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 .الحمد والشكر على ما أنعمت علَي من صحة وعافية اللهم لك 

 الحمد والشكرياعظيميامنان فأنت وحدك القادر على كل شيءاللهم لك 

 الحمد عدد خلقك وزنة عرشك ورضى نفسك ومداد كلماتكاللهم لك 

 الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضىاللهم لك 

 .اللهم أشكرك في كل حال وأحمدك في جميع األحوال في النعمة 

 الشكر لك يا مقصد العارفين... الحمد هلل يا إله العالمين 

 

 .اللهم انفعني  بما علمتني ، وعلمني ما ينفعني ، وارزقني علما ينفعني 

 اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وافتح علي بمعرفة العلم ، ولين أخالقي بالحلم

 

 :دعاء 



 

 

 

 

 بعد بسم هللا الرحمان الرحٌم

الى بؤرة النور التً عبرت بً نحو األمل و اآلمال الى الذي الى والدي الحبٌب أتمنى 

 ...رضاك عنً 

 ...الى من سكنت قلبً منذ صغري التً لطالما كانت بدعائها تنٌر لً دربً 

الى الوتد ...هً التً سهرت اللٌالً من أجل أن ترانً لهذه الدرجة من العلم أمً الحبٌبة 

الذي استند الٌه كلما ذاقت بً الدنٌا الى من علمنً الصبر والكفاح  واجتهاد طول أٌامً 

 الى كل أساتذة الكرام وأستاذي "بخدة"الى كل أفراد العائلة  ... الصعبة هً الحٌاة أختً 

 "المكروم السعيد "الكرٌم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخدة علً 

 إهداء



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة
 

 :مقدمة 

فً حقٌقة األمر لقد تحركت الهمة عند درستنا لمقٌاس علم األسلوب ، ذلك نظرا 

الرتكازه على قناة فإن صح القول على عملٌة اإلبالغ  والفهم ، عالوة على الدور المهم 

الذي ٌلعبه فً تأثٌر على المستقبل ، بحٌث كل هذا ال ٌتحقق الى إذا كان إبداع المبدع له 

 .حس أو وقع المتلقً 

فهو منهج من مناهج –علم األسلوب - وهذا إن دل على شًء فإنما ٌدل على أنه 

األدبٌة األقدر على تحلٌل الخطاب األدبً باعتباره علما وصفٌا ، فهو ٌهتم بطرٌقة استخدام 

 .اللغة واستعمال مبدع لها 

تعددت  االتجاهات النقدٌة فً العصر الحدٌث ، وأصبح التطور فً مناهج النقد أمرا 

أن نلحق بركب -  نحن العرب –ملحوظا وملموسا بكثرة ، خاصة عند الغرب ، وكان علٌنا 

ونرفع من  شأن لغتنا وأدبنا ، وقد كانت أسلوبٌة من أهم المناهج التً تعرضت للنص 

بالدراسة والتحلٌل ، ولعل أبرز  ما ٌشد الباحث فً اقرارها بدور القارئ أو المتلقً ، 

ودعوتها الصرٌحة إلشراكه فً شرح النص األدبً وتفسٌره ، عالوة على نظرة الشاملة 

 .للنص ودراسته كال متكامال من غٌر تجزئة 

انطالقا من هذا قمنا باختٌار األسلوبٌة منهجا لمعرفة أسرار هذا النص ، ومن بٌن 

لـ الشاعر الفلسطٌنً سمٌح القاسم " تقدموا"القصائد التً وقع اختٌارنا علٌها هً قصٌدة 

الذي تبوأ موقع متقدما بٌن مجمل الكتاب والمبدعٌن على امتداد الوطن العربً ، وساهم فً 

 .دفع القضاٌا الفكرٌة والفنٌة ، وفً اعالء شأن الكلمة الحرة ، فبرز فً سماء الفكر والفن 

والفتات الخاطفة ، مرورا بالكوالج الذي  (السربٌات  )تنوع انتاجه بٌن القصائد الطوٌلة 

مزج فٌه بٌن الشعر والنثر والخبر ، وصوال الى اسهامه النقدي ، وممارسته للحورٌات 

على شاكلة الرسائل التً كانت بٌنه وبٌن محمود دروٌش ، وٌعتبر أحد شعراء المقاومة ، 

وكان الغرض من اختٌارنا وتسلٌط الضوء على أسلوبه  الشعري فً كتابة ، ومحاولة 

إعطائه مساحة أكبر ، كونه عاش فً زمن كبار األدباء مثل محمود دروٌش ، أحمد مطر 

 .ونزار القبانً 

 أ



 مقدمة
 

نظرا لسٌاقها التارٌخً إذ هٌا ولٌدة وقع  (االنتفاضة)هذا وجاء انتقائً لقصٌدة تقدموا ... 

لما تحمله من  (االنتفاضة)االنتفاضة األولى على قلب الشاعر ، حتى أطلق علٌها قصٌدة 

معانً سامٌة ، وأفكار جبارة أراد الشاعر نقلها الى المحتل حتى سمٌت رسالة الى غزاة ال 

ٌقرؤون فضال عن كونها نصا زاخرا بكل ما تسعى األسلوبٌة للبحث عن الوظٌفة الفنٌة للغة 

 .  والنص األدبً أي الجانب الجمالً 

 : لعل السؤال الشامل لكل ما ٌدور حوله هذا البحث ٌمكن اجماله فً السؤال االتً 

كٌف ٌمكن لألسلوبٌة أن تكشف عناصر اإلبداع الشعري والتصوٌر الفنً ومستوٌات 

 التركٌب اللغوي عند سمٌح القاسم من خالل قصٌدة  تقدموا ؟ 

ولإلجابة عن سؤال حاولت تقسٌم البحث الى فصلٌن مسبوقٌن بمقدمة مذٌلٌن بخاتمة ، 

 : فكانت المقدمة بطاقة فنٌة لتقدٌم الموضوع ، أما الفصل األول فقد عنون 

 : األسلوبٌة تارٌخها ونشأتها ، مقسمة الى ثالث مباحث 

 .مفهوم األسلوب : المبحث األول

 .(مدارسها)األسلوبٌة واتجاهاتها  : المبحث الثاني

 .عالقة األسلوبٌة بعلوم أخرى  : المبحث الثالث

وقد حمل الفصل الثانً عنوان سمٌح القاسم وخصائص األسلوبٌة ، وقد قسم هو األخر إلى 

 :ثالث مباحث أٌضا ، الى أن الفصل الثانً كان طوٌال ، ذلك أنه ٌجمل الجانب التطبٌقً 

 سمٌح القاسم والمنتوج الفكري  : المبحث األول

 .(تقدموا )النص الشعري  : المبحث الثاني

 .(الصوتً ، الداللً ، والتركٌبً )التحلٌل األسلوبً للقصٌدة على المستوى : المبحث الثالث

وال أبرر تقصٌري ، وال أبحث عن مسوغات لما اعترى عملً من نقصان ، ولكن ال شك 

أن أي بحث فً مكامن الشعر الحدٌث تعترض عقبات وتقف أمام بلوغه صعوبات وال سٌما 

 ب



 مقدمة
 

إذا كان الباحث مبتدأ مثلً ، باإلضافة الى نقص الخبرة والممارسة ، لكن بفض هللا أكملت 

 .بحثً والحمد هلل 

وفً الختام ال ٌسعنً إال أن أتقدم بالشكر الجزٌل للمشرف الكرٌم القدٌر الدكتور المكروم 

 .السعٌد على سعة صدره وطول صبره سائال هللا عز وجل أن ٌجازٌه خٌرا الجزاء 

 

 ج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:   الفصل االول 

األسلوبية نشأتها وتاريخها 

 .ماهية االسلوب  : المبحث االول

 .االسلوبية واتجاهاتها  : المبحث الثاني

 .عالقة األسلوبية بعلوم اللغة  :المبحث الثالث
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  :المبحث األول

 : ماهية األسلوب

منذ ان ظهرت الدراسات األسلوبٌة ظهرت هنان تساؤالت متعددة تموم كون االسلوب ال 

ٌتضمن تعرٌفا محددا جامعا شامال ، بل جاءت تعرٌفات األسلوب بشكل متعدد وذلن 

. حسب منطلمات النالد أو الدرس

لمد عرؾ مصطلح األسلوب عند العرب ، كما عرؾ عند ؼٌرهم وهو فً المعجم 

 الشطر من النخٌل وكل طرٌك ممتد ، واألسلوب هو الطرٌك والمذهب «العربً ٌعنً

»والجمع وأسالٌب 
(1)

 ولد استخدم علماء العربٌة هذا اللفظ فً دالالت اصطالحٌة متعددة 

إنما ٌعرؾ فضل المران من كثر نظره «: فمد ذكر ابن لتٌبة مصطلح األسلوب لموله 

واتسع عمله وفهم مذاهب وافتنانها فً االسالٌب وما خصه هللا به لؽتنا دون جمٌع 

»اللؽات
(2)

 

وعلٌه نفهم من خالل التعرٌؾ ان ابن لتٌبة ٌمصد باألسلوب المذهب والطرٌمة ، وكانت 

ولنذكر هنا سلون «: وجهة نظر ابن خلدون مختلفة اتجاه مفهوم األسلوب فٌعرفه بموله 

االسلوب عند أهل صناعة الشعر وما ٌرٌدون بها فً طاللهم فاعلم أنها عبارة عندهم عن 

المنوال الذي ٌنسج فً التراكٌب ، أو المالب الذي ٌفرغ فٌه وال ٌرجع الى الكالم باعتباره 

افادته أصل المعنى الذي هو وظٌفته اإلعراب وال باعتبار إفادته كمال المعنى من 

خواص التركٌب الذي هً وظٌفة البالؼة والبٌان وال باعتباره الوزن كما استعمله العرب 

»فٌه الذي هو وظٌفة العروض
(3)

 

 هو صورة ذهنٌة تتشبع بها النفس وتطبع الذوق من ابن خلدونفاألسلوب فً نظر 

الدراسة والمرانة ، ولراءة األدب الجمٌل 

                                                           
 .255،ص(سلب)،مادة1،2000ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بٌروت ط(1)

 . ص1988ط ،1ٌنظر اللؽة واإلبداع، مبادئ علم األسلوب، شكري عٌاد، ، (2)
 8 مكتبة النهضة المصرٌة، الماهرة، ط ، (دراسة بالؼة تحلٌلٌة ألصول األسالٌب األدبٌة)،حمد الشاٌب، األسلوب  أ(3)
 .43 ،ص1991، 
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واعلم أن االحتذاء «:  ٌذكر مصطلح االسلوب وٌجسده فً لوله عبد القاهر الجرجانيأما 

عند شعراء وأهل العلم بالشعر وتمدٌره وتمٌزه ، أن ٌبتدئ الشعار بمعنى له وؼرضه 

فٌعتمد شاعر أخر الى ذلن األسلوب – أسلوبا واألسلوب الضرب من النظم والطرٌمة فٌه 

فٌجًء به فً شعره ، فٌشبه بمن ٌمطع من أدٌمه نعال على مثال نعل لد لطعها صاحبها 

«
(1)

 

فدافع المول أن الجرجانً من خالله تعرٌفه لألسلوب ، لم ٌمصد الحدٌث عن األسلوب 

وإنما ذكره عرضا فً أصناء حدٌثه عن االحتذاء ن فخذ بكونه الضرب من النظم 

. والطرٌمة فٌه ، فٌعتمد شاعر الى ذلن األسلوب فٌجًء به شعره 

 ومن بعده وجذر كلمة أرسطواما عن االسلوب عند األوروبٌٌن لدٌما فمد كان من عهد 

 التً تعنً اداة الكتابة او الملم فً االصل الالتٌنً ، ثم استخدمت (stylus)األسلوب 

أي طرٌمة «: لفن النحت ثم دخلت فً مجال الدراسات األدبٌة ، حٌث صارت تعنً 

»خاص الستعمال اللؽة بحٌث تكون هذه الطرٌمة صفة ممٌزة للكاتب او الخطٌب 
(2)

 

لذا نجد ان كلمة أسلوب ٌختلؾ معناها فً المعاجم العربٌة عن معناها فً اللؽة 

 تشٌر الى مرلم الشمع ، وهً أداة الكتابة على ألواح الشمع (style )االنجلٌزٌة ، فكلمة

. 

وإذا انتملنا الى جانب االصطالحً لهذه الكلمة نجد أن االتجاهات الؽربٌة اختلفت من نالد 

ال أخر لهذا المفهوم ، فهنان من عرؾ األسلوب من منطك أنه ٌعكس شخصٌة صاحبه ، 

.»االسلوب هو الرجل «Buffon"بيفون"وفً هذا السٌاق ٌمول 
(3) 

 

 

                                                           

 39ص ،  1،2007سامً دمحم عبابنة، التفكٌر األسلوبً، عالم الكتب الحدٌثة إربد، ط ، (1)

، ـه1،1419 عدنان النحوي، األسلوب ّ واألسلوبٌة بٌن العلمانٌة واألدب الملتزم باإلسالم، دار النحوي، طٌنظر(2)

 14ص 
 .18ص ، ،  دت1أحمد دروٌش، األسلوب بٌن المعاصرة والتراث،دارؼرٌن، الماهرة، ط (3)
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ومعنى هذا ان لكل شخص أسلوبه فً الكتابة ٌمٌزه عن اسلوب شخص أخر فٌختار من 

معجمه اللؽوي االلفاظ المناسبة التً تعبر عن مماصده ، وعلى هذا االساس 

مظهر المول الذي ٌنجم عن اختٌار وسائل التعبٌر ،وهذه « االسلوب بأنهJiro"جيرو"

»الوسائل التً تحددها طبٌعة ومماصد الشخص المتكلم أو الكاتب
(1)

 

االسلوب اعتمادا على االنتباه الى « ٌمول "Rivaterريفاتير"ومن جهة أخرى ٌعرفه 

لاعدة نحوٌة ،بحٌث اذا ؼفل عنه شوه النص ،واذا حللها وجد لها دالالت تمٌزٌة خاصة 

»مما ٌسمح بتمدٌر ان الكالم ٌعبر واالسلوب ٌبرز
(2)

 

ونفهم من هذا التعرٌؾ أن االسلوب دورا هاما حٌث ٌموم من خالل الجمال واالبداعات 

. التً ٌستؽلها المؤلؾ لٌضؽط بها على المتلمً ال لناعه 

»سهم ٌرافك الفكرة وٌخز متمبلها «فٌعرفه بأنهVolver"فولبير"واما 
)3(

 

: اي ان االسلوب ٌحدث ردود افعال المتلمً فً هذه الحالة 

ومن هنا نرى أن مفهوم االسلوب لد توسع لٌشمل كل ما ٌتعلك باللؽة من اصوات وصٌػ 

وتراكٌب ، وكما سبك االشارة الٌه من لبل بعض الدراسٌن العرب والؽربٌٌن ،فشكلت 

محور اختالؾ فً تناول هذا المفهوم فاالهتمام بدراسة االسلوب وتحلٌله وفك معاٌٌر فنٌة 

