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  أ
 

  :ةــــمقدم

من أبرز أدوات التواصل  وهومن اهلوية الثقافية للجماعة الشعبية  اءً ز ج يعترب األدب الشعيب

وهو ما جعله حمل اهتمام واسع  ،عاكسة له ةناطق باسم الشعب ومرآ ر أنهعلى اعتبا ،قدميا وحديثا

ات اليت الالت واجلماليّ معامله والبحث يف الدّ  أهمّ  إلبرازمن طرف الباحثني والدارسني الذين سعوا 

    .من جهة ثانية أهم ممّيزاتهوالّسعي إلبراز  ،من جهة حيملها هذا األدب

اليت عالية المكانة لل نظراميّثل الشعر الشعيب مظهرا بارزا من مظاهر األدب الشعيب، وذلك و 

ُميّس أغلبّية فئات ا�تمع، فيتحّدث بامسهم ويعّرب عن آماهلم  نهأإذ ، وسط اجلماعة الشعبيةحيظى �ا 

يذوب يف اجلماعة وحيمل لنسلخ من الّذاتية هو بذلك يتطّلعا�م ومشاعرهم وأحاسيسهم، فوآالمهم و 

 معاملمقّومات الشعوب وأهم ملعرفة  ميّسرٌ  الشعر الشعيب سبيلٌ  ميكننا القول إنمهومها، ومن هنا 

  .يةثقافتها الهويّ 

يصاهلا إل يسعى جاهداأدبًا شعبي�ا حيمل رسالة  عتربيُ  اخلطاب الشعري الشعيب اجلزائريو

صادر عن شاعر من خالل جتربة عاشها يف احلياة  أديبٌّ  عملٌ بذلك وهو ، التأثري فيه للمتلقي بُغية

، وهو قابل للنقد املنزلة املناسبةوفق جمموعة من الضوابط واملعايري اليت من خالهلا ميكن تصنيفه يف 

  .والتقومي إلبراز مجالياته ودالالته ونواقصه إن وجدت

 ة مرتبطا أكثر باخلطابتطبيق املناهج النقدية احلديثة سواء السياقية منها أو النسقيوقد كان 

فاستطاعت تلك ، الّدراسات يف هذا اجلانب وتنّوعتكثرت   حيث، األديب الفصيح شعرا كان أم نثرا

سّلط الضوء على حماسنها ا�ا ودالال�ا الباطنية وتربز مجاليّ املناهج أن تتعّمق يف النصوص الفصيحة وتُ 

ذلك رمبا يكون و ، خلطابات األدبية الشعبيةاتطبيق هذه املناهج ضعيفا على  بقيبينما ، ومساوئها

 ما جعل وهو، الشعيب أقل قيمة من النص الفصيح النصّ  بأنّ عند البعض إىل االعتقاد اجلازم  اراجع

  .قليالتطبيق املناهج النقدية على النصوص الشعبية 
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  ب
 

يف األساس إىل الكشف عن أدبّية  من بني املناهج النسقية اليت �دف املنهج األسلويبويعترب 

النص وإماطة اللثام عن مواطن اجلمالية فيه والغوص يف دالالته الباطنية العميقة ومن ّمث إصدار 

  .ز هذا النص عن غريه من النصوصيّ األحكام اليت متُ 

وحماولة إبراز مجالياته النص الشعري الشعيب  على لتطبيقهاألسلويب  ملنهجعلى ا اختيارنا وقد وقع

 ناومن هنا كان انشغال، جنب مع الفصيح يف خطني متوازيني وإثبات أحقيته يف أن يكون جنبا إىل

 واخلطاب الشعري الشعيب بابًا له، جمال األدب الشعيب ميدانًا للبحثفكان ، هذا املوضوعحول 

  : فكان العنوان كالتايل واملنهج األسلويب منهجا له،

  .جمالّيات الخطاب الشعري الشعبي الجزائري في ضوء المنهج األسلوبي               

  سوفوادي مدونة مختارة من منطقة 

اعتبار مدونة يف الشعر الشعيب مبنطقة وادي سوف على  نااخرت  نة الدراسة فقددوّ ة ملببالنسأما 

ختصص أدب شعيب  دراسةسبق يل كما ، لع على هذا الشعرُمطَّ  ابن هذه املنطقة وبالتايل فإين أينّ 

حيث تناولت موضوع الغربة واحلنني  ،يت يف املاسرت كانت حول الشعرمذكر وكذا فإن ، جبامعة الوادي

  .يف الشعر الشعيب مبنطقة سوف

عشر  يتاثنفيها  ملختارة للدراسة شاملة، حيث أدرجناأن تكون املدونة ا وقد حاولنا جاهدين

أبرزها اإلطار الزماين للنصوص حبيث  يف اختيار النصوص لعلّ ة عوامل قصيدة، مع مراعاة عدّ ) 12(

ة اإلملام إىل تعّدد األغراض واملوضوعات وحماول فقد سعينا تشتمل على القدمي واحلديث املعاصر، وكذا

 كن املدونة حكرا على الشعراء فقطقصيدة لشاعرة من املنطقة ومل ت بأكرب عدد منها، مث إننا أدرجنا

 مشافهة من الشاعر ة سابقا ماعدا قصيدة واحدة أخذناهاققصائد املدونة موثَّ  وقد كانت جلُّ 

  .اجليالين شوشاين

الذاتية األسباب وتنقسم بني  كثرية خلوض غمار هذا املوضوع فهي  دفعتينأما األسباب اليت

  :أبرزها لعلّ أما الذاتية ف، واملوضوعية
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  ت
 

عليه يف رسالة املاسرت أال وهو ميدان الشعر رغبيت يف البقاء يف نفس امليدان الذي اشتغلت  -

  .الشعيب، حيث أن رساليت يف املاسرت كانت يف حقل الشعر الشعيب مبنطقة سوف

  . ورغبيت اجلاحمة يف البحث فيه وكشف مجالياتهمنذ الصغر تعّلقي الكبري بالشعر الشعيب  -

    . لي الشخصي للمنهج األسلويبمي -

  :املوضوعية فأمههاالنسبة لألسباب أما ب

  .أعالمه والتعريف بأبرزالتعريف بالشعر الشعيب يف منطقة وادي سوف  -

الشعري الشعيب  املسامهة يف تقدمي رؤى نقدية جديدة متّس األدب الشعيب بصفة عامة واخلطاب -

  .اليت حيملها مالياتوحماولة إبراز اجل، على وجه اخلصوص

   .االندثار والضياع نواإلسهام يف حفظه وصيانته مإحياء الرتاث الشعري الشعيب  -

ما و ؟ الية في الخطاب الشعري الشعبيما هي العناصر الجم: اإلشكال التايل ناوقد طرح

  جماليات؟هذه المدى نجاعة المنهج األسلوبي في الكشف عن 

  : ة من اإلشكاليات الفرعية كالتايلع منه جمموعوهذا اإلشكال تتفرّ 

  وما هي أبرز مسمياته؟ ؟ومىت كانت نشأته يف اجلزائر ؟الشعر الشعيبما مفهوم  -

  ؟ما املقصود باملنهج األسلويب؟ وما هي أبرز إجراءاته ومستوياته -

  ؟للنص تشكيل اإليقاع الداخلي واخلارجيف الشاعر الشعيب اللغة الشعرية يف كيف وظّ   -

  مبنطقة سوف؟ لخطاب الشعري الشعيبما مدى متاسك البناء الرتكييب ل -

  ؟وب املباشرعتمد السطحية والبساطة واألسلاالشاعر الشعيب التصوير أم أنه  أأحسن  -

  :ذكر منهانعها فرتض بعض الفرضيات اليت ميكن أن نتوقّ ن  اوهذه اإلشكاليات جعلتن   
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ل يف املنهج األسلويب ميكن أن نطّبقه على النصوص الشعرية الشعبية على اعتبار أنه يتوغّ  -

ويكون مناسبا أكثر من غريه يف الكشف عن مجاليات النص ، ات الصوتية والداللية والرتكيبيةاملستوي

  .ة من الدراسةالشعري الشعيب ومن خالله ميكننا الوصول إىل األهداف املرجوّ 

والصورة الشعرية وتوظيف م كبري يف اللغة اخلطاب الشعري الشعيب هو عمل إبداعي ناتج عن حتكّ  -

  .لدالليةا وأبعادهوهذا العمل قابل للدراسة والتحليل من أجل إظهار مكنوناته اجلمالية ، ماد هلجيّ 

بإمكان اخلطاب الشعري الشعيب إيصال الرسالة اليت يرغب ُمبدعه يف متريرها على اعتبار أنه ميّس   -

  .اهلم وآالمهم ومشاعرهم وأحاسيسهمكل فئات ا�تمع ويُعرب عن أم

را   منطقة وادي سوف هو جزء من الشعر الشعيب اجلزائري وقد عرف ازدهارا وتطوّ الشعر الشعيب يف -

  . وعاتتاج مّست كل األغراض واملوضكبريا وغزارة يف النّ 

وحتقيق الغاية املنشودة وحىت اإلشكالية املطروحة وما تبعها من تساؤالت وحملاولة اإلجابة على 

أربعة مقدمة و ها إىل ناة قّسمخطّ  فقد اعتمدنااملنهجي على هذا املوضوع ضفي نوعا من التنظيم نُ 

إليها من  ناتوصلفيها أهم النتائج اليت  ناة ذكر مث خامت ،فصول تطبيقية ةوثالث ،هلا نظريفصول أوّ 

  . خالل هذه الدراسة التطبيقية 

ة حول الشعر الشعيب واألسلوبية، وقد مفاهيم أساسي :بعنوانالفصل األول كان فصال نظريا 

مبفهوم اجلمال واجلمالية لغة  نظرية اليت تضيء البحث، حيث بدأناهموعة من املفاهيم الفيه � قناتطرّ 

إىل مفهوم األسلوب واألسلوبية وما  تطرقنا مفهوم اخلطاب لغة واصطالحا، وبعد ذلكواصطالحا، مث 

مفهوم الشعر الشعيب ونشأته وأبرز مسمياته وأهم  ري تناولنااءات ومستويات، ويف األختبعهما من إجر 

  .األغراض واملوضوعات اليت تناوهلا مبنطقة سوف

اجلماليات الصوتية يف اخلطاب الشعري الشعيب من خالل قصائد  :أما الفصل الثاين املعنون بــ

ىل املوسيقى إ قنااألول تطرّ ه إىل مبحثني اثنني، يف املبحث منا، فقد قسّ )املستوى الصويت(املدونة 

واهلمس وثنائية  اجلهرماثل الصويت بني األصوات واملتمثل يف ثنائية فيها التّ  الداخلية، حيث تناولنا
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  ج
 

 ، التصريع، الرتصيعرماثل الصويت بني األلفاظ واملتمثل يف التكرافيه للتّ  خاوة، مث تطرقنادة والرّ الشّ 

عن الوزن  مناللموسيقى اخلارجية، فتكلّ  قنابحث الثاين تطرّ اجلناس والتصاعد القويل، بينما يف امل

  .واملصطلحات اليت تندرج حتته، والقافية والروي

مجاليات الرتاكيب يف اخلطاب الشعري الشعيب من خالل  :بينما كان الفصل الثالث بعنوان

إىل  قناألول تطرّ ، يف املبحث اه إىل مبحثني اثننيمنا، وقد قسّ )املستوى الرتكييب(قصائد املدونة 

 إىل اإلبدال، النحت حروف الكلمة، مث تطرقنا فيه احلذف والتخفيف يف وتناولنا ،املستوى الصريف

ه مناه للمستوى النحوي، وقسّ صناالتصغري، التعريف والتنكري، مث الضمري، بينما املبحث الثاين خصّ 

ص للجملة االمسية والفعلية، بينما الثاين خمصّ يها ص للجملة اخلربية بشقّ هلما خمصّ اثنني، أوّ  جزأينإىل 

  .اإلنشائية اليت تنقسم إىل االستفهام، األمر، النهي، النداء والتعجب

مجاليات البناء الداليل يف اخلطاب الشعري الشعيب من : فقد جاء بعنوان أما الفصل الرابع

فيه إىل املعجم  قناهلا تطرّ مباحث، أوّ  مخسةه إىل مناقسّ  وقد، )املستوى الداليل(خالل قصائد املدونة 

يف املبحث الثاين العالقات الداللية  واحلقول الداللية، بينما تناولنا الشعري من خالل دالالت األلفاظ

عالقة الرتادف، عالقة التضاد وعالقة االشتمال، بينما يف املبحث : الث عالقات هيها إىل ثمناوقسّ 

ا املبحث الرابع فقد لشعرية من خالل االستعارة والكناية والتشبيه، أمّ عن الصورة ا مناالثالث تكلّ 

للتناص بكل أنواعه بأنواعه، بينما يف املبحث اخلامس واألخري فقد تطرقنا  للرمز واإلحياءه صناخصّ 

  .املعروفة

إليها  نال  جمموعة من النتائج اليت توّصليسجمن خالهلا ت حاولناهذا العمل خبامتة  وقد ختمنا 

  .من خالل هذه الدراسة

وذلك إلبراز  النظرييف الوصفي  واملنهج ّتبع املنهج التارخييناستدعت طبيعة البحث أن  وقد

على املنهج  ما يف اجلانب التطبيقي فقد اعتمدنا، أتتّبع تطور نشأة الشعر الشعيبالنظرية وكذا املفاهيم 

   .األسلويب
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  ح
 

  :أبرزها من بعض الدراسات السابقة القريبة من هذا املوضوع لعلّ  وقد استفدنا

 ية سيميائية للنص الشعري الشفاهيمجاليات الشعر الشفاهي، حنو مقاربة أسلوب: رسالة دكتوراه -

  . م2006/2007أمحد زغب، جامعة بن يوسف بن خده اجلزائر، : إعداد

جامعة  صاحل مرحباوي،: إعدادعند سليمان جوادي، مجاليات اخلطاب الشعري  :رسالة دكتوراه -

  .م2014/2015، أم البواقي العريب بن مهيدي

جامعة حممد خيضر  قط نسيمة،: إعدادحلداد، دراسة أسلوبية، شعر عبد اهللا ا :رسالة دكتوراه -

  .م2014/2015بسكرة، 

  :كر منهاذ ناملراجع هذه على جمموعة من  نايف دراست دنااعتم كما

   .حممد املرزوقي، األدب الشعيب يف تونس -

   .أمحد زغب، أعالم الشعر امللحون -

  .نور الدين السددراسة يف النقد العريب احلديث، ، وحتليل اخلطاب يةاألسلوب -

  .األسلوبية، الرؤية والتطبيق، يوسف أبو العدوس -

أبرزها صعوبة احلصول على عوبات لعّل جمموعة من املشاكل والصّ  امن الباحثني واجهتن ناوكغري 

وكذا كثرة ، مبنطقة سوف نظرا لقّلة الّدراسات يف هذا امليدان بعض املراجع يف الشعر الشعيب

وحماولة االطالع عليها مجيعا  وبة اإلملام �ا، وهو ما فرض عليناَ االجتاهات والتفرعات األسلوبية وصع

يف االرتباطات املهنية على اعتبار أين نسى العامل الشخصي املتمثل االستفادة منها، دون أن ن

توجيهات األستاذ  باعتّ او اجلهود  بتضافرولكن موظف وال أملك الوقت الكايف للبحث والدراسة، 

  .من التغّلب عليها وجتاوزها نامتكّ ومالحظاته املشرف 
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  خ
 

 ساعدنالكل من  واالمتنان العميقتقدم بالشكر اجلزيل ويف األخري ال يفوتنا يف هذا املقام أن ن

ل الذي تفضّ  ةعاشور سرقمخص بالذكر األستاذ الدكتور وأ، يب أو بعيديف إجناز هذا البحث من قر 

  . بتقدمي التوجيهات واآلراء املفيدة ومل يبخل عليّ ، باإلشراف على هذه األطروحة

 اأنفسنا أننا قدمنسب ولكننا حن، جوانبه باملوضوع من مجيع عي أننا أحطنادّ ننا ال نإف وختاما

  : قدميا ولو حملة موجزة عنه وكما قيل

  ." لئن تضيء مشعة خري لك من أن تلعن الظالم "

  واهللا ويل التوفيق                                                                               

                                             

  الطالب                                                            

  بن حمده محمد الصالح                                                        

                             25/06/2020  

 جامعة غرداية                                                              
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  :مفهوم الجمال والجمالية – 1

ومتيل  البشرية ذه النفوس، حتبّ اجلمال صفة لصيقة بالذوق، وهو مشرتك عند بين البشر

غ الذي الثر الب، وذلك نظرا لألايا وماديّ تسعى جاهدة لتمامه وإدراكه حسّ ، كما ق بهإليه وتتعلّ 

ر من مصطلحات وإشكاليات من أكث هعترب موضوع اجلمال وما يتصل بويُ  ،يرتكه يف النفوس

 عت املفاهيم يف هذا املوضوعدت اآلراء وتنوّ ، حيث تعدّ ا وإثارة للجدلاملوضوعات تعقيدً 

دة من العالقات املرتابطة يتداخل فهو خاضع لشبكة معقّ ، ويصعب إجياد مفهوم شامل وجامع

  .ي مع ا�ردع املعنوي واحلسّ ي مفيها الذايت مع املوضوعي واملاد

 إال أنّ  ،ملوضوع اجلمالمتكامل كل االختالفات املوجودة يف حتديد مفهوم شامل   معو 

ع به كل يتمتّ  ارائع اوذوق اوشعور  اإحساسال يعدو أن يكون على أن اجلمال  هناك شبه اتّفاق

  .، وختتلف نظر�م لهالناس

اشتقاقه إىل كلمة  يعودعي مصدر صناات فهو أما مصطلح اجلمالية ومجعه مجاليّ  

وتعين  ،فظ الذي صنع منه من خصائصاللة على ما يف اللّ دة للدّ حلقت به الياء املشدّ أُ ) مجال(

  .1اجلميل عن غري اجلميل يز �ا اإلنسانكف على األحكام التقييمية اليت ميُ العلم الذي يع

ى تعريف فال نكاد نعثر عل ،أيضا ما ذكرناه عن اجلمال عليهبق ينطمصطلح اجلمالية و 

اليت  نشري هنا إىل أن هناك العديد من املصطلحاتوجب أن ، و دقيق وشامل هلذا املصطلح

، مث االصطالحيةو اللغوية  إىل تعريف اجلمال من الناحيةهنا ق تطرّ وسن، صطلحاملتتداخل مع 

يف ذلك  ني، مستعينم اجلمال وذلك مبا خيدم موضوعنااجلمالية أو علستعرض تعريف ن

  .مبجموعة من املفاهيم واآلراء النقدية يف هذا املوضوع

                                  

 .147صم، 1977، 1، الدار العربية للكتاب، تونس، طألسلوباو  األسلوبية ،عبد السالم املسدي :ينظر - 1
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    :مال لغةالجَ  - 1- 1 

ع هذه اللفظة يف ، وحينما نتتبّ ة دالالت ومعانٍ اجلانب اللغوي عدّ  يفتأخذ كلمة اجلمال       

 دالال�ا اللغوية جاءت فكلّ ، ا من معجم آلخرية جند أن معانيها ال ختتلف كثري املعاجم العرب

، أي صدر اجلميل والفعل َمجُل أي حُسناجلمال م « حيث جاء يف لسان العرب أنّ ، متقاربة

 إنّ : ور واملعاين، ويف احلديثاجلمال يقع يف الصّ  «وجاء فيه أيضا ، 1»أن اجلمال هم احلسن 

   .2»كامل األوصاف سن األفعال  ، أي حَ اهللا مجيل حيب اجلمال

، فيكون الوصف باجلمال كبري يف االستعمال اللغويل بشكل  وهذا املعىن وارد ومتداو 

، كما قد يكون يف األمور املعنوية كاألخالق جهة منمبعىن احلسن والبهاء يف الصور واألشكال 

  .من جهة أخرىوالروح وغريها 

جاملُت : اجلميل مبعىن �اء وحسن، ويقال «اء فيه فقد ج  للفراهيدي العني ا كتابأمّ 

له املودة وماسحته باجلميل، ويقال أمجلُت يف الطلب، وأمجلت يف  مل ُتصفِ فالنا ُجماملة إذا 

: اجلمال «جنده يف القاموس احمليط ونفس املعىن تقريبا ، 3»ملة ، والكالم من اجلُ احلساب

ميلة والّتامة اجلسم من كل اجل: فهو مجيل كأمري، واجلْمالء، لق، ُمجل ككُرميف اخلُلق واخلَ سن احلُ 

، أو  مل ُيصفه اإلخاء بل ماسحه باجلميل:تزّين، وأكل الّشحم املذاب، وجامله: وجتّملحيوان، 

  .4»، أي الزم األمجل وال تفعل ذلك أحسن عشرته، ومجالك أن ال تفعل كذا

                                  

 .)مجل(م، مادة 1988دار اجليل، بريوت، لبنان، ، لسان العرب، ابن منظور - 1
 .نفسه - 2
، 1، ط1لبنان، مج دار الكتب العلمية، بريوت،عبد احلميد هنداوي، : تح، كتاب العين، اخلليل بن أمحد الفراهيدي - 3

 .261م، ص 2003
م، 2005، 8مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط حممد نعيم العرقسوسي،: تح ،القاموس المحيط، الفريوز أبادي - 4

  .)مجل ( مادة 
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احلسن  مبعىن ، حيث أنه جاءفق عليه تقريبا يف املعاجم العربيةا متّ فمعىن اجلمال لغويّ 

فهو صفة قد تكون معنوية لألخالق، وقد تكون  ،ى حد سواءعل والبهاء يف اخللق واخلُلق

  .مادية لألشياء

احلسن يف  «: ق بني كلميت احلسن واجلمال فيقولالفر  أبو هالل العسكريم لنا ويقدّ  

، واجلمال يف األصل لألفعال واألخالق ستعمل يف األفعال واألخالقة مث اُ األصل يف الصور 

، أي أن احلسن مرتبط بالصورة يف أصله، بينما 1»الصورة واألحوال الظاهرة مث استعمل يف 

  .اجلمال مقرون باألفعال واألخالق

يف  ال أساسً ، والذي يتمثّ د املعىن اللغوي للجمالمن خالل ما ذكرناه ميكننا أن حندّ  

عد ، وبُ هر يف وصف األشياء وتقسيمهاي يظعد حسّ بُ : عدين اثنني، وحيمل بُ سن والبهاءاحلُ 

عد ، دون أن نغفل عن البعد الثالث وهو البُ عنوي يظهر يف ضبط النفس وإلزامهاأخالقي م

  .2»ور واملعاين اجلمال يقع على الصّ  «: يف قوله ابن األثير عنه  الذي عّرب الفّين 

  : حاالجمال اصطال - 1-2

، وذلك راجع إىل ات اليت يصعب حصرها واإلحاطة �امصطلح اجلمال من املصطلح

فمفهومه قريب متداول  «، وبالتايل يصعب تقدمي تعريف جامع للجمال دهاتشابكها وتعقّ 

اين ن اجلمال ال يقبل التعريف ألنه وجد، وقيل إه بعيد املنالويفهمه اجلميع ولكن التعريف ب

  .3»من األشياء اجلميلة  يُفهم، وإمنا خيتلف األفراد يف تقديرهم له

                                  

القاهرة، مصر، ر العلم والثقافة للنشر وللتوزيع، ، داحممد إبراهيم سليم: تح، الفروق في اللغة ،أبو هالل العسكري - 1

  .262دط، دت، ص
 .)مجل(، مادة س م، لسان العربابن منظور،  - 2
 .24 – 23، صم1987، ، بريوت، لبنان، دط، املكتب اإلسالميالظاهرة الجمالية في اإلسالم، صاحل أمحد - 3
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فهو  ،من اشتقاقاته اللغوية اكبري  انصيبم تعريفا للجمال سنجد بأن له أردنا أن نقدّ ولو 

 1»غريه منه ليصل  والثاين، نفسه وفّنهخمتص باإلنسان  أحدمها: ضربانة اُحلسن، وهو رقّ  «

  .غريه ا أن يصل إىل، وإمّ باإلنسان يف شخصه أو أفعاله قمتعلّ  اإمّ  ،فاجلمال

و ، وهجلمال يعين احلسن والبهاءأن نستنتج أن االسابقة ميكننا من خالل التعريفات و 

نوي ، واملعاملادية األشياءي املتمثل يف ه يشمل احلسّ ، كما أنّ مرتبط بالذوق والقبول يف النفس

  .املتمثل يف األخالق واألفعال

ت كلمة اجلمال يف ورد بعض دالالومبا أن موضوعنا يف الشعر الشعيب فال بأس بأن نُ 

ال ختتلف متاما عن ما جاءت عليه يف اللغة العربية الفصيحة سواء على  ، وهياللغة الشعبية

  .بعض االختالفات الصرفية الطفيفة ، ورمبا تكونى الداليل أو على املستوى الصريفاملستو 

ميل تنطق بكسر فإن كلمة اجل نتنامنها مدوّ  هلجة منطقة وادي سوف اليت اخرتنا ففي

الشعيب ، ومن ذلك قول الشاعر ليا وهو احلسن والبهاء دال، وحتمل نفس املعىن)اِجلميل(اجليم 

  : بوصف الشعر الشعيب مبنطقة سوفوهو يتغّىن  الساسي حمادي

                                  

، م1990 ،1ط ،مصر، القاهرة، عامل الكتب، ريفاالتع تعلى مهما قيفالتو املناوي حممد عبد الرؤوف،  - 1

  .129ص
، ، مطبعة مزوار، الوادي، الساسي حمادي، حياته ومختارات من شعره ،محادي حممد نافع ،بن علي حممد الصاحل - 2

  .120م، ص2006، 1اجلزائر، ط

لَــــــه السَّاِمْع   َمـــــــه ُجــــــْمُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرهــــــــــــيَِفــــــهْ  «  ـــوَرهالصُّــ ِجِميلْ ْوِيْسَتِقبـْ

 هاْة الشَِّعْب َعاْش ْحمَانَـــْمَواِكْب َحيَ   ِيف ُكـــــْل ِجيْل الشِّعِــــــــــــــْر َأدَّى ُدورَه

   2»ـهـِصْف َفرِْحتـْه َوَأْحزَانَــُهوَّ اللِّي يُو   الشَّاِعْر ْلَساْن الشَِّعْب َعاِرْف ُشورَه
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 مجيال احسنة وصنيع م له خدمةً أن جيد من يقدّ  إبراهيم بن سمينةاد الشاعر وعندما أر     

  : غ سالمه حملبوبته مسعودة قالبأن يبلّ وذلك 

  1» َيْشَقى َعْن ِسبَّاْي يُوِصْل َمْسُعـــوَده      بَــــلَّْغ َجمُْهــــــوَده  ْجِميــــــلْ َال ِمـــــْن َداْر  «         

  : مفهوم الجمالية - 3 – 1

لعلم ، أو اهو العلم الذي يبحث فيما هو مجيلاجلمالية أو علم اجلمال أو االستطيقا         

) مجال(لفظة  ب منيف اللغة العربية مركّ  ، فمصطلح اجلماليةالذي يدرس الظاهرة اجلمالية

  .انتقل إىل الدرس األديب والنقدي، وهذا العلم يف األصل هو مذهب فلسفي )ية(ملحقة ب 

 ل منأوّ مجارتن باو عترب الفيلسوف األملاين ، حيث يُ األصل أملاين )ااالستطيق(ومصطلح 

املدركات العلم الذي يدرس  «، وقصد بذلك م1735وكان ذلك سنة  ،صاغ هذا املصطلح

  .2» علم املعرفة احلسية وفن التفكري على حنو مجيل.. احلسية 

، وباألحرى فهو والذوقيهتم بطبيعة اجلمال والفن فهذا العلم هو فرع من فروع الفلسفة 

دراسة اجلمال يف أعمال الفن اجلميل، ودراسة تكوين الذوق وإصدار علم موضوعه «

  .3»األحكام

، على اعتبار أن أقدم نظرية يف تأسيس علم اجلمال هي أفالطونالفيلسوف عترب آراء وتُ 

فاجلمال الذي نراه يف األشياء الكائنة  لقيم العليا اليت يطمح هلا الناس،ثل واُـ اجلمال هو أحد امل

الشيء من مثله األعلى ازداد حظا ما اقرتب ، وكلّ ا صورة ناقصة لذلك اجلمال املطلقبعاملن

                                  

 .23م، ص2004، مطبعة دركي، الوادي، اجلزائر، دط، ديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 1
 .15م، ص 1992دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، دط، ، العربياألسس الجمالية في النقد ، مساعيلاعز الدين  - 2
 33، م س، صالظاهرة الجمالية في اإلسالمصاحل أمحد،  - 3
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يف املرتبة الثانية مقارنة يأيت عترب اجلمال احلقيقي الذي نراه ، فأفالطون هنا يَ 1والعكس صحيح

  .فه يف املرتبة األوىلباجلمال املطلق الذي صنّ 

لتأكيد حماكاة ملا هو فهو يرى أن اجلمال املوجود يف الفن هو با أرسطو الفيلسوف أما 

دي وظيفة مفيدة تتمثل ، حبيث يؤ يم له، ولكن وفق معيار عقلي كلّ يف الطبيعة، وهو مبدأ منظّ 

  .، فهو ال يعترب الفن واجلمال سوى حماكاة للطبيعة والواقع2اآلثار اليت ينتجهايف 

من مجال إمنا هو حياكي  ، وكل ما نراهتقوم على احملاكاة أرسطومالية عند فالنظرية اجل 

، وبالتايل فهو ال خيتلف كثريا يف هذا ة ومفيدةعلى اعتبار أن الفن يؤدي وظيفة مهمّ ، الطبيعة

   .أفالطونما جاء به  مع

 الطبيعي باعتباره انعكاسا للروح من اجلمالعترب اجلمال الفين أمسى فهو يَ  هيجلأما  

ا لعلم اجلمال من سسً ، وقد حاول أن يضع أُ جلي احملسوس للفكرةأن اجلمال هو التّ فهو يرى 

  .زه عن بقية العلوم األخرىخالل حتديد موضوعه ومتيّ 

الفن باعتبار أنه ناتج عن  ا بشكل أساسي حول اجلمال املوجود يفنصبّ وقد كان حبثه مُ  

 ا اجلميل الوحيدأمّ  «: مام �ذا اجلمال الفين دون غريه، حيث يقولإىل االهت عاد، وقد الروح

 ل الطبيعي، ملاذا ؟يات الفنية، مبنأى عن اجلم، مجيل اإلنتاجالذي نعتين به فهو اجلميل الفين

، والفكر مبا أنه ين هو دوما أعلى من مجيل الطبيعة، إنه إنتاج الفكرببساطة ألن اجلميل الف

  .3»وعرب الفن بالتايل  ،هاتعنه أيضا عرب إنتاج يُبّلغعلّوه  فإن لطبيعةا ويعلُ 

                                  

 .32،33، ص م س، األسس الجمالية في النقد العربي، عز الدين إمساعيل: ينظر - 1
 .34، صنفسه :ينظر - 2
  .192م، ص2009، 1املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، لبنان، طشربل داغر، : تر، ما الجماليةمارك جيمينيز،  - 3
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ن الروح بينما مجال ، ألن مجال الفن ناتج عم مجال الفن على مجال الطبيعةفهو يقدّ 

  . 1، والروح أمسى من املادة الطبيعة مادي

العلم كان فرعا  هذا ا سبق ذكره حول اجلمالية أو علم اجلمال ميكننا أن نستنتج أنوممّ 

غم من أن هذا العلم  ، فبالرّ لنقدل للفن ومنه لألدب واه سرعان ما حتوّ ، لكنّ من فروع الفلسفة

سواء يف الطبيعة أو يف غريها إال أن قضايا الفن قد اقتحمت ميدان ، كان حبثا يف اجلميل

نية بشكل عام بالقضايا اجلمالية ومواطن اجلمال يف األعمال الف اجلمالية فأصبح علم يهتمّ 

  .وتندرج ضمنها األعمال األدبية والقضايا النقدية بشكل خاص

  : فهوم الخطابم – 2

حقل  تداوهلا بكثرة يف عترب مصطلح اخلطاب من املصطلحات اليت شاعت ومتّ يُ       

بريا من طرف الباحثني اهتماما واسعا وإقباال ك ، وقد لقيَ الدراسات اللسانية والنقدية

وذلك نظرا لألبعاد ، مصطلح اخلطاب يف تعريف واحد شامليصعب حصر و ، والدارسني

  .ع االختصاصاتالعديدة اليت يأخذها هذا املصطلح باختالف زوايا الرؤية وتنوّ 

  :الخطاب لغة - 1 – 2

ده ال خيتلف كثريا من معجم ع للتعريف اللغوي للخطاب يف املعاجم العربية جيإن املتتبّ        

املختلفة  ا هذا راجع للتفاسريفرمبّ يف هذا التعريف ، وإذا كانت هناك بعض االختالفات آلخر

رآن الكرمي يف ، على اعتبار أن مصطلح اخلطاب من املصطلحات الواردة يف القللقرآن الكرمي

  .العديد من املواضع

       

                                  

  .93م، ص 1988، 3جورج طرابيشي، دار الطليعة، بريوت، لبنان، ط: تر، المدخل إلى علم الجمال ،هيجل - 1



 مفاهيم أساسية حول الشعر الشعبي واألسلوبية                    الفصل األول 

24 

 

 مبعىن الكالم يف الغالب وجاءت يف عدة مواضع  الكرمي وقد وردت هذه املفردة يف القرآن
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وقد جاء ذكر هذا املصطلح  ،4 ﴾ق

  .الغالب كان مبعىن الكالم واحلديثة مرات يف القرآن الكرمي ويف عدّ 

نة الفصاحة املبيّ  :فصل اخلطاب «: ، فيقول)فصل اخلطاب(تفسريا لـ  ابن عربيم ويقدّ 

 من ، وفصل اخلطاب هو املفصول املبّني الشرعيةاملعرفة ظرية والعلمية و ، أي احلكمة النلألحكام

ل فص «: بقوله ابن منظورذكره فيما فسري نفسه تقريبا التّ وجند ، 5»الكالم املتعّلق باألحكام 

 فصل بني احلق والباطل، وميّيز بنيمعناه أن يُ  ، وقيلنة أو اليمنيهو أن حيكم بالبيّ : اخلطاب

 دــــأما بع: ل من قالوداود عليه السالم أوّ  ،ا بعدأمّ : فصل اخلطاب :احلكم وضّده، وقيل

  .6» فصل اخلطاب الفقه يف القضاء :وقيل

                                  

 .19: سورة ص، اآلية  - 1
 .23: سورة ص، اآلية  - 2
 .51: سورة يوسف، اآلية  - 3
 . 23: سورة القصص، اآلية  - 4
، 2، ط2مصطفى غالب، دار األندلس للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، مج: تح، تفسير القرآن الكريم، ابن عريب - 5

 . 168م، ص1978
  .)ب ط خ(، مادة م س، لسان العرب، ابن منظور - 6
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 تعريفها للخطاب رمي والتفاسري يفلقرآن الكم العربية فنجدها قد استندت لأما املعاج

يهم وعليهم أي ألقى ناس وف، وخطب ال)خ ط ب(من اجلذر ) خطب( «: ففي لسان العرب

ا، ومها وخطابً  ، وقد خاطبته بالكالم خماطبةً مراجعة الكالم: واملخاطبة طابواخلِ  ُخطبة،

  .1»خاطبه يف األمر أي حّدثه بشأنه : يتخاطبان، وقد قيل قدميا

 خطب اخلطب سبب األمر  «: ث يقول، حيالفراهيديونفس املعىن تقريبا جنده عند  

طبة قام إذا أراد اخلِ  ، وكان الرجل يف اجلاهليةواخلطاب مراجعة الكالم، واخلُطبة مصدر اخلطيب

  : يف النادي، ومجع اخلَاطب ُخطّاب، وقد خطب لونه خطبا، قال ذو الّرمة

  .2»خطب  امساحيج يف ألوا� قودٌ                                  

خطبت على املنرب خطبة  «: الكالم، حيث يقولخلطاب بقرن اأنّه  فنجد الجوهريأما  

ع أكثر من خالل جنده قد توسّ  الزمخشري، بينما 3» بالضم، وخاطبه بالكالم خماطبة وخطابا

 ب أحسنَ خاطَ «: لة يف اِخلطبة والنكاح، فيقولعريج على زاوية أخرى للخطاب متمثّ التّ 

ب ِخطبة مجيلة ، وخطب اخلاطِ سنةب اخلطيب ُخطبة ح، وخطَ اِخلطاب، وهو املواجهة بالكالم

رجل يف النادي يف اجلاهلية ، وكان يقوم الوكثر ُخطّا�ا، وهذا خطبها، وهذه اِخلطبة وَخطبته

 ، أي دَعْوه أن خيطب إليهم النا، واختطب القوم فقال نكح خطب من أراد نكاحه: فيقول

  .4»إليهم  خطبيقال اختطبوه فما 

                                  

 .)ب ط خ(، مادة م س، لسان العرب، ابن منظور - 1
  .419، ص م س، كتاب العين، اخلليل بن أمحد الفراهيدي - 2
 ،1، ط1حممد نبيل الطريفي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج، إميل بديع يعقوب: تح، لصحاحا ،اجلوهري - 3

  . )خ ط ب(مادة  دت،
  .)خ ط ب( م، مادة1998، 1شوقي املعري، مكتبة ناشرون، لبنان، ط، مزيد نعيم: تح، أساس البالغة ،الزخمشري - 4
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يف كانت على هذه التعار  ضح لنا أنّ ة للخطاب يتّ ممّا سبق ذكره من التعاريف اللغوي

، كما أ�ا أشارت إىل ارتباط خفي بني اخلطاب صلة وثيقة بالتفاسري، حيث استندت عليها

، فاملعاجم العربية والتفاسري أمجعت بشكل كبري على ة بوصفها جنسا أدبيا نثريا عريقاواخلطاب

  .م واحلديثأن اخلطاب مرادف للكال

اما�ا ، إال أن استخد الثقافة العربية من حيث أصوهلاذور كلمة اخلطاب يفورغم ِقدم ج 

واليت  ،الصطالحية اليت هي أقرب للرتمجةالكلمات امن  «ة مقرونة بالرتمجة، حيث أ�ا املعاصر 

قافة العربية، فما ، ليست من قبيل االنبثاق الذايت يف الثحقوهلا الداللية إىل معان وافدة تشري

يف  Discourseهو نوع من الرتمجة أو التعريب ملصطلح ) اخلطاب(مة املصطلح نقصد بالكل

  .1» ...يف األملانية  Diskurs، أو يف الفرنسية Discoursونظريه  اإلجنليزية

أغلب املرادفات اللغوية الشائعة  «جند أن  هلذا املصطلح مستوى االشتقاق اللغوي فعلى

املشتق من الفعل   Discursusالتيين، وهو االسمأخوذة من أصل م) اخلطاب(ملصطلح 

Discursere   ن ، وهو فعل يتضمّ )اجلري ذهابا وإيابا(أو ) اجلري هنا وهناك(والذي يعين

، ومنّيز ذلك لكالم واحملادثة احلرّة واالرجتالمعىن التدافع الذي يقرتن بالتلّفظ اللغوي وإرسال ا

، وهذا 2»... إىل معاين العرض والسرد  –نبية يف اللغات األج –من الدالالت اليت أفضت 

  .يقودنا إىل املعىن األصلي للمصطلح والذي يدور حول معىن التدافع

مصطلح اخلطاب بالرغم من قدمه يف الثقافة العربية إال أن استعماالته  إنّ وميكننا القول 

من الثقافة  املصطلحإلينا هذا وفد فقد ، تزامنت مع ظهور املصطلح يف الغرباللغوية والنقدية 

  .عن طريق الرتاجم الغربية

                                  

  .47م، ص 1997، 1دار اهلدى للثقافة والنشر، دمشق، سوريا، ط ،آفاق العصر، جابر عصفور- 1
 . 48ص نفسه،  - 2



 مفاهيم أساسية حول الشعر الشعبي واألسلوبية                    الفصل األول 

27 

 

  : الخطاب اصطالحا - 2 – 2

دت ، حيث تعدّ واسع من طرف الدارسني والباحثني مصطلح اخلطاب باهتمام يحظ     

   .أو عند الغرب، حديثا وأعند العرب قدميا  مفاهيمه سواءً 

الرتادف لة يف ة ثابتة متمثّ مرجعيّ فق على بل رمبا تتّ  ،أن هذه املفاهيم ال ختتلف كثرياوجند 

  .بني اخلطاب والكالم

فظ املتواضع عليه املقصود اللّ : اخلطاب «: قا للخطاب بقولهمفهوما معمّ  الكفوييقّدم و 

 عن احلركات، واإلشارات املفهمة باملواضعة )ظباللف(، احرتز لفهمه به إفهام من هو متهيئ

ن كالم مل يقصد به إفهام ع) باملقصود به اإلفهام(، وعن األلفاظ املهملة) لتواضع عليهبا(و

عن الكالم ملن ال يفهم  ) ملن هو متهيئ لفهمه(وبقوله املستمع فإنه ال يسمى خطابا، 

مة ورد الشروط الالز ، مث يُ ة اخلطابهنا يضع حدودا كاملة لعناصر حلق فالكفوي ،1»كالنائم

 ه الناسعلي عيكون ممّا تواض، فاخلطاب جيب أن لكل عنصر من هذه العناصر الثالثة

 بدّ فال) املستمع(، أما املخاَطب قصدية اإلفهام وإرسال الرسالةمر فيه واملخاِطب جيب أن تتوفّ 

دئذ تكون عناصر اخلطاب قد ، فعنهأن يكون مهّيئا للفهم ومستجيبا للخطاب وصاحب

  .بشروطها املطلوبة اكتملت

حيث ، مفهوم اخلطاب عند العرب القدامى الذي بلغهر الكبري شري إىل التطوّ ووجب أن ن

ليستقر عندهم أن  املفهوم اللفظي للكالم،قد اجتازوا و نظرية يف النص حاولوا أن يطّوروا أ�م 

وبذلك ، حاجاته ال يتكلم بألفاظ وال جبمل، ولكن من خالل النصاملتكّلم يف تعبريه عن 

يف مفردة أو مجلة إىل البحث يف وانتقلوا من البحث ، أمامهم دائرة البحث الداليل اتسعت

                                  

، 2ط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنانحممد املعري، ، دنان درويشع: تح، الكليات ،الكفوي - 1

 . 419، صم1998
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 ، ومنه فإنه ميكننابدالالت يقتضيها موضوع اخلطاب خطاب يتم حتميله املفردات واجلمل

   .اخلطاب أمشل من اللفظ واجلملةالقول إن 

اإلجناز الفعلي أنه ، أي يف غالب األحيانوميكننا أن نعترب أن اخلطاب مرادف للكالم  

ن ، كما أنه يتكوّ ذات معينة تكلف بإجنازهسان الذي تاللغة يف طور العمل أو اللّ  «غة مبعىن للّ 

الذي  جابر عصفور، ونفس املعىن تقريبا جنده عند 1»ل مرسلة هلا بداية و�اية من متتالية تشكّ 

، من حيث هي ممارسة تقتضي فاعال وتؤدي من اللغة يف حالة فعل « اخلطاب هو يعترب

  .2»أدوار اجتماعية معرفية بعينها بتأكيد الوظائف ما يقرتن 

الوسيط اللساين يف نقل جمموعة من  «بأنه  جيرار جنيتأما عند الغرب فيعرّفه        

، ومنه تتجّلى عالقة اخلطاب 3»اليت أطلق عليها مصطلح احلكاية لية األحداث الواقعية والتخيّ 

  .باحلكاية

ملفوظ طويل أو متتالية من  «للخطاب بأنه  هاريستعريف  نور الدين السدوينقل لنا        

ن من جمموعة منغلقة ميكن من خالهلا معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة اجلمل تتكوّ 

جمموعة من  حسبه، فاخلطاب 4»ساين حمض يف جمال ل املنهجية التوزيعية وبشكل جيعلنا نظلّ 

  .تابعة واليت تشكل متتالية لسانيةاجلمل املت

                                  

 .21م، ص1997، 3وت، لبنان، طبري ، املركز الثقايف العريب، تحليل الخطاب الروائيسعيد يقطني،  - 1
 .48، صم س، آفاق العصر، جابر عصفور - 2
، اجلزائر، اهليئة العامة للمطابع األمريية، حممد معتصم وآخرون: تر، بحث في المنهج خطاب الحكاية، جريار جنيت - 3

  . 38،39، صم1997، 2ط
ار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ، دالعربي الحديثدراسة في النقد ، األسلوبية وتحليل الخطاب، نور الدين السد - 4

  .18م، ص1997، دط، 2اجلزائر، ج
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 بني ضح لنا التقارب الكبريخالل استعراضنا ملفهوم اخلطاب لغة واصطالحا يتّ ومن 

 ا ال شكّ ، وممّ يف أبسط صوره إىل الكالم واحلديث، والذي يشري املفهوم اللغوي واالصطالحي

زا معتربا يف الدراسات اللسانية والنقدية وذلك حماولة من الباحثني اخلطاب أخذ حيّ  فيه أنّ 

  .فراته وإبراز عناصره، والوصول إىل أبعاده وتأويالتهشرسني لفك والدا

حمّمل ، فهو ملفوظ لغوي وال يتعّداههذا السياق  عنواخلطاب الشعري الشعيب ال خيرج 

بغية يف قالب مجايل  )املخاطَبني (  للمستمعني) املخاِطب( الشاعر نتجه ويقّدمهبالدالالت يُ 

ب شفاهي يتداول يف ، حيث أنه خطاهو الطابع الشفاهي وما ميّيزه، التأثري فيهم واستمالتهم

  .ما سنتطرق له يف األجزاء القادمةوهو ، الغالب مشافهة

  :مفهوم األسلوب – 3

 دبية واللغوية والنقدية احلديثةعرف مصطلح األسلوب ترددا كبريا يف حقل الدراسات األ

دت الدراسات ، ولقد تعدّ عند الباحثني والدارسنيحيث أخذ حيزا كبريا واهتماما واسعا 

، حىت أضحت األسلوبية منهجا نقديا قائما بذاته أثبت جناعته من خالل عتاألسلوبية وتنوّ 

  .املقاربات اليت أجريت على النصوص األدبية النثرية منها والشعرية 

  :األسلوب لغة -1 -  3

ت تدور يف ، لكنها ظلّ املعاجم العربيةدت التعاريف اللغوية ملصطلح األسلوب يف تعدّ 

طر من يقال للسّ  «، ففي يف لسان العرب ومل ختتلف كثريا عن بعضها البعض حلقة واحدة

أنتم يف : واألسلوب الطريق والوجهة واملذهب، يقال، النخيل أسلوب، وكل طريق ممتد أسلوب

: الفن، ويقال: م، واألسلوب بالضّ مع أساليب، واألسلوب الطريق تأخذ فيه، وجيُ أسلوب سوء
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: أنفه لفي أسلوب، إذا كان متكربا، قال، وأن فالن يف أساليب القول، أي أفانني منه أخذ

  .1»أنوفهم بالفخر يف أسلوب 

طريقة : مفرد أساليب «وجاء يف معجم اللغة العربية املعاصرة يف تعريف األسلوب بأنه 

، أسلوب إنسان أسلوب يف احلياة ، لكلّ يف معاجلة املشكلة، منط سلكه أسلوب فالن مذهب

املناهج والطرق : تصرف سليب، األساليب احلديثة للرتبية: شكله ونظامه، أسلوب سليب: حكم

  .2»العلمية 

: سلكت أسلوب فالن يف كذا: يقال، فالطريق «: ما يف املعجم الوسيط فاألسلوب هوأ

أخذنا يف : لوب الفن، ويقال، واألسواألسلوب طريقة الكاتب يف كتابته، طريقته ومذهبه

  .3»أساليب القول، أي يف فنون متنوعة، واألسلوب الصف من النخل وحنوه، ومجعه أساليب 

د وذلك نق األسوقد جاء يف تاج العروس تفسريا إلطالق مصطلح أسلوب على عُ 

 4»نثيننق األسد أل�ا ال تاألسلوب عُ  «: الزبيدي، حيث يقول الستقامتها وعدم انثناءها

