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 النزعة التشاؤمٌة فً شعر أبً القاسم الشابً

  إعداد

 ً وسامتتاب

 حنٌفً بن ناصرأ.د.  إشراف
 

 –ملـــــخـــــص  -

 

الجانب اللغوي لدى الشاعر العربً التونسً أبً القاسم الشابً  تبحث هذه الرسالة فً

الرومانسٌٌن فً بالد المغرب، فً العصر الحدٌث. و  أبولوالذي ٌعد من أبرز شعراء 

 خاتمة.  تتألف من مقدمة ومدخل وفصلٌن و

قسمت األلفاظ الدالة على التشاؤم إلى مجموعات متجانسة داللٌا إلى فً الفصل األول 

 حد كبٌر، ثم دراسة األلفاظ وتحلٌلها كال فً مجموعة منفردة عن غٌرها.

هذا الفصل، تمكن الشاعر من استخدامها، حٌث ٌمكن رد األلفاظ فً وتبٌن من دراسة 

الكلمة إلى معانً عدة، وهذا ٌعطً انطباعا عن قدرة الشاعر فً االبتكار والتولٌد فً 

 األلفاظ وداللتها.

أما الفصل الثانً فقد تعرضت فٌه لبعض القضاٌا اللغوٌة المهمة فً الدٌوان مثل 

 األوزان والقوافً والموشحات. 

   أحملت النتائج التً توصلت إلٌها.فً الخاتمة وأخٌرا 
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الحمدهللاربالعالمٌن،والصالةوالسالمعلىأشرفالخلقوالمرسلٌنسٌدنامحمد،ومن

...تبعـهبإحسانإلىٌومالدٌن

 ذاكأما الشابً، القاسم أبً شعر من جانبمهم فً أقدمها متواضعة دراسة فهذه بعد،

بٌن كفاحمرٌر الشباببعد فًرٌعان وهو القدرعمره الذيهصر اإلنسان، هــالشـاعر

.وبـٌنالمـرض،الذيأُصٌببهفًشبابه،فماتوهوفًالخامسةوالعشرٌنمنعمره

إنًأعلمأنالدراسا وبخاصةعلتالمإلفةفًهذوالحّق العبقريكثٌرةجداً، الصعٌدىا

خـالل نعثرعلٌهـا الجانبالداللًفكانتدراساتمتناثرة، أما األدبًوالنقديوالبالغً،

بعض ظهرت بعده، وما مٌالدي، ألفٌن العام خالل ولكْن والبالغٌة، النقدٌة الدراسـات

الشاع مقارنةبالدراساتاألخرى،الدراسـاتالداللٌـةالمتصلةبهذا ر،إالأنهاضئٌلةجداً

....كٌزعلىالدراساتالداللٌةلذافضلتاالبتعـادعـنالدراساتاألدبٌةوالنقدٌة،والتر

ولهذا كافة، العربٌة اللغة مععلوم التًتتقاطع اللغوٌة العلوم منأبرز الداللة علم ٌُعّد و

وا فٌه، والكتابة البحث لٌكـونالسـببفضلُت الحـدٌث العصر شعراء من شاعراً تخذت

.هـدفاًلتلـكالدراسة،وهوأبوالقاسمالشابًالشاعرالتونسًالمعروف

حبًالشـدٌد هما: بؤمرٌن، فكانترغبتًمدفوعة الشاعر، ٌخصاختٌاريلهذا فٌما أما

هألإلنسانٌةعّبرعنهبقوللهـذاالشاعرالرومانسًالذيجعلمنالشعررسالةومبد

 )المجتث(

 بـــــهرضـــــاَءاألمٌـــــرالأنِظــــُمالشــــعَرأرجــــو

إذاقلــــُتشــــعراً ًْ  أنٌرتضـــــــٌِهضـــــــمٌريحســــب

األلموالدافع بصبغة الشاعر هذا صبغت إذ تعّرضلها؛ التً والنكبات المآسً اآلخر:

فًدٌوانه.والحـزنوالكآبة،تلكالتًانعكست

ه.الٌمكنإالّأنٌتؤلمأللمهوٌحـزنلحزن،فكّلمنٌقرأدٌوانه

الشابًفًحٌاته بها انًـــإذعكستمعـ_وٌمكنأننجملاألحداثالمؤساوٌةالتًمرَّ

:_بماٌلًالبـإسوالتشاإمفًشعره

والعمرضه المرارة أنواع أشّد منه عانى الذي القلب تضخم وهو فقـــ: طـــذاب، واهـــد

فقد به، التعلّق الذيكانشدٌد إلىموتوالده، إضافة المـرضوهوفًرٌعانالشباب،

.تركللشـابًمسإولٌةتحملأعباءاألسرة،وموتحبٌبتهقبلالزواجمنها
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ٌِّرونواالستعمارالفرنسً الذيحّطمآمالهوآمالشعبه،وتقرٌعهلرجالالدٌنالذٌنكانواٌج

بعـدمصالحهم،بعدفرضأنفسهمعلىالشعب،واتهامهإالءبالكفرواإللحادالشعبحسب

اصطدامهبهم،ومحاربةالناسلهواتهامهبالجنون،وتنّكرالصحافةله،وعدماعترافكثٌٍر

الــه"الخٌــمنهابهفًبداٌةمشواره،نتٌجةأفكارهفًاألدبالعربًالقدٌم،وذلكفًكتابـ

رب"،ومساسهبرجالالدٌنالذٌناتهموهبالكفرواإللحاد،فقدكانتكلمـتهمالشعريعندالع

ـًـتاللفــمسموعة،كذلكنقمتهعلىالشعب،الذيوقفضده،وتقاعسعنمقاومةاالحـ

فتراتكثٌرة،لكّنالشاعرالٌتنّكرللخٌـرالموجـودفٌـه،وإٌمانـهبـؤنٌخـرجمـنسباته،

ـروـــحةعنحٌاتهم،منبإسوفقـــالشعب،فقدتكّونتلهفكرةواضهبطبقاتــواختالط

ٌّت ةإذكانتهذهاألسبابكفٌلـةــه،وأخٌراًحالةاألّمةالعربٌةالمشّتتـحرمانانعكسفًنفس

:بإحساسالشاعرباأللموالغربةوالتشاإموالٌؤس،فقال

    (الخفيف)  

ألقضـــًالحٌـــاَةوحـــديبٌـــؤسِعبًإّننـًذاهـٌبإلـىالغـاِبٌـاشـ



والتشاإم، بالحزنوالكآبة مغموسة قاسٌةعاشها فالشاعراختارمفرداتمعجمهمنحٌاة

أثـر النزعـة التشاؤمية" :فؤحببُتأنأُعنـىبدراسـةموضـوعٌعـالجتلـكاأللفـاظأسـمٌته

ةــةالكآبــقصدبكلمة"أثر"هنا،انعكاسحال"،وأفي المعجم الشعري ألبي القاسم الشابي

.فًكثٌرمنمفرداتألفاظهفًالدٌوانوالٌؤسوالتشاإمالتًكانتتصٌبه

اإمٌة،ـــــإذكاناهتمامًمنصباًعلىاأللفاظالتشمدخلوفصلٌن،وقدجعلتالبحثفً

:وكانتعلىالنحواآلتً

وقدمُتفٌهنبذةقصٌرةعنحٌاةالشاعرومإلفاتهومذهبهالشعريوانتمائـــه:المدخل

لجمعٌةأبولو.

مُتفٌهاأللفاظداخلمجموعاتداللٌةمتجانس:الفصل األول مـاــوَقسَّ ،ةالمعنىإلىحٍد

ثمدراسةاأللفاظداخلالمجموعةالواحدةوتحلٌلها،)تطرقتالىعشرمجموعاتفقط(،

المختلفـة،والكشفعنالعالقاتالمترابطو اتــًالمعنىللكلمــةفـذلكبعرضدالالتهـا

امعالعنوانالذيُسّمٌتبه،وكانذلكمنخاللالمنهجداخلالمجموعةالواحدة،وربطه

الوصـفًالتحلٌلـًلدراسـةالدٌوانمنجوانبعدة،أهمهاالجوانبالنفسٌة،واالجتماعٌة،

علىالكتبالنقدٌــمعتموالبٌئٌة دٌوان،ثـمــرداتالـــةوانعكاسأثرهافًمفــةواألدبٌــداً

.اسـتقراءاأللفاظالتشاإمٌةوتحلٌلهامنأجلإظهاراألثرالفنًوالجمالًفٌها
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المهم:الفصل الثاني الدارسفًبعضالقضاٌا علىإفادة فٌه كـــفحرصُت ـاألوزانـــة

.وختمتالبحثبؤبرزالنتائجالتًتوصلتإلٌها.والموشحاتوالقوافً

ِرُدمنسـهوأوخطـؤ ٌَ وأخٌراً،فإنالكمالهللاخّصبهنفسه،دونسواه،واعتذرعماقد

 .دونقصدفًالتحلٌلأوغٌره،فهذاماأعلم،والحمُدهللاربالعالمٌن
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 التجارب اإلنسانٌة،و األحاسٌسو األفكارهً تصوٌر  ،األدبٌةللفنون  األساسٌةالوظٌفة  إن

عن طرٌق تبٌنها  ،تطلعاتهوالمجتمع  أمالتعبٌر عن كذالك لوفً صورة تنبض بالحٌاة 

 بال فكر ال ألنه ،ٌفكر تفكٌرا جادا بجوهر الحقائق ولهذا على الشاعر ان ،التمهٌد لهاو

الن الحٌاة تعكس على الشاعر ومدرك لما فً داخل نفسه وٌكون واعً  أن اإلنسانٌستطٌع 

زم بان ٌتجاوب معها فالشاعر مل ،ومختلفة متعددة ألوانو دنٌاها بكل ابعادها من أحداث،

وكلما  ،ه الفنٌة على اقرب وجه من الكمال. لكً ٌإدي رسالتعنها بوسائل مختلقةٌعبر و

وهذا ما  ،من رسالة الفن فؤكثر أكثراقترب  إنسانٌةر كانت القضاٌا التً ٌعالجها الشاع

كواجهة لرسالة تمٌز  األلم،وشعر المعاناة  طرحابً فً القاسم الشوأبٌتصف به الشاعر 

       وانقصف عوده وهومالمح شخصٌته فً وجود عمر شبابه الذي سرعان ما ذبل 

 .                                                                                (1)رٌعان عطائه 

 إلى األلٌم األلمان ٌحول  استطاع العذاب النفسً المبرح،و باأللموشاعرنا المغموس قلمه 

     .                                                                              (2)عمل عظٌم 

ومن العادي بٌن الناس ان ٌكرموا من كان والى جانبهم فً الشوارهم ٌنعمون بحبهم 

وهذا ما  وحبٌبة وافتها المنٌة، قضى، ألب. ولكن من غٌر العادي ان ٌشٌد شاعر وإخالصهم

ولكنه لم ٌنسى  را، ولحبٌبته التً وهبها كل عمره،كثٌ أحبهالذي  ألبٌهنلحظه فً فقد الشابً 

 فسنجد كل ما فقده وصوره لنا مإلما ال ٌعادل فقد قطعة من وطن.     داس وطنه،األق أقدس

  على ضٌاع  بحور شعره بٌن الم وحزن ومعاناة، الشابً فلذات قصائده فً أعطىوهكذا 

            ،وبٌن تحصر وتصدع قلب على اب هوى وحبٌبة غابت وطن تحت أقدام المستعمر،

                                                         ت .اآل كٌانهاوحاضر حٌاة لٌكون هو
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                                                     :القاسم الشابيونبذة عن حياة الشاعر اب-1

فً ٌوم األربعاء الرابع والعشرٌن فبراٌر عام  القاسم محمد إبراهٌم الشابً،وأبولد والدته: 

ألف. فً بلدة الشابٌة إحدى ضواحً مدٌنة "توزر". كبرى بالد الجرٌد بالجنوب ومائة 

على الجانب  تقع توزر تدعى "شط الجرٌد"،حٌرة واسعة جدا التونسً. وتضم هذه المنطقة ب

                                  .(1)وهً بلدة قدٌمة كثٌرة النخٌل الشمالً الغربً منها،

هٌمه اإلنسانٌة إلى الخلق تشرئب مفاوالورع و الدة الشاعر فً بٌت ٌزخر بالتقوى،كانت و

طرفا من لٌلها فً توفٌر و ها،ٌرة الحدب على األسرة تسعى ٌومكانت والدته كث الكرٌم،

                                                                .  (2)ضمانة الراحة للعائلة كلها

اللقب وهً قرٌة الشابٌة لذا اشتهر باالسم و لشاعر بالقرٌة التً ولد بها نسبا،الحق لقب ا

                                                        .  (3)القاسم الشابً "وأبالمختزل " 

نه التً ال تتجاوز السنة مهم مثل سوكما ه ً أن ٌعٌش مستقرا فً بلده،: لم ٌتسن للشابنشأته

فرحم من  بها والده حٌث كان "قضاٌا شرعٌا"،وذلك بسبب الوظٌفة التً تمرس  الواحدة،

 إلى أخر ما ٌقارب العشرٌن   سنة، واستمر تنقل والده من بلد نعمة العٌش فً مسقط رأسه،

 فلم ٌستقر فً مدرسة واحدة ٌنشا فٌها على أٌدي أساتذتها نشؤة منضجة لعلومه.                                                   

 أٌاماٌعٌش  إذاكً ـعاش الشابً فً الفترة ما بٌن الحربٌن العالمٌتٌن كان الوطن العرب

هر ـــالقوم ــالظلور ــالفقمـــن ى ـالمستعمر الغاشم. فعان وطؤةحٌث وقع تحت  سوداء،

م ــى الرغــوعل ات الظاهرة فً المجتمعات العربٌة،كما كان الجهل من السم االجتماعً،

 وكان ،ةـــاألصٌلة ــض فرص نٌل قسط وافر من الثقافة العربٌــللبع تتهٌؤن ذلك فقد ــم

 

 

 

 

 

                                                             .15القاسم الشابً(. صوالعربً )ابعوض رٌتا. اعالم الشعر -1

 .                          52القاسم الشابً اعطً الحٌاة ارادتها واخذ منها حزنها وكابتها. صود.عبد المجٌد الحر. اب-2

 . 55د.ٌحٌى شامً "شرح دٌوان ابً القاسم الشابً". ص-3
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قافة ممتازة فوالده ث إذ تهٌؤت له ظروف عائلٌة ساعدته على نٌل الشابً من تلك الفئة القلٌلة،

                                                                    .(1األزهر)خرٌجً كان من 

فلحقه والده  المعرفة مند طفولته،والعلم و لٌعلمرحلة الشابً فً تحصٌل  دأتب :دراسته

جامع  إلىوحٌن بلغ الثانٌة عشر من عمره دخل  الكتاب فحفظ القران ابن تسع سنٌن،ب

 تخرج الشابً من جامع الزٌتونة، 1927وفً عام  ،سنٌنالزٌتونة فبقً فٌه ما ٌقارب تسع 

لٌظفر  قوق التونسٌة،وحصل على شهادة "التطوٌع" والتحق فً السنة نفسها بمدرسة الح

 .                                                                      (2)1935بشهادتها عام 

 إلىبل اتجه  القضاء مثل والده، إلىفلم ٌتجه  وشعوره، إحساسهملك علٌه  لألدبولكن مٌله 

 وخاصة الشعر فعكف على قراءة دواوٌن الشعراء المعاصرٌن له .                    دباأل

مقاالت       ووتعبر عن نفسها فً القصائد  تبرز، األدبٌةمواهب الشابً  وقد أخذت

 لما ٌبلغ السن العشرٌن بعد.              وهو محاضرات، اٌقضت الناس على صاحبها،وال

-ه1342اثنٌن سنة  األدبٌة التً كانت ترتٌبها النهضة كلالصفحة  نشراته فً أولوكانت 

من الكتاب  األولم. ظهر شعره مجموعا فً المجلد 1927-ه1344م وفً سنة 1926

 .                                                  (3)التونسً فً القرن الرابع عشر" األدب"

محاضرة حول "الخٌال الشعري عند العرب"  ادقٌة،بنادي قدماء الص ألقى وفً السنة نفسها،

واستهدف الشابً بسببه لحملة صحفٌة عنٌفة ثبت لها ثبات الرائد  ٌث احدث ضجة كبرى،ح

                                                                            .(4)المإمن بما ٌقول

ه وتلبست تراث الخالصة التً استمدها من بٌئته، ةبالثقافة الروحٌ التؤثركان الشابً عمٌق 

 مما جعله مثالً النزعة.                                                  النفسً،واالجتماعً 

 

 

  

                                                    .12حامً محمد عبد الهادي. مع الشابً فً دٌوانه.ص-1

                                                  . 55بحري مصطفى الحبٌب. الشابً النبى المجهول. ص-2

                             .253الحرٌة.صوالقاسم الشابً. شاعر الشباب والسنوسً زٌن العابدٌن. اب-3

                                                                19القاسم. اغانً الحٌاة.صوالشابً اب-4
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قادته  أن لمثالٌة التً حلت فً طباع الشابً، وسٌطرت على تفكٌره،ثم كان من شان هذه ا

هذا العالم فً  الحق خٌر ما أنالمثالٌة الروحٌة التً ترى  إلىتعود  مرٌرة، الكآبة إلى

                                                                 .(1)ما فً هذا الوجود وأقدس

                                                                                  :مرضه_

وكان فً مقدمتها موت  حٌاته،ونكبات وماسً عكرت صفو، أحداثالقاسم الشابً وأبعاش 

ضروب  اقسًوالمرارة  أنواعومرضه الذي عانى فٌه اشد  (،2)1929والده سنة 

 .                                                                                      (3)العذاب

تاة وهً تعلقه بف ٌر تلك التً فجع فٌها بوفاة أبٌه،غ وهناك فً حٌاة الشابً تجربة كبرى،

حرقة وة ا فً سن الزهور تاركة فً قلبه غصوكانت وفاته ه،حاملة فً صدرها حبا شدٌدا ل

فً كتبت بمداد العذاب  أبٌاتافجرت فً حناٌاه بواعث العذاب فسطر فً حشاشة نفسه  ، وألم

 الدائم الذي ٌقول .                                                                       

 لباسمه                                                       قد كانت حٌاتً كالسماء ا فباألمس

 الكهف الواجمة                                                         كؤعماق أمستوالٌوم قد 

 الجمٌلة جدول                                                          أحالمًقد كان لً مابٌن 

 اء المحبة طاهرا ٌتسلسل                                                              ٌجري به م

 فاتنة ارتنٌها الحٌاة لشقوتً                                                                 أجفان 

                    (                                     4)فاتنة تراءت على مجر الشباب أجفان

هز كٌانه كله  حبٌبته التً انغرس حبها فً عروقه،الموت  أن والظاهر لنا من خالل شعره،

هذا          أن إالالحزٌنة  تؤمالتهو أوهامهلٌنسى  ضطر أهله إلى تزوٌجه فً سن مبكرة،فا

 تزداد تعقٌدا فً نفسه فتحول  المؤساةبل جعلت  الهناء، إلىالزواج المصطنع لم ٌصل به 

 

 

 .                                                                      16طٌف. الشابً.صشرارة عبد الل-1

 .               58كابتها .صوالقاسم أعطى الحٌاة إرادتها واخذ منها حزنها ود.عبد المجٌد الحر. اب-2

 .55محمد. الشابً.حٌاته شعره. ص القاسموابوكر-3
 .89شعراإنا. الشابً. ص-4
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ٌدفع تمنها من روحه دمه  ألنه جسدٌا،وكتابة عملٌة مرهقة نفسٌا وكانت ال الى كتابة الشعر،

وجعل عمره ال ٌطول إلى  الشمعة المحترقة،اثر فً جسمه النحٌل وأذابه إذابة  هذا كله،

فً احد  1934كتوبر أ 9حساس عن الخفقان ٌوم الوفقد صمت قلبه العاطفً  ،25أكثر من 

فووري الثرى بٌن اآلهات  قل جثمانه إلى مسقط رأسه الشابٌة،ون مستشفٌات تونس،

                                                                                      الحسرات.و

                                                                                      نتاجه األدبي :

 األولكانت تنحصر فً اثنٌن  ،األدبًبابً القاسم الشابً فً نتاجه  أحاطتالشهرة التً  إن

 الثانً فً كتابه النثري "الخٌال الشعري عند العرب".   و دٌوانه الشعري "أغانً الحٌاة"،

 :النتاج الباقً لدٌنا بعد هذٌن ٌنحصر فٌما ٌلً و

 قصص اخرى.و_ "جمٌل بثٌنة" 1

 _ "شعراء المغرب".2

 .1935_ "مذكرات" بدا بتكوٌنها فً كانون الثانً 3

 _"قصة الهجرة النبوٌة" نشرتها مجلة "العالم" فً تونس.4

 _"االدب العربً فً العصر الحاضر".5

 _"رسائل الشابً".6

 ذكرها االستاد كروم.ة" رواٌة _"فً المقبر7

 _"صفحات دامٌة".8

 _"السكٌر" مسرحٌة.9

 .(1)_"مقاالت مختلفة"15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .27ص وشاعر)د.ط(.)د.ت(. احمد فإاد نعمات،-1
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                                                                                                 :وجمعية ابول -2

صاحب  أنوذكر شوقً ضٌف  ،(1)م1932حٌز الوجود سنة إلىظهرت  أدبٌةرابطة 

عددا كبٌرا من شعراء العربٌة ووقد ضمت جماعة ابول (،2)شاديوأبفكرتها احمد زكً 

شبكة، وحافظ والقاسم الشابً ، والٌؤس أبوابوشادي ، وزٌن من امثال احمد زكً ابالبار

                              .(3)وغٌرهم وخلٌل مطران، ابراهٌم، ومحسن كامل الصٌرفً،

                                                                :عالقة الشابي ب "ابولو"  -2-1

ونشرها  الشابً محاضرة عن "الخٌال الشعري عند العرب" وطبعها القً 1929فً عام 

سنوات كتب الناقد مختار الوكٌل مقاال ونشره فً  أربعوبعد  فً كتاب صغٌر بنفس السنة،

مجلة  إلى أرسلهوفلم ٌتحمله. فكتب ردا  إلى الشابً،فوصل نقد الوكٌل  1933المجلة عام 

السعادة( وقصٌدتٌن من شعره هما )صلوات فً هٌكل الحب و أدبٌةالرد برسالة  أرفقووابول

فكانت بالفعل مفاجاة رائعة  ة،أن ٌثبت وجوده وشاعرٌته دفعة واحد أرادوكان الشابً 

أبً  إلى األولىومنذ وصلت رسالة الشابً  (،4زكً)محررها احمد ولصاحب المجلة 

التً كان والشابً عضوا فً جمعٌة ابول أصبح شادي وهً تحمل قصٌدته السالفتٌن،

                                             .(5)شوقً رئٌسا لهاوشادي سكرتٌرها العام واب

 

 

 

 

 

 

 

  

 .                                357صفً الشعر الحدٌث، واثرهاوجماعة ابول الدسوقً عبد العزٌز،-1

 .                                                                                    275صالمصدر نفسه،-2

 ص                                                                                           المصدر نفسه،-3

 .                                                     34صصداده،والقاسم محمد، اثار الشابً وابوكر-4

                                          .                                              35صالمصدر نفسه،-5
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                                                                                _ مذهبه الشعري:3

 ،أدبهوصفحات الفكر العربً  ،بؤنماطهافتح الشابً عٌنٌه على تٌارات رومانسٌة تلف  

الشابً  فتؤثراألدب فً تلك البالد،سٌطر على  أنالفرنسً بعد  األدبوالذي هبت به رٌاح 

عاش  اثر فً خلق هذا االتجاه فً نفسه، وألنه وكان لبٌئته فً شعره بالذهب الرومانسً،

ال ٌملك  مع الواقع،فالمثالً فً صراعه  فقد حلت فً نفسه الروح المثالٌة، فً الوسط متدٌن

وتسٌطر علٌه مشاعر نفسه ظلمة، كاسٌة ومن هنا تشٌع فب وال ٌطٌق االنت النصر، أدوات

 .                                                                                     (1)الغربة

