خندق الليل)قصيدته 
 قناع استحضر الشاعر محمد الشلطاميو (بكائية العنقاء( في قصيدته )العنقاء) قناعالفزاني 

أبيات إلى ( في قصيدته )سيزيف) استحضر قناعو (أنشودة الحزن العميق( في قصيدته )التنين)
صدقي عبد القادر علي الشاعر  استحضرالقصيدة نقسها, وفي  (العنقاء) قناعو (معشوقة المجنون 

( الفدائي( وقناع ) الغول(  في قصيدته )جبهة مسكونة بالفجرقناع ) حصان طروادة( في قصيدته )
 .(أمي اأصوات يفي قصيدته ) (العنقاء)( وقناع الغول الماردوكذلك في قصيدته )

 :األسطوري  الليبي تمّثل القناعنماذج من الشعر 
 قناع سيزيف: -1

كان سيزيف ملك كورنتة حكمت عليه اآللهة بحمل حجر إلى أعلى الجبل, فكان سيزيف كلما     
صعد بالحجر إلى قمة الجبل وتركه ونزل من على قمة الجبل فإن الحجر يتدحرج خلفه ويهبط به, 

وقيل وكان يعيد الكرة إلى ما ال نهاية, وكان السبب في هذا العقاب؛ أّنه ارتكب عمال محرما فعوقب, 
إّنه سرق النار من كبير اآللهة, ويوّظف الشعراء هذه األسطورة, ويرمزون بها إلى  المعاناة واآلالم 

إّن بعض الشعراء الليبيين قد عاشوا المعاناة واآلالم؛ لذلك قاموا بتوظيف أسطورة  , وحيث(43)األبدية
 يقول: ,ء الشعراء خالد زغبيةسيزيف في أشعارهم للتعبير عن هذه المتاعب التي يالقونها, ومن هؤال

 كأنني )سيزيف( قد حملُت صخرتي  
 وصرت أغدو ألف مّرة 
 فد دمَيت يداي ألف مّرة

 حملُت آالمي معي... وصرت أغدو ألف مّرة 
 .(44)ألرفع الصخرة فوق الجبال ... ألف مّرة
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النبيلة ألمة النضال,  كمرادف للرسالة ,لقد استخدم الشاعر لفظة الصخرة للتعبير عن الهّم الثقيل   
على متابعة المسار والدفع نحو القمة؛  يصرّ  -على الرغم من األلم -ومع ذلك فالشاعر خالد زغبية 

ليستنشق نسمات الحرية ويتطلع إلى األفضل, وإن كان النص يقلب الرمز األصلي من معنى التكرار 
 الممل إلى المعاودة الطموحة.  

إن فعل سيزيف إذ يؤكد على أهمية دحرجة الصخرة إلى األعلى فالبد أن ينجح الشاعر يوما في   
, ويستحضر الشاعر الليبي (45)تحقيق ما عجز عنه سيزيف لكن عليه أن يقبل أو ال يحمل الصخرة

لتي الكبير علي الفزاني أسطورة )سيزيف( في قصيدته )مذكرات سيزيف(, حيث جعلها معادال لآلالم ا
 يعانيها الشعب الليبي من ويالت الفقر والجوع والقهر, يقول: 

 عندما كنا جياعًا بين نجع ورصيف  
 نربط األحجار واألطمار بالخصر النحيف

 ونعاني ما نعاني محنة عبر الخريف
 .(46)سغب الصحراء والموتى وآالم سيزيف

لم والفقر والجوع والحرمان، ا معاني األسيزيف( التي رسمها الفزاني تشع كبؤرة تجمعت فيهفأسطورة )  
يلجأ الشعراء المعاصرون إلى األسطورة للتعبير عن قيم إنسانية محددة، أو ألسباب سياسية حيث 

يتخذونها قناعا  يعّبرون من خالله عما يريدون من أفكار ومعتقدات تجنبا  من المالحقات السياسية أو 
، وهو في مأمن من السجن أو وراءه الكاتب ليقول ما يريدهالدينية، فشخصيات األسطورة ستار يختفي 

, لكن سيزيف يتحول عند الشاعر السنوسي حبيب إلى رمز البطل االيجابي الذي يخرج من وسط النفي
الشعب كي يتحّمل أعباء النضال, وهي مسؤولية صعبة مثل صخرة سيزيف وهنا يجب على البطل أن 

 صعب وشاق ولكنه ليس مستحيال, يقول: يتحلى بالصبر, فالطريق إلى القمة 
 إيه يا أحزان  يا أفراح  يا برد الجبال  

 من ُترى يحِمل تلك الصخرة الرعناء
 عن جيلي إلى رأس الجبل

 ثم ال يألو ُيدحرجها إلى أعلى إذا ارتّدت
 إلى القاع

   .(47)ثنيه خوف ال كلليفال 
متكرر, وجدت صدى واسعا عند بعض الشعراء ف بما تحمله من معاناة وعذاب يسيز  قناعإّن   

وكذلك رأوا فيها صورة االستغالل المعاصر, , لذي أحسوا بالمعاناة وضياع الجهدالليبيين المعاصرين ا
 فهذا الشاعر عبد المجيد القمودي صالح يقول:
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 أنا قد كنت سيزيفا ولم أزل
 وسوف يظل أطفالي وقوُتهم

   (48)بقبضة صاحب العمل
 (الشعبي) الفلكلوري  عاقنال -رابعا
تقاليد( يعد من أهم مصادر الشعر أنواعه ومكوناته من ) مثل, حكاية, حكمة,  التراث الشعبي بجميع   

, فالشاعر المعاصر يختار من التراث الشعبي ما يوافق طبيعة األفكار والقضايا العربي المعاصر
, وحين يلجأ إليه ال من الشاعرتراث قريب ال ألنّ والهموم التي يريد الحديث أو يريد نقلها إلى المتلقي, 

لسندباد إال أّن األدباء العرب لم يعتنوا بايحس أّنه مثقل بما في الماضي الطويل من خالف ومشكالت 
إال بعد قرنين من اعتناء الغرب به, حيث التف أدباؤنا العرب إلى هذا المصدر الخصب, وظفر بعناية 
معظم الشعراء المعاصرين, حيث أدركوا قيمته الفنية وقوة طاقاته اإليحائية, وأما سندباد ألف ليلة وليلة, 

قام بسبع رحالت مليئة بالمغامرات فهو تاجر يجوب بسفينته البلدان للتجارة بحثا عن الطرائف وقد 
العجيبة, يتعرض في رحالته للكثير من العجائب والمخاطر والمواقف الشاقة, ال يخرج منها إال بعد 
عناء ومغامرة, وكان عقب كل رحلة يعود ويوزع على ندمائه ما جلب معه من كنوز في رحلته؛ ليعود 

شاع قناع السندباد في الشعر العربي"حتى ال نكاد , وقد (49)بعد ذلك إلى رحلة جديدة ومغامرة جديدة
نفتح ديوانا من دواوين الشعر الحديث إال ويطالعنا وجه من خالل قصيدة أو أكثر من قصيدة, وما من 

, ومن الشعراء (50)شاعر معاصر إال وقد اعتبر نفسه سندباد في مرحلة من مراحل تجربته الشعرية"
قناع  , الذي استحضرالشاعر الليبي الكبير علي الفزاني (لسندباداستحضروا قناع )االليبيين الذين 

علي الشاعر  استحضركذلك  ,(51)(مقاطع حلبيةفي قصيدته ) كذلك ( شهر زاد) وقناع السندباد
    واستخدم القناع نفسه في قصيدته  ( شهر زاد أسطورةفي قصيدته ) (شهر زاد) قناع صدقي عبد القادر

 استخدمو  قيامة الرمل (في قصيدته ) قناع )زرقاء اليمامة( وّظف مفتاح العّماري و  (حضن أّمي)
وقناع  قراءة جديدة ألفكار زرقاء اليمامة(في قصيدته ) زرقاء اليمامة() قناع محمد الشلطاميالشاعر 
 .من أغاني البحار() في قصيدتهالسندباد 

 :(الشعبي) الفلكلوري  الليبي تمّثل القناعنماذج من الشعر 
 السندباد: قناع -1
ندباد رجل بحار من بغداد من شخصيات ألف ليلة وليلة,  عاش في زمن الخالفة العباسية، وتعّد  السِّ

حكايات السندباد من أشهر حكايات ألف ليلة وليلة التي تدور أحداثها في الشرق األوسط, وقد زار 
السندباد كثيرا من األماكن والدول, والتقى بكثير من الوحوش والحيوانات المفترسة في رحالته السبع 

عب واألهوال, وفي كل مرة ينجو منها بصعوبة, ويرجع محمال التي قام بها, والقى فيها كثيرا من المصا
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بالهدايا والجواهر, وقد ُفتن الشعراء العرب المعاصرون بشخصية السندباد وبالمصاعب التي عاشها 
ونجا منها بأعجوبة, ومن هؤالء الشعراء العرب شعراء ليبيا الذين عاشوا في العصر الحاضر, منهم 

 في قصيدته )من أغاني البحار(, فيقول:ذي اتخذ من السندباد قناعا ال ,الشاعر محمد الشلطامي
 أنا والرفاق وأنت واألفق البعيد

 والشمس والحلم الملون 
 الربيع على صليب

 ما زلت أبحر
 والسفينة تأكل الزمن الرتيب

 ؟ةمن ذا يدّل السنداد على مرافئك القصي
 ويقول أغنية شجية

 هدية هو ذا يعود السندباد إلى دارك بال
 (52)ازي مشرقة بهيةغليراك يا بن

السندباد وما يتحمله من مصاعب شخصية  الموروث الفلكلوري  من الفزانيعلي الشاعر  حضرتسيو   
 (:موت السندبادفي قصيدته ) وأخطار في رحالته  فيتوحد معه, ويتخذه قناعا, فيقول 

 رحالتي في بحار الكلمات
 رحالت السندباد

 الصحارى ثم عادتاه حينًا في 
 بخطى تدمى ولحن مستعاد

 واستحال الشوق والحرف رماد
 أهرقته الريح منّي والمداد
 صار زيفا ، وأباريق رماد

 دفنوها في الروابي مع رفات السندباد
 :قناع شهر زاد -2
كان الملك شهريار تعّود أن يتزوج كل بفتاة بكر ثم بقتلها عقابا لبنات حواء لخيانة زوجته التي هي  

واحدة من بنات حواء, وشهر زاد اسم جارية من جواريه في قصص ألف ليلة وليلة, تميزت بالذكاء 
ر, وفي نهاية كل والفطنة والبراعة في تأليف حكايات مترابطة األجزاء متسلسلة, تسردها للملك شهريا

ليلة تختم كالمها بعبارة )أدركت شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح( وقد تجاوزت حكاياتها 
بدهائها  شهرزاد, وقد استطاعت لف ليلة وليلةأوهي التي غرفت في األدب العربي بحكايات  ,األلف
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أعجبوا بها وبذكائها  اء الليبيينالشعر  إنّ  وحيثوفطنتها أن تجعل الملك شهريار يقلع عن هذه العادة, 
الذي اتخذ شهرزاد قناعا في  الفزَّانيعلي  الشاعرومن هؤالء الشعراء قناعا,  وفطنتها لذلك اتخذوها

 يقول:ف (,شهرزادقصيدته )
 شهر زاد فتحت باب المدينة
 ثم صاحت باألبابيل اللعينة

 اْدخُلوها .. اْدخلوا فالشرق موتى وسكارى 
 وأباريق حقيرةوبغايا، 

                         *** 
 كم روت لي هذه الرقطاء في ليل التوّتر

 خّبرتني عن أبي زيد الهاللي وعنتر
 وسقتني ألف كأس بتعاويذي معّطر
 وأنا ألهو غبيًا، ثم ألهو، ثم أسكر

                       *** 
 أين من عيني هاتيك المجالي ؟  

 ورجالي ؟ وهي مألى بفلولي وجنودي
 أين قدسي ؟ وضفافي ؟ يا ليالي
 ذهب التاريخ مني ببالدي وخيالي

                             *** 
 شهر زادي فتحت باب المدينة

 ثم باتت تتسلى بأمانينا الحزينة
 وأنا واألّم واألطفال نبكي
  (53)عبر أصداء السكينة..؟

 قناع زرقاء اليمامة: -3
زرقاء اليمامة ذكرت في الكتب أنها تبصر على مسيرة ثالث ليال، وأنذرت قومها جديس من جيش   

اليمني الذي جاءهم غازيا ، وقد تبين حدة بصرها, فأمر جيشه بأن يقطع كل منهم شجرة  حسان بن تبع
رين؟ قالت أرى ويجعلها أمامه، فنظرت زرقاء اليمامة فلّما أبصرتهم أخبرت قومها، وعندما سألوها ما ت

والداللة األساسية التي حملتها زرقاء اليمامة في شعرنا المعاصر هي القدرة على  (54)رجال  في شجرة
التنبؤ واكتشاف الخطر قبل وقوعه, والتنبيه عليه, وتحمل نتيجة إهمال اآلخرين وعدم إصغائهم إلى 
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ة توظيفا  معاصرا  برؤية واقعية في تحذيرها وقد استطاع مفتاح العّماري أن يوظف قناع زرقاء اليمام
التي تنبأت باألخطار قبل وقوعها, ففي   (زرقاء اليمامة)نسيج عمله الشعري، وأن يستحضر قناع 

  يقول: (قيامة الرملقصيدته )
 ُقدنا جيشًا من األشجار صوب

 غابة الضوء 
 رأتنا الزرقاءُ 

 فأنبأت بالذي ساعة المطِر 
  (55)يكون 

  :القناعخصائص 
 عالقة القناع بالرمز: -1
"عالقة القناع بالرمز عالقة ارتباط الجزء بالكل, أو يرتبط القناع بالرمز ارتباطا وثيقا, حيث إّن   

الخاص بالعام, فالقناع جزء خاص ودقيق من أجزاء الرمز المختلفة, له خصائصه وحضوره الذي يمّيزه 
الرمزية, وإن عّد النص المقنع وعاء لتداخل شخصية الشاعر وتفاعلها عن غيره من األنواع أو األشكال 

التركيبي مع الشخصية التراثية, فإّن الرمز بمثابة الخيط الذي يصل هذا التفاعل وتشابكاته في بناء 
 (56)النص الجديد, تلك التي تصل إلى أعلى درجات الغموض والتعقيد"

 البناء الدرامي للقصيدة -2
التعبير بالشخوص  أساسلقصيدة العربية المعاصرة بالبناء الدرامي الذي يقوم على تتميز بنية ا

 الشاعرو ، وشخوصها قنعتهاأتستمد منه بالتراث حيث متصلة و المقنعة وبالحدث والصراع،  أوالواضحة 
يتخذ من عنصر الحوار وفكرة الصراع أساسا في بناء عمله الفني؛ ألّن الحوار أهم العناصر  المعاصر

في البناء الدرامي, حيث تتوقف عند صوتين مختلفين, كل صوت يعبر عن رؤية متناقضة للصوت 
 (57)اآلخر والتناقض هو مركز الصراع في الحوار

 
 الخاتمة

 الصالحات. تتم بنعمته الذي هلل والحمد واآلخرة، األولى في هلل الحمد
  :أما بعد 
 اآلتية: النقاط في تتلخص البحث هذا النتائج في أهم إنّ  القول فيمكن 

ظهرت تقنية القناع في الشعر العربي المعاصر على يد الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي على  -1
 الرغم من قدم وجود القناع في التراث العربي القديم المتمّثل في بطل مقامات بديع الزمان الهمذاني.
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معاصر مثلها مثل أي تيار أدبي آخر, فاستخدمها الشعراء انتقلت تقنية القناع إلى الشعر الليبي ال -2
الليبيون على نطاق واسع وبخاصة شعراء الحداثة, مثل: محمد الشلطامي, علي صدقي عبد القادر, 

 علي عبد السالم الفزاني, وغيرهم من الشعراء المعاصرين.   
إن القناع هو تعبير الشاعر عن أفكاره وقناعاته عبر شخصية تاريخية أو أسطورية أو دينية أو  -3

أدبية أو صوفية أو شعبية عبر التوحد معها والتستر خلفها دون خوف من القمع الذي قد تتبعه بعض 
 السلطات القمعية.  

شخصية دينية أو تاريخية أو أدبية يحاول بعض الشعراء الليبيين المعاصرين التستر والتخّفي وراء  -4
أو أسطورية أو شعبية؛ ليبثوا من خاللها ما تحمله عقولهم من أفكار ومعان, وما يجب أن يكون عليه 
واقعهم, فلجأ كثير منهم إلى األقنعة المستمدة من التراث اإلنساني واإلسالمي, فيقولون ما يريدون قوله 

 ر والخوف والمنع والقمع السلطوي خلف هذه األقنعة, وهم في مأمن من الذع
 الهوامش

                                                           

 3755,  ص  5لسان العرب, ابن منظور, ج  (1)
قناع المتنبي في الشعر العربي الحديث, عبد للا أبو هيف, المؤسسة العربية للدراسات والنشر,  (2)

  16, صم2004بيروت, الطبعة األولى 
القناع وقناع اإلمام الحسين في شعر عبد الوهاب البياتي, بهرام أماني جاكلي, ورقية سفري,  (3)

 . 13, ص 12فصلية دراسات في األدب المعاصر, جامعة زنخان, إيران, العدد 
 318, ص  52ينظر, تقنية القناع, مجلة العلوم اإلسالمية, جامعة بغداد العدد  (4)
 16لمتنبي في الشعر العربي الحديث, عبد للا أبو هيف, ص ينظر, قناع ا (5)
 318, ص  52ينظر, تقنية القناع, مجلة العلوم اإلسالمية, جامعة بغداد العدد  (6)
 .324المرجع نفسه, ص  (7)
 إحسان عباس, المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب, اتجاهات الشعر العربي المعاصرينظر,  (8)

 .120, ص م1978الطبعة األولى الكويت 
 .319ص 52العدد تقنية القناع, مجلة العلوم اإلسالمية, جامعة بغداد,  (9)
القناع في مسرح سعد للا وّنوس, حسن علي حسين أبوندى, رسالة ماجستير, كلية اآلداب  (10)

 .7م, ص2015والعلوم اإلنسانية, جامعة األزهر, عزة فلسطين 
 .  7ينظر, استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر المعاصر, علي عشري زايد, ص  (11)
 .39المرجع نفسه, ص  (12)
 .55ينظر, إحسان عباس, اتجاهات الشعر العربي المعاصر, ص  (13)
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 .319, ص  52ينظر, تقنية القناع, مجلة العلوم اإلسالمية, جامعة بغداد العدد  (14)
 .318ص  ينظر, المرجع نفسه, (15)
 .319المرجع نفسه, ص (16)
 318المرجع نفسه, ص  (17)
 .122ينظر, اتجاهات الشعر المعاصر, إحسان عباس, ص  (18)
ينظر, كتابات ليبية, سليمان كشالف, الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن, طرابلس ليبيا,  (19)

 .198م, ص 1977الطبعة األولى 
م, 1979دراسات في األدب, بشير الهاشمي الدار العربية للكتاب, ليبيا تونس, الطبعة الثانية  (20)

 .83ص
فعل القراءة والتأويل, مفتاح العّماري, الدار الجماهيرية للنشر ةالتوزيع, طرابلس ليبيا, الطبعة  (21)

 .19م, ص 1996األولى 
 .1969, مايو 1102, 17, العدد تجربتي الشعرية, علي الفزاني, جريدة الحقيقة (22)
التعريف باألدب الليبي الحديث, الطاهر بن عريفة, دار الحكمة طرابلس ليبيا, الطبعة األولى  (23)

 .64م,   ص 1997
 م.1969يوليو  26, 1162جريدة الحقيقة, علي الفزاني, العدد  (24)
لكيب, المنشأة العامة للنشر ينظر, علي صدقي عبد القادر شاعر الشباب, نجم الدين غالب ا (25)

 .24م, ص1985والتوزيع, طرابلس ليبيا, الطبعة الثانية 
 .24المرجع نفسه, ص (26)
قضايا التشكيل في الشعر الحر في ليبيا, ساسي سعيد رمضان, )رسالة دكتوراه غير منشورة(,  (27)

 .12ص
 82علي الفزاني, ص ديوان دمي يقاتلني اآلن والقنديل الضائع في المدن الوثنية,  (28)
 .297األعمال الشعرية الكاملة )المجموعة األولى(, علي الفزاني, ص  (29)
 .40ديوان طائر األبعاد الميتة, علي الفزاني, ص  (30)
 . 82, صاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر, علي عشري زايد (31)
 .104ينظر, المرجع نفسه, ص  (32)
 .25ل الشعرية الكاملة)المجموعة األولى(, علي الفزاني,, ص األعما (33)
 .124استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر, على عشري زايد, ص  (34)
 .59ديوان أرقص حافيا , علي الفزاني, ص  (35)
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والقصيدة غير منشورة ضمن  .156م, ص 1979ابريل  6مجلة الفصول األربعة, العدد  (36)
 واوين الشاعر.د
 .157ينظر, استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، علي عشري زايد، ص  (37)
 .638األعمال الشعرية الكاملة، علي صدقي عبد القادر، ص  (38)
 .618المرجع نفسه، ص (39)
 .322-321المرجع نفسه، ص  (40)
 .384المرجع نفسه، ص  (41)
 .10م, ص 1982األسطورة في الشعر العربي, يوسف حالوي, دار الحداثة, بيروت  (42)
م, ص 1985ينظر, األسطورة في األدب الفرنسي, سامية أحمد, مجلة عالم الفكر, العدد الثالث  (43)

117. 
م, 1989ديوان غدا سيقبل الربيع, خالد زغبية, الدار العربية للكتاب ليبيا تونس, الطبعة الثانية  (44)

 .77ص 
 .179ص  1ينظر, الحركة الشعرية في ليبيا, قريرة زرقون, ج  (45)
 .305األعمال الشعرية الكاملة )المجموعة األولى(، علي الفزاني, ص  (46)
 .13م, ص 1975السنوسي حبيب, دار الحقيقة, بنغازي ليبيا, الطبعة األولى  (47)
 .194, ص قصائد بين وطني, عبد المجيد القمودي صالح (48)
 .     20ينظر, مجلة أهل البيت, العدد التاسع, ص  (49)
السندباد بين التراث والشعر المعاصر, علي عشري زايد, مجلة الثقافة العربية, طرابلس ليبيا,  (50)

 .  55م, ص 1974العدد الرابع 
 من دواوينه.ض والقصيدة غير منشورة. 99م: ص1980, أبريل 4مجلة الثقافة العربية, العدد  (51)
 .344محمد الشلطامي, تذاكر إلى الجحيم المجموعة الشعرية, ص  (52)
 .137علي الفزاني, األعمال الشعرية الكاملة, ص  (53)
ص  2م، ج1984ينظر, المسعودي، مروج الذهب، دار األندلس, بيروت، الطبعة السادسة  (54)

118. 
 .20م، ص 1992رية، طرابلس ليبيا, الطبعة األولى مفتاح العّماري، قيامة الرمل، الدار الجماهي (55)
 .51ه, ص 1434السنة  2مجلة اللغة العربية وآدابها العدد  (56)
ينظر, قضايا التشكيل في الشعر الحر في ليبيا, ساسي سعيد رمضان ) رسالة دكتوراه غير  (57)

 .    168منشورة(,     ص 
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 احلديث الليبي الشعر يف الفلسطينية الشخصية

 )  قصيدة
 
  احتضني

 
  أمنوذجا   البغدادي عبد املوىل للشاعر(  أبتاه

 

 

 ُكـــاّلْب المعطـــي عبــد إسمــاعيلد. 

 زليــتن اآلدابكلية      

 اإلســالمـــية األسمـــرية الجامعة

 مقدمة :  
الشخصية ملمحًا تكوينيًا معروفًا في األدب العربي بعامة والشعر العربي بخاصة ، وإنَّ كانت  ُتمث ِّل   

مكوناتها في الشعر الحديث أكثر ظهورًا وتجليًا ؛ فهي ُتمث ِّل أساسًا تكوينيًا فيه ، ذلك ألنَّ تصويرها ليس 
ا وصورها وبنائها ، لذا فإنه ُيسهم وجودًا خارجًا عن القصيدة ، ولكنه  متسرب فيها ، في لغتها ، وإيقاعه

في الخروج بلغة الشعر عن اللغة المألوفة وَخـلقت لغة جديدة تتضمن رؤى معرفية وفنية ُتعب ِّر عن تجربة 
المبدع الشعورية ؛ ألنَّ اللغة " الوصفية " بكل ثرائها وعمق دالالتها تضيق إزاء أحاسيس المبدع 

غة جديدة رامزة  ُتمث ِّل هاجس المبدعين للكشف عن عالقات جديدة وانفعاالته ، ومن تم فإن البحث عن ل
 وتراكيب خاصة ُتحاول التعبير عن عالمهم الداخلي .

وفي األدب العربي الحديث اهتم األدباء بتجلي الشخصية في نتاج األدباء ، ولكن بمقدار أكثر في    
تداواًل في مسرحيات أحمد شوقي وروايات النثر منه في الشعر ، بل أصبح هذا المصطلح ــ الشخصية ــ م

نجيب محفوظ وغيرهما من األدباء في تلك الفترة، دون أن يلتفت أحدهم إلى الشخصية في الشعر العربي 
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بقدرِّ كاٍف ، ولم يولها كل ما هي جديرة به من اهتمام وعناية ، حيث لم تحَظ  باهتمام نقادنا إال بإشارات 
راسات التي ُكتِّبْت أصاًل حول موضوعات وقضايا أخرى، وبعدد من متناثرة خالل بعض الكتب والد

المقاالت المتفرقة في المجالت األدبية عن بعض شعرائنا الذين اشتهروا باستخدام الشخصيات التراثية أو 
استدعاء  عن شعرهم الذي شاعت فيه هذه الظاهرة ، غير تلك الدراسة المنشورة ضمن كتاب بعنوان )

ــ ، ولم تتوفر دراسة واحدة مستقلة 1(اثية في الشعر العربي المعاصر ، علي عشري زايد الشخصيات التر 
لهذه الظاهرة باعتبارها ظاهرة مستقلة متكاملة لها أبعادها ومالمحها الخاصة في الشعر  حسب ما رأيت ــ

ضنة للشعر العربي الليبي الحديث، ومع وجود هذه الظاهرة بكثرة لدى الشعراء الليبيين ؛ بوصفها بيئة حا
 لها خصوصيتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والفكرية وكذلك الدينية  .

وإن حرصي علي الكتابة العلمية و البحث العلمي ، وتسليط الضوء على ظاهرة ندر الحديث عنها في    
عبد المولى البغدادي النقد العربي المعاصر ، وكذلك خصوصية قصيدة ) احتضني ابتاه ( للشاعر 

بالنسبة لي، هو المحرض األساس وراء كتابة هذا البحث للمشاركة به في مؤتمر قسم اللغة العربية األول 
" الشعر الليبي الفصيح موضوعاته وقضاياه " بكلية اآلداب جامعة الزاوية ؛ لما فيه من إبراز لدور 

 شعرهم.  الشاعر الليبي في مساندته لقضايا األمة وتجسيدها في

 ولقد واجهتني بعض الصعوبات في كتابة البحث لعل أهمها :  

عدم وضوح المصدر المستقى منه المادة الشعرية للدراسة ، فلم أجد قصيدة      ) احتضني أبتاه (  -
ضمن ديوان " على جناح نورس " ، وإنما وجدتها في كتيب يتضمن ثالث قصائد بعنوان " أين حكام 

بمركز التدريب والتطوير في الشركة العامة للورق والطباعة ، يفتقر لبيانات  العرب ..؟ " مطبوع
 الطبعة. 

قلة المصادر التي تناولت دراسة ظاهرة الشخصية في الشعر العربي ، فلم أجد عدا كتاٍب واحد بعنوان  -
إضافة إلي بعض المصادر والمراجع " استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر " ، 

 الثانوية التي تهتم بالشخصية في النثر أو مراجع الشعر العربي الحديث والمعاصر بعامتها .

ير وكذلك بعض الدراسات في الرسائل الجامعية نحو دراسة كنت قد تحصلت عليها على درجة الماجست
م بعنـوان )الشخصية الفلسطينية في شعر أحمد دحبور "دراسة 2010في األدب العربي من جامعة المـــرقب

موضوعية فنية" (   ورسالة حول شعر االنتفاضة  للباحث محمد مصطفى ) شعر االنتفاضة الفلسطينية 
 م.1997( كلية اآلداب جامعة مصراتة 

 سيين هما : وقــد اشتملت الدراسة على محاورين رئي 
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 البواعث الشعرية في الشعر الليبي الحديث :  -
وقد تناولت فيه البواعث التي كانت وراء الخلق اإلبداعي لدى شعراء ليبيا في العصر الحديث، ، 

 وهي كالتالي :
 الباعث الديني . - 
 الباعث القومي ) السياسي ( . - 
 الباعث االجتماعي ) البيئة (. - 
 النفسي ( . الباعث الذاتي ) - 

 أنماط الشخصية في الشعر العربي وعوامل استدعائها : -

أنماط الشخصية التي يرسمها الشاعر من خاللها تكنيكاته الخاصة بالصورة الشعرية  وتحدثُت فيها عن   
 ، وكذلك العوامل المساعدة على استدعائها.

 الشخصية الفلسطينية في القصيدة : -

تضني ابتاه ( للشاعر عبدالمولى البغدادي ــ ميدان الدراسة ـــ نجد أنه تنقل وبالنظر إلى قصيدة ) اح   
فيها بين أكــثر من شخصية ـــ مما أفاض علينا بعدة شخصيات بنى على أساسها تخيله للشخصيات 
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المستدعاة في قصيدته، والتي رأينا أن نقسم هذه الشخصيات حسب األهمية وحسب ورودها في القصيدة 
 لي:ـ إلى التا

 شخصية الطفل الفلسطيني . -

 شخصية األب الفلسطيني . -

 شخصية األم الفلسطينية . -

 شخصيات أخرى في القصيدة .     -

 وقد استعنت في كتابة البحث بمصادر ومراجع متنوعة نذكر منها :

 استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، علي عشري زايد . -
 الشخصيات في قصص محمد أبو حديد ، مصطفى السيوفي.تصوير  -
 الشعر العربي المعاصر" قضاياه وظـواهره الفنية والمعنوية"، عزالدين إسماعيل. -
 األسطورة في الشعر العربي الحديث ، أنس داوود. -

 البحث :      
إن الشخصية في األدب العربي ليست  بظاهرة مستحدثة أو حديثة االكتشاف ، فلقد " عبر عنها      

الشعراء القدامى منذ العصر الجاهلي من خالل وصفهم لشخصيات محبوباتهم ، أو ممدوحيهم التي كانت 
سب رؤيته إياها كال ح 2تدور عليها قصائدهم في الغالب، واستمر وصف الشعراء لشخصياتهم المتنوعة " 

 أو حسب تجربته الشعرية الخاصة به .

ال يخفى على المتتبع للشعر الليبي استحواذ قضايا األمة على اهتمام شعرائه ؛ بل وجدوا في كلمات     
وأبيات قصائدهم متنفسًا لهم ومحاكاة لواقعهم، فكانت محفزًا لهم لشحذ الهمم وإثارة الحماس في نفوسهم 

م ،  1948مقدس ضد حكومة االنتداب البريطاني وعصابات االحتالل الصهيوني عام للجهاد في أرض ال
فما زالت أحياء وأزقة القدس القديمة في باب العمود وغيرها تتزين بأسماء أبطال المجاهدين الليبيين كحي 

 المغاربة و حي أبو سنينة .

وسلطان  يقول في إحدى المقابالت التي هــذا بالذات ما جعل النــاقد الفلسطــيني د.أسامة عزة أب     
تناولت موضوعات الشعر الليبي والمتعلقة بقضية فلسطين: )) إن سؤال الشعراء ــ شعراء لـيبيـا يقصد ــ 
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تركز على َمــْن المسؤول عن ضياع فلسطين ..! ، واعتبارهم أن فلسطين قضية قومية، وتوجيه النقد لألمة 
ن فلسطين، والبكاء على األمجاد العربية الغابرة ، ونظرتهم للصراع بأنه العربية لتكاسلها في الدفاع ع

 3صراع عربي صهيوني، كما أشار إلى أن الشعر الليبي عبر عن إرادة الشعب الليبي ورؤيته للقضية.

ولكن يبدو أن أبا سلطان قد تنبه إلي الباعث الثاني من ناحية القوة ، الذي كان يداعب أخيلة شعراء     
بيا و هو الباعث القومي ، الذي كان انتشاره بعد الحروب التي خاضتها الجيوش النظامية العربية ضد لي

الكيان الصهيوني ، وكذلك ظهور حركة الضباط الوحدويين األحرار، والتي استقطبْت شباب األمة من 
اني بعد الباعث خالل قضيتهم األولى قضية فلسطين ، فكان ذلك الباعث القومي الباعث الموضوعي الث

 الديني الذي حرك المجتمع الليبي تجاه قضية فلسطين.

إن الظروف التي نشأ فيها النص الشعري في الحياة األدبية في ليبيا  " والعوامل التي شكلت      
المشاعر في عقول القومية لدى الليبيين. وأشار إلى أن الشعراء الليبيين تناولوا فلسطين في شعرهم وفق 

ن: اتجاه قومي، واتجاه إسالمي. وأكد أن االتجاه القومي كان الغالب في شعرهم ، من حيث اتجاهي
الظروف السياسية التي تغلب المشاعر القومية لديهم، إال أن هذا لم يمنع من وجود أشعار ذات اتجاه 

 .4إسالمي تركز على مدينة القدس، وأحيانا كما قال، يتداخل االتجاه القومي مع اإلسالمي" 

قـد لعبت البيئة الليبية في الشرق والجنوب والغرب ــ األقاليم الثالثة ــ دور المحفز للشعراء للتعبير عن    
ما يجوب في عقول وألسنة البيئات الليبية ؛ الرتباطهم بالقبيلة والصحراء واألرض ـــ على الترتيب ـــ مما 

يبي تتحكم فيه النزعة الدينية بشكل كبير؛ وذلك نم ى النزعة الدينية في شعرهم ، بوصف أن المجتمع الل
ناتج من التعليم الديني في الخلوات الكائنة في القرى ، الزوايا العيساوية في المدن الصغيرة ، والمنارات 
الدينية في المدن الرئيسة داخل ليبيا ، والتي رأْت أن قضية فلسطين هي قضية كل الليبيين بل قضية 

 مة .األمة اإلسالمية بعا

إضافة إلى أن هناك باعت ونزعة قوية كانت وراء تجسيد الشخصية الفلسطينية عند الشعراء الليبيين     
وهي النزعة الذاتية ؛ ولربما كانت أقوى هذه النزعات ألن المظهر الرومانسي ظاهرًا علي شعراء ليبيا 

تأثر الشاعر عبد المولى البغدادي ،وحيث إنهم متأثرون بقضية فلسطين فنجد األلم ظاهرًا في قصائدهم؛ و 
خير دلياًل على ذلك طغيان الجانب العاطفي علي قصائدهم؛ بل اإلحساس ( احتضني أبتاه)في قصيدته 

 باألسى والحزن والقهر، مما أظهر رؤيته و فلسفته الخاصة للموت.

عر الليبي الحديث، وتمثلت تصوير الشخصية بعامتها  في النص اإلبداعي ملمحًا جماليـًا فـي الشـ    
حيث واكبت دالالتها المتعددة  نصوص بعض الشعراء الليبيين،  في وصفهم للحياة الليبية في بيئاتها 
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المختلفة، " فمحو حدود الزمان والمكان، واكتشاف الحاضر األبدي في الماضي؛ قصد معالجة قضايا 
لقادة العرب الذين جسدوا روح القومية التي قد توافق مواقف سياسية لبعض ا 5العصر ومتطلبات المجتمع"

 في نفوس الشعراء.

وقد ارتبطـت رمزية التشخيص في بعض النصوص الشعرية اإلبداعية الليبية  بشـكل نفسـي، فكان      
لكل شاعر خصوصيته التي استخدمها في توظيف الدالالت الرمزية لهذه الشخصيات في شعره، بحسب 

عند كتابته للنص ومحفزه للكتابة، وبذلك اختلف تأثير الشخصية على الحالة النفسية التي يمر بها 
النصوص اإلبداعية بما تضيفه من تأثيرات جمالية تزيد أو تنقص من جمال القصيدة ، وفق عدد من 

 االعتبارات .

