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 :ملخص
مت هذه الدراسة املعنونة ابلصورة الشعرية يف قصيدة" عناوين فضل" للشاعر بوعالم بوعامر قا

دراسة أسلوبية على دراسة هذا النص الشعري سعيا منا إلبراز ما للصورة من قيمة وأمهية ولكشف 
ة يف التجربة الشعرية لدى الشاعر من خالل عمله هذا عن طريق رصد السمات الفنية األسلوبية املائز 

 النص وقد وقع هذا البحث يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة.
أبعادها األسلوبية يف القصيدة حيث  البالغية و األول ركزان فيه على األساليب الرتكيبية  الفصل

الثاين حبتنا فيه عن أنواع االنزايح  الفصل، ويف الصور البيانيةكان احلديث عن األساليب اإلنشائية و 
دة يف اببيه الرتكييب ويضم التقدمي والتأخري واحلذف واالستبدايل )الداليل( وميثله التشبيه يف القصي

 واالستعارة.
الثالث فد ركزان فيه على أنواع الصورة الشعرية يف القصيدة من خالل  الفصلأما خبصوص 

ك خامتة تضم مجلة البحث يف الصورة التشبيهية فالصورة االستعارية والكنائية فاجملازية؛ جاءت بعد ذل
 ما توصلنا إليه يف حبتنا هذا.

 :)األسلوبية، النص الشعري، الصورة الشعرية(.الكلمات املفاتيح        
: Résumé 

Cette étude intitulée" Titres de fadl" du poète "Boualem Bouamer" était une étude 

stylistique de ce texte poétique visant à mettre en valeur l’ importance de l’ image et à révéler 

l’expérience poétique du poète à travers son travers son travail en vérifiant les caractéristiques 

artistiques et stylistique du texte  

Cette recherche est menée en trois chapitres avec une introduction une préface et enfin 

une conclusion  

Dans le premier chapitre nous sommes basès sur les méthodes structurelles rhétoriques 

et leurs dimensions stylistique dans le poème ou nous avons indique  les mélodes de 

construction et les ligures de style dans le deuxième chapitre nous avons étudié  les types de 

déplacement dans le poème selon les deux genres synthétiques en abordant l’ avancement le 

retardement  la suppression et la substimtion (sémantique) ce qui est représentes par la 

comparaison et la métaphore. 

Par ailleurs dans le troisième chapitre nous somme intéresses aux type de figurer 

poétique dans le poème à travers l’étude de la comparaison la métaphorique et la métonymie 

Enfin la conclusion résume les résultats aboulis de cette recherche  

Mots- clés: la stylistique، le texte poétique، l’image poétique 

 



 
 
 

 
 

 الحمد هلل على أن أنعم وسهل وأرشد فله الحمد كله
 وبعد: وله الشكر كله على ما توصلنا إليه   

نتقدم بالشكر الجزيل ووافر االمتنان والعرفان مع فائق االحترام والتقدير 
ز هذه المذكرة والمحبة إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد في إنجا

ونخص بالذكر منهم األساتذة والطاقم اإلداري بجامعة غرداية إلى كلية 
" كل سليمان بن سمعونالطليعة األستاذ الدكتور " في اآلداب واللغات و

نصائحه وإرشاداته القيمة وصبره علينا وكذا األستاذ الدكتور  نالشكر ع
نقول لهم حفظكم هللا مساعدته لنا   ن"  ع"بن سعد محمد السعيدالمساعد 

 ودمتم عونا وسندا للعلم.
دعمهم لنا طيلة مسيرتنا  عنكما نتقدم بالشكر إلى عمال المكتبة بجامعتنا 

 الجامعية
 شكرا وألف ألف شكر.

                                                               

 
 

 
 
 

        
َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِِلًا تـَْرَضاهُ َربِّ َأْوزِْعِِن َأْن َأْشُكَر نِ  ﴿  ﴾ْعَمَتَك الَِِّت أَنـْ



يف هذه املواقف يعجز البيان ويعي اللسان عن الكالم وال يتبقى منه إال لغة أبلغ وأصدق هي لغة 
 القلب، وهبذا أهدي جناحي لريب وخالقي اجلليل ولنبيه الكرمي خري إنسان حليم.

" وقمري "أيب الغايل" حفظكما هللا ورعاكما ة من يشعان نورا ألسري يف دريب إىل مشسي"أمي احلنونإىل
 ودمتما اتجا فوق رؤوسنا، سال دمع قلمي عجزا عن شكركما 

 للورود البهية اليت تنثر عطرها من حويل للسند والكتف القوي"أخيت وأخوايت" زينة احلياة ومسكها.
ه مذ عرفناه فضل إخالصه وتفانيه ووفائه يف عمل من يستحق لقب األب الثاين بإىل املعلم واملوجه إىل

 "الدكتور بن مسعون سليمان" جزاك هللا وكفاك ما أمهك.
نعم املساعد ولكل أساتذة كلية اآلداب واللغات جبامعة غرداية "بن سعد حممد السعيد "إىل الدكتور 

رمحه  "حلسن خنفراحممد "المتنان ، وإىل روح األستاذ لكم من علمين هلم مين أمسى معاين التقدير وا
 هللا وأسكنه فسيح جناته.

  سي كبري" شكرا"أمحد التجاين دكتورإىل من رافقوين يف مساري لتحقيق حلمي"محزة دحو" وال  
      إىل عمي "إبراهيم" اجلندي املعلم...  

 وقف القلم عاجزا أمام مجيل ما تركوه للعائلة الكرمية أعماما وأخواال، لكل من يقفوا خلف السطور
ي عناوين فضلكم والعنا                وين انتقاء ولفتة واختزالذ                      

 إىل الشعانبة                          

 
 
 
 

 
ا بسم هللا الرمحان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه والناس أمجعني أم

 بعد:



أهدي مثرة جهدي إىل من تربطين هبم أمجل رابطة يف الوجود "أمي وأيب" منبع احلب وسر الوجود 
 وجناحي وفرحي أحبكما اي نور حيايت 

" وإخويت "خلظر" و"إدريس" وإمساعيل" و"عبد الكرمي" و"يونس" و" عبد الرؤوف" و" ةإىل أخيت"حيا
 عبد القادر" 

سامية حروز إىل زمــيــلـــــــتـــــــي  
إىل أستاذي املشرف الدكتور "بن مسعون سليمان" الذي مل يتواىن ولو للحظة بتقدمي ما ميلك من 

 نصائح وتوجيهات له مين أمسى العرفان والتقدير إىل األستاذ املساعد"حممد السعيد بن سعد" 
انوية كل ابمسه ولكل لكل األساتذة الذين تتلمذت على يدهم يف املرحلة اجلامعية أو يف املرحلة الث

 طاقم اجلامعة وابألخص كلية اآلداب واللغات
إىل صديقايت األعزاء "أمينة بن أوذينة" خضرة بكسي" صفاء بن زاين" عائشة بوستة" سيماء مامني" 

 صورية" و"راوية...
 إىل كل من يعرف دليلة 

 شكرا لكم .
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 مقدمة
 الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا، فاستقرت  بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل

 هدايته يف قلوب العارفني واستنارت بنوره عقول الراشدين وبعد:
هما يف الشعر العريب املعاصر وهذا راجع ألمهيتها ومكانتها اليت تعترب الصورة الشعرية موضوعا مُ 

ا جيعل هذا اخليط الرفيع يتالقح أو والبيان مم ال ميكن إنكارها جبماليتها يف التصوير ابحلس واخليال
الضرورة  تيتواشج مع األسلوبية ولكون هذه النقاط هلا دور يف حياة النص األديب الشعري كان

 هذه العناصر يف الشعر العريب املعاصر كانت هذه الدراسة ابلوقوف على فإمياان منا ،دراكهاإل
ة "عناوين فضل" للشاعر"بوعالم بوعامر" دراسة أسلوبية". "الصورة الشعرية يف قصيد مة بــــ:و املوس

تعريف أبدب املنطقة من جهة وملا الختياران عليه رغبة يف اوهو نص شعري جزائري معاصر وحملي وقع 
 جهة أخرى.خصوصيات من من  حيمله موضوع القصيدة

جلمالية النص يف  واختياران للقصيدة كاملة دون الرتكيز على ما كان يف جزء من الديوان راجع
طابعه الكامل وملا حتويه من خبااي يف طياهتا هذا ما خيدم موضوعنا ويدعمنا يف التحليل، كما أن 
املطلع على قصائد الشاعر "بوعالم بوعامر" جيد خاصية الصورة وأثرها يف شعره واليت منها القصيدة 

 مة.حمل الدراسة ما جيعلنا ننتقل لعوامل الشاعر ونعيشها كلمة بكل
وهذا راجع لكون الصورة ، ناوسعيا منا لتحقيق هدفنا اعتمدان املنهج األسلويب يف دراست

؛ وما للمنهج من سر يف إبراز مجالية النصوص الرفيعة وقد حاولنا من خالل دراستنا هذه اانزايح
 :جمموعة من األسئلة منها ناإلجابة ع

قصيدة عناوين  إبراز املدلول الشعري يفكيف سامهت الصورة الشعرية من املنظور األسلويب يف 
 ؟أسلوبًيا وفيم تكمن أمهية هذه الصورة ؟فضل"

 وأسئلة فرعية منها: 
أبنواعها يف بيان القيمة اجلمالية واالنزايحات  والداللية املستوايت الرتكيبية أنتجتهما الذي 
 ؟ والفنية للقصيدة
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 لإلجابة على هذه األسئلة اتبعنا اخلطة التالية:و 
 وخامتة. فصولثالثة و هيد، مت

يف بنية الشعر، وكذلك  اأساسيً  اقمنا يف التمهيد مبعاجلة مفهوم الصورة الشعرية كوهنا عنصرً 
 املفهوم األسلويب للصورة الشعرية.

يف  الفصلوأبعادها األسلوبية ضم هذا  ةيالبالغ األول تناولنا فيه املستوايت الرتكيبية لفصليف او 
 اإلنشائية ممثلة يف أسلوب االستفهام وأسلوب النداء وأسلوب النهي.حتليلنا: األساليب 

)وهي عارة والكنايةتاليت يدخل فيها كل من التشبيه واالس الصور البيانيةوكمطلب آخر أدرجنا 
 .اليت مسيناها يف األسلوبية ابالنزايحات(

ثل يف االنزايح الرتكييب الثاين قمنا بدراسة أنواع االنزايح يف القصيدة واليت تتم الفصلأما يف 
 واالنزايح االستبدايل (أساليب التقدمي والتأخري واحلذف )من خاللعلى املستوى النحوي والبالغي، 

 الداليل( من خالل االنزايحات الداللية املدرجة مبا يعرف ابلتشبيه واالستعارة كعناصر أساسية.)
ة حول توظيف الشاعر للرموز يف الثالث قمنا بعرض مالحظة مهم الفصلإىل  نتقالوقبل اال

 ومل نتوسع يف هذا الصدد خشية الوقوع يف مزالق التحليل السيميائي. ،القصيدة
نواع الصورة الشعرية يف القصيدة من خالل حتليل أالثالث عن  الفصلكان احلديث يف مث  

قمنا ابلتحليل األسلويب  ، والصورة التشبيهية مث الصورة االستعارية والصورة الكنائية مث الصورة اجملازية
البالغي ألنواع الصور الشعرية يف القصيدة مبا يتناسب مع املفاهيم البالغية املعيارية ومفاهيم األسلوبية 

 .يف مفهومها الوصفي التحليلي
 لنطوي حبثنا هذا جبملة من النقاط اليت توصلنا إليها يف عملنا حيث كانت اخلامتة.

ية عند الشاعر عز الدين ميهويب دراسة أسلوبية لعبد الرزاق وقد كانت دراسة الصورة الشعر 
اعتمدان على جمموعة من املراجع اليت ختدم حبثنا خنص  سابقا ملوضوعنا، وكنا 2010-2009بلغيث 

ابلذكر منها "ديوان رحيل يف ركاب املتنيب للشاعر بوعالم بوعامر" مصدرا، وكتاب االنزايح يف الشعر 



 مقدمة
 

 ج
 

الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي   بعنوانحفيز، وكتاب حممد الويل  العريب املعاصر لندية
 كمراجع.

واجهتنا خالل مسريتنا البحثية هذه عراقيل وصعوابت متثلت يف ضيق املدة الزمنية املمنوحة 
 .شهدهتا اجلامعة من غلق األبواب وتعليق الدراسة خاصة مع تصادمها مع الظروف اليت

جود مراجع تتحدث عن املنهج األسلويب إال أننا جندها حتفل مبعلومات نظرية الرغم من و وعلى 
 .اتطبيقي اأسلوبي نا يتضمن معاجلة الصورة ثكبري ابجلانب التطبيقي مع كون حبدون اعتناء  

هلذا البحث على هذا البحث ومتابعته يف األخري نتوجه جبزيل الشكر إىل من قام ابإلشراف 
نا بنصائحه عفعلى الرغم من ارتباطاته الكثرية إال أنه مل يبخل "، مان بن مسعونستاذ الدكتور "سلياأل

النجاح يف مشواره العلمي والعملي مع دوام و الثمينة ومالحظاته القيمة نسأل هللا له املزيد من التميز 
 الصحة والعافية.

إن  ب لبحوث أخرىأن يفتح حبتنا البا أن نكون قد وفقنا يف إضافة ما يثري أدبنا ونرجو رجون
   شاء هللا تعاىل.
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 )مفهوم الصورة الشعرية+ مفهوم الصورة أسلوبيا(

واليت من بينها "البنية اللغوية" اليت متتاز  املعاصر بنيات وموضوعات وخصائص للشعر العريب
وهناك  ،بتالعب الشاعر مبفرداته؛ و"البنية اإليقاعية على مستوى الصوت وزان وقافية ورواي...إخل

 عنصر أساسي يف تركيب بنية الشعر العريب املعاصر وهو" مفهوم الصورة الشعرية".

 مراقيها أمسى من أن تتطلع إىل مبنزلة تشكل لنا بنية الشعر فحظيتوتعد الصورة الشعرية خاصية 
  . (1)الشاخمة ابقي األدوات التعبريية األخرى،وعليه تعد الصورة الشعرية كياان يتعاىل على التاريخ

كما ورد عن ولقد عرفها عبد القادر القط يف كتابه" االجتاه الوجداين للشعر العريب املعاصر"  
الذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر يف سياق  ""الشكل الفين »أبهنا:حممد الويل 

قات اللغة ، مستخدما طابياين خاص ليعرب عن جوانب التجربة الشعرية الكاملة يف القصيدة
يف الداللة والرتكيب واإليقاع واحلقيقة واجملاز والرتادف والتضاد واملقابلة والتجانس وغريها ا وإمكاانهت

  (2).«من وسائل التعبري الفين

ابب  ه على وينظر إىل املفهوم األسلويب للصورة الشعرية على أساس تطور هذا املفهوم ابعتماد
ناية...( الذي يعرف أسلوبيا ابالنزايح، ويف إطار الصورة الشعرية تربز البيان )التشبيه، االستعارة، الك

لنا التجربة الشعورية للشاعر بنسبة معتربة من خالل توظيف وسائل منها الرمز واألسطورة ...مما 
  وابلتايل إعطاء مجالية للنص األديب. يف بعده اإلجيايب يؤدي إىل الغموض

                                                           

، 1990، 1ط، املغرب -ينظر: حممد الويل، الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء(1) 
 .07: ص

  (2) املرجع نفسه، ص: 10. 
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شهد توسعا إىل أن " نلحظ مفهوم الصورة الشعرية ومن خالل نص التعريف ل"حممد الويل
أصبح يشمل كل األدوات التعبريية الشعرية يف إطار علم "البيان" و"البديع" و"املعاين" و"العروض" 

 و"القافية" وغريها من وسائل التعبري الفين.

 جيرد الصورة من املعىن كماعلى التحليل   ا االستخدام ملصطلح الصورة ال يسعفوهذ »
  . (1)«املضبوط الدال على نوع خمصوص من أدوات التعبري الشعري

ولقد كان ألمحد الشايب جهوٌد متثلت يف حماولة عرض البالغة القدمية يف ثوب عصري وذلك 
األسلوب فحصر علم البالغة يف اببني مها: الباب حبث والذي انطلق منه يف  ،"األسلوب" يف كتابه

 "الفنون األدبية". األول" األسلوب"، والثاين منه

ف األسلوب أبنه طريقة الكتابة أو طريقة اإلنشاء أو طريقة اختيار األلفاظ وأتليفها وقد عر  
يف كتابه الرؤية أورده يوسف أبو العدوس  قصد اإليضاح والتأثري. )فيماللتعبري هبا عن املعاين 

 . (والتطبيق

املعاين أو نظم الكالم وأتليفه ألداء  ويرى أيضا أنه عبارة عن الصورة اللفظية يعرب هبا عن 
 . (2)أفكار وعرض اخليال، أو العبارات اللفظية املنسقة ألداء املعاين

ولذلك فإن وظيفة الشعر تبليغ الصورة والكيفية املستعملة حديثا هي تفرع الصورة، فالقارئ 
فالشاعر يشغل وسائله  )السامع أو املتلقي( يتمتع حبرية الفهم اليت تسمح له ابلتعددية الصورية،

اللغوية اليت ختدم القصيدة ويعززها ويتوغل يف اللغة احلية املشحونة ابلصور والتعابري اجلديدة، ال يقصد 
اللغوية كلها، وال حيصر الواحد منها بل يهمل ات يالشاعر الصعوبة وال التعقيد وإمنا يشغل اإلمكان
بتوليد األفكار وتفرعها، ليجر قارئه يف مدار الصور  املعىن املبتذل ويسخر ذلك الكنز اللغوي املكدس

                                                           

  (1) ينظر: حممد الويل، الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي، ص: 10 
  (2) ينظر: يوسف أبو العدوس، األسلوبية الرؤية والتطبيق، دار املسرية، عمان- األردن، ط1، 2007، ص: 26.
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املتنوعة الواصلة والباعثة إىل التبادل )...( وجتران اللغة يف استعماالهتا إىل توظيف عناصر توضح مدى 
 سلوبية ومن أبرزها االنزايح وهو فرع من الغموضاألمجالية النص األديب ابالعتماد على إجراءات 

 (1)ابت واملعتاد وهي مفتاح عامل متغريوانني الثقتلغي العقل وتعطل املنطق وحتطم ابلغرابة اليت يقرتن 
. 

ومن املعلوم أن الشاعر يعتمد يف صوره الشعرية على خياله وأن اخليال يف حقيقته هو اإلهلام  »
 . (2)«يعترب نضجا غري متوقع لكل ما قام به الشاعر الذي

ثابة الدعامة األساسية اليت يتكئ عليها املبدع للوصول وخالصة القول هي أن الصورة الشعرية مب
إىل التجربة الشعورية وإيصاهلا إىل املتلقي، واليت يتخذها الشاعر وسيلة يرتجم هبا أحاسيسه ومواقفه 
أبسلوب فين خاص، ولذلك فهي أداة فعالة يف إثراء العمل األديب وتسهم يف التعبري عن املعاين 

 ا تتمتع به اللغة من إمكاانت تعبريية متنوعة.والعبارات اجملازية، وم

 
 

 

 

 

   

                                                           

  (1)  ينظر: ندية حفيز، االنزايح يف الشعر العريب املعاصر، دارهومة، اجلزائر، دط، 2013، ص 25 ص،26..
(، دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان، 1975 -1925حممد انصر، الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية )  (2)
 .469،ص: 2006، 2ط



 

 

 

 

 

 

 

 األول الفصل

 يف قصيدة  وأبعادها األسلوبيةالبالغية املستوايت الرتكيبية  

 "عناوين فضل" للشاعر" بوعالم بوعامر" 
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كل يديل   خاض أهل االختصاص وأرابب البالغة يف هذا اجملال  ،العرب أهل البيان والفصاحة
يف إبراز  كبري  وه اخلاص به، و كان للصور البيانية املتمثلة يف )التشبيه، االستعارة، الكناية( دوربدل

 ووصفتها أبهنا راسة هذه األساليب اهتمت األسلوبية بد كما مجالية هذا النص الشعري  
ا على غرار أهنا انزايحات وليس هذا فقط بل أيضا األساليب اإلنشائية كان هل )(صور بيانية 
( يف شائية )االستفهام، النداء، النهييف بعث شفرة النص ولقد وردت األساليب اإلنأكرب  دور

 هذا النوع ضمن مبحث علم املعاين. القصيدة ويدخل
من ذلك سنتناول األساليب الرتكيبية  اختلفت داللة كل من هذه األساليب من نوع إىل آخر 

 البيانية.الصور هذه ضمن مطلب 
  
 

 

 

 

 

                                                           
)( ذلك مبفهوم الصورة البيانية، ولكن ابملفهوم النقدي أصبح مفهوم املفهوم التقليدي لدراسة الصور يف البالغة، كان يصطلح على

نقد ومن بينها األسلوبية أن حتلل الصور الصورة الشعرية عاما يستوعب مجيع الصور يف النص الشعري، وكان إبمكان مناهج ال
 الشعرية مبفهوم االنزايح األسلويب.
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 املستوايت الرتكيبية وأبعادها األسلوبية.: األول لالفص

نقصد ابملستوايت الرتكيبية جمموعة الظواهر النحوية والبالغية الكامنة يف القصيدة، وال شك يف 
 أهنا كثرية وبداية ستكون ابلرتكيب البالغي ومن دراسة األساليب اإلنشائية.