  .االستقامة والشموخ واهليبةباب ا التشبيه من ذويأيت ه

واليت تشري ، )style(كلمة   «يرادفه يف االجنليزية فاألسلوب  أما يف اللغات األجنبية  

ت من األصل الالتيين ، وقد اشتقّ )الشمع(، وهي أداة للكتابة على األلواح إىل مرقم الشمع

                                  

 .)س ل ب(مادة  ،م س، لسان العرب، ابن منظور - 1
م، 2008، 1، ط2عامل الكتب للنشر، القاهرة، مصر، ج، معجم اللغة العربية المعاصرة، أمحد خمتار عمر - 2

 1089ص
 . 152، صم1989لعود، تركيا، ، دار االوسيط معجم، إبراهيم مصطفى وآخرون - 3
 . 71م، ص1967دط،  ددن، عبد الكرمي العزباوي،: ، تحتاج العروس في جواهر القاموس، الزبيدي - 4
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)stylus (واألمر ذاته يف نفسه ية الكالسيكية املعىن العام، واختذت يف الالتينإبرة الطبع ،

  .1»اللغات احلديثة كلها 

، إال أن معناه األصلي لى الرغم من شيوعه يف جماالت عدةع) stylus(وهذا املصطلح  

، مث انتقلت من معناها األصلي اخلاص بالكتابة الريشة أو القلم أو أداة الكتابةيعين اخلاص 

مث عادت مرة أخرى إىل جماالت واستخدمت يف فن املعمار وفن النحت على التماثيل 

  .2 الدراسات األدبية

، إال أ�ا تعريفاته اللغويةد تعدّ ونستنتج من هذه التعاريف اللغوية أن األسلوب بالرغم من 

 يف معىن ال تصبّ 
ُ
ا زا كبري يف اللغوية حيّ ر ، وقد أخذت هذه التعاثلى واالستقامة واجلودةطريقة امل

، األول عدين اثنني للفظة أسلوبنستنتج بُ  ما ميكننا أنك  ،يف املفهوم االصطالحي لألسلوب

ل يف حتديد مفهوم األسلوب من حيث ارتباط مفهومه مبعىن الطريق والسطر من عد مادي متمثّ بُ 

  .ليب القول وطريقة الكالم واملذهبعد فّين من خالل ارتباطه بأسا، والثاين بُ يل والسبيلالنخ

  :األسلوب اصطالحا - 2 – 3

طريقة الكاتب أو الشاعر  «أما يف اجلانب االصطالحي فيمكن تعريف األسلوب بأنه 

اخلاصة يف اختيار األلفاظ وتأليف الكالم، وهذه الطريقة فضال عن اختالفها يف الكتاب 

                                  

املركز الثقايف العريب للنشر، الدار البيضاء، املغرب، ، البنى األسلوبية دراسة في أنشودة المطر للسياب، حسن ناظم - 1

 .15، صم2002، 2ط
 دط، مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر،، األسلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقية، فتح اهللا أمحد سليمان :ينظر - 2

  . 39، صم2004
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والشعراء ختتلف يف الكاتب أو الشاعر نفسه باخلتالف الفن الذي يعاجله، واملوضوع الذي 

  .، فلكّل إنسان أسلوب يتمّيز به1»لم بلسانه أو يتكلم عنه يكتبه والشخص الذي يتك

املنوال الذي تُنسج أنه عبارة عن  «األسلوب يف املقدمة بقوله  ابن خلدونوقد عّرف  

، وال يرجع إىل الكالم باعتبار إفادته كمال املعىن من فيه الرتاكيب، أو القالب الذي يُفرغ فيه

كيب من خواص الرت ، وال باعتبار إفادته كمال املعىن رابالذي هو وظيفة اإلعخواص الرتكيب 

  .فهو شامل لكل ذلك، 2»باعتبار الوزن كما استعمله العرب، وال الذي وظيفته البالغة والبيان

، حيث عّرف األسلوب من فنون الكالم األسلوب فنٌّ أن فقد اعترب  أحمد الشايبأما 

أو تشبيها أو جمازا أو كناية، تقريرا أو  ارايكون قصصا أو حو هو فن من الكالم  «: بقوله

، حيث يَعترب يقرن األسلوب جبمال التصوير ه، ومن جهة أخرى جند3» ...حكما أو أماال 

ها باأللفاظ عبري عن، مث التّ ترتيبها طوع مزاجه تفسريا فنّـّيااختيار األديب للمعاين و  «األسلوب 

بني وضوح ، فيجمع األسلوب ن وينتهي باأللفاظتب باختيار الففيأخذ الكا ،اليت جتذ�ا املعاين

ديد يف ف السّ أو صوغ اخليال والتصرّ مع مراعاة الدقة يف أداء الفكرة التفكري ومجال التصوير 

  .4»صادقة ملا يف نفسه من املعاين  ، حىت تكون العبارة صورةبناء اجلمل والعبارات

خلص دور األسلوبية وأهم تسومن خالل هذه التعاريف املختلفة لألسلوب ميكننا أن ن

 )selection( أو انتقاءً ، )choice( ابعض الباحثني األسلوب اختيار  حيث يرىأدوا�ا، 

ملالحظة نشئ معني ع جمموعة االختيارات اخلاصة مبُ عليه تقوم الدراسة األسلوبية بتتبّ  وبناءً 

                                  

 .169ص م،2007، 1، املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،طاألسلوبية الرؤية والتطبيقيوسف أبو العدوس،  - 1
 .786م، ص2001، 1للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، طر الفكر ، داالمقدمةخلدون، ابن  - 2
مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ، األساليب اإلنشائية بالغية تحليلية ألصولاألسلوب، دراسة أمحد الشايب،  - 3

 .41م، ص1991، 8مصر، ط
 . 49، صنفسه - 4
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األسلوب  أنّ  ريفاتير، بينما يرى فريق آخر ومنهم ميتاز به عن غريه من الـُمنشئني أسلوبه الذي

ومحل القارئ ة القارئ بواسطة إبراز عناصر سلسلة الكالم ط على حساسيّ قوة ضاغطة تتسلّ 

 حّللها وجد هلا دالالت تتميز به، وإذا حبيث إن غفل عنها تشّوه النص ،على االنتباه إليها

يف الدراسة األسلوبية  ، وهكذا فاملهمّ وب ُيربّرن الكالم يُعّرب واألسلخاصة مبا يسمح بتقرير أ

  .1من ردود فعل لدى القارئ املتلقي النصما يتوّلد عن الرسالة أو  مالحظةهو 

انزياحا / أو احنرافا) departure(ظر أخرى ترى يف األسلوب مفارقة وجهة نمثّة و  

)deviation (ينظر إليه على أنه منط معياري ،عن منوذج آخر من القول norm  ومسوّغ

  .2، وهو متاثل السياق يف كل منهما بني النص املفارق والنص النمط املقارنة

   :األسلوب محددات - 3 – 3

دهم حاول النقاد املعاصرون رصد أساليب الكتاب والشعراء ونقد اختالفا�م وتفرّ  

مسات  استنتاج ، وميكن أن يتمّ ز أحدهم عن اآلخر يف أسلوب النصوالبحث عن ما مييّ 

  .االختيار، الرتكيب واالنزياح: أسلوبية مميِّزة ألدب معني، وذلك من خالل املقوالت الثالث

، فالكالم ال ميكن أن فاصال بني اجلمايل وغري اجلمايل احدّ  يعدّ : االختيار –3-3-1

 مات اليت خيتارها الشاعر أوقت فيه مجلة من الظواهر والسّ يكتسب صفة األسلوبية إال إذا حتقّ 

ا يف نظره أقوى من تلك ، أل�لبدائل اليت ميكن أن تسّد مسّدهاالكاتب دون غريها من ا

  .البدائل املتاحة له

                                  

  . 37ص، م س، الرؤية والتطبيق األسلوبيةيوسف أبو العدوس،  :ينظر - 1
 .نفسه - 2
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 ا، وينتقي منهخزانا مجاليا رحبا باعتبارهاعلى هذا فالكاتب يعمد إىل اللغة  ومن ّمث وبناءً 

، وهنا باعاتنفسه من مشاعر وأحاسيس وانطيش يف فيها ما جي املفردات وخيتارها كي يصبّ 

 تياريظهر عمل األسلوبيني من حيث الكشف عن العلل واألسباب املوجودة وراء هذا االخ

فمثال يف عملية اختيار الكلمة فإن  ،ل خاصية من خصائص البحث األسلويبفاالختيار ميثّ 

الكاتب أو الشاعر يُدخل عنصر االختيار على مستوى الكلمة ليختار أمجلها لفظا أو أكثرها 

ابه ذلك من ألوان من البحث اللغوي بُغية حتميلها دالالت تتعلق بأسباب اًء أو ما شإحي

  .1االختيار

م عليه حتليل األسلوب عند ، ألنه يقو األسلوب ويعترب االختيار من أهم مبادئ علم

يد من البدائل ويقصد �ا العملية اليت يقوم �ا املبدع عندما يستخدم لفظة من بني العد املبدع،

وقد  )اختيارا(ئر األلفاظ هو ما يسمى ن بني سا، فاستخدام هذه اللفظة مملوجودة يف معجمها

  .2لفظا بلفظ طواعية االستبدال، أي أنه استبدل )استبداال(يسمى 

ل فردي وجداين يتمثّ داخلي ، أحدمها ركيزتان اثنتانر يف الغالب حيكمها وعملية االختيا

 تفرضه القواعد واألعراف خارجي اجتماعي لغوي فّين  ، وآخرق الشعوري لإلبداعيف التدفّ 

 كبري  سواء، وذلك حىت يكون هناك إدراك ني على حدّ واألحكام املتداولة عند الكتاب واملتلقّ 

  .ما حتمله النصوص اإلبداعيةكل واضح لو 

نة غري املشرتكة بني ت املعيّ باختيار الكلما يسمحالذي االختيار هو  «وبالتايل فإن 

 واليت على الفكرة الكاملة، واالستعانة بالعناصر الشارحة، أو املقيدة أو املخيلةمعان، 

                                  

، مصر، القاهرة، غريب للطباعة والنشر والتوزيعدار ، دراسة األسلوب بين المعاصرة والتراث ،أمحد درويش :ينظر - 1

 .150، صدط، دت، 1ط
 .139، صم س، األسلوب واألسلوبية، عبد السالم املسدي: ينظر - 2
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لك خيدم املعىن والفكرة، والبعد عن الغريب واستعمال الكلمات املتقابلة املتضادة إذا كان ذ

، فهذه العملية غاية يف األمهية كو�ا 1»لغة الناس وما يستطيعون إدراكه والعمد إىل  ،الوحشي

   .عن قدرة املبدع املتمثلة يف ُحسن االختيارتكشف 

اتب والشاعر من أبرز العمليات املساعدة على حتديد أسلوب الك إن االختيار يعدّ 

، وذلك من خالل أسلوبه املتمثل يف اختياراته اللغوية املعجمية اليت وكشف تفّرده عن غريه

، وبالتايل تستهوي القارئ وتستميله مجاليةيف النهاية لغة إبداعية فنية  لتصبحانتقاها ورصدها 

، فاالختيار إذا جيعل من األسلوب عمال آلثار األدبية املتميزة واخلالدةترفع النص إىل مصاف ا

  .املبدعدها هلا تصبح كل عالمة لغوية تقوم بوظيفة حيدّ ، لده املبدعيتعمّ  مقصوداواقعيا 

كيب يف األسلويب على أمهية الرت ن احلقل ع الدراسات يف ميداُجتمِ : التركيب – 3-2-  3

، إذ به تكتمل صورة التعبري اللغوي وخيرج رفا فاعال يف عملية اخللق األديباألسلوب باعتباره ط

هو مظهر من مظاهر اجلمال يف ، والرتكيب ود بالقوة إىل حيز الوجود بالفعلز الوجمن حيّ 

 اخلطاب األديب متضافرة ، وذلك أن اجلمال يف النص يعود إىل العناصر البنائية يفالنص

   .2ومتفاعلة ال إىل عنصر بعينه منها

، حنويا وصرفيا من مجيع النواقص معجميا وبالغيا وإضافة إىل ذلك فإن سالمة الرتكيب

، فكلما كان االختيار دقيقا خيدم ، وهي عملية االختيارتستدعي االنطالق من عملية سابقة له

  .كيب كذلكما كان الرت النص والكاتب والقارئ كلّ 

                                  

  .309م، ص1994، 1، مصر، طالعاملية للنشر لوجنمانالشركة املصرية ، البالغة واألسلوبية، حممد عبد املطلب - 1
  .79، صم2010، 1مطبعة مزوار، الوادي، اجلزائر، ط، محاضرات في األسلوبية، حممد بن حيي - 2
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ره  له اإلفصاح عن حّسه وال عن تصوّ الكاتب ال يتسّىن  أنّ  حيث أن األسلوبية ترى

ال صورة املنشودة واالنفعفضي إىل إفراز الللوجود إال انطالقا من تركيب األدوات اللغوية تركيبا يُ 

  .1من خالل اللغة ليحتضنه القارئ ات عرب النصالذّ  ابع عن، واالنطباع النّ املقصود

ويتجلى الرتكيب من خالل التصرف السديد يف بناء اجلمل والعبارات بتقدمي بعض 

العناصر أو تأخريها، وبالقصر أو الفصل أو الوصل، حىت تكون العبارة صورة صادقة ملا يف 

، وبالتايل فإن الرتكيب 2نفس الكاتب أو الشاعر من املعاين وما يف وجدانه من تصور وموسيقى

  .وتصوارتهبدع الثقافية مرتبط مبرجعية امل

، حيث تربطها عالقة تامة ضمن األداء ارتباطا وثيقاوترتبط ظاهرة الرتكيب باألسلوب 

اتية خاصة بالكاتب ومزاجه النفسي، وكذا عدة منطلقات ذخالل د هذه الظاهرة من تتحدّ و 

فلكل فاملوضوع هو السبب األول الذي يقوم عليه اختالف األساليب، ، املوضوع املتناول

لكّل فن أسلوبه اخلاص .. موضوع تراكيبه اخلاصة اليت خيتارها الكاتب ليعّرب �ا عن نفسه 

  .3الذي يالئم طبيعته

، من خالل استناد د أساسي ألسلوب أي كاتب، ويأيت تبعا لالختيارفالرتكيب إذا حمدّ        

  .ية اليت متيز عصرهالسمات الثقاف الكاتب ملرجعيته الثقافية ومزاجه العاطفي دون إغفال

 لق اللغة اإلبداعية هلوامش رحبةنتج عن خلالنزياح مجالية كبرية تَ : االنزياح -3- 3 -3

ق مجالياته وحماورته ودراسته بشفافية كبرية  للقارئ اإلقبال على هذا العمل األديب وتذوّ فيتسّىن 

  . املوجودة بني ثناياهات االنزياح إىل درجة االقتناع به فنيا ومجاليا من خالل مجالي

                                  

 .169، صم س، األسلوبية وتحليل الخطاب ،نور الدين السد :ينظر- 1
 .49، صم س،  األساليب اإلنشائية بالغية تحليلية ألصولاألسلوب، دراسة أمحد الشايب، : ينظر - 2
  . 54، صنفسه: ينظر - 3
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ه خروج ، أي أنإّن االنزياح هو خروج عن املألوف، أو ما يقتضيه الظاهروميكن القول 

، ونظرا ألمهيته الكبرية فإن بعض الباحثني رأوا أن األسلوب يف أي عن املعيار اللغوي السائد

  .1نص أديب هو انزياح أو احنراف أو عدول عن منوذج الكالم 

لك فاالنزياح يف املفهوم األسلويب ميكن أن نعتربه قدرة املبدع على انتهاك ذ إىلواستنادا 

يا أو حنويا أو معجميا أو ، سواء كان هذا االخرتاق صوتق املتناول واملألوف والعدول عنهواخرتا

مجالية أدبية   ضفى عليه، وهو ما يُ تعارف عليهق النص انزياحا بالنسبة للم، وبالتايل حيقّ دالليا

  .دا عن غريه من النصوصورونقا متميزا جيعل منه متفرّ كبرية 

 امالمح االختالف بني األساليب بدءً عن كشف الوقد سعى العديد من النقاد إىل 

مبدى احنراف الكتاب عن النمط املألوف والطقوس املتداولة يف الكتابة يف سياق نصوصهم 

ا وال مطابقا ائعا وال عاديكل ما ليس ش  «يعترب األسلوب  جون كوهنأن  حيث، اعيةاإلبد

  .2»معيار، أي أنه خطأ ولكنه خطأ مقصود إنه انزياح بالنسبة إىل ... املألوف  العام للمعيار

ي حصر الكالم يف تكرار مجل أنه من غري ا�ديعترب  كوهنومن جهة أخرى فإن 

لزم ذلك يستو ، عبري عن فكرة خاصة يف حلظة معينة، كل واحد يستعمل اللغة ألجل التجاهزة

ة جتعل اجلمالية والتأثري ة أدبيحرية الكالم واستقاللية اخلوض فيه وبه وبارتياح يف رحاب لغة فنيّ 

ة حلملها من النفعيأي أن اللغة اإلبداعية تساعد على عملية االنزياح ضمن النصوص  غايتها،

  .3البالغية إىل النفعية اجلمالية

                                  

  .21، صم س، األسلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقية، فتح اهللا أمحد سليمان :ينظر - 1
، 1، الدار البيضاء، املغرب، طللنشر حممد العمري، دار توبقال، حممد الوايل: تر، بنية اللغة الشعرية، جون كوهن - 2

 . 15، صم1986
  .101ص نفسه، : ينظر - 3
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عن اخلصائص الفنية واجلمالية املتواصل ل يف البحث واألسلوبية هدفها يف األساس يتمثّ 

 أو شاعرا عن نظرائه ،متيز كاتبا عن آخر، أو عن بعضها البعضاألدبية ز النصوص اليت متيّ 

خلجات أنفسهم وخواطر جتار�م و بري عن للتع املبدعون وذلك من خالل اللغة اليت يوظفها

للعمل زات اجلمالية والفنية املميّ يّا جلقياسا على هذه األمور جمتمعة تظهر و ، وجدا�م

له، وبالتايل متييز ، وانطالقا منها نستطيع متييز إبداع عن إبداع من خالل اللغة احلاملة يإلبداعا

  .أسلوب عن آخر

سيج ، حيث أن اخلروج عن النّ تهعلى أدبية النص أو شعريّ كبري إن االنزياح مؤشر نصي  

دبيا ل يف حد ذاته حدثا أسلوبيا ومظهرا أستويات ميثّ مستوى من امل اللغوي املألوف يف أيّ 

  .يستدعي الدراسة والبحث فيه

ز عليها عائم املثالية اليت ترتكالدّ القواعد األساسية و عترب هذه احملددات الثالثة لألسلوب تُ 

فمعرفة  ،اليب األدبية والظواهر األسلوبية، للكشف عن خمتلف األسجممل الدراسات األسلوبية

سن االختيار ، وبالتايل فإن حُ حتما إىل الرتاكيب املستعملة يف النصيلنا االختيار وأسبابه حيُ 

 اخليال والفن ملوتفردا يف أسلوبه وحييلنا إىل عااللفظي واملعجمي والرتكييب يعطي للنص متيزا 

، ومن هنا ميكننا املألوفلية االنزياح والعدول عن ، وهذه اإلحالة اجلمالية متمثلة يف عموا�از

احلكم عن  ومن خالهلا جمتمعة نستطيع ،هذه احملددات الثالثة تكّمل بعضها بعضا إنّ القول 

   .أسلوب الكاتب ومميزاته

  : مفهوم األسلوبية -  4

ديد تعترب األسلوبية الوريث الشرعي للبالغة العجوز اليت مل تعد قادرة على مواكبة التج

زه عن غريه ة النص وما مييّ ز على أدبيّ ، وهي منهج نقدي يركّ ألدبيةالذي طرأ على النصوص ا

  .واطن اجلمالية يف النصوص األدبيةهي بذلك تبحث عن م، فمن النصوص األخرى
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، فاألسلوب ذو )ية(والحقته ) أسلوب(مشتق من جذر  واألسلوبية هي مصطلح 

  .1العقلي املوضوعيعد العلماين ، أما الالحقة ختتص بالبُ مدلول إنساين ذايت

، ومن خالل هذه املستويات ات الصوتية والرتكيبية والداللية�تم األسلوبية بدراسة املستوي

ة من الفرتات، أو لكاتب من يتم اكتشاف السمات األسلوبية األدبية ألدب ما أو لفرت 

خالل بنيته ق يف النص وحياول قراءته من ، فهي منهج نقدي يتعمّ الكتاب، أو جلنس أديب معني

وتية والشكلية واللفظية اللغوية وما تعرضه من ظواهر أسلوبية على مجيع املستويات الص

  .ستويات من مدلوالت ومضامني مضمرةد به هذه امل، وما تتفرّ والنحوية

 اليت قّدمها طروحاتاألبناء على ، وذلك املؤسس األول لألسلوبية شارل باليويعترب 

 ارتباطا واضحا بنشأة علوم اللغة البداية احلقيقية كانت مرتبطة، حيث أن دي سوسيرأستاذه 

، فقد قيل أن علم اللغة هو الذي ني األسلوبية واللسانيات احلديثةالتفرقة ب لكن سرعان ما متّ 

تخدمة الوصف والتحليل ، مسوبية هي اليت تدرس كيفية ما يقال، يف حني األسلما يقال يدرس

  .2يف آن واحد

ألثر استنادا إىل مضمو�ا يغ التعبريية يف لغة ااألسلوبية تدرس الصّ  «أن  يشارل بالويرى 

، أي أ�ا تدرس األفعال واملمارسات التعبريية يف اللغة املنظمة إىل حد رؤية أثرها املؤثر

، ورؤية باللغة ورؤية أثر األفعال باللغة، وذلك من حيث التعبري عن األعمال الوجدانية ضموينامل

  .3»ال اللغوية يف الوجدان احلسي أثر األفع

                                  

 . 34ص، م س، األسلوبو  األسلوبيةعبد السالم املسدي،: ينظر - 1
  .40،41م س، ص، الرؤية والتطبيقاألسلوبية، ، يوسف أبو العدوس :ينظر - 2
  .35، صم س، ،  األسلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقيةفتح اهللا أمحد سليمان - 3
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فين عن الكالم البه ز ميّ تإ�ا البحث عن ما ي «: األسلوبية بقوله جاكبسونوقد عّرف 

، فهو هنا يوّسع 1»الفنون اإلنسانية ثانيا  أصناف ن سائر، وعبقية مستويات اخلطاب أوال

  .إىل سائر الفنون اإلنسانيةدائرة األسلوبية فتتجاوز النص األديب 

، حيث يعّرف األسلوبية أو يف نظرته لألسلوبية جاكبسونفإنه حياكي  ميشال ريفاتيرأما 

وي حديث يبحث يف الوسائل اللغوية، ويهدف إىل الكشف عن علم لغ « :علم األسلوب بأنه

العناصر املميزة اليت �ا يستطيع املؤلف مراقبة حريّة اإلدراك لدى القارئ املتقّبل، واليت �ا 

، فهو يرّكز عن االستعمال اللغوي الذي 2»أيضا أن يفرض عليه وجهة نظره يف الفهم يستطيع 

  .جيعل اخلطاب متميزا عن اخلطاب العادي

ص يف اخلصائ علم وصفي يُعىن بالبحث «انب التحليلي فتعترب األسلوبية أما من اجل

عن طريق التحليل املوضوعي لألثر األديب الذي تتمحور حوله ، والسمات اليت متيز النص األديب

 يا بعيدا عن االنطباعات العاطفيةشرتط يف التحليل أن يكون موضوع، فيُ 3»الدراسة األسلوبية 

  .وامليوالت الذاتية

، فهي دي سوسيرا من اللسانيات احلديثة اليت جاء �ا وهناك من يعترب األسلوبية فرعً 

، أو لالختيارات ة لألساليب األدبيةص للتحليالت التفصيليصّ احلديثة ختُ فرع من اللسانيات 

: أولمانغري األدبية، ويف ذلك يقول املتحدثون والكتاب يف السياقات اللغوية اليت يقوم �ا 

إن األسلوبية اليوم هي أكثر أفنان األلسنية صرامة على ما يعرتي غائبات هذا العلم الوليد «

د، ولنا أن نتنّبأ مبا سيكون للبحوث األسلوبية من فضل على من تردّ  ومناهجه ومصطلحاته

                                  

 .37م س، ص، واألسلوباألسلوبية عبد السالم املسدي،  - 1
 . 12فحة ص ،نفسه - 2
 .13، صم س، محاضرات في األسلوبية، حممد بن حيي - 3
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اليت ارتكزت  وهذا ما يقودنا إىل حتديد النشأة األوىل لألسلوبية ،1»النقد األديب واأللسنية معا 

ريا، واستفادت من النظريات علم اللسانيات احلديثة وتأثرت به تأثرا كب يف أغلب مفاهيمها على

  .هلا، حىت اُعتربت فرعا من فروعهاليت توّصل 

رت بشكل كبري يف األسلوبية مما ومن خالل ذلك يتضح لنا أن اللسانيات احلديثة أثّ  

  .جعل البعض  يعتربها فرعا من فروعها

ية للنص األديب بشكل عام وأمجل ذلك يف عناصر نظرة األسلوب أبو العدوسوقد خلص 

   2:ثالث هي

  .شيفر�ا نصوصا قامت اللغة بوضع جلالعنصر اللغوي الذي يعا – 1

ئ اللغوية يف التحليل كاملؤلف والقار غري ض عنه إدخال املقوالت ، ويتمخّ العنصر النفعي – 2

  .الرسالة وهدفواملوقف التارخيي 

عن التفسري والتقومي ، و ويكشف عن تأثري النص على القارئ ،العنصر اجلمايل األديب – 3

  .، وهو عنصر مهماألدبيني له

  : اتجاهات األسلوبية  -  1 -  4

  :، وأبرز هذه االجتاهات تتمثل يفةتربز العديد من االجتاهات األسلوبي     

وهو ، ألسلوبية التعبرييةا لرائد شارل باليعترب يُ  :)الوصفية(األسلوبية التعبيرية  – 1- 4-1

دراسة البالغة الجتاه من يف تأسيسه ملالمح هذا ا باليق ، وانطلدي سوسيرأحد تالمذة 

 دةـــف عند قواعدها اجلامغري أنه مل يتوقّ رب والصورة واألساليب، فيها بالنّ  ، حيث اهتمالقدمية

                                  

 .69، صم س الرؤية والتطبيق،األسلوبية، يوسف أبو العدوس،  - 1
 .38فحة ، صنفسه :ينظر- 2
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لوب على شكل شحنات وموجات بل اهتم بالقيم التعبريية واالنطباعية اليت خيتز�ا األس

  .وجدانيةغوي من ناحية مضامينها العبري اللّ ، فاألسلوبية عنده تدرس وقائع التّ عاطفية

جداين تكون موضع اعتبار ق يف اللغة ضمن سياق و تتحقّ أن كل فكرة  باليوقد الحظ 

أمرا أستطيع أن  عطي، فمثال عندما أُ )املتلقي(ا عند املتكلم وإما عند السامع ، إمّ واهتمام

أوه، افعلوا : (، من غري أي نرب، أي بالبقاء على مستوى االتصال، أو أقول)افعلوا هذا: (أقول

، وأكون �ا عّربت عن رغبيت )أوه، نعم، افعلوا: (أو أقول ،)أّما إذا أردمت افعلوا هذا: (، أو)هذا

مور يرتجم العالقات ن الشكل الصويت هلذه األ، ومن هنا نستطيع القول إصربي وأملي وعن

  .1ية بني من يعطي األمر ومن يتلّقاهاالجتماع

 األقوال عن ، أي تعبرياللغة من زاوية حمتواها العاطفي تدرس تعابري باليفأسلوبية 

حيث ، احلساسية عرب اللغة، وعمل األقوال يف احلساسية، فهي تدرس اللسان املتحدث به

األسلوبية هي العلم الذي يدرس وقائع التعبري اللغوي من ناحية حمتواها العاطفي، أي  «: يقول

  .2»التعبري عن واقع احلساسية الشعورية من خالل اللغة وواقع اللغة عرب هذه احلساسية 

دون اللغة األدبية لغة  أسلوبيته يف اللغة الشائعة لغة التواصل اليومي باليوقد حصر 

 لطان العاطفة يف العملية اللغويةيف طرحه األسلويب إىل التأكيد على س بالي لصوخيَ  اإلبداع،

جوهره كائن حي ال ذلك بأن اإلنسان يف وأَرجح سلطان العقل إىل املستويات اخللفية معلّ 

  .3هي الكاشف األكرب عن هذا اإلنسانوأن اللغة  عاطفي قبل كل شيء 

                                  

، م1994، 2حلب، سوريا، طدار احلاسوب للطباعة اإللكرتونية، ، منذر عياشي: تر، ألسلوبيةا، بيري جريو: ينظر - 1

 .54ص
   31، ص، م سالبنى األسلوبية في أنشودة المطر للسيابحسن ناظم،  - 2
 .34، صم س، محاضرات في األسلوبيةحممد بن حيي،  :ينظر - 3
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جعل  بالي، حيث أن غة دون األدبللت األسلوبية التعبريية هي أسلوبية اوقد ظلّ 

 ، وإمنا من حيث هي ظاهرة قائمة ليس يف اللغة من حيث هي استعمال اجلانب التأثريي

املبدع احلقيقي ملصطلح علم األسلوب، وهو املؤسس احلقيقي  بالي يُعتربحيث  بشكلها العام،

وبالتايل يتضح لنا توجه بايل ، 1لألسلوبية احلديثة، لكنه مل يقصد به دراسة األسلوب األديب

حيث أنه مل جيعل األسلوب األديب يف دائرة اهتماماته، بل كان جهده منصبّا على التعبري 

  .اللغوي

  2:وبية، نذكر منهالوقد أضاف هذا االجتاه نقاطا إجيابية كثرية حلقل الدراسات األس

  .ور البالغية التقليديةها على الصتوسيع جمال البحث عن القيمة األسلوبية وعدم اقتصار  -

 ةــــة املنطوقة من الناحية األسلوبيتوسيع دائرة البحث يف املستويات اللغوية واالهتمام باللغ -

  .فلم يعد االقتصار على اللغة املكتوبة

  .العملي يف جمال الدراسات النظريةاالعتماد على املنهج الوصفي  -

  :منهانذكر ، غراتبعض الث فورغم هذه النقاط اإلجيابية إال أن منهجه عر  

يمة اجلمالية يف كثري من تركيزه على احملتوى العاطفي يف األسلوب وعدم االهتمام بالق -

  .األحيان

  .يف الواقع جمال الدراسات األدبية، وهي طوقة ابتعد به عن اللغة املكتوبةاالهتمام باللغة املن -

  .املعاصرة األعمالنظري شغله عن التطبيق على اهتمامه بالتّ  -

                                  

 .31، م س، صالبنى األسلوبية في أنشودة المطر للسيابحسن ناظم، : ينظر - 1
 .32، صم س، المعاصرة والتراث دراسة األسلوب بين، أمحد درويش: ينظر - 2
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على نفسية األديب ز يعترب هذا االجتاه من االجتاهات اليت تركّ : األسلوبية النفسية -2–4-1

 وسيلة للولوج إىل نفسية مبدعهاألثر األديب من األسلوبية النفسية  ، وجتعلومزاجه العاطفي

  .باحلاملة للخطاغة عرف باملعجم اإلفرادي واملعجم الرتكييب للّ وذلك من خالل ما يُ 

فكل  «، مشروعه على الذاتية واالنطباعية ، ويقومذا االجتاههل ارائد ليو سبيتزرويعترب 

كفرت ليل و ة التع، وقالت بنسبيّ ظرية قد أُغرقت يف ذاتّية التحليلة منها والنقواعده العمليّ 

طا العمل اإلبداعي حسب هذا االجتاه يكون مرتبطا ارتبا ، أي أنّ 1» األسلويببعلمانية البحث 

وامللفت لالنتباه أن هذا هو أحد اإلفرازات الناجتة عن ذلك، ، و وثيقا باحلالة النفسية ملبدعه

   .نات احلدث األديبملكوّ  الرسالة ونسيجها اللغوي مع مراعاتهاالجتاه األسلويب يعتين مبضمون 

  2: مل ظهور هذا االجتاه نذكر ما يليومن أهم عوا

  .نطوقة ال اللغة املكتوبة األدبيةبالكالم احملكي واللغة امل �تمّ  األسلوبية التعبريية اليت كانت -

  .أواخر القرن التاسع عشر يف أورباالدراسة اللغوية اليت ظهرت  -

  .اللغة من حيث كو�ا عالقة مثاليةالعالقات املوجودة بني اإلنسان و  -

  3:هي مخس مرتكزاتيف  سبيتزرأما مرتكزات هذا االجتاه فقد أمجلها         

  .)النص(ألسلوبية من العمل األديب ذاته وجوب انطالق الدراسة ا -

  .صول إليه من خالل احلدس واملوهبةالعمل األديب ال ميكن الو  نّ إ -

                                  

 .21، صم س ،األسلوب واألسلوبية، عبد السالم املسدي :ينظر - 1
  .67، صم2010دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، دط، ، األسلوبية واألسلوب ،نور الدين السد :ينظر - 2
 .79،80، صم س، األسلوبيةبيار جريو،  :ينظر - 3
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  .وسائل الفنية األخرى اليت ميلكها، وال تنفصل عن بقية الإن اللغة تعكس شخصية املؤلف -

  .األديب وأطرافه األخرى ضرورة التعاطف مع العمل -

  .ليل مالمح اللغة يف النص األديبإقامة التحليل األسلويب على حت -

أن هذا املنهج يشتمل  « هذا االجتاه، حيث يرى صالح فضل وهناك بعض املآخذ حول

، واحلدس هو حكم صيغة االنطباعية واملعيار احلدسيعلى ثغرات من أبرزها اعتماده على ال

ه غالبا ومن عيوب هذا االجتاه أيضا أن مثل هذه التحليالت األسلوبية تتوجّ ، 1»رات بدون مربّ 

ها أو الطابع الوطين لشعب من الشعوب أكثر من توجهّ  ،العصرالكاتب وروح ترمجة حنو 

  .، أي أ�ا تستند على نفسية الكاتب والتأثريات احمليطة به2للنصوص نفسها

ان بالبحث فيما يرمي قت يف معظم األحيأيضا أ�ا ذاتية تعلّ  سبيتزرومن أخطاء أسلوبية 

ا كانت مُ إليه املؤلف
ّ
غرقة يف األبعاد النفسية بُطل أن يكون هلا قانون كاختصاص علمي ، ومل

  .ط هلا ألن النفسية كثرية التغيريأي أنه يصعب إجياد قانون ضاب  ،3صارم 

 يوية من حبثها يف النص كنسق لغوياألسلوبية البنتنطلق  :األسلوبية البنيوية -3 – 1- 4

ين البناء من خالل البىن اللغوية املشكلة له ومدى تناسقها وتضافرها داخليا وخارجيا لتكو 

، بل تكون وليدة ما كون وليدة جزء من أجزاء النص فقط، فهي ال تالكلي املتمثل يف النص

وهي أكثر ، ما ينتج عنها من عالقاتو يقع من تفاعل وتضافر بني أجزاء النص ومكوناته 

  .شيوعااألسلوبية االجتاهات 

                                  

 .86م  ص1998، 1دار الشروق، القاهرة، مصر، ط، األسلوب، مبادئه وإجراءاته علم ، ح فضلصال - 1
 ،ريوت،بحممد العمري، إفريقيا الشرق :تر ،البالغة واألسلوبية، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص ،هنريش بليت - 2

 .53م، ص1999دط،  ،لبنان
 .114، صم س، األسلوبية واألسلوب ، نور الدين السد :ينظر - 3
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، حيث يةيف إرساء دعائم هذه األسلوب دور بارز جاكبسونرومان وقد كان جلهود 

، وذلك انطالقا من تركيزه على 1»ب يف ذاته ولذاته خطاب تركّ  «يصف النص األديب بأنه 

الذين يعتمدان على مبدأ  الختيار والرتكيبييت اد من خالل عملّ الوظيفة الشعرية اليت تتحدّ 

عادل من مبدأ االختيار ن الوظيفة الشعرية تكمن يف إسقاط مبدأ التّ أالتعادل، ولذلك يعترب 

  .2على مبدأ الرتكيب 

 من وضع أسس األسلوبية البنيوية  هو دي سوسيرولو عدنا إىل اخللف قليال لوجدنا أن 

بنيوية تناسق فال، وكما هو معروف نها األولحمتض اليت تعدّ  سانيات البنيويةمباشر للّ  فهي مدٌّ 

بني العناصر والتناقض قات التكامل ، وهي �تم يف حتليل النص األديب بعالأجزاء النص اللغوية

كما أ�ا تعىن بالدالالت ،  ة ال جيوز فصل عنصر فيه عن اآلخر، فالنص بنية متكاملاللغوية

غم، وتتضمن بُعدا ألسنيا قائما على علمي املعاين والصرف واإلحياءات اليت تنمو بشكل متنا

  .، أي أن النص وحدة تركيبية متكاملة العناصر3وعلم الرتاكيب

، أي كنص يقوم سلوب خارج النطاق اللغوي كرسالةومن هنا ال ميكننا تعريف األ

هي اليت ختلق الرسالة  ، وهذا يعين أنتصال بالناس ومحل املقاصد إليهمبوظائف إبالغية يف اال

ف بنية وحيدة لِ كل نص يؤّ   على أنّ  وبالتايل فإن التحليل البنيوي للخطاب يدلّ  ،أسلو�ا

  .4مردوده األسلويب، والذي هو خاص به دون غريهيستمد منها اخلطاب 

  من املهتمني باألسلوبية البنيويةأيضا يعترب  ميشال ريفاتيرفإن  جاكبسونوباإلضافة إىل 

ىن يف النص وبوجوب ، فهو يؤمن بوجود بُ )حماوالت يف األسلوبية البنيوية(وهو صاحب كتاب 

                                  

  .88، ص م س، األسلوبية واألسلوب ، نور الدين السد :ينظر - 1
  118،119، صم س، األسلوبيةبيار جريو،  :ينظر - 2
  . .82، صم س، األسلوبية وتحليل الخطاب،  نور الدين السد :ينظر - 3
 .140م، ص2006 ،2، ط، سوريادار جمدالوي للنشر والتوزيع، دمشق، اللغة واألسلوب ، عدنان بن ذريل :ينظر - 4
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، ويزعم أن األسلوبية تدرس يف اخلطاب اللغوي تلك العناصر اليت تستعمل إللزام البحث فيها

، أي أ�ا تدرس فعل 1رها بطريقة تفكري مرسل الشفرةاملرسل إليه أو املتلقي للشفرة ومفسّ 

  .الة املشفرة اليت أنتجها املرِسلالمية وجتعل املتلقي قادرا على فهم الرسالسلسلة الك التواصل يف

حنو العالقة بني اخلطاب يف توجيه األسلوبية البنيوية  ريفاتيرمه وقد أسهم اجلهد الذي قدّ 

) املخاطب(ن أن حيظى الطرف اآلخر أساسا على اخلطاب دو  ، بعد أن كانت تنصبّ واملتلقي

طرفا  ي الذي يعترب، وهذا ما أعطى أمهية كبرية للمتلقّ 2لعملية التواصليةباالهتمام الكايف يف ا

  .هاما يف العملية التواصلية، بل هو أساسها األول

ل لّ حيث حتُ  «اقي هو النص األديب الرّ  ريفاتيرمفهوم الدراسة األسلوبية البنيوية عند  إنّ 

اصر اللغوية العالقات الرتكيبية للعن داألسلوبية البنيوية من جهة الرتكيب اللغوي للخطاب فتتحدّ 

باإلشارة إىل الضروف اليت تتولد يف سياق الوقائع األسلوبية ووظائفها ، وذلك تتابعها ومتاثلهايف 

كيبية اليت تنشأ بني حول العالقات الرت  وهو ما جيعل البحث ينصبّ  ،3» يف اخلطاب األديب

يها إال أن هناك ألسلوبية البنيوية وكثرة تلقّ ورغم شيوع ازاء النص وما يقع بينها من تفاعل، أج

ا يف االعتناء بالشكل ها إفراطه، وأمهّ هت هلا بشكل عامجّ بعض املالحظات واالنتقادات اليت وُ 

  ةــــة يف األحباث اللغوية خاص، وهي مسألة مهمّ بالبنية دون الداللة أي االهتمام، دون املعىن

بالنسبة لكل نص الطبيعة البديهية لبناه  بقيت ضمن منظور وصفي حبت يضعكما أ�ا 

  .4الداخلية

                                  

 .140ص، م س، األسلوبية، الرؤية والتطبيق ، يوسف أبو العدوس :بنظر - 1
امل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، عسمات األسلوبية في الخطاب الشعري حممد بن حيي،: ينظر - 2

  .19م، ص2011، 2ط
 .84، صم س، وتحليل الخطاباألسلوبية ، نور الدين السد - 3
  .124ص ، م س،األسلوبيةبيار جريو، : ينظر - 4
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يقوم هذا االجتاه األسلويب على قاعدة الوصف املوضوعي : األسلوبية اإلحصائية -4 -4-1

ي الذي يستخدم إجراءات التحليل اإلحصائي الرياضي من أجل تشخيص والقياسي الكمّ 

ات أو العناصر ري الت املشقياس معدّ  «وذلك لغرض املوجودة بينها األساليب ومتييز الفروق 

، ويسعى التحليل األسلويب يف النهاية إىل حتديد السمات األسلوبية للنص اللغوية األسلوبية

ا وهلا أمهية مبعدالت تكرار عالية نسبيّ ز هذه السمات ، وتتميّ ديب أو النصوص املدروسةاأل

ل اإلحصائي للنص األديب ، وليس التحليخيص االستخدام اللغوي عند املبدعخاصة يف تش

 1»تلك اجلوانب اللغوية يف النصوص اإلخبارية الداللية واجلمالية لبعيدا عن وصف التأثريات 

د الوحدات اللغوية اليت ميكن لة تردّ ر األسلوب على أنه حمصّ وينطلق هذا املفهوم من تصوّ 

  .تها وحتديدها على مستوى شكل النصمالحظ

ى بالظاهرة إىل نتائجها اإلحصاء وسيلة موضوعية ترقويرى أصحاب هذا االجتاه أن 

 الذيهو ، و اقرتحوا مناذج لإلحصاء األسلويب من الذين ) zemb(  زمبعترب ، ويُ املنطقية

فها حسب نوع ، ويقوم على إحصاء كلمات النص وتصنيأطلق مصطلح القياس األسلويب

متنوعة  أشكال ومناذج ه الكلمات على شكل جنمة وهذا ما ينتجالكلمة ووضع متوسط هذ

  .2ميكن مقارنة بعضها البعض

اليت ميكن مييز بني السمات واخلصائص اللغوية وتكمن أمهية اإلحصاء يف قدرته على التّ 

 إىل« نتيش وقد أشار، اليت ترد يف النص ورودا عشوائيا ، وبني السماتاعتبارها خواص أسلوبية

                                  

 .97، صم س، وتحليل الخطاباألسلوبية  ، نور الدين السد - 1
 .103،104، صنفسه - 2
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، وبني الشطط د دال يف استعمال اللغةمتفرّ حنراف أمهية التمييز بني ما يتضمنه النص من ا

  .1»وبيان ذلك أنه ليس كل احنراف جدير بأن يُعّد خاصة أسلوبية هاّمة الذي ال متعة فيه 

للدخول إىل عوامل النصوص ة اإلحصاء الرياضي كمطيّ  وتعتمد األسلوبية اإلحصائية على

، ويقوم التعبري باحلدث والتعبري بالوصف يف اإلحصاء على معادلة بوزيمان، وقد اعتمد األدبية

لمات اليت تنتمي إىل النوع األول، وعدد كلمات النوع هذا النموذج على إحصاء عدد الك

خالل ذلك حيكم على  ، ومنوعة األوىل على ا�موعة الثانية، مث إجياد خارج قسمة ا�مالثاين

  . 2به من العملية، واخنفاضه يقرّ تهمؤشرا على أدبيّ  فارتفاع حاصل القسمة يعدّ  ،أدبية النص

ز بني ، حيث تركّ املعاصر ى األسلوبية اإلحصائية بشكل واضح يف النقد العريبوتتجلّ 

قاد األسلوبيني العرب ن أبرز النّ ، ومت التطبيق على النصوص اإلبداعيةالتجربة والنقد وجماال

  .ابلسيمحمد الهادي الطر  و سعد مصلوح: الذين اهتموا �ذه األسلوبية

لة يف ا�االت اليت اسة يف هذا االجتاه األسلويب متمثّ إىل نقطة حسّ  سعد مصلوحويشري 

   3:،  وحصرها يف ما يلييها الدراسات األسلوبية باإلحصاءتستعني ف

  .كون ممثّلة للمجتمع املراد دراستهاملساعدات يف اختيار العينات اختيارا دقيقا حبيث ت -

، فإذا أردنا مثال قياس اجلمل االمسية أو األسلوبية يف عمل أديب معنيصائص قياس كثافة اخل -

، و�ذا ميكننا االعتماد نا نقوم حبساب عدد مرّات تكرار هذه اجلمل فإنّ الفعلية يف نص معّني 

  .على هذا القياس يف حتديد الدالالت

                                  

 .51، صم1996، 3عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط، األسلوبية، دراسة لغوية إحصائية ، سعد مصلوح - 1
 .103،104صنفسه، : ينظر - 2
 .57،58صنفسه، : ينظر - 3
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  .كرار خاصية أخرى للمقارنة بينهماقياس نسبة تكرار خاصية أسلوبية وت -

ز نص زعات املركزية يف النصوص وبيان ذلك أن متيّ يستخدم اإلحصاء أيضا يف التعريف بالنّ  -

عالية يف  ، إمنا وجود نزعة مركزيةذا ال يعين انعدام اجلمل القصرية، فهباستخدام مجل طويلة مثال

   .استخدام اجلمل الطويلة

 بوزيمانمعادلة  قطبّ ، وذلك بعد أن سلوبية اإلحصائيةأمهية األ سعد مصلوحويؤكد 

 من أنه مقياس دقيق وإننا لعلى يقني «: على جمموعة من نصوص األدب العريب، حيث يقول

عن صدقه على غريه  دقه على األدب العريب ال يقلّ نا بذلك قد أثبتنا أن صِ ، وإنّ إىل حد بعيد

ميكن ، وبالتايل 1»د الوظائف وبسيط يف آن واحد كما أنه مقياس واعد متعدّ   من اآلداب 

  .القول إن مقياس اإلحصاء دقيق وميكن تطبيقه على النصوص يف األدب العريب

، إال أن  أجنح وأهم االجتاهات األسلوبيةوبالرغم من أن األسلوبية اإلحصائية من بني

ه له جوانب تبتعد ب «لت على هذا االجتاه، فهناك من يرى بأن جّ هناك بعض املآخذ اليت سُ 

خصائص النص وهي التأثري ، وال يقدم للقارئ أهم ية النصعن أدبية الصياغة وشعر 

ط من إجراءات ارتكازية جامدة، وأن أسلوبية تسّلم النص إىل ضغط مسلّ  ، كما أ�ا2»واإلمتاع

 أغلبية العمل اإلحصائي حيمل بني طياته خطر سيطرة الكم على الكيف، مما يُفقد دراسة

فضي إىل شيء ذي بال على اعتبار أن نتيجة األسلوب هدفها األساسي، وهذا املنهج ال يُ 

  .3اإلحصاء الرقمي قد تكون أمرا يُدرك بالعني ا�ردة

                                  

 .140ص م س، ،األسلوبية، دراسة لغوية إحصائية ، سعد مصلوح - 1
 .152، صم س، األسلوبية، الرؤية والتطبيق، يوسف أبو العدوس - 2
 . 153نفسه ، ص - 3
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 ) علم اجلمال الصويت(وهو ما يعرف عند العرب باسم  :األسلوبية الصوتية - 4-1-5