 "باألسلوبية "ولؽوٌة أدى الى ظهور ما ٌسمى 

فأصبحت بفضل الكثٌر من المالحظات المتراكمة علما خاصا بدراسة جمالٌات االسلوب 

وكل ما تعلك به ، وعلٌه فماذا ٌمصد باألسلوبٌة ؟ 

 

 

 

                                                           

  .15لمرجع السابك، سامً دمحم عبابنة، صا(1)

 .83، 1977ط ،3 . (طرابلس، تونس)عبد السالم المسدي، األسلوب واألسلوبٌة، الدار العربٌة للكتاب (2)

  .83المرجع نفسه، ص(3)
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: االسلوبية واتجاهاتها  :المبحث الثاني

 : مفهوم االسلوبية ونشأتها-1

ٌعد المرن العشرون ثورة فكرٌة شملت حمول المعرفة االنسانٌة ، وعممت بالعدٌد من 

المورثات المدٌمة كالفٌزٌاء والطب وااللتصاد ، وهً علوم انتملت من الشن والتخمٌن 

. الى التشرٌح االختٌاري للؽة واالدب والنمد والفن وؼٌره 

أما منبع الثورة المنهجٌة فً هذه العلوم فهً اللسانٌات ، اذا من الحمائك التً ٌمرها 

العصر ان المعرفة اإلنسانٌة مدٌنة الٌها بفضل كبٌر ،سواء فً مناهج بحثنا أم فً تمدٌم 

حصٌلتها العلمٌة ،ولد مكنها ذلن من االستحواذ على كثٌر من العلوم والفنون المدٌمة 

والحدٌثة كالفلسفة وعلم االجتماع والنمد والصناعة االدبٌة  

فولدت صلتها باألدب فً ممارسة نصوصه مذهبا جدٌدا أطلك علٌه اسم االسلوبٌة 

(stylistique)» وهو علم ٌرمً الى تخلٌص األدبً من االحكام المعٌارٌة والذولٌة

وٌهدؾ الى علمنة الظاهرة االدبٌة ، والنزوع باألحكام النمدٌة ما أمكن من االنطباع 

»والتحام عالم التذوق وهتن الحجب دونه 
)1(

 

 Ferdinand"فرديناندديسوسير"فكانت البداٌة لألسلوبٌة لدٌما عند العالم السوٌسري 

de Susser الذي أسس علم اللؽة الحدٌث وفتح المجال امام أحد تالمٌذه لٌؤسس  هذا 

فوضع علم اللؽة واألدب ، وبذلن فمد ارتبطت  (1947-1865)المنهج وهو شارل بالً 

. نشأة االسلوبٌة من الناحٌة التارٌخٌة ارتباطا واضحا بنشأة علوم اللؽة الحدٌثة 

 

 

 

                                                           

 1981، تونس،(ممال ضمن اللسانٌات واللؽة العربٌة)حمادي صمود، المناهج اللؽوٌة فً دراسة الظاهرة األدبٌة،(  1)
 230 ص
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 Charles Palley"شارل بالي " مؤسسها االول (االسلوبية )ومن هنا ٌعرفها 

»تدرس االسلوبٌة ولائع التعبٌر اللؽوي من ناحٌة مضامٌنها الوجدانٌة «فٌمول
(1)

 

أي انها تدرس تعبٌر الولائع للحساسٌة المعبرة عنها لؽوٌا ، كما تدرس فعل الولائع 

. اللؽوٌة على الحساسٌة 

وما نالحظ أن هذا المصطلح لد ارتبط بعدة ترجمات ، فمنهم من ترجمه باألسلوبٌة او 

االسلوبٌات أو علم االسلوب ؼٌر أن هذه المصطلحات تشكل اتجاه نمدي واحد ومنه فمد 

. تحددت وتنوعت تعرٌفات النماد لها

البحث عن االسس الموضوعٌة إلرساء علم «ٌذهب الى أنها"عبد السالم المسدي "فهذا 

»االسلوب 
(2)

 

 "stylistique" فهً اتٌة من المصطلح الفرنسً المسديواالسلوبٌة التً روج لها 

والذي هو مدلول إنسانً والالحمة " style"الجذر االسلوب "المكون من وحدتٌن 

التً هً صفة للعلم ، ألن تفكٌن الوحدتٌن الى مدلولٌها االصطالحً ٌعطً " ique"ٌة"

" science de style"عبارة االسلوب 
(3)

 

فاألسلوبٌة ال ترتكز على  دراسة شكل اللفظة بل على عمك داللتها ، وهذا ما الحظناه 

 لها عندما ربطها بوالع الحساسٌة الشعورٌة من خالل اللؽة "شارل بالي "مع تعرٌؾ 

وولائع اللؽة ، فالكاتب ٌستعٌن باللؽة لكً ٌعبر عما ٌختلج فً نفسه من عواطؾ 

وٌجسدها فً أسلوب لؽوي ، إذ نفهم من هذا أنها تعنً بالمضامٌن الوجدانٌة ،وال تعبر 

. اهتمامها لناحٌة الجمالٌة 

 

 

                                                           

 المرجع السابك، عبد السالم المسدي، األسلوب واألسلوبٌة(1)

  .17 ص،لمرجع نفسه، عبد السالم المسدي، األسلوب واألسلوبٌةا(2)

  .17 المرجع نفسه ص(3)
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وفً بعض االحٌان ٌنزح الكاتب عن الكالم المألوؾ باستعمال أسالٌب فنٌة شتى  

بيرجيرو "تخدم ؼاٌته ،كالتأثٌر فً الملتمى بالدرجة األولى ، وفً هذا الصدد ٌعرؾ 

"Pierre Jiroدراسة المتؽٌرات اللسانٌة إزاء المعٌار الماعدي ، «األسلوبٌة بأنها

»وتحدٌد نوعٌة الحرٌات داخل هذا النظام نفسه 
(1)

فاالنزٌاحات اللؽوٌة تحول الكالم 

العادي الى كالم فنً ٌحتوي على خصائص تؤثر فً الملتمى ، وعلى هذا االساس تموم 

االسلوبٌة على خصائص لؽوٌة التً ٌتحول بها الخطاب اللؽوي من سٌاله اإلخباري الى 

بحث عما « هً Jackson"لجاكسون"وظٌفته التأثٌرٌة الجمالٌة ، فاألسلوبٌة بالنسبة 

ٌتمٌز به الكالم الفنً عن بمٌة مستوٌات الخطاب أوال وعن سائر الفنون اإلنسانٌة ثانٌا 

«
(2)

 

نفهم من ذلن أنها تعنى بطرٌمة المول وما ٌعتبرها من مجاز ، وتمدٌم وتأخٌر 

لتمٌٌز الكالم العادي عن الكالم الفنً ،وبما أن األسلوبٌة دوما تسعى الى دراسة أسالٌب 

الكتاب اللؽوٌٌن من حٌث تماٌزها ولدرة كل كاتب على توظٌؾ معجمه الفنً والتأثٌر فً 

الملتمى فمن خالل هذه أنها تحاول أن تستنبط مجموعة من الموانٌٌن المؤسسة لعلم 

 فً تعرٌفه لألسلوبٌة السالؾ عبد السالم المسدياألسلوب ، وهذا ما ذهب الٌه األستاذ 

. الذكر 

 األسلوبٌة بكونها تدرس فعل « لألسلوبٌة ٌمول Rivater"ريفاتير"وأما تعرٌؾ 

التوصل لٌس كنتاج تصرؾ لسلسة الكلمات بل كحامل سمة شخصٌة المتكلم وكجانب 

»النتباه السامع أو المارئ
)3(

 

 

 

 

 

                                                           

 13  ، دت، ص1طبٌٌر جٌرو، األسلوبٌة، تر منذر عٌاشً، مركز اإلنماء الحضاري، حلب، (1)

 33المرجع السابك،  ّ المسدي، األسلوب واألسلوبٌة، ص(2)

 .34لمرجع نفسه، صا(3)
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ونستنتج من خالل هذا أن األسلوبٌة تدرس التعبٌر اللؽوي من حٌث إنه ٌعكس 

شخصٌة صاحبه ، وٌحتوي على أالعٌب لؽوٌة تسلط على ذهن المارئ وتؤثر فٌه 

إن األسلوبٌة هً لسانٌات تعنى بظاهره حمل الذهن على الفهم معبر «واضاؾ لائال 

»وإدران محسوس 
)1(

 

 بأن األسلوبٌة علم ٌستهدؾ للكشؾ عن العناصر الممٌزة التً Rivaterريفاتيرفٌمصد 

والتً بها  (المتلمً)بمرالبة حرٌة اإلدران لدى المارئ  (المرسل)ٌستطٌع بها المؤلؾ 

. ٌستطٌع أٌضا أن ٌفرض على المستمبل وجهة نظره فً الفهم واإلدران 

ومن هنا نكون لد ألممنا ببعض التعرٌفات لألسلوبٌة من أهم النماد المنظرٌن لها  

 :(مدارسها)اتجاهات األسلوبية - 2

لمٌت األسلوبٌة اهتماما بالؽا من لبل الدارسٌن والنماد وهذا ما أدى الى تنوٌع حمولها 

واتجاهاتها والسر فً تلن هو تعدد حمولها وموضوعاتها المتشبعة حٌث اخذت فً 

التوسع الى أن أصبحت لألسلوبٌة مدارس متنوعة تلمى فً بعض اآلراء والنماد وتختلؾ 

. فً نماط أخرى ومن بٌن هذه المدارس نذكر األسلوبٌة اإلحصائٌة األسلوبٌة النفسٌة 

: (الوصيفة)األسلوبية التعبيرية -1

مؤسس علم األسلوب charlesBallyetلطب هذه المدرسة هو شارل بالً 

 ولد "جامعة جنيف " فً كرسً علم اللؽة العام De Saussureديسوسيروخلٌفة

 ثم اتبعه دراسات »بحث فً علم األسلوب الفرنسً « كتابه األول 1902نشر عام 

أخرى مطولة ، نظرٌة وتطبٌمٌة أسس بها علم أسلوب التعبٌر ، فاألسلوب من منظوره 

هً تلن المدرة التعبٌرٌة التً تتجمع وتتشكل فً معطى متألؾ ، وذلن «ونظرٌته 

بواسطة األداء الكامن فً بنٌة اللؽة  

 

 

                                                           

  .19المرجع السابك، المسدي، األسلوب واألسلوبٌة، ص(1)



 الفصل األول                                                                نشأة األسلىبية وتاريخها
 

 

9 

د ، ومن ظلن تصبح العاللات اللؽوٌة فً النص حذاتها ،حٌث تتشكل كل طالتها و تتوا

»كلها مجسدة لمعنى االسلوب 
(1)

 

 تموم على تحدٌد ما فً اللؽة من وسائل تعبٌرٌة تبرز Ballyet"بالي"إن أسلوبٌة 

المفرلات العاطفٌة واإلدارٌة والجمالٌة ومن جهة أخرى االجتماعٌة والنفسٌة ،وٌبحث 

عن هذه الظواهر األسلوبٌة فً اللؽة الشاسعة التلمائٌة ، بمعنى أن Ballyet"بالي"

. موضوع التحلٌل األسلوبً عنده هو الخطاب اللسانً بصفة عامة 

 فً دراسته االسلوبٌة أن تتم باختٌار منتظم للمستوٌات Ballyet"بالي "لمد حرص 

 "حماديصمود "الصوتٌة والمعجمٌة ،والنحوٌة باإلضافة الى لضاٌا المجاز ، حٌث ٌمول 

: لمد أسس شارل بالً النظرٌة األسلوبٌة على اعتبارات جوهرٌة هً 

جعل اللؽة هً مادة التحلٌل األسلوبً ولٌس الكالم ، فهو ٌركز على االستعماالت اللؽوٌة 

. المتداولة بٌن الناس ولٌس األدبٌة فمط 

اللؽة حدث اجتماعً صرؾ ٌتحمك بصفة كاملة واضحة فً اللؽة الٌومٌة الدائرٌة فً 

. مخاطبات الناس ومعامالتهم 

وٌعتبر كل فعل لؽوي فعال مركبا تمتزج فٌه متطلبات العمل بدواعً عاطفٌة ، بل إن 

الشحنة العاطفٌة  أبٌن من الفعل اللؽوي ، وأظهر بناء على تصور فلسفً ٌعتبر اإلنسان 

. كائنا عاطفٌا لبل كل شًء

 على ضرورة العاللة بٌن الضوابط االجتماعٌة Ballyet"بالي"ومن هنا ٌلح 

فاألسلوبٌة لٌست بالؼة ولٌست نمدا وإنما مهمتها «والنوازع النفسٌة فً نظام اللؽة 

البحث فً عاللة التفكٌر بالتعبٌر وإبراز الجهد الذي ٌبذله المتكلم لٌوافك بٌن رؼبته فً 

»المول وما ٌستطٌع لوله 
(2)

 

 

                                                           

 32/33- ص1993،رجاء عبٌد، البحث األسلوبً، الناشر منشأة المعارؾ، اإلسكندرٌة، د ط(1)

 .63/64ص 1997، 1ط ،1نور الدٌن السد، األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب، دار هومة للنشر والتّوزٌع، الجزائر، ج(2)
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ولمد اكتسبت األسلوبٌة مشروعٌتها بوصفها علما مستمال ، له أهدافه الخاصة ومٌدانه 

 Ballyet"بالي "المحدد ومنهجه فً البحث بفضل تلن األفكار التً لدمتها أسلوبٌة 

. اللؽوٌة فمد كانت أفكاره بمثابة أصول أخذت تتشكل واضحة عند من تبعه األسلوبٌن

 :األسلوبية النفسية (2

تعنى األسلوبٌة النفسٌة بمضمون الرسالة ونسٌجها اللؽوي مع مراعاتها لمكونات الحدث 

الذي هو نتٌجة إلنجاز اإلنسان والكالم والفن ،وهذا االتجاه تجاوز فً أؼلب «األدبً

األحٌان البحث فً أوجه التراكٌب ووظٌفتها فً نظام اللؽة الى العلل واألسباب المتعلمة 

»بالخطاب األدبً 
(1)

 

ولد ظهر هذا التٌار كرد فعل على التٌار "leospitzerليوسبيتزر"وتزعم هذا االتجاه 

الوضعً وٌمكن أن ٌسمى باالنطباعٌة ، فكل لواعد العملٌة منها والنظرٌة لد أؼرلت فً 

. ذاتٌة التحلٌل 

إن االنحراؾ الفردي عن نهج لٌاسً البد أن ٌكشؾ «leospitzerليوسبتزروٌمول 

تحول فً نفسٌة العصر ،تحول ٌشعر به الكاتب وأراد أن ٌترجمه الى شكل لؽوي وال بد 

وأن ٌكون هذا الشكل جدٌدا فمثال ٌمكن تحدٌد الخطوة التارٌخٌة نفسٌا ولؽوٌا على السواء 