 .األساليب اإلنشائية املطلب األول:

نغفل دور األساليب اإلنشائية يف بعث رسالة النص أو مقصديته وإدراك مكامن ال ميكننا أن 
للشاعر "بوعالم  عناوين فضل"اجلمالية فيه، ومن بني األساليب اإلنشائية اليت وردت يف قصيدة"

 بوعامر" جند:

 أسلوب االستفهام: /أوال

 »يعر ف االستفهام أبنه: يف مبحث علم املعاين، و  يُعد االستفهام من أهم األساليب اإلنشائية
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل، وقد خترج ألفاظ االستفهام عن معناها األصلي فيستفهم 

الشيء مع العلم به ألغراض أخرى نفهمها من سياق الكالم؛ وحيمل االستفهام يف طياته هبا عن 
 (1)«عظيم...إخلدالالت عديدة منها: التشويق، التقرير، التهويل، االستبعاد، الت

.  

 ومن أساليب االستفهام ما ورد يف البيت السادس من القصيدة يف قول الشاعر "بوعالم بوعامر":     
 

.
  ما الشعانبة الغـُـــــــــــــــــــــــــــفإذا قيل:                       ر؟ يقال: اإلكرام واإلفضال(2)  

لذي حياول من خالله أن يعر ف لنا نسب وعرش نقف هنا وقفة أتملية يف قول الشاعر ا 
الشعانبة؟(، املكون من ما االستفهامية واالسم املستفهم لك من خالل تركيبة)ما الشعانبة ملن جيهله وذ

ينزاح الشاعر هنا من االستفهام عن معناه فهي تركيب لغوي يدل على االستفهام، ل )الشعانبة( منه 

                                                           
 (1) السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان، ط1، 2008،ج1، ص:59 ص:60. 

  (2)  بوعالم بوعامر، ديوان رحيل يف ركاب املتنيب )عناوين فضل(، دار صبحي، متليلي- غرداية، ، ط1، 2015، ص: 85.
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مبعىن أن الشاعر يشري إىل خصال سكان دد يف لفظة )الغر( األصلي إىل معىن آخر، والذي يتح
 )عرش الشعانبة( واليت منها الكرم والفضل املقصود هبم املنطقة 

داللة التعظيم املالحظ يف هذا البيت أن أسلوب االستفهام محل يف ثناايه داللتني تتمثالن يف ف
د هبا عدم البحث عن إجابة لسؤاله عن  اليت يرا ومن جهة أخرى داللة اإلنكار  هلذا العرش من جهة،

هلهم من فهو يعرفهم خبصاهلم ويعر ف هبم من جيهلهم أو ملن يريد جتا ،كون )من هم الشعانبة؟(
 من جهة أخرى.القبائل والعروش اليت ال تسمع هبم 

 وجند أيضا أسلوب االستفهام الذي ورد يف البيت الواحد والعشرين يقول: 
 

.
رـحــن الــد عـعيــددمت أزر البــــكم ش                ب  وشــدت إليـــــه منكم رحال(1)   

فصيغة االستفهام املستعملة هنا يف هذا البيت هي" كم" االستفهامية واستعملها الشاعر للداللة على 
يلجأ إليها، حبيث الكثرة، فينوه هنا الشاعر إىل املساعدات اليت قدمها الشعانبة إىل كل ضعيف 

مقصدا يتقوى هبا، ابخلصوص أايم احلرب الشداد اليت شهدهتا املنطقة. أصبحت  

 ونلمح تردد هذه الظاهرة أيضا يف البيت السادس والعشرين يف قوله:

رتكلما قال: من نصريي؟ طـــا                 خـــــــيلكم حنــــــوه هلا تصـــهال.(2)   

                                                           

  (1)بوعالم بوعامر، عناوين فضل ) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(. 
   جند يف البيت تدويرا من خالل تقطيعه كنموذج ملا رأيناه مرتددا يف بعض أبيات القصيدة من هذه الظاهرة العروضية:

     ب وشددت إليه منم رحالو       بعيد عللحر    كم شددمت أزر ل                                   
                                       /0//0/0 /0/0//0 ///0/0              ///0/0  //0//0 /0//0/0.  

تنفاعال متفعلن     فعالتن              مستفعلن    فعالتن       فاعالتن                                           
فالقصيدة من حبر اخلفيف كما يظهر، والبيت مدور ويعرف البيت املدور أو املداخل أبنه ما فيه كلمة مشرتكة من شطريه صدره 
وعجزه وهو حيدث يف كل البحور السيما اجملزوءة منها وأكثر ما يقع ذلك يف عروض اخلفيف وهو حيث وقع من األعاريض دليل 

يف مستثقل ويعترب ضعفا عند املطبوعني، وقد يستخفونه يف األعاريض القصار كاهلزج وغري ذلك، على القوة، إال أنه يف غري اخلف
، 1لبنان، ط -ينظر: إميل بديع يعقوب، املعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر، دار الكتب العلمية، بريوت

 .173، ص: 1991
  (2) بوعالم بوعامر، عناوين فضل)من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(. 
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يربز لنا دور اجلهاد وقيمته يف نفوس نفهم من خالل هذا البيت أن الشاعر حياول أن  
وشخصية هؤالء القوم، ويوجه دعوة ملن يريد مناصرهتم يف عبارة )من نصريي؟( لتتضح له ردة فعل  

 لتحاق بركب النضال واجلهاد. فيسعى للوصول واالمن مسع النداء،  كل

ا خيدم غرض ا األمر والتشويق ملا سيؤول إليه، مهذوتكمن داللة هذا االستفهام يف تعظيم 
 .موقدر أببطاهل يدة يف مدح الشعانبة وعلو مكانتهمالقص

 وعالوة على ذلك جند االستفهام يف البيت الرابع والثالثني يقول فيه:
. 

من مطيق مطاق أخت ابن عمرا             ن وقد هان عندها اإلثكال؟(1)   

ة ما عانته اجملاهدة "حدة يتضح لنا من خالل هذا األخري أن الشاعر يريد البوح أبن من شد
فهي اليت وسعت سرها وضاقت بسر  بن عمران" )خنساء الشعانبة( كما لقبها إثر وفاة إخوهتا الثالثة

ىل ، فلهول وشدة مصيبتها وصلت إوهي اليت جشمت محله وماتت عليه الكهرابء العظام واألوصال؛
 تعظيم من شأهنا وصربها.مما حيمل االستفهام داللة الكال/ الرتمل، ثأن هان عنها اإل

 الستني: يقول الشاعر يف البيت الثالث و 
مثله يف جبال بشار قوم                          صعدوا ما يردهم إجبال؟(2) .  

( فانزاح من معناه األصلي لرياد به الرجوع ؟يظهر االستفهام هنا يف قوله )مايردهم إجبال
أن يقول: هل ملن ميلك القوة وال يتهيب صعود اجلبال هل له واالستسالم للعدو واخلضوع، وكأننا به 

 ؟.يعيش بني احلفر

 يقول فيه: الذي لشاعر التونسي "الشايب" الشهري ل بيتالونستحضر هنا التناص مع 
ومن يتهيب صعود اجلبال                   يعش أبد الدهر بني احلفر(3).  

                                                           

  (1) الديوان، ص:39.
  (2) بوعالم بوعامر، عناوين فضل) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.

  (3) مجيد طراد، ديوان أبي القاسم الشابي ورسائله، دار الكتاب العربي، ط2، بيروت-لبنان، 1994، ص: 90
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ده راد؟ ومن هنا نلحظ أن الداللة اليت حيملها هذا ة واإلرادة للتضحية هل سري فمن ميلك العزمي
 هي داللة التعظيم. ت البي

 يقول الشاعر بوعالم بوعامر : 
كيف قوم إذا غزوهم وحلوا           كوابء عليهم واستطالوا(1).   

برز االستفهام يف هذا البيت لغرض بعث معىن عميق، يكمن من خالل طرحه إىل ما الذي  
الشعب الذي حل به وابء االستدمار الفرنسي فاعتدى عليهم وظلمهم، ليلحق سيؤول إليه هذا 

 نكاري.الذي يليه يف قالب االستفهام اإل البيت
 يقول الشاعر: 

يف الفرنسي خري؟ومىت كان                عصر الشهد ذا الشذا اخلالل(2)  .  

للمحتل املعتدي الذي ذل ليبحث عن إجابة لسؤاله بقدر ما يريد إثبات وإلباس ثوب افهو ال 
 فأينما حل وذكر ذكر شره معه.وهو استبعاد اخلري يف احملتل الفرنسي، ال يعرف عنه وال منه خري، 

مما  ،مناذج حتليليةعرية سابقة الذكر، واليت اخرتان بدا واضحا يف األبيات الش فاملؤشر األسلويب
 الشاعر إيراده. هجيعل املتلقي يويل اهتماما ملا ير 

واالستفهام يلعب دورا يف وعي كنه النص كما ذكران آنفا ووجدانه حمققا يف النص مربزا   
وهذا مما  ،وحتقيق الغرض الكلي يف مدحهم ،وخيدم غرض القصيدة يف رسم شهامة الشعانبة ،مجاليته

 " مسة أسلوبية خاصة.عناوين فضلال جنده يف أسلوب اإلخبار العادي، مما أضفى على نص" 
                                                           

  (1) بوعالم بوعامر، عناوين فضل ) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
 بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(. (2) 
  كإجراء نقف عليه يف أبنية النص، وهو مفهوم وظفه ميشال ريفاتري يف األسلوبية البنيوية انطالقا من االهتمام   املؤشر األسلويب

ساسية القارئ الذي اهتم به وعرب به عن القارئ العمدة أو النموذجي، وذلك من خالل الوعي أو ابلبىن األسلوبية ومدى إاثرهتا حل
حضور املقصدية ولوازم أخرى لفهم رسالة النص األديب وهو ما يربط العالقة بني الكاتب واملتلقي الذي يفكك عناصر النص 

ليل األسلوب، تر: محيد احلمداين، منشورات دراسات سال، ويستخرج القوة الكامنة فيه، ينظر: ميكائيل ريفاتري، معايري حت
 .8:ص7:ص 6: ، ص1993، 1ط املغرب،
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 أسلوب النداء.اثنيا: 

طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه حبرف انئب مناب »عرف النداء أبنه أسلوب إنشائي ويعين:ي
"أاندي" املنقول من اخلرب إىل اإلنشاء؛ والدالالت اليت خيرج هبا النداء هي اإلغراء، االستغاثة، الندبة. 

 (1)«إخلالتعجب، التحسر والتوجع، التحري والتضجر، التفاخر والتواضع...
 . 

وهذه الدالالت حيتكم فيها للسياق وفق ما خيدم النص، ومن أمثلة النداء يف القصيدة قول 
 الشاعر:

 ء ااــــــاي ربوعا مضاجع الشهدا           محس فيها لزورها استقبال(2) 

م فالنداء املوظف يف هذا البيت "اي ربوعا" قد خرج من لفت انتباه املتلقي /السامع إىل تعظي
من جهة أخرى، ومضاجع الشهداء احلمس  اونسب ارشعهذه املنطقة من جهة، وتعظيم الشعانبة 

 الذين ضحوا ابلنفس والنفيس فاحتضنهم الربع الطيب، ويقول كذلك:
 ليس يف ماتركتم اي فرنسيو              ن إال الشقاء واألهوال.(3) 

استهل بيته هذا أبداة نفي" ليس" فهو  "بوعالم بوعامر "نرى من خالل هذا البيت أن الشاعر
فنفى وجود اخلري املؤكد ال، هو الشقاء واأل ما خلفوه من يف هذا املوقف ينفي عنهم اخلري والتأكيد على

حتالة الفرنسيني، ونسب هلم النداء، ووصف صنيعهم ابملنكر؛ فالغرض املتمثل هنا هو حتقري  لدى
 ويف البيت مئة ومخسون يقول الشاعر: توجها إليهم. أفعال املنادى وذلك يف كلمة "الفرنسيون"

ـــــــــــــــرفعوها مؤوبني فقال ال               هلل اي طري أويب واجلبال(4)   

                                                           

 .72 :ص71، ص: يد أمحد اهلامشي، جواهر البالغةالس(1)  
 ) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.بوعالم بوعامر، عناوين فضل  (2)  
 اقطة يف الديوان املطبوع(.بوعالم بوعامر، عناوين فضل) من األبيات الس (3)  
 .40الديوان، ص: (4) 
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يتمثل النداء يف قوله" اي طري أويب" يف غرض املدح، فالشعانبة يف زهدهم ولكثرة تعلقهم ابهلل 
ب معهم الطري واجلبال هنا  من عنده يف ذلك أبن تؤو مهم هللاعز وجل وبكرمهم دون كلل أو ملل أكر 

إشارة إىل صورة حسية من خالل استحضار الشاعر ملوقف سيدان داوود عليه السالم الذي عرف 
بعلمه وعمله الصاحل، وأكرمه هللا مبعرفة لغة الطري فضال مما آبت معه الطيور وسخر له احلديد ) وهو 

َنا َداُوَد ِمنَّا َفْضال اَي ِجَباُل  ﴿ز وجل يف كتابه الكرمي:ما مل حيصل ألحد من قبله( يقول ع َوَلَقْد آتـَيـْ
   (1).﴾ َأوِ يب َمَعُه َوالطَّرْيَ َوأَلَنَّا َلُه احْلَِديدَ 

والغرض من هذا  ،فكان أن وظفها الشاعر صورة معربة عن عظم ما قام به القوم وما امتازوا به
 .وعزهتم فاستحضار اجلمع يعين كثرة الثناء والفخر ابلقوم ،مقامهم إجاللكرمهم و هنا هو تعظيم  

 اثلثا: أسلوب النهي.

طلب الكف عن فعل  »الكل منا يعمد إىل النهي عن أمور ألغراض متنوعة ويعرف النهي أبنه:
ته جند الدعاء وااللتماس، اإلرشاد والدوام، بيان العاقبة لومن دال وااللتزامما على وجه االستعالء 

 (2)«ئيس، التهديد والكراهة، التوبيخ والتحقريوالتي
 . 

 " مرة واحدة وذلك يف قوله: عناوين فضلوقد ورد النهي يف قصيدة "
. 

ـــــــــــــال تكبل يدي أطلقهما أح                    ضن منااي يشوقها الرئبال(3)   

هني السجني للسجان نستشف يف هذا البيت صورة السجن واملتمثلة يف معىن يراد من خالله 
أن يقيد حريته كمجاهد "شعانيب"، الذي خاطر حبياته واستعد للموت يف سبيل الذوذ عن وطنه، 
فكان أن هناه عن تكبيل أو تقييد حريته) يديه(، ألنه سيحتضن املوت دون أي خوف أو هروب 

دت، لكن ليس منه؛ وهذا كاف ألن ال يتجرأ على ما يفعله كأنه يقول له: لك أن تقتلين إن أر 
                                                           

 .10سورة سبأ، اآلية: (1)
 . 67السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة، ص:  (2)
 بوعالم بوعامر، عناوين فضل) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.(3) 
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إبمكانك قتل وتقييد ما أؤمن به، مستعمال يف ذلك حرف النهي املتمثل يف" ال" مرة واحدة هتديدا 
) من يقوم أبمر النهي( ولإلطاحة ابلذئب املعتدي )من  منه ليدل على قوة ممدوحه الشعانيب اجملاهد

ناسب للكلمات يف هذا وقع عليه الفعل(؛ وهذا ما ينم عن قوة وشدة التوظيف أو االختيار امل
وهو مستمر يف رأيه متشبث به دون ، ضبطه حرف النهي" ال" ذياألسلوب وبدقة يف اخلطاب ال
 تردد فكان أن ورد مرة ال غري.

 .الصور البيانيةالثاين:  املطلب

وقد توصف تلك األساليب أبهنا د اهتمت بدراسة األساليب وصنفتها، ال شك أن األسلوبية ق
ب له، وعليه أييت قول ابن جين: تعد اللغة العربية لغة جماز لكثرة استعمال العر » انزايحات ولذلك

اعلم أن أكثر اللغة مع أتمله جماز (، وقد أضاف ابن رشيق القريواين أيضا والعرب كثريا ما تستعمل )
، فهو اجملاز وتعده من مفاخر كالمها فإنه دليل الفصاحة ولبوس البالغة وبه ابنت لغتها عرب اللغات

وهذا ما أكده العلوي بقوله: وأحسن موقفا يف القلوب واألمساع، يف كثري من الكالم أبلغ من احلقيقة 
ذه أهل الصناعة مطبقون على أن اجملاز أبلغ من احلقيقة وأنه يلطف غة وجهاباعلم أن أرابب البال

 .  (1)«الكالم ويكسبه حالوة ويكسوه رشاقة

را كبريا يف رسم الصورة الشعرية اليت تتحقق بطالوة الكلمة و ذلك أن اختيار الكلمات يلعب د
 اليت جتلت يف القصيدة جند: الصور البيانيةوداللتها ومن 

 أوال: التشبيه.

  (2).«هو التمثيل ويقال: هذا يشبه هذا ومياثله»يعرف التشبيه لغة على أنه 

                                                           

  (1) د- عهود عبد الواحد العكيلي، الصورة الشعرية عند ذي الرمة، دار صفاء، عمان األردن، ط2، 2014، ص: 95.
  (2) د - فهد خليل زايد، البالغة بني البيان والبديع، دار ايفا العلمية، عمان- األردن، ط1، 2009، ص: 13.
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 ى فيه قرائح الشعراء والبلغاءبار الواسعة امليدان تت الصور البيانيةأحد أما اصطالحا فهو  » 
وفيه يتضح خصب خيال ويكشف هو واالستعارة قدرة األديب على اخللق واإلبداع وسعة عقله، 

املبدع وعمقه، عن طريقه تظهر القدرة على متثيل املعاين والتعبري عنها بصورة رائعة وهو جمال تنافس 
 . (1)«ع وطريفواإلتيان فيه بكل غريب وبديذوي املواهب يف طرق تناوله 

" من أبرزها قول الشاعر يف البيت عناوين فضلولقد تعددت التشبيهات يف نص قصيدة" 
 الرابع عشر: 

 اــــــــــنبط البئر يستقي فإذا امل             ء على غري ما اشتهاه املال(2) 

ء طبيعي عذب املقصود من قول الشاعر هنا أنه وأثناء سقيه للماء من هذه البئر مل خيرج له ما
فهناك إشارة معنوية يفهم منها أن البئر بئر برتولية، فشبه املاء  -ء العذب هو ما يشتهىكون املا–

ابلبرتول من انحية احلفر ويف سقيه الذي خرج له ما ال يشتهى )البرتول( فهو تشبيه بليغ ومن انحية 
هي شأنه شأن اإلنسان العامي أخرى يف البيت نفسه يتجلى وجود تشبيه للغنم ) املال( ابلذي يشت

 الذي اعتاد الشرب والسقي من ماء البئر فهو اآلخر تشبيه بليغ. 

 وقد ورد التشبيه يف البيت اخلامس عشر يقول الشاعر بوعالم بوعامر: 
 عادة املاء عنده مثل عني الد               يك صاف وسائغ سلسال(3) .

لصفاء املاء وعذوبته وانسيابه بصفاء عني نستشف من خالل هذا البيت تشبيه الشاعر   
من )عني الديك( وأورد األداة )مثل(، ووجه الشبه )الصفاء(  الديك. فصرح ابملشبه )املاء( واملشبه به

 هذا نراه تشبيها اتما.

 
                                                           

 .96 عهود عبد الواحد العكيلي، الصورة الشعرية عند ذي الرمة، ص: (1)
 .38الديوان ، ص: (2)
 املصدر نفسه، الصفحة نفسها. (3)
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 ويقول يف البيت السادس عشر:
 ــــــــفجرى أسودا كأن دجى اللي          ل ثياب هلا عليه انسدال(1) .

ي التشبيه يف هذا البيت من خالل تشبيه الشاعر لسواد لون املشبه الذي حذف ليقدر جير 
ويقصد البرتول فشبهه   (ولوازمه املتمثلة يف )جرى أسودا بلفظة أو من خالل خاصية من خواصه

بدجى  الليل؛ ومن جهة أخرى أيضا شبه الليل يف سواده وحلكته ابلثياب املنسدلة وهذا جلامع اللون  
هما، فهذه التشبيهات هي تشبيهات مرسلة لوجود األداة" كأن " والتشبيهات هذه مبتذلة اليت بين

أفقدها التكرار وكثرة استخدامها من قبل الشعراء أتثريها البالغي وشعريتها املرجوة، إال أن اختيار 
انها يف أسلوب اليت أورد فمع ذلك لو نالحظ األبيات الثالثةوفق هذا النحو والرتكيبة، الشاعر هلا 

هو طباق مابني صفاء املاء وعتمة الليل اللذين نيا حيقق شيئا من الثراء الداليل، فنا بيا  جند التشبيه
الذي غادر لونه إىل اللون املضاد متاما) األسود( مبا ، يشريان إىل التحول احلاد يف طبيعة املسقى )املاء(

طلوب؛ مع اإلشارة إىل أن املاء ميكن أن يكون م يدل قطعا على فقدانه لكل خواصه اليت جتعله أغلى
معادال موضوعيا للحياة من خالل األحداث اليت جرت يف مدينة غرداية من خالف بني الطوائف 
فتكدر العيش وصعوبته عكر صفو احلياة السعيدة اليت كانت سائدة، فمن مت حتوله إىل الضد ميكن 

 أن يشري إىل احلزن من ذلك الوضع.

 عر:يقول الشا
 ــــــــــــــبحـــــــــــــــــــــــــــواستقلت به مواخر يف ال      ر ضـــخــام كأنـهن اجلبال.(2) 

اليت حتمل البرتول يف األانبيب اليت تشرب منها البرتول وكأهنا  ( السفن)شبه الشاعر املواخر  
شبه به )اجلبال( ووجه الشبه وامل  (كر املشبه )املواخرماء عذب بضخامة اجلبال وعظمتها، حيث ذ 

 " ومنه نرى أنه تشبيه اتم.كأن"الضخامة " ملا ميكن حتمله واألداة "

                                                           

  .38لديوان، ص: ا(1) 
 .الصفحة نفسها، صدر نفسهامل (2)
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 ويقول أيضا: 
 دــبــــــــــــــــله الــــلى أوائـــيد عــصـــقـــــــك                  ع الذي ليس مثـــله استهالل(1) .

