
  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ةالجمھوری

  وزارة التعليم العالي و البحث العلـمي

  - مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس 

  والفنونالعربي  األدبكلية 

  الدراسات األدبية والنقديةقسم                     

  النقد الحديث والمعاصر: تخصص

  

 : ألدب العربي الموسومة بالماستر في ا لنيل شهادة تخرجمذكرة 

  

 

  

  

  

  

  

 :تحت إشراف                                                   : تینالطالب إعــداد 

  

 

 

 

  

 

 

 - بحري حیاة 

 - دركي فتیحة 

  بوزید نجاة .د -

 قصیدة محمود درویش

دراسة اسلوبیة عیونك شوكة في القلب  

2018/2019: السنة الجامعیة   



  إهداء

إلى النفس النقیة التقیة المفطورة على ، إلى الروح الطیبة في عالم الملكوت األعلى 

  .الخیر المطوعة على الحلم و الصفاء أمي الغالیة أطال اهللا في عمرها 

إلى الذي علمني أن الدنیا مشاغل و هموم تتطلب منا الصمود ، إلى الذي تشرفت 

  .بحمل اسمه 

أن النجاح أساسه األمل الذي كان مصباحا ینیر دربي أبي العزیز  يإلى الذي علمن

  .الحنون بلقاسم 

إلى من هو في القرب زهرة و في البعد نورا زوجي و توأم روحي و شریك حیاتي 

  .بومعزة عبد القادر و عائلته الكریمة 

إلى من تجري في عروقي دماءهم و تجري في جسدي روحهم إخوتي الذین ترعرعت 

  .من كبیرهم و صغیرهم  بینهم

  و إلى كل من حمل لقب بحري

  .إیناس ، أالء الرحمن ، أسیل ، شیماء ، یونس ، رحاب  : ةإلى رمز البراء

  .إلى الكتكوت أثیر 

  .نوال بومعزة ، قطبیة ، خدیجة ، إیمان ، الیاسة  : و إلى كل فراشات دربي

  .وال أنسى أساتذتي من الطور االبتدائي إلى الجامعي 

إلى ظلي الذي لم یفارقني و التي رافقتني في انجاز هذا البحث أختي في اهللا فتیحة 

  .و عائلتها الكریمة 

  حیاة                                                                         



  إهداء

  

أهدي هذا العمل المتواضع إلى من هي العقل المفكر ، والرأي المدبر ، حیاتها عبرة 

  .أمي الغالیة رعاها اهللا لنا و أطال في عمرها... و كالمها حكمة 

لِّ  َجَناحَ  لَُھَما َواْخفِضْ  ﴿قال اهللا تعلى  إلى أعز شخص في حیاتي أبي العزیز   الذُّ

ْحَمةِ  ِمنَ  بِّ  َوقُل الرَّ َیانِي َكَما اْرَحْمُھَما رَّ 243 اآلیة اإلسراء سورة ﴾َصِغیرا َربَّ  

  .إلى أستاذتي بوزید نجاة 

عبد القادر ، محمد ،  : إلى أغلى ما أنعمني اهللا أختي الصغیرة سمیة و إخوتي

  .جمال ، احمد ، حمید 

و صدیقاتي حكیمة و مریم " حیاة"صدیقتي التي بذلت جهدا كبیرا في هذا العمل إلى 

  .و صفیة 

  

  

  

  

  

  فتیحة  



  تشكرات

  

  

الشكر األول و األخیر هذا هللا عز وجل الذي وهبنا عقول مدبرة و أنار لنا      

السبیل ، ووفقنا في اختیار هذا الموضوع و أعاننا على إتمامه ، فنحمده كثیرا و 

بنا أن نتقدم بخالص الشكر و العرفان الجمیل  نشكره على ما هدانا إلیه ، و یجدر

التي أسرت على أن یخرج هذا العمل إلى النور " بوزید نجاة " إلى أستاذتنا الفاضلة 

كبر من أن یوصف كما نشكرها على توجیهاتها القیمة و مجهوداتنا أو فضله علینا 

  .الكبیرة 

لذین رافقونا في مشوارنا كما نتقدم بالشكر و التقدیر إلى جمیع األساتذة ا      

الدراسي ، دون أن ننسى توجیه شكرنا لكل من جاد علینا و لو بقطرة من بحر 

  .المعرفة من األساتذة 
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 : مقدمة

تعد األسلوبیة من احدث ما تمخضت عنه العلوم اللغویة في العصر الحدیث ،          

وهي التي تعنى بدراسة النص األدبي، ووصف طریقة الصیاغة من اجل استخراج أهم 

الخصائص التي تمیزه بصفة خاصة ، و العصر الذي تنتمي إلیه بصفة عامة ، باعتبار أن 

اء من ناحیة الشكل أو من ناحیة المضمون ، الشعر العربي مر بمراحل تطوریة هامة سو 

وعلیه فان خصائص الشعر لیست ثابتة و إنما هي متغیرة تبعا لتغیر مظاهر الحیاة على 

اختالف مجاالتها االجتماعیة ، و االقتصادیة و الثقافیة و السیاسیة ، وقد شمل هذا التغیر 

مس التغیر البناء الفني  الشكل و المضمون على حد سواء ، أما على مستوى الشكل فقد

للقصیدة لیغیر شكل القصیدة من الشكل الكالسیكي القائم على الوزن التحلیلي و هو ما 

یسمى بالشعر العمودي ، أي الشكل الجدید القائم على السطر الشعري و هو ما یسمى شعر 

  .التفعیلة أو الشعر الحر

ذ ال یعد بالشاعر العربي المعاصر وقد تال هذا التعبیر في الشكل تعبیر المعنى إ       

یكتفي بالحدیث عن القضایا الذاتیة ، وٕانما تعدى ذلك إلى القضایا الموضوعیة ، لذلك نجده 

.                                                        یعالج قضایا تخص الوطن من سیاسیة ، اجتماعیة و ثقافیة و غیرها

بعض قضایا و مشاكل العصر كالحروب و تدني المستوى الثقافي كما یتناول أیضا        

  .و مشكلة الهجرة مستعینا في ذلك ببعض الوسائل لبناء قصیدته
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یحتل الشعر الفلسطیني مكانة هامة في مسیرة الشعر العربي المعاصر عموما، و        

اء المقاومة المقاوم منه على وجه الخصوص ، و لعل من ابرز عوامل اإلبداع لدى الشعر 

تعود إلى المأساة التي تعیشها فلسطین ، حیث شكلت و ال تزال تشكل المادة التي یستوفي 

الذین  نمنها الشعراء مواضیعهم الشعریة ، ویعد محمود درویش من ابرز الشعراء الفلسطینیی

ظهروا في السبعینیات ، كما یتمیز به من شهرة إبداعیة وصلت في السبعینیات إلى كمال 

ضجها ، و ألنه عایش كثیرا من الماسي الفلسطینیة و شاهد بنفسه معظم أصدقائه یسقطون ن

في رحاب الحریة و الكرامة ، لذا كانت رغبتنا قویة في اختیار هذا الشاعر لتفرده و 

خصوصیته في شعر الرفض و المقاومة لالحتالل الصهیوني و االستبعاد بصفة عامة ، و 

ه المقاربة على المنهج األسلوبي باعتباره المنطلق و كذا األساس طبعا كان اعتمادنا في هذ

الذي بنینا علیه موضوع الدراسة ، و بدیهیا جدا فكانت وجهتنا إلى اختیار موضوعنا وهو 

لمحمود درویش ، وقد عملنا على " عیونك شوكة في القلب"دراسة أسلوبیة في قصیدة 

 يمع محاولة الوصول أیضا إلى نوع من التغلغل ف مقاربتها أسلوبیا، لمعرفة خبایاها النفسیة

الجمال األسلوبي لهذا النص الشعري ، وهنا یقودنا الفضول لطرح إشكالیة رئیسیة نتبن تحتها 

كیف یمكن لمستویات التحلیل األسلوبي أن تكشف لنا عند جمالیة : تساؤالت فرعیة منها

رة ؟ وهل یمكننا مسائلة النص عن التعبیر الشعري عند درویش منذ خالل القصیدة المختا

  .طریقها بسهولة و إنسانیة ؟
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وقد كانت لنا جملة من األسباب التي أدت الختیارنا هذا الموضوع ، منها الذاتیة          

المتمثلة في كون األسلوبیة علم جدید و حدیث أردنا أن نتعرف علیه أكثر من خالل هذا 

، وأما األسباب الموضوعیة فتمثلت في ضرورة انجاز البحث حبا منها في التطلع و المعرفة 

مذكرة التخرج للحصول على شهادة الماستر ، وذلك ألنه من المفروض على كل طالب أن 

یعد هذا األمر ، وقد سبق في العدید من الدراسات السابقة التطرق إلى الموضوع الذي قمنا 

ق لیوسف أبو العدوس ، واستعنا أیضا األسلوبیة الرؤیة و التطبی"بتناوله و تتمثل في كتاب 

ببحوث أكادیمیة أخرى ذات صلة بالموضوع ، ومن المعقول أن یصادف كل باحث عراقیل 

في مسار البحث ، وعلیه فقد واجهتنا صعوبة في الحصول على المراجع التي تناولت في 

حمود درویش ، األسلوبیة ، كما أن هناك قلة قلیلة من المراجع التي تطرقت لدراسة قصیدة م

وضیق الوقت بتزامنه مع العمل ، فقد اتبعنا خطة بدأنا من خاللها بحثنا بمقدمة و مدخل و 

فصلین و خاتمة ، تناولنا في المدخل التعریف بالشاعر و أهم أعماله ، أما الفصل األول 

فخصصناه للبحث عن مفهوم األسلوبیة و مستویات التحلیل األسلوبي ، أما الفصل الثاني 

فكان تطبیقیا ، وفیه تطرقنا إلى تحلیل القصیدة أسلوبیا ، وانهینا البحث بخاتمة ضمنتها أهم 

  .النتائج التي توصلت إلیها

" األسلوبیة"ومن أهم المصادر المعتمدة في موضوع البحث ، نذكر منها كتاب         

الخ ...األسلوبیة الرؤیة و التطبیق لیوسف أبو العدوس ، عبد السالم المسدي ، األسلوب و 

.  
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حفظها " بوزید نجاة"و ختاما أقدم بخالص الشكر لفضیلة أستاذتنا المحترمة الدكتورة         

اهللا لما تكرمت به من إشراف على هذه المذكرة ، ولما قدمت لنا من إفادة علمیة و توجیه 

جزیل إلى منهجي ، فمنحتني من علمها ووقتها مع كثرة أعبائها ، كما أتوجه بالشكر ال

األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة ، الذین تجشموا أعباء القراءة ، وصبروا على عناء 

  .المناقشة و التدقیق 
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 . الكتابة الشعرية عند محمود درويش  : مدخل