 والفونولوجي يف النصوص علم يهتم باجلانب الصويت «وهو  ،أكثر بالنصوص الشعرية ويهتم

، شارحا ويت لتجسيد اخليال وحتقيق الصورةيساعد يف كشف التوظيف الص ، حيثاجلميلة

، فهذا االجتاه 1»األصوات املفردة ومستوى السياق أبعاد التكرار والتقابل والتوازي يف مستوى 

  .ائص صوتية أسلوبية عامةينطلق من الصوت املفرد للوصول إىل خص

ائلة، فاألصوات والتوافق التعبريي إن املادة الصوتية تنطوي على إمكانات تعبريية ه

  بطة والتكرار القائم على التــرّدداملتمثل يف التنغيم واإليقاع والكثافة الصوتية املتصاعدة أو اهلا

كل ذلك يضمن طاقة تعبريية كبرية، فاملادة الصوتية تكمن فيها الطاقة التعبريية ذات الُبعدين 

  .2الفكري والعاطفي

  3:رصدها األسلوبية الصوتية هيليت توأهم املتغريات ا

        .)الوحدات الصوتية(الفونيمات  -

        .الصيغ الصوتية املوحية -

   .)قافية الصدارة ، نظم التقفية(القافية و  الوزن العروضي -

  .الصويت للوحدات الصوتيةالسياق  -

  .اجلانب البالغيو  اجلانب النحوي -

                                  

  15، صم2002ار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط، ، داألسلوبية الصوتية، حممد الصاحل الضالع - 1
  .100، ص، األسلوبية الرؤية والتطبيقيوسف أبو العدوس :ينظر - 2
عني للدراسات والبحوث اإلنسانية ، في النص األدبي، دراسات أسلوبية إحصائية، سعد مصلوح: ينظر - 3

 . 29،30، صم1993، 1طالقاهرة، مصر، ، واالجتماعية
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  : مستويات التحليل األسلوبي -4-2

لة لبعضها البعض وهو ما يشتمل التحليل األسلويب على ثالثة مستويات متتابعة ومكمّ 

فيه قة للنص املراد حتليله ورصد جمموعة من الظواهر األسلوبية املوجودة يستدعي أوال قراءة معمّ 

 :مثل مستويات التحليل األسلويب يف، وتتعلى مجيع املستويات

  : المستوى الصوتي –4-2-1

واليت تؤثر بشكل ، صوتية اليت خترج عن النمط العاديا املستوى يدرس األمناط الهذ       

عدين الفكري واملادة الصوتية تكمن فيها الطاقة التعبريية ذات البُ  « ،الفت يف األسلوب

والعاطفي وإذا ما وافقت املادة الصوتية مع اإلحياءات العاطفية املنبعثة من مكامنها لتطفو على 

فإن فاعلية الكشف ، يف الرتكيب اللغوي املتمثلة لغويةالادة املمع لتتناسق  ،سطح الكلمة

 1»ف ـــضم التقومي باإلضافة إىل الوصعبري القار تزداد لتشمل دائرة أوسع تاألسلويب للتّ 

يقتضي أوال معرفة  وهو ،األسلوبية يف عملية التحليل املستوياتواملستوى الصويت هو أول 

ه إىل رصد الظواهر اخلارجة عن النمط ، وبعد ذلك يتوجّ  اللغة العاديةخلصائص الصوتية يفا

  .عتاد والبحث يف دالال�ا العميقةامل

   :المستوى التركيبي – 4-2-2

األديب وعالقتها  نة لرتاكيب النصز هذا املستوى على دراسة الوحدات اللغوية املكوّ يركّ        

ا يف جمال البحث األسلويب عن ا هام� املستوى عنصرً واألسلوبية ترى يف هذا  ،ببعضها البعض

 وميكن تقسيمه إىل صريف وحنوي ،وب مبدع ما عن غريه من املبدعنيأهم املالمح اليت متيز أسل

صل بالقدرات التعبريية الكامنة يف الكلمة الواحدة، فمثال تكتسب فاألسلوبية الصرفية تتّ  «

                                  

  . 100،101، صم س، األسلوبية الرؤية والتطبيق،  سيوسف أبو العدو  - 1
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غريها من الصيغ دالالت أسلوبية جديدة يف سياق صيغ التصغري والتحقري واهلزل والسخرية و 

ألن تقدمي  ،ل اجلملة وقصرها وأركان الرتكيبهو يدرس طو ف ى النحويو ، بينما املست1»تعبريي 

ى ذلك إىل دراسة وظائف اجلمل متتّبعا وهو يتعدّ  ،ي إىل تغيري الداللةعنصر أو تأخريه يؤدّ 

  .ذلك يف إطار النص ورودها بكثرة وكلّ اجلملة البارزة ليؤكد ويبّني دالال�ا وسبب 

، وطبقوا ا ودالال�ا احلقيقية وا�ازيةموا أمناطها وأركا�فقدّ  ،قاد بدراسة اجلملةوقد اهتم النّ 

 لب إىل جمموعة من العناصر لعلّ اغه يف الراسة تتوجّ ، وهذه الدّ نصوصذلك على العديد من ال

وابط املستعملة باختالف ، وكذا دراسة الرّ أبرزها دراسة طول اجلملة وقصرها، ودراسة أركا�ا

وحذف للعناصر وما يشهده من تقدمي وتأخري ) الرتكيب(أنواعها، مث دراسة ترتيب اجلملة 

رى اليت يشملها ب عليه من تغيري يف دالالت املعىن وغريها من النقاط األخوما يرتتّ اإلسنادية 

  .ملستوى الرتكييبا

   :المستوى الداللي – 4-2-3

ف ويظهر جمال دراسته يف اتصاله الوثيق بالصوتيات والصر  ،وهو آخر البىن األسلوبية       

ويدرس أيضا الصورة  ،عه بالضرورة داللة عليهلصوت تتبَ فا ،حيث يكون هناك تداخل بني الكل

إىل البحث يف املعجم الشعري الذي استعمله ، باإلضافة جانيب البيان البديعواملعىن من خالل 

، ويعترب املستوى الداليل حوصلة مشرتكةت أمناط املبدع وما يرتتب عليه من حقول داللية ذا

، فهو بذلك فيد من النتائج اليت ظهرت فيهماللمستويني السابقني ألنه ال ينفصل عنها ويست

تسّرت خلف البنية تأويالت املمكنة اليت تقصد الوصول إىل اليغوص يف البحث يف البنية العميقة 

  .اللغوية للخطاب

                                  

 . 30صم س ، ، األسلوبية، الرؤية والتطبيق، يوسف أبو العدوس - 1
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  :ماهية الشعر الشعبي –5

، وقبل التعريف بالشعر ن أشكال التعبري يف األدب الشعيبيعترب الشعر الشعيب شكال م

دت اآلراء وتباينت حول ماهيته ، والذي تعدّ ب علينا أن نُعّرف باألدب الشعيبجالشعيب وَ 

، ولكن يبقى اإلمجاع على أنه مرآة الشعب ووسيلة للتعبري عن مهومه وأفراحه وحتديد مفهومه

  .ومشاعره وأحاسيسه وآالمه وآماله

 )أدب(: ب من لفظني اثنني مهامصطلح األدب الشعيب مركّ  :مفهوم األدب الشعبي -5-1

تمع ألنه ل قيمة ثقافية ومجالية يف ا� عن الكالم الذي ميثّ يعّرب  « )أدب(، فلفظة )شعيب( و

 )شعيب(، أما لفظ ن حيث الشكل واملضمون على السواءيرقى على لغة التواصل العادي م

  .1»وهو مقابل لفظ رمسي أو خنبوي ، تهأنه من إنتاج الشعب وملكيّ فيعين 

عترب من إنتاجه ألنه يُ  ،جاءت لتخصيص كلمة األدب) شعيب(كلمة   إنّ وميكننا القول 

خلص من الذاتية ويذوب يف اجلماعة، حيث تقول اجلماعة فيت عن روح ، فهو يعّرب وملكيته

»بع من الوعي والالشعور اجلماعي إن األدب الشعيب ين «: نبيلة إبراهيم
2

.  

  3:ثة اجتاهات رئيسية، وميكن أن جنملها يف ثالب الشعيب األدمفهوم دت حتديدات وقد تعدّ 

جمتمع من ا�تمعات هو  أليّ  يرى أصحاب هذا الرأي أن األدب الشعيب: االتجاه األول *

، وبالتايل فهذا التعريف عن جيل أدب عاميتها التقليدي الشفاهي جمهول املؤلف املتوارث جيال

  : يقوم على أربعة عناصر أساسية هي

                                  

 .9، دت، ص2مطبعة صخري، الوادي، اجلزائر، ط، األدب الشعبي، الدرس والتطبيق ،أمحد زغب - 1
 03م، ص1981دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،دط، ، أشكال التعبير في األدب الشعبي، نبيلة إبراهيم - 2
  .10،11، صم س، األدب الشعبي، الدرس والتطبيق ، أمحد زغب :ينظر - 3



 مفاهيم أساسية حول الشعر الشعبي واألسلوبية                    الفصل األول 

55 

 

  .)املعياري(رمسي الفصيح األدب الشعيب عامي اللفظ مقابل ال -

  .املعاصرنشأة مقابل األدب الرمسي األدب الشعيب تقليدي ال -

  .فاهي مقابل األدب الرمسي الكتايباألدب الشعيب ش -

  .مقابل األدب الرمسي معروف املؤلفاألدب الشعيب جمهول املؤلف  -

ق مساحته ، وضيّ مفهوم األدب الشعيب علىحصارا  واملالحظ يف هذا التعريف أنه فرض      

  .الفكرية والثقافية

، حيث يعتربون أن األدب الشعيب أي بوسيلة التعبرييهتم أصحاب هذا الرّ : االتجاه الثاني* 

 على عنصر واحد وهو اللغة العاميةزوا ركّ  وبالتايل، ألي أمة من األمم هو أدب عاميتها

، فهذا التعريف هو أحادي اليت اعتمدها التعريف األول واملالحظ هنا هو إسقاط العناصر

  .نظرة ألنه فصل الشكل على املضمونال

ارتبط هو ذلك األدب الذي  «يرى أصحاب هذا الرأي أن األدب الشعيب : الثاالتجاه الث* 

  .1»ارتباطا عضويا بقضايا ومشاكل وآمال وآالم اجلماهري الشعبية 

 ، وسواء كان تقليديا أو معاصرا ، أو كان شفاهيا أو مكتوبافسواء كان عاميا أو فصيحا      

ابت بثبات الشعب ، وهو العنصر الثّ أو كان جمهول املؤلف أو معلومه، فاألهم هو املضمون

، ويبدو أن هذا التعريف أمشل من التعريفني ةا العناصر األخرى فهي متغريّ ، أمّ وقضاياه ومهومه

لك رب بذ، واعتَ املتغرية السابقني ألنه اهتم باملوضوع املتناول دون النظر إىل العناصر األخرى

 .ضوعه دون النظر إىل شكله اخلارجياألدب الشعيب مرتبط مبو 

                                  

 .10، صم1998، 1ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط، األدب الشعبي بين النظرية والتطبيق،  حممد سعيدي - 1
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  : الشعر الشعبي مفهوم –5-2

وهو خيضع لشروط ومعايري يف بناء القصيدة  ،من الشعر العريب الشعر الشعيب جزءٌ 

وخيضع  ،من إيقاع وموسيقى يقع يف املسمعما  إىل إضافة والوزن والروير القافية تشرتط توفّ 

أن للشعر العريب  ومثلما ،أدبيا على مستوى الشكل واملضمون جتعل منه عمال دةألنساق حمدّ 

تقريبا  ضوعاتشعر الشعيب نفس األغراض واملو إن للف ،دةتعدّ الفصيح أغراضا وموضوعات م

الشعر الديين ، كما جند فيه لرثاء واملديح وغريها من األغراضالغزل والفخر وافنجد فيه 

  .املوضوعاتمن واالجتماعي والسياسي واإلصالحي وغريها 

والدارس للشعر الشعيب  ،ياتهد مسمّ دت تعريفات الشعر الشعيب نظرا لتعدّ ولقد تعدّ 

رد بعض التعريفات والتعليق حاول هنا سنوس ،دقيقشامل و يصعب عليه الوصول إىل تعريف 

  . وتعريف كل منها على حداياته ق لذكر مسمّ تطرّ نمث بعدها س ،عليها

هجوما من أول   يهجم شعراؤه «: فيقول غري املعّربوصفا للشعر  ابن خلدونم لنا يقدّ 

 يف حركات األعراب أما أساليبه وفنونه فهي ال ختتلف عن الفصيح إال ،كالمهم دون مقدمات

والشعر الفصيح فابن خلدون يذكر بأن االختالف الوحيد بني الشعر الشعيب ، 1»أواخر الكلم

صف الشعر الشعيب بأنه يتميز بالعفوية اليت يكما   ،الكلمات يكمن يف احلركات اإلعرابية أواخر

  .دة حتكمهوابط أو مناهج علمية حمدّ بعها الشاعر الشعيب دون ضيتّ 

ا يف موضوعه مسَّ كل أفراد جنس أديب إذا كان عام� « وهناك من يعترب الشعر الشعيب بأنه

وما  ،2»كل فرد بأنه موضوعه الشخصي الذي يهّمه وحده قبل أي شخص  حيسّ حبيث  ،األمة

                                  

 .528، صم س، المقدمة ،ابن خلدون - 1
" ديوان مغذي األرواح ومسلي األشباح " القصيدة العامية النزعة الثورية وأساليبها الفنية في شليب فاطمة الزهراء،  - 2

 .2، ص2006/2007، مذكرة ماجستري، جامعة احلاج خلضر باتنة، للتومي الحاج سعيدان أنموذجا
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الشعب ويكون قريبا منه ليعّرب عن فئات نستنتجه من هذا التعريف أن الشعر الشعيب ميس كل 

  .وكذلك الفصيح ،مشاعره وأحاسيسه وأغراضه وحاجياته النفسية واالجتماعية

إال بعد أن فسدت اللغة العربية ودخلها  ويرى بعض الدارسني أن الشعر الشعيب ما ظهر

 الّتلي بن الشيخ ومنهم ،وابتعد الناس عن الفصحى اللحن وانتشرت العامية انتشارا واسعا

 منظوم من بيئة شعبه بلهجة عامية طلق على كل كالمإن الشعر الشعيب يُ  «: الذي يقول

ن جيل عن طريق ثا جيال عمتوار  ،التعبري عن وجدان الشعب وأمانيه تضمنت نصوصه

، فهو 1»ه مثل املتلقي ما بصورة أو بأخرى مثليا وقد يكون متعلِّ مِّ وقائله قد يكون أُ  ،املشافهة

  .قا بقضايا الشعبر اللغة العامية وأن يكون املوضوع متعلّ يربط هنا بني وجوب توفّ 

وفقا الختالف املناطق  إىل اختالف اللهجاتيف تعريف الشعر الشعيب شري وهناك من ي

فن من الفنون األدبية يعّرب به الّناظم عن حالة فردية أو مأساة  «: أنه، حيث اجلغرافية

    .2»اجتماعية بلهجة خاصة توحي إىل رقعة جغرافية ما 

  االنتشار وجلب اهتمام الناس بهز بالقوة يفأن الشعر الشعيب يتميّ  وجيب أن نشري إىل

فهو  ،ه عن مهومهم وتطلعا�م دون تعقيدلعفويته وبساطة لغته وتعبري ورمبا يعود سبب ذلك 

عرف بني الناس وينتشر لتعبريه عن أحواهلم اليومية إن الشعر الشعيب يُ  « ،صورة حقيقية هلم

فات املبدعني من شعراء العامية واملالحظ أن مؤلّ ...  ،هم يف مناسبا�م العامة والوطنيةومهوم

 والتاريخ واملواقف الوطنية ،واحلياة ومشاكلها وقيمه إىل اإلنسان تدّ ن نظرة مشولية متتتضمّ 

رهم واالهتمام بآثا ،رحالت الوطنية والعلمية والفكريةومتجيد ال ،واالرتباط باألرض والطبيعة

                                  

 .395، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر،ص)1830،1954(ي الثورةدور الشعر الشعبي ف، التلي بن الشيخ -  1
دط، اجلزائر، الرابطة الوطنية لألدب الشعيب، ،  ونداءات الحداثة بين الهوية المحلية الشعر الشعبي  ،نبيلة سنجاق - 2

 . 133دت، ص
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فيها مجيعها مع الشعراء  شاركتي اليت ال للفنون األدبية األخرىإغفدون  ،وبطوال�م ومؤلفا�م

  .1»النخب 

فهو  ،أسباب اهتمام اجلماهري بالشعر الشعيب واإلقبال عليه ى لنا بوضوحيتجلّ ومن هنا 

ومتّكن من الصمود ومسايرة  ،هو مهزة وصل بينهم وبني ماضيهمو  ،رة األجيال املتعاقبةيعترب ذاك

 ليدهاربزا قيمها وعادا�ا وتقاال تارخيها وبطوال�ا ومُ األجيال املتعاقبة وواكبها عرب الزمن مسجّ 

   .فهو لسان اجلماعة

  : مسميات الشعر الشعبي -5-3

جب أن نشري و  هاستكماال لتحديد مفهوم، و الشعر الشعيب العديد من املسمياتعرف 

ربز ويُ  ،ليت يُعربَّ �ا عن الشعر الشعيبفهناك العديد من التسميات ا ،إىل اختالف املصطلحات

باختالف اإلطالق الذي شاع استعماله ....  «: اختالف التسميات يف قوله التلي بن الشيخ

 وسوف نتطرق ،2»ح أو ذاك يف البيئة احمللية أو حسب اجتهاد الباحث واختياره هلذا املصطل

  .�امع التعريف  هذه املسميات إىل أبرز هنا

أما الشعر امللحون الذي  «: يف قوله المرزوقيمحمد ه يعرفّ  :الشعر الملحون –5-3-1

عنه اليوم فهو أعم من الشعر الشعيب إذ يشتمل كل شعر منظوم بالعامية سواء  نريد أن نتحدث 

وسواء دخل يف حياة  ،له وسواء روي من الكتب أو مشافهةكان معروف املؤلف أو جمهو 

وعليه فوصف الشعر امللحون أوىل من  ،لكا للشعب أو كان من شعر اخلواصالشعب فأصبح مُ 

فكان  ،وقد ينصرف إىل نسبته للعامية ،مة إىل عامية لغتهنصرف معىن الكلوصفه بالعامي فقد ي

                                  

  .168، صم س ،ونداءات الحداثة بين الهوية المحلية الشعر الشعبي ، نبيلة سنجاق - 1
  .365، ص م س، )1954 – 1830(دور الشعر الشعبي في الثورة ،  التلي بن الشيخ - 2
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ن تسمية امللحون أمشل من عترب أ، حيث يَ 1»حون َمبعدا له من هذه االحتماالتوصفه باملل

   .الشعيب من جهة، وأبعد للُّبس من جهة ثانية

هو ن الفرق بينه وبينها فإ ،بةامللحون تقليد للقصيدة املعرّ  أن عبد اهللا الركيبيويرى 

  2راب والقواعد اللغوية املعروفة راع اإلعمل يُ  اإذ ،فهو إذن من حلن يلحن يف الكالم، اإلعراب

اعترب الشعر امللحون  المرزوقيإىل حد كبري ألن  المرزوقيوافق رأي  الركيبيوهنا نالحظ أن 

  معربةالعربية الفصيحة بلهجة غريطق باللغة هو النّ  «ويقصد باللحن  ،أمشل من الشعر الشعيب

ورود ألفاظ الفصيح املعربة يف هذا ف ،3»اب املعروفة يف العربية الفصحى أعين خمالفة قواعد اإلعر 

  .عيباية يف األدب الرمسي بنفس القدر الذي يعترب فيه ورود ألفاظ عام ،عيبا الشعر تعدّ 

الّسطحية  ب عليه البساطة والعامية واللَّكنةغلُ جند هذا الشعر تَ  :الشعر العاّمي – 5-3-2

والّتسرع ألن املقصود منه ليس التفّنن يف األداء ولكن تبليغ املعاين اليت يريدها أصحابه يف 

الشعر الذي ميتلكه الفرد  «بأنه  نبيلة إبراهيمعرفه وتُ  ،كل شعري مبسَّط ُخياطب به العوامش

  .4»وهو اخلاص به ،الواحد

م لنا ويقدّ  ،ليت انتشرت عرب التاريخ العريب وهناك الكثري من األنواع الشعرية العامية ا      

وقوة ، ليت إعرا�ا حلن وفصاحتها َلْكنٌ هي الفنون ا «وصفا لذلك يف قوله  صفي الدين الحّلي

يتجّدد ُحسنها إذا زادت  ،وصّحة اللفظ �ا ِسقام ،حالل اإلعراب �ا حرام، لفظها َوَهنٌ 

واألدىن املرتفع فهي السهل املمتنع ، صنعتها إذا أودعت من النحو صناعةوتضعف ، عةخال

فإن ُكلِّف البليغ منها فن�ا  ،وأصبح سهلها على البلغاء يعتاص ،طاملا أعيت �ا العواُم اخلواص

                                  

 .51، صم1967، 5الدار التونسية للنشر، تونس، ط، األدب الشعبي في تونس، حممد املرزوقي - 1
 .375م س، ص، )1954 – 1830(دور الشعر الشعبي في الثورة  التلي بن الشيخ، - 2
 .52، ص م س، األدب الشعبي في تونس ، حممد املرزوقي - 3
 .77ص ،م س، الشعبي أشكال التعبير في األدب نبيلة إبراهيم،- 4



 مفاهيم أساسية حول الشعر الشعبي واألسلوبية                    الفصل األول 

60 

 

والشعر العامي من الفنون العامية اليت حتدث عنها  ،1»سيغهغه وال يتجرَّعه وال يكاد يُ سيتراه يُ 

وهذا الشعر  ،سم بالبساطة والعفويةلقواعد إعرابية وتتّ حيث أ�ا ال ختضع  ،يف قوله هذا الحلِّي

  .يعجب البعض ولكن شعبيته تقتصر على فئات من الناس دون غريها

حيث حصرها بعض  ،لنقاش واجلدلوتبقى هذه التسمية من القضايا اليت كثر حوهلا ا

خر يف حني يعمِّمها البعض اآل ،ضع النطق على خالف مواضع اإلعرابالدارسني يف موا

صورها الفنية  ،قوافيها ،حبورها ،أشكاهلا ،نوعها(من حيث لتشمل كل ما يتعلق بالقصيدة 

  ).وبناؤها وغري ذلك 

من بني املصطلحات اليت أطلقت على الشعر الشعيب جند  :شعر األعراب – 5-3-3

وهذه التسمية يف األرجح صادرة عن أهل احلواضر حبيث أ�م كانوا  ،شعر األعرابمصطلح 

وقد ورد هذا املصطلح يف كتاب  ،ب باجلالفة وغلظة الطبع واخلشونةنعتون عادة األعرايَ 

  .ابن خلدونوقد أخذه عن  المرزوقي

له يف املشرق مصطلح ورمبا يقاب، ب بين هالل وسليم يف بالد املغرببه أعرا صّ وقد خُ       

وبفعل  ،وغريهم ت قبائل بين هالل وسليمقرّ است « المرزوقييقول ، حيث الشعر النبطي

  يف احلواضر حيث النخبة املثقفةإال ،الرببر مل يبق مكان للشعر الفصيحاختالط األعراب ب

شعرهم يدوَّن  لكن ،ملخاطبة رجال احلكومة واملثقفني فو�افاألعراب يعرفون الفصحى ويتكلّ 

  .، وهلذا جاءت التسمية لرتتبط باألعراب2»بلهجتهم احمللية 

                                  

القاهرة، ، حسني نصار، اهليئة العامة املصرية للكتاب: تح، ،  العاطل الحالي والمرخص الغاليصفي الدين احلّلي - 1

 .10، صم1971، مصر
 .77، صم س، األدب الشعبي في تونس، حممد املرزوقي - 2
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يب، وما يعرف من بني التسميات اليت تطلق على الشعر الشع يعترب الزجل: الزجل – 5-3-4

من ابتكار أهل األندلس، وقد ارتبط بالغناء والطرب وقد غدا اسم الزجل يطلق أنه عن الزجل 

بالعامية احمللية على الرغم من بُعد هذه األلوان شكال على كل ألوان الشعر الشعيب اليت تنظم 

  .1ندلسي الذي مل يعد يُنظمومضمونا عن الزجل األ

حيث ذكر بعض الباحثني يف األدب الشعيب أن اهلجرة األندلسية أثرت يف الشعر الشعيب       

ودون مراعاة  ليت تنظم هي األخرى بلهجة عاميةيف املغرب األقصى واجلزائر عن طريق األزجال ا

ى والعامية وتلتزم ببعض ح، وإذا كانت املوشحات خليط بني الفصد النحوية والصرفيةالقواع

  .م  الشعراء الشعبيون به وقّلدوه، ومن مث اهتفإن األزجال شعر عامي حمض، القواعد

وهو  ،حىت الساعة يف دول اخلليج العريب هذا املصطلح سائدُ  :الشعر النبطي – 5-3-5

عر من نشأة الشرا عن ز ونشأ متأخّ  ،عيب بصفة عامة والبدوي بصفة خاصة عن الشعر الشيعّرب 

حيث مرَّ  ،وذلك نظرا النعزال البوادي العربية وبعدها عن التأثر باألعاجم ،العامي يف احلواضر

   .هذا الشعر بأربع مراحل

ب إىل ألسنة أما الثانية فقد بدأ اللحن يتسرّ  ،احتفظ بالفصاحة والسليقة السليمةاألوىل        

 زات الشعر العاميل تدرجييا مميّ البدو فظهر بعض اللحن يف كالمهم وأشعارهم وبدأت تتشكّ 

ز شعر أما املرحلة الثالثة فقد عرفت بدء متيّ  ،بالقوالب العروضية للشعر الفصيحمع االحتفاظ 

أ من أواخر ويف املرحلة الرابعة واألخرية واليت تبد ،و عن الشعر الفصيح شكال ومضموناالبد

 املساحات اليت كان يشغلها الفصيح فاملالحظ احتالل الشعر العامي كل ،القرن الرابع للهجرة

  : بعض املواقع اليت حتمل هذا االسموخبصوص التسمية فقالوا نسبة إىل 

                                  

 .382، صس م، )1954 – 1830(دور الشعر الشعبي في الثورة  التلي بن الشيخ، -1
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  .جبل بطريق مكة: النبطاء - قرية بالبحرين: نبطاء - ضواحي املدينة: وادي النبط -

منهم وهناك من نسب هذا الشعر إىل أنباط العراق و : املؤكد أن كل هاته املواقع بدويةو 

  .1ومن هنا كانت تسميته بالنبطي ،من نسبه إىل أنباط البرتاء

الشعر النبطي من الشعر  طاستنبا «وهناك من ذهب إىل أن أصل التسمية تعود إىل 

وهذا عائد إىل أن القبائل العربية  ،2»نبطي ألنه مشتق من الشعر العريبي بالومسّ  ،العريب

   .ينظمون أشعارهم بلهجة القبيلة اابتعدت كذلك  عن لغتها الفصحى وأصبح شعراؤه

 .فتسمية النبطي من املسميات اليت عرفها الشعر الشعيب خاصة مبنطقة اخلليج العريب

 :نشأة الشعر الشعبي - 5-4

 ،ويف اجلزائر خصوصانشأة القصيدة الشعبية يف الوطن العريب عموما  يفاختلف الباحثون 

عموما هو اختالط العرب األقحاح يف مرحلة أهم األسباب يف نشوء اللحن يف الكالم  ولعلّ 

              .يؤثر على عملية إيصال املعىن ففقدان احلركات ال ،وحات اإلسالمية وبعدها باألعاجمالفت

حيث كانت  ،إىل ظهور اللحن على ألسنة العربومن هنا فإن نشأة الشعر الشعيب يعود 

  .ج من الفصيح إىل العاميرّ وتد ،نشأة طبيعية نشأته

أما على صعيد  «: سبب آخر إىل هذه اآلراء فيقول نمر سرحانويضيف الباحث 

فلقد أصبحت هناك طبقة غريبة  ،قتصادي والسياسياالجتماعي واال وسائل اإلنتاج واملركز

ومل تكن  ،هامش احلياة وتشكل عاّمة الشعب حاكمه  وطبقات من الفقراء واملوايل تعيش على

                                  

 . خمطوط، أنطولوجيا الشعر الشعبي، أكثر من مائة شاعر من وادي سوف، أمحد زغب :ينظر - 1
، مذكرة ماجستري، جامعة تيزي وزو، دراسة أثنوغرافية: الشعر الشعبي في منطقة سور الغزالن يوسف العاريف، - 2

 .  50، صم2011/2012
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ق يف صّحة الّلغة حبكم وضعّيتها وبساطة حيا�ا وانصرافها إىل اجلري هذه الطبقة لتعبأ بالتدقي

ذا وه ،1»تماعية وبدأ ظهور األدب الشعيب وراء لقمة العيش وهنا ظهرت الفوارق الّلغوية واالج

يتمّثل يف ظهور طبقتني اجتماعيتني متباينتني إثر الفتوحات  ،الّسبب سياسي أكثر منه ثقايف

فأصحاب  ،مبشاكلها ومشاغلها واهتماما�ا منهما حيا�ا اخلاصة �ا اإلسالمية ولكل طبقة

ر أدب شعيب موازي وذلك أّدى إىل ظهو  ،مبا هو أهم من التدقيق يف اللغةالطبقة الثانية انشغلوا 

  .لألدب الرمسي

والرأي الغالب هو أن القصيدة  ،دت اآلراء يف نشأتهئري فلقد تعدّ اجلزاالشعيب أما الشعر 

محمد البشير ويشري  ،ات احلملة اهلاللية على اجلزائرة واحدة من إنتاجات أو مثر الّشعبي

ر الشعر واالنتقال به من الذي علمناه وحفظناه يف مبدأ تطوّ  «: ىل ذلك يف قولهإ اإلبراهيمي

وهي تشمل  ،ئل عهد حلول اهلالليني بأفريقياكان يرجع إىل أوا  ،اللغة الفصحى إىل اللغة العامية

 2»ما نسميه اليوم باجلزائر إىل حيث انتهت الغارة اهلاللية تقريبا من مدينة تلمسانتونس و 

اجلزائر جاء مع الفتح  هذا الرأي القائل بأن الشعر الشعيب يف الّتلي بن الشيخويؤكد 

بالنسبة للجزائر ميكن القول  « :فيقولباختالف هلجا�م وانتشر مع جميء اهلالليني  ،اإلسالمي

جميء  بعدمث انتشر بصورة قوية وواضحة  ،ب جاء مع الفتح اإلسالميبأن الشعر غري املعرّ 

 ر حاملني معهم هلجا�م املتعددةإىل اجلزائ) هـــــ1047–460(يف الفرتة املمتدة ما بني  اهلالليني

ر بصورة جلّية اعرتف �ا الكثري من حيث تغلغلوا يف األوساط الشعبية وسامهوا يف تعريب اجلزائ

  .3» مثرة من مثار الثقافة العربية الدارسني حبيث أصبح األدب الشعيب منذ ذلك الوقت

                                  

 .317م، ص1989دار الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينية، دط، ، موسوعة الفلكلور الفلسطيني، منر سرحان - 1
، شركة دار األمة، عثمان سعدي: تح ،التراث الشعبي والشعر الملحون في الجزائر براهيمي،حممد البشري اإل - 2

  .25ص ،م2010، 1ط ،اجلزائر
 .391، صم س ،)1945 – 1830(دور الشعر الشعبي في الثورة ، التلي بن الشيخ - 3



 مفاهيم أساسية حول الشعر الشعبي واألسلوبية                    الفصل األول 

64 

 

رب الذي يرى بأن الشعر الشعيب ظهر يف بلدان املغو  ،أيضا المرزوقيوهذا الرأي ذكره 

قافية يف املغرب العريب ة والثفكان هلم أثر كبري على احلياة الفكري، العريب بعد استقرار اهلالليني

ب البالد بهم على أفريقيا وانتشارهم يف مناكبها عرَّ وكثرة هؤالء األعراب وتغلّ  « :حيث يقول

فسادت لغتهم وانتشر  ،العنصر الرببري األصيل يف العنصر العريب الـُمتغلِّب -أو كاد  –وأذاب 

كان للشعر الفصيح إال يف احلواضر م –بعد حنو قرن من استقرارهم بالبالد  –شعرهم ومل يبق 

  .، وبالتايل انتشر الشعر الشعيب1»يث توجد الثقافة ودواليب احلكم ح

 إىل منتصف القرن اخلامس هجري مع دخول اهلالليني إىل أفريقيا ه النشأةهذ رجعهو يُ و 

القرن جة قبل منتصف لشعر منظوم باللغة العامية الدار  ا يرتك لنا التاريخ أثر مل«: حيث يقول

ل شعر شعيب احتفظت لنا به وأوّ  ،هـــ 443ل الزحفة اهلاللية سنة أي قب ،اخلامس هجري

  : احلفصي وهيالكتب هو مقطوعة واحدة كان يتغّىن �ا بائع الّتمر يف العهد 

  ــة         من بالد بعيــــــــــــد ــــــغربوك اجلمال يا حفصــ               

  .2»من سلجماسة ومن قفصة         وبالد اجلريــــــــــــد                

ية وهذا هناك رأي آخر ال ميكننا إغفاله يرى بوجود شعر شعيب سابق للزحفة اهلاللو 

من يذهب وهناك  ، املعتقدات بعد الفتح اإلسالميالثقافة اجلديدة وتغّري  الشعر مهُِّش نظرا لغلبة

إن القصيدة الشعبية اجلزائرية كانت قبل االحتالل الروماين بلهجة  «قوله إىل أبعد من ذلك ب

   .joucef deba rimi( «3( جوزيف ديبا ريميبربرية حسب العامل الفرنسي 

                                  

 . 54، صم س، األدب الشعبي في تونس، حممد املرزوقي - 1
 .57،58، ص نفسه - 2
فالدمير " مقال : ، نقال عنم سمذكرة ماجستري، ، الشعر الشعبي في منطقة صور الغزالن يوسف العاريف، - 3

 .53، ص 76 ، عا�اهد األسبوعيجريدة ، سكورويوغانوف
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أصول الشعر الشعيب اجلزائري  «حيث يعترب أن  هذا الرأي عبد الحميد بورايوويؤكد 

تمال ثبوت هذا الرأي إىل اح التلي بن الشيخكما يشري ،  1» تعود إىل األشعار األمازيغية

 والبدّ  ، سابقة هلجرة القبائل اهلالليةبينما مل نعثر على نصوص من الشعر الشعيب ...«: فيقول

وما نستطيع أن نقوله يف هذا ا�ال هو جمرد  ،هلذه الظاهرة أسبا�ا وعواملها أن يكون

  .2»هذا تبقى هذه االحتماالت واردة  عن احلقيقة بصورة قطعية ومع عّرب احتماالت ال تُ 

ورمبا يعود سبب انقراض الشعر الشعيب الذي كان موجودا قبل القرن اخلامس اهلجري  

وكذا فأن الغالب  ،فأصبحت حياة جديدة بصبغة إسالمية ،دخول اإلسالم وصبغه للحياةل

  .ما يفرض ثقافته على املغلوب دائما

  :)والموضوعاتاألغراض (الشعر الشعبي بمنطقة سوف  -5-5

مكانة عالية وذلك ملا له من  ،ارزا من مظاهر األدب الشعيب ميّثل الشعر الشعيب مظهرا ب

 عاتاج وتنوّ وقد عرف الشعر الشعيب مبنطقة سوف غزارة كبرية يف النّ ، وسط اجلماعة الشعبية

ة للبيئة آة عاكس، فهو مر يف األوساط الشعبية عظيماوانتشارا  واملوضوعاتيف األغراض  واسعا

  .آلمال وتطلعات اجلماهري الشعبية وحامل اليت يعيش فيها الشاعر

زءا من بالرتاث الشعيب عموما والشعر خصوصا واعتربوه ج الشعبيون  الشعراءولقد تغّىن  

 الساسي حماديفهذا الشاعر  على اعتبار أنه ناطق باسم الشعب، اهلوية الثقافية للمنطقة،

  :بقولهيشري إىل عراقة الشعر الشعيب 

                                  

  .20م، ص2007جلزائر، دط، ، ادار القصبة للنشر، الجزائرياألدب الشعبي عبد احلميد بورايو،  - 1
م، 1999املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ، منطلقات التفكير في األدب الشعبي الجزائري، التلي بن الشيخ - 2

 .23،24ص
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  :امعنيه يف السّ ري القصيدة جند الشاعر يشري إىل غزارة الشعر الشعيب باملنطقة وقوة تأثنفس ويف 

   

  :أفراحه وأحزانهفيواكب  ،ة مجيلة عن لسان الشعب بصور والشاعر هو املعّرب 

فقد عرف تنّوعا كبريا يف  ةصورة ا�تمع الظاهر  ميثل مبنطقة سوف ومبا أّن الشعر الشعيب

فنجد  ،كثريا عن ما عرفه الشعر الفصيح   واليت ال ختتلف ،اليت تناوهلا  واملوضوعاتاألغراض 

ي وجند الشعر االجتماع ،من األغراضوالرثاء والفخر واملديح وغريها  يف الشعر الشعيب الغزل

                                  

 .120، صم س، الساسي حمادي، حياته ومختارات من شعرهمحادي حممد نافع، ، ي حممد الصاحلبن عل - 1
  .نفسه - 2

 ــــادم أجــــدادنا وآبانـــــــــمن أقدم ق    يف الواد عدنا الشعر �وى أوزانه    « 

نَ  ـــــوْلَناــِمن أَْقَدم قِــــــدم ُأصُ   ــدنا أََدبـْنَـــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــِيف الــــــــَواد ِعـــــ   ـــــاِوْنَسبـْ

نَ  ِمْن قَبل أَلفْ   ــــهْزَمانَـــُحتُْفــْظ أَْقــــــَواْل اجلِيْل فَاْت   ــاْحَســـاْب لِيْه ْحِسبـْ

نَـــــطُــــــوْل ُعِمْرنَا ْمَع شِ   1»ــــهْمَكـــانْز ـا ِعْنَدْه أََعــنَــُلوبْـ ْـ ڤِيف   ـــاعِـــــْرنَا تْـَناَسبـْ

َهايِــــــــــْل أَْمطَاْر ْغزِيـــــــــــــَره  ِوْديَـــــــــــــــــاْن ِشعِــــــــــــْر ْكِثيـــــــــــــــــــــــــــَره «  َوَأْشَعــــــاْر تِتـْ

 تـُرَاثـَْنا َمــــــــْعُروْف طُــــــــــول ْزَمـــــانــــــــــــــه  َوْزنَــــــــــه ْوهلَِْجتَـــــــْه ْوتِْعِبيـــــــــــَره لِْلـــــــَوادْ 

  »2 اـــــــــــــــــَواْر ْحَذانَـــي جِ ـــِيف َوِطــنَّا وِاللِّ   ايلِّ َيِسْمَعـــــه يُوِجــــــْد ِمَدى تَْأثِيــــــــــــَره

لَــــــه السَّاِمْع ِمجِيْل الصُّـــــوَره  ه ُجــــــْمُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرهـــــــــــــــــــــيَِفــــــْهَمـــــــ  ْوِيْسَتِقبـْ

 ْمَواِكْب َحَياْة الشَِّعْب َعاْش ْحمَانَـــــه  ُكـــــْل ِجيْل الشِّعِــــــــــــــْر َأدَّى ُدورَهِيف  

 ـْه َوَأْحزَانَــــــه ــــــــُهوَّ اللِّي يُوِصْف َفرِْحت  الشَّاِعْر ْلَساْن الشَِّعْب َعاِرْف ُشورَه

 ــــــهَهى الصَّرَاَحــــــــــــــــاَعبـِّْر َعِليَها ْمبُْنتَـــــــ  َوأْفـــــــرَاَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــْه ــــــــــــْبتَــــــــــــــِيف َنكِ  

 ـــــــهــــــْرنَا  بِْلَسانَــــــــبِالصِِّدْق َعبـَّْر ِشعِـــ  ا َوالَّ ْسِنْني الرَّاَحـــــــهـَڤـْسَوى ِيف الشِّ 

   ـــاـــــــــــــوْه أَبـَْنانَــــــــــاِيل حيَِْفظُــــــــــــرَاْث غَ تُـــ  الـَمْلُحوْن ِعْدنَا َمِنْزَله وُمْطَراَحـــــــــــــــــــه
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عّرب عن جتربة عاشها الشاعر يُ وعموما فالشعر الشعيب  ،املوضوعاتا من والّديين والثوري وغريه

خفيف هادفًا بذلك للتّ ، أشعاره صادقا جّسده من خاللعاطفيا إحساسا فخّلفت يف نفسه 

  .سه ومواسا�ا والتعبري عن حالتهعن نف

أن األغراض اليت شغلت الشاعر الشعيب هي امتداد واضح  التلي بن الشيخيرى و 

د كل أغراض أن يقلّ  الشعيب استطاع الشاعر «: لألغراض اليت عرفها الشعر الفصيح، فيقول

ختالف الرؤية وتباين يف مع ا إخل،...، ومحاسة وغزال العريب مدحا، ورثاء، وهجاء الشعر

، إن مل نقل الشعر الشعيب بالبساطة والعفوية ، وحنن إذ نصفواختالف يف التصوير األسلوب 

فق مع بعض الدارسني يف اعتبار اإلطار الثقايف واحلضاري الذي السذاجة أحيانا فإننا ال نتّ 

 1»ر و ــــية والتصالرؤ ، مما يستدعي وحدة اعر الشعيب والشاعر املدرسي واحدينهل منه الش

  :تناوهلا الشعر الشعيب مبنطقة سوفاليت  واملوضوعاتونذكر هنا بعض األغراض 

، وموضوعه األساسي هو احلب غزل من األغراض الشعرية املعروفةيعترب ال: الغزل - 5-5-1

والغزل من األغراض الواسعة االنتشار يف الشعر الشعيب  ،عشق الذي يدور بني الرجل واملرأةوال

إن ا�تمعات يف اجلنوب عموما يغلب عليها طابع احلشمة واخلجل وهذا ما ، مث سوف مبنطقة

  .2جعل اخلوض يف شعر الغزل يعترب من الطابوهات، لذا بقي حكرا على اللقاءات الرجالية

فعندما  شعراء الذين نظموا يف هذا الغرض،رز المن أب إبراهيم بن سمينةويعترب الشاعر       

سعى ومل جيد سبيال للقائها،  وازداد شوقه وحنينه) مسعودة(دت املسافة بينه وبني حمبوبته بعُ 

  : قال، فن يعينه يف تبليغ سالمه حملبوبتهللبحث عن م

                                  

  .29،30، صم س ،منطلقات التفكير في األدب الشعبي الجزائري، التلي بن الشيخ - 1
م، 2017، 185، جملة احلداثة، بريوت، لبنان، عالغزل في الشعر الشعبي بالجنوب الجزائريعاشور سرقمة،  - 2

  .285ص
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يــْل بَــــلَّْغ َجمُْهــــ «  ـوَدهِسبَّاْي يُوِصْل َمْسعُ ى َعْن َيْشقَ   وَده  َال ِمــْن َداْر مجِْ

 يـْبَـــــرِّْد َعَضــــــاْي ِمن ِهلِيْب النَّـــــــــــارْ   ـــــــا  ـــــى َعَلى ِسبَّايَـــــــــُحمْـــــَتاْر ِمن ِيْشَقــ

 َلْفَكـــــــارْ ْونُْطُفـو َاْجرَاِحي ْوَهايْـــَضة   ــا  ــي اللِّي َعِليْه  ْغَنايَ ْويُوِصـــــْل َحِبيبِـ

 ْوَحـــــارِْم ِمَناْم اللِّيــــــــْل ِم لَّْشـــــــَفـــــــــــــارْ   ــــا   ــــــــــــاْد ْرَوايَـــــــَمْغبُــــــوْب ظَاِمــــــي ِولِْعبَـ

َلة نـَوَّايَــــــــا    1»ارْ ْوبَــْمَكرِْكَده لَــــــَره ِنِظيَفـــــــه ْڤـشَ   َعلَـــــى نـَْعت َبْكــــــــَره ْحمَــــجِّ

 خمّلفةً  أهلها عن شوقه وحنينه حملبوبته اليت غادرت رفقة يعّرب  عباس بوشهوةوهذا الشاعر 

  :فيقول، وراءها فراغا كبريا

 ْه ـــــاللِّيْل ْبِغْري ْهِجيَعـــ طُولْ   ـــــــَرهْ اتَــــْت َحايْـــــــِعينِــــــــي بَ  «

 ه ــــــاطَّوَّْح ِيف َشاْو التـِّْنِجيَعــــ  ـهْ ْرَحايـْلَــــــْڤ ْن َســـــاَعــــــْن مِ 

 ـــه ــــَمْهُمـــــوَده ُوْبَالْد ْوِسيَعــــــ  ــىبَّ الرِّيـــــــــــْح ْجرَايْــــــــــــــــــــَرهــــــــَغـ

 تـَبـَّْعتَـــــْه طُـــــــول التِّــْتِبيعــــــــــــــــهْ   نَايْــــــــــــــــَرهَع اللِّي ْخـــــــُدوَده 

  2»هْ ـاَي نـْبَـرِّْد ِيف اللِّيَعــْوِبْغنَـ  َصــــَهْد قـَْلبِــــــي ِيف ْضَمايـــْرَهْ 

رحيل ه الكبري بعد ملفينقل لنا معاناته الشديدة وأ لخضر بن السايح القدير أما الشاعر

مل تعد من  وتأثره الكبري �ذا الرحيل الذي ال يعرف له عودة قريبة، حيث أن حمبوبتهه تحبيب

  : نصيبه، فيقول

  رْ ـــــــِديـــاش نْ ـــــــــفَ ــيـــْب كِ ـــايِ ـــــال صَ     رَاحْ ــــــــــــــــجْ ـــــــــي لَ ـــــــــــو لِ ـــــــــفُ ـــــــطْ ــــــــنُ  «

  رْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــغِ ـــــــرَاح أدُّوه ال    احـــــــــــــــــــــبَ ــــشْ ـــْج لَ ــــــــــنِّ ـــــــــغَ ـــــى مْ ـــــلـــــع

  3»رـــــزِيـــــــعْ ـــــــتِّ ـــــــر الــــــــثـــــــــن كُ ـــــــــم    احـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــل صْ ــــــــــــرِّد كُ ــــــــــــــغَ ـــــــــنْ 

                                  

  .23، صم س، ديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 1
  .89، ص3م، ج2010، 1طالوادي، اجلزائر، ، مطبعة مزوار، الشعر الملحون بمنطقة سوفأعالم  أمحد زغب، - 2
 .39،40، ص م س ،أعالم الشعر الملحون بمنطقة سوف أمحد زغب، - 3
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وهّن ) الفرح(العرس عن إعجابه بالفتيات الاليت رآهن يف  أحمد اللبيكي الشاعر ويعّرب 

 جالسة مطأطأة رأسهاا ويسارا وهي اليت تعتمد على متايل رأس الفتاة ميين "الّنخ"يؤّدين رقصة 

حيث ينقل لنا الشاعر لوعته وعذابه، واصفا ، روفة عند أهل البادية يف األعراسعوهذه الرقصة م

   :بذلك حسنهن ومجاهلن، فيقول

  رْ ــــــــــــالنِّدايد ـــْڤـاْو عــــو شَ ـــْعَياد اللِّفُ     رْ ـــــِبدا الِفِنتْ ثَاي    رْ ـــــْن َله َحرَايــرَِّزم ِكي لِفَ ـــــفرِْح ال«

ــــه ْونَابَ ــــزم ِكي َضَربـْتَ ـــــــرّ فرح ال   هـــــابَ ــــــْعصَ ــــلْڤ ــــيِـ ڤيَّ رِ ــــوَهسِّْت َعلَ     ْجَنابَهمن  َرَغى    ىــ