نظرنا على وول لشاعر الرومانسً ٌستعٌن بالطبٌعة، من اجل جالء الصورة الشعرٌة،ا إن

من التمثل  أكثرفقد  ،رى كٌف سٌطر هذا المذهب على شعرهن من قصائد الدٌوان، أي

 وأذان كائن حً، ٌسمع وٌعً ،وله قلب ٌخفق، كؤنهافنحن نجده ٌخاطب الزنبقة بالطبٌعة،

   :قوله أمثلة ذلكومن  ٌسمع بها، كما ٌجعل للٌل قلبا ٌنبض، وللنهار لسانا وللزهر جفنا،

 (2)الجاريةفلعل قلب الليل ارحم بالقلوب الباكية       ولعل جفن الزهر احفظ للدموع 

المقهورٌن، رغم انه رحل انه رحل وعلى شفاه المظلومٌن  بًاظل الشوبهذه المعانً 

 أملدى كل مظلوم ز معذب فردا كان  األمل أفاقانه سٌظل شعره مدوٌا فً  إال مبكرا،

                                                                                          شعبا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .                                                    75صعبد الهادي، مع الشابً فً دٌوانه،حلمً محمد -1

                                                                         .                76صالمصدر نفسه،-2
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                                                                                   الرومانسية :     

    ٌقوموالعاطفة والفن ٌعلى من شان الخٌال واألدب  فًتعرٌفها لغة: رومانتٌكٌة: اتجاه 

                                                                          على معارضة الكالسٌكٌة

الفردي  وفحواه إطالق الموقف اٌة القرن الثامن عشر فً ألمانٌا،هذا االتجاه فً نهذاع 

 جود وال نهاٌة التقدم فً التارٌخ،االعتقاد بال نهاٌة الوووإثارة الشعور فً أغمض  صورة 

 (                          1)"شوبنهور"و"هٌجل" وومن الفالسفة الرومانتٌكٌٌن "شلٌج" 

 تتؤلفتدل على نوع من الصٌاغة الشعرٌة التً  إنسانٌة األصل، رومنس لفظة اصطالحا:

األبٌات  أمامقفاة الزوجٌة  األبٌاتثمانٌة المقاطع بحٌث تكون فٌها  األبٌاتبدورها من 

ابداعً( صفة تطلق على كل ما  (، )رومانسً، رومانتٌكس،2الفردٌة تكون غٌر مقفاة)

عشر حتى منتصف القرن التاسع  فً أواخر القرن الثامن التً شاعت األدبٌةٌتعلق بالنزعة 

 .(3)التعبٌر الدانً الولوع بالطبٌعةو اإلبداعًوكانت تبرز الخٌال  عشر،

 :خصائص الرومانسية

 .اإلنسانٌةالنفس  أعماقالكالسٌكٌة والغوص فً  اآلدابالتحرر من السٌطرة -

الفكر  تؤزمالتعبٌر عن  إلى أدىطغٌان الغموض على الفكرة الواضحة المعالم مما -

 بداء العصر . اإلصابةوالتشاإم و

                جعلت الطبٌعة مالذا لتحلٌل االنفعاالت االتجاه إلى األساطٌر،إذوك بالدٌن التمس-

 .(4)القلب إلىتسلٌم القٌادة والرومانسً ٌجحد سلطان العقل  فاألدب النفسٌة،

 

  

 

 

 

دار  الشٌخ عبد هللا العالٌلً، شرح : الفنٌة،ومعجم المصطلحات العلمٌة  "معجم لسان العرب" المحٌط، ابن منظور:-1

 .                                         281ص المجلد االول بٌروت، -العرب العربلسان 

                  .                 158صالدبٌة فً الشعر العربً المعاصر"،"المدارس انسٌب نشاري،-2

 .   1994ط  المكتبة االكادٌمٌة القاهرة،–االدبٌة " ود.علٌة عزت عٌاذ: "معجم المصطلحات اللغوٌة -3

 . 175ص الدبٌة فً الشعر العربً المعاصر"،نسٌب نشاري: "المدارس ا-4
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                                                        العرب :وابرز أعالم الرومانسية الغرب 

ن روادها الغرب نجد "توماس جراي"،"وٌلٌام بلٌك"، "وردز ورث"، "شٌلً"، م

"فونودي المارتٌن"  عالمها الفرنسٌٌن أمثال "فولتٌر"، "روسو"،ناهٌك عن أ "كولورٌدج"،

 الشادي"،وران خلٌل جبران"، "أبا الرواد العرب "خلٌل مطران"، "مٌخائٌل نعٌمة"، "جبأم

                                               .(1)"القاسم الشابيوأبهذه النخبة "  رأسوعلى 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                  .                    173صالمرجع السابق،-1
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                                                                                               :تمهيد

أن الكلمات ذات داللة الواحدة، قد ذكرناها مرة خالل دراسة هذا الفصل  اإلشارةالبد من 

 مثال ذلك.                                                                                واحدة،

إذ ذكرنا الشاهد الشعري  توؾ" تكررت مرتٌن للداللة نفسها ، وهً داللة الموت ،كلمة "ح

               مرة واحدة.                                                                           

وٌصعب  مثال ٌمكن ان تتكرر لمرات كثٌرة، ولدالالت مختلفة ، و هناك بعض الكلمات

لذلك خوفا من البس كنا نذكر رقم  كرارها الذي ٌعود للداللة نفسها ، مثل " الٌل" ،تحدٌد ت

               الكلمة المكررة فً الدٌوان.                                                       

وهذا ٌعنً وجود  ت التً درست فً موضع التشاإم فقط،و الجدٌر بالذكر ان الكلما

 لذا لم تدرس فً الدٌوان.  فاظ نفسها لم تكن فً موضع تشاإم ،مواضٌع اخرى لالل
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 ألفاظ الموت.                                                                              :المجموعة األولى

وقد جاءت هذه  ،أصولثمانٌة  إلىتعود  فً هذه المجموعة، ألفاظاستخدم الشابً عدة 

 داللتهعلى  األخرفً سٌاقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جدٌدة وبقى بعضها  األلفاظ

الثاء و  :منن.. موت ثكل ثكل، حتؾ، حمم، ردي، ضحً، فنً، :هً  األصولهذه و المعجمٌة،

 ٌختص الولد.                                 كؤنهو  كلمة واحدة تدل على فقدان الشًء، األولالكاؾ و 

وإال  ذلك ،ٌحمله على فإذا قال ألخر و هو لٌس له بولد فإنما  تثكله ثكال، والمه الثكل ، أمهٌقال ثكلته 

  .                                                                                     (1)فان األصل ما ذكرناه

وقٌل فقدان المرأة  الموت و الهالك،والثكل و الثكل، فقدان الحبٌب، و قٌل فقدان المرأة زوجهان :الثكل 

                                                                                                        .(2)ولدها

 مجازا للداللة على الحزن واالسى، مشتقا واحدا هو )ثكلى( األصلبً من هذا واستخدم الشا

 )البسٌط(                                                                              :فقال متبرما من الدنٌا

 .(3)ال تفنٌنً ثكلى وراحة اللٌل مالى من مدامعه     وؼادة الحب

الن حتؾ وقول العرب مات ف الموت و جمعه حتوؾ، وال ٌبنً منه الفعل، :الحتؾ : حتؾ

 .                                             (4)الهالك :و الحتؾ انفه أي بال ضرب وال قتل،

األصل مشتقا واحدا هو "حتوؾ" مرتٌن ، للداللة على    واستخدم الشابً من هذا  

 )المتقارب(                                                                          :فقال الموت،

 .              (5)الحتوفتوازن خلؾ ظالم            أمهاتونوح الٌتامى على 
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 )المتقارب(                                                                                :و قال   

 (.                     1)الحتوفتباكً بها لبها المستطار         وترثً به ما طوته     

وجاء  بل جمعا على ؼٌر مثال سابق ، ردا،الشاعر لم ٌستخدم اللفظ مف أننالحظ 

ة" ــــؾ انفـــرت العادة ٌقال "حتــالوؾ عند العرب اذا جــاٌر للمــالحتؾ عنده فً سٌاق مؽ

                                                                                             ولكن الشابً

ماٌوحً بان  فجمع عنده شكل، فاضاؾ للحتوؾ الظالم، وجمعلها تطوي من تاخذهم،

با ــوذهب فً ذلك مذه عة التشاإمٌة التً كانت تستبد به،الشاعر استجاب لمقتضى النز

                                                                                              بعٌدا . 

واحتها    المناٌا، :و الحمم  قضاء الموت وقدره، من قولهم حم كذا أي قدر، :الحمام : حمم

                   حمة.                                                                          

لفراق و حمة ٌقال عجلت بنا و بكم حمة ا ما قدر و قضً، :و حمة المنٌة و الفرق منه 

اي  :وحمام. وهذا حم لذلك اي قدر نزل به حمامه حممو الجمع  الموت أي قدر الفراق،

                                                                             .(1)قدره  وموته

الجمع للداللة على الموت و لم  بصٌؽةكلمة "الحمام" مرتٌن  األصلاستخدم الشابً من هذا 

                                                            :قال إذا معنى المجاز، إلىٌخرج بها 

 خفٌؾ()ال

 (.3)انحماوزب عٍش اخف مىً   ؟  حٌاة أيعٌش الموت هذا و  أي

فانمُث عىد انشابً اخف مه انعٍش دَن كسامت، فانشابً ٌعهه زفضً نهحٍاة انرنٍهت انتً 

ٌعٍشٍا أبىاء شعبً َ والحظ أن انشابً كان َاسع االطالع عهى اَداب انقدٌمت، إذ كان 

انمأساَي انري ٌعٍشً، فانماضً ٌُ امتداد نهحاضس َ ٌستدعً انمُزَث نتُظٍفً بانحاضس 

                                                                     .نُ تغٍسث انُجُي َ األشكال
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 .226الشابً . الدٌوان. ص -3

 

 

                                                                          :للمتنبً هوفالعجز من بٌت 

 )الخفٌؾ(                                                                                          

 .(1) الحمامدل من ٌبؽط الذلٌل بعٌش         رب عٌش اخؾ منه 

 ونــــأهوت ــــذا هو المـوٌقول ه ه بانه فقد روح المؽـــامرة االقدام،شعبفالشاعر ٌتهم 

                                                                                           منها.

 ترام. ٌقال ردٌته بالحجارة أردٌة واحد ٌدل على رمً و  أصلالراء الدال و الٌاء  :ردي

 

         :و الردي فهو رد، :هلك :ٌردي ردي  الهالك، ردي، بكسر الدال، :(. الردي2) أردٌته

 الهالك .                                                                                       

 

مشتقا واحد هو "الردي" اثنً عشرة  األصلاستخدم الشابً من هذا  (،3)أهلكته : أردٌته

   :فقال  فلم ترد فعال أو صفة أو ؼٌر ذلك ، الالت مختلفة، و ردت جمٌعها اسما،مرة لد

 (. )الخفٌؾ(   4متاحة ) إلٌهم الرديهكذا المخلصون فً كل صوب        رشقات 

 األحٌان مصٌر بعض من ٌحاول ان ٌخلص شعبه، منٌكون فً بعض  أنفالموت ٌمكن  

 (.  25ٌنظر للمعجم ص  ظلم المستعمر و استبداده، )لالطالع على مزٌد من تكرارها،

 دما عرض صــــورا الالم فقـــدت ابوٌها ،عن كلمة "الردي" للداللة على القهر، ثم وردت

                                                                                               :فقال 

      

 

 .                                                                                   164المتنبً.الدٌوان. ص -1

 .                                                                    526. ص 2ابن فارس.مقاٌٌس اللؽة. ج-2

 .                                                                  142. ص 6ابن منظور. لسان العرب. ج-3
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 )المجتث( (.1أبوٌها ) الرديفافتك منها بعنؾ كؾ     قبور فتاة جار الزمان علٌها   بٌن ال

فالٌد  لؽوٌة كشؾ عما فً داخله من موفق، اسقط عالقة "فعندما أضاؾ 'كؾ' إلى 'الردي"

قتها، فكؾ الردي مواز شعري للموت، لذلك و لذلك ٌم أداتهالكؾ هً وسٌلة البطش و  أو

                                          (.2والذي الفتاة بعنؾ ")كانت كؾ الردي تاخد 

حاء و الحرؾ المعتل اصل صحٌح واحد ٌدل على بروز الشًء. الضاد و ال :ضحو

 و فً اللسان (3وذلك هو الوقت البارز المنكشؾ) امتداد النهار، : حاءفالض

      :الضحٌة  ارتفاع فً الضحوة، :الصخرة و الضحٌة على مثال العشٌة  :ضحا 

                                                               (.4الشاة التً تذبح ضحوة)

و ضحاٌا مرة واحدة(  :واستخدم الشابً من هذا االصل مشتقٌن هما )ضحٌة ثالث مرات

لدالالت مختلفة. فاستخدم )ضحٌة مرتٌن و ضحاٌا مرة واحدة( االولى بصٌؽة المفرد و 

             :للداللة على القربان "جمع قرابٌن" فقال  بصٌؽة جمع التكسٌر مجازا، الثانٌة

 .       ( )الكامل(5ٌوما تكون ضحٌة االرباب )       و سعادة النفس التقٌة     

                                                                                    :و قال أٌضا 

 ()الكامل(.6شان العابد الواب) فرحٌن، ا لً بالضحاٌا منهم       وتقدمو

اذ  حدة "حوار بٌن الثعبان و الشحرور،فً هذٌن البٌتٌن " وهما من قصٌدة وا

فقد تحدث الثعبان اى الشحرور بلؽة   فلسفة القوة المثقفة فً كل مكان، ٌستخدم الثعبان

 فسماه "تضحٌة" وجعله ه الهالك الذي أوقعه فٌه،ٌزٌن ل أنالمتصوفة حٌنما حاول  الفلسفة

 

 

 

 

 

                                                                          .116المصدر السابق.ص -1

 .                           217سعد دمحم الجبار مدحت. الصورة الشعرٌة عند ابً قاسم الشابً . ص -2

                                                                  .  391. ص 3ابن فارس .مقاٌٌس اللؽة. ج-3

 .                                                               22-21. ص 9ابن منظور. لسان العرب. ج-4

                    .                                                                252الشابً. الدٌوان. ص -5

                                                          .                             249المصدر نفسه. ص -6



 انفصم األَل                              مدَوت أنفاظ انتشاؤو                            دزاست دالنٍت
 

15 
 

                                                            السبٌل الوحٌد للخلود المقدس.

تسوغ طرٌقها فً  أنفتحاول  الشعوب الضعٌفة،ٌاسة الؽرب تجاه و هذا ما به الٌوم س

ابتالعها و العمل لقتل خصائصها القومٌة فتقسمٌها "سٌاسة االدماج " و تتكلم عنها 

لوغ و ب هذه الشعوب اذا ارادت نٌل حقوقها،باعتبارها السبٌل الوحٌد الذي ال مفر عنه ل

     واحدة، لة السابقة مرةكما و تكررت كلمة "ضحة" للدال (،1باعتبارها السبٌل المنشود)

                                (.38)لالطالع على مزٌد من تكرارها. ٌنظر للمعجم ص 

 

و حرؾ المعتل. هذا باب ال تنقاس كلمة. و لم ٌبن على قٌاس معلوم. الفاء و النون  : فنى

 (.   2قاال فنً ٌفنً فناء.. و هللا تعالى افناه. اذا انقطع . وهللا تعالى قطعه اي ذهب به )

  

افنى بعضهم  : تفانً القوم قتال :و ٌقال نقٌض البقاء، و الفاعل فنً ٌفنً نادر، :و الفناء

                                                                    :رو قال زهٌ (،3بعضا )

  (.)الطوٌل(.  4)تفانوا و دقوا بٌنهم عطر منشم        تداركتما عبسا و ذبٌان بعدما  

  

و  مشتقات عدة وهً  )فنً مرة، ٌفنً مرة، فانً مرة، األصلو استخدم الشاعر من هذا 

و االسم مختلفة، فاستخدم كل من )فعل فنً، و ٌفنً، وٌفنً ، لفناء تسع مرات ( لدالالتا

فقال متبرما من  و االندثار، للداللة على الموت ة لكل منهم و الفناء ثمانً مرات(،فانً مر

                                                                                            :الحٌاة 
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 ()الخلود(.1تبرمت بالعٌش خوؾ  الفناء        ولو دمت سئمت الخلود )

و هو سوؾ  و لكنه فً الوقت نفسه ٌخاؾ الموت، قد مل الحٌاة، ألنه فالشاعر ٌواسً نفسه،

 استمرت الحٌاة.                                                                    إذاٌسام الخلود 

 الداخلٌة. وآالمهبالطباق ) العٌش و الفناء ( لٌعكس عذابه  ٌؤتًالشاعر  أننالحظ 

المعجم عندما استخدم هذا  إلى)لالطالع على مزٌد من دالالت االلفاظ التً لم تذكر ٌنظر 

                                      :فقال  اء" للداللة على الجمود و السكون،اللفظ "الفن

 ()المتقارب(. 2اٌسطو على الكل لٌل الفناء            لٌلهو بها الموت خلؾ الوجود )

فٌهما من سكون و جمود و  " و وجه الشبه ماكاللٌلفناء  أصله " لٌل الفناء" تشبٌه معكوس،

                                 و بذلك اكتسبت هذه المفردة تلك الداللة الجدٌدة. (،3فراغ)

من كل شًء ٌضعفه و ٌنقصه و ٌ ألنهالموت  :و المنون قطعة، :منه ٌمنه:منن  :منن

                                     (.4و المنون الزمان) ٌقطعه، و قٌل المنون الدهر،

الالت مشتقا واحدا هو )المنون خمس عشرة مرة( لد األصلو استخدم الشاعر من هذا  

          :فقال فً القصٌدة الموت للداللة على الموت،لمة "تسع مرات فوردت ك مختلفة،

 هو الموت طٌؾ الخلود الجمٌل       و نصؾ الحٌاة الذي ال ٌنوح)المتقارب(.      

  (.             5ء البعٌد        ٌعٌش المنون القوي الصبوح)..خلؾ الفضا.هناك..

حٌث ٌشبه بانسان قوي ٌفتح  خالص الوحٌد من ضنك العٌش و بإسه،فالشاعر ٌعد الموت ال

ؼٌر هذا العٌش البائس كما وردت كلمت "المنون" ثالث مرات للداللة  خرآله االفق لعٌش 

                                                                                 و العذاب األلمعلى 
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                                                               :فقال محذرا من التمادي فً الحب

 )الخفٌؾ(.(1مسها فندر المنون ) فإذا        ٌرسل اللحظ للقلوب كنوز  

تعبث األلم و العذاب  ألنها ،. تكون قاتلة القلوب، أسرت إذا فنظرات الحب تكون كالنور،

 ل للمنون هنا نادرا تحرق القلوب ،جع إذ للمؤلوؾو هذا الوصؾ من المخالؾ  إلى النفس،

                                                     .دالالتها الجدٌدة بهذا اكتسبت هذه المفردة

                             ( من الدٌوان.117-122و تكررت هذه المفردة للداللة نفسها ص )

 :فقال فً قصٌدة أؼنٌة األحزان  اللة على الحزن و األلم و التحسر،هذه المفردة للد و جاءت

            (.2ن من أصؽً إلى صوت المنون و صدي األجداث بٌن أزهر الربٌع الساحرة)إ

 : فقال متحسرا على حبٌبته كما وردت للداللة على التشاإم،

 الشإون)مجزوء الكامل(.فاصبر على سخط الزمان            وما تصرفه 

 (.3فلسوؾ ٌنقذك المنون                 و ٌفرح الروح الٌجٌن)

 اإلنسانٌةمستحٌلة و كان الروح  األرضٌعد السعادة على هذه  ألنهفالشاعر ٌتمنى الموت،

و هذا بدوره ٌكشؾ عن تشاإم الشاعر  ضٌق و تحاول التخلص من قفص الجسد،تشعر بال

 (.                                                                4بعً) حد إلىمن هذا الوجود 
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 على تقدٌر شًء و نفاذ القضاء به، ٌدل و الحرؾ المعتل أصل صحٌح، المٌم و النون :منى

الموت ألنه قدر علٌنا، منى  :و المنى و المنٌة (،1منى له ألمانً. أي المقدر) :منه قولهم 

المناٌا ألنها مقدر  و جمعها ا و به سمٌت المنٌة، وهً الموت،هللا علٌك خٌرا، ٌمنى منٌ

 (.                                      2األحداث) :قدر و قٌل المناٌا  :و المنٌة  بوقت  مخصوص،

مناٌا اربع مرات( و ال مشتقٌن هما )المنٌة ثالث مرات، األصلو استخدم الشاعر من هذا 

 اٌا ثالث مرات للداللة على الموت،فوردت كل من المنٌة مرتٌن و المن لدالالت مختلفة،

                                                           :التحدي و السخرٌة إطارفقال فً 

 )الكامل( األنواءحٌاة  إالالخضم الرحب لٌس تزٌده        أناو 

 (3المنٌة نائً) خرستوأخمدت حٌاتً. و انقضً       عمري.  إذا أما

وبذلك  الموت، إالفالشاعر ٌصؾ نفسه بالبحر الواسع الذي ال ٌستطٌع احد ان ٌوقؾ عطاءه 

 الداللة المعجمٌة العامة.                                         إطارلم تخرج تلك المفردة عن 

 لى المصائب و اآلالم        " للداللة عكما استخدم هذا اللفظ مفردا و جمعا "المنٌة و المناٌا

                                                                     :الماسً فقال مشتكٌا و 

 و كلنا فً الحٌاة اعمً        ٌسوقه زعزع عقٌم )مخلع البسٌط(

 (.4وحوله تزعق المناٌا           كؤنها جنة الجحٌم)

 

لذلك فهو ٌصؾ الحٌاة بالوحشة و  ؼرٌب مخٌؾ مثل األشباح،اٌا بطائر فالشاعر ٌشبه المن

 الؽربة و الفقر التً تضٌق علٌه الخناق.                                                        
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منه الموت  القوة من الشًء، صحٌح ٌدل على ذهاب أصلالواو و التاء  المٌم و : موت

و مٌت  الذي لم ٌمت بعد، : و المٌت و المائت الذي مات، :و المٌت  (،1خالؾ الحٌاة)

                                                                         ٌصلح لما قد مات.

ماتت  :و كل ما سكن فقد مات و هو على المثل ٌقال  السكون، :و الموت  (،2ولما سٌموت)

الذل و السإال و الهرم و كالفقر و  :الشاقٌة األهوالوقد ٌستعار الموت  سكنت، أيالرٌح 

التً ال مالك لها من  األرض :أٌضاو الموات  ما ال روح فٌه، :فتحو الموات بال المعصٌة،

 (.                                                              3اآلدمٌٌن و ال بنتؾ عبها احد )

 أربعومت  )مات ثالث عشر مرة، :مشتقات عدة  األصلو استخدم الشابً من هذا    

مرات، و  ثالث األمواتو  و سبعون مرة، إحدىو الموت  مرات، أربعمرات و ٌموت 

أربع مرات، و المائت مرة واحدة، وعالم الموت مرتٌن، وموات  و الموتى الممات مرة،

مرتٌن، و الممات مرة، و ظالم الموت مرة، وعمر مٌت مرة، وٌومه مٌت مرة، و مٌت 

 ٌام مرة(.               ومٌت األ األصداء مرة، ومٌت اآلراء مرة، ومسرح الموت مرة،

ٌموت" مرتٌن، ومت المتصل بضمٌر و الفعل " رد كل من )الفعل "ملت" ثمان مرات،فو 

األسى و  األلمو ظالم الموت مرة( للداللة على الحزن و  رفع مرتٌن، و المٌت ثالث مرات،

                    )مجزوم(                                        :فقال مخاطبا قلبه و العذاب،

 ى      وهذا اللحد قد ضم الحبٌبٌا فإادي مات من تهو

 (.4فابك ٌا قلب فٌك               من الحزن المذٌب)

                            فالشاعر حزٌن ٌبكً بلوعة على فقدان الحبٌب الذي ضمه اللحد.