رة مدرسة تاريخية مشحونة بالوطنية سمت اللغة العربية المعاص درويشيعد محمود    

قول قلوب و ع إلى، وسما بالقضية الفلسطينية سموا منقطع النظير ليدخلها  أشعارهبفضل 

ضوعية مشارقها و حولها بلغة الخاصة و ثقافية المو إلى األرضالماليين من البشر مغارب 

 جميعا . اإلنسانيةقضية الضمير  إلىالثقافة العالمية  أكثرو المتفتحة على 

 ألصيلا اإلنسانيولقد لعب دورا رياديا في رعاية كفاح شعبه و تقديمه للعالم بوجه    

قى ارثه ، وان الحل فسيب اإلنسانيفي صياغة البعد التحرري و  إمكاناتهنته و فنساهم بمكا

تستحق  ، يعتبر حالة متفردة بأسرهالعربية و العالم  األمةالوطني ملهما لشعب فلسطين و 

يل وما بتفاصنصية ، فقد كانت حياته مأزقا وجوديا محكو ال اإلبداعيةمليا في سياقاته  التأمل

 عاش موزعا بين األزمنة و األمكنة و القصائد . حالتاه الشعورية

 : التعريف بالشاعر "محمود درويش"

في قرية "البروة" شرق "عكا" يقول  1941مارس  13هو شاعر فلسطيني ولد في   

" اذكر نفسي عندما كان عمري ستة سنوات ، كنت أقيم في قرية جميلة و  : محمود درويش

 1ة على الهضبة الخضراء ينبسط أمامها " عكا " .هادئة هي قرية " البروة " الواقع

 

       ىمها غالتأثرا مباشرا ، إذ هدمها اليهود و غيروا اس ةتأثرت قريته بالمأساة الفلسطيني

ات فراح يغدو في الغاب 1948و الشاعر صغير السن سنة  األحداث، وقعت هذه  " أحيهود"

 إلىحتى وصل  أقاربهمع احد  أخر إلىتحت دوي الرصاص و القذائف ، ويتنقل من مكان 

ية      " جلسة مع عمه إلى فلسطين حيث أقام في قرلمدة سنة في لبنان ثم عاد  أقاملبنان ، 

 ثانوية ودير األسد " ، وتعلم في مدرستها ثم انتقل إلى ثانوية كفر ياسين ، أتم دروسه ال

 انصرف بعد ذلك إلى العمل و كتابة الشعر .

                                                             
النشر ، للطباعة و رسالن أالشعر العربي الحديث ، دار مؤسسة  أعالمهاني الخير ، محمود درويش ، رحلة عمر في دروب الشعر موسوعة  - 1

 08م ، ص  2007
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و دخل  محمود درويش االنجليزية و العبرية و التزم في شعره بقضية وطنه هذا وقد تعلم 

 سجون إسرائيل عدة مرات .

استطاع أن يحصل على منحة دراسية  1980عمل في عدة صحف عربية ، وفي عام  

في موسكو ، وبعد إتمام دراسته ، لم يعد إلى فلسطين ، و إنما اخذ ينتقل بين العواصم العربية 

.1 

بعد إجرائه لعملية القلب في الواليات  2008أوت  09توفي محمود درويش يوم السبت  

سنة ، شارك في جنازته أالف من أبناء الشعب  67المتحدة األمريكية عن عمر يناهز 

الفلسطيني ، وقد حضر أيضا أهله من كل األراضي وشخصيات على رأسهم رئيس السلطة 

قل جثمان الشاعر محمود درويش إلى رام هللا بعد الفلسطينية " محمود عباس " ، ثم ن

وصوله إلى العاصمة األردنية عمان ، حيث كان هناك العديد من الشخصيات من الوطن 

 2العربي لتوديعه .

 : * السيرة الشعرية

يجمع بينهما عالقة الشاعر بوطنه و  مانقساعدة  إلىقسم النقاد مراحل شعر درويش    

ينية" و بالمنفى و ترك الديار و كل ذلك في ظل عالقته بالذات ، وقد يقتضيه "القضية الفلسط

و هي  األولىالمرحلة  : أقسامثالثة  إلىشعر درويش  3قسم الناقد محمد فكري الجزار .

مرحلة تواجده في الوطن التي تشمل بدايات تكوين الشاعر ووعيه بقضية وطنه و تشكيل 

المرحلة الثانية فهي مرحلة الوعي الثوري و التي  أمااالنتماء لهذا الوطن في ظل االحتالل ، 

حيث الخروج من بيروت و فيها تم تنظيم مشاعر الشاعر التي كانت  1982عام  إلىامتدت 

  اإلنسانيالثالثة فهي مرحلة الوعي الممكن و الحلم  أما،  األولىلديه في المرحلة  قد تكونت

ثالثة مراحل انطالقا من عالقة الشاعر  إلىشعر درويش  4بينما قسم الناقد حسين حمزة .    

كيف انتقل درويش من ماركسية في  أي،  إيديولوجيابنصه الشعري فنيا ، و بخارج نصه 

                                                             
  10-09نفس المرجع ، ص   - 1
 132ص  1881، دار األفاق الجديد ، بيروت ،  1المعاصر ، ط في الشعر العربي اإلنسانيشفيع السيد ، االتجاه  - 2
 423، ص  2001الجزار محمد فكري ، الخطاب الشعري عند محمود درويش ، القاهرة ايتراك للطباعة و النشر و التوزيع ،  - 3
حمزة حسين ، "محمود درويش" ، ظالل المعنى و جرير الكالم "موسوعة أبحاث و دراسات في األدب الفلسطيني الحديث" األدب المحلي ،  - 4

 445، ص  2011، باقة الغربية ، مجمع لقاسمي للغة العربية و آدابها ،  1، ج 1إعداد و تحرير ياسين كتاني ، ط
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في  اإلنسانيقومية عربية في المرحلة الثانية ، والى الفكر الكوني  لىإ األولىالمرحلة 

إغفال فلسطينيته ، أما من حيث مسيرته الشعرية فيمكن تقسيمها وفق ما المرحلة الثالثة دون 

 جاء عند الناقد حسين حمزة إلى ثالثة مراحل هي األخرى .

( و يسميها حسين مرحلة "االتصال" حيث انتمى  1970 – 1960)  األولىفالمرحلة 

التيار الرومانسي في الشعر العربي المعاصر وقد  إلىالشاعر وفق حسين في هذه المرحلة 

(  1998 – 1932( و نزار قباني ) 1964 – 1926بدر شاعر البيان )  أمثالبشعراء  احتدي

ع استخدام الشاعر لتقنيات و هنا نالحظ سيطرة الخطاب المباشر على نصه الشعري م

( و هي  1983 – 1970المرحلة الثانية )  أماو القناع و غيرها ،  تتناصبمثل  أسلوبية

و هي مرحلة بينية تكمن فيها بعض " االتصالعليها حسين حمزة مرحلة " أطلقمرحلة 

 مميزات المرحلة األولى وقد طور الشاعر في هذه المرحلة أسلوبه و تطورت دالالت شعره

منفتحة على دالالت أوسع من تلك الحاضرة في البعد اإليديولوجي ، كما اكتسبت إحاالت 

الشاعر إلى التاريخ و الدين و األسطورة و األدب و الحضارة زخما اكبر ، حيث أصبح نصه 

( فقد 2008- 1983، أما المرحلة الثالثة )ةالشعر مليا باإلشارات األسلوبية و التناقصي

الشاعر انفصل تدريجيا و بشكل  أنمرحلة " االنفصال " بمعنى  1حسين حمزة .اسماها الناقد 

 1982المباشر في شعره ، وقد يكون الخروج من بيروت عام  اإليديولوجيواع عن خطابه 

 الشاعر في قومية عربية التي امن بها الشاعر و تجلت بالمرحلة الثانية . أملسببا في خيبة 

الشاعر عن الضمير "نحن" و عاد إلى الضمير "أنا" أي  ففي هذه المرحلة انفصل    

 االلتفات إلى الذاتية .

 : محمود درويش دواوين* من 

 : في الشعر –أ 

 .1960 ةحأجنديوان عصافير بال  -

 .1964الزيتون  أوراقديوان  -

                                                             
 . 454المرجع السابق ، ص  - 1
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 .1966ديوان عاشق من فلسطين  -

 . 1967الليل  أخرديوان  -

 .1969ديوان العصافير تموت في الجليل  -

 .1970ديوان حبيبتي تنهض من نومها  -

 . 1972ال احبك  أوديوان احبك  -

 .1974في  07ديوان محاولة رقم  -

 .1975تلك صورتها و هذا انتحار العاشق  -

 .1977 أعراس -

 .1981لجنة تخليد الشهيد القائد ماجد ابو شرار  –صباح الخير يا ماجد  -

 .1983مديح الظل العالي  -

 .1984حصار لمدائح البحر  -

 .1986 أغنيةهي  -

 .1987 أفلورد  -

 النرجس ملهاة القصبة . مأساةديوان  -

 .1990 أريدما  أرىديوان  -

 كوكب . 11ديوان  -

  1994" جزأنالشعرية الكاملة " أعمالهدرويش  دمحموديوان  -

 .2000محمود درويش  جداريهديوان  -
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 2002.1حالة حصار  -

 : في النثر –* ب 

 . شيء عن الوطن -

 وداعا أيتها الحرب وداعا أيتها السالم . -

 يوميات الحزن العادي . -

 . 1987ذاكرة للنسيان  -

 في وصف حالتنا مقاالت مختارة . -

 . 1991عابرون في كالم عابر  -

 ( .1990الرسائل )باالشتراك مع سميح القاسم  -

 2 . 1990الحقيقي المختلف  -

 : الكتابة الشعرية لحمود درويش

بدا بكتابه الشعر في جيل مبكر وقد القى تشجيعا من بعض معلميه ومنهم أوشير عام      

، في يوم الذكرى العاشرة للنكبة ألقى قصيدة بعنوان "أفي العبري" في احتفال إقامته  1958

األطفال العرب مقابل اليهود ، استدعي مدرسته ، كانت القصيدة مقارنة بين ظروف حياة 

على إثرها إلى مكتب الحاكم العسكري الذي قام بتوبيخه و هدده بفصل أبيه من العمل في 

الحجر إذا استمر بتأليف أشعار شبيهة ، استمر درويش بكتابه الشعر و نشر ديوانه األول ، 

 3طينية .عاما ، يعد شاعر المقاومة الفلس 19عصافير بال أجنحة في جيل 

هو احد أهم الشعراء الفلسطينيين و العرب الذين ارتبط اسمهم بشعر محمود درويش     

 4الثورة و الوطن .

