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 مقــــدمـــة



 مـقدمـــــــــــــــة 

  أ
 

 مقدمة:

إن الحمد هلل نحمده ونستعٌن به ونتوب إلٌه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سٌبات  

أعمالنا من ٌهدٌه هللا فهو المهتد ومن ٌظلل فال هادي له وأشهد أن ال اله إال هللا وحده ال 

 شرٌك له وأشهد أن دمحم عبده ورسوله. أما بعد:

حٌث أضحى ٌحمل شهادة  ،التجدٌدقطع الشعر العربً المعاصر محطة هامة نحو التطور و

جذرٌا فً التجربة الشعرٌة من خالل تكسٌر البنٌة  استطاع أن ٌحدث تؽٌٌرإ ،جٌل جدٌد

نساق الثابتة الموروثة تلك التً سٌطرت على البناء والتحرر من كل األ ،لشكلٌة التقلٌدٌةا

بضرورة تؽٌٌر  حساسإلالشعري طٌلة القرون، فكانت رؼبة هذا الجٌل ملحة  زادتها قوة ا

حاطة بالواقع والحٌاة إلة خاصة فً اٌمتخذا األداة الشعرٌة كوسٌلة لها فعال ،الواقع العربً

 عمق.الفً 

قصٌدة  –ظاهرتً التكرار واإلنزٌاح فً الشعر العربً المعاصر إن موضوع بحثنا هذا هو 

مشوارا طوٌال من ن الشعر العربً المعاصر قطع إف،  نموذجا ــ –الكولٌرا لنازك المالبكة 

فآمنو بؤن الموسٌقى الشعرٌة  ،خالل الدراسات األسلوبٌة التً حظً بها شعراء هذا العصر

ٌقنوا بؤن أٌحابٌة تضفً على الكلمات أقصى ما ٌستطاع التعبٌر عنه من المعنى وإتعبٌرٌة 

والشعر ٌحابٌة قبل أن تكون تعبٌرٌة وصفٌة  إالكلمات أصوات، وداللة األصوات الموسٌقٌة 

ٌحاء وهو تعبٌر بالكلمة المسموعة المقروءة، فلؽة الشعر تقع إتعبٌر بكلمة له موسٌقى و

تحت خانة الفن وشرط العمل  الفنً وعلى هذا السبٌل ظهر بما ٌسمى الدراسات األسلوبٌة 

عتبروا الشعر ظاهرة تتعلق بالكالم أي أنها مواقؾ إهتمت باألسلوب الشعري، وإالتً 

ارٌة وفً هذا الصدد قسمنا بحثنا هذا إلى فصلٌن مستهلٌن ذلك بمدخل، فتطرقنا ختٌإكالمٌة 

أما الفصل األول فتطرقنا إلى ماهٌة نشؤة الشعر العربً المعاصر، فً هذا األخٌر إلى 

ث مباحث، فالمبحث األول بعنوان األسلوب واألسلوبٌة ونشؤتها، وٌندرج هذا ضمن ثال

بعنوان مفهوم األسلوبٌة ونشؤتها، أما المبحث األخٌر األسلوب والمبحث الثانً مفهوم 

ظاهرتً "التكرار العلوم األخرى، أما الفصل الثانً بتجاهات األسلوبٌة وعالقتها اإلبعنوان 

، فالمبحث األول  ٌنوٌضم كذلك مبحثواإلنزٌاح "فً قصٌدة "الكولٌرا" لنازك المالبكة. 

التكرار أما المبحث الثانً فٌضم  ا و قوانٌنهما.مفهوم "التكرار واإلنزٌاح" وأنواعهمبعنوان 

ستنتاجات التً تحصلنا إلخاتمة تحمل أهم االً األخٌر ف .واإلنزٌاح فً قصٌدة الكولٌرا

سلوبٌة التً تطرقت ألشكال التالً: ماهً أهم الدراسات اإلعلٌها وفً هذا الصدد نطرح ا

طبقت على الشعر المعاصر؟ وهل للشعر المعاصر؟ وماهً أهم الظواهر األسلوبٌة التً 

سلوبً ألمدى نجح المنهج ا سلوبٌة تعتبر بعد جمالً داخل النص الشعري؟ إلىألالظواهر ا

 تطبٌقٌا على الشعر المعاصر؟
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من أهم الظواهر " أّن ظاهرتً "التكرار واإلنزٌاحٌعود إلى ختٌار موضوعنا إفكان سبب 

المنهج األسلوبً الذي أرفقناه بالمنهج  ىعتماد علإلمتاز بها الشعر المعاصر، وذلك باإالتً 

التحلٌلً الوصفً بؽٌة تحلٌل النصوص الشعرٌة ، فواجهتنا بعض الصعوبات وأهمها 

الحجر المنزلً الشامل  بسبب وباء كورونا الذي فرض علٌنا ؼلق المكتبات وتوقؾ وسابل 

ل هللا أن ٌرفع عنا الوباء جتماعٌة فنسؤإلالنقل والمواصالت وبصفة عامة توقؾ الحٌاة ا

عتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها: دٌوان شظاٌا ورماد لنازك إف ،والبالء

كتاب األسلوب واألسلوبٌة لعبد السالم  ،المالبكة وكذلك كتاب قضاٌا الشعر المعاصر

ل هللا المسدي وؼٌرها من المصادر والمراجع التً كانت عمدة بحثنا هذا وفً األخٌر نسؤ

 ٌاكم وٌلهمنا السداد والرشاد.  إالقدٌر أن ٌوفقنا و ًالعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إلاهداء

مىزد الحب الصادق وهبع الحىان الدافق إلى معنى ابتسامتي وسس أهدي ثمسة جهدي وعملي إلى 

 . "أمي"سعادتي إلى من غمستني بحىانها وترلستني بدعائها حبيبتي 

ص حفظه هللا. "والدي"إلى مىبع عصمي وقىتي من مان وال ًصال ٌسعى من أجل أن ًىير دزبي   العٍص

 .زحمت هللا عليه الطاهسة "جدي"إلى زوح 

 ."مىصىز " خيأالحياة  بتسامتإ وياإلى من أعط

 ."مىال"أختي الصغيرة  إلى 

 ."فاطمت" إلى صدًقتي

ت"ة هجاش هره املرلس إإلى الصدًقت التي زافقتني في   وعائلتها. "هىاٍز

 أساترتي النسام ومل زفقاء الدزاست.إلى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عماري شهرزاد



 

 

 التشكر
 

 على تىفيقىا إلعداد هرا العمل. الشنس والحمد هلل عص وجل

أتقدم بخالص شنسي إلى املشسفت الفاضلت ألاستاذة هشماوي فتيحت عن قبىلها إلاشساف على هرا 

 البحث، وعن سخائها بإزشاداتها وتىجيهاتها وبىصائحها القيمت.

لعمل شتراك في مىاقشت هرا الما أتقدم بالشنس إلى أعضاء لجىت املىاقشت على تفضلهم بقبىل إلا 

 املتىاضع وتقييمه.

 .ألادب العسبي والفىىن لما أتقدم بالشنس إلى مل ألاساترة وعمال مليت 

ب، أو بعيد في إعداد هرا املىضىع زاجيت من هللا  ل إلى مل من ساعدوي من قٍس وأتىجه بالشنس الجٍص

 عص وجل أن ًجاشيهم عني خير جصاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عماري شهرزاد



 

 

 إلاهداء

 

إلى أشرؾ سٌد الخلق، سٌد العرب والعجم حبٌبنا وشفٌعنا ٌوم  يثمرة جهد هديأ

 القٌامة دمحما علٌه أزكى الصالة والسالم.

لهما جناح الذل من الرحمــــــة"  واخفضوإلى من قال فٌهما الرحمـــــن:" 

 وقــــل ربــــــً ارحمهما كما ربٌانً صؽٌرا".

 فً أعمارهم داعٌن من المولى أن ٌحفظهم، إلــــــى األولٌاء الكرماء أطال هللا

طوال المشوار الدراسً،  ًورافقن ًإلى كل من ساندن يهدي ثمرة جهدأكما 

خاصة األستاذة الفاضلة هشماوي فتٌحة التً لم تبخل علٌنا بنصابحها وارشاداتها 

دب لجامعة عبد الحمٌد ابن ألوإلى كل أساتذة وطلبة كلٌة األدب والفنون قسم ا

ٌس خروبة.باد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفتاح هوارٌة



 

 

 الخشكر
 

الحمد والشكر هلل العلً القدٌر ،رب العرش العظٌم الذي أنار قلوبنا بنور الهداٌة 

وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأنار عقولنا بنور العلم ووفقنا على إنجاز هذا 

 العمل المتواضع.

إلى الوالدٌن الكرٌمٌن اللذٌن كانا السند والدعم لكل جهد مبذول ونسجل جزٌل 

رشاداته التً ٌسرت علٌنا إلى كل من أحاطنا بتوجٌهاته وإشكرنا وعمٌق تقدٌرنا 

الصعاب ومهدت السبٌل األستاذة الكرٌمة والمحترمة "هشماوي فتٌحة" كما نقدم 

المشوار الدراسً وإلى كل من ساهم  شكرنا إلى كل األساتذة الذٌن رافقونا خالل

 تمام عملنا هذا.إفً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفتاح هوارٌة
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 الشعر العربً المعاصر: نشأة

ولم تكن الثورة على  العربً لٌست بالقضٌة الجدٌدة فً العصر الحدٌث، قضٌة تجدٌد الشعر

 دب العربً.ألأسالٌبه أول ثورة عرفها تارٌخ ا

لى التجدٌد عرؾ منذ إن الثورة على التراث، والدعوة أفالمتصفح للتارٌخ العربً ٌجد 

لى ٌومنا هذا، وكان كل مرة ٌصطدم وٌواجه بطابفة إً من العصر الجاهل ءا  ابد عصور عدة

 من المحافظٌن الذٌن كانوا ٌقفون دابما فً وجه حركات التجدٌد.

العرب القدامى تعنً عدم الخروج عن الوزن الخلٌلً وهو كل  وكانت ماهٌة الشعر عند

هما تمام نألالوزن والقافٌة شٌآن الزمان فً تعرٌؾ الشعر العربً « ؾ كالم موزون ومقفى

تسم إفالشعر العربً  1.»لهام فً الشعر العربًإلٌحاء واإلحد عناصر اأالموسٌقى التً هً 

حاطت العرب أواحدا من أبرز المجاالت الفكرٌة التً « بالقداسة والمكانة المرموقة وكان

 2 .»والتجدٌد تصطدم بصد منٌع من المحافظة بهالة من القداسة جعلت كل رؼبة فً التؽٌٌر

المحافظة على هذا الشعر وحماٌته، ظهرت حركات تمرد ومحاوالت تجدٌدٌة  طارإوفً  

بداعٌة إففً الشعر الجاهلً نفسه، نجد بذورا قوٌة لحركة « وٌتجلى ذلك فً قول أدونٌس

تشهد الحركة فً شعر الصعالٌك خصوصا وخرجت على القبٌلة، وقٌمها السابدة وتتمثل هذه 

نما كانت إو ولم تكن هذه الحركة خروجا وحسب رفة ابن العبد،لها قصابد ألمرئ القٌس وط

 3 .»ان تطرح بدٌال جدٌدأتحاول 

ٌن شهدت القصٌدة العربٌة أكما برزت بوادر التجدٌد الشعري مع بداٌات العصر العباسً، 

نسان العربً من الحٌاة إلنتقال اإ دتحوالت عدٌدة و محاولة لتؽٌٌر عمود الشعر وهذا كان بع

ستجابة لمتطلبات عصرهم. ومن بٌن هإالء الشعراء اللذٌن ثاروا إٌّة والحضارٌة وهذا البدو

على القصٌدة القدٌمة أبى نواس الذي حاول أن ٌسخر من بكاء المعاصرٌن له على بقاٌا 

ال تربطه أي  لّدعتباره شاعر موإطالل، وقد أعرض على وصفها والبكاء علٌها بألالدٌّار وا

 اة الجاهلٌة، وفً هذا الصدد ٌقول:عاطفة بمعالم الحٌ

 اْنَس َرْسَم الدٌاِر ثم الَطلُوال                           واْهُجْر الَرْبَع دَاِرس ا وَمحٌال

 هل رأٌَت الدٌاَر ردَّْت َجَوابا                         وأجابت لذي سُإاٍل سُإوالَ 

ٌُْن ِدٌٍك                 ٌْطرُء الهمَّ طعُمها والَضلٌال            َواشربنها كؤنَّها َع
4

 

 

 

                                                           

بشٌر خلدون، الحركة النقدٌة على أٌام ابن رشٌد المسٌلً، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع،  1- 

 .134، ص1981الجزابر،ط، 
آمال دهنون، تحوالت القصٌدة العربٌة، مجلة مخبر، أبحاث فً اللؽة واألدب الجزابري، العدد  -2

 .2، ص 2009الخامس، مارس 
 .16، ص 1983، 4العودة، بٌروت، ط، دار 1أدونٌس، الثابت والمتحول، ج -3
 .498أبى نواس، دٌوان، دار صادر، بٌروت، د.ط، د.ث، ص  -4
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وابل الذٌن حاولوا التجدٌد فً الشعر، وهذا ما أشار ألأما الشاعر بشار بن الذي اعتبر من ا

 1  .»أعطى اللّؽة أبعادا مجازٌة، وتصوٌرٌة ؼٌر مؤلوفة«إلٌه أدونٌس حٌن قال عنه: 

 وٌقول فً هذا المقطع:

 بالحمى                 و بالّسلول والخطً حمٌر ثعالبه وَجٌٌش كُجنحِ الّلٌل ٌرِجؾ

 ؼَّذونا لَهُ والشَّمُس فً خذِر أمها                   تُطالعنا، والطَُّل لم ٌجر ذاببه

ٌضرُب بذوق الموت من ذاق طعمه               وتدرك من نجى الفرار مثالبه
2

 

ت لهذه األبٌات فٌها المثٌر من التجدٌد إذ تشبعت بؤبعاد فلسفٌة واضحة، واشتم فمضمون

 صورته بالتعقٌد مثل التشبٌه المركب الذي اشتهر به.

ونفس األمر بالنسبة ألبً تمام الذي شكل شعره نقطة تحول هامة فً مسار الشعرٌة العربٌة 

مجال الفكر والتؤمل الجمالً وٌقول  نفعال والتعبٌر التلقابً إلىإلذ نقل الشعر من مجال اإ

 فً هذه األبٌات:

 هتكت ٌد االحزان ستْر عزابً                   هتَْك الصباح دُجنَةَ الَظلماءِ 

فكؤنما قلبً بمخلب طابر                         وكؤنما عللتُه بطالءِ 
3

 

صٌاؼة ولكن هذا أبً تمام حاول التمرد على عمود الشعر، وعلى طرٌقة القدماء فً ال

التمرد لم ٌكن سوى ومضان سرعان ما انطفؤت، إذ كانت مإقتة عارضة.
4

 

ظل الشعر العربً فً فترة ما قبل النهضة ٌدور فً حلقة ضٌقة من الموضوعات ال تمس 

أو  ال روح الشعر وال حٌاة الناس، فترة اصطلح علٌها بعض النقاد شمٌة عصر الضعؾ

 نحطاط .إلا

انت عمٌقة بٌن عالم عربً ؼابت عنه كل مظاهر الحٌاة والعقالنٌة وبٌن الشك أن الّهوة ك

 عالم عربً كان مزدهر بالعلمٌة والتوجهات الجدٌدة.