  ىــــــــــــــــزُّو َطرَابَ ــــرَات هَ ــــوِمن ُزوز َبشْ     ه  ــْع ِصَوابَ ـــيَّ ــْوضَ     هــَذابَ ـــْر عــَـ َعذَِّبت والقلب َماْكبــتِ 

  ُلو أنـَْيابهْـ ڤـْر ِكيف صُ ـوَمْضَحك بـَهَ     هـِب اْلِغَيابـڤــعُ و   لسَّحابه  اَفسط ڤ ـرَارِيـْخُدودهن بَ 

  هــــــــــل ِضَبابــــــــــــــــِة النـَّْز َعامِ ـــعلى َشافْ     هـــرَابـــّوى شَ ـــقَ ـــتِ     هـــابَ ـــط غَ ــا فســْرَوْل َزهَ ـــْد سَ َـ ڤــــوال

  هــــــــــــــــــــــــْغرَابــو والْ ـــرِّمي هُ ــــن يـَْرَتع الــــِوي    هـــــاطَّانب أْطَناب    هـــَجابـــاملِ ـــُكم بِ ــــِعْد َجنعــــَطوَّح بْ ــتْ 

  هــــــــــح أرْكابـــَبح للِّيل َيْضبـــوِمن الصُّ     ه  ـَجابوِمن فَاْس     هـــــــْخ أنْيابــــان َشالـــُزوْزَها كَ ـــــوَما يْ 

  1»رْ يِوبَابُور يف الَبحر َمعُجول طَا    ر  ــــــــُزوز الِبحايــيْ     ه  ـــــــــــــدا من بَعْثلي ُجَوابـــــِڤيُوصل 

ع يعّرب فيه الشاعر عن جتربة احلزن واألسى والتفجّ  «هو غرض شعري : الرثاء -5-2- 5

، حيث يعترب الرثاء من األغراض الشعرية 2»ان ما هو عزيز وحمبب إىل النفس واللوعة بفقد

، فالشاعر يعّرب عن حزنه وأمله لى بصدق من خالل التجربة الشعريةفعمة بالعاطفة واليت تتجُـ امل

  .بصورة صادقة قريبة من الواقع املعاش

، فهذا زانه وآالمه لفقدان أحبّتهأحوالشاعر الشعيب مبنطقة سوف أبدع يف التعبري عن 

  : فيقول الساسي حمادييرثي صديقه الشاعر  علي عنادالشاعر 

                                  

  .111، ص  نفسه - 1
 .12م، ص1955، 4طصر، مالقاهرة، ، دار املعارف، فن الرثاء، شوقي ضيف - 2
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   َرهْ ـــــــــــــــْظ َعليك ْذِخيــــْخنَبِّيْك ِنْسَتْحف  َرْه   ـــــــــْصوِيــــوالْك يَا تِ ــــْر مُ ــــيَّْب ِسفَ ــــغَ «

  هـــــَالصَ ــــْز بْ ـــــْضِرْب أَعَ ــــوْفِلْك مَ ــــوْنشُ     ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّاسَ ـــــي كُ ـــــك فـــــبِّيــــــــــــــخَ ــــنْ  

  ْرهـــــــــــــتـِّْغِبيــن الــــي عَ ــــُموْك يف ْغَيابِ ـــِحيْ     ه  ــــــــــــــــاسَ ـَّ ْرِلْك َعســـِلْت ْنِديـــرَِّرْت قُ ـــْوقَ 

  1» َرهــطْ ِخيــوبَْه اهللا بَاسِ ـــِفْر ْذنُ ـــغْ ــْويِ   ه  ـــَالْك ْخَالصَ ــــوِجد سِ ــــــه ْويُ ــــاهللا يَرِمحَْ 

له  بعد أن فارق أهله وحارته متمنيّاعن أحوال صديقه يف العامل اآلخر  الشاعر مث يتساءل     

اهللا عليه وسلم، وما أحسنه وأكرمه من ون رسول اهللا صلى أن يكون من املقبولني الذين جياور 

  :يف نفس القصيدة جوار، فيقول

  اَرهْ ــــــــــاَرْق َعرْب احلَْ ــــى ِمِشي فَ ــــڤَّـــــاِتَّ     ي َداَرْه   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن فــــــــــــــكــــــــــــــــــــــسِ  

يــــْعله مْ ـــاهللا جيَ     اره  ـــــــــــــــبَ ــــــــــْه َوأخْ ـــــاْلتَ ـــاْش حَ ْنَدرَا وَ ــــيَا لِ    رهـــــــَجاوْر َحِسْني السِّ

  َدْف َع الصَّافـَْية ِوْبِشريَهــْحبَاْل َال هَ   اره   ـــــــــــــغَ ــــصْ ـــي لِ ــــافـَْر ْوجِ ـــــال َال سَ َــــ حبْ 

  ْم ــْحبَاْل َال َهَدْف ِمن ِغيْبَته َال َجاهُ     م   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ ــــــــــــــــــعَ ــــــــــمْ  انــــــــــــــكَ  -

  َره ــــــــــــــــِثيــــــوْر كْ ــــــوَّْش حبُْ ــــــِوْحبَال َال حَ   اُهم   ـــــعَ ــــْر مْ ــــِشيـــــْر عِ ــــــَحاْل َال َعاشَ ـِوبْ 

  َره ــــْل ْحبُوْر ْكِبيــــــْم َداخِ ــــاهلُْ ــــَلى جَ ــــوعْ   ْم   ـلى ِسبَّاهُ ـــــي عَ ــــــِڤِدي َشاــــــُعْمَرْه غَ 

  : ابنته مسعودة بقوله حمه بن عيسى قرينوقد رثى الشاعر 

  وَده ـــــــــــَناْش ِمنَّْه جُ ــــــَجا ُحُكْم َما ُصبْ     َغمِّْك تْـرَاْب اللَِّحْد يَا َمْسُعوَدة     «          

اِدْك   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْف عَ ـــــــــــــــــــــــــــِوقَ               ْوَجاْت ِميتِّْك ِيف ْبَالْد َما ِهي ْبَالِدْك       دَّ

  ه ودَ يُ ِيب حَ ــــْر َال تْـَعقْ ــــــــــــــارِْك َحضَ ـــــنـْهَ         اْلَمْكُتوْب فـَرَّْغ ِلْك أَيَّاْم ْعَداِدْك            

  1»هودَ ــــا عُ ة يَ فَ ادْ ــــــصَ مْ  ـــــهْ يَّ مِ رِ  كْ اتِ جَ         كْ ادِ ــــــــــسَ  وْ اِيل ـــــعَ  يتْ لِّ ه سَ نَ يمْ لِّ  مِ            

                                  

م، 2008، 1، مديرية الثقافة لوالية الوادي، اجلزائر، طالشاعر الشعبي علي عنادمن روائع حممد الصاحل بن علي،  - 1

  .130ص



 مفاهيم أساسية حول الشعر الشعبي واألسلوبية                    الفصل األول 

71 

 

، وهو يعترب من ن الوصف من أقدم األغراض الشعريةفيه أ ا ال شكّ ممّ : الوصف 5-5-3

اعر الشعيب  ، وقد يكون الوصف ممزوجا باألغراض األخرى عند الشمات األساسية للشعراملقوّ 

أحسن الوصف ما  «وعلى العموم فإن  ،كاملدح والعزل وغريها، وقد يكون غرضا مستقال بذاته

  .2»امع له عينا للسّ نعت الشيء حىت تكاد متثّ 

لو بقية ، وال ختشارا يف الشعر الشعيب مبنطقة سوفويعترب الوصف من أكثر األغراض انت

واصفا  عبد الرزاق شوشانيالشاعر  ما ذكرهومن أمثلة ذلك ، األغراض من توظيف الوصف

  : ها العالية، فيقولاة البادية وأخالق أهلحي

 ْشَواْل احلَِليْب ِادِّْح ِيف اُحلمَّاَرْه   ِوْربِـــيْعَنا ْونـُوَّارَْه    تْـَفكَِّرْت َجنِْع الرِّيْف ِويْن أوَْكاَرْه  «

 يــــرِْة الـــُحـــــــــــُدودْ ْمِن الْـــَواْد َشــَرْق شِ   تْـَفـــكَّرِتْـُهْم عُـــــْربَـــــــاْن َصــــْحـــــَراوِّيـَّـــــــــــــه  

 ْرَجاْل الشََّهاَمــــة وِاْلَكــــــَرْم وِاْجلُــــــــــــوْد   ــه   وِاْلبِــــْدِويـَّــــــــــــنَاْس يِْنتِـــــُموا للِـــــرِّيــــْف 

 ْوَرِمــــْل ِشْني ْغــــُرودْ ْدَخــــاْل وَْكـــــَرْب   ةَحارِي ْخَياْمُهْم ِمْبِنيَّـوِيف أرْض الصَّ 

 أرْض اْلَمـــَصاِحْن وِالــــَعَال وِاهلُـــــــــــودْ   ويف ِويـــْن ِولد الــــرِّْمي َحــــْط ْضنَـيَّـــــــــــْه  

ُروْر ْخـــــلِـــيَّــــــــــــــــــــْه     وْمرَاِحيْلــــُهْم ُفوْق اِجلَمــــــــاْل ْتُســــوقْ   ِويْـــَعْمــــُروا ِويـــــْن لِــــبـْ

 ودْ ْكِحيِلة لِــْعُيوْن السُّـنَاْس ِيِكْسبُـــوا    ـْة  ِخلْــــــطُوْط ْعِفيَّــــ ْوبَــــاْغنَــــاْمُهْم ِويــــنْ 

 3» ـاَرهْ ـ ْبَالْدُهْم َما ِيْرتُِضوا ِخبْسَ ِوْمِنْني َكاْن الرِّيْف َعْن تَـيَّــــارَْه    َوأْبطَاْهلُْم نـَغَّاَرْه  ِيف 

  :م وصفا رائعا لنجع العربيقدّ  أحمد بن سعودويف نفس املوضوع جند الشاعر    

  اــــــــــوَالنــنَِّصْر ِمن مُ ـــِطيه املطْر والــأَعْ     ه  ــــَفانَ ــــيحِ ه ـــانـْبَ ــــطَّ ـــَرْب مِ ــــْع اْلعَ ــــجنَ «

                                                                                                 

  . 33، ص3، جم س، أعالم الشعر الملحون لمنطقة سوف، أمحد زغب - 1
 .89، صم1965، 2ط حلب، سوريا، ،، مطبعة مصطفى البايب احلليبعبد السالم هارون : تح ،الحيوان ،اجلاحظ - 2
  . 65/66م، ص2010، 1، مطبعة مزوار، طعبد الرزاق شوشاني، شاعر الوطن والبادية الصاحل،بن علي حممد  - 3
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  هــــــــــع العرب َهسَّْت عليه أوَالفَ ــــوجن    ه  ـــــــــــــــــــــــــــــَحافَ ــــرب واجْ ــــــــــــــالعع ـــــجن 

  هــــــــــــــــــــــارَّه ورِبَانـــــَمْص ْوحَ ــــيَفة ولِ ِـ ڤـــعْ     هــَخاْلَفاْت أْوَصافَ ــاْه العِشْب ِمتْ ــــَڤـلْ 

  1»هـــــَبانـــو بِيـــرَّعُ ـــــــانُوت ِيْغِشي شَ ــــحَ     ه   ــــــــافــْي َرْد أريَ ــــون احلَ ـــــــت عيـــــهسَّ 

  1»هـــــَبانـــبِي

 وهو موضع ماء كان لقبيلته ،"اجلهلي " وعند وقوفه على بئر  علي بن حامدأما الشاعر      

 لينتقلوا إىل مكان آخر أكثر ماءً  ن الزمن مث تركوه لـّما جّف ماؤهأقاموا به فرتة م قبيلة احلوامد

  :فيقول ، " احلوامد "فتذّكر تلك األيام ووصف لنا شكوى هذا البئر بعدما فارقه 

متعجبة من صوته عد للرّ وصفا  حدي الزرقيالشاعرة  لنا مقدّ تُ ويف موضوع الوصف أيضا      

  : فتقولالقوي 

 يِْتـــــَكلَّـــــــْم َأْجــــــَهــــــــــــــــــــــــارْ  َواْه ِكي َجاْر  َها الرَِّعــد َماقْـــ«

 ُدوَدهْ طَــــاِغي ْمَعــدِّي ْحــ  ْملَــــــْجلِــــــْج ْوَمــــــادِّيـــــْه تَـــيَّـــاْر   

 3»ــــأْدَوارْ ــــرَاْن بَـــــــــــــــَســـــْكــــ ــاْر    ِجْم َلِفْظ ُكــــوُرْغــِلي حَ اِتـَرْ 

                                  

  .94، صم س، 2ج، أعالم الشعر الملحون بمنطقة سوف، أمحد زغب - 1
 .44، ص نفسه - 2
 . 39ص ، م س ،أعالم الشعر الملحون بمنطقة سوف أمحد زغب، - 3

ــــُرّدوا    ِتَوحَّْش واَحلوامد َصّدوا  لي اُجلهْ «   كان ِصيْفته كل يوم َعنَّه ايــْـ

ــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــكـــِـــــــالتـــــــَــــــه الــــــــزَّّمــَــــــــــــ   ْوَرميَّ عليه الّرمل َغّطى َفمَّ

  ْلكـــَــــانُو عليه امــَــــِدّدو ويـْـــــــــــــُرّدو     امَّايل الشَّجاعه والسِّخا واِهلّمـــه  

ــــــى   2»ـَّدوـُبور متْ ڤْجرَاَلْه ِكما ْلَفْسِط الـ    ْمِن فـْرَاقهم رُْكَبت َعليه اُحلمَّ



 مفاهيم أساسية حول الشعر الشعبي واألسلوبية                    الفصل األول 

73 

 

ن  و الشعراء الشعبي اهتم �ا من بني املواضيع الشعرية اليت: الشعر االجتماعي - 5-5-4

مهم ومشاعرهم وذلك نظرا ألمهيته يف استمالة السامعني والتأثري فيهم من خالل التعبري عن مهو 

  .وأحاسيسهم ومشاكلهم

تفاوت درجات الناس يف حبكمة يذكر لنا  محمد بن رابح كزوزفهذا الشاعر الشعيب       

، مؤكدا على ضرورة الصرب وتقبل ما قسمه يف ذلكرزاقهم وقدرة اهللا عز وجل الدنيا واختالف أ

  :اهللا للمرء، فيقول

 ه ِفيـــــــــــَدْه ــــــــِمْفتَـــــاْح بَاْب اخلِيــــْر ِدميَ  ـَده    ُمــوَالْي َال َما ْيِكيـــ ىَكاْن ِاْشِتِهـــ«

 يـُْبِســــْط َعِليْك اخلِيــــْر ِدميَه زَاِهــــــــــي ـه َشــــــــاِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــــــــــَكـــــانَـــــ  

 ـــَده اْن َحْب ْيزِيــــــــــَال ِمْن ْيَســـــــاَله كَ  ــْل َلْك َهاِهــي   ُڤـَحىتَّ َغَدْت طَاَحْت يْ 

  1»َدهْ اْد َعنَّـــه ِسيـرَ ا َلى َمـــــُيْصِربْ عَ   لَــــه ُعُمْر ُمــــــوِشي بَاِهــــــــــيـْڤـي ِسبَ واللِّ 

يف نفس وأقسامهم ناس حبسب أرزاقهم بني ال املوجودة د االختالفاتيعدّ بعد ذلك مث      

  : فيقول، القصيدة

 ْوَواِحـــــْد َعطَــــــاْه الـَمـاْل َحتَّـــــى ِازَّزَّْه  ـــــْد َهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّْه   ــــــــــــــــــــــــــــــَواِحـــــ 

 َعَلى تِْلِميــــــــَدهْ اِســــــــي َـ ڤَحىتَّ َعَشاْه  َعْد ِيف اْلَكــــــــــــــزَّْه   َـ ڤَواَخْر َغِدى ُعْمَرْه 

 َدهْ ـــــــيَعَلى التِّْصعِ  اَـ ڤْخيَلِّي السََّهْل يـَرْ  ِعْنــــَدْه َزَهْر َما ْهنَـــــــاْش ِكيْف ْيلِـــــــــــــزَّْه   

ـي َعِليَها َخاِطــــيـــــــــرِيبَ ِـ ڤـْوَحىتَّ الْ  ـــــــــــــــــي   ه بَــــــــاِطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــَــــــــــــــِديـ   ه جتِْ

 ـــَدهْ ِشـــــْح َال ْتِصْرِغيـَال يَِنْفَعْكـــــِشي  ْلَيا َعـــــاْد َخْلــــــَق اهللا ُمــــــــوِشي َعاِطـــي  

 ـــَدهْ ُفـــــُلوْس ْجِديــــــُكْل يُوْم َزْرَدْه وِالْ   تْـَواتِــــــــــــــــيْح أَيـَّــاْم النَِّصـــْر ِكيْف ـــَواْشبِ 

                                  

  .37، ص، م س سوفأعالم الشعر الملحون بمنطقة  أمحد زغب، - 1
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ثل عصارة جتارب شعر الشعيب من غرض احلكمة الذي ميال خيلو ال: الحكمة - 5-5-5

وهذا الغرض عرف ، مها للمتلقني لالستفادة منهادها يف نصائح يقدّ يجسّ فالشاعر اليت عاشها 

برز العديد من شعراء احلكمة والذين قّدموا بريا يف الشعر الشعيب مبنطقة سوف، حيث ك  انتشارا

  .لت نصائح وإرشادات للمتلقنيقصائد سجّ 

ف على ماضيهم واالعتزاز ر ينصح الشباب بضرورة التعّ الجيالني شوشاني الشاعر فهذا       

  : فيقول ومقارنته حباضرهم، به

 ْوُصــــــــْعِبْت َعـــــــــِليـــــــْك الْــــــعـِيَشــــــــــــــــــهْ  ْتِعيَشـــْه      ْر ِبَال َماِضي ِكَفاشْ َحاِضــ«

ــْب َعلَـــــى اْلَماِضــــي بـَْقَلْم ْورِيَشـــــــهْ                        وِاْكتُـــ

 ْت  ــا ِترَِكْت ِوْختَلِّيـوِاْكتُــــــْب َعَلى َمــ  ْب َعـــــلَـــــــى َمــــــــا رِيـــــــــــــــْت  ـــــــــــاْكـــــتُ  

 وِاْكُتْب َعلَــــى َخبَنُــــوْق بِْنـــَواِويَشـــــهْ   وِاْكُتْب ْولِيِدي َع اجلَِّمْل وِاْلِبيـتْ 

 1»هْت ِشَجْر اْهلِيشَ ْبتِ ـَرة ْونَـ َع اْلَمِثمْ   بْــــِديتْ وِاْكُتْب َعَلى َأْصِلْك ْمِنْني 

ة سوف الذين نظموا يف من أبرز الشعراء الشعبيني مبنطق الساسي حماديويعترب الشاعر       

يذكر اليت قصيدة خواطر ، من بينها العديد من القصائد يف هذا الغرض وله، غرض احلكمة

  : ه بالورد، فيقولويرمز ل فيها قيمة احلب يف احلياة

  هْ ــَعِليْك ْوبِيعَ  ـدڤِّـوِاْلَرتِْهَنْه سَ    ْه  ــــــايلِّ َخَدْمَتْه ِطيعَ    ْه  ـــــاْلَورِْد َيْذَبْل َكاْن فَاْت ْربِيعَ «

  ْب ــــــــــــــــــِبيــــْل حْ ــــــرَاْد كُ ـــــــا مُ ـــــا َورِْد يَ ـــــيَ     ْب   ــــــــــــــــــــــــــــاة وِاحلُ ــــــا َورِْد اْحلَيَ ــــورد يَ ــــــال

  ه ِيف اجلِّيبْ ــــْري ِمِسْك ِديْر ْسبـُْوْلتَ ِـ َعط    ْب  ــــــــــــْر اِكِ ــــــــَعِبيـــــالـــــْه بِ ـــــــحَ ـــــورد رِيـــــــــال

  بْ ــــــــــــُلوْب ْقرِيــــوَّْح ِيف القُ ــــْوَمْهَما ِتطَ     ُعْب  ـــــصْ ـــــا يُ ــاْل مَ ــــــــه احلَْ ـــــــورد ُدونَ ـــــــال

                                  

، 2019مارس  18مبنزله بالبياضة والية الوادي يوم االثنني ، تسجيل قصائده، الشاعر شوشاين حممد اجليالين - 1

  ).مقابلة شخصية(
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  نَِّظْر َما ْتِغيْب ــــه  ِيف الـــْوِعْنَدْه َعَالمَ     َجْب   ــــْي عْ ـــــْر شَ ــــَدْه سِ ــــــُحْب ِعنْ ــــــوِال

َواء هُ ـــــــو الـــــهُ    1»تـِّْعِذيبْ ــقاء والشُّوْق وِالــو الشِّ ـْوهُ     ْب   ـــــــــالطُّ ْب ـــــو ِطِبيــــــدِّ

اليت تطرق  الشعرية  األغراضاحلنني من الغربة و شعر يعترب  :الغربة والحنين -6 -  5-  5

 اويعترب غرض ،ادقة واألحاسيس احلزينة املتأججةوميتاز بالعاطفة الص هلا الشعراء قدميا وحديثا

ر قص قدامة بن جعفرولكن ، اء واملديح وباقي األغراض األخرىوالفخر واهلجل ز كالغ  اشعري

ق والتذكر ملعاهد األحبة سيب التشوّ قد يدخل يف النّ  « :احلنني ضمن باب النسيب حيث قال

بالرِّياح اهلابّة والربوق الّالمعة واحلمائم اهلاتفة واخلياالت الطائفة وآثار الديار العافية وأشخاص 

يتساءل وهو بغربته عن أحوال أهله وأوالده  محمود بن عمارهذا الشاعر ف ،2 »الثائرةاألطالل 

  : ّرب من خالله أشعاره عن تساؤالته، فيقولومل جيد سبيال ملعرفة ذلك واالطمئنان عليهم ليع

 ِلْعويلـــــــــــــهَدا�ـــم َمشـــــــُغوب من ـڤـبـْفُ   هــــَهاك النزِيلـــــــ يَالِْنـــــــدرَا ِوْش حال«

 اُوش حال من يف اُحلوش يِْفكر بينا  وش حـــــــــــال من يِْبغينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  -

 اُوش حــــــــال بنت أُّمي مع ِخلْويلـــــــــه  اُوش حــــــــال لِْبين عــــــم ومَّالينـــــــــــــــــــــا

يُـــــوش وِتال ىلنــــــــدر  يا ــــــــــــــــــِـ ڤحنَِ يـــــــع من   ــاينــ  ــــــهد على ِحلْويلـــــــــــــــــــــيِنشِ ِمجِ

 ـــــمبَّاهــــــــــديــــــــن اِ ـْڤـــــــارهني والَّ فَاــــــــَشـ  وشــــــــــحاهلـــــــــــم ونـَْباهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم -

 ـــهن لِْبديلـــــــــــــــــــــــــــــــوالَّ نِْتَمـــــــــْد تْـُروح ك  ــمَياش نـَْبدا ْعماهــــــحنَْ  ىلنـــــــــــدر  يا

                                  

  .71، م س، صالساسي حمادي، حياته ومختارات من شعره ،ي حممد الصاحل ومحادي حممد نافعبن عل - 1
ت ، دحممد عبد املنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، دط، : تح، نقد الشعر، قدامة بن جعفر - 2
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 1»ــهــــنـَْرْوُحو ِلْرميلـــــــــاخنَــــــلُّو اجلبل و   ــمنا من ْقداهــــــڤِاِهب الِفلك وُسو

البنها مربوك وهو بالغربة أرسلت له سالمها  أم الخير ظريفوعندما اشتاقت الشاعرة       

  :  ول، فتققريبا جيمعها به تمنية لقاءً وأشواقها م

  رهْ ـــــكنز الذَّهب اللِّي َداسَّاته ْذخي    رة  ـا يَا ْنِصيـــلى مربوك هَ ــم عَسل«

  ه ــي قُلت نِْربح ِمنَّ ـكنز الّذهب نِ     ه   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ ــــــــــم عــــــــــــلِّ ـــــــــــس -

  رهْ ـــــــــــــــــثيـــده وِكْ ــــْج َواجْ ــــوايِ ــتَبدا احلَ     ا  ــْجِملنَ ـــن يِ ـــــاْش لِيـــــيَا لندَرى َحنيَ 

  2»رهــيــع شِ ـل رَابَ ـن كُ ــه عـمْـ ڤـــِمسَّ     ى  ــتمنّ ـــا يِ ــــــــقلب مــي الــــَذاك لِ ـــــهَ 

ومن ، بادية سوف هي الثقافة اإلسالمية الثقافة املهيمنة يفإن : الشعر الديني - 5-5-7

 ظ ولو القليل من السور القرآنيةوالكثري منهم حيف ،يتأثر الشعراء باملدرسة القرآنيةالبديهي أن 

 ويتجّلى هذا من خالل قصائدهم ،وليها سكان البوادي لذلك كان يُ نظرا لألمهية الكبرية اليت

  .باجلانب الديين الشعراء الشعبيني الذين اهتمواالعديد من حيث نالحظ أن هناك 

توجيه نصيحة للناس بضرورة التوبة هللا عز وجل  رمحمود بن عما فعندما أراد الشاعر     

  :ضاه قالوالسعي لتحقيق ر 

 ـاهْ ــــــــة َشرِيْف ِمسَـــَال تـَْنُسوا ُمَذاْكرِ   ـاهْ اْرضَ ِوْمتَشُّو يف   هــــــــــــــــَّ ا َخاْوِيت ُتوبُوا للنـَْوصِّيكم يَ «

قـُْتونِـــــــــوِ   اْوِيت َكاْن ْفِهْمُتوِين نـَْوصِّيكم يَا خَ   اْذُهوينَذاِخْر يف ْل َماْعِطيكم َدلِين  يْلَيا َصدَّ

ْنِقِضْني ْعَواهْ   ْوَال ْتِسدُّو َمســـَداهْ   َداُروا من َلْسَواْو َال تـَْرُضوا بالدُّوين
ُ
 ــــــاهْ َده بـُْعَده وْجَفــامل

                                  

 ،الشاعر محمود بن عمار أنموذجا ،الغربة والحنين في الشعر الشعبي بمنطقة سوف ،حممد الصاحل بن محده - 1

 .119ص  ،م 2017 ،جامعة الوادي ،مذكرة ماسرت
 . 68، ص م س، 4ج، سوف أعالم الشعر الملحون بمنطقة، أمحد زغب - 2
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 ــحْ ثَاِبْت وْصِحيـ نـُْنِطْق بِلِّي َعاْرَفهْ   من ُصْغرِي َفِصيـحْ   ـحْ اْوِيت رَاِين َنِصيـــــــنـَْوصِّيكم يَا خَ 

 1»ــاهْ ْدبُوا يف ِاْوطَــــــِيْهِديَنا َماَداْمَنا نِ   ــــاهْ ْلِهْمَنا ِلْرَضــــــــــــــيِ   حْ اِخلْري عند اهللا ملِ ايلِّ ِدْل على 

اليت ذكرناها هنا هناك العديد من األغراض  واملوضوعاتوباإلضافة إىل األغراض 

، وكما ذكرنا سابقا فإ�ا ال ختتلف عرفها الشعر الشعيب مبنطقة سوف اليت األخرى واملوضوعات

ع للشعر ، واملتتبّ وموضوعاتح قدميه وحديثه من أغراض أساسا على ما جاء يف الشعر الفصي

ع ينّم عن ، وهذا التنوّ واملوضوعاتعا يف األغراض رية وتنوّ الشعيب مبنطقة سوف جيد فيه غزارة كب

ايل لى التصوير والتعبري عن جتاربه يف قالب شعري مجعوقدرته  املنطقةبمتّكن الشاعر الشعيب 

  .يؤثر يف املتلقي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

 م ،الشاعر محمود بن عمار أنموذجا ،الغربة والحنين في الشعر الشعبي بمنطقة سوف ،حممد الصاحل بن محده - 1
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   :خالصة الفصل* 

رب إضاءات مهّمة تالضوء على جمموعة من املفاهيم النظرية اليت تع يف هذا الفصل سّلطنا

على مفهوم اجلمال واجلمالية ومفهوم اخلطاب، وكذا مفهوم  فناللموضوع، ومن خالهلا تعرّ 

ملفهوم الشعر الشعيب ونشأته وأبرز  ناضات، مث تعرّ ياألسلوبية وما تبعها من إجراءات ومستو 

ة سوف، ومن خالل هذا الفصل ياته وأهم األغراض واملوضوعات اليت شهدها يف منطقمسمّ 

  :ل إليها لتكون خالصة للفصل وأبرزهال جمموعة من النتائج املتوصّ سجّ ميكننا أن ن

لآلراء والنظريات اليت تناولت  م اجلمال واجلمالية وبعد استعراضنايف مفهو  من خالل حبثنا -

 يكونا حمل إمجاع تام واتفاق عام حول مل أن اجلمال واجلمالية طلح استنتجنااملفهوم واملص

  .وأقرب للذاتية منه للموضوعيةمفهوميهما، على اعتبار أن اجلمال مصطلح فضفاض وواسع 

األسلوبية منهج نقدي يرّكز على أدبّية النص وما ميّيزه عن غريه من النصوص األخرى، وهي  -

، واستطاع هذا املنهج أن يفرض نفسه ملا بذلك تبحث عن مواطن اجلمالية يف النصوص األدبية

اسة املستويات الصوتية والرتكيبية �تم األسلوبية بدر له من أمهية كبرية يف إنارة طريق الباحث، و 

  .واجلمالية للنص مات األسلوبية األدبيةيتم اكتشاف السّ  اوالداللية، ومن خالهل

ة عاكسة هلم، فبالرغم عترب مرآه يُ للشعر الشعيب أمهية كبرية وسط اجلماعة الشعبية نظرا ألنّ  -

اعة، وقد نشأ الشعر شخص مفرد إال أنه ينسلخ من الذاتية ويذوب يف اجلم من أن مبدعه

ه بقي بية الفصحى بعد االختالط، إال أنّ ر حن يف اللغة العالشعيب نشأة طبيعية نظرا لدخول اللّ 

  . قادرا على إرسال الرسالة اليت يريد ُمبدعه إيصاهلا للمتلقي

عا واضحا يف األغراض غزارة يف النتاج، كما شهد تنوّ عرف الشعر الشعيب مبنطقة سوف  -

يلنا إىل أن الشاعر الشعيب مبنطقة سوف ميلك قدرا واسعا من الثقافة وهو ما حيُ  واملوضوعات،

  .روط الالزمة يف نظم الشعروابط والشّ راية بالضّ والدّ 
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  يــــــالفصل الثان
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  الجماليات الصوتية في الخطاب الشعري الشعبي :يــــــالفصل الثان

  .)المستوى الصوتي(من خالل قصائد المدونة 

  :الموسيقى الداخلية – 1

  .بين األصواتالتماثل الصوتي  -  1- 1    

   .الهمس/ الجهر  -1- 1-1              

   .ةو اخالرّ / دة الشّ   - 2- 1-1              

  .التماثل الصوتي بين األلفاظ – 2- 1    

  .التكرار -1- 1-2              

  .التصريع – 2- 1-2              

  .الترصيع – 3- 1-2              

  .الجناس – 4- 1-2              

  .التصاعد القولي -5- 1-2              

  : الموسيقى الخارجية – 2 

  .وزنـــــال -2-1             

  .رويــــــالو افية ــــــالق -2-2            
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  :تمهيد -

ا من خالل تعريف ، وهذا يظهر جلي� لغة من الّلغات وت البنية األساسية أليّ يعترب الصّ 

، حيث 1» �ا كل قوم عن أغراضهم ها أ�ا أصوات يعّرب حدُّ ... «: ابن جين للغة، حيث يقول

 ا ال شكّ ، وممّ كبري يف إبراز أبعاد النص األديب، وله دور  إلنتاج اللغة ل املادة اخلاموت ميثّ الصّ  أنّ 

نص بنيات صوتية متمثلة يف جمموعة األصوات اليت خيتارها الكاتب أو الشاعر  فيه أن لكلّ 

املتلقي  يفوتؤثر بذلك ق غاياته ومقاصده ف بينها ليحّملها بالشحنات الداللية اليت حتقّ ويؤلّ 

  .)السامع أو القارئ(

ء مفردات األساس الذي يقوم عليه بنا «هو املستوى الصويت إنالقول ومن هنا ميكننا 

دراسة من دارس اللغة لالبد  لذالك كان، اللغة وصيغها وتراكيبها، بل وأد�ا كله شعرا ونثرا

وصوال إىل اجلملة بناء لكلمة مث هو النواة األوىل لبناء ا) احلرف(وت املفرد فالصّ  ،2»أصوا�ا 

  .اخلطاب والنص تشكيل

ها لتشكيل ففي النص الشعري يقوم الشاعر باختيار جمموعة من األصوات دون غري 

ربات كرار والوقفات والنّ اته الوزن واإليقاع وضروبا أخرى كالتّ م بني طيّ النظام الصويت الذي يض

، هذه قيما صوتية خاصة يف لغة الشعر، واليت متثل ها من الظواهر األسلوبية الصوتيةدد وغري والرتّ 

  .عند الشروع يف حتليل أي عمل شعريالقيم هي نقطة االنطالق 

ته من ، وذلك نظرا خلصوصيّ املشافهة الشعري الشعيب يعتمد يف الغالب علىن اخلطاب إ

باجلانب  ، ومن هنا فإن الشعراء الشعبيني اعتنوا كثرياث الشكل اللغوي واملضمون الداليلحي

ة ، ويتم ذلك من خالل اختيار األصوات املناسبولوه أمهية كربى يف بناء قصائدهمالصويت وأ

  .املتلقي ويؤثر فيهانتباه إيقاعا موسيقيا مجيال يشّد  واليت ختدم غايتهم لتشّكل بذلك

                                                           
 .67م، ص2006، 1، ط1النجار، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ج حممد علي: تح، الخصائص، ابن جين - 1
 .108، صم1993، 6مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط، في علم اللغة العام ،عبد الصبور شاهني - 2
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 هي، فاملوسيقى الداخلية ىل موسيقى داخلية وموسيقى خارجيةينقسم املستوى الصويت إو 

ى فيه من ظواهر ل اإليقاع الداخلي للنص الشعري وما يتجلّ موسيقى احلشو وتبحث يف تشكّ 

 ز على الوزن والروي والقافيةوتركّ ، أما املوسيقى اخلارجية فهي موسيقى اإلطار أسلوبية صوتية

ربز من خالهلا أهم الظواهر نُ  املختارة وسنحاول هنا إجراء مقاربة صوتية يف قصائد املدونة

  .فيهاسلوبية األ

  :)اإليقاع الداخلي(الموسيقى الداخلية  – 1

املوسيقى الداخلية للنصوص الشعرية ل األسلويب من خالل البحث يف يسعى احمللّ 

حتملها للوصول إىل األصوات األكثر ورودا وتكرارا وما حيمله هذا التكرار من دالالت باطنية 

ل يف بناء احلروف والكلمات وتشكيل املعىن دور كبري يتمثّ وت ، على اعتبار أن للصّ األصوات

  .باه باجلرس املوسيقي الذي ُحيدثهاالنت وشدّ 

ة واختيارا عن تلك اللغوي أثر مسعي يصدر طواعيّ الصوت  « إنّ ومن هنا ميكن القول 

لة وموائمة ملا يصاحبها من اة أعضاء النطق، ويظهر يف صورة ذبذبات معدّ األعضاء املسمّ 

املتكلم البد أن يبذل جمهودا ما كي حيصل على األصوات و حركات الفم بأعضائه املختلفة، 

يسعى  سهم يف حتديد أسلوبه وغايته اليتفاختيار الشاعر لألصوات غالبا ما يُ ، 1» اللغوية

الشعرية، لتشّكل ، ومن هنا تربز العديد من الظواهر الصوتية األسلوبية يف النصوص للتعبري عنها

  .إيقاعا صوتيا متميزا

�ا تشّد انتباه السامع أو ، حيث أالنص الشعري بُعدا تأثرييا ة تُعطيواملوسيقى الداخلي

يرتك يف  ه، ولكنّ حيّسه السامع أو القارئ دون أن يدركه، وهي اإليقاع الباطن الذي القارئ

سهم يف ، وهذا ما يُ من خالل تكرار األصوات وتتابعهال ا موسيقيا مجاليا يتشكّ أذهاننا ملمحً 

  .إبراز الداللة

                                                           
 .119، صم2002دط، القاهرة، مصر، ، الغريب للطباعة والنشرار ، دعلم األصوات، كمال بشر - 1
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  : ي بين األصواتالتماثل الصوت – 1 – 1

عة يف النص الشعري وإبراز ماثل الصويت يف األساس على إحصاء األصوات الشائيقوم التّ 

رة االستقبال والتلقي الصوت يف النص تكون ذات تأثري على صو  ، على اعتبار أن صفةصفا�ا

، حيث أنه يعتمد على منط عر الشعيب بظاهرة التماثل الصويتفل الش، وقد حَ لدى السامع

م يف بروز هذه الظاهرة بشكل كبري، ومن أبرز صور التماثل الصويت بني موسيقى معني أسه

تطرق يف هذه الدراسة إىل بعض اخلصائص وسن، الرخاوة/ الشدة  –اهلمس / اجلهر: األصوات

  .من خالل قصائد املدونة املختارة الصوتية �موعة من األصوات عند الشعراء الشعبيني

   :صوات المجهورة واألصوات المهموسةاأل -1-1-1

، إذا جهر بالقول « ، وتعريفه يف اجلانب اللغويصفة متّيز جمموعة من األصواتاجلهر 

لكرمي ، وقد ورد يف القرآن ا1»هر وجهر بكالمه وصوته فهو جهري ، وأجَجهريرفع صوته فهو 

 ﴿ :يف قوله تعاىل وذلك بنفس املعىن
َ
���َ 
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 ال

ْ
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الصوت الذي ينتج عند  « :يعّرف الصوت ا�هور بأنهف ياالصطالحاجلانب ا يف أمّ 

 مرور اهلواء ويف أثناء النطقمن بعضهما البعض يف أثناء النطق به تقارب الوترين الصوتيني 

ذب األوتار وهو الصوت الذي تتذب.. فيضيق الفراغ بينهما حبيث ال يسمح مبرور اهلواء 

  .3» الصوتية حال النطق به

                                                           
 .)جهر(، مادة س م، لسان العرب، ابن منظور - 1
  .2سورة احلجرات، اآلية  - 2
  .130، ص، م سعلم األصواتكمال بشر،  - 3
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من الصوت اخلفي  «وي اهلمس ، ففي اجلانب اللغاهلمس فهو عكس اجلهرأما 

 ِعَوَج  يَْوَمِ�ذٖ ﴿:ويف قوله تعاىل، 1»الصوت، وقد مهسوا الكالم مهسا
َ
اِ�َ ال وَن ���

ُ
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�
يَ�

 ۖ
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ُ
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ُ َ� ﴾2.  

الصوت الذي ينتج عند تباعد وانفراج الوترين  «هو ويف االصطالح الصوت املهموس  

أن يقابله أي اعرتاض يف دون بسهولة الصوتيني بصورة تسمح خبروج اهلواء الصادر من الرئتني 

، فأساس التقسيم 3»وتار الصوتية أثناء النطق �ا األ طريقه، أي أ�ا األصوات اليت ال تتذبذب

هو ذبذبة األوتار الصوتية وعدمها داخل احلنجرة، ولكل من هذه األصوات دالال�ا اليت جتعل 

  .الكاتب خيتارها ألجلها

على  لألصواتفيت اجلهر واهلمس يف حتديد صِ  ناعتمدانا أنّ إىل ال وجب أن نشري أوّ و 

واألصوات الساكنة ا�هورة يف  « :إبراهيم أنيسيقول حيث ، وتقسيما�م حتديدات احملدثني

 ، ذ، ر، ز، ض، ظ، دب، ج: تجارب احلديثة هي ثالثة عشراللغة العربية كما تربهن عليه ال

أن األصوات ، يف حني الياءالواو و  ، ويضاف إليها كل أصوات اللني مبا فيهاع، غ، ل، م، ن

  .4»ت، ث، ح، خ، س، ش، ط، ص، ف، ق، ك، ه : املهموسة هي اثنا عشر

، وذلك بإجراء مقاربة املختارة قوم بدراسة يف املدونةم ذكره سنوبناًء على ما تقدّ 

غية عات الصوتية بُ ألصوات ا�هورة واألصوات املهموسة عن طريق اإلحصاء ودراسة التنوّ ل

سب املئوية لكل صوت من األصوات ل يف النّ فصّ نسو ، فة األكثر ورودا منهاالوصول إىل معر 

ص إىل ، فبالعودة إىل املدونة ومن خالل مقاربة نصوصها خنلُ يف املعىن العام ودالالت ذلك

  : اجلداول الثالثة التالية

                                                           
 .)مهس(، مادة م س، لسان العرب، ابن منظور - 1
  .108سورة طه، اآلية  - 2
 .174ص، ، م سعلم األصواتكمال بشر،  - 3
 .21م، ص1975، 5ط ،مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، مصر، األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس - 4



  المدونة قصائد خالل من الشعبي الشعري الخطاب في الصوتية الجماليات:الثاني الفصل

85 

 

  .واملهموسة يف املدونةت ا�هورة ألصوالجدول يوضح النسب املئوية : 01جدول رقم  -   

  نسبة تواترها  األصوات املهموسة  نسبة تواترها  األصوات ا�هورة  جمموع األصوات  القصائد

  % 28.88  301  % 71.32  741  1042  1ق

  % 33.68  99  % 66.32  195  294  2ق

  % 23.22  201  % 76.78  665  866  3ق

  % 26.88  196  % 73.12  533  729  4ق

  % 21.09  171  % 78.90  640  811  5ق

  % 28.24  111  % 71.76  282  393  6ق

  % 22.55  177  % 77.45  608  785  7ق

  % 33.08  317  % 66.92  641  958  8ق

  % 25.37  153  % 74.63  450  603  9ق

  % 19.03  227  % 80.97  966  1193  10ق

  % 23.48  350  % 76.52  1140  1490  11ق

  % 24.18  176  % 75.82  552  728  12ق

  % 25.76  2479  % 74.24  7147  9626  جمموع

  :جدول يوضح العملية اإلحصائية لألصوات ا�هورة يف املدونة : 02جدول رقم  -

  جمموع  12ق  11  10  9ق  8ق  7ق  6ق  5ق  4ق  3ق  2ق  1ق  

  483  27  75  47  54  39  26  13  33  44  67  21  37  الباء

  166  06  39  05  09  19  17  12  18  10  09  05  17  اجليم

  356  35  45  36  28  43  30  18  32  19  28  09  33  الدال

  31  05  04  02  07  02  03  00  00  00  06  00  02  الذال

  596  24  87  46  35  70  64  43  55  60  34  21  57  الراء

  71  00  09  03  02  01  03  01  05  12  23  00  12  الزاي

  58  11  08  05  03  03  08  06  03  03  06  01  01  الضاد

  26  04  03  01  03  02  01  03  02  00  02  00  05  الظاء

  445  21  93  26  29  30  29  12  68  36  37  10  54  العني

  77  03  06  08  03  12  09  07  07  03  06  06  07  الغني

  793  57  115  115  52  57  61  28  68  64  80  17  79  الالم

  510  49  85  57  16  38  48  22  49  39  43  12  54  امليم
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  577  46  118  56  30  33  55  13  46  33  51  16  80  النون

  818  84  135  73  46  63  78  30  63  83  79  18  66  الواو

  904  85  130  104  59  80  80  24  81  56  96  29  80  الياء

  1236  95  188  117  74  149  96  50  111  71  98  30  157  األلف

  7147  552  1140  699  450  641  608  282  641  533  665  195  741  جمموع

  :املدونة  جدول يوضح العملية اإلحصائية لألصوات املهموسة يف : 03جدول رقم  -

  ق  

1  

  ق

2  

  ق

3  

  ق

4  

  ق

5  

  ق

6  

  ق

7  

  ق

8  

  ق

9  

  ق

10  

  ق

11  

  ق

12  

  موعجم

  324  31  43  29  22  25  24  17  20  41  22  12  38  التاء

  23  01  00  02  00  01  00  02  02  02  05  00  08  الثاء

  96  13  22  12  04  14  09  05  04  07  02  03  01  اخلاء

  201  10  33  13  09  33  15  08  12  24  18  04  22  السني

  198  05  32  22  11  23  12  07  20  32  10  02  22  الشني

  100  08  23  07  06  06  07  04  09  05  11  06  08  ءالطا

  97  16  14  08  04  10  08  08  07  04  07  03  08  الصاد

  322  15  37  18  14  80  28  09  27  15  23  08  48  الفاء

  207  12  33  18  12  22  12  12  24  09  22  06  25  القاف

  286  16  44  36  26  41  18  09  18  15  25  06  32  احلاء

  216  19  18  13  13  26  18  13  12  24  28  19  13  الكاف

  409  30  51  49  32  36  26  17  16  18  28  30  76  اهلاء

  2479  176  350  227  153  317  177  111  171  196  201  99  301  جمموع

ح إحصائيات ورود األصوات ا�هورة واألصوات املهموسة يف هذه اجلداول الثالثة توضّ 

، ومن خالل حدااملدونة والنسبة املئوية لكل منها مع تفصيل لكل قصيدة وكل صوت على 

  : ملها يف اآليتواليت جنُ ية العامة هذه اجلداول ميكننا تسجيل جمموعة من املالحظات األول

   من نسبة ورود األصوات املهموسةأكرب نسبة ورود األصوات ا�هورة يف املدونة -

، حيث أن الشاعر يب وخاصيته املتمثلة يف اجلماعيةويعود هذا التفاوت لطبيعة الشعر الشع

، ويواكب اهلا وآالمها ومشاعرها وأحاسيسها عن آمث باسم اجلماعة ويعّرب الشعيب يتحدّ 
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، وبالتايل اجلماعةيف أفراحها وأحزا�ا ويسجل مهومها وتطلعا�ا، فهو ينسلخ من الذاتية ليذوب 

لك ، بل هي مُ أكثر ألن القصائد ال تعنيه وحده عمد إىل توظيف األصوات ا�هورةفهو يَ 

غاية د الري قوي وشديد جيسّ جب بذلك أن تصل للمتلقني بشكل جهو ، فو للجماعة الشعبية

، وكذا فإن الطبيعة الشفاهية للشعر الشعيب تناسب األصوات ا�هورة البنية الداللية املرجوة يف

  .املتلقيو املرسل  أكثر وتستدعي تواترها يف النص الشعري أل�ا تعتمد على السماع بني

 يف املدونةيف األصوات ا�هورة نالحظ أن صوت األلف هو الصوت األكثر ورودا  -

ة اليت ُيكثر الشعراء ين، وهو من األصوات ا�هورة اللّ يان بصفة املدي يأيت يف بعض األحوالذ

ل يشكّ ، كما ة واإلصرار واجلرأةسهم يف إبراز معاين الشدّ تواترها يُ  الشعبيون استعماهلا، وكثرة

  .ا يشّد املتلقي السامع ويؤثر فيهمقطعا صوتيا حيمل جرسا موسيقيا متميز 

وتواترا يف أما بالنسبة لألصوات املهموسة فإن صوت اهلاء هو الصوت األكثر ورودا  -

، ورمبا يعود سبب  لب عليها السكون يف الشعر الشعيب، وهو من األصوات املرنة اليت يغاملدونة

  .صل يف أحيان كثريةكثرة وروده إىل استعماله كضمري متّ 

قصدية وليست  عمليةً  تعتربر الشاععموما فإن عملية اختيار األصوات من طرف  -

 قاء الصويت عند الشعراء الشعبينيى لنا عملية االنت، فمن خالل هذه اجلداول تتجلّ اعتباطية