                                                             
 20محمود درويش ، المختلف الحقيقي دراسات و شهادات لمجموعة من الكتاب ، ص  - 1
 20المرجع السابق ، ص  - 2
 . 65، ص  1980، دار العربية للكتاب ، ليبيا  2محمد األرض ، في شعر المقاومة الفلسطينية ، ط - 3
 (17د.ت ، ص  ، دار فلسطين ) 1هاني الخير ، رحلة عمر في دروب الشعر ، ط - 4
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برز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث ، و إدخال الرمزية فيه ، أحد أيعتبر درويش 

وفي شعر محمود درويش يمتزج الحب بالوطن الحبيب ، قام بكتابة وثيقة إعالن استقالل 

الفلسطينيين التي تم إعالنها في الجزائر وقد تأثر درويش تأثرا واضحا بالشعر الجديد و 

 1كبدر شاعر الشباب و أدوني .... الخ . إعالمه من الشعراء العرب المعاصرين

أجمل شعرية محمود درويش ذات المزاج التقريري في أعماله األولى استطاعت اإلشراق ب   

" مطالع الشعر العربي الحديث "سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا "، "عودة األسير

 اع قاموس تركيب، "شتاء ريتا" ، مثلما استطاعت اختر"الرمادي" كان ما سوف يكون" 

صيدة ق) راجع مطلع الالحقة بالطبع استفاد من تقنية السرد القرآني  األجيالاعتدت منه 

قدرة  سنخرج مثال( و تقنيات األغنية الشعبية )األهزوجة تحديد( و نشيد األناشيد ، لكن

ديد الشاعر على إجراء كل شيء في فلك غنائية الهائلة جعل من ذلك تفاصيل لذا يكون تح

ه التساؤل لعبة األثرياء لضمائر ) انأ ، أنت ، هو ( أو تذويب: تقنيات في شعر درويش كالقول

و حرصه قابيل يعرف أن نوم أخيه موت ( أ –الفلسفي في البنية الشعرية )هل كان أول قاتل 

 على قيام توازن سيكولوجي في الموسيقى .

بالتراث ، فقد أشار "إلى بدايته الشاعر محمود درويش رغم انه شاعر مجدد إال انه تشبع 

ال اذكر متى بدأت  : األدبية في حديثه الذي أدلى به إلى مجلة الطريق اللبنانية " فيقول

بالضبط محاولة كتابة الشعر ، و اذكر الحافز المباشر لكتابة "القصيدة األولى" و إن كنت 

اذكر أني حاولت في سن مبكرة كتابة "القصيدة األولى" و إن كنت اذكر أني حاولت في سن 

ت مبكرة كتابة "قصيدة طويلة" عن عودتي إلى الوطن ، حذوت فيها حذو المعلقات فأثار

سخرية الكبار و دهشة الصغار ، إذن فقد كانت بداية محمود درويش هي تقليد الشعر 

 2الكالسيكي في أقدم نماذجه و أشهرها و هي المعلقات .

وقد غلب على مضامين شعره في هذه المرحلة األولى األسلوب التحريض و ذكر      

سره ، وكتب في أخر كتاباته االنتصارات الثورية سواء في الوطن العربي أو في العالم بأ

                                                             
 07المرجع السابق ، ص  - 1
 149، ص  1971باإلمكان ،  ل، دار اإلطال 2رجاء النقاش ، محمود درويش شاعر األرض المحتلة ، ط - 2
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فالكتابة لديه هي رمز البقاء و  1"اثر الفراشة" و هو أخر ما صدر للشاعر قبل رحيله .

 الصمود.

 : االنتقادات التي وجهت له

درويش بسبب كتاباته الشعرية جدال واسعا بين الناس حول دينه يقول حامد  دمحمو أثار      

على الوقاحة عندما  بجرأةبن عبد هللا العلي "محمود درويش" كان ملحدا بامتياز و يتميز 

وقد كان في فترة  اإلسالم، ذلك انه كان منسلخا من دين  خاصة اإلسالميةيتناول المقدسات 

مثل "االتحاد و  اإلسرائيلياالته في صحافة الحزب الشيوعي من حياته يكتب شعره و مق

فيما بعد مشرفا على تحريرها ، قد قررت بعض قصائده في المناهج  أصبحالجديد " التي 

في فلسطين بطلب من  أقام وإنما،  اإلسرائيلياليهودية ، وكان عضوا في الحزب الشيوعي 

و السخرية باهلل عز وجل و  باإللحادكنيست يهود و عرب ، وكان قد مال كالمه  أعضاء

من هم على  أوال يعرفون حقيقته ،  جاهل أورعاع ،  إالوال يعظمه  اإلسالميةبالمقدسات 

 فان ما وإالالخفي ،  إلحادهمشاكلته من المنافقين و الزنادقة الذين يريدون بتعظيمه تمرير 

لكنهم دأبوا على تعظيم بعضهم بعضا له ،  يزمعونهاالتي  األدبيةكان يكتبه ليس له هذه القيمة 

 2الذي يبثونه فيما يكتبون ، متسترين بشعر الحداثة . إلحادهم، بغية نشر 

ي فو ال يصلحون منتشرون  األرضو هؤالء الرهط معروفون هم تسعة نفر يفسدون في      

في  ،ا كبيرا ولفظ الجاللة تعالى هللا عما يقولون عل إقحامالبالد العربية و لهم ولع مقزز في 

دفهم ه، ضعيف المبنى و المعنى و  األدبيةو السخرية ضمن كالم ساقط القيمة  الهزأسياق 

 إلسالماو استجداء الدعم الغربي الذي يتلقف هؤالء بهدف تقديمهم نماذج لمحاربة  اإلشهار

 من داخله .

الصمود" "  ومن بعض نماذج كتاباته الشعرية المأخوذ عليها قال في مقطوعة بعنوان "عن

"خريف جديد المرأة النار كوني كما خلقك  : أنا خلقنا غلطة" في عقله من الزمان قال

في مقطوعة  : األساطير و الشهوات ، كوني مالئكي أو خطيئة ساقين حولي" ، ويقول

                                                             
 54، ص  1984، دار العودة ، بيروت ،  11درويش ، ديوان محمود درويش ، ط دمحمو - 1
 . 06، ص  1، ط 1991تلة ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ، محمود درويش ، شاعر األرض المح  نحيدر يبيضو  - 2
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بعنوان "سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا ، وسرحان يرسم شكال و يحذفه ، طائرات 

 1ورب قديم .
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د محدثين عنالنقاد القدامى و التعتبر األسلوبية من القضايا النقدية التي يعترض لها     

ة لمة قديمدراستهم لبعض القضايا النقدية باعتباره النقطة األساسية في هذه الدراسات فهي ك

 .في األدب العربي 
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 : مفهوم األسلوبية و مستويات التحليل األسلوبي : الفصل األول

 تعريف األسلوبية . : المبحث األول

األسلوبية فرع من اللسانيات الحديثة ، مخصص للتحليالت التفصيلية لألساليب          

 لالختيارات اللغوية التي يقوم بها المتحدثون و الكتاب هي السياقات )البيئات( غير أواألدبية 

 1. األدبية

و يشير دكتور صالح فضل إن علم األسلوب دراسة طريقة التعبير عن الفكر من خالل     

 2اللغة ، وهذا تعريف المدرسة الفرنسية .

أما عن هدف األسلوبية فيرى انه "البحث عن تلك العالقات المتبادلة بين الدال و       

،  المدلولالمدلوالت عبر التحليل الدقيق للصلة بين جميع العنصر الدالة ، وجميع العناصر 

بحثنا يتوفى تكاملها النهائي و يقتصر عند الممارسة العملية على أهمها و أخطرها ، وهنا 

لرئيسية في علم األسلوب و هي التماس بين هذين الجانبين ، "الجانب تبرز المشكلة ا

 3الطبيعي" المتمثل في الدوال و الجانب"المعنوي" أو "الروحي" المتمثل في المدلوالت .

و معانيه ،  أفكارهعن  األديبهو الطريقة التي يعبر بها  األسلوب أن رأىو هناك من     

 السامعين إلىبعد حروفه عن التنافر و التكرار ، فيصل متخيرا لذلك اللفظ الحسن الذي ت

مراعي حالهم فيخاطب العامي و السوقي بما يفهمون ، وأصحاب العلم على قدر علمهم و 

 4فهمهم بطريقة تجمع بين الرصانة و الجزالة وجمال المعنى و أدبية الخطاب .

وجوب  هذا التعريف يلفت إلى ناحية مهمة و في فصاحة الكلمات و الجمل كما يلفت إلى    

 االهتمام بالناحية الجمالية .

                                                             
 .161، ص  1990، عمان ، األهلية للنشر و التوزيع ،  1يوسف ، البالغة و األسلوبية ، مقدمات عامة ، ط أبو العدوس - 1
 .117م ، ص 1998ه  1419، القاهرة ، مؤسسة المختار  2مبادئه ، و إجراءاته ، ط نظر( صالح فضل ، علم األسلوب وي) - 2
 . 123المرجع السابق ، ص  - 3
 29مال سليمان ، الخطاب الشعري عند ابن حمدين العقلي ، دراسة أسلوبية ، ص )انظر( حمادة محمد ك - 4
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ويذكر الدكتور حسام أيوب أن التحليل األسلوبي يسعى الوصول إلى تنميط و يشير إلى      

 1ة .المالمح المشتركة بين نوع معين من النصوص يمكن أن يقسم إلى أنواع فرعي

و مصطلح األسلوب عند النقاد العرب مصطلح مساعد لمصطلح البالغة ، وال تعارض 

 2بينهما.

نوعية من النشاط األول يتعلق بالمرسل و الثاني يتعلق بالمرسل إليه، أما النشاط نفسه       

ر يكون علميا، وقد يكون غير ذلك ، فيدخل العقد إليه حينئذ في إدهاش المرسل إليه و التأثي

 3فيه، و ذلك كما هو المؤلفات األدبية .

و  و تعريف العياشي هذا يلفت إلى ركنين أساسين من أركان التواصل ، وهما المرسل   

 المتلقي ، كما يلفت إلى ناحية التأثير في الملتقيين )المرسل إليه( .