وهو هنا يفضل هذه  ،قصيدة يف القدميشبه مزار الشهداء يف املنطقة ابستهالالت ال  
هو ما نراه يف البيت الذي سبقه ذكر املشبه و فربط تفضيله وما حيبه مبن ميدحه،  االستهالالت

لكونه حذف منه مضاجع الشهداء( واملشبه به )قصيد( واألداة املتمثلة يف الكاف وهو تشبيه جممل )
 وجه الشبه.

 : مسني يقول الشاعراخلمسة و اخليف البيت 
 ــــــــ   ليــريسة الـــدها كعـــنــــة عــــم  أُ             ث  حـــدوج وكـــلــة وحــجــال(2) .

يتجلى التشبيه هنا من خالل عرض صورة األمة مبثابة كوهنا عروسة الليث مزينة هلا حدوج  
 .املشبهةقدم مجاال ورقي لألمة  وتسترت بكلة وهلا حجال وهو تشبيه اتم الكتمال أركانه

 ويقول الشاعر أيضا: 
 ن كالناس فيهمجلال عليها فا                   رشد يتبعونه وضالل.(3) 

املعامل بصورة شبه الشاعر اجلن ابلناس على أساس أنه هنا تشبيه اتم فوسم لنا األركان شاملة  
لالستغراب  ي داعال همفادها أن تباع الصنفني للرشد أو الضاللةاتشتمل على وجه شبه متمثل يف 

، وقد أبدع الشاعر يف توظيفه للتشبيه التام لوجود جن ممن يتبع الرشد شأهنم يف ذلك شأن اإلنسان
 . وهذا يقدم داللة أنه يريد أن يعلن عن مسو أخالق ممدوحه

 

 
                                                           

 بوعالم بوعامر، بوعالم بوعامر )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.(1) 
 .39الديوان، ص:  (2)
 بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.  (3)
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  :التشبيه البيت مئة ومخسة عشر يلحقو 
.ن شكول ويف الرؤى أشكالــ       ــــــــــــيف احلس -ال شك-وإانث اجلنان               

نان )حورايت اجلنة( يف حسنهن وهبائهن، فجماهلن ال يدعو للشك لدرجة تقر جلشبه اإلانث اب
 العني هلا، وهو تشبيه مؤكد حذفت األداة منه أتكيدا منه على التنوع واالختالف املبهر.

 . : االستعارةاثنيا

ورة داللية يقع فيها استبدال كلمة أبخرى يف وحتلل على أهنا ص االستعارة هي انزايح داليل 
  .احملور االستبدايل، وهذا ما يعطيها متيزها واختالفها على غريها من االنزايحات األخرى

 العارية أو الرفع والتحويل وال تستقر على أمر."»يقصد ابالستعارة من الناحية اللغوية على أهنا:      

لذي وضع له إىل معىن آخر مل يعرف به، وهي من أدق واصطالحا هي: نقل اللفظ من معناه ا
 فهي منبثقة عن التشبيه ولكنه تشبيهتعبريا وأمجلها تصويرا، وأكملها أتدية للمعىن   الصور البيانية

  . (1)«مضمر يف النفس فيحذف أحد طرفيه ويكون أحد الطرفني عني اآلخر

جند  "بوعالم بوعامر"" للشاعر فضلعناوين ومن ضمن مجلة االستعارات املوجودة يف قصيدة "
 منها ما ورد يف قوله:

كلما قال: من نصريي؟ طارت                       خيلكم حنوه هلا تصهال.(2)   

يل ابلطائر الذي يطري له جناحني، وحذف املشبه به )الطائر ذي حبيث شبه الشاعر اخل  
تعارة املكنية )االنزايح الداليل(  رمست لنا اجلناح( وذكر شيئا من صفاته )فعل الطريان":طارت"واالس

 السرعة يف االستجابة وقوة الفعل.

                                                           

 .89لبديع، ص: د.فهد خليل زايد، البالغة بني البيان وا (1) 
  (2) بوعالم بوعامر) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع (.
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 ويقول يف البيت الثامن واخلمسني:
ــــــــــــــــــأطلقهما أح ل يدي  ـبـــــــكَ تٌ اَل                    ـــضُ ن منااي يشوقها الرئبال(1) .  

وترك الزمة من لوازمة وهي االحتضان ) يف  شبه الشاعر املنية ابإلنسان حيث حذف املشبه به
حاالت عواطفة املختلفة( على سبيل االستعارة املكنية )االنزايح الداليل( استبدل كره املنية مبحبتها 

 فهي األمان هنا وهي القيمة وحفظ الوطن وكرامته.

 ويقول أيضا:
واألرحيث صل الصفا ختاتل                 واح تعوي واألطلس العسال(2) .  

صوت الذائب "تعوي" فاألرواح اليت حتتضر يف سكرة  !اختار الشاعر صوات للروح وأي صوت
 املوت تشبه عواء الذئب لكثرهتا ما حييل إىل انزايح داليل متمثل يف استعارة مكنية.

 ويقول الشاعر كذلك:
   ادــهـجـــوا لـــربــغـــــتوث ــيــــــول                     عـــــــن حـــــياة به هلم أشغال(3) .

حيث شبه الشاعر يف هذا البيت اجملاهدين ابلليوث حذف املشبه وصرح ابملشبه به لتكون لنا  
 استعارة تصرحيية )انزايح داليل(.

 وردت أيضا االستعارة التصرحيية هي األخرى يف قوله:
ـــــــــــــيــــــــــــــــقوه وفوعن الغيل فار                  ـــــه لبؤات حتفها أشبال(4) .  

                                                           

  (1)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل ) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  (2)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل ) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  (3)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل ) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
(4)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل ) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
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فحذف املشبه وصرح ابملشبه به وشبه أيضا األطفال ابألشبال حيث شبه الشاعر النساء ابللبؤات، 
االنزايح ه على سبيل االستعارة التصرحيية)اليت حتيط أبمهاهتا، فحذف املشبه كذلك وصر ح ابملشبه ب

 لتضحية دون خوف.مما ينم عن قوة العزمية وإرادة االداليل(

 الكناية.اثلثا: 

كثريا ما يرد يف كالم الواحد منا معاين متعددة واليت ختتلف بني مقصود وخمفي منها يرجع 
وذاك هو ما يعرف يف اللغة ابالنزايح الرتكييب بطنة إىل مدركات الغري أو اآلخر، إدراك تلك الداللة امل

الكلمة اليت وقع فيها املعىن الكنائي وإمكانية  جماورةلى أي أن املعىن فيه مبين عرية،ذا العالقة التحاو 
 التصريح ابملعىن احلقيقي لغاية ما.

لفظ يطلق ويراد به الزم معناه أي ما يدل عليه فالكناية اسم ملا يتكلم به »والكناية هي 
   . (1)«اإلنسان ويريد غريه، فهي مشتقة من السرت أي اإلخفاء

 ية من ذلك ما نراه يف قول الشاعر بوعالم بوعامر: برزت يف القصيدة وجوه للكنا

فضال.ر؟يقال: اإلكرام واإل  ـــــــــــــــــــــــــــــفإذا قيل: ما الشعانبة الغ              

 (2)حيث نسب هنا كناية عن نسبة )انزايح تركييب( معنية إبلصاق الصفات ابملوصوف وخصه هبا 
أتت  ة أبناء املنطقة نسبة الصفة ألصحاهبا وتكمن قيمتها يف كوهنافضال للشعانبصفات اإلكرام واإل

 .ابملعىن مصحواب ابلدليل 

 

 
                                                           

  (1) محدي الشيخ، الوايف يف تيسري البالغة )البيان-البديع - املعاين(، كلية اآلداب جامعة بنها، القاهرة ، دط ، 2004، ص: 32. 

  (2) ينظر: املرجع نفسه، ص: 34.
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  وقد وردت الكناية يف البيت التايل أيضا يف قوله:
 م ذو اجلدا روابح مسعومنك                 د وسيماه يف امسه والفال(1) .

امسه  ل"روابح مسعود" واليت وسم هبا تتمثل هذه الكناية يف صفة اجلود والكرم اليت نسبت 
 عن الفأل احلسن والطيب "روابح مسعود". ئالذي ينب

 ظهرت الكناية هي األخرى يف البيت السابع والعشرين يف قول الشاعر:
.ح تويل سروجها واجلالل ــــــــــــــــــــتتنزى حىت تكاد مع الري                   

عىن جتسيدي لصفة القوة والثورة على املعتدي والظامل من هذه فاستخدم الشاعر لفظة الريح مب
 بدليل أهنا تويل سروجها واجلالل يطبعها. الكناية عن صفة قدم لنا املعىن مصحواب

 ويف البيت الثالثني قائال: 
 ءشدمت اجملد فاستحال مسا                 وجبال مغض لديها الزوال(2) . 

بفضل التضحيات اجلسام اليت قام هبا  -العلو والرفعة –الرتقاء تشع كناية عن صفة اجملد وا 
 بلغت عنان السماء.اليت الشعانبة األبطال 

فالكناية ابرزة يف شعر الشاعر "بوعالم بوعامر" وهلا دالالت متعلقة ابلبنية الكربى  اإذ 
الريح  مالغر وه مفه ،" من مدح وفخر هبم ،إشادة جبميل ما صنعوه وفخرا هبمعناوين فضلللقصيدة "

الفكرة والغرض من القصيدة العام )مدح أهل اجلدا مبن جيود فيهم هذا كله خيدم  هم ذوو ، )القوة(
 متليلي الشعانبة والشعانبة بصفة عامة يف اجلنوب(.

 ويقول الشاعر:
من مطيق مطاق أخت "ابن عمرا                   ن" وقد هان عندها اإلثكال؟.(3)   

                                                           
  (1)الديوان، ص: 38..

  (2)  املصدر نفسه، الصفحة ذاهتا.
  (3)املصدر نفسه، ص: 39.
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ة الشجاعة والصمود للبطلة "حدة بنت عمران" فهي مل تبال بوضعها كوهنا أرملة بل كناية عن صف
  .صمدت وحتملت وحتد ت فقامت ببطوالت عجز عنها الرجال )الذكور(

 ويف قول الشاعر:
أخصب األرض من دماء بنيها                    غـــدق طبق الثرى هطال(1) .   

ثرة الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الغالية العزيزة يف هذه هنا كناية عن موصوف ما يدل على ك 
فزادت الصورة بالغة للمعىن يف قالب حسي مفعم  األرض اليت تشربت وأخصبت بتلك الدماء

 التمسك ابلوطن.ومبشاعر العزة يف مبشاعر األمل على الفقد 

 يف البيت الرابع واألربعني يقول: 
رابــهـم توهن من عزمها كـل                    ء أو حك يف إابئها األغالل(2) .   

 رغم من تعرض "بنت عمران" للتعذيب أبنواع شديدة تلقتهاالبهي كناية عن صفة الصرب ف 
ستدمار كوسيلة ليصل لغاايته اخلبيثة إال أهنا صمدت وواجهت الاوخاصة الكهرابء اليت استعملها 

 البيت الذي يليه قائال فيه:ذلك بقوة ومل تبح أبسرارها، وهذا ما يوضح بربط 

ـــهـــونساء أم املساكني من                   ـن وفيهن غاية واكتمال(3) .   

ففي اختيار للفظة " أم املساكني" نرى أنه يقصد هبا زينب أم املؤمنني رضي هللا عنها جند 
كناية   فهوني وإكرامه العالقة القائمة ما بينهما تكمن يف أن كليهما امتاز بصفة العطف على املسك

 عن موصوف )انزايح تركييب(.

  

                                                           

  (1) الديوان، ص: 39.

  (2)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  (3) بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
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 سبعني: المسة و اخلمث يقول الشاعر يف البيت 
هي حرية من احلسن محرا                   ء عليها مالحة ومجال(1) .  

تظهر يف هذا البيت كناية عن صفة مسقطة على هؤالء القوم " الشعانبة" اليت تتمثل يف احلسن 
ال اليت اكتسبوها بسعيهم حنو نيل احلرية بشجاعة مما جعل التصوير هلذا املعىن مرئيا واملالحة واجلم

 تراتح له النفس.
 ويف قوله: 

    وقرى انر حامت قبس من                   انره إن خبا ففيها اشتعال(2) . 

هة من جتظهر كناية عن صفة الكرم من خالل ذكره للفظة أو اسم" حامت)حامت الطائي("  
وكذلك يف قبس من انره مما يفهم من أن إضرام النار وتشكيلها إلنضاج الطعام وكثرهتا تدل على كثرة 

 .ليهع واالضيوف وابلتايل إكرامهم واإلحسان إليهم وهو ما عرف به الشعانبة وما تعاهد

 

                                                           

  (1) بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  (2) الديوان، ص:39.



 

 

 

 

 

 

 

 الثاين الفصل
 عناوين"أنواع االنزايح يف قصيدة 

فضل" للشاعر "بوعالم بوعامر"
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 أحد إجراءات التحليل األسلويب الذي يهدف احمللل من خالله إىل الوصول  يعد االنزايح

 إىل بنية النص الشعري مجاليا، ويشكل االنزايح أهم حمور يف جمال األسلوبية اليت 

 تثري النص األديب والشعري معا.

 الستبدال( او دراسة جون كوهن يف ثنائية )الرتكيب، كانت فاالنزايح على نوعني كما  

إذ االنزايح الرتكييب يدخل يف إطاره ظاهرة التقدمي والتأخري البارزة بكثرة يف القصيدة وعالوة على 
 . والكناية ذلك ظاهرة احلذف

  أما االنزايح االستبدايل فعماده "االستعارة".
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 .االنزايحأنواع الثاين:  الفصل

لنص أو صنع استحسان القارئ لدى تلقيه افتتعترب اللغة من بني جواهر الشعر وأساسياته 
الذي هو "ابب من أبواب األسلوبية تفيد الدارس يف  استهجانه خاصة مبا يعرف يف مفهوم االنزايح

 .  (1)"حتليل النصوص من خالل املفردات والرتاكيب والصور املتفردة لدى املبدع

كالمه إىل أن يكون متميزا، معىن هذا أن املبدع يستعمل تعبريات ختالف قياس اللغة يفضي ب
انتقل من كالمه من السمة اإلخبارية كلما تصرف األديب يف أشكال الرتكيب »خاصا به؛ و

  . (2)«إىل السمة األدبية ) اإلنشائية(  )التواصلية(

 فاالنزايح له أثره اخلاص يف النص ومن ذلك تعرف له أنواع سنحاول الكشف عنها.

 أهم حمور يف جمال األسلوبية اليت تثري النص األديب والنص الشعري  تشكل أنواع االنزايح        
واإلنسانية، حيمل احلديث واحلياة املعاصرة السائرة ضد اإلنسان ثورة عن العامل »االنزايح ف ابخلصوص؛

وشيطان الشعر  هدمت قداسة الشعر العريب كأنه عامل من عوامل التفجري  االنزايح شحنة مفجرة
(3) «جديدة  اء ليسريه يف مسالك تعبرييةيسقطه يف أخط

وتتم دراسة االنزايح عرب حمورين مها حمور ،  
الرتكيب وحمور االستبدال، وعليه سوف نتطرق إىل ظاهرة االنزايح الرتكييب أوال فاالنزايح االستبدايل 

 بعدها.

 : االنزايح الرتكييب.املطلب األول

خضوعها ملعايري لغوية معينة حتتكم إليها يف جمال والعلمية ما يعرف يف بناء النصوص األدبية 
عدم اخلضوع هلذه  »وإن ايح عن املألوف يف تعبريه اللغوي، قد يلجأ املبدع إىل االنز و  ،اخلطاابت

                                                           

.13ص: ، 2012 ينظر: عبد هللا خضر ثريداود، االنزايح الرتكييب يف النص القرآين،دار دروب للنشر والتوزيع، عمان، دط،  (1)  
.13 ص:، 2014، 1ر، دار عامل الكتب احلديث، األردن، طأيوب جرجيس عطية، األسلوبية يف النقد العريب املعاص  (2)  
.35 ندية حفيز، االنزايح يف الشعر العريب املعاصر، ص:  (3)  
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املعايري املتمثلة يف العناصر اللسانية يف اخلطاب املنطوق أو املكتوب لسلطة الطبيعة اخلطية للغة، اليت 
ب والتوايل التلفظي يطلق قوتعتمد اإلجراء التأليفي بني العناصر املتتالية، هذا التعاتسري وفقها القوانني 

  .(1)«الرتكيب إذ اخلروج عنه يسمى انزايحا تركيبيا عليه حمور
 تقدمي والتأخري، احلذف، الكناية.االنزايح الرتكييب املباحث التالية: ال حتتوينطوي 

  التقدمي والتأخري: /1
  علم النحو وعلم البالغة.ث من مباحث االنزايح الرتكييب وهو مبحث مشرتك بنييعد أهم مبح   

يتضح لنا أن مثة اختالفا بني أمرين فيما يتمثل  "ومن خالل اجلمع بني الكلمتني" التقدمي والتأخري 
وأتخري أمر آخر، فالتقدمي والتأخري يف اللغة متناقضان، حيث يعىن األول بوضع الشيء بتقدمي أمر 

خلف غريه وقد كان أمامه )...( إذ اعتاد العرب مام غريه وقد كان خلفه، ويعىن الثاين بوضع الشيء أ
تقدمي ما حقه التأخري لفضل داللة ولتمام املعىن، وأتخري ما حقه التقدمي للغرض ذاته، وذلك جبعل 

وله يف القلوب اللفظ يف رتبة قبل رتبته األصلية أو بعدها لعارض اختصاص أو ألمهية أو لضرورة 
 .(2)ومن هنا يفهم سبب استحسانه أحسن موقع وأعذب مذاق.

كما يعترب التقدمي والتأخري أحد األساليب البالغية الدالة على التمكن من الفصاحة وامللكة يف 
 (3)؛ وهو من أكثر مباحث الرتكيب حتقيقا لالنزايح، ويرتبط ابلشعر ارتباطا وثيقا الكالم واالنقياد هلا

مينح احلرية للشاعر لكي ينسق الدوال وينظمها داخل اجلملة وفق ما يرجوه حتقيقا للتأثري الذي  كونه
شأهنا ظاهرة التقدمي والتأخري ارتباطا وثيقا  يريد حتقيقه أبغراض خمتلفة بغية اهلدف التأثريي، وترتبط

                                                           

، اجلزائر، -ورقلة-البار عبد القادر، االنزايح يف حموري الرتكيب واالستبدال، األثر جملة اآلداب واللغات جامعة قاصدي مرابح (1) 
 .07ص:،2010 ، ماي09 العدد

، 2005التقدمي والتأخري ومباحث الرتاكيب )بني البالغة واألسلوبية(، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،خمتار عطية، ينظر: (2)  
 .16ص: 15:ص

 ..412، ص:1996، 2، طلبنان -ينظر: إنعام نوال العكاوي، املعجم املفصل يف علوم البالغة، دار الكتب العلمية،بريوت (3) 
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 ة معينة بعينها إذيف دالل الفصلشأن كل الظواهر األسلوبية ابلفكر وسعته لذلك ال نستطيع حصر 
 . (1)ة اللغوية أمر حيدده السياق وحدهالغرض من الظاهر 

وفيما يلي سنعرض أهم ما ورد يف هذا اإلطار ظة الواحدة يف سياقاهتا املختلفة، حىت ابلنسبة للف
 من خالل: 

 التقدمي والتأخري يف اجلملة. أ/

النطق والتلفظ هبا دفعة ال شك أن الكالم يتألف من كلمات أو أجزاء، وليس من املمكن 
وإن االنزايح  »كان ال بد عند النطق ابلكالم من تقدمي بعضه أو أتخريه، واحدة من أجل ذلك  

الرتكييب ال يكسر قوانني اللغة املعيارية ليبحث عن قوانني بديلة ولكنه خيرق القانون ابعتنائه مبا يعد 
 .  (2)«اندرا فيهاستثناء أو 

أخري يف املستوى النحوي خاضعة إىل ترتيب الكلمات يف الرتكيب الذي وإن ظاهرة التقدمي والت
 التصوير املؤثر واإلبداع املتميز. علىو أنشأه الشاعر، وذلك ليكسبه القدرة على التعبري الدقيق املعرب 

" سيطرة وطغيان تقدمي شبه اجلملة اجلار واجملرور إذا ما عناوين فضللالنتباه يف " الفتوال
ها من التقدميات )االنزايحات الرتكيبية(، ومرد ذلك إىل أن ظاهرة اجلار واجملرور هذه تعد قارانها بغري 

ن هذا النمط من الرتكيب ورد بكثرة يف القصيدة ومن إمن العناصر األساسية للجملة، وميكننا القول 
 أمثلته ما جاء يف قول الشاعر: 

جتلد شباله جبهاد                            ن وشيب واستبسل األطفال(3) .   

                                                           

 
(1)
 .114: ص113ص: خمتار عطية، التقدمي والتأخري ومباحث الرتكيب،  ينظر: 

 

 (2)  عبد هللا خضر ثريداود، االنزايح الرتكييب يف النص القرآين، اجمللد األول، دار دروب للنشر والتوزيع، عمان- األردن ، دط ،
  2016، ص 106:ص: 107.