  .ناسب مع حالتهم، فيختارون ما يتطبيعة أحاسيسهم وآالمهم ومشاعرهمحيث يعكس هذا 

الشعيب خيتار ما ن الشاعر ات اخلاصة بكل نص فيمكننا القول إأما بالنسبة للمالحظ

الته انفعاوأفراحه وأحزانه وجتسد  رتجم مشاعره وأحاسيسهتُ  اليت ميكن أن صواتاألالئمه من يُ 

، وكذا ى إبراز جتربته الشعرية وتأطريهاوتساعده عل، ختدم موضوعه بصورة إحيائيةوبالتايل 

ن النماذج م وسنتطرق هنا إىل جمموعة، ومراميه الكامنة يف غرض القصيدة توضيح مقاصده

  : املختارة من املدونة

  : أحمد بن سعوديقول الشاعر  11يف القصيدة رقم  -
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  اـــــوَالنــنَِّصْر ِمن مُ ـــِطيه املطْر والــأَعْ     ه  ـــــــــَفانَ ــــيحه ـــانـْبَ ــــطَّ ـــَرْب مِ ــــْع اْلعَ ــــجنَ «

  هـــــع العرب َهسَّْت عليه أوَالفَ ــــوجن    ه  ـــــــــــــــــــــــــــــَحافَ ــــرب واجْ ـــــع العـــــجن -

  هــــــــــــــــــارَّه ورِبَانـــــَمْص ْوحَ ــــيَفة ولِ ِـ ڤـــعْ     هــــَخاْلَفاْت أْوَصافَ ــــاْه العِشْب ِمتْ ــــَڤـلْ 

  هـــــــــــَبانـــو بِيـــرَّعُ ــــــــانُوت ِيْغِشي شَ ــــحَ     ه   ـــــافــْي َرْد أريَ ــــون احلَ ـــــــت عيـــــهسَّ 

  ى ــــهنَّ ــه يِتْ كر ا ــــطر يف أمَّ ــــه املــــــاعِطي    اـــــــــــــــــــــلنـــــاغِ ـــــــرب شَ ــــــــــع العــــــــجن -

  هــــالَ ــَومَّ ــــه تِْعِجْب الْ ـــــــِرض اْلِمليحَ ـــــلَ     ه  ــــــــــــــــاْل احلِنَّ ــــن أدخَ ــــع عــــىتَّ وَربَّ ــشَ 

  هـَذانَ ــــاْد حْ ــَرْب وَخِصيب يـَْباْن عَ ـــكَ     ه   ــــنَّ ــُڤــْد والـــمحََ  ــــةْ وِيشِ ــــِديْن وشْ ـــْسِعي

  هـــــْطُروحَ ـدُّوَّار والـمَ ــــــى على الـــــوَرسَّ     ه   ـــــــــــــــــــــي ُروحَ ــــــرب فِ ــــــــع العـــــــجن -

  هـــــــــــــــانـــه َمْليَ ــــم َجْت َخارجَ ـــواْورَاده    هـــْسُروحــه ومَ ـــــن َهاملــــــم بِيــــاْسَعايه

  1»ــــــهَبْض ْمَكانــــــــــَـقـََعْد ريَّح قِ واللِّي     ه   ــْرَته مْربُوحـــر َجْت َخطِ ـــواللِّي َخطَ 

يصف من  أحمد بن سعوديف املدونة وهي للشاعر  11هذه املقطوعة من القصيدة رقم 

 واآلبار اليت جيتمع حوهلا البدو د الكثري من األماكنخالهلا حياة البادية بكل تفاصيلها ويعدّ 

 لنا أن األصوات ا�هورة القصيدة يتبّني ، وبعد إحصاء األصوات يف هذه واليت تسمى بالنجع

�هورة هي األكثر كثافة ، حيث أننا جند األصوات اموسة يف هذا النص مل تكن متكافئةوامله

، بينما نسبة ورود األصوات املهموسة )% 76.52(يف النص بلغت  هانسبة ورودو  ،وتواترا

  أللف والواو والياء والنون  ة هي اوأبرز األصوات ا�هورة يف هذه القصيد، )% 23.48(

  .مرة) 118(، النون مرة) 130(الياء  ،مرة )135(الواو  ،مرة) 188(األلف : كالتايل

غرض القصيدة املتمثل يف هذه األصوات دّلت على نوع من القوة والشدة اليت تناسب و 

واعتزازه بطبيعة  ، فالشاعر من خالل وصفه حلياة البادية عّرب عن فخره بانتمائهالفخر واحلماسة

، واألصوات جيابيات هذه احلياة من جهة ثانيةمات وإ، ورغبته يف التعريف مبقوّ حياته من جهة

سة ات املنفعلة املتحمّ نتج عن الذّ ا�هورة عموما تتناسب مع الصوت العايل والشديد الذي يَ 
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لشاعر الداخلية ، كما أسهمت كثافة هذه األصوات يف جتلي حالة اازالشاعرة بالفخر واالعتز 

  . بقوة لكي تصل للمتلقي وتؤثر فيه واليت سعى إلبرازها

 ت بدرجة أقل من األصوات ا�هورةأما األصوات املهموسة يف هذه القصيدة فقد ورد

، وأكثر ختياراته الصوتية مبا خيدم غايتههذا راجع إىل طبيعة املوضوع ورغبة الشاعر وا ولعلّ 

، وهو صوت خافت مرة) 51(اهلاء الذي ورد ذا النص صوت األصوات املهموسة ورودا يف ه

 عنه ، وهذا احلنني وإن مل يعّرب ينتابه من حنني جارف لتلك احلياةاستعمله الشاعر ليعكس ما 

   .نا ميكن أن نستشعره من خالل النصالشاعر بشكل مباشر إال أن

  :عباس بوشهوةيقول الشاعر  02يف القصيدة رقم  -

 طُوْل اللِّيْل ْبِغْري ْهِجيَعــــــْه   بَاتَــــْت َحايْـــــــــــــــــــــــَرهْ ِعينِــــــــي «

 اطَّوَّْح ِيف َشاْو التـِّْنِجيَعــــه   ْرَحايـْلَــــــــــهْ ْڤ َعــــــْن ِمْن َســـــا

 َمْهُمـــــوَده ُوْبَالْد ْوِسيَعـــــــــه   َغـــىبَّ الرِّيـــــــــــْح ْجرَايْــــــــــــــــــــَره

 تـَبـَّْعتَـــــْه طُـــــــول التِّــْتِبيعــــــــــــــــهْ   َع اللِّي ْخـــــــُدوَده نَايْــــــــــــــــَره

 ْوِبْغنَـــاَي نـْبَـرِّْد ِيف اللِّيَعـــــْه   َصــــَهْد قـَْلبِــــــي ِيف ْضَمايـــْرَهْ 

ــبْ   ـــــــــي ِمــــــــن َلْصَهـــــــــــــــــــــادْ ِعينِ   بَاَتْت طُـــوْل اللِّيْل تْـَوجِّ

 ه يـَْعــــذِّبْ َـ ڤيَا َما َشــــْط ْفــــــرَا  ْحِبيـــــــْب اللِّي يِْنـــــــــــــــــــــــــــــزَارْ 

 بَّة ْوَســـرَّبْ ُـ ڤـْوَجابَه ْمنَــاْد ال  الغَــــــــــــــــــــــــــــــوَّارْ َهـــــــْز مــــــــــــِن 

 ِوْمِصيَفه ِويْن َكاْن ْمـــَزرِّْب   َخــلَّى َكـــــــــــاْن الـــــــــــــــــــــــــــــدَّارْ 

 1»لِّــبَـ ڤـِوْســـــرَاْب ْلِغيـــــَمه ِمتْ   تْـــــَالُحــــــو ِيف قِــيَفـــــــــــــــــــــــــــارْ 

بني  يف هذه القصيدة الغزلية العاطفية ومن خالل عملية اإلحصاء نالحظ تقابالً 

، مع غلبة لألصوات ا�هورة اليت بلغت نسبة ورودها يف وسةاألصوات ا�هورة واألصوات املهم

حيث ورد كل  ،األلف واهلاءوما نالحظه أيضا وجود توازن بني صويت ، )% 66.32(هذا النص 
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  ا صوت اهلاء فهو صوت مهموسأمّ  ،ري، فصوت األلف هو صوت جهو مرّة )30(منهما 

ه للشاعر الذي عّرب عن حزنه وآملي احلالة النفسية قابل بني الصوتني يف جتلّ وقد أسهم هذا التّ 

، فصوت األلف ل خّلف حرقة ولوعة يف نفس الشاعرالرحي، هذا لفراق حمبوبته بعد رحيلها

على تنسيق األصوات  اساعدم اوعنصر لتعبري عن األحاسيس لاألنسب  حينما يكون مّدا يكون

  .زن واألمل اليت يعانيها الشاعر، أما صوت اهلاء فهو األقرب للتعبري عن حالة احلوتناغمها

  :عمارمحمود بن يقول الشاعر  12يف القصيدة رقم  -

 ـــــــــاهْ رِة َشرِيْف ِمسَـــــــــــــَال تـَْنُسوا ُمَذاكْ   ِوْمتَشُّو يف اْرَضــاهْ   ــــهوبُوا للـــــــَّـــــــنـَْوصِّيكم يَا َخاْوِيت تُ «

قـُْتونِــــــــــــــي  ــيَخاْوِيت َكاْن ْفِهْمُتونِــ نـَْوصِّيكم يَا  َما َذاِخْر يف اْذُهونِــــــينـَْعِطيكم َدلِيْل   ِوْلَيا َصدَّ

ْنِقِضْني ْعَواْهَده بـُْعَده وْجَفــــــــــــــــــــاهْ   َداهْ ْوَال ْتِسدُّو َمسـ  َداُروا من َلْسَواْو َال تـَْرُضوا بالدُّوين
ُ
 امل

 ـــــــحْ ْرَفْه ثَاِبْت وْصِحيــــــَعانـُْنِطْق بِلِّي   حْ يَفصِ  يمن ُصْغرِ   نـَْوصِّيكم يَا َخاْوِيت رَاِين َنِصيــــــــــــــحْ 

 ِيْهِديَنا َماَداْمَنا ِنْدبُوا يف ِاْوطَـــــــــــــــــاهْ   يِْلِهْمَنا ِلْرَضـــــــــــــــــــاهْ   ايلِّ ِدْل على اِخلْري عند اهللا مِليـــحْ 

يْن   نـَْوصِّيكم يَا َخاْوِيت ِمتُّوا لِْفــــــــــُروضْ  ِحُفــــوظْ وِالدِّ
َ
 َال تْـَغْبطُو َخمُْلوْق من َجْريَه وْحُضوظْ   امل

ــْغُروضْ 
َ
ْحَشْر يـَْلــــــــــــ  وِالَقاِصْر يـَْرَجــــــــــــاهْ   ِويلِّ عنده َمِقْدَره اُِفْك عامل

َ
 ـَاهْ ڤِويلِّ تَارِْك َشْي ِيف امل

 َوِقْت ليَـْقُروا الَفاحته ِمدُّو لِيديــــــــــــــــنْ   لَْثِنيـــــــــــــنْ وَرضُّوُهم   و الَوالدينَوصِّيكم يَا َخاْوِيت ِطيُعــنْـ 

اَمـــــــــــــــــــــــه ِوْورَاهْ ڤ  الَواحد َيْسعى اخلري َمايْدرِيْه ْمِنيــــنْ   ِيْرِحبَْها ايلِّ طَاْع َواِلْدَته وبَابَـــــــــــــــــــــــــــاهْ   ـُدَّ

ُهوا ْلُموَالكــــ  ميَاَخاْوِيت ِطيُعوا بَعَضاكُ  نـَْوصِّيكم  موا نـُْفوْسكم َهِذيَكه َمْغَداكواَذا ْتِبْعتُ   مواْنِتبـْ

 1»اهْ ضعْ فيـَْبَدا هلَِْب النَّاْر َيْصَهْدَله        الَعاِصـــــــــــــــي يَا َداهْ   َالبُد من املوت واحلساب ْورَاكـــم
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، ومن خالل إحصائنا محمود بن عمارللشاعر  12هذا املقطع من القصيدة رقم 

وات ا�هورة واألصوات لألصوات املستعملة يف القصيدة نالحظ تفاوتا كبريا بني األص

وجاء ، )% 75.82(، بنسبة مرة) 552(ل األصوات ا�هورة حيث أن الشاعر استعم، املهموسة

) 176(سة بينما استعمل األصوات املهمو  ،بصويت الياء والواوا صوت األلف يف الصدارة متبوعً 

  .هلاءاء يف صدار�ا متبوعا بصوت اوجاء صوت التّ  ،)% 24.18(بنسبة  ،مرة

قصيدة يندرج ، على اعتبار أن موضوع اللفرق الكبري راجع لطبيعة املوضوعهذا ا ولعلّ  

جمموعة من النصائح حياول من ني يقّدم للمتلقّ  أن الشاعرحيث ضمن الشعر االجتماعي، 

، وهذا التفاوت منطقي حبكم توبة هللا عز وجل قبل فوات األوانخالهلا التأثري عليهم بضرورة ال

، ففي هذه الزيادة اجلهر حىت يصل للمستمع ويؤثر فيهاملوضوع الذي يتطلب القوة والشدة و 

  .ن ذات الشاعرصوت العايل الصادر عالكبرية لألصوات ا�هورة تناسب كبري مع ال

  :محمود بن عماريقول الشاعر  10يف القصيدة رقم  -     

 ـــــهشـــــــُغوب من ِلْعويلـــــَدا�ـــم مَ ـڤـبـْفُ   ــــــــــها ِوْش حال َهاك النزِيلــالِْنـــــــدرَ يَ«

 من يف اُحلوش يِْفكر بينااُوش حال   وش حـــــــــــال من يِْبغينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  -

 اُوش حــــــــال بنت أُّمي مع ِخلْويلـــــــــه  اُوش حــــــــال لِْبين عــــــم ومَّالينـــــــــــــــــــــا

يُـــــوش وِتال ىلنــــــــدر  يا ـــــــــــــــــــــــاِـ ڤحنَِ يـــــــع من يِنِشد على   ينــ  ِحلْويلــــــــــــــــــــهِمجِ

 ديــــــــن اِبَّاهـــــــــــــــــمـْڤَشــــــــارهني والَّ فَا  وشــــــــــحاهلـــــــــــم ونـَْباهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم -

 تْـُروح كن لِْبديلـــــــــــــــــــــــــــــــه والَّ نِْتَمـــــــــدْ   َحنَْياش نـَْبدا ْعماهــــــــــــــم ىلنـــــــــــدر  يا

 اخنَــــــلُّو اجلبل ونـَْرْوُحو ِلْرميلـــــــــــــــــه    نا من ْقداهــــــــــــــــمـڤِاِهب الِفلك وُسو

 ـــيا ِاسالــمن يِْنشد عليَّ  اُوش حـــال  وش حــــــــــــــــــــالكم يا َخالـــــــــــــــــــــــــــي -
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 ـــــــــــْر الطِِّبيلــَـــــــــــهِڤكـــي ْيِضيق بَايل نـُْنــ  ِتَكدَّرت ُكثـــــر الوِِحــش غيَّـــــــــــر حايل

 خري من حديث القايله والِقيلـــــــــــــــــــــه  الــــــــيـڤَّـاِْندير اِحلِمس يف الّشعر بالنَّ 

 اُواشي َخواتك وُخْوتك واُحلومـــــــــــــــه  حــــــالكــــم يَاُدومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوش  -

 ُيصرب وْيعـــــــــدِّي َخاّصه وْكِميلــــــــــــــــــــــه  وِايلِّ ِتَوحَّش ما َعليِهش ُلومــــــــــــــــــــــــــــه

 1»هيلــــــڤـوع راح ابْ تْـُفوت ِلْمغيبه نــــــ  ومــــــــــــــــــــــــــهُڤــــــــــع الغريب لْ َحتَّان يرجـــ

صوات ا�هورة أكثر ضح لنا توظيف الشاعر لألبعد العملية اإلحصائية هلذه لقصيدة يتّ 

، ففي هذه مرة) 117( األلف، ومن بني أصوات اجلهر األكثر توظيفا جند صوت من املهموسة

وقد طالت ُمّدة غربته ومل جيد ، لوطنه وأهله وأبناءهالقصيدة يبدو الشاعر يف حالة حنني جارف 

 كرونه أم نسوه بعد غربته الطويلةفبدأ يتساءل عن حاهلم وهل مازالوا يذ  هم،سبيال ملعرفة أخبار 

ج تشكيل نسيل ى ذلك، حيث أدّ سيقيا صوتيا معينا مستعينا باملدوقد اعتمد يف ذلك منطا مو 

وهذا ، د نوعا من التماثل الصويتموسيقي جسّ  صويت متكامل ساهم يف بروز إيقاع ونغم

  .مة اجلمالية الصوتية للنص الشعريسهم يف تشكيل اإليقاع وشد االنتباه وإبراز القيالتماثل أ

  :علي عناديقول الشاعر  08يف القصيدة رقم  -

   َرهْ ـــــــــــــــــــْظ َعليك ْذِخيــــْخنَبِّيْك ِنْسَتْحف    َرْه   ـــــــــــْصوِيــــوالْك يَا تِ ــــــــْر مُ ــــيَّْب ِسفَ ــــغَ «

  ه ـــــَالصَ ــــْز بْ ـــــْضِرْب أَعَ ــــوْفِلْك مَ ــــوْنشُ     ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّاسَ ـــــي كُ ـــــك فـــــبِّيــخَ ــــنْ  -

  ْرهـــــــــــــتـِّْغِبيــن الــــي عَ ــــُموْك يف ْغَيابِ ـــِحيْ     ه  ـــــــــــــــــــاسَ ـَّ ْرِلْك َعســـِلْت ْنِديـــرَِّرْت قُ ـــْوقَ 

  2»َرهـــــــــــــــطْ ِخيـــــوبَْه اهللا بَاسِ ـــِفْر ْذنُ ـــغْ ــْويِ     ه  ــَالْك ْخَالصَ ــــوِجد سِ ــــــه ْويُ ــــاهللا يَرِمحَْ 

                                                           
1
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  .119ص

  .130، م س، صمن روائع الشاعر الشعبي علي عنادبن علي حممد الصاحل،  - 2



  المدونة قصائد خالل من الشعبي الشعري الخطاب في الصوتية الجماليات:الثاني الفصل

93 

 

، بني األصوات ا�هورة واملهموسة ثائية نالحظ أن الشاعر مازجيف هذه القصيدة الرّ 

، فصوت الراء هو ال بشكل كبرياء والدّ الرّ  وامللفت لالنتباه يف األصوات ا�هورة توظيفه لصويت

 عن لوعته وحزنه لفراق صديقه يعّرب الذي و ، شري إىل احلالة النفسية للشاعريُ  صوت انفجاري

أما صوت الدال  ،وره وتبليغ مقاصده وتوصيل رسالتها جيعله أقرب للتعبري عن شع، ممّ "الساسي"

، وأما بالنسبة لألصوات ث جيعل الكالم أكثر وضوحا وجتّليا، حيفهو مناسب للخطاب

صوتان انفجاريان تاء ومها املهموسة فاملالحظ يف هذه القصيدة كثرة ورود صويت الفاء وال

، حياول الشاعر من خالهلما أن ُيكسب النص الشعري قوة اجلرس بغية التأثري يف شديدان

  .لسامع وشد انتباهه يف قالب مجايلا

  : عبد الرزاق شوشانييقول الشاعر  07يف القصيدة رقم  -

 ِوْربِـــيْعَنا ْونـُوَّارَْه  ْشَواْل احلَِليْب ِادِّْح ِيف اُحلمَّاَرْه  تْـَفكَِّرْت َجنِْع الرِّيْف ِويْن أوَْكاَرْه «

 ْمِن الْـــَواْد َشــَرْق ِشيــــرِْة الـــُحـــــــــــُدودْ   تْـَفـــكَّرِتْـُهْم عُـــــْربَـــــــاْن َصــــْحـــــَراوِّيـَّـــــــــــــه  

 ْرَجاْل الشََّهاَمــــة وِاْلَكــــــَرْم وِاْجلُــــــــــــوْد   نَاْس يِْنتِـــــُموا للِـــــرِّيــــْف وِاْلبِــــْدِويـَّـــــــــــــــه   

 ْدَخــــاْل وَْكـــــَرْب ْوَرِمــــْل ِشْني ْغــــُرودْ   ةَحارِي ْخَياْمُهْم ِمْبِنيَّـوِيف أرْض الصَّ 

 أرْض اْلَمـــَصاِحْن وِالــــَعَال وِاهلُـــــــــــودْ   ويف ِويـــْن ِولد الــــرِّْمي َحــــْط ْضنَـيَّـــــــــــْه  

ُروْر ْخـــــلِـــيَّــــــــــــــــــــْه     ــــوقْ وْمرَاِحيْلــــُهْم ُفوْق اِجلَمــــــــاْل ْتسُ   ِويْـــَعْمــــُروا ِويـــــْن لِــــبـْ

 ودْ ْكِحيِلة لِــْعُيوْن السُّ   وانَاْس ِيِكْسبُ   ـــْة  ْن ِخلْــــــطُوْط ْعِفيَّـْوبَــــاْغنَــــاْمُهْم ِويــــ

 1»اَرهْ ْم َما ِيْرتُِضوا ِخبْسَ ِيف ْبَالْدهُ  َوأْبطَاْهلُْم نـَغَّاَرْه  الرِّيْف َعْن تَـيَّــــارَْه ِوْمِنْني َكاْن 

من خالل إحصاء عام لألصوات ا�هورة واألصوات املهموسة يف هذه القصيدة يتجلى 

، حيث أن الشاعر استعمل األصوات ا�هورة بنسبة  التفاوت الكبري يف توظيف األصواتلنا 

 مرة يف النص) 96(، وقد كان صوت األلف يف الصدارة حيث ورد )% 77.45(كبرية بلغت 

، وهذا التفاوت )% 22.55: (رت بـــقدّ و بينما كانت نسبة ورود األصوات املهموسة ضعيفة 
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له و ، فالشاعر يف هذه القصيدة يفتخر بأصالكبري يناسب موضوع القصيدة املتمثل يف الفخر

بصوت عال مرتفع هذا الفخر كان  ، وبطبيعة احلال فإنّ تهمويتباهى بأخالق قومه وشهام

على ابتعاد القوم عن حياة الشاعر ر ، مث يف آخر القصيدة يتحسّ للقومنتمائه يعكس اعتزازه با

ههم حنو حياة املدينة وما حتمله من وتوجّ وسكون ثلى وراحة بال يف وما حتمله من قيم مُ الرّ 

، وقد ساعد تواتر األصوات ا�هورة الشاعر يف إيصال املعىن املراد وتقريبه سلبياتضوضاء و 

  .االنتباه يف ملمح صويت يشدّ  وتقويته ألذهان السامعني

اختيار األصوات ا�هورة واألصوات املهموسة عند الشعراء الشعبيني ا ال شك فيه أن ممّ 

يعترب عملية أساسية متّكن الشاعر من إبراز غرضه املقصود والتعبري عن مشاعره وأحاسيسه بغية 

ملمح صويت حيمل جرسا موسيقيا  ، وتشكيلمن جهة لألذهانوتقويته وتقريبه  إيصال املعىن

، ويتجلى هذا االختيار من خالل عملية اإلحصاء  شد انتباه السامع من جهة ثانيةيهدف إىل

  .قيقةننا من الوصول إىل تصّور عام توّضحه األرقام والنسب املئوية الدكّ اليت متُ 

  : األصوات الشديدة واألصوات الرخوة -1-1-2

موعة صفات ، ولكل جمعن جمموعات مشرتكة يف خمرج واحد إن أصوات اللغة عبارة

، ومن بني ي األساس السمعي الذي يفرق بينها، وهذه الصفات همعينة متيزها عن غريها

وهذه الثنائية تلعب دورا مهما ، األصوات الشديدة واألصوات الرخوةا�موعات الصوتية نذكر 

الداللة اليت يريدها الشاعر ويقتضيها  يف خلق اجلرس املوسيقي وتصاعده من جهة، وحتّقق

من أصوات ويسعى لتحميلها  األكيد أن الشاعر خيتار ما يناسبهاخلطاب من جهة ثانية، و 

  .يصال الرسالة اليت حيملها اخلطابالشحنات الالزمة لتجسيد جتربته الشعرية وإ

اجلمع ، و واألعراضالبة وهي نقض اللني، تكون يف اجلواهر الصّ  «دة يف اللغة تعين الشّ 

   .1»، وشيء شديد ُمشّد قوي شدد وشيء شديد بّني الّشدة
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ا يف موضع من ا تام� اهلواء اخلارج من الرئتني حبسً جمرى أن حيبس  «والصوت الشديد 

ن هذا احلبس أو الوقف أن يضغط اهلواء مث يطلق سراح ا�رى اهلوائي فجأة ، وينتج عاملواضع

 ء، ب، ت، ج، د: ( ، واألصوات الشديدة مثانية وهي1»فيندفع اهلواء حمدثا صوتا انفجاريا 

  .2)ك  ط، ق،

اللينة، ورخا : الرخاء «من وة لغة ا، والرخخو فهو عكس الصوت الشديدأما الصوت الرّ 

 ه ال ينحبس اهلواء احنباسا حمكماعند النطق ب «، والصوت الرخو 3»ناعم ، أي يرخو رخوا

ب على ضيق املخرج أن الّنفس يف قا جدا ويرتتّ وإمنا يكتفي بأن يكون جمراه عند املخرج ضيّ 

دث نوعا من الصفري أو اخلفيف ختتلف نسبته تبعا لنسبة ضيق أثناء مروره مبخرج اهلواء حيُ 

 ث، ح، خ، ذ، ز، س، ش، ص، ظ : (هي الرخوة ثالثة عشر صوتاألصوات ، وا4» ا�رى

  .5)غ، ف، ه، ض

يف اخلطاب وتكرارها وتواترها دة وأصوات الرخوة واألكيد أن توظيف أصوات الشّ 

والدالالت اليت يسعى الشعراء الشعبيون إليصاهلا  ي الشعيب حيمل العديد من املعاينالشعر 

، أو يف اجلانب الداليل الصويت املوسيقي وما له من تأثري، سواء كان ذلك يف اجلانب للمتلقني

  .دالالت وتأويالت مرتبطة باملعىن اجلمايل وما له من

وقد اهتم الشاعر الشعيب بعملية اختيار األصوات املناسبة واليت تساعده يف التعبري عن 

لألصوات املة كوبعد قيامنا بعملية إحصاء  وحماولة التأثري يف املستمعني، جتربته الشعرية 

وجعل كل قصيدة على حدا املختارة للدراسة، املدونة قصائد الشديدة واألصوات الرخوة يف 

  : رقام املوضحة يف اجلداول التاليةاأل جمموعة من خلصنا إىل

                                                           
 .247، صم س، علم األصوات، كمال بشر - 1
 . 155دار اهلدى، اجلزائر، دط، دت، ص، فصول في علم اللغة العام، عبد الكرمي الروديين - 2
  .)ر خ ى(مادة ، م س، لسان العرب، ابن منظور - 3
 .24، صم س، األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس - 4
 .155، صم س، فصول في علم اللغة العام عبد الكرمي الروديين، - 5
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  :جدول يوضح تواتر األصوات الشديدة يف املدونة: 04جدول رقم  -

  موعجم  12ق  11ق  10ق  9ق  8ق  7ق  6ق  5ق  4ق  3ق  2ق  1ق  

  1236  95  188  117  74  149  96  50  111  71  98  30  157  األلف

  483  27  75  47  54  39  26  13  33  44  67  21  37  الباء

  324  31  43  29  22  25  24  17  20  41  22  12  38  التاء

  166  06  39  05  09  19  17  12  18  10  09  05  17  اجليم

  356  35  45  36  28  43  30  18  32  19  28  09  33  الدال

  100  08  23  07  06  06  07  04  09  05  11  06  08  الطاء

  207  12  33  18  12  22  12  12  24  09  22  06  25  القاف

  216  19  18  13  13  26  18  13  12  24  28  19  13  الكاف

  3088  233  464  272  218  329  230  139  259  223  285  108  328  جمموع

  : تواتر األصوات الرخوة يف املدونةجدول يوضح : 05جدول رقم  -

  موعجم  12ق  11ق  10ق  9ق  8ق  7ق  6ق  5ق  4ق  3ق  2ق  1ق  

  23  01  00  02  00  01  00  02  02  02  05  00  08  الثاء

  96  13  22  12  04  14  09  05  04  07  02  03  01  اخلاء

  201  10  33  13  09  33  15  08  12  24  18  04  22  السني

  198  05  32  22  11  23  12  07  20  32  10  02  22  الشني

  71  00  09  03  02  01  03  01  05  12  23  00  12  الزاي

  58  11  08  05  03  03  08  06  03  03  06  01  01  الضاد

  26  04  03  01  03  02  01  03  02  00  02  00  05  الظاء

  77  03  06  08  03  12  09  07  07  03  06  06  07  الغني

  97  16  14  08  04  10  08  08  07  04  07  03  08  الصاد

  322  15  37  18  14  80  28  09  27  15  23  08  48  الفاء

  286  16  44  36  26  41  18  09  18  15  25  06  32  احلاء

  31  05  04  02  07  02  03  00  00  00  06  00  02  الذال

  409  30  51  49  32  36  26  17  16  18  28  30  76  اهلاء

  1895  129  263  179  118  258  140  82  123  135  161  63  244  جمموع
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  :املدونةالرخوة يف و ديدة النسب املئوية لألصوات الشجدول يوضح : 06جدول رقم  -

جمموع   القصائد

  األصوات

األصوات 

  الشديدة

األصوات   نسبة تواترها

  الرخوة

  نسبة تواترها

  % 42.66  244  % 57.34  328  572  1ق

  % 36.84  63  %  63.16  108  171  2ق

  % 36.10  161  % 63.90  285  446  3ق

  % 37.71  135  % 62.29  223  358  4ق

  % 32.20  123  % 67.80  259  382  5ق

  % 37.10  82  % 62.90  139  221  6ق

  % 37.83  140  % 62.17  230  370  7ق

  % 43.95  258  % 56.05  329  587  8ق

  % 35.12  118  % 64.88  218  336  9ق

  % 39.68  179  % 60.32  272  451  10ق

  % 36.18  263  % 63.82  464  727  11ق

  % 35.63  129  % 64.37  233  362  12ق

  %38.02  1895  % 61.98  3088  4983  جمموع

حمّصلة العملية اإلحصائية لألصوات الشديدة تتضح لنا هذه اجلداول الثالثة  من خالل

 الكبري ل ما يلفت االنتباه هو التفاوتن أوّ ، وميكننا القول إخوة يف املدونةواألصوات الر 

كان له السواد األعظم ، حيث أن ورود األصوات الشديدة  امللحوظ يف توظيف هذه األصوات

، بينما كان استعمال األصوات )% 61.98(بلغت نسبة ورود الصوت الشديد ف ،يف املدونة

  .)%38.02(بة بنس، وجاء من ذلكالرخوة أقل 

ز بالقوة والشدة اليت بأن اخلطاب الشعري الشعيب يتميّ وهذا التفاوت ميكن تفسريه  

إبراز جتربته ع إىل ، والشاعر الشعيب غالبا ما يتطلّ ها من طابعه الشفاهي السماعييستمدّ 

وهو ما يتناسب  ،قويةة و جليّ  الشعرية والتعبري عن مشاعره وأحاسيسه وعواطفه بصورة واضحة

   انتباه السامع وتقريب املعىن له سهم يف لفتوالذي يُ أكثر مع الصوت االنفجاري الشديد 
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يف  واكنكثرة السّ   ه مننستشفّ ، وهو ما طقة سوف قريبة أكثر للشدة والقوةكما أن هلجة من

  . ف اليت ينتمي هلا غالبية الشعراءهلجة أهل بادية سو 

حناول من ونأخذ هنا مثاال واحد حول توظيف األصوات الشديدة واألصوات الرخوة 

من خالل ، كبري يف استنطاق اجلانب اإلحيائيخالله رصد أمهية هذه األصوات ودورها ال

  :فيها، حيث يقول إبراهيم بن سمينةللشاعر  05القصيدة رقم 

يــــــْل بَــــلَّْغ َجمُْهــــــوَده  «  َيْشَقى َعْن ِسبَّاْي يُوِصْل َمْسُعـــوَده  َال ِمـــــْن َداْر مجِْ

 يـْبَـــــرِّْد َعَضــــــاْي ِمن ِهلِيْب النَّـــــــــــارْ   ـــــــا  ــــــــُحمْـــــَتاْر ِمن ِيْشَقـــــــى َعَلى ِسبَّايَـ

 ْونُْطُفـو َاْجرَاِحي ْوَهايْـــَضة َلْفَكـــــــارْ   ا  ــــي اللِّي َعِليْه  ْغَنايَــــــــْل َحِبيبِــْويُوصِ 

 لَّْشـــــــَفـــــــــــــارْ ْوَحـــــارِْم ِمَناْم اللِّيــــــــْل ِم   َمْغبُــــــوْب ظَاِمــــــي ِولِْعبَـــــــــــــاْد ْرَوايَـــــــــــــا   

َلة نـَوَّايَــــــــا    ـــــَره ِنِظيَفـــــــه ْمَكرِْكـــــــَده لَــــــْوبَـــــــارْ ْڤـشَ   َعلَـــــى نـَْعت َبْكــــــــَره ْحمَــــجِّ

 نـْزَاِحْت َغـَدْت ِيف َوقْت رَِحيه ثَـاْر   فَـــتَّـــاْش َما َجْتنِـــــي َعِليــــــــَها ْوَهـــــــــــــاَي  

 1»ــارْ ـــِدي َعِليْك َاْجَهــوِاْحلَاْرَمــــه تـَغْ   ا َجمُْمــــوْل ِمْن ُمــــوَاليَـــــــــا   ـَڤـُكـــــْثِر الشِّ 

لألصوات الشديدة  ناوبعد إحصائ، بن سمينة إبراهيم للشاعرغزلية هذه قصيدة 

، وقد أسهم هذا التمازج يف تشكيل مازج بينها واألصوات الرخوة اليت استعملها الشاعر جند أنه

 ان توظيف الصوت الشديد بشكل أكرب، وقد كقى متوازن وإبراز املعىن وتشكيلهملمح موسي

فقد أما األصوات الرخوة  ،)% 67.80(مرة بنسبة ) 259(حيث جاءت األصوات الشديدة 

  .)% 32.20(بنسبة مرة ) 123(وردت يف القصيدة 

لة من خالل توظيف الشاعر للصوت الشديد بشكل كبري تتجلى لنا عاطفته احلزينة املتمث

، وتوظيف الصوت الشديد  عن لوعة الفراق وحرقة االنتظار، فيعّرب يف معاناته بعد رحيل حمبوبته

الشاعر يرغب  ، وكأنّ شعري وإبراز مضامينهام خلطابه اليساعده على السيطرة عن السياق الع

، أما الصوت الرخو فقد ناسب أكثر ومشاعره لكي ال تبقى حبيسة نفسه يف البوح مبكنوناته
                                                           

  .23، م س، صديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 1
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منطقيا نظرا لطبيعة ، وقد كان اختيار الشاعر لداخلي العميق الذي انتاب الشاعرطبيعة احلزن ا

األصوات وتشكيل يف إيصال املعىن وإبراز الداللة اليت تتجلى من خالل تواتر  املوضوع ورغبته

  .الظاهرة الصوتية

، ألن الصوت اعر دعته لتوظيف األصوات الشديدةعبة اليت عاشها الشمث إن احلالة الصّ 

نتباه السامع ا ق رغبته يف شدّ صف بالقوة واالنفجارية وهو ما يناسب الشاعر وحيقّ الشديد يتّ 

استعمله الشاعر بنسبة أقل للتعبري عن عواطفه ، أما الصوت الرخو فقد تخدام هذا الصوتباس

  .باحلزن واألمل نتيجة هذا الفراق ، حيث ميتلئ صدرهوأحاسيسه املتلهفة للقاء حمبوبتهقة املتدفّ 

، وبالتايل ومشاعر تعترب األصوات وسيلة للتعبري عن ما يف نفس الشاعر من أحاسيس

، وهو ما يسهم يف والتعبري عن عاطفتهالشعيب خيتار منها ما يناسبه لرسم حالته فإن الشاعر 

ن ، كما أن توظيف األصوات الشديدة واألصوات الرخوة يربز متكّ وتقريبه للسامعتبيني املعىن 

  .نيالشاعر وقدرته على اإلبداع وشد انتباه السامع

  : الّتماثل الصوتي بين األلفاظ – 2 – 1

، وتسهم بني األلفاظالتماثل الصويت  الشعيب بالعديد من صور الشعري ل اخلطابحيفَ 

قودنا للوصول إىل ا تكما أ� ، مجايل إليقاع الشعر الشعيبفّين فضاء هذه الظاهرة يف تشكيل 

 التكرار: الصويت بني األلفاظ يف ر التماثلمل أبرز صو وميكن أن جنُ  ،ية الداللية من وراءهاالغا

  .اجلناس والتصاعد القويل الرتصيع، التصريع،

  :التكرار - 1– 2 – 1

، وهو من قاع الداخلي للنص الشعري وتثبيتهكرار بشكل كبري يف تشكيل اإليسهم التّ يُ 

عترب أحد ، حيث أنه يُ اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة سوفأهم الظواهر الصوتية اليت مّيزت 

فة إىل واحلفاظ على متاسكه وانسجامه، إضاالعناصر األساسية يف بناء النص الشعري الشعيب 
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، والشاعر الشعيب غالبا ما يلجأ للتكرار اجلمالية اليت حيملهاو والصوتية الداللية والبالغية  القيم

  .ن مث إضفاء صبغة مجالية على النص، ومإىل القيمتني الصوتية واجلمالية للوصول

 ر الشيء تكريرا وتكراركرّ :ويقال ،إذا رّدد وأعاد، كّرر  «يف اللغة هو مصدر والتكرار 

  .1»أو الرتجيع واإلحياء بعد الفناء الرجوع: أعاده مرّة بعد مرّة، ومن معانيه

إعادة ذكر كلمة أو عبارة بلفظها أو معناها  « فيعترب التكرار ياالصطالحاجلانب أما يف 

كثريا ما جند شعر الشعيب  ويف ال، 2»يف موضع آخر أو مواضع متعّددة من نص أديب واحد 

ينتج عنه إيقاع و ، ناك تكرار الكلمة وتكرار العبارة، وهالتكرار، ويأيت ألغراض داللية أو مجالية

  .عالوة على غرضه البالغي املعنوي موسيقي

يد تقتضي تردظاهرة إيقاعية موسيقية ويكون التكرار برتديد لفظة معجمية معينة، وهو  

من األساليب احلديثة  ، وهوأكثر من مرة) ...صوت ، ، كلمة، مجلة، عبارةحرف(ملفوظات 

  .، أي أن للتكرار عدة أنواع ميكن أن يأيت فيها3يف الشعر املعاصر

 القصائد جلة يف وبالعودة للمدونة املختارة نالحظ أن ظاهرة التكرار بارزة وجليّ 

تضفي إيقاعا ة ميزة صوتيعلى اعتبار أ�ا ، الشعيب يوظف بكثرة ميزة التكرار فاخلطاب الشعري

، وللتكرار مة بالغية تؤدي أغراضا يف املعىنباإلضافة إىل ما حتمله من قي، موسيقيا لدى املتلقي

  .تكرار الصوت، احلرف، الكلمة واجلملة: أنواع منهاعدة 

 الصوت يف اخلطاب الشعري سواء اهتم الشعراء الشعبيون بتكرار: تكرار الصوت – أ

وهناك من يسمي الصوامت سواكن بينما يطلق  ،أو الصوائت الصوامت يفكان هذا التكرار 

                                                           
 .135، ص)كرر(مادة ، م س، لسان العرب، ابن منظور - 1
، م1996، 2، طلبنان، بريوت، الفكر العريبدار ، البحث البالغي عند العرب تأصيل وتقييم، شفيع السيد - 2

 .171ص
 .237، صم س، ، الرؤية والتطبيقاألسلوبية، يوسف أبو العدوس: ينظر - 3
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، وهذه 1)األلف والواو والياء: (ثالثة أصواتعلى الصوائت تسمية أصوات اللني، والصوائت 

األصوات الثالثة تسمى صوائت وهي تتكرر بشكل الفت يف اخلطاب الشعري الشعيب، أما 

  .باقي األصوات األخرى فتسّمى صوامت

غالبا ما حيمل دالالت توحي بغرض الشاعر ومقصديته من خالل  وتكرار الصوت

  .اخلطاب ومدلوالته

للشاعر علي عناد، ونتتبع تكرار األصوات  08نأخذ القصيدة رقم ذلك على ل امثوك 

الواردة فيها حماولني بذلك رصد امليزة الصوتية والداللية الكامنة وراء هذا التكرار، ومطلع 

  :القصيدة

، وقد ورد يف هذه اك بعض األصوات اليت تكررت بكثرةأن هناملالحظ يف هذه القصيدة 

األلف، الراء : ( أننا خنتار هنا األصوات التالية ، إالنواع خمتلفة من األصوات املتكررةالقصيدة أ

  : الشاعرج حملاولة الوصول إىل غرض كنموذ ) الدال، السني، النون

وهو من ، مرة يف هذه القصيدة) 70(ر هذا الصوت تكرّ : )صامت(صوت الراء  -

، وميتاز بالرقة والنظارة وتكراره يثري نغمة وجرسا ت ا�هورة متوسط الشدة والرخاوةاألصوا

طع يفيض بدالالت احلركة والتتابع، فهو حياكي احلركة ، فيجعل املقالسامع موسيقيا يشدّ 

                                                           
  .155، صم س، فصول في علم اللغة العامة عبد الكرمي الروديين، : ينظر - 1
 .130، م س، صمن روائع الشاعر الشعبي علي عنادبن علي حممد الصاحل،  - 2

   َرهْ ـــــــــــــــــــْظ َعليك ْذِخيــــْخنَبِّيْك ِنْسَتْحف    َرْه   ــــــــــــْصوِيــــوالْك يَا تِ ــــــــْر مُ ــــِسفَ  يَّبْ ــــغَ «

  ه ـــــَالصَ ــــْز بْ ـــــأَعَ ْضِرْب ــــوْفِلْك مَ ــــوْنشُ     ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّاسَ ـــــي كُ ــــــــك فـــــيـــــــبِّ ــخَ ــــنْ  

  ْرهـــــــــــــتـِّْغِبيــن الــــي عَ ــــُموْك يف ْغَيابِ ـــِحيْ     ه  ـــــــــــــــــاسَ ـَّ ْرِلْك َعســـِلْت ْنِديـــرَِّرْت قُ ـــْوقَ 

  2»َرهـــــــطْ ِخيـــــاهللا بَاسِ  وبَهْ ـــِفْر ْذنُ ـــغْ ــْويِ     َالْك ْخَالَصه  ــــوِجد سِ ــــــه ْويُ ــــاهللا يَرِمحَْ 
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، فهو عميق باحلزن واألمل لفقدان صديقهعبري عن إحساسه الفه الشاعر للتّ وقد وظّ ، املستمرة

  .لشاعر املفعمة باألوجاع واألحزانري يرسم لنا ملمحا حركيا لعاطفة او صوت جه

، وهو من مرة يف القصيدة) 149(تكرر هذا الصوت ): صائت(صوت األلف  -

، فهذا الصوت حبضوره روف اليت فيها اتساع وليونةن احل، ويعترب ميةاألصوات ا�هورة اللينة املدّ 

براز ، كما أنه يساعد الشاعر يف إ مدى حسرتهالقوي واملتكرر يظهر انفعال الشاعر ويبّني 

ت مسموع ليوصل و ملا له من صدى موسيقي عاٍل وص، وذلك وتصوير مصيبته بفقدان صاحبه

 ق املعىن الذي حيمل تلك الدالالتفيطاب ،وحي باحلزن واألمل والوجع، وكأنه يُ أحزانه ومشاعره

  .اعا واألقوى تأثريا يف السامعنيفهو من األصوات األكثر مس

  علي عنادمرة يف قصيدة الشاعر ) 43(تكرر صوت الدال ): صامت(صوت الدال  -

من أحزان لكي ال تبقى الشاعر يسعى لتفجري ما يف قلبه  ، فكأنّ وهو من األصوات االنفجارية

، وتكرار هذا الصوت وّلد موسيقى إيقاعية قوية أسهمت يف تشكيل ملمح رهحبيسة صد

  .بارز يف القصيدة عالٍ صويت 

ة ، وهو صوت رنني ذو غنّ مرة يف القصيدة) 33(وقد تكرر ): صامت(صوت النون  -

، وقد وظفه الشاعر بغية تبليغ املتلقي باألمل د، كما أنه من أصوات اللنيحيمل صدى مرتدّ 

  .جرّاء الفراقفه وراءه ، واحلزن العميق الذي خلّ به بفقدان صديقه الساسيالذي انتا

ز هذا ، وما مييّ مرة) 33(تكرر هذا الصوت يف القصيدة ): صامت(صوت السني  -

الصوت أنه صوت صفريي مهموس خافت حيمل نوعا من النعومة اليت تناسب التعبري عن 

 عن مقصده ويربّر ليعّرب احلزن والفراق وهذا ما أراده الشاعر من خالل تكرار هذا الصوت 

 عة اليت انتابته بعد فقدان صديقهموقفه وجيّسد عاطفته اجلياشة املفعمة باحلزن واألمل واللو 

  .االنتباه ا يشدّ ا ونغمً ل جرسً زة اليت تشكّ سني من األصوات املميّ وصوت ال

يه يف النص الشعري، كما لكل صوت من األصوات دور يؤدّ  إنّ وعموما ميكننا القول 

والشاعر خيتار ما يناسبه وذلك باختالف نوعية الصوت، ، ختتلف مميزات وصفات كل صوت
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السامع  يف قالب موسيقي مجايل يشدّ من اخلطاب مراده غرضه و بري عن للتع لغوية من أصوات

  .ويلفت انتباهه

أسلوبا من األساليب اللغوية اليت يصاحبها  يعترب تكرار احلرف : تكرار الحرف - ب

د من خالل ملمحا موسيقيا يتجسّ ، وهو حيمل سهم يف إبراز اجلرس املوسيقيإيقاع صويت يُ 

يقة يريد الشاعر إيصاهلا دالالت عم، كما أنه خيّلف وتواتره يف اخلطاب الشعري تكرار احلرف

  .للتأثري فيه للمتلقي

من القصيدة ذلك تكرار احلرف و على  مثاالنذكر وبالعودة للمدونة املختارة للدراسة 

وقد اعتمدت على املد جللب انتباه  ،الرعد حدي الزرقياليت تصف فيها الشاعرة  08رقم

  :حيث تقول السامعني،

 يِْتـــــَكلَّـــــــْم َأْجــــــَهــــــــــــــــــــــــارْ   ـَواْه ِكي َجاْر  الرَِّعد َماقْ َها «

 ُدوَدهْ طَــــاِغي ْمَعــدِّي ْحـ  ْملَــــــْجلِــــــْج ْوَمــــــادِّيـــــْه تَـــيَّـــاْر   

 َســـــْكــــــــرَاْن بَــــــــــــــــــــــــأْدَوارْ  اِتـَْرِجْم َلِفْظ ُكــــوُرْغــِلي َحـــاْر    

 ُدوَدهْ َعـــــْنتَــــــْر ْجـ َأْخـــــَوالْ   ــِش اْلَعــــاْر   ْڤـِصْنِديــــْد َما ْيِطي

 ارْ ـْش َغَضـــْب ثَـــــــتْـــــَغشَّـ  ْه احلَــــزَّارْ َـ ڤَما ْضيَـــــْق ْخـــــُلو

 1»وَدهْ ـْفرِْة اْلِعيــْن سُ ـِمْن صُ   ِيف َكبــْدتَـــه ِشـــْعِلْت الــنَّـــــــاْر  