ساسٌة التً رفعت العرب إلى محاولة ألوربٌة من بٌن العوامل األومن الشابع أن النهضة ا

اٌة النهضة فً ولى لبدألور اذجالن أاحداث نهضة فً مجتمعهم، لكً ٌتقدم وٌتطور، و

 العالم العربً ٌبدأ من القرن التاسع عشر وٌمتد حتى القرن العشرٌن، بعد تعرض الدول

 وربً الؽاشم.ألستعمار اإلإلى سٌطرة وهٌمنة ا ةالعربٌ

 وهذه النهضة ظهرت لعوامل عدة أهمها:

 حتكاك تمثل فً حملة نابلٌون * إلوهذا احتكاك بالغرب الوافد: إلا -أوال

Bonapart Napiléon  ٌقضة  على التً تعتبر صدمة ساعدت 1798على مصر عام

العالم العربً ودفعته إلى السٌر نحو التقدم، فاهتز الشرق وانبهر بالعالم الجدٌد، وعن طرٌق 

 طلع العرب على منجزات أوربا ومخترعتها الحدٌثة.إهذه الحملة 

                                                           
 .16، ص 4، دار العودة، بٌروت، ط3أدونٌس، الثابت والمتحول، صدمة الحداثة، ج -1
 .362بشار بن برد، الدٌوان، شرح مهدي دمحم ناصر الدٌن، دار الكتب العلمٌة، لبنان، ص  -2
 .12، ص 1986دٌوان أبً تمام، مكتبة الطالب وشركة الكتاب اللبنانً، بٌروت، د.ط  أبً تمام، -3
ٌنظر: د. دمحم زكً العشماوي، أعالم األدب العربً الحدٌث واتجاهاتهم الفنٌة، دار المعرفة الجامعة،  -4

 .50، 49جامعة االسكندرٌة مصر، ص ص 
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بواب ألت الدول العربٌة فتحت ابعدما ضعفت وهزل وربً للدول العربٌة:ألحتالل اإلا -ثانٌا

وربً فٌها مثل الؽزو ألستعمار اإلنتشار اإأمام أوربا للسٌطرة على البالد العربٌة أدى إلى 

ستعمار إلسرابٌل لفلسطٌن، وبسبب هذا اإنجلٌزي لمصر، واحتالل إلالفرنسً للجزابر وا

تجاه نحو التقدم إلوما أحدثه من تخلؾ وتجزبته أدى إلى رؼبته فً التحرر من هٌمنته، وا

والتطور.
1

 

ٌتمثل فً تلك البعثات التً قام بها العرب نحو الؽرب  البحث واستراد المعرفة: -ثالثا

علٌها اسم البعثات العلمٌة وتعد هذه البعثات من أهم العوامل الفكرٌة التً ساعدت  قوٌطل

على الحضارة الؽربٌة، وعامل لنقل العلوم والصنابع. نفتاحإلالمفكرٌن والفالسفة فً ا
2

 

: ظهور مجموعة من هتمام بالفنون عامةإلظهور حركة التألٌف والترجمة وا -رابعا

دباء الكثٌر من الرواٌات التارٌخٌة ألالجرابد والمجالت خاصة فً األدب العربً، فؤلؾ ا

رابد والمجالت خاصة فً األدب ها فً الجوها من اللؽات األجنبٌة ونشرلوخالقٌة نقألوا

وبرز أٌضا العناٌة بالتمثٌل بعد أن كان شابعا فً أوربا، وأنشؤت مسارح فً « العربً،

بٌروت والقاهرة ودمشق، ثم ؼٌرها من المدن العربٌة، وتؤلٌؾ الفرق، وتؤسٌس المعاهد 

3.»الفنٌة
 

جنبٌة إلى اللؽة هتمت بترجمة الكتب األإوإضافة إلى هذا ظهرت مجموعة من الجمعٌات 

العربٌة، وهذا ما ساهم وبشكل كبٌر فً بلورة فكرة النهضة العربٌة.
4

 

جتماعٌة التً ساهمت، وبشكل كبٌر فً توعٌة إلهذه هً أهم العوامل السٌاسٌة والثقافٌة وا

لتحاق بركب الحضارة والتطور الذي عرفته المجتمعات إلالشعوب ودفعتهم بالنهوض وا

 األوربٌة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( تخرج من أكادٌمٌة بارٌس العسكرٌة، 1821 -1769* نابلٌون بونابرت عسكري وامبراطور فرنسً ) 

 بحملته على مصر، وتعتبر حملته بمثابة نافذة تقدم وتطور للعالم العربً  1798قام عام 

 ٌنظر: رإوؾ سالمة موسى موسى موسوعة أحداث وأعالم مصر والعالم.
 .23، ص 2004، 1سالمً بٌن النهضة والتجدٌد، دار الهادي، د.ب، طٌنظر: نعٌم بالل، الفكر اال -1
، 1987ٌنظر: علً المحافظة، االتجاهات الفكرٌة عند العرب، االهلٌة للنظر والتوزٌع، بٌروت، د.ط،  -2

 .205ص 
 .489حبور عبد النور، المعجم األدبً، ص  -3
  .214ٌنظر: المرجع السابق، ص  -4
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من هنا نقول أن القرن التاسع عشر كان بظهور تٌارات فكرٌة، ومذاهب أدبٌة تعددت 

فتباٌنت بذلك أشكالها التعبٌرٌة وآلٌاتها الفنٌة وفق «  مشاربها وتنوعت مرجعٌاتها الفكرٌة

أسس شعرٌة، ورأى فٌها أصحابها الفترة على حمل تجارب العصر الجدٌد التً تقوى 

ونظرا  للتطورات السرٌعة التً عرفها هذا العصر على  1.»حملهاشكال التقلٌدٌة على ألا

نسان العربً نفسه أمام أسباب إلجتماعٌا، سٌاسٌا، فكرٌا وثقافٌا، وجد اإصعدة ألجمٌع ا

تجدٌد ٌعترؾ أن لكل زمن خصوصٌة، وأن الفن «عالم التجدٌد لفرضت علٌه وجوبا الولوج 

ٌارات العصر وفكره فٌقتحم عالمه الخاص كاإلنسان ٌعٌش فً عالم متؽٌر ٌتحرك وفق ت

  2.»دون اخالل باألصول

برزت حركة التجدٌد فً العصر الحدٌث مع رابد االحٌاء محمود سامً البارودي وأبو 

القاسم الشابً، وٌرى معظم النقاد المعاصرٌن وخاصة أدونٌس أن محمود سامً البارودي 

قدمٌن ألصره جدٌدا  وكانت محاكاته افكان شعره فً ع«ول ألهو رابد النهضة وشاعرها ا

فصٌاؼة  3.»القول على مثالهم جدٌدة جدٌدة، وكانت معارضته إٌاهم جدٌدة، وكانت رٌاستها

 محمود سامً البارودي للشعر كنت نموذجا للتجدٌد فً عصره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
كاملً بلحاج، أثر التراث الشعبً فً تشكٌل القصٌدة العربٌة المعاصرة )قراءة فً المكونات  -1

 .12، ص 2004واالصول( من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د.ط، 
 .157دمحم زكً العشماوي، اعالم االدب العربً الحدٌث واتجاهاتهم الفنٌة، ص -2
، صدمة الحداثة وسلطة 4االبداع واالتباع عند العرب، ج أدونٌس، الثابت والمتحول، بحث فً -3

 .41، ص 2002، 8الموروث الشعري، دار الساقً، بٌروت، لبنان، ط
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ة، لتظهر ندلسٌألستمرت حركات التجدٌد فً البروز مع ظهور الرابطة القلمٌة والعصبة اإ

بعد ذلك مدرسة المهجر على ٌد كل من جبران خلٌل جبران وعلٌه أبو ماضً، ومٌخابٌل 

نعٌمة، ورأى أدونٌس فً دراسته لشعر المهجر بوصفه مإسسا للحداثة ورابدا أولٌا فً 

التعبٌر عنها.
1

 

فٌة تمردهم على القٌود الشكلٌة وتجدٌدهم فً الوزن والقا ووما ٌمٌز شعراء هذه المدرسة ه

ولعل أبرز الثابرٌن على القدٌم جبران خلٌل جبران، والذي  «وٌشٌر أدونٌس دابما بقوله 

.ٌرى بؤن الشعر حلقة وصل بٌن الشاعر والعالم
2

ونظرا  للتطور الحاصل فً الدول  

جنبٌة ما كان للمثقفٌن العرب سوى الولوج إلى العالم العربً ومعرفة ثقافتهم وحضارتهم ألا

وربٌة والتعرؾ على التجارب الشعرٌة أللفنٌة، فسعوا إلى إتقان اللؽات ابكل جوانبها ا

الشعر العربً المعاصر تحدٌدا  إجرابٌا بالثورة الشكلٌة  وٌحدد النقاد مرحلة« فٌها

والمضمونٌة التً رسمت معالم الكتابة وأفقها بعد النصؾ الثانً من القرن العشرٌن، أي 

من خالل مالحظة تلك التؽٌرات التً المست القصٌدة  بعد الحرب العالمٌة الثانٌة وذلك

3.»المعاصرة
 

وباإلضافة إلى مدرسة المهجر، قامت ثورة تجدٌدٌة أخرى وهً حركة جماعة الدٌوان 

ن الذاتٌة والمشاعر عأبولو الشعرٌة التً كان شعرهم إفصاحا عن اإلنسانٌة وتعبٌرا  

والبحور والتحرر من القافٌة الموحدة أما الفقرة النفسٌة، ومن مبادبها التنوٌع فً القوافً 

الشعر العربً الحدٌث، فقد كانت على ٌد نازك المالبكة وآخرون  النوعٌة التً شهدها

 بابتداع قصٌدة تفعٌلٌة )الحرة(.

خاضت القصٌدة العربٌة فً ثوراتها تجارب عدٌدة فً محاولة للوصول إلى مفاهٌم وصور 

ستجابة إالشعر الجدٌد، فالتجدٌد فً القصٌدة العربٌة كان موسٌقٌة تتناسب مع مفاهٌم 

لظروؾ وعوامل، أدرك من خاللها الشاعر المعاصر أن األسلوب القدٌم بطرٌقة الملتزمة 

ستٌعاب المفاهٌم الشعرٌة الجدٌدة، وهذا ما ٌإكده الشاعر إوبشكله القدٌم لم ٌعد قادرا على 

 طلب منا شكال  جدٌدا  له القدرة على مواكبةعبد المعطً حجازي لنا، فالوضع الراهن ٌت

أن التؽٌٌر قد مس كل شًء فً حٌاتنا. ومادامت « نسان فً الفن والحٌاة، فٌرى إلتطلعات ا

   4.»األشٌاء تتؽٌر فال مناص من أن تتؽٌر الرإٌا تبعا لذلك وتنبثق القصٌدة الجدٌدة

 

 

 

                                                           
 .146، ص المرجع السابقٌنظر:  -1
 .16، صدمة الحداثة، ص 3أدونٌس، الثابت والمتحول، ج -2
لمعاصرٌن أدونٌس ونزار الخطاب الشعري والموقؾ النقدي فً كتابات الشعراء ا، حبٌب بهرور -3

 .2ص ،2007-2006ات، جامعة منتوري قسنطٌنة، القبانً أ نموذجا، رسالة دكتوراه، كلٌة اآلداب واللؽ
 أحمد عبد المعطً حجازي، القصٌدة الجدٌدة وأوهام الحداثة، مجلة ابداع، العدد التاسع، سبتمبر  -4

 .8، ص 1985
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ومن ثمة تؽٌرت الموسٌقى الداخلٌة للنص التً كان الشعر القدٌم ٌقوم علٌها، ألن الشعراء  

ولعل أهم ما « وجدوا أنفسهم مجبرون بالنهوض باألدب العربً إلى مستوى األدب العربً 

ٌتمٌز به الشعر الجدٌد هو تراكٌبه وصورة الشعرٌة الخاصة به والتً تقّرب به من الشعر 

   1.»صراألوربً المعا

فالدعوة إلى التجدٌد كان ورابها عوامل تبناها الشاعر العربً المعاصر للولوج إلى عالم 

 درجة العلمٌة.الالقصٌدة الجدٌدة رؼبة منه أن تكون قصابده عربٌة هادفة تصبو إلى 

فمن ٌتؤمل الشعر فً هذا العصر ال ٌمكن أن ٌفوته مقدار ما فٌه من تعدد المدارس وتنوع 

والتجارب ومحاوالت فً التجدٌد كانت وال تزال نشطة حتى الٌوم. األسالٌب
2

 

د علٌه وإثباته هو أن الشعر العربً المعاصر طرأت علٌه تحوالت ٌوأخٌرا ما ٌمكن التؤك

كانت نتٌجة لتحوالت العصر، فهناك عالقة وطٌدة بٌن الحٌاة الثقافٌة والحٌاة االجتماعٌة كما 

ا إلى تجاوز الثبات الذي ٌعنً الموت، وٌعتبر النقاد أن الشعر أن التجدٌد بطبٌعته ٌسعى دابم

 نتهى إلٌها الشعر العربً القدٌم.إالحر وقصٌدة النثر هً المحصلة التً 

                                                           
 3. عدد19بٌن التقلٌد والثورة، مجلة علم الفكر، مج دمحم مصطفى بدوي، الشعر العربً الحدٌث  -1

 .84دٌسمبر، ص  -نوفمبر -أكتوبر
 .84ٌنظر: المرجع السابق، ص  -2



 

 

 

 

 

 

 .مفهوم األسلوبالمبحث األول: 

 .مفهوم األسلوبٌة ونشؤتهاالمبحث الثانً: 

إتجاهات األسلوبٌة وعالقتها بالعلوم المبحث الثالث: 

األخرى.
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 .األسلوب واألسلوبٌة ونشأتها اهٌةمالفصل األول: 

 .مفهوم األسلوب: األول المبحث

 .عند العرب ـأوال

 القدامى. .1

 أـ لغة:

بن منظور سلب: سلبه الشًء ٌسلبه وسلبا واستلبه إٌاه، إلسلوب فً لسان العرب ألاجاء 

جل سالبة أٌضا االستالب سلبوت، فعلوت رجل سلبوت وامرأة سلبوت كرجل وكذلك ر

ٌسلب وفً التهذٌب: ما ٌسلب به والجمع أسالب وكل شًء على  اإلخالس. والسلب ما

اإلنسان من اللباس فهو سلب والفعل سلبته أسلبه إذا أخذت سلبه وٌقال للسطر من النخٌل 

الفن أسلوب وكل طرٌق ممتد فهو أسلوب واألسلوب الطرٌق تؤخذ فٌه واألسلوب بالضم 

 إذا كان سلوب كذاأه وإن أنفه لفً وٌقال أخذ فالن فً أسالٌب من القول أي أفانٌن من

.مبتكرا
1

 

أما فٌروز أبادي فً قاموسه المحٌط ٌقول:" سلبه سلبا: اختلسه كاستالبه ورجل وامرأة 

والسلٌب  وامرأة سالب والسلبوتسلبوت وسالبة والسلٌب: المستلب العقل ج: سلبً وتافه 

ومسلب وسلب: مات ولدها وألقته لؽٌر تمام ج: سلب وسالبب وقد اسلب فهً مسلب 

وشجرة سلٌب سلبت ورقها وأؼصانها والسلب السٌر الحقٌق واألسلوب: الطرٌق وعتق 

."األسد والشموخ فً األنؾ
2

 

بمعنى أن كلمة األسلوب تطلق على الطرٌق الممتد أو السطر من النخٌل فً معناها أو 

 .مدلولها أما من الناحٌة الخطابٌة أو الفنٌة فهً مجموعة أفانٌن عند ابن منظور

 ب ـ اصطالحا: 

 هـ" 471ـ عبد القاهر الجرجانً: "ت 

ورد مصطلح األسلوب عند الجرجانً من خالل حدٌثه عن موضوع االحتذاء فٌقول: 

ه أن ٌبتدئ الشاعر فً وتقدٌره وتمٌٌز"واعلم أن االحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر 

معنى له وؼرض أسلوبا واألسلوب الضرب من التنظٌم والطرٌقة فٌه فٌعتمد شاعر آخر 

إلى ذلك األسلوب فٌجًء به شعره فٌشبهه بمن قطع أدمٌه نقال على مثال نعل قد قطعها 

.صاحبها فٌقال قد احتذى على مثال"
3

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .225، ص 7م، ج2004، 3ابن منظور: لسان العرب: مادة سلب، دار الصادر بٌروت، ط -1
 . 627م، ص 2009، 4فٌروز أبادي: قاموس المحٌط: دار المعارؾ، بٌروت، ط -2

.361م، ص 1978عبد القاهر الجرجانً: دالبل اإلعجاز: دار المعارؾ بٌروت، دط،  - 3
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 هـ"808ت " بن خلدون:إـ 

مقدمته عن األسلوب: "فاعلم إنها عبارة عندهم على المنوال الذي ٌقول ابن خلدون فً 

وال ٌرجع إلى الكالم باعتبار إفادته أصل  ،ٌنسج فٌه التراكٌب أو القالب الذي ٌفزع فٌه

وال باعتباره افادته كما المعنى عن خواص التراكٌب  ،المعنى الذي هو وظٌفة اإلعراب

كما استعمله العرب فٌه الذي هو وظٌفة  ،بار الوزنالذي هو وظٌفة بالؼٌة والبٌان ال باعت

إنما ترجع إلى صورة ذهنٌة  ،فهذه العلوم الثالثة الخارجة عن الصناعة الشعرٌةالعروض 

وتلك الصورة ٌنتزعها الذهن  ،للتراكٌب المنتظمة كلٌة باعتبار انطباقها على تركٌب خاص

ثم ٌنتقً التراكٌب  ،قالب والمنوالمن أعٌان التراكٌب وأشخاصها وٌصورها فً الخٌال كال

كما ٌفعله البناء فً  ،الصحٌحة عند العرب باعتبار اإلعراب والبٌان فٌرصها فٌه رصا

بمقصود الكالم  ،تسع القالب بحصول التراكٌب الوافٌةالقالب أو النساج فً المنوال حتى ٌ

وٌقع على الصورة الصحٌحة باعتبار ملكة اللسان العربً فٌه فإن لكل فن من الكالم 

".أسالٌب تختص به وتوجد فٌه مختلفة
1

 

من خالل تعرٌؾ ابن خلدون نرى أنه ٌوضح لنا بؤن هناك فرق بٌن العلم والفن فً تكوٌن 

دور فعال فً اصطالح الكالم األسلوب، فالعلوم النحوٌة والبالؼٌة وعلم العروض لها 

أما من ناحٌة اقتناء األسالٌب الفنٌة للكالم ٌكون حسب  .والنثرومطابقته لقوانٌن النظم 

أي ٌرتبط بفصاحة  ،قدرات الفرد البالؼٌة التً تختلؾ من فرد آلخر فً عملٌة التبلٌػ

ذوق والمرانة اللسان كما ٌرتبط األسلوب بالصورة الذهنٌة التً تمؤل بها النفس وتطبع ال

وقراءة األدب الجمٌل، فالصورة الذهنٌة تعتبر طرٌق من طرق التعبٌر التً ٌسلكها 

 المتعلم.

 المحدثٌن: عند  .2

 ـ أحمد الشاٌب:

سلوب والبحث فً ألهم المحاوالت فً دراسة اأٌعتبر أحمد الشاٌب" األسلوب" من 

 مجاالته وٌظهر هذا من خالل تعرٌفاته المختلفة.

و حوارا أو تشبٌها أو مجازا أو كناٌة أو تقرٌرا أو أفن من الكالم ٌكون قصصا  ـ األسلوب

 حكما.

فاظ وتؤلٌفه بالتعبٌر بها عن لألـ األسلوب طرٌقة الكتابة أو طرٌقة اإلنشاء أو اختٌار ا

المعانً قصد اإلٌضاح والتؤثٌر".
2

 

ظ بؽرض التؤثٌر ااأللففؤحمد الشاٌب ٌقصد من تعرٌفه لؤلسلوب أنه طرٌقة فنٌة فً اختٌار 

 فً المتلقً.
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 ـ أما عبد السالم المسدي:

والخطاب فٌقول: "إذا  المخاطب، المخاطب،ٌرى أن األسلوب ٌرتكز على أسس ثالثة 

فحص الباحث ما تراكم من تراث التفكٌر األسلوبً وشقه بمقطع عمودي ٌخرق طبقاته 

المخاطب، المخاطب ولٌس من على ركح ثالثً دعابمه هً الزمنٌة اكتشؾ أنه ٌقوم 

سلوب إال اعتمدت أصولٌا إحدى هذه الركابز الثالثة المتعاضدة ألنظرٌة فً تحدٌد ا

متفاعلة".الو
1

 

فهنا عبد السالم المسدي بٌن لنا أن األسلوب ٌنبنً على عناصر أساسٌة تعد إحدى بنٌات 

 األسلوب وهً الخطاب، المخاطب، المخاطب.