      :فقال فً نفسه مات فً الحب  الفعل " ٌموت" للداللة على الحزن،و فً مثال اخر ورد 
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 ()المبحث(.1فشٌع المٌت جمع            من حٌة. ٌندبونه)

ر و الناس حزنً على المٌت فالشاع كذالك الناس الذٌن قاموا بتشٌٌعه،فالشاعر حزٌن و 

                                                                ببكاء و نواح.  فشٌعوه العاشق،

 و الفعل تموت فً(99،114،118،139،227،229،245و تكرر الفعل"مات" فً )

( 142( و الممات ص )153والمٌت االٌام ص )( 82،115(ومت ص )88،128ص)

( و الموت 86)(و عالم الموت ص 239)( و مٌت االٌام ص 184) الموت ص وظالم

     من الدٌوان للداللة نفسها وهً الحزن و االسى و االلم و العذاب.( 75،182،222)ص

                      : فقال مشتكٌا اللة على فقدان االحساس او الشعر،وجاء الفعل "مات" للد

  ()مجزوء الرمل(.          2اخرس العصفور عنى.     اترى مات الشعور )

                     :فقال مخال محبوبته فً هٌكل حب  ا ورد للداللة على الزمن المنتهى،كم

 ()الخفٌؾ(                      3فً امسى السعٌد الفقٌد) أنت تحبٌن فً فإادي ما قد مات.

 الموت الذي ٌقصد انتهاء االجل.         ولٌس بمعنى  اي انتهى وفات زمانه، :ما قد مات 

      :فقال "فً صباح الجدٌد" لة على وداع االحزان ونبد الهموم،كما جاء هذا الفعل للدال

 كنً ٌا شجون)مشطورالمتدارك(.اسكنً ٌا جراح                و اس

 مات عهد النواح                   وزمان الجنون       

 (.4واطل الصباح                 من وراء القرون )                 
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عر ٌطلب اخماد والجراح و االخران، االن عهدها ودع و انتهى، ٌعلن عن بدء صباح فالشا

                      ( للداللة نفسها من الدٌون.215-214وتكرار هذا الفعل فً ص ) جدٌد،

 :فقال مشتكٌا ماال من الحٌاة  ٌن" للداللة على الٌؤس و التشاإم،وجاء الفعل "تموت مرت

 ()الخفٌؾ(               1ما هذه الحٌاة المملة)    األشواكوورودا تمت فً 

ه باألشواك التً تحبط بهذوالحٌاة  واختناق، إذ ٌشبه نفسه بالورود،فالشاعر فً حالة ضٌق 

                         :القهر فقال مخاطبا الشعر فالفعل "مات" فقد ورد للداللة على رود،الو

 ()مجزومكامل(2وكابتً)لوالك مت بلوعتً،  وبشوقوتً،

على لسان فتاة فقدت  فقالفعل "مات" للخالص من عذاب الدنٌا،وفً مثال اخر ورد ال

                                                                                       :حبٌبها

 ()المجتث(3ٌالٌتنً مت قبل ان تسوء حٌلتً )

 فهً تتمنى قبل الموت ان تري فقد حبٌبها وتسوء حٌاتها من بعده.                      

فقال  فناء الجمال و البهاء فً الوجود، للداللة على أمواتتخدم الشاعر "المٌت" جمع كما اس

                                                                               :الى عذراى الجمال 

 ()حقٌؾ(4)التؽرٌد ٌعا  مظل األفقي شن أن إن أردتن

فقال مقرعا  قصٌر و قلة الطموح،اللة على العجز و التكما استخدم الشاعر هذه الكلمة للد

                                                      :شعبه محاوال استنهاضه ضد االستعمار

 مهما كبر )المتقارب( ً. ٌحب الحٌاة     و ٌحتقر المٌت،هو الكون ح
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 (1فال األفق ٌحضن مٌت الطٌور   وال النحل ٌلثم مٌت الزهر )

ه صور العاجز ولشدة كرهه ل ٌر من الناس،ما ٌكرهه الكثالشاعر ٌكره الموت ك أنٌبدو 

ٌه أي ال فالمٌت هو ال روح فٌه وهو الساكن الذي ال حراك ف بصورة الموت الكرٌه،

وظؾ الشاعر إذ  ستخدم كلمة "مً" لتدل على العاجز،فلذلك ا ٌستطٌع النهوض لعمل شًء،

 إذ لة اإلنسان المٌت،لٌقاربها دال العاجز الخامل عدٌم الحركة و القوة هذه المفردة إلنسان

لعل شعبه ٌستطٌع النهوض  األبٌاتساوى الشاعر فً المعنى بٌن العاجز و المٌت فً هذه 

                                                                                       من سباته.  

( 228( من الدٌوان للداللة نفسها. وكذلك كلمة "الموتى" ص)219هذه المفردة ص) تكرار

 ( فً قوله " فالموت فً الجبن جاثم" .                                    161و كلمة "المٌت" للداللة ص) للداللة نفسها،

                  : كما وردت كلمة "المٌت" للداللة على العقم أو اإلٌباس فقال ناعٌا أمته

       ()الكامل( 2) األمواتفً حزن الثرى تنمو مشاعرهم مع  بل فً التراب المٌت،

 لضرورة الوزن. أظنهو  ( فً هذا الموضوع،تخفؾ الشاعر الٌاء المشددة )المٌ

  :و رجعٌته فقال متحسرا علٌهم  تؤخرهكما وردت هذه المفردة للداللة على تخلؾ شعبه و 

 ()الكامل(                  3) األحقابشٌدته ؼباإه  قدوٌعٌش فً كون عقٌم مٌت.      

          :من اجل استنهاض فقال  ة "المٌت" للداللة على االحتقار ،كما وردت هذه المفرد

 واألسى و الظالم )الكامل(        ال شًء إال       الموت و الصمت، أٌن عزم الحٌاة ؟
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 (1مٌت، وقاب خواء      ودم، ال تثٌر اآلالم ) عمر

كلمة"موتى"ص  ( من الدٌوان للداللة نفسها . و كذلك246وتككرت كلمة "مٌت" ص)

 ( من الدٌوان للداللة نفسها.                                                   226،246)

     :كما وردت الكلمة مركبة "ٌومه مٌت" للداللة على الفقر و الذل، فقال مقرعا شعبه

 ()الكامل(         2قلب     ٌومه مٌت و ماضٌه حً ) األرضالشقً، الشقً فً 

العرب هذا اللفظ للداللة على  استخدمت إذفكلمة المٌت متفقة هنا مع المعنى المعجمً العام، 

هامان قد مات،  إنقٌل له  -علٌه الصالة و السالم-والذل، ففً حدٌث موسى على نبٌناالفقر 

 (، فالشعب نائم ٌفتخر بتارٌخه3) أمتهفقد  أفقرتهمن  أنتعلم  أما :فلقٌه فسال ربه، فقال له 

 القدٌم وواقعه الحاضر بائس ذلٌل.                                                              

، فقال متحدٌا حساده المعذبة"، للداللة على المشاعر الحزٌنة األصداءووردت "مٌت" مع "

                                                                                         : أعداءهو 

 ()الكامل(           4) األصداءللصوت االالهً الذي ٌحً بقلبً مٌت  وأصٌح

 .    اآلالمٌحً ما ٌكتنؾ فً قلبه من الحزن و  أنمن اجل  اإللهًفالشاعر ٌستمع للصوت 

                           :" للداللة على عدم الفائدة، فقال اآلراء وردت "مٌت أخروفً مثال 

 ()الكامل(     5) اآلراءوهناك، فً امن البٌوت، تطارحوا      ؼث الحدٌث، و مٌت 

مجازا بمعنى "عدٌم الفائدة" عندما جعلها مضافة، و  السٌاقجاءت كلمة "مٌت" خالل  إذا

 بذلك اكتسب  منه، و فائدةالكالم الرديء الؽث الذي ال  إالهذا ٌعنى ان الماس ال ٌتناولون 
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داللة جدٌدة و مؽاٌرة عن المعنى المعجمً المعروؾ لدٌنا، عندما  اإلضافةمة عند هذه الكل

المٌت الذي ال ٌستفاد منه، و بذلك نقلت داللة الكلمة من مكانها      باإلنسان اآلراءشبه 

 حٌوٌة.                                                     أكثر مكان جعلها إلىالمعجمً العام 

" مرة واحدة و "الموت" مرة واحدة للداللة على السخرٌة و التهكم و استخدم كلمة " الموتى

                                                                         :من شعبه المتخلؾ، فقال 

 ()الخفٌؾ(1فً رمم الموتى    ....بعٌدا عن سحرها و صداها )وتمل الجمال 

االكتفاء بتملً الجمال فً "رمم الموتى" التً  إلىٌدعوه  إذمن شعبه،  بؤسًفالشاعر ٌسخر 

(، تاركا الحٌاة تخطو خطاها. وتكررت كلمة      2هً مجاز المعتقدات و العادات البالٌة)

 نفسها.                                                 الداللة إن( من الدٌوان 62"الموت" ص)

               : شعبه له اتهام" للداللة على البعثة و الجنون، فقال فً األمواتكما ورد لفظ "

 فً ؼٌر رمس )الخفٌؾ(     األمواتطالما خاطب العواصؾ فً اللٌل، و ناجى 

فهو  إلٌهاب الدهور، لذلك بقٌت هذه المفردة فالشاعر ٌملً الموت حال للحٌاة التعٌسة، و عذ

 (                                                                    3روح شرٌرة، ذات نحس)

مصابا بالجنون لذلك البد من  أومعتوها  إالو ٌرافق الظالم ال ٌكون  األمواتفالذي ٌخاطب 

 الشر.                                          ، حٌث تسكن روحه  إلٌهطرده وعدم االستماع 

                               :كما وردت للداللة على الذل و العبودٌة، فقال مستنهضا شعبه 

   ()البسٌط(             4بلٌه )الحٌاة فٌلٌها و ت أما، ما لبثوا   األموات ٌؤلفهو القٌد 
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العادٌٌن، بل ٌقصد الشعب الحً الذي  األمواتجمع مٌت، و لكن الشاعر ال ٌقصد  فاألموات

  تحت القبور ال ٌصنع شٌئا لوطنه، لذلك هو ٌرضً  األموات كؤنهعدوه،  أمامٌتحرك ال 

بعد       الذل و الهوان من قبل عدوه، و بذلك اكتسب هذه المفردة تلك الداللة الجدٌدة اةحٌ

                                                 " لٌصؾ شعبه به.األمواتاستعارة الشابً "

                                 :و التشاإم فقال مقرعا شعبه  الٌؤسكما جاءت هذه العبارة للداللة على 

 ()الخفٌؾ(    1)آبه" ؼٌر أمسه، فً "قبر األمواتوهناك.... اصطفى البقاء مع 

 األحٌاءال مع  األمواتٌكون مع  أنقانط من خمواه الذي اختار  ئسفهو متشائم من شعبه ٌا

 ٌن ٌبؽون العٌش الكرٌم.                                                                     الذ

 : أدمٌةحد ما، قال مخاطبا زنبقة  إلىوورد لفظ "المائت" دون اتفاق مع الداللة المعجمٌة 

 قلبً   ٌرؾ صدى نوحك الخافت )الخفٌؾ(            أعشارفما بٌن  أصٌخً

 (                2المائت) األسىتً، بخفٌؾ   جناحٌه، صوت معٌدا على مهج

لم ٌمت كما ورد فً اللسان، ولكنها خالل السٌاق تدل على عدم انتهاء  تؤذيفالمائت هو 

فً مهجة الشاعر و الدلٌل ذكر اسم الفاعل "معٌدا" و بذلك انحرفت تلك  األسى أصوات

 .                                    األسىو الداللة عن معناها العام اتكتسب داللة الحزن 

مرة، و الممات مرة واحدة للداللة على الموت  أربعٌنوذكر الشابً كلمة "الموت" سبعا و 

                             :الوجود  ألدواء"، فقال معتبرا الموت حال األجلو الفناء "انتهاء 

 ()الخفٌؾ(   3اة التعٌس ففً الموت صوت الحٌاة الرخٌم)الموت ٌا ابن الحٌ إلى
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             :تسالم و الخضوع، محذرا شعبه ووردت كلمة "الموت" مرتٌن للداللة على االس

 و للشعوب حٌاة      حٌنا، و حٌنا فناء)المبحث(

 (1موت، ولكن       موت ٌثٌر الشفاء) الٌؤسو 

تسالم، و االستسالم نتٌجة طبٌعٌة تبعث الشفاء و عدم الخضوع و االس إلىٌإدي  فالٌؤس

 .               بالٌؤس، و بذلك اكتسب هذه المفردة داللتها الجدٌدة عندما شبهها الطمؤنٌنة

                            :كما ظهرت هذه المفردة للداللة على الصمت و السكون، فقال 

 قد قنعت كؾ المساء    الموت بالصمت الرهٌب)مجزوء الكامل(

 (2جٌب) أوالكهوؾ    بال ضجٌج  كؤعماقفؽدا 

 فالشاعر ٌعطً الموت داللة الصمت و الالمباالة، حٌث جعل للموت قلبا متحجرا.       

(، و تكررت هذه الكلمة    3بالمباالة كالصمت الرهٌب) إحزانهمالناس و  أفراحوٌقال 

 ( من الدٌوان للداللة نفسها.                                            74"الموت" ص)

 :وفاة والده  أثناء، فقال األلمموت" ستة مرات للداللة على المرارة و ووردت كلمة "ال

 ظهري)الكامل( باألرزاءٌا موت قد مزقت صدري    و قصمت 

 (4نً اي سخر)ورمتنً من حالق و سخرت     م

فالشاعر ٌرٌد ان ٌصور أللمه الشدٌدة من سخرٌة الموت و احتقار شعبه له، "فالموت 

 ٌحرمه من والده، لذلك صوره برجل ٌرمٌه من حالقه ازدراء له و احتقارا، ثم اظهر 
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رة فً تعبٌره )و سخرت منً اي سخر( لٌظهر التهوٌل فً المرارة و الشاعر هذه المرا

                                                     (1" )أيفجاء بالمصدر مسبوقا ب" األلم

(، من الدٌوان للداللة نفسها ووردت 144،144،145،145،145وتكررت كلمة الموت ص)

 )الخفٌؾ(                :للداللة على الهالك، فقال فً قصٌدة "طرٌق الهاوٌة" أخرفً مثال 

 

 (2ب شٌخوخة تسعى     إلى الموت فً الطرٌق كإود)والشباب الحبٌ

 

 ً الموت(.( من الدٌوان عندما قال )سكٌنة ه161و تكررت هذه المفردة للداللة نفسها ص )

 )الخفٌؾ(     :كما جاءت للداللة على البإس و الشفاء، فقال أٌضا فً القصٌدة السابقة نفسها

 (                       3و الحٌاة التً تخر لها األحالم       موت تثقل بالقٌود....)

           :كما وردت كلمة "الموت" للداللة على المهالك و األخطار فقال مخاطبا محبو بته 

 أنقذٌنً من األسى ، فلقد      أمسٌت ال استطٌع حمال وجودي فً            

 (           4وت أمشى     تحت عبء الحٌاة جم القٌود)شعاب الزمان و الم

 )الطوٌل(                       :وفً البٌت أخر وردت للداللة على الخضوع للقدر ، فقال 

 و تلك هً الدنٌا ، رواٌة ساح    عظٌم ، ؼرٌب الفن مبدع آٌات ٌمثلها         

 (           5ل أموات )األحٌاء فً مسرح األسى     ووسط ضباب الهم ، تمثٌ
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الحً قائم  فاإلنسانكناٌة عن خضوع البشر بل ائتمار بما ٌملٌه القدر. " :ففً قوله أموات 

ؼٌر المنظور، لذلك فالكون عند الشابً رواٌة هزلٌة  للمؤمورفً االستجابة  األمواتبدوره 

                             (.1و كل ٌإدي دورا ٌظنه ٌمثله ، فً حٌن انه الممثل به علٌه" )

 (2، و الظالم )األسىعزم الحٌاة؟ ال شًء اال    الموت، و الصمت، و  أٌن

                                            )الخفٌؾ(                            :لشعبه أٌضاقال 

 (            3روح شقً ) أنتٌا كاهن الظالم الحٌاة     تعبد الموت.....؟  أنت

 )السرٌع(                        :( األٌامالزمان ) داماوجاءت هذه للداللة على الظلمة، فقال 

 ...ٌا رٌح بها فاذهبً     وبددٌها فً سحٌق الجبال                        :وقلت

 (             4بل فً فجاج الموت فً العالم      ال ٌرقص به النور و الظالل )

. كما ألظللذرها فً الرٌاح ، فً عالم ال نور فٌه و  األٌاملو امتلك  بؤنهفالشاعر ٌصرح 

 )السرٌع(                             أٌضاالزمان  داما، فقال جاءت للداللة على االندثار 

  (              5) األبدالماضً الذي قد قضى    و ضمه الموت ، و لٌل  أٌهاٌا 

 )السرٌع(:كما وردت هذه الكلمة مضافة"مسرح الموت" للداللة على الكون و جموده ،فقال

 (                   6عش الهموم )ومسرح الموت و       األسىبعٌد  أولىالنار 

 تٌجة هواجس الموت و الهم.   وٌعٌش فً كون جامد ساكن ن األسىبمن ٌعبد  أولىفالنار 
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 :ؼٌر الحٌاة العادٌة، فقال  أخرىءت للداللة على الحٌاة لفظة "عالم الموت" فجا أما

                                                                                         )المتقارب( 

 (1و قناع الظالم ) األسىففً عالم الموت تنضو الحٌاة     رداء           

عة علٌه، فجعله عالما مستقال بذاته. و استخدم الشاعر فالشاعر قام بتضخٌم الموت لشدة وق

 ) المتقارب(     :، فقال  الٌؤسكلمة "موت" مرتٌن للداللة على المعاناة و 

 

 (2وقفت و حولً ؼدٌر ، موات       تمادت به ؼفوات الكهوؾ )

 

من الوجود. فهو ٌقؾ و حوله مٌاه هادئة تسٌر و  إلٌه، تسللت  ٌؤسفالشاعر فً معاناة و 

ٌشاهد فٌه مٌاه العبث  ألنهال تسٌر ، فهً تسٌل بال معنى و ال طائل ، لذلك هو ٌائس  كؤنها

عن جوهرها و  األشٌاءبالمصٌر البشري الجدي الذي ال ٌخبله مظهر  أوثقهو الموت الذي 

( من الدٌوان 142المفردة ص ) حاضرها عن ؼذها و حركتها عن ؼاٌتها ، و تكررت هذه

                                                                                    للداللة نفسها. 

 :من الناس ٌتٌم ، و لكن منقطع. الٌتم  األم، وال ٌقال فقد األبفقدان  :الٌتٌم و الٌتم  : ٌتم

، وٌتامى و أٌتاملػ زال عنه اسم الٌتٌم، و الجمع ب فإذافهو ٌتٌم حتى ٌبلػ،  أبوهالذي مات 

 (.  3، فهو من مكان ٌجتمع فٌه الناس للعزاء و المواساة )المؤتم إما. ٌتمه

كلمة "ٌتٌم"  مرتٌن( فوردت مآتممشتقٌن هما )ٌتٌم مرة و  األصلواستخدم الشابً من هذا 

 )الكامل(                          :، فقال متحسرااألسىللداللة على الحزن و 

 

 (4الشقً        فعشت مشطور الفإاد، ٌتٌما ) أناشردت عن وطنً... 
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 متؤسؾفاقدا لوطنه بعٌدا عنه، كالٌتٌم الذي ٌفقده والده، فهو  أصبح ألنهفالشاعر حزٌن 

بٌن نوازع  األمانً، فصار مقسوم الفإاد منهوب  األصلًالسماوي لتشرده عن وطنه 

 الجسد.                                                                       أهواءالروح و 

، فقال األسىمرة واحدة للداللة على الحزن و  مآتم" مرة واحدة، و مؤتمواستخدم كلمة "

 )الكامل(                                                     : أساهاواصفا عذاب الحٌاة و 

 (  2ووجدت فردوس الزمان جحٌما )      مؤتماالوجود  اسأعرفوجدت 

 أعراسبشكل واضح، حٌث ٌرى عنده النزعة التشاإمٌة  اظهرنالحظ حزن الشابً الكبٌر 

 الوجود كلها عزاء، و جمال الطبٌعة جحٌما.                                                    

 " مرة واحدة،                                                             مؤتمو تكررت كلمة " 

الموت فً الدٌوان الشابً، و توزعت فً معظم قصائده، حتى انه نظم قصٌدة  ألفاظكثرت 

قالها     إذو الذكرٌات،  باألحزانعنوانها "ٌا موت" و كانت تلك القصٌدة صرخة مملوءة 

 (.                                                      2فاة والده )نكبته بو أٌامالشاعر فً 

قصائده هً "فً ظل وادي الموت" ٌتحدث عن الموت بمعنى عمٌق  أجملوفً قصٌدة من 

 إلىهو فناء ٌتسلل  أومن معانٌة. فلٌس الموت فً القصٌدة هو الموت شخص فحسب، 

لحقٌقً هو ان تصبح الحٌاة فارؼة من ظاهرة من ظواهر الطبٌعة، بل معناه العمٌق ا

الحٌاة  اإلنسان ٌتؤملتصبح بال داللة معٌنة، و عندما تمشً الحٌاة بال ؼاٌة، و  أنالمعنى، 

 و ٌطل الموت ٌصنع ،فٌجدها هوة فارؼة صامته ال تدل ؼلى شًء...... هنا ٌولد الموت

                                      (. )الخفٌؾ(                            3البداٌة و النهاٌة )

 نحن نمشً و خلفنا هاته األكوان        تمشً لكن ألٌة ؼاٌة؟
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 نحن نتلو رواٌة الكون للموت     ولكن ماذا ختام الرواٌة

 سل ضمٌر الوجود كٌؾ البداٌة؟           :هكذا قلت للرٌاح فقال 

 

 )الخفٌؾ(                                                                             :وقال 

 (2جؾ سحر الحٌاة، ٌا قلبً الباكً      فهٌا نجرب الموت هٌا )

 

نى هو الموت... فلماذا ال ٌجرب "الشاعر "لقد خلؾ الحٌاة من المعنى، و خلوها من المع

 الموت".                                                                                      

 

(، الن الحٌاة فً نظرهم ال 4"و نعقد ان منطقٌٌن كانوا ٌمٌلون الى التشاإم بشكل عام")

تسٌر كما ٌبؽون، فكانوا دائما ٌتطلعون الى عالم ٌرٌدون التخلص من اصول هذه االلفاظ 

)ثكل، حتؾ، حمم، روى، ضحى، فنً، منى، منن، موت، ٌتم(، اذا استخدمت هذه االصول 

ت كثٌرة عبرت فً مجملها عن الموت و الفناء، فعكست ما فً داخل و ما اشتق منها لدالال

الشاعر من تمنٌات حزٌنة مإلمة بسبب "اعتقاده ان حٌاته مهددة بالموت اقرب الٌه من حبل 

 (، فشاعت تلك االلفاظ بوضوح و جالء فً شعره.                            5الورٌد")
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                                            الفاظ المرتبطة بااللم و الحزن   :لمجموعة الثانية ا

فً هذه المجموعة، تعود الى تسعة اصول، و قد جاءت هذه استخدم الشابً عدة الفاظ 

االلفاظ فً سٌاقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جدٌدة و بقى بعضها االخر على داللته 

 المعجمٌة.                                                                                       

 ، صٌح، ضجٌج، عجج، عول، فحح، نشج(       و هذه الصول هً )انن، صرخ، صعق

الهمزة و النون مضاعفة اصل واحد، وهو صوت بتوجع، وٌقال ان الرجل ٌئنانٌنا  :ان  :انن

  :تاوه. ورجل انات و انان واننة :(. ان ٌئن و انٌنا وانانا و انة 1، وذلك صوته بتوجع)و انه

                                                      كثٌر                                           

(. و االنانة من 2الكثٌر الكالم، و البث و الشكوى و ال ٌشتق منه فعل ) :االنٌن، وقٌل االننة 

(. 3رحم هللا فالنا) :النساء التً ٌموت عنها زوجها و تتزوج ثانٌة، فكلما راته رئت و قالت 

 ( 4االنٌن) :الحنٌن، فاذا زاد فٌه  :لمرٌض صوتا رقٌقا فهو و قٌل اذا اخرج المكروب او ا