، ومن المسلم  به أن تجدٌد لؽوي ٌكون أسهل بالنسبة للكاتب المعاصرٌن ألننا نعرؾ 

»أساسهم اللؽوي أكثر مما نعرؾ أساس الكتاب المتمدمٌن
(2)

 

 لألسلوب بعلم الداللة التارٌخٌة فهو ٌتبع Spitzerسبيتزرواستعانت جل دراسات 

التطور التارٌخً للكلمة ، لٌستمً منها معلومات تسهم فً إثارة بعض البؤر المظلمة فً 

النص ، ألن الكلمة عنده فً السٌاق لد تأخذ داللة معٌنة من النص ولد تتعدد داللتها 

. بحسب السٌاق والمدرة التأوٌلٌة للمتلمً

 

 

                                                           

 .67 المرجع السابك، نور الدٌن السد، ص(1)

 .35ص1985ط ،1دمحم شكري عٌاد، اتجاهات البحث واألسلوب، دار العلوم، السعودٌة، ، ( 2)
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: وٌمكن تخلٌص أسس األسلوبٌة النفسٌة فً خمس نماط 

 .وجوب انطالق الدراسة األسلوبٌة من النص ذاته  -

 .معالجة النص تكشؾ عن شخصٌة مؤلفه  -

 .ضرورة التعاطؾ من النص للدخول الى عالمه -

 .إلامة التحلٌل األسلوبً على تحلٌل أحد مالمح اللؽة فً النص األدبً  -

السمة األسلوبٌة الممٌزة تكون عبارة عن تفرٌػ أسلوبً فردي ، وطرٌمة خاصة  -

 .فً الكالم العادي 

إن هذه األسس الخمسة تكشؾ عن منهجٌة سبٌتزرمن الناحٌة التطبٌمٌة ، فمد كان هذا 

. الرجل ممارسا أكثرا من منظرا ، وهو بذلن عالم أسلوبٌة فً الصمٌم 

 أول من لام بوضع خطة علم اللؽة واألدب ، Spitzer"سبيتزر"كما نجد أٌضا أن 

على أساس أن اعظم وثٌمة كاشفة عن روح شعب من الشعوب هً أدبه ، وتطرا ألن 

األدب لٌس سوى لؽته كما كتبها أكبر كتابه ، ألنه ٌوسعنا أن نعلك أمال كبٌرا على فهم 

. روح األمة فً لؽة أعمالها األدبٌة الفذة 

 لد حصرها فً النص األدبً ، واألسلوب Spitzer"سبيتزر"إذن فاألسلوبٌة عند 

مرتبط باألداع عنده ونملت بذلن من اللؽة الى الكالم األدبً ، حٌث ٌهدؾ إلى الوصول 

الى نفسٌة المبدع ومٌوله ونوازعه ، وهذا نابع من تأثٌره باألبحاث السٌكولوجٌة ، التً 

. تسعى التً التعمك فً نفسٌة الكاتب وتفردها بالتجربة األدبٌة 

: األسلوبية البنيوية  (3

تعنً األسلوبٌة البنٌوٌة بوظائؾ اللؽة ، على حساب أٌة اعتبارات أخرى ، والخطاب 

األدبً فً منظورها نص ٌضطلع بدور إبالؼً ، ٌحمل ؼاٌات محددة ، وٌنطلك التحلٌل 

نماذج عنها Jacksonجاكبسونمن وحدات بنٌوٌة ذات مردود أسلوبً ، ولد أعطى 

. فً المواعد الشعرٌة مسلطا على الهٌكل الذي ٌؤطر الخطاب ، ووحداته التكوٌنٌة 
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 أحد األلطاب لهذه المدرسة ، فهذا أواسط الخمسٌنات Rivater"ميشال ريفاتير"وٌعد 

نجده حرٌضا على مواصلة البحث فً األسلوبٌة البنٌوٌة تطبٌما وتنظٌرا ، وتبنى إرساء 

المواعد المنهجٌة الضرورٌة لضبط اإلطار الموضوعً العملً للدرس األسلوبً ،وٌمسم 

:  دراسة النص األدبً الى مرحلتٌن Rivater"ريفاتير"

مرحلة انكشاؾ الظواهر وتعٌنها، Rivater"ريفاتير" وٌسمٌها :مرحلة الوصف - 

وتسمح للمارئ بإدران وجوه االختالؾ بٌن بنٌة النص والبنٌة النموذجٌة المائمة فً حسه 

. اللؽوي ممام المرجع ، فٌدرن التجاوزات وصنوؾ الصٌاؼة

وتأتً تابعة للمرحلة األولى ، وعندها ٌتمكن المارئ من  : مرحلة التأويل والتعبير -

الؽموض فً النص ، وفكه على نحو تترابط فً األمور وتتداعى ، وٌتفاعل 

 »بعضها فً بعض 
(1)

 

 جاءت لتعوٌض سابمتها التً تعتمد على Rivater"ريفاتير"إن نظرٌة السٌاق عند 

المخاطب والخطاب معا ، ومن ثم تنطلك من النص لتعود إلٌه ، فالعاللة بٌن النص 

 ال نص بال لارئ وال خطاب بال « على هذا المول "المسدي "والمتلمً فمط ، وٌعلك 

 »سامع 
(2)

 فالملفوظ  ٌضل موجود بالموة سواء أفرزته الذات المنشئة له أم دفنته فً 

مواطن الالملفوظ  ، وال ٌخرجه الى حٌز الفعل إال متلمٌه ، وهذا التلمً هو بمثابة إنمداح 

شرارة الوجود للنص ولماهٌة األسلوب ، الذي ال ٌبمى من تعرٌؾ إال كونه كائنا منشودا 

. منذ لحظة النشأة الى حٌث ٌستهلن لراءته لصٌرورته من حٌث تبشٌر بوالدته

فمهمة األسلوبٌة البنٌوٌة إذن ، اكتشاؾ الموانٌن التً تهٌكل الخطاب األدبً وتنظمه ، 

حمل متكامل تحدد – أي لؽة – وكذا العاللات بٌن الوحدات اللؽوٌة على أساس أنها 

مفهومها األساسً ببنٌة النص ، فهً إذن رؤٌة نمدٌة تسعى الى تحلٌل الخطاب تحلٌال 

. موضوعٌا ، وكشؾ المنابع الحمٌمٌة لألسلوبٌة فً اللؽة وعاللتها بعناصرها ووظائفها 

 

                                                           

 .84المرجع السابك، نور الدٌن السد، ص  (1)

  .82 عبد السالم المسدي، األسلوب واألسلوبٌة، ص(2)
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: األسلوبية اإلحصائية 

تعتمد األسلوبٌة اإلحصائٌة على اإلحصاء  الرٌاضً ، فً محاولة الكشؾ عن 

ان اعتماد اإلحصاء «خصائص األسلوب األدبً فً عمل أدبً معٌن ، وٌرى أصحابها 

وسٌلة عملٌة موضوعٌة تجنب الباحث معٌة الولوع فً الذاتٌة ، ومن الذٌن الترحوا 

 الذي جاء بمصطلح المٌاس األسلوبً الذي "zembزمب"نماذج اإلحصاء األسلوبً 

ٌموم على إحصاء كلمات النص وتصنٌفها حسب الكلمة ، ووضع متوسط تلن الكلمات 

على شكل نجمة ، وهكذا تنتج أشكال ونماذج متنوعة ٌمكن ممارنة الكلمات ببعضها ، 

األسماء ، الضمائر ، الصفات ، األفعال ، حروؾ : وأنواع الكلمات التً تحصى هً 

»الجر ،حروؾ الربط 
(1)

 

ولمد كان من الدوافع الرئٌسٌة الستخدام اإلحصاء فً الدراسات األسلوبٌة ،إضفاء 

موضوعٌة معٌنة على الدراسة نفسها ، وكذلن محاولة تخطً  عوائك تمنع عن استجالب 

. مدى رفعة أسلوب معٌن أو حتى تشخٌصه

ورؼم ما تمدمه المدرسة اإلحصائٌة من خدمة لألسلوب فً مجال األدبٌة ، إال أنها 

تعرضت النتمادات الذعة من بعض النماد ، الذٌن رأوا فٌها إجحافا فً حك أحاسٌس 

وشعور الكتاب واالدباء ، إذا ال ٌمكن إحصاء أو لٌاس هذه األحاسٌس ، ومن جملة هذه 

: االنتمادات نذكر ما ٌلً 

 .سٌطرة الكم على الكٌؾ مما ٌفمد دراسة األسلوب هدفها األساسً  -

إن االفتنان بدلة األرلام ٌوهم بدلة المنهج ، ولكنها لد تكون مخادعة عند تناول  -

األعمال األدبٌة ، ألن كثٌرا عن الظواهر ٌتداخل تدخال عضوٌا ، بحٌث ٌصعب 

 .إحصاء واحدة منها منفردا

 

 

                                                           

 .97 المرجع السابك، نور الدٌن السد، ص(1)
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إن الدلة اإلحصائٌة ال تجدي نفعا ببعض المسائل الؽامضة ، أو النسبٌة ، أو المرنة «

»كالنؽمات العاطفٌة ،واإلٌماع الرلٌك أو المركب وؼٌرها 
(1)

 

إن اعتماد المنهج اإلحصائً ٌهدؾ الى التعرؾ على أسلوب مؤلفها ، إضافة معرفة 

. الفوارق والمٌزات بٌن األدباء لتمٌز بٌنهم

: أسلوبية األنزياح – أ 

وهً تموم على مبدأ إنزٌاح اللؽة األسلوبٌة عن اللؽة العادٌة ، وٌعرؾ األسلوب على  

أنه انزٌاح عن المعٌار المتعارؾ علٌه ، فهم ٌعتمدون أن األسلوب الجٌد هو الذي 

ٌنحرؾ عن اللؽة األصلٌة وطرٌمتها االعتٌادٌة على اختالفهم ؼً مدى هذا 

االنحراؾ واالنزٌاح فمنهم من ٌدعو الى الخروج عن كل المواعد اللؽة ، وهو ما 

أن االنزٌاح ٌكون فً حدود لواعد اللؽة ، : طبمه أهل الحداثة فً أدبهم ، وإذا ٌمال 

حٌث ٌكون اإلبداع بسلون طرق جدٌدة ؼفل عنها األخرٌن ، لكنها تخالؾ لواعد 

. اللؽة أي النحو

االنتهان حٌث أن المبدع ٌعتمد فً إبداعه على اختراق «Cohen"كوهين"وٌسمٌها 

»المستوى المثالً فً اللؽة وانتهاكه
(2)

 

واالنزٌاح كظاهرة أسلوبٌة له أهمٌة بالؽة لدى بعض الدراسٌن فٌرى بعضهم أن 

األسلوب فً أي نص أدبً هو انحراؾ عن نموذج من الكالم ٌنتهً إلٌه سٌالا ، 

بمعنى انحراؾ الكالم عن اللؽة المألوفة هذا ما ٌجعل وٌشكل بعدا جمالٌا ، فً نظر 

. الكثٌر من األسلوبٌن ،لذلن عدوا االنزٌاح على أنه جوهر اإلبداع 

 

 

                                                           

عثمان ممٌرش، الخطاب الشعري فً دٌوان لالت الوردة، دار النشر، المؤسسة الصحفٌة للنشر والتوزٌع، المسٌلة، (1)

 د ط
 .19، ص2010

 .268،ص1،1994طدمحم عبد المطلب، البالؼة واألسلوب، الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر، الماهرة، (2)
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: عالقة األسلوبية بالعلوم اللغوية :المبحث الثالث 

فً الدراسات النمدٌة المعاصرة تحتل األسلوبٌة مولعا هاما ، فهً تمٌم عاللات عدٌدة مع 

. علم اللؽة والبالؼة والنمد : بعض العلوم منها 

ولد نمت و ترعرعت  الدراسات  األسلوبٌة فً مهد علوم اللؽة ، وارتبطت بها ارتباطا 

وثٌما ، فأصبحت تشكل فرعا مهما من فروعها باعتبارها منهجا من المناهج الحدٌثة ، 

حٌث ركزت بدورها على دراسة النص باعتمادها على التحلٌل والتفسٌر ، فإنها تمترب 

من منهج النمد األدبً ، وٌتفمان فً بعض الجوانب ، كما تربطهما صلة لوبة بالدراسات 

. البالؼٌة 

 :عالقة األسلوبية بعلم اللغة  -1

فاألسلوبٌة تطورت واكتملت فً ظل اللسانٌات ، وصارت علما له أدوات خصوصٌاته ، 

ولم تستطٌع الخروج من دائرة اللسانٌات رؼم ما طرأ علٌها من عوامل ، وعلٌه تعرؾ 

» وصؾ النص األدبً حسب طرٌك مسماة من اللسانٌات«:األسلوبٌة بأنها 
(1)

 

: عالقة األسلوبية بالنقد األدبي -2

تتحدد العاللة بٌن األسلوبٌة والنمد األدبً بزواٌا االتفاق واالختالؾ ، وكما  

ٌرى بعض الدارسٌن والنماد أن األسلوبٌة متوؼلة فً أعماق النمد األدبً ، ومالصمته له 

فً أؼلب األحٌان ، والذي ٌؤكد االتفاق بٌنهما هو اتصالها بالنص األدبً باعتبار أن 

علم وصفً ٌعنً ببحث الخصائص والسمات التً تتمحور حول الدراسة «:األسلوبٌة 

»األسلوبٌة 
(2)

 

نظر وتملٌب فً األدب ، وتذوق وتمٌٌز له ، وحكم علٌه أي أن حمله «:وٌعرؾ النمد بأنه 

»ومجاله األدب ، ومهمة االرتماء به فً سلم الفن 
(3).