ما ٌطلعنا فً اعتماد التفكٌر األسلوبً على المخاطب تعرٌؾ  أول" كما ٌقول أٌضا:

لنمط التفكٌر عند صاحبه تتطابق فً هذا المنظور ماهٌة  األسلوب بؤنه قوام الكشؾ

 سلوب مع نوعٌه الرسالة اللسانٌة مبلؽة شكال ومادة".ألا

فً  "لعل ماهٌة األسلوب تتحدد بنسٌج الروابط بٌن طاقتٌن تعبٌرٌتٌن وٌضٌؾ قابال:

الخطاب األدبً، طاقة اإلخبار وطاقة التضمٌن".
2

 

الخطاب األدبً الذي ٌعتمد على كٌفٌة بناء الخطاب من خالل ومعنى هذا أن األسلوب هو 

 وظٌفة اإلخبار وكٌفٌة تضمٌنها.

 .ثانٌا :عند الغرب

 .ـ عند القدامى1

ند الؽرب األسلوب عقرن الخامس عشر وقد ورد دأ استعماله منذ الب  le styleاألسلوب

تٌنً قرٌب من شة او القلم وٌالحظ أن األصل الالٌعنً الرStylusٌمن االصل الالتٌنً

بالفرنسٌة حدٌثا على نوع من  styleنطقا وكتابة وٌطلق لفظ   stulosاللفظة اإلؼرٌقٌة

اإلبر الخاصة تستعمل كوسٌلة لتسجٌل الصوت فً آالت تسجٌل إلٌكترونٌة، كما قٌل أن 

وب فً كتب البالؼة الٌونانٌة القدٌمة ٌعد احدى وسابل إقناع الجماهٌر فكان ٌندرج األسل

تحت علم الخطابة وخاصة الجزء الخاص باختٌار الكلمات لمقتضى الحال.
3

 

كما ٌرى أرسطو أن األسلوب فً معانٌه ٌحمل ؼاٌة اإلقناع إما بالمحاكاة الفنٌة فً الشعر 

لتً تقوم على وظٌفة اإلقناع فً مجال الفن وإما المسرحً والملحمً وهً المحاكاة ا

اإلقناع بالتعبٌر المباشر فً الخطابة وما ٌلتحق بها.
4
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 عند المحدثٌن:   -2

أن األسلوب ظاهرة تتعلق بالكالم حٌث ٌقوم المتكلم باختٌار  السوسرٌة اللسانٌاتترى 

مواقفه الكالمٌة سواء كانت اختٌارا واعٌا ومقصودا أي أنه بداعً القصد أو اختٌار ذو 

نتاج إمة ٌمكن ثعدول عفوي وبسٌط وهو األسلوب العفوي الكالمً الفردي عن اللؽة ومن 

مواقؾ لؽوٌة خاصة بناء على ذلك العذول.
1

 

عنى هذا أن اللسانٌات الحدٌثة ترى أن األسلوب هو تلك المواقؾ الكالمٌة سواء كانت وم

 نتاج للمخاطب.عن عذول قصدي أو عفوي التً تنتج الخطاب اللؽوي إلٌصال هذا ال

 "بوفون" كما أرجعت اللسانٌات الحدٌثة فً تعرٌفها لؤلسلوب إلى العالم اللؽوي الفرنسً

األسلوب هو الشخص".صاحب المقولة الشهٌرة "إن 
2

 

نتاج األدبً ٌعكس نفسٌة وعقلٌة الكاتب، أي ومعنى هذا أن األعمال األدبٌة أو باألحرى اإل

م ٌهو من ٌرسم القاألسلوب هو اإلنسان نفسه أو بمعنى آخر نقول أن التفكٌر الحً للكاتب 

 الجمالٌة داخل النص وهذا ٌختلؾ منفرد آلخر. 

أن األسلوب قوة ضاؼطة تتسلط على حساسٌة القارئ وذلك من خالل  "رٌفاتٌر" كما ٌرى

نتباه إلٌها بحٌث أن اإلؼفال عنها إلإبراز بعض عناصر سلسلة الكالم وحل القارئ على ا

ٌشوه النص وإذا حللها وجد لها دالالت تتمٌز بها خاصة بما ٌسمح أن الكالم ٌعبر 

.واألسلوب ٌبرز
3

 

ثر داخل ألالتً تشكل المٌول والنزعات هً األدوات اللؽوٌة أي نفسٌة الكاتب التً تحمل ا

 النتاج األدبً.
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 .: مفهوم األسلوبٌة ونشأتهاالثانً المبحث

 سوسٌر يدستحدثها إتً ال نبثقت من المفاهٌم اللسانٌةإتعد األسلوبٌة فرع من اللسانٌات 

تلمٌذه شارل بالً المإسس األول لهذا وٌعد  وخاصة ثنابٌة اللؽة والكالم "الدال والمدلول"

جراءات التً ترتبط على نحو وثٌق إلالعلم وٌمكن تعرٌؾ األسلوبٌة بؤنها مجموعة من ا

ستشعارٌا ٌتحسس البنى األسلوبٌة  فً النص.إفٌما بٌنهما بحٌث تإلؾ نظاما 
1

 

لؽوٌة بالدراسات الومعنى هذا أن األسلوبٌة ولٌدة رحم اللسانٌات الحدٌثة فهً لحقت 

 والنقدٌة.

ول لهذا العلم من خالل كتابه "بحث فً أل" المإسس ا1947ـ 1865"شارل بالىٌعد 

سلوبٌة الفرنسٌة التً تهتم بدراسة القٌم التعبٌرٌة والقصدٌة" كانت جهود شارل بالً ألا

وٌعود له الفضل فً الكثٌر  سانٌاتلالمتؤثرة بؤستاذه العالم اللؽوي دي سوسٌر واضع علم 

من األفكار التً تعد جوهر الدرس اللسانً الحدٌث والمعاصر على حد سواء كدعوته 

جتماعٌة وأنه نتٌجة لعملٌات متواصلة إولى ظاهرة ألللتفرٌق بٌن اللؽة والكالم واعتبار ا

 للكالم عبر الزمن، كما ٌرى أن األسلوبٌة درس واقع لؽوي من ناحٌة المضامٌن أي

على الحساسٌة. كما تدرس والوقابع اللؽوٌةتدرس الواقع المعبر عنها لؽوٌا 
2

 

أي أن األسلوبٌة هً الواقع المعاش الذي ٌعبر عنه فً شكل مضامٌن وجمالٌات تحكم  

 النص األدبً.

عتمادها إكما ٌرى بعض الباحثٌن أن األسلوبٌة تتحدد بكونها أحد فروع علم اللؽة إال أن 

خاصة تمٌزها عن سابر فروع الدراسات اللؽوٌة، فاألقرب إلى المنطق على وجهة نظر 

 بإمكانٌاتها عتبارها علما مساوقا لعلم اللؽة ال ٌعنى بعناصر اللؽة من حٌث هً، بل إ

نفسها لعلم اللؽة.سلوب أقساما ألالتعبٌرٌة وعلى هذا األساس تكون لعلم ا
3

 

علم اللؽة النظري حٌث تحتل مكانتها أن األسلوبٌة فرع من  "لب نرشبرند "كما ٌرى  

بجانب النظرٌة النحوٌة فالذي ٌناظر النظرٌة األسلوبٌة فً داخل علم اللؽة التطبٌقً إنما 

هو البحث األسلوبً وٌستنبط هذا المجال من النظرٌة األسلوبٌة.
4
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ات النص وفً األخٌر نستنتج أن األسلوبٌة ولٌدة رحم علم اللؽة الحدٌث وذلك لفهم معطٌ

وفً هذا الصدد نقول أن شارل بالً ابتكر مصطلح األسلوبٌة وهو مصطلح كان محل 

بحث الدارسٌن فً حقل الدراسات اللؽوٌة والنقدٌة، فكان بالً ٌقصد بهذا المصطلح دراسة 

والمظاهر التعبٌرٌة داخل األعمال األدبٌة من كل لؽة وهذا ٌعتمد على التفرقة بٌن األدوات 

فالجانب المنطقً من اللؽة أي التعبٌر عن  منطقٌة للؽة والخصابص العاطفٌة،الخصابص ال

األفكار من خالل توصٌل الحقابق فً ذاتها أمر تجرٌدي ال ٌتحقق فً لؽة ال ٌصنعها 

العلم، فهً ؼٌر كاملة، أما التفكٌر الحً ذو مادة أخرى تختلؾ عن األفكار المحضة إنها 

اللؽة الفعلٌة.
1

 

 .تجاهات األسلوبٌة وعالقتها بالعلوم األخرىإل: االثالث المبحث

 تجاهات األسلوبٌة:إلا *

تضاح الرإٌة حول مفهوم األسلوب واألسلوبٌة أصبح ممكن الحدٌث عن توجهات إبعد  

عتمادها التحلٌل األسلوبً ٌقول منذر عٌاشً:" إذا صار إاألسلوبٌة والطرق التً ٌمكن 

تجاه خاص وهو الدرس األسلوبً إاألسلوبٌات العامة وتجاه عام هو دراسة إلؤلسلوب 

ثم نشؤت عن ستقاللها كعلم ضمن الدراسات اللسانٌة إالخاص بلؽة من اللؽات فٌعزز هذا 

نشؤه سوسٌر فً بداٌة هذا القرن أستفاد معظمها من الدرس اللسانً الذي إ ذلك مدارس

األسلوبٌة النفسٌة، األسلوبٌة البنٌوٌة، األسلوبٌة التعبٌرٌة، أسلوبٌة الفرد أو نذكر منها: 

وتفرعت هذه المدارس إلى مذاهب تدرس األسلوب صوتا  إلخاألسلوبٌة اإلحصائٌة .....

حصاءات لتستفٌد من األسلوبٌة من مناهج التحلٌل اللسانً ومستوٌاته.إو،صرفا ونحوا 
2

 

 : أ ـ األسلوبٌة التعبٌرٌة

عبٌرٌة وتدرس هذه األخٌرة عالقات الشكل مع ٌعد شارل بالً هو رابد األسلوبٌة الت 

وهً تتناسب مع تفكٌر القدماء وهً ال تخرج عن إطار اللؽة أو عن الحدث  ،التفكٌر

وهً تنظر إلى البنى و وظابفها داخل النظام اللؽوي وبعد هذا  ،اللسانً المعتبر لنفسه

راسة المعانً أي أنها ال تهتم باألثر الداللً وتتعلق بعلم الداللة أو بد ،اعتبرها وصفٌة

عالقة بهذا بدء باللؽة كؤداة تعبٌرٌة وتتناول تحلٌل كل ماله  ،تخرج عن إطار األثر

براز دور العالقات التً تربط بٌن الشكل إوالدرس فً األسلوبٌة التعبٌرٌة، ٌقوم على 

ؽة من اللؽوي والتعبٌر الوجدانً المتضمن فٌه ولكنها ال تتجاوز فً الوقت نفسه حٌز الل

تصالٌة إلستعمال الناس له فً حٌاتهم اإحٌث هً حدث لسانً لخطاب نفعً ٌنجلً فً 

الٌومٌة وتحدٌد نظرتها إلى النص فً البحث عن البنى اللؽوٌة ووظابفها داخل النظام 

اللؽوي.
3
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المضمون الوجدانً، العاطفً، التؤثٌري وكانت أسلوبٌة بالً وصفٌة  فؤسلوبٌة بالً أساسها

فراد رؼم ألشتؽلت بالوصؾ اللؽوي للحدٌث الٌومً الدابر بٌن مجموعة من اإ"ألنها 

بساطة هذا الخطاب الخالً من اإلبداعٌة ولم تخرج عن وصؾ محددات اللؽة، وربطها 

بالوعً والجانب النفسً ٌخضع للتحلٌل مادام أن اإلنسان تحكمه العالقات الوجدانٌة 

ي".نفعالٌة فً التعامل واألداء اللؽوإلوا
1 

 ب ـ األسلوبٌة النفسٌة: 

من رواد هذا االتجاه فً البحث األسلوبً نجد األلمانً لٌو سبٌدزر فً مإلفه " دراسة فً 

األسلوب" فهو ٌهتم بالذات المبدعة وخصوصٌة أسلوبها وٌركز على شخصٌة المإلؾ فً 

 انطالقا من: وذلك من خالل كتاباته وأسلوبه فً التعبٌر و طرٌقته فً التفكٌر  ،حد ذاتها

" فاألسلوب خصوصٌة شخصٌة فً التعبٌر والتً من خاللها تتعرؾ على الكاتب، وذلك 

." من خالل عناصر متعددة تعمل على تكوٌن هاته الشخصٌة الذاتٌة
2

 

تذهب األسلوبٌة النفسٌة من خالل طرحها فً مقاربة النص، إلى أن علم األسلوب قادر 

الكالم من أسالٌب أصٌلة تتوفر على عناصر الفرادة على إدراك كل ما ٌتضمنه فعل 

أوجدتها طاقة خالقة منبثقة من نفس مبدعة وتفرده فً اإللقاء، وقدرته على القول وتمكنه 

ب، وهذا تاالنفسٌة وكؤنها دراسة ذاتٌة للمبدعٌن والك من التعبٌر. وبذلك قد تكون األسلوبٌة

 الالت.ستنطاق لؽة النص وما تحمله من دإٌعتمد على 

 ج ـ األسلوبٌة البنٌوٌة "الوظٌفٌة":

الحدٌثة وخاصة علم  باللسانٌاتتنطلق هذه األسلوبٌة من النص كنسق لؽوي، وهذا بتؤثرها 

ٌحمله النص من دالالت واٌحاءات أي  الصرؾ والمعانً والتراكٌب وهذا لرصد ما

ه االدبٌة أي البنى وتراكٌبه المكونة له، وٌنطلق البحث االسلوبً من آثارمفردات النص 

 اللؽوٌة المشكلة للنص.

فؤكد على أن األسلوبٌة البنٌوٌة تقوم على تحلٌل  "رٌفاتٌر مٌشال"رابد هذا االتجاه 

الخطاب األدبً، والبحث األسلوبً البنٌوي ٌنطلق من مدى تناسق وتضافر البنى المشكلة 

نتاجا بسٌطا من العناصر المكونة، بل هو لآلثار داخلٌا لتكوٌن النص" ولٌس النص األدبً 

بنٌة متكاملة تحكم العالقات بٌن عناصرها قوانٌن خاصة بها، تعتمد صفة كل عنصر من 

العناصر على بنٌة الكل، وعلى القوانٌن التً تحكمه، وال ٌمكن أن ٌكون للعنصر وجود 

ٌمكن تعرٌؾ أي فٌزٌولوجً أو سٌكولوجً قبل أن ٌوجد الكل وعلى هذا األساس فإنه ال 

عنصر منفصل إال من خالل عالقته التقابلٌة او التضادٌة مع العناصر األخرى فً إطار 

 بنٌة الكل".

أكبر فً على عنصر المفاجؤة، فكلما ازدادت حدة المفاجؤة كان التؤثٌر  "رٌفاتٌر"كما ٌعتمد 

 نفس المتلقً فتعد هذه األخٌرة أحد مقومات هذه النظرٌة.

                                                           
ضٌؾ هللا، الوقابع األسلوبٌة وخصوصٌاتها فً قصٌدة العب النرد لمحمود دروٌش، قراءة  بشٌر -1

 . 40سمٌو أسلوبٌة، ص

.126ص01/ 1993رجاء عٌد: البحث األسلوبً معاصرة وتراث، دار المعارؾ، مصر،ط - 2 
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 اإلحصائٌة: د ـ األسلوبٌة 

تعتمد األسلوبٌة اإلحصابٌة على اإلحصاء الرٌاضً إلى عالم النصوص األدبٌة " إذ ٌهدؾ 

التشخٌص األسلوبً واإلحصابً إلى تحقٌق الوصؾ اإلحصابً األسلوبً للنص، لبٌان ما 

ٌمٌزه من خصابص أسلوبٌة"
1
. 

خالل بنٌتها  فكانت جهود األسلوبٌٌن اإلحصابٌٌن على دراسة النصوص اإلبداعٌة من

عدم تكرارها، كما عملت إلى إظهار خصابص اللؽة التً اعتمدها المشكلة لها ومراعاة 

 الكاتب. 