ضربا من التواصل يعتمد على وجود نشاط لغوي مرسل من  األدبيلك يعد يعمل ذول      

المتكلم و نشاط يماثله يخرج من المخاطب ردا على المتكلم ليحصل التفاهم حيث يمثل المبدع 

الذي يقدمه ، ويكون الملتقي هو  اإلبداعيدور المتكلم من خالل عمله  األدبيفي العمل 

عن الفهم لهذا العمل وتذوقه و استماعه ،  المخاطب و يخرج نشاطه اللغوي من خالل تعبيره

 و القارئ أن على ويعتمد ن النص و القارئ و ،هي الكتاب  : يقوم مخططه على ثالثة عناصر

 4. األدبي النص تحليل عملية في أساسية عناصر النص

 من ذلك و (القارئ) المتلقي به خاطب و )الكاتب( نفسه عما معبرا نصه جعل خفاجة ابن و

 الجبل. خالل

 تفسيرها و ترتيبها و المعاني األديب اختيار انه و األسلوب تعريف الشايب حمدأ ويذكر        

 باختيار الكاتب فيأخذ ، المعاني تجهلها التي باأللفاظ عنها التعبير ثم ، فنيا تفسيرا مزاجه طوع

 مع ، التصوير جمال و التفكير وضوح بين و األسلوب بين فيجمع ، باأللفاظ وينتهي ، الفن

                                                             
 30م ، ص 2013،  42الدكتور أيوب حسام ، ما األسلوب و األسلوبية ؟ ، االطام ، العدد  - 1
أبو علي ، نبيل خالد ، البحث األدبي و اللغوي )طبيعته ،  : ، نقال عن 35حمادة محمد ، الخطاب الشعري عند ابن حمديس الصقلي ، ص - 2

 .70غزة ، ص  1، إجراءاته( ، ط همناهج
عياشي ،منذر مقاالت في األسلوبية ، دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب  : ، نقال عن 16الفقهاء ، بالل ، سورة الواقعة ، دراسة أسلوبية ، ص  - 3

 37م ، ص 1990العرب 
 40، الخطاب الشعري عن ابن حمدين الصقلي ، ص حمادة محمد  - 4
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 العبارات و الجمل بناء في السديد التصرف و ، الخيال صوغ أو ، الفكرة أداء في الدقة مراعاة

 1. المعاني من نفسه في لما صادقة صورة العبارة تكون حتى ،

 ولفاأل ، النفس في عما التعبير صدق التعبير جمالية إلى إضافة الشايب حمدأ يضيف هنا و

 . األدبي هو و بالمرسل يتعلق الثاني و فيه، التأثير و بالملتقي يتعلق

                 األسلوبية الدراسة تقوم عليه وبناء ، انتقاء أو اختيار األسلوب أن يرى الباحثين وبعض         

 من غيره عن يمتاز الذي أسلوبه المالحظة ، معين بمنشئ الخاصة تاالختيارا مجموعة بتتبع

 2. المنشئين

 على إليه ينظر العقول من أخر نموذج عن انزياحا أو انحرافا أو مقارنة على يرتكز وهذا         

 في السياق تماثل هو النمط ، النص و المقارن النص بين المقاربة ممنوع و ، معياري نمط  انه

 3. منهما كل

 بيرالتع مرحلة من الكالم ينتقل اإلضافة وبهذه ، إضافة األسلوبية أن يرى من وهناك      

 الناقد ركهيد متميزا المبدع كالم يكون حيث ، المتأسلب التعبير مرحلة إلى التأسلب غير المحايد

 اصرعن في النص إلى األسلوبية نظرة تلخيص يمكن و ، للمتلقين التميز هذا يظهر و وينقل ،

 : ثالثة

 . رموزها بوضع للغةا قامت نصوصا يعالج الذي اللغوي العنصر : أوال

 و لفكالمؤ التحليل في اللغوية غير المقوالت إدخال عند يتمخص و ، النفعي العنصر : ثانيا

 . الرسالة هدف و التاريخي الموقف و القارئ

 التقويم و التفسير عن و القارئ على النص تأثير عن يكشف و ، األدبي الجمالي العنصر: ثالثا

 4. له األدبيين

                                                             
 18)انظر ( المرجع السابق ، ص  - 1
 .37أبو العدوس ، أ ، د يوسف األسلوبية ، الرؤية و التطبيق ، ص  - 2
 .19بالل ، سورة الواقعة ، دراسة أسلوبية ، ص  : الفقهاء -3
 .38، أ ، د يوسف ، األسلوبية الرؤية و التطبيق ، ص  أبو العدوس : )انظر( - 4
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 ب يعرف ما وهي العدول ، االنحراف ، االنزياح : األسلوبية قضايا ابرز أن ننسى أن يجب وال

 1. العربية( )الشجاعة

 : األسلوبي التحليل مستويات  : الثاني المبحث

   ختلفةم مستويات على األدبية للنصوص تحليله في األسلوبي الباحث أو الدارس يعتمد          

 المستوى في األخير هذه تمثلت حيث مستويات بثالث األسلوبي المنهج يحددها  التي و

 تالدراسا من كثير في جليا يبدو هذا ،و يالدالل المستوى و التركيبي و          الصوتي

 . األدبية للنصوص األسلوبية

 و ياللغو للتحليل ثالثة مستويات ثمة بان سلمنا ما وإذا " أولمان ستيفن يقول السياق هذا وفي

 2. نفسها" الثالثة المستويات هذه بين يميز وان األسلوب علم على فيكون التركيبي و المعجمي

 ما و اإليقاع دراسة ثم داللتها و األلفاظ و األصوات خصائص يتضمن : الصوتي المستوى -1

 الحروف دراسة المستوى هذا ويشمل ، تأثير من البديع فنون بعض و القافية و الوزن يحدثه

 3. حروف أو أصوات من تلف حينما األلفاظ و الكالم في وحدة اصغر هي التي

 دمهق تطبيقي نموذج وهي ، الوصفية األسلوبية بحث مجاالت من مجال الصوتية األسلوبية تعد

  يريالتعب التوافق و فاألصوات ، مائلة تعبيرية إمكانات على تنطوي الصوتية فالمادة ، لي

 على لقائما التكرار و الهابطة أو المتصاعدة الصوتية الكثافة و اإليقاع و التنغيم في المتمثل

 كبيرة. تعبيرية طاقة يتضمن ذلك كل ، النشر

 ووضع الفصاحة" "سر في الحق سنان ابن عنه تحدث و الجانب بهذا األوائل اهتم لقد       

 الجامع "و السائر المثل كتابه في األثير ابن بحثها و المركبة األلفاظ و المفردة لأللفاظ شروطا

 و داللتها و األلفاظ جرس على الكالم من األدب و النقد و البالغة كتب تخلو ال و الكبير"

 بحثه مما كثير المستوى هذا في وتدخل ، البالغة في يصنف لمن الطريق يفتح إليها الرجوع

                                                             
 32الصقلي ، ص  نحمادة محمد ، الخطاب الشعري عند ابن حميدي - 1
 .319م ، ص 2002احمد مطلوب ، في المصطلح النقدي ، منشورات المجمع العلمي ، مطبعة المجمع العلمي ، بغداد ، د،ط ،  - 2
 323-319المرجع نفسه ، ص  - 3
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 العجز ورد الترصيع و التكرار و الجناس و الترصيع و سجعال كإيقاع البديع علم في القدماء

 1. جماال و روعة الكالم تكسب فنون من ذلك إلى وما الصدر على

 من الشعرية البحور تولده ما على فينصب المستوى هذا في القوافي و األوزان بحث أما     

 و القوافي و األوزان صاءإلح قيمة ال و بالمعنى يوفي و المشاعر يحرك و اإلحساس يثير إيقاع

 في تناغمه و اإليقاع إظهار في دور من لها ما بمقدار إال ذلك أو الشاعر هذا لدى نسبها تحديد

 2. التصوير و التعبير

 حسن وذكر لغوي عنصر حيث من الكلمة عن تحدث حينما منعا  وريالخ أمين أحسن وقد      

 ، الجملة في الكلمة فائتال و أداؤها حيث من وحسنها ، الصوتي جرسها حيث من اللقطة

 الرنين يربتأث  لمعناه الكالم أداء حسن زيادة و الرقة و الجزالة ، تناسبهما المعنى و والصوت

 و                       الصدر على العجز ورد ، الترصيم و الترصيع و السجع و الجناس ، الصوتي

 دراسته و الفصاحة الدراسة في القدماء تصور من وسع التصوير وهذا ن يلزم ال ما لزوم

 و البيئة اثر و بها توحي ما و جرسها و باللقطة يتصل ما معظم جمع ألنه الصوتي المستوى

 ةاألزمن باختالف دالالتها اختالف و وضعتها طاو رقي في و مضمونها أو شيوعها في العصر

 . صفاعاأل و

 األسلوبية تتصل بحيث ، النحوي و الصرفي الجانب ويشمل : التركيبي المستوى  -2

 األسلوبي البحث من النمط هذا ويعمل ، الواحدة الكلمة في الكامنة التعبيرية بالقدرات الصرفية

 بمستوياتها المفردة الكلمة وتطرح ، االشتقاق و الصياغة جهة من المفردة الكلمة فحص على

 و الهزل و التحضير و التصغير صيغ تكتسب ، فكرة أو عاطفة الداللية و رفيةالص و الصوتية

 النحوية األسلوبية أما و ، تعبيري سياق في جديدة أسلوبية دالالت الصيغ من غيرها و السخرية

 وبنية ، الجمل مكونات ، مستويات ثالثة ضمن للتراكيب التعبيرية القيم اختيار على تعمل فهي

 األساليب على االختيار هذا يجري و بسيطة جمل من تتألف التي ، العليا وحداتال و ، الجملة

 3. غيرها و الترخيم و األدبي النص عليها ينطوي التي النحوية

                                                             
 320حمد مطلوب ، في المصطلح النقدي ، ص ا - 1
 . 324-323المرجع نفسه ، ص  - 2
 102-101يوسف أبو العدوس ، األسلوبية الرؤية و التطبيق ، ص  - 3
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 و التأخير و التقديم و الجمل أنواع و كاإلسناد اللغوي النص تراكيب دراسة أيضا وهو        

 1. الكالم بناء و اللغوي بالبناء يتصل ما و الوصل و الفصل

 

 دخالم إليه المسند و المسند من اتخذ لكنه و المعاني علم في السكاكي دخلهأ ما هو و        

 ديمالتق ذكر فقد الواحد الموضوع أوصال يمزق أن إلى بالمنهج هذا أدى و التراكيب لدراسة

 و فالتعري و الذكر و الحذف و التأخير ووزع ، أخرى تارة المسند و إليه المسند في -مثال

 لتأخيرا و التقديم  على فيتكلم حدة على موضوع كل يبحث أن الدقة من وكان ن عليهما التنكير

 و ، ثالث فصل في التنكير و التعريف و ن ثان فصل في الحذف و الذكر و ، واحد فصل في

 . شتاته يجمع و أجزاءه سيوفي بحث في الواحد الموضوع أوصال تجمع بذلك

 علم دراسة في المحدثين و يوين القز و السكاكي أمثال القدماء عن الخولي أمين يبعد وال

 و والتقديم ، الجمل ليفتأ أو النظم القول فن منهج في ادخل فقد التركيبي، المستوى أو المعاني

 2. اإلطناب و اإليجاز و ن الوصل و الفصل و ، الذكر و الحذف و ، التأخير

 الصيغة وهي ، الخطية للمتوالية الموازي الجانب في الداللة : الداللي المستوى  -3

 ، المرجع و المدلول و الدال بعالقة مرتبطة للداللة التجريدية فالصفة ، له المالزمة المجردة