  (3)  الديوان، ص: 39.
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نلحظ هنا تقدم اجلار واجملرور)له( على الفعل) جتلد( وفاعله) شبان (، إذ تقدير اجلملة "جبهاد  
هنا ما حييلنا إىل إعطاء لفتة حول مدى أمهية اجلهاد وضرورته  بدهلا الشاعرتجتلد له شبان" فاس
 دم ما حقه التقدمي.فوضعنا أمام إحساس ابلعظمة حيث قابلنسبة له وللشعانبة 

 ويف مثال آخر يقول: 
ءزمها كهرابمن عَ  نْ مل توهِ                    أو حتكْ  يف إابئها األغالل(1) .   

تقدم اجلار واجملرور ) من عزمها( على الفاعل )كهرابء( فركبت أبداة جزم + فعل+  جار 
 م "(.يف تقدير الكال فاعل ) مل توهن كهرابء من عزمها "هذا وجمرور +

مه بصفة ومرد هذا التقدمي هو أمهية العزم الذي تسلحت به اجملاهدة " حدة بن عمران" واهتما
العزم كصفة حمببة، أو لنقل كخصلة تدل على قوة ممدوحه ما حيقق لنا ربطا وتناسقا وما سعى إليه يف 

 فردا ومجاعة. ا للشعانبة أببطاهلممدح

أفادتنا يف قدم إاثرة للرعب خاصة بصياغتها نكرة "كهرابء" تفظوتوظيف أو اختيار الشاعر ل
إذ حييلنا الشاعر هبذه اللفظة إىل كل ما فيه من طاقة  ،بيان التعدد والتنوع وال حمدودية القوة والتعذيب

 وقوة ومنه  صمود املمدوح أمام هذا العذاب، فيا للعزم من عزمها.

  قوله: وما نراه أيضا من تقدمي اجلار واجملرور على الفاعل يف

وماتت عليه  هُ لَ مِحْ  تْ مَ شِ جَ                وبغيظ مات العدى األنذال(2) .  

تقدم اجلار واجملرور )بغيظ( على اجلملة)مات العدى(؛ إذ لو اختار )مات العدى األنذال 
وبغريه، وبتقدميه للجار واجملرور بغيظ على أن نقول مبعىن مات العدى ابلغيظ  بغيظ( لصح داللة

                                                           

  (1)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  (2) بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
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لة خلصنا ملالحظة غرض التخصيص من خالله، وتتضح لنا أمهية حفظ وكتم السر اليت ال يغفل اجلم
ابعتبار الكتم واحلفظ كافيا لقتل العدى؛ وملا قال " بغيظ مات" يف تقدميه عنها الواحد منا وال تنكر 

ى يف طمعهم دل على أهنم ماتوا ابلغيظ ال بغريه من جراء كتمان السر خلطورة األمر ومن خيبة العد
 الشديد.

 ومن أمثلة تقدمي اجلار واجملرور أيضا ما جتسد يف قول الشاعر: 

          ــــــزحـــــــــــهم رجال قالوا وقد زمزم ال                 ف على هللا ربنا االتكال(1) .

ير الكالم هو" االتكال قدم الشاعر هنا اجلار واجملرور ) على هللا ربنا( على املبتدأ ) االتكال( إذ تقد 
 مرتبط) اخلرب حمذوف هنا ( على هللا ربنا وميكن اعتبار شبه اجلملة "على هللا ربنا" هي خرب مقدم.

ه وتعاىل نعم وهذا لفائدة ترجع  ملا قدم إلعطائه قدسية  وللتربك والدعاء به ولتعظيمه سبحان
 املوىل ونعم الوكيل.

 ويف البيت التاسع والستني يقول: 
وعن الغيل فارقوه وفيه                      لبؤات حتفها أشبال(2).   

ه( يف سبيل تعظيم األمر املتمثل يف ترك و فارقعن( على الفعل )تقدميا للجار واجملرور )نلحظ  
وتتمظهر احلياة يف احلنني واليت  ،األشبال ملوضع أماهنم وللمكان الذي حيوي سبل عيشهم الرغيد

على أوالدها اليت رمسها الشاعر بقلمه من خالل صورة اللبؤة على أشباهلا، إال أهنم  تدعمها حتنان األم
وا حنو نيل احلرية والدفاع عن وطنهم فحياة الوطن حياهتم ، منه قدم اجلار ومه   ،ختلوا عن رغد العيش

 .رجال األسودواجملرور إعجااب بصنيع هؤالء ال

 

                                                           

  (1) بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  (2)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
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 ومما ورد يف هذا الباب جند قول الشاعر : 

  ييف قواف أعلني ما ليس يعل                       نُ صُ بٌ  ابذخ وال متثال.(1) 

فالشاعر يف هذا املقام  ،(يأعلني ما ليس يعل)قدم اجلار واجملرور )يف قواف( على اجلملة الفعلية 
باذخ مثال وال النصب الشأن ممدوحه ما مل يستطع مجال الت يرى أن القوايف أو الكالم هو ما يعلي من

، فالشعر يبقى خالدا يف قلوب الناس أكرب من أن ختلدهم النصب أبقى وأرسخ شعرأن يفعله فال
 والتماثيل.
 )يف قواف( كأن الشاعر قلل من التجسيد احلسي حلساب الصورة القولية فقدم اجلار واجملرور     

 ، ا لبيان فائدهتا عندهفقدمه نصب ابذخ يف قواف(  يإذ تقدير الكالم )أعلني ما ليس يعل ،ألمهيتها
الذي يزول وقلما يثري ولكون الشعر موضع اهتمام العرب منذ القدمي إىل اآلن على عكس التمثال 

 االهتمام.

 ويف قوله: 

وتعامت عنهم قلوب عليها                        دون هاد مُ ذَ ك  ر   أقفال(2) .  

إذ تقدير القول ، صةب( لضرورة خانرى تقدميا للجار واجملرور ) عنهم ( على الفاعل )قلو 
"تعامت قلوب عنهم ما يشري إىل إجالل قومه الشعانبة واإلقالل من شأن القلوب املتعامية عن شأن 

 قومه.

 ويف البيت الرابع والسبعني يقول: 

وجتاىف التاريخ عنهم وفيه               ذو اهلوى والتعصب امليالُ .(3)   

                                                           

  (1)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.

  (2)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.



 الفصل الثاين:                                           أنواع االنزايح يف قصيدة "عناوين فضل "
 

33 
 

املبتدأ واخلرب )ذو اهلوى والتعصب امليال( قدمها للتأكيد على  تقدم اجلار واجملرور فيه على
إذ تقدير اجلملة )ذو اهلوى والتعصب  ؛املكانة التارخيية األصيلة واملشرفة للشعانبة وما يعرف عنها

 .الذي ينكر جهود البطوالت األشراف واألسيادامليال موجود يف التاريخ( 

 ليأيت البيت الذي يليه يف قوله:
هي حرية من احلسن محرا                ء عليها مالحة ومجال(1) .   

فرتاضي تقدم اجلار واجملرور هو اآلخر )من احلسن( على اخلرب )محراٌء(، إذ يكون الرتكيب اال
ننوه أنه"وعلى الرغم  كماواملنجز ) هي حرية محراء من احلسن( وهذا يعطي داللة التعظيم من جهة،  

الشعري، إال أنه ليس كل انزايح تركييب هو صورة شعرية  سطريف هذا ال اكيبيتر  اانزايحأن هناك من 
مستوى ابلضرورة وإمنا حتققت الصورة الشعرية بتقاطعها مع انزايح آخر داليل متثل يف خرق اللغة على 

 .(2) االختيار)االستبدال(

لحرية وهبجة وقد حققت الصورة الشعرية )هي حرية من احلسن محراء( اتساقا إبعطاء لون ل
حسناء بذلك اللون املميز، على مستوى مركب غري اسنادي )اجلار واجملرور( وانسجاما على مستوى 

مة األسلوبية هلذا املركب غري فهو ما يثبت الساملعىن املتمثل يف كنايته عن كثرة الدماء والتضحية، 
الكلمات بتلك اخلاصية  وتعلقه اجلملة حفاظا على الوزن من جهة، سنادي يف كثرة توظيف شباإل

 خدمة للمعىن النحوي من جهة أخرى.
 يقول الشاعر:

  رفعتها إىل السماء رقاب                 قبلها ال يناهلا إذالل(3) .

                                                                                                                                                                                     

  (3)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  (1) بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.

عبد الرزاق بلغيث، الصورة الشعرية عند الشاعر عز الدين ميهويب دراسة أسلوبية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، قسم اللغة  (2) 
 .66ص:  ،2009،2010 ،اجلزائر ،2العربية وآداهبا، جامعة بوزريعة

  (3) بوعالم بوعامر، عناوين فضل) من األبيات الساقطة من الديوان املطبوع(.
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ا الرتباطها بضمري يعود على الفاعل وأتخر الفاعل هحيث قدم املفعول به اهلاء يف رفعت 
رقاب الرؤوس إىل السماء(، وهذا راجع ألمهية الداللة رفعت الإذ تقدير تركيبة اجلملة  ) ،"رقاب"

عاليا شاخما الذكر يف األرض عرب اتريخ  يبقىأن من قطعت فرنسا رأسه  ،مفادها املدح وعلو الشأن
َواَل حَتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف ﴿:، حسبه أنه شهيد مل ولن يذل، يقول هللا عز وجل يف حمكم آايتهمشرف 

ْم يـُْرَزُقونَ َسِبيِل اَللَِّ   . (1)﴾ أَْمَوااًت َبْل َأْحَياٌء ِعنَد َرهبِِ 
 ويقول الشاعر يف البيت الرابع والثمانني: 

 صار فيها املستأسدون على النا                   س نعاما أتوي إليها الرائل.(2) 

إذ استبدلت عن  تقدمي للجار واجملرور )فيها( على اسم )صار( وخربهان مإضافة إىل ما رأيناه 
وتقدم )على( على خرب صار)نعاما( وتقدم )إىل( على اخلرب صار املستأسدون نعاما فيها)احلرب(،

ما ينم عن داللة أن الشاعر مبقام احتقار هلؤالء القوم وأعطاهم صورة النعام اليت تنكس  )الرائل(،
كذلك املستأسدون الذين ،  وتتطاول وتتباهى يف غري ذلك ،رأسها يف الرتاب أثناء شعورها ابخلطر

حياولون إبراز ذاهتم لكن هيهات هلم ففي وقت احلرب ينسحبون؛ ويف عجز البيت حدث أتخري 
الفاعل، فكان الرتكيب" أتوي  للفاعل "الرائل" عن الفعل "أتوي" وتقدمهم اجلار واجملرور" إليها" على

غرض الرائل إليها"  ما خيدم  الرائل} فعل+ جار وجمرور+فاعل{ وتقدير الرتكيب " أتوي إليها
 التحقري من نعام فرنسيسا تلك اخلونة واللصوص.

 يف موضع آخر يف البيت الواحد والتسعني يقول:وجنده 
سدكت ابلورى كثريا فرنسا                  وقليل منها هلم إبالل.  

ورى(، واجلدير يف نلحظ أتخريا يف البيت ابلنسبة للفاعل )فرنسا( وتقدمه اجلار واجملرور )ابل 
أخر الفاعل ما يعطي هذا االنزايح  هالرتكيب النحوي أن نقول "سدكت فرنسا ابلورى كثريا، ولكن

                                                           

 سورة آل عمران، اآلية: 169.
(1)  

  (2)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
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من جرائم عدة فأخرها غرية عن استنقاصا لفرنسا وما ارتكبته النحوي داللة مفادها حتقري وذم ما أخر 
 ا.هالوطن وقدم اجلار واجملرور ترفعا عن

 : وتسعة عشر يف البيت مئة ويف قوله
ــــعويت من نسيبه اببنة اإلن               س ويُ غوي فيه اجلوى والوصال(1) .   

تقدم اجلار واجملرور )فيه( على الفاعل ) اجلوى( }..فعل+جار وجمرور + فاعل...{ وداللة  
 جع إىل التأكيد على اإلعجاب بشدة.ذلك را

 ن يقول فيه: و ويف البيت مئة وثالثة وأربع
ة قام يف دراها التالل.ثلَّ    ى وَ يزدهي املسجد العتيق وهتَْ                  

تقدم اجلار واجملرور ) يف دراها( على الفاعل )التالل( مبعىن الرتكيب من }...فعل+جار وجمرور  
 قام التالل يف املألوفة أي "+فاعل...{ فانزاح عن الرتكيبة التالية }فعل+ فاعل+ جار وجمرور{

رب الشامخ و يربز موقفه مادحا له، معىن ذلك ا خيدمه هذا التقدمي هو اإلعجاب هبذا املندراها". م
هتوى التالل وقممها )القمة اليت يبىن عليها املسجد العتيق وكل هذا إجالل هلذا الصرح الديين 

 )املسجد(.

 البيت مئة ومثانية وأربعني:  يفتقدمي اجلار واجملرور  جندكما 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبحت فيهم املواقيت لل         ـــه وهام الغدو واآلصال(2) .

حيث قدم الشاعر اجلار واجملرور هو اآلخر )فيهم( على الفاعل ) املواقيت( أي انتقل من 
الرتكيبة }فعل +فاعل +جار وجمرور+مفعول به{ إىل }فعل+جار وجمرور +فاعل{ ويرجع مقصد هذا 

ملراعاة توازن الكلمات وكذا لغرض  إعالء شأن الزهاد والعباد بتقدمي اجلار واجملرور،  هناالتقدمي

                                                           
  (1) بوعالم بوعامر، عناوين فضل) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(. 

  (2) الديوان، ص: 40.
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التخصيص والتأكيد على ما قام به هؤالء العباد والزهاد يف سبيل هللا جل شأنه فأكد ذلك ب" فيهم 
 إذ ال جمال إلبطال ما هو حق. )كامن يف القوم("

ر؛ وما نلحظه كمجمل ما توصلنا له يف هذا الصدد أن هذا فيما يتعلق بتقدمي اجلار واجملرو 
  أخرى.ظاهرة تقدمي اجلار واجملرور على اجلملة قد طغت على ظاهرة تقدمي عناصر لغوية 

مبا أن ظاهرة التقدمي والتأخري من املظاهر الكثرية اليت متثل قدرات إابنة وطاقات تعبريية يديرها و 
ح أبفكاره وألوان أحاسيسه وخمتلف سخرها تسخريا منضبطا للبو واعية في املتكلم اللقن إدارة حية و

اللفظ  خواطره؛ ويرتبط ارتباطا وثيقا ابملتعلق اللغوي الذي هو هذه األوضاع النحوية اليت يكتسبها
 .  (1)بتغيري مكانه يف الكالم

ت منها قصيدة" عناوين فضل " للشاعر بوعالم بوعامر يف أبيارزت ظاهرة تقدمي املفعول به يف ب
 :البيت اخلامس والثالثنيما ورد يف 

نــــــــــــاألَ  صُ خِ رْ وإمنا يُـ  جفاءً ال                  ُفَس أن يَ صْ دُ قَ  الفدى والقتال(2) .  

، والتقدير وإمنا اجلملة املصدريةعلى الفاعل )أن يصدق الفدى(األنفس(جند تقدمي للمفعول به) 
أعطاها هللا عز اإلنسانية عزيزة جدا ومهمة،  إىل أن النفسيرخص صدق الفدى األنفس؛ وهذا عائد 

 .إلبراز مقام الصدق يف اجلهاد والذي تسرتخص فيه األنفسشاعر وجل حقها وأوصى هبا فقدمها ال

 ويف البيت السادس والثالثني يف قوله: 
أخصب األرض من دماء بنيها          غَ دَ قٌ  طَ بَّ قَ  الثرى هَ طَّال(3) .  

                                                           

 .81لتقدمي والتأخري ومباحث الرتاكيب، ص: خمتار عطية، اد.ينظر: (1) 
(2)  الديوان، ص: 39.

  

  (3) املصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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فأخر  " غدق األرضالأخصب وتقدير ذلك "عول به )األرض( عن الفاعل ) غدق( تقدم املف
الشهداء  وإهانة ملن تسبب يف سفك دماء أرض الشعانبة  الفاعل عن فعله إكراما لألرض الكرمية

 .وحاول اسرتخاصها

 : )مئة وستة عشر( ويف قول آخر
ن ويعمىجيتليها ذكران ج            أن يراها ابن آدم الصلصال(1) .  

ا(على الفاعل "ذكران جن" إذ هليابلفعل جيتلي) جيتتقدمي املفعول به املتمثل يف اهلاء املتصلة 
 .لبيان أمهية ما قدم وعظمتههذا راجع إىل  ويعمى عليها اإلانث تقدير الكالم جيتلي ذكران جن

: البيت مئة وسبعة وعشرينتقدم املفعول به كذلك يف   

وصريخ نصرمتوه طريد          آده يف املهامة الرتحال(2) .  

وتقدم شبه  ،( على الفاعل ) الرتحال(هوذلك يف الضمري املتمثل يف اهلاء املتصلة ابلفعل )آد 
( على الفاعل ماحقق للبيت توازان يف اجلمل وجعل من اهلدف واضح املقصد هو )يف املهامة  اجلملة 

عليه  اآذاان للجهاد يرفع وختليدا له، فهذا ليس شر تعظيم ما كان يف نصرة الصريخ الذي متثل صرخته 
فمن، أخالقهم نصرة الصريخ الذي ظل طريدا معتمدا على الرتحال وهنا يبني  بل على من يؤذي

 .أخالق قومه الشعانبة من الكرم وجندة الصريخ

 ويف البيت مئة وستة وأربعني يقول:
ل ذكرا لدى النازيد قدرا وج        س وزانته يف الرؤى األمسال.(3)   

                                                           

  (1)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل ) األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
(2)  الديوان، ص: 39

  

  (3)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل ) األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
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" وتقدم لشبه هجرى تقدمي املفعول به كذلك من خالل اتصال "اهلاء" هي األخرى يف "زانت
) يف الرؤى( على الفاعل )األمسال( فتقدير الكالم" زانت األمسال القصر )هو( يف الرؤى مما  اجلملة 

 أكسب داللة اإلعجاب مبا حييط هبذا القصر ومبا فيه، وما يعرف عنه.

نلحظ غلبة اإلحالة بضمري يعود على الفاعل وهذا راجع إلرادته يف  به نسبة لتقدمي املفعولابل
 أتكيد معناه واعرتافه بفضل من ميدحهم يف عناوينه هذه تلك هم الشعانبة الغر.

 يقول:البيت مئة وإحدى عشر  أخري هو اآلخر جند ص التخبصو و 

اص يف النفس حسه وتعاىل غ            يف مساء التصوير منه اخليال(1) .  

( عن الفعل )غاص( وتقدمه اجلار واجملرور )يف النفس( إذ تقدر العبارة ب" أتخر الفاعل )حسه
غاص حسه يف النفس" وهذا ما يكشف لنا عن املدح واإلعجاب فمن خالل اختياره للفعل "غاص" 

ا يعجب يف األمر وهو حس الدال على العمق والتغلغل وربطها ابلنفس العزيزة مث ذكر املمدوح وم
 ومامن حوله وما يراه الشاعر ابخلطاب الشعري الذي ينظمه؛ وهذا ما جعله هكذا هو ما شعر به 

 جعلنا ابلتايل حنس هبذا اإلحساس وهنا قمة التصوير.

كون   ،ونفس الشيء جنده يف عجز البيت يف أتخر الفاعل )اخليال( إذ تقدم اجلار واجملرور
 فأواله أمهية وقدمه وهو أحق كما قمنا ابإلشارة إليه سابقاحيقق لنا صورة فنية ر حيتاج ما التصوي

 .)خبصوص أمهية اخليال( 

 ويف البيت مئة وعشرين يقول الشاعر:
  ــــــــــــــــــــــــمن الغي فطباها ودب فيها           رة داء أعىي الطبيب عضال(2) . 

                                                           
 بوعالم بوعامر، عناوين فضل ) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(. )1(

  بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.)2( 



 الفصل الثاين:                                           أنواع االنزايح يف قصيدة "عناوين فضل "
 

39 
 

( وتقدمت عنه شبه اجلملة، وترجع داللة هذا دبو  هااطبأتخر الفاعل )داء ( عن الفعل )
التأخري إىل تقوية احلكم وتقريره، بسرده للمهانة اليت تعرضت هلا فرنسا من جراء حقدها وضغينتها 
على اجلزائر وعلى الشعانبة كجزء له أمهية فأخر يف هذا الباب الفاعل ) الفرنسي هو( كغرض حموري 

  سنادا.إو أخره رتبة وحمال وتركيبا فمدحا هلا وإطاحة ابلعدو الفرنسي  "أمة الشعانبةاألمة "دفاعا عن 

 أسلوب اِلذف: /2

ذا األسلوب يف النص ريية يف الكتابة األدبية، وتظهر أمهية هباحلذف هو أهم األساليب التع
الشعري خصوصا، إذ إبمكان الشاعر أن ينتقل من معىن إىل آخر معتمدا احلذف؛ ويف حياتنا اليومية 

هذا ما ، ولكل أسلوبه يف الكالم، ري على ألسنتنا كلمات وعبارات خمتلفة نتواصل هبا مع غريانجت
تعمل فيه اللغة ألن الشعر الذي ُتس ؛ميس احلياة األدبية بطريقة خاصة وحياة الشاعر على وجه أخص

ويف  ،املعاصروهو ما يشد انتباه القارئ  ،أقرب إىل القارئ )منزاحا عن املألوف( استعماال خمتلفا
 استعماله للغة جيره ذلك إىل ما يعرف أبسلوب احلذف.