فالنمد األدبً هو فن النظر فً 

النصوص األدبٌة المفردة وإصدار الحكم علٌها ، بمعنى أن مٌزة النمد األساسٌة تتمثل فً 

                                                           

 .82 المرجع السابك، عبد السالم المسدي، األسلوب واألسلوبٌة، ص(1)

 35ط ، دت، ص1أحمد دروٌش، األسلوب بٌن المعاصر والتراث، دار ؼرٌن، الماهرة، (2)

 35المرجع نفسه، ص(3)
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تذوق النصوص ، والحكم علٌها بالجودة أو الرداءة ، واألسلوبٌة والنمد ٌلتمٌان من حٌث 

. أن مجال دراستهما هو النص األدبً 

: عالقة األسلوبية بالبالغة -3

  البالؼة واألسلوبٌة علمان متصالن باألدب ، وتكمن العاللة بٌنهما فً أن كالهما ٌبحث 

فً النص األدبً ، وٌركز على دور المخاطب وحضوره فً العملٌة البالؼٌة ، كما 

» اٌصال المعنى الى نفس صورة فً اللفظ«ٌمصد بها هً 
(1)

 أي المتكلم ٌسعى الى 

. الناع المخاطب أو السامع وإفهامه باستعمال عبارات جزلة 

والتمارب بٌن البالؼة واألسلوبٌة فً عدة جوانب ، فلٌست البالؼة لبل كل  

شًء إال فنا من الفنون ، ٌعتمد على صفاء االستعداد ودلة وإدران الجمال وتبٌن الفروق 

الخفٌة بٌن صفوؾ االسالٌب ، وبالتالً ٌؤكد معظم الدارسٌن على متانة الصلة بٌن 

البالؼة واألسلوبٌة إلى ألصى درجة جاز فٌها عد البالؼة السلؾ الشرعً لألسلوبٌة 

األسلوبٌة ورٌثة البالؼة ، وهً بالؼة حدٌثة ذات شكل «:  بموله "بيير جيرو"وٌؤكد 

»مضاعؾ 
(2)

 

فالمصور الذي ولعت فٌه البالؼة ، جعل األسلوبٌة تكون بمثابة الورٌثة الشرعٌة لها 

باتخاذها مهمة من مهماتها وهً عملٌة تمٌٌم النصوص ، بل إن األسلوبٌة لم تنهض إال 

على أكتاؾ البالؼة ، ولكنها تمدمت علٌها فً مجال علم اللؽة الحدٌث ، ولو أن هذا 

التمدم ال ٌصعب على البالؼة أن تحوزه إذا ما استفادت من مبادئ وإجراءات علم اللؽة 

الحدٌث ، وعلم األسلوب والمناهج األلسنٌة بعامة ،بل إن البالؼة وبما تملكه من إمكانات 

علمٌة ثابتة ولواعد راسخة ، وما بذله لها علماء البالؼة لدٌما وحدٌثا ، لادرة على خلك 

نظرٌة حدٌثة متطورة تفوق كل النظرٌات السابمة ، إذا ما التزمت بأساسها واستفادت من 

 للبالؼة من "عبد القاهر الجرجاني "التطور العلمً الحدٌث وٌظهر هذا فً ما لدمه 

تطور بنظرٌته المشهورة التً لفزت بالبالؼة الى درجات لم تصل إلٌها اللؽات األخرى 

                                                           

 403،ص2000ط 1دمحم زؼلول سالم، تارٌخ النمد األدبً والبالؼة، منشأة المعارؾ، االسكندرٌة، ، (1)

ٌوسؾ أبو الحدوس، األسلوب الرؤٌة والتطبٌك، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، األردن، ، ط (2)

 94،ص1،2007
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إال فً هذا العصر ، فلو وجدت البالؼة من ٌكمل المسٌر الذي سار علٌه الجرجانً لما 

. تأخرت فً هذا العصر وبمٌت مرمى سهام الحالدٌن على العربٌة وأهلها

إن أي علم ٌختلؾ عنو مواكبة تطور العلوم وتمدمها ، فإنه ٌتمادم وٌبذل أمام بهرجة 

. الحدٌث وإؼرائه ،خاصة إذا وجد من ٌتبناه من الباحثٌن والعلماء المتمكنٌن 
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: المبحث األول 

:  سمٌح القاسم والمنتوج الفكري 

بمدٌنة 1939ماي من سنة 11 دمحم الحسٌن ٌوم سمٌح دمحم القاسمولد الشاعر :حٌاته -1

الزرلاء فً األردن ،حٌث كانت األسرة تمٌم بسبب كون الوالد ضابط برتبة نمٌب ، فً 

لوة حرس الحدود شرق االردن ، ولد عادت االسرة لتستمر فً بلدتها األصلٌة الرامة فً 

 "نوال سلمان حسن "فلسطٌن بسبب الحرب العالمٌة الثانٌة ، وهو متزوج من السٌدة 

. وله أربعة أبناء 

سمٌح المسام شاعر ، ومماوم فلسطٌنً ، وهو مناضل شٌوعً ولابد لحزب معارض ، 

نمابً ومعلم صحافً وناشر، وأحد رموز الشعر المماوم فً فلسطٌن الى جانب محمود 

. دروٌش ، وتوفٌك زٌاد وؼٌرهم 

 تعلٌمه األول بداخل مدارس الرامة والناصرة حٌث زامل العدٌد من سمٌح القاسمتلمى 

راشد : الطالب الوافدٌن من لرى عربٌة عدٌدة ، وتصادق شعراء وكتاب ناشبٌن مثل

حسٌن ، جمال لعوار ، طه دمحم وؼٌرهم ، وبعد ذلن لرر أن ٌنتمل الى عالم السٌاسة 

وبالفعل كان له نشاط سٌاسً واضح ، حٌث انضم الى الحزب الشٌوعً وكان له أثرا 

. واضحا على ذلن

 الى السجن أكثر من مرة ، ولٌس ذلن فمط بل اتخذ كراهٌة ألكثر سمٌح القاسماعتمل 

من مرة أٌضا ، وتم اعتماله بداخل منزله وكذلن حكم علٌه باإللامة الجبرٌة وتعرض 

أٌضا الى الطرد من عمله ألكثر من مرة ، وكل هذا بسبب شعره ونشاطاته السٌاسٌة ، 

وبالرؼم لم ٌتولؾ للحظة عنها واستمر بها حتى انه تعرض الى المتل أكثر من مرة ولم 

ٌبالً أبد ، وظل متمسكا بشعره الذي كان ٌواصل فٌه الكفاح الفلسطٌنٌٌن واستشهادهم 

. على أرضهم 
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صرخات جرٌحة «كتب الشعر منذ نعومة أظافره ، وكانت جل لصابده عبارة عن 

ملتهبة تجأر بالظلم دون ان تحدد مسؤولٌة الدولة الصهٌونٌة ، وإذا حاول سمٌح ذلن 

فإنما ٌفعله على استحٌاء ، وبكثٌر من الحذر ، فٌوري وٌخفً كلمته وٌتهم العرب بأنهم 

»هم اصحاب النكبة  وصانعوها
(1)

 

فأشعار سمٌح الماسم شدٌدة اللهجة ، تعكس مدى تخاذل العرب ، والسكوت عن المؤامرة 

المحاكمة ضد الشعب الفلسطٌنً ، وهذا أدي إلى طرده من الهٌبة التعلٌمٌة بعد صدور 

دٌوانه الثانً الدروب ، والذي حذفت الرلابة العدٌد لصابده وكان أدول دٌوان كتبه سنة 

، حصل سمٌح الماسم على العدٌد من الدروع والجوابز "مواكب الشمس" بعنوان 1958

وشهادات التمدٌر ، وعضوٌة الشرؾ فً عدة مؤسسات ، فنال جابزة ؼار الشعر من 

اسبانٌا ، وعلى جابزتٌن من فرنسا من مختاراته التً ترجمها الى اللؽة الفرنسٌة الشاعر 

 ، كما تحصل مرتٌن على وسام المدس للثمافة "عبداللطٌف اللعبً "والكاتب المؽربً 

من الربٌس الراحل ٌاسر عرفات ، وعلى جابزة نجٌب محفوظ من مصر ، وجابزة 

. الشعر الفلسطٌنٌة

  المبدع ، المتجدد دابما والمتطور أٌد ، سمٌح القاسم:تجربة سمٌح القاسم اإلبداعٌة-2

ٌأتٌنا مع كل إبداع جدٌد بمفزة تحتاج الى ولت والتعمك لٌفهمه المارئ وٌتمبله ، وإبداعاته 

ال تشكل حلمات متمطعة وإنما هً حلمات متواصلة متكاملة ، تتكون الواحدة ممهدة للتً 

تلٌها ومتممة للتً سبمتها ، حتى توزٌع أعماله الشعرٌة على مجموعات توصلنا الى هذا 

الترابط الوثٌك بٌن حلمات اإلبداع المتواصلة المنبثمة من وضع اإلنسان الفلسطٌنً 

.. الموزع على كل مساحات العالم المرٌبة والبعدٌة 

 

 

                                                           

 43 ص 1984زابر،سةالمدارساألدبٌةفٌالشعرالعربٌالمعاصر،دٌوانالمطبوعاتالجامعٌة،الجدرانسٌبنشاوي،مدخإللى(1)
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سربٌة إرم )و (1964أؼانً الدروب)و (1958مواكب الشمس)فالدواوٌن الثالثة األولى 

، تصور انطاللة اإلنسان العربً بعد سنوات الخمول ، ورؼبته فً ممارعة كل  (1965

. الطواؼٌت ، ومطاولة الشمس وتحمٌك المستحٌالت

، سموط االلنعة 1968، دخان البراكٌن 1967دمً على كفً )وكانت الدواوٌن األربعة 

 ،وسربٌة إسكندرٌون فً رحلة الخارج 1969، وٌكون أن ٌأتً طابر الرعد 1969

، استجابة للفرحة التً عمت كل نفس فلسطٌنٌة النطاللة الثورة  (ورحلة الداخل 

الفلسطٌنٌة ، ولد اتصلت أهم المواضٌع االجتماعٌة الواردة فً المجموعتٌن الشعرٌتٌن 

 بفكرة "مبروك السٌاري" كما رأى الباحث التونسً (دمً على كفً ودخان البراكٌن)

ولد أثرت تلن «االلتزام الثوري الطبمً ، وبمضٌة المرأة وردودها فً تفعٌل المماومة ، 

األوضاع المتردٌة على نفسٌة الشاعر ، مثلما أثرت فً اإلنسان الفلسطٌنً  بعامة 

»والموطن العادي خاصة 
(1)

 

أما سنوات السبعٌن وما رافمها من انفجار الصراع  فً لبنان ، والنكسة التً أصابت كل 

عربً ٌؤمن بانتمابه المومً ، وفلسطٌنً ٌتمسن بتراب وطنه أٌنما كان ، فمد عبرت 

 ، وإذا كان الموت "الموت"عنها لصابد سمٌح الماسم فً دواوٌنه التً طؽت علٌها كلمة 

، الموت 1971لرأن الموت والٌاسمٌن ): الروحً والجسدي حصة الفلسطٌنً ، وهً 

 ن وما لتلوه 1974ن إلهً إلهً لماذا لتلتنً 1973،مراتً سمٌح الماسم 1972الكبٌر 

(. 1976وما صلبوه ولكن شبه لهم 

 أن سمٌح الماسم ٌستند فً مراثٌه كلها على "حاتم دمحم صكر " وٌرى النالد  

 الموروث الدٌنً الشابع فً الشرق، والذي ٌدخل ضمن التكوٌنالنفسً

الحكمة والوعظ مع :أن الشاعر ٌتممص األسلوب الدٌنً« :واالجتماعً للمواطن، ٌمول

»ا هالعبارة البرالة المؤثرة فً كل مستوٌاتها، حزنا وحسابا وتهكم
(2)

 

ولد برزت فً لصابده مجموعات سمٌح الماسم حتى بداٌة الثمانٌنات من المرن العشرٌن 

االعتزاز بالهوٌة العربٌة ، التمسن باألرض «: ، أبعادا لخصها الباحث جمال ٌونس فً 
                                                           

  .2009مبروكالسٌّاري،المنزعالوالعٌفٌشعرسمٌحالماسم،جرٌدةالحرٌة،تونس،(1)

 62-61 ،ص 1974 سمٌحالماسم،اآلداب،بٌروت،دط،مراثًحاتمدمحمصكر،(2)
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، التسامح الدٌنً ، العاللة بٌن األنا المفردة و األنا الجماعٌة ، واعتماده االشتراكٌة 

العلمٌة فً تحلٌالته وتفسٌراته لمجمل المضاٌا واألحداث والتصورات المتصلة  باإلنسان 

«
(1)

المعرة عن  (1981-1978)، وكانت لصابد الدٌوان الحماسة بمجموعاته الثالث 

. هذه األبعاد 

، سربٌة الصحراء 1983، لرابٌن 1983جهات الروح ):وصورت لصابد الدواوٌن 

، صمود الفلسطٌنٌٌن البطولً فً الجنوب اللبنانً  (1988، ال أستأذن أحد 1984

، وخروجهم ، وما 1982وبٌروت وطرابلس ، لبل واثناء الؽزو اإلسرابٌلً للبنان عام 

. رافك ذلن من حزن وٌأس واكتباب 

فرحلة الشاعر سمٌح الماسم اإلبداعٌة ، هً رحلة اكتشاؾ وخلك ، ال تعرؾ االكتفاء 

والراحة ، رحلة للك وإلحاح على الجدٌد ، وألن رحلة االالم طوٌلة ، وكثٌرا ما تصادفه 

خاللها النكسات والنكبات واالنحرافات والخٌانات التً تلم بشعبه وأنته ، فإننا كثٌرا ما 

نواجهه فً حالة الؽضب ٌواجه العالم بأكمله ، متحدٌا ،صارخا ،شاتما ، مؤكدا على 

. صموده وتحدٌه ومصرا على انه ال ٌستأذن أحد 

 

 

 

 

 

 

...:تقدموا"قصٌدة : المبحث الثانً 
(2)

 

                                                           

متإلىجامعةالٌرموككلٌة(1) عرعندسمٌحالماسم،أطروحةماجستٌر،لدِّ دابرة العلٌا،الدراساتجمالٌونس،لؽةالّشِ

 . اللؽةالعربٌةوأدابها،دت

 411.405 ص 1993 األعمااللكاملةللّشاعرسمٌحالماسم،السربٌاتالجزءالثالث،دارسعادالصباح،الكوٌت،(2)
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. عرفت هذه المصٌدة بمصٌدة االنتفاضة ، ورسالة الى ؼزاة ال ٌمرؤون

: نص القصٌدة 

ٌَْؾ ٌَْستَدرُجكم  دَّد تَكَ  ُموا        َوَك

ه ِللَوثَه  ثَ ُموامن لَودَّد تَكَ 

ُكُل َسَماٍء فَولَكم َجَهنم ِسْفُر الُجنُوِن الُمْبَهم  

ُموا دَّد َوُكُ َرٍض تَحتَُكم َجهنَم                 تَكَ 

ُموا                                          َوَراَء ُكلَُحَجٍر دَّد تَكَ 

ٌَُموُت منَا الطفُل والَشٌُخ     َكٌؾ 

َواَل ٌَستَْسلْم     َوَخلَؾ ُكُل ُعْشبٍَة 

َوتَْسمُُط األُُم َعلَى أَْبنَابَها المَتْلَى               َحتٌْؾ 

َواَل تَْستَسلْمَوبَْعدَ ُكِل ُجثٍَة 

ُموافٌَخ َجِمٌٌل ُمْحَكُم دَّد تَكَ 

بنَالالت ُجندُكم                           َوإِْن نَجْت َساٌق 

راجمات ِحْمِدُكم      ٌََظلَُساعد َوِمْعَصُم 

ُموا دَّد َوَهدَدُوا                                      تَكَ 

 