 ، الكلمات وجود تسبق جاهزة أفكار ثمة أن يفترض فهو سوير دي ذلك إلى أشار من أول ولعل

 3. الكلمات بدالئل االستعانة طريق عن النفسية ةالناحي و الفكر على التعرف ويتم

 و بأنواعه مجاز و تشبيه من بها يتصل ما و الشعرية الصورة دراسة في يتمثل أيضا هو و

 4. المكان و الزمان و العنوان كداللة النص في مهمة داللة ماله و كناية

 إلى تبعه وما السكاكي وقسمه ، يانالب علم في القدماء بحثه ما الداللي المستوى شمل لقد            

 5. الكناية و بأنواعه، المجاز و التشبيه

                                                             
 319احمد مطلوب ، في المصطلح النقدي ، ص  - 1
 . 326-325احمد مطلوب ، في المصطلح النقدي ، ص  - 2
 103- 102، األسلوبية الرؤية و التطبيق ، ص  يوسف أبو العدوس - 3
 319 احمد مطلوب ، في المصطلح النقدي ، ص - 4
 326المرجع السابق ، ص  - 5
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 و يةوضع داللته ألنه البيان علم من التشبيه اخرجوا أن و دقيق و واضح تقسيم وهذا         

 من عارةاالست ، اعني المجاز "إن السكاكي قال ، به مرتبطة االستعارة الن بحشوه قاموا لكنهم

 البد لب الملزوم و الالزم من االنتقال حصول بمجرد تتحقق ال التشبيه فروع من  فرع أنها حيث

 من بد فال للتشبيه التعرض تقديم تستدعي له الزم في الملزوم بذلك  شيء تشبيه تقدمه من فيها

 سحرال فنون في التدرب زمام ملكت  فيه  ظهرت  إذا  الذي فهو تقدمه و ثالثا أصال تأخذ أن

 بها تصلي إنما و ، الكتابة و ، المجاز و التشبيه على الداللي المستوى يقتصر وال ،  البياني

 تخداماالس و التورية و الدم يشبه بها المدح تأكيد و كالقلب البديع علم في القدماء ادخله ما بعض

. 

 و االستعارة و التشبيه هي و المعلن  اإليضاح : التعبير صور من الخولي أمين عد وقد         

 المظللة التعبير صور و التجاهل و الفكاهة و التهكم و اإللهاب و التهييج و التجريد و الكناية

 1. االتساع و االستخدام و الثورية و األلغاز و اإليماء و الرمز وهي

 أبعادا الداللي المستوى اكسب ن واحد منحى في البديع و البيان فنون بين الجمع هذا و      

 بها يؤتى معنوية و لفظية محسنات ليس البديع ، اآلن رحبة أفاقا األديب أمام فتح و واسعة

 و الكريم القران بها حفل ما ذلك لوال و التعبير صور من ألوان هي إنما و الكالم لتحسين

 من خيط يكون و التعبير في  أهميته للبديع تعود بذلك و العربي الشعر و شريفال الحديث

 2. األدبي النسيج خيوط

  المنهج خصوصية عن الكشف خاللها من أردنا التي الدراسة هذه بنا أفضت لقد          

 ىإل المعاصر و الحديث النقد ثمرة كانت التي السياقية المناهج أهم من يعد الذي األسلوبي

 ، للبحث حةصال تزال ال الباحثين من العديد لواءها رفع التي األسلوبية و األسلوب أن االستنتاج

 غيرها. دون للبحث محدودة معرفية مجاالت هناك فليس

                                                             
 326احمد مطلوب ، في المصطلح النقدي ، ص  - 1
 327المرجع نفسه ، ص  - 2
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 اللغوية اتالمستوي على اتحليالته في تعتمد تحليلية دراسة ، لألسلوبية دراستنا خالل من و      

 يعتمد قنياتت و آليات له دقيق منهج فاألسلوبية ، لمعانيه تحليله في النص على تعتمد و المتعددة

 . مسبقة قوانين و مبادئ على

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 دراسة تطبيقية في قصيدة عيونك شوكة في القلب "لمحمود درويش"

 : المستوى الصوتي –أ  

 الوزن .* 

 * الزحافات و العلل.

 * التنغيم .

 * القافية .

 * الروي .

 * األصوات ومخارجها .

 : المستوى ا لتركيبي -ب

 * األفعال .

 * األسماء .

 : المستوى الداللي -ج

 البديعية .المحسنات * 

 * األساليب اإلنشائية .

 . * الصور البيانية

 

 

 

 تعريف الجملة لغة و اصطالحا -

 : المبحث الثاني

 أقسام الجملة العربية -

 الجملة االسمية و الفعلية  -

 داللة الجملة االسمية و الفعلية -

 الجملة الشرطية و الظرفية -

 : المبحث الثالث

 بالمنهج المعياريعالقة الجملة العربية  -



 تدريس الجملة للوصول إلى القاعدة -أ

 عرض أمثلة نموذجية عن جمل متنوعة -ب
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 ي عصرنا،فإن القضية الفلسطينية هي القضية األولى التي هزت ضمير الشعر العربي        

في  و ها هو الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش و من خالل قصيدته "عيونك شوكة

طيني ل فلسكالمعاناة و اآلالم و االستغاثات التي تصدر من صميم القلب" يترجم يقلمه تلك 

شوكة  يونكذاق ويالت الظلم و القهر و عاش غريبا في وطنه ، ولقد اخترنا هذه القصيدة "ع

 في القلب" لنقوم بدراستها دراسة أسلوبية و فق مستويات التحليل األسلوبي .

 

 " عيونك شوكة في القلب"          

 القلب في شوكة عيونك

 توجعني ..و أعبدها

 الريح من و أحميها

 و أغمدها وراء الليل و األوجاع.. أغمدها

 فيشعل جرحها ضوء المصابيح

 و يجعل حاضري غدها

 روحي من أعّز عليّ 

 لقاء العين بالعين في و أنسى، بعد حين،

 !بأنّا مرة كنّا وراء، الباب ،إثنين

 نيةكالمك كان أغ

 و كنت أحاول اإلنشاد

 و لكن الشقاء أحاط بالشفقة الربيعيّة

 بيتي من ..كالسنونو طار.كالمك 

 فهاجر باب منزلنا ،و عتبتنا الخريفيّة

 ..وراءك، حيث شاء الشوق

 و انكسرت مرايانا

 فصار الحزن ألفين

 !شظايا الصوت و لملمنا

 لم نتقن سوى مرثية الوطن
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 صدر جيتار في سننزعها معا

 وفق سطوح نكبتنا، سنعزفها

 ألقمار مشوّهة ..و أحجار

 :و لكنّي نسيت.. نسيت يا مجهولة الصوت

 !رحيلك أصدأ الجيتار.. أم صمتي؟

 الميناء في رأيتك أمس

 مسافرة بال أهل .. بال زاد

 ركضت إليك كاأليتام،

 : أسأل حكمة األجداد

 لماذا تسحب البيّارة الخضراء

 إلى سجن، إلى منفى، إلى ميناء

 و تبقى رغم رحلتها

 و رغم روائح األمالح و األشواق ،

 تبقى دائما خضراء؟

 :مفكرتي في و أكتب

 أحّب البرتقال. و أكره الميناء

 : مفكرتي في و أردف

 على الميناء

 وقفت .و كانت الدنيا عيون الشتاء

 ! البرتقال لنا. و خلفي كانت الصحراء و قشرة

 جبال الشوك في رأيتك

 راعية بال أغنام

 ..األطالل في مطاردة، و

 و كنت حديقتي، و أنا غريب الدّار

 أدّق الباب يا قلبي

 ..على قلبي
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 ! و اإلسمنت و األحجار يقوم الباب و الشبّاك

 خوابي الماء و القمح في رأيتك

 مقاهي الليل خادمة في محّطمة .رأيتك

 .شعاع الدمع و الجرح في رأيتك

 .. و أنت الرئة األخرى بصدري

 .. شفتي في أنت أنت الصوت

 !و أنت الماء، أنت النار

 رأيتك عند باب الكهف.. عند الدار

 الغسيل ثياب أيتامك معلّقة على حبل

 ..الشوارع في ..المواقد في رأيتك

 دم الشمس في ..في الزرائب

 ! أغاني اليتم و البؤس في رأيتك

 رأيتك ملء ملح البحر و الرمل

 و كنت جميلة كاألرض.. كاألطفال.. كالفلّ 

 :و أقسم

 من رموش العين سوف أخيط منديال

 و أنقش فوقه لعينيك

 .. و إسما حين أسقيه فؤادا ذاب ترتيال

 .. يمدّ عرائش األيك

 :الشهداء و القبّل من سأكتب جملة أغلى

 "!فلسطينية كانت.. و لم تزل"

 ليل األعاصير في فتحت الباب و الشباك

 ليالينا في على قمر تصلّب

 !وقلت لليلتي: دوري

 ..وراء الليل و السور

 ..فلي وعد مع الكلمات و النور
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 ..و أنت حديقتي العذراء

 ما دامت أغانينا

 سيوفا حين نشرعها

 .. و أنت وفية كالقمح

 ما دامت أغانينا

 سمادا حين نزرعها

 البال، في و أنت كنخلة

 ما انكسرت لعاصفة و حّطاب

 وما جّزت ضفائرها

 ..وحوش البيد و الغاب

 و لكني أنا المنفّي خلف السور و الباب

 خذني تحت عينيك

 خذيني، أينما كنت

 خذيني ،كيفما كنت

 أردّ إلي لون الوجه و البدن

 و العين القلب وضوء

 و ملح الخبز و اللحن

 !و طعم األرض و الوطن

 خذيني تحت عينيك

 كوخ حسرات في خذيني لوحة زيتّية

 سفر مأساتي من خذيني آية

 البيت من خذيني لعبة.. حجرا

 ليذكر جيلنا اآلتي

 !مساربه إلى البيت

 فلسطينية العينين و الوشم

 فلسطينية اإلسم
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 فلسطينية األحالم و الهم

 فلسطينية المنديل و القدمين و الجسم

 فلسطينية الكلمات و الصمت

 فلسطينية الصوت

 فلسطينية الميالد و الموت

 دفاتري القديمة في حملتك

 نار أشعاري

 حملتك زاد أسفاري

 :الوديان في و باسمك صحت

 ل الروم! أعرفهاخيو

 !و إن يتبدل الميدان

 ..خذوا حذّرا

 من البرق الذي صّكته أغنيتي على الصّوان

 أنا زين الشباب ،و فارس الفرسان

 .أنا. و محّطم األوثان

 حدود الشام أزرعها

 !قصائد تطلق العقبان

 :و باسمك، صحت باألعداء

 كلى لحمي إذا ما نمت يا ديدان

 ..فبيض النمل ال يلد النسور

 .. و بيضة األفعى

 !قشرها ثعبان يخبئ

 خيول الروم.. أعرفها

 و أعرف قبلها أني

 1 أنا زين الشباب، و فارس الفرسان

                                         
 83-77، ص  1994، دار العودة، بيروت،  1ديوان محمود درويش، عاشق من فلسطين ، ط -  1
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 : تحليل القصيدة

 : بنية العنوان و داللتها – 1

عتبات النص و مكونا داخليا  أهمالعنوان بشكل عام في كونه عتبة من  أهميةتتمثل          

شر على يشكل قيمة داللية عند الدارس ، حيث يمكن اعتباره ممثال لسلطة النص الذي يؤ

و  1معنى ما، فضال عن كونه وسيلة للكشف عن طبيعة النص و المساهمة في فك غموضه .