 من رواد هذا المنهج األسلوبً اإلحصابً فً الؽرب ٌمكن أن نقتصر األسماء التالٌة: 

  . "برنلدشبلز فً مإلفه " علم اللؽة والدراسات األدبٌة دراسة االسلوب والبالؼة 

 . "كراهام هاؾ " األسلوب واالسلوبٌة 

  . "جون كوهن "بنٌة اللؽة الشعرٌة 

وتتجلى األسلوبٌة اإلحصابٌة فً النقد العربً المعاصر، حٌث تتركز بٌن الترجمة والنقد 

العربٌة، ومن النقاد العرب األسلوبٌٌن الذٌن  التطبٌق على النصوص اإلبداعٌةومحاوالت 

 االتجاه: برزوا فً هذا 

 الهادي الطرابلسً.دمحم  

 ."سعد مصلوح فً كتابه" األسلوبٌة دراسة لؽوٌة إحصابٌة 

 ."صالح فضل" علم األسلوب مبادبه وإجراءاته 

  ."دمحم العمر" تحلٌل الخطاب الشعري 

أي  ،ومن هنا نخلص إلى أن األسلوبٌٌن درسوا من جوانب عدٌدة ومنها السٌاق اإلجتماعً

تسعى إلى رسم مبنى األعمال األدبٌة، ومعنى هذا أن أن المجتمع أحد المإثرات التً 

نواة المجتمع، واإلبداع ٌكون من رحمه، وكذلك لم ٌؽفلوا عن الجانب التركٌبً المبدع من 

لهذا اإلبداع وما ٌحمله النص من قٌم جمالٌة، أي أن الخطاب األدبً ٌتحدد من خالل 

وانٌن كما نجد األسلوبٌة ومعناها عناصر متكاملة ذات قتالحم أجزاءه وترابطها 

 اإلحصابٌة تدرس النص من خابصه أي تشخٌص أسلوبً إحصابً. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 17ـ موسى سامح رباٌعة: األسلوبٌة مفاهٌمها وتجلٌاتها: ص 1 
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 عالقة األسلوبٌة بالعلوم األخرى:  *

 أ ـ البالغة واألسلوبٌة: 

 ً البالؼة واألسلوبٌةجتهد الكثٌر من الدارسٌن فً الكشؾ عن العالقة القابمة بٌن علمإ

وتراوحت تلك األفكار المإٌدة لهذا المنهج الؽربً والعاملة به، وبٌن من حاول كسر هذا 

الجسر الداعً إلى ربط األسلوبٌة بالعلم البالؼً القدٌم، ناؾ ألي اتصال تارٌخً بٌنهما 

ألوجه التالقً الكثٌرة، فكان لعلم األسلوبٌة  ا  ول ذهب إلى الجمع بٌنهما نظرألتجاه اأما اإل

فً مفاهٌمه جاء به العلم األول، وأن ٌوسع  ستحق أن ٌواصل ماإولٌدا علمٌا شرعٌا بذلك 

جراءاته، بل ذهب آخرون إلى القول بان البالؼة هً أسلوبٌة القدماء.إو
1

 

وهً اللؽة التً تمثل تعبٌرا للفكر  ،وتعد أول نقاط الجمع بٌنهما موضوعا للدراسة هذا

ضمن قالب لفظً ٌسعى إلى إٌصال معنى محدد ذي طبٌعة جمالٌة إبداعٌة، فكالهما ركز 

ستعانة بمعطٌات الدرس إلعلى اللؽة، فهً المادة األولٌة التً ٌستخدمها األدٌب، مع ا

.اللؽوي ومستوٌاته
2

 

تعبٌر عن المعنى ضمن طرق تتٌح ذلك ومن هنا نقول أن البالؼة واألسلوبٌة تسعٌان إلى ال

نتقاء األلفاظ ترجع إلى إبؤٌسر السبل وأجملها، وٌبقً األمر ٌخص المتكلم، أي عملٌة 

براز المعنى، جمل تحمل دقة إالمبدع نفسه، ومن ثمة توظٌفها ضمن نسٌج لؽوي ٌسمح له 

 التعبٌر وقوة العاطفة المناسبة لسٌاق الحدٌث.

 ب ـ النقد واألسلوبٌة: 

نفتحت على العلوم األخرى وخاصة األسلوبٌة التً تعتبر إٌعتبر النقد من أهم الحقول التً 

دبً" فهً مدرسة لؽوٌة تعالج النص األدبً من خالل ألمنهجا ٌهتم بجمالٌات النص ا

عناصره ومقوماته الفنٌة المتخذة من اللؽة والبالؼة، جسرا تصؾ به النص األدبً وقد 

، ومراعاة فً ذلك زٌعختٌار والتوإلتقوم أحٌانا بتقسٌمه من خالل منهجها القابم على ا

اسة األسلوبٌة عملٌة نقدٌة تركز جتماعً للمرسل والمتلقً ومن تم فدرإلالجانب النفسً وا

.على الظواهر اللؽوٌة، وتبحث فً أسس الجمال المحتمل قٌام الكالم علٌه"
3

 

ختٌاره عنصران هما: الصحة والجمال، فاألولى هً مادة الكالم، أما إأما النقد ٌعتمد فً 

.الثانٌة جوهره، أو بعبارة أصح األسلوبٌة هً جسر بٌن علم اللؽة والنقد األدبً
4

 

وعلٌه نقول أن األسلوبٌة والنقد ذو عالقة وطٌدة ال ٌمكن الفصل فٌها، أي أن النقد ٌعمل 

على دراسة النصوص األدبٌة، واألسلوبٌة تراعً جمالٌات هذه األخٌرة، أي النقد 

 واألسلوبٌة معا ٌهتمان بالظاهرة اللؽوٌة.

                                                           
هـ، 466ة واألسلوبٌة اللؽوٌة دراسة فً سر الفصاحة البن سنان الخفاجً ت ـ نور الهدى حسنً: البالؼ1

 . 18م، ص2018، 1عالم الكتب الحدٌث، اربد األردن، ط

.18المرجع نفسة: صـ  2 

.60، د ت، ص01ـ نور الدٌن السد: األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب دراسة فً النقد العربً الحدٌث، ج 3 

.51ص مرجع سابق،  ،ـ ٌوسؾ أبو العدوس 4 
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ً واحد فً منظومة كما ٌرى نور الدٌن السد أن مجموعة من المعارؾ تشكل جهاز معرف

جرابٌة متالبمة فً تحلٌل الخطاب، تحلٌل جمٌع مكونات الخطاب آلٌات تنسجم مع كل إ

المناهج النقدٌة" النقد بكل مراحله" ومعنى أن المناهج النقدٌة ذات مرجعٌة فلسفٌة وأضاؾ 

وإال  فً مداخلته إلى قوله أنه ٌجب المضاٌفة بٌن شتى العلوم بما فٌها األسلوبٌة مع النقد

.ستبقى ناقصة هذه العلوم
1

 

 كما نجد أن هناك رأٌان ٌختلفان حول عالقة النقد باألسلوبٌة:

  أن األسلوبٌة منافٌة للنقد فٌقول: "نحن ننفً عن األسلوبٌة أن  ٌرى عبد السالم المسدي

تإول إلى نظرٌة نقدٌة شاملة لكل أبعاد الظاهرة األدبٌة فضال عن أن تطمح إلى نقد النقد 

ذلك أنها تمسك عن حكم فً شؤن األدب من حٌث رسالته فهً عاجزة عن  ىاألدبً، وعل

لنقد بعض ما فً إلى التارٌخ، ففً ا حتكامإلبابً تخطً حواجز التحلٌل إلى تقٌٌم األثر األد

.األسلوبٌة وزٌادة، وفً األسلوبٌة من النقد إال بعضه"
2

 

ٌرى أن األسلوبٌة منهج مؽاٌر تماما للنقد، إال وأنها  وعلٌه نقول أن عبد السالم المسدي

لٌست بهادمة له، فاألسلوبٌة فً نظره تهتم بلؽة النص التً تعتبر وجهها األول، أي وجهة 

ك أن لؽوٌة، أما النقد فاللؽة عنده تعتبر أحد العناصر المكونة لؤلثر األدبً، بمعنى ذل

لى تقٌٌم األثر األدبً الذي ٌنبنً على إقاصرة عن تخطً حواجز التحلٌل  األسلوبٌة 

 .التارٌخ

   ٌرى أصحاب هذا االتجاه أنه ٌمكن لؤلسلوبٌة أن تكون محل  النقد، أي أن النقد ٌقتصر

بحثه على الجانب اللؽوي للنص األدبً، فهو ٌنصرؾ عما عداه من عوامل وظروؾ 

وقٌام األدبً النقد مختلفة تشكل جانبا مهما فً العملٌة النقدٌة، مما ٌإدي إلى محو 

.األسلوبٌة وحدها التً ال تستطٌع أن تكون عوض فً النقد األدبً
3

 

ختلؾ فٌها العدٌد من النقاد والدارسٌن فكل طرؾ إعلٌه نقول أن عالقة النقد باألسلوبٌة  و

 ٌرى حسب زاوٌة نظره.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ـ نور الدٌن السد: الملتقى الوطنً حول التكامل المعرفً بٌن مناهج البحث البالؼً وتحلٌل الخطاب: 1

جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس ـ كلٌة األدب والفنون ـ مستؽانم، مداخلة بعنوان تضاٌؾ العلوم، الثالثاء 
 .11:30م ،2019نوفمبر13

.93ب، صـ عبد السالم المسدي: األسلوبٌة واألسلو 2 

.38ـ فتح هللا أحمد سلٌمان: األسلوبٌة ـ مدخل نظري ودراسة تطبٌقٌةـ ص 3 
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 ج ـ عالقة األسلوبٌة باللسانٌات: 

م لظهور األسلوبٌة بعلم اللسانٌات وهذا من خالل مولدها ونشؤتها، أي ترجع إلى العا رتبطإ

اللؽوي دي سوسٌر من خالل تطور اللسانٌات، فتباٌنت وجهات النظر فً طبٌعة العالقة 

 تجاهٌن:إبٌن هاذٌن العلمٌن فنجد فً هذا الصدد 

 .تجاه األول: األسلوبٌة فرع من اللسانٌاتإلا

تجاه أن البحث األسلوبً ٌجب أن ٌكون فرعا من علم اللؽة أي إلحٌث ٌرى أصحاب هذا ا

.أن األسلوبٌة تعرؾ بؤنها منهج لسانً" وهذا ما أكده رٌفاتٌر بقوله: "اللسانٌات 
1
أي أنها  

ال تخرج عن علم اللؽة وٌعزز هذا الرأي رومان جاكبسون "إن األسلوبٌة فن من أفنان 

." شجرة اللسانٌات
2

 

فمن خالل هذا نرى أن األسلوبٌة تجمع مواصفات الخطاب األدبً فهً مستقاة من علم 

اللسانٌات، أي الحقل األلسنً وأنها فرع من فروع هذا العلم وذلك من خالل مولده 

 وانسالخه من رحم علم اللسانٌات.

 .ستقالل األسلوبٌة على اللسانٌاتإتجاه الثانً: إلا

أن األسلوبٌة مجرد فرع من علم اللؽة، أي اللسانٌات لكنها نظام  تجاهإلٌرى أصحاب هذا ا

.من وجهة نظر خاصةموازي ٌفحص نفس الظاهرة 
3

 

عتبارها علم ٌدرس إومعنى هذا أن األسلوبٌة عبارة عن فرع من فروع اللسانٌات ب

 خٌر منألدبً وما ٌحمله هذا األالظواهر اللؽوٌة أو باألحرى علم ٌهتم بجمالٌات النص ا

فنٌاته، أي تدرس سٌاقات األلفاظ من خالل جرس اللفظ  ظواهر تعبٌرٌة تخص الخطاب و

 داخل اإلبداع.

ٌكتفً  وعلٌه نالحظ أن األسلوبٌة واللسانٌات فروق جوهرٌه حٌث علم األسلوب ال

ن إأي قوة التعبٌر، وبهذا المعنى ف ا إلى علم الداللةلعناصر اللؽوٌة فقط وإنما ٌتجاوزهبا

األسلوب ٌمكن أن ٌنقسم إلى نفس مستوٌات اللؽة، ولو تقبلنا الرأي القابل بحصر هذا 

النحوي والمعجمً، ألصبح بوسع  ،مستوٌات التحلٌل اللؽوي فً ثالثة :المستوى الصوتً

ن ٌندرج على نفس النمط، عندبذ نبدأ من علم األسلوب الصوتً الذي أسلوبً ألالتحوٌل ا

وتٌة وؼٌرها من الظواهر من الوجهة التعبٌرٌة، كما ٌصبح ٌبحث فً وظٌفة المحاكاة الص

......ثم لدٌنا علم األسلوب المعجمً للبحث فً الوسابل التعبٌرٌة للكلمات من لؽة معٌنة 

.للتراكٌب ٌؤتً علم أسلوب الجمل لٌختبر القٌم التعبٌرٌة
4

 

 

 

                                                           

.44ـ عبد السالم المسدي : األسلوبٌة واألسلوب، ص 1 

.44ـ المرجع نفسه: ص 2 

.50ـ فتح هللا سلٌمان: األسلوبٌة مدخل نظري ودراسة تطبٌقٌة، ص 3 

.159ـ صالح فضل: علم األسلوب مبادبه واجراءاته، ص 4 
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ول الفروق بٌن ألاوٌلخص نور الدٌن السد فً كتابه األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب فً الجزء 

:اللسانٌات واألسلوبٌة فً ما ٌلً
1

 

  :اللسانٌات 

 ـ تعنى أساسا بالجملة .1

 ـ تعنى بالتنظٌر للؽة كشكل من أشكال الحدوث المفترضة .2

 ـ تعنى باللؽة من حٌث هً مدركة.3

 :األسلوبٌة 

 ـ تعنى باإلنتاج الكلً للكالم.1

 ـ تتجه إلى الحدث فعال.2

 .ةـ تعنى باللؽة من حٌث األثر الذي تتركه فً نفس المتلقً كؤداة مباشر3

ستقل بذاته ٌسعى إلى دراسة النص األدبً من خالل المبدع إسلوبٌة علم ألول أن اقوعلٌه ن

جمل  ملوالنص اإلبداعً، أي أنها تراعً جمالٌات هذا الخطاب من خالل مكوناته التً تح

 من التراكٌب التً تشكل التعبٌر ودالالته. 

رحم اللسانٌات ٌحل عدة  سلخ مننستقل بذاته بعدما اإسلوبٌة علم ألل أن اووأخٌرا نق

النسق معا لدراسة االبداع وتجاهات، فهذه األخٌرة تدرس النص من خالل مراعاتها للسٌاق إ

 دبً.ألنها تهتم بالجانب اللؽوي للنص اأكما 

 

 

 

                                                           

.46، ص1ـ نور الدٌن السد: األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب، ج
1
 



 

 

 

 

 

 

اإلنزٌاح" التكرار و" مفهوم :األول المبحث

 .ماوقوانٌنه ماأنواعهو

 التكرار. -1

 اإلنزٌاح. -2

قصٌدة نزٌاح فً إلاو التكرار: الثانً المبحث

.الكولٌرا
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 ظاهرتً "التكرار واإلنزٌاح" فً قصٌدة "الكولٌرا" لنازك المالئكة.الفصل الثانً: 

 .ماوقوانٌنه ماأنواعهاإلنزٌاح" والتكرار و": مفهوم األول المبحث

 التكرار: -1

 و منها: لغة تعرٌفات لمصطلح التكرار وردت عدة

قال ابن منظور فً مادة كرر: الكر الرجوع.....و الكر مصدر كر علٌه ٌكر كرا و كرورا 

معناه الرجوع الى و  ،و تكرارا ......و كرر الشًء و كركره: أعاده مرة بعد أخرى

عادته مرة أخرى.إالشًء و
1

 

فقد تعددت مإلفاته النقدٌة و البالؼٌة التً تناولت مصطلح  االصطالحٌةأما من الناحٌة 

التكرار واختلؾ مفهومه من منظور النقاد و الدارسٌن فكل له نظرة خاصة و آراإه النقدٌة 

التً ٌستند إلٌها تعرٌؾ التكرار و منها قول ابن ابً األصبع المصري فً تعرٌفه للتكرار 

و أو الذم ألفظة الواحدة لتؤكٌد الوصؾ او المدح "وهو أن ٌكرر المتكلم ال ذ ٌقول فٌه:إ

.التهوٌل او الوعٌد"
2

 

فالمتؤمل فً تعرٌؾ ابن االصبع المصري ٌجده ٌربط مفهوم التكرار بالؽرض الذي ٌإدٌه 

المردد كقولك لمن تستدعٌه  ىللفظة على المعناوٌعرفه ابن الكثٌر قابال: "أن التكرٌر داللة 

.واحدة" ةددا واللفظسرع فإن المعنى مرأسرع ، أ
3

 

ٌتضح هذا التعرٌؾ أكثر عندما ٌقسم التكرار إلى قسمٌن: " أحدهما ٌوجد فً اللفظ و

والمعنى و اآلخر ٌوجد فً المعنى دون اللفظ فؤما الذي ٌوجد فً اللفظ والمعنى كقولك لمن 

تعصٌنً تستدعٌه أسرع، أسرع وأما الذي ٌوجد فً المعنى دون اللفظ كقولك أطعنً و ال 

.فإن األمر بالطاعة نهً عن المعصٌة"
4

 

المعنى المراد المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ وٌمثل التكرار عند الحموي: "فً أن ٌكرر و

.و الوصؾ أو الذم أو الوعٌد واإلنكارأبذلك  تؤكٌد المدح 
5

 

د عن ى معا كما أنه ال ٌبتععادة اللفظة والمعنإفالتكرار عند الحموي نجده ٌتجسد فً 

 االصبع المصري من ناحٌة الؽرض فكالهما ربط التكرار بالؽرض الذي ٌإدٌه. تعرٌؾ

 

 

                                                           

ابن منظور: تر: عامرو عبد المنعم خلٌل ابراهٌم: لسان العرب، دار المكتبة العلمٌة، بٌروت،  -1

 "مادة كرر" . 277،ص5م، ج1986لبنان، ت

اعجاز ابن ابً اصبع المصري: تر: حنفً شرٌؾ: تحرٌر التعبٌر فً صناعة الشعر و بٌان  -2

 .375القرآن، مطابع شركة اإلعالنات الشرقٌة، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص

ابن األثٌر: تح: دمحم محً الدٌن عبد المجٌد: المثل السابر فً األدب الكاتب و الشاعر، شركة  -3

 .129، ص2م، ج1939البانً الحلبً و أوالده بمصر، القاهرة، ت

 .158ـ 157المرجع نفسه: ص -4

تقً الدٌن: تح: عصام شعٌطو، خزانة األدب و ؼاٌة األرب، دار الهالل، بٌروت، حمودي  -5

 .361، ص1م، ج1987، ت1لبنان،ط
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 أسالٌب التكرار:

سلوب التكرار من األسالٌب البالؼٌة التً شؽلت حٌزا واسعا فً مجال الدراسات أٌعد 

فً دراسة التكرار فً الشعر  هتمامهاإنصب إالبالؼٌة و النقدٌة و من بٌن الدراسات التً 