 

َوَشردُوا                                    ُكُل َسَماٍء فَولََكم َجهنٌَم 

ُموا                                     َوُكُل أَْرض تَحتًكم َجهنَُم تَ َويَ 
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ُموا دَّد َوَهدَُموا                                   تَكَ 

ُموا دَّد لَْنتَْكِسُروا أَْعَمالَنا                       تَكَ 

لَنَا                       َحَراُمكم ُمَحلٌَل الَْن تَْهِزُموا أْشوَ 

نَْحُن المََضاُء الُمْبَرْم      َحاَللُكم ُمَحَرُم 

ُموا دَّد ُمواتَكَ دَّد تَكَ 

تِل التًِ تَمتلُُكم  دَّد تَكَ  ََ ُموا      بَِشهوةِ الَك

َطِرٌمُُكم َوَراَءُكم                 َوَصوبُوا بِِدلٍَة اَل تَرحُموا  

ُكْمَوَراَءُكم     َوَسددُوا ِللَرِحم  ودُ عَ وَ 

َوبحُركْم وراَءكم                 إَِن نطفَة من دَِمنا تَْضَطِرُم 

ُموا دَّد َوبَرُكم َوَراَءُكم                تَكَ 

َولَْم ٌََزْل أََماَمنَا                  َكٌَؾ اْشتََهٌتم َواْلتُلوا 

 أٌمُنَا َوْؼدُنَا َوبَُرنَا َوبَْحُرنَا   لَاتِلُُكْم ُمبَرَ رِ طَ 

ٌْرنَا وَشُرنَا               لَتٌلُنَا ُمتََهم  وَخ

فََما الِذي ٌَْدفَعُُكْم   ولم ٌِزْل َرُب الُجنوِد لَابًما وساِهًرا 

.. ِمْن ُجثَة ِلُجثَة                َولْم ٌِزْل لَاِضً المَُضاة الُمجِرم 

 

 

 ٌََضُج ُكلُعََصٍب         ُموادَّد تَكَ 

اَل الُرُكوعُ ..  الَموتُ         ُموادَّد تَكَ 
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واَل ُرُكوْع .. َموٌت       اَل تَْفتَُحوا َمْدَرَسة 

ُموا دَّد تَكَ        اَل تَْؽلمُوا ِسْجنًا

ُموا دَّد تَكَ        َواَل تَْعتَِذُروا

َها ُهو ذَا لَْد تَمَدَم الُمَخٌُم         اَل تَْحذَُروا

تَمدََم الَجِرٌُح         اَل تَْفَهُموا

 َوالذَبٌُِح        أََولُُكم أَِخُرُكم

 والثَاِكُل       ُمؤِمنُُكْم َكافُِرُكم

َوالُمٌتَُم       ُكم ُمْستَحكم اؤَودَ 

 تَمَدَمت ِحَجارةُ الَمنَازِل       فَاْستَرِسلُوا َواْستَلبُِسوا

تَمَدَمت بَِكارةُ الَسنَابِل       واْندَفِعُوا واْرتَِفعُوا

تَمَدَم الُرَضُع والعَُجُز واألََراِمُل      واصطِدُموا وارتَِطُموا

تَمَدَمت أَْبواُب ِجنٌَِن َونَابلِس      أِلَِخر الَشوِق الِذي َظَل لَُكمْ 

ت نَوافذُ المُدِس َصالةُ الَشمس       أَتَ َوأَِخر الَحْبل الِذي َظَل لَُكمْ 

 والبُخور والتَوابل       فَُكُل َشوٍق ولَهُ نَِهاٌَة

تَمَدَمت تُمَاتُِل       ولَهُ نَِهاٌَة َحبٍل فَُكلُ 

 

 

تَمَدَمت تُمَاتُِل       َوَشْمُسنَا بِدَاٌَة البِدَاٌَة

اَل تَْسَمعُوا اَل تَْفَهُموا         اَل تَْسَمعُوا



 الفصل الثاني                                                  سميح القاسم والخصائص األسلوبية
 

 

26 

.. ُموادَّد تَكَ         اَل تَْفَهُموا

ُموا دَّد تَكَ         ُموادَّد تَكَ 

ُكُل َسَماء فَولَُكم َجَهنَم        ُكُل َسَماء فَولَُكْم َجَهنَمْ 

 وُكُل أرض تحتكم َجَهنَم      َوُكُل أْرٍض تَْحتَُكْم َجَهنَمْ 

ُموا دَّد تَكَ 

ُموا  دَّد تَكَ 

اَل َخوذَة الُجْنِدي  

اَل َهَراَوة الُشرِطً  

اَل َؼاَزُكم الُمِسٌُل ِللدُُموعِ 

ِعَزة تَبِكٌنَا  

أِلَنََها فٌِنَا  

ضراوة الؽَابِبِِفً َحنٌِنِه الدَاِمً للُرُجوعِ 

ُموا  دَّد تَكَ 

ِمْن َشاٍرعٍ ِلَشاِرعٍ 

ِزل ِلَمنِزٍل نْ ِمْن مَ 

ِمْن َجنَة ِلَجنَة  

ُموا  دَّد تَكَ 

ٌَِصٌُح ُكلَُحَجر ُمْؽتَِصب  

تَْصُرْخ ُكُل َساَحة ِمْن َؼَضْب 

: تحلٌل األسلوبً للقصٌدة : المبحث الثالث 

 :المستوى الصوتً  -1
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ؼالبا ما كان ٌعتمد الشعراء فً فمصابدهم الشكل العمودي ، وذلن لكل ماهو لدٌم ، 

وتمسكا بتراث األجداد ، وعالمات الفحولة ، ؼٌر ان المصٌدة التً بٌن أٌدٌنا لد كسرت 

، فوظؾ  (كما ٌسمٌه الؽذامً)هذا النمط ، وذلن لما عمدت الى اعتماد النمط المؤنث 

.. شعر التفعٌلة ، أو ما سمً فً مرحلة بالشعر الحر ، لٌصبح اسما مذكر

كان لنا أن نتساءل عن سبب اعتماد الشاعر لهذا النمط ، كونه فً سٌاق معاكسة العدو 

نجده ٌستعمل –بعد التأمل لعالم المصٌدة –  ، ؼٌر أننا (االحتالل الصهٌونً )الؽاضب 

األسلوب األفمً فً سرد اسطره الشعرٌة ، ولٌس محض أسلوب أفمً ، إنه محاٌثة  

للمستعمر ، ومداراة له ، حتى ٌصبح فً دابرة المؽفل الذي ال ٌدري أفوله جهنم أو تحته 

، أم هً عن ٌمٌنه أم شماله ؟ 

عند دراستنا للمصٌدة نجد كلمة الصوت التً تعبر عن مكون ربٌسً لبنٌة الشعر مما 

: ٌنتج عن ذلن موسٌمى شعرٌة تمثل مٌزة خاصة ٌتمٌز بها الشعر ومن ضمنها 

. الموسٌمى الداخلٌة وما تحتوٌه من أشكال إٌماعه كتكرار األصوات والكلمات 

ولع على شًء ، وولع : ، والولع  (ولع) مؤخوذة من الجذر :اإلٌقاع لغة :اإلٌقاع .1

. المطر باألرض ، وال ٌمال سمط

 

 

 

 

 

 من إٌماع اللحن والؽناء ، وهو أن ٌولع األلحان وٌبٌنها:واإلٌقاع 
(1)

 .

                                                           

 69،ص 2003 ابنمنظور،لسانالعرب،مادةولع،دارصادر(1)
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 فً عٌار الشعر ، عندما "ابن طباطبا"واول من استعمل كلمة اإلٌماع من العرب هو 

»وللشعر الموزون إٌماع ٌطرب الفهم لصوابه«ٌمول
(1)

 

 ولد "موسٌقى الشعر "أما اإلٌماع عند المحدثٌن من العرب ،فمد شاع عندهم مصطلح 

الفاعلٌة التً تنتمل الى المتلمً ذي الحساسٌة « : اإلٌماع بأنه "كمال أبو دٌب"عرؾ 

»المرهفة الشعور ، بوجود حركة داخلٌة ذات حٌوٌة متنامٌة تمنح التتابع الحركً
(2)

 

فاإلٌماع لابم على الفاعلٌة بٌن الشاعر والمتلمً إحساسا بالفرح والسرور ، أو الحزن 

. واأللم 

 فالموسٌمى هً األداة الفارلة وهً :(اإلٌقاع الخارجً )الموسٌقى الخارجٌة  - أ

األلٌة األساسٌة وهً المعٌار األول فً الشعر ، وهذه السمات تجعله مختلفا عن 

 وعمادها أٌضا (البحر)النثر ،والموسٌمى تتجسد فً شكل خارجً عمادها الوزن 

اإلٌقاع الخارجً للقصٌدة وهو وفً هذا الجزء سأتحدث عن .المافٌة والراوي 

 تمطٌع ممطع من المصٌدة تمطٌعا إٌماعٌا وكذلن استخراج البحر :ٌتكون من

 .والمافٌة والراوي 

: ٌقول الشاعر 

م هنَّد كل سماء فولكم ج

ُكْكلَُسَماْبِْن فَْولَُكْمَجَهْننَُمْو 

/0// /0/ 0/ 0//0// 0//0 

ُمْستَِعْلْنمستفعلنمتفعلن 

 

 

م  هنَّد وكل أرض تحتكم ج

وُكْكُل أَْرِضْن تَْحتَُكْمَجَهْننَُمْو 

                                                           

 53 ،ص3 ابنطباطبا،عٌارالشعر،تحدمحمزؼلولسالم،منشأةالمعارؾ،االسكندرٌة،دت،ط(1)

 230،ص2،1981 كماألبودٌب،فٌالبنٌةاإلٌماعٌةللشعرالعربٌالحدٌث،دارالعلم،بٌروت،ط( 2)
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//0/ /0/ 0/ 0//0//  0//0 

متفعلن مستفعلن متفعلن 

ُموا دَّد تَكَ 

تَمَْددَُمْو 

//0//0 

متفعلن 

بحر هذه المصٌدة هو بحر الرجز  

فً أبحر األرجاز : وبحر الرجز من البحور الصافٌة التً تحمل تفعٌلة واحدة ومفتاحه 

. مستفعل مستفعل مستفعل : بحر ٌسهل 

وبحر الرجز من البحور التً تكتب علٌه لصابد المماومة ، وكذلن ٌصلح للتعبٌر عن 

النفس الؽاضبة الحزٌنة ن وهنا نجد الشاعر أجاد فً استخدام هذا البحر فً لصٌدته ، 

حٌث ٌؽلب علٌها طابع المماومة والؽضب ، وكان إٌماع البحر متناؼما من األلفاظ 

. الموجودة فً النص 

. اما الراوي فهو حرؾ المٌم 

. [هننمو]أما المافٌة فهً كلمة 

ي الظاهرة الثانٌة فً موسٌمى المصٌدة من حٌث اإلطار الخارجً ، وهً ال هفالمافٌة 

 ٌموم بعد النٌة  الشعر« :تمل اهمٌة عن الوزن الشعري ، فمدٌما لال صاحب العمدة 

من أربعة أشٌاء هً اللفظ والوزن والمعنى والمافٌة
(1)

المافٌة فً « : ولال موضع أخر »

»لافٌة واالختصاص بالشعر ،وال ٌسمى شعرا حتى ٌكون له وزن 
(2)

 

                                                           

 119 ،ص 1963 ابنرشٌمالمٌروانً،العمدةفٌمحاسنالّشعروآدابهونمده،مطبعةالسعادة،الماهرة،(1)

  .151 المرجعنفسه،ص(2)
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ونظرا ألهمٌتها تولؾ العرضٌون طوٌال عند حدها وتحدٌد حروفها وحركاتها ، فمنهم 

من جعلها تشمل أخر كلمة فً البٌت الشعري ، ومنهم من جعلها مساوٌة للروي، أي أخر 

. حرؾ صحٌح ؼٌر معتل فً البٌت 

إنها «:  الذي ٌمول فً المافٌة "صفاء خلوصً"ومن المحدثٌن الذٌن عرفوا المافٌة 

مجموعة من أصوات فً أخر السطر أو البٌت ، وهً الفاصلة الموسٌمٌة ، ٌتولع السامع 

»تكرارها فً فترات منتظمة 
(1)

 

ومهما تبٌن من اختالؾ بٌن العروضٌٌن فالنتٌجة واحدة ، وهً أن المافٌة تمع فً أخر 

البٌت وٌشترط  تكراراها  فً  نهاٌة كل بٌت ، ما اتفك علٌه العروضٌون هو تعرٌؾ 

فهً عنده أخر ساكنٌن فً البٌت وما بٌنهما والمتحرن «،"الخلٌل بن احمد الفراهدي "

»الذي ٌسبك الساكن األول
(2)

 

وهً بالتالً الزمة إٌماعٌة تعتمد على تكرار أصوات معٌنة ، تنسجم مع الحالة النفسٌة 

. للشاعر الذي تتحد رؤٌاه بالكلمة والوزن فمط ، وإنما تتطلب الى ذلن المافٌة أٌضا 

واما الوزن فً الشعر ٌخص من انتظام الكلمات انتظاما مخصوصا ، تبعا لتعالب 

 الحركة والسكون ، هذا االنتظام ٌعتمد على كٌفٌة فً تناسب أصواتالكلمات وتوافك 

 

 

 

 

. أحرفها توافما زمنٌا ، وهو ما ٌشكل الوزن العروضً الذي ٌعد من جملة جوهره 

                                                           

 235 ،ص 1987 صفاءخلوصً،التمطٌعالشعري،دارالشؤونالثمافٌة،بؽداد،(1)

 13 ،دت،ص1 أحمدكشن،المافٌةتاجاإلٌماعالشعري،كلٌةالعلوم،جامعةالماهرة،ط(2)
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إن الوزن مما ٌتموم به الشعر «:  ٌعد الوزن لوام الشعر ٌمول "حازم القرطجانً "وهذا 

»، وٌعد من جملة جوهره 
(1)

أن تكون الممادٌر الممفاة تتساوى فً أزمنة « :ولال أٌضا . 