 وللشخصية دالالتها المتعددة التي توحي حضورها المميز في عدد من قصائد الشعراء الليبيين ؛ ليكون    
عنصـرًا يســتمدون منــه كمبدعين بعــض طاقاتهم اإليحائية. فحفلْت كثير من قصائدهم ونصوصهم 
اإلبداعية بالدالالت الخاطفة أو العميقة للشخصية ، التي خصصوا لها مسـاحات مفتوحـة الحـدود فـي 

لها بشكل موفق  صـفحات دواوينهم؛ ليسهم في تصوير الفكرة التي يهدفون إليصالها من خالل توظيفهم
 . 6ومناسب 

فقد أدت الشخصية دورًا مهمًا جدًا في الشكل اإلبداعي الجديد للشعر العربــي، "سواًء العمودي أو الحر    
، بما حملته تلك الشخصيات من أبعاٍد ثقافية تارة وتراثية تارة أخرى ، وأحيانًا دينية . فأصبح الشاعر 

 على استنهاض األمة من خالل تلك الشخصيات التي يستدعيها في أكـثر التصاقًا بقرائه وأكـثر حرصاً 
 .7شعره " 

نخلص من هــذا أن هناك بواعث كانت وراء ظهور الشخصية الفلسطينية في الشعر الليبي الحديث      
 وهي تتلخص في :

 الباعث الديني . -

 الباعث القومي ) السياسي ( . -

 الباعث االجتماعي ) البيئة (. -

 الباعث الذاتي ) النفسي ( . -
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ولعل شاعرنا البغدادي قد أثَـّرت هذه البواعث أثرًا بالغ األهمية في تكوين شخصيته الشعرية ؛ بل كان    
لمولده في قرية شط الهنشير بعروس البحر طرابلس الغرب ونشأته في بيت من بيوت الجهاد ضد 

دوٌر في تكوين ملكة الشعر  8بغدادي إلى جزيرة صقليةالمستعمر اإليطالي بعد أن نفي جده الفقيه محمد ال
 -:فيقول  9عنده ،  فيصور البغدادي مأساة اليتم المور ث في قصيدة )) وجه بال قناع ((

(( اَل َزاَل َيْروي        َبــْعــَض َأْحــًداثِّـي التـي َســبَقـْتنِّي        إنَّ ))َشطَّ الهْنشيرِّ

َة الَفـارِّسِّ        ْجنِّ  قِّــصَّ ْشـقًا        في اْغـتَِّراٍب َعْن ))ليبياه(( وسِّ ي َمـاَت عِّ  ال ـذِّ

 لـْم يـَُكـْن َقــطُـّ َعـابِّثَـًا َبـْل َفقـيــَهًا         ُيـْنـفِّـُق الُعــْمـَر فـي َســالٍم وأْمــنِّ       

ــُظ الــنَّــا          َس، َولَ        ثـــًا َيــعِّ  ـكِّـنَُّه َيـُقـوُل َوَيُقـوُل َوَيـْعني وإِّمــامـًا ُمـحـد ِّ

ــْقــد َوَضـْغــنِّ        َوتَـوراْت َسـَفـائُِّن الـَغـْدرِّ َنـشـَوى          َوْهــَي تـْقــتَـاُدُه بِّحِّ

))روما((        َبــين ُصــمَّ ٍمــَن الـُعـُلـوجِّ وُلـْكــنِّ       يرِّ  واْخَتَفي الَبـْدُر في َدَياجِّ

ـــاًل َعَلـى غــير َمــْتنِّ َوا       ْمَتَطـى ُجـْنـَح َأْســرِّهِّ وتـَـاَلَشـى         َوَطـنـًا َراحِّ

يتضح من خالل هذه األبيات كيف صور الشاعر شخصية جده ــ الفقيه محمد ــ ؛ حيث تمازجت    
بشخصية   الشخصيات في صورة شعرية أقل أن توصف بأنها صورة مركبة لشخصية الفقيه ، فأظهره مرة

الفقيه ومرة المجاهد على ظهر فرسه يقود المجاهدين للجهاد ،  وهذه شخصية ليست بالغريبة  علي 
الليبيين ؛ فقد أراد إسقاط شخصية شيخ المجاهدين عمر المختار علي شخصية جده لتزداد وضوحًا 

 منفى في روما.وصوره مرة منقادًا بغالله في غيابات السجن المنسي بال وترسخ في نفوس متلقيه،

ويعود الشاعر ليؤكد الباعث الديني في رسمه لشخصية جده بألفاظ تدل على تبحره في الدين بقوله ) بل   
فقيها ، إمامًا ، محدثًا ، يعظ الناس ( وهي كلها ألفاظ دينية مستوحاه من واقع حياة جده المفقود معلم 

 القرآن شيخ مسجد التوتة الحمراء .

ليصور مرارة السجن والنفي عن بالده ، مستخدما أكثر من مرة لفظ مغايرا عن السابق وينتقل بعد ذلك   
)) وسجن ، تقتاده ، اختفى البدر ، دياجير روما ، وامتطي جنح أسره ، راحاًل علي غير متن ((   :بقوله 

الليبي ، قاصدًا من وراء ذلك كله رسم شخصية األسير المنفي عن وطنه وهي شخصية تواترت في الشعر 
 أبان فترة االحتالل اإليطالي لليبيا .  10الحديث
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من خالل هذه القصيدة  نرى تفاعل الشاعر مع كل البواعث الشعرية المحيطة به وتأثره بما يحيط به     
من هموم الناس وانفعاالتها ، بل يزين كلماته بأحداث تاريخية تنقل المتلقي إلى فترة زمنية أخرى ، مما 

فاهيم تنقله إلى تجربة وجدانية بين الشاعر والمتلقي، وهذا هو المغزى الحقيقي من تجسيد يفيض عليه بم
الوحيد للشاعر، بل أن  هذه الشخصيات في الشعر العربي، وحيث لم يكن الباعث الديني هو المحرك

معيشة الباعث االجتماعي يتمثل في وحياة اليتم التي عاشها والده الذي كان يقص عليه معاناته في ال
فزاد ذلك حبه لإليقاع ،عالوة  11والتعليم ، وأهازيج أمه عند النوم التي كانت "يجري الزجل علي لسانها "

على دراسته القرآن الكريم الذي كان يتلقاه على الشيخين عمر الجـنزوري وعبدالسالم خليل في جامع أحمد 
 باشا وتــأثره بموسيقى القــرآن الكريم .

مع ولعل الشخصية في األدب العربي عاماًل مهمًا في حياة المجتمعات ، فاألدب برؤيته الصادقة للمجت  
، فالشاعر يجد في تصوير هذه  12وبنماذجه الشخصية اإليجابية يسهم في دفع حركة التقدم في المجتمع

الشخصيات دالالته الرمزية التي يختبئ  وراءها فــ" يتمرد على القهر ويقول )) ال  (( في وجه من قالــوا 
ل )) ال (( وفي وقت كان في من )) نعــم (( وفي وجــه من فرضوا على الجميع أن يقولوا نعم ، أن يقو 

 .   13يقول )) ال (( ال يرتوي إال من الدموع " 

إن الشخصية في العمل األدبي هي تجسيد لدالالت معينة، أو رمز لدور معين يؤديه في أدوار الحياة   
اعر، العملية ، فيكون أنموذجًا يحتذى به كلما اقتربت شخصيته من الواقع أو التجربة التي يمر بها الش

على أن تكون متمتعة بعناصر اإلقناع، مكتملة المالمح والسمات، فحينئذ تكون أعمق تأثيرًا وأكثر جاذبية 
، " فتصبح تطالعنا  بوجوهها المنتصرة والمهزومة ، المستبشرة والمهمومة ، المتمردة والخانعة من كل 

 .   14" دواوين شعرنا المعاصر ، وأصبح انتشارها ظاهرة تستلفت االنتباه 

لقــد اهتم النقاد بالدور الوظيفي للشخصية في القصيدة حيث زادت من إظهار العمل األدبي وإبراز    
معانيه الحقيقية والداللية ، فتوظيف الشاعر للشخصية في قصائده  يعنـي " استخدامها تعبيريًا لحمل بعـد 

إيحاء في يد الشاعر يعبر من خاللها ــ من أبعاد تجربة الشاعر المعاصر؛ أي أنها تصبح وسيلة تعبير و 
 . 15أو )) يعبر بها (( ــ  عن رؤياه المعاصرة "

ولكن أال يخطر في بال البعض أن الشاعر عندما يختار الشخصية يخضع لعوامل معينة تحدد       
معالم شخصيته ، والتي حدد شوقي ضيف بعدة عوامل أثرْت في رسم الشخصيات األدبية في الشعر ، 

، وهنا يظهر لنا أثر هذين العاملين في تكوين أنماط الشخصية في شعر 16ي الزمان ، والبيئة وه
 البغدادي، فجاءت أنماط الشخصية في شعره علي سبيل المثال ال الحصر :
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 الشخصية الدينية . -
 الشخصية التراثية  -
 الشخصية السياسية . -
 الشخصية التاريخية واألسطورية .  -
 شخصيات أخري متنوعة .  -

وإن اختيار الشعراء لهذا الشخصيات لم يكن عبثًا أو من سبيل الفلسفات الفنية للشعراء؛ بل كان وراءه   
عدة عوامل تفسر لجوء الشاعر المعاصر الستخدام مثل هذه الشخصيات واستدعائها في ذهنه ـــ أواًل ـــ قبل 

 تي أرادها الشاعر ، وهي كالتالي : ادماجها في القصيدة بدالالتها الرمزية ال

وهو أهم العوامل من ناحية القوة؛ حيث يعتبر المحرك األساس الذي يختار الشاعر أواًل / العامل الفني :  
 : هما17 ويمكن إرجاع العامل الفني لسببين مهمين، على أساسه رؤياه لقصيدته

 .أ ــ  التجربة الشخصية للشاعر وتأثره بثقافة معينة  

 . ب ــ البعد الموضوعي و الدرامي في القصيدة      

يأتي العامل السياسي في المرتبة الثانية من حيث األهمية كدافع ثانيًا / العامل السياسي والقومي : 
خاصة ، حيث لعبت األحداث  الستخدام الشخصية في القصيدة العربية الحديثة بعمومها و الليبية

ًا في موضوعات القصيدة عندهم ؛ مما زاد في إغناء عقول الشعراء لما  السياسية ونشوء التيار القومي مــد 
تحفل به ليبيا من أحداث وشخصيات بقت حكايات بطوالته تروى جياًل بعد جيل ، منها علي سبيل المثال 

يخ المجاهدين عمر المختار، ورمضان السويحلي، وغومه ال الحصـر:  أحمد ويوسف باشا القرمانلي، وش
المحمودي ، وجمال عبد الناصر ، وأبطال المقاومة الفلسطينية ،، وغيرهم الكثير تزينت قصائد الشعراء 

 باستدعاء بطوالتهم وتجاربهم السياسية. 

ويحتجبون وراءه  لقد وجد الشاعر من استدعائه لهذه الشخصيات "ستارًا يحتمي به أصحاب الكلمة     
ليتخذوها وسيلة يسوقون من خاللها آراءهم  18من تنكيل السلطة بهم، ومن مواجهتها مباشرة بآرائهم فيها"

مشبعًة بدالالت رمزية تخفي المعنى وتزيد القصيدة غموضًا ، ودون أن يتحملوا هم وزر هذه اآلراء 
 واألفكـار. 

محرك األساس في أي عملية خلق فني ؛ بل إنها الغاية المثلي لعل اإلبداع هو الثالثًا / العامل الثقافي : 
لدى كل فنان مبدع ، ولتحقيق ذلك يجب نقل المتلقي إلى عالم الفنان الخاص، االنتقال به إلى مرحلة 
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التعبير عن الثقافة إلى مرحلة التعبير بها، فبظهور الحداثة في الشعر العربي الحديث تطورت العالقة بين 
موروث الثقافي إلى مرحلة التعبير به؛ " بمعنى توظيفه فنيًا للتعبير عن التجارب الشعرية الشاعر وال
 .  19المعاصرة "

فالشاعر الذي كان باألمس أسـيرًا للقصيدة ، وأسـيَر تصوٍر واحٍد يختزل كل المقترحات الجمالية و     
لمنجز الواحد المفرد ، فقد وسع من مجال الثقافية والتاريخية والتراثية للممارسة الشعرية كاملة في هذا ا

ممارسته للشعر باستخدام إشارات ثقافية، أضافْت للقصيدة عمق ودالالت رمزية وحقيقية جديدة ما كان 
 ليصل إلى هذه الجمالية لوال استخدامه للموروث الثقافي لديه.

ر نفسه ؛ فالشاعر يحمل رسالة ال شيء يستثير الشاعر لكتابة الشعر سوى الشع رابعًا / العامل الـذاتي :
فكرية ذاتية يحس بها هو نفسه قبل أن ينقلها إلى األخرين ، فيلجأ إلى التستر وراء شخصياته التي 
يستدعيها من عالمه الخاص والتي قد تتقاطع مع شخصيته أو تجربته الشعرية ، كشخصية البطل العاشق 

ــ،  عنترة ــ المتآمر عليه من إخوته ، وغيرها من شخصيات ـأو شخصية السندباد ، أو سيدنا يوسف ـ
 تعبر عن تجارب حياتية فردية َمـرَّ بها شعراؤنا .

ولعل هذه العوامل وغيرها كانت وراء رسم شخصيات كثيرة في قصائد الشعر الليبي الحديث ، سواء   
أكانت شخصيات حقيقية مقصودة  أم شخصية رمزية مختفيه ، أراد الشاعر االستثارة ورائها ؛ لزيادة فنية 

 القصيدة ،والزيادة في االستمتاع لدى القارئ . 

الشاعر عبد المولى البغدادي ــ ميدان الدراسة ــ نجد أنه تنقل في قصائده  وبالنظر والتمعن في قصائد   
بين أكــثر من شخصية  ؛ ذلك راجع إلى تأثر الشاعر بتنوع الحياة التي عاشها بين النشأ والتعليم الديني 

يع اإللهام . والدراسة العليا ، التي رسمْت مالمح  الشاعرية عنده فكانت تجربة عميقة حفرْت في داخله يناب
  

مما أفاض على شعره عدة شخصيات بنى على أساسها تخيله للشخصيات المستدعاة  في قصائده،     
والتي رأينا في قصيدة احتضني أبتاه ـــ أنموذج الدراسة ــ  أن نقسم هذه الشخصيات حسب األهمية وحسب 

 ورودها في القصيدة إلى : 

 شخصية الطفل الفلسطيني . -
 لفلسطيني .شخصية األب ا -
 شخصية األم الفلسطينية . -
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 شخصيات أخرى في القصيدة . -

ني (  مغايرًا لما هو متوقع ، فقد نهج     فقد بدأ الشاعر قصيدته بأسلوب طلبي ) ُأْدُن مِّن ي واْحتضِّ
شاعرنا أسلوب لخطاب سخٌط وغضب   يختلف عما هو متوقع ؛ فلعل الكل كان ينتظر منه أسلوبًا 

سخط وغضب على الواقع العربي المتراخي ، وعلى الوحشية المفرطة من العدو وصفًا بخطاب فيه 
 الصهيوني .

 أواًل / شخصية الطفل الفلسطيني : 

لقد احتلْت شخصيُة الطفل الفلسطيني مكانًة بارزًة في شعرنا العربي الحديث والمعاصر، لِّمَا لها       
ني المقدس حتي تحرير الوطن ، فهم جيل اليوم من دالالت رمزية تشير إلي استمرار النضال الفلسطي

والغد الذين لم ولن ينسوا واجبهم لتحرير فلسطين ، وإن اختيار هذا العنوان على سبيل المجاز والحقيقة 
معًا ..! نعم المجاز والرمزية؛ "ألن شخصية الطفل هي التي احتلت مكان الصدارة في الصحف 

عة . فما من صورة تنشرها وسائل اإلعالم المختلفة إال ويكون والمجالت ، واإلذاعة المرئية والمسمو 
 .20الطفل محورها ، والشخصية البارزة فيها " 

لعل الشاعر في تصويره لشخصية ) محمد الدرة ( كان في الواقع يتحدث بلسان كل أطفال فلسطين      
لة المحرومة المقموعة التي ، فقد استخدمه رمزًا للطفولة الفلسطينية ؛ وأي طفولة هي ..! تلك الطفو 

تفتقر ألبسط حاجيات الطفول في العالم، بل إنه رسم لنا صورة من يوميات المقاومة الفلسطينية ضد 
 21الكيان الصهيوني، فيقول: 

ني ِّ             ن ي واْحتضِّ  ُأْدُن مِّ

 ال تخْف َيا أبَتاهْ            

 َسـْوَف أْفديَك بُروحي           

 ال يُروَعـن َك مْوتي            

 إنَّ في َمـْوتي َحَيـاْه            

تتبين من الكلمات األولى للقصيدة مالمح  شخصية الطفل محمد الدرة الحقيقية التي أراد شاعرنا تأكيدها 
ن يحمي الوالد الطفل قد حمى الطفل في إطار رمزي غاية في الجمال ؛ حيث قلب المعادلة فبدل من أ

الشهيد األب الحي، وهي في الواقع فلسفة أخرى لحياة الشهيد بعد الموت، حيث بدا واضحًا أن الشاعر 
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أراد إيصال هذه الفكرة للقارئ، فكان أكــثر وضوحًا في استدعاءه لشخصية الشهيد بعد الموت، وحياة 
يَن ُقتُِّلوا   16آنية في قوله تعالى : آل عمران/ الخلد التي يعيشها مضمنا معنى اآلية القر  وال َتْحَسَبنَّ ال ذِّ

نَد َرب هْم ُيْرَزُقوَن  ِّ َأْمَواتا َبْل أْحَياًء عِّ في َسـبِّيلِّ َّللاَّ
، فجسد الموتى في صورة الخط األمامي المدافعين  22

عن الوطن ..! نعم فبه يستمر النضال من أجل النصر؛ و استدعاء لشخصية الشهيد بعد الموت راجعًا 
 .23للنزعة الدينية لدى الشاعر ، والتنشئة الدينية له في المنارات الدينية 

ام؛ فلم يترك داللة حقيقية أو رمزية وإال لقد استخدم الشاعر شخصية الطفل الشهيد أقصى استخد    
استخدمها ، أواًل في صورة المأساة، ثم في استدعائه لثنائية الموت والحياة، وكذلك في تضمينه لآلية 
القرآنية ، وأخيرًا في قلب الصورة فبدل من أن يحمي األب الطفل ، حمى ذاك الطفل وطنًا باستشهاده ؛ 

  25، وخير دليل قوله : 24في الشعر العربي الحديث  وهذه صورة مقلوبة قل ما نجدها

 يا أبي ال تتقهقرْ        

 إن  ُجْرحي سوَف يثأرْ        

و ي سوَف ُيْقَهرْ          وعد 

رْ          ها أنا أْرُبُض في ُيمناَك كالسي ف اْلمحر 

رْ          فٍض( والنصر المؤز   وبُيسراك شعاُر ) الر 

رمزية شخصية الشهيد ليس على مستوى الثورة الفلسطينية كرمز الستمرار النضال يؤكد الشاعر      
، بل يستلهم الموقف 26الثوري فقط ، والذي عبر عنه في شعر المقاومة الفلسطينية بطائر الفينيق

 االجتماعي كذلك للشهيد ، وخلوده في يوميات حياة الفلسطينيين أنفسهم. 

لى استخدام األسطورة في الشعر هـو فـي واقع األمر، عودة حقيقية إلى وإن عودة الشاعر المعاصر إ     
منابع التجربة اإلنسانية، ومحاولـة التعبيـر عـن امتداداتها في وقتنا الراهن بوسائل عذراء ، لـم يمسسـها 

 االسـتعمال اليـومي فيمحي عنها صفة القداسة والسحر. 

ناحية بالذات في زمانها، أعمق األشكال ، وأكثرها استجابة وربما كانت " األسطورة من هذه ال        
لحاجات اإلنسان في تلك المرحلة، فهي من حيث الشكل قصة، تحكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة 

. وكثيرًا مـا تـأتي في قالب شعري يساعد على روايتها وتداولها في كثيٍر من 27وشخصيات وعقدة "
لتأثير فهي تتمتع بقداسة كبيرة وسلطة عظيمة على عقول النـاس، وهـي سلطة المناسبات . أمـا مـن حيث ا
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تضاهي سلطة العلم في العصر الحديث، أضف إلـى ذلـك أنهـا " ذات مضمون عميق يشف عن معاني 
، ثم كونها الوعاء الذي تفاعل فيه السحر بالدين، والشعر  28ذات صلة بالكون والوجود وحياة اإلنسان"

 واألحـالم باألوهام. بـالطقوس، 

ويستمر الشاعر في طرح شخصيات القصيدة واستدعائها حتي يصل بنا لمخاطبة أم الطفل الشهيد    
 29فيقول : 

 أبتاه         

 قْل ألمي ِّ         

 ُقـْل أَلْصَحابي وْاْعَمامي َوجـَد ِّى         

ـْن َصـْدرِّي         ًشاشِّ مِّ  ال ُتزيُلوا َوابَل الرَّ

 وَأْحشائي وعينيَّ وَخد ِّي       

 َدث ـُروني بثيابِّ المدرسهْ        

 شيَُّعـوني بزغاريدِّ اأَلَياَمي والَيَتاَمى واأَلَرامِّلْ        

َجارهْ          بَِّكَراريسي وأْقالمي ومْقالعي وُصْنُدوق الحِّ

ْلحِّ اْلُمَزيَّفْ         ْلمِّ والصُّ  واْبعُدوا عـن ي ُدَعَاَة الس 

 اْحمُلوني فْوَق َأْحاَلم الطُُّفوالتِّ الَبريئهْ        

 َفْوَق هـَاَماتِّ الت َحد ِّي والتََّصد ي        

 اَل َتَهاُبوا اْلَمَوت َبـْعدي       

ْرُت وأْوَفْيُت بَِّعْهدِّي         إن ني اآلَن َتَحر 

يصور الشاعر في هذا المقطع الطفولة في حقيقتها ، مستعينًا ببعض األلفاظ  التي تضع هذه      
الشخصية في وضعها الحقيقي الطبيعي لكل طفل، مثل قوله ) قل ألمي ، قل ألصحابي ، دثروني 

البريئة  بثياب المدرسة ، بكراريسي وأقالمي ومقالعي وصندوق الحجارة ، احملوني فوق أحالم الطفوالت
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(، مع تمسكه بَِّنـَفسِّ الْنَفْس الشعري في إدارة حبكة القصيدة على لسان الطفل الشهيد  ؛ فبالنظر إلى هذه 
 األبيات بالذات في المقطع السابق التي يقول فيها:

ـْن َصـْدرِّي             ًشاشِّ مِّ  ال ُتزيُلوا َوابَل الرَّ

 وَأْحشائي وعينيَّ وَخد ِّي          

 َدث ـُروني بثيابِّ المدرسهْ           

 شيَُّعـوني بزغاريدِّ اأَلَياَمي والَيَتاَمى واأَلَرامِّْل           

يتبين لنا كيف رسم الشاعر تلك الشخصية ، والتي بداها ـــ في مطلع القصيدة ـــ بإثبات صفة الخلد      
صات التي اخترقت صدره العاري ، عليها ، ليرجع مرة أخرى ليقلدها أوسمة العز والشرف في تلك الرصا
 وهذا تأكيدًا لمفهوم الشهادة السابق ومبدأ الخلد لهذه الشهيد الطفل . 

من خالل المقطوعات السابقة يتبين لنا كيف صور الشاعر شخصية الطفل الفلسطيني، الذي أظهره     
لخلد بعد الموت مما مزج ثائرًا على من قتلوه حتي أصاب القاتل بالد عر لقبح صنيعه، مصورًا حياة ا

)إنَّ في موتي حياْه (، محاواًل ـــ محمد الدرة ـــ   :ثنائية الموت والحياة في شخص محمد الدرة في قوله
التخفيف من صدمة فقدان طفلة على أمه وأبيه وأصحابه وأعمامه وجده ، وكأنه يقول ما جسدي سوى 

 د شخصيته في أبها صورة وأزينها .يكون قد جسحجر في جدار النصر وتحرير فلسطين ، وهو بهذا 

 ثانيا / شخصية األب الفلسطيني :

ُتعد  شخصية األب الفلسطيني ثاني الشخصيات المحورية في القصيدة، حيث يالحظ طغيان شخصية      
محمد الدرة كشخصية رئيسة في القصيدة ، ومع داللة عنوان القصيدة علي غير ذلك ) احتضني أبتاه ( 

تظهر شخصية األب ظهورًا قويًا غير ذاك الظهور المأساوي في صورة المفجوع المتألم على فقدان فلم 
 فلذة كبده .

حيث يرسم لنا الشاعر صورة مزدوجة يمكن قرأتها من أكــثر من زاوية ، فمطلع القصيدة مقطع غاية    
؛ ذلك لتركيز الشاعر على صورة  في الفنية واإلبداع  ، فمزاوجة الصورة ندر ما نراها في الشعر العربي

واحدة في الغالب، ولكن إظهار النصر واأللم مجتمعان في صورة واحدة في ما ال تتجاوز أربعة أبيات هذا 
 30من اإلبداع الشعري وداللة على تمرس الشاعر في صياغة الشعر ، حيث يقول :  

ني ِّ           ن ي واْحتضِّ  ُأْدُن مِّ
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 اهْ ال تخْف َيا أبتَ          

 َسـْوَف أْفديَك بُروحي         

 ال يُروَعـن َك مْوتي        

 إنَّ في َمـْوتي َحَيـاْه .        

انظر كيف صاغ هذه الثنائية ــ النصر والمأساة ــ  في رائعة شعرية هي األروع  فنيًا ، فقد استلهم من     
مناجاة الطفل الشهيد ألبيه بعد الموت لتأكيده على خلوده ليس في عالم ما بعد الموت فقط، بل في عيون 

تالل الصهيوني وممارساته ضد أطفال فلسطين الذين اعتبروهم رمزًا للتضحية، وشاهدًا على فجاعة االح
 العزل من المواطنين الفلسطينيين  . 

فصور الشاعر شخصية األب المصدوم والمفجوع بموت ابنه بين يديه ، بدم بارد من ذاك الجندي     
األحمق دون حراك من بني جلدته من ملوك وأمراء ، وبين تعاطٍف شعبي لفجاعة المنظر؛ طفٍل شهيٍد 

 ةِّ أمر متخاذلين . وقاتٍل أحمٍق، ووال

فلم تكـن شخصية األب مقصورة على والد الطفل الشهيد فقط ، والتي جاءت ظاهرة في القصيدة ، ولكن   
هناك إشارات رمزية لذلك األب المتخاذل ــ والة األمر ــ الخانعين الراضين بمذلة أبنائهم ، وهذه صورة 

 قد في إظهارها للقارئ .   خفية لشخصية سلبية في القصيدة ، تتجلي وظيفة النا

ونراه في موضع أخر يكرس شخصية األب ولكن برؤية أكثر وضوحًا عندما يتوجه الشاعر لمخاطبة    
 31األب على لسان الطفل ، فيقول : 

 َيا َأبيِّ اَل َتَتَقْهَقرْ            

ي َسْوَف َيْثـَأْر            إِّنَّ ُجـْرحِّ

 ْقَهرْ َوَعـُدو ِّي َسـْوَف ُيـ         

رْ           ْيفِّ الُمَحرَّ  َها َأَنا َأْرُبـُض في ُيْمـَناَك َكالسَّ

ْر           ( والنَّْصرِّ الُمَؤزَّ ْفضِّ َعاُر ) الرَّ  وبُيْسَراَك شِّ
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لقد كرر الشاعر نفس سمات شخصية األب الفلسطيني في القصيدة، التي ظهرت ال حول لُه وال قوة،    
باتت وحيدة في مواجهة قوات مدججة بالسالح، وهو عاري الصدر يتلقى الرصاصة تلو الرصاصة في 

متفرج المندد صدره، وهذا المشهد شهد عليه كل العرب والمسلمين، مما زاد من آلم األب وقوفهم موقف ال
 في أحسن الحاالت .

إن هذا المشهد ما هو إال حلقة من سلسة المآسي التي يتعرَّض لها أبناء الشعب الفلسطيني ، علي      
أيدي قوات االحتالل الصهيوني منذ احاللهم فلسطين ، فعملوا على تفريغها من سكانها؛ فإن الطفل هو 

األول لقمعهم مستخدما كل الوسائل المتاحة  للدفاع عن عدوهم األول، ولهذا كان دوما هو المتصدي 
 وطنه فلسطين . 

 ثالثًا / شخصية األم الفلسطينية : 

لقد كانت المرأة حاضرة بقوة دومًا في الشعر العربي منذ نشأته األولى ، فقد تغنى بها الشعراء متغزلين    
نها بصورة المرأة الرمزية التي عبروا عنها ومادحين ووصفين قوتها حينًا ورقتها حينًا آخر، بل و مستدعي

في قصائدهم بتعابير متنوعة ، ولم تختلف صورة المرأة الفلسطينية في الشعر العربي الحديث ؛ هي كذلك 
صورة غنية بالتعابير الحقيقية والمجازية ، التي تزيد من فنية القصيدة وتزيد من تكنيكاتها الصورة فيها 

 .فيزداد جمالية القصيدة  

ولو أن شعراء المقاومة الفلسطينية في الداخل المحتل وخارجه قد اعتمدوا على صورة األم الفلسطينية      
في قصائدهم ، بل اتخذوها رمزًا لفلسطين، إال أن شاعرنا ـــ البغدادي ـــ لم تكن صورة أم الشهيد الفلسطيني 

دت صورة طبيعية متكررة للصورة السابقة بل حاضرة، إال في مقطع واحد يناجي فيه الشهيد أسرته ، وقد ب
 32مؤكدًة لها ، حيث يقول في القصيدة : 

 َأَبَتــاهْ          

 ُقـْل أُلمـي         

 ُقـْل أَلْصَحـابِّي وأْعَمـامي َوَجـد ِّي         

ـْن َصـْدرِّي           ًشاشِّ مِّ  ال ُتزيُلوا َوابَل الرَّ

 يوَأْحشائي وعينيَّ وَخد ِّ          

 َدث ـُروني بثيابِّ المدرسهْ          
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 شيَُّعـوني بزغاريدِّ اأَلَياَمي والَيَتاَمى واأَلَرامِّلْ          

 بَِّكـَراريسي وأْقـالمي ومقـالعي وُصـْنُدوقِّ الحَجـاَرهْ          

 

 فقد بدت شخصية األم هنا مستترة مع وجود إشارة بسيطة لها ، فكيف تمر القصيدة دون استحضار   
التي مرت علينا في أكثر  األم الفلسطينية..! ـ وهذا ترسيخ الستدعاء شخصية الشهيد الخالد في القصيدة

من موضع ، ومع هذا فالشاعر يستحضر موقف من يوميات المقاومة الفلسطينية يحدث في الغالب  بعد 
 كل مواجهة مع عصابات الكيان الصهيوني  في قوله :

 المدرسهْ  َدث ـُروني بثيابِّ         

 شيَُّعـوني بزغاريدِّ األََياَمي والَيَتاَمى واأَلَرامِّلْ         

لم تكن شخصية األم واضحة كوضوح الشخصيتين السابقتين ؛ ذلك ألن الشاعر اعتمد على صورة   
المشهد المؤلم الذي ظهر عبر وسائل اإلعالن ، يحاول  فيه األب حماية ابنه من وابل الرصاص الموجه 

لكثير من لصدره ، لكن ال مفر من تجسيد هذا العرس الفلسطيني لحظة تشييع الشهيد ، والذي جسده ا
شعراء المقاومة الفلسطينية في قصائدهم ، وهذه هي الصورة التي ظهرت فيها شخصية أم الشهيد في 

 القصيدة .  

 

 رابعًا / شخصيات أخرى في القصيدة :

هناك شخصيات فرعية ظهرت في القصيدة ، لم تكن ذات أهمية في نظر البعض ولكن استدعائهم     
ي شيء أخر ، ذلك ألن هذا الخلق الفني عاماًل مهم في بناء القصيدة ، كان له ضرورة فنية أكثر من أ

فيزيد من دالالتها الجمالية التي من الصعب فهمها أو الحكم علي جماليتها ،" ألن الصياغة الفنية  
واالنفعال الحي الذي يولد تلك الشحنات العاطفية الجامحة في بعض قصائده يجعل الباحث أمام اختبارات 

بدالالت مختلفة  تاريخية أو اسطورية أو تراثية  33لم يكن يعي داللة الموقف الجمالي وعالقته "  عصيبة
. فاستدعاء هذه الشخصيات الموحية في القصيدة يكسب عملية الخلق الفني حركية وانفعال ما كان ليصل 

يها تجربته الشخصية إليها القارئ ، أو ليطلق مخيلته في أزمان وأحداث خارج القصيدة يشاطر الشاعر ف
 معها . 
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وبالنظر للمقطع األخير في القصيدة ، وكيف تحول الشاعر إلى استدعاء هذه الشخصيات الثانوية ـــ     
الموحية ـــ فيها ، حيث يستدعي بعض الشخصيات التاريخية التي لها احداث مرت بها األمة اإلسالمية 

ريخية هي التي يكون التاريخ بأحداثه وزمانه ومكانه مقومات كانت نتيجتها بالنفع عليه ،  " فالشخصية التا
 .34رئيسة في تصويرها الفني وأحيانا األدب الشعبي مصدرًا ألحداثها وشخوصها " 

فلذا استدعى الشاعر هذه الشخصيات التاريخية  ليتفاعل معها القارئ وينقله إلى زمن البطوالت الغابرة    
ان ؛ قاصدًا به تحقيق منفعة نفسية قبل الفنية في القصيدة ، فمعالجة ، قاطعًا به حدود الزمان والمك

قضايا األمة ومتطلبات المجتمع ، أو بعث التاريخ في ثوب جديد للتذكير بأمجـادهم السالفة؛ الستنهاض 
الشعوب المغلوبة على أمرها لتستفيق من غفوتها ، مما يبعث فيهم التفاؤل والطمأنينة بأن النصَر قادٌم 

 35ادم ال محاله ، حيث يقول الشاعر : ق

َمى ... َأْيـَن ُأُسـوُدْه ؟                 َأْيَن َأْشـَباُل الحِّ

ي َنْحُن ُجُنوُدْه                 َمـاْه (؟ َوالَّذِّ  َأْيـَن) َواُمـْعَتصِّ

ُيدهْ                 ْنَيا !!! َوَلْو َدوََّى َنشِّ ين َوالدُّ  َيا َصـاَلَح الد ِّ

 اَلْسَتَفـاَق الَمـارُد الَجبـَـّاُر َواَنفك ــْت ُقُيـوُدهْ                

ْت َيُهوُدهْ                 يَّ ، واْرَتدَّ يَد الَحَرُم الُقْدسِّ   َوُاْسُتعِّ

مير العباسي ) وامعتــصماه ( وحادثة فتح عمورية التي حرك فيها المعتصم فشخصية المعتصم باهلل األ    
جيشه نحو عمورية لمعركة ضد أقوى إمبراطورية في ذاك الوقت الدولة البيزنطية ، ومع تحدير المقربين 
 له بعدم الخوض هذه المعركة التي رأوا أنه سيخسرها ، ولكن إيمانه بعدالة قضيته ونصرًا من هللا وفتحِّ 

قريب ، ثم تلبيًة لنداء تلك المرآة المسلمة التي اعتدى عليها الروم ، فكان نتيجة هذه االستغاثة منها معركة 
 سجلها التاريخ ضمن المعارك واالنتصارات المشرفة لألمة .

كذلك نجد استدعي شخصية أخرى في القصيدة لها صداها في تحدير بيت المقدس ، وما لبيت      
 لة نفسية قوية في نفوس المسلمين ، وكيف ال فهو أولى القبلتين و مسرى نبينا محمد ــ المقدس من دال

ــ، وهو القضية األبرز إسالميًا منذ عقود، فيستذكر الشاعر صالح الدين الذي حرر بيت المقدس وأعاد 
 لإلمة كرامتها .
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ة ، لمكانة بارزة في إن هاتين الشخصيتين التي وظفهما الشاعر في أفضل توظيف في القصيد    
نفوسنا، حيث بث الشاعر باستدعائه لهم روح الوعي ومواصلة النضال حتي تحرير األرض، من خالل 
استدعاَءه لشخصيات يملكون صفات الشجاعة والمواجهة والقدرة على تحقيق النصر، في محاولة ليربط 

منها نقطة تحول ومنطلقًا إلى حياة الماضي بالحاضر من خالل اشتراكهم في المواقف أو المكان، جاعاًل 
 أرغد وعيش أطيب، مستنكرًا على أوالئك الراكدين وراء السالم والصلح المزيف .