يف جمموعة من الكلمات  نالحظ يف هذا املقطع توظيف الشاعرة حلرف األلف املمدودة

، وهو من حروف ...)جار، أجهار، تّيار، حار، أدوار، العار، اجلزار، ثار، النار : (نذكر منها

، وقد جلأت الشاعرة هلذا احلرف كإجراء للتعبري زة اليت ترتك أثرا صوتيا متصاعداني املرنة واملميّ اللّ 

ترمجة أحاسيسها ومشاعرها حماولة ، و موضوع الذي تصف فيه الرعد من جهةرها للعن تصوّ 

وسيقي ات نظرا ملا له من صدى م، وقد اختارت هذا احلرف بالذّ املوضوع من جهة ثانية جتاه

                                                           
1
  .39س، ص، م أعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 
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نوعا من التناغم د جسّ  ملمح صويتث احدإ حيث أنه أسهم يف فع وصوت مسموع،مرت

  .العام للقصيدةعلى اإليقاع مجالية بدوره الذي أضفى ، و املوسيقي

موقعها مؤثر يف  ملا هلا من إيقاع يلجأ الشعراء إىل تكرار الكلمات :الكلمةتكرار  -ج 

، والكلمة امليزة الصوتية وامليزة الدالليةق فهو حيقّ ، كذا فإن هلا داللة لغوية إحيائية، و يف القصيدة

، ومن خالل تكرارها ميكن ومعانيها العميقةعند الشعراء الشعبيني هلا وز�ا ومكانتها ودالال�ا 

  .ألذهان املتلقني هوتوضيحه والتأكيد عليه وتقريبإيصال املعىن املراد 

سهم يف حتقيق فاعلية اخلطاب تكرار الكلمة يعترب ظاهرة صوتية حديثة تُ  إنّ وميكن القول 

 نتاج اإليقاع اخلالص أحيانا أخرى، ويف إلفعالية يف إنتاج الداللة أحياناى هذه االشعري وتتجلّ 

تكرار الكلمة مبعناها : وهلذا النوع صورتان مها، حيان ميزج بني اإليقاع والداللةويف بعض األ

االنتباه  ، ويف كل احلاالت فإن التكرار غالبا ما يكون بغرض شدّ 1مة مبعىن خمتلفوتكرار الكل

   :ة تكرار الكلمات يف املدونة نذكرومن أمثل، وتقوية املعىن

  :فيقول ،حتياته الساسي حماديشاعر م اليقدّ  01يف ختام القصيدة رقم  -

، وهذا التكرار أسهم يف مخس مرات يف هذا الدور) حتياتنا(لفظة نالحظ هنا تكرار 

ع كنو هنا  ، وجاء عد والتنوّ ، كما أنه يفيد التعدّ الشاعر العاطفية وأحاسيس التعبري عن مشاعر

                                                           
، 1، مصر، طلوجنمانملصرية العاملية للنشر ، الشركة االبالغة العربية قراءة أخرى، حممد عبد املطلب :ينظر-  1

  .321م، ص1997
  .121، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعرهبن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،  - 2

 َألْهــــــِل الَعـــــــــــــــــــــزِْم واِإلرَاَده َتِحيَّاتْ   يَـــــا َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَده َتِحيَّــــــاتْـَنا«

ـــــــــــــــــــــــا َتِحيَّاتْـنَــــــــا  ــــاَدهــــــــْب وِالِقيَـــــــــللشَّعِـ َتِحيَّـــــــاتْـَنا  ِلْرَجـــــــــاْلنَـــــــــا َوأَبـَْنانَـ

ـــــَعـــــــــــــــــــاَده َناتْـنَـــــ اـاتْـنَــــــــــــــَتِحيَّ   اهللا لِينَـــــــــا ِجيِْلــــــــــِب السَّ  2»ـــا ِوْنَســـانَـــــــــــالِبـْ
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لصويت الذي أضفاه ، عالوة على امللمح امن طرف الشاعر من التأكيد على املعىن املقصود

  .على هذا املقطع

  :حياة البادية فيقول الجيالني شوشانيعر ايصف الش 04يف القصيدة رقم  -

 ْت  ــا تِرَِكْت ِوْختَلِّيـَعَلى َمــ ِواْكتُــــــبْ   ـــــْت  ى َمــــــــا رِيـــــــــــَعـــــلَـــــــ اْكـــــُتبْ  «

 َعلَــــى َخبَنُــــوْق بِْنـــَواِويَشـــــهْ  ِواْكُتبْ   ْولِيِدي َع اجلَِّمْل وِاْلِبيـتْ  ِواْكُتبْ 

 هتِــــْت ِشَجْر اْهلِيَشــَع اْلَمِثْمــــَرة ْونـَبْ   ِديتْ ِنْني بْ َعَلى َأْصِلْك مْ  ِواْكُتبْ 

 ارْ ـبــَّـوِاجلـَّـ َعلَـــى اْلَغْرَساتْ  ِواْكُتبْ   ى لَــــْشـــــَجــــــــــــــــارْ ـــــــــــَعـــلَـــــ اْكـــــتُـــبْ 

 1»ـــىــــــــه ِعيَشــــــالتََّمـــــــْر ِفيَها َحاطِّينَ   َعَلى احلُْوزَا َخزِيْن الـــــدَّارْ  ِواْكُتبْ 

فسد القصيدة ، فهذا  التكرار �ذا املعىن ال يُ حيمل العديد من املعاين) اكتب(تكرار لفظة      

األمر املتكرر هنا واملتمثل يف ، وفعل ومتاسكها بصورة واضحةاألبيات بقدر ما يعكس ترابط 

، فالشاعر هنا يسعى  يف القصيدةاالنتباه ومل يكن ممّال  جاء للتأكيد على املعىن وشدّ ) اكتب(

، كما أن هذا التكرار أسهم يف تشكيل نغم صويت ض املفاهيم من خالل هذا التكرارلرتسيخ بع

  .يف هذا املقطعمع بداية كل شطر 

  :مث يقول يف نفس القصيدة -

 ــهـاْر الِبيْت ِ�َْدارِيَشــِستَـــــ ِواْرُســـــــمْ   اْب آثَاْر  َرَحى ْوقْصَعه ْوَعقَ  ِواْرُسمْ «

 ـُزوعْ ـــه لِْفــَڤـَغــــــــــــَدْت ْوَالحْ  ِواْرُســــــمْ   ــــــوْت نْــــــــُجــــــــــــــــــوْع   ــــــــــــبـُيُـــــ اْرُســــــمْ  

 ِإمَّا ِجبَــــــْل َوالَّ رَِمــــــْل بـَْعارِيَشــــــــــــــــــــــه  أَنْـــــــَواْع البَـــــْر نُوْع ْونُـــــوعْ  ِواْرُســــــمْ 

ــــــُروعْ  ِواْرُســـــمْ   هْ َشِكْوتَـــْه وِْحِشيَشــــرِبِيْع بْ  اْرُســـــمْ وِ   ِفَيافِــــــي َخاْليَــــــة ِوتْــــ

 بـُيُــــــوْت ْشَعـــــــْر فِــــــــــــــي ُدوَّارْ  ِواْرُسمْ   ـَواْن أْزَهـــــــــــــــــــــــــــــــــارْ ـــــــــــــألْــــــــ اْرُســـــمْ 

                                                           
، 2019مارس  18لوادي، يوم االثنني ، مبنزله بالياضة والية اأشعارهتسجيل الشاعر شوشاين حممد اجليالين،  - 1
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 ِمجَـــــْل ْورَاْحلَــــــة ِولْــــوِيَشــــــــــهْ  ِواْرُسمْ   ِشـــــَواِيْل َمــــادَّه وِاْعَشـــــــاْر   ِواْرُســـــمْ 

ـــــــــوَّارْ  ِواْرُسمْ   ــــْه   ـْل ْوَواْد ِبْكَشاِكيَشــــِجبَـــــ ِواْرُســــــمْ   َحِشيــــْش ْربِيـــــْع بِالنُّــــ

 ـولْ ه ْوَزرِْع َالْح ْسبُـــــــــِحبِيـــــرَ  ِواْرُســـــمْ   ـــــــْل ِوْزُمـــــــــــــــــــــــــــــوْل  ــــــــــِجبَـ مْ اْرُســــــــ 

 ــــْه  ــــَدِرْت ْنِعيَشـــــــــــقَايلِّ زَِمانَــــــْك َما قِ   ِوَلْد ُفوْق اْحلَصاْن ْجيُــــوْل   ِواْرُسمْ 

لَــــْه زَِمــــاِين فَــــرِْسَنا ِوْفُحـــــــــــــولْ    1»ــــهْ ـــــَال رِيَشــــِونـَْتا زَِمانَــــْك طَايِــــــْر بْ   قُـــتـْ

ومكّمال له يف هذه القصيدة، وقد تكرر ) اكتب(موازيا للفظ ) ارسم(جاء تكرار لفظ       

ومل يفسد  ل باملعىنمن كثرة تكراره إال أنه مل خيُ  ، وبالرغمذا املقطعمرة يف ه) 16(هذا الفعل 

من خالل ، وذلك نفس املعاين اليت ذكرناها سابقا ، وهذا التكرار حيملاإليقاع العام للقصيدة

أّوله أن الشاعر يهدف إىل  ، فقد يظهر الغرض يفم ملمح موسيقي حيمل دالالت عميقةرس

ف ن يف األبيات يتضح لنا أن الشاعر يصلكن بعد التمعّ  ،فعل األمر ، وهذا بتوظيفاألمر

والتأكيد على  ، وجاء التكرار كنوع من التفصيل وتتابع الوصفحياة البادية وطبيعتها اخلالبة

  .مجاليات املوصوف

  :فيقول، الورد يف احلياةورمزية أمهية  الساسي حمادييذكر الشاعر  09يف القصيدة رقم  -

  هْ ــَعِليْك ْوبِيعَ  ـدڤِّـوِاْلَرتِْهَنْه سَ   ْه ــــــايلِّ َخَدْمَتْه ِطيعَ    ْه  ـــــَيْذَبْل َكاْن فَاْت ْربِيعَ  اْلَورِدْ  «

ـــــــــــــــــــاة وِاحلُ ــــــا َورِْد اْحلَيَ ــــيَ  وردــــــال   ْب ـــــــــــــــــِبيــــْل حْ ــــــرَاْد كُ ـــــــا مُ ـــــيَ  َوِردْ ا ـــــيَ     ْب   ـــ

  ه ِيف اجلِّيبْ ـْري ِمِسْك ِديْر ْسبـُْوْلتَ ِـ َعط    ْب  ــــــــْر اِكِ ــــــــَعِبيـــــالـــــْه بِ ـــــــحَ ـــــرِي وردـــــــــال

  2»بْ ـــــُلوْب ْقرِيــالقُ وَّْح ِيف ــــْوَمْهَما ِتطَ     ُعْب  ــصـــــا يُ ــاْل مَ ــــــــه احلَْ ـــــــُدونَ  وردـــــــال

ملمحا موسيقيا يف  وخلقمجيال ا ا صوتي� تالمحً أضفى يف هذا املقطع نالحظ أن التكرار      

، كما أنه محل دالالت التأكيد على املعىن وتوضيح الفكرة العامة اليت يريد بداية األبيات

                                                           
، 2019مارس  18لوادي، يوم االثنني ، مبنزله بالياضة والية اتسجيل أشعارهالشاعر شوشاين حممد اجليالين،  - 1

  ).مقابلة شخصية(
 .121، م س، صومختارات من شعره الساسي حمادي حياتهبن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،  - 2
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ساهم يف ترابط للقصيدة و  ، وهذا التكرار حافظ على الفكرة العامةقيلشاعر إيصاهلا للمتال

  .ا يساعد املتلقي على فهم املوضوع، وال يدع جماال للتأويالت، وهو معناصرها وانسجامها

 ، فيستخدم الشاعر كلمة مث يكررهاأحيانا باستعمال الضمري املنفصل وقد يكون التكرار     

 سرّ الشاعر يصف ، 09رقم يف القصيدة ، ومثال ذلك باستخدام ضمري منفصل يعود عليها

  :فيقول، )هو(يكرر لفظ احلب باستخدام الضمري ، و احلب وأمهيته يف حياة الناس

  ْب ـــــنَِّظْر َما ْتِغيــــه  ِيف الـــْوِعْنَدْه َعَالمَ   ْب   ـــجَ ــْي عْ ـــــْر شَ ــــَدْه سِ ــــــِعنْ  ُحبْ ــــــِوال «

َواء ـــــــال وـــــهُ    بْ ـــتـِّْعِذيـــقاء والشُّوْق وِالــــــــالشِّ  وـــــهُ وْ     ْب   ــــــــــــــْب الطُّ ـــــِطِبي وــــــهُ دِّ

  1»هْ ــــِليعَ ْـ خـــه ْوتِ ــــــــي ْورَاْحتَ ــــْة َحِبيبِ ـــنـَْزهِ     َربْ ـــــــــْل طْ ـــْو كُ ـــــَزهُ  وـــــهُ اة ـــــاحلَيَ  وـــــهُ 

كلمتني فنالحظ منطا آخر من تكرار األلفاظ متمثال يف تكرار   11أما يف القصيدة رقم      

 ار طغى على أغلبية أدوار القصيدة، وهذا التكر )مضاف ومضاف إليه(متتابعتني متمثلتني يف 

، والذي حيمل دالالت تقودنا للعودة دائما غم املوسيقي املتكررا من النّ مشكال بذلك نوعً 

يث يقول ، ح)جنع العرب(تمحور حول اللفظني املكررين للموضوع األساسي للقصيدة والذي ي

  : 11يف مطلع القصيدة رقم الشاعر 

  اــــــــــوَالنــنَِّصْر ِمن مُ ـــِطيه املطْر والــأَعْ     ه  ــــيَفانَ حه ـــانـْبَ ــطَّ ـمِ  َربْ ــــْع اْلعَ ــــَنج «

  2»هــَهسَّْت عليه أوَالفَ  ونجع العرب    ه  ـــــــــــــــــــــــــــــَحافَ ــــواجْ  ربـــــع العـــــنج 

  :ائية يف جمموعة من أدوار القصيدةمث تتكرر هذه الثن

  ...بفروحه  نجع العرب   ...   شاغلنا  نجع العرب

   ...يف اخليمة  نجع العرب...     مرتبص  نجع العرب

  ... ف خياره  نجع العرب

                                                           
  .121، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعرهبن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،  - 1
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  :، حيث يقول الشاعر يف مطلعها03نفس الصورة جندها يف القصيدة رقم  

رِّزَمـــــفْرِح ال«
  رْ ــــــــــــــد النِّدايـــْڤـاْو عــــو شَ ـــْعَياد اللِّفُ     رْ ـــــــــِبدا الِفِنتْ ثَاي    رْ ـــــْن َله َحرَايـِكي لِفَ   1

  2»هــــــْعَصابَ ـــلْڤ ــــيِـ ڤيَّ رِ ــــوَهسِّْت َعلَ     هـَرَغى من أْجَنابَ     ىـــــــــــــْونَابَ ه ـــــــِكي َضَربـْتَ   زمـــــــرّ فرح ال

  :جمموعة من أدوار القصيدة كالتايلمث تتكرر هذه الثنائية يف 

  ... عْ ــــــه ْوشَ ـــــــِكي َضرْبت  زمـــر رح الـــف

  ... يــــــــــــــــــزَالـــنِّ ــــم بني الـــنَ  زمــــرّ فرح ال

   ... ديـــــــــــــــه بِيــــِكي َضَرْبت  زمــــرّ فرح ال

عن شوقه وحنينه ألهله وأحبابه الذين  محمود بن عماريعّرب الشاعر  10يف القصيدة رقم  -

  : حالت الغربة بينه وبينهم، فيتساءل عن أحواهلم يف قوله

 هــــــــــــُغوب من ِلْعويلـــــــَدا�ـــم َمشــــــــڤـبـْفُ   ـــــهالنزِيلــــــــــَهاك  ِوْش حالدرَا يَالِنْ «

 من يف اُحلوش يِْفكر بينا ُاوش حال  ــاــــــــــــــــــــــــــــــن يِْبغينــــــــــم وش حـــــــــــال 

 ــــهبنت أُّمي مع ِخلْويلـ ُاوش حــــــــال  ــــــــــاين عــــــم ومَّالينــــــلِبْ  ُاوش حــــــــال

يُـــــوش وِتال ىلنــــــــدر  يا ـــــــــــــــــــــــاِـ ڤحنَِ  3»ـــهد على ِحلْويلــــــــــــــــــــيـــــــع من يِنشِ مجِ   ينــ

خالل دّل هذا التكرار على السؤال الذي شغل الشاعر وأقلقه على أهله وأحبابه، ومن      

هذا التكرار يتجّلى لنا غرض القصيدة وموضوعها احملوري، والذي أكد عنه الشاعر من خالل 

، كما أنه ُحييلنا على احلالة النفسية للشاعر املفعمة بالقلق )وش حال(توايل التساؤالت وتتابعها 

  .لواحلرية واإلحساس باحلنني والشوق، وهذا واضح وجلي من خالل تكراره للسؤال عن احلا

                                                           
   .الطبولعارة للداللة على صوت قرع وهنا است، ىرزم الرعد دوّ : رزم، عرس أو حفل: فرح - 1

  .111، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،   - 2

، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي، الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محده،  - 3
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، وجند أحد أنواع التكرار اليت يستخدمها الشعراءتكرار اجلمل يعترب : تكرار الجملة -  د     

رة خذ من اجلملة املكرّ تكرار تراكيب لغوية كاملة، ووظيفة هذا النمط من التكرار أن الشاعر يتّ 

  .1مرتكزا ليصبح التكرار وسيلة إلثراء املوقف وتأكيد املعىن واإلحلاح عليه

 رار خاصة يف بداية أدوار القصيدةاخلطاب الشعري الشعيب جند هذا النوع من التكويف 

على املوضوع فالشاعر يعمد يف بعض األحيان إىل تكرار مجلة بعينها يف بداية األدوار ليحافظ 

  .للقصيدة يةاألساسوالفكرة 

لنصائح جمموعة من ا محمود بن عماريقدم الشاعر  12ومثال ذلك يف القصيدة رقم      

  : يف مطلع القصيدةالدينية للمستمعني فيقول 

 2»اهْ ِمسَ تـَْنُسوا ُمَذاْكرِة َشرِيْف َال   ِوْمتَشُّو يف اْرَضــاهْ   هـوا للّـ ُتوبُ  نـَْوصِّيكم يَا َخاْوِتي«

  :أدوار القصيدة على النحو التايل مث يتواىل تكرار هذه اجلملة يف بقية مطالع

  ...َكاْن ْفِهْمُتونِـــــــي  نـَْوصِّيكم يَا َخاْوِتي

  ...رَاِين َنِصيــــــــــــــحْ  نـَْوصِّيكم يَا َخاْوِتي

  ...ِمتُّوا لِْفــــــــــُروضْ  نـَْوصِّيكم يَا َخاْوِتي

  ...ِطيعُــــو الَوالدين نـَْوصِّيكم يَا َخاْوِتي

  ...ِطيُعوا بَعَضاُكــم نـَْوصِّيكم يَا َخاْوِتي

  ...ْبِعرِيف ايلِّ ثَـــــــمْ  ِتينـَْوصِّيكم يَا َخاوْ 

  ...بِعْرِيف املِيُجودْ  نـَْوصِّيكم يَا َخاْوِتي

                                                           
 .186،187ص، م س، البحث البالغي عند العرب تأصيل وتقييم ،شفيع السيد: ينظر - 1
، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي، الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محده،  - 2
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، وقد ق غرض الشاعرهذا التكرار حيمل العديد من الدالالت النفسية والفنية اليت حتقّ      

، كما أعطى القصيدة طابعا من ص قدرة على التأثري يف املستمعنيأكسب هذا التكرار الن

، ويتمثل غرضه األساسي يف احملافظة على الفكرة العامة واالستمرارية وسرعة تدفق اللغةة احلركي

    .حملافظة على متاسك النص وانسجامه، مع مراعاة اتمثلة يف النصيحة والتأكيد عنهاللقصيدة امل

برييا وصوتيا يف القصيدة وسيلة من الوسائل اللغوية اليت تؤدي دورا تع عدّ التكرار يُ ف

ى لنا بشكل واضح جلّ تتعمد الشاعر الشعيب لتكرار صوت أو لفظة أو مجلة يَ ، وعندما الشعبية

نص وحتقيق انسجامه ، ومتّكنه من بناء الة على هذا العنصر املتكرر من جهةقدرته على السيطر 

فهو ينسجم مع   يف القصيدة على املستوى الصويتكبري  اكما أن للتكرار دور   من جهة ثانية،

   .راقيام لنا شكال موسيقيا املعىن ويتضامن معه ليقدّ 

  : التصريع -1-2-2

تألفه ، حيث أنه يكرر صوتا أذن املستمع يفدث إيقاعا ا موسيقيا حيُ صريع نغمً يوّلد التّ 

زات القصيدة وهو أحد مميّ ، مع لنوع من الشعرعرف أنه يست، فيَ األذن فيشّد انتباه السامع

، فال السابقني وخاصة يف مطالع قصائدهم، وقد جرى فيه الشعراء الشعبيون على عادة الشعرية

، ويقع التصريع يف  من استعمال هذه امليزة الصوتيةتكاد ختلو أي قصيدة يف الشعر الشعيب

إّما بزيادة أو التغري يكون ، و به وزنا وقافيةالذي ُغّريت عروضه لتلتحق بضر  «البيت الشعري 

  .ي أنه يكون يف الكلمة األخرية لكل شطر، أ1»نقصان

ذهان املتلقني إىل ما يستمعون ويهدف التصريع يف اخلطاب الشعري الشعيب إىل استمالة أ

، ومن ّمث إضفاء زخم إيقاعي تؤول إليه أبيات القصيدة وتعيينهع الروي الذي س، وإىل توقّ له

  .ماعيف مواصلة االستيطرب مسامع املتلقني ويثري فيهم الرغبة 

                                                           
، 1والتوزيع، عمان، األردن، ط، دار الشروق للنشر موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه، عبد الرضا علي - 1
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ا حسنا يف نفس املتلقي على اعتبار أنه حيدث نغما وجرسا موسيقيا ويقع التصريع موقعً 

فيشّكل ، ألن التماثل يقع يف الوزن والروي واإليقاع رتاح له النفس وتنساب إليه األذنمجيال ت

  . بذلك ملمحا موسيقيا جذابا

، يسعى من خالهلا عةالقصائد جاءت مصرّ  وبالعودة إىل املدّونة املختارة جند أن جل

، وحىت على نغم األبيات وحلنها املوسيقيالشعراء إىل التوافق بني العروض واألضرب للمحافظة 

، وهذه بقى مشدودا ملواصلة مساع القصيدةيبالتايل ال حيّس املتلقي بأي ثقل أو عدم تناغم و 

اللغة وقواعد النظم من تطويع نهم من وكفاء�م ومتكّ  الشعبيني التقنية تنمُّ عن قدرة الشعراء

ومن أمثلة ستعماهلم للنظم على نفس املنوال، ، وكذا كثرة اعار من قبلخالل ما مسعوه من أش

  :التصريع يف املدونة

  : 03مطلع القصيدة رقم  -

  1»رْ ــالنِّدايد ْڤـاْو عـــْعَياد اللُِّفو شَ     رْ ـــثَايِبدا الِفِنتْ      رْ ـــَحَرايْن َله ـــرَِّزم ِكي لِفَ ـــــفرِْح ال«

   )النداير حراير، ثاير،(بني  التصريعيف هذا املطلع الذي يتكون من ثالثة أغصان نلمح      

يف �اية   صوتيا متوازناشيع نغما يُ كما أنه ،  ه األغصانا يعطي انسجاما موسيقيا كبريا بني هذممّ 

  .املتعة الصوتيةف لديه نوعا من ، هذا النغم يلفت انتباه املتلقي وخيلّ كل غصن

   :10مطلع القصيدة رقم  -

  2»هِلْعويلـم َمشـــُغوب من َدا�ـڤـبـْفُ       النزِيلــــهدرَا ِوْش حال َهاك يَالِْنـــــ«

                                                           
  .111، م س، صسوفأعالم الشعر الملحون بمنطقة أمحد زغب،   - 1

، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي، الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محده،  - 2
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بصيغة متماثلة  ، فالكلمتان جاءتا)النزيله، لعويله(التصريع بني كلميت يف هذا املطلع نلمح      

وهي صيغة التصغري، وهذا التماثل يف الصيغة الصرفية للكلمتني أعطى جرسا موسيقيا متوافقا 

    .الثاين الغصناألول و�اية  الغصنبني �اية 

 01، اثنتان ومها رقم عة ما عدا ثالث قصائدمصرّ  جاءت أما بقية قصائد املدونة فأغلبها     

أن نطقهما ال يوحي �ذا مع (روي بني صدر املطلع وعجزه رف الاختلف فيهما ح 11ورقم 

فقد جاءت من وزن القسيم وهو الوزن الذي ختتلف فيه �اية  02، أما الثالثة رقم )االختالف

  .�اية الغصن الثاين للمطلع األول مع الغصن

لع الذي قد اهرة التصريع يف قصائد املدونة، مع توضيح نوع املطدرج ظويف اجلدول التايل نُ      

  .يكون ثنائي األغصان أو يأيت ثالثيا

  :جدول يوضح ظاهرة التصريع يف املدونة :  07جدول رقم  -

  كلمات التصريع  نوع املطلع  القصائد

  رْ ايِ دَ النِّ  – رْ ايِ ثَ  – رْ ايِ رَ حَ   مطلع من ثالثة أغصان  03ق 

  هْ يشَ رِ  – هْ يشَ عِ الْ  – هْ يشَ عِ تْ   مطلع من ثالثة أغصان  04ق 

  هْ ودَ عُ سْ مَ  – هْ ودَ هُ جمَْ   مطلع من غصنني  05ق 

  ارْ هَ جْ أَ  – ارْ جَ   مطلع من غصنني  06ق 

  هْ ارَ مَّ احلُْ  – هْ ارَ وَّ نُـ  – هْ ارَ كَ ْو أَ   مطلع من ثالثة أغصان  07ق 

  هْ ريَ خِ ذْ  – هْ يرَ وِ صْ تِ   مطلع من غصنني  08ق 

  هْ يعَ بِ  – هْ يعَ طِ  – هْ يعَ بِ رْ   مطلع من ثالثة أغصان  09ق 

  هْ يلَ وِ عْ لِ  – هْ يلَ زِ النْ   مطلع من غصنني  10ق 

  اهْ مسَْ  – اهْ ضَ رْ اِ  – هللاْ   مطلع من ثالثة أغصان  12ق 
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    :الترصيع -1-2-3

صيع من الظواهر اإليقاعية اليت يسعى إليها الشاعر الشعيب يف بناء قصائده بغية يعترب الرتّ 

وي جاء يف معجم اجلانب اللغتعه، ففي الوصول إىل نغم موسيقي داخلي يشّد السامع وميُ 

، أي حمّلى ، وسيف مرّصعباجلواهر تاج مرّصع: الرتكيب، يقال: الرتصيع «الصحاح 

صيع هو أن يكون حشو البيت الرت  «: ، فيقولأبو هالل العسكريفه ،  ويعرّ 1»بالّرصائع

تقرتن يف القصيدة داخلية فهو ظاهرة ، 2»رّصعت العقد إذا فصلته : مسجوعا، وأصله يف قوهلم

  .يندرج ضمن املوسيقى الداخلية حيث أنه، بأغراض فنّـّية

الرتصيع  «: هرة مشا�ة للوزن لتعزيز اإليقاع، حيث يقولظا قدامة بن جعفروقد جعله 

اء يف البيت على سجع أو تشبيه ى فيه تصدير مقاطع األجز توخّ نعت من نعوت الوزن الذي يُ 

  .هنا تتجلى أمهيته ويربز دورهومن ، 3»، أو من جنس واحد يف التصريف به

ضفي على الشعر رونقا ومجاال ، حبيث يُ األساسية للرتصيع هي فنية مجاليةوالوظيفة 

ل واليت تتشكّ  ،لصويت والتتابع اإليقاعي املنتظم، الناتج عن مفردات الرتصيعده االنسجام اجيسّ 

وحدة موسيقية، أو يف ملتكرر يف أعقاب كل ، ِعالوة على الصوت ايف صيغ متطابقة يف الوزن

مبا ينتجه من  انتباه السامع ا مجاليا يشدّ ا موسيقي� ل وقعً ، وهذا ما يشكّ �اية اجلملة املرصعة

  .تناسب صويت موسيقي

، حيث هرة الصوتية املتمثلة يف الرتصيعالشعيب �ذه الظا يالشعر اخلطاب وقد حفل 

 يف خطابا�م الرتصيع بذكاء ومهارةل مع ظاهرة حاول الشعراء الشعبيون مبنطقة سوف التعام

، وبالتايل التأثري يف املتلقي يف قالب مجايل دون تكلف زائدعىن املساعني بذلك إىل إيصال 

  .ولفت انتباهه

                                                           
 .445، صم س، الصحاح ،اجلوهري - 1
 . 8م، ص1981، 1مفيد قميجة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: تح، الصناعتين، أبو هالل العسكري - 2
 . 80، صم س، نقد الشعر، قدامة بن جعفر - 3
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  .املتوازي، املتوازن واملطرف: 1والرتصيع باعتبار الوزن والروي ثالثة أنواع

ع الرتصيع شيوعا وإثارة أنوا يعترب الرتصيع املتوازي أكثر : الترصيع المتوازي -أ 

ي ، وحيمل خصائص صوتية وبالغية تؤدّ فق فيه الكلمات يف الوزن والروي، وهو أن تتّ لالهتمام

  .2قرئ العني مجاال واألذن بيانااذة وإيقاع عذب يُ إىل إثراء الصياغة الشعرية بنغمات نفسية أخّ 

رنّة يل ّ تشك، وهو ما يؤدي إىل فاق الكلمات يف الوزن والرويحيث يشرتط فيه اتّ 

سهم يف متاسك أطراف النص تساوي صيغ الكلمات، وهذا ما يُ  من خالل تنتجوسيقية م

لغة وطاقا�ا اليت تأيت من مجالية الاجلميلة جانسات الصوتية الشعري عرب سلسلة من التّ 

  .اإلبداعية الكبرية

اليت تعمل على تنسيق العالقات  نات األسلوبيةويعترب الرتصيع املتوازي من أبرز املكوّ 

  .محا موسيقيا يلفت انتباه املتلقيالداخلية للنص الشعري بصيغة مجالية تشكل مل

  :رة للدراسة نذكرومن أمثلة الرتصيع املتوازي يف املدونة املختا

  :، يف قول الشاعر)صايف –وايف (بني كلميت  01من القصيدة رقم  -

  3»ِمِثيل الـذِّيْب ِيف ِمْعيَـاَره َصاِفـي     ْعبَــــــــــــــــــــــــــــــاَره  َواِفــــيتُــرَاْث «

 الغصنالكلمة األوىل جاءت يف  أنّ  )، صايفوايف(املالحظ يف هذا الشاهد بني كلميت و      

ق ظاهرة الرتصيع ولكن هذا مل مينع من حتقّ ، لها الثانية يف الغصن الثاين األول للبيت بينم

  .خالل النغم املوسيقي الذي حتدثهووقعها على أذن السامع من 

  :يف قول الشاعر) رمل –جبل ( بني كلميت 04من القصيدة رقم  -

                                                           
، أطروحة ية سيميائية للنص الشعري الشفاهيجماليات الشعر الشفاهي، نحو مقاربة أسلوبأمحد زغب، : ينظر - 1

 . 149، صم2006/2007دكتوراه، جامعة اجلزائر، 
للنشر والتوزيع، عنابة، اجلزائر، دار العلوم ، اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري رابح بوحوش، :ينظر - 2

  .93م، ص2006، 1ط
  .121، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعرهبن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،  - 3
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  ـُزوعْ لِفْ  ـــهَڤـَدْت ْوَالحْ وِاْرُســْم َغــ     وْع ــــــــــــــــــــــــــنْـــُجــ وتْ ــْم بـُيُـــــــــــاْرُسـ«                

  1»ـهـبـَْعارِيشَ  ـلْ رِمَ َوالَّ  ـلْ ِجبَـِإمَّا     وْع وِاْرُســــــْم أَنْــــَواْع البَـــْر نُوْع ْونُــ     

، وهذا جبل ورمل تقارب يف اللفظ واملعىن، فهما من حقل معجمي واحدفبني كلميت       

على متاسك وانسجام البيت التقارب ساعد الشاعر يف توظيف الرتصيع وإبرازه وذلك باحلفاظ 

  .الشعري، كما خلق نغما موسيقيا

  : يف قول الشاعر) دواي –شفاي (بني كلميت  05القصيدة رقم  من -

  2» ارْ َال َحـــڤ ـْلِـــڤَال وْ  ِدَوايَ َدْه ْوِعْنــ      ْشَفـــايَ ـــــِدْمي ْڤــُوِيل َعَلى اْحلَاِيْز ڤوْ  «

وي متقاربتان يف الوزن والقافية ومشرتكتان يف حرف الر ) شفاي، دواي(ان الكلمتان هات     

، مما قاربتان يف املعىن والداللة أيضاالوة على ذلك فإ�ما مت، عِ مع اختالف يف الصوتني األولني

، ورمبا هذا ع اختالف طفيف يف احلروف واملعىنموحي لنا بأن الكلمتني كأ�ما كلمة واحدة يُ 

أن شفاءه  ، فهو يذكرظيف الرتصيع يف هذا البيت الشعريما قصده الشاعر من خالل تو 

  .ب حتما األخرىوج، وأن إحدامها تُ ودواءه مرهونان حببيبه

  :يف قول الشاعر) بايل –حايل (بني كلميت  10القصيدة رقم  من -

 يـيِْنشد عليَّا ِاسالــ ـال مناُوش ح  حــــــــــــــــــــالكم يا َخالـــــــــــــــــــــــــــيوش  «

 3»هــْر الطِِّبيلــَــِڤنـُْنــ بَاليكـــي ْيِضيق   حالير ر الوِِحــش غيَّـــِتَكدَّرت ُكث 

  .واالختالف الوحيد بني الكلمتني كان يف الصوت األول فقط

                                                           
1
، 2019مارس  18، مبنزله بالياضة والية الوادي، يوم االثنني تسجيل أشعارهالشاعر شوشاين حممد اجليالين،  - 

  ).مقابلة شخصية(

  .23، م س، صديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،   - 2

، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي، الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محده،  - 3
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  :يف قول الشاعر) يّشلهق –رشق يطّ ( بني كلميت  11القصيدة رقم  من -

  ْزَوهــــــِلْة حِ ـــبْ ــــِڤن ـــــه  يف العيــــــمطَّانب    وة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّســـــــــوع الــــــــــــــــجُ ــــن «

  1»انهـْل َضْويَ ـَشعَ  ڤـشَّْلهِ ـــيِ رق ـوالب    ْزَوة  ــــنَ َعلَّى ـــتِ  ڤــــْرشِ ـــِيطَّ رَّعد ـــوال

كنوع من الوصف ملا تقّدمها، فاألوىل جاءت وصفا ) يّشلهقيطّرشق، ( جاءت كلمتا

هذا  غصين، وهذا الوصف أعطى توازيا صوتيا بني للرعد، أما الثانية فجاءت وصفا للربق

هذا التوازي وقد خلق ، )الربق يّشلهقالرعد يطّرشق، (البيت، وذلك من خالل الرتديد الصويت 

  .يف أذن املتلقي نغماو ا موسيقيا أحدث أثرا جرسً 

، وهو أحد األمناط ملوسيقية اليت تلفت االنتباه يكون الرتصيع املتوازي ازدواجيا وميكن أن

 ية ُتربز التجربة الشعرية للشاعرىل قيمة مجالسهم يف تشكيل تناسق صويت موسيقي يؤدي إوتُ 

بني مجليت  11يف القصيدة رقم وجندها  ،لصورة تعترب من أبرز صور الرتصيع وأكثرها وقعاوهذه ا

  :يف قول الشاعر) أنصارهوهّبت  أمطاره،وصّبت (

  ارهــــــــَڤـالدَّْحداْح َغْرِيب اليُورِد على اره  ـــــــــــــــــــرب ف ْخيَ ـــــــــــع العــــــــــــجن«

  2»اــانَ ـوالِفلك َواتَ  أْنصاره بَّتْ ـوهَ وَّاره  ــــِكي َزَهى نُ   ارهـأمط وَصبَّتْ 

وفيه االتفاق يف الوزن دون ، وهو نوع من أنواع الرتصيع: الترصيع المتوازن -ب 

ى بني الكلمات املتباينة وأحيانا أخر ، وقد يأيت أحيانا بني الكلمات املتماثلة يف الداللة 3الروي

ا أن الصياغة الشعرية عند الشعراء الشعبيني مبنطقة ، وبالعودة للمدونة يبدو لنا جلي� الداللة

  .ية تتجلى يف القصائد الشعرية، والذي يضفي مجالية وفنّ نت هذا التشكيل املتوازنسوف تضمّ 

التماثل بني الكلمات من جانب الوزن ُيكسب بناء الرتصيع  إنّ وعموما ميكننا القول 

  انفعال املتلقي وتؤثر فيه تثريمدلوالت مجالية  حتملعلى املستوى السمعي أبعادا 

                                                           
  .96، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 1

  .نفسه - 2
 .96ص، م س، وتطبيقاتها على الخطاب الشعرياللسانيات ، رابح بوحوش: ينظر - 3
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  :ثرة يف املدونة املختارة للدراسة، ومن أمثلتهوجند هذا  النوع من الرتصيع بك

  :الشاعريف قول ) مجيل –عميق (بني كلميت  01يف القصيدة رقم  -

  1» هَأْحلَانَــ ِجِميلْ ْوطُول الـِمَدى نـَْغينِّ    اَره َأْحبَـــ ِعِميـــقْ َداْدنَا نِْعِرْف ِمن َأجْ  «

 لة، وقد جاءت الكلمتان متباينتان يف الدالاملتوازن ساهم يف إزالة الرتابة هذا الرتصيع     

  .إثارة املتلقي وشد انتباهه ي على، وعملت املوسيقيف هذا البيت حبيث وّلد نغما موسيقيا

  :يف قول الشاعر) شاو –ساق (بني كلميت  02يف القصيدة رقم  -

  2» التـِّْنِجيَعــــه َشاوْ اطَّوَّْح ِيف       ْرَحايـْلَــــــــــهْ  ْڤَســـــاَعــــــْن ِمْن  «

  :يف قول الشاعرة) تضمار –حتالو (بني كلميت  06يف القصيدة رقم  -

 ــــــــــارْ ــيَــــــــــــــــــــــــْمـــَخـــيـْــــَرْه ْخـــ    تِـْضَمارْ  وْ َال تِــــحْ تِـــــْعِجْب وْ «

 3»ـوَدهْ ي بْــُجـِقـــْة البَـارِ ـلْ خِ   تْــــَدْرِوْل ْكــــبَــــاْر ِوْصــــغَـــــــــــــاْر  

واإليقاعية نتج عنه  من الناحية الصوتية) حتالو، تضمار(هذا التماثل التام بني الطرفني      

  تني للفتاة املقصودة، حيث أن الرتصيع املتوازن عمل على إبراز حالتني وصفيّ تقابل داليل

، وهنا نالحظ أن املستوى الصويت هلذا رب الداليل املوجود بني الكلمتنيوذلك من خالل التقا

  .ت كان له دور يف التفاعل الداليلالبي

  :يف قول الشاعر) تاركه –طالبه (بني كلميت  10يف القصيدة رقم  -

  4»هِقَيامه ِويلــوم اليُــ تَاركهواّيل       ـرهِبْل عليه ْبِسْتــِيسْ  طَاْلبَـهاّيل «

                                                           
  .121، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعرهبن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،   - 1
  .89، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  -  2

3
  .39، صنفسه - 

، م س، الشعبي السوفي، الشاعر محمود بن عمار أنموذجاالغربة والحنين في الشعر حممد الصاحل بن محده،  - 4
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ليت حيتويها كل نالحظ هنا أن هذه الصيغة املتوازنة سامهت يف إبراز اجلوانب الداللية ا     

لت صيغة األلفاظ ، وشكّ )طالبه، تاركه(من خالل الطباق بني كلميت شطر يف هذا البيت، 

يف الشطر األول ليأيت احلديث بعدها ) طالبه(زا تنبثق منه كل املعاين الفرعية، فجاءت لفظة مرك

) تاركه(، مث جاءت لفظة )يسبل عليه بسرته(اهللا عز وجل ملن يطلبه ويدعوه  ا على جزاءنصب� مُ 

ووعيده ملن نسي ذكره ا على عقاب اهللا عز وجل نصب� ليأيت احلديث بعدها مُ يف الشطر الثاين 

قت امليزة الصوتية باق فتحقّ عتمد الشاعر على تقنية الطّ ا، وقد )يوم القيامة ويله(ومل يدعوه 

  .مة الداللية املراد الوصول إليهاوالقي

  :يف قول الشاعر) حمتار –مشتاق (بني كلميت  01يف القصيدة رقم  -

  1» بْ ــرِيـــــَعاِيْش ِيف اْحلََياة غْ  ُمْحَتارْ   ْب    ــصُ ـْرَها تْ وِين ِمطيُ ِوع ُمْشَتاقْ  «

توازنا بني ) مشتاق، حمتار(لشاعر على توزيع كلميت الرتصيع ى يف هذا البيت قدرة اتتجلّ      

ا ساهم ، ممّ الصويتّربة حتمل صدى هلذا النسق وقد أنتج هذا التوزيع موسيقى مع ،شطري البيت

، وذلك ى بدوره إىل توازن داليل، وهذا التوازن اإليقاعي أدّ  تقوية اجلانب اإليقاعي وتوازنهيف

  .ده الشاعر من خالل هذا الرتصيع، وهو ما جسّ خالل تقابل الوصف بني شطري البيتمن 

  :يف قول الشاعر) دامي –عايت (بني كلميت  11يف القصيدة رقم  -

  َدامي اِتيـعَ َواد ــــجع الـعلى ناس ن    ي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمـــــــــــــــْت كـــــــبـــجِ  « 

  2»هْ ــما ُدخَّانـع يف السِّ ـڤَّـــطَ ــضرب يْ ـــيُ     ي  امِقيَنه حَ ــْس طَالْ ـِنْني الـْمَحمِّ ـمْ 

) ، داميعايت(متتابعتان دون فاصل بينهما يف �ايته جاءت كلمتا الرتصيع يف هذا البيت     

لدى ل يشكّ ، وهذا ما األخرىالكفة ة عن ، حبيث ال متيل كفّ وهو ما أعطى الرتصيع قوة وتوازنا

  .أعلى درجات التوازن السامع

                                                           
1
 .71، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعرهبن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،  - 

  .96، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 2
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 يف الروي ال فيه كلمتا القرينتني فق تتّ ما هو ف الرتصيع املطرّ  :طرفالترصيع الم - ج      

صويت مقارنة بالنوعني لق درجة متوسطة من التماثل ا، وهذا النوع من الرتصيع حيقّ 1يف الوزن 

  .)املتوازي واملتوازن(السابقني 

، حيث يسعى من خالله الشعراء إىل كثرة يف الشعر الشعيب مبنطقة سوفوجند هذا النوع ب     

وتسهيل  ،يسهم يف توليد اإليقاع من جهةغم صويت متشابه بني الكلمات املرّصعة تشكيل ن

  : ومن أمثلته يف املدونة لقي واحلفظ من جهة ثانية،التّ 

  يف قول الشاعر ) لبناتنا  –حتياتنا ( بني كلميت  01يف القصيدة رقم  - 

   

  

، وهذا البيت هو األخري يف القصيدة وبالتايل ختم اينجاء الرتصيع يف عجز البيت الث      

، وقد أضفت هذه الظاهرة نغما موسيقيا ذه الصورة اليت حتمل ملمحا صوتياالشاعر قصيدته �

  . املتلقي ولفت انتباهه يف �اية القصيدة بغية شدّ 

  :يف قول الشاعر )عضاي –سّباي (بني كلميت  04يف القصيدة رقم  -

 3» ـارْ ِمن ِهلِيْب النَّــــــــ َعَضــــــاييـْبَـــــرِّْد   ِسبَّايَ ــــى َعَلى ُحمْـــــَتاْر ِمن ِيْشَقـــ «

  :يف قول الشاعر) شد –رقد (بني كلميت   09يف القصيدة رقم  -

  َداَده ــــاْم عْ ـــــابَه أَيَّ ـــــِدْش ْحسَ ــــــْوَما اِِفي    َداَده    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه حْ ــــيــلِ ْي ــــــــــل شَ ـــــكُ « 

   4» َرهــــعر ِمن تِْعِبيــــاْل َال ِنَظْم الشِّ ــحبَْ     أُوَساَده   دْ ـشَ ْح وْ ـَريَّ  دْ ـَڤرِ سَّاِسي ـال  

                                                           
  .95ص، م س، الشعرياللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب ، رابح بوحوش: ينظر - 1
  .121، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعرهبن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،   -2

3
  .23، م س، صديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 

  .130، م س، صمن روائع الشاعر الشعبي علي عنادبن علي حممد الصاحل،  - 4

َــــــــــــــــــــــــا    وِالِقيَــــــــــــــــــــــــاَدهحتَِيَّـــــــاتْـَنا للشَّعِـــــــــْب  « يَّاتْـنَــــــــا ِلْرَجـــــــــاْلنَـــــــــا َوأَبـَْنان
 حتَِ

ـــــَعـــــــــــــــــــاَده َناتْـنَ  ـــاــــاتْـنَــِحيَّــتَ   اهللا لِينَـــــــــا ِجيِْلــــــــــِب السَّ ــــــِونْ  ــــــالِبـْ  2» ـاَســـانَــ
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، بل غرضه حتقيق االنسجام الصويت فقط مل يكن) رقد، شد(هذا املثال بني الرتصيع يف      

من خالل وصف ، وذلك ة كبرية يف إبراز الصورة الشعريةعالوة على ذلك كانت له قدرة تأثريي

ألن  تتجلى صورة الكناية وبالتايل، الذي أصابه للتعبري عن املوت) رقد، شد(الفقيد بلفظيت 

  .اللفظ حممول على غري معناه

  :ول الشاعريف ق) النصر –املطر (بني كلميت  11يف القصيدة رقم  -

  1» اــــوَالنــِمن مُ  نَِّصرْ ـالو المطرْ أَْعِطيه     هـــــــــــــَفانَ ــــيحه ـــانـْبَ ــــطَّ ـــَرْب مِ ــــْع اْلعَ ــــجنَ  «

أخذ حّيزا  ، فقدفضال عن إشاعته للجرس اإليقاعي يف هذا البيت نالحظ أن الرتصيع     

ومها ، )املطر، النصر (متعاقبتني  جاء يف هذا املثال بني صفتني متالزمتني حيث، دالليا كبريا

، ويستبشر �ما أهل البادية خريا نظرا لضرور�ما يف ابيتان تقوم عليهما حياة الباديةصفتان إجي

  .مواصلة احلياة

ر ، مث يأيت النصة أل�ا متثل احلياة بالنسبة هلمملطلب الدائم ألهل الباديفاملطر هي ا       

، وقد ربط الشاعر ذكرها الشاعر، وبالتايل تتحقق الثنائية اليت ليعقبها ويكون نتيجة حتمية هلا

  .وحتقيق التوازن الصويت والداليل للجمع بينهما) الواو(بني كلميت الرتصيع حبرف العطف 

مثلما رأيناه ل يف اخلطاب الشعري الشعيب ستعمِ الرتصيع بأنواعه الثالثة اُ  إنّ وميكننا القول      

، ويساهم توازنا كبريا يف النغم املوسيقي قمن أجل تشكيل إيقاع داخلي حيقّ يف املدونة وذلك 

ح ربز الصورة بشكل أوض، وقد يتجاوز هذه الوظيفة ليُ ذن املتلقينيم ينساب إىل أُ يف نشر تر 

الداللة اليت ح زيل الغموض ويوضّ ، وبالتايل يُ على ذلك بصفات األصوات وخصائصها مستعينا