من الظواهر األسلوبية اليت تتولد عن طريق االنزايح الرتكييب اليت تعكس مجاال  »ويعد احلذف 
أدبيا  إثراء نص وهو من أبرز الوسائل الشعرية اليت يستند إليها املبدع من أجل ، (1)«النص األديبعلى 

ف له وقعه الذي ميتاز به "وهو جيمع بني النحو والداللة كوهنما يتناوالن اجلملة ) وعلم فأسلوب احلذ
الداللة تتجاوز اجلملة فهما يتقاطعان يف حتليل اجلمل( فاألول تركييب يتعلق ابجلملة وعالقتها ابجلمل 

 .  (2)األخرى، أما اآلخر فهو يتخطى اجلملة ليصل إىل املعىن"

تلف من سياق آلخر تبعا ملالبسات هذا السياق ألن هذا التنوع يعطي وتتنوع مظاهره وخت »
 . (3)«قيمته التعبريية، ويبعث بدالالت جديدة يشرك القارئ هبا للحذف 

                                                           
  (1) عبد هللا خضر ثريداود، االنزايح الرتكييب) يف النص القرآين(، ص: 131. 

 .11، ص:2015، 1،ط األردن -دار احلامد، عمان ذف يف الرتاكيب القرآنية،ينظر: حسني مصطفى غوامنة، بالغة احل (2) 
 .65 عبد هللا خضر ثريداود، االنزايح الرتكييب ) يف النص القرآين(، ص:(3) 
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 اجلملة ) بل وحىت يف النص أمجع ( وال مير عليها دوهنا فهم وإدراك يف جيعلنا نسبحأسلوب احلذف ف
 هلا.

تستطيع أن تذكر يف موضع  ر يف موضعه، ألنك الذكأبلغ من الفاحلذف كما هو معروف  -
 .حذف لكي ال يصري الكالم غثا وال غناء فيه تعافه النفس وأتابه

وكثريا ما جند احلذف وقد وضع مكانه عدة نقط متجاورة يف الكالم، لإلحياء هبذه الداللة اليت  
العقل جُيَر وراء هذه النقط ختصب املعىن وتغنيه السيما عندما تسمح لتيار الوعي ابلتدفق ذلك ألن 

كونه فكر ليصل إىل الكالم احملذوف، فإذا ما تدخل الذوق مع العقل أمكن  للمتلقي حتديد قيمته  
فقد نسقط عنصرا من عناصر النص سواء كان حرفا أو كلمة أو مجلة أو أكثر هذا كما ورد  وقدر.
فهو ليس نه أصل لغة اخلطاب ، وال يكون احلذف إال ملقتضى اإلفهام أل(1395احلويف )ت عن 

نقصا أو عيبا يف الكالم، بل احلذف عنصر أساسي ملستوى اإلفهام كالذكر متاما ألنك تستطيع أن 
 . (1)توصل للمتلقي ابحلذف ما ال يستطيع الذكر إيصاله

يف هذا  -تركيبيا البد من إدراكه وال سيمافأي حذف ألطراف اجلملة يشكل لنا انزايحا 
 هر وما يتجلى.ما يظ -املقام

بذلك سنحاول الكشف عن أهم ظواهر أسلوب احلذف يف قصيدة" عناوين فضل" للشاعر 
مها البالغيون أهنما يتمثالن اعترب  -أو إن صح –"بوعالم بوعامر"، مع مراعاة شرطني وضعهما 

 . (2)وجود قرائن تدل على احملذوف( وكذا ) وجود سياق يتأرجح فيه احملذوف(يف)

ستناد يف تقدير احملذوف إىل املعىن النحوي ة هنا يكون مبحثا حنواي، ويتم اإلملفاحلذف يف اجل
 أساسا مث الداللة وسياق الكالم.  

                                                           

 (1) ينظر: مصطفى شاهر خلوف، أسلوب احلذف يف القرآن الكرمي) وأثره يف املعاين واإلعجاز(، دار الفكر،  عمان- األردن،ط1،
   2009، ص: 21.

  (2)  ينظر: عبد هللا خضر ثريداود، االنزايح الرتكييب ، ص:131 ص: 132.
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من خالل دراستنا للقصيدة تظهر عدة مناذج تبني لنا هذه اخلاصية األسلوبية اليت امتاز هبا شاعران يف 
 منها ما يلي: ،ارة إىل بعض النماذجإلشوعليه سنكتفي اب ،نصه هذا، وقد وردت هذه الظاهرة بكثرة

 :يف البيت األول ففي قوله
ذهبت ابمسكم تسامى جبال               قصرت عن شعافها األطوال(1) .  

}األداة +املنادى{ تقدير الكالم }ذهبت ابمسكم  فاالسم احملذوف هو )اي الشعانبة( مبعىن
الشعانبة هلم صيت مسموع ال حيتاج إىل أن أن  "اي الشعانبة" تسامى جبال{ خيدم هذا احلذف داللة

 يعرف هبم يف ندائه وهذا تفاداي للتكرار وكذلك للخفة.

 ويف البيت الثاين يقول:
وبه مسيت شعاب وأودا               ء طما سيبكم هبا والنوال(2) .  

هذا حذفت ) مبن( إذ أصل الكالم " مسيت ) ابمسكم( أو مسيت شعاب وأوداء ) ابمسكم(، و 
من شأنه أن يسهم يف اإليقاع الداخلي للقصيدة ملا حيدثه من خفة وتفاداي للتكرار وذلك ابلبدء 

 حبرف العطف وشبه اجلملة بعده) و+به (.

 مث يقول يف البيت الثالث املوايل مباشرة: 

ممسك ماءه احليا عن حياء           أن سقتها دما لكم أبطال.  

سحاب السحاب( إذ تقديران للكالم كالتايل: الالذي يتمثل يف ) حذف املبتدأ يف هذا البيت و  
 ممسك ماءه من شدة احلياء أو اخلجل.

ما يعطي صورة للمقارنة ما بني التضحيات اليت قدمها الشعانبة أهل الفضل بدماء هؤالء 
 الشهداء يف سبيل نيل احلرية والدفاع عن األرض والعرض.

                                                           
(1)  الديوان، ص: 38..

  

  (2) املصدر نفسه، الصفحة نفسها. 
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 ليليه قوله يف البيت الرابع: 

ذكركم من ضخامة فيه ما كــــــــــــــــ             ل كثري لقائل إقالل(1) .  

نرى يف عجز هذا البيت حذفا لنائب الفاعل "مجلة مقول القول" ) يف حمل نصب مفعول به( 
 إذ تقدير الكالم ) ما كل قول "يقال عنكم "كثري لقائل إقالل(.

 ا يتم قوله من مدح فيهم قليل عليهم.يم من شأن الشعانبة ما كل معظما خيدم غرض الت

 ويقول الشاعر بوعالم بوعامر يف بيت آخر: 

صرن واحا هبا مخائل فيها                كل خري مناهل وظالل(2) .   

حذفت التاء من كلمة )واحا( إذ تقديرها "صرن واحات هبا" وهي قريبة للرتخيم مما يضفي  
مة وللبيت ككل جتنبا لثقل اإليقاع، وهو داللة على التحبب خفة على اإليقاع الداخلي ابلنسبة للكل

والرتغيب حبيث حيث من حوله ومن يقرأ ابإلطالع عليها ومعرفتها، ويف عجز البيت حذفت منه  
كلمة )موجود فيها أو هبا(إذ تقدير الكالم " كل خري موجود فيها مناهل وظالل " ما يتمم داللة 

 ود اخلري الكثري أبرض متليلي.البيت يف صدره وأيضا أتكيدا لوج

 :يف البيت السادس عشر ويف قوله
ـــــــــــــفجرى أسودا كأن دجى اللي            ل ثياب هلا عليه انسدال(3) .  

حذفت كلمة ) املاء (} الفاعل{ وتقدير الكالم " فجرى املاء أسودا مبعىن خروج املاء أسودا  
 أنه إجياز واختصار الكالم.مثل سواد الليل احلالك وهذا ما من ش

                                                           

  .38ص: الديوان،  (1) 
  بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة من الديوان املطبوع(.(2) 

(3)  الديوان، ص: 38. 
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 يقول الشاعر يف البيت الثالث والعشرين: 

فكنتمْ  حني جد اجلهاد مَثَّ             مَ ن أَ عَ د  و ا وأعلموا مث صالوا(1) .  

حذف يف البيت " جار وجمرور" املتمثل يف ) للحرب(، تقدير الكالم فيه " حني جد اجلهاد مث 
صالوا؛ للداللة واإلشارة على استعدادهم التام للحرب ولغريها من فكنتم من أعدوا وأعلموا للحرب مث 

 اجملرايت دون حصر منه يف احلرب فقط بغرض التعظيم، أي تعظيما ألهبتهم التامة هذه أو تلك.

 ويف قوله: 
            كلما قال() : من نصريي؟ طارت  خيلكم حنوه هلا تصهال(2) . 

أبو عمامة" إذ يقدر الكالم ب) كلما قال أبو عمامة: من حذف الفاعل يف البيت الذي هو " 
 ألوامر اليت ختدم نصرة الضعيف ومساندة ما خيدم الوطن والدفاع عنه. لنصريي؟( تعميما المتثاهلم 

 يه: السابع والعشرين يقول فجند يف البيت 
ـــــــــــــــــــــتتنزى حىت تكاد مع الري                ح تُـ وَ يل ِ  سروجُ ها واجلِ الل(3) .  

حذف الفاعل هو اآلخر من الكالم الذي هو ) اخليول( ما يقدر ب" تتنزى اخليول حىت  
 .يف سرعتها وخفتها تركيزا منه لبيان إعجابه ووصفه للمنظر املبهر تكاد..." 

 ويف البيت الثامن والعشرين يقول: 

خمرت جلة الرمال اجلمال.     ول وزلتت اخليفإذا كل                 

                                                           

(1)  بو عالم بوعامر، عناوين فضل) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  

  (2)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  ()  قدر احملذوف ب"أبو عمامة".

  (3)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
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حذف شبه اجلملة وهو السبب هنا مبعىن تقدير احملذوف " كلما كلت اخليول+شبة مجلة ) من 
شدة التعب أو السرعة أو املرض...( وهذا يعطي تنوعا يف األسباب وتعددها إذ حىت لو تعبت 

 اخليول عن املتابعة أتخذ مكاهنا اإلبل.

 : الذي يقول فيه نلمس يف قول آخر حذفا ل) كم ( اخلربية من البيت

 شدمت اجملد فاستحال مساء  وجباال مُ غْ ض   لديها الزوال(1) .

هم  تعجيال للمسرة اليت يراها وهذا ينم عن مكانتهم الراقية ومسوهم ابجملد"أهل الشعانبة"  
بناء هذه ا ذاك الوقع املوسيقي أو اإليقاع الذي يساهم يف كان لـهالفضل، إذ لو ذكرها ملا   عناوين

 ورة اجلميلة للممدوح )اجلبال املعربة على العظمة والسماء الدالة على العلو والسمو(.الص

 : "بوعالم بوعامر"ويف قول الشاعر 

وماتت عليه هُ لَ مِحْ ت ْ مَ شِ جَ            وبغيض   مات العدى األنذال(2) .  

ا حذف اجلار واجملرور من أصل جشمت محله ) بقوة( وماتت عليه، وهذا راجع لتمسكه
 الشديد )والشاعر يقصد اجملاهدة" حدة بن عمران( قوة وإخالصا ووفاء بسر اجملاهدين والبالد ككل.

 مث يقول الشاعر يف البيت الثامن واخلمسني: 

أطلقهما أحــــــــــــــــ يديَّ  لْ ال تكب ِ          ضنْ  منااي يشوقها الرئبال(3) .  

الكالم " ال تكبل يدي أطلقهما كي أحضن منااي  إذ تقدير (حذفت كي الناصبة )حرف نصب     
 .اجزا أمامهحيشوقها الرئبال" مما يعطي داللة التعظيم اليت ترجع لشدة التصدي دون عارض يقف 

                                                           

  (1)  الديوان، ص:38
  (2)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  (3)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.



 الفصل الثاين:                                           أنواع االنزايح يف قصيدة "عناوين فضل "
 

45 
 

 للمواجهة الشديدة والقوية. افالنهي أتى مصاحب –خوفا  معنواي أو تركيبا حنواي -

 كذلك يف البيت الثاين والستني: 

.
  وسليمان شاهد وشهيدٌ            صادق عن رفاقه محال(1) 

حذف الضمري من صدر البيت " هو " الضمري املنفصل إذ تقديران للكالم " وسليمان " هو  
" شاهد وشهيد والداللة يف حذف الضمري هي  يف كون االسم أصل والضمري فرع عنه وبذلك يبني 

وض االسم ابلضمري ولكن مراعاة الشاعر عن داللة االسم يف االستعمال، فكان إبمكانه أن يع
لإليقاع اخلارجي ذكر االسم  وانب عن الضمري ومحل هذا احلذف يف تناايه داللة اإلجياز واختصار 

 الكالم وهو تعظيما لشخصية البطل "بلمختار سليمان" واجتماع اخلصال احلميدة فيه.

 جند يف قوله: يف موضع آخر للحذف و 
قوم (بشار)مثله يف جبال   صَ عَّ دُ وا ما يردهم إجبال(2) .  

 حذفت هنا "ليس" ) النافية للجنس ( من أصل الكالم الذي هو " ليس مثله يف جبال بشار قوم".   

 جند يف البيت مئة وواحد حذفا للجار واجملرور يف قوله:  لغرض التعظيم 

 ما رأى الناس قبلكم مستدينا  لَ   يف دينه فطال املطال(3) . 

" وكذلك حذف املفعول به الثاين ما رأى الناس مستدينا مثله،قدير الكالم " فحذف "مثله" وت
  يف هذا البيت قلل من شأن العدو.فالشاعر للفعل "رأى" 

 

                                                           

(1)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  

(2)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  

(3)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
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 ي األخرى ما نراه يف قول الشاعريف البيت مئة وثالثة:من احملذوفات ه
فيه يف سفاهة وس ةٌ حَ قِ                          بنيِ   من سفريه دوفال(1) .  

من الوقاحة( حذف )ال( التعريف لتدل على الشمولية )يف كلمة " قحة" هي تصغري للوقاحة 
لكل خبث ودانءة، وحذف الواو اليت تلتها إذ تقدير الكالم مببتدأ هو" الوقاحة يف سفاهة وسفيه" 

أفعال سعيا منه خلدمة الوزن و للتخفيف وكذا للتحقري من شأن املذموم الذي اشتملت صفاته على 
 الوقاحة واخلبث والسفاهة.

 ويف البيت مئة وتسعة يقول: 

الندى يف الورى سواكم حمال              والورى يف الندى عليكم عيال(2) .  

إبرازا منه  حذف الظرف هنا )دون( من تقدير اجلملة هو" الندى يف الورى ) دون( سواكم حمال
أبيسر أسلوب فسعا إىل احلذف للتعظيم واإلعجاب بقومه وهو يريد اإلشادة هبم لإلعجاب الشديد 

 .والتقدير

 ويف قوله يف البيت مئة وواحد ومخسني:

ـــــــــــذي عناوين فضلكم والعناوي                ن انتقاء ولفتة واختزال(3) .  

جنده هنا حذف حرفا كان من املمكن أن يتصدر البيت الذي يتمثل يف "اهلاء" إذ تقدير 
" هذي عناوين فضلكم" ختفيفا وإثراء للوزن إلجناح أو حتقيق الوزن املناسب الذي ميثل حبر الكالم  

ه مهما قيل من حرف أو كلمة  أناخلفيف وكأنه هبذا احلذف أشار وبصفة خاصة يف البيت هذا إىل 
وهو الكلي من  ،كعنوان عنهم... فستظل  قاصرة ومبثابة ومضة فقط عن ما يعرف عن أهل الشعانبة

                                                           

  (1)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.

  (2)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  (3) الديوان، ص: 40.
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 عند الشعانبةبرز الفضل والكرم واجلود أ "عناوين الفضليف"ه صيدة "عناوين فضل" فبالميته هذق
 أرض متليلي. يفهؤالء 

 )الداليل(. املطلب الثاين: االنزايح االستبدايل

ميثل االنزايح االستبدايل أهم إجراء من اإلجراءات املعتمدة يف التحليل األسلويب والذي يقصد 
 إعطاء داللة جمازية للفظة ومتثل االستعارة عماد هذا النوع من االنزايح حبيث يتم استبدال املعىن »به 

 . (1) «احلريف املعجمي للكلمة ابملعىن اجملازي اإلحيائي

معىن ذلك أنه كلما جتردت الكلمة من داللتها الواضحة اليت تلبسها يف العادة سواء عن طريق 
الكناية أو اجملاز، كلما ازدانت وأصبغ عليها مجالية وهو حتقيق لغاية أسلوبية التشبيه أو االستعارة أو 

 سامية. 

 أو الداليل:االنزايح االستبدايل أنواع هو أحد : التشبيه /1

 :يف البيت اخلامس عشر وميثل هذا النوع من االنزايح يف قول الشاعر مثال
ده مثل عني الدعادة املاء عن             يك صاف وصائغ سلسال(2) .  

فاملاء يف ما يعرف عنه صاف وشفاف عذب منساب يستساغ شرابه، وهذا من خواصه اليت ال 
تنكر. إال أن الشاعر يف بيته هذا خرق هذه العادة وشبهه بعني الديك ذلك راجع للتغيري الناجم وغري 

 املتوقع تعبريا منه عن الدهشة واالستغراب فكان انزايحا دالليا.

 :)السادس عشر(شاعر يف بيت آخرويقول ال
ل ثياب هلا عليه انسدال.ــــــــ ـــــــــــيا كأن دجى اللفجرى أسودً                    

                                                           

  (1) عبد هللا خضر ثريداود، االنزايح الرتكييب يف النص القرآين، ص:65.
  (2) الديوان، ص: 38.
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وهذا التشبيه خلق صورة تطرب هلا أذن  ،اختار الشاعر ثيااب لليل وأسدله عليه كالستار   
نسان( إىل املعىن اجملازي املشبه ) نسبة السامع وتشده إليه فانزاح من املعىن األصلي ) نسبة الثياب لإل

وقد واجهوها أشد مواجهة وكذا  ،الثياب لليل( تعبريا منه عن الشدة اليت وقعت على القوم من جهة
 احلياة اليت عايشوها.

 يف البيت األربعني يقول فيه:  و
دْ كقصيد على أوائله البِ                     ع الذي ليس مثله استهالل(1) .   

مبنطقة متليلي الشعانبة  -اليت تضم أموات األرض أحياء السماء عند رهبم ينعمون-املقربة  تلك
واليت هي مبدخل املنطقة شبهها الشاعر مبطالع القصائد القدمية اليت تعرف مبقدماهتا الطللية يف 

ل العبارة يف وصف احملبوبة... وهو انزايح داليل بني فيه الشاعر مجااستهالهلا والبكاء على األطالل و 
 الرسم أو القصيدة وتفضيله هلا.

 :)اخلامس واخلمسني(يف بيت آخر
ــــأمة عندها كعريسة اللي              ث حدوج وكِ لَ ةٌ  وحِ جال(2) .  

عرض لنا يف هذا البيت صورة مبهرة يف وصف األمة ابلعروس " عروسة الليث" مما يعطي داللة  
يل الداليل وهو ما خيدم مدح القوم " قوم الشعانبة" كمقصد عام التعظيم ويف هذا االنزايح االستبدا

 وكلي.

 :يف البيت مئة وتسعة وثالثون وجند يف قول الشاعر
ت بزغوا عندكم بدورا وَحفَّ                   هبم مثلَ  هالة أجيال(3) .  

                                                           

 (1)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  (2) الديوان، ص: 39..

  (3) املصدر نفسه، ص: 40.
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بدور اليت وهي الظهور بقوة ألمر كان خمفيا ووصف األساتيذ ابل "بزغ"فاختار الشاعر لفظة  
حتفها هالة القمر وهو ما أعطى بياان وقوة وصورة هبذا االختيار والرتتيب يف تركيبة البيت ما خيدم 

 املدح لذوي الفضل والسيادة القيمة.

 االستعارة: /2

تعد االستعارة صورة من صور االنزايح الداليل وهي ختتلف عن التشبيه يف كوهنا تقوم على 
ه أو املشبه به، ولذلك تصنف يف االنزايح االستبدايل القائم على حذف أحد طرفيه إما املشب

استحضار املعىن الغائب انطالقا من املعىن احلاضر يف الرتكيب الشعري ومن أمثلتها يف نص" عناوين 
 فضل" ما يقول فيه الشاعر:

كلما قال: من نصريي؟ طارت            خيلكم حنوه هلا تصهال(1) .  

فة الطريان للخيول من أجل أتدية الواجب حبيث شبه هنا اخليول مبثابة فالشاعر هنا نسب ص
 الطائر(.)طائر يطري جبناحيه مما شكل انزايحا دالليا متثل يف االستعارة املكنية "حذف املشبه به" وهو 

 وجند كذلك يف البيت الثامن واخلمسني:
ــــــــــــأحال تكبل يدي أطلقهما           ضن منااي يشوقها الرئبال(2) .  

هنا اختار الشاعر لفظة ال تكبل مبعىن النهي )ال تقيد( دع عنك ذلك سأواجه املوت بكل 
صدر رحب يف سبيل اجلهاد حبيث شبه هنا الشاعر املوت ابإلنسان الذي حيتضنه شخص أو ما إىل 

 ذلك يف حالة انفعاالته.

 

 
                                                           

  (1)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  (2)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل ) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
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 ويف قول آخر:
يث صل الصفا ختاتل واألرح         واح تعوي واألطلس العسال(1) .  

هنا وظف الشاعر لفظة تعوي حبيث شبه األرواح اليت حتتضر أثناء سكرات املوت بعواء الذئب 
 حيث انزاحت اللفظة من معناها األصلي "للحيوان" إىل املعىن اجملازي يف نسبتها لإلنسان.

 ويف بيت آخر يقول 
وليوث تغربوا جلهاد                        عن حياة به هلم أشغال(2) .  

جملاهبة العدو والدخول يف اجلهاد ابلليوث هنا شبه الشاعر اجملاهدين الذين تغربوا عن أهلهم 
الذين يضرب هبم املثل يف الشجاعة وأبهنم السادة وامللوك، إال أهنم ختلوا عن كل ما لديهم يف سبيل 

 نيل احلرية والتخلص من االستعباد.