لقد نجح الشاعر في اختيار هاتين الشخصيتين نجاحًا باهرًا؛ فـــ" لألسماء  واختيارها ظاللها اإليحائية     
وتوضح وضيفتها االجتماعية ومكانتها بين  على جوانب تصوير الشخصية التاريخية تحدد معالمها ،

 . 36قومها، وما تحظى به من احــترام وتقدير، أو غــير ذلك " 

واهتم الشاعر في إرساء نزعة الحداثة على القصيدة ، من خالل بناء معالم أكثر فنيًة ليحقق من     
 فنيًة وسياسيًة؛ مع أنه استخدم خاللها العمق والتعقيد للقصيدة، حيث يضفي على شخصياته المنتقاة أبعاداً 

في القصيدة كل طاقته الشعرية ليظهر فنيته في بناء القصيدة، بل إن في استخدام الشخصيات التاريخية 
ذات الطابع اإليجابي التي أضافت لألمة العزة والكرامة ، التي استخدم" هذه الشخصيات في إطار 

 . 37ـن ماضيــنا وحاضرنا " المفارقة التصويرية إلبراز حدة التنـاقض بيــ

بهذا نكون قد استوفينا الحديث عن أنماط الشخصية الفلسطينية التي في قصيدة )احتضني ابتاه( ،   
رِّْت كل شخصية من هذه الشخصيات بداللتها الحقيقية والرمزية ، مما أوصلنا لنتائج ما كنا  وكيف ُصو 

 لنصل إليها دون الوقوف على القصيدة . 

 النتائج : 
بعد استعراض الشخصية في الشعر الليبي الحديث ، من خالل قصيدة ) احتضني أبتاه  ( للشاعر عبد   

المولى البغدادي توصلنا إلى عدة نتائج رجين من هللا تعالى أن نكون قد وفقنا فيما نقوم به ، ونلخص هذه 
 :  النتائج  في التالي

باالهتمام التي حظيت به الظواهر النقدية الخرى في نقدنا لم تحَظ ظاهرة الشخصية في األدب العربي  -أ
 الحديث ؛ وذلك راجع لسببين أثنين :

أواًل /  لقد تناول الشعراء هذه الظاهرة من منظور أشمل وأعم ، من خالل دراسة التشخيص في  •
 الصورة الشعرية ، فاستغنوا بالصورة عن الشخصية .
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ثانياً  /  لقد تناولوا الشعراء الشخصية من منطلق رمزي ، فانتقل الشاعر بها إلى دراسة اللغة  •
 الشعرية  بدل من دراستها فنيًا . 

هناك بواعث عدة كانت وراء إبداع شعراء ليبيا المحدثين ، ولكن يعتبر الباعث الديني أقوها؛ ذلك  -ب 
 ائد في ربوع ليبيا .ألثر البيئة  الدينية والتعليم الديني الس

 هناك عوامل ساعدت في زيادة شاعرية شعراء ليبيا ، وجاءت كالتالي :  -جـ 

 عوامل فنية . -
 عوامل سياسية وقومية . -
 عوامل ثقافية . -
 عوامل ذاتية . -

لقد صور الشاعر الشخصية الفلسطينية في قصيدته ) احتضني أبتاه ( ضمن ثالث شخصيات  -د 
 رئيسة ، هي : 

 طفل الفلسطيني .شخصية ال -
 شخصية األب الفلسطيني . -
 شخصية األم الفلسطينية . -
 باإلضافة الي شخصيات ثانوية في القصيدة ، جاءت ألغراض فنية وثقافية . -

 :قائمة المصادر والمراجع 
 

 ،، على رواية قالون ، " مصحف الجماهيرية"  أواًل / القرآن الكريم

 ثانيا / الدواوين : 

ديوان أين حكام العرب..؟،عبدالمولى البغدادي، مطبعة مركز التدريب والتطوير طرابلس ـ ليبيا ،  -1
 )دـط(، )د،ت( .

 1999ديوان على جناح نورس ، عبدالمولى البغدادي ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، الطبعة األولي ، -2
 . 
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 ثالثًا / المراجع :

األسطورة في الشعر العربي الحديث ، أنس داوود ،منشورات المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع واإلعالن  -1
 ،) د. ط(،) د.ت(.

ا علي، منشورات وزارة الثقافة والفنون ـ العراق  ،الطبعة األسطورة في شعر السياب ، عبد الرض -2
 . 1978األولى ، ، 

األسطورة والمعنى دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية ، فراس السواح ، دار عالء الدين ـ  -3
 .1997دمشق. الطبعة األولى، 

ات وزارة الثقافة واإلرشاد البطل الثوري في الرواية العربية الحديثة ، عطية  أحمد محمد ، منشور  -4
 .1997القومي ، دمشق ، الطبعة األولى ، 

أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة )قراءة في المكونات واألصول( ،كاملي  -5
 .2004بلحاج ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ـ دمشق ، الطبعة األولى ،

ي المعاصر ، علي عشري زايد ، منشورات الشركة استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العرب -6
 .1978العامة للنشر والتوزيع واإلعالن ـ طرابلس ، الطبعة األولى ، 

الشعر العربي المعاصر " قضاياه وظـواهره الفنية والمعنوية " ، عزالدين إسماعيل ، دار الكاتب العربي  -7
 .1967، القاهرة ، 

، حبيبة محمدي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب .الطبعة القصيدة السياسية في شعر نزار قباني  -8
 .1999األولى،

تصوير الشخصيات في قصص محمد أبو حديد ، مصطفى السيوفي ، الدار الدولية لالستثمارات  -9
 .2011الثقافية ــ القاهرة، الطبعة األولى،

 .1993األولى،  مهرجان رفيق األدبي ، محمد دغيم ، منشورات جامعة قاريونس ـ بنغازي الطبعة -10
 ــ القاهرة، )د.ط(، )د.ت(. في النقد األدبي، شوقي ضيف، دار المعارف  -11

 رابعًا / الدراسات السابقة :  

ـ رسالة ماجستيرـ ، إسماعيل  الشخصية الفلسطينية في شعر أحمد دحبور " دراسة موضوعية فنية " -1
 م .2010عبدالمعطي ُكال ْب ، كلية اآلداب ــ جامعة المرقب 

شعر االنتفاضة الفلسطينية  ) دراسة موضوعية فنية ( ـ رسالة ماجستير ـ محمد مصطفى ُكـال ْب،  -2
 .1997كلية اآلداب ــ جامعة مصراته ،
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، بقلم : 2011تشرين األول )أكتوبر(  10مقالة بعنوان  )) فلسطين في الشعر الليبي (( االثنين  -3
 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article30155ناهض زقوت . 

 الهوامش
                                                           

للنشر والتوزيع استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، علي عشري زايد ، منشورات الشركة العامة  -1
 .1978،  1طرابلس ، ط  –واإلعالن 

الشخصية الفلسطينية في شعر أحمد دحبور " دراسة موضوعية فنية " ، إسماعيل عبدالمعطي ُكال ْب ، كلية اآلداب ــ  2 -
 .  5م، ص2010جامعة المرقب 

،  بقلم ناهض 2011تشرين األول )أكتوبر(  10فلسطين في الشعر الليبي (( االثنين  مقالة بعنوان  ))  ــــينظر   - 3
 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article30155زقوت  

 فلسطين في الشعر الليبي ((    بعنوان )) السابقة  ـــ  مقالةال  - 4

، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ــ القاهرة، تصوير الشخصيات في قصص محمد أبو حديد ، مصطفى السيوفي  -5
 .111،ص2011الطبعة األولى،

، 1999، ىح نورس ، د: عبدالمولى البغدادي  ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، الطبعة األولينظر، ديوان علي جنا - 6
 . لوجدنا الكثير من الشخصيات المتنوعة النزعة والباعث ، والتي بنى عليها الشاعر تجربته اإلبداعية 381ــــ ـــ377ص

، رسالة ماجستير ،إسماعيل ُكالّب ،ص  "  فنيـة موضوعية دراسـة"   دحبور أحمد شعر في الفلسطينية الشخصية - 7

17  . 

    .  19البغدادي ، ص  عبدالمولى: د ، نورس جناح علي ديوانينظر مقدمة  - 8
   .  202البغدادي ، ص عبدالمولى: د ، نورس جناح علي ديوان - 9

ه الشخصية الشاعر الليبي أحمد رفيق المهدوي في قصيدته )) الفراق(( عندما طرده االحتالل اإليطالي ذقد رسم ه  - 10
.  وقد حاكى هذه القصيدة الشاعر األستاذ : سليمان  تربح بقصيدة بعنوان غريب الدار نشرت في  1936سنه  امن ليبي
، 1993 األولى، بعةطالمهرجان رفيق األدبي إشراف د: محمد دغيم ، منشورات جامعة قاريونس ـ بنغازي  )كتاب:

 . يقول في مطلعها : (  276ص
 

 ـــوى ووجــدا     ))  وداعــًا أيـهــا الوطـــن الـمفــــــدى ((غــريب الـــدار صــاح ه         
 إلــى األرض الحــبيبة حــن  شـــــوقــا      وهام بحبــها فـي الضـلــوع جــواه وقــدا          

 . 26المولي البغدادي ، بقلم : سعــدون إسماعيل السويح ،ص  مقدمة ديوان على جناح نورس ، عبد - 11
ينظر ،البطل الثوري في الرواية العربية الحديثة ، عطية  أحمد محمد ، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،   - 12

 .27، ص 1997،  1دمشق ، ط 
 . 8استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، علي عشري زايد ، ص  - 13
 .  8المرجع السابق ،ص - 14
  .18، ص  زايد عشري  علي ، المعاصر العربي الشعر في التراثية الشخصيات استدعاء - 15

 .58ص( ت.د) ،(ط.د) المعارف دار القاهرة، ضيف، شوقي األدبي، النقد ينظر ، في - 16
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 " األغراض الشعرية يف الشعر الليبي "خليفة التليسي أمنوذخا  
 

 احمد ضو الميلوسي .أ
 كلية التربية تيجي

 جامعة الزنتان 
 

 مقدمة
لم يقتصر الشعر الليبي على األغراض التقليدية، فقد ظهرت أغراض شعرية جديدة لها جذور في       

األدب العربي، إال أنها لم تمثل غرضًا قائمًا بذاته، أو ظاهرة عامة عند الشعراء، اقتضتها طبيعة 

ال شعرية فضاًل عن إحياء أشك العصر بما استجد فيه من أحداث جسام، و مظاهر حضارة وتمدن،

عرفها العرب قديمًا، وتوظيفها في التعبير عن روح العصر، وقد كان توجه الشعراء إلى هذه األشكال 

 يمثل اإلرهاصات األولى لمخاض ميالد الشعر الليبي الحديث .

يعرض هذا البحث أبرز األغراض واألشكال الشعرية ألحد الشعراء الليبيين، أال وهو الشاعر خليفة 

ا يعكس لنا طبيعة العصر وتوجهات الشعراء ويصور تطور حركة الشعر في ليبيا ونماؤها التليسي، بم

وذوق العصر، ويعطي صورة مفسرة لبدء تحول الشعر في مضامينه، والشعراء في اتجاهاتهم وفهمهم 

 ويؤكد أن الشاعر الليبي كان ابن بيئته في كل أحوالها. لوظيفة الشعر في هذا العصر،
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 بين القصائد تراوح يدعمه ما وهذا الحياة، تجليات في بروية والتفكر التأمل من رحلةالم هذه إن   

 التي وتلك ثرائها، وتبرز سبيلها في بالنفس التضحية وُتمجد باألوطان، تتغنى التي وتلك التأملية،

 نوي والمع المادي جمالها وتحاور وكصديقة وكحبيبة كُأم صورها أبهى في وتستحضرها بالمرأة تتغزل

 . ألوان وال بالطعم وألصبحت ُيطاق، ال جحيما   ألضحت الحياة منه خلت لو الذي

 احتلت التي وبين صفحات ثمان أو سبع احتلت التي الطويلة تلك بين قصيدة وخمسون  ثمانية

 .وانفعاالته وعواطفه وأحاسيسه لمشاعره وأرَّخ   قائله ترجم الذي الديوان جاء اثنتين أو واحدة صفحة

 : موضوعات شعر التليسي أهم
 

أ ـ وصف الطبيعة : تأثر بشعراء الديوان في وصف الطبيعة فلم يصفها وصفًا ظاهريا وإنما وصفها 
 .همومه وأحزانه حسيا وبثها

 ب ـ الشكوى والحنين واإلحساس بالغربة االغتراب .

حّب الطبيعة، والحّب ج ـ التغّني بالحّب والمرأة في أشعاره : الحّب عنده يأخذ معنى واسعا يشمل 

 .النصيب األوفر في أشعاره عاّمة البشري السلوكي والشكلي، وإن كانت المرأة قد حازت

 .التليسي هـ ـ التغّني بحّب الوطن: وهذه عاطفة نبيلة وقد كثر هذا المعنى عند

واضــحًا، فأصــبحت وفـي العقــد الرابــا مـن القــرن العشــرين، حيـث شــهدت الحركــة الشـعرية فــي ليبيــا تحـّواًل 

القصــيدة تنــزى إلــى المضــامين الرومانســية فــي التعبيــر عــن الــذات اإلنســانية، ومــر ة عا ســة لمــا يجــول 

 فيها،من اآلالم واألحزان  باإلضافة  إلى تفاعل أصحاب هذا االتجاه بالطبيعة.

ــا الشــكل، فقــد أخــذت بتنــوى القــوافي، والــنظم علــى األ     بحــر القصــيرة هــذا بالنســبة إلــى المضــمون، أّم

   )1 (واألوزان الهادئة، وكذلك االهتمام بالموسيقى الداخلية.
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التليســـي مـــن أعـــالم الشـــعر الليبـــي الحـــديث، وبـــرزت فـــي شـــعره أهـــم مضـــامينها ومظاهرهـــا المميـــزة،     

وسنعرض هنا إلى مظاهر من تأثره الشعري بالمذهب الرومانسي من خالل الحديث عن الطبيعة والمرأة 

 والحب والشكوى واأللم والحنين.

 الطبيعـة:

يها في العديد من القضايا، وهو مثل غيره من شعراء التجديـد اتخذ الشاعر من الطبيعة متكًأ يلجأ إل    

 الذين احتضنوا الطبيعة، واحتضنتهم، وسخروا بها إمكانياتهم الشعرية. 

إّن الشـــاعر الرومانســـي هـــو الـــذي يتعامـــل مـــا الطبيعـــة بحساســـية مبـــال  فيهـــا، وإذا مـــا انتقلـــت هـــذه     

: " ينظـر إلــى المشـهد نظــرة شـاملة كمــا ذكرنـا، فتســتوي الحساسـية الزائـدة مــن شـعره، صــار شـاعرًا تقليــدياً 

   )2(عنده أجزاء الصورة وُيولي كل منها عناية خاصة ليرسم منها جميعا في النهاية لوحة كاملة ".

 يقول التليسي في قصيدة ) النخلة الكريمة (:     

 أعطاِني الّروُض ِمن شتَّى نفاِئسِه   
 

 ما َمَنحْت سأْشكُر الّرْوضَة الّسْمحاَء 
 

 ال تَحَزني إْن بَدْت بالُجوِد مْقِفرًة      
 

 َربْيُا َروضِك  ما زالْت مواِسمُه                             

 
 
 

 
 ُ لُّ المواِسم َجادْت لي ِبَغاليها

  
 واْستِزيُد ِمَن النَّْعماِء َساِميَها              

 
 َغواِدُق الِغيِث بالخْيَراِت ُتوليَها.

 
   )3(َنِضْيَرًة تَتمنَّى َمْن ُيالِقيها  

ومن عمق الشعر العربي في الطبيعة كما يقول التليسي: " أنه يدل على قوة في الخيال، وعمق فـي     

عر بـه نحوهـا، وفيهـا تتجلـى قـدرة الشـاعر علـى التشـخيب الـذي يبـث التجاوب، والتعاطف الذي كان يشـ

   )4(في معانيها حرارة الحياة وخفوقها ".  
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لقــد عشــق التليســي الطبيعــة، ودأب علــى تأملهــا، والغــوج فــي جمالهــا، فجــاء شــعره مصــورًا ألوانهــا     

 المشرقة، يقول في قصيدة ) وجه (:

 َتعِرُفِني الِبحاُر 
 َتعِرُفِني األْنهاُر 
 َتِعرُفِني الِقَفاُر 

          )5 (َيعِرُفِني اللَّيُل َكَما َيعِرُفِني النَّهاُر.
إذا كان ُجّل الشعراء تغنوا بالطبيعة، وما فيها من مظاهر، فإن الشاعر خليفة التليسي قـد نالـت الطبيعـة 

ختلفــة مــن الصــور الشــعرية يتغنــى فيهــا بمــرأى الطبيعــة، يقــول فــي مــن شــعره حظــًا موفــورًا، فلــه أنمــا  م

 قصيدة ) الجنية (:

 هي الطَِّبيَعُة َتْجِرى في أِعنَِّتها              
 

واِبُا إّما َثاَر ثاِئُرَها                                   هي الزَّ

  
 ال العْقُل َيْعِقُلها  اَل الِفْكُر ُيثِنيَها            

 
   )6 (هي النَِّسيُم إَذا َرقَّْت َحَواِشيَها. 

    

وما يمكن مالحظته فـي هـذه القصـيدة أن تشـبيه الشـاعر للمـرأة مسـتوحى مـن الطبيعـة ممـا يـوحي بتعلقـه 

 وتأثره بها.

فالتليســـي  يجعـــل مـــن البحـــر باتســـاعه وعمقـــه، وارتطـــام أمواجـــه منفـــذًا، يـــنفس بـــه عـــن مشـــاعره        

 الدفينة، فيتركها سابحة في لججه، يقول: 

     َفإذا َرِ ْبُت الَبْحَر ِليَس َيُهمَِّني 
 

ْعِب أيسُر َمْرَ َباً                     َخْوُض الِخَضْم الصَّ

  
ُة الَمْذُعورِ َهْوَل  واِر َوَضجَّ            الدُّ
 

   )7( . عْنَدي ِمْن اإلْخالِد  للِميُسورِ 
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يقول في قصيدة " رسم " الذي جعل الشاعر فيها للقوام بحورًا وخلجانًا ُتعبر، ومرفـأ ترسـو علـى شـط نه  

 أشواقه، إنه يصف محبوبته، فيلجأ إلى البحر، فيستعير أدواته لتوظيفها في شعره:

            َذاَك الَقواُم َلَكْم َعَبْرُت ُبحوَرهُ 
 

   ِفحاَوَرِ ْبُتُه ِعْطرًا َوَسْوقًا الَ 
 

                           َ ْم أْبَحَرْت ُسُفِني َعلى أْمواِجهِ 

   
              وَرَ ْزُت أْلِوَيِتي َعلى ُخْلَجاِنهِ 

 
         َنْحَو الَمَرافي الُخْضِر ِمْن ُشْط ِنهِ 

 
   )8 (. وَتَراَقَصْت َطَربًا َعلى أْلَحاِنهِ 

 
 وفي قصيدة أخرى يمزج فيها الشاعر بين الحياة والطبيعة والمرأة في نصه الشعري يقول:    

َمرُ                َوْحِشيََّة الَوْجِه  َطاَب اللَّْيُل والسَّ
 

        َ ِمْثِل َمْعُزوَفٍة  َجاَءْت َمَطاِلُعَها
 

                          أْو ِمْثِل َزْوَبَعٍة َرْعَناَء أْعَقَبَها

  
          من بعد ما رفعت أسرارها السترُ 

 
اَبًة ، ُثّم َساَل النَّاُي والَوترُ            َصخَّ

 
   )9 (. َصْحٌو َتَكاُد َلُه اآلَفاُق َتْنَهِمرُ 

كــل هــذه الصــور الخياليــة مرتبطــة ببعضــها الــبعا، فكلهــا مســتوحاة مــن الطبيعــة حيــث نجــد الشــاعر   

يشبه المرأة بالطبيعة المتمردة والمتوحشة حينا، والرائعة الجميلة أحيانا، فهي مرة زوابا ومـرة نسـائم ومـرة 

ثــائرة، أمــا النســائم فهــي ريــاح، ممــا يعنــي أنــه يصــف المــرأة بــالتمرد والوحشــية، فيــذكر حــال الزوابــا فهــي 

هادئة ورقيقة، ثم يضفي على ذلك صورة البرا ين، حيث جعلها شخصًا يتلظى، كذلك شبه ثورتهـا بثـورة 

الجن كناية عن شدة غضبها، كما ذكر الريـاح حيـث جعلهـا شخصـًا يتلقـى عنهـا غضـبتها ويسـلمها إلـى 

متجـاورة مرتبطـة ببعضـها تصـف األمواج، كذلك جعل تلك األمواج شخصـًا يحـب ويعشـق، فكلهـا صـور 

حــال المــرأة كمــا يراهــا الشــاعر، حيــث جعلنــا نتخيــل حــال البــرا ين والزوابــا واألمــواج المتالطمــة مقابــل 

 النسيم الهادئ.
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إّن الطبيعــة عنــد الشــاعر هــي صــورة المــرأة المحبوبــة واألرض المعطــاء، التــي تجــود بمــا لــديها مــن     

 ياه من جودها ويعزيها أْن أفقرت.خيرات، لذلك يشكرها على ما منحته إ

فال شك أّن الطبيعة بما تحوي من نسيج خالب، لها تأثيرهـا الواضـع علـى شـعراء الرومانسـية، والسـيما  

شــاعرنا التليســـي، وذلـــك لمـــا تتركـــه مـــن أثـــر عميــق علـــى الـــنفس، فيوّلـــدّ بـــداخلها العديـــد مـــن األحاســـيس 

 صبع أخيلته وصوره الشعرية مستمدة من هذه الطبيعة.الوجدانية الصادقة، فيقا الشاعر في أسرها، وت

 المـرأة :

وعنـد النظـر فـي عتبات العنوان في قصـائد التليسـي نالحـظ أن معظمهـا كـان عبـارة عـن صـفة للمـرأة  

وأميـرة، وترابية، فهـي : ) النخلـة الكريمـة، والناقـدة، والجنيـة، وصـيادة، والمتكبـرة، ووحشـية الوجـه، 

والقيصرونة، وجميلة األوزار ( ونالحظ أن هناك عالقة وثيقة بـين موضـوعات قصـائده والتراث فالنخلـة 

الكريمـة مـا هـي إال رمـز كـان يسـتخدمه العـرب للمـرأة، كـذلك جميلـة األوزار فهـي صفة للمرأة كثر 

ذكرنا هـذا العنـوان بأيـام الروم، حتى العناوين التي تبدو ورودهـا فـي أشـعار العـرب، كـذلك القيصـرونة يـ

في بادئ األمر ال عالقة لها بالمرأة، نالحظ أنها تفتتع بفعل يخب المرأة فمـثاُل فـي قصـيدة ) سـؤال ( 

ا  ـذلك فـي قصـيدة ) بدعـة العصـر ( كـان أول لفـظ فيهـ  ـان خطابـه موجهـًا للمـرأة فـي قولـه: )أضنيته (

 .(  الفعـل ) سمعتني(  وكـذلك فـي قصـيدة ) شـهيد ( أفتتحهـا الشاعر بالفعل ) منحته

فهي عند الشاعر قصيدة الدهر، وُأنشودة الحياة، ومحرك اإللهام، ومصدر اإلبـداى فهـي النبـا الثـري     

ق شــعًرا رقيًقــا: " الـذي اســتقى منهـا فنــه، وإبداعـه، واللوحــة الجميلـة فــي حياتـه التــي ألهبـت شــاعريته، فتـدف

فــالمرأة خمــر الشــعر، ورحيقــه، يرتشــفه الشــاعر العاشــق، فتأخــذه نشــوة ال يفيــق منهــا إال وفــي فمــه لحــٌن 

   )10(سماوي، فهي الوحي الذي يلقي في خلد الشعراء صورًا منتزعة من رؤى األحالم ". 

 يقول التليسي في قصيدة ) الجنية (:     
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 روَضِتها َباَقاُت ِشْعري من َأزَهاِر َ 
 

 َلْواَل َهَواَهَا َلَما أْبَدَعُت َقاِفيةً 
 
 َواَل َرِ ْبُت ُبُحور الشْعر َعاِصيًة                   

  
 ُ ْل الَقَصاِئِد َفَيٌا ِمْن َمَعاِنيَها          

 
 َواَل َنِظْمُت َمْن األْشَعاِر َساِميَهاِ         

 
   )11(.َ ِمْثِل ِعْصَياَنها شَتى َدَواِهيَها

 
ففــي األبيــات تبــدو عاطفــة حــب المــرأة فــي شــعر التليســي عذبــة تــرتبي بالطهــارة  والعفــة ، فيتخــذ مــن     

حبه مجرد الهام لموهبته، وحافز لوجدانه، ليرقى إلى مـا يسـتطيا فـي رحـاب الـروح والفـن " والمـرأة كانـت 

و فــــي اتصــــال فراغهــــا طيفــــًا ســــاحرًا جمــــياًل إذا خلــــت منــــه حيــــاة الفنــــان الشــــاعر، فإنهــــا تغــــد –دائمــــا  –

   )12 .( الصحراء القاحلة، تموت األحالم على رملها ويهيمن شبع اليأس على جوانبها "

 يقول في قصيدة ) أعماق خفية (:    

 أيُّ َمْعَنى ِلُكلِّ ِتْلَك الَمَعاني             
 

 َ َشَفْت ِمن ُكُنوِزَها أْغالَها                                 

  
 َف اْنَسى بأنَّني أْحالَها                َ يْ 
 

   )13   (أنا َما ُكْنُت َشاِعرًا لْواَلَها.

للمرأة في حياة التليسي مكانة خاصة، توجه إليهـا بالعرفـان الكامـل عنـدما أنكـر ذاتـه إنكـارا تمامـا اعتبـر  

نفســه مــن صــنائا أمــه حــين قــال : " أنــا أعتبــر نفســي صــنيعة أمــي .... هــذه الســلوكيات وهــذه األخــالق 

ي التي توفاهـا   قبـل عـام أما المرأة الزوج فيقول عنها : " زوج  )1 4(.... إنما هي فيا من تكوينها " 

ــًا وأربعــين ســنة، وكــان لهــا تــأثير كبيــر فــي تــوفير منــا  ســاعدني علــى  ونصــف عــام عاشــت معــي ثالث

وهو إذ يخلا هذه الهالة المشـرقة علـى المـرأة األم والمـرأة الزوجـة يحيـل بعـد ذلـك علـى ديوانـه   )15(اإلنتاج

ثــم تــأتي المـرأة التــي تخاطــب الوجــدان وتكتشــفونها ويـدعونا لنكتشــف نصــيب المــرأة مـن الوجــدان فيقــول : 
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، فإذا تصـفحنا ديـوان التليسـي اسـتقبلتنا صـورة المـرأة كأنهـا مقدمـة تهـدي إلـى صـورة  ) 16(أنتم في الديوان

           : مألوفة في الشعر العربي ولعل هذه األبيات تغنينا عن كثير من الوصف والتبيين، يقول التليسي

 كلـــــــــــه فـــــــــي وصــــــــف غـانيــــــــــة     ديواننــــــــا

أو وصــــــــــــــــف معركــــــــــــــــة للحــــــــــــــــب خضـــــــــــــــــناها     وكــــــــــــــــــــم                                          
          وقفنــــــــــــا علـــــــــــى رســــــــــــم نسـائلــــــــــــه    

 عـــــــــن الــــــــديار التــــــــي  وت مطاياهــــــــــا                                             

 نســـــــــــــير شرقــــــــــــــًا إذا ســــــــــــــارت مشـــــــــــــــرقة          

   )17(ونقصـــــد الغـــــرب مهـــــوى القلـــــب مأواهـــــا                                      
وهما من أبرز الموضوعات، وأ ثرهـا أثـرًا فـي ذيـوى النغمـة الرومانسـية فـي الـديوان ، فمفهـوم الحـب،     

 والمرأة الحبيبة في شعره جعلت منه شاعرًا رومانسيًا، يدرك أهمية وجودهما في الحياة. 

ى، فقـد ذكـر فهو يصف المرأة وصفا حيا، فتسعين في المائة من قصائده تحوي امرأة بطريقة أو أخر     

   )18(الصد والهجران والمكابرة ومعاناة المحب. 

 يقول:

           َخلَّْدُت َرْسَمِك ِفي الَقِرْيِا َفَناِقدٌ 
 

                            َما ِقيَمُة الَفنِّ الَجِمَيِل إذا َخاَل 

  
             ُيْثِني َعليِه ِبَصاِدِق اإلْنَصافِ 

 
   )19 (.ٍة َوَبثِّ ِشَغافِ ِمْن َوْصِف َفاِتنَ 

وفــي قصــيدة " الناقــدة " يجعــل الشــاعر مــن النــار والمجــامر والمواقــد كنايــة عــن تــوهج الحــب وخفوتــه     

 يقول:

             وأَذْقُتَك الِهْجَراَن َكْأسًا َعْلَقَما
 

                               أْدُنو إَلْيَك إَذا الَمَواِقُد ُأْخِمَدْت 

  
               وأَضْفُت لِلنَّيَراِن َوْقَدَة واِقدِ 

 
   )2( 0.ِبَحِنيِن َمْلُهوِف وَلْوَعِة َفاِقدِ 
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 الشكوى والحزن واأللم: 

فه على رحيل شبابه، على عادة الكثير من الشـعراء  لم يأسف التليسي على شيء فاته مثل تلهفِّه أو تأسُّ

فـي على رثاء شبابهم ، فصاغوا في الحنين إلى أيـامهم الخـوالي أجمـل العبـارات المـؤثرة،  فالذين درجوا 

 مشاعر برودة الحياة والضعف والوحدة:.التي عمقت في نفسه  من تجربة تقدم العمر ًً هذا الموضوى يقول التليسي شا يا

ورُ  َباُب وَغاَمْت الصُّ  َرَحَل الشَّ
 

ْعُر َشالٌَّل ُيعاِبُثهَ   ا                     ال الشَّ
 

اِجي ِبنْظرِتِه    اَل لحُظها السَّ
                                                 

  
 ال الدلُّ ُيْغِريِه واَل الَحَوُر                 

 
 واَل الِجسُم جبَّاٌر وُمفَتِخُر                      

 
وِت َتْستِعُر   ٌة ِفي الصَّ   )21(اَل ُبحَّ

إّن اللوعــة والحـــزن واألســـى فـــي األبيــات الســـابقة ، حيـــث يكـــرر الشــاعر ) رحـــل الشـــباب ( إلظهـــار     

التفجــا والتحســر علــى الشــباب المفقــود، وبــذلك نقلنــا إلــى الحالــة النفســية التــي يعيشــها الشــاى، ليّعبــر مــن 

ال ، فقـد ذهـب وال خاللها عن شدة حزنه وأسفه عن فقدان الشـباب، ومـن خـالل األحـالم واألمنيـات الطـو 

 أمل لعودته، وكيف يعود وقد ّحل محله الشيب.

 ويقول أيضا: 

               والَيْوَم أْحَمُل َوْحَدِتي َتِعساً 
 

                                    وْحِدي َنَعم وْحِدي أْسيُر َظَني

  
                  اَل َطاِرقًا ِباْلَباِب واَل َخَبُر 

 
ْجرُ َولَّى ا    )22  (.لَهَوى وَتَزاَحَم الضَّ

جســدت الصــورة الشــعرية فــي األبيــات الســابقة معانــاة الشــاعر بعــد فقــد األحبــة والرفــاق، حيــث تبــدو فيهــا 

الســنين عالمــة مــن عالمــات التجربــة الشــعرية التليســية، والتــي ينقــل مــن خاللهــا هواجســه وعذاباتــه مــن 

الجوانـب المعتمـة ، لـذلك كـان المشـيب مـن المحنـة اإلنسـانية التـي تتضـع الواقا المعيشي ، ليضيء بها 

 فيها فاعلية الزمن على الشاعر.
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وأن ما مضى من أيامه السعيدة لم يكن سوى حلمـا اسـتيقظ  ويوكد فعل الليالي به وكيف غيرت حاله ، 

 بعده على واقعه فيقول: 

 قْد َغيََّرْت ِمْنُه الّليالي َواْنَقَضى            

   )23(ُحْلٌم وأََعاَر الَكْوَن َبْعَا َجَماله                         

 الحنين إلى أيام الصبا والذكريات: 

تشــكل الــذكريات ألمــًا شــديدًا فــي نفســية الشــاعر ،حيــث يجســمها كائنــًا حيــًا يــأمره باالبتعــاد عنــه لمــا     

 له من األلم يقول:تحم

                          ِذْكَرَياِتي َتَباَعِدي
 

                                            الَ ُتِعيِدي َمَواِجعي

  
                    ال ُتِعيِدي الَِّذي اْنَصرمْ 

 
   )24 (.إنَّ ُجرِحي َقْد اْلَتأمْ 

 يحن التليسي إلى أيام مضت ، خلفت في نفسه كل مظاهر األسى والتحسر ، فيقول مخاطبا قلبه:     

َبا                     ُقْلُت َلُه َولَّى َزَماُن الصَّ
 

                  َما َعاَدْت األيَّاُم َتْصُفو َلَنا
 
 

 َقْد أْدَبَرْت أيَّامنَّا ِخْلسًة 
                                  

  
                وَفاَتَنا الَرّياُن ِمْن َخْصِبِه 

 
          َتْسِقي ِعَطاَش الُحبِّ من َعْذِبِه 

 
 

بِر أْوَلى ِبهِ     )25 (.َأَرى َجِميَل الصَّ
 يقول التليسى:        

            َلْو ِجْئِت ِفي الِعْشِريَن َذاَك َفًتى
 

                                                     الِعشِريَن َطوَى َيِديلْو َكانْت 

  
َهَواِت ُمْقتِدرُ               َعاٍت َعلى الشَّ

 
   )26 (.َلَوقْعُت ال أْبِقي واَل أَذرُ 
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 إّن اللوعة والحزن يسيطران على كافة األبيات ومعانيهـا ، فيكـرر الشـاعر " لـو جئـت فـي العشـرين "    

 لتنامي الحزن ، وتأ يد من حدة األسى والتحسر على أيام الشباب وعنفوانها ، ومن هذه التكرار قوله:

 َ اَنْت ُهَنا ِملَء الَّنَواِظِر          
 

          َ اَنْت ُهَنا ِملَء الَمَساِماِ 
 

                                                   َ اَنْت ُهَنا ِحْصنًا وَصْدرًا َحاَنياً 

  
               ِفْتنًة َجّباَرًة وِلَسْحِرها أْحَكامُ 

 
                     َنْغَمًة َدفَّاَقًة َما َخاَنَها إلَهامُ 

 
   )27(.  اَل الَخوُف َيْعِرُفها واَل اإِلْحَجامُ 

األيــام الجميلــة التــي قضــاها مــا محبوبتــه ، حيــث كانــت فــي هــذه األبيــات يتحســر الشــاعر علــى       

تســاقيه حبــًا وودًا صــافيًا ، ال يكــدر صــفوه صــفوة وال فــراق ، كمــا أّنهــا كانــت متعــة لعيشــه ، ال يفكــر فــي 

 غيرها ، وإّن صوتها كان نغمة روحية ال يمل االستماى له واالستمتاى به.