 الحر نجد دراسة الناقدة نازك المالبكة فً كتابها قضاٌا الشعر المعاصر حٌث تقول فٌه:

ن أتجاه نحو هذا األسلوب التعبٌري مازال فً اطراد بحٌث ٌصح إلن اأ"ومن المإكد 

الرأي وإنما  عده أسلوبا ردٌبا فهذا ٌبعد عنأنرقبه ونقؾ منه موقفا فظا أقول هذا ال ألننً 

."ألنه حٌن ٌعد أسلوبا سهال ٌستطٌع أن ٌردي شعرا أي شاعر إلى هاوٌة
1

 

معنى قول الناقدة أنه ٌحمل فً طٌاته معان دقٌقة مثل المراقبة، الموقؾ الٌقظة فكل هذه و 

المعان تقودنا إلى أن الناقدة نازك المالبكة تناولت هذا األسلوب بنوع من الدقة و الحذر 

ب سهل ٌستعمله الكثٌر من الشعراء فً أشعارهم وقد قسمت التكرار فً دراستها ألنه أسلو

 الى أربعة أسالٌب:

تقسٌمات ألنه لون بسٌط و شابع فً جعلت الناقدة تكرار الكلمة أول هذه الأـ تكرار الكلمة: 

 جل تهٌبة الجو الموسٌقً لقصابدهمحٌانا صؽار الشعراء من أأشعرنا المعاصر ٌتكا إلٌه 

وهنا نحوها كما ترى هذا اللون من   ،ردٌبة التً ٌبدأ كل بٌت فٌها بؤلفاظ مثل أنت تعالًال

إال على ٌد شاعر موهوب ٌدرك أن  ،التكرار ال ٌرتفع إلى مرتبة األصالة والجمال

.المعولفً مثله ال على التكرار نفسه و إنما على بعد كلمة مكررة
2 

فالتكرار على حد هذا  

و هذا هو  ،ختٌار الكلمة ووضعها فً المكان الذي ٌلٌق بهاإالتعبٌر ٌإدي الى حسن 

عد خاص ٌتمثل فً قدرتها على بختٌار الكلمة له إستعمال الصابب والمناسب ألن إلا

وعلٌه فإن الكلمة المكررة تقوم  ،التعبٌر عما ٌخالج نفس الشاعر من مشاعر وأحاسٌس

و المعامل المشترك بٌن أوهً فً نفس الوقت الجزء الثابت  ،لصورة الشعرٌةبمولد ا

جدٌدة فً كل مرة تعكس هذه الكلمة ٌحاءات إما ٌحمل الكلمة دالالت وم ،الصورة الشعرٌة

.لحاح الشاعر على داللة معٌنةإفسه فً الوقت  ن
3 

 

 

 

 

 

 

                                                           

م، 2007، ت14نازك المالبكة: قضاٌا الشعر المعاصر، دار المعلمٌن، بٌروت، لبنان، ط -1

 .263ص

 .264المرجع السابق: ص -2

الشابً، الدار العربٌة للكتاب، طرابلس، جبار مدحت سعد: الصورة الشعرٌة عند أبً قاسم  -3

 .47م، ص1984لٌبٌا، د ط، ت
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ساسيا نستطيع من خالله التعرف على الحالة النفسية التي أفتكرار الكلمة يعد محورا 

يعيشها الشاعر وقد عدت نازك المالئكة تكرار الكلمة نسبت في قصيدة نهر النسيان 

سماعيل من بين التكرارات الناجحة التي قدمت لنا صورة تعكس مضمون إلمحمود حسن 

القصيدة حيث يقول: 
 

 صالة الطٌور للؽدران  نسٌت األنسام تنتقل فً المرج       و

 نشٌد مبعثر األوزان   نسٌت النجوم هً على األفق         و

 و الطٌر و الهوى و األمانً    نسٌت الربٌع و هو ندٌم الشعر      و

فسجته سبٌة األؼصان نسٌت الخرٌؾ و هو صبا مات       و
1

 

تٌن بالسٌاق وما بعده فهذا نموذج من منظور الناقدة ٌتوفر فٌه شرطان، فاللفظ المكرر م 

.قد لقً عناٌة الشاعر كاملة
2 

لى ذلك فان المتؤمل فً القصٌدة ٌالحظ ذلك الجرس الموسٌقً الذي أضفى علٌها إضافة إ

 جماال و تؤلقا.

   ب ـ تكرار العبارة: 

لى القدٌم إن الحدٌث عن تكرار العبارة عند الناقدة نجد تكرارا ضٌقا ومحدودا فهً تلجؤ إ

"بؤنه ٌكثر فً نماذج الشعر الجاهلً و تعلل وقوع ذلك   هذا النوع على حد قولها:لدراسة 

.بظروؾ الشاعر النفسٌة و طبٌعة حٌاته البدوٌة"
3
ولٌد  ن الشاعر الحرأفعلى الرؼم من  

جتماعٌة التً خلقت بعدا نفسٌا لدى العدٌد من الشعراء إلمجموعة من الظروؾ والعوامل ا

ختارت الشعر إا عند الناقدة كً نستند إلٌه فً تكرار العبارة ومر لم ٌكن كافٌألهذا ا

 الجاهلً عوض الشعر الحر .

ن لٌس عدال أهلهل لعبارة على من بٌن النماذج التً ٌكثر فٌها الشعر الجاهلً تكرار المو 

.بً هالل العسكريأكثر من عشرٌن مرة على رواٌة أحدى قصابده إمن كلٌب فً 
4 
ضافة إ

 البٌت من الشعر فً ختام كل مقطوعة الذي تمثل له الناقدة تعتبر تكرارلى ذلك نجد إ

 بقصٌدة الطمؤنٌنة لمخابٌل نعٌمة:

 ركن بٌت حجر    سقؾ بٌت حدٌد      

 انتحب ٌا شجرو   فاعصفً ٌا رٌاح     

 اهطلً بالمطر و    واسبحً ٌا ؼٌوم     

 لست اخشى الخطر    اقصفً ٌا رعود   و 

 ركن بٌت حجر         سقؾ بٌت حدٌد 

                                                           

اسماعٌل محمود حسن: األعمال الكاملة، قصٌدة نهر النسٌان، دار سعاد الصباح، القاهرة،  -1

 .818م، 1984، ت1ط

 .266نازك المالبكة: قضاٌا النص الشعري المعاصر، ص -2

 .267المرجع السابق: ص -3

علً دمحم البجاوي، أبو فضل ابراهٌم، دار الفكر العربً، الكوٌت،  : تح:العسكريأبو هالل  -4

 .200هـ، ص2،395ط
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 استمد البصر    من سراجً الضبٌل 

 الظالم انتشرو    كلما اللٌل جاء       

 و النهار انتحر  واذا الفجر مات         

 وانطفا ٌا قمر  فاختفً ٌا نجوم         

استمد البصر من سراجً الضبٌل    
1

 

لى عدة إساسٌة التً تدور حولها قصٌدة الطمؤنٌنة هً فً الوقت نفسه تتفرغ ألن الفكرة اإ

ه ٌمعانً تصب فً مجال واحد وهو الطمؤنٌنة وهنا بعض المالحظات ٌمكن أن نسجلها عل

 تكرار البٌت من منظور الناقدة نازك المالبكة فً ما ٌلً: 

 ال ٌمكن تقطٌعها.  ـ إن تكرار البٌت ال ٌنجح فً القصابد التً تقدم فكرة عامة1

ن ٌكون البٌت المكرر ٌقوم على ما ٌشبه عمل النقطة فً ختام العبارة ثم معناها  أـ ٌنبؽً 2

 فهو ٌوقؾ التسلسل وقفة قصٌرة ٌهٌا لمقطع جدٌد.

ـ ٌفشل التكرار فً القابد التً تتسلسل معانٌها تسلسال ال داعً فٌه للتقطٌع ومن نماذج 3

 سجٌن" لبدر شاكر السٌاب.هذا التكرار قصٌدة " 

جمٌعا و عبارة معٌنة فً ختام مقطوعات القصٌدة أـ تكرار الشاعر فً هذا اللون كلمة 4 

شرط هذا النوع "لست أدري" فً قصٌدة الطالسم و ةبً ماضً لعبارأمثاله تكرار إٌلٌا و

.تجاه ٌقصده الشاعرإمن التكرار توحٌد القصٌدة فً 
2 

 نواع من التكرارات كتكرار البٌت أن تكرار العبارة ٌتداخل مع عدة أمما سبق نرى 

مثلة التً تالبم اللون الذي تتحدث عنه فً الشعر الحر ألفتقار اإلى إضافة إتكرار الكلمة، و

جل أدبً شهده العصر الحدٌث فالناقدة تلجؤ إلى الشعر الجاهلً من أهم حدث أالذي ٌعد 

ن حركة الشعر الحر فً تلك الفترة ألسبب فً ذلك ٌرجع الى تدعٌم آرابها النقدٌة و لعل ا

تصالها بالموروث إرتباطها بالشعر القدٌم ٌدل على إن أولى، كما ألال ٌزال فً مراحله ا

 العربً الذي تراه ٌعكس هذا التكرار.

 ج ـ تكرار المقطع: 

مثلة ألاعنى لبدء معنى جدٌد ومن ٌقاؾ المإي أهو تكرار ٌخضع لشروط البٌت عٌنها 

بً قاسم الشابً التً تناولتها نازك المالبكة فً ألالدالة على ذلك "قصٌدة الصباح الجدٌد" 

ٌضر  على تكرار الشابً بؤنه تكرار لم  معرض حدٌثها عن التكرار المقطع حٌث علقت

.جمل لو حذفه الشاعرأنه لم ٌفدها و ربما كان أال إبالقصٌدة 
3
ٌقول الشابً فً قصٌدته  

 الجدٌد:الصباح 

 اسكنً ٌا شحونو     ً ٌا جراح     اسكن

 زمان الجنون و   مات عهد النواح      
                                                           

مخابٌل نعٌمة: دٌوان همس الجفون، قصٌدة الطمؤنٌنة، مإسسة نوفل، بٌروت، دط،  -1

 .73م،ص1981ت

 .269ـ 268نازك المالبكة، قضاٌا الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص -2

 .270ـ 269صالمرجع السابق:  -3
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اطل الصباح          من وراء القرونو
1

 

فضل لو أللذلك كان من اة للشاعر ن التكرار كان ٌعكس الحالة النفسٌأفعلى الرؼم من 

لى وعً كبٌر من الشاعر إن هذا التكرار المقطعً ٌحتاج أحذفه الشاعر، وترى الناقدة 

ن ٌكون ألى مقطع كامل، باإلضافة الى هذا األمر ٌمكن إبطبٌعة كونه تكرارا طوٌال ٌمتد 

.تكرارا ضارا بالقصٌدة لو لم ٌستخدمه الشاعر فً مكانه الطبٌعً
2 

فالحرص الكبٌر على تكرار المقطع جعل الناقدة تضع خطوتٌن مهمتٌن تراهما سبٌل نجاح 

 قطع وتتمثل هاتٌن الخطوتٌن فٌما ٌلً:التكرار فً الم

لجمال  دخل المكرر والتفسٌر السٌكولوجًدخال طفٌؾ على المإن ٌعتمد الشاعر فً أ -1

 هذا التؽٌٌر. 

.ن ٌقٌم هٌكل المعنى فً القصٌدة على التلوٌن الذي ٌدخله الشاعرأ -2
3

 

عادة تهٌبة نفسٌة إن هاتٌن الخطوتٌن لهما تؤثٌر مباشر على القارئ وذلك من خالل إ

 ثناء قراءة القصٌدة.أالقارئ حتى ال ٌحس بالملل و الضجر 

 دـ تكرار الحرف:

ثر أنه ٌترك أال إنواع ألصؽر هذه اأه نأهو آخر التكرارات عند الناقدة فعلى الرؼم من 

ستطاع تكرار إفعال فً نفس المتلقً لما ٌحمله من معانً حبٌسة لدى الشعراء حٌث 

 ن ٌؤخذ مكانة مرموقة فً الدراسات الحدٌثة.   أالحرؾ 

من النماذج ستعماله فً الشعر الحدٌث وإبكثر ن هذا النوع من التكرار دقٌق أترى الناقدة و

اسم بً قأللٌها الناقدة نجد تكرار الكاؾ فً قصٌدة صلوات هٌكل الحب إالتً تطرقت 

تقوٌه محتفظة ا تجدد التشبٌه وواو العطؾ ألنه ٌؤثرها علىالشابً فالشاعر ٌكرر الكاؾ و

.له بٌقظة القارئ كاملة
4
 ٌقول الشابً فً هذه القصٌدة : 

 كاللحن كالصباح الجدٌد       عذبة أنت كالطفولة كاألحالم       

كالورد كابتسام الولٌد      كالسماء الضحوك كاللٌلة القمراء   
5.

 

 فحذفه ٌفقد المعنى توازنه ٌحد هنسجامإالكاؾ هنا كان لها أثر فً تماسك المعنى و

 ختالل بٌن اللفظ والمعنى.إلا

 

 

 

                                                           

 .214م، ص1952، ت1أبو قاسم دمحم كرو، الشابً حٌاته شعره، منشورات المكتبة العلمٌة، ط -1

رمضان الصباغ: فً نقد الشعر العربً المعاصر، دراسة جمالٌة، دار الوفاء لدنٌا االسكندرٌة،  -2

 .231م،ص 1998، ت1ط

 .270نازك المالبكة، قضاٌا الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص -3

 .273المرجع نفسة: ص -4

 .156أبو قاسم دمحم كرو: الشابً حٌاته و شعره، ص -5



 الفصل الثانً:         ظاهرتً "التكرار واإلنزٌاح" فً قصٌدة "الكولٌرا" لنازك المالئكة.

 

36 

 ن الدارس ألسالٌب التكرار عند الناقدة نازك المالبكة ٌجد فٌه نوع من الفوضى وهذاإ

األمر ٌشتت انتباهه فهً لم تستقر على تسمٌة معٌنة لهذه األسالٌب، فتارة تجدها تستعمل 

نجدها  نواع وكل هذه التسمٌاتألستعمل اخرى تأة األسالٌب وتارة تستعمل األلوان وتار

تكرار ع  وتصب فً حقل واحد والمتمثل فً تكرار الكلمة وتكرار العبارة وتكرار المقط

التسمٌات ر كاألسالٌب مثال نجدها تتعدد فً ن تختار تسمٌة واحدة للتكراأالحرؾ فعوضا 

كمصطلح ازك المالبكة" ال تتناول التكرار ن الناقدة نأ" ومن هذا المنطلق ٌمكن القول:

ن ألتهام الموجه لنازك المالبكة إلظاهرة ومنه ٌسقط ا هنما تتناوله من ناحٌة أنإبعٌنه و

 الظاهرة ال تستقر على تسمٌة معٌنة بل تتعدى فٌها التسمٌات.

ن هذه  أن نتوصل إلٌها من خالل دراستنا ألسالٌب التكرار فً أهم خالصة ٌمكن أو

ما  بعاد فالبعد األول ٌتمثل فً الشاعر الذي ٌقوم بترجمةألكرارات لها تؤثٌر ثالثً االت

لنا جرسا  عد الثانً ٌتجسد فً تلك التً تشكلحاسٌس والبأٌحس به وٌشعر به من مشاعر و

خٌرا البعد الثالث نجده ٌتجسد أنفعاالته وإحاسٌسه و أموسٌقٌا من خالل عواطؾ الشاعر و

 ؤثٌره بهذه القصٌدة.ى ومدى تعنفً الم

 قوانٌن التكرار:

  عإن الحدٌث عن قوانٌن التكرار ٌقودنا أوال إلى الحدٌث عن القاعدة األساسٌة التً تتفر

ن أنشاء ظاهرة التكرار وتتمثل هذه القاعدة  فً إمن خاللها عدة قواعد وقوانٌن تسهم فً 

بالمعنى العام وال كان لفظة متكلفة ال لسبٌل  رتباطإلاللفظ المكرر ال ٌنبؽً أن ٌكون وثٌق ا

جمالٌة قواعد ذوقٌة وع لكل ما ٌخضع له الشعر عموما من ن ٌخضأقبولها، كما أنه البد 

.بٌانٌةو
1

 

المعنى فالناقدة و ظفلاته معانً كثٌرة منها ثنابٌة الالمتؤمل فً هذا القول نجده ٌحمل فً طٌ

مكلفة، فهً بذلك تجمع اللفظ المكرر حتى ال تكون لفظة  طرتباإنازك المالبكة تإكد على 

لى ذلك نجد إضافة إ .فصلهما لة واحدة ال ٌمكنبٌن اللفظ والمعنى وكؤنهما وجهان لعم

ٌخضع له من قواعد ذوقٌة ما  ،اسا لكٌلمكرر بالشعر وتجعله مقالناقدة تربط اللفظ ا

وذلك ال  ،تتالقى مع المإثرات الملقاةجمالٌة وبٌانٌة وهذا ألنه بعد تجربة فنٌة داخلٌة و

نسان التمحور فً مجتمع إلبداخل ا بالنفسذا كانت له عالقة إقوم الشعر إال ن ٌأٌمكن 

.الحٌاة عالقة رحم فقهٌةو رن وبذلك تكون العالقة بٌن الشاعمعٌ
2  
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مور ألطؾ والخٌال والذوق السلٌم فهذه احسب بل هو أٌضا ٌعد نتاج العوالٌس هذا وو

.المعنىونجدها متوفرة عند الشاعر الموهوب الذي له مقدرة على التؤلٌؾ بٌن اللفظ 
1

 

 فالشعر بهذا المعنى نجده ٌتوافق مع ظاهرة التكرار التً تعكس لنا الحالة الشعورٌة التً

الجمالٌة التً هً لى تلك القواعد الذوقٌة وإٌرجع  هذاٌعٌشها الشعراء فً مجتمع معٌن و