 وقال الشاعر أيضا:
وعن الغيل فارقوه وفيه                     لبؤات حتفها أشبال(3) .  

هنا شبه الشاعر النساء اللوايت شاركن يف اجلهاد من أجل احلرية ابللبؤات اليت يكون أشباهلا يف 
خطر فيكون كل مهها الدفاع عليهم فالوطن وطنها واألوالد أوالدها ، وعليه حذف املشبه وصرح 

 ل االستعارة التصرحيية ) انزايح داليل(.ابملشبة به على سبي

 

                                                           

  (1)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل ) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  (2) بوعالم بوعامر، عناوين فضل) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(. 

  (3)   بوعالم بوعامر، عناوين فضل ) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
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 قبل الشروع يف حتليل وكشف أنواع الصورة الشعرية املوجودة يف قصيدة "عناوين فضل" البد
من اإلشارة إىل نقطة مهمة جدا يف القصيدة وهي أن الشاعر يوظف طريقة من الطرق اليت 

 ف الرمز واألسطورة يف النص الشعري.تستخدمها الصورة الشعرية يف اإلثراء، اليت تتمثل يف توظي

تعترب هذه العناصر )الرمز واألسطورة( من الوسائل املعتمدة يف تكسري بنية الشعر العريب عن 
طريق توظيف الشعراء هلا توظيفا جديدا مغايرا لسريورة األمناط التقليدية السابقة فكل شاعر له 

 ى الشاعر الواحد.خصوصيته يف التوظيف واالختيار وحبسب كل نص حىت لد

وعليه جند توظيف الشاعر للرموز قد طغى يف القصيدة خاصة الرمز التارخيي، ومن أمثلته يف 
 القصيدة:

 :"بوعالم بوعامر"يقول الشاعر  
إذا دعاكم أبو عمامة القط            ب فقلتم: إجابة وامتثال(1) .  

خيي رجل له صيته يتزعم القوم ويتوىل نرى اختيار الشاعر لشخصية ابرزة يف ها البيت كرمز اتر  
، والذي عرف بورعه وكونه صاحب نفوذ الطليعة، فهو القائد واملوجه هلم يف احلرب صاحب الزعامة

 وسلطة .

 ويف قوله:

ابن عمرا"من مطيق مطاق أخت              ن" وقد هان عندها اإلثكال؟(2)   

فيه "أخت ابن عمران" املقصود هبا هنا  نستشف يف هذا البيت رمزا اترخييا من خالل الشاهد
 هي  )حدة ابن عمران( أم الشهداء الثالثة طرابقو قدور ومسعود وحممد.

                                                           

  (1) بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  (2) الديوان، ص: 39..
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حي واليت لقبها الشاعر خبنساء الشعانبة كان لتوظيفها وقع يف بيان قوة وصمود املرأة كنموذج 
االحتالل الفرنسي الذي  ومثايل للمرأة الشعانبة وقد لقيت هذه اجملاهدة ما لقيت من معاانة جراء

عرب عن ذلك االمتداد صوات بكل ما أويت من قوة للدمار، والشاعر بفضل التدوير الواقع هنا  سعى 
 مز اخلنساء يف قوله:وداللة؛ ومن ذلك  أيضا وجدان ر 

حرة من سليم "خنساء"غري               وسليم لنا كذلك مآل(1) .   

 قوله:  و

ـأرض متلي "قادسية"محلت                يل وأايمها شداد ثقال(2) .  

من خالل اختيار الشاعر لكلمة" قادسية" أحالنا هذا مباشرة حلدث اترخيي متمثل يف املعركة 
الشهرية معركة القادسية اليت كانت قد خلفت وضعا مأساواي بوفاة أبناء اخلنساء األربعة، فوظف 

عها يف أرض متليلي أرض العظمة، فالقادسية القدمية اعر هذه الكلمة وأعطاها داللة جديدة ووقو شال
خلفت للخنساء السليمية جرحا بوفاة أبنائها األربعة وبقادسية متليلي خلفت جرحا آخر بوفاة أبناء 

واستطاع بفضل التدوير الذي استعمله يف هذا البيت ويف جل خنساء الشعانبة حدة ابن عمران 
ربزة يف معاانة القوم جراء ما لقوه من االحتالل وفسح اجملال أبيات قصيدته أن يصور مد الداللة امل

 .لإلفتخار واإلشادة بقوهتم وفضلهم

 ويف البيت الثاين واألربعني يقول: 
أو مطيق طوق "النواصر" يصلى           بعذاب ميينها والشمال(3) .  

                                                           

(1)  الديوان، ص: 39
  

  (2) املصدر نفسه، الصفحة نفسها.
  (3)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
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لي( وهو شخصية نرى استحضار الشاعر لرمز اترخيي هو اآلخر من املنطقة ) منطقة متلي   
 المعة فيها، وهو جماهد شعانيب إنه النواصر سليمان

 ويف قوله:
ـــــــــــأجنبت مثلها "رسيواي النم                 س"الذي دون حده املقصال(1) .   

كان الرمز املفعل هنا يف" رسيواي النمس" الذي حييلنا إىل شخصية اجملاهد " رسيوي حممد بن 
بسجن وهران املركزي ويعترب  1957مارس  19مس" مت تنفيذ حكم إلعدام فيه يوم الشيخ امللقب ابلن

 أول شهيد من اجلنوب اجلزائري يتم إعدامه ابملقصلة.

 كذلك يف قوله: 
    و"سليمان" شاهد وشهيد          صادق عن رفاقه محال(2) .

عدامه ابملقصلة رغم حضرت شخصية اجملاهد " سليمان بلمختار" رمحه هللا الشهيد الذي مت إ
كما يعترب ودون معرفة أصحابه الذين كانوا معه يف السجن  قرار االستعمار ابلتوقف عن استعماهلا 

قوة اجملاهد  ما أعطى داللة يف القصيدة علىلوطين يتم إعدامه ابملقصلة، آخر شهيد على املستوى ا
 الشعانيب النموذجي وغدر املعتدي.

 أبياته عن بعض الشخصيات البطلة اليت كان هلا إسهام كبري من ذلك أيضا يتابع احلديث يف
 يف سطوع مشس االستقالل منهم العقيد لطفي يف قوله:

صحبوا يف الشهادة الليث "لط               فيا" فىت يف معامع جوال(3) .  

  

                                                           

(1) بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.  
  

  (2) بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.  
  (3) بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.  



 الفصل الثاين:                                           أنواع االنزايح يف قصيدة "عناوين فضل "
 

54 
 

 وبشخصية الشاعر اجلزائري الذي ينظم قصائده ابللغة الفرنسية "أمحد شامي" بقوله:  

" على مثلهم إذا إسبال.مي ما على الدمع مثلما قال "شا               

والشخصية البارزة هي األخرى اليت كان هلا دور كبري أال وهي شخصية "روابح مسعود" ما   
يقول يعرف عنه أنه أول من حفر بئر برتولية يف املنطقة اليت أصبحت تسمى ابمسه "حاسي مسعود" 

 الشاعر: 

ه والفال.د" وسيماه يف امس منكم ذو اجلدا "روابح مسعو             

والشخصية الفرنسية املتمثلة يف سفري فرنسا يف اجلزائر وهو "دوفال" املفتعل حلادثة املروحة اليت 
 تسببت يف احتالل فرنسا للجزائر من خالل قوله:

قحة يف سفاهة وسفيه              بني من سفريه "دوفال"(1) .   

ية " حامت الطائي" اليت تعرف عرب التاريخ خبصال الكرم حاضرة يف نصه من جند أيضا شخص
 خالل قوله:

قبس من  "حامت"وقرى انر              انره إن خبا ففيها اشتعال(2) .  
 كذلك ابلنسبة لشخصية اترخيية هي األخرى هلا دورها العظيم يف قوله:  

عر واستقامت ببيتوأحكم الش            ر وراقت قصاره الطوال(3) .  

وهي شخصية الشاعر الشعانيب الذي اشتهر مبا وقع له مع اجلنية "هاروته" ملا له من الشعر إنه 
 الشاعر بلخضر بيتور.

                                                           

  (1) بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  (2) الديوان، ص: 39.

  (3)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
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نالحظ غلبة توظيف الشاعر للرمز التارخيي وهذا يتماشى مع إبرازه ألصحاب الفضل يف هذه 
ويذم ويهجو عدوهم الفرنسي)الذي منهم املنطقة راصدا شخصياهتا الفاعلة ومن خيدمهم يف فضل 

دوفال( هذا ما نراه خدم الغرض الكلي الذي جاءت ألجله القصيدة، وإذا قارانه بتوظيف الرمز 
الديين والذي جرى فيه توظيف أمساء ابرزة كشخصية الصحابية اجلليلة "أم عمار)مسية(" من خالل 

 قوله:
ر ثباات وعزة ال تنال.أ ثت من مسية "م عماور                      

ينتهي هذا يف إطار حديثه عن املرأة الشعانبية، وقد وظف أيضا شخصية "هالل ابن عامر) 
 نسبهم األعلى هلالل وهو نسب شريف يرجع للرسول صلى هللا عليه وسلم يقول الشاعر:

ـــمن "سليم العواتك" الالء أجنب           ن الرسول الكرمي واألخوال (1) .   
  و "هالل ابن عامر" يف املعايل           رحم من أخيه قــــــــــرىب وآل(2) .

 هذا كله خدمة منه لبيان شرف القوم الطاهر.

ومن ذلك أيضا ورود شخصية أم املؤمنني "زينب )أم املساكني(" اليت عرفت أبخالقها الفاضلة 
 وعطفها على من حوهلا يقول الشاعر:

ونساء "أم املساكني" منهن            وفيهن غاية واكتمال.  
 ومن الرموز الدينية كذلك ما يظهر يف قوله:

والــــــــــــــــومة املقــــــــــــمبني اخلصـــــه  ــــــــــــــــــــوأبوهم "إبليس" يلعنه الل                
مذهب ضم أمرهم "ما(...)             لكي" ماهلم عنه منذ كان انتقال.  

توظيف الرمز الديين من خالل إبليس يف وصفه ألفعال العدو الفرنسي، ويف توظيفه  يظهر
 لكلمة "مالكي "اليت تدل على املذهب والطريقة املالكية اليت متثل مذهب الشعانبة.

                                                           

  (1) الديوان، ص: 39.
  (2) بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
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هذه من بني ما ورد يف القصيدة فذكر إبليس وصفاته القبيحة ما خيدم إعطاء صورة البشاعة 
 جلن، إبليس(  تلك الصورة اخلبيثة يقول الشاعر:)ا للقوم املعتدي يف كلمات

 .  (1)ـــه مبني اخلصومة املقوال                 فأبوهم إبليس يلعنه الل ــــــــــــــــــــ  

يقول  وابملقابل يف ذكر) مالكي، بالل ...( هذا ما يتوافق والصورة احلسنة لقوم الشعانبة  
 الشاعر:

 ماهلم عنه منذ كان انتقال. مذهب ضم أمرهم "مالكي"

 (2)ما تعاىل إال استعيد "بالل" )...(وأذان يريح قلب املعلى

   

 

                                                           

  (1) بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  (2)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
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 .:أنواع الصورة الشعرية وأبعادها األسلوبيةالثالث الفصل

ة الصورة الشعرية هي مبحث مهم يف الدراسة األسلوبية وترتبط تلك الدراسة مبفهوم إن دراس
االنزايح وقد أشران فيما سبق إىل أنه البد أن ال يكون هذا االنزايح كثريا ألنه كلما كثر تغليف 

 النص لغموضه ذاك.الرسالة كلمــا هتنا يف إدراك 

فصولة عن السياق لكن يف اآلن ذاته تعد هذه الصور ومما الشك فيه أن الصور تعد من األشياء امل »
على  خمتلفة متاما يف الشعر الكالسيكي الذي يربطه خيط من التفكري املنطقي املصوغ يف املوضوع

 . (1) «عكس الصور املشدودة بروابط عاطفية والكشف عن التجربة اليت يتطلبها مثل هذا الشعر

سي يدي تباطه ابلشعر ذي الطبيعة املتغرية، ويذهب كما أن مفهوم الصورة متغري ومتغري الر 
 إىل تعريف الصورة قائال: إن الصورة يف أبسط معانيها رسم قوامه الكلمات (Si De louis)لويس 

 فمثلما يبدع الرسام يف لوحاته الفنية كذلك شأن الشاعر يف صوغ صوره الفنية اخلالصة فالرسام هنا
  .  (2)لماتهو الشاعر وريشته وألوانه هي الك

ويعين ذلك ومن خالل هذه الرؤية أن الشاعر بصوره جيعل املتلقي حيس مبا حتسه أانه بفضل 
وحتليلها خلقه لتلك الصور البديعة الفنية؛ واخليال هو اآلخر عنصر مساهم يف حتريك جمداف املشاعر 

 من قبل القارئ الناقد والدارس هلا.

سامى به الشاعر فينطلق متجاوزا الواقع إىل عامل  ال قوة خالقة منتجة يت »إذ يعترب اخليال 
حدود له، فيتمكن من إبداع صوره الشعرية لذا اهتم هبا النقاد القدماء واحملدثون فإليه أعاد "ابن 

 رشيق" السبب يف تسمية الشاعر شاعرا ألنه شعر مبا مل يشعر به غريه.

                                                           

  (1)  سي دي لويس، الصورة الشعرية، تر: أمحد نصيف اجلنايب وآخرون، دار الرشيد، الكويت، د.ط، 1982، ص:73 ص: 74.
 (2) ينظر: سهام راضي حممد محدان، الصورة الشعرية يف شعر ابن الساعايت، جامعة اخلليل، رسالة املاجستري يف اللغة وآداهبا،

  1432، ص: 02.
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س براعة مشاعره بنبل الفكر أو صدق ويتفق معه "قدامة ابن جعفر" على هذه األمهية فال يقي
  .  (1)«املضمون بل مبا حيتويه من صنعة فإمنا حيكم  عليه بصوره 

فالصورة الشعرية من خالل ما سبق ذكره مبثابة لؤلؤة حتلق  يف مساء األدب ولنقل الشعر العريب 
ال وخلق صوره وبصفة خاصة الشعر العريب املعاصر، الذي أصبح الشاعر اجمليد هو من حيسن استعم

أبسلوب راق ومميز، فذلك عندهم هو عني البيان أبنواعه تشبيها واستعارة وكناية وجمازا.هذا ملا حتققه 
 من قيمة ومجالية أسلوبية.

وعليه سوف نطرق أنواع الصورة الشعرية من خالل صور التشبيه وصور االستعارة مث الصور 
 فهوم االنزايح بنوعيه االستبدايل والرتكييب.الكنائية فاجملازية، وهذه الصور هلا عالقة مب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ت جبدة، اململكة صلوح بنت مصلح بن سعيد السرحيي، الصورة يف شعر الراثء اجلاهلي، أطروحة دكتوراه، كلية الرتبية البنا(1) 
 .234، ص: 1998-1419، العربية السعودية
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  : الصورة التشبيهية.املطلب األول

الصورة التشبيهية أبهنا صورة من صور االنزايح الداليل لكوهنا تقوم على تصور ميكن وصف 
 املعىن املشرتك يف التمثيل الداليل للعالقة بني املعىن احلقيقي واملعىن اإلحيائي.

لصورة الشعرية أبعاد داللية خمتلفة، لذلك تتعدى الصورة جماهلا املطلوب لتفتح لنا أفقا ويتولد عن ا
على الصورة التشبيهية اليت هي من الصور البيانية األكثر داللة على التبليغ واألصالة يف القول، وال 

 مسو ورهافة حس أدواته من لفظ ومعىن وصياغة، ومنتتأتى اإلجادة أو اإلبداع فيه إال ملن توافرت له 
   .   (1)ومن براعة يف تشكيل صور التشبيه على حنو يبث فيها احلركة ومينحها اجلمال والتأثري

ومتثل مفهوم التشبيه يف أنه صورة تقوم على متثيل شيء حسي أو جمرد بشيء آخر حسي أو  »
 جمرد الشرتاكهما يف صفة ) حسية أو جمردة ( أو أكثر.

املقارنة أساسي وهو املقارنة وذلك ال يعين أن كل مقارنة تشبيه إذ  يقوم التشبيه على  مبدأ
يتميز التشبيه ابخلروج عن املألوف وابلقصد إىل إحداث الطرافة ابلتخييل أو التمثيل، يف حني تسعى 

 املقارنة إىل إثبات الشبه بني طريف املقارنة وال ينجر عنها تداخل بينهما كما حيدث يف التشبيه.

  (2).«تمثيل مهم جدا يف دراسة كل صورة شعرية إذ تقوم عليه كل معرفة وإدراك ومفهوم ال

خيرج الغامض املستور »فالبحث عن تلك الصفات املشرتكة هي جمال االنزايح يف األسلوبية؛ فالتشبيه 
   . (3)«والبصرية إىل الواضح، ويقرب الواضح إىل صورة أدق وأوضح، وهو ترمجان للعقل وللبصر

                                                           
، اجلزائر، 2ينظر: أمحد بقار، اخلصائص األسلوبية وأبعادها الداللية يف شعر عبد هللا محادي، أطروحة الدكتوراة، جامعة اجلزائر  (1)

 .221، ص: 2012،2013
 .16ص: 15 :، ص1992، 1ريب، بريوت، طاألزهر الزاند، دروس البالغة العربية، املركز الثقايف الع  (2)
، ص: 1998، 1حممد علي زكي الصباغ، البالغة الشعرية يف كتاب البيان والتبيني للجاحظ، املكتبة العصرية، بريوت، ط(3) 

239. 
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وجه ن مشبه ومشبه به وأداة و على ذلك كان للتشبيه أركان يقوم عليها تتمثل يف طرفيه مبناءا 
 شبه ختتلف ابختالف النص والسياق املستعمل فيه من مبدع آلخر حىت للمبدع الواحد. 

 وعليه كان ورود الصورة التشبيهية يف قصيدة " عناوين فضل" للشاعر "بوعالم بوعامر" كاآليت:
ذكر األداةالتشبيه بدون    التشبيه بذكر األداة 

14- 66- 115.  15- 16- 18- 40- 55- 96- 

114- 139.  
 رقم اليت ورد فيها تشبيه

مرات 3 مرات 8   تواتره 

 .«( يوضح عدد التشبيهات املرتددة يف قصيدة" عناوين فضل" للشاعر بوعالم بوعامر1جدول رقم)»

ي فيه األداة بنسبة أكثر من الذي حذفت ما نلحظه من خالل اجلدول هو ورود التشبيه الذ
وهذا راجع لعاطفة الشاعر اجلياشة اليت تقوده إىل استخدام األداة يف صورته التشبيهية حينا فيه األداة 

دون آخر، وقد يرجع لثقافته وأتثره ابلشعراء القدامى الذين عرفوا بورود األداة يف تشبيهاهتم 
نظم على منواله ديوانه الذي حييلنا من عنوانه على ذلك التأثر  ابخلصوص املتنيب الذي كان الشاعر أن

 يف " رحيل يف ركاب املتنيب".

 فمثال يف قول الشاعر: 

نبط البئر يستقي فإذا املا                 ء على غري ما اشتهاه املال(1) .  

تشري إىل  درك يف العادة من جهة معنويةيتمثل التشبيه يف هذا البيت من خالل ترابط ما ي
صناعة الدهشة يف حني السقي، ويف ربط ما يشتهى ويسعى لتحقيقه ابملاشية أو اإلبل )املال( دومنا 

  .أداة  له وكأهنما متالزمان }مبعىن تشبيه بليغ ) انزايح استبدايل داليل({ لرسم صورة ما جيري ابملقابل

                                                           

  (1)  الديوان، ص: 38.
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 قوله:مع األبيات اليت حلقته يف  هذا ما كان له يف مجالية التصوير
عادة املاء عنده مثل عني الد              يك صاف وصائغ سلسال  

ــــــــيفجرى أسودا كأن دجى الل               ل ثياب هلا عليه انسدال(1) .  
 ويف قوله: 

كيف قوم إذا غزوهم وحلوا                كوابء عليهم واستطالوا(2) .  

دو مشرتك من قبل كل من يعرفه وهي صورة جرى التشبيه هنا من أجل إعطاء صورة لع  
اخلبث والكراهية الكل ميقته وال حيبذ حىت السماع به ذاك الفرنسي الذي هو وابء أينما وقع دنس ما 

ية فنية ابلتشبيه موظفا أداة التشبيه أال حوله ما خيدمه يف وصف مذمومه أبقبح صوره مما أضفى مجال
 وهي الكاف.

 أما ما جنده يف قوله:
يها لزورها استقبالس ف ـــــاي ربوعا مضاجع الشهدار احلم               

ــــــــــــــــــــــدكقصيد على أوائله الب              ع الذي ليس مثله استهالل(3) .  

 كان التشبيه يف هذه الصورة إبعطاء ذلك املدخل الذي يضم مقربة الشهداء تشبيها هو الذي حييل     
اب الشاعر هبذا املنظر وتوظيف الصورة التشبيهية هذه اليت حتيل إلعجابه أيضا القارئ إىل إعج

ابستهالالت القصائد يف الشعر القدمي فالصورة، مجعت بني أصالة القدمي وحالوة اجلديد )انزايح 
 استبدايل أو الداليل( الذي رمسه الشاعر بكلماته.

 القصيدة ما نراه أيضا من خالل قول الشاعر  وقعا يف من بني الصور التشبيهية اليت صنعت أثرا و 

 
                                                           

  (1)  الديوان، ص: 38.
  (2) بوعالم بوعامر، عناوين فضل ) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.