 الوطن :

يخالها رجل يغازل امرأة ولكن القصة أ بر من هذه ، تمثلت في رجل أحب القارئ لعنوان هذه القصيده 

 ، يقول:الحب وطنه فقال قصيدة أجمل ما قرأت في

ْت قيَدنا         وقٌف عليها الحبُّ شدَّ
  أم أطلقت للكون فينا شاعرا                            
        وقٌف عليها الحب ساقي نخلها
  رطبًا جنيًا أم حشيفًا ضامرا                             

 وقٌف عليها الحب أمطر غيُمها       
 أم شّع ؟ أو نسيت حبيبًا ذا را                            
         وقٌف عليها الحب ُكرَمى عينها
 تحلو منازلة الخطوب حواسرا                             

           حبُّ تنظم عقَدناوقٌف عليها ال
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   )28 (ركبًا توحد خطوًة وخواطرا                              

خمس مراٍت في صدر األبيات الخمسة األولى والسبب في   "الحب عليها لقد كرر الشاعر عبارة "وقفٌ 

وذلك بأن يكون الحبُّ بالتكرار أنه ال يحُب إال الوطن،  -ذلك هو أن يعرب لنا عن حبه لوطنه، ويؤكد 

 . شيٌء  خر الحب وقفا على الوطن وال يشاركه هذا

يقرر التليسي بأننا نحبُّ وطننا بخيره وشره فسواٌء أ لنا من ثمار نخيله رطبا جنيا يانعا أم لم يعطنا 

 . ئةأنه يعطينا ثمارا ردي -أحيانا  -فيجب أن نحب وطننا وإن بدا لنا  النخيل إال رديء التمر و فاسده،

إنَّ الحبَّ وقٌف على ليبيا، ومن أجلها ) كرمى عينها ( يحلو لنا أن ننازل الخطوب ونقارعها حمايًة 

 . لليبيا ودفاعًا عنها

إنَّ حبنا وقٌف على ليبيا ألنها هي التي وحَّدت صفوفنا وجعلتنا وحدًة ملتحمًة متفقًة في المنهج واالتجاه 

 . ومتفقًة في المشاعر والخواطر

استطاى التليسي في هذه القصيدة أن يجعل من الوطن معشوقا مبجال، أسمى من العشق البشري 

المشوب بالعالقات الجنسية الحسية. واستطاى أن يحبِّب ليبيا إلى كل الليبيين حيث لم يترك أحدًا إال 

  أهداه ذلك العقد الذي نظمه من حب الوطن.

يبيا وذلك بأن نطق بضمير الجما في هذه القصيدة كما لو  ما أنه جعل كل الليبيين يلهجون بحبهم لل

   ان ينطق بلسان حال الشعب الليبي كاماًل.

ويقـــول التليســـى فـــي قصـــيدة قـــدر المواهـــب التـــي تصـــّور موقـــف الشـــاعر مـــن الحـــدود المصـــطنعة التـــي 

 أصبحت تبعد العرب وتقرب الغرب:

                     قد ُكْنُت أْحسُبُه َيُصوُن َمَواِهَبًا          
 (92) .َفرأْيُتُه للنَّاِبِغيَن ُمَحاِرَباً 

 ومن قصيدة له بعنوان ) ليبيا ( يقـول: 
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             َجاَدْت َعلْيَنا َفُجْدَنا ِمْن َشَماِئِلَنا
 

 أْعَطْيُتها َبْعَا َما أْعَطْت وَما أَخَذْت 
 

                                                     َفالَفْضُل أّوُلُه ِمْنَها َو ِخُرهُ 

  
               الُشعُّ ُيْفِقُرَها َوالُجوُد ُيغِنْيَها

 
         إالَّ اْسَتزْدُت َرِصيدًا ِمْن َغَواِليَها

 
 (03) .إلى األَُلى َرَفُعوا ِذْكِرى ِبَناِدْيَها

يتداخل حب المرأة والوطن عند التليسي ، وكٌل منها مكماًل لآلخـر ، فهـو عنـدما يحـب وطنـه يعنـي حبـه 

للمرأة ، والعكس ، حتى تكتشف أن المرأة هي الوطن ،        والسكن ، من ذلك قصيدته ) وقف عليها 

 الحب (: 

 َتْفِدي الُعُيوُن َجِبيَنَها وَلْو أنَّها               
 

                   ُتْشِقي النُُّفوَس بِحبَِّها و َعِزيَزٌة            

  
 ُتْبِدي َلَنا داًل ِوَطْبعًا َناِفَرا               

 
 (13) .ِتْلَك التي ُتْشِقي و َتْحُجُب َساِحرا

حـاء ، واإلشـارة نلمع في هذه األبيات مشاعره عند مخاطبته لبلده ليبيا، وهذا التعبير العميق مليء باإلي 

 إلى مكنونه ، حتى يتبين له إن حبه لليبيا التي يتغزل بها فاق النساء جميعًا.

  الخاتمة                                  

 نرتقي أن جاهدين السعي خالله من حاولنا قد والذي العلمي بحثنا خاتمة إلى وصلنا قد وهكذا

 العلمي الوسي على فقي ليس وتأثيره قيمته مدى المعروف من والذي الليبي( الشعر أغراض بموضوعه)

 . المجتما وعلى بل

وفي النهاية ال أملك إال أن أقول إنني قد عرضت رأيي في هذا الموضوى لعلي أ ون قد وفقت في 

 تابته والتعبير عنه ، وأخيرًا ما أنا إال بشر قد أخطئ وقد أصيب فإن كنت قد أخطأت فمن نفسي، وإن 

 .صبت فهذا كل ما أرجوه من   عز وجل نت قد أ

 : نتائج من سأذكره ما إلى ختاماً  وصلنا وقد
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التليسي من أعالم الرومانسية في الشعر الليبي الحديث ، وقد برزت في شعره أهم أغراضها  •

 .ومظاهرها المميزة

ها عنصرًا مشاركًا لوجدانه وأحاسيسه.   •  لجأ التليسي إلى الطبيعة،وعدُّ

إلخ ،  ... بروز عنصر الطبيعة ومخاطبتها و تشبيه المرأة بها فهي الروضة والبحر والصحراء •

 فكانت الطبيعة مصدرا ثريًا من مصادر أغراضه الشعرية عنده.

بين االثنين فالطبيعة عنده هي صورة مزجه وبين الطبيعة والمرأة ، بحيث ال يمكن التفريق  •

للمرأة المحبوبة واألرض المعطاء وهي معشوقة الشاعر يلجأ إليها كلما أعياه البشر كغيره من 

 شعراء الرومانسية. 

تتمحور أغراضه في الحديث عن الذات والحزن واأللم ، والتجارب العاطفية ، والتعبير عن  •

 مشاعره ، واللجوء إلى الطبيعة .

م الحب ، والمرأة الحبيبة ، والوطن في شعره جعلت منه شاعرًا رومانسيًا ، يدرك أهمية فمفهو  •

 وجودهما في الحياة.

تشكل الذكريات ألمًا شديدًا في نفسية الشاعر ،حيث يجسمها كأئنًا حيًا يأمره باالبتعاد عنه لما   •

 . تحمله من األلم

 الهوامش

ينظر تهاني مفتاح راشد ، القصيدة الرومانسية في ليبيا، مجلس تنمية اإلبداى الثقافي طرابلس  - 1

  101، ج  2004

االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، عبد القادر القي ، دار النهضة العربية بيروت ،  - 2

 . 64، الت ، ج  3 
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 . 39ج  1989للكتاب طرابلس ، ديوان ، خليفة التليسي ، الدار العربية  - 3

 . 79، ج  1984،   5الشابي وجبران ، خليفة التليسي ، الدار العربية للكتاب طرابلس ،    - 4

 .   216الديوان ، ج  - 5

 . 75الديوان ، ج  - 6

 87الديوان ، ج  - 7

 .149الديوان ، ج  - 8 

 .202الديوان ، ج  - 9 

في ليبيا ، مكتبة األنجلو المصرية ، دار الطباعة الحديثة ،  محمد عفيفي ،  الشعر والشعراء - 10

 . 96، ج  1957مصر 

 .  77الديوان ، ج  - 11

 . 127خليفة التليسي ، الشابي وجبران ، مصدر سابق ، ج  - 12

 .264الديوان ، ج  - 13

بنغازي ليبيا ،ج م ،  2002شوال، شهر الكانون ديسمبر 18ابن البحر ، عدد خاج ، االحد  – 14

4. 

 المصدر نفسه.  - 15

 المصدر نفسه . - 16

 . 17الديوان ، ج  - 17

ينظر التليسي موسوعة وريادة ، كتاب توثيقي يرصد فعاليات الندوة التي نظمت بمدينة بنغازي ،  - 18

 .   95، ج  2004،  1، مجلس تنمية االبتداى الثقافي ، الجماهيرية ،    2002
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 145. 146، ج الديوان  - 19

 .56الديوان ، ج  - 20
 .194الديوان ، ج  - 21 

 196. الديوان ، ج - 22

 .66الديوان ، ج  - 23

 .167الديوان ، ج - 24
 177الديوان ، ج  - 25 

 .197الديوان ، ج  - 26 

 .198- 197الديوان ، ج  - 27
 18الديوان ، ج  - 28 
 28الديوان ، ج   - 29 

  .17الديوان ، ج  - 30

 .19الديون ، ج  - 31
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 دور الشعر الليبي يف الدفاع عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ضد الرسوم املسيئة
 " شعراء مهرجان طرابلس الدويل للمديح النبوي منوذجًا"
 

 أبوزيد منصور الحدادأ.

 تيجي كلية التربية

 جامعة الزنتان

 

 سدددددية ايردددددة للدددددي    لل   يدددددي لقدددددت فدددددية  ألدددددا فتلثدددددة لعلميدددددة لل  ل دددددة   دددددية     يدددددة   ددددد  

 للددددددتأل ل  ددددددم لل يردددددد  ع  يدددددد   دددددد،   ن دددددد ح لل دددددد ل  ن دددددد   دددددد،  للق دددددديةع  ع  ل  يرددددددة اددددددت     ددددددة 

 ج  ة هدددددد   تدددددد   ل  ددددددتلو   ددددددة ايرددددددة لهمدددددديرم     قددددددتل ه   لليسدددددد   في دددددد ة   للت  يددددددةع   ل دددددد   

 لل يح فه ع كل ذلك           ش  ح لل يرة لليط قة ل    يي.

 ددددم مددددد    -صدددد ة ي   يدددد   بددددد   -  للق ددددية ألددددا لنبددددد و  ل   ددددا   يدددددت لقددددت  ي  دددد   ددددد،   

 دددد   صددددتح   ف ددددب للتدددد م لع حاليددددة  ددددم حبدددد م   قدددد ة    دددد    صدددد ح     ج  دددد    دددد  ل سدددد يرةع 

 .  1 لقت  كمل ي ف لتأل ل            لة: ) ن  كمي  ك لليس هزئيم(
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ة  قتبددددددد  ه       ح  ة ددددددد     لة  دددددددتلو   دددددددة لع دددددددة لنبددددددد  ية   دددددددم  ددددددد  لن  دددددددتلو   ددددددد

للت  يدددددة ث  دددددم  لدددددة مطدددددة  ي هجدددددةع    مدددددا  حلو ددددد    ددددد       مدددددة    لهددددد،ل ة   دددددت  ددددد،  لع يددددد   

 30   هددددد  اي دددددة  لليبددددد م لليسددددديفة لل دددددا    ددددد  فهددددد  صددددد يمة )ف ةندددددت   ف بددددد م( للتنيي حكيدددددة ألدددددا 

   يدددددد  صدددددد ة ي -صدددددد ح  ك حرة  ييرددددددة ل يبدددددد    12م   لل ددددددا ن ددددددي   ددددددم م لهدددددد  2005 ثسددددددي ي 

  دددد  شدددد  ح ايرددددة لل   ييكيدددد   ز يدددد  ع   ددددم  دددد  ألقددددت  دددد م  ددددت   ددددم للتدددد م ف لسدددديي   ددددة  - بدددد  

( لل ي رجيددددددة  Magazinetنهددددددا  دددددد،  للتدددددد يمة  ادددددد،  ادددددد،      هدددددد  صدددددد يمة                   )

-1-10ع  كدددددد،لك صدددددد يمة )   ألي يدددددد ( لعلي نيددددددة ايددددددي    دددددد  ف  دددددد    ن ددددددي   ددددددك لليبدددددد م ألددددددا 

تدددددد م لع حاليددددددة   ددددددة ن ددددددي   ددددددك لليبدددددد م  كدددددد    مي دددددد  صدددددد يمة )شدددددد حلا م  دددددد    للدددددد  لل2006

 ة ثسدددد اي  لع ددددي  ددددم  ر دددد  ع أل ددددي  أليردددده   ددددة   ددددتلو  دددد،  لع ددددة  ددددياله  ألددددا  ق ددددلع  2   ددددت ( 

صددددد ة ي  –ألهددددد   دددددم مددددد       لدددددة لنبددددد و   لدددددة ح ز ددددد  ع  للي ي دددددل ألدددددا شددددد   بددددديتن    يدددددت 

لع دددددة لل دددددا  ددددديل م   دددددة  ةئهددددد  لهددددد،ل للي دددددزع ث ددددد  ل   بددددد ي  ألددددد لح ح  أل دددددل  ددددد،    -  يددددد   بددددد   

  ددددد،ل         دددددة شددددداو أل نيددددد   دددددت    دددددة للكيل يدددددة للي جددددد،ح    دددددت للادددددي  لهددددد،ل للدددددت مع  شددددد   

صددددد ا     دددددم  ددددد   لدددددة  ددددد،  لع دددددة  ركيدددددتل    ددددد   حبددددد له : )  دددددتل ة   دددددية  لع ددددد   دددددتل ا لعك دددددة 

 .3  ة  ت  ه .....( 

للادددددي     دددددت   لهددددد ع ة   دددددت  ك نهددددد  شددددد  حل   أل يردددددة لل   يدددددي للي ة بدددددة لل دددددا ثي حبددددده   

فيل دددددة  يألدددددم ألدددددا    ددددد       مدددددا ألدددددا    ددددد    مدددددي ع  لدددددي  ألير ددددد    دددددم للادددددي  ذلدددددكع ألقدددددت  بددددد   ل 

ا دددة  لدددة لن يددد ئه    ددد    ددديه لددد  لليسدددي    يددد  للسددد م    ددد   ة  ليدددل   دددة ذلدددكع ألهددد  ة  دددتحك   

ك ددددد  لددددد   دددددم اددددده  جددددد  ة ادددددده    ددددد  ن -صددددد ة ي   يددددد   بدددددد    - دددددت   تبدددددية حبددددد ل   لل  يددددده

لع ددددل   لل لددددت  ع  ا دددد  ن ددددر  ددددم لنثيدددد   فيدددد   دددد و فدددد ع   للددددتأل ل   دددد   ددددم   دددد  لل ل  دددد  ع ألدددد  



 أ.أبوزيد منصور الحداد  دور الشعر الليبي يف الدفاع عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 س
   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -المؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة العربية بكلية اآلداب 

  

430 

 لبدددد  لة ا دددد    ددددة  -صدددد ة ي   يدددد    بدددد   -ثة يددددل  ثيدددد   لليسدددد    ة  ذل  ا اددددل ادددده لليبدددد   

 بدددد   :ؤ ة دددد  م م جدددد   نمسدددد ع  أل ددددم بدددديتن   ندددد  فددددم   لددددك  دددد  :  دددد   حبدددد   ي صدددد ة ي   يدددد  

 4 اتك  ا ة  ك    اه  لي   م  للت    لت    لل      ي يمؤ 

فةددددددل   -صدددددد ة ي   يدددددد   بدددددد     -كدددددد ن ل ثمت ندددددد  -ح دددددد ل  ي   دددددديه   - ع  للتدددددد  فة  

 دددد ثي ك      ددددت   ددددي ل للددددتأل ل   دددد  فرنمسدددده ع  دددد ه   ددددم    ددددت نمسدددد       ل ددددتأل ل   دددد  فسدددديم    دددد ه  

 دددد   ل سدددد   فددددم   فدددد : ؤ  جهدددد   -صدددد ة ي   يدددد   بدددد   -ف سدددد ن  ا ددددة    لليبدددد    ددددم  لألددددم   دددد  

  ح ح للقت    ك.ؤ

 كدددددد   اسدددددد   فددددددم   فدددددد     ددددددت ي فددددددم ح لاددددددة  ك دددددده فددددددم ة يددددددي   أليددددددي    ددددددم شدددددد يلو  

صدددد ة ي   يدددد   -للتدددد  فةع  ددددت  بدددد ي ل  شدددد  ح  ع   دددد   دددد    فدددد   دددديلئ ه  ل دددد،    ددددم حبدددد   ي

كدددد ن ل لسدددد   ادددد   لع ددددةع  ك ندددد   شدددد  ح   في  فددددة  بدددد ئل لن دددد م ألددددا ة   دددد   للددددتأل ل   دددد  أل - بدددد   

ألكدددد   لل دددد ي لية ن دددد    ددددت للاددددي  بدددد ح  ددددم  بدددد  ة للددددتأل ل للم   ددددة   دددد    - ددددم للمدددد ح   -لل   ددددي

  دددددم صددددد  ف  ع   دددددم كدددددل  دددددم ث ددددد    لليسددددد     لل يدددددل  دددددم لع دددددة     هددددد    قتبددددد  ه  ؤ نتددددده 

  للددددي    ددددة  نتدددد ح للددددت م للقددددتث  .....ألكدددد   لل دددد ي شدددد ي اسدددد   نمسدددد  ل ددددتأل ل  ددددم للددددت م للجت ددددت 

  5ن     هجا ألي  لع تلوؤ 

صدددددد ة ي   يدددددد   بدددددد    رهجدددددد   فدددددد  بددددددمي   فددددددم  -  دددددديل  ألددددددا  تدددددديت   دددددد،    ددددددم لليبدددددد    

  6 - ي  ثق   ألا  ط  ه :

 

  7 -ا ا ثق  :



 أ.أبوزيد منصور الحداد  دور الشعر الليبي يف الدفاع عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 س
   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -المؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة العربية بكلية اآلداب 

  

431 

 

 

للددددت م   ددددم   للي   ددددم ل دددد ي اسدددد   ثجددددت أليدددد  ك يدددديل  ددددم للقتدددد ئت لل ددددا بدددد ي    ل ددددتأل ل  ددددم

 لليب   ص ة ي   ي   ب  .

  ةدددد،ل  دددد    ددددت  لل دددد يلو لليسدددد ييم ألددددا كددددل  تددددي ع  ذل  دددد  لشدددد ت لل طدددده  ن لدددد   لسدددد ة  

 للي  ت م  م لع ة   ح ز  ع لن ي    ة  م  ش يلئه  ل تأل ل   ه    م     ه   ن يه .
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م لليسددددديفة  دددددم   ددددد،  ك ك دددددة  دددددم شددددد يلو لي يددددد  كددددد   لهددددد    حل  فددددد حةل  ألدددددا للدددددي    دددددة لليبددددد  

ع أل ي يددددددددد  كايي ددددددددد   دددددددددم للدددددددددت   لل ياليدددددددددة 8مددددددددد    هي ددددددددد   يددددددددديلف   للدددددددددت لا ل يدددددددددتث  لل  ددددددددد     

 لنبدددد  ية     ددددي لنبدددد و  ل يبدددد    ددددا  بدددد و  لكددددل لع ددددة لنبدددد  يةع  لهدددد،ل لدددد  ثددددرل ل شدددد  ه   هددددتل 

ألدددددددا لةن تددددددد ح ليبددددددد له  بددددددد لو  كددددددد   ذلدددددددك   دددددددة لليسددددددد    للتف    بدددددددا    لع فددددددداع   ددددددد    دددددددة 

سدددد    للتف    بددددا ألقددددت    دددد  للت لددددة فقطددددم      هدددد   ددددم للددددت  ي حك     دددد  فيق ي ددددة صدددد  حل ه  للي

  يي  بميي   .

 للدددددد،   هي دددددد  ألددددددا  دددددد،ل لل  ددددددي  دددددد    ح لل دددددد يلو لل ي يدددددديم ألددددددا للددددددي    ددددددة  دددددد،  لل ي ددددددة 

  دددددت لنقسددددد  لل ددددد يلو ألدددددا  -صددددد ة ي   يددددد   بددددد   -لليسددددد  ح  لل دددددا كددددد    دددددتأله  لليبددددد   لل  يددددده 

 سدددددييمع  سددددد   ألدددددي  أليددددد  لل ددددد يلو  تددددد ئتل ك   دددددة ل دددددي    دددددة صددددد اه لليبددددد م لليسددددديفةع  ذلدددددك  لدددددا

  سدددددددد   مدددددددددي   ددددددددديه ل ي  ددددددددد ل ألدددددددددا    ثددددددددد  للقتددددددددديت  م صدددددددددة     للاددددددددديه لعب بدددددددددا ل ددددددددد يلو 

 لليهي        تح لل  ا   صم شي ئ  ع  لل ا ا فق  ئ  .

 -الشعراء الذين افردوا قصائد للرد عن الرسوم المسيئة:

 دددد ةو لل دددد يلو  ددددت ل جهدددد  ل ددددي  للي  شدددديع     كدددد   ف  دددده   دددد و ألددددا   لدددده ك ندددد   تدددد ئت 

لليددددتث  لل  دددد    لكددددم كدددد    دددد  ي للقتدددديت    ددددتأله  لعب بددددا  دددد  للددددتأل ل  ددددم لليبدددد    للددددي    ددددا 

 دددم اددد    لل يدددل   ددد ع   دددم  ددد،  للقتددد ئت  تددديت  ل  ددد  ي  بددد  ة  يسدددة للي يددد   دددم  لي يددد   ثقدددد   

   9-أليه :

  ا لعبددة         أل جز   م نط    م   دي  ث   م   لنثي    ل ي

  م ذلك لل  ي لل،   ت  زندددددا         ألر  ح   ت    ح  لل يكددددددد  
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  ت  نس ل  ي ن   ألا   سدددددددددده          ألا)  لن     (  م ذ  للت    

  ك،ل لليس  ت    له   م اي ددة        ألا لليلألت م    لة لل ي دددددد  

  م   لة لعفق ح   لع  ددددددد        ت ح       ثس و    ال ددددددددددددد   لق

  م   لة )للتني حك( ب و ص ي هد           م  ح    ي   فةل  ةددددددددد  

  ك،لك )لل ي را( ألا     هددددددد           ص يمة لل   يل   لل ه دددددد  

   ل لل      للي     لع          كدددي ل لل،ح ألا  يزلنددددددده  

 حبي  حب   ي حبية ش نا    ددددد   ت  ذ  ب و    ت ددددددددد  

  ت ف و ألا للتلحرم ف ل سددديل   شددددد   ثييم للك  ه لل ألدت لل،  

 دد  ألا      اقت ف  اس ددددددددد  ك  ألا للت  ألة  م اقيي   ألدددددد  

  م      يت  ة  دددددددددددت ل      ل ل للت  ألة   ت   ايرددددددددددة 

  فاا    ف   ف  ك يدددددددددددد         بربرله  ب ل   لاددددددددددددتل 

    ف ف ه   يسة    للت  دددد     ل  قتح ل  س ي ل  م  يريددددد  

     تح  ي  لل دددددددددد    ع         لكم ل         يسة   تنددددددددددد 

    أليي  أل عن ي و بيددددددددددد    كمي لل،  به لل  ا   يدددددددددتل 

     ف   يه   ة  يددددددد      م به ميي لل    اق   ت ألددتل 
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 ث ب أل  ث ف ي  لل يدددددددددددد ل   ث   كل لل  زري ث  لت لل  ددددددددد  

 ي     ي   لل ي  ألا للزن             لمزلك حالا   اييدددددد   ك يدد   

  ر  و ك   ه  فددكل  ددددددددد ل           ث ح  ةلزلة  ت ي  ح هدددددددد  

  ن  لليهييم ث   ي  لل ددددددد          ث ح    ي      ي كيت دددددددددد  

    ي لعشي خ   للم يددددددددد  ث         ذف ل  م للي   ح   لح   اقدددد  

 ليس    ز  م لل  ا لل  نددددا     لة ك    نس  ك   اي  كدددددددددد   

  م         ي     دددددددددد ل          ال  ن  لا ج  فس ه بميي دددد  

 هلل ذح  ددددددد ل م لل ج ددددد     ك،ل للسم ح   أل ق   ف لفهددددددددد  

  ألتل   هجة م ألقا    ددددددد نا           ا   يددت  ي ا ألتل  يه لل

  ألتل  كل لل ددددد   ألا لة ي      ألتل      للكهل   ل صاييندددددد  

 لح  ل ف    هددددددد   م للتك    ث    ه  لل ج ح  ل  م أليدددددددي  

  ي   ي   م   لة للكمدددددديل    ،   تيت ا    ه    ر دددددددددديل 

 بطي   ألا نتي  لل تندددد               ك  ب   ش ي  لل،   ة شاو

  يز  ة ف لت م ألا لع دم     بطي   فيتل  ا  ال   دددددددددددة 

 ن ق     م لل  ي ألا لليددديزل   ث  ح  أل   ل ش ين    ألدددد     
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    ةج نج     فددددددتل للقييل    ص ة لنل    ة لليب     يددت 

أل ل ددددد  ي  دددددم مددددد    ددددد،  للقتددددديت  للط ر دددددة نسددددد ي   لل دددددا فدددددت     شدددددي  ألدددددا    ددددد  ه      

 قددددت   ع أل ل ددددد  ير ي ازنددددد    بددددد    دددددم بدددددي     ددددد،ل لل  ددددي لليمدددددزلع   ددددد     ددددديه لددددد   ددددد،  لع دددددة 

 مي   ددددددة  ددددددم  ددددددتني   قتبدددددد  ه   لن هدددددد ك اي   هدددددد           دددددديك بدددددد ك  ع  دددددد  ث دددددديج فربدددددد    بدددددد

  ح ك  ددددد  )  لدددددة لعفقددددد ح  لع  ددددد   ( ك  ثدددددة  دددددم   لة)للدددددتنيي حك(في   صدددددتح   صددددد يم ه   دددددم حبددددد م 

 سدددددديفة ليبدددددد   ي ألي قددددددي    رتددددددمه  فددددددرنه    ددددددل ح دددددد   م دددددد ع  دددددد   ددددددت     ددددددة  ددددددم حبدددددد    ددددددك 

لليبددددد م   دددددم ك ددددده   هددددد  فددددد ل   ح    ددددد ئ  لع ددددد ح  ددددد  ثطددددديح بددددد لة  رط ددددده لن  فدددددة   يددددد ع   ددددد  

ث  ي ددددد    قتبددددد     كيددددد  ن  ددددديم  قتبددددد  ه ن  ددددد  ثتدددددم  دددددم اددددد    لنبددددد و  ل  ي  ددددد     أليدددددي  ليددددد ذل ة

 ددددم لعن يدددد و فرندددد  )كدددد ألي(ع  دددد  ث يددددت للكددددي   رةيددددل لل دددد  ئ   لل  ددددم ليددددم حبدددد    ددددك لليبدددد م ع  ر  هددددل 

 ل يددددد  حالددددد  فدددددر    ددددد ق  ل  يددددد ع       زلدددددز  ف يددددد نه ع  ردددددت ي  يددددديلنه ع  ردددددي  كيدددددت   ل  دددددي  ع   ر  دددددا 

   ددددم لي يدددد  للسي بددددا   دددد     دددد  فدددد   ددددم يددددي  بددددميي  ع   ألدددد   بددددم ح ه ع  دددد   ددددت   لل جدددد ح    ددددة 

لل ددددددي   لليسدددددد ييم  لدددددددة  ق ي ددددددة للسدددددد م )للتنيييكيدددددددة(ع   ددددددتم لبدددددد ييل   ع  ر ددددددد   للقتدددددديت  فيدددددددتح 

 لل  ا  لل،          يل  م  ت    م لل    ة    ي   ألا نمس .

ذلك  ل     قتب ع  رت   ي ب   ن      لة فر   ك    ،   له،ل لن ي  ل تأل ل  م لليب       يل   

لل  ح   م   ل حب   ي   ق  ل    ي  م لل  حع  ب    ألا  م     ة لل  ت  م لعفيلحع  لل   ي  م 

م   للقتيت  ا       ثجست لل   ة  لل ي ة لل ا ث  ي فه  كل  س    يلو لنب و  ل يب  ع   تف،  

 تأل ل   ح  لل       .  ف ب    م   ل لل

  10    للقتيت  لل  نية ألك ن  ف   ل  :)صيمة  لن ت ح (  
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 ل    ي: اسيم ص ل    يت للتف   

   ج  ي ل ظ ي  ف  لب  دددددددي و   يت ل لنب و  ل   ا    لدددددد  

 كل لل ت   ف،لة للج  دددددددددددددد و  ث  ر ه   ت   ي  ل   ج  ة ل 

  م  أل ل لعا      لع  دددددد و  ف ب هزلئهددد   ت    ي لع تلو 

 ك ن ل ف   ميي  للم دددددددددددد و   ث   م   لنب م   لل  ي    دم 

  م   ا   م أل ب  لعن ددددددددددد و    ،   ب و         حب ل ددددددد  

 ي ل  ن ي   بيت لل  دددددددددددددددددد و   ت    بي  ألا ص يم   لل ددا 

 ة ألي ل ألها م يقة لل   ددددد و     حل  اله  ن   جي  ةل يددددد  ة 

   س فق ل لتم  ة لل  هدددددددددددددد و   ت ك ي لع تلو  م  ني فهددددد  

   ق له        م لع ددددددددد لو  ن ي ل فتني    أل ف  ن يددددديه  

  يددددددددد و ة لم َ َي  كيل ة لل   لكم ف    ي كل أل  لهددددددددد  

 أله  لل ميم  ب نت لل  مدددددددد و  أل  ي     حب ل      ح زنددددد  

 بيك لل     فرح د    بيدددددد و     حاية  م   ت م لق   لل،  

 أل نتي حب لك  م كت  لع تلو  ث حال    ن  لل  ي  ف  ل دددددددددد  
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ل   ة نها لل   ي لل،  ب ق  ع  لل   ي ألا  ،  للقتيت  ف شي للي   ل فت    قت    ب ئي 

 لل   ي ألا ذلك    ظ  ت  للق    لل   ي لل،  بيطي   ة لل   يرمع  ك،لك شت    م لع ي  يهي ع 

  ت  ألتلاة لل يلع ا ة ل جت    لل   يرم ل   ه ي     ي    ك ييل فتي ألة  ط م للقتيت ع فل 

في   ع     ك   ذلك ة ث ت  ي    ألا نجت ي   ت يا    يهي    يمة للتأل ل  م اي ه للت م   م 

 ن ي    ة لع لع   ني   ا نجت  لل يالا للي  تي ل يه ن ي    ي  للت    للس م.

أل لل   ي   يي للي   ل       ب ط   ا ق   يم   يت لل يل  م لليب     ي  للس م ع  ت حل ف   ة 

لع ة    ي و   ل تأل ل  م ن يه ع  ،حل  م للجيريةع   ت ل  فم   ه   لصم   ث   ف لُج مع   ث  ،  ية 

  تلئه  لل، م   ي   ل   ج  ة ل لل ت  م م          ل ف   م أل ل ش يم ة حل  اله  ن ع ألقت ك ي ل  م 

 ني   لل قت للتأليم لل،      م م قه  للتمي    ق له  للج أل و لل ة    م لله    لع  لوع    ث     

  يه ع     اقت    كي ه  ل يب   لم  زرتن   ة  يسة  ف    أل        للقتيت  فر   أل  له   ي     

  م      و ف ع عن  ا ي     شمي      ت    ع     حاية ل   لييمع   ه  لي  لل ز    ل ي   ث   فر  

 ث يا ن ي   ر تي     . 

)ع ل   يت(لل ا ثق   ألا  ط  ه   -  ا ف   ل  :  11    للقتيت  لل  ل   ل    ي :  ا   يت   مي

:-12  

 ل، كي   يت    ل  ي  دددددددددددد                كم ل ألا          دددددددد   

 فا ث للطيي   جز  م شددددد  ف               رسةم      لليرش لل د    

    ندددددددددددج ا                 م  ي    ك ليل ا  ه  د أل م   ف ل،   ي 
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 كمة ث  ةئيا  ل ،ح   ددددددددد ة              ف يي لل    ص    س ددده    

أل ل   ي  م م    ،ل لليط م نجت  ث   م  يم ب ق ع أله  ثج ل  م أليه لليتث   م  ا  

لقتيت   للط ر ة لل ا  يال   م   ث   س    في    رس يي ألا نها لليتث   ذكي شي ئل لليب   ص ة 

ي   ي   ب         قل  لة  صم    ك     ي  لل ي    ل لنب م  م     يةع       ك    م 

 ص   لل      كيم  نقت ي ف      لل  ل   م ظ   لل يك  لة ن ح لنثي    رس طي  لل   ي ألا  ح 

 تح لل  ا  لل  بل ف   للت  و لأل ة ف لتَّ حع  لصم  ا له       ل   لي   م   يذم    م ف ت    

            13 -يق  :ك ن    ر   ه فة ف نب م ا ة ثتل  لة    اتل  م  ب و  ل   ا  م    ج للت يه أل

   يه  ف لس و ك دددددددددده              لقتحك ايم ل  ث  ة للك    

 أل    ي  ة ألي    صدددددددد ف             ألزل       ة لل     كددتل دد 

 ل سقط  مي لع حل    ددددددد              ألهل نج  ة ألي    لم ت  د 

   ة للط أل     ق   له  د        ن   م للي    ي    طددددد        

  نج  ح لليالة ف ل     ددددتل             نتط   لل  ة  لصط   

  ن   ه  صيل    ل  يل دددددد       ة لل  ا لل،   م ة   ي دددد  

 نس م لل سم شيال   لل ق  ددد     كم ن  ن  م لنذة  ا ددددددددددددة 

  شي ي    أل   للكي  ددددد       ة ثجت  لل  لح  م للي     

  ة وي  تحك لم  يل دددد دد      فه،ل للهجي اق  لط  نددددددددددد  
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 صدا ح  ز  تحك    ث           ة للي لة   ك فيأل    م 

 شق   في    ك   للك   دددددد      ثس  ت     ة لن     ألي دددددد  

     دم قت لل ئ  ددددددددد فمي       فرن   ز ة  زم   دددددددددددد ف  

  ا   ي ل        لا  ددددد         غ  هتن  شجه   جدددددددي 

 كي  فت       ألتل حك  دد      ة ال ة    ح  ة   ددددددددددد و 

 لل ددددددددد  ي ث ددددددددد    تددددددددديت   فددددددددد،كي  ددددددددد   يه لددددددددد  لل  دددددددددا   يددددددددد  للتددددددددد    للسددددددددد م  دددددددددم 

 ددددة  صدددد ف ه  ألددددا  ق ددددلع     ددددم مدددد    دددد   دددد م ذلك)للك دددده( لل  دددديم   دددد   بددددتل   ددددم ي  دددد   لهدددد،  لع

فدددد  ثسددددقط ) مدددديلع حل    دددد ( ألهددددل  لددددة لن م  ددددة  ددددم بدددد يل لاسددددل لل دددد ح للدددد،  ل دددد  ف دددد   ددددم  دددديلو 

 دددد   دددد م فدددد   دددد،ل )لل  ددددا للدددد،   م ددددة   ي دددد ( ا ددددة  ندددد  لدددد  ث ددددت ل دددد  كيل ددددةع كيددددم ذلددددكن   قتبدددد     

 ة لل  ت دددددت  لل ددددد  ي   ددددد    تددددد   هددددد  ع  اي    ددددد     هدددددك  شددددديأل     طددددد  كدددددل  ددددد مع  ن دددددم ةني  دددددك 

 لل  ح  لل   ح ف ع ة     لليب    أل  ش    لقت  كمل حال  ف ي      لل،       .