لٌه األذهان إختٌار اللفظ المناسب الذي  ٌتناسق إنتقاء وإالهام والكبٌر فً حسن ذات الدور 

سالمته من العٌوب التً و واألسماع ولهذا بحث على تجوٌد اللفظ أي مراعاة فصاحته

لتباس ومن العٌوب إلبتذال واإلاوتدخل على اللفظ المفرد كالؽرابة والوحشٌة والسوقٌة 

لفاظ ببعضها البعض، كذلك ألعدم التالبم بٌن او نافر بٌن حروفهالتً تدخل علٌه مركبا كالت

ن ٌكون اللفظ المكرر حلوا بمعنى حسن مخرج اللسان وعذوبة وقعه فً اآلذان ال أٌنبؽً 

.لى بذل اآلذان بخشونة صوتهإن ٌكون وعرا صعب المخرج مإدٌا أ
2

 

لطرٌق فسد لفظه تخذ ؼٌر هذه اإفمن سلك طرٌق تجوٌد اللفظ سلم لفظه ومعناه ومن 

 معناه.و

 بعد التعرؾ على القاعدة األولٌة واألساسٌة فً التكرار نتفرغ للحدٌث عن قوانٌن التكرارو

 تتمثل فً: و

 أـ القانون العاطفً: 

لحاح على جهة عامة فً العبارة ٌعنى بها الشاعر أكثر عناٌة إوهو التكرار فً حقٌقته 

هتمام بها وهو إلسواها، فالتكرار ٌسلط الضوء على نقطة مهمة فً العبارة وٌكشؾ عن ا

بً هذا المعنى ذو داللة نفسٌة قٌمة تفٌد الناقد األدبً الذي ٌدرس األثر وٌحلل نفسٌة 

.كاتبةال
3    

 

ا القانون الذي ٌدل على تركٌز القارئ أو الناقد ٌكون من خالل هذا التعرٌؾ نكشؾ هذ

لى أماكن التكرار فً القصٌدة التً من خاللها ٌمكن التعرؾ على الحالة إمتجها مباشرة 

 ؟.ماذا ٌقصد وراء شعرهو ؟النفسٌة للشاعر

نتاج خط المعنى واإلٌحاء به كما أنه ٌقوم إفالتكرار بهذا المعنى ٌقوم بوظٌفة أساسٌة فً 

مفتاح الفكرة أو الشعور المتسلط على الشاعر وٌضعه فً ٌد الناقد وٌعد هذا أحد  وفٌربت

عماق الشاعر، وعلٌه فإن التكرار هنا ٌعد عنصرا أالالشعورٌة التً تكشؾ عن  األضواء

فعاال فً الكشؾ  عن عواطؾ وأحاسٌس الشاعر وؼٌر ذلك.
 4
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ومن أهم ما نستخلصه ونصل إلٌه من خالل هذا القانون هو أنه ٌعد أحد القوانٌن التً 

 المتلقً ذلك. ةمشاركونفعاالته إتكشؾ عواطؾ الشاعر و

 ب ـ قانون التوازن:

هو أحد القوانٌن الخفٌة التً تحكم فً العبارة، ففً كل عبارة نوع من التوازن الدقٌق 

.اه الشاعر فً الحاالت كلهالخفً الذي ٌنبؽً أن ٌحافظ علٌ
1
فهذا القانون ٌساهم فً خلق  

م ونفسٌة القارئ ومن بٌن األمثلة التً أوردتها الناقدة بنوع من الموسٌقى الداخلٌة التً تتال

فً كتابها قضاٌا الشعر المعاصر تكرار كلمة  "أتبعٌنً" لبدر شاكر السٌاب  ففً هذه 

تحمل توازنا بٌن الطرفٌن، األول ٌتمثل فً القصٌدة أو باألحرى فً كلمة "أتبعٌنً" 

والمستقبل الذي ٌحاول تثبٌته  الماضً الذي ٌذكره الشاعر وٌفزع من انطفاه وتالشٌه

دعمه عندما ٌنادي حبٌبته وهو من التكرار الناجح حٌث بعض التكرارات أخل بها و

التً البد على  العباراتوالتوازن وهدم هندستها وهذا راجع لعدم تنظٌم وتوازن الكلمات 

.الشاعر أن ٌعٌنها وٌدخل التكرار على بعض مناطقها
2 

 من األمثلة الدالة على ذلك قصٌدة "رسالة الحب" لنزار القبانً إذ ٌقول فٌها:و

 ماذا تصٌر األرض لو لم تكن

.تكن عٌناك ماذا تصٌر لو لم
3

 

سٌة أو على هذا األساس أصبح تشكٌل القصٌدة ٌخضع خضوعا مباشرا للحالة النفو

الشعورٌة التً ٌصدر عنها ألنها تعد صورة من صور اإلٌقاع الذي ٌساعد المتلقً على 

تنسٌق مشاعره وأحاسٌسه المشتتة، كما ٌكون اإلٌقاع عند الشاعر لٌس مجرد عملٌة سلبٌة، 

بل هو نتاج القدرة على السٌطرة والتنظٌم لوضع الكلمات فً أفضل نسق أو نمط و هذا ما 

 التوازن. ٌتطلب قانون

فً األخٌر تصل الناقدة نازك المالبكة فً دراستها الى أن التكرار ٌكون على أساس و

 عاطفً و هندسً للعبارة، تتجسد فً أنهما ٌمثالن شرطان ربٌسٌان فً كل تكرار مقبول.         

القانون العاطفً تتمثل فً أن كل ن خالل دراستنا لقانون التوازن وفً األخٌر نصل مو

ه حالة ٌترتٌبها هندسٌا وفق ما تقتضسمة جوهرٌة فً تنظٌم لؽة الشعر وا ٌعد منهم

 الشاعر.
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 :نزٌاحإلـ ا2

 عند الغرب.  

والذي "ٌحدث فً الصٌاؼة وٌمكن بواسطته  نتهاكإلاٌعبر عنه جون كوهٌن بمصطلح 

.نتهاك هو األسلوب ذاته"إلسلوب، بل ربما كان هذا  األالتعرؾ على طبٌعة ا
1

 

نزٌاح ٌكون خرقا للقواعد حٌنا إلفً قوله:" ا الخرقتٌر بمصطلح كما ٌعبر عنه مٌشال رٌفا

.ولجوء إلى ما ٌندر من الصٌػ حٌنا آخر"
2
  

وعرفه لٌوسبٌترز على أنه "انحراؾ فردي ٌختص به المبدع  التجاوزوأطلق علٌه فالٌري 

دون ؼٌره".
3

 

ن إعند النقاد الؽربٌٌن، ولكن رؼم ذلك فختلفت تعارٌفه إنزٌاح إلوعلٌه نقول أن مصطلح ا

ً حد فنزٌاح ٌخص المبدع إلومنظور واحد بؤن ا المفاهٌم متقاربه تصب فً قالب واحد

 بداعه لجذب المتلقً.إستعماال  ٌخرج بها عن ما هو معتاد فً إستعمال اللؽة إذاته أي 

 عند العرب. 

ستعملها إهو التجاوز، أو نوحً له لفظة عربٌة  نزٌاحإلٌرى عبد السالم المسدي ا

البالؼٌون فً سٌاق محدد وهً عبارة العدول ونصطلح علٌه أٌضا بمفهوم العبارة 

ومن الناحٌة العلمٌة ٌعتبر األسلوبٌٌن أنه كلما تصرؾ مستعمل اللؽة فً  "écart" األجنبٌة

خبارٌة إلكالمه من السمة ا نتقلإهٌاكل دالالتها وأشكال تراكٌبها بما ٌخرج عن المؤلوؾ 

"كذبت القوم وقتلت الجماعة" فإنك ال تعتمد أي خاصٌة  نسانٌة فؤن تقولإلإلى السمة ا

عدوال على النمط أو نزٌاحا إأسلوبٌة أما قولنا "فرٌقا كذبتم وفرٌقا تقتلون" فٌحوي 

"فرٌقا  ختزال الضمٌر العابد علٌه ثانٌاإبتقدٌم المفعول به أوال و ًالتركٌبً األصل

.كذبتموه"
4

 

متالك اللؽة لدالالت خارقة ذات إبداع وجمالٌة، مع وجود إنزٌاح إلوٌرى شكري عٌاد أن ا

و السامع فك رموزها وفهمها رؼم خروقاتها بعٌدا عن أمبررات داللٌة ٌستطٌع القارئ 

.التعبٌر العادي المؤلوؾ
5

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.168عبد المطلب دمحم: البالؼة واألسلوبٌة، ص ـ 1 
ـ أحمد دمحم وٌس: االنزٌاح من منظور الدراسات األسلوبٌة، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر 2

 .56م، ص2005، 1والتوزٌع، بٌروت، لبنان، ط

.31ـ المرجع السابق: ص 3 

. 124،125ـ عبد السالم المسدي: األسلوبٌة واألسلوب، ص 4 

.147ـ رجاء عٌد: البحث األسلوبً، معاصرة وتراث، ص 5 



 الفصل الثانً:         ظاهرتً "التكرار واإلنزٌاح" فً قصٌدة "الكولٌرا" لنازك المالئكة.

 

40 

 :نزٌاحإلأنواع ا

  :نزٌاح اإلٌقاعًإلا  - أ

ختالفات والمفاجبات التً ٌحدثها تتابع إلشباعات واإلٌعتبر"نسٌج متواشج من افاإلٌقاع 

.صوتٌة"المقاطع ال
1

 

نزٌاحات منذ العصور الشعرٌة األولى وذلك لما تقتضٌه إلالنوع من ا فقد كان هذا

بتكار هإالء الشعراء فارتبطت إلى األوزان التً كانت من عإستنادا الضرورٌات الشعرٌة 

.ختٌارإلمتؽٌرة وهنا الفضل راجع إلى الزحافات والعلل بحرٌة فً النشاط وابرؼباتهم ال
2
 

فهً أدوات تطرأ البحور الشعرٌة فتقلل من صرامة الوزن الشعري بحٌث ٌتم الشاعر 

 قصٌدته دون الخروج عنه.

 ستبدالهاإالنموذج و نزٌاح عن القصٌدةإلنزٌاح هو اإأما فً العصر الحدٌث كان أكبر 

ستخدام البحور إبعتمد فٌه الشعراء على نظام التفعٌلة الواحدة إبشعر التفعٌلة الذي 

ا النظام، نازك المالبكة، بدر شاكر السٌاب اللذان ذالصافٌة، وقد تبنى العدٌد من الشعراء ه

 كان لهما السبق فً ذلك ونشر بذور التجدٌد الشعري.

 :نزٌاح التركٌبًإلا  - ب

ستخدام اللؽوي ٌنقسم إلى قسمٌن كبٌرٌن: إلؽة الحدٌث على أن القد اتفق علماء علم الل

"المستوى العادي أو اللؽة المعٌارٌة، والمستوى الفنً أو اللؽة األدبٌة"
3
. 

معاٌٌر جوهرٌة ترسم فً قوالب فنٌة أدبٌة "والمبدع الحق هو  تن اللؽة ذاأوعلٌه نقول 

ٌتجاوز إطار المؤلوفات وبما ٌجعل التنبإ على تشكٌل اللؽة جمالٌا بما  ةالذي ٌمتلك القدر

.بالذي سٌسلكه أمرا ؼٌر ممكن"
4
وتشكٌل اللؽة الجدٌدة "ٌؤتً للشاعر حٌن ٌتناول األلفاظ  

مت مع تجربته الذاتٌة، ٌعٌد ترتٌبها ووضعها فً سٌاق بثم ٌدللها فً نفسه، حتى ما تال

.خاص به"
5
  

لؽة من  مستواها العادي إلى المستوى وفً األخٌر نقول أن الشاعر قادر على تركٌب ال

تؤثر الفنً، أي بناء تركٌبً خاضع لمجموعة من الجمالٌات والفنٌات ضمن دالالت معٌنة 

 فً المتلقً.

 

 

 
                                                           

ـ عبد الحمٌد جٌدة: االتجاهات الجدٌدة فً الشعر العربً المعاصر، مإسسة نوفل، بٌروت، لبنان، د ط، 1

 .356م، ص1980
ـ رابح بوحوش: اللسانٌات وتطبٌقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم الجزابر، د ط، د ت، 2

 .236ص
لدسوقً: البنٌة اللؽوٌة فً الشعر اللؽوي، درس تطبٌقً فً علم االسلوب، دار العلم واإلٌمان اـ دمحم 3

 .11م، ص2002، 1للنشر والتوزٌع، كفر الشٌخ، مصر، ط
.120ـ احمد دمحم وٌس: االنزٌاح من منظور الدراسات األسلوبٌة، ص 4 

، 1ـ ناصر علً: بنٌة القصٌدة فً شعر محمود دروٌش، دار فارس للنشر والتوزٌع، عمان األردن، ط5
 .59م ،ص2001



 الفصل الثانً:         ظاهرتً "التكرار واإلنزٌاح" فً قصٌدة "الكولٌرا" لنازك المالئكة.

 

41 

 :نزٌاح الداللًإلا  -ج

تعتبر اللؽة الشعرٌة من أهم اللؽات الموحٌة والدالة، أي أنها تحمل ألفاظ لها دالالت تإثر 

تختلؾ عن جمٌع النتاجات األدبٌة، ومعناه لؽة التؤثٌر والتؤثر، فاللفظة أو فً المتلقً وهً 

المفردة تعتبر طاقة شعرٌة ولكن بنكهة أو ما ٌسمى بقدرة ذاتٌة التً تجعل الشاعر ٌتمٌز 

إلى السامً والتً ترتبط بالتجربة أي هذه االخٌرة تترفع من المستوى العادي  عن ؼٌره

ٌمكن شعرٌة هً التجربة الشعرٌة المجسدة من خالل الكلمات وما الذاتٌة للشاعر فاللؽة ال

 .فً حضور ثنابٌة اإلمتاع واإلقناعتوفر للمتلقً العٌش  ن تحمله من معانً ودالالتأ

كما ٌعد الجانب البالؼً "عمودا مهما من أعمدة الشعر فالصور البٌانٌة واثارة المعانً 

.لشعرٌة"والمحسنات البدٌعٌة من أهم قوالب اللؽة ا
1
  

ن ذاتها عاللؽوي ٌبٌنه المستوى الداللً العمٌق، أي اللفظة تعبر  ىٌه نقول أن المستووعل

 من خالل معناها، أي الداللة تختبا وراء اللفظة. 

 اإلختٌار:*

من التعرٌفات الشابعة والمعروفة فً الدراسات  ختٌارإٌكاد ٌكون تعرٌؾ األسلوب بؤنه 

ختٌار كسح مساحات واسعة من مناقشات إالنقدٌة الحدٌثة، فمعالجة األسلوب على أنه 

مكانٌات إسلوبٌة، وقد شاع فً الدراسات األسلوبٌة أن نظام اللؽة ٌقدم للمبدع ألالدراسات ا

وهذا ٌعنً أن للمبدع  ،واحد معٌنهابلة له أن ٌستخدمها للتعبٌر عن حالة واحدة أو موقؾ 

مر ألختٌار ما ٌرٌد، فمادام ٌختار ما ٌخدم رإٌته وتصوره وموقفه ولكن هذا اإالحرٌة فً 

ختٌار فً الدراسات إللم ٌبق مجرد عمومٌات وإنما بدت هناك تحدٌدات لعملٌة ا

.األسلوبٌة
2

 

لشاعر أو الكاتب وذلك ومعنى هذا أن للنص لؽة ممٌزة، أي أن هذا التمٌٌز النصً ٌظهره ا

حداث األثر المرجو منه إنتقاء األلفاظ والكلمات حتى ٌستطٌع تكوٌن رسالته وإمن خالل 

بداعً األدبً هً إلوبالتالً ٌحدث التواصل مع المتلقً من خالل التؤثٌر فٌه، فلؽة النص ا

ختٌار إا لؽة مختارة بعناٌة ودقة ولهذا أجمع الباحثون على أن الكتابة أو النظم قوامه

 المعجم الخاص إلحداث األثر الفنً.

 ختٌار بخمسة مستوٌات:إلـ وقد تمٌز ا

: وفٌه ٌرٌد المتكلم بناء أسس محددة الوصول إلى الؽرض ختٌار الغرض من الحدٌثإـ 1

المعلومات المعٌنة، وٌمكن  كتسابإبالغ، الدعوة ،اإلقناع، إلا :من الكالم أو الحدٌث مثل

 أن ٌكون الهدؾ من النصوص األدبٌة أؼراض جمالٌة.