واستخدم الشابً من هذا االصل مشتقات عدة هً )تئن مرة، و ائن مرة، و انه اربع مرات، 

و انات تسع مرات، و االنٌن ثالث عشر مرة( لدالالت مختلفة حٌث ورد كل من )ائن مرة، 

و االنة  اربع مرات، و االنات سبع مرات، و االنٌن اثنتً عشر مرة( للداللة وتئن مرة، 

 )الكامل(        :على االلم و الوجع و التاوه و التحسر، فقال متالما على طفل فقدته امه 

 (                        5و على شواطئه القلوب، تئن ذامٌة عراة)

  )الخفٌؾ(                       :" للداللة نفسها و قال اٌضا، مستخدما صٌؽة المصدر "انٌن
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 (                                  1االنٌن فً ظلمة االالم ٌهفو، كاللٌل المسجون ) ٌتعالى

لوجع مرتفعة جدا لكثرة االمه و شدتها، حٌث تجعله مكبال كالبلبل الذي ٌرٌد فاصوات ا

 الحرٌة.                                                                                      

 )الرمل(                                                                       :وقال اٌضا  

 (2كم سمعت اللٌل هامسا      فً خشوع الكون انات الشعور )

ان الشعور االنسان بالوجع و االلم ٌمكن اال ٌكون حسٌا و مادٌا فقط، بل ربما ٌكون وجعا 

، و انه 154_ وان ص144معنوٌا، و تكرر كل من الفعل )"انن" ص

،  االنٌن 37،49،121،128،162، و انات ص 57،64،65،123:ص

(، للداللة السابقة نفسها ) االلم 56،59،62،83،99،124،129،121،123،128،142ص

 و التوجع و التاوه و التحسر( من الدٌوان.                                                      

و استخدم الشاعر "انات" مرة واحدة، وهً جمع "انه" للداللة على الحزن و االسى فقال  

 )الرمل(                                                             :مخاطبا صاحبه العصفور

 (3ؼننً ٌا صاح انات الجحٌم         و اسقنً االالم )

فانات الجحٌم مجاز االسى و الحزن، فالشاعر له رؼبة بالؽناء، و لكنه ؼناء حزٌن         

مإلم ٌعكس اضطرابه و تشاإمه. و عندما استخدم كلمة " االنٌن" مضافة اكسبها داللة 

 )المتقارب(                                                                    :جدٌدة، فقال 

 (4سكب الدهر فً مسمعٌك      نجٌب الدجى ، و انٌن االمل) و ان
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(. اذ ٌعتقد انه ال امل 1فهو ٌخاطب الزنبقة االدمٌة بعد ان وحدت بٌنهما قساوة الظالم)

    (2للتخلص من القسوة فجاء هذا اللفظ داللة على "امتناع تحققه ووصوله المرجا" )

)المتقارب(   :ة على كره المستعمر، فقال مهددا المستعمروعندما اضاؾ "انات" جاءت للدالل

 (3سخرت بانات الشعب ضعٌؾ         وكفك مخضوبة من دماه )

(، جعلت   4فقد رسم الشاعر بهذا اللفظ "انات شعب ضعٌؾ" صوره كرٌمهة للمستعمر )

    المستعمر ٌكره نفسه.                                                                          

الصاد و الراء و الخاء اصٌل ٌدل على صوت رفٌع. من ذلك الصراخ، ٌقال  : صرخ

 (.5المؽٌث ) :المستؽٌث، و الصارخ  :صوت، و ٌقال الصارخ  صرخ ٌصرخ، اذا

 (.                                    6الصٌحة الشدٌدة عند الفزع او المصٌبة ) :الصرخة 

و استخدم الشابً من هذا االصل مشتقات عدة)صرخ ثالث مرات، و ٌصرخ مرة واحدة و 

ن، و صارخا مرة ، و صرخات صرخة ثالث مرات، و مستصرخ مرة، و صراخ مرتٌ

 القلوب مرة(.

 )المنسرح(                         :فورد الفعل "صرخ" للداللة على االستؽاثة فقال مشتكٌا 

 (7مرة، و ان صرخت     روحً فال ٌسمعنها الجسد )كابتً 
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هذا الشاعر ، روحه باسرار عوالم الشفافٌة و فالبٌت "عالمة فً اصطراع االنتماءان عند 

 (. 1تشكٌه من ؼلطة الجسد المكبل بطٌن المادة و موجبات الٌومٌات التافهة")االٌمان، و 

وذكر امٌل كبها ان ادخال نون التوكٌد على الفعل النفً خطا، ؾ)ال( لٌس للنهً و الفعل 

وكٌد النفً و اظهار الشكل االقوى لٌس طلبٌا اال اذا سوغ االمر على ضوء علم المعانً، كت

 (.                                                                                        2للتحسر)

كما وردت كلمة "صرخة ثالث مرات" للداللة على الصحٌة المإلمة، فقال مصؽٌا الى 

 )المنسرح(                                                                            :الكابة

 (3سمعتها صرخة مضعضعة           كجدول فً مضاٌق السبل )

ففً هذا الشكل "البٌت" المستعار من عالم المرئٌات ما ٌوحً بكابة كناٌه فً االنسان مند 

( ، و هذا ٌدلل على ان الشاعر 4ا فً مضائق الحٌاة)االزل ، لونها ذاك االنصٌاع انجرار

طالع على باقً المشتقات تبٌن انها كان مكتئبا متشائما من الواقع الحٌاة برمته. وخالل اال

تدور حول داللة صٌحات االستؽاثة مثل المصدر "صراخ" و اسم الفاعل "صارخ" و 

           ج الى المجاز.المإنث السالم "صرخات" واسم المفعول "مستصرخ"، ولم تخر

(  و شدة صوت. من ذلك 5الصاد و العٌن و القاؾ اصل واحد ٌدل على صلقة) :صعق 

 الصعق، و هم الصوت الشدٌد. ٌقال حمار صعق الصوت ، اذا كان شدٌدة. ومنه الصاعقة،
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 :(. و قٌل الصاعقة 1الواقع الشدٌد من الرعد. وٌقال ان الصعاق الصوت الشدٌد)وهً 

 (.                                                          2العذاب ، و قٌل صحٌة العذاب)

مشتقٌن هما)صواعق مرة، و الصاعقات ثالث مرات(  األصلواستخدم الشابً من هذا 

القوٌة، تلك  األصواتفوردت كلمة "صواعق" فً الدٌوان للداللة على -اللة المعجمٌةللد

       :هذا اللفظ جمع التكسٌر  مستخدماالتً تخرج عن البإساء الفقراء، فقال  األصوات

 )الكامل(                                                                                        

 (3)رجم الردى، و صواعق البؤساء       و النثر فوقه انشر علٌه الرعب، و 

فالشاعر ٌخاطب القدر و ٌقول له اصنع ما شئت، فانشر علٌه الخوؾ و الرعب و الظالم و 

ٌتحدى فٌها الشاعر القدر  أبٌاتالموت فكل ذلك ال ٌضٌرنً، و فً هذا البٌت و ما ٌلٌه من 

 الذي ٌفرض علٌه المرض .                                                                 

السالم، للداللة على صٌحات العذاب، فقال  المإنثكما استخدم الشابً هذا اللفظ بصٌؽة 

                       )الخفٌؾ(                        :مشتكٌا من صبوات الدنٌا  متؤلما

 (4ضائع و قلب عنٌد       مزقته الخطوب و الصاعقات ) أمل

المجاز، و تكرر  إلىنالحظ ان داللة هذا اللفظ مطابقة للمعنى المعجمً العام و لم تنحرؾ 

 (                  36:هذا اللفظ مرتٌن للداللة نفسها.) لمزٌد من االطالع ٌنظر للمعجم ص 

، و هو الصوت العالً . و منه الصٌاح و الحدة صحٌح أصلد و الٌاء و الحاء الصا : صٌح

 إذاصوت كل شًء  :هو الصوت، و فً التهذٌب :الصٌاح  :(. و قال ابن المنظور5صٌحة)
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طاقته، ٌكون  بؤقصىصوت  :صٌح احا و صٌحا و صٌحانا و. صاح صٌحة و صٌاحا و صٌ   اشتد  

                             (                 1العذاب) :ذلك فً الناس و ؼٌرهم. و الصٌحة 

هما )صاح ثالث مرات، و صٌحة مرتٌن( فورد  مشتقٌن األصلواستخدم الشابً من هذا 

                                  :الفعل "صاح" مرتٌن للداللة على الصوت العالً ، فقال 

                           ) الخفٌؾ(                                                           

 (2امشً") أٌن إلىو تؽشى الضباب نفسً، فصاحت     فً ماال مر "

ؾ من  عبرحٌث  الفعل "صاح" عما ٌدور فً نفسه من الرثاء لها، فشعبه على شفا شر 

 )مجزوء الرمل(    :الهاوٌة. كما استخدم هذا الفعل للداللة الظهور و االنتشار، فقال 

 (  3الحٌاة) بؤعماقرئل الرعد نشٌدا رد دته الكائنات       مثل صوت الحق ان صاح 

المرتفع ، و الصوت العالً ٌسمعه  أوفالمعنى اللؽوي لهذا الفعل )صاح( هو الصوت العالً 

القرٌب و البعٌد كناٌة عن انتشاره فً الفضاء، و هذا ما ٌدل علٌه الفعل، عندما شبه ظهور 

 ه بالصوت المرتفع، و بذلك اكتسب الفعل هذه الداللة الجدٌدة.                 الحق و انتشار

 )الرمل(                               :كما استخدم "صٌحة" مرتٌن للداللة على العذاب، فقال

 (                           4) اآلالمها انا اسمع فً قلب الحٌاة صٌحة 

( لتدل على اآلالم)بصٌحة ، لذا جاء أمامهمع و ٌرى معذب  مما ٌس متؤلم  الشابً  أنو نالحظ 

 :ما ٌنتابه من شعور، فبقٌت هذه المفردة لداللتها المعجمٌة، حٌث قال هللا عز وجل  

 العذاب. :(. فالصٌحة 5}فَؤَخذَته م  الصٌَّحة  م صبحٌَن{ )

 

                                    

 

 .                                                                   311،ص 8ابن منظور، لسان العرب، ج-1

 .                                                                                  159الشابً، الدٌوان، ص -2

                                                             .                          58المصدر نفسه، ص -3

 .                                                                                      84المصدر نفسه، ص -4

                                                                       .                 83سورة الحجر، االٌة-5



 انفصم األَل                              مدَوت أنفاظ انتشاؤو                            دزاست دالنٍت
 

38 
 

ضجَّ ٌضج  :(. و جج1صحٌح ٌدل على صٌاح بضجر) أصلالضء و الجٌم  :ضج : ضجج

ة. و ضجَّ  :ضجا و ضجٌجا و ض جاج  صاح مستؽٌثا و سمعت   إذاصاح ، االسم الض جَّ

ة القوم ،   (.2الص ٌاح عند المكروه و المشتقة و الجزع( :جلبتهم ، و الضجٌج  أيضجَّ

ة ست مرات ، و ضجٌج  عدةمشتقات  األصلشابً من هذا و استخدم ال  أربعهً )ضح 

ات مرة (. أربعمرات ، وضج                    مرات ، و تضج ثالث مرات ، و ضج 

، ٌضج ثالث مرات( للداللة على الصراخ و الصٌلح حٌث ورد الفعل ) ضجَّ اربع مرات 

 )البسٌط(                                                                           :المإلم فقال 

 (             3فٌه الحٌاة و ضجت تحته الرمم ) انطفؤتٌا قلب اكم فٌك من قبر قد 

    :و ما فٌه من خٌبات ، و ذكر هذا الفعل مضاعفا ، فقال  اإلنسانًفالشاعر ٌتخٌل قلب 

                                                                                     )الطوٌل(     

، و هما ان  الفضاء ماثم)  (4مواكب الحاد وراء سكوتهم        تضجُّ

عدم سكوت، و ٌدعوهم الى الٌقظة و االبتعاد عن العادات  إلىفهو ٌخاطب حماة الدٌن 

" تضج " الد اللة السابقة نفسها و هً داللة  العقلدم الشاعر استخ أنالبالٌة، و نالحظ 

الصٌاح و لكن هذه المرة كانت بضجر من رجاالت الدٌن و مع ذلك بقً فً  أوالصراخ 

الداللة العامة، و تكرر كل من الفعل الماضً و المضارع مرات عدة للداللة السابقة  إطار

                                                   نفسها.                                          
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ضج مرة واحدة( للداللة على واستخدم كال من )ضجٌج مرات، و ضجات ست مرات، و ٌ

 )المجتث(                                         :الصخب و الجلبة القوٌة و الفوضى فقال 

 (1الكون كون اختالؾ         وضجة و اختالس)

الصٌاح و الجلبة، و استعمل العرب مثل هذا القول حٌن  أو ىفالضجة هنا بمعنى الفوض

 ()المنسرح :مستخدما المصدر الضجٌج أٌضاجلبتهم. و قال  أي :قالوا، سمعت ضجة القوم 

 قد قنعت كؾ المساء        الموت بالصمت الرهٌب

 (2جٌب) أوالكهوؾ        بال ضجٌج  كؤعماقفؽدا 

المعنى "دون صوت" و هو ٌعنى هنا ان للموت  أصبحفعندما تقدم النفً "ال" على ضجٌج 

 (.                3بال مباالة كصمت رهٌب) أحزانهم الناس و أفراحقلبا متحجرا ، وٌقابل 

ل تعوٌال  أعول :الصٌاح و البكاء، و ٌقال  :ٌقال شمر العوٌل :عول  صاح  إذااعواال و عو 

 (                                                    4صوت الصدر والبكاء) :و بكى، و العوٌل

"عوٌال مرتٌن" للداللة على الصٌاح و البكاء بصوت  األصلو استخدم الشابً من هذا 

 )الخفٌؾ(                                                                    :مرتفع، فقال 

 (5ء  عوٌل ٌ مض  روح الحزٌن)          أصداالضئٌلة  األنة إنما

صراخ" الن "عوٌل"  أوء ٌستخدم "بكا أننالحظ ان استخدم الشاعر لفظ "عوٌال" اشمل من 

تجمع المعنٌٌن " البكاء و الصراخ"، و هذا ٌدل على مدى اضطرابه و حزنه، " فهو ٌزٌل 

 (. 6لنجاة ما ورائٌة) أبدٌ االحواجز بٌنه و بٌن الحٌاة  ، و ٌتحول الكون معه استراخا 
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(. و ذكر ابن منظور 1)األفعىصوت  :الفاء و الحاء كلمة واحدة، و هو الفحٌح  : فحح

تفح تف حُّ فحَّ و فحٌخا ، وهو  األفعىصوتها من فٌها. و فحت  : األفعى"فحح"، فحٌح  :

 ( 2نفََخ) :نضة ، و فح الرجل فً نومه ٌفح فحٌحا صوتها من فٌها شبٌه بالنفخ فً نض

على الشرور و المفاسد، كلمة "فحٌح" مرة واحدة للداللة  األصلو استخدم الشابً من هذا 

 فقال مشتكٌا الحٌاة )الخفٌؾ(                                                                    

 (3) اآلالمو  اآلثامٌج وعج       األفاعًفحٌح  أفاقهملء 

المعنى المجازي  الدال على  إلىخرجت  تهاهذه الكلمة  "فحٌح" عند إلضاف أننالحظ 

ذي ٌحٌط و التشاإم ال الكآبة، و هذا كناٌة عن اإلنسانالفساد الكون الذي ٌعٌش فٌه هذا 

 بالشاعر.                                                                                      

ردد  صوته فً صدره و  إذاالنشٌج مثل البكاء للصبً  :اشد البكاء، و قٌل  :و النشٌج  :نشج 

                 (               4صوت معه توجع ، و الفعل منه نشج) :لم ٌخرجه. و النشٌج

و  األلمالكلمة "نشٌج" مرة واحدة للداللة على الحزن و  األصلو استخدم الشابً من هذا 

 )الخفٌؾ(                                                                    :التوجع ، فقال 

) إالما ندٌت  الحٌاة   (5و سمعً      ملإها نشٌجها شهقات 
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 حظ استخدام الشاعر للضمٌر "الهاء" فً نشٌجها" العائد على الحٌاة هو الذي اكسبالن

 أسقطهاالمفردة هذه الداللة الجدٌدة، الن الحٌاة ال تبكً و ال تصوت بل استعارها الشابً و 

 على نفسه.                                                                                         

و ماسً فجع بها، و  أمراضكان الشابً كثٌر الشكوى، كثٌر التوجع بسبب ما عاناه من 

 لشعبه من قٌود االستعمار الفرنسً الثقٌل الذي حاول تجرٌدة من كل القٌمبسبب ما جرى 

و شكواه تارة و  أالمهالتً عبرت عن  األلفاظو الروحٌة، فحمل شعرة كثٌرا من  اإلنسانٌة

. عن طرٌق االستؽاثة و الصراخ و العوٌل، فقمنا أخرىتارة  مؤربهالمستعمر و  عن أهداؾ

الصوت مرتفع، و من هذه  ألفاظعلٌها  انطلقناداخل مجموعة واحدة  األلفاظبحصر هذه 

  ، و الصراخ، الصٌاح، الضجٌج، العجٌج، العوٌل، الفحٌح، النشٌج(.   األنٌن)  األلفاظ
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                                                           القلق و الشك ألفاظ :المجموعة الثالثة

، وقد جاءت  أصولثالث  إلىفً هذه المجموعة، تعود  ألفاظعدة  ألفاظاستخدم الشابً عدة 

على  األخرفً سٌاقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جدٌدة، و بقً بعضها  األلفاظهذه 

 رٌب، شوب، ضرب.                                      :األصولداللته المعجمٌة، و هذه 

صرؾ  :(. و الرٌب 1شك و خوؾ) أوٌدل على شك  أصلالراء الٌاء و الباء  :رٌب 

 (.                              2)أصابنًنابنً و  أيرٌبا  األمررابنً  :ل الد هر. و ٌقا

، مشتقٌن هما )المسترٌب مرة، و المستراب مرتٌن( األصلو استخدم الشابً من هذا 

فوردت كلمة "الم سترٌب" بصٌؽة اسم الفاعل، مرتٌن للداللة على الخوؾ و القلق، فقال 

 امل(                                                         )الك :الحٌاة و مصاعبها  متؤمال

 (3شكوك المسترٌب) إال      أجدو نظرت حولً، لو 

 )المتقارب(          :ٌعلمه الحكمة  أن فؤرادو قال بلسان الفٌلسوؾ المشفق على الشاعر ، 

 (4ولم تفتكر بالؽد "المستراب"     ولم تحتفل بالمرام البعٌد)

 وتكررت هذه المفردة مرة واحدة للداللة نفسها.                                            
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لداللة هذه المعجمً العام  اإلطارلو ٌخرج عن  األبٌاتالشابً خالل هذه  أننالحظ 

                                                                                       المشتقات.

 (.                    5شوبا ) أشوبهواحد، و ٌقال شبت  أصلالشٌن و الواو و الباء  :شوب

خلطته، فهو مشوب. و اشتاب  : أشوبهخلطه. وشبته  :الخلط. شاب الشًء شوبا  :الشوب 

 الخلط.                                          :اختلط. و الشوب  و الشٌاب  :هو، وانشاب 

، حٌث نقل االعتكاركلمة "مشوب" مرة واحدة للداللة على  األصلو استخدم الشابً من هذا 

االعتكار ، و هو خلط المٌاه الصافٌة بالطٌن و  إلىالداللة من الخلط التً تعنً امتزاج 

 )الكامل(                                                                     : ، فقالاألوساخ

 (                                  1عً مشوب)ما للمٌاه نقٌة حولً ، و ٌنبو

 إال، فالٌنابٌع صافٌة من حوله أساهالشاعر و حزنه و  إضرابٌعتبر هذا البٌت عن  إذا

 معتكر.                                                                          –ٌنبوعه 

تعار و ٌحمل علٌه. ومن ذلك ضربت واحد، ثم ٌس أصلالضاد و الراء و الباء  :ضرب 

المتحرك. و الموج ٌضطرب اي ٌضرب  :(. الضرب 2بؽٌرك ضربا ) أوقعت إذاضربا، 

 : أمرهاختلؾ كلمتهم. و اضطرب  إذااضطراب الحبل بٌن القوم  :بعضه بعضا، و ٌقال

 (.                                                                                     3اختل)

"تضطرب" بصٌؽة المضارع للداللة  ومشتقا واحدًا ه األصلو استخدم الشابً من هذا  

    )الخفٌؾ(                                         :أمتهعلى الخضوع و الذل. فقال مخاطبا 
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 (1)تتؤلمبك الوحوش و ناشتَك               فلم تضطرب، ولم  أطاقتو 

فالفعل "تضطرب" جاء بمعنى الحلركة، لكن استخذامه مجزوما "بلم" قلب داللته من 

شعبه، فالشاعر  أبناءداللة ابعد وهً داللة الخضوع و الذل القابع فً نفوس  إلىالحركة 

بهم من جمٌع الجهات لعل ذلك ٌشعرهم بالقلق من اجل  أحاطٌحار الن ٌفهمهم ان الخطر قد 

                                                                               استنهاضهم.          