»متساوٌة ال تفالها فً عدد الحركات والسكنات 
(2)

 

 عن الوزن هو أنضج تصور نمدي ٌمكن أن نجده فً التراث "القرطجانً "فالذي لدمه 

، وذلن الوزن بالمعنى ،فالوزن فً ذاته لٌمة مجردة ال لٌمة له حٌن ٌنفصل عن المعنى 

فالوزن لٌس العنصر الوحٌد الذي ٌجعل الكالم شعرا ، ولكنه العنصر األول الذي ، 

ٌواجه به الشعر النثر ، حٌث تموم أجزاؤه على تردد كلً أو جزبً لنفس العناصر 

الصوتٌة ، سواء كانت منتظمة أم حرة ، وهذا مجال الدراسة العروضٌة وهو ٌمع بٌن 

اللؽة الطبٌعٌة والموسٌمى ، وهو هنا فضاء المكونات الصوتٌة المجسدة المكونة للتوازن  

  على الشكل االتً"تقدموا"وسنحاول استخراج بعض األوزان من المصٌدة 

       وزنها        الكلمة  

مؽتصب  

نوافذ 

سنابل  

جرٌح 

شارع 

سماء 

مبرم 

مفتعل 

مفاعل 

مفاعل 

فعٌل  

فاعل 

فعالء 

مفعل 

 

 

 

من خالل الجدول نجد أن الموسٌمى فً الشعر ، تتمٌز بمٌمتها الجمالٌة ، ٌصنعه التران 

. التماثل والتمابل داخل نظام متناسب ، تتفاعل فٌه العناصر المكونة لإلٌماع من الداللة 

                                                           

 الحبٌبابنالخوجة،الدارالعربٌةللكتاب،تونس،دط، .د : األدباء،تحراجحازمالمرطجانً،مناهجالبلؽاءوس(1)

 .263 ،ص 2008

  .263 المرجعنفسه،ص(2)
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 :(أو اإلٌقاع الداخلً)الموسٌقى الداخلٌة  - ب

فاإلٌماع الداخلً نابع عن اختٌار الشاعر ل لفاظ التً توحً بترابط المعانً واألفكار ، 

الموسٌمى الداخلٌة هً ذلن اإلٌماع الهمس «: وٌعرفنا األستاذ الوجً عبد الرحمان لابال

الذي ٌصدر عن الكلمة الواحدة ، بما تحمل فً تألٌفها من صدى وولع حسن ، وبما لها 

»من رهافة ودلة وتألٌؾ ، وانسجام الحروؾ ، وبعد عن التنافر وتمارب المخارج 
)1(

 

فاإلٌماع الداخلً ٌكشؾ عن مختلؾ السمات اللؽوٌة ألنه صادر عن تجربة شعرٌة ومن 

األسماء واألفعال )تكرار األصوات وتكرار الكلمات : أشكال الموسٌمى الداخلٌة نرصد 

. ، وما تحدثه من إٌماع موسٌمى ٌعٌر عن تجربة الشاعر ومختلؾ أحاسٌسه  (..

: التكرار -1

هو إحداث أصوات تتكرر بكٌفٌة معٌنة فً البٌت الشعري الواحد ، أوفً  مجموعة من 

. األبٌات الشعرٌة ، أو فً المصٌدة أو فً دٌوان الشاعر 

تكرار شطر بٌت شعري ، تكرار ممطع من « :ولد لسمه الدكتور عبد الحمٌد دمحم الى 

»البٌت  ، تكرار كلمة ، تكرار الحرؾ 
)2( 

 

 

 

 

 

فالتكرار ظاهرة أسلوبٌة ٌستخدمه الشاعر لتجسٌد مختلؾ المعانً وإثبات ما ٌرٌد 

. الوصول إلٌه 

                                                           

عرالعربً،دارالحصادللنشروالتّوزٌع،دمشك،ط(1)  .74، ص1989، 1الوجٌعبدالرحمان،اإلٌماعفٌالّشِ

 73،ص2005 ،1عبدالحمٌددمحم،فٌإٌماعشعرناالعربٌوبٌبته،دارالوفاءلدنٌاالّطباعةوالنّشر،االسكندرٌة،ط(2)



 الفصل الثاني                                                  سميح القاسم والخصائص األسلوبية
 

 

33 

 :(تكرار األصوات)التكرار الصوتً  - أ

ٌعتبر التكرار الصوتً من األنماط التكرارٌة األكثر شٌوعا فً الشعر ، حٌث تشترن 

جملة من األصوات وتترابط فً المستوى الصوتً لؽرض خدمة المعنى وتجسٌده ، 

 النفسً باالنفعالفالصوت ٌشكل وحدة أساسٌة هامة فً خلك إٌماع موسٌمً معٌن ٌتعلك 

. ، والمضمون اللؽوي للمبدع ، مما ٌثري العمل األدبً وٌعطٌه أثر جمالً 

وبناءا على ذلن اختلفت أراء العلماء والدراسٌن بشأن مفهوم الصوت اللؽوي عرفه كمال 

أنه أثر سمعً ٌصدر طواعٌة واختٌارا عن تلكاألعضاء المسماة تجاوزا « بشر بموله

أعضاء النطك،والمالحظ أن هذا األثر ٌظهر فٌصورة ذبذبات معدلة وموابمة لما 

»ٌصاحبها من حركات الفم بأعضابه المختلفة
(1)

 

حٌث ٌمكن المول أن التشكٌل الصوتً ٌجسد اإلبداع الكامل للشاعر ، والجزء المساعد 

الذي ٌرتكز علٌه الشاعر لٌعبر عن تجربته الشعرٌة ٌمكن فً الصوت ، وعلٌه تتجلى إما 

مجهورا أو مهموما ، وإما شدٌدا أو رخوا وذلن حسب ما ٌمتضٌه موضوع المصٌدة 

. ونفسٌة الشاعر ولضٌاه

 :تكرار الكلمات  - ب

   ال ٌمتصر التكرار على تكرار األصوات فمط بل ٌتعداها الى تكرار الكلمات من 

 ؼاٌة داللٌة أو  األسماء واألفعال وؼٌرها ، فتردٌد الشاعر لكلمة معٌنة ٌكون لها

فتكرار الكلمات التً تنبنً عن أصوات ٌستطٌع « :بالؼٌة ، وهنا ٌمول دمحم العنانً 

»الشاعر أن ٌخلك بها جوا موسٌمٌا خاصا ٌشٌع داللة معٌنة 
(2) 

 

 :تكرار األسماء  -1

: كرر الشاعر عددا من األسماء فً أسطر المصٌدة وهذا ٌندرج فً الجدول األتً 

                                                           

 11 ص 2000 كمالبشر،علماألصوات،دارؼرٌبللطباعةوالنشروالتّوزٌع،الماهرة،دط،(1)

 113،ص2008، 1 العنانٌدمحمإسحاق،مدخإللىالصوتٌات،داروابلللنّشر،عمان،ط(2)
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تكرارها األسماء  

سماء  
أرض  
جهنم  
طرٌك 

4 
4 
8 
2 

استعمل الشاعر أسماء فً الحرب والثورات من أجل الوطنٌة  وتعبٌر عن األحداث و 

. المعاناة فً فلسطٌن 

 لمد هدؾ الشاعر الى تكرٌر جملة من األفعال فً أسطر المصٌدة ، :تكرار األفعال -2

وذلن ألنه ٌسعى الى معرفة األثر الذي ٌتركه ذلن الفعل فً كل موضع من المصٌدة 

. وكذا األثر الذي ٌحدثه فً نفسٌة الشاعر 

:  فً الجدول التالً "االنتفاضة"وسندرج األفعال التً تكررت فً لصٌدة 

تكرارها  األفعال  

تمدموا 

ال تستسلم 

تمدم  

لم ٌزل  

23 

2 

8 

2 

 ثالثة وعشرون مرة فً 23 (تمدموا)نالحظ من خالل الجدول أن الشاعر كرر الفعل 

المصٌدة ، وكأنه بذان ٌعطٌهم كامل الحرٌة لٌفعلوا ما شاءوا ، وأنى شاءوا ،وكٌفما  

، كما أننا نجده لد كرر الفعل تمدم ثمان مرات ، وهذا ردا على الفعل تمدموا أي ..شاءوا 

العدو ، فالبرؼم  الموة والجرابم التً لام بها الصهاٌنة إال ان الشعب الفلسطٌنً صامد 

لم )ومماوم وٌتمدم السترجاع الحرٌة ، وهذا ما نالحظه أٌضا باستعمال الشاعر الفعل 

فً المصٌدة والهدؾ من ورابه أن الشاعر ٌسعى الى بعث األصل باالستمالل  (ٌزل 

. والحرٌة فً نفوس الشعب الذي ٌعٌش حالة الضٌاع والتشرد 

 :الطباق  -2
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تحسٌن اللفظ ٌمكن فً هذه المحسنات المعنوٌة بحٌث ال تكون هذه المحسنات مبذلة ، 

ولكن ٌستعملها وٌستخدمها الشاعر عفوا بدون تكلؾ ، ومن ضمن تلن المحسنات نجد 

الطباق أن ٌأتً الشاعر بالمعنى وضده أو ما ٌموم ممام «: الطباق حٌث ٌمول التبرٌزي 

»الضد 
(1)

 

وهو ان ٌستخدم الشاعر لفظة معٌنة ترمً الى ؼرض ما ثم ٌأتً بكلمة أخرى تكون 

. ضدها فً المعنى فتصٌر الكلمتان متضادٌن فً المعنى 

وٌمسم علماء البالؼة الطباق الى نوعٌن هما طباق اإلٌجاب وطباق السلب ، فطباق 

اإلٌجاب هو ان ٌموم الشاعر بذكر كلمتٌن مختلفتٌن معنى وكتابة ، وطباق السلب وهو 

الجمع بٌن فعلً مصدر واحد مثبت ومنفعً أو أمر نهً  

: وعلٌه سنموم باستخراج الطباق المتواجد فً المصٌدة ونمثله فً الجدول التالً

نوعه  الطباق  

أرض +سماء 

بركم +بحركم 

شرنا +خٌرنا 

تحتكم +فولكم 

طباق اإلٌجاب  

طباق اإلٌجاب  

طباق اإلٌجاب  

طباق اإلٌجاب 

 سمة أسلوبٌة بارزة ، نالحظ أننا امام عالم من (تقدموا)ولد شؽل الطباق لصٌدة 

المتنالضات ، ٌعبر من خالله الشاعر عما حصل وٌحصل ، فمد عمد الشاعر الى هذا 

النوع من الطباق لكً ٌلفت انتباه المارئ وٌمرب الفكرة الى ذهنه بوضوح من خالل عمد 

ممارنات مختلفة ، فمد شكل الطباق جرسا موسٌمٌا متعددا فً أسطر المصٌدة دل على 

. تأكٌد المعنى وتوضٌحه إضافة الى ذلن ٌكشؾ عن البراعة اللفظٌة للشاعر 

 

: المستوى التركٌبً -2

                                                           

 ،دارالوفاءلدنٌا(نظرٌةوتطبٌمٌةفٌشعرالخنفساءدراسة)عبدالجلٌلٌوسؾ،علمالبدٌعبٌناالتِّباعواالبتداع،(1)

 .109 ، ص2007، 1 الطباعةوالنّشر،االسكندرٌة،ط
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إن المستوى التركٌبً من أهم مستوٌات البنٌة اللؽوٌة الذي ٌتم من خالله البحث عن اهم 

السمات األسلوبٌة والتعابٌر المختلفة فمن خالله ٌتم الكشؾ عن الوحدات اللؽوٌة والتنظٌم 

الداخلً ، إال ان دراسة المستوى التركٌبً ٌتم من لبله رصد مختلؾ التراكٌب اللؽوٌة 

استنادا الى المواعد النحوٌة المتعددة ، ومن أبرز هذه البنى التركٌبٌة نجد بنٌة التركٌب 

 .االسمً وداللته ، وبنٌة التركٌب الفعلً ، وتوظٌؾ األسماء واألزمنة 

: اإلنزٌاح اللغوي -1

ٌظهر االنزٌاح اللؽوي فً لصدٌتنا من خالل بروز جملة من البنى اللؽوٌة ذات الطبٌعة 

التركٌبٌة ، وٌمكن حصرها فً بنٌة التركٌب اإلسمً وداللته والتعرٌؾ ، وتوظٌؾ 

. األسماء واألفعال 

 :بنٌة التركٌب اإلسمً  - أ

إن بنٌة التركٌب االسمً وما تتصؾ به من خصابص فارلة ، وما ٌترتب عنا من 

وظابؾ ، وما ٌنتج من دالالت أسلوبٌة تحولها إلى بنٌة أسلوبٌة منزاحة تبرز المالمح 

إن بنٌة « :الجمالٌة والفنٌة للبنٌة التركٌبٌة ، وفً هذا السٌاق ٌمول عاشور المنصؾ 

التركٌب االسمً لد ترد فً صورتها البسٌطة ، وهً حٌنبذ الوحدة الكالمٌة التً تضمنت 

»ة عملٌة إسناد واحد
(1)

 

ولد تجسدت بنٌة التركٌب االسمً كما بٌن اإلحصاء والوصؾ فً مجموعة أنماط 

 متنوعة فً مكوناتها بما ٌستجٌب لمماصد الشاعر ، ومن هنا (تقدموا)أساسٌة فً لصٌدة 

 :نذكر بعض الجمل االسمٌة التً وردت من خالل هذا الجدول االتً 

 

 

الجملة اإلسمٌة  

كل سماء فولكم جهنم  

نوعها  

شبه جملة  +اسم نكرة 

                                                           

 21 ،دت،ص1 ،طالعراقإحصابٌةوصفٌة،المكتبةالمركزٌةلجامعةاألنبار،دراسةالمنصفعاشور،التّركٌبعندابنالممفّع،(1)
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بنالالت جندكم  

سفر الجنون  

البخور والتوابل 

اسم نكرة  +شبه جملة 

اسم معرفة  +اسم نكرة 

واو العطؾ  +اسم معرفة 

 

تبٌن لنا من خالل الجدول أن الشاعر اتخذ مجموعة من الجمل االسمٌة وسٌلة مناسبة 

لشحنها باألخبار ، وٌنمل عبر رسالته مجموعة من المعلومات وٌموم التنؽٌم فً هذه البنى 

. بدور إٌجابً فً عملٌة التواصل واإلبالغ 

: (بنٌة التركٌب الفعلً)الجملة الفعلٌة -ب

بنٌة التركٌب الفعلً فً المصٌدة ، وٌحلل مكوناته والعاللات بٌنها وٌمٌز هذه البنٌة 

 خصابص تفسر وظابفها ودالالتها األسلوبٌة ، فبنٌة التركٌب الفعلً بنٌة

فاعلة فً المصٌدة ولها لٌمتها التعبٌرٌة ،ولد لام الشاعر بتوظٌؾ عدد معٌن من الجمل 

فالجملة : "الفعلٌة فً لصٌدته ، وهدفها توظٌؾ الداللة على التجدٌد ، ٌمول الهاشمً 

»الفعلٌة موضوعٌة إلفادة التجدٌد والحدوث فً زمن معٌن 
(1)

 