  (3) بوعالم بوعامر، عناوين فضل ) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(. 
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 "بوعالم بوعامر": 
ــــــــــــــأمة عندها كعريسة اللي             ث حدوج وكلة وحجال(1) .  

فأعطى صورة تشبيهية فشبه احملسوس مبحسوس " األمة بعريسة الليث" أبداة الكاف اليت   
جهة عظمة أمة الشعانبة متليلي واجلزائر  ة فجسد منتوصل بني األطراف تلك مما زاد الصورة قوة وقو 

 بقوة اللبؤة ما خيدم مدح عرش الشعانبة الغر 

 ومما نراه أيضا: 

بزغوا عندكم بدورا وحفت           هبم مثل هالة أجيال(2) .  

فالتشبيه هنا مرتبط إبعطاء صورة احلسن والبهاء ألصحاب الفضل ) األساتذة ( أولئك   
ن أانروا الدروب يف شدة عتمتها وزرعوا بذور الصالح ابلعلم، فبقيت أنوارهم أجيال البدور الذي

 وأجياال وأجيال.

ية السابقة فهذه األدوات اليت رأيناها من ذكر ألداة التشبيه أو حبذف هلا يف الصور التشبيه
د، يكسب روعة ومجال إلظهاره اخلفي وتقريبه البعي لتشبيهكيف ال ول،؛  شكلت لنا مسة أسلوبية

املعاين رفعة ووضوحا ويكسوها نبال وفخرا أو ضعة و خسة؛ متشعب األطراف دقيق السياق يدفع 
(3)الغامضةاخليال إىل التحليق جلالء الصورة واستقصاء مالحمها 

وقد مكنت لنا التشبيهات اليت يف ، 
فوس اليت "عناوين فضل" من الوصول إلحساس الشاعر بفضل الشعانبة ومكانتهم يف الن.قصيدة

بلغوها من خالل تضحياهتم اجلسام بشهدائهم وجماهديهم"الليوث" وأطفاهلم" األشبال" أبساتذهتم" 
 البدور" بني تشبيه ابألداة وحذف هلا حينا آخر.

                                                           
  (1) الديوان، ص:39..

  (2) املصدر نفسه، ص:40.:
 .239الشعرية يف كتاب البيان والتبيني للجاحظ، مرجع سابق، ص:  البالغةحممد علي زكي الصباغ،   (3)
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 : الصورة االستعارية.املطلب الثاين
ا ميثل تعد االستعارة )االنزايح الداليل ( أهم من التشبيه ألهنا تشبيه حذف أحد طرفيه وهو م

  السياق ألداء املعىن االستعاري.البحث عن الكلمة املستبدل هبا يف

ولالستعارة قوة كبرية يف التأثري الذي ترسله للقارئ أو السامع ملا حتويه من بيان يف وجوهها 
 تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه و وجه شبهه »املتعددة واملختلفة كانزايح استبدايل هي عبارة عن 

 وتطلق االستعارة على استعمال اسم املشبه به يف املشبه، فيسمى املشبه به مستعارا منه وأداته )...(
 .  (1)«واملشبه مستعارا له واللفظ مستعارا 

فهذا االنزايح االستبدايل الداليل املتمثل يف االستعارة يكون من خالل استحضار لفظة أو 
 عبارة ما وتوظيفها توظيف جديدا.

االستعارة إلغاء احلدود وهدم الفواصل فيتحد الطرفان ) املشبه واملشبه به(  وهبذا يتبدى لنا أن
حىت لكأهنما واحد غري منفصلني أو متناقضني، ألن هلا القدرة على الربط بني األشياء املتباعدة 
والتوحيد بينها، لتخرج لنا يف األخري مركبا جديدا حيمل صفات خاصة ليست ال لألول وال للثاين بل 

وللوصول إىل اجلمالية اليت حتققها هذه الصورة االستعارية يف الكالم أو يف النص  (2)؛ وللفرادةيز للتم
 الشعري سنسعى لرصد هذه الصورة من خالل األبيات التالية:

 يقول الشاعر بوعالم بوعامر:

 كلما قال: من نصريي؟ طارت  خيلكم حنوه هلا تصهال(3) .

                                                           
  (1) غريد الشيخ، املتقن يف علم البيان، دار الراتب اجلامعية، بريوت- لبنان،، د ط، د ت ن،ص: 76. 

  (2) أمحد بقار، اخلصائص األسلوبية وأبعادها الداللية يف شعر عبد هللا محادي، ص: 218.

  (3) بوعالم بوعامر، عناوين فضل) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
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اط ملا هو اثبت ومعروف بعدم قيامه ابلفعل الذي أورده إليه أعطى الشاعر صورة احلركة والنش
طارت خيلكم( الدالة على السرعة حبثا عن ا الرتكيب املنزاح غري املألوف )املتمثل يف الطريان وهذ

 االستجابة آلذان اجلهاد لنيل احلرية اليت ليست تؤخذ إال ابلقوة.
 ويف قوله:

ــــــال تكبل يدي أطلقهما أح                    ضن منااي يشوقها الرئبال(1) .  

ل " املنية" تلك اخلاصية االنزايح الداليل( املوظفة يف هذا البيت من خالالصورة االستعارية )
اليت أعطاها هلا مستبدال إايها مبا يقبل ويستجاب هلا ابحلضن فهي األمان حيث حتفظ الكرامة وينال 

 لشاعر النية وأعطاها صورة حمببة يف صورة بديعة.هبا الرغبات، وحتقيق  للصمود فأنسن ا

 كذلك يف قول الشاعر يف البيت الرابع والستني: 

حيث صل الصفا ختاتل واألر          واح تعوي واألطلس العسال(2) .   

انزاح الشاعر يف هذا البيت بصورة استعارية مفادها إعطاء حركة أو صوت هنا ملا هو جامد ال 
 ة التصوير والتجسيد والتعظيم.لمة" األرواح تعوي"  مما ينم عن قو حيرك ساكنا يف ك

 متثل االستعارة ) االنزايح االستبدايل (يف قوله أيضا: 

وليوث تغربوا جلهاد                     عن حياة به هلم أشغال(3) .  

مر واحد جسد الشاعر هنا صورة اجملاهد بصورة الليث الرتباطهما بل وحىت وكأهنما جزآن أل  
 لكوهنما يشرتكان يف الشجاعة والقوة.

                                                           

  (1)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل ) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع (.

  (2)   بوعالم بوعامر، عناوين فضل ) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.

  (3)   بوعالم بوعامر، عناوين فضل ) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
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 ويف قوله يف البيت التاسع والستني.

وعن الغيل فارقوه وفيه          لبؤات حتفها أشبال.  

مجع الشاعر بني صورتني استعاريتني يف بيت بديع تتمثالن يف إرفاق أو إدراج صورة الطفل 
اح له الشاعر دالليا يرسم هلا السلطة اليت يتناوالهنا ابألطفال واألمهات ابللبؤات كون ما شبه به وانز 

 واألمهية اليت يقدمها ودور كل من هذين حسب ما حيتاجه.

 : الصورة الكنائية.املطلب الثالث

تصنف الكناية ابملفهوم األسلويب ضمن االنزايح الرتكييب وهي تقوم على جماورة معىن ملعىن آخر 
تعد  الكناية من الصور البالغية اليت تعتمد  »ب، ولذلك غائب يتم استحضاره من خالل الرتكي

االقتصاد يف األسلوب واللمح دون التصريح والتجسيم والتفخيم والتعظيم يف نفس املتلقي بطريقة 
  .  (1)«االختصار واإلجياز 

الكناية هي أن يريد املتكلم إثبات معىن من املعاين فال يذكره  »وقد عرفها اجلورجاين بقوله:
للفظ املوضوع له يف اللغة ولكن جييء إىل املعىن هو اتليه وردفه يف الوجود فيومئ به إليه، وجيعله اب

 .  (2)«عليه دليال 

وسنتنقل هنا من هذا املقام إىل أنواع الصور الكنائية املوجودة يف  قصيدة " عناوين فضل" 
 للشاعر بوعالم بوعامر:

 

 

                                                           

  (1) أمحد بقار، اخلصائص األسلوبية وأبعادها الداللية يف شعر عبد هللا محادي، مرجع سابق، ص: 228
  (2)  عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز )يف علم املعاين(، دار الكتب العلمية، بريوت –لبنان، د-ط، د-ت-ن،ص: 52.
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كناية عن صفة ) انزايح تركييب(:   /1  

 قال الشاعر:

منكم ذو اجلدا روابح مسعو                 د وسيماه يف امسه والفال(1).   

إن الشاعر يتحدث عن خصال الرجل الفاضل "روابح مسعود " واليت ومست حىت يف امسه  
الذي ينبئ ابلفأل احلسن والطيب فيظهر لنا الشاعر يف هذا املقام صفيت الكرم واجلود اليت يتصف 

بح مسعود من انحية ومن انحية أخرى توحي الكناية الستدعاء عالقة الكرم واخللق احلسن هبما روا
ابسم " روابح مسعود"  من حيث ارتباط الربح والسعادة حبسن اخللق ومن مت الكرم، وهذا وصف 

 يتولد عنه منطلق الداللة إىل إطار املكانة العالية بفضل أخالقه.

يت الصورة الثانية اليت تعرب عن صورة القوة واإلقدام يف قول وليس ببعيد عن الصورة األوىل أت
 الشاعر:

ـــــــــــتتنزى حىت تكاد مع الري             ح تويل سروجها واجلالل(2) .   

حييل الشاعر هنا من خالل هذا البيت الذي جيسد فيه صورة القوة والثورة على املعتدي والظامل 
فاختيار هذه الكلمة يوحي ابحلركة كون ما يعرف عن الريح يف  (الريحخالل اللفظة اليت تركها  ) من

 .تعنيفه بكل ما حييط به وهو ما صور به اخليول أثناء تسارعها يف احلرب بتلك الصورة القوية

 ويف البيت الثالثني جند الشاعر يقول: 
شدمت اجملد فاستحال مساء                  وجبال مغض لديها الزوال(3) .   

                                                           
 ..38الديوان، ص: (1)
 بوعالم بوعامر، عناوين فضل ) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع (. (2) 
  .38الديوان، ص: (3) 
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الشاهد هنا يف هذا النموذج ) شدمت اجملد ( فال يتمكن املتلقي من الوصول إىل داللة الصورة 
إال من خالل استحضار سياق داليل الذي يرتبط ابلتضحيات اجلسام اليت قاموا هبا لبلوغها عنان 

واختيار الشاعر  السماء فاجملد هنا كان ابلعلو والرفعة واالرتقاء، فالكناية عن صفة الرفعة مرتبطة بذكر
لكلميت السماء واجلبال فكالمها حيمالن معىن العلو ولذلك قدم كلمة مساء على اجلبال فقدم املفرد 

 على اجلمع للتأكيد على معىن االرتقاء هبذه الصورة.
 :  (ية عن موصوف ) االنزايح الرتكييبالكنا أما

 يقول الشاعر بوعالم بوعامر:

أخصب األرض من دماء بنيها          غدق طبق الثرى هطال(1) .   

فهنا كناية عن موصوف ما يدل على كثرة الشهداء الذين ضحوا بدمائهم العزيزة يف هذه 
األرض اليت أخصبت وتشربت ذلك الدم وهذا النوع يتماشى مع الكناية عن صفة ألن كليهما خيرج 

 من جدر )وصف(.

 آخر من االنزايح الرتكييب يف قوله: ( نوع كناية عن نسبةوالنوع الثالث  املتمثل يف ) 
فإذا قيل: ما الشعانبة الغــــــــــــــ             ر؟ يقال: اإلكرام و اإلفضال(2) .  

هنا بدل أن ينسب صفة الغر إىل املوصوف " الشعانبة" أبناء املنطقة، نسبها إىل شيء متعلق 
 هبم وهو اإلكرام واإلفضال.

ل االنزايح الرتكييب املبين على حتليل العالقات القائمة بني الكلمات وهذه الكناايت أبنواعها متث
يف البيت الشعري الستحضار املعىن الغائب من اللفظ احلاضر يف الرتكيب وهذا ما هتدف له 

 األسلوبية يف بيان مجالية النص الشعري.

                                                           

 .40، ص: نوالديا (1) 
 .38، ص: صدر نفسهامل (2)



 الفصل الثالث:                                   أنواع الصورة الشعرية وأبعادها األسلوبية
 

69 
 

 : الصورة اجملازية.املطلب الرابع
ه أو استعماله للغة اجملاز حيث أطلق ابن قتيبة اسم اشتهر اللسان العريب منذ األزل ابستخدام

 .  (1)على النصوص اليت حتمل خالف ظاهرها كأن نقول: نبت العقل، وطالت الشجرة...إخلاجملاز 

فاجملاز خيتصر الكالم ويعمل العقل يف الكشف عن املعىن اآلخر، إنه جوهر الصورة وحقيقتها 
 ة اللغة املألوفة.اليت تسعى يف أتديتها عن طريق كسر منطي

واجملاز كل كلمة أريد هبا  »ويف ذلك يقول عبد القاهر اجلرجاين كما ورد عن حممد علي زكي الصباغ:
 . (2) «غري ما وقعت له يف وضع واضعها ملالحظة بني الثاين واألول فهي جمازوعليه نفهم من هذا 

مهم يف النص إذا ما كان اخلروج أن التحكم يف ألفاظ اللغة وتراكيبها بصورة جمازية يقوم بدور 
عن اللغة املعيارية اعتباطيا ال متعمدا من قبل املبدع وإال فاإلهبام جيعل املعىن املراد متقوقعا أو حمجواب 
إن أمكننا القول قد ال يدركه حىت مرسله؛ ويؤدي غموض اللغة أصال إىل غموض الصورة وهو ما 

  . (3) «متناهية عن الدالالت الال إليه احلداثة حيث الال وضوح هو البحثسعت 

فالشاعر يف هذه احلال يعرب عما جيول خباطره بقلمه عن نفسه وعن اآلخر الذي يستنطق فكره 
 يف أثناء وصول النص إليه.

وسنحاول رصد بعض الصور اجملازية الواردة يف قصيدة "عناوين فضل" فمن ذلك ما يظهر من 
 خالل قول الشاعر:

من مطيق مطاق أخت ابن عمرا         ن وقد هان عندها اإلثكال(4) .  

                                                           
  (1) ينظر: مهدي صاحل السامرائي، اجملاز يف البالغة العربية، دار ابن كثري، دمشق- سوراي، ط1، 2013، ص: 64ص: 65. 

  (2)  حممد علي زكي الصباغ، البالغة الشعرية يف كتاب البيان والتبيني للجاحظ، ص: 243.
  (3) ينظر: عبد الرزاق بلغيث، الصورة الشعرية عند الشاعر عز الدين ميهويب دراسة أسلوبية، ص: 79ص: 80. 

  (4) الديوان، ص: 39.
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جرت الصورة اجملازية هنا من خالل اختيار الشاعر لعبارة "أخت ابن عمران" كشاهد وهي  
من بني نساء الشعانبة فهي منوذج حي ميثل عظمة  مرأةإجماز مرسل متثل عبارة اجلزء ابلكل وهي 

ء وأريد هبا الكل فهن منبع القيم الفاضلة واجتماع النساء الشعانبيات يف جهادهن فهي عالقة اجلز 
الصفات الشريفة، هذا راجع إىل نسبهن الشريف حيث أبرز الشاعر ذلك من خالل قوله يف البيت 

 التايل:
ورثت من "مسية أم عما                   ر ثباات وعزة ال تنال(1) .  

 لمرأة وابلتايل النساء ككل.لتتمثل لنا من خالله صورة العظمة والشرف الذي ينسب ل

 وكذلك يف قوله:
ــــــوسعت سرها وضاقت بسر ال          كهرابء العظام واألوصال(2) .  

جنده هو اآلخر يتحدث فيه عن اجلزء من اإلنسان وهو " العظام" و"األوصال" وأراد الكل وهو 
 ضاقت العظام واألوصال اإلنسان والعالقة ال تكمن هنا فقط بل هي يف كوهنا عالقة سببية مبعىن

 بسبب التعذيب الذي شهدته اجملاهدة مما سبب ضيقا أثر على العظام والنفس.

 ويف قول الشاعر أيضا:

    ــــــــليس بطن هناك أو فخد إل             ا وفيه متليطها()  والسجال.

لبطن والفخد" حبيث هنا كذلك ذكر الشاعر اجلزء، وهو اجلزء من أعضاء اإلنسان واملتمثل يف " ا
 ذكر اجلزء وأراد الكل وهو اإلنسان وهو ما يفيد العموم والغلبة.

 
                                                           

  (1) بوعالم بوعامر، عناوين فضل) من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
  (2)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.

  () التمليط يف الشعر هو أن يقول الشاعر نصف بيت ويتمه اآلخر والسجال املباراة واملنافسة يف الشعر عموما وحترير املعىن أنه ما

ة إال وله يف الشهداء قريب أو أكثر.)ينظر إىل هوامش األبيات الساقطة من الديوان املطبوع(.بمن بطن أو فخد يف قبيلة الشعان   
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 ويف قوله:

قاتل ال يين فإن مل يوما              فاختطاف مجامه واغتيال(1) .  
لقد متثل اجملاز هنا يف عبارة "فاختطاف مجامه" هنا حتدث الشاعر عن اجلزء من اإلنسان له قيمة 

جلمجمة ، واجلمجمة جزء من الدماغ موجود يف رأس اإلنسان )مركز احلياة الذي ال املتمثل يف ا
يفصل( أي أنه له أمهية حيث ذكر اجلزء وأراد الكل يف جماز مرسل ليعرب عن صورة القوة يف التنفيذ 

 وطريقة التعامل مع القاتل املعتدي.

الذي حياول التأكيد والرتكيز عليه يف ويعترب توظيف الشاعر للمجاز هبذه الطريقة إشارة على املعىن 
إبراز األمهية والفضل ملمدوحه بصور وأساليب راقية ومتنوعة كما نتلمس اجلانب اآلخر املتمثل يف 

 املمدوح.على سوداوية من حاولوا اإلطاحة والتعدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  (1)  بوعالم بوعامر، عناوين فضل )من األبيات الساقطة يف الديوان املطبوع(.
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 خامتة:

على دراسة ل إليها من خالل وقوفنا ختام املسك من دراستنا هذه نورد فيها أهم النتائج املتوص 
حيث توصلنا إىل جمموعة من  الصورة الشعرية يف قصيدة عناوين فضل للشاعر بوعالم بوعامر أسلوبيا

 النتائج ومن بينها:

 الصورة الشعرية من بني اخلصائص اليت شكلت بنية قصيدة عناوين فضل. -

ى غرار األساليب اإلنشائية دون الطلب( عللوب االستفهام خبروجه عن معناه )طغيان أس -
يف وعي كنه النص ما خيدم مدح الشعانبة يف الميته كغرض حموري يف قام بدور األخرى 
 القصيدة.

أسلوب النداء الذي اختاره الشاعر بطريقته املتفردة خدمت إعجابه ذاك واحتقاره للعدو  -
 الفرنسي.

يبته اليت تقدم صورة القوة ملمدوحه أسلوب النهي هو اآلخر كان لربوزه مرة واحدة وقع وأثر برتك -
 م الصادر عن صاحب األمر الرشيد.سمبثابة القرار احلا

جرى التشبيه كباب من أبواب البيان جمرى التعظيم مبا لألصحاب من فضل وكانت السيطرة  -
 وإلعالن مسو وكمال أخالق ممدوحه.للتشبيه التام منبع ذلك أتثره ابلشعراء القدامى 

معتربة مقارنة مع غريها مما يدل على إرادته يف ذكر بنسبة اية عن صفة وظف الشاعر الكن -
 .يف خصال عديدة )أهل القيم والفضائل( أهال وأرضا ملمدوحه الشعانيبالصفات احلميدة 

التقدمي والتأخري واحلذف من ذلك غلبة كبروز ظاهرة االنزايح من خالل بعض الظواهر الرتكيبية   -
عل اللغة تقول ما ال تقوله يف وتنوع احلذف يف القصيدة جل اجلملة  تقدمي اجلار واجملرور على

 العادة.
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حقق االنزايح االستبدايل الداليل مجالية من خالل التشبيه واالستعارة ابستبدال املعىن احلريف  -
 ابملعىن اجملازي اإلحيائي أي عن طريق االنتقال من أبواب البيان ملا يعرف ابالنزايح أسلوبيا.

كمفهوم ابرز يف عمليات التصوير عن طريق اخليال غلب عليها طابع التجسيد، وجنده الصورة   -
وموضوعه يف  ات موقفهرخيية والدينية مما يتماشى ومتطلبيغفل األسطورة ويعوضها ابلرموز التا

 والتعظيم. املدح

يت تصب استطاع الشاعر بوعالم بوعامر بتوظيفه للصور أن خيرج جبملة من الدالالت املتنوعة ال -
 يف إطار املدح يف سياقات متعددة.