لشاعر تعكس هذه القصيدة عشق الشاعر للوطن ، و يتحدث فيها عن المنفى و العودة يستهل ا

قصيدته في تغزله بمحبوبته "الوطن" فعيونها أي ذكراها شوكة في قلبه تسبب له األلم ، 

من ممارسات وحشية ضد  عندما يتذكر أحداث النكبة ، وما قام به المحتلون االسيم

 أننايحمي وطنه من الريح و الضياع ، ويؤكد الشاعر على  أن، و يريد الشاعر  نالفلسطينيي

، لقد نظم الشاعر قصائد كثيرة  أفضلغد  إلىنحي هذا الوطن بالمقاومة ، من اجل الوصول 

ته ، فالشاعر في القصيدة يؤكد على عدم نسيان وطنه و تغنى فيها بالوطن و ذكر معانا

 قضيته و على أن فلسطين ستبقى خضراء دائما.

تنبثق من سياق الداللة و عنوان قصيدة محمود درويش " عيونك شوكة في القلب " الذي 

              أسلوب مشوق كلها عبر النص ، و ال تنتهي إال بانتهاء القصيدة ، و يتميز مطلع القصيدة ب

استشعار  إلىو بمسحة غزلية الفته عاملة على بث الفاعلية داللية تحفز المتلقي، اليقظ الذواق 

القلب نظرا لتصادم داللتي  ليونة متضوعة من أسلوب الشاعر تحتمله عبارة "شوكة في

القلب و الشوكة ، يجعل الشاعر القارئ أو المستمع يتطلع بشغف عارم ورغبة كبيرة في 

معرفة ما يعقب العيون الموظفة في السطر الشعري األول ، ثم يفرغ الشاعر من ذلك منتقال 

الشاعر  منه إلى مقصديه إشباع فضول المتلقي ، بذلك المقطع السلس الذي يترجم وجدان

شوكة في القلب ، لذلك نحسب أن كل تنويع أسلوبي يورده الشاعر يكون ذا غاية  : حيث يقول

بالغية لذلك فالعرب ال ينحون منحى إال وهم يحاولون به جهة من الجهات و كذلك )... لطف 

األسلوب ورقته يخيالن لك أن قائله عاشق و خشونة األسلوب و جفاؤه ال يخليان ذلك نحو 

 2ب الفرزدق في النسيب ( .أسلو

                                         
 09م ، ص  2004شعيب حليفي ، هوية العالمات و بناء التأويل ، المجلس األعلى للثقافة ، مصر ،  - 1
،  1981، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ، لبنان ،  2محمد الحبيب بن خوجة ، ط : ني ، منهاج البلغاء وسراج األدباء ، تحقيقجحازم القرطا - 2

 364ص 
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 القلب في شوكة عيونك

 1. توجعني ..و أعبدها

 

يحيل على فظهر المطلع شكال متماسكا يشد األسطر الشعرية إلى بعضها بعضا، ألقد         

من  ،تفهم قوة حب الشاعر لفلسطين الوطن المشخصة في صورة امرأة على عادة الشعراء 

يون الع خالل توظيف الشاعر درويش لبعض األعضاء الجسمانية المنوطة باإلنسان كالقلب و

. 

يل الصوتي لألسلوب على الوزن و المقطع و القافية و يرتكز التحل : المستوى الصوتي -1

 2الروي .

اختلفت  إنالوزن في الشعر قديما و حديثا عماد ال تقوم دونه القصيدة و  : * الوزن  

ترتيبها فلم يعد الشاعر مرتبطا بنظام واضح لموسيقى قصيدة  أعيد أوتنوعت  أوتفعيالته 

 ةالقصيد، ومن هنا فقد احتفظ الشكل الجديد بروح  أدواتتوقيعات ال مجرد  التفعيلة

 3التقليدية .

 : * التقطيع العروضي

 

 و أنت حديقتي العذراء

 و أنت حديقتلعذراء

I0I0I 0II0II I0II 

 مفاعلتن مفاعلتان

 :مثال 

 حدود الشام ازرعها

 حدود ششام ازرعها

0III0I  I0I0I0III 

 مفاعلتن مفاعلتن

فاعلتن ، اعتمد محمود درويش في قصيدته على بحر الوافر ، تفعيالته ) مفاعلتن ، م     

 حيث احتوت هذه القصيدة على زحافات و علل .

 : الزحافات و العلل

                                         
 131، دار العودة ، بيروت ، ص  1مج  : يوان محمود درويشمحمد درويش ، د - 1
 51ينظر ، يوسف أبو العدوس ، األسلوبية الرؤية و التطبيق ، ص  - 2
 233م ، ص  2008ينظر ، مختار عطية ، موسيقى الشعر العربي ) بحوره ، قوافيه ، ضرائره( ، دار الجامعة الجديدة )اإلسكندرية ، د ط ،  - 3
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بتسكين  إما األسبابوهي جمع "زحاف" و هو كل تعبير يلحق يتوالي  : الزحافات -أ

( و إما بحذف المتحرك I0خفيفا )ا ببس( IIالحرف المتحرك ، حيث يصير السبب الثقيل )

( أولها يحذف الساكن ، حيث يصير I( حركة واحدة )IIالثقيل ) بب، حيث يصبح الس

 1( .I( حركة واحدة )I0السبب الحقيقي )

 افر.وردت التفعيلة )مفاعلتن( بكثرة في القصيدة و هي الرئيسية في البحر الو -

 2جمع علة و هي تختلف عن الزحافات في عدة أمور . : العلل –ب 

اكن في رف سحو أما العلة التي طرأت على تفعيلة بحر الوافر في علة الزيادة ، أي زيادة  -

 ببسي بتفعيلة  تنه خفيف مثل مفاعلتن تصير مفاعلتان ، فكل ببأخر الجزء التي تنتهي س

 (، مفاعلين ، مفاعلتن ، فاعالتن )فعولن  : خفيف يمكن أن يقع فيها الحذف و هي

 

 عبدها أتوجعني ... و                           : مثال

0I I I0      0I II 0I 

 ط ق ق ط ق  ط ق ق ط  

 

 وحة مع وجودنالحظ في مقاطع القصيدة كثرة كل من المقاطع القصيرة و الطويلة المفت       

هو فنة ، الشاعر يعيش في حالة نفسية حزي أنمقاطع طويلة مغلقة ، تدل هذه المقاطع على 

 و الحنين لوطنه .يحس بشغف الشوق 

ونذكر على  ساعدت النغمة نفسية الشاعر حيث تراوحت بين االنفعال و الهدوء ، : التنغيم -

 : سبيل المثال

 !بأنّا مرة كنّا وراء، الباب ،إثنين

 تبقى دائما خضراء ؟

ا اكسب ينا موسيقيدالليا و إيقاعيا في هذه المقاطع ، مما زاد رن ا دورانيلعب التنغيم ه      

 القصيدة جماال شعريا.

بأنها الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أو  يعرفها الخليل بن أحمد الفراهيدي  : القافية -

ساكنين في أخر البيت الشعري ، و على هذا التعريف فان القافية قد تكون في كلمة واحدة ، 

 3أو في كلمتين.

ي القواف لقد طغت القافية على القصيدة ، مما أعطى القصيدة صبغة إيقاعية قوية و من   

 : نذكر

                                         
 214و العدوس ، األسلوبية الرؤية و التطبيق ، صيوسف أب  - 1
 102مختار عطية ، موسيقى الشعر العربي ) بحوره ، قوافيه ، ضرائره ( ، ص  - 2
 253مختار عطية ، موسيقى الشعر العربي ) بحوره ، قوافيه ، ضرائره ( ، ص  - 3
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 (  7،  5،  3)  األبياتقافية الحاء وردت في  -1

 فيشعل جرحها ضوء المصابيح

 فيشغل جرحها ضوء لمصابيحي

0I0I0II0  I 0 I  0 II0I II0II 

 القافية :( هي ي) بيح

 (89،  88، 87، 19،86، 17، 9،  8) :مرات األبيات  7قافي النون ظهرت في 

 فصار الحزن ألفين

 فصار الحزن ألفيني

0I0I0I I0I0 I0II 

 فيني :القافية هي

،  37، 35، 33،  30، 29، 25)   : قافية الهمزة بعد ألف المد و ظهرت في كل من األبيات

38  ،39 ،72) 

 يتك أمس في الميناء أر

 يتك أمس في مينائيأر

0I0I0I 0I I0I II0II 

 نائي _القافية هي 

ايتها نه إلى هو الحرف األساسي الذي تبنى عليه القصيدة ، ويكون في بداية القصيدة : الروي

 : ، وتنسب القصيدة له مثل

 1. القصيدة جيمية أي حرف رويها جيم

 : الموجودة في القصيدة األمثلةو من 

 و ملح الخبز و اللحن

 و ملح لخبز و للحني

 حرف الروي في هذا البيت هو حرف النون.

 و رغم ورائج األمالح و األشواق

 و رغم روائح ألمالح و ألشواقي

 القاف . : حرف الروي هو

 : و مخارجها األصوات -

 : * الجهر و الهمس 

رة كثي أصواتاعتمد الشاعر الفلسطيني في قصيدته "عيونك شوكة في القلب " ،       

 و      منسجمة أنهااختلفت مخارجها و تفاوتت، و هذا ما جعلها تؤدي وظائف متنوعة غير 

 متكاملة .

                                         
 253مختار عطية ، موسيقى الشعر العربي ، ص  - 1
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التحدي ، و الجهر يتناغم مع ارتفاع  أوالرفض  أوسمة صوتية توحي بالقوة  : الجهر

 1الصوت .

و في الجهر نجد أن الهواء المندفع بين الحبلين الصوتيين ينتج تذبذبا متزامنا مع نطق      

و      و يتضح  من ذلك أن الشاعر ليعيش حالة نفسية منبعثة من الواقع األليم  2الصامت .

 العنان ، وهذا لبعث صرخة جهرا .سبب استعمال محمود لحروف الجهر فيه نوع من 

 : ومن بين األصوات المجهورة نذكر

 –وابي ج –بيتي  –القلب  –الباب  : مرة مثل 35ورد في القصيدة أكثر من : )حرف الباء(

 البحر .. الخ .