للؽوٌة أو األشٌاء التً اوفٌه ٌختار المتكلم الموضوعات ؼٌر  ختٌار موضوع الحدٌث:إـ 2

ختٌار التً لها قٌمة معٌنة فلو أراد إلمكانٌات اإعلى ذلك تتحدد  ا  ٌرٌد الحدٌث عنها وبناء

 ختٌار بقرة مثال.إنه أن ٌختار جواد، فرس،......إلخ لكن ال ٌمكنه مثال عن حصان فٌمك

                                                           
ـ عبد القادر عبد الجلٌل : األسلوبٌة وثالثٌة الدوابر البالؼٌة، دار صفاء للنشر والتوزٌع، عمان األردن، 1
 .351م، ص2002، 1ط

.167تطبٌق، صـ ٌوسؾ ابو العدوس: األسلوبٌة الرإٌة وال 2 
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ختٌار هام جدا إلٌختار المتكلم لؽة معٌنة من اللؽات التً ٌتقنها، فهذا ا ختٌار اللغوي:إلـ ا3

 ضافات بلؽات أو لهجات أجنبٌة.إفً النصوص األدبٌة حٌث تحدث 

جبارٌة إٌختار المتكلم التراكٌب النحوٌة التً تكون قواعد صٌاؼتها  ختٌار النحوي:إلـ ا4

 الخبرٌة. لستفهامٌة أو الجمإلمثال الجمل ا

ختٌارٌة المتساوٌة إلنات اٌعتبر المتكلم االختٌار من بٌن اإلمكا ختٌار األسلوبً:إلـ ا5

.داللٌا
1

 

من أهم الظواهر التً تساهم فً بناء النص األدبً وهذا راجع  ختٌارإلوعلٌه نقول أن ا

دبً وهذا من خالل ألإلى تللك االبداعات التً ٌوظفها الشاعر أو الكاتب داخل اإلبداع ا

 نتقاءات.إلتلك ا

 التكرار واإلنزٌاح فً قصٌدة الكولٌرا.: نًالمبحث الثا

 ـ تعرٌف نازك المالئكة وأهم مؤلفاتها:1

رض الرافدٌن من الزوراء بؽداد عاصمة الجمهورٌة العراقٌة عاشت هذه شاعرتنا من أ

الزهرة وترعرعت فً أرض السواد وارتوت بمٌاه دجلة والفورات إنها الشاعرة الرابدة 

.للشعر الحر فً العالم العربً األدٌبة الناقدة الكاتبة نازك المالبكة
2

 

ٌونٌو 20حزٌران 20م القاهرة 1922آب ـ أؼسطس23نازك صادق المالبكة " بؽداد

م دخلت 1944م" الشاعرة ولدت فً بٌبة ثقافٌة وتخرجت من دار المعلمٌن عام 2007

م حصلت 1959م وفً عام 1949معهد الفنون الجمٌلة وتخرجت من قسم الموسٌقى عام 

ة سكسن فً أمرٌكا وعٌنت أستاذة فً على شهادة ماجٌستر فً األدب المقارن من جامع

م فً 1990جامعة بؽداد وجامعة البصرة ثم من جامعة الكوٌت، عاشت فً القاهرة منذ 

صابتها إعاما بسبب 85م عن عمر ٌناهز 2007ٌونٌو 20ختٌارٌة وتوفٌت بها فً إعزلة 

.ً الدورة الدموٌة ودفنت فً مقبرة خاصة بالعابلة ؼرب القاهرةفبهبوط حاد 
3

 

لتحقت بالروضة وكانت إلٌها ولها من العمر خمس سنوات عندها إأ حب الشعر ٌتسلل بد

"ولطالما سمعت أمً فً  تسمع والدٌها ٌترنمان باألبٌات الشعرٌة تقول نازك فً ذلك

طفولتً تؽنً وهً تإدي أعمال المنزل بشعر جمٌل بثٌنة وكثٌر عنتر" كانت تحب الشعر 

ت تحفظ الشعر منذ الطفولة وقد حفظت اآلالؾ من خذأوالقصص منذ نعومة أظافرها و

األبٌات التً صارت ذخٌرة ترقد موهبتها الشعرٌة بالعطاء وكان ٌساعدها والدها فً ذلك 

 وخاصة الدواوٌن الضخمة التً كانت تحوي أمهات الكتب ودواوٌن الشعراء .

 

 

 

                                                           

.168ـ 167ـ المرجع نفسه: ص
1
 

.15م، ص2004، 1ـ عطا دمحم أبو جبٌن: شعراء الجٌل الؽاضب، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، ط 2 

. 7م، ص2015، 1ـ ٌوسؾ شنوت الزبٌدي: موسوعة روابع الشعر العربً، دار دجلة، ط 3 



 الفصل الثانً:         ظاهرتً "التكرار واإلنزٌاح" فً قصٌدة "الكولٌرا" لنازك المالئكة.

 

43 

من أنها كانت كما بتدابٌة والثانوٌة على الرؼم إلكانت شاعرتنا متفوقة فً دراستها ا

تقول:" ولكنً كنت أمقت الرٌاضٌات مقتا شدٌدا وأعد السنٌن ٌوما بٌوم ألصل إلى إنهاء 

بتدابٌة تحفظ الشعر إلالمرحلة الثانوٌة فؤتخصص بدراسة اآلداب" بدأت فً المدرسة ا

وتجلت النزعة الشعرٌة عندها فً نظم الشعر العامً ولم تبلػ السابعة من العمر وفً سن 

دركت والدتها هذه الموهبة الفذة فؤخذت تساعدها على أعاشرة نظمت أول قصٌدة فصٌحة ال

 ولتفرغ لنظم الشعر ،بداع فؤعفتها من الواجبات المنزلٌة وهٌؤت لها جوا مناسبا للقراءةإلا

فؤخذت تنظم الشعر وتعرفت على البحور الشعرٌة وقامت بدراسة العروض بمفردها 

وكان عمرها آنذاك ثالث عشر سنة  ،م1936ٌومٌاتها منذ عام ونشؤت عندها عادة تدوٌن 

طالع على الحركة األدبٌة فً مطلع هذا القرن فكان إلوأتاح لها العٌش فً أسرة مثقفة ا

دبٌة الصادرة فً ذلك الوقت من أشهرها رسالة المقتطؾ ألوالدها ٌوفر المجالت ا

.اآلداب
1

 

كان لها أثر واضح فً حٌاتً الشعرٌة ألننً كنت "أما والدتً فقد  أما والدتها فكانت تقول:

أعرض علٌها قصابدي األولٌة فتوجه إلٌها بالنقد وتحاول إرشادي.....فكانت تقرأ لً 

وٌكفً نازك أن ٌكونا والداها هما  .م"1953قصابدها وأقرأ لها قصابدي حتى وفاتها سنة 

الشهرة وقد تحقق حلم نازك اللذان ٌوجهانها وٌنقدان شعرها وٌرسمان لها طرٌق النجاح و

وأمها فً نظم الشعر فً سنة واحدة فقد نشرت أول قصٌدة لها ولوالدٌها فً عام واحد 

 .م وذلك فً رثاء الشاعر الكبٌر الزهاوي1936سنة

م 1940كانت نازك من أوابل الفتٌات اللواتً سمع صوتها فً اإلذاعة ببؽداد، ففً سنة 

اإلذاعة وبدأت تنظم القصابد الوطنٌة منذ ذلك الحٌن عندما ألقت أول قصٌدة لها من محطة 

جتماعً وكان إلوكان ذلك بداٌة نضجها الروحً والعاطفً وا ،كانت طالبة فً الكلٌة

وقد تحققت أمنٌتها بدخولها معهد الفنون الجمٌلة  ،العزؾ على العود أمنٌتها منذ الصؽر

حدث بالفعل وقد كانت لها الرؼبة فً ؼٌر أن حبها للشعر أبعدها عن الموسٌقى وهذا ما 

نجلٌزٌة فقد كانت إلودرست اللؽة الالتٌنٌة أما اللؽة ا ،التمثٌل ؼٌر أن والدها رفض بشدة

درستها فً المرحلة الثانوٌة وصار بوسعها عندما أصبحت طالبة فً الكلٌة أن تقرأ 

فة الواسعة والتضلع وبدأت تعلم الفرنسٌة بمفردها أعنت هذه الثقا ،شكسبٌر وبارون وشٌلً

طالع على األدبٌن العربً والؽربً وتعلم العزؾ على العود وفهم إلؽات األجنبٌة والبال

أصول الموسٌقى، عالم نازك الفكري والروحً جعلها من أثقؾ شعراء جٌلها مما وجد لها 

 تجسٌد فً الدراسات األدبٌة المتعددة التً كتبتها فً اللؽة والشعر والنقد وفً ترجمة

 .نماذج من الشعر األجنبً

 

 

 

                                                           

.16المرجع السابق: صـ 
1
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أرسلتها وزارة المعارؾ العراقٌة فً بعثة دراسٌة للحصول على الماجٌستر فً األدب 

من جامعة سكسن فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وقد أثارت  ،م1954المقارن عام 

لم تكن تدرك نازك أن األساتذة ال ٌرتاحون إلى  ،موهبتها دهشة صاحباتها وأساتذتها

طلبة الموهوبٌن مما زاد األمر سوء أن بعض األساتذة ٌنزعجون من آرابها وقد هددوها ال

"وال شك وجود موهبة كبٌرة  بالرسوب مما جاء فً تقرٌر السٌد داٌموند ستٌوارت عنها:

 .بٌن الطالب ال تطٌقه الجامعات ألن فٌه تجاوزا على حدودها الثقافٌة المؤلوفة"

عٌنت فً  ،م1956نتٌن كاملتٌن وعادت إلى العراق عام ستؽرقت رحلتها الدراسٌة سإ

ت تدرس النقد األدبً والعروض فً ذخأمعٌدة فً كلٌة التربٌة ببؽداد و ،م1957سبتمبر 

تزوجت نازك من زمٌلها فً الجامعة األستاذ الدكتور عبد الهادي  ،قسم اللؽة العربٌة

م منحتها جامعة البصرة عام 1962الوحٌد البراق عام  بنهاإنجبت أو ،م1961حبوبة عام 

م الدكتوراه الفخرٌة تقدٌرا منها لمكانتها الشعرٌة ولعملها فً جامعة البصرة  لبضع 1962

سنوات ولكنها لم تستطٌع الذهاب والمشاركة فً حفل التخرج التً أعدته الجامعة لالحتفال 

.هابها  بسبب المعاناة من أعباء الشٌخوخة وآالم
1

 

 ـ أهم مؤلفات نازك المالئكة: 

لقد خلفت الشاعرة نازك المالبكة مجموعة من الكتب والدواوٌن رسمت بها حٌاتها نذكر 

 منها: 

 عمال الشعرٌة:ألـ ا1

وقد صدر هذا الدٌوان عام سبع وأربعون تسع مابة وألؾ ٌضم  أـ دٌوان عاشقة اللٌل:

.عمالها التً تم نشرهامجموعة من القصابد نشر فً بؽداد وكان أول أ
2

 

وقد صدر عام تسع وأربعون تسع مابة وألؾ وقد تخلل دٌوانها  ب ـ دٌوان شظاٌا ورماد:

.هذا حساسٌة االنفعال نشر كذلك ببؽداد
3

 

صدر عام سبع وخمسون تسع مابة وألؾ نشر ببٌروت، تمٌزت  ج ـ دٌوان قرارة الموجة:

 ألفاظها فً هذا الدٌوان بالرموز والمدلوالت.

 صدر عام ثمانٌة وستون تسع مابة وألؾ نشر ببٌروت. دـ دٌوان شجرة القمر:

صدر سبعة وسبعون تسع مابة وألؾ معظم قصابده عن  هـ ـ دٌوان الصالة والثورة:

مشكلة التً كانت تإرقها وتنؽرس خنجرا فً صدرها وهً مشكلة فلسطٌن نشر فً 

 لبحر".بٌروت وفً نفس السنة صدر دٌوانها "ٌؽٌر ألوانه ا

م وهً مطولة نشرت ألول مرة عام 1970بٌروت  وـ مأساة الحٌاة وأغنٌة لإلنسان:

 م وقامت الشاعرة بتعدٌلها مرتٌن.1949

 ـ األعمال النثرٌة:2

                                                           

.19ـ المرجع السابق: ص 1
 

دمحم القاعود: شعراء وقضاٌا ، قراءة فً الشعر العربً الحدٌث، دار العلم واإلٌمان للنشر ـ حلمً 2

 . 17م، ص2009والتوزٌع، د ط، 

.17ـ المرجع نفسه: ص 3
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 م.1962أـ قضاٌا الشعر المعاصر، بٌروت 

 م.1965ب ـ شعر علً محمود طه، القاهرة 

 م.1974ج ـ التجزبة فً المجتمع العربً، بٌروت 

 م.1992سٌكولوجٌة الشعر عام دـ 

 م .1970هـ ـ الشمس وراء القمة، مجموعة قصصٌة، عام 

 ـ ظاهرة التكرار واالنزٌاح فً قصٌدة الكولٌرا:2

 القصٌدة:

 الكولٌرا 

 سكن اللٌل 

 اصغ إلى وقع صدى األنات

 فً عمق الظلمة تحت الصمت على األموات

 صرخات تعلو تضطرب

 حزن ٌتدفق ٌلتهب

 ٌتعثر فٌه صدى اآلهات 

 فً كل فؤاد غلٌان

 فً الكوخ الساكن أحزان

 فً كل مكان روح تصرخ فً الظلمات

 فً كل مكان ٌبكً صوت

 هذا ما قد مزقه الموت

 الموت.. الموت.. الموت

 ٌا حزن النٌل الصارخ مما فعل الموت

 طلع الفجر اصغ إلى وقع خطى الماشٌن

 الباكٌنفً صمت الفجر اصغ، انظر ركب 

 عشرة أموات عشرونا

 ال تحص اصغ للباكٌن

 اسمع صوت الطفل المسكٌن

 موتى.. موتى ضاع العدد

 موتى.. موتى لم ٌبق عدد

 فً كل مكان جسد ٌندبه محزون

 ال لحظة اخالد ال صمت 

 هذا ما فعلت كف الموت 

 الموت.. الموت ..الموت

 تشكو البشرٌة تشكو ما ٌرتكب الموت

 الكولٌرا
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 الرعب مع األشالءفً كهف 

 فً صمت األبدي القاسً حٌث الموت دواء

 استٌقظ داء الكولٌرا

 حقدا ٌتدفق مأثورا

 هبط الواد المرح الوضاء

 ٌصرخ مضطربا مجنونا 

 ال ٌسمع صوت الباكٌنا 

 فً كل مكان خلف مخبله أصداء

 فً كوخ الفالحة البٌت

 ال شًء سوى صرخات الموت

 الموت.. الموت.. الموت

 الكولٌرا القاسً ٌنتقم الموتفً شخص 

 الصمت المرٌر 

 ال شًء سوى رجع التكبٌر

 حتى حفار القبر ثوى لم ٌبق نصٌر 

 الجامع مات مؤذنه

 المٌت من سٌؤنبه 

 لم ٌبق سوى نوح وزفٌر 

 طفل بال أم وأب 

 ٌبكً من قلب ملتهب 

 وغدا ال شك سٌلقفه الداء الشرٌر

 ٌا شبح الهٌضة ما أبقٌت 

 زان الموتال شًء سوى أح

 الموت.. الموت.. الموت

ٌا مصر شعوري مزقه ما فعل الموت
1
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قصٌدة الكولٌرا ثارت بها نازك المالبكة فً أرض الخراب كما بنٌت القصٌدة على ـ 

فكرة أو مشكلة ربٌسٌة تظهر وتخفى بالقصٌدة  الشكل الحلزونً، حٌث ٌوجد قٌمة أو

 والموت فً القصٌدة له ثالثة أشكال.بطرٌقة معٌنة وهذه الفكرة هً الموت 

تتحدث القصٌدة عن مثلث الرعب وهو الفقر والجهل والموت كل منهما ٌإدي إلى اآلخر 

كان الشؽل الشاؼل فً المجتمع المصري فً هذا الوقت كان هو وباء الكولٌرا والذي 

 نتشار التلوث.إأصاب الكثٌر من المصرٌٌن الفقراء وذلك بفساد الحكومة و

 اهرة التكرار:أـ ظ

 ـ تكرار الحرف: 

أصؽر وحدة لؽوٌة ٌترك أثر فعال فً نفس المتلقً حسب الناقدة نازك  ٌعتبر الحرؾ هو

المالبكة لما ٌحمله من معانً حبٌسة لدى الشعراء حٌث استطاع تكرار الحرؾ أن ٌؤخذ 

مكانة مرموقة فً الدراسات الحدٌثة 
1

لنازك  "الكولٌرا"، ومن خالل تفحصنا لقصٌدة 

المالبكة فنجد أنها كررت كلمات وجمل وخاصة حروؾ أو ما ٌسمى باألصوات، وذلك 

حداث هزة فً نفس المتلقً إلٌحدث إٌقاعا معٌنا هادؾ للتؤكٌد على شًء معٌن وبالذات 

وهذا من خالل التلمٌح والكلمات الموحٌة والدالة بدل التصرٌح والكلمات المباشرة، فهناك 

 رى مجهورة وسنوضح هذه األصوات من خالل ما ٌلً:أصوات مهموسة وأخ

 حصاءات لتواتر األصوات المهموسة:إ

 مخرجه نسبته المئوٌة تواتره الصوت

 حلقً %25 14 الحاء

 أسنانً %01 02 الثاء

 حنجري %03 06 الهاء

 ؼازي %27 16 الشٌن

 شفوي %77 22 الصاد

 حنكً %14 11 الخاء

 أسنانً %88 30 الفاء

 لثوي %24 13 السٌن

 طبقً %87 29 الكاؾ

 أسنانً %97 65 التاء

 لهوي %75 19 القاؾ

من خالل تفحصنا للجدول نالحظ أن األصوات المهموسة األكثر تكرارا هو التاء، الفاء، 

الكاؾ، الصاد، القاؾ، الشٌن، السٌن، الحاء، ثم الخاء، وعلٌه نقول أنه طؽى على بنٌة 

التاء والفاء" والصوت المهموس هو الذي ال ٌهتز معه النص صوتان مهموسان هما " 

الوتران الصوتٌان وال ٌسمع لها رنٌن عند النطق بها وهذه األصوات استعملت بوفرة فً 

 السٌاق و لها داللة خاصة، فهذه األصوات تعتبر جاهدة للنفس.
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األصوات أما األصوات المجهورة من الظواهر الصوتٌة التً كان لها شؤن كبٌر فً تمٌٌز 

 المجهورة فً القصٌدة من خالل ما ٌلً :

 مخرجه نسبته المئوٌة تواتره الصوت

 شفوي %87 29 الباء

 لثوي %03 06 الجٌم

 سٌنً، انفجاري %76 20 الدال

 احتكاكً، انفجاري %01 03 الذال

 لثوي %89 34 الراء

 لثوي %06 08 الزاي

 انفجاري %02 05 الضاد

 صامتمجهور  %02 05 الظاء

 صامت احتكاكً %76 20 العٌن

 صامت حنكً %03 06 الؽٌن

 صامت جنبً %98 105 الالم

 شفوي %91 73 المٌم

 %86 28 النون
صامت أسنانً 

 لثوي

 