)نتددددي  لل  يدددده( ل  دددد  ي م.   يددددت للطدددد  ي   ددددت للسدددد م   لل ددددا ثقدددد   -للقتدددديت  لليلف ددددة ف  دددد ل : 

  14 -ألا  ط  ه :

 بت  به  ك ص    م حلم لل ية        ل    فر  ي    ك  ت ح دددددددددددا 

  ل    فر  ي ن صي   ددددددددددددت          د  م    م نتي لنل     ددددد  

  للقتددددديت   ف ددددد ، للهيددددد ع  للدددددتأل ل  دددددم لع دددددة   قتبددددد  ه  ألددددد هلل بددددد   ن     ددددد لة ألهددددد  ثم ددددد 

بيسددددددت  لل طددددددةع ألددددددير  لل تددددددي ح ددددددم لشدددددد ح    دددددددل ألددددددا  دددددد  ع  ألددددددا ذلددددددك  يهيددددددت  ددددددم لل ددددددد  ي 
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 دددد   -صدددد ة ي   يدددد   بدددد  -لي  دددد ل للقتدددديت    دددد  للددددتأل ل  ددددم ايددددة للددددت م  ح ددددز  بدددديتن    يددددت

 -ثس طي    ئ :

 

 يئ لل تة     م   و ف ل ي     م ح  للسيددد  لن ي بج ث  ميي  م   

 ددد  ألي  للهتلثة ل ،  حأله للهدددددددددددت       كيم فدد      فهد       ةيددددددد

 أل ن ي   ة للتني  أل  ئل  م بي        ب   لل يرة   ئتل     يددددددددددددددددددد 

   ئدديرم لل  سيدددددددد    حاية ل   لييم    جدددددددددددددة        ت       لل

     ايت و  يت  لل يدددت  دددد م        لل  ي ألا  ت  ل لول    تيدددددددددد  

 ةذ لل  ئ  في    شقيددددددددددده          فج     ايت أل ب ج   ألركددددددي  

 في   ت   ي      ألر دددددددددددد ف         لليايم بل   طة لليق م لعأل ددد 

 ة لل  ح لل ا بط دددددد         أل   ش   ه   م ك    ي      يد       

    فسية لل ه لل ا لح سي    ة        اي للز    أل   ث ت   جهددددددددددي 

    كهم   م ة ث  ف نزردددددددد          حك   ةث  ة  ذ   م   ي دددد 

 ح  سة    دددد ي    نم ة لنثي   م لط ن ي دددددد         ح ح لل ي   ألت 

     ب   لل  َّ   ص ح   دددددد  ه          لي     م للييب دددديم  قدددددت دددددددد 
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     م    للس م للطد      ت ح ة     ح ه لل  ة ا ة  ن  أل ك ددددددددددددي 

    ميي م   ي أل امظ  دددددددددتح       ة  كي لعن لح  ة  م  ددددددددددي 

  تم لل    فق    أل  ي دددددددددد          نك  م بم  ة ا بت أل صيف 

 ألرن    م أليب كر   ي  ددددد             ف  نقيم لل قت ل   يأل   ددددددددددد 

 أل ذل ف      لل  يت  هت دددددددددددددد          أل     ث   ه  ألس    ق لددهددد  

 لزم حف  م ف  و اطدددددددي  ا ا ل      ذ ة  ب   لي  ف    ألهل  دددي  

  م  أل ي   فت ح   أل   ددددي ل              ثطمف ل ن ح لنل  فةم  ددددددددد 

 ل ق له   ي   ثس     ح يددددددددددد         م  ن  لنأل   ا ة ل  ث دددددددت 

 لل   ح  ب ي ش    ث   ل   دددددددددجت أليددددددي            لنب و  ل   ي   لة 

 لل   يي  ة     سه     يدددددددددد        فل أل   لعأل ل      جز   م 

 ميي لل يرة ف ليب م  هةيددددددددددد         ة ميي أليه  ف ت     ي  ل   ة 

 م ي     اله  ف    ُ اةيدددددددددددد        ش        ه   ي   فت ح   

 أل ص ي  م  لنب م  ل يل ف ل،           أليه لنل    يك لددم    ت ددددددد 

  لب ك ب يل لل تي      مي ف             ب ايش ا ي  ف لج       يددددددددد 

 دددددددد      ب يي   ل ي    مهيدددددددد          للجه   ألير ة أل  ت  لهددددد  
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 أل ذل أل    ألرن  اق   س يددددددددددد        أل فت  ف مسك ألها     ب ادددددة 

 ميي للك م         ُ ألهيددددددددددددد          ،ل للج ل  لكل    نطق ل فدددد  

 لل ددددد  ي ف دددددت    لبددددد م   للقتددددديت ع   هدددددت ل ي  ددددد ل لبددددد طي  ألدددددا ذكدددددي أل ددددد ئل لليبددددد   

 ددددددتح بددددددج ث   ع   دددددد   ددددددم مدددددد    لددددددك ث مددددددز للي  قددددددا  ر دددددد   ألددددددا     -  يدددددد  للتدددددد    للسدددددد م-

للتدددد ح  للي  ددددة ةبدددد ق    للددددي    ددددة  ددددم ادددد    لنبدددد و  ل   دددداع   ددددم  دددد    دددديلو  م  دددد ة فدددديم  ددددم 

كدددد    دددد   ل  دددد      دددد   ي   دددد   أل ددددل  ة ن دددد ع  الدددديم  ددددم  دددد  ا  ددددت اق  ع ا بددددت اسدددد  ع لددددي  لدددد  

ل قدددددل   ددددد  لة لل مكيدددددي  بددددد و لل دددددتفيي ع  ي  ددددد  بددددد    حبددددد   لليبددددد ئل للسددددد  ية ع ن يجدددددة لمسددددد   ل

بددددد   ن     ددددد لة   دددددل  ق دددددد   مددددد     دددددة    دددددد     يدددددة فتدددددي   التدددددديي  ع)  لفك كألن ددددد م فدددددل  دددددد  

 أل          كل  م ا  ل ل لنب و  له،  لع ة. 15  ل ب ي (  

 ألدددددا م ددددد م للقتددددديت  دددددت   لل ددددد  ي  لدددددة حألدددددم حلثدددددة للجهددددد    التلثدددددة فيجهددددد    للددددد م ع للددددد،    

م م لددددد  ثية  ددددد     نتددددددل  لدددددة  ي  دددددة للجهدددددد   لل ددددد  للددددد،  ثية   ددددد   ددددددم  للددددد،    دددددم لل ي دددددد    ددددد

 لليقتبدددد   لل ددددا    هددددك كددددل  دددد م   دددد م   ي  دددد   ن ددددم ألددددا مدددد ف  لمدددد  ف  ألي ددددة ا ددددة ييددددم ألي دددد  

 للق صا  للتلنا  ا ة صين      كة فيم لع  .

  -قصائد تعرضت لموضوع الرسوم المسيئة في ثناياها:

 دددد ل  ددددم للقتدددد ئت  ألددددي   لل دددد يلو ليددددتح لليبدددد    ذكددددي شددددي ئ    لل   ردددد  في جزل دددد  ع  صددددم   دددد،ل لل

ادددددد   لع ددددددة   دددددد   لدددددد  لليدددددد   ددددددم   دددددديذم   مكددددددك  دددددديلو للمي ددددددة  لةمدددددد  فع   ددددددت   دددددديه شدددددد يلئه  

لي  دددددددد ل لليبدددددددد م لليسدددددددديفة ف    دددددددد   ألددددددددا  فيدددددددد   فسدددددددديطة  ح   ألددددددددا    ثدددددددد   تدددددددد ئت    بدددددددد ف 

 ي   ك لعفي   لل ا   ت    م للي   ل.   يه ل،كي  ط م للقتيت     ذك
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ثقددددد     16  يةدددددة للقددددديرب( ل  ددددد  ي:   يت   دددددا بددددد يي    ف بدددددط   :(  دددددم ذلدددددك  تددددديت  ف  ددددد ل 

  17-ألا  ط  ه :

       ل ق ئك  ث  ب   دددددددا       ن ط لل طة    هم ل ي  ت          

   هدددت  ي ح نمسا  أل     م  يت          ق له  ل   غ  ح ل         

 ن  دددددب  ددددددم مدددددد    ددددد،ل للددددددتأل  لل دددددد ي  ل يط ددددددم    لل ددددد  ير  ي  شدددددد     لددددددة للي دددددد حكة 

ألدددددا  هي ددددد   لليددددددتث  لل  ددددد    للي دددددد حكة ألدددددا  ددددددتح ميدددددي لل   ع للقتدددددديت   يالددددد   ددددددم    ددددديم في دددددد  

 - ر  يه    ل : -  ي  للت    للس م–ك ه  ألا  تح لل  ا 

  تحك ن       ث  دت   سي  فيالك ألا      ي ئ            ي       

 لك ن ،  للا لا حميت   ن        َايٌ  ل ي ك  م  ذ    يصت      

 نمسا ألتلك       ك    هج ا   ألألن     ة   هي  ث بددددددديت       

 لل   ي فه،  لعفي   ث يي  ل  لي    لة   ية لليب م لليسيف          ك    ا للايه 

 يت  لل،     أليه لليتث  لل    .لليئي  لل،    ي  ح ا ل  للقت

 ألا  تيت   مي  ف   ل : )َ ْهُتللُيِقلِ  ألا  تح ص اه لليق م لع لِ  (ل    ي:  يت   ا   تي 

   19-ثق   ألا  ط  ه :   18لل  تلا

  ليك ث  م ل  للتني   ت    ت               ك ث ح   ألق ا  لة لليشت

    ك   يتك  ي   حاية   ت          ت        :  ث    ة  ث  ب ت 
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فه،ل لةب م  ح لل،    ت   ف ل  يل  للت  و هلل    لة حل ي    ن  ع     طي     لة   ية لليب م     

لليسيفة ف ت لل ي  للس     م للقتيت  لل ا ف ا   في  ه  ب         في  ع ايي ن  ش للق ية ألا 

 -ا للا  ي نية  في   ثق   أليه :

 ذ  اقت  ذ  است جل  م للتنييك ل      بم        م ألا  ف ي  

 ف ليب   هج  حب   ي بيتن         يتل ميي م   لل لات للتيت

 شمي      م ة    بي م  ددددددد        ة      م  ث     ة  لددددت 

      تلك    ية ي  ي ك  لند    بت   ي  ك فيم للق ه  للك ت

 لت   وك للييه للي ت  أل   ات     تن   ليك  م لع  يم  لل  

  رقط  ل ح  ك لليسي   ر   ه     ثي ة  تثك  م لليبايم ل   ت

   ل  جيل كر  لل،    مي ل       ألا كل   م    نا ألتة للكيت

 ا ة  ي    ايتل   ئم  ن            رت   نك  ير ن    ة   ددددت

لليب م  لل   ي  م م    ت  لعفي   نيل  ألا  ب    ب مي  ت     ة  م ك   ب    ألا  ،  

 ف ع يله لليز  ة  للي تثة  زلو ل  يلأل   ،ل للم ل للي يم.

 ألا  تيت  ُ مي  ل    ي :  ب  ة ش     للير نا  ف   ل :) شآفيه لليت ددد  (ثق   ألا 

  20- س ه ه :

 ش       ينا لل ي ف   ة لليت       لل  ي ألا  أل  لليتث     دددت
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 ب    لليتح  في   ح تل  ة   حر ح لل    ألي   ت ئددت        ،ل

 للقتيت  ثا ه   يه  ي فم لليتث      ك   لل   ي  ت  ي   ألا  قت  ه  ف ب لل ئ   في   

للقتيت  ميسة        في  ع   يه  م م له  لق ية لليب م لليسيفة ألا  حال ة  في   م ي  فه  

 21-لق ية أليق  :للقتيت   لكم         يم  ل  ة م لل، م ل  ث يك ل ب ك    ةلو  ،  ل

 ش         لليي ميم    ذل ل       لي  ح  ك لل  ا اقتل  ب  ل

   ل    ي  ل للقت  ة   مل فه             ذل   ألي   تل  ي  فددتل

 ك   اي  يي  للهت  ث  ف ب        ذ  ل ت لل يل للق ر    ل تل

 ذح    ر تيك لل زرز    ي          ث هي للت م لل  يم  رْ ُ تَ 

 ألددددددا  تدددددديت   مددددددي  ف  دددددد ل :)    ددددددة  ددددددم    ددددددة للقيددددددي ( ل  دددددد  ي   ددددددتي   يددددددت صدددددد ل  

 23 - لل ا ثس ه ه  فق ل :22لل  ي نا 

  ج   ع ي   ألي ا ةحل دددد          م لل ز  أل نميي   يل ددد 

  م     هه   م فيم    ا         اليم في ه  يي با     ددددددد 

    ه   للي  نا ألا اي ألا     ألرح  ليددل  لم ظا فةددددد  ددددددد  

 للقتدددديت   يالدددد   ددددم ميسددددة     دددديم في دددد ع   قددددل أليهدددد  لل دددد  ي فدددديم لل ددددة     جددددز   لأليدددد  

    دددددر ا فدددددد لايه  الدددددديم  ددددددتح   ألدددددد ل   ددددددة لليبدددددد    لن تدددددد ح لدددددد ع   ددددددت   دددددديه لق ددددددية لليبدددددد م 

 24 -يه  لل   ي:لليسيفة أليي  ثقي   م  ي نية  في   ثق   أل
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      ع  دددددا   ذل     دددددددددددد   ن  ث ح   ة  م    نا

  م لع ج   أل نهددددددد ح  ذحل ددددد   زلئ   يل        يلم 

     ي   يلئددددددددددددت   بمددددددد         شمي    حبي  ف، ف   

 د  ل تي شميددددددددددد ه        حل ددد        هجي للزالت   ت 

 ألس      لن    سيل بق  ددددد    ،  ألز   ك ة   يددددددددددم

 ف ي ي      ت  لح  حا    كر  لل ي     ش    ي ب 

 )في  تي  ( ذ ةذ  نس  دد  كر  فاتل  ل    قددددددددددت ل لول

  كيم للق م ب أل ه     ددد  ألآ  كيم ذلك لل هدددددددددت  لة

 لدددددة اددددد   لع دددددة  كيدددددم  نهددددد     ددددد   دددددم   ج   ددددد     ددددد   دددددم مددددد    ددددد،  لعفيددددد   ث ددددديي 

 لنهددددددد ح   ييهددددددد ع  لبددددددد  ي  اي  ددددددد  عألقدددددددت نددددددد   لع ددددددد     دددددددم  ددددددد،  لع دددددددةع   صددددددد   فهددددددد  للجدددددددي   

ف نبددددددد و  لي ز ددددددد   شدددددددمي ه  فيبددددددد م ن دددددددي ه   يلئدددددددت  ع ف دددددددت    لبددددددد  ي    قتبددددددد  ه ع  لأل تددددددد   

ا  ددددددد ع  كدددددددر   هدددددددت  حل ددددددديه ع ألكدددددددر  للي  دددددددا  ك، الدددددددةع  كدددددددر    يكدددددددة ألددددددد   )مي دددددددي( لددددددد   دددددددتح ح 

للي  تدددددد    ددددددرح  ن ددددددي    ياليددددددة نسددددددا  ددددددم لل يدددددد  ع ألكيددددددم    دددددد  لليدددددد لةرم   لدددددد   هدددددد   لع جدددددد   

   ص     ،  لع ة  س ي  ل ق صا   للتلنا.

 ألدددددا  تددددديت   مدددددي  ف  ددددد ل  ) ددددديلني  ألدددددا   ددددديل  لل  ددددد ( ل  ددددد  ي:   دددددت ي   يدددددت صددددد ل   

 25 -لل  ي ناع لل ا ثق   ألا  ط  ه :
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 أل   ح ف لسددددي للتأليم  ي نا    بي ا ي ا      ا    ك 

 ا ا أل م   ا    ل  م نا  ك  ذل   لح    ت ذكي   يت 

 للقتدددديت   يالدددد   ددددم  لاددددت   حال دددديم في دددد    شدددد  أليهدددد   ير ددددة لل دددد  ي فدددديم     لددددة ك يددددد   

ا دددد  ع  الدددديم لل دددد ح فدددد   الدددديم  ا ل ددددة للدددد م   ا  لددددة كدددد    ي اهدددد ع  دددد  ث دددديج ليتددددم ادددد   لع ددددة 

 دددددد     دددددد   لدددددد   ليدددددد ع  دددددد  ثتددددددل  لددددددة ألدددددديه  ددددددتث  لليبدددددد   صدددددد ة ي   يدددددد   بدددددد   فدددددد،كي   ج  

 -لي  يه  فق ل :

 لا ا  ة أل     ا ح   ا  م     يم     ج دددددس    ة 

 ألها لل ب م ل ات    كمي ا    ةألي   أليا  في لت  ايت 

  ددُرم  ا ف لم ة   م للت م  ال،  للزأل حرت لل جية  ف ي ل 

   لدددددة    ددددد ل لليبددددد م لليسددددديفة ألدددددا لل يددددد  للسددددد فم   لل  ددددديرم  دددددم  ر  ددددديه ألدددددا للقتددددديت 

 -للقتيت  ايي ثق  :

 ص م فيب  ة   ي    يم         ا ي ك لل يرف       م 

 ألدددددا  تددددديت   مدددددي  ف  ددددد ل  )ندددددتلو لبددددد ا  ة( ل  ددددد  ي صددددد ح للدددددت م للازللدددددا  ثقددددد   ألدددددا  

   26 ط  ه :

 ن  نا        ل    دد م  ل  ،حندددددددد  حبدددددد   ي  ندددددد  

 فر  ُب    ددد  ل ت م ادددددد م      ل   ة  دددددد ن   نددددددددددد   ل    
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  للقتددددديت  ألدددددا بددددد  ة     ددددديم في ددددد    دددددت    لل ددددد  ي ف ل ةددددد و   دددددة  يددددد     دددددة  دددددت   نددددد   

 لبدددددد ه ن ع   جي دددددد   هم  للدددددد،  ا ددددددة لبدددددد ق و ع ألتددددددق ح   صدددددد ح  ايدددددد ئ ع    ج   دددددد  صدددددد ح  

 كرنيددددد  ث  يددددده  -صددددد ة ي   يددددد   بددددد  -  ددددد ول ألهدددددا أل ددددد و كا ددددد و للسددددديلع  ددددد  ث  يددددده لليبددددد  

سددددم شددددي ئ  ع    ح     ددددة لليبدددد م لليسدددديفة ألقددددت كدددد   ألددددا  ددددت   دددد حر    ددددة  ر  ددددا   ددددة أل دددد ئ    ا

  27 - في     ه    ل :

 ش يم ص أل  ف ب لل ف م حب   ي ة رفدددددددددددددددد  ليب       

  م لنثيدددد    هيل  ل   م        تت  ن ح   دددددهك     ع  

 فس مفك لليك دددد    يألل        ألزل  للكمي  م  ي   َ   ددد  

   ت كي ل   ة للي   للز لم        ت ش  ت  ألا لع س   نزألا 

  تل  ل ل  ة   لعألدددد   لم       ش    ة ث  أل   للي   دددددددددد  

 ألدددددددا  مدددددددي لل  دددددددي    ددددددد  ل يلئدددددددا  دددددددت   ادددددددي  لل ددددددد يلو  لل دددددددي     دددددددة    لل ددددددد يلو   

لل ي يددددديم م صدددددة   دددددة للددددد،    دددددم ايددددد ه لع دددددة  شددددديأله ع م صدددددة  ذل   ي ددددد      دددددت ل   مدددددي  دددددم 

لل ددددد يلو لل دددددي  أليدددددي لل ي يددددديم للي ددددد حكيم ألدددددا  ددددد،ل لليهي ددددد    دددددت ك نددددد  لهددددد  صددددد لة     لدددددة ألدددددا 

 يددددد  اددددد    له يددددديم  لتددددد    فددددد   دددددم مددددد    ددددد   - بددددد  صددددد ة ي   يددددد   -للدددددتأل ل  دددددم لليبددددد   

ن دددددددي        دددددددي ن    دددددددي   ل  ل   هددددددد  للهتل دددددددةع ل  يدددددددل  دددددددم  ددددددد،  لع دددددددة   دددددددم  قتبددددددد  ه    دددددددم 

حبددددد له ع  ع  اددددد   لع دددددة  دددددم ن ايدددددة للقددددد   ة ثسدددددي  لهددددد  فددددد لي   ذلدددددك ليددددد     نيددددد   دددددم م ددددد ل   ددددد  

لئه  ة  لددددم  ي ددددة لل ددددي    لل  دددد ل ثة  هدددد  فدددد  اة  هدددد   ددددم   ليدددد   مدددد،ة ع ألدددد   لسدددد   ادددد   شدددد ي 
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 هيدددد  يدددد   فهدددد  لل  دددديذم   لل  دددد  ع      ددددييي  دددد،  لع ددددة للي   ددددت لددددم ثسددددي  فددددر   هدددد   حبدددد له ع 

        دددد     دددد ع   ددددت    ددددي  للجيدددد  يي لل ياليددددة   لنبدددد  ية  ددددم بدددد طه   أل دددد ه   دددديلو  دددد   دددد م 

جهدددد   لل ددددا  ددددت   جددددر  ليهدددد  لننسدددد   فدددد    ددددتلو لل يرددددة  للسدددد مع     للجهدددد   ف لك يددددة  دددد   ددددم  ندددد لل لل

 ألا لل ي ف لل ا  ج ي    ة ذلك.

 -نتائج البحث:

 - ددددددم مدددددد     بدددددد   ثية  دددددد  لنبدددددد م     ددددددم لليدددددد ح ث لل دددددد ي  للدددددد،   هدددددد   فيددددددتح لل  ددددددا

ألدددددا لع   لل ي ددددداع ألق يددددد  نجدددددت    لنددددد   دددددم   ل ردددددم لل ددددد ي لل ي دددددا ث  ددددد  م  -صددددد ة ي   يددددد   بددددد  

لدددددت  ل  ك  ددددد  ألدددددا  دددددتح لل  دددددا صددددد ة ي   يددددد   بددددد  ع   دددددم  ددددد   تددددديت     تددددد ئت   تدددددتح  ددددد،ل ل

ثجددددددده   ي ددددددد   يدددددددم  ددددددد،ل لنحث   تددددددد يم      ر ددددددد    للسددددددد ا  دددددددم   دددددددل لةبددددددد م      ددددددد    يددددددد ل 

لع يددددد     يدددددة ع  ل  ددددد ي بددددد ي    دددددر يي    دددددة للي  قدددددا  رددددد    دددددم مددددد   ذلدددددك امدددددظ لعادددددتلث   

 ددددديه لددددد   ددددد،  لع دددددة  دددددم  بددددد و    ددددد  للي  بددددد   ع  كددددد،لك ف ل ددددد ي ثية  ددددد   سدددددجيل   دددددت رم  ددددد    

  ت  ح  ش يلئه     ف ئه   تتل   لق   لل   ي لل ي ا للك يي 

 م يمة لل  يسا ايي ثق  : 

أل ل ددددددددددددد  ي لل ي دددددددددددددا كايدددددددددددددي   دددددددددددددم  28 له  ن ت  م للسي ج    فيل    م   ل  ي يه  للي  حك ك ه  

عة ددددد    ة    يددددد  شددددد يلو لع دددددة أليددددد ح   دددددة  قتبددددد  ه   تددددد ح  ددددد   للتددددد    ز جددددديل ة  سدددددة   ل

 للتت   ع أله   س  ت ل تأل ل  م لع ة ك ي  لا      لة ذلك.
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 -التوصيات:

  م م      ب     صا لل  اي ف ه ا :

لة  يدددددد م فدددددد نحث لل دددددد ي  لل  ددددددي  للدددددد،   يكدددددد  شدددددد يلو لع ددددددة ألددددددا  ددددددتح لل  ددددددا  ذكددددددي شددددددي ئ   -1
  للتأل ل    .

  ددددد    دددددم لل  دددددا صددددد ة ي   يددددد   بددددد   للسددددد ا ل  تدددددي  ايدددددز  دددددم للقتددددد ئت لل دددددا  ي ددددد   أل -2
 ل تح  ألا  يلال لل   ي  للي   مة.

  دددددجيم لل ددددد يلو للي دددددت يم ل  ددددد    ألددددديه لليدددددتث  لل  ددددد    ذكدددددي شدددددي ئ     للدددددي   يدددددم ث ددددد     -3
 لنب و  ل .

لن ددددد و  هي  نددددد       قيددددد     فيدددددة   ددددد   ف ددددد يلليتث  لل  ددددد     دددددة ألددددديلح   هي ددددد   يددددديلف    -4
    ي   دددد  للت لددددةع ثسدددد ت ة لهدددد  لل دددد يلو  ددددم كددددل  ةدددد  ع  حصددددت  دددد لئز  ييددددة للددددت لا ل يددددتث  لل  دددد

 له .

لن ددددد و حلفطدددددة ل يدددددتلأل يم  دددددم لل  دددددا صددددد ة ي   يددددد   بددددد  ع  حألدددددم   ددددد ث   دددددت للجهددددد   لل دددددا  -5
       لنب و  ل     م للي  ك  للت لية     ي   اق   لننس  ع

 بددددد    ل ددددده    دددددا   نسددددد نا ثجددددده   ي ددددد   ألدددددا لل  ددددد م ألددددد   للدددددتأل ل  دددددم لليبددددد   صددددد ة ي   يددددد  
  يي      نق م ف   م   ق و  نمس  .
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 الرمز يف الشعر الليبي "أمحد رفيق املهدوي" أمنوذجا  
 

 عبدالله إمحمد أحبيكهد.

 كلية التربية تيجي

 جامعة الزنتان 

 المقدمة
الحمد هلل الذي عّلم بالقلم ، عّلم اإلنسان ما لم يعلم ، والصالة والسالم على من أوتي جوامع الكلم 

 –صلى هللا عليه وسلم  -وهداية لسائر األمم ، محمٌد بن عبدهللا النبي األمي األكرم،وارسله هللا رحمة 
 وبعد  

فيعد الرمز من وسائل التعبير التي التفت إليها الشعراء ، فاهتموا بتوظيفه وإغنائه خدمة لغاياتهم     
في بلوغ اإلتقان الفني ، والقدرة على التوصيل والتأثير ، وتبع ذلك اهتمام الدارسين بهذه الوسيلة ، 

 فبحثوا في أصل الرمز وسبل توظيفه .
 معاصر استخدام الرمز فال يكاد يخلـو ديـوان مـن اإلشـاراتلقد شاع في شعرنا العربي ال    

 والرموز بأنواعها ، وعلـى الـرغم مـن قـدم الرمـز في تـاريخ البشـرية فـإن تحديـده المذهبــي يعـد مـن 
 ت معالمه في ظـــــواهر العصـــــر الحـــــديث ، إذ أصـــــبحت الرمزيـــــة مـــــذهبًا فنيـــــًا في األدب وتوضح

النصف الثاني من القـرن العشـرين، و في الوقـت الـذي عّج فيه الوطن العـربي والعـالم أجمـع بالحروب 
بهم للتعبير عن آرائهــم عـــن  والنضاالت الوطنية ، التي أسهمت في تشكيل نفسية الشعراء ، فدفعت

 علـــى حيــاة المبـــدع . طريــق الرمـــز ِلمـــا للتعبــير المباشـــر مــن خطــر
 وقد زخر األدب العربي الحـديث بشـعراء كثـيرين ظهـر الرمـز واضـحًا في شـعرهم، فكـان      

مـنهم الشــاعر )أحمد رفيق المهدوي ( الــذي بــرز اســتخدامه للرمــز، ممـا أضفى علـى شـعره خصوصـية 
الشــعر يجب أن تبتعد عــن االســتخدام النمطــي والمباشــر  معينـة وموهبة فائقة مميزة، فهو يرى أن لغــة
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للكلمــات ، وتعمــد إلى نقلهــا مــن معناهــا الحقيقي إلى المعنى المجازي ، وهو من أهم سمات التميز في 
 لغة الشاعر حيث يقول:

 وإذا تسترت الحقيقة فاكتست      ثوب المجاز تزيد فيه جماال
 اآلمال من نفس امرئ     ما ليس يبلغه الصريح ُمقاالقد تبلغ 

 (1)والعين مدركة قرب إشارة         كالوحي أبلغ من كالم طاال
لـذا آثـرت أن تكـون دراسـتي حـول ) الرمـز في شـعر أحمد رفيق المهدوي( عنوانـًا لهـذا البحــث، ِلمــا     

ن اســتخدام الرمــز في شــعره مــن أهــم الخصــائص الــتي تســتحق للرمــز مــن قيمــة فنيــة مــن جهــة ، وأل
 –البحــث والدراســة مــن جهــة أخــرى ، فضــاًل عــن انعدام  الدراســات التي عنيت بدراسة الرمز عنده 

 ، فأغلب الدراسات  تصدت لجوانب أخرى من شعره. -فيما أعلم 
الشـاعر هـو أحـد طالئـع الشـعراء الليبيين في العصـر الحـديث  وتكمن أهميـة هـذا الموضـوع أن    

 الـذين قــدموا لنــا شــيئًا كثــيرًا أثــروا بــه الحياة األدبية في ليبيا .
 مفهوم الرمز  

 مــن المصــطلحات الــتي اســتخدمت بمفــاهيم مختلفــة ومضــطربة مصــطلح ) الرمــز (، فهــو      
 مطــاط مــن حيــث المفهــوم ، وعلــى الــرغم مــن قــدم الرمــز في تــاريخ اإلنســانية ، فــإن مصــطلح 

 تحديــده المذهبـــي ُيعــد مــن ظــواهر العصــر الحــديث ، ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن أدبنــا القــديم لم 
 لــه شــذرات يمكــن تلمــس جــذورها في تراثنــا الــديني يعــرف الرمــز بمفهومــه الحــديث ، وإن كانــت 

 واألدبي وفي معاجمه اللغوية.
فهو من المصطلحات التي استعملت في مجاالت مختلفة، ولكنه في األدب يتجه إلى التعبير عن      

تالئمها  معاٍن كثيرة، يغلب عليها اإليحاء، إذ أّن األدب به حاجة إلى التعبير عن معاٍن تحس، ال
 نفع الرمز في تجاوز هذا المشكل. صراحة القول، التي ال تنسجم مع روح األدب، وقد

ولــو حاولنــا أن نقــف علــى معــنى الرمــز بشــقيه اللغــوي واالصــطالحي لوجــدنا أن هــذه الكلمة لها      
 دب.جذورها التي تتفرع منها إلى أن نضجت وأصبحت مذهبًا فنّيًا في األ

عند تحديد المعنى اللغـوي لهـذه الكلمـة في معاجم  اللغة العربية فإننا نجدها قد حملت معاني كثيرة      
  :جمعها ابن منظور في هذا التعريف

 الرمز : صوت خفي باللسان كالهمس ، ويكون بتحريك الشفتين بكالم غـير مفهـوم    
 ــو إشــارة بالشــفتين ، وقيــل : الرمــز إشــارة وإيمــاء بــالعينين بــاللفظ مــن غــير إبانــة بصــوت إنمــا ه

 . (2)  والحاجبين والشفتين والفم"
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من أدوات البيان الخمس وفي كالم  -من دون تمييز بينهما –والجاحظ جعل الرمز أو اإلشارة      
معنى ، فعندما تصحب الكالم الجاحظ ما يدل على أن اإلشارة أو الرمز طريق من طرق الداللة على ال

 تكون عونًا له في اإلفصـاح والبيـان ، ذلـك أن اإلشـارة باليـد والـرأس 
 .  (3)من تمام حسن البيان باللسان

           وقد تنوب اإلشارة عن اللفظ وتستقل بداللتها على المعنى، قال شاعر:
 (4)ٌرامُ قـْلتِ في ُعُنقيِإن اْلِعَناقَ حَ     وَقالِ لي بـُِرموٍز من َلواِحظهِ 

 وقال: البحتري 
 (5 ) والْشُعر َلمٌح َتِكفي ِإشارتـُُهَ        وَليـْس بـِالهـَِذر ُطّوَلتُ خَطبـُه

 : الرمز اصطالحا   
عقد قدامة بن جعفر في كتابه ) نقد النثر( بابًا للرمز فاتجه به اتجاهًا علميًا ودينيًا فقال :    "      

وإنما يسـتعمل المـتكلم الرمـز في كالمـه فيمـا يريـد طّيـه عـن أغلب الناس واإلفضاء به إلى بعضهم ، 
ائر األجنــاس أو حرفــًا مــن حــروف فيجعل للكلمة أو الحرف اسمًا من أسماء الطير أو الوحش أو ســ

المعجــم ، ويطلــع علــى ذلــك الموضــع مــن يريــد إفهامــه ، فيكون ذلك قواًل مفهومًا بينهما مرموزًا عن 
ومن الواضح أنه هنا يفهم الرمز علـى أنـه اصطالح بـين المـتكلم وبعـض النـاس ، ثم  (6)غيرهما "

 الرمـوز أشـياء عظيمـة القـدر جليلة الخطر . يقـول : وفي القـرآن مـن
 وابن رشـيق مـن أوائـل مـن أشـاروا إلى الرمـز في المصـطلحات البالغيـة والنقديـة ، حيـث     

 ـن جعلـــه مـــن أنـــواع اإلشـــارة األدبيـــة ولـــيس مرادفـــًا لهـــا ، وألمـــح إلى تباعـــده في الخفـــاء ونأيـــة عــ
، ويعرف الرمــز بقولــه :" وأصــل الرمــز الكــالم الخفــي الــذي ال يكــاد يفهــم ، ثم اســتعمل  (7)اإلدراك

 (8)حــتى صار اإلشارة " 
من  ويمكن التمييز بين الرمز واإلشارة ، فاإلشارة جزء من عالم الوجود المادي ، أما الرمز فجزء     

والرمز  مرتبطة بالشيء الذي تشير إليه على نحو ثابت ، فإن كال من اإلشارة العالم المعنوي ، واإلشارة
للحاجات  عن األخر ، إذ تنحصر اإلشارة في حيز محدود يستجيب (9) ينتمي إلى عالم مختلف

العقلية أو المنطق الصرف ، والرمز غير محدود في إيحائه ، ولكن يمكن أن ترتقي اإلشارة لتصبح 
الذي يندرج فيه ، ويمكن أن  مزية ، أو رمزًا ، محكومًا بطريقة االستعمال ، والنظامقصة ر  استعارة أو

  (10) . ينحدر الرمز ليصبح إشارة 
ويعرفه أدونيس بقوله : " الرمز هو ما يتيح لنا أن نتأمل شيئًا آخر وراء النص ،     فالرمز هو       

تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة أو هو القصيدة ، قبل كل شيء ، معنى خفي وإيحاء . إنه اللغة التي 
   (11)التي تكون في وعيك بعد قراءة   القصيدة " 
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وعــرفه  محمــد غنيمــي هــالل بقولــه :" والرمــز هنــا معنــاه اإليحــاء، أي التعبــير غــير المباشــر        
لــى أدائهـــا اللغــة في داللتهــا الوضـــعية، والرمــز هــو عــن النـــواحي النفســية المســتترة الـــتي ال تقــوى ع

الصــلة بــين الــذات واألشــياء ، بحيــث تتولــد المشــاعر عــن طريــق اإلثــارة النفسية ، العـن طريــق 
   (12)التســمية والتصـريح"

المجال األدبي أو الشـعري، فــــالرمز  أما علـي عشـري زايـد فقـد خصـص تحديـده لمفهـوم الرمـز في      
 الشــــعري أو األدبي عنــــده هــــو "عبــــارة عــــن إشــــارة حســــّية مجازيــــة لشــــيء ال يقــــع تحــــت الحواس" 

و وهو " طريقة في األداء الفني تعتمد على اإليحاء باألفكار والمشاعر وإثارتها بداًل من تقريرها أ(13)
وأن الشاعر "ال يستطيع أن يبعث الحياة في شخصية ، وإنما يستطيع أن   (14)تسميتها أو وصفها " 

 (15) " يحاكي شخصية معروفة من قبله فحسب
 بعض أسباب نشأة الرمز    

 فقــد يحــس الشــاعر الحــديث بالغربــة نتيجــة لمــا  : إحســاس الشــاعر الحــديث بالغربــة -1
 عالمنا الحـديث مـن جفـاف الحيـاة ونمطيتهـا وتعقيـدها، حينئـذ فهـو يضـطر إلى الهـرب يسود 

من هذا الواقع بحثا عن عالم آخر أكثر نضارًة وعفويـة فيعـود إلى تراثـه خصوصـًا التراث األسـطوري 
 الـذي يأمـل أن يجـد فيـه مـا يمكنـه مـن تصـوير آالمـه وهمومـه مـن خـالل    

 (16)ساطيراأل
 الشعور بالعجز عن التصريح بما يجول في نفسه ،فقد يصعب على الشـاعر ما - 2

يريـــد قولـــه في ألفـــاظ كمـــا يقـــول )تشـــارلتن( : إذ أن هنـــاك شـــعراء ُيطلـــق علـــيهم في اآلداب األوروبيـــة 
 لهم ليعـــبّروا عـــن تجـــارب مـــرت بهم، اســـم الشـــعراء "االبتـــداعيين" يشـــطحون بخيـــا

 وخـــواطر طافـــت بأذهانهم وهـــم في ذلـــك يســـتخدمون أدوات تعبـــير غـــير مألوفـــة تـــوحي 
 بالمعـاني وال تحــددها ألـنهم ال يريــدون مـن الحيــاة إال الجانـب الغــامض الـدقيق دون الجانــب 

 >، وكــان الرمزيــون الغربيــون يلجــأون في التعبــير عــن خــواطرهم إلى رمــزيتهم   (17)المحــدد الواضــح
حيــث إنهـــم ال يســـتطيعون التعبـــير عنهـــا باللغـــة المألوفـــة الـــتي جعلـــت للعـــالم المـــادي ، فقـــد تعّلقــوا 

بعيــد كــل البعــد عــن العــالم المــادي . وقــد يفاجئنــا العــالم أحياًنا بمعاٍن ال ومــن جــاراهم بعــالم مثــالي 
نستطيع أن نترجم عنها في ألفاظ فنلجأ حينئذ إلى اإلشارة واالستعارة أو إلى تمثيل الظل بالظل 

 (18)والحجاب بالحجاب .
 فقد يخشى الشاعر ـ إن هـو صـرح بمـا في نفسـه ـ أن يتعـرض  : الخوف من التصريح - 3

 لــألذى ، كاالتهــام بالزندقــة مــثاًل إن هــو تعــرض لــبعض العقائــد الدينيــة غــير المألوفــة ، وقــد 
ي دفعــت يتعـرض ألذى حـاكم مسـتبد إذا تعـرض لنقـده ، فكـان ذلـك سـببًا مـن األسـباب النفســية الــت
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الشــعراء إلى التــدثر بعبــاءة الرمــز ، وهــو يــدعو إلى رمزيــة واقعيــة تتخــذ حجابــًا للتعبير عن الواقع وهو 
 (19 )ما يدخل في المفهوم العربي للرمزية 

لقد لجأ الشاعر الليبي المعاصر إلى استخدام الرموز كوسيلة فنية للتعبير غير المباشر عما        
ختلج في صدره، كتقنعه بشخصية من الشخصيات، من حيث تشبثه بها واالنطالق منها نحو ذاته، ي

 .معبرا عن مكنونات نفسه، مبيحا لذاته طريقة التقنع بالشخصيات الدينية أو التراثية
دة ؛ إمَّا بإعادة        ور الجديدة من  المعاني الُمجدَّ صياغة فالشعراء المميزون هم الذين ينسجون الصُّ

عبر تكوين عالقات غير مألوفة سلفًا  -مهما كانت درجتها من حيث االعتيادية أو الرداءة  –التَّراكيب 
، حيث إنَّ  مهمة الشاعر أن يحسن صياغتها ويخرجها في صورة جميلة ، وإمَّا بنسج تراكيب جديدة 

ذا كلُّه باالتكاء على تكون األلفاظ المستحدثة ، من القاموس الذاتي للشاعر مادتها ، ويحدث ه
 االستعارات، والتشبيهات ، والكنايات ، والرموز ، واألقنعة المتعددة األوجه واألدوات .