)رٌب، شوب، ضرب( تدور حول محور  األصولالمشتقات التً انبثقت من  أننالحظ 

واحد هو محور القلق و الخوؾ، حٌث نجد من معانً "المسترٌب و المستراب" الخوؾ و 

كذلك "االضطراب" ٌدلل على عدم االستقرار و  ، والقلق، عدم الراحة، وصفو الذهن

 الخلل، و هذا ما عبر عنه الشابً فً شعره عن شعبه الذي ٌسوده الخلل فً طبقاته كافةً.
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                                                              الشكوى ألفاظ :المجموعة الرابعة 

 األلفاظواحد، و قد جاءت هذه  أصل إلىفً هذه المجموعة، تعود  ألفاظاستخدم الشابً عدة 

لداللته المعجمٌة، و  األخرمختلفة اكتسب بعضها داللة جدٌدة، و بقً بعضها  فً سٌاقات

 شكوا.                                                                         :هو  األصلذا ه

(. ٌقال شكا الرجل 1واحد ٌدل على توجع من شًء ) أصلالشٌن و الكاؾ المعتل  :شكو 

شكا بؽضهم الى بعض. و شكوت فالنا  :كشكا. و تشاكً القوم  :ٌشكوا شكواً.و تشكً  أمره

اشكوه شكوى و شكاٌة و شكٌة و شكاه اذا اخبرت عنه بسوء فعله بك، فهو مشكو  و مشكً 

ما ٌصفك من المكروه، و االشتكاء  إظهار :و االسم الشكوى. و قٌل الشكاٌة و الشكٌة 

 أن إلى أحوجه ما بك من مكروه او مرض و نحوه. و اشتكٌت فالنا اذا فعلت به فعال إظهار

عما ٌشكوه. و الشكوة جمعها  أزلتهٌشكوك، و اشكٌته من شكواه و نزعت عن شكاته و 

 (.                                                                           2شكوات و شكاة )

 

شكاة ، شاكٌاً مرتٌن، )تشكو خمس مرات ومشتقات عدة ه األصلو استخدم الشاعر من هذا 

 رابع مرات، شاكٌات مرة، شكوى مرتٌن(.                                                      
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فاستخدم الفعل "تشكو" مرتٌن من هذا األصل مشتقات عدة هً ) تشكو خمس مرات، شاكٌاً 

 مرات، شاكٌات مرة، شكوى مرتٌن (.                                     أربع مرتٌن، شكاة

 )الخفٌؾ(   :فقال  مشتقاتهامن بإس و  التدمٌرفاستخدم الفعل "تشكو" مرتٌن للداللة على 

 عٌشها، فً ترنم و ؼرٌد ؟لتً تؽنً، و تقضً        و الطٌور ا

 (.3عبء الحٌاة بالتؽرٌد)      األٌام إلىفً الوجود و تشكو  إنها

 ( من الدٌوان للداللة نفسها.118) :و تكرر هذا الفعل ص

 :و استخدم الشاعر كال من الفعل "تشكو" ثالث مرات، و شاكٌا مرة للداللة على االلم،فقال  

 (.1الدواهً) إلٌك)الخفٌؾ(          ٌا اله اهذي جراح     فً فإادي، تشكو 

 باألحرىو حتمٌات هاو  أقدارهفالشاعر ٌخاطب خالقه المسإول عن خلقه و نوامٌسه و 

ا ٌصٌب الشاعر من   و دواهٌه، و حدٌث األقدر مصائبٌخاطب الخالق المسإول عم 

ن األلم و العتاب بل الشكوى و الثورة ألدٌث الشاعر ٌفٌض عن الجراح نفسه، اى انه الح

ذنب مشهود، كما انه ال ٌقبل له  أودون جرٌرة واضحة  صاحبهجرح مصاب القدر ٌصٌب 

، و لو انه تماثل و شخص فال قدرة له أمامهاذا ال مالمح له، ال ٌشخص  ر من عدوهؤبالث

، مقنع ال ًًّ  تقع علٌه ٌد و ال ٌبصره علٌه الشاعر ، اذا موتور بظلم و اعتداء، وواتره خف

 (.                                                   2البإس و الفاجعة) أفدحَعٌن و فً ذلك 

( من 85(، و شاكٌاً مرة ص )226-114و تكرر كل من الفعل "تشكو" مرتٌن ص )

فقال مظهرا  الدٌوان للداللة نفسها. كما استخدم "شاكٌا" للداللة على التسول و االستصراخ،

 )الخفٌؾ(                                                                            :ووجعه  ألمه
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 (3من العذاب الهون)شاكٌاَ، ضارعاَ، فوٌل لمن حط            م قلباَ، 

 )المجتث(        :و استخدم "شكاة" للداللة على الظ لمة، فقال بلسان فتاة جار الزمان علٌها 

 (4من لً بحفرة قبر         تضمنً و شكاتً )

كما وردت هذه الكلمة  أبوهاٌضمها القبر المظلم، لٌتوقؾ دمعها على  أنفالفتاة تتمنى 

 )المجزوء الرمل( :مرتٌن للداللة على التظلم و الشكوى، فقال مخاطباَ قلبه 

 

 (1رقا، ٌخبط فً الصحراء، مكبزح الشكاة )مط

 من الدٌوان( 183على المزٌد من تكرار هذه الكلمة، ٌ نظر ص  لالطالع)

، فقال محاالَ و داع كما وردت كل من "شكاة مرة، و شكوى مرتٌن للداللة على التوجع

 )متدارك مشطور(   : ألحزان

 سحر الحٌلة      خالد  ال ٌزول إن

 (2فعالَم الشَكاه      من ظالم ٌحول )

الداللة المعجمٌة العامة، كما وردت  إطاران داللة الكلمة بقٌت فً  األخٌرنالحظ فً المثال 

وردت كلمة "شاكٌات" ( من الدٌوان للداللة نفسها. كما 131-186كلمة "شكوى" ص )

 )مجزوء الرمل( :، فقال مخاطبا قلبه األلمو  األنٌنمإنثاً سالماً للداللة على 

 ما لزمارك ال ٌشدو بؽٌر الشهقات

 (3شاكٌات ) إال  ال تخفق  ألوتاركو 
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 لحزن و الم دائم.                              ا إلىفقد دل  لفظ " شاكٌات" على قلبه المتحول 

الشابً ذكر من االصل اللؽوي ل "شكوا" ثالثة عشر مشتقاً، تنوعت ما بٌن فعل  أننالحظ 

ن  التؤلمو اسم، قام الشاعر بتوظٌفها معجمٌاً و مجازٌاً، لدالالت التوجع و التظلم و  و التحز 

ً و شق األلوانلما ٌالقً فً هذه الدنٌا من  ًء، االعذاب، و المرض الذي بقٌة عمره بإسا

 .                                              األوقاتفانتابه الحزن و التشاإم فً الكثٌر من 

 

 

                                                                 ألفاظ الوهم :المجموعة الخامسة 

 األلفاظو جاءت هذه  أصولفً هذه المجموعة، تعود الى ثالثة  فاظألاستخدم الشابً عدة 

فً السٌاقات مختلفة اكتسب بعضها دالالت جدٌدة، و بقى بعضها االخر لداللته المعجمٌة و 

 سرب، موه، وهم.                                                             :ً ه األصولهذه 

مطرد، و هو ٌدل على االتساع و الذهاب فً  أصل  لباء السٌن و الراء و ا :سرب 

ً 1)األرض با ب س ر  . و قٌل السَّراب   الظاهر :ذهب، و الس ارب :(، َسَرب ٌَسر  ًُّ الذي  :الخف

 (.                        2ماء  جار) كؤنه، الصقاً بها، باألرضٌكون نصَؾ النهار ال طئاً 

ً واحداً و هو )الس راب( ثالث مرات للداللتٌن  األصلو استخدم الشابً من هذا  مشتقا

الحقٌقٌة و المجازٌة، فوردت كلمة "سراب" مرتٌن للداللة على الوهم ٌتراءى من وهج 

 )مخلع البسٌط(                                                    :(، فقال 3النور حقٌقة )

ع، ماإه    (4َسَراب)ٌا صاح ا الحٌاة قفر       م رو 
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إمٌة بجالء و وضوح خالل خطابه لصاحبه بصعوبة الحٌاة نزعة الشابً التشاتظهر  إذا

خادعة كاذبة، و تكررت هذه المفردة للداللة نفسها مرة واحدة، و استخدم هذا اللفظ للداللة 

 )المتقارب(                                                     :على البهتان و التحامل، فقال  

 (5لقد سحقها اكؾ  الظالم     و قد رشفاه  الس راب)

نقل الشاعر داللة توهم  إذ"البهتان و التحامل" المجازي، هنا تنحرؾ داللة اللفظ لمعنى 

 بوجود الماء و هو موجود لداللة البهتان و الكذب و هو ؼٌر صحٌح.           اإلنسان

ه، و هً الموه  أصل  المٌم و الواو و الهاء  :موه  ع َكلم  بناء  أصلصحٌح واحد، و منه ٌتفر 

َوٌه، قالوا  (. و 1دلٌل على انَّ الهمزة فً الماء بدل من الهاء)و هذا  :الماء، و تصؽٌره م 

هَ الشًء  أصله أنذكر ابن منظور  نحاس  أوبفضة و ما تحت ذلك شبه   أوطاله  بذهب  :َموَّ

ه) :حدٌد، و منه التموٌه  و هو التلبٌس، و منه للمخادع  أو َمو   (                             2م 

مشتقا واحدا "تموٌه" للداللة على الكذب و التزوٌر،  األصلو استخدم الشابً من هذا 

 )البسٌط(                                                                                :فقال

 (3ففً التَّماجد تموٌه، و شعوذة        وفً الحقٌقة ما ال ٌ درك الدَّجل)

ً  إذا  أزاحالطالء لكن الشابً  أوفالتموٌه هو التلبٌس ، األصلًللمعنى  جاء هذا اللفظ مخالفا

تزوٌر الحقائق  إلىالفضة  أوالداللة و نقلها من هذا المعنى و هو "التزٌٌن" للشًء بالذهب 

 ادعاء المجد. أيبطالئها و تزٌٌنها بخالؾ ما هو علٌه، حٌث جاء هذا على تقبٌح التماجد، 
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. منها الَوهم، و هو البعٌر العظٌم. أفرادكلمات ال تناقص، بل  :الواو و الهاء و المٌم  :وهم

 أوهاممن خط رات القلب و الجمع  :( و الوهم 4هو القلب ) :الطَّرٌق. و الوهم  :و الوهم 

سته  و  :تخٌ له و تمث له، كان فً الوجود او لم ٌكن. و قال  :الشًء  توهَّمت الشًء و تفرَّ

 (.                                                           5توسَّمته و تبنٌته بمعنى واحد)

أوهام ثمانً مرات( لدالالت مشتقٌن هما ) وهم مرة، و  و استخدم الشابً من هذا األصل 

ل  أربع أوهامكالَ من )وهم مرة، و  أورد، فنجد مختلفة مرات( للداللة على التخٌل و التمثٌ 

 )الطوٌل(                        :التشاإم و االنقباص المحزن فً نفسه، فقال  إلىالذي ٌشٌر 

 ٌعو ، مشٌدا        وال ب د ا نٌاتً على اس ه الهدوم األٌامهٌكل  أري

 (1)هموَ  أمسهفٌصبح  ما قد شٌ د هللا و الورى       خراباً، كؤن الكل فً 

الخراب لٌصبح  أسسهاٌصٌب جذورها و  أنو الشاعر ٌإكد ان الحٌاة مهما ازدهرت، البد 

و  بالكآبةالحاد  إحساسهكل ذلك دمارا كؤنه وهم و خٌال، و هذا ٌعكس تشاإم الشابً و 

 )الوافر(                             : العتاهٌة أبًالضٌق من الدنٌا و قط انها ٌذكرنا بقول 

 (2ا للموت و انبنوا للخراب          فكلكم ٌصٌر الى التراب)لدو

( من 223،212،239،241مرات للداللة نفسها فً ص ) أربع" أوهامو تكررت كلمة "   

 : أمسه" للداللة على الكذب الحٌاة و خداعها، فقال باكٌا أوهامالدٌوان. كما وردت كلمة "

 مجزوء الرمل(                                                                               )

 (3فؤنا احتقر  المجد، و أوهام الحٌاة )
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ى مزٌد من ذلك ٌنظر لالطالع عل فسها )ام مرة واحدة للداللة نوتكررت كلمة اوه

 ( من الدٌوان.                                                                            166ص

 )الخفٌؾ(              :كما وردت للداللة على السخرٌة و االحتقار، فقال مستنهضا شعبه 

، القلب  خواء            ودم  ال   تثٌره االالم  ع مر مٌت 

 (4و حٌاة تنام  فً ظلمه الوا           دي و تنمو من فوقها االوهام )

فالشابً ال ٌري فً شعبه سوى الموت، اذا اصبحت حٌات ه ظلمة و اوهاماً فً عالم النسٌان، 

 )الكامل(:كما وردت هذه المفردة للداللة على مدى الذهول ، فقال واصفا دخواه الى العذاب 

لً موكب       هزج ، من االحالم و االوهام)دخلت ه و  (1حدي، و حو 

ة االولى التً دخل فٌها الؽاب و مدى الدهول و الدي رانه، و الٌقظة  فالشاعر "ٌذكر المر 

 (                                                                      2الشعورٌة التً انتابته )

ٌاة اصبحت ملٌئة بالكدب و الخداع و االوهام و كثٌرا مما ٌتراءى كان ٌعتقد الشابً ان الح

 )مخاع البسٌط(                  :امامنا ٌعترٌه التزٌٌؾ و التوزٌر، و هذا ما عب ر عنه بقوله 

ه  سراب ) ع، ماإ   (3ٌا صاح ان الحٌاة فقر            م رو 

 قة  مع ما عب ر عنه.                   لذلك جاءت الفاظ هذه المجموعة )الفاظ الوهم( متناسس
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                                 "الفاظ عدم الثبات او عدم االستقرار". :المجموعة السادسة 

مشتقٌن اثنٌن فً هذه المجموعة، ٌعودان الى اصلٌن، و قد جاء هذان استخدم الشابً 

 لداللتٌن مختلفتٌن، و هذان االصلٌن هما )رنح، زلق(. المشتقان فً السٌاقٌن مختلفٌن

الراء و النون و الحاء اصل ٌدلُّ على تماٌل. و ٌقال تََّرنََّح، اذا تماٌل كما ٌترنَّح   :رنح 

نح فالن ترنٌحاَ اذا اعتراه و هن  فً عظمة من ضراب او فَزع)1السكران)  (.2(، و ٌقال ر 

ترن ح" بصٌؽة اسم الفاعل، فقال و استخدم الشابً من ه  :ذا االصل مشتقا واحذا هو "م 

 )مجزوء الكامل(                                                                             

ترن ح الخطوات ما بٌن المزالق و الصخور )  (3م 

لداللة على الحزن و االلم المتماٌل ؼٌر الثابت، و لكن الشابً جاء بهذا اللفظ ل :المترن ح 

 الذي ٌشعر به جراء الحاضر البائس الذي ٌعٌشه.                                          
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 (.               4الراء و الالم و القاؾ اصل  واحد ٌدل  على تزلُّج الشًء عن مقامه) : زلق

لق  ال ٌثبت علٌها قدم. وٌقال ازلقت :المكان المزلقة، و ارض َمزلقة و َزلق  و مزلق  :و الز 

          (                                                            5اسقطت) :الفرس و الناقة  

و استخدم من هذا االصل مشتقا واحدا " المزتاق" بصٌؽة الجمع الدالة على البإس و االلم، 

 )مجزوء الكامل(                                                                            :فقال 

ؽبَرَّ الش عور ق االقدام، م   دامً االكؾ ممزَّ

تَرنَّح الخطوات ما ب  (1ٌن المَزالق و الصخور )م 

و الشاعر هنا قصد االماكن التً ٌثبت علٌها حٌث وردت هذه المفردة للداللة على البإس و 

 االلم الذي ٌعٌشه الشاعر بسبب عدم االستقراره.                                                

و االستقرار، و عدم الثباث نالحظ ان هذٌن المشتقٌن ٌدوران حول معنى واحد، هو التماٌل 

 لذلك وضعا فً مجموعة واحدة، سمٌت ب )عدم الثبات او عدم االستقرار(.                  
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                                                 الفاظ الضباب               :المجموعة السابعة 

استخدم الشابً مشتقا واحدا فً هذه المجموعة، ٌعود الى اصل واحد هو )سدم(، و جاء هذا 

 مختلفٌن احدهما للداللة المعجمٌة، و الثانٌة  للداللة المجازٌة.                المشتق لداللتٌن

(، 1ً الشًء ال ٌهتدي لوجه، و من ذلك البعٌد الهائج)السٌن و الدال و المٌم اصل ف :سدم 

ٌسمى سدما ، انه اذا هاج لم ٌدر من حاله شٌئا ، كالسكران الذي ال ٌهتدي لوجه و فً 

 الس دم و الن دم و الحزن.                                                          :سدم :اللسان 

 (2الضباب الرقٌق) :الهم ، و قٌل هو التعب و الس دٌم  :الس دم 

و استخدم الشابً من هذا االصل مشتقا واحدا هو "سدٌم" لداللتٌن مختلفٌن احداهما للداللة 

 )السرٌع(                                            :المعجمٌة و ثمانٌها للداللة المجازٌة، فقال 

 (3الؽابات، كاالحالم خلؾ الس دٌم؟)            اما ترى االشجار تبدو بها
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البقع الضعٌفة النور فً الكرة السماوٌ ة اذا جاءت  هنا بمعنى الضباب او الرقٌق منه، و هو 

  )الرمل(                      :(، كما استخدمها للداللة على االبهام و التعمٌة و التٌه، فقال4)

 (5كان فً قلبً فجر و نجوم           فاذا الكل ظالم و سدٌم )

لى االلم و و تبدو نزعة الشاعر التشاإمٌة واضحة، حٌث جاء من خالل داللة البٌت ع

لت امال الحٌلة الى سدٌم و عناء منحرفا بداللة الكلمة الى معنى جدٌد، لكنه  الحسرة التً حو 

لٌس انحرافا بعٌدا، اذ ان  الضباب اذا كان كثٌفا فانه ٌحجب الرإٌا و ال ٌستطٌع االنسان 

                   معرفة ما ٌدور حوله كان ه فً تٌه و حٌرة.                                   

                                                      الفاظ الريح المشؤومة :المجموعة الثامنة 

استخدم الشاعر عدة الفاظ فً هذه المجموعة، تعود الى خمسة اصول، و قذ جاءت هذه 

لداللته  االلفاظ فً سٌاقات مختلفة اكتسبت بعضها دالالت جدٌدة، و بقً بعضها االخر

 المعجمٌة.                                                                                     

 زبع، و زعع، و سمم، و صرر، و عصؾ.:و هذه االصول هً 

بع اصل بناء التزب ع  :زبع  وبعة الرٌح  :الز  سوء الخلق، و قٌل هو قل ة االستقامة كانه من ز 

وبعة  وبع و الز  رٌح تدور فً االرض ال ٌقصد وجها واحدا تحمل الؽبار  :المعروفة، و الز 

 (                                            1و ترفع الى السماء كانه عمود اخذت من الت زب ع)

صل مشتقا واحدا هو "الزوابع" بصٌؽة الجمع للداللة على و استخدم الشاعر من هذا اال

 )الكامل(                                                               :العلو و التسامً ، فقال 

وابع فً الفضاء النائً)و رأٌتمونً طائر  (2ا مترنما         فوق الز 
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فا فً  فالبٌت "رسم" للبونالشاسع بٌن من سالزم الؽبراء من االدباء و االعداء و بٌنه مطو 

                                                   (   3االمداء البعٌدة وراء كل بدع و ابتكار)

 فاضافة الزوابع الى فوق اكسبت هذه المفردة داللة جدٌدة على لبداللة المعجمٌة العامة.    

زعزعت الشًء و تزعزع  :الراء و العٌن اصل ٌدل على لهتزاز و حركة، ٌقال  :زعع 

 (.                                                                  4هو، اذا اهتز و اضطرب)

عزاع، و رٌح زعزع ، و زعزوع :و االسم من زعزع  شدٌدة و سٌر زعزع و  :الز 

 (1تها سوقا عنٌفا)زعزعت االبل اذا سق

ا هو "زعزع" ، للداللة على الرٌلح القدر او و استخدم الشاعر من هذا االصل مشتقا واحد

 )مخلع البسٌط(                                                                   :مشٌئته، فقال 

 (                      2وكلنا فً الحٌاة اعمى         ٌسوقه زعزع عقٌم)

قالته العرب، رٌح زعزع ، اي الرٌح اذا جاء هذا اللفظ المركب "زعزع عقٌم" متفقا مع ما 

الشدٌدة، و هو بذلك اتفق مع المعنى المعجمً، و فً هذا البٌت ٌدلل الشاعر انه سٌسر فً 

الحٌاة عمٌاء مقلقة كاها ؼموض، و هذا ٌتفق مع تشاإمه فً الواقع حٌاته، فاستخدم هذا 

                               اللفظ لٌكون اكثر تعبٌرا من ؼٌره على ذلك.                     

نالحظ ان داللة هذا اللفظ هً داللة سلبٌة، النها من االلفاظ التً تدل على الشر ، فقد قٌل 

 فالمبشرات   :فاربع رحمة ،  و اربع عذاب، فاما التً للرحمة  :"ان انواع الرحمة ثمان 
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و المرسالت، و الد رٌلت، و الناشرات، و اما التً للعذاب، فالصر صر و العقٌم و هما فً 

 (                                             3البر، و العاصؾ و القاصؾ و هما فً البحر")

 )الطرٌل(              :و استخدم كلمة "زعزع" للداللة على الحركة و القوة المزلزلة فقال

 (4فً صٌحة الشعب المسخ ر زعزع       تخر  لها شم  العروش، و تهدم) و

ة ،  :السموم :سمم الرٌح الحارة ، الن ها اٌضا تداخل االجسام مداخلة بقوة ، الرٌح الحار 

 (.     5هً الباردة لٌال كانت او نهارا، تكون اسما وصفة ، و الجمع سمائم) :وقٌل

 :لمة "سموم" للداللة على التعب و الشقاء، فقال و استخدم الشابً من هذا االصل ك

 )المتقارب(                                                                                 

 (1الى الموت فالموت جام روي            لمن اظمؤته سموم الفالة)

( ألن  شبح 2مشقة ة التعب)هً كل رٌح حارة و لكن الشاعر استخدامها مجازا لل : فالسموم

الموت كان ٌطارده فً كل مكان، فالمرض اتعبه و اثقله، اذ كان ٌرى فً الموت راحة من 

 تعب هذه الحٌاة.                                                                                   

ة  :صرر ، و الص ر  ة، و الص ر   :شد ة البرد، و قٌل  :الص ر  البرد الذي ٌضرب  :هو البرد عام 

، و صرصر   (                                3شدٌد الصوت) :النبات و ٌحس نه، و رٌح صر 

 :و استخدم الشابً من هذا االصل مشتقا واحدا هو "صرصر" للداللة على البإس، فقال 

                                             )الكامل(                                             
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مان جحٌم فوجدت  اعراس الوجود مؤتما                    ووجدت فردوس الز 

 (4تدوي مخارمه بضج ة صرصر                   مشبوبة، تذر الجبال هشٌما)

ففً االبٌات ٌعنى الشاعر الحٌاة، و ٌتحسر على رجل الفكر ) ٌعنً نفسه ( الٌقظ 

                                           (.                                        5الروح)

العٌن و الصاد و الفاء الصل واحد صحٌح ٌدل  على خف ة و سرعة، فاالول من  :عصؾ 

ذلك العصؾ، ما على الحب  من قشور التبن، و من الثانً العصٌفة و العاصفة، اذا اخذت 

عصفت الرٌ ح (، و 1الشدٌدة) :الزرع فقد اعتصؾ، و الرٌح العاصؾ العصٌفة عن 

تعصؾ عصفا و عصوفا، و هً رح عاصؾ و عاصفة و معصفة و عصوؾ، و اعصفت، 

شدٌدة الهبوب، و جمع العاصؾ عواصؾ، و  :فً لؽة اسد اذا اشتدت. و رٌح عاصؾ 

ر  :العصؾ و الت عصؾ  (، و اعصؾ 2اسرعت) :الس رعة مثل اعصفت الناقة فً السٌ 

 الكذ . :تهلكهم، و العصوؾ  :الرجل اي هلك. و الحرب تعصؾ بالقوم 

واستخدم الشابً من هذا االصل مشتقات عدة )تعصؾ ثالث مرات، و العاصؾ ثالث 

عشرة مرة، و عاصفة ثالث مرات، و هدٌر العاصفة مرة، و مرات، و العواصؾ اثنً 

عصؾ الرٌاح مرة، و عصؾ القوي مرة، و عصوؾ مرة( لدالالت مختلفة، فورد الفعل 

 )الرمل( :ى الخوؾ و الخطلر، فقال لرائٌا فً قلبه العالم و الكون "تعصؾ" لداللة عل

 ههنا، فً قلب الرحب، العمٌق            ٌرقص الموت و اطٌاؾ الوجود

 (3ههنا، تعصؾ اهوال الد جى              ههنا تخفق احالم الورود)
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فالشاعر ٌرى فً قلبه ؼالفا ٌسع الكون، و ٌتواصل فٌه شرةق االشٌاء و ؼٌابها، لذلك فهو 

ٌرى فً هذه االبٌات ان  الموت ٌقؾ امامه و ٌحٌط به ، و هذا ٌبعث على الخوؾ و الخطر 

 الذي اصبح ٌنتابه و ٌشعر بصفه الشدٌد، و هو دنو احله المرتقب.                     الشدٌد 

 ( من الدٌوان.   72،147) :كما استخدم كلمة "العواصؾ" مرتٌن لداللة السابقة نفسها ص 

)مجزوء   :كما وردهذا الفعل لداللة على الحزن و الكابة، فقال واصفا ما ٌتراءى امامه 

 الكامل(

ا   انا ففقدتها ، و اللٌل مربد، رهٌبام 

 (4و الرٌح تعصؾ بالورود....، فعشت سخرٌة الخطوب)

ا هو ففقد االشولق و اربد  لٌله،  فالشاعر ٌرى ان كل ما هو امامه لم تخب اشواقه، ام 

 فالشاعر ٌرى داخل نفسه خالؾ ما هو ظاهر امامه.                                    

 :، فقال مهددا االستعمارالفاعل "العاصؾ" للداللة على الثورة الشدٌدةكما استخدم اسم 

 )المتقارب(                                                                                    

 (1سٌجرفك السٌل ، سٌل الدماء            وٌاكلك العاصؾ المشتعل)

 :الما للداللة على القسوة فقال مخاطبا اإلله كما ورذت كامة " العاصفات" مإنثا س

 )المبحتث(

 رباه كم، من فتاة ، تشكو الحٌاة و تبكً

 و تائه، ضاع بٌن القفار ، و هو فرٌد

 حتى طوته من العاصفات رٌح شرود

 (2رب اه رحماك ان الزمان فض  شدٌد)

 

 

 

 

 .133المصدر نفسه، ص -4

 .238المصدر السابق، ص -1

 

                                                                               



 انفصم األَل                              مدَوت أنفاظ انتشاؤو                            دزاست دالنٍت
 

60 
 

( من الدٌوان 131) :( و كذلك كلمة عاصفة ص 89):و تكررت كلمة "ٌعصؾ" ص 

                                                                                   للداللة نفسها.