فمن خالل تفحصنا لؤلصوات المجهورة نالحظ أن تكرار حرؾ الالم هو األكثر نسبة ثم 

حرؾ العٌن و الدال، وعلٌه ، النونٌلٌه حرؾ المٌم وبعدها حرؾ الراء ثم الباء وحرؾ 

فالصوت هو البنٌة التً تندرج منها اللؽة والالفت للنظر أن كل الشعراء وبطبٌعتهم 

الشعرٌة جنحو إلى تكرار األصوات وهذا ما عمدت إلٌه نازك المالبكة حٌث وظفت 

 التكرار الحرفً فً شعرها على نحو ملحوظ، وترى الناقدة أن هذا النوع من التكرار

الدقٌق ٌكثر استعماله فً الشعر المعاصر
1

، عمدت الى تكرار حرؾ المٌم فً قولها فً 

 قصٌدة الكولٌرا نجد:

 ضاع العدد موتى موتى

موتى لم ٌبق عدد موتى
2

 

وعلٌه فالصوت له صدى فً رسم معانً األلفاظ داخل النص أي للصوت عالقة مع الكلمة 

ذه األخٌرة بدورها تبنً المعنى داخل بنٌة والكلمة بدورها ترسم معنى داخل الجملة، فه

 النص.
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 ـ تكرار الكلمة:

ٌعتبر تكرار الكلمة من أهم ما ٌخالج فكر الشاعر من صور، وهذا راجع  إلى حسن 

والمناسب  ٌق بها وهذا هو االستعمال الصاببختٌار الكلمة ووضعها فً المكان الذي ٌلإ

درتها على التعبٌر عما ٌخالج نفس الشاعر من ختٌار الكلمة له بعد خاص ٌتمثل فً قإألن 

 حاسٌس وعلٌه فتكرار الكلمة ٌولد الصورة الشعرٌة. أمشاعر و

 تقول نازك المالبكة فً قصٌدتها الكولٌرا:

 فً كل مكان جسد ٌندبه محزون

 ال لحظة اخالد ال صمت

 هذا ما فعلت كف الموت 

 الموت.. الموت.. الموت

الموتتشكو البشرٌة مما ٌرتكب 
1

 

الموت وهذا داللة على نفسٌة الشاعرة وما تعٌشه من  ةهنا نقول أن القصٌدة طؽى فٌها كلم

ذا لم إمؤساة الحٌاة وهو موت األحباب فهً تعالج هذا األلم بصرخات تعلو وحزن شدٌد، ف

ٌكن هناك عالج لمرض الكولٌرا فٌصبح عالجه الموت، فهذه الكلمة "الموت" هً وسٌلة 

 جتماعٌة.إلوالجمالٌة بل حتى ا العاطفٌة  واالدارٌةز المفارقات تعبٌرٌة تبر

كما كررت العدٌد من الكلمات الدالة على نفسٌة الشاعرة والمعروؾ فً التكرار أنه للتؤكٌد 

فنجد: كلمة األحزان، الظلمة، صرخات، صمت تكررت فً القصٌدة بقدر أوجاع الشاعرة 

حة فنٌة داخل النص بحسب ما عاٌشه من ظروؾ وألمها، وعلٌه نقول أن الشاعر ٌرسم لو

 قتصادٌة وؼٌرها، أي تجربة الشاعر الشعورٌة.إجتماعٌة وسٌاسٌة وإوعوامل 

 داللتها تكرارها الكلمة

 الٌؤس 29 الموت

 الوجع 05 الحزن

 الكآبة 03 الظلمة

 األلم والوجع 05 صرخات

 األلم 03 الصمت

 األمل 03 الفجر

 الفقر 02 الكوخ

الجدول ٌمثل تكرار بعض الكلمات داخل القصٌدة فهنا نالحظ أن القصٌدة تناولت  هذا

 كلمات ذات صدى نفسً قوي ٌحدث أثر فً القارئ.
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 ـ تكرار الالزمة:

ٌعد تكرار الالزمة من أهم التكرارات التً لجؤ إلٌها الشعراء المعاصرٌن، "وٌعنً هذا قٌام 

شعرٌة مرات عدة فً القصٌدة لٌخلق منحا إٌقاعٌا الشاعر بتكرار سطر شعري أو جملة 

.ان معا شعرٌة القصٌدة"جوداللٌا ٌنت
1
تخاذ جملة كالزمة إفالشاعرة نازك المالبكة قامت ب 

" وهذا النوع من التكرار ٌعمل على تحقٌق "الموت.. الموت.. الموت داخل القصٌدة وهً

وهنا نقول أن براعة الشاعر هً األولى فً وضع هذا النوع من التكرار  ،الوحدة النصٌة

 ونقول الشاعرة نازك المالبكة وفقت إلى حد بعٌد فً توظٌؾ هذا النوع من التكرار.

 ـ تكرار العبارة:

مما سبق نرى أن تكرار العبارة ٌتداخل مع عدة أنواع من التكرارات كتكرار الحرؾ 

م جزء من العبارة أو ما ٌسمى بالجملة" فترى نازك المالبكة أن وتكرارا الكلمة باعتباره

.هذا النوع من التكرار ٌوقؾ التسلسل وقفة قصٌرة وٌهٌا إلى مقطع جدٌد"
2
فنازك  

المالبكة كررت فً قصٌدتها الكولٌرا عبارة "الموت.. الموت.. الموت" وهذا داللة على 

 هذا الداء. ما تعٌشه الشاعرة من ألم وحزن لؤلحبة وما خلفة

 ب ـ ظاهرة االنزٌاح:

 ـ المستوي اإلٌقاعً: 

 الوزن:

ٌقاعً أال وهو خروجها عن نظام إنزٌاح إنرى فً قصٌدة الكولٌرا لنازك المالبكة 

العمودي للقصٌدة فهً رسمها أو نظمتها على الشكل المعاصر أو باألحرى نظام التفعٌلة، 

دها على بحر المتدارك الذي تفعٌلته فهً بنت قصٌدتها على شكل حلزونً وذلك باعتما

"فاعلن" فنازك المالبكة نوعت فً عدد التفعٌالت فً كل سطر فنجد سطر ٌحتوي على 

تفعٌلتان وآخر ٌحتوي على أكثر من ذلك فمثال نالحظ فً األسطر التالٌة من القصٌدة ما 

 ٌلً:

 ـ فاعلن، فاعلــــــــــــــــــــ0ا  0ا  0سكن اللٌل ــــــــــــــــــ ا اا 

ـــــــ فاعلن،  0ا0ا ا  0ا ا ا 0ا  0ا ا ا 0اصػ إلى وقع صدى األنات ـــــــــــــــــــ ا 

 فاعلن، فعلن، فاعلن.

 ختلفت من سطر آلخر.إوعلٌه نقول أن عدد التفعٌالت تعدد و
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 الروي:

"أن العرب كانت تعرفه  هو الحرؾ الذي تبنى علٌه القصٌدة، فٌرد فً كل سطر منها وقٌل

شتقاقه من الرواء وهو الحبل فكؤنه ٌربط القافٌة وٌشدها ولذلك إفً الجاهلٌة وٌقولون أن 

.لٌس هناك قافٌة بدون روي ٌعكس بقٌة الحروؾ"
1
فالشاعرة نازك المالبكة نوعت الروي  

 والحروؾ التً استخدمتها هً كالتالً:

 اءالر الدال الباء النون التاء األلؾ الروي

 08 02 04 10 18 04 العدد

 

هذا الجدول ٌبٌن األحرؾ التً كانت األكثر استخداما عند الشاعرة نازك ومنها حرؾ 

 التاء وحرؾ النون وحرؾ الراء.

 ـ المستوى التركٌبً:

ٌعتبر أسلوب التقدٌم والتؤخٌر من الموضوعات التً نالت حظا وافرا  ـ التقدٌم والتأخٌر:

من قبل النحوٌٌن والبالؼٌٌن فهو ظاهرة من ظواهر اللؽة العربٌة، "والتقدٌم من مجال 

.األسلوبٌة باعتباره اختٌارا فً التعبٌر، وباعتباره انحرافا عن النمط المؤلوؾ"
2
وعند  

ن نازك استخدمت ظاهرة التقدٌم والتؤخٌر فنالحظ اطالعنا على قصٌدة الكولٌرا نجد أ

 الجدول التالً:

نوع التقدٌم 
 والتأخٌر

الجملة التً أصابها 
 التقدٌم والتأخٌر

 الداللة تعدٌل الجملة

تقدٌم شبه الجملة 
 "خبر" على المبتدأ

فً الكوخ الساخن 
 أحزان

أحزان فً الكوخ 
 الساخن

كثرة الحزن 
 واأللم

شبه الجملة  تقدٌم
 "خبر" على المبتدأ

 كثرة الموتى جسد فً كل مكان فً كل مكان جسد

 سالٌب اإلنشائٌة:ألا

 غرضه أداته نوعه األسلوب "المثال"

ٌا شبح الهٌضة ما 
 أبقٌت

 التعجب ٌا نشابً "نداء"إ

ٌا مصر شعوري 
 مزقه الموت

 التفجع ٌا نشابً "نداء"إ

 التعجب والحسرة ما ستفهام"إنشابً "إ وما فعل الموت
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وهذا األخٌر  ،نشابٌةإلٌبٌن الجدول الذي بٌن أٌدٌنا أن نازك المالبكة نوعت فً األسالٌب ا

و ال تطابقه وٌقابله أٌطلق علٌه عند أهل العربٌة "الكالم الذي لٌس لنسبته خارج تطابقه 

األسلوب الخبر" أي الكالم الذي ال ٌمكن تحدٌده، من صحته وعلٌه نازك أكثرت من 

 نشابً فً قصٌدة الكولٌرا.إلا

 سالٌب الخبرٌة:ألا

 غرضه أداته نوعه االسلوب

إلى صوت الطفل  اصػ
 المسكٌن

 الحزن لما ٌحدث مر "اصػ"ألفعل ا خبري طلبً

 موتى لم ٌبق عدد موتى
خبري 
 تصرٌحً

 لم
الٌؤس وفقدان 

 األمل

لم ٌبق سوى نوح 
 وزفٌر

خبري 
 تصرٌحً

 الحزن والتفجع لم

ستخدمتها نازك فً قصٌدة الكولٌرا إوعلٌه الجدول ٌبٌن بعض األسالٌب الخبرٌة التً 

فالخبر هو "القول الذي ٌحتمل الصدق والكذب، وٌصح لقابله إنه صادق أو كاذب 

.والمقصود بالصدق مطابقته للواقع والمقصود بالكذب عدم مطابقته للواقع"
1
  

 ـ المستوي الداللً:

تعتبر قصٌدة "الكولٌرا" أول قصٌدة حرة تخرج للنور ولذلك تعتبر  مضمون القصٌدة: 

صاحبة هذا التجدٌد، فهذه القصٌدة ترصد معاناة الشعب المصري من ثالوث الرعب الفقر، 

الجهل المرض، فكان الٌؤس واأللم والحزن والرعب ٌراود الشاعرة لما ٌعٌشه المجتمع 

 مع صداها لما ٌعٌشه المجتمع المصري.فهً رصد آالمها وأحزانها بؤسلوب فتاك لٌس

وفً األخٌر نقول أن أسلوب نازك المالبكة كان ٌحمل رسالة قوٌة للمجتمعات وما عاشه 

إخواننا المصرٌٌن من رعب فنازك إستخدمت مجموعة من األسالٌب التركٌبة والنحوٌة 

دي والداللٌة فً قوالب رسمت خطً القصٌدة وخاصة أنها خرجت على النظام العمو

 للقصٌدة فهذا ما زادها قوة فً المبنى والمعنى.

 

 

 

 

 

                                                           

.47م، ص2008، 1ٌبٌا، طـ بن عٌسى بالطاهر: البالؼة العربٌة، دار الكتب الجدٌدة المتحدة، ل 1
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـةخاتم  



ةــاتمــخ  

 

54 

 

لقد تطرق الشعر العربً المعاصر إلى الدراسات األسلوبٌة المكثفة وكان سبب ذلك 

فؤحدث ثورة كبٌرة  نزٌاحإلستخدمها الشعراء، وخاصة ظاهرة التكرار واإالتوظٌفات التً 

فً الساحة النقدٌة مما جعل الكثٌر من النقاد ٌسلطون الضوء على هذا النوع من الدراسات 

ومن بٌن هإالء نجد نازك المالبكة والتً كانت لها مجموعة من اآلراء النقدٌة التً تجسدت 

عر فً كتابها قضاٌا الشعر المعاصر ونحن من خالل بحثنا الظواهر األسلوبٌة فً الش

 المعاصر استخلصنا ما ٌلً:

 نسلخت من رحم اللسانٌات السوسٌرٌة.إـ تعتبر األسلوبٌة من أهم المناهج المعاصرة التً 

حصابٌة إلسلوبٌة البنٌوٌة والتعبٌرٌة واألتجاهات ومن بٌنها: اإـ األسلوبٌة تحتوي عدة 

 والتكوٌنٌة.....الخ.

 وعلم اللؽة.سلوبٌة لها عالقة بالعلوم األخرى كالنقد ألـ ا

 سلوبٌة شاعت فً الشعر المعاصر.أـ ظاهرة التكرار سمة 

ـ قسمت نازك المالبكة التكرار فً الشعر إلى أربعة أسالٌب: تكرار الحرؾ، الكلمة، 

 العبارة، وتكرار المقطع.

 ـ ظاهرة التكرار ظاهرة موسعة تفتح عدة قضاٌا نقدٌة وتتقاطع معها.

لى رصد عواطؾ الشاعر ومشاعره ومشاركته إظاهرة التكرار من الظواهر البالؼٌة سعت 

 المتلقً ذلك.

 بهار المتلقً.إنزٌاح سمة أسلوبٌة ؼرضها إلـ ا

نزٌاح خروج عن المؤلوؾ بؤسالٌب تعبٌرٌة جدٌدة تعكس مهارة الشاعر وقدرته فً إلـ ا

 نتاج قوالب خارجة عن المؤلوؾ.إ

 أول قصٌدة حرة من شعر التفعٌلة لنازك المالبكة. ـ قصٌدة الكولٌرا

ـ قصٌدة الكولٌرا من أهم القصابد التً رصدت الشاعرة نازك فٌها معاناة الصعب 

 المصري.

 ـ قصٌدة الكولٌرا تكمل عدة تكرارات ومنها تكرار الحرؾ والكلمة والالزمة.

 التكرار عند نازك ٌحل معنى المعاناة وااللم والٌؤس.

 نزٌاح ظاهرة أسلوبٌة ومعناها الخروج عن المؤلوؾ.إلـ ا

ٌقاعً، المستوى التركٌبً والمستوى إللى ثالث مستوٌات: المستوى اإنزٌاح إلنقسام اإـ 

 الداللً.

 ٌقاعً هو الخروج عن نظام القصٌدة أي الشكل.إلـ المستوى ا

فً بناء الجمل  ختٌارات التً ٌضمنها الشاعرإلـ المستوى التركٌبً هو تلك البناءات وا

 والفقرات وما ٌخص التقدٌمات وتؤخٌرات.

 ٌحاءات  التً تإدٌها  الكلمات والعبارات والجمل.إلـ أما المستوى الداللً هو تلك ا
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 الملخص:

تعتبر األسلوبٌة من المناهج النقدٌة المعاصرة التً سعت إلى عالج مختلؾ النصوص األدبٌة سواء كانت 

نثرٌة أو شعرٌة، فتطرقنا فً بحثنا هذا إلى الظواهر األسلوبٌة فً الشعر المعاصر مع نموذج لقصٌدة 

دبً من بٌنها التكرار الكولٌرا لنازك المالبكة، فدرسنا أهم الظواهر التً سعت إلى دراسة النص األ

واإلنزٌاح واإلختٌار، فارتبط التكرار بالحرؾ والكلمة والمقطع وكٌفٌة التوفٌق بٌن هذه البنٌات أما 

اإلنزٌاح عرؾ أنه الخروج عن المإلوؾ، أو بصٌؽة أخرى هو العدول عن الشًء ومعنى هذا هو قدرة 

األسلوب، أما اإلختٌار فهو تلك  الشاعر على صٌاؼة األسلوب أي ٌرتبط بمهارة الشاعر فً رسم

اإلنتقاءات التً ٌعتمدها الشاعر فً بناء األسلوب وعلى هذا السبٌل كان المبنى األساسً فً الجانب 

التطبٌقً وما أهم الظواهر التً ظفرت بها الشاعرة نازك المالبكة. وفً األخٌر إستخلصنا أهم النقط التً 

 اضع.توصلنا إلٌها من خالل بحثنا هذا المتو

 الكلمات المفتاحٌة:

األسلوبٌة، األسلوب، الشعر المعاصر، الظواهر األسلوبٌة، اإلنزٌاح، التكرار، نازك المالبكة، قصٌدة 

 الكولٌرا.

Résumé : 

Stylistique est l’une des approches critique contemporaines qui ont cherché à 

traiter divers textes littéraires, qu’ils soient en prose ou poétiques, nous avons 

discuté dans cette recherche les phénomènes stylistiques de la poésie 

contemporaine avec un modèle du poème sur le choléra de Nazek Elmalaeka , 

nous avons étudié les phénomènes les plus importants qui cherchaient à 

étudier le texte littéraire, y compris la répétition, le déplacement et le choix, la 

répétition a été associée à la lettre, mot et section et comment concilier ces 

structures, on savait que le déplacement s’écartait du sens ou autre, et le sens 

de cette chose est la capacité du poète à formuler le style c’est –à- dire lié à 

l’habileté du poète dans le style de dessin, mais le choix est ces choix adoptés 

par le poète dans la construction du style et sur cette voie a été le bâtiment 

principal dans le côté pratique et ce qui le phénomène le plus important gagné 

par le poète Nazek Elmalaeka et à la fin nous avons extrait les points les plus 

importants que nous avons attient à travers nos humbles recherches. 
 