وٌمكنذكر الجملة الفعلٌة فً المصٌدة     

الجملة الفعلٌة  
تمدموا تمدموا 
تسمط االم  

لن تهزموا أشولنا 
لم ٌزل أمامنا 

ٌصٌح كل حجر مؽتصب 
تصرخ كل ساحة  

نوعها  
فاعل +فعل 
فاعل +فعل 

مفعول به +فاعل +فعل +حرؾ 
مفعول به + فعل+حرؾ جزم 

فاعل +فعل 
فاعل +فعل 

بعد النظر فً أسطر المصٌدة ، نالحظ أنها مبنٌة على الجمل الفعلٌة ، ولد بلػ عدد كبٌر 

منها ٌعم زمن المضارع ، مما ٌدل على استمرار الحوادث التً شهدها الشعب 

والمساهمات التً لام بها ، فالفعل المضارع ٌموم بتصوٌر األحداث وتجسٌد األفكار ، 

وٌعد وسٌلة أسلوبٌة من وسابل الصورة الشعرٌة فً اللؽة  

                                                           

 54 ،ص(دت)،(دط)،(دم)،(دن)الهاشمٌسٌدأحمد،جواهرالبالؼةفٌالمعانٌوالبدٌعوالبٌان،(1)
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: التعرٌف -2

هو اسم بدل معٌن ممٌز عن سابر األفراد أو «: وعن معرفة ٌمول المٌدانً عبد الرحمان 

 علما لشخص معٌن وهؤالء "زٌد:"الجموع المشاركة له فً الصفات العامة المشتركة 

» ...اسما ٌشار به الى جماعة معٌنة 
( 1) 

فالمعرفة هو مصطلح واسم ٌدل على شًء معٌن ٌمس سابر األفراد فً الصفات العامة 
. المشتركة 

ففً لصٌدتنا نجد الكثٌر من األسماء المعرفة الموجودة بٌن أسطر لصٌدة تمدموا 

: والجدول االتً ٌبٌن ذلن 

اعتمد الشاعر فً لصٌدته على أسماء لها دالالت واضحة كما أنها ترمً الى ؼرض 

و االسم « :مرتبط بالموضوع الذي ٌتحدث عنه الكاتب ، و االسم كل كما ٌمول دمحم عبد 

»ٌمصد به ما دل على معنى فً نفسه 
(2)

 

ونستنتج من خالل األمثلة الواردة أن الشاعر وظؾ أسماء ذات اتجاه عاطفً ، شعور 

، إن نطفة دمنا ...شمسنا بداٌة البداٌة : ٌهاتؾ النفس بطرٌمة وجدانٌة ، مثل لوله 

فهذه العبارات واألسماء ساعدت الشاعر فً الربط بٌن لضاٌا متعددة من ...تضطرم 

ضمنها اإلثارة الى الحروب والثورات ، كما ٌشٌر هذا الى ارتباط الشاعر بوطنه 

 . والعاللة الوطٌدة والحمٌمة التً تربط للبه بالوطن

: توظٌف األزمنة -3

                                                           

 397،ص1،1996 المٌدانٌعبدالرحمانحسنجنبكة،البالؼةالعربٌةأسسهاوعلومهاوفنونها،دارالملم،دمشك،ط(1)

 .09 ،ص 1971 ،عبددمحم،النحوالمصفى،مكتبةالسباب،الماهرة،دط(2)

المعرفة 
األسماء النكرة  المعرفة ب 

" ال"
اسم علم األسماء الموصولة الضمابر 

الموت  

الرجوع 

المتل 

حاللكم 
خٌرنا 
حنٌنة 
شمسنا 

 الذي ٌدفعكم
 
 

سماء 
أرض 
الشمس 
ؼزة 

بداٌة  
جهنم  
شارع  
منزل 
حجر 
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 :الفعل المضارع  - أ

ما دل على حدوث فعل الزمان من «: جاءت فً تعرٌؾ الفعل المضارع لدمحم عواد أنه

» ...الحاضر أو المستمبل 
(1)

 

ولد استند الشاعر فً لصٌدته الى الفعل المضارع الذي دل على االستمرارٌة والتواصل 

فً األحداث ، كما له دور دالالت المصٌدة والحاضر ٌدل على استمرارٌة األحداث 

. واألفعال 

: والجدول االتً ٌبٌن األفعال وداللتها 

الداللة  الحمل الداللً الفعل المضارع  

ٌموت 

تسمط 

ٌصٌح 

تصرخ 

ٌضج 

 

 

حمل المعنوٌات  

تدل هذه األفعال على 

الداللة النفسٌة للشاعر من 

ألم وحزن من بطش 

االستعمار للتعبٌر عن 

تحرر الشعوب المظلمة 

ٌظل  

لم ٌزل 

ٌستدرجكم  

لن تكسروا 

لن تهزمو ا 

 

 

حمل المادٌات  

تدل هذه األفعال على 

استمرارٌة األحداث 

والمعارن 

 

: فعل األمر-ب

، "تمدموا"فنجد الشاعر لد استهل لصٌدته بفعل أمر " االنتفاضة "وإذا ال حظنا لصٌدة 

. كما استعمل أفعاال متعددة أخرى 

                                                           

  .18، ص2002، 1 الحموزدمحمعواد،الرشٌدفٌالنّحوالعربً،دارالصفاءللنشروالتّوزٌع،األردن،ط(1)
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األمر ما ٌطلب به «:وفعل األمر كما جاء فً كتاب األستاذ السٌد أحمد الهاشمً ٌمول 

» ...اسمع وهات وتعال: حدوث شًء فً االستمبال نحو 
1
 

: واألفعال التً ذكرت فً المصٌدة سندرجها فً الجدول األتً 

الداللة  الحمل الداللً  فعل األمر  

تمدموا 
هددوا 
شردوا 
هدموا 
ٌتموا 

 
 

حمل المعنوٌات  

تدل هذه األفعال على نفسٌة 
الشاعر الحالدة والكارهة 
ضد المستعمر رؼم طلبه 

المٌام بالفعل له   

: المستوىالداللً -3

إن عاللة المتكلم مع اللؽة ؼٌر عاللة المبدع معها ، فالشاعر فً عمله اإلبداعً ٌعمد الى 

تحطٌم الحمٌمة الوالعٌة المعٌشة ، وٌمٌم بدال منها حمٌمة شعرٌة أعلى منها أو أكمل 

 .فٌسمً األشٌاء بؽٌر إسمها 

اللؽة فً األصل أداة اتصال اجتماعً وهً فً هذا « :وعن اللؽة ٌمول جابر عصفور

المستوى ال تصلح إال للوصؾ العام والشاعر ال ٌبحث عن الوصؾ العام ، وإنما ٌرٌد 

التعبٌر ، ولكً ٌبلػ هذا المستوى من األداء ، فإنه ٌلجأ الى مستوى التعارؾ من أنماط 

اللؽة لٌكون ألدر على احتواء داللته الشعرٌة ، وبناء انماط لؽوٌة جدٌدة بالمعانً الجمٌلة 

«
(2)

  فاللؽة أساس التواصل بٌن النثر وبمصدر اإلبداع عندما ٌسعى إلى إنتاج 

 

عمله األدبً فإنه ٌنتمً أسلوبا معٌنا ٌجعله ٌتعامل مع اللؽة بطرٌمة خاصة تختلؾ عن 

 ؼٌره من المبدعٌن ، وذلن لما تحتوٌه من إمكانات ودالالت

مختلفة ، لمعرفة المواعد واألسس التً تبنى علٌها هذه اللؽة واكتشاؾ أسرارها 

. ومعانٌها 

                                                           

 البنمالن،دارالكتبالعلمٌة،بٌروت(متناأللفٌة)الهاشمٌسٌدأحمد،المواعداألساسٌةللؽةالعربٌة،حسبمنهج(1)

 20 لبنان،دط،دت،ص .

 5 ص ،َّ 1998جابرعصفور،نظرٌاتمعاصرة،دارالمدىللطباعةوالنشروالتوزٌع،دط،(2)
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ٌركز معظم الدراسٌٌن والباحثٌن على دراستها ضمن مستوٌات مختلفة من 

المستوى الداللً الذي ٌعنً بالبحث فً دالالت اللؽة المتعددة التً : أهمها 

. ٌضمنها كل اإلٌحاء والمعجم الشعري واالستعارة والكناٌة 

: اإلٌحاء -1

ٌعتبر اإلٌحاء لعبة لؽوٌة ٌسلكها المبدع لكً ٌؤثر فً المتلمً بالدرجة األولى 

ولكً ٌتوصل الى الهدؾ الذي ٌسعى إلٌه ، وذلن من خالل التعبٌر عن 

أعراضه النفسٌة بأسلوب ؼٌر مباشر ألن هذه األؼراض ال ٌمكن للؽة أن 

تؤدٌها  

ولد استخدم الشاعر من األلفاظ الموحٌة التً ساهمت الى حد كبٌر فً إثراء 

موضوع المصٌدة ، وانسجام أسطرها من حٌث ترابط المعانً واتسالها ، كما 

دلت الحالة النفسٌة للشاعر ، فاللؽة إٌحابٌة تحفل كثٌرا بكلمات ذات الداللة ، 

: وسنحاول استخراج بعض األلفاظ وتحدٌد داللتها من خالل الجدول االتً 

داللتها اإلٌحابٌة الكلمة  

شمسنا  
أرض 
المضاء 
أعمالنا 

داللة على االستمالل وحرٌة فلسطٌن 
داللة الملكٌة األصول الفلسطٌنٌة  

داللة على استعاد السلطة 
توحً على األجداد واألصول 

التأكل  
صالة الشمس  

داللة على كثرة الموتى  
داللة على التمسن بالدٌن اإلسالمً  

 

 : المعجم الشعري-2

لمد لامت األسطر الشعرٌة التً بٌن أٌدٌنا على جملة من المرجعٌات ، نذكرها 

معجم / معجم األلم /معجم الطبٌعة : فً شكل معاجم شعرٌة ، ولعل أهمها 

: األمل ، سنذكرها تباعا فٌما ٌلً 
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داللتها األلفاظ الطبٌعٌة  

سماء ، أرض ،بحركم ، حجر ، عشبة 
شمسنا ، سنابل 

فالشاعر هنا ٌتكلم عن شًء وٌشٌر 
الى أشٌاء أخرى تفهم من خالل 

. لراءتها

نالحظ من خالل الجدول أن الشاعر لد استعمل ألفاظ من الطبٌعة فً لصٌدته 

 .وذلن ٌرجع الى مٌوله لمذهب من المذاهب األدبٌة 

 :معجم األلم  - أ

داللتها الكلمات  

جهنم 
ٌموت 
المتلى  
جنة 
التلوا 

ال ترحموا  

 
 

تدل هذه األلفاظ على ما ٌحمله 
الشاعر من ألم وانكسار نفسً  

 

 :معجم األمل  - ب

الداللة  األلفاظ 

ال ٌستسلم  
لن تكسروا 
لن تهزموا 
لم ٌزل 
ٌظل 

 
تحمل هذه األلفاظ معنى اإلصرار 
. والصمود واألمل فً ؼد مشرق

إن مالحظة عمٌمة الى المعاجم أعاله تخبرنا عن أفعال وفواعل ومشاعر 

تضطرم الواحدة منها األخرى ، فاإلنسان  ٌتألم واألخر ٌستمتع فٌحس بالمتعة 

فتمتلن نفس الضحٌة رٌح األمل ، فٌتمسن بشؽافها وٌهب إصرار نحو تحمٌك 

الحرٌة ، مستعٌنا بالطبٌعة وما تكتنزه من مكونات دالة على ذلن كنور الشمس 

. مثال  
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فاالستعارة بنوعٌها لد تواترت بكثرة من بداٌة المصٌدة الى نهاٌتها :اإلستعارة -3

أن ٌأخذ شخص ما شٌبا من شخص أخر : ، فاالستعارة فً معناها اللؽوي 

ٌستعمله مدة ثم ٌرجعه الٌه  

هً مجاز لؽوي ، عاللة متشابهة بٌن المعنى «: أما فً معناها االصطالحً 

»الحمٌمً والمعنى المجازي 
(1)

 

: وتنمسم االستعارة الى لسمٌن 

.  وهً ما ٌصرح فٌها لفظ المشبه به :االستعارة التصرٌحٌة -أ

 هً التً لم ٌذكر فٌها المشبه به ، وإنما ٌكنى عنه بذكر :االستعارة المكنٌة -ب

وٌمكن أن نذكر بعض االستعارات التً تم إحصاؤها فً لصٌدة ، لوازمه

: من خالل الجدول األتً  (تمدموا)

 

 

 

 

 

شرحها  نوعها  الصورة  

حذؾ منها المشبه به وهو مكنٌة  راجمات حمدكم  
المدفعٌة أو األسلحة وأبمى على 

راجمات :الزمة من لوازمه وهً 
الدالة على الرمً ، ولد أضفت 

                                                           

 1،1992طاألزهرالزناد،دروسفٌالبالؼةالعربٌةنحورؤٌةجدٌدة،المركزالثمافٌللنشروالتوزٌع،بٌروت،(1)

 59 ص .
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على المعنى رونما ولوة ، كونها 
نملته من حٌز معنوي الى لباس 
محسوس ، فهو تجسٌم للحمد 

. وتشكٌل له

ٌصٌح كل حجر 

مؽتصب  

لام الشاعر فٌها بتشخٌص الجماد مكنٌة  
، جاعال إٌاه روحا تحس ، 

وشخصٌة تصٌح وتتألم فمد حذؾ 
المشبه به وهم المستضعفون 
وابمى على الزمة من لوازمه 

. وهً ٌصٌح

نالحظ من خالل الجدول أن الشاعر لد اعتمد توظٌؾ االستعارة لتصوٌر 

المعانً الدالة على معاناة الشعب الفلسطٌنً وتجسٌد مشاعره ، كما أنه تساهم 

بشكل كبٌر فً انسجام المصٌدة ، مما ٌجعل المارئ ٌعٌش جو جمٌل داللٌا ، 

كما دلت فً الولت نفسه على البراعة اللؽوٌة للشاعر والمدرة على تصوٌر 

. معاناة الشاعر فً لالب فنً جمٌل ٌؤثر فً الملتمى 

: الكناٌة -4

ثمة أسلوب أخر من أسالٌب التعبٌر الفنً فً العربٌة ولد انطلك البالؼٌون فً 

أن ٌرٌد المتكلم إثبات معنى من «: كشفهم عن فنٌة األسلوب ، وهو عندهم 

المعانً ، فال ٌذكره باللفظ الموضوع فً اللؽة ، ولكن ٌجًء الى معنى هو 

»تالٌه ورفده فً الوجود فٌومً به إلٌه وٌرجعه دلٌال علٌه 
(1)

 