دائما  –اد األجد –اغمدها  –اعبدها  : مرة مثل 50ذكر في القصيدة أكثر من  : )حرف الدال(

 .الخ .... -الدنيا  –

 –وراء  –الريح  : مرة ومن بين األلفاظ التي ذكر فيها 60تكرر في النص  : )حرف الراء(

 ......الخ -األحجار  –الصحراء  –رحيلك  –قيتار  –مرثية 

 

الدال   – مجهورة عديدة ، لكن اتخذنا الباء أصواتلقد وظف الشاعر محمود درويش         

اء  )الر  وصالحروف التي مثلتها بالخص أنو نالحظ  عنها ، كأمثلةو الميم  –الالم  الراء 

اء جل البقالصراع من ا أنالشاعر في المواجهة، بحيث  جرأةالميم( تدل على صبر و  –الالم 

وطن با للللتحرر من بطش المستعمر من جهة و ح إنماو لد فيه روحا ثابتة تولد النضال ، 

 . أخرىمن جهة 

 3بانخفاض من الصوت و هدوءه . يكون : الهمس

عاشتها  وقدم الشاعر في القصيدة حروف الهمس ، فهو يصور الحالة المأساوية التي      

 اديأيعليه فلسطين و ضياعها بين  أصبحتفلسطين ، فهذه الحروف تدل على الحال الذي 

 : المهموسة نذكر األصواتالعدو و الغدر ، ومن بين 

وهو صوت انفجاري مهموس ، ونجد في المفردات  4. اإلنسانية)حرف التاء( من الصوائت 

 ، انكسرت ، الموت ، ....الخ أنتشوكة ، كنت ،  : التالية

 : المستوى التركيبي -2

 : * األفعال و األسماء

  ومن      استعمل الشاعر في قصيدته الجمل الفعلية الدالة على الحاضر و المستقبل      

ى ، أحب  توجعني ، اعبدها ، احميها ، اغمدها ، يجعل ، انسي ، تبق : االستعماالت نذكر

 يقوم ...الخ.

                                         
 262العدوس ، األسلوبية الرؤية و التطبيق ، ص يوسف أبو   - - 1
 45م ، ص 2007-م 2006،  2صالح حسين ، المدخل في علم األصوات المقارن ، مكتبة اآلداب ، مصر ،ط - 2
 262يوسف أبو العدوس ، ص    - 3
 46صالح حسين ، المدخل في علم األصوات المقارن ، ص  - 4
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لية احق الفعتوحي هذه األفعال إلى مدى معايشة الشاعر لهذه األحداث ، ووظف أيضا اللو    

ايتها تى نهحالذات المحبوبة ن ويتمثل هذا في ياء المتكلم من بداية القصيدة  إلىالموجهة 

 : مثل

 عبدها .أتوجعني ...... 

 و هذه العبارة توحي إلى معاناة الشاعر )توجعني( .

 : األمثلة عن األفعال المضارعة

 كتب في مفكرتي .أ

ته لتشهد نه رسخها في مفكرأتعبير من الشاعر على اهتمامه باألحداث ، و : كتب(أالفعل )

 : على الواقع المر الذي يعيشه ، ويشرح في البيت الموالي

 و اكره الميناء . البرتقال... أحب

المقابل  حب و عشق فلسطين ، وفي : نجد تفريغ لشحنات الحب و الكراهية البيتفي هذا    

 كراهية االبتعاد عنها .

 يتك في دم الشمس أو منها ر : الفعل الماضي أمثلة* 

    لفعل ولد هذا ا إذالشعرية ،  األسطرالشاعر الفعل الماضي رايتك في باقي  فوظ      

سامع  دى الخاصا ل أسلوبيامشكلة منها  األسلوبيةدالالت غير منتهية تضافرت فيها الظواهر 

 تركيبيا بين السطور الشعرية . تعلقافحقق فعل رايتك 

 : األمر أفعالعن  أمثلة* 

 خذيني تحت عينيك

 خذيني أينما كنت

ديد يحاول أن يطلعنا على حبه الشطغى الفعل "خذيني" في القصيدة و كان الشاعر    

 لفلسطينيته .

 : األسماء

ضافت في قصيدته بمجموعة من األسماء و هذه األخيرة أ استعان محمود درويش         

 : للقصيدة نغمة موسيقية و من بينها نجد

 غمدها وراء الليل و األوجاع اغمدها.أو 

 و الحزن الشديد لفلسطين. األليميدل على الواقع  : الليل

المحتل  وو الوجع الذي يتحمله الفرد الفلسطيني نتيجة العدو  األلميدل على  : األوجاع

 فلسطينية الكلمات و الصمت .

 من وطنه الفلسطيني . يتجزأالشاعر جزء ال  أنتدل على  : فلسطينية

 الشاعر يدافع عن وطنه بكلماته و بقلمه . : الكلمات
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 في األملالصمت كالم ، وهذا هو  وإنمايدافع الشاعر عن وطنه بالصمت ،  : الصمت

 الحرية .

 : المستوى الداللي -3

 : * المحسنات البديعية

 1شعرا . أميعني الجمع بين المعنى و ضده في لفظتين نثرا  : الطباق

 البرتقال و اكره الميناء . أحب : مثال

لشاعر ااكره ، وهنا يجمع  ≠ أحبيتركب البيت الشعري من مفردتين متضادتين هما       

 وطالمنه بحبه للحياة و بلقطة اكر المنوط أحبمحمود درويش للمعنيين متضادين بين لفظة 

ف في لموظاالتضاد  بأسلوببكرهه الشديد للموت ، تولدت الدالالت و تنامت و ازدادت بيانا 

 الشعرية . األسطورة

 أنت الماء ، أنت النار : مثال

معلوم ر ، ومن اليجسد لنا هذا البيت مفهوم الطباق ، ويظهر جليا في لفظتي الماء و النا      

 د .بار أن الماء و النار ال يتفقان ، فهما متعاكستان ، كون النار حارة و أما الماء

بالوزن ، فهو خاص بالشعر هو اتفاق فواصل الكالم في الحرف األخير دون تقييد  : السجع  

، ويعني التشطير ، " وهو أن يكون لكل شطر من البيت قافيتان مغايرتان لقافية الشطر 

 2الثاني " .

 : و السجع الموجود في األبيات التالية مثل

 و ضوء القلب و العين .

 و ملح الخبز و اللحن .

و  ،رف النون ومن خالل اللفظتين )العين و اللحن( تبين الرنين الموسيقي الذي يحدثه ح     

 اتفاقها في الحركة المتمثلة في الكسرة.

التسمية راجع إلى  ببهو تشابه اللفظتين في النطق و اختالفها في المعنى و س : الجناس

 3حروف ألفاظها يكون تركيبها من جنس واحد .

 : و الجناس نوعان

 الجناس التام و الجناس الناقص 

 : استخدم محمود درويش الجناس في قصيدته مثل

                                         
 289البالغة العربية )علم المعاني علم البيان ن علم البديع ( ، ص  ينظر  يوسف أبو العدوس ، مدخل إلى - 1
 88، ص  2006،  1شفيع السيد ، أساليب البديع في البالغة العربية ، دار غربي للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ، ط - 2
 289يوسف أبو العدوس ، مدخل إلى البالغة العربية ، ص     - 3
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 و أحجار ألقمار مشوهة...

 جناس ناقص ←)أقمار ، أحجار ( 

 

 و يعد التناسب اللفظي عند اللغويين و النقاد القدامى إرهاصا للعناية بالجرس الصوتي       

أثره الداللي في النص الشعري ن نعني بالجرس الصوتي أو الجناس الصوتي األصوات 

 1المتشابهة التي تتكرر في النص ، و هذا ما يحدث اثر فعال في جمالية النص .

 : المقابلة

و        هي لون من ألوان البديع ، وهي الجمع بين معنيين متضادين في سياق واحد        

 2نية في إنتاج الداللة الشعرية .المقابلة أداة ف

 و يجعل حاضري عندها .: مثال

 تقبل .و هنا يرى الشاعر أن الغد يصنع الحاضر ، أي المعنى هو الذي يضمنه المس     

غوية دبي حلة ليعد التكرار من األساليب المنمقة للفعل اللغوي إذ يسبغ الشكل األ : التكرار

وقد  ما ،يتوش حبها النص الشعري و يكسبه فعال إيقاعيا متجددا ، يمثل التكرار دورا ها

 ألوفراو  األكثركلمة فلسطين التي تعد  : في القصيدة مثلالحظنا وجود كلمات متباينة 

فيد يحضورها الداللي ، الذي  إلى باإلضافةحضورا في القصيدة ، فحققت حضورا نغميا 

 إصرارهالشديد على تمسك الشاعر بوطنه تمسكا يفوق كل التصورات ، وعلى  اإللحاح

 و تثبيت الهوية الفلسطينية . إثباتالشديد في 

 : يقول الشاعر

 فلسطينية العينين و الوشم

 إلسمافلسطينية 

 ية األحالم و الهمفلسطين

 فلسطينية المنديل و القدمين و الجسم

 فلسطينية الكلمات و الصمت

 فلسطينية الصوت

 فلسطينية الميالد و الموت

 75،  72،  52 ، 51،  50)    : التالية األبيات   من  كل  كما نجد الضمير أنت ، في        

     : ( متكررة مثل78، 

 و أنت الرئة األخرى بصدري 

 أنت أنت الصوت في شفتي 

 و أنت الماء ، أنت النار .

 : * األساليب اإلنشائية

                                         
 67، ص  2002،  1مراد عبد الرحمن مبروك ، من النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري ، دار الوفاء ، اإلسكندرية ، ط - 1
 26 - 24شفيع السيد ، أساليب البديع في البالغة العربية ، ص  - 2
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هو طلب الفهم ، و االستفهام في النحو هو األسلوب يطلب به العلم بشيء   : االستفهام

 1مجهول .

 تبقى دائما خضراء ؟ : مثل

فيها  فعلمهما أراد الشاعر من قوله دائما خضراء ؟ كون المحبوبة و هي فلسطين       

 المحتل تبقى خضراء و مزدهرة .

اق ل السيمعنى مجازي يفهم من خال إلىاالستفهام عن معناه الحقيقي  أسلوبيخرج  أحياناو 

 ، النهي ، و النفي ، التعجب و التمني . األمر: هذه المعاني أشهرو 

 : اآلتية األبياتالتعجب في القصيدة في  أسلوبيتجلى  : التعجب

 بانا مرة كنا ، وراء الباب اثنين . : مثال

نا هة و تتجلى الداللة العميقة من خالل ارتباط مجموعة من الدالالت التي سبقت المقول

 الشاعر يظم ذاته لذات فلسطين ، فهو يصل به العشق الروحاني لوطنه .