ؾ الشاعر داللة هذه الكلمة من لفظ و استخدم  العاصفة للداللة على االالم و الفجائع ، اذ حر 

الرٌاح الشدٌدة الهبوب "الى الثورة الشدٌدة" ، عندما شبه قوة الثورة التً سٌقودها الشعب 

ضد المستعمر الذي ٌقتل ابناءه بالرٌاح الشدٌدة التً ال تبقى شٌئا امامها ، و بذلك اكتسبت 

                    )البسٌط( :تلك الداللة المجازٌة الجدٌدة خالل السٌاق، فقال  هذه المفردة

 فما الحرب سوى و حشٌ ة نهضت فً انفس الناس ، فانقادت لها الدول      

 (      1و اٌقضت فً قلوب الناس عاصفة ؼام الوجود لها، و اربد ت السبل)

رجاس و الماسً، اذ تجعل القلوب متالمة فالشاعر ٌتكلم عن الحروب التً ال تجلب سوى اال

 ال تزٌدها اال  حقداً.                                                                                 

كما استخدم الشاعر هذه المفردة مضافة للداللة على الرٌاح الشدٌدة ، واصفاَ قلب االم الذي 

 لكامل(                                                              )ا :ال ٌنسى فقد ابنها ، فقال 

 فً ًرنَّة المزمار ، فً لؽو الطٌور الشادٌة

ة البحر الم جلجل ، فً   (2هدٌر العاصفة)فً ضجَّ

( و كذلك كلمة "العولصؾ" اربع مرات للداللة 191) :كما وردت كامة "عاصفة" مرة ص 

 ( من الدٌوان.                                     151،181،183،186) :السابقة نفسها ص 

 )الخفٌؾ(       :و استخدم الشاعر كلمة العواصؾ جمع عاصفة للداللة على التحدي ، فقال 
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 (3فؤورقت     و ازدهرت للعواصؾ ، وحدي) وتَؽَشانً الض باب،

فالشاعر حاوب التؽنً باساه و المه بعد ان تنكلر له الناس، فحاول ان ٌظهر بمظهر 

 المتحدي لهم رؼم ما به من محن و شدائد.                                                       

 )الخفٌؾ(                           :ٌقه و جاءت للداللة على الحزن و االلم، فقال مخاطبا رف

 (                4ٌا رفٌقً و اٌن انت ؟ فقد اعمت جفونً عواصؾ االٌام)

عواصؾ االٌام مجاز المصائب و االحداث الصعبة، لكن ها داخل السٌاق تحمل داللة الحزن 

(، و 133و االلم لما اصاب الشاعر فً حٌاته من نكبات، و تكررت كلمة "عصوؾ" ص )

 ( من الدٌوان للداللة نفسها.                                 77) :تكررت كلمة "عاصؾ" ص

ة  للداللة على الظلم و الهالك، فقال مقرعاً من و استخدم المصدر "عصؾ" موصفاً بالقو 

          )المتقارب(                                                           :مظالم الحضارة 

 (1وكٌد الضعٌؾ لسعً القوي       وعصؾ القوي بجهد الضؽٌؾ)

 من الدٌوان للداللة نفسها. 142 :و تكررت كلمة "العاصؾ" ص 

 )المتقارب(     :كما استخدم كلمة "عصؾ الرٌاح" للداللة على مجابهة المستعمرٌن، فقال 

 (2ٌاح)ففً االفق الرحب هول الظالم      وقصؾ الرعود و عصؾ الر
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                                                           الفاظ الهم و الغم :المجموعة التاسعة 

استخدم الشابً عدة الفاظ من هذه المجموعة، و قد جتءت هذه االلفاظ فً سٌاقات مختلفة 

لة المعجمٌة العامة، اكتسبت بعضها دالالت جدٌدة، و بقً بعضها االخلر فً االطار الدال

 )بؤس، و سهم، و ؼم، و كدر، و همم(.         :خمسة اصول هً االلفاظ  حٌث كان لهذه

العذاب، و  :(، البؤس 1الباء و الهمزة و السٌن اصل واحد، و الش دة و )م( ضارعها) :بؤس 

المبتلً، و  :الفقٌر، و البائس  :الش دة و الفقر، و البؤس  :قبل الش دة فً الحرب،ن و البإس 

 :زٌن، و االبإس جمع بإس، و قٌل بؤس الكاره الحزٌن، و قٌل المسكٌن الح :المبتئس 

 (.                                       2نقٌض نعم، و قٌل هً كلمة للد م.) :الداهٌة، و بئس 

)بئس مرة واحدة، و بإس مرة واحدة،  :و استخدم الشابً من هذا االصل مشتقات عدة هً

اللة الحقٌقٌة و البعض االخر و االبتئاس مرة واحدة(، بحٌث وردت بعض هذه المشتقات للد

 خرج للداللة المجازٌة.                                                                           

 )الرمل(                               :فنجد الشاعر اورد كلمة "بئس" للداللة على الدم فقال  
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 (3بئست االفراح، افراح الحٌاة        انها احالم)

نالحظ ان "بئس" اكتسبت داللة الذم، ألن األحالم رمز للضعؾ و السراب، فذلك ٌذم 

 الشاعر الدنٌا و ما فٌها من افراح.                                                         

و نراه ٌستخدم كال من " البإس" ست مرات، و البائس ثالث مرات للداللة على التعب و 

 )الخفٌؾ(                                   :ذاب، حٌث قال متؽنٌا باأللم و اللٌل الشقاء و الع

 (4اٌها اللٌل ٌا أبا البإس        و الهول، ٌا هٌكل الحٌاة الرهٌب)

اذ أضٌفت البإس ل)أبا( كناٌة عن الحدب و المواساة، فالشاعر ٌرى اللٌل أبا البإس و 

الرهٌب، لٌدل على السكون و الوقار و س ماه بالهٌكل  –األهوال، و اطار الحٌاة الرهٌب 

 الذي هو معٌن شعراء الرومانسٌة.                                       الموجود فً اللٌل 

 )الخفٌؾ(                       :كما جاءت للداللة على الفقر، اذ متؤلما من مظاهر الوجود 

 (1بتلك االكواخ انضاء بإس)و خالل القصور ـن ات حزن       و 

فالشاعر ٌرى مظاهر االلم و القصور، و مظاهر الفقر فً االكواخ و هذا ٌجعل الدنٌا عنده 

 سواء، فٌقعد متؤلماً متحسراً.                                                                      

مفعم بالحزن و الهم و الحسرة اذ و فً مثال اخر وردت كلمة "بإس" للداللة على شعره ال

 )الخفٌؾ(                                                                                    :قال 

 (2أناشٌد فإادي      وال معانً بإسً)بٌن قوم ال ٌفهمون 
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فالشاعر ٌبكً ؼربته، وسط قوم ٌفهمون معانً شعره الحزٌن المعذب، نتٌجة لصبوات هذه 

انً حٌث ال الؽربة، لذلك اكتسبت كلمة "بإس" هذا المعنى الجدٌد عندما اضافها لكلوة "مع

 تكون المعانً اال فً الكالم سواء أكان شعراً أم نثراً.                                          

 :كما وردت كلمة "البائس" للداللة على انقطاع الخٌر و االمل اثناء حدٌثه عن المشاعر فقال

 )الكامل(                                                                                           

 (3و تموت خاملة، كزهر بائس،       ٌنمو و ٌذبل فً الظالم الؽاب)

ٌصؾ الشاعر مشاعر الناس، اذ ٌقول ٌقول انها تموت خاملة مثل الزهرة التً تنبت فً 

الظالم و تموت فً الظالم دون ان ترى النور او تشم احد رائحتها، حٌث نسج الشاعر على 

الزهر ثبات البإس لتوافق حالة الشاعر و ما هو فٌه من هم و ؼم كما استخدم كلمة 

 )مجزوء الرمل(                                        :ن قلبه فقال "البائسات" اثنلء حدٌثه ع

 (1انت كهؾ مظلم        تؤوي البه البائسات )

فقد ووردت هذه المفردة للداللة على االفكار و الخواطر الشعرٌة، اذ شبه الشاعر قلبه 

مشاعر المعذبة، ألن بالكهؾ المظلم ال ٌؤتٌه اال كل شقً معذب، فالبائسات رمز لألفكار و ال

القلب ال ٌإودي اال االفكار و المعانً الحاوة او المرة، لذلك اكتسبت هذه المفردة داللتها 

 السابقة من هذا البٌت.                                                                            

 )مجزوء الكامل(          :فقال كما استخدم الشاعر كلمة "مبتئس" أثنلء حدٌثه عن الشفق، 

 (2انشودة تهب العزاء       لكل مبتئس ؼرٌب)

 

 

 

 

 

 

 .                                                                                     246المصدر نفسه، ص -3

 .                                                                                  142المصدر السابق، ص -1

                                                                       .               132المصدر نفسه، ص -2



 انفصم األَل                              مدَوت أنفاظ انتشاؤو                            دزاست دالنٍت
 

65 
 

" لذلك ً بٌت نالحظ ان انشودة، جاءت مفعوال لفعل محذوؾ ، ف سابق ، و هو الفعل "ؼن 

فالشاعر ٌطلب من كوكب السؾ قان ٌؽنً انشودة تؽري كل حزٌن معذب بعٌد و بهذا نرى 

 كلمة "مبنئس" اكتسبت دالاة الحزن و األلم.                                                     

 )الكامل(               :ال متحدٌاً القدر كما استخدم كلمة "البؤساء" لداللة الشدة و األهوال فق

عب، و انثر فوقه       رجم الردى ، و صواعق البؤساء)  (3و انشر علٌه الر 

فالشاعر ٌخاطب القدر ، متحدٌا له ، قائال اصنع ما شئت، فالنشــر الخـــوؾ و الرعـــب و 

                                الموت و الصوائب و االهوال.                                   

 نالحظ ان هذا البٌت ٌعكس التحدي ، فقلب الشاعر قوي ٌتحدى األقدار.                      

 )المجتث(                      :كما استخدم الشاعر كلمة "االبتئاس" للداللة على الحزن فقال 

                        تالســتالؾ و اخــون اخــالكــون ك

 (1ســٌان عنـــدي فٌــه السـرور و االبتئاس)

 فالكون عند الشاعر كله خداع و كذب ، اذلك ٌتساوى عنده الفرح و الحزن فً هذا الكون.  

نالحظ الطباق فً كلمة "سرور" و "ابتئاس" فالسرور ضد الحزن، و من هنا اكتسبت هذه 

 المفردة داللتها.                                                                                    

و  احدهما ٌدل على تؽٌر فً لون، و االخر على حظ   :السٌن و الهاء و المٌم اصالن  :سهم 

 نصٌب و شًء  من االشٌاء.                                                                      

جالن، اذا اقترعا، و ذلك من الس همة و النصٌب، أن  :فالس همة  الن صٌب و ٌقال اسهم الر 

                 ٌفوز كل واحد منهما بما ٌصٌبه.                                              
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من هذا االصل كلمة  "الساهمة" مرة واحـــدة للداللـــة على الٌـــؤس، و  واستخدم الشابً 

 )مجزوء الرمل(                                                          :االتعاض من الوجود فقال

 ةــالة الواجمــر الفــبٌن ازاهٌ اـــان  م

 (2شــــاعر أٌؤســـه الحٌـــاة الساهمه)

ر اللون من التعب و  فكلمة "الساهمة" تطلق فً االصل على االنسان او الحٌوان المتؽٌ 

االعٌاء ، لكن الشاعر عندما قرنها بالحٌاة دلت على التؽٌ ر المإدي للشفاء و البإس اذ 

 الى ٌؤسه و امتعاضه.                                        ٌنعكس على االنسان فٌإدي

َؼَمت  الشـًء  :الؽٌن و الٌم اصل واحد صحٌح ٌدل على تؽطٌة و اطباق، تقول :ؼمم 

ه ، أي ؼط ٌته)  (.                                                                    3أؼ م 

م واحد الؽ موم، و ؼٌم :و الؽمُّ  َؽم  السحابة، و الجمع ؼمام و ؼمائم،  :كثٌر الماء، و الؽمامة :م 

ماء أي ـالؽٌم االبٌض، و انما سمً ؼماما ألنه ٌَؽ م الس :الفرجة فٌه، و الؽمام :و سحاب أَؼم  

 (.                                                                                        1ٌسترها)

تخدم الشاعر من هذا األصل كلمة "َؼم " للداللة على الؽٌط و القهر فقال فً القصٌدة و اس

 )الكامل(                                                                 :فلسفة الثعبان المقدس

ه         ما فٌه من مرح، و فٌض شباب)  (2وراه ثعبان الجبــال، فؽم 

وٌقصد بالثعبان قوى الشر  أو المستعمر، فالثعبان اؼتم و أصابه القهر و الؽٌــظ عنــدما   

 رأى الشاعر فرحاً مسروراً، فؤطبق علٌه، و كؤنه ال ٌحق له ان ٌنعم بالسرور.          
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، ةـى حركـٌدل  عل اآلخرٌدل على خالؾ الص قو، و  أصلالكاؾ و الدال و الراء  :كدر

 كدر عٌشه. :دع ما كدر" و ٌستعار هذا فٌقال  فٌقال "خد ما صفا و

 (.3انكدر، اذا أسرع) :و أما األصل اآلخر فٌقال 

 (.4"َو اذ ا النُّجوم  انَكدََرت") :قال هللا تعالى 

 :و قد استخدم الشابً من هذا األصل كلمة "الكدر" أثناء مناجاته القمــر و البحــر فقــال 

 )الرمل(

 الس اري القمر و اصطبرقــؾ قلــٌال أٌها 

 (5ٌــا َسٌري.. فــً أوقات الَكدَر و الَضَجر)

الهاء و المٌم أصل واحد ٌدل على ذوب و جرٌان و ما أشبه ذلك ، ثم ٌقاس علٌه، من  :همم 

ء  :قول العرب  ن الشًَّ  (.2الحزن و جمعه هموم) :(، و أما الهم1أذابنً) :هم 

عدة هً )الهم  سبع مرات، و هموم اثنى عشر  و استخدم من هذا األصل اللؽوي مشتقات

 مرة، و مهموم مرة واحدة فً الدٌوان(.

 )الخفٌؾ( :اذ قام الشاعر باستخدام كلمة " الهم" لداللة الحزن فقال الافعا شكواه الى هللا 

 (3هذه َزفرة ٌ َصعد ها الَهم             الــى َمسَمع الفضاء الس اهً)
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صوته  فهو ٌخاطب هللا بؤنه المسإول عما ٌصٌبه من مصائب و دراه، لذلك فهو ٌرفــع

بالتنهد، لعله ٌستجٌب، فاكتسبت هذه الداللة معناها الجدٌد خالل هذه النص و هً داللة 

 حقٌقٌة و تكررت ست مرات فً الدٌوان.                                               

ً الحٌاة  كما استخدم الشاعر كلمة "مهموما" للداللة على األحزان و المؤسً اذ قال ناعٌا

 )مخلع البسٌط(                                                                    :أساها

فكراً           فً الكائنات معد باً، َمهموماً)  (4قضٌ ت أدواَر الحٌــاة م 

فالشاعر ٌثبت خٌبته من الحٌاة بدلٌل قوله "قضٌ ت" فعندما ٌتفكر فً هذه الحٌاة ن حس  كؤنه 

 ً      و حزناً.                                                                         ٌئن منها ألما

ظل الشابً عمٌق االحساس بالحٌاة، عمٌق االٌمان بها، و لٌس تشاإمه سوى صورة من 

صور النقمة على األوضاع السٌئة المرٌضة التً كان ٌعٌش فٌها مجتمعه، و هو ٌنطوي 

 (.       5ة الرفٌعة أكثر مما ٌنطوي على الكراهٌة و الثورة الماحقة)الحٌاعلى الرؼبة فً 

                                                     الفاظ اليأس و القنوط :المجموعة العاشرة  

استخدم الشابً فً شعره عدة ألفاظ تندرج فً هذه المجموعـــة للتعبٌــر عن ٌؤسه وقنوطه، 

هذه األلفاظ فً السٌاقــات عدة اكتسـب بعضها دالالت جدٌــدة ؼٌــر داللتـــها و قد جــاءت 

 ) أٌس، قنط، ٌؤس(.                                        :المعجمٌة، أصول هذه األلفاظ هً

ً  :أٌس  :أٌست  منه اٌس ٌؤسا لؽة فً ٌئست منه أٌؤس ٌؤساً، و مصدرها واحد، و اس أٌسا

، و    :قضصَّر به و احتقره، و تؤٌ س الشؤيء   :لٌ نه، و أٌََّس الرجل و أٌَّس به  :أٌسه ألن و ذل 

 (.                                                                                      1تصاؼر )
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وقد استخدم من هذا األصل كلمة "أٌسؤ" أثناء حدٌثه مع الشعر مشهداً اٌاه على ما فــً 

 )الخفٌؾ(                                                                      :الوجود من بإس 

 (2فؤعًٌانً، و أدبًرت أٌسؤ لظالمً)قد تفكرت فً الوجود          

عندما تفًكر فً الوجود أتعبــه و  اذ وردت "أٌسؤ" للداللة على الٌؤس و القنوط، فالشاعر  

 أشجاه، فهرب ٌؤساً منؽلقاص على نفسه.                                                   

ٌؤس من الشًء، ٌقال قََنَط ٌَقنط و القاؾ و النون و الطاء كلمة صحٌحة تدل على ال :قنط  

حَمة َرب ه اال  الض ضلُّوَن") :قال تعالى (. 3قنط ٌَقنَط)  (.             4قَاَل و من ٌَقَنط  من رَّ

ألم  :قطع الرجاء، و الكلمة األخرى :أحدهما الٌؤس  :الٌاء و الهمزة و السٌن كلمتان  :ٌؤس 

ط، و المصدر الٌؤس و الٌاسة و الٌؤس، و قد استٌؤَس القنو :(، و الٌؤس 5تٌَؤس أي ألم تَعلم)

ٌَئس و ٌإوس و الجمع ٌ إوس)  (.                                     6وأٌؤست ه و انه لٌؤس  و 

)ٌؤس تسع عشر مرة فً الدٌةان، و  :و استخدم الشابً من هطا االصل مشتقات  عدة هً 

اء فً اطار الداللة العامة و منها ما خرج ٌإووس مرتٌن، و ٌائس مرة واحدة( منها ما ج

 :عن ذلك. فنراه مستخدما كلمة "ٌؤس، ٌائس" لداللة القنــوط و االحبــاط، حٌث قـال 

 جثت(                                                                                     )الم

 (1و الٌؤس موت و لكن مــــوت ٌثٌر الشــقاء)

نالحظ حٌاة الشابً بال معنى ، فهو فً حالة سٌنقضً العٌش عنده بالمــوت، فصورة 

 )الٌؤس، و الموت( توحً بما ٌشعر به الٌؤئس من االحباط و من تخلً المجتمـــع عنه.
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ٌكره الموت و الٌاس، "فؤنشؤ عالقة لؽوٌة بٌنهما لتصور موفقه الرافض لهذا  ان الشابً

 (.2ا و تمـــر كـــالحلم أمامـــه")الٌــؤس علــى الـــرؼم مــن الحٌـــاة التــً ال ٌرٌـــده

 و تكــــررت هــذه المفــــردة "ٌــؤس" عشـــر مـــرات فــً الــــدٌوان للداللـــة نفســـها.

 )الخفٌؾ(                               :كما وردت لداللة الهم و الحزن و االحباط حٌث قال 

 (             3وحدي بٌؤس)اننً ذاهب الى الؽاب، ٌا شعبً ألقضً الحٌاة 

فالشاعر قد م النصٌحة لشعبه، فلم ٌصدقوه و قالوا هذا كالم شاعر و ستخروا منه و عــد وه 

 ساحراً كافراً، و من السٌاق اكتسبت كلمة "ٌؤس" هده الداللة الجدٌدة.                       

 )مجزوء الكامل(                                                                         :و قال 

 ماذا جنٌــت مــن الحٌاة و من تجارب الد هـــور

 (4ؼــٌر الندامــة و األسى و الٌؤس و الدمع الؽزٌر )

تعكس ٌؤسه فالشاعر كان فً حالة ٌؤس دائم من ذلك األوضاع جعلته ٌسقط فً شعره ألفاظاً 

 و قنوطه، قمنا بحصرها فً مجموعة واحدة أطلق علٌها اسم "الٌؤس و القنوط".             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .                                                     18دمحم سعد الجبار مدحت، الصورة الشعرٌة، ص -2

 .                                                                                  152الشابً، الدٌوان، ص -3

                                                                    .                  222المصدر نفسه، ص -4
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                                                                                       :_ األوزان 1

"تعتمد القصٌدة العربٌة فً الشعر الملتزم من جهة نظمها على أصلٌن هما الوزن ووحدة 

مً الً بحــر من البحور ـل التً تنتـدة الوزن مجموعة التفاعٌـ(، و نعنً بوح1القافٌة")

االلتــزام به فــً ٌن و جب علٌه ـر معــالشعرٌة المعرفة،ن و اذا نظم الشاعر على بح

 قصٌدته مهما كان طولها.                                                                  

الشعر على حالته تلك حتى اختلط العرب بغٌرهم من األمـــم، فتغــٌرت طبٌعــة  و بقً

م تكن ــحٌاتهم و بدؤوا ٌنعون فً القوافً فً العصر العباسً لشٌوع ألوان من الفن بٌنهم ل

 فً االندلس و بغــداد بعد انمعروفة، فجددوا فً أوزانهم و قوافٌهم، وقد بلغ التجدٌد أوجه 

ت، و استمرت روح التجدٌد المتعلقة بــالوزن و القافـــٌة حتــى وصلت فً عرفت الموشحا

( و لهذا لجأ عدد كــبٌر من الشعراء المحــدثٌن تخصا من 2العصــر الحــدٌث الى أوجها)

قٌد القافٌة الواحدة الى نظم الموشحات و الثنائٌات و الرباعٌات و تحت تأثٌر الغرب، و 

أشكال مختلفة من الشعر األوربً، و اعتقاداتهم أن القافٌة مهما  الشعراء العرب علىاطالع 

 (.                     3تنوعت فً الموشحات او غٌرها فانها ستظل عائقا ٌنبغً أن ٌزول)

وعندما جاء شعراء أبولو و كان الشابً احد رموزهم، "وسعوا هذه المحوالت ، فاستخدموا 

ٌن بحور مختلفة ، و تحرروا من القافٌة الموحدة و بحورا جدٌدة و حاولوا أن ٌمزجوا ب

توســـعا ــها ـالتزموا )الشعر المرسل( و نسجوا على غرار الموشحات و توســـعوا فٌ

 (.                                                                                 4كبٌراً")

و حاول الشابً أن ٌجدد فً العروض، فنظم الموشـــحات مثــل.. " الصــباح الجدٌد" 

 ومطلعها..                                                                                      

 اسكنً ٌا جراح          واسكتً ٌا شجون

زن المتدارك، كما تفنن فً قافٌتــها اذ نظمها على نصـف وها، تـفأتفن الشابً فً وزن 

 المتنوعة.                                                                                    

 

 .22عتٌق عبد العزٌز، علم العروض و القافٌة، ص -1

.22أبو عمشه عبد العزٌز، علم العروض و القافٌة، ص -2  

.12-11حركات التجدٌد فً موسٌقى الشعر العربً، ص مورٌه، ترجمة سعد مصلوح، -3  

.526الدسوقً عبد العزٌز، جماعة أبولو و أثرها فً الشعر الحدٌث، ص -4  
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الشعر المرسل و هو "الشعر الذي ٌلتزم البحر  و نظم الشابً فضال عن الشعر العمودي.