اعر " المهدوي " انموذج للتطبيق ، ولعدم إمكانية تناول       ولتعدد أشكال الرَّمز وكثرتها في إبداع الشَّ
ورة جميعها في المساحة المحددة لل ورة تقنيات إبداع الصُّ بحث أكتفي بالرَّمز دون سواه من أنماط الصُّ

ا  عرية عنده ، على الرَّغم من أهميَّة األخريات وكثافتها. فهذه التقنية )الرَّمز( كانت شأنًا فنيًّا خاصًّ الشِّ
عرية .  يميزه حيث أصبحت نمطًا أسلوبيًا بارزًا لديه، وهو ما يفسر وفرة الرموز في نصوصه الشِّ

 :الرمز التاريخي
ونقصد به التوظيف الرامز لبعض األحداث التاريخية أو األماكن التي ارتبطت بوقائع تاريخية     "
فالرمز التاريخي هو كل ما دل عن األحداث التاريخية أو األماكن المرتبطة بالوقائع (20)" معينة 

 .التاريخية ومن ذلك مثاًل )قراقوش(
تاريخ العربي كله مثلما ُنسبت هذه الكلمة إلى ذلك الوزير ربما لم ُتنسب كنايًة عن الظلم في ال     

األيوبي "قراقوش"  وما زالت تجرى على ألسنة العرب في حياتهم اليومية، وعبر أجيال طويلة منذ زمٍن 
طويل ،  حيث أصبح رمزًا لفساد النخب الحاكمة والنخب السياسية واالجتماعية، على الرغم من كونه 

لتاريخ.. تاريخ العرب، الذين تقلبوا على مدى الزمن، وعاشوا فيه حقبا، صال خاللها قادما من أَحَشاء ا
الحكام وجالوا، وتعاقب على حكمهم صنوف، ال ترد على بال وال على خاطر، كان منهم " قراقوش" 

 الذي تحول إلى رمز الظلم واالستعباد، يقول رفيق :
 رد في مجموعه يتحكمإذا الشعب في عهد التحرر لم يزل       هوى الف

 بحكم ) قرافوش ( يقوم لفرضه           على أبرياء حاكم وهو مجرم  
 (21  )إلى كم يظل الشعب للعسف ساكنًا       أال يشتكي جورًا أال يتألم 
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والجور والظلم والبطش، واستخدمه رمزًا ، ليكتب جانبا من التاريخ، عن « قراقوش»قرن الشاعر بين   
 .ليبيا إبان االستعمار االيطالي بغير عدل وال نزاهة، وكمم األفواه وأمعنوا في الذل واإلهانةالذين حكموا 

إن العالقة بين الشعر والتراث عالقة قديمة ، لذلك كان التراث مصدرا مهما وثريا للعديد من      
اضي الذي يسكن الشعراء المبدعين ، فهو يعكس في جوهره هموم اإلنسان ، والواقع الذي يعيشه و الم

 –بداخله ، والحاضر بكل إخفاقاته و طموحاته ، و المستقبل الذي يحاول بناءه عن طريق الحلم 
لذلك كانت العودة إلى التاريخ ، إلى أحداثه ، وشخصياته  بكل أبعاده التاريخية، ثم كان  -الشعر

رة . بمعنى أن محاولة استحضار هذه الرموز ليخلق لها المبدع واقعا في تجربته الشعرية المعاص
تاريخي مباشر، لكن من  –ليس من منظور توثيقي  -الشخصيات خصوصا  -استحضار هذه الرموز

زاوية إبداعية و ذلك من خالل إحياء هذه الشخصية ضمن السياق الشعري للقصيدة ، وأعطائها أبعادا 
من هذا  (22)ة الرمز متعددة ؛ أي ال يوظف الرمز لخدمة القصيدة ، وإنما توظف القصيدة لخدم

المنطلق فإن توظيف هذه الرموز في النص الشعري العربي المعاصر ليس باألمر السهل، إن ذلك 
يحتاج إلى قوة إبداعية و فنية ، حتى نستطيع أن ننقل هذه الشخصيات من طابعها التاريخي الفردي 

ذه الرموز موفقا في بعض إلى المستوى اإلنساني العام ، لذلك لم يكن توظيف الشعراء العرب له
 األحيان .

ونحن حين نقرأ متن شعر أحمد رفيق المهدوي ، نكتشف هذا الشخصيات التي تم توظيفها، وهي     
شخصيات يجمع بينها البعد اإلنساني ، والتضحيات التي قدمتها في سبيل إسعاد البشرية ، بغض 

سبيل المثال ال الحصر، طارق بن زياد  النظر عن حقيقة وجودها . و لعل من أبرز هذه الرموز على
 وعمر بن العاص وعقبة بن نافع  وريفع بن ثابت األنصاري وزهير بن زهير بن قيس،  يقول : 

 وبدا لي عمرو،يقود السرايا      تقتفيه جحافل الفاتحينا
 وتذكرت، طارق بن زياد        وابن سرح، وعقبة، الخالدينا

 (23  )ي ليوث األنصار والتابعيناوتراءى رويفع، وزهير        ف
هذه نماذج من الشخصيات الرموز التي استلهمها الشاعر للتعبير عن قضاياه انطالقا من رؤية        
، ذلك هو اإلحساس ، باألمل في العودة ، و رؤيته لسماء عربيته من جديد ، تتجسد في هذا  كونية

ذهن الشاعر، لكنه حضور فني ، ليجعل منه  الصراع بين األمل و األلم ، هذا األمل حاضرة في
صراعا مع الغزاة و مع الفقر ، أي صراع مع الحياة ، لكن هذا الصراع مشبوب باألمل المؤجل ، ليست 

فينتهي بها المطاف ، بعد حياة طويلة مع األحالم إلى  -الرمز –له بداية و ال نهاية ، أما الذات 
شيبا، وتكمن هذه المأساة هكذا يرسم الشاعر صورة مأساوية السكون حين يهن العظم و يشتعل الرأس 

 .تقوم على الحلم و األمل . إنه صراع بين المعاناة و الحلم
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يني :     ثانيًا : الرَّمز الدِّ

اعر عددًا من الشخصيات الدينية التي لها أثرها في الحياة اإلنسانية ، وأخرى  ترتبط      ينتخب الشَّ
تاريخيًا بقضايا ذات عالقة بواقعه ، حيث إنَّ حضورها يوفِّر له الدَّعم الالزم عند تنازعه مع الواقع 

فسي ، ويرسم صورته التي قد يكون فتكون رموزًا فاعلة يؤكد بها ، أو من خاللها توجهه العقائدي والنَّ 
تكونها األساس خارجًا عن إطار فكره ، إال أنَّ الرَّمز يجنح بها لتصب في معينه ، حيث إنَّ " غاية 

( 24الصورة الرمزية ليس فقط أن تجلو إحساس الشاعر أو فكرته، بل إنها سابقة على الفكر والشعور")
لمالئكة كميكائيل وعزرائيل ، لما وجد في سيرهم من ومما نجده في شعر المهدوي ترديده ألسماء ا

التجبر والظلم الذي ألحق بالشعب عندما كان تموين برقة بيد اإلدارة البريطانية حيث كان المسئولون 
عن التموين خليطا من كل األجناس وقد بلغ اإلهمال غايته وقد ترتب على ذلك أن أختلط زيت األكل 

 تيجة االستهتار بمصلحة البالد والعباد  فيقول :بغيره مما سبب حوادث تسمم ن
 خلفوا على األرزاق ميكائيال          وغدا سينقلبون  عزرائيال!       
 وسيخلفون هللا،فوق عباده            قهرا ! لو اتخذ األله وكيال       
 سبقوا زبانية العذاب فأنزلوا          بالناس، قبل حسابهم ، تنكيال       

 وتصرفوا)بالزيت( في أرواحنا        فقضوا لهن القبض واألجيال        
 ( 25)والرزق كاألرواح في أيديهمو        قدروا له الحرمان والتنويال       
يتبدد حلم رفيق بسبب قهر الواقع المستبد مما يجعل التناقض حادًا ، والتنافر قائمًا بين عدة      

صوى للمأساة ، حيث ربط بين من هو موكل باألرزاق )ميكائيل( الذي جعله متناقضات تفسر الحالة الق
رمز لالستعمار البريطاني ومن معه والمتحكم بقوت الشعب في ذلك الوقت و)عزرائيل( الذي على يده 

ومن الهالك ، وضياع حال األمة ،كما يصور الشرطة )بالزبانية ( التي تدفع الناس إلى القصاص، 
ي تكشف ـة التـتتبدى  رؤية الشاعر العاملصورة ،واستدعاء تلك الرموز الدينية هذه احضور ل خال

في مشاركة  ا ـث أنهـمن حي، هذه الرموز وجدوى استحضارها في القصيدةل عن جدوى توظيف مث
 ى.        ـة العظمـتجسيد المفارقل إبراز أهم معالم الداللة وتكوين أبعاد التجربة التي تحاو

الرمز جليا عنده عندما حاول ربط الماضي بالحاضر ليدل على مدى خسارة األمة وقد يظهر     
 لمجدها وتقدمها متسائال في قصيدة أخرى إذ يقول:

 ألستم خير فرع من أصـــــــــــــول؟          إليها يشمخ المجد انتسابا
 (26)سلو التاريخ ، عنهم ، كيف كانوا        هم العمران ، إذ كانت خراب 
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أضحت  هم ـن أرضـوم مـرقت العلـد أن أشـفبعل األمة، اـمن حب  وتعجوفي هذا األسلوب أستفهم,     
، وهنا يأخذ قصة )مريم( عليها السالم التي انتبذت مكانا شرقي لتضع مولودها تشرق من بالد الغرب

ت في السابق قصب السبق رمزا لألمة العربية واإلسالمية التي كانت ُتأخذ منها العلوم والمعارف وحاز 
 في شتى العلوم، فيقول : 

 حجاباخذت واتالشرق. انا          بغير ــمعارف عصرنا انتبذت مك
 (27انقالبا )مشارقها من الغرب صارت     شموس العلم ، فوا  أسفا 

ا ـلهي  تاظ الـاأللفرمز ببعض وقد العربية  مية  لقوه لـي مفهومـديني فـار الـاإلطوظف لشاعر فا      
نص  ـوردت في الكلمات  وهي (، وحجابا ، ذتـواتخ، اـمكان، وذت ـانتبرمزية كقوله: ) دالالت 

َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْرَيَم ِإِذ اْنَتَبَذْت ِمْن   { تعالى:حيث قال الم  ـا  السـريم " عليهـة "مـي قصـي فـالقرآن
 (28)}  ْن ُدوِنِهْم ِحَجاًبا َفَأْرَسْلَنا ِإَلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثََّل َلَها َبَشًرا َسِويًّا  أَْهِلَها َمَكاًنا َشْرِقيًّا * َفاتََّخَذْت مِ 

ط ـورب، هـه فكرتـآني توظيفا جيدا خدم بالقرلنص اعر حيث وظف اب للشـيحسوهذا في رأيي     
اد ـديم ألمجـي القـبالماضزاز ـي االعتـفـل ر تمثـى آخـمنحنه  نحا إال أ،لم الشرقي بحضارته ودينه ـالمس
ي تاريخ ـة فـاثيالتريات ـه الشخصـتدعى فيـرحا اسـمسـيدة من هذه القصل رب وحضارتهم وجعـالع

 األمة العربية .
وقد نراه في قصيدة أخرى يصف أالم أبناء الوطن ومعاناتهم ويشير إلى أن الجور الذي يعانيه        

شاركه فيه أبناء الوطن ، والمتمثل في حكومة برقة أثناء الشعب لم يقتصر على ظلم العدو فقط ، بل 
فترة ما قبل االستقالل ، فهو يتهمهم بالضعف والجبن ، فيصور هذه الحكومة وما آلى إليه حالها من 

 جمود وسكون لدرجة أنه شبههم بأصحاب الكهف الذين طال نومهم قائال:
 خيرا ولم يحلموايقال أهل الكهف قد أكثروا           في النوم تش   
 وكان للضرب على سمعهم           والختم لأللباب لم يفهموا   
 (29وأن مما كان من جهلهم              كم لبثوا في النوم لم يعلموا)  

تكاد تكون صورة الكهف في قصيدة رفيق تدور حول دائرة داللية واحدة ، فهي توحي بالسكون،     
، التي ترمز إلى حالة رقاد بين الحياة والموت متأثرًا بقصة أصحاب والسكوت، والظلمة ،والكآبة 

 الكهف.
وعند تتبعنا لبعض مفردات القصيدة نجدها تأتي مقترنة بالصمت والرهبة ليرسم الكهف في أعماقه      

 حالة من الجمود والظالم ألنه ملجأهم الوحيد عند الخوف فيقول:
 لنوم فالكهف بهم يظلميأوون عند الجد في كهفهم           ل

 لو اطلعت الغيب عن سرهم           ملئت رعبا هاربا منهموا
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 (30فاهلل يكفي شرهم أو عسى          يستر )يا مستر( أو يرحم ) 
إنَّ الشاعر ال ُيشبه حكومة برقة الجاثمة على كرامة الشعب  )بأصحاب الكهف( ؛ فشتان بين هذا      

لسكون والسبات ؛ إذ إنهم مجرد ُدمًى يحركها األجنبي ، ويسخرها لخدمة وذاك ، لكنَّه يشبه حالة ا
اعر ويدعو لكراهيته ، ويحذر من سخرية يوم سيأتي ويكشف هذه الحالة ،  أغراضه ، وهو ما يكرهه الشَّ

 لكن بعد فوات اآلوان ، وهو ما يقود للتحسر والتوجع ،  فيقول:
 (31أو بالغيب من يرجم) فسمع مقال الحق فيهم ودع           بالظن

  :ثالثا رمز المرأة/ الوطن
حفل شعر أحمد رفيق  بتوظيف رمز المرأة معادال موضوعيا للوطن، تعبيرا منه عن الحالة التي       

آل إليها الوطن، إذ لم يجد مخرجا للتعبير عن هذه الحالة إال باستغالل رمز المرأة في الكثير من 
ووجهات النظر،  األحيان ؛ والذي كثيرا ما شاع في الشعر القديم والحديث، حتى وإن اختلفت الطرق 

 لكن يبقى رمز األنثى رمزا مميزا .
وعلى عظم ما يوجد من أهمية للرمز وما يحتوي من دالالت ومعاٍن مخفّية، فإننا قد نلمس في       

بعض األحيان بأنَّ رفيق  قد ُيعبِّر عن الوطن الرمز من خالل المرأة ؛ ألنها والوطن ِسّيان ال يفترقان، 
ضن الدافئ واألم الحنون والمالذ اآلمن الذي يلتجأ إليه الشاعر،ليحّس بدفء الكلمة ويعّدهما بمثابة الح

وصدق التعبير وجمالية الخطاب الشعري، ولذا نجد الشاعر قد يلجأ إلى الرمز؛ ليحاول "من خالله أْن 
ية بنفس (  فالمزج بين المرأة والوطن في شعره  يمد تجاربه الفن32يصل بالمتلقي إلى أعماق المعنى ")

عاطفي خصيب ، يولد تلك الرؤية الحية ، بحيث تتحول القصيدة إلى ومضة حلم يمتزج فيه الحب 
بالوطن، فال يستطيع القارئ أو السامع أن يفرق بين عاطفة الحب نحو المرأة ، وبين عاطفة الحب نحو 

 األرض والوطن ، فيقول :
 شفنا شوق ، فأضنانا يا من على البعد، نهواه  ويهوانا            لشد ما

 ذكر عهود الهوى ، باتت ، تساورنا         يامن يبلغ لألحباب شكوانا
 إنا ، بحكم الهوى صرنا ، وال عجب،        نزيد ذكرا ، لمن يزداد نسيانا

 (33ما أنصفتنا الليالي، في نوى تركت           جسما هنا ، وهناك القلب ولهانا)
للقارئ بعالقة حب وغرام بين رجل وامرأة يعاني فيها ألم الفراق وشدة الوجد ففي هذه األبيات يوحي      

، أما ُبنية القصيدة العميقة فإنها أبعد بكثير من المعنى السطحي ، فالشاعر قد اتخذ من "المرأة الرمز" 
 وسيلة للتعبير عن قضاياه وأفكار وطنية،  للتعبير عن العواطف المتأججة،  باأللفاظ والموسيقى

 الصاخبة ،  إلثارة الحماس الثوري ، وذلك اكسب رمز المرأة دالالت وأبعادا رمزية متعددة.
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وتعتبر قصيدة )الحبيب الهاجر( بحكم بساطتها وسهولة الفاظها وسالسة لغتها القريبة من القارئ       
بين السهولة والفنية  تحمل ُبعد رمزيًا وإنسانيًا ، فقد حقق الشاعر فيها اقتران البساطة بالعمق ، ومجز

العالية ، فرمز بأم عمرو عندما بلغه تحرير الوطن من غاصبيه ، وأبى إال أن يعبر عن ذلك بإسلوب 
 كله تهكم وارتياح لما آلت إليه حالة الُمغتصب قائاًل :

 قد )انتلف( الحماُر ، بأم عمرو             فال رجعت وال رجع الحمار
 إلى أن يقول: 

 بحبها ، ولقيت منها             جفاء ، مّسني منه الّضرارشقيُت 
 هجرُت ألجلها وطني، وأودى           بخير العمر ، شيٌب وافتقار

 (34أال يا أم عمرو ! ال تظني              بأني ، عنك، يشغلني اصطبار)
–يبية كقوله: انتلف من المالحظ حول هذه القصيدة أن معجمها مأخوذ من جزئيات الحياة اليومية الل

فهذا المعجم توازيه وتدعمه ألفاظ فصيحة ال تعوق الفهم بل  –كالم الليل  –انعقدت محبتكم  –يشغلني 
 تزيده إشراقًا وسطوعًا.

-قد تبدو بعض الكلمات التي اختارها وعبر بها بفعل الماضي المسند إلى ضمير المتكلم  "شقيُت     
ها شعوره باالغتراب ، وبحثه المستمر عن العزاء ألحزانه لذلك يلوذ هجرُت " قد جسد الشاعر ب -لقيتُ 

 بالمرأة التي يشحنها بمشاعره الوطنية ، ويغدو حبه لها حبًا لألرض ، حبًا للوطن .
 (35أحبك ، رغم من ضحكوا وقالوا            )كالم الليل يمحوه النهار()

 الخاتمة :
تقاء تطاع االرـاسر رفيق الذي  في شعز مرلاعلى وء لضط النا تسليوسة حادارلاه ذهل خالن م    

والقهر والحرمان بما ـم بمستوى الرمز بوصفه أداة شعرية فذة تعبر عن صراع اإلنسان ضد الظل
 الظلم واالستبداد                    ل أشكاكل والتحرر من كل القيود يحقق له الحرية واالنعتاق من 

ذي ألحقته لالبالغ ر الألثذا هويخي رلتاوجدناه يميل أكثر إلى الرمز اية  لتالالنتائج الى وتوصلنا إ     
 وز في نفسه. مرلاه ذه
ظ الروح الوطنية في يقال إجن أمة مرالكزة والعت االالدبوءة لمملوز امرلاه ذهر باستحضار لشاعم اقا

 نفوس أبناء وطنه. 
 وطن .  لق بالقضية اعلخاصة ما يتداث عصره ، حوألماضية داث األحن ابيط برلانجح في  
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 قضايا الشعر الليبي املعاصر
 ربيعة أبو القاسم الواعرد.

 كلّية التربية أبو عيسى
 جامعة الزاوية

 
 المقدمــة

يعد الشعر الليبي من أهم أنواع األشعار الوطنية بخاصةة االووميةة االعالةيةة بعامةةث مية  مةرح بةرامة    
بةةين الةةةد االفةةار اةةي الوايةةش الةةجت يعيشةةك الةفيةةةش تنةةجاشث الةةجت لةةم ييةةرش للشةةعرا  ال رصةةة طةةو    لي مةة  

اةي مرملةة النهةول الوةومي الجات من ناميةث امن نامية أخرى اإن تفاربهم الشعرّ ة األالى يةد اةا ت 
العربي اانيصارات مركات اليحر ر العالةّيةث ااسيو ل الشعوب من االسيعةار األانبيث اكان لك  ذلك 
أثةةرف اةةي ت ةةو ر ااةةيهم بالويةةايا اليةةي تشةةل  مفةةيةعهمث االيةةي أخةةجت ميةةاا  كبيةةرا  مةةن نيةةااهم الشةةعرتث 

لوومّيةة اانناةانّيةث ايةد ياةةت البحة  قلةى مودمةة اكانت الويايا اليي سندرسها هي: الويايا الوطنّية اا
: اليةي لةم ي ةن القضـياي الطنيةـةاث ثة اصةول اخاتةةة انيةا فث ا مةا ال صة  األال اوةد تحةدثت ايةك اةن 

شعرا  ليبيا بعيدين انها اان الةشاركة ايهةاث اةاتفهوا قلةى مااةي الفهةاط الةوطني الةجت ااةداا ايةك مةن 
ة الوطنّيةةة مةةا يعّواةةهم اةةن اوةةم الحااةةر ااوةةرفث ااةةعوا قلةةى اسةةيعاط  مةةرثر ال خةةر ااالايةةااخ بالشخصةةي

ذكر ات األاداط اشةفاايهم اتوةديم أراامهةم اةدا  للةوطن اب ةوالتهم اةد اللةاا  الةحيلةينث ائبةراخ اةرا ةهم 
مةةن ييةة  اتعةةجي  اشةةنغ ان ةةي ااربةةة اانيهةةاش لناةةرال اايرهةةا مةةن تلةةك الةرسةةي االيةةي سةةن تي الةةى 

اليةةةي اليةةةا  ايهةةةا شةةةعرا  ليبيةةةا بويةةةايا اطةةةنهم األ  بخاصةةةة ثةةةم ييةةةيا األمةةةة العربيةةةة ت صةةةيلها الموةةةا ث ا 
اانناانّية بعامةث ااي وا مويف الةرا  مةن كة  مةا مةن شة نك أن يةةه كةراميهم أا يهةدط ماةيوبلهمث كةةا 

ــتلنةةوا باالنيصةةارات اليةةي صةةدمت نلةةةا  اربيةةا  صةةاايا ث أمةةا ال صةة  ال ةةاني ادرسةةت ايةةك   ةالقضــياي القطمة 
اليي تعّةغ شعرا  ليبيا اي اليعبير انها من من لغ قيةانهم بالومد  العربيةث مي  ارتب ت مركة الشعر 
اي ليبيا بالةد الوومي الجت شهدتك مركات اليحر ر اي ك ير من طال الوطن العربةيث ثاليةي كةان الةدااش 

نيةة االووميةةثلالك اا الليبةي اةد الوومي طا ةا  هو الجت اع  الشعرا  الليبيين يلي ون مول الويايا الوط
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االسةيعةار اني ةةاليث اييةةية الاةة ين اثةةور  الفاا ةةر امعركةةة بةةور سةةعيدث االومةةد  العربيةةة امةةرب يونيةةك 
امعركة مايلون اي سور ا اايرهةا مةن الويةايا العربيةة األخةرى اةي مخيلةف أي ةار الةوطن العربةي اليةي 

مةن شةعرا  ليبيةا ب مةة اامةد  ااطةن اامةد امصةير اامةدث تش   طيونا  اربيا  للشعر الوومي الحدي ث لود ت
امن هجا الةن لغ تناالوا الويايا العربية بوص ها يياياهمث اكانت تني ي مةن شةعرهم النةواخع انيليةيةةث 
ارسةةةةوا بهةةةجا الشةةةعر خارطةةةة الراايةةةة اديةةةد  لةةةوطنت اامةةةد اأمةةةة اامةةةد  االيةةةي ذايةةةت الحةةةراب اا  تهةةةا 

أطى قلةةةى ت فةةةر ال ةةةورات اتوةةةديم األرااا الةةةةا  للةةةوطنث هةةةجف االنيصةةةارات  اهةةةامهم الفةةةوع االيشةةةرط الةةةجت
سةةةفلها شةةةعرا  ليبيةةةا اةةةي طااا ةةةن امو واةةةات شةةةعر ة تخليةةةدا  لةةةةا كةةةان ا  ةةةون ملي ةةةة بالةشةةةاار الوطنيةةةة 

اود طرست ايك الويايا انناانّيةث االيي اسيةدت يوتها من الةباطئ الوطنية  أم ي الفصل الثيلثاالووميةث 
ومّيةةةةث االيةةةي اسةةةي ثرت باهيةةةةا  شةةةعرا  ليبيةةةا الةةةجين انيةةةةوا للوايعّيةةةة اييةةةايا انناةةةان اةةةي كةةة  م ةةةانث االو

افةةاطت يةةةر حيهم بةةةا رأاف مةةةن للةةم لهةةةجف الشةةعوب مةةةن امةةراب اتفةةةارب ذرّ ةةة ااةةةوع ااوةةر اتشةةةرط مةةةن 
مخاطر الحراب أاطانهم ااةيش أنواع الةظالم اليي اانوهاث اتلنوا  للا   االح  االحيا  االيحجير من 

اا  تهةةا ب لةةةات شةةعرّ ة تةةجاب لهةةا الةةن ه اتةةداات الولةة  اةةةا أصةةابك مةةن تصةةّدع األةةمث اأن الةاةةيوب  
سةةةي ون لهةةةمث اأنهةةةم سةةةي وران الةةةى ال لةةةا  ب يةةةدامهم الحاايةةةة اب ةةةونهم الفا عةةةة ان وسةةةهم ال ةةةا ر  ليلةةةك 

اي اطنك أاال  ثم الوطن العربةي ما اع  الشاار الليبي يييامن ا ي اا  مش ك  الةعجبين  هذاالكرامةث 
االعةةالم بعامةةةةا ألن ال لةةا  هةةةم ال لةةا  اةةةي كةةة  خمةةان ام ةةةانث ا ظهةةر ال اايةةةة انةةدما تيهّيةةة  الظةةةرا  

 -سةبحانك-الةواواَية لظهورث ثم أنهيت البح  بخاتةةة انيةا فث اةإن كةان صةوابا  اهةو بيوايةغ مةن الةك 
 .رائن أصابك الخ   االال  االخ   سفية اينا نحن البش

: مش أااخر الورن الياسش اشر بدأت تلوا م مح النهية األطبيةة اةي الفصـل األول: القضياي الطنية ة  
يرصةةةد ايهةةةا مركةةةة الويةةةايا الوطنّيةةةة ا يةةةابش  (1)ليبيةةةاث اأخةةةج اليةةةار ئ ياةةةف  شةةةي ا  مةةةن الصةةة حات الوليلةةةة

الومةةد  الوطنّيةةة اتحويةةغ  خ واتهةةاث اوةةد خةةال الشةةعرا  اليوليةةديون معةةارش اطنّيةةة مشةةراة مةةن أاةة  ت ليةةد
م الةة  االسةةيو لث ا كةةان الشةةعر الليبةةي يبةة  مرملةةة البعةة  اانميةةا  يعةةاني أخمةةة اني ةةة منةةج أن اةة م 
الع ةةةةانيون الةةةى صةةةدر الةةةب ط العربيةةةة ااايصةةةراا ألن اةةةهم مةةةا ايهةةةا مةةةن طيبةةةات الةةةرخ  مةةةرهوين أهلهةةةا 

الليبةي ن اةكث امةن ثةمح كةان طبيعيةا  أن باليرا   ال اطمةث اا   الةعيشة ل بوة طان طبوةة مةن الشةع  
ييةرّطى الشةةعر اةةي هةةّو  اةيوةة لاةةب ت باةةيحث اهةةو أن أصةحابك لةةم يعةةوطاا يفةةداا شةي ا  مةةن خ ةة  العةةي  

ث كةةا أن انخ ةال (2)ايصرت بهم الهةمث الم يعوطاا ي ةحةوا قلةى م ة  أالةى ال اةي الشةعر اال اةي ايةرف
اس أطى قلةى ركةوط الشةعر اةي تلةك الحوبةة اليةي تصةدرنها مايوى الواي الاياسي اال وااي لدى اامة الن

اةااةةة الي ةةت باسةةيو ل الةةب ط اسةةيو ل صةةورتث الةةم ي ةةن الشةةعرا  بحاةة  قم انيةةاتهم اةةي تلةةك ال يةةر  
طياةةبر الةعةارش الوطنّيةةث  24ياطر ن الى تفةااخ مةا تحوةغ انفةاخفث اخةةدت مةش قاة ن االسةيو ل اةي 
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اةةةي قطةةةار محةةةداط لةناسةةةبات النظةةةا  ابعةةة  األاةةةرال اليوليدّيةةةة  اخةةةةد معهةةةا الشةةةعر الةةةوطنيث اتفّةةةةد
 ث اكان شعرا  ليبيا ينواةون قلى ياةين:(3الةعرااة

ـــة. 1 اهةةم أبنةةا  الر ةةن الةةجين نشةة وا اةةي بامةةات الااايةةا االةاةةاادث امةةن هةة ال  الشةةعرا  : شــاءاا الديـة
يوسف البراصيث اابد الرميم الةليوبث ااالح الظاهرتث اابد هللا الاني اايرهمث امةن هة ال  الشةعرا  

 نوي ف يول ابد هللا الاني يةدا انما  محةد الةهدت 
ا  ـَ  َوَنيَل مَقيَمًي َمي َنيَلـُه َغْةءه أهــل ُهَمـيم َسَمي َقَدرا َوِعزَّا وُسـؤـُ
 مءيع الحَةية َمي َعيَب َنيِئله المطـل َمِيْةُع اْلِحَمَى اَل ةلحق الضْةم َجـَءهُ  
 ِبأن ي ِمْن ِذْكَءاُه لي ااذب الاــذل ُاايفيي اْلُاذَّال َجْهـاًل َوَمـي ـروا 
 علْةهم ـونه الَمـيُل واألهـل َوَهينَ  َفَقيُمطا ِبَمي َقيُمـطا َوَفـيا ِبحقـه 
 وكم ملهم ِفةِه الايـيا فمي مــلطا واَل َوَهُيـطا مم ي ةهةن واَل ول ـطا 
 (4)وَنيلطا ِبِه َفْخءا ِعلى كل َمْن ةتلـطا فأوالهم المطلى ِرَضـي ِلِءَضيئـه 

الدينّيةةة ااألنديةةة اايرهةةاث اهةةم مةةن أهةة  الةةةدن االحيةةار  ميةة  الصةةحااة االةعاهةةد : شاـــءاا الحضـــء: 2
اخيةةر مةةن ية ةة  هةةجف النخبةةة الشةةاار مصةة  ى بةةن خكةةرت اسةةليةان البةةارانيث اوةةد ط ب ةةَش طيوانيهةةةا الةةى 

 ا ه شعرا  الباطيةث امن راا ش شعر يوسف بن خكرت يةدا الال ان ابد الحةيد:
 هولـدى الخالفـة َتم بـَدر َجاللـ َقَمـٌء َتَجل ـََى ِفـي َسمـي َكَميلـه 
 ـدةن الذِي حمـدْت جمةـع ِخاللـه ُسلَطينيي عدُد الحمةد وَنيصء الـ 
 (5)َحــيَز المَكـيِرَم والُاَلـى ِبيَديلـه َوَرَث الِخالَفـة والمَفيخء َبْاَدَمـي 

 امن شعر سليةان الباراني" لعات باشا" اي تهن ة لك:
ْت ِبيْلِطَصــيلِ َلَك األْقـَداُر  َهِيةئـًَي" عزت" المختير َفيْساـَد   َجــيـَ
اـْت ِحَديل الغـءب َفْخـَءا   َوَميـمـت تدتغـي نْةـُل الَمَايِلــي ِبَك اْزـَ
 َلَهـي الُدْشـَءى مقدمـة الَكَمــيل َوَهي أ بْاضَهي َبْاضـي َوأْضَحـْت  
ـ والَتمْس أسَمــى الِخَصـيلِ  َفُسْس ِبيلَاـْدِل أميَهـي وَشمــ ء   (6)وسد 

االشةةواهد ك يةةر  اليةةي طبفيهةةا برااةةة البةةاراني اهةةي تلهةةف بةةةدا الاةةل ان ابةةد الحةيةةدث االيةةي تحةةوت اةةي 
ثناياها من نااع قلى الفامعة انس مّية اانشاط  بالويم الرامّية اليي تشد الةاةلةين بعيةهم قلةى بعة  

 اربا  كانوا أ  افةاث ايوول:
طا  طا وعج   ــيِا ِلَمـن إلْةــِه َرَجيَنـيبيلدعَ  َمْاَشـَء المْسلمْةَن ضج 
 (7)َكْي نهـدَّ في كل أرٍض ُخَطيَنــي بهَدـيب الفُتـطِح ِفي ُكـل قطـء 

اايرها الك ير من الوصا د اليي تحوت الراا الوطنّية اي طيوانك امن هنا ييبّين أن هة ال  الشةعرا  الةجين 
الع ةانّيةةث اايرهةا مةن األاةرال اليةّيوة ااشوا اي العصر الع ةاني كانت أشعارهم تدار مول الراب ةة 
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الةحداط  قلةى لهةور العهةد اني ةالي الةجت خاط الةى ال ةّين بلةكث اوةد اةة  النظةا  الةى خنةغ الةعاراةة 
اتحفةةيم طارهةةا محةة  الينظيةةةات الاياسةةيةث األلةةى الفةعّيةةات األهليةةةث اأالةةغ الصةةحف االةفةة ت اليةةي 

سةةةيبداط مةةةن النظةةةا  الةلكةةةي أطى قلةةةى قاةةةعا  الحركةةةة ث اهةةةجا اليعّنةةةت ااال(8)ااراةةةت تواهةةةات النظةةةا 
الوطنّية اليي أطت بدارها قلةى قاةعا  الشةعر الةوطني اراا الفهةاطث ائلةى قبعةاطف اةن الويةايا الوطنّيةة 
اليي يعي  احيةها تنةجاشث ااتفةك قلةى مااةي األاةداط امةا يحيو ةك مةن اهةاط اانيصةارات امة  الحر ةة 

يةةان اصةةبرث اعواةهم ذلةةك اةةن اوةر الحااةةر ااوةةكث امةةن أبةةرخ اشةفاايهم اةةي موااهةة العةةدا ب ةة  ق
الشعرا  الجين لهراا اي تلك ال ير  الي الرييعي اي طيوانك "الحنين الظامي"ث االي صةديي ابةد الوةاطر 
اي طيوانك" أم   اثور "ث الةشية ن الى الوصا د الوطنّية اراا الفهاطث مي  اايةد الشااران الى مةا 