لألسلوبية فضل كبري يف إبراز القيمة الفنية للنصوص الشعرية ابخلصوص وهذا ما  توصية: -
وضحه النص الشعري الرفيع" عناوين فضل" والذي نطمح أن حيظى بدراسة مستقبال يف إطار 

 ة.التطرق له عرب املستوايت األسلوبية صوات وصرفا، تركيبا ودالل

 يف اخلتام ال ندعي أننا حققنا الكمال، فالكمال للموىل عز وجل حسبنا أننا نلنا أجر اجملتهد 
 هللا التوفيق والسداد. لفإن أصبنا فبحمد من هللا وفضله وإن أخطأان فمنا ومن الشيطان، نسأ
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 قائمة املصادر واملراجع:

 املصادر:

 .القرآن الكرمي
 .2015، 1غرداية، ط -، دار صبحي، متليليرحيل يف ركاب املتنيببوعالم بوعامر،  
 

 املراجع:

، أطروحة اخلصائص األسلوبية وأبعادها الداللية يف شعر عبد هللا محاديأمحد بقار،  .1
 .2013 -2012، اجلزائر، 2الدكتوراه، جامعة اجلزائر

 .1992، 1الثقايف العريب،بريوت، ط، املركز دروس البالغة العربيةاألزهر الزاند،  .2
، دار الكتب املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر املعجمميل بديع يعقوب، إ .3

 .1991، 1لبنان، ط–العلمية، بريوت 
لبنان،  -دار الكتب العلمية، بريوت املعجم املفصل يف علوم البالغة،إنعام نوال عكاري،  .4

 .1996، 2ط
،  دار عامل الكتب احلديث، وبية  يف النقد العريب املعاصراألسلأيوب جرجيس عطية،  .5

 .2014، 1األردن، ط
، جملة اآلداب واللغات، جامعة االنزايح يف حموري الرتكيب واالستبدالالبار عبد القادر،  .6

 .2010، ماي، 09اجلزائر، العدد: -قاصدي مرابح، ورقلة
، بريوت، املركز الثقايف العريب،يالصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغجابر عصفور،  .7

 .1992، 3ط
األردن، –، دار احلامد، عمانبالغة اِلذف يف الرتاكيب القرآنيةحسني مصطفى غوامنة،  .8

 .2009، 1ط
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كلية اآلداب، جامعة بنها،   الوايف يف تيسري البالغة )البيان، البديع، املعاين(،محدي الشيخ،  .9
 .2004القاهرة، د ط، 

، جامعة اخلليل، رسالة الصورة الشعرية يف شعر ابن الساعايتان، سهام راضي حممد محد .10
 .1432، املاجستري يف اللغة العربية وآداهبا

، ترمجة:حممد نصيف اجلنايب وآخرون، دار الرشيد، الصورة الشعريةسي دي لويس،  .11
 .1982، د ط، الكويت

، 1طلبنان،-وتمؤسسة األعلمي للمطبوعات، بري  ،جواهر البالغةالسيد أمحد اهلامشي،  .12
  .1ج،2008

، الصورة الشعرية عند الشاعر عز الدين ميهويب دراسة أسلوبيةعبد الرزاق بلغيث،  .13
-2009 اجلزائر، -2مذكرة لنيل شهادة املاجستري، قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة بوزريعة

2010. 
–مية، بريوتدار الكتب العل دالئل اإلعجاز )يف علم املعاين(،عبد القاهر اجلرجاين،  .14

 .ن-ت-ط، د-لبنان، د
اجمللد األول، دار دروب  االنزايح الرتكييب )يف النص القرآين(،عبد هللا خضر ثريداود،  .15

 .2016األردن، د ط،  -للنشر والتوزيع، عمان
، دار دروب للنشر والتوزيع، (االنزايح الرتكييب يف النص القرآين)ثريداود،  عبد هللا خضر .16

 .2012، األردن، د ط -عمان
، دار صفاء للنشر والتوزيع، الصورة الشعرية عند ذي الرمةعهود عبد الواحد العكيلي،  .17

 .2014األردن،  -، عمان2ط
، 1األردن، ط-، دار ايفا العلمية، عمانالبالغة بني البيان والبديعفهد خليل زايد،  .18

2009. 
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 لبنان،-، بريوت2طجميد طراد، ديوان أيب القاسم الشايب ورسائله، دار الكتاب العريب،  .19
1994. 

-، املركز الثقايف العريب،بريوتالصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقديحممد الويل،  .20
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، دار الوفاء باحث الرتاكيب )بني البالغة واألسلوبية(التقدمي والتأخري ومخمتار عطية،  .22
 .2005لدنيا الطباعة والنشر، مصر، د ط، 

 أسلوب اِلذف يف القرآن الكرمي )وأثره يف املعاين واإلعجاز(،مصطفى شاهر خلوف،  .23
 .2009، 1األردن، ط –دار الفكر، عمان 

، اين، دراسات سالرمجة: محيد احلمد، تمعايري حتليل األسلوبميكائيل ريفاتري،  .24
 .1993، 1املغرب،ط

 .2013، ط-، دار هومة، اجلزائر، داالنزايح يف الشعر العريب املعاصرندية حفيز،  .25
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(المية الشعانبةعناوين فضل )  

ألطوالعافها اعن شِ  ُصَرتقَ   01  ذهبت ابمسكم تسامى جبال(1)   
ُبُكْم هبا والنَّ  ـــــــــــوالــــــٌء طما َسيـْ  02   وَأْودا ِشعـــــــــــــــــــــــــــــــــابٌ  مُسِ يتوبه   

ــالأْن سقتها َدًما لكْم أبطـــــــــــــــ  03     مُمسٌك ماَءه احلَيا عن حيــــــــــــــــــاء    
 04  ذِْكرُكْم من ضخامة  فيه ما كـــــــــــــــــــــــــ   ــــاللــــــــــــــــــــــــــــــكثري  لقائل  إقــــــ  ـــــــل  

ـــــــــوامسكم من فخامة فيه ما يك  يف إليفاء وصفكم إمجال  05 
يقال: اإلكرام و االفضال ؟ ــــــــر   ــــــــــــــــلغـُـــــــــا ما الشعانبةُ  فإذا قيل:    06 

 04 ُربَّ أرض  خَمُوفة  قطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــوها  هلم يف ربوعها إيغال
 08 وَمَعام  هبْم تسم ْت فصــــــــــــــارت       علما وهي قبلهم أغفال 

ــــــــــــــالدَّ عنها رحالَه اإلحمــــــــــــــــــش  09    قاع  ِبِقيعة َعَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروها وبِ   
ــــــــاللــــــــــــــــــــــكل  خري: مناهٌل وِظــــ اِصْرن واحا هبا مخائُل فيهـــــــــــــــ    10 

ــــــــــالْم وهْم ِخفاٌف ِعجــــــــــابدروه  11 إن تـَمش ى الِعدى إليهم ثِقاال    
ـــــــاللـــــــــــــــوالنجيُب الكرمي والِشْمـــــ  12 حتتهْم صافناُت خيل  جيـــــــــــــــاد        

اجلَدا روابُح مسعــــــــــــوُم ذو همن    دٌ (2) وسيماه يف امسه والفال  13 
ـــــــــــانـََبط البئرَ يستقي فإذا املــــــــــــــــ   ء على غري ما اشتهاه املال(3)   14 

صاف وسائغ سلسالك ي  15 عادُة املاء عنده مثُل عني الـــــــــــــــد         
ثياب هلا عليه انسدالـــــل  ــليـفجرى أسودا كأن دجى ال    16 

ه أانبيب موسعات طوالــــ ـــعافت العري شربه واستساغت    17 
كأهنن اجلبال ِضخامٌ  ر ــــبحواستقلت به مواخر يف ال    18 

اللــا وزُ ـــــــــــــــــــــــــفَنِمرٌي يف حلقهــ ــــــــل ت       نه وَعـــــــــــــــــــــهنِلت للرحيل م    19 

                                                           

  (1)  جبل الشعانيب أعلى قمة يف القطر التونسي.
 (2)  روابح مسعود: حتمل امسه منطقة حاسي مسعود النفطية، وهو من الشعانبة، حفر أول بئر نفط يف املنطقة، ويف نيته أهنا بئر  

 ماء يسقي منها إبله.
 (3) املال: اإلبل 
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ــــــــــــــــا     ه اجلزائَر ما انثـــــــــــانل من خري   ل كما أن جودهم ينثال  20 
إليه منكم رحال وُشد تب   21  ْزر البعيد على احلر َكْم شددمْت أَ   

طالراية للجهاد ما إن تُ   22 يف ثرى" البَـيِ ِض" الزكيِ  ركــــــــــــزمْت         
 23 حني جدَّ اجلهاد مَثَّ فكنتـــــــــــــــــــْم           من أَعد وا وأَْعَلموا(1) مثَّ  َصــــــــــاُلوا

ــــــــــــــــعمامة القطإذا دعاكم أبو   ب فقلتم: إجابة امثتال  24 
ـــــــــــــــــالفَّـــالر ذاُل واالس  عالها عن   25 دعوة العارفني تلك بعيد   

 26 كلما قال: من نصريي؟ طارت  خيلكم حنوه هلا تصهال
ــــــــــــــتتنزى حىت تكاد مع الري  ح تويل سروجها واجلالل  27 

ـــــــــــــــــالـــــــــــــخَمَرْت جل َة الرمال اجِلمـ ــــــــــــــــــت      ــــــــــــفإذا َكل ِت اخليول وزَلَّ     28 
وضاق عنه املقال ُملَحمات   مكْم َأانءَ    القوايف   وْصُف أاي   29 

ــــــزوالــــــــ ُمْغض  لديها الــــــــــوجباال ـماءً ـــــــــــــاجملَد فاستحال ســـــ ِشدمتُ     30 
ـــــــــــعبثا تنبح الكالب مساكي  ها وتوهي قروهنا األوعال  31 

 32 جبهاد جتلد له شبا  ن وشيب واستبسل األطفال
 33 وأطاقت نساؤكم منه ما قد  عجزت عنه من سواكم رجال

ا  َمن مطيٌق ُمطاَق أخِت ابن ِعمر    ن"(2)وقد هان عندها اإلثكال   34 
والقتالفس أن يصدق الفدى  ـــــــــــــــــاألن جفاًء وإمنا يُرِخصُ  ال    35 
 36 أخصب األرض من دماء بنيها   غدق طبق الثرى هطال
 37  محلت قادسية (3) أرض متليــــــ   يل وأايمها شداد ثقال

 38 لو أقيمت حلملها دول ان  ءت ومن فيها من أانسي زالوا 
ــــــــــــــمضاجع الشهداء ال اي ربوعا  محس فيها لزورها استقبال  39 

 40 كقصيد على أوائله البد  ع الذي ليس مثله استهالل 

                                                           

  (1)  أعلم الفارسُ  نفسه: ومسها بسيما احلرب، واختذ عالمة متيزه وتشري إليه شجاعًة واستهانة ابلعدو.
  (2) اجملاهدة حدة بن عمران "خنساء الشعانبة" أم الشهداء الثالثة، اإلخوة طرابقو: قدور ومسعود وحممد. 

  (3) املعركة الشهرية اليت استشهد فيها أبناء اخلنساء األربعة.
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ــــــــــليس بطن هناك أو فخد إل     ا وفيها متليطه (1) والسجال   41 
 42 أو مطيق طوق النواصر يصلى   بعذاب ميينها والشمال

 43 ورثت من " مسية" أم عما  ر" ثباات وعزة ال تنال
 44 مل توهن من عزمها كهرابء   أو حتك يف إابئها األغالل 
 45  ــــــــــــــــال وسعت بسرها وضاقت بسر  كهرابء العظام واألوصال 

 46 جشمت محله وضاقت عليه  وبغيظ مات العدى األنذال
 47 ضعفت عنهما النساء ويف األر  حام منهن دون هذا حيال
 48  غري " خنساء" (2) حرة من سليم   وسليم لنا كذلك مآل(3) 
 49  من سليم العواتك (4) الالء أجنبــــــــ   ن الرسول الكرمي واألخوال

 50 وهالل بن عامر يف املعايل   رحم من أخيه قرىب وآل
 51 منجب كل مستميت وطال  ع ثنااي له قوى وحمال

 52 ونساء" أم املساكني" منه  ن وفيهن غاية واكتمال
فا اثلثا هبا االرمالشر   53 شرفت ابألمومتني ويسمو  

ـــــــــــــأشبه الطارف التليد فنعم ال  قوم من مل حتلهم األحوال  54 
ث حدوج وكلة وحجال   55  ــــــأمة عندها كعريسة اللي  

ــــــــأجنبت مثلها " رسيواي" النم  س الذي دون حده املقصال  56 
ل:الد يسعى بقيده حيتاــــ ـــــــجمل خيم عنه إمنا قال وال    57 

بالئضن منااي يشوقها الر  ــــال تكبل يدي  أطلقهما أح   ــ  58 
 59 سجن وهران مستماز كرمي   ومصال لثائر وجمال

 60 وأيب إن سيق ليال إىل املو  ت حترى أال حيل القبال 

                                                           

  (1)  التمليط يف الشعر هو أن يقول الشاعر نصف بيت ويتمه اآلخر والسجال املباراة واملنافسة يف الشعر عموما وحترير املعىن أنه

  ما من بطن أو فخد يف قبيلة الشعانبة إال وله يف الشهداء قريب أو أكثر.
 (2)متاضر بنت عمرو بن الشريد اخلنساء السليمية الشاعرة املربزة يف الراثء .

 (3) النسب األعلى هلالل. 
  (4) لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: "أان ابن العواتك من سليم".
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 61 حذرا أن يرى عدو عليه  جزعا والرؤوس مث متال
اقه محالصادق عن رف  62 و"سليمان" شاهد وشهيد   

 63 مثله يف جبال بشار قوم  صعدوا ما يردهم إجبال؟
 64 حيث صل الصفا ختاتل واألر  واح تعوي واألطل العسال  

 65 ثبتوا ثلة على احلق صربا  وقوى الكفر حوهلم أرسال
يا فىت يف معامع جوال ـــ  66  فــصحبوا يف الشهادة الليث لط  

" على هللا ربنا االتكال"  -ف:  ـــــــوقد زمزم الزح –هم رجال قالوا     67 
 68 وليوث تغربوا جلهاد   عن حياة به هلم أشغال

 69 وعن الغيل فارقوه وفيه   لبؤات حتفها أشبال
ــما على الدمع مثلما قال" شام   ــــي" (1) على مثلهم إذا اسبال.   70 

يف أعلني ما ليس يعليف قوا  نثب ابذخ وال متثال  71 
 72  األعــذكرهم ههناك: يف املإل  لى إذا انهلم هنا اإلغفالـ

 73 وتعامت عنهم قلوب عليها  دون هاد مذكر أقفال
 74 وجتاىف التاري عنهم وفيه  ذو اهلوى والتعصب امليال 

 75 هي حرية من احلسن حــــــــــــــــــــمــرا  ء عليها مالحة ومجال
أحبوا فحبهم آجال  إن  76 تتصىب من الرجال غيارى  

 77 فعليهم هلا التذلل زلفى   وهي كل الذي عليها الدالل 
س يف برملانه لرذالا ــإن قوما ميجدون احتالل الن    78 

 79 ما هلم يف األانم شروى نقري  خلقا أو من العقول زابل 
ف فيهايف بالد هبا متاح   أرؤس الناس يف زجاج تشال(2)   80 

 81 رفعتها إىل السماء رقاب  قبله ال يناهلا إذالل
قد كان يف فرنسا احتالل ل ف ــإن يكن يبذل احلضارة حمت    82 

 83 صبه فوقها أولوا البأس أملا  ن رحى احلرب عندهم والتفال
                                                           

 (1) أحمد شامي: شاعر ينظم بالفرنسية ولد بعين الصفراء 15-12- 1929. من دواوينه:أنفاس الصحراء )1951( له قصيدة  يرثي فيها العقيد لطفي

  في قصيدة عنوانها "المجد األبدي".
  (2) في متحف اإلنسان بباريس رؤوس بشرية معروضة للزائرين منها رؤوس لقادة الجهاد واالنتفاضات الشعبية في الجزائر وغيرهم.
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 84 صار فيها املستأسدون على النا   س نعاما أتوي إليها الرائل(1) 
ا النعال صورت للعيان فيه  85 كسعوهم إذ أدبروا يف ظهور   

 86 فغدوا بعضهم طريد وبعض   تبع طوع فاتح أذايل 
 87 نقمة هللا منهم لشعوب   ظلموها وعربة ونكال

 88 بصقوا يف ثياهبم إذ أرادوا   غسلها من سالحهم مث ابلوا 
 89 وأراغوا ليغسلوها بفتنام  فصبت عليهم األوحال

اغتسالردماء مل ميحهن   90 مث زادهتم اجلزائر أهنا  
 91  سدكت (2) ابلورى كثريا فرنسا    وقليل منها هلم إبالل(3) 
 92 ما ابتلى هللا يف اخلالئق شعبا   بفرنسا إال اعرتاه اعتالل 

 93 خري أعراضه بثور ومحى   وزكام وكحة وسعال
 94 ال يداوي الطبيب منه وال الرا  قي ويشفي نوفمرب الزلزال

 95 ما توقى شرورهم مستقل   أغربوا يف بالده وأحالوا
 96 كيف قوم إذا غزوهم وحلوا   كوابء عليهم واستطالوا؟

 97 ومىت كان يف الفرنسي خري  عصر الشهد ذا الشدا اخلالل
 98 قاتل ال يين فإن مل يوما  فاختطاف مجامه واغتيال

فرنسيوليس يف ما تركتم اي   ن إال الشقاء واألهوال  99 
 100 وخراب به والئم بوم   و غراب يدعو له مرفال 
 101 ما رأى الناس قبلكم مستدينا  ل يف دينه فطال املطال

 102 مث أهوى لدائنيه حبرب  أي حرب ضرى لظاها افتعال؟ 
 103 قح ة يف سفاهة وسفيه   بني من سفريه دوفال

من  وقرى انر حامت قبس  انره إن خبا ففيه اشتعال  104 
 105 ابرك  هللا جزهلا فتلظت   ال جنوب تلوى هبا أو مشال

                                                           

  (1) الرائل: ولد النعام.
(2) سدك: لزم.

 

   (3) اإلبالل: اليسري من الشيء.
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ـعاش يعشو املقرور من سالف العص  ر إليها وامللحف السآل   106 
 107 إن وهبتم مسحتم بعطااي   رزحت حتت محلها اآلابل 
ــوتبزون ما منعتم من ال  حق ولو أن ما منعتم عقال  108 

لوالورى يف الندى عليكم عيا  109 الندى يف الورى سواكم حمال  
 110 أحكم الشعر واستقامت "بيتو  ر" وراقت قصاره و الطوال
 111 غاص يف النفس حسه وتعاىل   يف مساء التصوير منه اخليال
 112 فتقرى آاثره كل فحل   واستمدت أهناره  األوشال 

 113 وأصابت جنية أقصدهتا  والقوايف حبائل ونبال
ه وضالل رشد يتبعون  114 ال عليها فاجلن كالناس فيهم   

ـــيف احلس –الشك  –وإانث اجلنان   ن شكول ويف الرؤى أشكال  115 
 116 جيتليها ذكران جن ويعمى   أن يراها ابن آدم الصلصال 

 117 ويضيق لفظ اجلمال مبعنا  ها ولفظ احلسناء فيها ابتذال 
وهذا ملى تراه وخال نــ  118  ـــــــــــــــيف أعني  اجل ذاك قد كالبان  

ـــــــــــعويت من نسيبه اببنة اإلن  س ويغوى فيه اجلوى والوصال  119 
ــــــــــفطباها ودب فيها من الغي  رة داء أعىي الطبيب عضال  120 

 121 وأقامت له ترصد حىت   عرضت يف سبيله ختتال
شعر إالمل ترد من حمرب ال  ما تريده اخلريدة املكسال  122 
ؤيس الرقيب ويبدي ي غزال  عن وفاء يعي له العدال   123 

 124 أترى اجلن أقحموا عن نسيب؟  ماهلم يف البيان إال اجلدال
مبني اخلصومة املقوال ــه   125  ـــ  فأبوهم إبليس يلعنه الل  

 126 ل  يف آدم جيادل ذا العر  ش له كرباؤه واجلالل 
حالآده يف املهامة الرت   127 وصريخ نصرمتوه طريد   

 128 صار نسرا بكم وكان بغااث  وأتتى له ندى واحتفال
 129 ما ضربتم عليكم أطما من  دونه ما لألرحيي اعتزال 

اد إال مع  الضيوف األكالــو  ــأو أمزمت إانءه ليس لألج    130 
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 131 مذهب ضم أمرهم مالكي   ماهلم عنه منذ كان انتقال
ما به إخالله اختالل و   132 قيم منهج احملجة ما يف  

 133 مل تقصر مبا حتيه دالء   أذليت يف غيابه أو حبال 
 134 بني قاص من األمور ودان  وسط يف اجتهاده واعتدال

 135 ما وهى يف القدمي منه قياس   أو طحا يف جديده استدالل
 136 احلرام الذي أابن حرام  بني واحلالل فيه احلالل 

ضكم زاهنم هدى وخالل أر   137 وأساتيذ يف العلوم توخوا  
 138 عطروا  حكمة وآاي تراكم  مل حيلهم عنكم قلى أو مالل

 139 بزغوا عندكم بدورا وحقت   هبم مثل هالة أجيال
 140 فرعيتم حقوقهم حق مرعا  ها وحق املعلم اإلجالل 

ـــــــــــــوبيوت هلل شيدت على تق  وى من هللا وعج فيها ابتهال  141 
ى وأذان يريح قلب املعل    ما تعاىل إال استعيد بالل   142 

 143 يزدهي املسجد العتيق وهتوى   ثلة قام يف دراها التالل 
 144 ما انقضى ابلسرار بدر متام   فيه إال وفيه السماء هالل
 145 ويتيه القصر القدمي وختتا  ل على حمداثته األطالل 

الرؤى األمسال س وزانته يف   146 زيد قدرا وجل ذكرا لدى النا  
 147 وعباد أموا محاكم كرام   هبم يف الزهادة األمثال 

وهم الغدو واآلصالــه   148  ــسبحت فيهم املواقيت لل  
 149 إن أفاضوا وجودوا الذكر كانت  هلم من صبابة أزجال

ـــــــــــــرفعوها مؤوبني فقال ال  له اي طري أويب واجلبال  150 
ن انتقاء ولفتة واختزالـــ ويــذي عناوين فضلكم والعنا    151 

 152 كل فخر بغريهن هراء   وأابطيل مدع وانتحال
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