علٌــها الشــابً  ( و قد تنوعت البحور الشعرٌة التً نظم1الواحد و ٌتحرر من القافٌة")

قصائده. و موشحاته و مقطوعاته، فكان مجموعها عنده عشرة بحور ، اســتعمل بعضــها 

مرات كثٌرة، و بعضها االخر لم ٌتجاوز مرة واحدة، وقد رتبناها على النحو االتً وفق 

                 استعمالها.                                                                        

 الخفٌف  29 مجزوء الخفٌف   1    

 الكامل  15 مجزوء الكامل    9    

 الرمل   7  مجزوء الرمل   11    

 المتقارب 11      

 البسٌط   9   مخلع البسٌط   1  

 الطوٌل   9      

 المجثت   4      

 السرٌع   3      

   1     مشطور المتدارك 1

      1   

 

ونالحظ من خالل هذا الجدول أن البحر الخفٌف كان أكثر البحـــور اســـتعماال عنـــد 

الشاعر. اذ أن هذا البحر بالئم موضوعات "استنهاض المهم، كما ٌناســب التعبٌــر عــن 

 الحزن و األسى ، وما أكثر الشعر الذي عبر به الشاعر عن تلــك الموضــوعات مثــل

الجمٌلة"، و "الدموع"، و "أٌها اللٌل"، و "ٌا رفٌقً".فهذا البحر ٌصلح للموضوعات  "تونس

 (.  2الجادة و الخفٌفة")

                                

                                              

 .531المصدر السابق، ص -1

                                                   .          125أبو عمشه عادل، العروض و القافٌة، ص -2
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و ٌلٌه الكامل من حٌث االستعمال عند الشابً، و الغرٌب أنه تســع قصــائد علـــى مجزوء 

(، ثم الرمل، اذ نظم علٌه 1ابن رشٌق") الكامل "الذي ال ٌرٌد ذكر له عند القدماء كما ذكر

قصائد و موشحات تعبر عن الحزن و االكتئــــاب و الضــــجر، كقصـــٌدة "خله للموت"، 

زان"، و هذه الموضوعــات تتناســب مع ما قاله حـــازم ــالم" و "أغنٌة األحــ"و فً الظ

 (.         2ألغراض التً فٌها اظهار الشجو و االكتئاب)القرطاجنً من أن الرمل ٌصلح 

و جاء فً المرتبة الرابعة المتقارب ثم البسٌط ثم الطوٌل، فالمتقارب ٌتكون من "وحدات 

(، و ٌصف الدكتور سٌد بحراوي فً موسٌقى الشعر عنــد 3موسٌقٌة متساوٌة منتظمة")

(، لذلك فهو من البحـــور 4سطى")شعراء أبولو أنه "وزن صاعد االٌقاع فً الدرجة الو

( و هذا ما ترجمه الشابً فً 5المناسبة للشعر "الذي ٌمزج حرارة العاطفة بمنطقٌة العقل")

 قصٌدة "ارادة الحٌاة" و التً مطلعها..)المتقارب(                                              

 (                  6ب القدر)اذا الشعب ٌوما أراد الحٌاة         فال بد أ ٌستجٌ

(، و هو ٌناسب أغراض الشعر 7بٌنما ٌوصف البسٌط بأنه بساطة و حالوة و أبهة و جاللة)

التأملٌة، و من أشعار الشابً فٌه "غرفة من ٌم" و "الى عازف أعمى" و "األبد الصــغٌر" 

ـالموج ــوته كــــفة"، حٌث ٌتعالى صــومن القصائد التً نظمها على الطوٌل "زئٌر العاص

الصاخب مهددا المستعمر برجال بالده الذٌن سٌثأرون لمجدهم المهدم، و قصـٌدة "ٌــا حماة 

 الدٌن"، التً ٌدعو فٌها رجال الدٌن الى الٌقظة و االبتعاد عن العــــادات البالٌـــة، ومقطوعة

 

 

 

 

 

 .                                  99، ص 2بنٌس محمد، الشعر العربً الحدٌث، الرومانسٌة العربٌة،ج-1

 .                                             152أبو موسى محمد، تقرٌب منهاج البلغاء القرطاجً، ص -2

                                 .     287فخري عمارة اخالص، الشعر و هموم االنسان المعاصر، ص -3

 .                                                                              288أنظر المصدر نفسه، ص -4

 .                                                                              289انظر المصدر نفسهن ص-5

 .                                                                                  218الشابً، الدٌوان، ص -6

                                                            .151عباد شكري، موسٌقى الشعر العربً، ص -7
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، ا برواٌة هزلٌــة ان الكــل ممثــلون من خاللــهــف الكالرواٌة الغرٌبة " حٌث وصــ "

وهو ممثل علٌه، و نالحظ أن هذه القصائد و المقطوعات مناسبة لوزن الطوٌل لما فٌه من 

 (.                                                           1اتساع و جلجلة و جذٌة متجهمة)

ٌه قلٌلة على طٌش كمـتا ذكـــر حازم أما المجتث فلم ٌنظم فٌه سوى أربع قصائد "فالحالوة ف

 (.                                                                                 2القرطاجنً" )

و السرٌع ثالث قصائد اذ أصبح الشعراء ٌنفرون منه و مــن موســٌقاه ألنــها تشــعرنا 

(، و المتدارك فلم ٌـنظم فٌـه 3ان الطوٌل )باضطرابها، و ال ٌسترٌح له األذان اال بعد مر

سوى قصٌدتٌن ،و ال تعرف السبب، ربما كان الشاعر مثل معظم الشعراء الذٌن هجروا هذا 

لكثرة ما فٌه من مقاطع ساكنة، فوجدوه بــاألدب الشـــعبً ، اال أن "ابراهٌم أنٌس"، البحر 

منســرج قصـــٌدة واحدة، و هذا ( و ال4أكد انسجام موسٌقاه و حسن موقعها فً االذان )

طبٌعً ألننا ال نكاد نشعر بانسجام فً موسٌقاه، حٌث ٌتخلل وزنه نوع من االضطراب، و 

 قلما كتب علٌه القدماء و المحدثون.                                                             

المقاطع الصـــوتٌة الى  من الشعر، و قسم ابراهٌم أنٌس البحور حسبو ربما ٌنقرض 

قسمٌن منها بحور كثٌرة المقاطع و تضم )الطوٌل، والسرٌع، والكامل، والبسٌط، والوافر، 

والخفٌف، والرمل، والمتقارب، والمنسرج، والمدٌد، والمتدارك( و بحور قصٌرة المقاطع 

ء وتضم )مجزوؤ الكامل، ومجزوء الوافر، والهزج، و المجتث، ومخلع البسٌط، ومجزو

 (.                                                                                  5الخفٌف()

و ما دام حدٌثنا عن تشاؤم الشــابً، و حالــته الملٌئة بــــاألحزان و الماســـً التـــً 

علٌها ٌعترٌها الٌأس و االضراب فً كثٌر من األحٌان، نالحظ أن البحور التــً نظــم 

 شعره حسب التقسٌم السـابق هً من النوع األول أي كثٌر المقاطع و هذه البحــــور

 

 

 

 

 .                       289فخري مارة أخالصن الشعر العربً و هموم االنسان المعاصر، ص  :انظر-1

 .                                                    195الهمامً الطاهر، كٌف نعتبر الشابً مجددا، ص -2

 .                                                                   99أنٌس ابراهٌم ، موسٌقى الشعر، ص -3

                                                        .                              196المصدر نفسه، ص -4

 .                                                                              154-152المصدر نفسه، ص -5
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ح، والخفٌف، والمتقارب، والسرٌع، والمنسر الطوٌل، والكامل، والبسٌط، والرمل، ) هً

                                                                                     والمتدارك.(

و فسر ابراهٌم أنٌس أن الشاعر فً حالة الٌأس و الجزع ٌتخٌر وزنــا طــوٌال كثٌــر 

المقاطع ٌصب فٌه من أشجانه ما ٌتنفس عن حزنه و جزعه، حٌث تنظم هذه البحور بعد أن 

(، و ما أكثر شعر الشابً 1ع، و تستكٌن النفس بالٌأس و الهك و المستعمر )تهدأ ثورة الفز

حبث أن ثلثً شعره تقرٌـبا علٌهـــا، أمـــا المقـــاطع حور ذات المقاطع الطوٌلة، ــعلى الب

القصٌرة، فلم ٌنظم فٌها سوى أربع و عشرٌن قصٌدة على البحــتور االتٌــة )مجــزوء 

 ومجزوء الرمل، و مخلع البسٌط، والمجتث( و بــذلك ٌكــون  الكامل، ومجزوء الخفٌف،

الشابً اختار لنفسه، حسب هذا التقسٌم البحور التً تشبع النفس فٌها باألحزان و األسى و 

ا الموشـــحات، ـا، من تام و مجــزوء بمـــا فٌهـــنسبة البحور التً نظم الشابً شعره فٌه

                                                          : هً حسب الجدول االتً والمقطوعات

 النسبة المئوٌة

 
 البحر

 الخفٌف 27

 الكامل 21

 الرمل 16

 المتقارب 19

 البسٌط 9

 الطوٌل 8

 المجتث 3.5

 السرٌع 3

 المتدارك 1.5

 المنسرح 1

 

 

 .                                                                            178-177السابق، ص  المصدر-1
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ٌشتركان فً  الخفٌف و الرمل. و هذان البحران، ( قصٌدة على45نالحظ أن الشابً نظم )

ما  تفعٌلة )فاعالتن( التً ٌطغى علٌها الحزن، و البحور التً نظم الشابً شعره علٌها، منها

كان على الشــعر العمــودي، مجارٌا بها القدمــاء، و منها ما كان على الشــعر المرســـل 

المتحرر من القافٌة، و منها نظمه على الموشــحات التً خالف فٌها قواعد فــن التــوشٌح 

ٌال المعروفة، و ما كان استخدام الشابً لفن التوشٌح ، و الشعر المرســــل المتنـــوع اال دل

على مٌله الشدٌد التحرر من تقالٌد الشعر العمودي، حٌث عرف عن الشابً أنــه من جماعة 

 أبولو التً كانت تسعى دائما للتجدٌد.                                                          
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                                                                            :ي ف_ القوا2

تعرف علماء العروض القافٌة بأنها "المقاطع الصوتٌة التً تكون فً  أواخر أبٌات القصٌد. 

حرف بوضع ( فالقافٌة اذن تشمل على 1أي المقاطع التً ٌلزم تكرارها فً كل بٌت ")

معٌن كذلك و لها فً كلتا الحالتٌن صفات خاصــة ٌنبغً  معٌن، و على حركات بوضع

حـترف فً  أخر(، و تتكون القافٌة من حرف أساس ٌسمى " الروي" و هو "2مراعاتها)

أن  إما(، فٌقال رائٌة أو سٌنٌة...الخ، و الروي 3تنسب ") إلٌهالبٌت و علٌه تبنى القصٌدة و 

مـى بالقافٌــة المقٌــدة كقول أبــً فــراس ٌكــون ســاكنا نحو عتــب، الســبب، هو ما ٌس

 الحمدانً..

 )المتقارب(

 (.4أتنكر أنً شكوت الزمان             و أنً عتبك فٌمن عتب)

ٌكون متحركا نحو عتبا، عتٌب، عتب، عتب، و هو ما ٌسمى بالقافٌة المطلقــة  أن إماو 

 كقول النابغة..

 )الطوٌل(

 (.5وتلك التً اهتم منها و انصب)     أتانً أبٌت اللعن انك لمتنً    

حرفا واحدا ضعفت كاأللف و الٌاء و الــواو و  إال"وقد تصلح جمٌع حروف المعجم روٌا 

( و خالل الدراسة التً قمنا بها ألشعار 6الهاء و التنوٌن، على ما فضلته كتب القوافً")

الشابً وجدنا أنه تسعا و سبعٌن قصٌدة و مقطوعة ذات روي موحد، و ثالثا و ثالثٌن 

الموشــحات الســـبعة،  قصٌدة ذات روي متنوع و تضم..)القصائد ذات الروي المتنوع(

 والرباعٌات )الثنائٌة ( و هً ..أنشودة الرعد، و فً الظالم )موشح(، و الزنبقة الذاوٌــة،

 

 

 .                                                  134د. عبد العزٌز عتٌق، علم العروض و القافٌة، ص -1

 .                                                                                     135نفسه، ص  المرجع-2

                                                           .253عطٌة مختار، موسٌقى الشعر العربً، ص -3

                                                 .                      39الحمدانً أبو فراس، الدٌوان، ص -4

                                                                        .    17الذبٌانً النابغة، الدٌوان، ص -5

 .  142األسعد عمر، معالم العروض و القافٌة، ص -6
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الرباعٌات  (،1ألحانً السكري )و قلب األم، وجدول الحب بٌن األمس و الٌوم، وٌا شعر، و

 إبراهٌمالمزدوجة غٌر الثنائٌة، قصٌدة "فً ظل وادي الموت" و التً عدها الـــدكتور 

من أمثلة تنوٌع القوافً، بالمناوحة بٌنها فً عقد ٌؤلف من ثالثة أبٌــات فأكثر العرٌض مثاال 

(، و الرباعاٌات المزدوجــة ذات مستقل 2ى أشكال فً قصٌدة ذات عقود متشابهة النغم)عل

 األتًدون قافٌــة فالجدول  أخرى(، ست عشرة قصـــٌدة 3هما، نظرة فً الحٌاة، و شعري)

              :ٌوضحها مرتبة وقف عدد مرات استعمالها، و ذلك على النحو التالً  

 الرقم حرف الروي عدد المرات

 1 المٌم 14

 2 الباء 12

 3 الدال 12

 4 الراء 19

 5 النون 6

 6 الهاء 6

 7 التاء 4

 8 السٌن 4

 9 الالم 3

 19 الهمزة 2

 

 

 

 

 .                                                        112أنظر فؤاد نعمات أحمد، شعب و شاعر، ص -1

 .                                                        78أنظر العرٌض ابراهٌم، الشعر و قضٌته، ص -2

 .        111فؤاد نعمات أحمد، شعب و شاعر، ص -3 
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 11 الحاء 2

 12 القاف 2

 13 الثاء 1

 14 الفاء 1

 المجموع 79

 

استعماال عند الشابً فهً من "الحـروف الشــفوٌة" و مـــن  رونالحظ أن المٌم هً األكث

، و كثٌرا  (1لفظ بها) إذاالحروف المجهورة، و كان الخلٌل ٌسمً المٌم مطبقة ألنه ٌطبق 

 ــلمى فـــًـ، كما فعل زهٌر بن أبً س لها الشعراء روٌا فً قصائدهم الطوٌلةـما استعم

 معلقته ، عنترة . التً مطلعها..                                                            

 )الكامل(                  

(       2هل غادر الشعراء من متردم           أم هل الدار عرفت بعد توهم)  

و الـــدال علـــى  و معروف أن المٌم ترتبط بالحزن لغنته و أدماغة وقد حاز المٌم و الباء

أعلى نسبة من القصائد ،اذ بلغ مجموع ما كتب علٌها تسعا و ثالثٌن قصٌدة أي ما ٌعادل 

مما نظم الشابً على غٌرها من حرف الروي.                             أكثرالثلث أو   

، وهــً (3ئده هً "القوافً الـــذلل")لموحدة التً نظم الشابً علٌها قصاو أغلب القوافً ا

(، و مال الشابً اإلطالقالراء و العٌن و المٌم و الٌاء المتبوعة بألف الدال و )الباء و التاء و

التسكٌن و خصوصا الموشحات، و ربما ٌعود ذلك النسجامها مع  إلىفً بعض قصائده 

(، 4تسكٌن أواخــر الكلمــات) إلىرغبة الجمهور و خصوصا العامة منهم، حٌث ٌمٌلون 

فً هذا السٌاق تباعد الشابً عن بعـــض الحــروف فـــً إلٌهامور التً ٌشار ومن األ  

 

 

 

 .                                                              5، ص 14أنظر ابن منظور، لسان العرب،ج-1

 .                                                                          12عنترة، الدٌوان، ص  ابن شداد-2

                                              .         72الهمامً الطاهر، كٌف نعتبر الشابً مجددا، ص -3

 .      222ى الشعر، صأنٌس ابراهٌم، موسٌق-4
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(، فً العصـــر الجـــاهلً 2( وطرفة)1مع غالبٌة الشعراء، فامرؤ القٌس ) الروي انسجاما 

(.                                                                                     3وجرٌر )  

م من الذال و الزاي و الشٌن بٌنما لم ٌنظم عنترة بن فً العصر األموي خلت حروف روٌه

(، أحد شـــعراء 5( على الذال و الزاي و الضاد شٌئا، و نجد جبران خلٌل جبران)4شداد)

 العصر الحدٌث ال ٌستعمل الضاد و الذال و الزاي.                                           

دي بضرورة التجدٌد فً الشعر العربً، ال من و نستنتج أن الشابً كان فً طلٌعة من نا

حٌث الشكل و األسلوب فحسب، بل من حٌث المضمون ، فقد نظم عشـــرات القصــائد 

مثل ..فً ظل وادي الموت، و األشواق التائه، و هذا ٌعنً أن الشاعر المتحررة من القافٌة 

الدلٌل على ذلك أن أحسن  حاول التخلص من تقالٌد القافٌة التً تقٌد الخٌال و العواطف، و

و مذهبه فً الشعر، هً التً لم  أرائهقصائده و أقواها شحنة شعرٌة و أكثرها انسجاما مع 

ٌلتزم فٌها قافٌة واحدة بل تصرف فٌها تصرفا مكنه من تخفٌف حدة القٌود التً احكمها 

(.                                                        6روادها الشعر العربً فً الجاهلٌة)  

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 امرؤ القٌس، الدٌوان، ٌنظر قصائد الدٌوان.                                                                 -1

 طرفة بن العبد، ٌنظر قصائد الدٌوان.                                                                        -2

 وان.                                                           جرٌر، شرح دٌوان جرٌر، ٌنظر قصائد الدٌ-3

 عنترة بن شداد، ٌنظر قصائد الدٌوان.                                                                       -4

                      جبران خلٌل جبران، ٌنظر األعمال الكاملة.                                           -5

 .    184ابن سالمة البشٌر، اللغة العربٌة و مشاكل الكتابٌة، ص -6
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                                                                         :الموشحات -3 

خالل وجودهم الطوٌل فً االندلس )اسبانٌا  "فن شعري جدٌد ابتكره العرب الموشحات

( 1والبرتغال االن( بل فً أوائـــل ذلـــك الوجــود الـــذي دام زهــــاء ثمانٌــــة قــــرون)

، و سمٌت بالموشحات "تشبٌها بالوشاح أو القالدة، تنظم حباتها مـــن اللؤلؤ ه(897ه_92)

كاد تجمع الرواٌـــــات علـــــى أن (، و ت2والجواهر على نسق خاص و ترتٌب معٌن ")

نشأة الموشحات كانت فً أواخــر القرن الثالث الهجري لكنها اختفت فً صاحبــها و فً 

                                                                                         (.3بٌئته)

م منظوم على وزن مخصوص، ٌتألف مـــن ستة فقال ابن سناء الملك انه.. "كال أما التوشٌح

أقراع ما ابتدئ فٌـــه  لتام.. ما ابتدئ فٌه باألقفال و أقفال و خمسة أبٌات و الموشح ا

"فن من فنون العـــرب ٌــزدان بــالقوافً المنوعـــة و األوزان ( و قٌل هً .. 4باألبٌات)

                                                 (.                                     5المتعددة)

"هً فن شعري معرب، استحدثه العرب فً األندلس، بنوه على أبٌات ٌغلـــب أن  :و قٌل 

 (                           6تكون خمسة و قد تزٌد على العشرة، واقل ما ترد فٌه أربعة")

خال  فإذال من الموشح التام سمً المطلع، و البٌت ٌتكون من دور و قفل، و أما القفل األو

الموشح  واتخذ(، 7الموشح منه و بدئ بالدور سمً الموشح أقرع، و التام ما ابتدئ بالقفل)

فً نطـــاق  من حٌث بنائه شكال مقننا بحٌث أصبح كل موشح ٌشتمل على أجزاء بعٌنها

دور، ــ، و اللمذهب()ا المطلع .. شٌح علٌها و هً ون بفن التومسمٌات اصطلح المشتغل

 والسمط و القفل، و البٌت، و الغصن، و الخرجة.                                          

    

 

 

 

  
 .                                                          7رحٌم مقداد، عوض الموشحات األندلسٌة، ص -1

 .                                                                   219أنٌس ابراهٌم، موسٌقى الشعر، ص -2

 .                                                                                     221المصدر نفسه، ص -3

 .                                83سة عروضٌة(، ص الهمامً الطاهر، كٌف نعتبر الشابً مجددا )درا-4

 .                                                      112العبد عبد الحكٌم، علم العروض الشعري، ص  -5

 .                                                      11رحٌم مقداد، عالوض الموشحات األندلسٌة، ص -6

 .     11م مقداد، عروض الموشحات األندلسٌة، ص رحٌ-7
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                                                   :مضمونها و شكلها عند الشاعر 

أخـــذت  (، ثــم1نشأت الموشحات فً خدمة الغناء و خاصـــة الموضـــوعات الغزلٌـــة)  

( ، لكنهــا عنــد 2شعب كالخمرٌات ة الطبٌعة، والمدح والرثاء والتصوف)موضوعاتها تت

الشابً كانت مختلفة من حٌث الشكل و المضمون، و لذلك أطلق علٌها البعض اسم "خلٌط 

 (.                                                                          3ٌشبه الموشحات")

                                                           :_النجوى..في الطبيعة" 1

القمر، و أمواج البحر التً نسٌت األمس الجمٌل، لما أصابها من الحــزن و  و فٌها ٌخاطب

البؤس و الشقاء، أما شكل الموشح فٌها، فقد خالف الطرٌقة العادٌة لنظمها، فكانت على 

من ستة عشر سطرا، وكل سطر شطرٌن، األول ثالث  تفعٌالت و الثــانً الرمل تتكون 

 تفعٌلة واحدة على الشكل اآلتً..

 )مجزوء الرمل(

 (4ر و اصطبر)قف قلٌال، أٌها الساري القما

فاعلن ، و نالحظ أن تفعٌلة الشطر الثانً تكــــون، فــــاعلن أو \فاعلٌن  \فاعالتن  \فاعالتن

 (.                        5قد تصب فً بعض األحٌان ب )التذٌٌل() احدى صورها )فعلن( و

                                    :_في الظالم، و مأتم الحب ..في الحب و الغزل2

 ففً األولى.. و التً مطلعها..