  .حيملها هذا الرتصيع

ويف اجلدول التايل نستعرض كل املواطن اليت جاء فيها الرتصيع يف املدونة املختارة بأنواعه     

  :الثالثة 
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  :بأنواعه الثالثةصيع يف املدونة جدول يتضمن ظاهرة الرت :  08جدول رقم  -

  الرتصيع املطرف  الرتصيع املتوازن  الرتصيع املتوازي  القصيدة

  

  1ق 

  ارْ طَ مْ ، أَ ارْ عَ شْ أَ 

  اِيف ، صَ اِيف وَ 

  دْ ، شَ نْ كَ 

  يلْ ، ِمجِ يقْ مِ عِ 

  انَ اتْـ نَ بْـ ا، لِ نَ اتْـ يَّ حتَِ 

   انَ ا، ِشِعرْ نَ ُعُمرْ 

  نْ ، كَ نْ كَ سِ 

  //////  اوْ ، شَ اقْ سَ   //////   2ق

  لْ مَ ، رِ لْ بَ جِ    4ق

  وتُ رْ و، دِ تُ عِ بْ 

  //////  ارْ هَ زْ ، أَ انْ لوَ أَ 

  

   5ق

  ايْ ضَ ، عَ ايْ بَّ سْ   //////  ايْ وَ ، دِ ايْ فَ شِ 

  اايَ نَ ا، اْلمِ ايَ ضَ 

  ارْ كَّ ، نَ ارْ الدَّ 

  //////  ارْ مَ ضْ ، تِ وْ َال ِحتْ   ارْ غَ ، صْ ارْ بَ كْ   6ق 

  مْ هُ دْ َال ، بْ مْ اهلُْ طَ بْ أَ   ونْ يُ عْ ، لِ وطْ طُ خلِْ   //////   7ق

  

  8ق 

  ياسِ ، نَ اِين مَ   //////

  هْ ابَ سَ ، حْ هْ ادَ دَ حْ 

   تْ احِ ، سَ تْ فِ خْ سُ 

  هْ احَ ، الرَّ هْ احَ بَ صُ 

   دْ ، شَ دْ قَ رِ  

  يْ ، شَ رْ سِ / اتْ ، فَ انْ كَ   اءْ فَ ، الشِّ اءْ وَ الدِّ    9ق

  ارْ تَ ، حمُْ اقْ تَ شْ مُ 

//////  

  ينْ دِ اقْ ، فَ نيْ هِ ارْ شَ   10ق 

  اِيل ، بَ اِيل حَ 

  اِيل ، التَّ اِيل مَّ اِ   هْ كَ اْر ، تَ هْ بَ الْ طَ 

  اِيل مَّ ، لِ اِيل حَ 

 تْ بِّ ، هَ هْ ارَ طَ مْ أَ  تْ بِّ صَ   11ق 

  هْ ارَ صَ نْ أَ 

  هْ كَ ْر تُـ ، نُـ هْ رَ كْ شُ تُ /  دْ عَ ، قَـ رْ طَ خَ 

  يامِ ، دَ اِيت عَ /  دْ ، حَ يْ شَ 

  رْ صِ ، النَّ رْ طَ مِ الْ 

  ارْ يَ ، بْـ ارْ ضَ خْ أَ 

  انَ امْ ادَ مَ  -ا نَ مْ هِ لْ يِ   //////  //////  12ق 

  15  16  10  ا�موع

  % 36.59  % 39.02  % 24.39  النسبة
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  :ا اجلدول نسجل املالحظات التاليةمن خالل هذ

، بفارق )% 39.02(وازن يف املرتبة األوىل بنسبة جاءت نسبة توظيف الرتصيع املت -      

، بينما جاء توظيف الرتصيع املتوازي )% 36.59(بسيط مع الرتصيع املطرف والذي بلغ نسبة 

، ومنه نستنتج أن الشعراء الشعبيني مبنطقة سوف )% 24.39(من النوعني اآلخرين بنسبة  أقلّ 

وانسجاما ق توازنا كبريا أنه حيقّ على اعتبار ، النوعني اآلخريناستعملوا الرتصيع املتوازن أكثر من 

 منوالصنعة الزائدة التكلف املفرط  ، ويبتعد عنغم املوسيقي لألبيات من جهةيف النواضحا 

  .جهة ثانية

 باق وأحيانا أخرى ضمن باب اجلناسجاء الرتصيع يف بعض األحيان ضمن باب الط -     

نوع يعطي ، وهذا التّ بينما اجلناس أقرب للجانب الصويت، الطباق يكون أقرب للجانب الداليلف

من  املوسيقياجلمالية الصوتية اليت ينتجها اجلرس امليزة للرتصيع قدرة كبرية على اجلمع بني 

ل عليه فهم فيسهُ  من جهة ثانية، به إىل ذهن املتلقياملعىن وتقرّ  والقيمة الداللية اليت تربز جهة،

  .املعىن العام لألبيات

 11 القصيدة رقم يفوجاء ذلك لنا الرتصيع املتوازي املزدوج مرّة واحدة يف املدونة سجّ  -     

، وقد يعود هذا التوظيف الشحيح هلذا النوع للعفوية )أنصارههّبت  صّبت أمطاره،(بني 

التكلف  ، والذي ينبذُ اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة سوفز يّ اليت متُ والبساطة والتلقائية 

  .ويعتمد البساطة والعفويةوالتصّنع 

يف إشاعة نغم موسيقي  من خالل األمثلة السابقة ساهم الرتصيع املتكرر يف املدونة -      

حفظ األبيات للمتلقي سّهل كما ،  ر اهتمامه من جهةانتباه املتلقي وأثا ساهم يف لفتز متميّ 

من  الذي خّلفته واجلرس الصويت من خالل النربة املوسيقيةوترسيخها يف ذهنه ا وترديدها شفاهي� 

  .جهة ثانية

اخلطاب الشعري شاعت بكثرة يف زة الرتصيع ظاهرة صوتية متميّ  إنّ وعموما ميكننا القول      

من وذلك اإليقاع الصويت للخطاب الشعري الشعيب صناعة أسهمت يف الشعيب مبنطقة سوف و 
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ربز الصورة بشكل واضح باالستعانة خبصائص ، كما أنه يُ الل املقاطع الصوتية اليت ختّلفهاخ

س بالصورة اليت الصوت وصفاته من تشابه وتفاوت وغريمها وذلك من أجل تعميق اإلحسا

  .ي �ا الرتصيعيُوح

  : اســــــالجن -  1-2-4

ى أيضا التجنيس ويسمّ يف اخلطاب األديب وهو أحد األلوان البالغية الشائعة االستعمال 

، كما يعترب اجلناس ظاهرة 1»أن يتشابه اللفظان يف النطق وخيتلفان يف املعىن  «، وهووا�انسة

 سلوبية الفاعلة يف اخلطاب الشعريوهو من الوسائل األ،  حتريك املعىنسهم يفإيقاعية تُ 

اء االتفاق اللفظي ، حيث يعيش املتلقي دهشة جرّ ته يف عنصر املفاجأةى فاعليّ وتتجلّ 

  .دث جرسا موسيقيا يف أذنهعد أن حيُ واالختالف املعنوي ب

، وهو ما أشار إليه ن ال يقتصر اجلناس على اللفظ فقط، بل يتعداه للمعىنويستحسن أ

 إال بنصرة املعىن جنيس من الفضيلة أمر ال يتمّ ما يعطي التّ  «: يف قوله انيعبد القاهر الجرج

، ولذلك ُذّم فيه إال َمعيب مستهجن، وملا ُوجد باللفظ وحده ملا كان فيه مستحسن إذ لو كان

يشرتط تقارب اللفظني املتجانسني يف املعىن حىت  فالجرجاني، 2»االستكثار منه والولوع به

  .يكون اجلناس مستحسنا ومقبوال

فباإلضافة  «، لة مع الدالومن جهة أخرى فاجلناس يسعى لتوضيح املدلول وتوطيد الصّ 

، يقوم اجلناس بربط الدال باملدلول وتوطيد اللحمة بينهما  دوره يف إحداث اإليقاع املتميزإىل

، ومن هذا املنطلق فإن اجلناس جيمع بني اجلمالية 3»يك انفعاالت املتلقي ثارة وحتر اإلقصد 

  .من خالل تقريبه للمعىن وتأكيده الصوتية والقيمة الداللية

                                                           
 . 173ص، م2012، 1، طلبنان، بريوت، دار ابن حزم، دروس البالغة، حنفي ناصف وآخرون - 1
ريوت، مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، ب، ميّسر عقاد: تح، أسرار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين - 2

 .12،13، صم2008، 1لبنان، ط
 .67، صم س، اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، رابح بوحوش - 3
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اجلناس التام واجلناس : موعة من األنواع حبسب التقسيمات، وأبرز أنواعهوللجناس جم

ما اتّفق فيه اللفظان  «، بينما الّناقص هو عادة اللفظ كامال مع تغيري معناه، فالّتام هو إالناقص

، باإلضافة 1» يف أعدادها مع االختالف يف املعىنواختلفا  أنواع احلروف وهيئا�ا وترتيبها يف

 جناس االشتقاق، اجلناس املقلوب: ن تأيت فيها صورة اجلناس وأبرزهاإىل أنواع أخرى ميكن أ

  .املطرف واملذيل

، ومن أنواع اجلناس فيها ما عدا التامل ورود مجيع فإننا نسجّ وبالعودة للمدونة املختارة 

  :يف املدونة نورد الشواهد التاليةأمثلة اجلناس 

يف اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة سوف ومن خالل املدونة جند : الجناس الناقص -أ

وذلك باختالف  ،ختالف الوحدة الصوتيةع ا، وقد تنوّ ورد بكثرة) غري التام(اس الناقص أن اجلن

، ومرة ثالثة االختالف مرة يف بداية الكلمتني، ومرة يف وسط الكلمتني فجاء ترتيبها يف الكلمة،

  .متنييف آخر الكل

  :08نة قول الشاعر يف القصيدة رقم ومن أمثلته يف املدو : اختالف الصوت في أول الكلمة *

َها ُسْخَفْت ْوش    تْ ــــــــــــــــــــــــــــــاحِ ــــــــــطَ ي ـــــــــوعِ ـــــــــْدمُ  « يتـْ   َساَحتْ ي ـَسْتنِ ِـ ڤدِّ

  2»وَِجْد ِجتِْبريَهـــُعوْد اللِّي ْتِكَسْر َما يِتْ ـــوِالْ     تْ ـــرَاحَ ْت وْ ــا ِمشَ ــا ِدنـْيَ ــرَاْه يَ ـَحصْ 

درته على الناقص وق يف استخدام اجلناس علي عنادى يف هذا املثال براعة الشاعر وتتجلّ       

في هذه الثالثية ، ف)طاحت، ساحت، راحت(بني  ، وكان اجلناستوظيفه إليصال املعىن

، لكن نالحظ أن هناك معىن أول الكلمات وتباينت يف الداللة يف يةاختلفت الوحدات الصوت

  هي اللحمةنيالنتباه يف هذين البيتا لفتوما يُ ، ك بينها متمثل يف السقوط والذهابمشرت 

، والذي أعطى للمتلقي صورة مقربة عىن املتقارب للكلمات املتجانسةت يف املالشعرية اليت جتلّ 

  .وهو فقدان أبدي �ائي ،اء ما أصابه بفقدان صديقهلعاطفة الشاعر احلزينة املتأملة جرّ 
                                                           

 .95، صم س، اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، رابح بوحوش - 1
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  : يف قول الشاعر) فصيح –نصيح (بني كلميت  12يف القصيدة رقم  -

 1»ـحْ ْه ثَاِبْت وْصِحينـُْنِطْق بِلِّي َعاْرفَ   حْ َفِصيمن ُصْغرِي   حْ َنِصيـاِين نـَْوصِّيكم يَا َخاْوِيت رَ «

نذكر  ليشيع نوعا من اجلرس املوسيقي، كما ورد هذا النوع يف العديد من املواضع يف املدونة

   :منها على سبيل املثال ال احلصر

  . )بايل –غايل : (01يف القصيدة رقم  -

  .)عداده –حداده : (08يف القصيدة رقم  -

  .)زيدي -ريدي  –بيدي : (03 ويف القصيدة رقم -

  : 11نة قول الشاعر يف القصيدة رقم ومن أمثلته يف املدو  :اختالف الصوت في وسط الكلمة*

  هـــــالشَّمعنَّه ُضَوْت ـــــْحِين َجنعنا عَ       هــــــــــــــالصُّمعرب يف ـــــــــــــــــــــع العـــــــــجن« 

  هـــــــــــيَسانــِڤدِّين يف ــــــَڤه نَِزْل ــــْوِسيلَ        الجمعهي ْمَع صالة ـــِڤي ِمزِْن رَاـــْوجِ 

يب الـــوَربِّ       ةـــــالَهْمعي بعد ــــْف ِجنَام السَّعِ ــــَخلَّ    2»هـــــــْلَيانــــة مَ ــــَفازعــــي جيِْ

 من خالل أربع كلمات جاءت متجانسةنالحظ هنا أن اجلناس سيطر على هذا املقطع       

ن الشاعر وحسن توظيفه وهذا دليل على متكّ  ،)الشمعه، الصمعه، اجلمعه، اهلمعه(وهي 

 م، وهذا التجانس أضفى موسيقي داخلية على األبيات تضع املتلقي أمااطاقا�ملفردات اللغة و 

  .ت لالنتباهاب وملفملمح موسيقي جذّ 

 لذع (بني كلميت  وكذا) الودع –الولع (نالحظ اجلناس بني كلميت  03يف القصيدة رقم  -

  :وذلك يف قول الشاعر) لسع

                                                           
، م س، محمود بن عمار أنموذجاالغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي، الشاعر حممد الصاحل بن محده،  - 1

  .134ص
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  عْ ــــــــــــــل مسِْ ــــوِمن َمِشْي يُوِمني َكامِ     ْع  ـــــــــِحلَْذاه ْتِفجَ     عْ ــــــــــــــــــــــه ْوشَ ـــــــزم ِكي َضرْبتـــر رح الـــف«

  ِودعْ ـــــــــــالّذهب وـــــْولِْبُسو ْلظَام ال    ْع  ـــــزِّين والطّبَ ـــال    عْ ـــــــــــــــــــــــــوِلَ ـــالْ وم ـــــــاِويت يُ ـــْه بِنَ ـــنَّ ـــجَ 

  عْ ــــــــــلَ ــِڤــْعَدا تْ ـــوم لَ ـــــــُڤِثري ــــومنهم كِ     عْ ـــــــــــــفَ ـــنِ ايل ـــأُمَّ     زَعْ ـــــــــــــــــفِ ــوم الْ ـــــرَاسني يُ ـــــْل لك فِ ــــُڤـيْ 

   1»عْ ــفَ ـــيَّ نِ ـــاد فِ ـــِفْت َما عَ ـــْوِين هِ     عْ ـِلسيف ْكِنيين     ذَعْ ـــــــــــلِ ك ــــْه َغرَامــــا بِنت ِحسَّ ــــْويَ 

  :من املواضع باملدونة نذكر منهاة �ذه الصورة يف جمموعاجلناس وقد ورد 

  .)الكزة –احلزة (بني كلميت  01يف القصيدة رقم  -

  ).تضمار –تسمار (بني كلميت  06يف القصيدة رقم  -

  .)تطّوش –حتّوش  –تشّوش (بني كلمات  11يف القصيدة رقم  -

إال يف  هذه الصورة نادرة يف املدونة املختارة ومل جندها :اختالف الصوت في آخر الكلمة* 

ورمبا يعود  ،هذه الصورة يستسيغوا، ويبدو أن الشعراء الشعبيني مبنطقة سوف مل واحدموضع 

لتداول على احلفظ وا عري الشعيب الذي يعتمد يف األساسطبيعة الشفاهية للخطاب الشلهذا ل

ا شاهدناه يف ب احلفاظ على االشرتاك يف الصوت األخري للكلمات مثلموهو ما يتطلّ ، مشافهة

 )الشعر، الشعب(بني كلميت  01وقد وجدنا هذه الصورة يف القصيدة رقم الصورتني السابقتني، 

  :واصفا الشعر الشعيب قول الشاعروذلك يف 

  2» َعاْش ْحمَانَـــــه الّشِعبْ ْمَواِكْب َحَياْة       أَدَّى ُدوَره الّشِعـــــــــرْ ِيف ُكـــــْل ِجيْل  «

اجلناس صورة ق بذلك تحقّ ، لتكلمتا اجلناس يف هذا املثال يف الصوت األخري هلمااختلفت      

تقاربا بني الكلمتني املتجانستني، ألن النغمة املوسيقية تكون الناقص، وهذا النوع ال يرتك نغما م

  .مفقودة يف الصوت األخري
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 الداخلي للقصيدةة تصاعد اإليقاع يسهم جناس االشتقاق يف زياد: جناس االشتقاق - ب  

 املتجانسةوذلك من خالل االرتداد الصويت والصدى املوسيقي لألصوات املشرتكة بني أطرافه 

على النوع يف قدرة الشاعر  الية هذا، وتكمن مج1لية لفظيةفهو ذو قوة إقناعية وليست جمرد حِ 

طويع اللغة وإنتاج ملية االشتقاق، وهي امليزة اليت متّكن الشاعر من تاأللفاظ من خالل عتوليد 

وهو  الساسي حماديومن أمثلته يف املدونة قول الشاعر املتقاربة يف الشكل واملعىن،  الكلمات

  : 01يف القصيدة رقم يتغّىن باألدب والرتاث الشعيب مبنطقة وادي سوف 

نَــُأُصــــ ــدمقِ  َأْقَدمِمن      ا أََدبـْنَـــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــِيف الــــــــَواد ِعـــــــدن «   اـــوْلَنا ِوْنَسبـْ

َنالِيْه  ْحَسابْ  ِمْن قَبل أَلفْ       2»ُحتُْفــْظ أَْقــــــَواْل اجلِيْل فَاْت ْزَمانَــــــــه     ْحِسبـْ

 ب املوجود بني الكلماتتؤدي هذه التجانسات إىل نغمات متقاربة ناجتة عن التقار       

  للتعبري عن الِقدم) أقدم، قدم(تقاق يف البيت األول بني كلميت حيث جاء جناس االش

هل الوادي بالشعر الشعيب وعراقته، ويف البيت الثاين بني كلميت  عن قدم معرفة أفالشاعر يعّرب 

الشعيب باملنطقة   من خالهلا الشاعر عن االهتمام الكبري بالشعرليعّرب ) حساب، حسبنا(

انته، ومما ال شّك فيه أن صورة اجلناس جاءت هنا لتؤكد املعىن وتعّمقه من خالل وحفظه وصي

  .تكرار الكلمات املتقاربة لفظا ومعًىن 

  : من القصائد يف املدونة نذكر منهاكما ورد هذا النوع يف جمموعة 

  .)اخلمر –اخلمران (، وبني كلميت )نوع –أنواع (بني كلميت : 04يف القصيدة رقم  -

  ).ردايا –رداك (، وبني كلميت )تفلى –ية ّال ف(بني كلميت : 05لقصيدة رقم  ايف -

  ).خوتك –خواتك (، وبني كلميت )القيله –القايله (بني كلميت : 10يف القصيدة رقم  -

                                                           
م، 2014/2015رسالة دكتوراه، جامعة بسكرة، ، شعر عبد اهللا بن الحداد، دراسة أسلوبية، قط نسيمة :ينظر - 1

 .229،230ص
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هذا النوع من اجلناس تشرتك فيه األصوات املشكلة للكلمتني  :الجناس المقلوب -ج       

وهو الذي يشتمل كل واحد من ركنيه على  «، ترتيبهما بني طرفيهني مع اختالف املتجانست

ع نادر ، وهذا النو 1"، وخيالف أحدمها اآلخر يف الرتتيب وال نقصحروف اآلخر من غري زيادة 

  .يف اخلطاب الشعري الشعيب

بني   04لنا يف املدونة اليت بني أيدينا مثاال واحدا هلذا النوع جاء يف القصيدة رقم وقد سجّ       

  :يف قول الشاعر) تعبدو –بعدتو (كلميت 

 وِاْلِعلِـــــْم زِينِـــــــْة ُشــــــوْر ِمْن ِخيْتَـــــــــــــــــارْ   ْولِيـــــــِدي زَِمــــــانَـــــــــْك طَـــــــــــــــــــــارْ  « 

ينَ  تِِعْبـــــُدووْ  ْبِعــــْدُتوَلِكْن   2»هْ ــــْط َعِليُكْم ِجيَشـــْمَسلِّــِرْب وِاْلغَ   ارْ الدِّ

التام يف األصوات بني هو االشرتاك ) بعدتو، تعبدو(الحظ يف هذا املثال بني كلميت امل        

، وكما سبق ذكره مع اختالف ترتيبها يف الكلمتني) الباء، العني، الدال، التاء والواو(الكلمتني 

  .الشعيبوع نادر يف اخلطاب الشعري فإن هذا الن

يف اجلناس املطرف ن متمثالن من اجلناس  اجلناس املقلوب يربز نوعان آخراوباإلضافة إىل       

ل ما زاد أحد ، بينما املذيّ خر يف طرفه األولد ركنيه على اآل، فاملطرف ما زاد أحواجلناس املذيل

  :يف املدونة قول الشاعر  ، ومن أمثلة املطرف4ركنيه حرفا يف اآلخر فصار كالذيل

                                                           
عصام شعيتوت، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، لبنان، : ، تحوغاية األرب خزانة األدب، تقي الدين أبوبكر احلموي - 1

 .49صم، 1987، 1ط
، 2019مارس  18لوادي، يوم االثنني ، مبنزله بالياضة والية اتسجيل أشعارهالشاعر شوشاين حممد اجليالين،  - 2

  ).مقابلة شخصية(
  .121، م س، صمن شعرهالساسي حمادي حياته ومختارات بن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،  - 3

، م س، ، نحو مقاربة أسلوبية سيميائية للنص الشعري الشفاهيجماليات الشعر الشفاهي، أمحد زغب: ينظر - 4

 .150ص

 ْن الِبَال وِاَحلِرْب َوقْت الَكـــــــزَّهْ ـــــــــــــــــْسِني  ينَــــاْه َوقـــــْت احلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّهـِڤـلْ  «

 3»هْسِط الَقِلْب َشْد ْمَكانَ وَ  َكنْ  ِسَكنْ   زَّهْ عِ َغاِيل َعِليَنا فِــــي الضِِّمــــْري انْ 
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على الثانية بزيادة فت ، حيث أن الكلمة األوىل تطرّ )سكن، كن(والشاهد هنا بني كلميت       

واحلركات األخرى بني  ، مع احلفاظ على نفس تشكيل األصواتيف أوهلا) السني(صوت 

  .)الكاف والنون(الكلمتني 

وجدناه مرة  قد، و مبنطقة سوففهو نادر يف اخلطاب الشعري الشعيب أما اجلناس املذيل        

  :يف قول الشاعر) الرباين –الرب (بني كلميت  11يف القصيدة رقم  واحدة يف املدونة

  يـــــــــــانـــــنَّ ــــعقل ما هَ ـــِيت والـــيف رَاحْ     ي  ـــــــــــــــــــــــــانــــــيبــــي شِ ـــــــــــع فـــجــــن« 

   1»اـو ْمَعانَ ـاس َكانُ ـيَّ نَـ لــو عَ ــسُّ ــوهَ     يـــرَّانـــبَ ـــالو رـــبَ ــالي ـــواِ مَّالـــُڤَال ـــتْ 

كثرة يف اخلطاب زات الصوتية املوجودة باجلناس من املميّ  إنّ وعموما ميكننا القول        

د من خالل العمق باإلضافة لوظيفته الصوتية يؤدي وظيفة داللية تتجسّ الشعري الشعيب، ف

ى فهم اخلطاب ومدلوالته الكلمات املتجانسة فتعطي بذلك قدرة للمتلقي علاللغوي بني 

، وقد حظي اجلناس باهتمام بالغ لدى النقاد والشعراء منذ القدم واعتربوه من الظواهر الباطنية

، على اعتبار أنه من احملسنات البديعية اليت جتمع بني الغية اليت تندرج ضمن علم البديعالب

  .والقيمة الدالليةامليزة الصوتية 

  :التصاعد القولي -1-2-5

، وذلك صوتية اليت يعتمدها الشعر الشعيبيعترب التصاعد القويل من بني أهم الوسائل ال

 البديعيون القدامى تشابه األطراف، وقد مساها  بني املقاطع املتتابعة للقصائدبط الذهينللرّ 

 واملقصود به ربط البيت الالحق بالبيت السابق بتكرار لفظ أو تركيب أو مجله ينتهي �ا البيت
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ماسك بني نسيق بني الفقرات يساعد على التّ ، وهو نوع من التّ السابق ويبدأ �ا البيت الالحق

  . 1، وخيلق االنسجام الصويت والداليلأجزاء القصيدة

ويستعمل لغرض ) يهز من بعضاه(راء تسمية ة سوف يطلق عليه الشعويف هلجة منطق

قصائده، أو للمتلقني ليسهل عليهم سواء للشاعر يف حد ذاته من أجل حفظ  ،تسهيل احلفظ

  .2)يهز من بعضاه(فظ ألنه يستعمل التصاعد القويل ، ويقولون فالن شعره سهل احلاحلفظ

، ومثال ذلك يف اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة سوفوجند التصاعد القويل بكثرة يف 

من خالل التشابه بني ) اراألدو (حيث نالحظ ترابطا بني املقاطع  ،04املدونة من القصيدة رقم 

  :الشطر األول للدور يف قول الشاعراملكب و 

 ــي ُدوَّارْ فِــــــــــْشَعـــــــْر وِاْرُسْم بـُيُــــــوْت   اْرُســـــْم ألْـــــــــَواْن أْزَهـــــــــــــــــــــــــــــــــارْ  « 

 وِاْرُسْم ِمجَـــــْل ْورَاْحلَــــــة ِولْــــوِيَشــــــــــهْ   وِاْرُســـــْم ِشـــــَواِيْل َمــــادَّه وِاْعَشـــــــاْر  

   3»هْ ِبْكَشاِكيَشــــَواْد وْ  ْم ِجبَــلْ ِواْرُســـ  وِاْرُسْم َحِشيــــْش ْربِيـــــْع بِالنُّـــــــــــــوَّارْ 

  : مث يقول يف الدور املوايل 

 وِاْرُســـــْم ِحبِيـــــَره ْوَزرِْع َالْح ْسبُــــــــــــولْ   ـــــــــوْل  ِوْزُمــــــــــــــ اْرُســــــــْم ِجبَــــــــلْ  

 قَايلِّ زَِمانَــــــْك َما قِــــَدِرْت ْنِعيَشـــــــــــــــــْه    وِاْرُسْم ِوَلْد ُفوْق اْحلَصاْن ْجيُــــوْل  

لَــــْه زَِمــــاِين فَــــرِْسَنا ِوْفُحـــــــــــــولْ   ـــهْ ـــــَال رِيَشـــــــــــــبْ  زَِمانَــــْك طَايِــــــرْ ِونـَْتا   قُـــتـْ

  :صل التصاعد القويل يف قول الشاعرمث يتوا

                                                           
، م س، للنص الشعري الشفاهيجماليات الشعر الشفاهي ، نحو مقاربة أسلوبية سيميائية ، أمحد زغب: ينظر - 1

  .155،156ص
مقابلة (، 2019مارس18االثنني، البياضة والية الوادي ،حديث عن الشعر الشعبي، شوشاين حممد اجليالين - 2

  ).شخصية
، 2019مارس  18، مبنزله بالياضة والية الوادي، يوم االثنني تسجيل أشعارهالشاعر شوشاين حممد اجليالين،  - 3

  ).شخصيةمقابلة (
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 وِاْلِعلِـــــْم زِينِـــــــْة ُشــــــوْر ِمْن ِخيْتَـــــــــــــــــارْ   ـــــارْ نَـــــــــْك طَـــــــــزَِمــــــاـــــــِدي ْولِي 

ينَــــــارْ   ـــهْ ِجيَشـــــوِاْلغَـــــــِرْب ْمَسلِّـــــْط َعِليُكْم   َلِكْن ْبعِــــــْدُتو ْوتِِعْبــــــــُدو الـــــدِّ

 هْ وْس الطـِّـــَواِبْل ِشيَشـــْوِدْرتُـــــو َعَلى رُ   ِبْعـــــُتو الشََّهاَمة وِاتْــــِغَزْت َلْفَكـــــــــارْ 

مث  ،)ارسم جبل(ر الذي يليه نالحظ تكرار تركيب يف �اية املقطع األول وبداية الدو 

، ومن خالل هذا املقطع )طار زمانك(ويل يف الدور املوايل يف تركيب يتواصل التصاعد الق

  .مشدودا للموضوع، حبيث يبقى املتلقي جام الصويت بني األدوار وترابطهانالحظ االنس

ابطا وانسجاما صوتيا بني يتجلى التصاعد القويل ليشّكل تر  08ويف القصيدة رقم 

  :دون خروج عن املوضوع عن عاطفة الشاعر احلزينة واملتأملة ، كما يعّرب األفكار

  يـــــــــــْد رَاسِ ـــــــــــــْب َوالَّ ِيف ِوَسايِ ـــــيف اْجلِي    ي  ــــــــــــــــــــــــــــرَّاسِ ـــــــــــي كُ ـــــــْك فِ ــــــبِّيـــخَ ـــنْ  « 

  رة ـــــــــــــِصيـْڤـا َوِقْت ِيف التِّ ـــــاهَ ــــدِّي ْمعَ ــنـْعَ     ينِّ ِشَبْحِت السَّاِسي  يِكي ْنُشوْفها َكا

  1»َرهــَغزِي ْوطَاَحْت ْدُموِعيْصُغْر َخاْطرِي     ي نَاِسي   ـــــْه َمانِ ــــاِكْر بِيــــْل َوقت فَ ــوْكُ 

  :ويف الدور املوايل يقول

َها سُ ــْوشَ        تْ ـــــــــــــــــــــــــــاحِ ــــــــــي طَ ـــــــــوعِ ـــــــــْدمُ   يتـْ   ي َساَحْت ـَسْتنِ ِـ ڤْخَفْت ــدِّ

  وَِجْد ِجتِْبريَه ـــُعوْد اللِّي ْتِكَسْر َما يِتْ ـــوِالْ     ْت    ــــــْت ْورَاحَ ـــــا ِمشَ ــا ِدنـْيَ ــرَاْه يَ ــــَحصْ 

  َرهــــــــْف اِْيِبْس َغِديــــْر يِْنشَ ـــــِوَحىتَّ اْلَبحَ     تْ ـحِ اِمْت ِومسَْ ڤَّـْوَال تْـُقوْل َهاِهي ِاسَّ 

  :التصاعد القويل يف أغلب أدوارها، حيث يقول الشاعر فنجد 05أما يف القصيدة رقم  

                                                           
  .130، م س، صمن روائع الشاعر الشعبي علي عنادبن علي حممد الصاحل،  - 1
2
  .121، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعرهبن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،  -   

ـــْع بَالِـــــــــــــي  التُّــــرَاْث ِعـــــْدنَــــا َغـــــالِــــــــــــــــــــــــــــــــــي «  الـَمْلُحون َعاِجْبنِـــــي ْمَوسَّ

ـــــــــــــــــــيُهْو لُغِـــــة التـَّْعِبيــــــْر    َهلِْجْة َمحَاْس ْوَعِطـــْف ِفيْه ْحَنانَـــــــــــه  ِكيْف تْـَوالِــ

 2»اْر َعــــاْش ْمَعانَــــــطُول الُعُمـــــ يَناهْ ـِڤـلْ   ِاَعبـِّْر َعــَلى اللِّي َصاْرِيل ِوْجـــرَالِـــــــــــي
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  : مث يقول يف الدور املوايل

ق استمرارية االنسجام وعموما فإن التصاعد القويل يف اخلطاب الشعري الشعيب حيقّ       

وهو من الظواهر اليت شاعت يف الشعر الشعيب ، إضافة إىل تواصل املسار الداليل الصويت

  .بشكل عفوي دون تكلف أو تصنع راءواعتمدها الشع

هذه الصور اليت ذكرناها للتماثل الصويت بني األلفاظ واملتمثلة يف التكرار والتصريع        

لخطاب ها يف تشكيل اإليقاع الداخلي ل، سامهت كلالرتصيع واجلناس والتصاعد القويلو 

تية مجالية على القصائد ، ومما ال شك فيه أ�ا أضفت ميزة صو الشعيب مبنطقة سوف لشعريا

   .أبرزت الدالالت اليت تكتمن وراءها االشعرية، كما أ�

لصوتية بني وقد حفل اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة سوف بظاهرة التماثالت ا       

 الصور دون تكلف أو تصنعوظيف هذه ، وقد أبدع الشعراء يف تاأللفاظ وتنوعت صورها

صائد بني املقاطع مما أضفى نغما موسيقيا مجاليا يف الق حيث أسهمت يف تكوين توازن صويت

  .لفت انتباه السامع وأثر فيه

مال املوسيقي الداخلية يف القصيدة الشعبية من أهم عناصر اجل إنّ وعموما ميكننا القول         

ر جمموعة من ل بتوفّ ل اإليقاع الصويت الذي يتشكّ متثّ ، وهي الفين للخطاب الشعري الشعيب

  .واهر الصوتية وتناسقها وانسجامهاالظ

ري على املتلقي وقد سعى الشعراء الشعبيون إىل حتقيق توازن صويت يف قصائدهم للتأث       

 أحالم وآمال وغريها من جهة ثانية، وللتعبري عن ما يلوج يف خميلتهم من واستمالته من جهة

ن هنا ندرك متاما أن املوسيقى الداخلية يف النص الشعري ال تقتصر على إضفاء العنصر وم

 ْسِنْني الِبَال وِاَحلِرْب َوقْت الَكـــــــزَّهْ   َوقـــــْت احلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّه ينَــــاهْ ـِڤـلْ  -

 ِسَكْن َكْن َوْسِط الَقِلْب َشْد ْمَكانَـــــه  َغاِيل َعِليَنا فِــــي الضِِّمــــْري اْنعِـــــــــــــــــزَّهْ 

ْش َميِّْت رَا  َيِسْمَعه َالزِم ُشُعــــــوَره ْيِهـــــــــــــــــزَّهاللِّي   ـــــْد اجلَّبَّــــــانَــــــــــــــــــــهِڤَكـــــالَّ
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الغوص ق يف الداللة والتأويل وحتاول اه لتتعمّ ، بل تتعدّ  الصويت الذي خيلفه اإليقاع فقطاجلمايل

ب لشفاهية يف اخلطا، وغالبا ما تكون هذه املهمة مقرونة باألداء وايف البنية العميقة للقصيدة

  .الشعري الشعيب

هي عملية مقصودة وليست  أن عملية اختيار األصوات عند الشعراء الشعبيني ونعتقد      

وانفعاالته ، فالشاعر الشعيب خيتار ما يالئمه من أصوات ليرتجم مشاعره وأحاسيسه اعتباطية

عين أن املوسيقى أشد الفنون إحياًء، مما ي تعترب املوسيقىإحيائية متميزة، على اعتبار أن  بصورة

  .عملية اإلبداعية للشاعر، كما أ�ا جزء من الدة الّصلة مبوضوع القصيدة وغرضهاشدي

ا ضح لنا جلي� لقصائد املدونة اتّ  الداخليةم ومن خالل حبثنا يف املوسيقى ويف ضوء ما تقدّ       

مكانة بارزة يف  حيث أن اإليقاع حيتلّ داعية تّتسم باجلمالية اإليقاعية، أننا أمام أعمال إب

ف نغما موسيقيا يف إذن السامع وُيسهم يف تشكيل ، على اعتبار أنه خيلّ عبيةالقصيدة الش

نه السياق من ، وهذا األداء غالبا ما يتوافق مع ما يتضمّ اجلمالية من خالل األداء الصويت القيمة

  .ملشحونة ومقاصده من خالل القصيدةدالالت جتّسد عاطفة الشاعر ا

        :)اإليقاع الخارجي( الموسيقى الخارجية – 2   

، وإذا كانت ملوسيقى الشعر الداخلية مكانة مهّمة وسيقى اخلارجية هي موسيقى اإلطارامل

جية هلا نفس فإّن املوسيقى اخلار  ،ومتاسكهاور التعبريية والصّ يف املسامهة يف ربط العناصر اللغوية 

لذلك َعين  ،احلفاظ على اللحن اخلاص بالقصيدةوذلك ملا هلا من دور يف  ،األمهية ورّمبا أكثر

  . الشعراء منذ القدم بأوزان الشعر وقوافيه

ة يلتزم �ا ل قاعدة عامة وأساسيّ ، واليت متثّ يقى اخلارجية نسق الوزن والقافيةمل املوسوتش

لقصيدة إذا ذلك أن ا، رالتفريق بني الشعر والنث الشعراء يف نظم قصائدهم ومن خالهلا يتمّ 

  .ن دائرة الشعر إىل دائرة النثرخترج م فقدت الوزن الشعري
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فق قدميا اتّ ، و ، فهو الفيصل يف حتديد الشعرأمهية الوزن يف الشعر لنا ضحومن هنا تتّ  

، ومن 1»املقفى الذي يدل على معىن الكالم املوزون  «قاد والدارسون على أن الشعر هو الن

  .الوزن والقافية يف الشعرهنا تربز أمهية 

وتربز أمهية املوسيقى اخلارجية يف القصيدة من خالل تضافر الوزن والقافية وكل ما يتصل 

ي حلن القصيدة وإيقاعها اخلارجي، الذي يتواصل معها خمّلفا بذلك نغما �ما لتعطي للمتلق

  .موسيقيا يؤثر يف املتلقي

  : الوزن في الشعر الشعبي – 1 – 2

الشعر وأكثرها وضوحا يف فهو أهم مكّونات  ،ز األساسي للشعر عن النثراملميّ  الوزن هو

نطقة سوف خاصة والعرق الشرقي الكبري عامة هناك أوزان ويف الشعر الشعيب مب ،القصيدة

  .للشعر الشعيب ُمتيز بني القصائد

ن ووجب أن نشري إال أننا حني نتحدث عن الوزن يف الشعر الشعيب فإننا ال نتحدث ع

الباحثون اها وباملوازاة مع ذلك فقد مسّ  ،ليلية املعروفة يف الشعر الفصيحعروض الشعر وحبوره اخل

داخل بينها وبني عدم التّ  ا منهم على، وذلك حرصً الشعر الشعيب أوزانا وليس حبورا اب يفوالكتّ 

الوزن يرتبط ، وبالتايل فالبحر مرتبط بالشعر الفصيح، بينما وائتمان اللبس البحور اخلليلية

  .بالشعر الشعيب

 ال يقتصر على الشعر الفصيح وهذا املعىنزات الشعر، ل أبرز مميّ الوزن ميثّ  وميكن القول إن

وهناك من ، ن نعترب الوزن أعظم أركانه أيضاوالذي ميكن أ، بل يشمل أيضا الشعر الشعيب فقط

، فيكون هلا نغم نةمعيّ  موسيقيةالنظام املوسيقي القائم على اختيار مقاطع  «يعترب الوزن هو 

فق ويتّ  الشعر ، وهذه املقاطع الصوتية يطلق عليها تسمية أوزان2»آخر ُمنّيز به شعر و خاص 

                                                           
 .64، صم س، نقد الشعر ،قدامة بن جعفر - 1
   .07م، ص1975املعهد الرتبوي الوطين، اجلزائر، دط، ، والقوافيالمختار في علمي العروض ، حممد علي يونس - 2
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جيب قصيدة الشعرية يزان الملضمان فتصبح بذلك نوعا من العليها الشعراء ويباركها النقاد 

  . اوعدم اخلروج عليهالتقيد �ا 

بني الشعر  ناك اختالفا كبريا يف مفهوم الوزن ومقاييسهومن الضروري أن نشري إىل أن ه

ر لنا خصوصية الشعر الشعيب الذي يعتمد على ، وهذا االختالف يُفسّ الفصيح والشعر الشعيب

على  الشفاهية من خالل الصوت واألداء، على عكس الشعر الفصيح الذي يستندالصيغ 

ال للحفظ هالتفعيلة اليت تقودنا للبحر، وهذا ما جيعل الشعر الشعيب متداوال مشافهة وس

  .والتداول والتوارث عرب األجيال

ما ذكره  علىيف دراستنا هذه كما وجب أن نشري إىل أننا اعتمدنا يف أوزان الشعر الشعيب      

ال خيتلف احملدثون أن  «: قول، حيث يألوزان الشعر الشعيب يف تقسيماته محمد المرزوقي

 –) الرداسي(املسدس  –) املزيود(املوقف  –القسيم : أربعه عدد فروع الشعر الشعيب األصلية

   .1»امللزومة 

  : مصطلحات خاصة بالوزن في الشعر الشعبي -2-1-1

 ا ال شك فيه أن الوزن يف الشعر الشعيب حيتل مكانة بارزة نظرا ألمهيته الكبرية يف ضبطممّ 

وكذا إثارة اإليقاع املوسيقي املتجانس بني أغصان  ،موسيقى الشعر واحلفاظ على اللحن

ومبا أن الشعر الشعيب يعتمد يف األساس على ميزة الشفاهية فعلى الشاعر  القصيدة وأدوارها،

  .عليه د مبنوال الوزن واحملافظةالتقيّ 

 الطالع، املكب: برزها، أاملرافقة للوزن يف الشعر الشعيب وهناك العديد من املصطلحات       

 لحات اتفق عليها الشعراء وفهموهاوهذه املصط، )املطرية(، الغصن، العرف )اجلريدة( الدور

  .وباركها النقاد

  : ايل نقّدم تعريفا هلذه املصطلحاتويف اجلدول الت       

                                                           
 .85، صم س، األدب الشعبي في تونس، حممد املرزوقي - 1
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  :1يف العشر الشعيبحات خاصة بالوزن طلمصجدول يتضمن : 09جدول رقم  -  

  مفهومه  املصطلح

  

  )الالزمة( الطالع

ميزان كانت بشرط أن تكون له  هو البيت األول من كل منظومة على أيّ 

تتم مبكبات ترجع قافيتها إىل نفس قافية الطالع، وقد جرائد أو أدوار ختُ 

  .يرتكب الطالع من غصنني أو ثالثة أو أربعة أغصان

  .كان ميزانه ناقصا أو كامالوهو شطر البيت مهما    الغصن

  

  )اجلريدة(الّدور 

بة من أغصان ختتتم مبكب ترجع قافيته إىل نفس قافية هو القطعة املرتكّ 

، وقد من أربعة أغصان أو من ستة أغضان الطالع، وقد يرتكب الدور

  .يتجاوز ذلك على حسب نَفس الشاعر

  .ية ترجع إىل قافية الطالعتم بقافور خيتهو الغصن األخري من الدّ   )الرجوع(املكب 

  .هو القسيم احملصور بني الطالع واملكب  )املطرية(العرف 

  :املدونة املختارة هلذه املصطلحاتدرج بعض األمثلة من وللتوضيح أكثر ن    

  :ومن أمثلته :الطالع *

  : 01ل الشاعر يف مطلع القصيدة رقم يقو : غصنني طالع ذو -

  2» ـــــاأقدم قدم أجــــدادنا وآبانــمن       أوزانهيف الواد عدنا الشعر �وى  «

  :يف قول الشاعر 05وجند الطالع بغصنني أيضا يف مطلع القصيدة رقم 

يــــــْل بَــــلَّْغ َجمُْهــــــوَده  «   3» َيْشَقى َعْن ِسبَّاْي يُوِصْل َمْسُعـــوَده      َال ِمـــــْن َداْر مجِْ

  :يقول الشاعر 03القصيدة رقم  مطلعيف : طالع ذو ثالثة أغصان -

  1»رْ ـــد النِّدايـــْڤـاْو عــــو شَ ـــْعَياد اللِّفُ   ْر ـــــــــِبدا الِفِنتْ ثَاي    رْ ــــــْن َله َحرَايــــــــــرَِّزم ِكي لِفَ ـــــفرِْح ال «  

                                                           
 .90-86، ص م س، األدب الشعبي في تونس، حممد املرزوقي: ينظر - 1
2
  .121، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعرهبن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،  - 

 .23، م س، صديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 3
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  :ومن أمثلته :)الجريدة(الدور  *

  :يقول الشاعر 06من القصيدة رقم : )أربعة أغصان(دور من بيتني  -

 فِـــــي لِــيلِــــــــْة أَْمـــطَـــــــــــــــــــــــــــــارْ  َما بَـــــرِْق َشـيَّـاْر   َمْضَحــــْك كِ «

 2»الْــْبــــــُروَدهْ تَـــْبـــــُروْر فَــــِصــــْل   ـــــَصـــــــــارْ ْڤأَنـَْيابْــــــَها بِيــــــْض وِ 

  :يقول الشاعر 03من القصيدة رقم : أغصان لكل بيتبثالثة و  جمموعة من األبياتدور من  -

  هــــــــــْعَصابَ ــــلْڤ ـــــــيِـ ڤيَّ رِ ــــوَهسِّْت َعلَ     هـَرَغى من أْجَنابَ     ىـــــــــه ْونَابَ ـــــــزم ِكي َضَربـْتَ ـــــــرّ فرح ال «

  ىـــــــــــــــزُّو َطرَابَ ــــرَات هَ ــــوِمن ُزوز َبشْ     ه  ــــــْع ِصَوابَ ـــيَّ ــْوضَ     هـــــــــــــــَذابَ ـــْر عـــــَـ َعذَِّبت والقلب َماْكبــــتِ 

  هــأنـَْيابُلو ْـ ڤــْر ِكيف صُ ـوَمْضَحك �َ     هـــــِب اْلِغَيابـڤـــعُ و   ه  ــلسَّحاباَفسط ڤ ـرَارِيـــُدودهن بَ ـخْ 

  هـــــــــــــــــــل ِضَبابــــِة النـَّْز َعامِ ـــعلى َشافْ     هـــــــرَابـــّوى شَ ـــقَ ـــتِ     هــــــــــــابَ ـــط غَ ـــا فســــْرَوْل َزهَ ـــْد سَ َـ ڤــــوال

  هــــــــــــــــــــْغرَابــو والْ ـــرِّمي هُ ــــن يـَْرَتع الــــِوي    هــــــــــاطَّانب أْطَناب    هــــــــــــــَجابـــاملِ ـــُكم بِ ــــِعْد َجنعــــَطوَّح بْ ــــتْ 

  هـــــــــــح أرْكابـــَبح للِّيل َيْضبـــوِمن الصُّ   ه  ــــوِمن فَاْس َجاب    هــــــــــــــــــــــْخ أنْيابــــان َشالـــُزوْزَها كَ ـــــوَما يْ 

  3»رْ ــــــــــِوبَابُور يف الَبحر َمعُجول طَاي    ر  ــــــــــــُزوز الِبحايــيْ   ه  ــــــــــــــــــــــــــــبَعْثلي ُجَوابدا من ـــــِڤيُوصل 

  :يقول الشاعر 11من القصيدة رقم : دور من ثالثة أبيات بستة أغصان -

  هــــــــــع العرب َهسَّْت عليه أوَالفَ ــــوجن    ه  ـــــــــــــــــــــــــــــَحافَ ــــرب واجْ ـــــع العـــــجن «

  هــــــــــــــــــــــارَّه ورِبَانـــــَمْص ْوحَ ــــيَفة ولِ ِـ ڤـــعْ     هـــَخاْلَفاْت أْوَصافَ ـاْه العِشْب ِمتْ ــــَڤـلْ 

  4»هــــــــــَبانـــو بِيـــرَّعُ ــــــــِيْغِشي شَ انُوت ــــحَ     ه   ـــــــــافــْي َرْد أريَ ــــون احلَ ـــــــت عيـــــهسَّ 

  :ومن أمثلته: المكب *

  :يقول الشاعر 06من القصيدة رقم : مكب بغصن واحد -

                                                                                                                                                                          
1
  .111، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 

2
 .40، صنفسه املرجع - 

3
  .112، صاملرجع نفسه - 

4
  .94، صنفسه املرجع - 
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 ــارْ ــْش َغَضـــــــْب ثَـــــــــتْـــــَغشَّ   ْه احلَــــزَّارْ َـ ڤَما ْضيَـــــْق ْخـــــُلو«

 1»ـوَدهْ سُ ـْفرِْة اْلِعيــْن ِمْن ُصــ  ِيف َكبــْدتَـــه ِشـــْعِلْت الــنَّـــــــاْر  

  :ومن نفس القصيدة

 ــــارْ ـــْضَمـــــــــــــــــــــــتَــــْحـــــــَلى ْوتِــ َكْحلَـــــْه تـُْغِمــــــْق ْوتِــْسَمـــــــــاْر   «

ــــــــــــــــاْر     2»ْوُجـــوَدهْ َغــــاِيل الثَِّمــــْن ِيف   أَبـْنُــــــوْز َجابُـــــــــوْه تُـــجَّ

  :01من القصيدة رقم : مكب بغصنني -

  

  

  

وبعد استعراضنا هلذه األمثلة يلفت انتباهنا الدقة الكبرية يف حتديد هذه املصطلحات على      

النظم وفق هذه اختالف أنواعها، كما تتجلى لنا قدرة الشعراء الشعبيني مبنطقة سوف على 

األنواع، كما أن هذه التسميات أضفت نوعا من التنظيم يف الشعر الشعيب وذلك من خالل 

   .فرضها لضوابط معينة يف عملية النظم

  : أوزان قصائد المدونةأشكال  – 2-1-2

  :وهي برز األوزان اليت ذكرها املرزوقيوزان قصائد املدونة واشتملت على أتنوعت أ    

منظومة هلا طالع ذو غصنني أو ثالثة أو أربعة وأدوار « :املرزوقي بأ�افها يعرّ  :الملزومة –أ 

  4»ضن ترجع قافيته إىل قافية الطالعحد قوافيها وختتتم بغ، تتّ ب من أغصان ثالثة فما فوقترتكّ 

                                                           
  .40، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 1

  .نفسه -  2

3
 .120، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعرهبن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،  - 

  .86، صم س، األدب الشعبي في تونس، املرزوقيحممد  - 4

َهايِــــــــــْل أَْمطَاْر ْغزِيـــــــــــــَرهَوَأْشَعــــــاْر   ِوْديَـــــــــــــــــاْن ِشعِــــــــــــْر ْكِثيـــــــــــــــــــــــــــَره «  تِتـْ

 ْزَمـــــانــــــــــــــهتـُرَاثـَْنا َمــــــــْعُروْف طُــــــــــول   لِْلـــــــَواْد َوْزنَــــــــــه ْوهلَِْجتَـــــــْه ْوتِْعِبيـــــــــــَره

  3»ْحَذانَـــــــــــــاِيف َوِطــنَّا وِاللِّي ِجــــــَواْر   ـــــــــــَرهايلِّ َيِسْمَعـــــه يُوِجــــــْد ِمَدى تَْأثِيـ
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، وهذا 1وتشري هذه التسمية إىل طريقة األداء، نطقة سوف يسمى هذا الوزن بالشرقيويف م

  08، 04، 01:قصيدة رقم(تواجدا يف املدونة، حيث جنده يف مخس قصائد وزن هو األكثر ال

10 ،11(.  