ن تةةار ئ ليبيةةا امعانةةا  الشةةع  اةةد اةةرا م االسةةيعةار اني ةةالي ائميةةا  الةعةةارش اليةةي اايةةك ذالرتهةةةا مةة
خااها الةفاهدان اةد العةداث اةإن شةعرا نا ائن كةانوا يةد مةّراا بهةجف الةرملةة اةالوايش الةجت كةان يعيشةك 

بهم مفيةعهم لم ييرش لهم ال رصة طو    للي م  اي هةجف الةجات مةن ناميةةث امةن ناميةة أخةرى اةإن تفةار 
الشةةةعرّ ة األالةةةى يةةةد اةةةا ت اةةةي مرملةةةة النهةةةول الوةةةومي العربةةةي اانيصةةةارات مركةةةة اليحر ةةةر العالةّيةةةة 
ااسيو ل الشعوب من االسيعةار األانبيث اكان لك  ذلةك أثةرف اةي ت ةو ر ااةيهم بالويةايا اليةي تشةل  

ـمفيةعهمث االيةي أخةجت ميةاا  كبيةرا  اةي نيةااهم الشةعرتث امةن أبةرخ  اسةينارا  باهيةةامهم  ةالقضـياي الطنية 
الفقـء  امدااميهم الى الكيابة االيعبير ان هجف األم   امحاالةة تحويوهةا امعالفيهةا الةو بالكلةةةثهي: 

ث اايرهةا الك يةر اليةي ال ياةةح الةفةال لي صةيلهاث ا ّمةا ييةية المءأة  الطجـط األجيدي  استدداـ السـلطة
 ال ور: 

ـــء: 1 لوطنيةةة اليةةي االفهةةا شةةعرا  ليبيةةا بالكلةةةة االولةةمث اوةةد رصةةداا هةةجف ي َعةةّد ال وةةر مةةن الويةةايا ا: الفقـ
الظاهر  اصّوراها تصو را  اثا ويا  يهيم بنو  موا غ الوايش اليي يعيشها العامة تنجاشث ااهيةوا بها اهيةاما  

تلةةةك اااةةةحا  اييبعةةةوا ميةةةا  الةياةةةولين االفةةةواى اةةةي األخيةةةة ااأللةةةوا  االعةةةرا  بةةة ثوابهم الرثةةةة الباليةةةة اةةةي 
الظرا  الواسةيةث اياةو  ال بيعةة مةن لة  ت ااواصةف امةرت ايةرث ااسيشةعراا قمااسةهم بالةجل االةهانةة 

 ث ااي ذلك يوول الي الرييعي(9)اشعورهم بالخف  اهم يليةاون كار  الخبا من أا  البوا 
 فـي ُظْلَمـة األة ـَيِم َواللَّْةـل اْلمَدْمـدم َوالء ُعـــط

 اْلَدـْءـ المَجلجـل بيلَاطاِصـِف والَجلْةـدِ َوَضـَءاوة 

 َتْمِضـــــي ُجُمـــــــطع الَديِئسةــــن

 ِفـي ِذلـِة الَمْحـُءوم َتْسَتْجـِدي َوِفي ُسؤل مِهةـنْ 
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 ُكَتـــــــل َاْجلدَهـــــي اأَلَســــــى

 َوَتِسْةـُء َعْدــَء اْلَحـيَّ إْن َجــيَا اْلَمَســــيا

 (10)قَهـي لْلُخْدــــِز ِحْءِمـــيٌن َلِاْةـــن... َاُسط 

االفوع ادا اة يا  مخي ا  ينش  أنيابك اي ك  اتفاف ال ي ّر  بين را  امرأ ث أا بين كبير أا صلير 
 يفر  الفةيش اي تيار الةعانا ث ااي هجا يوول مان صالح:

 والُجـــــطُع عْمــــــالٌق ُمخةــــف

ِنـ  ــي َواَل أِجــُد الءَّغةـــفأَبـــَدًا ُاَطيـر

 ِفـي الَحـــءِب اَل َأِجـــُد الءَّغةــــــف

 (11)والُجــــــطُع ِعمـــالٌق ُمخةــــف

َيَشةةف  البيةةرال اةةي أرل  ك  اتةةاطاط اايةةة الفةةوع ألةةةا  انةةدما يييةةاار مةةش الحالةةة الن اةةّية الةنكاةةر ث اانةةدما  
تيلّير يخّيم اليها البة س االحرمةان مةن كة  شةي ث اةي مةين تةنعم ليبيا اتبوى مالة الةواطن كةا هي ال 

 الح ومة بالعا دات اال را  ال ام ثاهجا ما صّورف الشاار ابد الةفيد الوةوطتث ايوول:
 فأرِضـــــــي َواَل َفْخـــــــــــء

 َأَبـــــيَر َنْفــط.... ِبــُدوِن ِحَســــيب

 ْةــــحبةــــطَت َصفْةـــح... بـِدون َصف

 (12)َوَأكــــَْطاُخ َقـــٍش ِبـــدون ِحَســـيب  

ا رتبح مصير الشاار بةصير الكاطمين اال ورا ث ايصبح أل ر يدر  الى كشف الوايشث مي  تصبح 
 ييايا الجات اربا  من الير  االخف ث يوول الشاارالرييعي) اي ب طت(:

 ْن َحَةـي ِإْذ َشَجيِنـــيَفَطْمـُت اَلَقْلـَب. اَل ُزْهَدًا َوَلِكـْن عَ 

 َسيغــــب اْمَضـــــُغ آالم اللََّةيلــــــتــيِ 

 ِفي ضءاعـيت وأنـــيت َحزَاَنــَى ِفـي اْبِتَهـــيل
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 َاْمَضـــُغ اْلُجـــطع وآاَلف الَدَءاِغْةـث الَهِزْيَلـــة

َبــــــــــــيبِفي َلَةيلْةــِه الَططْيلــــَة و َ   اْلذُّ

َمـيا َواْلَطَبــــــــــيا  َميتيـى َشْءهـيَا َتْمَتـص ـِ

يِحــب المسلــطل فـي َنـْزٍع َمِءْيـــء  وُسَاــيُل الشَّ

 (13)َوُشُقـطق اْلُكـْطِخ والَدـــء َوَأْوَجـــيع الَحَصْةـــء

اوةد كانةت معاالةة اةن العةالمث محرامةة مةن أباةح : أمحا ان الواش االايةةااي للةةرأ  الليبيةة : المــءأة2
األشيا  اأيلها مةا اعلها تعي  اي طهاليا معيةةث ال تةلك لن اها يرارث تنيظةر خااهةا الةجت ال تعراةكث 
اهي ماخالت توو  ب ابا  اأاةال الراال الى كي هاث يحو  ال وةر االفهة  مولهةا امةن بةين األاةوا  اليةي 

 اهجا ما صورف الشاار الي الرييعي بوولك:تعيشهاث اهي مهانة ذليلة ث 
ةـَيج الجيئءات للقُةــــط  ُسْحَقـًي أَلْحَكــيم اْلس 

 لْلَغــل لْلَكَدـْت المهْةـن لْلِءَتـيج َوللســـدـو

 ُسْحَقًي َلهم َنَصُدطا َحَطاِجـَز َقيِئَمـيت ِمـْن َحِدْةـد

 (14)َتضيى َأَميِنْةَيي اْلَحِزْيَية َبيْلَاَيـي اْلَقيِسـي المدةــد         

ابعة  الناةةا  البا اةات طاعهةةن ال وةر االيواليةةد االايةاايةة الصةةارمة قلةى طر ةةغ االنحةرا ث ايحييةةنهنح 
 مش ايرهنح مةن يات اليهنح النظم االايةااية الفا ر ث يوول ص ا ابد الصبور:

 لـُت ِبَاْةِيي ِفي اْلطَّءيـق أنُظـء األْخت الدغـةـيُكلََّمي جُ 

لَن الَاَطيَاي... َوالَهَداَاي ي َةَتَقدَّ  وَأَرَى َحْطِلي َشِقةي... ِفي ِباَلـِ

ي  فــي َزَريـيت نسمةهــي) اشتغـيال( والدَغيَةــي ِفي بـِاَلـِ

َجءَبيِئَسيت َمْن َنِءْيَدات الدشء ضم هنَّ الجطُع والفقء لسيَعي  ت الضَّ

 َضمَّهــنَّ الَكدـْـُت والُظلــُم اْلَمءْيــء َفَتَهيَفْتــَن ُزَمــء
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 ِلَةِدـْاَن اْلَجَسـد الـذاري الَحِقةـْء ِبَمَسيِحْةـٍق َوَأْصَدـيغ ُأَخـء

ِذْةَلــة َهيِلةـْز اْلء   (15)ِفـي ـَ

خلف الفدار ال أم  لهاث اك نها خهر  أمحا الشاار مان صالح ايصر  مندطا  بواش الةرأ  اليي تعي  
 ي  ت اتركت طان ما  ايجب  اتنعد  مياتهاث يوول:

 هلل َكــْم َزْهــَءة َذَبلــْت َوَكينــت َنيعمـــة

 َخْلَف الِجدار وفـي الظ ـَالم تاـْةش روحـًي َهيِئمـة

جـطن الَقيِئمـة  تءنـط إلـى أال شـيا فـِي ِتلَك اْلس 

ق َحيلمــةاَل َهْمـــَس الَ    آمـيل ال ذكـءى تـطرَّ

 (16)ال لـن أعـةش هيـي تقة دنـي القةــط الغيشمـة

ـــي:3 االةية ةة  اةةي بوايةةا ال اشاةةيي الفةةاثم الةةى صةةدر الشةةع  امعاناتةةك لهةةجف ا ال ث  : الطجــــط األجيد
انظةةر الشةةاار الليبةةي لهةةجف الكارثةةة مةةن خاا ةةة اةةّيوة اةةدا  اهةةي انماةةاس بفةةرا الشةةعور الةةوطني انةةدما 
يةةرى هةة ال  الب سةةا  ييةةجللون اةةي الاةة ال أمةةا  األاةةرابث اةة  ينةةالون مةةنهم قالح اليةة اف انظةةرات االميوةةارث 

 يوول الرييعي:
ـــؤَل ضَءاَعــيت َحِزْييـــة  َنمَّقــطا الس 

 وَتدــَيُروا فـي َتَءاِتةـل الضءاعـيت الحزييـة

ِخْةل... والضةطف  َتَتيزََّى أَلَمًي َةْيَفذ آهيت َحِزْيية َوالد 

 (17َزَهــَدوا ِفــي هـذه الءؤَيــي المهةيـــة

  الةةى اانةة  1951- 1943ليةةي مةةّرت بهةةا ليبيةةا بةةين اةةامي: ايةةد كانةةت الةرملةةة الاياسةةية االوطنيةةة ا
لبير من الحيورث اكانت تحياج قلى اي ة ثابية مةن اةيةش أبنا هةا الةينةور ن ليحب ةوا مة امرات اليواةيم 
االيبعّية ااوط  االسيعةار اي ش   اديد مةن خة ل قيامةة الووااةد األانبيةةث يوةول الشةاار الةي صةديي 

 ابد الواطر:
 َسَتيِئَء أْعَميِقي أَلَرَى ـنَةـي الَقْلـب الَمْجُهطلــة َوَرَفْاتُ 
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 َوَنَءْحُت أَميمِي َبْسُط اليُّطر َفَءأْةُت بدورًا وُشمطسًي وُنجطمي

 ورأةُت َعطالم أْرضة ة وسميوي ـة... تْغمءَهـي الحءيــة

 (18)بإراـة شادي الميتصء

اللاشم الى صةدار الليبيةين نليوةي ب   ةش اليعبيةر اةن النااةة ااي اةر  هجا الك اا الةر ر اهجا العدا 
 الوطنّية الهورها اي الشعر الليبيث يوول أمةد الشار :

ْةـُم ِفْةيـَي َرِضْةَيـي ِبَحْتف اْلي ُفـطِس َرِضْةيـَي   َوَلْم َنْءَض أْن ُاْاـَءُف الض 
ــََء َبــْل َةتَِّقْةيـَيَواَل  َوَلْم نـَْءَض ِبيلَاةـِْش ِإالَّ َعزيـْزَاَ    َتيِقـي الش 
 َوَلـْم َةـْءَض ِبيْلَاةـِْش ِإالَّ أمْةــَيي َفَم اْلُحـءُّ ِإالَّ الـذي َمـيَت ُحـءَّاً  
 (19)ِذميمـًي َوَيْفَيـى َعَلْةـِه اْلثَِّمْةيـــَي َوَمـي اْلاـِزُّ إالَّ ِلَمـْن َكيَن َاْفـِدي 

ايصّور لنةا مةال انناةان الليبةي الةهيةو  الحوةو  انةدما ياةوح اايةك لحويوةة أمحا الشاار الي الرييعي 
ااعكث ايشعر بالوهر االلبنث ألنك كان احية اار اةة االسةيل لث اأنةك ابةد اأايةر اةي أراةك اأرل 
أاداطف ي دا ا  د ااني ااي اني الي ي ل  تعبك ااريكث اياوح اف   ا  ةور ليةع ك اةي يصةيد ث" مةن 

 أا  موي:
 يَذا َجَيْةُت ِمَن التََّسيمح َوالِءَضـي؟مَ 

 َغْةَء اْلجُحـط وَخْةَدة الجهد الُمَضيع

ْةم واْلَاءق الُمَهين... بيْسم اْلَاَدالة َسْطَف أْهِدُم َمي َبَيْةتْ   واْلض 

 َحتَّى َتؤوُل َمَييِبَت اْلَحْقل اْلَخِصْةب... َقيَعًي ِمَن الَفْقِء اْلَجدْةد

 َزْهــَء اَل أْفَةـيا فةـِه واَل ِضـاَلل... َحتَّى الِضـاَللال َ 

ِءْيء  سُأزيلَهي ِبيلِحْقِد َوالُكْءه الغزْيء... ِبَمَشيِعَء اْلُدْغِض اْلضَّ

... َعَددًا أجةء  َقْد ُكْيُت ِبيأَلْمِس اْلَحُقـط

 (20)َلِكيَِّيي أَبدًا َسأْرِجع َميلك األرض الكدةء
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اهةي الوةو  الحالةةة الةى الشةع  ب ة  مةا ايهةا مةن ايةوب اميةااتث االع يةة بةين  لسلطـة:: اْستدـَداـ ا4
الال ة االكلةة معود  اميوتر  اال تص  قلى نييفةث اهي اي تعارل طا ما ألن سل ة الحالم تر د قبوةا  

ث (21)يوةو ما هو يا م ب   للةك ابشاايكث االكيابة تاعى قلى قخالة ما هو يةا م اصةوال  قلةى مةا يفة  أن 
ايد ماال الشعرا  الليبيين ب   ما أاتوا من يو  الولم اانبداع اليعبير االيحةر   االةواامةة اةد اسةيبداط 
الاةةل ة اطليانهةةاث الكةةن أطا  الح ةةم كةةةا ت ننةةت اةةي أسةةالي  اليرايةة  لكةةي تب ةة  اعاليةةة الكلةةةةث اإنهةةا 

ليداش الشاار قلةى الاةووو االيخلةي اةن  ت ننت كجلك اي أسالي  اليرهي  اأنواع الوهر الن اي االفادت
 ييييكث يوول محةد الشل امي معبرا  ان ذلك:

 ِحْةَيَمـي َأْةَيــَع َشــْطك الَقْهــِء فــي َوْجـه الــزَّمن

لطين َز ِلي اْلسُّ  ِحْةَيَمي أْوَقَدْت كفُّ اللَّْةِل ِقْيِدةَل الِمَحن... َحْةَيَمي َجه 

ُت اْلِتَصيقـًَي ِبيلَطَنـــنْ أْســاَلَك   (22)اْلَكَفــْن... ِحْةَيمـَي أْزـَ

اميحى قن  َا ح الشاار لاانك ايلةةك اةن الكيابةة اةإن الاةل ة ال ت عة  ذلةكث اعينهةا طا ةةا  م يومةة الةى 
نةةةا ث اتصةةةنش طانهةةا الاةةةداط االحةةوااا ات موهةةةا بالفواسةةةيه ايلةةف الةةةيهم لةةةكث  الكلةةةة تيةةةّيغ اليهةةا الخ 

رس صوتك ات ع  أتح شي  ألسرتك اأمبيك ميى يركن ا ايالمث ااي هةجا أنشةد الشةاار خالةد خابيةة ليخ
 يوول: 

 َبي َرِفْةِقي... ُكلََّمي أْنَلْقُت آَهة

 ِمْن َصِمةم الَقلب ُحء ة... آَهة َتْحِمُل ِفي َنة يِتَهي ُكل اْنِطاَلِقي

َيم األْخَءْس.   ُحء ة... اي َرِفْةِقيواْنِاَتيقِي... ِمْن قُةـط الصَّ

 ُكلََّمي أرَسلُت َزْفَءة. أْحشُد ِفْةَهي ُكـل ِحْقـِدي َواْنِتَقيمـي

 ِمْن َنَطاِنْةـء الظَّـالم ...

ـُ خلجيتـي ـ وياد   َةَتَءْصد َحَءَكيِتي... سَكَييِتي... وياد 

 (23)َوَمَضى ُةءِسُل ِفي أْعَقيِبَهي كل  ُغءاب... أو ُرَكيمًي ِمن َضَديب

ابةا أن الشعرا  يد ت ورت م اهيةهم من الحلم بال ور  قلى الداو  الةباشر  لليلييرث ألنها م لة  اطنةي 
م لح اندا  شعبي ننواذ الب ط االعباطث اتحر رها من اسيبداط الال ة مهةا كانت اتكةونثثث ثاالك يةر مةن 
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تك ينا ل سيشهاط ب شعارهمثثثث ي  ينا أن  الشعرا  الجين تلّنوا انّدطاا بالحرّ ة ااالنعيا  الكن الةاامة ال
 نلةح للولي  منهمثثث ث

ـــــة   : خيةةةةعت البلةةةدان العربّيةةةةة بعةةةةد خاال الخ اةةةة العّباسةةةةّية للاةةةةياط  الفصــــل الثــــيني: القضــــياي القطمة 
الع ةانّيةث اارتب ت بوايش تار خي اامدث كانت أبةرخ صة اتك العوةم ال كةرت االخةةوط األطبةيث كةةا اااهةت 

ميةةار ا  اامةةدا  ميةةة    اةةي االسةةيعةار اللربةةيث اهةةجا يوّاةةح لنةةا اليشةةابك اةةي الخصةةا   العامةةة  تحةةديا  
للحركةات ال وااّيةة ااالتفاهةات انصة مّية اامةةد  االن  يةة بةين هةجف البلةةدان مةش الي ةاات الامنةي الوليةة  

يش ميارت اامدث كان من ا ألنها ارتب ت منج الود  بوا(24)الجت يويييك انيوال الي ثير من بلد قلى تخر
ث ايوّطةةدت مركةةة الشةةعر اةةي ليبيةةا بالةةةد (25)نيااةةك هةةجف الومةةد  ال وااّيةةة اليةةي تةةربح بةةين مخيلةةف أااا ةةك

 ث 1952الوةةومي العربةةي الةةجت شةةهدتك الةن وةةة العربيةةة بعةةد ييةةا  ثةةور  ال الةة  االعشةةر ن مةةن يوليةةو سةةنة 
هيةامهةةةةا بويةةةةايا اليحةةةةّرر الةةةةوطني االوةةةةومي اكةةةةان لهةةةةجا الةةةةةد أثةةةةرف اةةةةي انب ةةةةا  الحركةةةةة انةوهةةةةاث ااةةةةي ا 

 ث(26)االعالةي
 (ث" 1911-1835أمحا بالنابة لشعرا  الفي  األّال الجين ااشوا اي أااخر العهد الع ةاني ال اني      )

اكانةةت هةةجف الةرملةةة بالناةةبة لةةنطب العربةةي بشةة   اةةا  ااألطب الليبةةي بشةة   خةةا  هةةي مرملةةة الوحةةح 
ث اتحةةةاال (27)ويةةت ن اةةك كانةةت مرملةةة انشةةعااات األالةةى اليةةي كانةةت  من لةةغ"االفةةراطث الكنهةةا اةةي ال

ن   ابار الركوط االفةوط قلى االن  ية ااالنبعاثث االى الةرام مةن ك ةر  الوصةا د اليةي كيبهةا الراية  
هةةي األّال لةةم تكةةن لةةديهم االهيةةةا  بةاةةا   الوومّيةةة العربّيةةة ائن كانةةت العرابةةة تةةةر اةةي أشةةعارهمث اإنحةةةا 

مفّرط كلةات م راة من محيواها انيديولواي كال خر ااالايااخ بالنا  ابع  االنيصارات اايرها من 
أمور الحيا  العاطّيةث اهجا من األمةور ال بيعّيةةث ا عةد الشةاار أمةةد الشةار  مةن أسةبغ الشةعرا  ان يامةا  

ال هةةا اةةاط  مةةن أاةةوا  تراةةر  الةةى األمةةة العربّيةةةث اذلةةك مةةن خةة ل قياميةةك للدراسةةة اةةي األخهةةرث امةةا يخ
اليهةةا راا العرابةةةة اانسةة  ث كةةةةا ييةةةوار ايهةةا االخةةةي و الةباشةةةر مةةن كةةة  الوااةةةدين مةةن العةةةربث اهةةةجا 
االخي و االيعّةغ ي ظهر النخةو  العربّيةة اليةي خاطت لشةاارنا تشةبعا  بهةاث اخاصةة  بعةد رميلةك قلةى سةور اث 

ر اةي األرل اةشةيت اةي منالبهةاث قلةى أن اصةلت قلةى قذ يوول اي ذلك:" اود طاعنةي الشةباب قلةى الاةي
ث الة  ي ةااح بشةعرف للعرابةة اانسة   امةن راا عةك يصةيدتك اليةي  (28)مدينة مل ث اا يّ ن ت  بها يااةيا " 

م لعهةةةا" َبي َنةةةا الةةةى لةةةة "ث اليةةةي يةةةرى ايهةةةا أن العةةةرب لةةةو ياةةةي يعوا أن يصةةةلحوا مةةةن مةةةالهم ا يةةةداركوا 
ا صهم ا عالفوا أطاا هم اةإنهم ييفةااخان محنةيهما أن العة ج يفة  أن ي ةون أخ ا هم ا يلّلبوا الى نو

 من الداخ  ال من الخارجث ايوول:
ل ِبْتيـَي َعلَى ظمـأ َوِفْةِيـي اْلَمْيهـل   َوَحي  اْليُّدـطة َواْلِكَتـيب الميـز 
اُا ِميَّـي والطَّدةـب أَممَيـي  واا َلَيـي وَنْحـُن ناطـل َوالــدَّ  َاِصُف اْلدَّ
نـي  ء مْن َاَشـيُا وَيْقُتــل الخلـُف أْصَدح ِمن ِسالح َعدو   وبِـه ةؤس 
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 َشـءف الاُءوبة والمقـيم األكمـل َاأةَُّهي الاءب الِكـَءام وَمـْن َلُهـم 
 أثـٌء ُاَسْجلــه الزََّمـين الُمقدـل إنَّ الءوابـط َبْةيُكـم َسُةَءى لهـي 
 ُةـَذاُع ِفـي ُكـل  الدـالـ وُييقـل أٌثء َمـَدَى األةَّـيم ُةيشـء ذكـءه 
ُر َوُمَمث ــِلُ  َاِقُف اْلَخِطْةُب ِبه َوَيْهِتـُف َشيِعـءٌ    وَيُقـطُم ِفْةـِه ُمَصـطِ 
 (29)أْةـَن الَمَقـيم َلُكـم َوأْةَن اْلَمْيـِزل َمـِم اْلِكَدـير ُتِءْيُكُمـطَوَسَطاِبَق اْلهِ  

لةا أنح الشاار أمةد ال ويك كان خير مةن اميةاج مةش الويةايا الوومّيةة ااالنيةةا  العربةيث اوةد أاصةح اةن 
اليةي كيبهةا  الياامك بويايا الوطن االعرابة اانس   اي مواطن ك ير  من شعرف الةوطنيث كنحةو يصةيدتك

 ألمير البيان ش ي  أرس ن يوول:
 ِكَءاَمـًي إَذا َمي اْلَجط أْصَدَح ُمْظِلمـي " َفَمي اْلَاْةُش إالَّ أْن َنُمـَت أِعـزَّة" 
 " َوَمي الَمُطُت إالَّ أْن َنِاْةَش َوَنْسَلَمي" َوَمي الَمْجُد إالَّ في ُمَييجزِة الِاـَدى 
يرم الدتَّير للسلم سل مي َوَلْم َأَرَى ِفي ُكل  الزََّمين بال ِمـَءا   (30)" سطَى الص 

ابعد أن اع ت الدالة الع ةانّية اتهاانت أركانها باب  الة امرات العداانّية اليي طّبرها الحل ا ث اانيهت 
واةم بعةدها الةوطن العربةي بإبعاط اليةرش مةن اة ة ينةا  الاةو ه اط ةر طاا مةن العةرا  اسةور ا االاة ين اان

قلى طا  ت محيلةث اي ّلَم الشاار أمةد ال ويك اأنشد يصيدتك ييوّاةد بال ة ر لكبر ةا  انسة   الةلّوثةة اليةي 
 انيهت:

 ُكَمـية عيزمـطن إذا عصةيــي أاَل َفْلَةْالـــم الُحلفــيا أن ــَي 
 الُمْسلمةيــَيَبُجْيـد من َجمةـع  وأنَّي الحيرسـطن جمـى فـءوق  
 (31)وأنَّـي الُميامــطن إذا َرِضْةَيـي وَأنَّــي المهلكـطَن إذا َغِضدَيـي 

اك نك ييشّبك ب بيات اةرا بن كل و  اندما اي  هو ا خر ألمكث ايي  الةلك اةرا بن هند اانيصةر 
ت ةّر  العةرب اارتةةا هم اةي اليك اي اور طارفث امن راا ش يصا دف ) أمة العرب( اليي يحةة  ايهةا الةى 

مبا ة  االسةيعةار مصةةديين الخديعةة االواةةوط الكاذبةةث ا ةداوهم قلةةى الومةد  امنابةةج  الي ةّر  ااالخةةي  ث 
 ايوول:

ِِ اتحـيـًا وانتديَهـي ُأمــة الاـءب َأمـي آَن لَيــي   أْن َنَءَى ِفْةـِك
ْةـُل الُزَبـَى واْحَتَشـءْت   وُل الَغـْءِب  َبَلَغ اْلسَّ  (32) ِلَتْسِلْةـِط ُقطاَهــيـُ

االى الةرام مةن مة  الشةاار أمةةد رايةغ الةهةدات لليبيةا كةةا لةم يحبهةا أمةد مةن يبة ا ألنةك تفةرحع كة س 
اللربةةة ا عةة  مةةن مرارتهةةا بعيةةدا  اةةن اطنةةك ماةةوح رأسةةك باةةب  ن ةةي االسةةيعةار اني ةةالي لةةكث قالح أنةةك لةةم 

الجين طااعوا اةن الةوطن االويةايا الوومّيةةث مية  كنةت لةك  يهة  الويايا الوومّية اكان من أبرخ الشعرا 
ماةةاهةات اصةةلت قلةةى م ماةةة ييةةايا العرابةةة يفةة ر ايهةةا بالشةة وى ااألنةةين مةةةا مةة ح بةةالعرب اانسةة   
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( اليةي ايهةا (33)من ت ّر  اتاّلح أانبيث كةا يداو قلى امد  الشر  ااسيو لك اي يصيدتك) أاياط الشر  
 لوومّية اليي تيوع بح  العرابة:تفايد مّي للةشاار ا

ءِق َرْوَنـقُ   َمـيِا َتْغـءقُ  أَمي زَاَل لألعَةيـِ ِف الشَّ  وتطنُس ِفي َسْةـِل الدِ 
 سءور باْةـٍد؟ نحُن بيلحزِن أخلـقُ  أَبْاـَد فلسطةـَن الشهةـدِة ِعْيَدنـي 
 (34)ـءقُ ااجـُـّ ـمـًي أو ـماـًي تتءقْ  فلسطةَن في األْعميِق ميزاَل جْءحَهي 

اايةةرهم مةةن الشةةعرا  الليبيةةين الةةجين طااعةةوا اةةن الويةةايا الوومّيةةة اةةي مخيلةةف مراملهةةا ات وراتهةةاث لكةةن 
الةاامة ايوة للي صي  أا اليعةرل لدراسةة الةو اةا   باةيح مةن أشةعارهمث االي ينةا بةجكر الةبع  مةنهم 

كقضةة فلسطةن يةةث الى سبي  الة ال ال الحصرث لجا نشير الو بالولي  انهم اي معالفة الويايا العرب
 والجزائء  وقضة ة مصء...الخ.

ـــة فلسطةــــن:1 ت َعةةد الاةة ين الويةةّية الةركاّ ةةة لنمةةة العربّيةةةث ائنح خرع قسةةرا ي  اةةي يلةة  الةةوطن  : قضة 
العربي كان م امر  اسيعةارّ ة مدّبر  تايهد  قاعا  األمةث ابع ر  قم اناتها امنعها من تحويغ امدتها 

  مةةةن ألبةةةر الةةةة امرات الةةةى 1948ي طا ةةةر  اليخّلةةةف االيةةةةّا ث اكانةةةت النكبةةةة اةةةا الوومّيةةةة امصةةةرها اةةة
الواةةدان العربةةي كلةةكث امنهةةا نشةة  الصةةراع بةةين األطب ان اةةك ابينةةك ابةةين الوةةيم انناةةانّية كلهةةاث اااااةةت 

رب الا ين نكبة الكيان العربي بعةغث مي  رأى الشعرا  الليبيين اي هجف النكبةة مربةا  صةليبيا  الةى العة
لوا مةةا ط ةةح ااةةدانهم اأايةة  مةةا اةةاطت بةةك يةةر حيهم مةةن اةةرا م العةةداان منةةدطين بشةةعرهم  أاةعةةينث ااةةفح
الرا  اد اليهو د ااالسيا  ث الع  أال م سا  ييية ال ا ين الجين ط ةر طاا مةن طيةارهم ااطةنهم قلةى 

ش قلى ملم اا م بالعوط  ال الةفهول يهيةون ب  أه  اال م اىث يعانون مويوة الوايش الجت ال يرمم االي لّ 
 ي نيك ان اامك مصا   الدنيا اةاخال شعاع األم ث ااي ذلك يوول الشاار خالد خابّية

ْرب... وفـي كـل حةــن  أهْةـُم علـى ُكـل  ـَ

 أمء ُغ في الَطْحل ُنهء الجدةن... وأـفن وْجِهي الحزين

 اي فتيتيوأخيُق في الي فس همَس الحيةن. وِذْكَءى السيةن. ألجلك 

ديب ُِ المتيع... هجءُت المَغيِني.. مغيِني الطُّفطلة.. ملَهى الشَّ  حملُت

بــطع...  وُأْرِغْمــُت َغـْدَرًا لَهْجـء الء 

اع.. ألجلك أغدو أجطب الدقيع...  بدون ـو

َغير... وأنءُق بيَب المحيل... لالي أفطز ُب عن ملجأ للصِ   أنق 



 د.ربيعة أبو القاسم الواعر   قضايا الشعر الليبي املعاصر

 
   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -المؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة العربية بكلية اآلداب 

  

478 

مق... ويي ف  تيتي ال أنةق...بمي قْد َاسدُّ الء 

ُفـــــطْن...  أراك" لصهةــطن" َنْدَاـًي ـَ

 وحقاًل وِرْيف الضالل. عمةـَم اليَِّاْةـم

ـ. نير الضةيع. اجطب الِقَفير...  (35)ومْحُدطبك المحتءق بيير اليشء 

ا ي ااةة  الشةةاار أمةةةد رايةةغ الةهةةدات مةةش ييةةية الاةة ين اليةةي نالةةت نصةةيبا  مةةن اهيةامةةكث اينةةدب مةة  
 العرب ا نّدط بالاياسة اليي أطت قلى اياع هجا الفا  الالي  منهمث ايوول:

 مي كين في عيميي الميضي من اليطب تكفي فلسطةن إن شئت الدلةل على 
ار وميسحـب َضيعْت فلسطةن ال بيلسةف من ةدني   لكــن بأصدـع غـدَّ
 بيـير فتيهـي حمَّيلــة الحطــب بطعد بيلفـطر ألقت بةيهم وساـْت  
 (36)عدوة الشءق واإلسـالم والاـءب قــد فءقيــي ومـيزال تفءقيـي 

لود خااات نكبة الا ين الشعرا  الليبيين بعةغث ا صبحت مربا  صليبية أخرى اير قي اليا ااالسيعةار 
الشعرا  الجين اّبراا ب صد  األماسةيه االةشةاارث الشةاار راشةد الابيةر اللربي بص ة اامةث امن بين 

 الانوسي قذ يوول:
 وَتْقءُع حقدَهـي األجـَءاس ِفي حءٍب صلةدةـ ة

ةن واألعيـيُق محية ــة  ِلَتْثـأَر من َصالح الد 

 فةـي للاـءب واإلسـالم من حـءٍب صلةدة ـة

 ـة ـةتاـطـُ الةـْطَم لكـن في نالِئاهـي الةهط 

لدـين أعالمـة ُسداسة ـة ل شـيرَة الص   (37)وُتَدـدِ 

اشةةاارنا ماةةن الاةةوس يةةدلو بةةدلوف اةةي هةةجف الويةةية م اشةة ا  اةةن اليةةةير العةةالةي) الةية ةة  اةةي األمةةين 
العا  لهي ة الةةم الةيحةد  الاةابغ(بةحنة الشةع  ال لاة ينيث االةظةالم اليةي ييفراهةا مةن اةّرا  اايصةاب 

 اي الحيا  الحر :  أراك ائهدار موويك
 لءتق ميخـءق أر جدءميشاــب وأنـت من بيتـت الدنةـي تؤم لـه 
 أنِت ميه مكين القلب والاصــب وأنِت في المجلس المءمطق محطره 
ـتَهي ةد التْخطيف والءَّهــب إلةــِك تلجـأ آميل الشاـطب إذا   تهدَّ
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 (38)كمي ةلطذ صغةء خيئـف بــأبِ  تلـطذ بيلمجلس المأمطل راجةـة 
ـــء:2 ـــة الجزائـ   اةةي شةة   سلاةةلة مةةن الةعةةارش ال و لةةة اليةةي خااةةها 1954اليةةي انةةدلعت اةةا   : قضة 

اي  ابهةة اليحر ةرث االيةي اسةيحوذت الةى ااةدان الشةعرا  الليبيةين ا  وةوا ييلنةون ب مةداثها ا اةفلون 
صةةةةارث ا بةةةةاركون اليةةةةد العليةةةةا اليةةةةي تةاةةةةك اةةةةي قصةةةةرار بالبنديّيةةةةة السةةةةيرطاط الحر ةةةةة االنيصةةةةار تلةةةةو االني

الةالوبةث ااي مودميهم الشاار أمةد ال ويةك ماةن ماثةا  قيةاهم الةى اليةّاةك بةال ور  االيحةّرر مةن يبيةة 
 االسيعةار ال رناي اللاشمث ايوول:

َهـي وهـط ال َحيِ  الجزائـَء فهي أبلـُغ نيِنـقٍ    سدةُل األقــطمُ ِبِجَهيـِ
اهمت الاـدوَّ  ولم ةـَزلْ    َجْةش الُطَغـية بدطشهـي ةتحطَّــمُ  هدَّت ـو
ــَـمُ  نَشءْت ِبَثْطرِتَهي الاظةمـة راةـةً    لليْصـء نيصةـٌة بهـي متام 
 فتحت لهي بـيب الجحةـم جهيَّـمُ  أصلـت فءنسـي نيرهـي  فكأنمـي 
 (39)َصيلطا وَجيلطا في الطغى وتَحزَُّمطا هلِل أبطـيُل الجزائــء  إنَُّهـــم 

لةةةا صةةّور الشةةاار الةةي صةةديي مةةا تويراةةك ارناةةا اانوطهةةا مةةن اةةرا م اايةةا ح تياةةم بالومشةةّية االنجالةةة 
اا ات الحرّ ة ااألخو  االةاااا ث يوول  :(40)اليي ت يح اطّ 

يوَتْمِشي َنَطابةء َجْةش األعيـِي.  .. على ُتءاب أرض ِبالـِ

 ُتدن س َحدَّيِتِه الطَّيِهءة... تفت ش كل الدةطت

 وتقتل أنفيليي الييئمةن... وتطاـن زوجيتيـي الصيبءات

م رأس المءيِض مؤخءة الديدقة ة  وتهش 

 وتسءق حليَّ الحءائء... وتهدم سقف الدةطت على اآلميةن

 (41)... خسئت فءنسي... خسئت

شةةاارنا خالةةد خابيةةة الةةجت ييويةةف بشةةعرف انةةد ال يةةا  الفاا ر ةةة الةنااةةلة)اةيلة بوميةةدر(اب والتها اهةةجا 
 بعنوان أانية قلى اةيلة:

 اي جمةلة  اينسةمًي في خمةلة

 من ُربى)أوراس( اسءي... عدء أنحيا الجزائـء

 قد مضى اسدح في األجطاا... اجتيز اليجــطم
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 الدططلة... وأهيزيج الكفيححيماًل في نة ه أشذاا 

ـت أصداَاهي كل الدطيح  وأغيني من جءاح... رَـّ

 (42)وبهي في كل سيح.ظلَّ اشدو كل شيعء... 