ومعنى ذلن أن التواصل المروم  إبالؼه  ٌكون عبر وسابط ٌنتمل من خاللها 

. الذهن لكً ٌدرن مراد المنشا

أما «:الكناٌة هً بمثابة أداة ممهدة للحكم المابم ولهذا لال عبد الماهر 

الكناٌة فإن السبب فً أن كان لإلثبات بها مزٌة ال تكون للتصرٌح ، أن كل 

                                                           

 .10 ص 2004 عبدالمادرالجرجانً،دالبالإلعجاز،تعمحموددمحمشاكر،مكتبةالخانجً،الماهرة،دط،(1)
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عالل ٌعلم إذا رجع الى نفسه ، أن إثبات الصفة بإثبات دلٌلها ، وإٌجابها هو 

»شاهد فً وجودها 
(1)

 

ومعنى ذلن من التعرٌؾ األول والثانً للكناٌة هً التلمٌح الى  المعنى 

كما أن لصٌدتنا لم تدخل من .وعدم التصرٌح به ، وذكر معنى أخر ٌنوب عنه 

التجلً األدبً ، بل لمد طفح بها حتى كاد الزبد ٌعلو سطح المصٌدة ، ؼٌر أننا 

سنستمطب ما نمدر علٌه ، ومن أمثلة هذه الظاهرة من المصٌدة - وفً كل مرة–

: ما ٌلً 

كل سماء فولكم جهنم وكل 
أرض تحتكم جهنم  

هما كناٌتان متتابعتان ، على أن المستعمر فً 
لوته بات كأنه ٌملن السماء واألرض وأنى له 

كناٌة عن كثرة عتاده وجنده أما ...ذلن 
. المستضعفٌن العزل

طرٌمكم وراءكم وؼدكم  
وراءكم  

       وبحركم وراءكم 

كناٌة عن أي المستعمر الصهٌونً لد انتهى 
أجله ووجوده ، فلٌس له ماض ٌعتز به ، وال 
أنفة ٌفتخر بها ، وال أجداد محترمٌن ٌتؽنى 
بذكرهم إنه هو بدون هوٌة ، مجرد من كل 

. إنسانٌة 
 

كناٌة عن مدى تمسن المستضعفٌن باألرض وراء كل حجر كؾ  
واستعمالهم لها كأماكن لالختباء ومباؼتة العدو 
الؽاشم ،فهو ٌسعى لدر المستطاع بمهاجمته متى 

سنحت له الفرصة  

وعلٌه فإن استعمال الشاعر للكناٌة هو إثباته وتأكٌده للمعنى وذلن عن طرٌك 

التالعب باأللفاظ اللؽوٌة ولمناسبتها الممام الذي أراد التحدث عنه، فمد كنى 

بصفة عامة عن أحوال فلسطٌن ، ومن جهة اخرى فمد ساهمت فً ربط أجزاء 

المصٌدة وإعطابها طابعا خاصا ، وتموٌة المعنى والتعمك فٌها ، وتعدد الدالالت 
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ٌجعله ٌشارن فً استنطاق الدالالت الخفٌة فً  (المتلمً)و التأثٌر فً المارئ 

. المصٌدة 
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اتخذت األسلوبٌة األعمال االدبٌة حمال لتطبٌك مموالتها ،ومبادئها التً من أهمها أن 

الباحث األسلوبً دارس لغوي، ٌبحث فً كٌفٌة تشكل اللغة وخصائصها الممٌزة ،عند 

شاعر من الشعراء وفً أي مرحلة زمنٌة كانت انطاللا من المستوى الصوتً 

وخصائصه المتنوعة ،إلى آخر مستوى ٌصل إلٌه التحلٌل وهو المستوى الداللً ،وما 

ٌتضمنه من أبحاث مرتبطة بالمعجم وإٌحاءاته ،مرورا بدارسة المفردات والتراكٌب 

وكٌفٌة بنائها وكل ذلن حتى ٌتسنى له الكشف عن الفوارق بٌن أسلوب وآخر وتعبٌر 

وغٌره ، الخصائص األسلوبٌة تهدف إلى الكشف عن تمٌز النصوص عند بعضها 

 .البعض فً استخدام اللغة 

 ارتأٌت معالجة موضوع مرتبط  بالشعر المعاصر كونه ٌتضمن تجارب وجدانٌة 

وعاطفٌة تستوجب البحث والتنمٌب ،وال سٌما ما ٌعرف بالشعر الحر، وما أبدعه رواد 

هذا االتجاه فً بناء لصائد تمثل شعرا صادلا ورسائل وفٌة عملت على نمل تجاربهم 

الشعورٌة التً انعكست فً توظٌف اللغة توظٌفا متمٌزا ،إذ كانت هذه المصائد تتعلك 

بمضاٌا وطنٌة ولومٌة ومن بٌن هذه المصائد التً شكلت حافزا وإلهاما لمرائح الشعراء 

نجد المضٌة الفلسطٌنٌة  التً تحمل هموم الشعب األبً والتعبٌر عن موالفه الرافضة 

لالحتالل  الصهٌونً ، وسمٌح الماسم أخذ على عاتمه مسؤولٌة التعبٌر ، ولد تمٌز انتاجه 

 .الشعري بالغزارة واإلٌمان بالوطن وروح الكفاح والجهاد 

وهو ما دفعنً إلى محاولة االلتراب من الكٌفٌة التً ٌتوسلها فً تشكٌل نصوصه 

الشعرٌة والسر الكامن وراء بناء لصائده بناءا متفردا ٌعتمد على التكرار واالشارة إلى 

 .لصائده برموز تتمٌز بالغموض فً كثٌر من األحٌان 

استخلصت مجموعة من النماط التً مثلت مالمح أسلوبٌة بارزة ، لد تبٌن فً معرض 

الحدٌث عن خصائص األصوات وطالتها اإلٌحائٌة أن سمٌح الماسم وظف دالالت هادفة 

ورلٌمة فً حٌن تطلب خطاب العدو خاصٌة الجهر إلٌصال المعنى بوضوح ، وذلن 

 .لطبٌعة اللغة التً إلتضاها التعبٌر وهً لغة المواجهة والتحدي 

 "  ظاهرة التكرار"والذي ال ٌمكن إغفاله  وٌمثل ملمحا اسلوبٌا الفتا لالنتباه 
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واستخلصت من دراسة المستوى التركٌبً أن التراكٌب الموظفة من طرف سمٌح 

الماسم تنوعت من حٌث االسمٌة والفعلٌة انصرفت معظم دالالتها إلى اثبات العالم 

الشعوري فً ذات المبدع ، فً حٌن جاءت التراكٌب الفعلٌة دالة على الحركة وتجدد 

 .الحدث 

لعبت األسالٌب االنشائٌة دور هام كونها ولائع تعبٌرٌة تعمل على رفع المدرة 

االٌحائٌة للتراكٌب وموافمتها لألفكار المراد اٌصالها للمتلمً ، وفٌما ٌخص المعجم الذي 

ٌستمد منه مفرداته اللغوٌة فمد كان غنٌا ومتنوعا بتوظٌف معاجم متنوعة فً المصٌدة ، 

باإلضافة إلى االستفادة من حمل الطبٌعة وما ٌعج من صور الحٌة والمتحركة ، الذي 

 توظٌف عاللة الترادف والتضاد للتعبٌر عن المفارلات "تمدموا "ٌلفت االنتباه فً لصٌدة 

 .العاطفٌة الحاصلة فً أعماق الذات 

وفً األخٌر ٌمكن المول إن هذه أهم النتائج التً توصلت إلٌها من خالل البحث ، 

والحمٌمة أن أعمال سمٌح الماسم غنٌة بظواهر أسلوبٌة وجمالٌة تستوجب البحث 

 .والدراسة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المراجع 

 المعتمدة 

 



 :قائمة المراجع المعتمدة 

ابن رشٌك المٌروانً ، العمدة فً محاسن الشعر وأدابه ونمده ،مطبعة  -1

 .1963السعادة ،الماهرة ،

ابن طباطبا ،عٌار الشعر ، تح دمحم زغلول سالم ،منشأة المعارف ،  -2

 .3اإلسكندرٌة ،دت،ط

 .،1ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بٌروت ط -3

 .2003ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر  -4

 (دراسة بالغة تحلٌلٌة ألصول االسالٌب األدبٌة )أحمد الشاٌب ، األسلوب  -5

 .1991 ، 8مكتبة النهضة المصرٌة ، الماهرة ط

أحمد دروٌش ، األسلوب بٌن المعاصرة والتراث ، دار غرٌن ، الماهرة  -6

 .،دت1،ط

أحمد كشن ،المافٌة تاح اإلٌماع الشعري ،كلٌة العلوم ،جامعة الماهرة  -7

 .،دت1،ط

األعمال الكاملة للشاعر سمٌح الماسم ، السربٌات الجزء الثالث ،دار سعاد  -8

 1993الصباح ،الكوٌت ،

بٌرو جٌرو ، األسلوبٌة ،تر منذر عٌاشً ،مركز اإلنماء الحضاري ، حلب  -9

 . ،دت1، ط

جمال ٌونس ،لغة الشعر عند سمٌح الماسم ،أطروحة ماجستٌر ،  -10

لدمت الى جامعة الٌرمون كلٌة الدراسات العلٌا ، دائرة اللغة العربٌة 

 .وأدابها

 .1974حاتم دمحم صكر ،مراثً سمٌح الماسم ، اآلداب ،بٌروت ،دط، -11



الحبٌب ابن . د:حازم المرطجانً ،مناهج البلغاء وسراج األدباء ،تح  -12

 .2008خوجة ،الدار العربٌة للكتاب ،تونس ،دط ،

ممال )حمادي صمود ،المناهج اللغوٌة فً دراسة الظاهرة األدبٌة ،  -13

 .1981،تونس ،(ضمن اللسانٌات واللغة العربٌة 

رجاء عبٌد ،البحث األسلوبً ،الناشر منشأة المعارف ،اإلسكندرٌة  -14

 .1993،دط ،

 1سامً دمحم عبابنة ، التفكٌر األسلوبً ، عالم الكتب الحدٌثة إربد ، ط -15

،2007 

صفاء خلوصً ، التمطٌع الشعري ،دار الشؤون الثمافٌة ،بغداد  -16

،1987. 

دراسة نظرٌة )عبد الجلٌل ٌوسف ،علم البدٌع بٌن االتباع واألبداع ، -17

، دار الوفاء لدٌنا الطباعة والنشر ،االسكندرٌة (وتطبٌمٌة فً شعر الخنفساء 

 .1،2007،ط

عبد الحمٌد دمحم ، فً إٌماع شعرنا العربً وبٌئته ، دار الوفاء لدٌنا  -18

 .1،2005الطابعة والنشر ،االسكندرٌة ،ط

عبد السالم المسدي ، األسلوب  واألسلوبٌة ، الدار العربٌة للكاتب ،  -19

 .1977.3.تونس ، ط،

عثمان ممٌرش ،الخطاب السعودي فً دٌوان لالت الوردة ، دار  -20

 .2010النشر ،المؤسسة الصحفٌة للنشر والتوزٌع ،المسٌلة ،دط،

العنانً دمحم إسحاق ،مدخل الى الصوتٌات ،دار وائل للنشر ،عمان  -21

 .1،2008،ط



كمال أبو دٌب ، فً البنٌة اإلٌماعٌة للشعر العربً الحدٌث ،دار العلم  -22

 .2،1981،بٌروت ،ط

كمال بشر، علم األصوات ،دار غرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع  -23

 2000،الماهرة ،دط ،

مبرون السٌاري ،المنزع الوالعً فً شعر سمٌح الماسم ، جرٌدة  -24

 .2009الحرٌة ،تونس ،

دمحم زغلول سالم ، تارٌخ النمد األدبً والبالغة ، منشأة المعارف  -25

 .1،2000،االسكندرٌة ،ط

دمحم شكري عٌاد ، اتجاهات البحث واألسلوب ،دار العلوم ، السعودٌة  -26

 .1،1985،ط

دمحم عبد المطلب ،البالغة واألسلوب ،الشركة المصرٌة العالمٌة  -27

 1،1994للنشر ،الماهرة ،ط

المصنف عاشور ، التركٌب عند ابن الممفع ، دراسة إحصائٌة  -28

 .،دت1وصفٌة ،المكتبة المركزٌة لجامعة األنبار العراق ،ط

نسٌب نشاوي ، مدخل الى دراسة المدراس األدبٌة فً الشعر العربً  -29

 .1984المعاصر ،دٌوان المطبوعات الجماعٌة ،الجزائر،

نور الدٌن السد ، األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب ، دار هرمة للنشر  -30

 .1،1997،ط1والتوزٌع ، الجزائر ، ج

الهاشمً سٌد أحمد ، المواعد األساسٌة للغة العربٌة ،حسب المنهج  -31

 .البن مالن ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان ، دط ،د ت (متن األلفٌة )

الوجً عبد الرحمان ،اإلٌماع فً الشعر العربً ،دار الحصاد للنشر  -32

 .1،1981والتوزٌع، دمشك ،ط



ٌوسف أبو الحدوس ،األسلوب الرؤٌة والتطبٌك ، دار المسٌرة للنشر  -33

 .1،2007والتوزٌع والطباعة ، األردن ،ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفهرس

 



: الفهرس 

ج -ب-أ...............................................................................مقدمة 

 .األسلوبية نشأتها وتاريخها:الفصل األول 

  ص04-02..............................................................ماهية األسلوب  -

  ص14-05.........................................................األسلوبية واتجاهاتها -

  ص17-15.................................................عالقة األسلوبية بعلوم اللغة -

 سميح القاسم وخصائص األسلوبية:الفصل الثاني 

  ص22-19.............................................سميح القاسم والمنتوج الفكري  -

  ص26-23...............................................................النص الشعري -

  ص27........................................................التحليل األسلوبي للقصيدة -

  ص35-27...........................................................المستوى الصوتي  -

  ص40-36...........................................................المستوى التركيبي -

  ص46-40.............................................................المستوى الداللي -

 ص48................................................................................الخاتمة

ص 51-49...................................................................قائمة المراجع

 



: الممخص

، وقمنا بتحليل "سميح القاسم"تناولنا في بحثنا هذا عن الخصائص األسلوبية في شعر 
. القصيدة إلى ثالث مستويات

 .مستوى صوتي، مستوى تركيبي ومستوى داللي -

وتطرقنا إلى عدة تعريفات ومن بينها األسلوبية وهو علم يرمي إلى تلخيص األدبي من 
. األحكام المعيارية ويهدف إلى عالقة الظاهرة األدبية

. تهاجاحاوتطرقنا إلى ان

. (الوصفة)األسلوبية التعبيرية  -
. األسلوبية النفسية -
. األسلوبية البنيوية -
. األسلوبية االحصائية -

 .النقد، شعر سميح القاسم، األسلوبية: الكممات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 