 : األتياستخدم محمود درويش النفي في البيت  : النفي

 ال تتقن سوى مرثية الوطن

 جة .نتي أيعدم جلب  إلىالشاعر في هذا الشطر هو توضيح بان وصل الحال بفلسطين  هدف

 األسطري نداء "يا" ف ألداةمن خالل توظيفه استعمل الشاعر النداء في القصيدة  : النداء

 : التالية

 و لكني نسيت .... نسيت يا مجهولة الصوت

 2، ويا ، هيا ، واو . ، يا ، واي أيالنداء في الهمزة ،  أدواتتكمن 

 : الصور البيانية

االستعارة :  :و هي قسمان ،هي ضرب من المجاز اللغوي و تشبيه حذف احد طرفيه
َماتِ  ِمنَ  النَّاسَ  ِلت ْخِرجَ  إَِلْيكَ  َأنَزْلنَاه   ِكتَاب   ۚ   الر ﴿التصريحية و المكنية قال تعالى  ل   إَِلى الظُّ

3رواية ورش. سورة إبراهيم«  ﴾ اْلَحِميدِ  اْلعَِزيزِ  ِصَراطِ  إَِلى   َربِِّهمْ  بِإِْذنِ  النُّورِ 
  

استخدم الشاعر األسلوب االستعارة بقوله ، رايتك في المواقد ، في الشوارع في أغاني البؤس 

تطرح ثنائية السياسي الجمالي ... الثنائيات التي تقع في إطارها الرؤية و الشعرية في  إذ

مؤقت عرضي و كل ذلك يجعل  الغزليو  معتقدفالخيال عنده  خصوصياتها الدرويشية 

التطريبي مبنيا على القلق الشعري الذي يمهد لنفسية المتلقي من اجل تسوغي الطرح  اإلمتاع

                                         
 . 08م ، ص  2000،  9الغزالي الشام ، طعبد الكريم يوسف ، أسلوب االستفهام ) في القران الكريم( ، غرضه ، إعرابه ، مكتبة  - 1
 . 84يوسف أبو العدوس ، مدخل إلى البالغة العربية ، ص  - 2
 . 1سورة إبراهيم ، اآلية  - 3
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الذي عادة ما يقرأ على انه ضد شعري ، وهي حالة شعورية مزمنة معبأة  1النضالي .

 . باألحزان الشديدة تالزم الشاعر و قد أدمنت عليه

 : عبر الشاعر عن توترات نفسية في المقاطع الشعرية التالية

 أنت الرئة األخرى بصدري .

 أنت أنت الصوت في شفتي .

 و أنت الماء ، أنت النار .

لقد قام الشاعر هنا بتشبيه فلسطين بكونها في األمل ، فهي التي تمنحه الحب و هي من        

رية انزياحات داللية و تكثيفات استعارية نمنحه العذاب ، وقد تضمنت السطور الشع

ذاته المتمهرة من حيث  إليهلتصريف وجوه المعنى ، سلك الشاعر هذا المسلك الذي بادرت 

االستعارية التي تعكس جانب انفعاليا للذات الشاعرة ، دلت علي حب درويش  األساليبتوالي 

 األخرىأنت الرئة  : لفلسطين و هي عاطفة عميقة قوية تظهرها األسطر الشعرية الحميمي

بصدري ، و هي صورة ذهنية تالزم الصورة الشعرية فالشعر ) ... منذ نشوئه في الحقيقة ، 

يظل هو الفضاء الرحيب الذي تضطرب فيه النسوج البالغية اضطرابا ، و تنبع في مناكبه 

ور بروعة مدهشة ارق العواطف و ترسم في الذهن خلجات أصناف البيان تنوعا ، فتص

 2الوجدان .

ر تحضاأو من الوقف الشعري السابق باستخدام الشاعر للمرأة الرمز المجسد من خالل اس

ي في لشعرالشاعر لما له صلة باألعضاء ، كالرئة ، الصوت ، إذ تخير هذا الشاعر النمط ا

 أنت الرئة األخرى في صدري . : قوله

ها دون نفس ن قد أبان عن عمق العالقة التي تربطه بوطنه الالئق بقلبه و التي عبرت عنيكو

 الحاجة إلى إفصاح منه .

 : ووظف الشاعر التشبيه و ذلك في المقطع التالي

 القلب في شوكة عيونك

 توجعني ..و أعبدها

 الريح من و أحميها

يتضح من المقطع المتقدم أن عبارة )عيونك( احتلت المركز ثم أخذت الجمل الفعلية بالتراكم 

 3الشعر العربي . ات لم يعاهدهعليها عبر انزياحا

كسر ي اجئمفانه و بشكل  إالالن تشبيه العيون بالشوكة داللة على استمرار الم الشاعر ، 

عكس فعل ال انه إال ألمهايقوم الشاعر بنزعها و الخالص من  أن، فمن المتوقع  القارئتوقع 

 فهو ) يعبدها ، و يحميها من الريح ، ويغمدها ( .

 : فيقول

                                         
 77، ص  2014، ألفا للوثائق قسنطينة ، الجزائر ،  1العربي عميش ، محمود درويش ، خيمة الشعر الفلسطيني ، ط - 1
 193-192، ص  2010، دار القدس العربي ،  2، نظرية البالغة ، ط عبد المالك مرتاض - 2
 .22، ص  العدوس ، الرؤية و التطبيق أبويوسف  - 3

https://www.imagesfb.com/facebook20864/
https://www.imagesfb.com/facebook20864/
https://www.imagesfb.com/facebook20864/
https://www.imagesfb.com/facebook20864/
https://www.imagesfb.com/facebook20864/
https://www.imagesfb.com/facebook20864/
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 كان أغنيةكالمك 

 و كنت أحاول اإلنشاد

 و لكن الشقاء أحاط بالشفقة الربيعيّة

 بيتي من ..كالسنونو طار.كالمك 

 ر باب منزلنا فهاج

،  ه كان أغنيةنظم الشاعر قصائد كثيرة تغنى بالوطن ، وذكر معاناته ، فكالمه عن وطن       

دافئة ماكن الاأل و لكنها لم تسلم من الشقاء ، وقد شبهها بطائر السنونو ، وهو طائر يهاجر إلى

ها إلى مز ب، و هنا يرمز إلى هجرة الالجئين ، وسبب الهجرة هو "العتبة الخريفية" التي ر

 الذين أرغموا على ترك  وطنهم . نالل و تهجيره للفلسطينيياالحت
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 الخاتمة:     

د نا من دراسة قصيدة " عيونك شوكة في القلب " لمحموهيتان أنو بعد          

منها  األسلوبيدرويش التي عايشناها لفترة طويلة ، من حيث مستويات التحليل 

الصوتية و التركيبية ، و الداللية ، و الوقوف على جوانب مهمة من خصائصها 

و  ، األخرىالمتفردة و المميزة لما عن غيرها من التشكيالت الشعرية  األسلوبية

 : أهمهانتائج من  إلىتوصلت 

تويات في تعريف البعض هي بحث كما يتميز به الكالم الفني عن بقية مس األسلوبية -

 ثانيا . األسلوبية أصناف، وعن سائر  أوالالخطاب 

لحقول  المجاالت النقدية ، وهذا ما تؤكده مجاورتها أكثرمن  األسلوبيةيعد مجال  -

 نجده ور الفي اللسانيات و البالغة و الشعرية ، فهذا التقاطع و التجا أخرىمعرفية 

 بيةاألسلو، و  أخراتجاه  أيمن الجمالية من  أكثرالتي تقترب  األسلوبيةفي  إال

 النص من الناحية الفنية له . إلىمجالها عند الوصول 

الذي من  األسلوبيسيلة الختيار المنهج و بأنواعها  األسلوبيةتعد مستويات الدراسة  -

ذا هعمقه ، بما يحمله  إلىو النفاذ خالله نستطيع الكشف عن خبايا النص الشعري 

تحليلية وصفية عميقة ، نستطيع من خاللها رصد جماليات  إمكانياتالمنهج من 

 النص .

صيدة قتطبيق مستويات التحليل األسلوبي التركيبية ، الصوتية ، و الداللية على  -

محمود درويش "عيونك شوكة في القلب" و هذا بعد التعرف و التعريف بهذه 

 ستويات .الم

محمود درويش مدرسة فنية مشحونة بالوطنية ، سمت إشعاره بالحب و الروح  -

 الوطنية .

 غلب في توظيف محمود درويش لقصيدته أبنية األفعال . -
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اعتمد الشاعر في قصيدته على بحر الوافر حيث كان مناسب لقراءة المتلقي  -

 للقصيدة .

ى الوزن و القافية و التقطيع ركز الشاعر في تحليل المستوى الصوتي عل -

 العروضي .

 الهدف من توظيف المحسنات البديعية هو توضيح المعنى . -

ن ساهمت الصور البيانية في إثراء التجربة الشعرية لمحمود درويش و الكشف ع -

 موقفه الشعري .

مل في و كنتيجة أخيرة لهذا البحث نقول أن األسلوبية مفهوم واسع و شامل يح      

جعل طياته أسس أرسته منهجا صالح للدراسات األدبية ، وهو من انجح الطرق التي ت

 قا .المساءلة الهشة للداللة و الشكل في النص األدبي أكثر وضوحا و أكثر استنطا
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 روایة ورش ) 01(سورة إبراهیم ، اآلیة  : القران الكریم* 

  : المصادر و المراجع

  .، المجلد األول  1992،  1ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر بیروت ، ط – 1

 .م  2007،  1، األسلوبیة الرؤیة و التطبیق ، دار المسیرة ، ط یوسف أبو العدوس – 2

یوسف أبو العدوس ، المدخل إلى البالغة العربیة ، علم المعاني ، علم البیان ، علم  – 3

  .م  2007،  1البدیع ، دار المسیرة ، عمان ن ط

الخانجي ، عبد الصبور شاهین ، اثر القراءات في األصوات و النحو العربي ، مكتبة  – 4

  .م  1987،  1القاهرة ، ط

،  2صالح حسین ، المدخل في علم األصوات المقارن ، مكتبة اآلداب ، مصر ، ط – 5

  .م  2007 –م  2006

،  1صالح فضل ، علم األسلوب مبادئه و إجراءاته ، دار الشروق ، مصر القاهرة ، ط – 6
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تسعى األسلوبیة إلى دراسة النص و تحلیل أنساقه التي تكسف عن تنظیمه وفقا 

للمستویات الصوتیة و التركیبیة و الداللیة ، واستهدف هذا البحث دراسة قصیدة 

بالتقاء القلب مع العیون ، للشاعر محمود درویش " عیونك شوكة في القلب "

  .وذلك بقوة حب الشاعر لوطنه في صورة امرأة 

  

، مستویات التحلیل األسلوبي ، محمود  ألسلوبیة ا  : الكلمات المفتاحیة

 .درویش ، الحب ، الوطن 
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