 ث اتةةدااي 1967يونيةةو  5اهةةي النكاةةة اليةي مّلةةت باألمةةة العربيةةة اةةي  : حــءب الخــيمس مــن ةطنـــةه:3
لوةةد كانةةت صةةدمة الشةةاار الليبةةي اليةةي لةةم  الةةراا االيفابيةةة االخةةجالن الةةجت اةةمح الشةةعور الوةةومي العربةةيث

تاةيوا  مةا مةةدثث مةا اصةة ك الةدكيور الةةي اهةةي خشةةيم اةي ايةةش الها ةةة الةةى الة و ةين الليبيةةين:"لكن 
َ  بهةةةاث لوةةةد  ةةةد  الاةةةيينات مةلةةةت معهةةةا مةةةا مةلةةةت مةةةن كارثةةةة يونيةةةوث اكةةةان الشةةةعرا  اةةةي ليبيةةةا أال مةةةن ص 

مةد ليصةّد  مةا مةدثث ايةر أن الشةاار الةوااي يعلةم خااات الها ةة العوول ااّيوت الن وس الم ي ةن أ
لةم ي ةن ياطتةك الةى ماةيوى الةاة الية الووميةة ا حراةك أن يظة  اةي  -رام اسيو لك الةةداي -أن اطنك

 "ث يوول الشاار ابد الا   ال ااني (43)أراك األادا  سب  الكارثة امةا  الكيان الصهيونيثثث
... هيهيمي قلُت آه... اي مايوية... فيشءب  وض  يجع الدغيَّ

 وهيمة الحسةن في اإلنيا جيثةة... مي قلت آه اي مايوية

ِم آتةة  لكييي َحَفْءُتَهي كتدتهي في الييصةة... إـانة مخضطبة بيلدَّ

)  مي قلُت آه.. لكن... في لةدةي... في صمتهي الططيل ي) زييـْ

ك الامالق... في بةيـر الءمـيـ...و... الشاـب  تحءَّ

 (44)ـمشق.. في وهءان..في بغداـ... مي قلـُت آهفي 

أما الشاار ابد الباسح الّدالل اود رأى أن اةي الها ةةة اوابةا  لنمةة تاةيحوكث ألنهةا اّرطةت اةي أمفاطهةا 
 ااّلت أمورها من ليه أه   للواليةث اكانت الكارثةث يوول:

 إةـِه َاي نـيرق.. ةـي رب الفتطحــيت الاظةمــة

 مـي عدنـي صقــطراً -غفءانـك-أحفـيـكنحــن 

 نــزرع اآلفـــيق أمجــــــيـًا وزهـــــطاً 
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 فدحــق الفتـــح والتيريـخ... ال تشفــق علةيــي

 نحن أولى بيلهزيمـة... ميذ أمَّءنـي على الجةـش "مشةءا"

ة" وبأنفيس "رجةلة" إاِه اي نيرق   (45)اقتل اللةل على أنَّيِت" وـر

اايرهم الك ير مةةن ت ةاالوا مةش هةجف الويةية ب ة  ااةدانث هةجف النكاةة اليةي تركةت مانةا  اةيوةا  اةي كة  
يل ث امرار  اي ك  ملغث الم ياي ش الشعرا  الليبيين أن ييخّلصوا من اوها الك ية ث قلةى ايةا ش مةرب 

كةان الةدااش الوةومي لوةد : الطحدة الاءبةــة: 4  ث اما أتى اي ذيولها من أمداثث 1973رميان أليوبر 
طا ةةةةا  هةةةو الةةةجت اعةةة  الشةةةعرا  الليبيةةةين يلي ةةةون مةةةول الويةةةايا العربيةةةة كاالسةةةيعةار اني ةةةاليث اييةةةية 
الاةة ين اثةةةور  الفاا ةةةر امعركةةةة بةةةور سةةةعيد امعركةةةة ماةةيلون اةةةي سةةةور ا االومةةةد  العربيةةةة امةةةرب يونيةةةك 

عر العربي الحدي ث اال ااني م    ي صح اايرها من الويايا العربية األخرى اليي تش   طيوانا  يوميا  للش
الةةةى نحةةةو أل ةةةر ااةةةوما  اةةةن طبيعةةةة أراميةةةك العربيةةةةث ااايةةةااخف ب صةةةاليك ااةةةجارف اليةةةاربة اةةةي تةةةةيمث 
اارابيةةك اليةةي تةةداغ اةةي شةةر انك بد "ربيعةةة"ث اذلةةك اةةي معةةرل شةة واف الدا ةةةة مةةن هةومةةك العامةةة اليةةي 

رها األاااع العربية العامة اما يراف من خنوع اذل تيص  بش   أا برخر بانناان العربيث اتفع  محو 
 اانيكاسث ا اّلم بةا مدثث ايوول: 

 أم عمءو. ولدتيي... من نفيايت"تمةم" ورمتيي في مجيعيت ربةاة

 "كءبالا"  عءفتيي قينع... الهيِم قدامًي...

 (46)وأرانـي أحمــل الةـطم... جذوعـه

 يدين االن صال بين مصر اسور اث اندما ت عنلةا أن الشاار أبوالواسم بوطّية 
الراعّيةةةة باليحةةةالف مةةةش االسةةةيعةار اةةةد الةةةوط العربيةةةةث ا لةةةدر مةةةن ال اةةةةير لهةةةم ب مةةة  األمةةةة ايصةةة هم 

 الشاار بالعةالة االلدر ا نجرهم باو  الةصيرث ايوول:
 الَمْجُد لألوَنيِن َاي َسمةءة.. ال تأبِهي للطغمة الحقةءة... ال تحزني

 الـزوال... لةـس لهـي بأرضيــي مجـــــيل مصةـءهي

 فشاديي المييضل الايةد... لن استكةن... لن ةيحيي لطغمة الادةد

 للحيقدةـن... من غدروا بشاديي األمةـن... وأنفئـطا األنـطار
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 (47)قد خيلَف األْعَداا... وآثَء الثَّءاا... َفْلَةْيَتِظـء َمِصةـْءُه الفييا

  اي ليبيةا ب مةة اامةد  ااطةنت اامةد امصةير اامةدث امةن هةجا الةن لةغ تنةاالوا الويةايا اه جا تمن الشعرا
العربيةةةة بوصةةة ها ييةةةاياهمث اكانةةةت تني ةةةي مةةةن شةةةعرهم النةةةواخع انيليةّيةةةةث ارسةةةةوا بهةةةجا الشةةةعر خارطةةةة 

ا ث الرااّية اديد  يفرت ايها الني  ا رات ال راتث اتوو  الى اة ااها الوةاهر  ابلةداطث اطةرابله اصةنع
اطمشةةغ ابيةةراتث امي ةةا ا ااةةا اكةة  الةةةدن العربيةةة اليةةي شةةهدت امةةد  العةةرب أا ت ّفةةرت منهةةا ال ةةورات 

أمةةيهم اااشةةوا أارامهةةا اأماانهةةا ااةةّف   وارتدطــطا بقضــياي ااالني ااةةات مةةن أاةة  اةةا  العةةرب اكةةراميهمث
موايف اطنّية ايومّيةث شعرهم ماير  األمة منج الخةاينيات بةا اي تلك الةاير  من انيصارات اهاا مث ا 

 (48)اما كان ينب  بك الوادان العربي من أماسيه امشاار قخا  تلك األمداث االةوايف
ـــة:   ــثً: القضــياي اإلنسينة  تاةةيةد الويةةايا انناةةانية اةةي الشةةعر الليبةةي يواهةةا مةةن الةبةةاطئ  الفصــل الثيل

ن االسةيعةار نهبةا  اذل اةي أت م ةان الوطنّية االوومّية اليي ترى أن الظلم للم اةي كة  خمةان ام ةانث اأ
اخمانث اهجا ما اع  الشةاار الليبةي انناةان يلنةي طاايةا  للاة   من ةرا  مةن الحةربث تمة   اةي أن تعةي  

 انناانَية كلها اي أمن ااسيورار بعيدا  ان الظلم ااوايبكث يوول الشاار الي ال ييورت:
 ًي سـْطَف َتْسُقـطَةـي َمـْن َظَلمـَْت األْبِءَيـيا... أنـَت حقـ

َميا أنَت حقًي َسْطَف َتْسُقط.. ِمْثَل أْوَرَق الَخِءْيف  (49)فِي ِبَحيٍر ِمْن ـَ

اكةةان مةةن ال بيعةةي أن تةةرتبح مركةةة النيةةال الوةةومي اةةي الةةوطن العربةةي بحركةةات اليحةةّرر الةةوطني اةةي 
العنصةةرّ ة اةةي الواليةةات الةيحةةد  أار ويةةا اتسةةيا اأمر  ةةا ال تينّيةةةث اأن تيعةةاطف مةةش مركةةات الك ةةاا اةةد 

األمر  ّية ااي انوب أار ويا اايرها من أااا  العةالمث اأن تيفةااب اتي ااة  مةش طاةوات الاة   ااألمةن 
الةناهية للحراب االيفارب الجرّ ة االيشّرط االفوع اال ورا ألن تلك الحركات كانت تش   طاةا  للك ةاا 

د اسةةي ثرت هةةجف الويةةايا اهيةةةا  شةةعرا  ليبيةةا الةةجين انيةةةوا قلةةى العربةةي اةةد االسةةيعةار ب ااةةة أنوااةةكث ايةة
الوايعّية اصارت تشّ   اانبا  بارخا  اي رؤ يهم الاياسّية انظرتهم للعالم من مولهمث افاطت ير حيهم بةا 
لةةانوا يعةةانوف ائمااسةةهم بيلةةك الشةةعوب الةوهةةور ث انةةاطاا باليعةةاان بيةةنهم بصةةر  النظةةر اةةن االخي اةةات 

هرّ ةةة اليةةي ال ينبلةةي لهةةا أن توةةف مةةاااا  بةةين البشةةر مةةن أاةة  االليوةةا  الةةى الصةةعيد انناةةاني ايةةر الفو 
 الجت يومدهمث يوول مان صالح:

 َحِدْةَدتـي اَل َتةأِسـي إْن ُكيـُت مـن باةــد

 إْن كيُت من )بكةن( أو)عمين(... ألنيي إنسـين
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 حدةدتي ألنيي إنسين... أكفء بيلحدـو واألونين... 

 (50)ائمًي أغيةتي السالم... للايلم الماذ ب الحةءانـو

امةةن بةةين الشةةعرا  الةةجين نةةاطاا بالحرّ ةةة اراةةَش صةةوتك ب)ال( للةعاهةةدات اليةةي تكّبةة  الحر ةةات ا)نعةةم( ال 
يوولهةا قالح لك ةةاا الشةةع  أينةةا كةةان اااةةد أبةي  أ  أسةةوطث ذلةةك الك ةاا الةةجت يةة طت ثةةارف بةةاألرااا امةةد 

 يوول أمةد رايغ:  الايف من أا  الحغث
ـيرم الفــء واَل ُمَايهــدة إالَّ إذا ُكِتَدـــتْ   هـي ِبمـداـ الصَّ  بُيـط
ثطَهـي َعلَى الَديِغـي ُمَسـَءة   (51)بكل أروَع في َسيِح الَطَغى َنْجـدِ  َفأرَّ

الةعجبين اةي األرل أمحا الشاار محةد الشل امي الجت كان قمااسك مره ا  بحي  اميين يلبك م يين 
مةةةةةن اةةةةةحايا الةةةةةب   ااالسةةةةةيل لا لي كةةةةةد أن الةاةةةةةيوب  سةةةةةي ون لهةةةةةمث اأنهةةةةةم سةةةةةي وران الةةةةةى ال لةةةةةا  
ةةةون كبر ةةا  الةيل رسةةينث ا  ةة ران ألاالطهةةم اتبةةا هم  اسيداسةةون ب يةةدامهم الحاايةةة صةةلف الفبةةابر  ا ح ّ 

 ا عيدان مفد أاداطهم:
 الُحفــَية ِحْةَيَمي ُةْزَحـُم َقْلِدـي... ِبَمـالةةنَ 

 آه َكْم َاْحلـُم َهذا الَقْلــُب... َاْسَتْشِاــءُ 

 َوْقَع اْلَقـدَم اْلَحيِفي على َوْجـه األبـد

ططة الَفيِجء... فِي ُكل  َبَلد  (52)وبطْجه السَّ

ااندما ألويت الونبلة النوات الى مدينة هيراشيةا اميين الشةاار ماةن صةالح اةي مة  امواسةا  هةجف 
الةدينةةةة الناخاةةةة الةحيريةةةة بنيةةةران الراةةة  االةةةةوت معلنةةةا  تيةةةامنك انناةةةاني معهةةةاث امنةةةدطا  بيلةةةك الوةةةوى 
الةايبّد  الااراة للشر االه ش االدمارث امحييةا  صةةوط الةدينةة الةنكوبةة اةي ااةك طيةران العةدا اللاشةمث 

 الجت اسيةّر تذاف مّيى بعد ال ااعة من تثار الي اا  النواتثيوول:
 ءوِشْةَمي.. آه َاي حدي... َاي َجْءحًي َةْيِزُف ِفي َقْلِديِهة

 َاي ُحدًَّي َلم ُةطلد َقْط... في ُمهجـة ُمَغـَءٍم َصـب  

 أَني آٍت... آٍت َاي ُحدي... هةءوشةمي آه اي حدي

 خةءاتك مي كيَنْت َةْطَمًي... َنْهَدًي ِلُذَبيب الُمْغتِصب
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 ُمطرقة... األْسَطاِر مساءة الغَضببيأَلْمِس وأنِت 

 تحِمةَن حُقل الزيُتطن... 

 زرعـطا في قلدـِك نةءان الشهطات وإشايع الءعب

 لِكيَِّك صيمـدة الاةيةـن... وقفـِت ِبَقلـٍب ملتهـب

 في َوْجه الطَّيغطت ووجه... الطَّيعطن وتَجيرب الحءب

ـْلِب َكُصمـط اسـطع وعْةيـيه... حبٌّ    (53)وُيَطيـر للصَّ

اايرف من الشعرا  الجين تيبعوا تثار هجف الة سا  كالشاار خالد خابّية اايرهم تيامنا  مش شع  اليابان 
 امواسا  ألن اهم من الدمار ن اك الجت م ح بليبيا ائن اخيل ت طر  الةوت االيعجي ثثث ث

الةةوطن العربةةي خاصةةة االعةةالم بعامةةةا ألن ات ةةاالوا مةةش كةة  الةعةةجبين اةةي  وهكــذا تضــيمن شــاءاا لةدةــي
ال لا  هم ال لا  اي ك  خمانت ام انث ا ظهر ال ااية اندما تيهّية  لظةرا  الةواةواّية لظهةورفث اوةد 
ي ون ال ااية)هواللو( أا) انكياخان( أا)هيلر( أا السيعةار أا انمبر الية أا الصهيونّيةث األسةا   ال 

  ال تخيلةةةةف: الشةةةةرار اال فةةةةورث الحرابثاللصوصةةةةّيةث سةةةة ك الةةةةدما ث تعنةةةةي شةةةةي ا  لكةةةةن الةةارسةةةةة الوةةةةجر 
الاةةل ثانبامّيةث انيهةةةاش الةودسةةاتث قذالل الشةةةعوب كّلهةةةا انيهالةةات اةةةد انناةةةانث اهةةي لياةةةت ييةةةية 

 الشعرا  الليبيين ب  ك  ليبي يعيّا بوطنك اارابيك ائناانييك ي من بالحرّ ة االا   االعدل اا مانثثث ث
 الخيتمـــة

لود اليا  شعرا  ليبيةا بويةايا الةوطن ااألمةة اانناةانث ااي ةوا مويةف الةرا  مةن كة  مةا مةن شة نك أن   
يةةةه كراميةةك أا يهةةّدط ماةةيوبلكث ميةة  أطانةةوا الةةارسةةات ايةةر انناةةانّية االفةةرا م اليةةي ارتكبةةت اةةي 

ثث ث األن أيةنةةا كةةانوا امي ةةةا ااةةدااث(54)موةةك امةةغ كةة  قناةةان أا نالةةت مةةن موةةك امةةغ الةظلةةومين
شعرا  ليبيا يد ت ورت م اهيةهم من الحلم بال ور  قلى الداو  الةباشر  لليلييرا ألنها م ل  اطنةي 
ملةةح انةةدا  شةةعبي ننوةةاذ الةةب ط االعبةةاط اتحر رهةةا مةةن اسةةيبداط الاةةل ة مهةةةا كانةةت اتكةةون اةةي أت 

أاة  الةظلةومين اللحر ةة م ان سوا   اطنةك أا أميةك العربيةة أا قناةانييك اةي كااةة أنحةا  العةالم مةن 
 االحيا  الكر ةةثثث ث

 : من خ ل طراسينا لويا الشعر الليبي نخل  قلى النيا ف اليالية:اليتيئــج 
اتيةح لنةةا أن الشةةعر الليبةي يةةد اتاةةم بةةالوو  االصة بة اال صةةامة االليونةةة اةةي الويةت ن اةةك افةةا  اةةي  :1

 ميناال الفةيشث 
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الى الرام من معانات الشةعرا  اةي ذلةك الويةت قالح أنهةم تة نةوا مةن قبةراخ أهةم الويةايا اليةي يعانيهةا  :2
 انناان سوا   اي اطنك أا اي ارابيك أا قناانييكث

تبّين لنا أن الع ية بين الال ة االكلةة معود  اميوتر  اال تص  قلى نييفةث اهةي اةي تعةارل طا ةما  :3
د قبوا  ما هو يا م ب   للةك ابشاايكث االكيابة تاعى قلةى قخالةة مةا هةو يةا م ألن سل ة الحالم تر 

 ثاصوال  قلى ما يف  أن يوو 
اتيةةح لنةةا أن الةةةدااش الوةةومي طا ةةةةا  هةةو الةةةجت اعةة  الشةةعرا  الليبيةةةين يلي ةةون مةةةول الويةةايا العربيةةةة : 4

معركةةةة ماةةةيلون اةةةي لاالسةةيعةار اني ةةةاليث اييةةةية الاةةة ين اثةةةور  الفاا ةةةر امعركةةةة بةةةور سةةةعيد ا 
سةةور ا االومةةد  العربيةةة امةةرب يونيةةك اايرهةةا مةةن الويةةايا العربيةةة األخةةرى اليةةي تشةة   طيوانةةا  يوميةةا  

 للشعر العربي الحدي ث
تبّين لنا أن الويايا انناانية تايةد اي الشعر الليبي يواها من الةباطئ الوطنّيةة االوومّيةة اليةي تةرى  :5

انث اأن االسيعةار نهبةا  اذل اةي أت م ةان اخمةانث اهةجا مةا اعة  أن الظلم للم اي ك  خمان ام 
الشاار الليبي انناان يلني طاايا  للا   من را  من الحربث تم   اي أن تعةي  انناةانَية كلهةا اةي 

 أمن ااسيورار بعيدا  ان الظلم ااوايبكث
 المصـيـر والمءاجـع:

الةنشةةةةةةةةةةة   العامةةةةةةةةةةةة للنشةةةةةةةةةةةر االيوخ ةةةةةةةةةةةش  األاةةةةةةةةةةةةال الشةةةةةةةةةةةعر ة الكاملةةةةةةةةةةةة الي صةةةةةةةةةةةديي ابةةةةةةةةةةةد الواطر :1
   ث1985 1اانا نثطرابله و

  1ميةةةةاتي اةةةةي الشعر( صةةةة ا ابةةةةد الصةةةةبور الهي ة العامةةةةة الةصةةةةرّ ة للكيةةةةاب و(األاةةةةةال الكاملةةةةة :2
 ث1993

  ث 1972 1أنشوط  الحان العةيغ محةد الشل امي منشورات اي  ارسالةثطرابله و :3
  ث 1947: 1ل ي  األشه  م بعة الهوارتثمصر وبرية العربية أمه االيو  محةد ا :4
  ث1988  5الباراطت را د الشعر الحدي  شويي ايف طار الةعار ثالواهر  و :5
  ث1963 1بعد الحرب مان محةد صالح طار النشر الليبية و :6
  ث1971 2ت ور األطب الحدي  اي مصر أمةد هي   طار الةعار ثالواهر  و  :7
ربيةةة اةةي الشةةعر الليبةةي الةعاصةةر نفم الةةدين االةة  الكي  منشةةورات الةةدار العربيةةة اةةجار الوومّيةةة الع :8

  ث1987  1للكياب و
 طيوان أمةد الشار  الي مص  ى الةصراتيثطت :9

  ث1966  1طيوان أمةد ال ويك مان طار الةعار ثمصر و :10
 طيوان أس ار الحان الةيي ة الي ال ااني الةفةواة الشعر ة الكاملةث :11
  ث1986 1طيوان أن اس الربيش راشد الابير الانوسي الة ي  اليفارت لل بااةثبيرات و :12
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  ث 1962طيوان بعد الحرب مان صالح طار النشر الليبيةثطرابله  :13
طيةةةةةةةةةوان الحنةةةةةةةةةين الظةةةةةةةةةامي الي محةةةةةةةةةةد الرييعي منشةةةةةةةةةورات الشةةةةةةةةةركة العامةةةةةةةةةة للنشةةةةةةةةةر االيوخ ةةةةةةةةةش  :14

  ث1979  1اانا نثطرابله و
  ث1972طيوان خ وات يل  الي ال ييورت رمومة طار الكياب العربيثطرابله  :15
طيوان ) رايةغ شةاار الوطنّية( َاَةَعةك  بعنايةة محةةد الصةاط  ا ي ي منشةورات طار الةعار ثمصةر  :16

  ث1959 1ج 
  ث1972  1طيوان خاار د اي البة ص يح ابد الةفيد الوةوطت صالح و :17
خالةةةةةةةةةةةةةةد خابّية منشةةةةةةةةةةةةةةورات اخار  اناةةةةةةةةةةةةةة   اال وااةةةةةةةةةةةةةةة  قطار  ال نةةةةةةةةةةةةةةون  طيةةةةةةةةةةةةةةوان الاةةةةةةةةةةةةةةور الكبير :18

  ث1968 2اال وااةثطرابله و
  ث1965طيوان صرخة الي صديي ابد الواطر م ساة الةعار ث  :19
  ث1981 1طيوان )نةاذج( مان الاوسي منشورات الدار العربية للكياب و :20
د رايةةةغ الةهةةةدات االحركةةةة األطبيةةةة الحدي ةةةة رايةةةغ شةةةاار الةةةوطن) طراسةةةة اةةةن الشةةةاار الليبةةةي أمةةةة :21

   طبااة انيرنيت مال ا لييدث1976 3بليبيا( خلي ة محةد  اليلياي و
شةةةةةعرا  مصةةةةةر ابي ةةةةةاتهم اةةةةةي الفيةةةةة  الةااةةةةةي اّباس محةةةةةةوط العّواط منشةةةةةورات م يبةةةةةة النهيةةةةةة  :22

 الةصر ةثالواهر  طثتث
طثاول محةةةد الصالح منشةةورات طار الشةةعر الحةةدي  اةةي ليبيا)طراسةةة اةةي اتفاهاتةةك اخصا صةةك(  :23

  ث2002الةعار  انس ندر ة 
 ا ر األرل معين باياو منشورات طار الةيدانثطرابلهثليبيا طثتث :24
 ااي اا  أندلاّية ابد الباسح سليةان الّدالل طار ال يح لل بااة االنشرثطرنة طثتث :25
  ث1971اليوبر 1اان فر البركان أبو الواسم بوطّية و :26

 الدورييت والمجالت:
طثالةةةةةةةةةي اهةةةةةةةةةةي  6الشةةةةةةةةةعر الليبةةةةةةةةةي امعركةةةةةةةةةة اليحر ةةةةةةةةةر الوطني مفلةةةةةةةةةة ال صةةةةةةةةةول األربعة العةةةةةةةةةدط :1

  ث1979خشيم ابر  
  ث1973طرابله 9العدط-العاشغ مان صالح الكياب الشهرت أانية  :2
  ث1992خر ن  3العدط 11الكيابة ااالسي نا  اد ما هو يا م منا مينك اصول الةفلد :3
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 الهطامش:
                                                 

رايةةةغ شةةةاار الةةةوطن) طراسةةةة اةةةن الشةةةاار الليبةةةي أمةةةةد رايةةةغ الةهةةةدات االحركةةةة األطبيةةةة الحدي ةةةة  (1)
 ث34  طبااة انيرنيت مال ا لييد   1976 3بليبيا( خلي ة محةد  اليلياي و

 ث165   1988  5الباراطت را د الشعر الحدي  شويي ايف  طار الةعار ثالواهر ث و (2)
اسةةةة اةةةي اتفاهاتةةةك اخصا صةةةك( طثاول محةةةةد الصالح منشةةةورات طار الشةةةعر الحةةةدي  اةةةي ليبيا)طر  (3

 ثبيصر  ياير259   2002الةعار  انس ندر ة 
: 1نوةةةةةةة   اةةةةةةةن: بريةةةةةةةة العربيةةةةةةةة أمةةةةةةةه االيو  محةةةةةةةةد ال يةةةةةةة  األشةةةةةةةه  م بعة الهوارتثثمصةةةةةةةر و (4)

 ث285   1947
 ث152   1971  2ت ور األطب الحدي  اي مصر أمةد هي   طار الةعار ثالواهر  و (5)
شةةةةةةعرا  مصةةةةةةر ابي ةةةةةةاتهم اةةةةةةي الفيةةةةةة  الةااةةةةةةي اّباس محةةةةةةةوط العّواط منشةةةةةةورات م يبةةةةةةة النهيةةةةةةة  (6)

 192الةصر ةثالواهر  طثت  
اجار الوومّيةة العربيةة اةي الشةعر الليبةي الةعاصةر نفم الةدين االة  الكي  منشةورات الةدار العربيةة  (7)

 ث15   1987  1للكياب و
 ث260-259ل محةد الصالح الشعر الحدي  اي ليبيا طثاو  (8)
 ثبيصر  ياير263الشعر الحدي  اي ليبيا اول الصالح  (9)
الحنةةةةةةةةةةةةةين الظةةةةةةةةةةةةةامي الي محةةةةةةةةةةةةةةد الرييعي منشةةةةةةةةةةةةةورات الشةةةةةةةةةةةةةركة العامةةةةةةةةةةةةةة للنشةةةةةةةةةةةةةر االيوخ ةةةةةةةةةةةةةش  (10)

 ث48-47   1979  1اانا نثطرابله و
 ث61   1962طيوان بعد الحرب مان صالح طار النشر الليبيةثطرابله  (11)
 ث83   1972  1ان خاار د اي البة ص يح ابد الةفيد الوةوطت صالح وطيو  (12)
 ث157الحنين الظامي الرييعي  (13)
 ث11الةصدر ن اك  (14)
  1ميةةاتي اةةي الشعر( صةة ا ابةةد الصةةبور الهي ة العامةةة الةصةةرّ ة للكيةةاب و(األاةةةال الكاملةةة  (15)

 ث99  1993
 ث20طيوان بعد الحرب مان محةد  صالح   (16)

 ث154الحنين الظامي  الرييعي  (17
 ث163   1965طيوان صرخة الي صديي ابد االواطر م ساة الةعار ث  (18)
 ث113-112رايغ شاار الوطن خلي ة اليلياي  (19)
 ث106الحنين الظامي الي الرييعي  (20)
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و   ان: الكيابة ااالسي نا  اةد مةا هةو يا م منةا ثن296الشعر الحدي  اي ليبيا اول الصالح  (21)
 ث103   1992خر ن  3العدط 11مينك اصول الةفلد

 ث24   1972 1أنشوط  الحان العةيغ محةد الشل امي منشورات اي  ارسالةثطرابله و (22)
الاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور الكبير خالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد خابّية منشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورات اخار  اناةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   اال وااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  قطار  ال نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون  (23)

 ث84   1968له اال وااةثطراب
 ث34رايغ شاار الوطن  (24)
 ث33رايغ شاار الوطن خلي ة اليلياي  (25)
 ث333الشعر الحدي  اي ليبيدثاول الصالح  (26)
 ث12ا ر األرل معين باياو منشورات طار الةيدانثطرابلهثليبيا طثت   (27)
 ث27اجار الوومّية العربية نفم الدين الكي   (28)
 ث71ر  الي مص  ى الةصراتي طيوان أمةد الشا (29)
 ث72   1966ث1  1طيوان أمةد ال ويك مان طار الةعار ثمصر و (30)
 ث93-92طيوان أمةد ال ويك مان  (31)
 ث108-107طيوان أمةد ال ويك مان  (32)
 بيصر  40-39اجار الوومّية العربية نفم الدين الكي   (33)
َش بعنايةةةةةةةةةةة (34) ة  ة محةةةةةةةةةةةةد الصةةةةةةةةةةةاط  ا ي ي منشةةةةةةةةةةةورات طار طيةةةةةةةةةةةوان ) رايةةةةةةةةةةةغ شةةةةةةةةةةةاار الوطنّيةةةةةةةةةةةة( ا 

 ث  58  1  ج1959الةعار ثمصر 
الاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور الكبيرا خالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد خابّية منشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورات اخار  األاةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   اال وااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  قطار  ال نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون  (35)

 ث57   2   و1968اال وااةثطرابله طياةبر
 ث132رايغ شاار الوطن خلي ة اليلياي  (36)
 ث73   1986 1ي الة ي  اليفارت لل بااةثبيرات وطيوان أن اس الربيش راشد الابير الانوس (37)
 ث47   1981 1طيوان )نةاذج( مان الاوسي منشورات الدار العربية للكياب و (38)
 ث89   1966 1 ( و1960طيوان أمةد ال ويك مان) نظةها الشاار اي نواةبر  (39)
 ث353الشعر الحدي  اي ليبيا اول الصالح  (40)
األاةةةةةةةةةةال الشةةةةةةةةةعر ة الكاملةةةةةةةةةة الي صةةةةةةةةةديي ابةةةةةةةةةد الواطر الةنشةةةةةةةةة   العامةةةةةةةةةة للنشةةةةةةةةةر االيوخ ةةةةةةةةةش  (41)

 ث148-147   1985 1اانا نثطرابله و
 ث53  1968طيوان) الاور الكبير( خالد خابية منشورات اللفنة العليا لل نون اا طاب  (42)
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طثالةةةةةةةةي اهةةةةةةةةةي  6الشةةةةةةةةعر الليبةةةةةةةةي امعركةةةةةةةةة اليحر ةةةةةةةةر الوطني مفلةةةةةةةةة ال صةةةةةةةةول األربعة العةةةةةةةةدط (43)
 ث368نو   ان: الشعر الحدي  اي ليبيا اول الصالح  69   1979خشيم ابر  

 ث109طيوان أس ار الحان الةيي ة الي ال ااني الةفةواة الشعر ة الكاملة محةد مندار   (44)
 ث20-19اسح سليةان الّدالل طار ال يح لل بااة االنشرثطرنة طثت  ااي اا  أندلاّية ابد الب (45)
 ث44طيوان الي ال ااني  (46)
 ث41   1971اليوبر 1اان فر البركان أبو الواسم بوطّية و (47)
 ث380الشعر الحدي  اي ليبيا اول الصالح  (48)
 ث105   1972طيوان خ وات يل  الي ال ييورت رمومة طار الكياب العربيثطرابله  (49)
 ث72   1963 1بعد  الحرب مان محةد صالح طار النشر الليبية و (50)
 ث42اجار الوومية العربّية نفم الدين الكي   (51)
 ث36   1972 1أنشوط  الحان العةيغ محةد الشل امي منشورات اي  ارسالة طرابله و (52)
 ث51-50   1973طرابله 9العدط-أانية العاشغ مان صالح الكياب الشهرت  (53)
 ثبيصر  يايرث413الشعر الحدي  اي ليبيا اول الصالح  (54)
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 البيان الختامي
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 أجمعين الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه

 أساتذتنا الفضالء
 ضيوفنا األعزاء
 الحضور الكريم

لقد ظهر الشعر الليبي الفصيح منذ زمن بعيد يعود إلى أيام الفتح اإلسالمي لليبيا ومر بتحوالت 
وتطورات وتقلبات؛ لذلك كان من الواجب علينا دراسة هذه الشعر بجميع أطيافه ومن هنا جاءت الفكرة 

 وكذا الباحثون, فيه يتدارس أن منه أريدوقرر قسم اللغة العربية وآدابها إقامة هذا المؤتمر الذي 
 ثم أغواره, ويسبروا آفاقه, يستشرفوا وأن وقضاياه بموضوعاته الفصيح الليبي بـــالشعر المهتمون 

 وتضعه األدب لهذا والدارسين الباحثين جهود تتوحد وأن والمتخصصة الجادة الدراسات حوله توضع
 السعودي أو الجزائري  أو مصري ال األدب مثل مثله األخرى, العربية اآلداب بين به الالئق مكانه في
 األخرى. العربية اآلداب من غيرها أو

وقد اقتضت طبيعة موضوع المؤتمر أن تنظم أعماله في خمس جلسات, في كل جلسة عدد من 
   م بمبنى بيت الثقافة بالزاوية. 2018نوفمبر  6و  5متواصلين يومين األوراق, ألقيت على مدى

فكل الشكر والتقدير ألساتذة قسم اللغة العربية وآدابها الذين اعتنوا بتقييم البحوث المقدمة من المشاركين 
 وتدقيقها بما يخدم أهداف المؤتمر.

تقدير لدار الكتاب التي فتحت أبوابها وكل الشكر والتقدير للقائمين على بيت الثقافة بالزاوية, والشكر وال
لنا مرحبة بنا والشكر والتقدير أيضا لشركة الزاوية لتكرير النفط لما قدمته من يد العون لنا والشكر 
والتقدير كذلك للمجلس البلدي لبلدية الزاوية رئيسا وأعضاء وال ننسى مديرية أمن الزاوية ودورها الفعال 

 في استتباب األمن.
 



     اتــــــــــــــــــتوصيال

 
   6/11/2018 -5 جامعة الزاوية -المؤتمر العلمي األول بقسم  اللغة العربية بكلية اآلداب 

  

491 

 اتالتوصي
 

 بسم هللا 
والصالة والسالم على أشرف األنبياء محمد أفضل من نطق بالضاد وقال: أنا عربي من العباد عليه 

 أفضل الصالة وأزكى السالم.
 أما بعد: 
الشعر  كلية اآلداب جامعة الزاويةب المؤتمر العلمي الدولي األول لقسم اللغة العربية وآدابهاتوصيات 

و  5ل يومي ـــــــــــال, المنعقد خالشعر الليبي تمّيز ورقيتحت شعار  موضوعاته وقضاياهالليبي الفصيح 
 م2018نوفمبر  6

باالعتناء  كلية اآلداب جامعة الزاويةب العلمي الدولي األول لقسم اللغة العربية وآدابها يوصي المؤتمر
وقضاياه, كما يوصي المؤتمر فنونه وأغراضه وتدارس  باألدب الليبي عامة وبالشعر الليبي خاصة

كذلك بإقامة المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل حول هذا األدب وتشجيع البحاث وطلبة 
الدراسات العليا بالجامعات كافة على خوض غمار البحث والدراسة لهذا الموروث الضخم الذي مازال 

 يحتاج لمزيد من االستقصاء والتتبع والبحث
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