 رفرفت فً دجٌة اللٌل الحزٌن زمرة األحالم

 (.6فوق سرب من غمامات الشجون ملؤها الآلالم)

 

 

 

 .                                                              495الشعكة مصطفى، األدب األندلسً، ص -1

 .                                                          232ابراهٌم، موسٌقى الشعر العربً، ص  أنٌس-2

 .                                48ً مجددا، ص أطلق هذه التسمٌة، الطاهر الهمامً، كٌف نعتبر الشاب-3

 .                                                                                    41الشابً، الدٌوان، ص -4

 )ب_(.                                                                                             التذٌٌل زٌادة حرف ساكن على آخر الوتد المجموع، و الوتد المجموع هو متحركٌن ٌلٌهـــما ساكن  مثل "نعم"-5

   .48الشابٌن الدٌوان، ص -6
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ه ـــٌنثر الشاعر األحزان، وٌسكب أصداء من الموت فً فؤاده الفانً، رائٌاً فً الحّب أن

ً ــة والتـــا الثانٌــأم،  امـــواالبتسعلى الناس فٌه من الشر، وفٌه من الخٌر  سطوةذو

 ..مطلعها

 لٌــــــــــــت شــــــــــــعري

ــــــــــــــــــــــــــر   ٌْ  أيُّ َط

 ـوبـً بـــــٌَن أعمـــــاق القلـــٌســــَمُع األحــــزاَن تبكـــ

ــــــــاِت الَنحٌــــ  ــــبْ ـُثـــمَّ ال ٌهتـــف فـــً الفجـــِر برنَّ

، واْكتئــــــــــاب  (1)بخشــــــــــوع 

ٌُحب  .فٌدعو قلبه إلى البكاء منفرداً، لعل الدموع تغسل قلبه، بعدما فُجع بموت من ٌهوى و

وتتكون األولى من ستة أقسام، وكل قسم من سطرٌن، وكل سطر من شطرٌن حٌث نظمت 

ن التفعٌلة األخٌرة فً على الرمل فاعالتن/ فاعالتن/ فاعالْت// فاعالتن/ فاع، وٌالحظ أ

والقافٌة موحدة فً كل قسم )سطرٌن( ومختلفة مع (، 2)وقع فٌها القصر الشطر األول

 ( 3)الثانٌة "مأتم الحب" فتتكون من ست مجموعات على الرمل األقسام األخـرى، أمـا

 نفاعالت                         :الشكل اآلتً حسب

 فاعالتن

 فاعالتنفاعالتن/فاعالتن/فاعالتن/

 فاعالتن/فاعالتن/فاعالتن/فاعالتن

 فاعالتن/ فاعالتن

الث ــــوٌلحق هذه التفعٌالت بعض الزحافات والعلل. أما القوافً فكل قسم ٌتكون من ث

، كل سطرٌن قافٌة موحدة باستثناء األخٌر فٌتكون من سطر، وٌالح ل ـــظ أن كـــقواف 

 .                                  القافٌة مجموعتٌن ٌكون السطر األخٌر فٌهما متفقٌن فً

 

 
 .                                                                                    62الشابً، الدٌوان،ص -1

 وهو أن ٌحذف السلبع الساكن من فاعالتن، قٌصبح فاعالت.                                              -2

 .      85الهمامً، الطاهر، كٌف نعتبر الشابً مجددا، ص -3
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                                         :(..في الهم و األلم الذاتي 1_أغاني التائه)3

ــث الحٌاة ،حٌ إعصارو رسم فٌها صورة الماضً السعٌد الذي تحول الى ظالم جراء 

(، تتكون من ثالث مجامٌع على الرمل قوام الواحــد 2ٌشغف الغذاة تنسٌه عناء الحاضر)

منها قفل وبٌت، القفل على الرمل تاما و البٌت على مشطورة ٌتألف األول  من أربعــــة 

(. القوافً متنوعة بٌن المجمـــوع الواحـــد و مــع المجــامٌع 3أسطر و الثانــً من ثالثة)

 .                                                                                         ىاألخر

                      :، الصباح الجديد...التأمالت األحزان_شكوى اليتيم، أغنية 4

حٌث ٌبث الشاعر شكواه بصوت عال، لعل أحـــدا ٌســـمعه  (..4األولى)شكوى الٌتٌم))

لٌشكو قسوة الحٌاة و صعوبتها، لكن دون جدوى، فسكت و خمدت أنفاسه و تتكــون مــن 

األول مـــن ســــطرٌن علـــى  ثالثة أقسام، نظمها الشابً على المتقارب، ٌتكون القســـم

الثــانً ٌزٌــد مل أربعة تفعٌالت و القسم تقارب التام و ٌلٌه أربعة أسطر كل سطر ٌشالم

بسطرٌن على القسم األول بعد السطور األربع )ذات األربع تفعٌالت( فً القســم األول 

 والقسم األخٌر ٌتكون من ستة اسطر و ٌشمل على أربع تفعٌالت.                         

تفعٌالت التامة فً كل قسم القوافً متنوعة بٌن قسم و قسم، و موحدة فً األسطر ذات ال

بٌنما فً األسطر ذات األربع تفعٌالت كل سطرٌن متفقٌن مع بعضهما، مختلفٌن مــــع 

 . أغنٌة األحزان نالحظ أن بداٌتها بالفعل "غننً" التً ٌقول فٌها ..اآلخرٌن

 غنً أنشودة الفجر الضحوك

 (5أٌها الصداح)

 

      

 

 

 

 .137الدٌوان،ص -1

 .46، ص 1األعمال الكاملة، تحقٌق امٌل كبها، جالشابً، -2

 .88الهمامً الطاهر، كٌف نعتبر الشابً مجددا، ص -3

 .67الشابً، الدٌوان، ص -4

 المصدر نفسه، ص .  -5
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 الصـــداح إلىاقع المأساوي، فالشاعر اتجه تدور " حول فكرة الخالص من الو

واللٌل رمز الفرح و الغناء، لعله ٌخفف من وطاة أحزانه، وٌسمح همومه و آالمه بتغرٌده 

 (.                                                                                   1وغنائه")

                   :عشر مجموعة على الرمل و نظمت على شكل األتً  إحدىو تتكون من 

 فاعالتن/ فاعالتن/فاعالتن

 فاعالتن فاع

 فاعالتن/فاعالتن/فاعالتن

 فاعالتن/فاعالتن/فاعالتن/فاعالتن/فاع

دة ـوٌطرأ على كل التفعٌالت الزحاف أو العلة، والقوافً متنوعة داخل المجموعة الواحـ

 .                                                                    األخرىومـع المجموعات 

                                                         : أما الصباح الجدٌد والتً مطلعها

 ســـــُكِنً ٌـــــا جـــــَراْح واســـــُكتً ٌـــــا ُشـــــجونأ

 (2)ــواْح وزمــــــــاُن الجنــــــــونمـــــاَت عهـــــُد النـــ

ـن ــــون عـــا تكـــفً ظاهرها انتصار على الموت، والحقٌقة عكس ذلك، بل إنها أبعد م

ً، ــــاالنتصـار الصاخب على األلم، فهً بالحقٌقة ترحٌب بالموت ووداع للوجود الزمن

طرٌقه سٌصل إلى الحٌاة  فالذي ٌرٌده الشـاعر الحٌاة األخرى التً ٌوجدها الموت، فعن

اة بما فٌها ـالحقّة، فالصباح الجدٌد الـذي ٌتكلم عنه هو رمز لخالص الشاعر من هذه الحٌ

اة ــــى الحٌــل إلـــمن عذاب  وسقام، فحٌاته فـً هـذا العالم ضرب من الموت، ولن ٌص

وت ـــد أن ٌمــــفلن ٌأتٌه الصباح إال بع األخرى إال بتحرره من قٌود هذه الحٌاة، ولهـذا

 (.      3) الزمان المنصرم

 

 

 

                            بحث من خالل الموقع، 29،ص شرتح، عصام، ظواهر أسلوبٌة فً شعر بدوي الجبل-1

 http://www.aw4-dam.org/book  االلكترونـً علـى شـبكة

 .214الشابً، الدٌوان، ص  - 2

 .41ص بدوي، مصطفى، دراسات فً الشعر والمسرح، -3
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فة ـــك بفلســــهذا ٌعنً أنه: " تعّدى مرحلة األلم وكون حكمه النهائً على الحٌاة، فَقِبل ذل

                                            .               (1")هادئة وشًء من األسى الهادئ

زوء ــــأربع مجموعات، فالمقطع األول من مجوتتكون من ثالثة مقاطع وكل مقطع من 

ات ــــذه المجموعــٌن هـــل بـــومكون من ثالثة أبٌات فأربعة أبٌات، وٌفص"المتدارك، 

فراغات، وهـً متسـاوٌة عروضٌاً متباٌنة القوافً، فالمجموعة األولى ذات قافٌة موحدة 

ن ــافٌة موحدة تختلف بها عوصدور هذه األبٌات منتهٌة بق، )شـجون، الجنـون، الورود(

ً ــــافٌتٌن فـــوالمجموعة الثانٌة ذات ق(، لصباحا جراح، النـواح،) قوافً الشطر الثانً

 ةـــة الرابعـــوتستقل عنها القافٌ( األلم، العـدم، للنغم) األبٌات الثالثة األولى قافٌة موحدة

ة ـــى ذات قافٌـــات الثالثة األولــكذلك الشأن فً المجموعة الثالثة حٌـث األبٌ)الزمان( 

ة ـــبالقافٌة الرابع والرابعة تستقل عنها فٌما هً ترتبط )الوجود، النشود، الورود( ،موحدة

 (.                                                                       2)الحنان() من المجموعة الثانٌة

ً ــالموشح، ونخلص بذلك من أن الموشحات ف لـث مـنومثل ذلك المقطعـٌن الثـانً والثا

شـكلها، وموضـوعها تختلـف عـن أغـراض الموشحات بشكل عام، وإن كان فً الظاهر، 

بعضها متفقاً مع أغراض الموشـحات، كـأغراض الطبٌعٌة والحب، ألنها ترسم فً داخلها 

ر أحالمه، وجعله فً تجربة حزٌنة كئٌبة لشاعر أضناه المرض والحرمـان، وحّطم الده

 .                                                  كثٌر من األحٌان ٌشعر بالضجر والتشاؤم

ـت ـــكما لوحظ غلبة بحر الرمل على موشحاته، حٌث كان مجموع الموشحات التـً نظم

               .                  علـى الّرمل خمسة، بٌنما المتدارك واحدة، والمتقارب واحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 .                                                  41بدوي مصطفى، دراسات فً الشعر و المسرح، ص -1

                     .             82_87ربً الحدٌث، الرومانسٌة الحدٌثة، ص بنٌس محمد، الشعر الع-2
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ع، حتى خرج ــد المتواضــلك الحمد ٌا رّب إذ أعنتنً بفضلك وكرمك على إتمام هذا الجه

ل غٌر ـــاً بالفضـــكر عرفانــولك الشة، فلك الحمد موصوالً غٌر مبتور،على هذه الصور

 .                                                                                         منكور

  وفً خاتمة الدراسة نوجز أبرز النتائج التً توّصل البحث إلٌها فً هذه الدراسة التـً 

تحمـل عنوان: "أثر النزعة التشاإمٌة فً المعجم الشعري ألبً القاسم الشابً"، وٌمكن 

                                                                   : لهـا علـى النحو اآلتًإجما

ده قاضٌاً، ــان والــن، فكــم وأدب ودٌـــلم ٌكن الشابً متشائماً، بل ترّبى فً بٌت كلّه عل-1

األمل طموحاً، ر ــائالً كثٌـــان متفــولـم تكن نظرته إلى المستقبل سوداوٌة أو تشاإمٌة، بل ك

                                                                                   :ألٌس هو القائل

 )المتقارب(

 فـــال بـــد أن ٌســـتجٌَب القـــَدرْ              ذا الشـــعُب ٌومـــاً أراَد الحٌـــاةَ ا

 وكذلك قوله فً التشاإم:

 ()الكامل

    َضـــْرٌب مـــن الُبهتـــاِن والَهـــَذٌاِن            التشـــاإُم بالحٌـــاِة، وَرْفُضـــهاوإذا 

ا كموت ـــعّرض لها، ولم ٌستطع مجابهتهــة تــائب وفجائع جسٌمـولكن هناك أحداث ومص

د حٌاتـــه، وموت والده، ومرضـــمحبوبت ًَ به، َفسوَّ ٌّق علٌه الخــه الذي ُمِن اق، ـــنه، وض

ه، وسٌره وراء رجال الدٌن الذٌن ــً، وتقاعس الشعب عن مقاومتـــواالستعمار الفرنسـ

ة التً ما أنزل اهللا بها من ــتخـاذلوا عـن القٌـام بـدورهم المطلوب وتشبثوا بالتقالٌد البالٌ

من األدب  هــة أو سـلطان، واتهامـه بـالكفر واإللحاد، وتنّكر الشعب له بسبب موقفـشرٌع

الخ، ولّد عن الشاعر إحساساً بالٌؤس والقنوط قاده إلى التشاإم واأللم  القدٌم ورجال الدٌن...

                                                                       : الحاد، فعّبر عن ذلك بقوله

 )الخفيف(

    قِضـــً الحٌـــاَة وحـــدي بٌؤِســـًأل         إّننـً ذاهـٌب إلـى الغـاِب ٌـا َشـْعِبً 

                                                                              وقال:

 ()الخفيف

ْنــ       ـــٌا غرٌــٌب أْشــَقى بغربــِة َنْفِســً            ٌا صمٌَم الحٌـاِة كـْم أنـا فـً الدُّ
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                                                                        وقال أٌضاً:

 ()الخفيف

 وبهـــذا الفضـــاِء أطٌـــاُف نحـــسِ            فــً ظــالِم الكهــوِف أشــباُح شــإم 

ـل ــــن أجـــان، مــــض األحٌــه من الشعب فـً بعــكان الشاعر ٌحاول أن ٌظهر تشاإم -2

                                                                                              ـك ــها، ومـن ذلــة االحتالل والتحرر، واللحاق بركب الحضارة وعجلتــاستنهاضه، لمقاوم

    ه قول:

 (الخفيف)

ٌُِبٌــــأنــ             ســَت ٌــا شــٌُخ للحٌــاِة بؤْهــلٍ   ــُدهــــُدها وُتبٌـــــَت داٌء 

ًٌ لَِعـــٌٌن،ـأنــ  ُمظلِـــٌم، قاحـــٌل، ُمرٌـــٌع جمـــوُده          ـَت َقْفـــٌر جهّنمـــ

ـتطٌع ـــالٌؤس من القوى الغٌبٌة، فهً التً أرادت له تلك المصـائب والفجـائع فـال ٌس -3

                                                                                           ً قصٌدة ـه عن طوره بعض األحٌـان، فقـال فـالشكوى، حٌث ولّد عنده ٌؤس وقنوط خرج فٌ

 ""إلى هللا:

 )الخفيف(

واهًتــلِّ الــــً ِبُكـــوَتعقْبتنــ              ـــًـــِة حسّ ــت عــّذبتنً بِدقّ ـأنـ  ـــدَّ

 بالوحشــِة، بالٌــؤِس، بالشــقاِء الُمَتَنــاهً        باألســــى، بالســــقاِم، بــــالهمِّ، 

                                                                         وقال أٌضاً:

 ()الخفيف

            ـتكلّمـــــا تـــمــــتكً أــــــــا تشـــــُس أمـــا ُتحــــــــــً، أمــا إلهـــــٌــــ 

            وأنقــــاَض ُعْمــــرَك المتهــــّدم      َمــلَّ نْهــُر الزمــاِن أٌامــك المــوتى

ولكنه ٌتراجع عن ٌؤسه الحاد وقنوطه الالمحدود فً اللحظة األخٌرة، ألن ذلك مرّده إلى    

                                                                عظـم المصائب والنكبات، فٌقول

 )الخفيف(

ًَ المتعـــَب، الغرٌـــَب، الـــواهً  َقـــَدُم الٌـــؤِس والكآبـــِة داســـْت قلبـــ

 فتشـــّظى، وتلـــك بعـــُض شـــظاٌاهُ........ فســـامْح قنوَطـــُه الُمَتَنـــاِهً
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ذي ــالقارئ بشٌوع الموسٌقى الحزٌنة والمإلمة فً شعره بسبب المرض ال اسـحسإ -4

ـكل ــدٌوان بشــــً الـــَشعَر أنه ٌهدد حٌاته بالموت، حٌث لمسنا ألفاظ التؤوه والتوجع ف

                                                                                       .واضـح

 .            بار الشعراء كجبران خلٌل جبران، وأحمد زكً أبو شادي والمتنبًتؤثره بك -5

 .                   ٌغلب على ألفاظه التلون الداللً، حٌث ٌمكن تؤوٌل اللفظ بمعانً عدة -6

        ـٌالت ـــستخدام البحر الخفٌف بكثرة، وقد شّكل أعلى نسبة عنده، إذ ٌطغـى علـى تفعا -7

                                                               .نغمة الحزن والشجً الخفٌف،

ـن ــــتخلص مـــحاول التجدٌد فً الشعر، فنظم الثنائٌات والرباعٌات والموشـحات، لل -8

 .                                                                 األسلوب التقلٌدي المعهود

شكلت ألفاظ الظلم والظلمة واللٌل والموت أعلى نسب الشٌوع فً الدٌوان، إذ تعكـس  -9

 .                                                هذه النسبة مدى تشاإم الشابً وسوداوٌته

وبعد، فنحن بحاجة إلى أقالم أصٌلة جدٌدة تنؤى عن الجوانب التً أُشبعت طحناً وتكـراراً، 

إلى قرائح جدٌدة تبحث عن الفائدة والخٌر، وأعتقد أن فً الدٌون كثٌراً منها بوسـعنا  بحاجةٍ 

 .                                                                       أن نستزٌد منه
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 –قائمة المصادر والمراجع  -

 القرآن الكرٌم  -

 المصادر7  -

األسعد، عمر 7 معالم العروض والقافٌة، ذار الكرمل للنشر والتوزٌع، عمان،  -

 مـ . 9656، 2األردن، ط

 م. 9642 -هـ 9962، 2أنٌس، ابراهٌم وأخرون7 المعجم الوسٌط ، ط -

 م.9631العربٌة بحري مصطفى الحبٌب، الشابً النبً المجهول، دار الٌقظة  -

 مـ.9631 -هـ  9951 –أبو العتاهٌة 7 الدٌوان، دار صادر، بٌروت  -

.  9، نابلس 7 طمكتبة خالد بن الولٌد –أبو عمشة ، عادل7 العروض والقافٌة  -

 مـ .  9653 -هـ 9113

البكري، طرفة بن العبد7 الدٌوان، تحقٌق7 فوزي عطوي، دار صعب بٌروت ،  -

 مـ.9651

دار ( " الرومانسٌة العربٌة " 2العربً الحدٌث بنٌانه وإبداالتها )بنٌس محمد، الشعر  -

 م.9661، 9توبقال للنشر، الدار البٌضاء ، المغرب، ط

أبو موسى، محمد، تقرٌب مناهج البلغاء لحازم القرطاجً، مكتبة وهبة، القاهرة،  -

 م. 2113 -هـ 9124، 9ط

حاوي، الشركة العالمٌة للكتاب، التمٌمً، جرٌر الخطفً، الدٌوان، شرح وضبط إٌلٌا  -

 م.9659 2ط

عبد الملك محمد بن اسماعٌل7 فقه اللغة واسرارها  أبً منصور اإلمامالثعالبً،  -

 العربٌة، دراسة وتحقٌق، مجدي فتحً الشٌد، المكتبة التوفٌقٌة، القاهرة، بال تارٌخ.

، مدحت سعد محمد، الصورة الشعرٌة عند أبً القاسم الشابً، الدار العربٌة الجبار -

 م. 9651، للكتاب 

، 9جبران، جبران خلٌل7 األعمال الكاملة، دار الحرٌة للطباعة والنشر، بغداد، ط -

 م.2112



91 
 

الجر، عبد المجٌد، ابو القاسم الشابً "أعطى الحٌاة إرادتها وأخذ منها حزنها  -

      ربً، بٌروت.وكأبتها، دار الع

الحاوي، إٌلٌا أبو القاسمً الشابً شاعر االلحٌاة والموت. دار الكتاب اللبنانً.  -

 م. 9642بٌروت. 

لستار، دار الكتب العلمٌة، الحمدانً، أبو فارس، الدٌوان، شرح وتقدٌم، عباس عبد ا -

 م .9669ه. 9649. 9بٌروت، لبنان، ط

 م.9631وأثرها فً الشعر الحدٌث الدسوقً، عبد العزٌز7 جماعة أبولو  -

الذبٌانً، النابضة7 الدٌوان، شرح وتحقٌق، كرم البستانً، دار صادر للطباعة  -

 هـ.9639هـ . 9959والنشر، بٌروت. 

رحٌم مقداد، عروض الموضحات األندلسٌة، دراسة وتطبٌق دار الشؤون الثقافٌة  -

 م.9661 – 9العامة، "أفاق عربٌة" بغداد، العراق ط

ي، جمال الدٌن7 خلٌل مطران شاعر األقفار العربٌة، دار المعارف بمصر، الرماد -

 القاهرة، بال تارٌخ.

 –الزوزنً، أبً عبد هللا الحسٌن بن أحمد7 شرح المعلقات السبع، دار الجلٌل  -

 بٌروت، لبنان، بال تارٌخ.

 الشابً، أبو القاسم الشابً. -

 م.9663، 9دٌوان أغانً الحٌاة، دار صادر، بٌروت، لبنان ، ط -

 –ه 9695، 9األعمال الكاملة، مداخلة وتحقٌق، إمٌل كبها، دار الجلٌل، بٌروت ط -

 م.9664

ابن شداد، عنثرة، الدٌوان، تحقٌق وتقدٌم المحام7ً فوزي عطوي، دار المعرفة  -

 م.9635 -هـ 9955،  9للطباعة والنشر، بٌروت لبنان، ط

الموسٌقً، دار العبد، عبد الحكٌم، عالم العروض الشعري فً ضوء المعروض  -

 م.2112. 2غرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة ط

 عبد الوهاب، حمدي محمد، الشابً شاعر الحضراء، الدار القومٌة للطباعة والنشر. -

 عتٌق عبد العزٌز. -
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 م.2111 -هـ 9121العربٌة القاهرة  علم البدٌع، دار األفاق -

 م. 9634 – 2علم العروض والقافٌة، دار النهضة العربٌة، بٌروت، لبنان ط -

العرض ابراهٌم، الشعر وقضٌته فً األدب الحدٌث، منشورات صوت البحرٌن،  -

 م.9622 -هـ 9941

 عطٌة، مختار، موسٌقى الشعر العربً "بحورة ... قوافٌه ... ضرائره" دار الجامعة -

 م.  2115الجدٌدة، االسكندرٌة ، 

عوض، رٌتا، أعالم الشعر العربً الحدٌث "أبو القاسم الشابً"، المؤسسة العربٌة  -

 م.9659، 9للدراسات والنشر، بٌروت، ط

عٌاد، شكري محمد7 موسٌقى الشعر العربً "مشروع دراسة علمٌة" ، دار المعرفة،  -

 م.9645، 2القاهرة، ط

شاعر "أبو القاسم الشابً، مؤسسة  الخانجً بمصر، فؤاد، نعمان أحمد، شعب و -

 م.9625مطبعة السنة المحمدٌة، القاهرة، 

الفاخوري، حنا7 الجامع فً تارٌخ األدب العربً "األدب الحدٌث"، دار الجلٌل،  -

 م.2115 – 2114

 ابن فارس، أبً الحسٌن أحمد. -

 ، بٌروت.معجم مقاٌٌس اللغة، تحقٌق7 عبد السالم محمد هارون، دار الجلٌل -

فشوان، محمد سعٌد، مدرسة أبولو الشعرٌة قً ضوء النقد الحدٌث، دار المعارف  -

 م.9652رقم اإلٌداع للنشر 

،  9شعره، الشركة التونسٌة للتوزٌع ، ط -كرو، أبو القاسم محمد، الشابً حٌاته -

 م.9649

 ، بٌروت،2الكندي، امرؤ القٌس بن حجر، الدٌوان، دار إحٌاء التراث العربً، ط -

 م.9663لبنان، 

 المتنبً، الدٌوان، دار الجلٌل، بٌروت، بال تارٌخ. -

ابن منظور ، أبً الفضل جمال الدٌن محمد بن مكروم، لسان العرب، دار صادر،  -

 م.2119، 2بٌروت، لبنان، ط
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التجدٌد فً موسٌقى الشعر العربً الحدٌث، ترجمة ، حركات  ٌلئشمومورٌه،  -

 م.9641، 2النشر العربً، تل أبٌب، طوتقدٌم وتعلٌق7 سعد مصلوح، دار 

النقاش، رجاء7 أبو القاسم الشابً شاعر الحب والثورة، دار القلم، بٌروت، لبنان،  -

 م.9649، 9ط

الشابً مجددا "دراسة عروضٌة لدٌوان الشابً "، الهمامٌن الظاهر، كٌف نعتبر  -

 .م9642الدار التونسٌة للنشر، مؤسسة الوحدة للنشر والتوزٌع، الكوٌت، 

ابن سالمة، البشٌر، اللغة العربٌة ومشاكل الكتابة، تقدٌم محمد مزالً، الدار التونسٌة  -

 م.9649للنشر، 

، االدب األندلسً موضوعاته وفنونه، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت ، مصطفىالشكعة،  -

 م.9646 – 1ط

7 "معجم المصطلحات اللغوٌة واألدبٌة" المكتبة األكادٌمٌة القاهرة د.عبلة عزت عٌاذ -

 م.9661ط  –

 المواقع االلكترونية 

 شرتح، عصام7 ظواهر أسلوبٌة فً شعر بدوي الجبل 
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