سداسية األغصان ، مث تأيت األدوار حدي القافيةطالع ذو غصنني متّ  01يف القصيدة رقم        

حدة مع ابع فتأيت متّ ، أما قافية الغصن الر األوىل من كل رباعية لألغصان الثالثةبقوايف جديدة 

، بينما غصان الثالثة األوىل هلذا الدور، ويأيت الغصن اخلامس على نفس قافية األالطالعقافية 

  :صن السادس واألخري بقافية الطالع، كما هو موضح يف املثال التايلُخيتم الغ

  :01طالع القصيدة رقم  -

  2»وآبانـــــــاأقدم قدم أجــــدادنا من       أوزانهيف الواد عدنا الشعر �وى «

  :أحد أدوار القصيدة

   ).11 ،10 ،08(و ما جنده أيضا يف القصائد رقم وه     

جاء بثالثة أغصان ويف فنجد االختالف فقط يف أن طالعها  04ا يف القصيدة رقم أمّ       

  : الب ما يأيت الغصن األوسط مقطوفاالغ

  : 04طالع القصيدة رقم  -

                                                           
، م س ،نحو مقاربة أسلوبية سيميائية للنص الشعري الشفاهي جماليات الشعر الشفاهي، ،أمحد زغب: ينظر - 1

 .139ص
  .121، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعرهبن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،  - 2

 .نفسه - 3

لَــــــه السَّاِمْع ِمجِيْل الصُّـــــوَره  يَِفــــــْهَمـــــــه ُجــــــْمُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَره «   ْوِيْسَتِقبـْ

 َعاْش ْحمَانَـــــهْمَواِكْب َحَياْة الشَِّعْب   ِيف ُكـــــْل ِجيْل الشِّعِــــــــــــــْر َأدَّى ُدورَه

  3»ُهوَّ اللِّي يُوِصْف َفرِْحتـْه َوَأْحزَانَــــــه  الشَّاِعْر ْلَساْن الشَِّعْب َعاِرْف ُشورَه
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     ْوُصـْعِبْت َعـِليــْك الْـعـِيَشــهْ   َال َماِضي ِكَفاْش ْتِعيَشـــهْ َحاِضــْر بِ «             

  1»وِاْكتُـْب َعَلى اْلَماِضي بـَْقَلْم ْورِيَشـهْ                          

  :أحد أدوار القصيدة

 ـْت  ى َمــــا ِترَِكْت ِوْختَلِّ وِاْكتُــــــْب َعلَ   اْكـــــُتْب َعـــــلَـــــــى َمــــــــا رِيـــــــــــــــْت   «

 وِاْكُتْب َعلَــــى َخبَنُــــوْق بِْنـــَواِويَشـــــهْ   وِاْكُتْب ْولِيِدي َع اجلَِّمْل وِاْلِبيـتْ 

 2»ْت ِشَجْر اْهلِيَشــهَع اْلَمِثْمــــَرة ْونـَْبتِــ  ْمِنْني بْــــِديتْ وِاْكُتْب َعَلى َأْصِلْك 

وما نالحظه يف أدوار امللزومة أن الغصن األول غالبا ما يكون أقصر من بقية األغصان       

عر يف احلفاظ على اللحن ، وهو ما يساعد الشاوى بقية األغصان تقريبا يف الطولبينما تتسا

  .دها يف القصيدةكثرة القوايف وجتدّ ز هذا الوزن با يتميّ ، كمواإليقاع

ي ثالثة طالع ذ ب منمنظومة ترتكّ  «املسدس هو عبارة عن  :)الرداسي(المسدس  –ب 

حدة القافية ، األربعة األوىل متّ ب من ستة أغصان يف الغالبكّ أشطر أو غصون وأدوار ترت 

معروف يف منطقة سوف باسم الرداسي وله ، وهذا الوزن 3»واألخريان هلما نفس قافية الطالع 

  .)12 ،03 :قصيدة رقم(ا الوزن يف قصيدتني من املدونة ، وجند هذزةطريقة أداء متمي

تلف أغصان األدوار من جند الطالع من ثالثة أغصان بينما خت 03ففي القصيدة رقم 

الدورين ، بينما غصنا) 21(، حيث جند الدور األول يرتكب من واحد وعشرين حيث العدد

، أما الدور الرابع فيرتكب من غصنا لكل منهما) 15(ر بان من مخسة عشلثاين والثالث يرتكّ ا

  :03طالع القصيدة رقم و  ،أغصان فقط) 09(تسعة 

                                                           
، 2019مارس  18، مبنزله بالياضة والية الوادي، يوم االثنني تسجيل أشعارهالشاعر شوشاين حممد اجليالين،  - 1

 ).مقابلة شخصية(
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ـــــــِبدا الِفِنتْ ثَاي    رْ ــــــْن َله َحرَايــــــــــرَِّزم ِكي لِفَ ـــــفرِْح ال«        1»رْ ــد النِّدايـــْڤـاْو عــــشَ و ـــْعَياد اللِّفُ    ْر ــ

  : الدور األول للقصيدة -

  هـــــــْعَصابَ ــــلْڤ ـــــــيِـ ڤيَّ رِ ــــوَهسِّْت َعلَ     هـَرَغى من أْجَنابَ     ىــــــــــــه ْونَابَ ـــــــزم ِكي َضَربـْتَ ـــــــرّ فرح ال«

  ىـــــــــــــــزُّو َطرَابَ ــــرَات هَ ــــوِمن ُزوز َبشْ     ه  ــــــْع ِصَوابَ ـــيَّ ــْوضَ     هـــــــــــــــَذابَ ـــْر عـــــَـ َعذَِّبت والقلب َماْكبــــتِ 

  ُلو أنـَْيابهْـ قْر ِكيف صُ ـوَمْضَحك بـَهَ     هـــــِب اْلِغَيابـڤـــعُ و   ه  ــــلسَّحاباَفسط ڤ ـرَارِيــــُدودهن بَ ـخْ 

  هــــــــــــــــل ِضَبابــــِة النـَّْز َعامِ ـــعلى َشافْ     هـــــــرَابـــّوى شَ ـــقَ ـــتِ     هــــــــــــابَ ـــط غَ ـــا فســــْرَوْل َزهَ ـــْد سَ َـ ڤــــوال

  هـــــــــــــــــْغرَابــو والْ ـــرِّمي هُ ــــن يـَْرَتع الــــِوي    هــــــــــاطَّانب أْطَناب    هــــــــــــــَجابـــاملِ ـــُكم بِ ــــِعْد َجنعــــَطوَّح بْ ــــتْ 

  هـــــــح أرْكابـــَبح للِّيل َيْضبـــوِمن الصُّ   ه  ــــوِمن فَاْس َجاب    هــــــــــــــــــــــْخ أنْيابــــان َشالـــُزوْزَها كَ ـــــوَما يْ 

  2»رْ ـــــطَايِوبَابُور يف الَبحر َمعُجول     رـــــــــــالِبحايُزوز ــيْ   ه  ــــــــــــــــــــــــــــدا من بَعْثلي ُجَوابـــــِڤيُوصل 

  : الدور الرابع واألخري للقصيدة -

  ديـــــــــــــــــــــزِّي وزِيـــــــا بنت هِ ــــولّله يَ     ِدي  ــــــــــــــْز رِيـــوتْـهَ     دي  ـــــــــــــــــــه بِيــــزم ِكي َضَرْبتــــرّ فرح ال

  دييوُنصِرب على ايلِّ حكم بِيه سِ   ي  ـــِڤـْوِين َالْث رِي    دي  ـــــــــــويل ْصباَغْه ِجرِيـــــولِبست احلُ 

  رْ ــــــُدَوايِ نَّه ــان عــْبطـِكما َعْس قُ     رْ ــــــَمايِ ِـ ڤـالْ وَحْط     ديـــــــــــــــــــــاْزرِك َها ِلْمِغيـــح حلَْ ـــوَال ِيْربَ 

، حيث جاء كل دور من نفنجد أن األدوار متساوية األغصا 12أما يف القصيدة رقم      

  :ستة أغصان

  : طالع القصيدة -

  3»ــــاهْ َشرِيْف ِمسَــــــــــ َال تـَْنُسوا ُمَذاْكرِة     ِوْمتَشُّو يف اْرَضــاهْ      ــــــهُتوبُوا للـــــــَّـــ نـَْوصِّيكم يَا َخاْوِيت «

  : أدوار القصيدةأحد  -

                                                           
1
  .111، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 

  .نفسه - 2
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قـُْتونِــــــِوْلَيا   َخاْوِيت َكاْن ْفِهْمُتوِين نـَْوصِّيكم يَا«  ـييْل َما َذاِخْر يف اْذُهونِــنـَْعِطيكم َدلِ   ــيَصدَّ

ْنِقِضْني ْعَواْهَده بُـ   َداهْ ْوَال ْتِسدُّو َمســ  َداُروا من َلْسَواْو َال تـَْرُضوا بالدُّوين
ُ
 1»اهْ ْعَده وْجَفــــــامل

ال يعترب عيبا أو عدد األغصان يف أدوار القصيدة الواحدة اختالف  إنّ وميكننا القول       

، حيث أن سهفَ ، بل يعود ذلك لقدرة كل شاعر على النظم وطول نَـ نقصا من الشاعر

، إمنا البد من تناسق عدد املقاطع فحسبخصائص املسدس ال تقف عند تنسيق األغصان 

ط يف البيت مقطوفا ، ففي الغالب ما يكون الغصن األوسيف هذه األغصانالصوتية ونوعيتها 

  .تفاديا للثقل وحفاظا على اللحن

حد قوايف أشطارها القسيم عندهم قصيد ذو أبيات تتّ  «: يعرفه املرزوقي فيقول :القسيم –ج 

لكثرة ، ونظرا 2») رجوع(ا األخرية وليس له طالع أو مكب حد قوايف أشطارهاألوىل كما تتّ 

هناك من جعل ، فراء الشعبيون يف موازينه وأشكالهانتشار هذا النوع من األوزان فقد تفّنن الشع

: ، ومنهم من تركه دون طالع أو مكب، وينقسم القسيم إىل ثالثة فروعله طالعا وختمه مبكب

  .3املثىن واملثلث واملربع

  :قول الشاعر، يف 02صيدة رقم القلته يف ، ومن أمثفاملثىن هو الذي يرتكب من غصنني      

 طُوْل اللِّيْل ْبِغْري ْهِجيَعــــــْه   ِعينِــــــــي بَاتَــــْت َحايْـــــــــــــــــــــــَرهْ «

 اطَّوَّْح ِيف َشاْو التـِّْنِجيَعــــه   ْرَحايـْلَــــــــــهْ ْڤ َعــــــْن ِمْن َســـــا

 َمْهُمـــــوَده ُوْبَالْد ْوِسيَعـــــــــه   ْجرَايْــــــــــــــــــــَرهَغـــىبَّ الرِّيـــــــــــْح 

 تـَبـَّْعتَـــــْه طُـــــــول التِّــْتِبيعــــــــــــــــهْ   َع اللِّي ْخـــــــُدوَده نَايْــــــــــــــــَره

 نـْبَـرِّْد ِيف اللِّيَعـــــهْ ْوِبْغنَـــاَي   َصــــَهْد قـَْلبِــــــي ِيف ْضَمايـــْرَهْ 

                                                           
، م س، الشاعر محمود بن عمار أنموذجاالغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي، حممد الصاحل بن محده،  - 1
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ــبْ   ِعينِـــــــــي ِمــــــــن َلْصَهـــــــــــــــــــــادْ   بَاَتْت طُـــوْل اللِّيْل تْـَوجِّ

 ه يـَْعــــذِّبْ َـ ڤيَا َما َشــــْط ْفــــــرَا  ْحِبيـــــــْب اللِّي يِْنـــــــــــــــــــــــــــــزَارْ 

 بَّة ْوَســـرَّبْ ُـ ڤـْوَجابَه ْمنَــاْد ال  مــــــــــــِن الغَــــــــــــــــــــــــــــــوَّارْ َهـــــــْز 

 ِوْمِصيَفه ِويْن َكاْن ْمـــَزرِّْب   َخــلَّى َكـــــــــــاْن الـــــــــــــــــــــــــــــدَّارْ 

 لِّــبْ َـ ڤـِوْســـــرَاْب ْلِغيـــــَمه ِمتْ   قِــيَفـــــــــــــــــــــــــــارْ تْـــــَالُحــــــو ِيف 

 1»ـــــــْة زِيْن التـِّْربِيَعهْ ِڤِمن فُـــــرْ   رَاُهـــــــو اخلَاِطــــــــْر َحــــــــــــــــــارْ 

، وقافية أو مقطوفالثة أغصان أوسطها ناقص أما القسيم املثلث فهو الذي يرتكب من ث     

حد قافيته مع الغصنني األولني، وقد ينفرد بقافية ، أما الثالث فقد تتّ حدةاألول والثاين متّ 

  .يف املدونة املختارة للدراسة موجود، وهو غري خاصة

  .نا مستقال بذاته حتت اسم املوقفوالنوع الثالث من القسيم هو املربع، وهناك من جيعله وز     

نشدونه ، وقد مسي باملوقف ألن الشعراء يُ مى يف منطقة سوف باملزيودويس: الموقف –د 

ب من أربع شطرات ، أي أن أبياته ترتكّ عبارة عن قسيم مربع «رزوقي بأنه فه امل، وقد عرّ وقوفا

، ومن أمثلته يف 2»، وتكون لألشكال األخرية قافية خمالفة تتحد يف ذا�ا األشطر األوىل تّتحد

  :06املدونة القصيدة رقم 

 يِْتـــــَكلَّـــــــْم َأْجــــــَهــــــــــــــــــــــــارْ   د َماْقــــَواْه ِكي َجاْر  َها الرَِّعـ«

 ـُدوَدهْ حْ ــاِغي ْمَعــدِّي طَــ  ْملَــــــْجلِــــــْج ْوَمــــــادِّيـــــْه تَـــيَّـــاْر   

 َســـــْكــــــــرَاْن بَــــــــــــــــــــــــأْدَوارْ  اْر    ْم َلِفْظ ُكــوُرْغــِلي َحـاِتـَْرجِ 

 3»ُدوَدهْ جْ ـْر َعـــْنتَـــ َوالْ َأْخـ  اْر   ــِش اْلَعـْڤـِصْنِديــــْد َما ْيِطي
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زين بني و ، حيث ميكن أن جيمع الشاعر القصيدة الواحدة مزجيا بني وزننيوقد جند يف       

وهو طالع وزن  ،من غصنني القصيدة بطالع ، فيستهلّ مثال القسيم وامللزومة يف نص واحد

تم القصيدة بدور من وزن ، على أن خيتاألبيات املوالية من وزن القسيم ل، مث تتشكّ امللزومة

  .امللزومة

  :طالعها ، حيث جاء يفإبراهيم بن سمينةللشاعر  05ومثال ذلك جنده يف القصيدة رقم      

يــــــْل بَــــلَّْغ َجمُْهــــــوَده   «                1» َيْشَقى َعْن ِسبَّاْي يُوِصْل َمْسُعـــوَده   َال ِمـــــْن َداْر مجِْ

) 18(وقد بلغ عددها مثانية عشر ، األبيات املوالية له من وزن القسيم جاءتبعد الطالع و     

  :ايلكالتبيتا  

 يـْبَـــــرِّْد َعَضــــــاْي ِمن ِهلِيْب النَّـــــــــــارْ  ا  َعَلى ِسبَّايَـــــــــــــُحمْـــــَتاْر ِمن ِيْشَقـــــــى  «

 ـــارْ رَاِحي ْوَهايْـــَضة َلْفَكـــْونُْطُفـو َاجْ   ا  ي اللِّي َعِليْه  ْغَنايَــْويُوِصـــــْل َحِبيبِــــــ

 ْوَحـــــارِْم ِمَناْم اللِّيــــــــْل ِم لَّْشـــــــَفـــــــــــــارْ  َمْغبُــــــوْب ظَاِمــــــي ِولِْعبَـــــــــــــاْد ْرَوايَـــــــــــــا   

َلة نـَوَّايَــــــــا    َكرِْكـــــــَده لَــــــْوبَـــــــارْ ـــــَره ِنِظيَفـــــــه مْ ْڤـشَ   َعلَـــــى نـَْعت َبْكــــــــَره ْحمَــــجِّ

 نـْزَاِحْت َغـَدْت ِيف َوقْت رَِحيه ثَـاْر  فَـــتَّـــاْش َما َجْتنِـــــي َعِليــــــــَها ْوَهـــــــــــــاَي  

 ارْ َعِليْك َاْجَهـــــــــــــِدي وِاْحلَاْرَمــــه تـَْغــ  ا َجمُْمــــوْل ِمْن ُمــــوَاليَـــــــــا   ـَڤـُكـــــْثِر الشِّ 

يَـــــــــــــــــه     ْوتـَْفَلى َغــــرِيْق الرَِّمـــــْل ِويـــْن اْوَعـــارْ  تِْنــــزَاْح ِيف ْخـــــطُوْط الْـــَعَفا َفالَّ

 ــــــدَّوَّارْ لَفتـــَّـــاْش وِالــــــَيْصَعـــــْب َعَلى ا  ــَِداْه ثـْنَــــايَـــــــــــــــــــــــا  ڤِيف بَــــْر َما نِـــــْعِرْف 

ـــــَله نـَوَّايَـــــــــــــه    ْوَمانِيْش َعــــْن بـَْرْق اْحلَـــَفْز فَاْمطَـارْ   َمانِيـــــْش َع اللِّي ْمــــَحجِّ

 ـارْ َال َحــــڤ ـْلِــــڤَال ْنـــــَدْه ِدَواَي وْ ْوعِ  ـــــاَي   ــــــــِدْمي ْشَفــــْڤــُوِيل َعَلى اْحلَاِيْز ڤوْ 

 2»ارْ السِِّعيَّــــــة ْمن اْلَعـــُدْو َاْجَهــُرْد تْـــ ــــه   ــة َجرَّايَــــَڤـوِالْــــُجوْف َشــــاِحْب َسابْ 

                                                           
 .23، م س، صديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 1

2
  .نفسه - 
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  الطالعيه قافية املكب إىل قافية واختتم الشاعر القصيدة بدور من وزن امللزومة تعود ف     

  :يقول فيه

 يوْن َيْشَعْل َجاِمْرنِـــُحـبَّْه ِيف اْلَمْكنُ   ــــــــــــــــي   ـبُــــــــْرنِـــــــــــــَعـــــــــــــْن ِطـــــيـــــــــــْر الـــــــ

 ـــــوَدهْ ُڤـتـَْلِهْب ِميِنريَاِين ِيف اجلَاْش   ــي  َواْش ْيَصبِّـــْرنِـ َحايِــــــْر يَا َلْســـــــَالمْ 

 ـوَدهْ ِسبَّاْي يُوِصْل َمْسُعـ ى َعنْ َيْشقَ   ـوَدْه  يْل بـَلَّـــْغ َجمُْهـــــــَع اللِّي َداْر مجِْ 

اخلطاب لنا قيمة وأمهية الوزن يف  أوردناه من مصطلحات وأمثلة تتجلى خالل مامن و       

املكّون األساسي لإليقاع املوسيقي، واإليقاع من ، على اعتبار أنه الشعري الشعيب مبنطقة سوف

  .املميز األساسي بني الشعر والنثر، وهو اصر اجلوهرية يف العملية الشعريةالعن

وعندما نتحدث عن موسيقى الشعر عند الشاعر الشعيب رّمبا يتبادر إىل أذهاننا أنّه قد        

وخروجه عن النموذج ، نظرا لبساطة تفكريه من جهةلالزم وليها االهتمام ايُهملها وُخيّل �ا وال يُ 

، حيث أّن الشعراء يج القصيدة من جهة أخرى، ولكن ما الحظناه هو العكساألّول لنس

  .يف الشعر ألنه حيافظ على الّلحن يَعتربون الوزن ضروريا

وهذا التنوع ُيربز ، فيها ألوزان الواردةاوامللفت لالنتباه يف املدونة املختارة للدراسة هو تنوع       

 ورمبا يعود هذا ،العهم الكبري عليهانهم من األوزان واطّ لنا قدرات الشعراء على النظم ومتكّ 

وهذا ما  ،احلفظ والذاكرة والتداول شفاهة يعتمد أساسا علىالذي الشعر الشفاهي لطبيعة 

يف  الوزنومن هنا يرسخ  ،مشافهة اويتداولو� سبقوهمفظون قصائد من جعل الشعراء حي

  .ببعضهم البعض همفيتجّلى تأثر  ،نوالنفس املا�م ويبدؤون بالنسج على أذه

ميّر �ا من  عديدة هناك مراحل -وقبل أن يبدأ الشاعر يف نظم الشعر  - يف الغالب و       

وأهم هذه املراحل أن  وفق القواعد املتعارف عليها، وية عوده وتكوينه على حسن النظمأجل تق

الوزن يف ذهنه فيصبح قادرا على  خسّ رت لكي يالشعبيني وهذا ملن سبقوه من الشعراء حيفظ 

  . الوزن ك لذا النظم وفق
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  :القافية -2 – 2

، وتعترب القافية كن الفصل بينهما إال فصال شكلياالقافية والوزن متالزمان يف الشعر وال مي      

ميكن القول و  عماد الوزن ومقّومه األساسي،فصيحة أو الشعبية وهي مسة مميزة للقصيدة سواء ال

 ،تكز عليه الشاعر يف البيت األّولير  اجمموعة أصوات تكّون مقطعا موسيقّيا واحد «ن القافية إ

 وتربز أمهيتها من خالل النغم اإليقاعي، 1»فيكّرره يف �ايات القصيدة كّلها مهما كان عددها 

قافية جمازا على تسمية الحىت أن هناك من يطلق الذي تؤديه ليؤثر يف املتلقي،  املوسيقي

     : عشىاأل القصيدة كما قال

      2» وعليهم صار شعري دمدمة     ساق شعري هلم قافية  «                

من آخر ساكن يف البيت إىل آخر ساكن يليه  «من خالل التعريف بأ�ا القافية د وحتدّ       

ويف ، ، وقد ترد القافية بعض كلمة، ومرة كلمة، ومرة كلمتني3»مع املتحرك الذي قبل الساكن 

تقنيات القافية يف  ، لكّنها ال تأخذ نفسافية هي الكلمة األخرية من البيتالشعر الشعيب الق

، والشعراء ّروي أي احلرف األخري من القافيةفالرتّكيز كّله على حرف الالشعر الفصيح، 

  .ّصة عند الشعراء الذين ال يكتبوناعا ال كتابة خاالشعبّيون يهّمهم موسيقى القصيدة مس

، وليس ذلك يف عهاد القوايف وتنوّ وامللفت لالنتباه يف اخلطاب الشعري الشعيب هو تعدّ       

فقد تكون قافية الصدر ، الواحدة فقط، بل داخل كل دور، ويف البيت الواحد أحياناالقصيدة 

  .يف الغالب بالوزنتبط هذا التنوع خمالفة لقافية العجز وير 

وقد أبدى الشعراء الشعبيون مبنطقة سوف اهتماما كبريا بالقافية والوزن واعتربومها مقياسا       

  .على جودة القصيدة وبراعة الشاعرحقيقيا للحكم 

                                                           
 . 168ص، م س، موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه، عبد الرضا علي - 1
 .16صم، 1984دار صادر، بريوت، لبنان، دط،  ،جمهرة أشعار العرب ،أبو زيد القرشي - 2
   .55ص، م س، والقوافيالمختار في علمي العروض حممد علي يونس،  - 3
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سوف يف  وهو يصف الشعر الشعيب مبنطقة الساسي حماديومن ذلك ما قاله الشاعر       

  : 01القصيدة رقم 

  

  

  

، ومن أمثلة ذلك ن الشعراء يف اختيار القوايفتفنّ وبالعودة للمدونة اليت بني أيدينا نالحظ       

  :نالحظ تنوعا يف القوايف، حيث يقول الشاعر يف مطلعها 04يف القصيدة رقم 

  يَشــهْ ْوُصـْعِبْت َعـِليــْك الْـعِـ           يَشـــهْ َحاِضــْر ِبَال َماِضي ِكَفاْش ْتعِ «

  2»يَشـهْ وِاْكتُـْب َعَلى اْلَماِضي بـَْقَلْم ْورِ 

يف اهلاء فكانت القافية كالتايل  متمثلفحرف الّروي هنا هو الشني املتبوعة حبرف إشباع        

اية ليعود يف � ،أدوار القصيدة إىل قافية جديدة ّمث ينتقل الشاعر يف كل دور من ،)ـــــيــــــَشهْ (

  : على الّنحو التايل ،الدور للقافية األساسية هلا

   ـتْ يــا تِرَِكْت ِوْختَلِّ ــْب َعَلى مَ وِاْكتُــــ    ــتْ ــــرِيـــــــــــــاْكـــــُتْب َعـــــلَـــــــى َمــــــــا  « 

 يَشـــــهْ وِاْكُتْب َعلَــــى َخبَنُــــوْق بِْنـــَواوِ   ْلِبيـتْ وِاْكُتْب ْولِيِدي َع اجلَِّمْل وِا

 3»ـهيشـاهلِْ ْت ِشَجْر َع اْلَمِثْمــــَرة ْونـَْبتِـ  ِديتْ بْـوِاْكُتْب َعَلى َأْصِلْك ْمِنْني 

جمتمعني وهذا ما يسمى  القافية احتوت على ساكننيففي هذا الّدور مثال نالحظ أّن       

، ويف املكب يعود اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة سوفموجود بكثرة يف  وهو باإلرداف،

                                                           
  .121، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعرهبن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،  - 1

، 2019مارس  18، مبنزله بالياضة والية الوادي، يوم االثنني تسجيل أشعارهالشاعر شوشاين حممد اجليالين،   - 2

  ).مقابلة شخصية(

  .نفسه  - 3

 ـِعْد أَْفَكــــاَره  َشاْيَشـــــه َمْشُغولَـــــــهْڤتُـ  ــــــــهولَـــــــــــُـ ڤَيِسْمَعــــه ْمتَعَّــــــْن  اللِّي «

َيةِيف   ــــــــهِفيـــه اللُّولَــــــ ـَــــاشْ ڤالنـَّقَّاْد ال يـَْلـ  ِميَزانَـــــــــهواللَِّفــــــــــْظ ِيف  الَقافـْ

 1»َرِصيـــــْد َهايِــــــْل َخزِنـْتَــــْه َمْلَيانَـــــــــــــــــــه  ـهــــــه َجمُْمولَـــــــــــالـَمَعاِين تَامَّــــــــِفيـــــــه 
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ولكن  ،ايف يف كل دور من أدوار القصيدةوهكذا تتواىل القو  ،للقافية األساسية للقصيدةالشاعر 

  .)يــــــَشهْ (العودة دائما للقافية األساسية للقصيدة وهي البُّد من 

، حيث ُيكتب ما فية مساعيةز اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة سوف أن القاوما مييّ       

 01، ومثال ذلك يف القصيدة رقم ديد القافية أمر يف غاية الصعوبة، وبالتايل فإن حتُيسمع

  :الطالعنالحظ اختالفا يف حرف اإلشباع بني الغصن األول والغصن الثاين يف 

  1» انـــــــــــامن أقدم قدم أجــــدادنا وآب        انهيف الواد عدنا الشعر �وى أوز  «

 ، بينمان حرف اإلشباع كان اهلاء الساكنة، حيث أ)انه(ففي الغصن األول كانت القافية       

، ولكننا أثناء النطق ال وجاء حرف اإلشباع فيها املد) اناــــ(يف الغصن الثاين كانت القافية 

  الروي املتمثل يف النون املفتوحةنستشعر هذا االختالف من خالل االكتفاء بنطق حرف 

وهذه الظاهرة موجودة بكثرة يف الشعر الشعيب مبنطقة سوف والذي يعتمد الشفاهية يف أغلب 

  .ان كما أشرنا إىل ذلك آنفااألحي

حيث  ،سهل نسبّيا من القوايف الّسابقةفهي أ ،)ــــَلهْ يـــــــِــــــ(وهي  10القصيدة رقم أّما قافية       

  :موسيقيا خاّصا يف �اية األبيات حتمل مّدا يعطي جرسا أ�ا

  2»هـــــلـــــــيُغوب من ِلْعو ـــــــــم َمشــــــــبـُْفقَدا�    هْ ـــــــــــــلَ ـــــــــــــــــــــــدرَا ِوْشحال َهاك النزِيـــــــيَالِنْ  «

وعند دراستنا لنظام القافية يف الشعر الشعيب مبنطقة سوف فإن أول ما يلفت انتباهنا هو       

، ففي وزن امللزومة ع خيتلف من وزن آلخر، وهذا التنوّ د كمية ونوعية غزيرة من القوايفأن جن

، مع العودة ألنفسنا بأن نسميها قوايف فرعية ونسمح، ال جند أن لكل دور قافية خاصة بهمث

  :08، ومثال ذلك يف القصيدة رقم واليت نسميها القافية الرئيسيةدائما يف املكب لقافية الطالع 

                                                           
  .121، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعرهبن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،  - 1

، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي، الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محده،  - 2
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  : الطالع -

   1» َرهْ ـــــــــــــــــــيْظ َعليك ْذخِ ــــْخنَبِّيْك ِنْسَتْحف     َرهْ ـــــــــــــــيْصوِ ــــوالْك يَا تِ ــــــــْر مُ ــــيَّْب ِسفَ ــــغَ  «

  : أحد أدوار القصيدة  -

  يـــــــــــاسِ ْد رَ ـــْب َوالَّ ِيف ِوَسايِ ـــــيف اْجلِي     ي ــــــــــــــــــــــــــــاسِ رَّ ـــــــــــي كُ ـــــــــــــــــــــــْك فِ ــــــبِّيـــخَ ـــنْ  

   رةـــــــــــــيصِ ـْڤـاَها َوِقْت ِيف التِّ ــــدِّي ْمعَ ــنـْعَ       يــــاسِ ي ِشَبْحِت السَّ ـنِّ يها َكاــِكي ْنُشوفْ 

  َرهــيْصُغْر َخاْطرِي ْوطَاَحْت ْدُموِعي َغزِ        يـــــــــاسِ ي نَ ـــــْه َمانِ ــــاِكْر بِيــــْل َوقت فَ ــوْكُ 

ة للطالع ، الذي يبدأ بقافية رئيسي)الرداسي(ينطبق على وزن املسدس واألمر نفسه       

 املكب للقافية ، مث تتنوع القوايف الفرعية يف كل دور مع العودة يفاملتكون من ثالثة أغصان

  : 03ومثال ذلك يف القصيدة رقم ، الرئيسية للطالع

  :الطالع -

  2»رْ ـــايد النِّدْڤـاْو عــو شَ ـْعَياد اللِّفُ        رْ ـــــايِبدا الِفِنتْ ثَ      رْ ـــايَحرَ  ْن َلهـرَِّزم ِكي لِفَ ـــفرِْح ال«    

  :أحد أدوار القصيدة -

  ي ِّ ـــــــــــــلَال ــــنَّه نْ ـــول عــُڤـْوِين ُنْشهر ال    ايلوق عَ ـــــِدَرْز فُ     يـــــــــــــــــــــــالزَ ـــنِّ ــــم بني الـــزم نَ ــــرّ فرح ال

   يــالومن الذَّهب َداُرو الشِّرك والِبد    يـــــــالوَ ــْولِْبُسو حَ       يــــــــــــــــــــالــفَ ــوم احلَْ ـــــــت يُ ــــه بَِناويـــنَّ ـــجَ 

  يـلامهه نـُْهون َمكَسْب َحَال على الف    يـــــــالْونَعطي مجْ     يــــــــــــــــــــالــُهون مَ ـــرِّزق ونْ ـــه الـــويَا طَاْلبَ 

  ي ـــــــــــــــــالوَ ـــاْلعْڤ َدح دَ ـــَڤنَعطُو َ�ار     يــــــالوَ  تْلَيا ُصب    يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــتَّ ـــِتْل الْـ ڤــَته نُ ـــى ِسبْ ــعل

  رْ ـــــــــــــــــــايِ ـــواهد أَمَ ــوَحطُّو عليك الشِّ     رْ ـــــــايوُحزنك الدَّ     يـــــــــــــــــــــالـــُموت غَ ـــد وتْ ــمِّيك يَا عبــــثَ 

، بينما عادت قافية املكب املزدوج إىل القافية )اِيل ـــ(ذا الدور كانت القافية الفرعية ففي ه     

  .)ايرــ(الرئيسية للطالع واملتمثلة يف 

                                                           
1
  .130ص، م س، من روائع الشاعر الشعبي علي عنادبن علي حممد الصاحل،  - 

2
  .111، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 
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نوا يف ، حيث أ�م تفنّ لشعراء مل يلتزموا بالوزن األصليوزن القسيم نالحظ أن ابينما يف      

، أما يف وزن املوقف ع كبري يف قوايف هذا الوزنى ذلك إىل تنوّ ، وبالتايل أدّ تغيريه حبسب رغبا�م

  .ابتة من أول القصيدة إىل �ايتهافالقوايف غالبا ما تكون ث

وتنوعها نوا يف استخدام القوايف  تفنّ حظ أن الشعراء الشعبينيملختارة نالوبالعودة للمدونة ا     

  .اليت اعتمدوهاحبسب األوزان وذلك 

  :تضمن قوايف وأوزان قصائد املدونةجدول ي: 10جدول رقم * 

  قوافيها الفرعية  قافيتها األساسية  وز�ا  القصيدة

َنا   ــــــــانَا  امللزومة  01ق  ـــــاَحه  -ــــــــــــوَره  - ــــــــريَه -ـــــبـْ  - ــــــاِيل  -ـــــــوَمه  -ــــ

  ــــــــاَده -ــــــــاَره  - ـــوَله  -ــــزَّه 

  .تنوع كبري يف القوايف   ـــــــــيَعه - ـــــريَه   القسيم  02ق 

   - ـــاِيل ـــَــــ  -) ْع (العني الساكنة رويّا  –ـــــاَىب ـَــــ   ــــــــــــاِيرْ   املسدس  03ق 

  ــــــــــــَانْ  -ــــــــــــَاْر  -ـــــــــــُوْع  -ــــــــــــــــَاْر  -ـــــــــــــــِيْت   ـــــيَشهــــِــــ   امللزومة   04ق

  ـــــــــــــــــْرِين  -ـــــــــــــَــــــــاْر  - ــــايَا ــَــــ   ــــــــــــُــــــــــوَده  القسيم  05ق 

  //////////   ــــــــــُــــــــوَده -ـــــــــــــَـــــــارْ   املوقف  06ق 

  ــــــــــــــــــــَـــــانْ  -ــــــلَّى ـــَــــ  -ـــــــــــُـــــــــــوْد  -ـــيَّه ـــــِــــ   ــــــــــــــَـــــــــــاَره  القسيم  07ق 

ــــــاَره ـــــــَــــ  - ـــــــاَده ــــَــــ  -ــاِحْت ــــــَــــ  -  ـــاِسيـــــَــــ  -ـــــــاَسه ـَــــ   ــــــــــــــــريَه  امللزومة  08ق 

  ـــاَحه ـــــــَــــ  -ـــــــاِين ــَــــ  - ــــدَّى ــــَــــ  - ـاُهْم ــــَــــ  -

  ـــــــــــــــِـــــــيبْ  -) بْ ( الباء الساكنة رويّا   ــــــــــــِـــــــَعه  القسيم  09ق 

 -ـــــــاِيل ـــَــــ  -ــــــــُـــــــــوَما  -ــــاِيل ــَــــ  -ـــــــــَـــــــاُهْم  -ـــــــــــِـــــيَنا   ـــــَلهيـــــــــــــــِـ  امللزومة  10ق 

  ــــــــــــــِــــــْبَحه  -ـــــــــــــَــــــاِرْب  -ـــــــْــــــَره  -ــــــلَّه ــــَــــ 

ــِـــيَمه ــ -ـــــــبِّْس  -ــوَته ــــُــــ  -ــــــُــــوَحه ــ - ـــْلَنا ــِــــ ـــ -ـــــاَفه ـَــــ   ــــــــــــــــَــــــــانَا  امللزومة   11ق 

 - ــــاِين  -ـــاِيل  -ارِي ـــــ -ـــــوِّْش  -ـــْمَعه -ــاَره  -

  ـاِمي ـ - ــــــمَّه  -ـــــاَده

  ـــــــــــَـــاُكمْ  -ـــــــْـــــِديْن  -ــــــــُروْض  -ــــــِـــــــيْح  -ـــــــُــــوِين   ـــــــــــــَــــــــــاهْ   املسدس  12ق 
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  : املالحظات التاليةاجلدول نستنتج ومن خالل  

  .يف القوايفكبريا عرفت قصائد املدونة تنوعا يف األوزان مما نتج عنه تنوعا   -

املعروف بأنه ال حيتوي (، فحىت وزن القسيم املدونة اشتملت على قافية رئيسيةكل قصائد   -

  .رئيسيةيل أصبح يشتمل على قافية ، وبالتاأن الشعراء جعلوا له طالعا ومكباجند  )على طالع

  .لكثرة السواكن يف هلجة أهل سوف ، ويعود هذاالقوايف تنتهي حبرف ساكن دون مد أغلبية -

، وهو اهدناه يف عدد كبري من القوايفوهذا ما ش، )اجتماع ساكنني(كثرة اإلرداف يف القافية   -

  .انتباه السامع ل نغما موسيقيا طويال يف �اية األبيات هدفه شديشكّ 

كننا القول إن القافية والوزن مها أساس اإليقاع اخلارجي يف اخلطاب الشعري وعموما مي      

ع القوايف ه من خالل تنوّ الشعيب، مع االعتماد على القافية أكثر من الوزن، وهذا ما نستشفّ 

ى الصوت واألداء ، مث إن اخلطاب الشعري الشعيب يعتمد علةوغزار�ا يف القصيدة الواحد

  ولونه أمهيةمييلون إىل االهتمام باجلانب الصويت ويُ جيعل الشعراء ، وهو ما والصيغ الشفاهية

             .هم للتأثري على املتلقي املستمعاأل ، مقتنعني بذلك بأنه اجلانبكربى
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  :خالصة الفصل* 

املوسيقى الشعرية بشّقيها  املستوى الصويت للقصائد، حيث درسنا يف هذا الفصل تناولنا

الداخلية اليت تتضّمن جمموعة من الظواهر الصوتية للخطاب الشعري كالتكرار والرتصيع 

ما تبعهما من مصطلحات، وميكن أن واجلناس وغريها، واخلارجية اليت تتضّمن الوزن والقافية و 

  :مل خالصة هذا الفصل يف النقاط التاليةجنُ 

ا إىل استغالل الطّاقات واإلمكانّيات املتاحة يف اللغة ليستفيد الشاعر الشعيب يسعى جاهد -

منها يف تشكيل إيقاع القصيدة وحتميله اإلحياءات والّدالالت اليت جتعل منه قيمة أدبية مجالية 

  .رة يف املتلقيمؤثّ 

الالت، وذلك من خالل تضافر جتّلت بوضوح قدرة األصوات على محل اإلحياءات والدّ  -

وتية اجلمالية يف اإليقاع اخلارجي من جهة، ومتاسك الظواهر الصوتية كالتكرار العناصر الص

 ميزات صوتية مجالية من جهة ثانيةوالرتصيع والتصريع واجلناس والتصاعد القويل وما محلته من 

  .وهذا كّله أسهم يف تشّكل اإليقاع العام للقصيدة

عموما، ماعدا وزن القسيم الذي تفّنن  أوزان القصائد مل خترج عن األوزان املتعارف عليها -

الشعراء يف وضع إضافات له متجاوزين بذلك ضوابطه األصلية، كما أن الوزن الغالب يف 

القصيدة كان وزن امللزومة، وهذا االختيار مل يكن اعتباطيا، ورمبا يعود ذلك لكون هذا الوزن 

اء والغناء من جهة، وصفاء حيّقق شخصية شعرية متميزة ملا له من إيقاع صويت قريب لألد

  .وتركيبها من جهة ثانية ضبطهاأغصانه وسهولة 

دة، وهذا راجع خلصوصية اخلطاب الحظنا تنّوعا كبريا يف القوايف وعدم االلتزام بقوايف حمدّ  -

ق يف الشعري الذي يعتمد أكثر على األداء الصويت الشفاهي، حيث يبقى من القافية ما يتعلّ 

امع، كما أن تنوّع القوايف وتعّددها ُيسهم يف إثراء اإليقاع ويوّفر مساحات ي السّ ذهن املتلقّ 

                                                                                                  .أكرب للّتعبري عن التجربة الشعرية للشعراء على اعتبار أن القافية ُتسهم يف إبراز الداللة
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   :تمهيد -

، على اعتبار أن املقاربة غ األمهية يف الدراسات األسلوبيةزا بالحيتل املستوى الرتكييب حيّ 

من خالل البحث يف العناصر  ىواليت تتجلّ  ،األسلوبية تسعى جاهدة للكشف عن أدبية النص

وينطلق التحليل الرتكييب من الظواهر ، زةبينها من أنسجة وتراكيب متميّ  وما ينشأ لهنة املكوّ 

  .ما يقوم بينها من عالقات ترابطيةاللغوية و 

من خالل  ظاهرة الرتكيبضمن األداء، وتتحّدد  رتبط الرتكيب باألسلوب ارتباطا وثيقايو 

عدة منطلقات ذاتية خاصة بالكاتب ومزاجه النفسي، وكذا املوضوع املتناول، فاملوضوع هو 

السبب األول الذي يقوم عليه اختالف األساليب، فلكل موضوع تراكيبه اخلاصة اليت خيتارها 

  .1الذي يالئم طبيعتهلكّل فن أسلوبه اخلاص .. الكاتب ليعّرب �ا عن نفسه 

خمتلفة يف  أساليبعة واستخدموا ف الشعراء طرقا متنوّ ويف اخلطاب الشعري الشعيب وظّ 

غية ، وهو ما يستدعي البحث يف هذه الرتاكيب بُ همت يف بناء نسيج القصائدأساكيب الرت 

  .لنصوصة اليت تزخر �ا االكشف عن القيم اجلمالية والفنيّ 

ز يف اجلانب النحوي الذي يركّ : مهاأساسيني على تركيبني يقوم املستوى الرتكييب  ّمث إنّ 

اجلانب الصريف للخطاب، و ن الرئيسي األساس على اجلملة باعتبارها احملرك األساسي واملكوّ 

  .ى اللفظ، خاصة يف اللهجة العاميةتطرأ عل والتغيريات اليتالذي يبحث يف الصيغ الصرفية 

لت مات الرتكيبية اليت شكّ ز بالعديد من السّ الشعيب مبنطقة سوف متيّ  أن الشعر وحنسب

 لفظ وصوال للجملة وما ترتّكب منهبالصيغ الصرفية يف بناء ال ا، بدءً بني عناصرهترابطا وتناسقا 

 وما ينبثق عنهما يف املستويني الصريف والنحويقوم بإجراء مقاربة لقصائد املدونة املختارة سنو 

نطقة سوف من مجاليات يف ز به اخلطاب الشعري الشعيب مبالوصول إىل ما يتميّ  غية حماولةبُ 

  .الرتاكيب

                                                           
  .54ص، م س،  األسلوب، دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب اإلنشائيةأمحد الشايب، : ينظر - 1
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  : رفيالمستوى الصّ  – 1

ض ف على صيغ الكلمات وما تتعرّ ن الباحث من التعرّ من خالل املستوى الصويف يتمكّ 

وما  ،سواء كانت امسا أو فعال أو حرفا ، فموضوعه األساسي هو الكلمةله من تغيريات عديدة

علم يبحث «، فهوسبها من خالل التغيري يف صيغهاتة تكحتمله هذه الكلمة من دالالت تركيبيّ 

، وبه نعرف ما جيب أن ه من تصريف وإعالل وإدغام وإبدالض لعن الكلم من حيث ما يتعرّ 

  .1»تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها يف اجلملة 

، حيث أن الشاعر يسعى إىل تفجري التجربة الشعريةسيلة للتعبري عن تعترب اللغة أبرز و و 

يعطي أمهية بالغة ، وهذا ما الالت اليت يبحث عنهاغية حتقيق الدّ ما يف اللغة من طاقات كامنة بُ 

، وانطالقا جر األساس يف العملية الرتكيبيةه النواة األوىل واحلعلى اعتبار أنّ ، للمستوى الصريف

، مع ضرورة البحث يف العالقات اليت تربط أسلوب الشاعر زاتمنه ميكننا الوصول إىل مميّ 

  .ق النظام األسلويب الكامل للخطاباملستويات التحليلية ببعضها البعض وف

ى خصوصية اخلطاب الشعري الشعيب يف هلجته العامية اليت تكتسب العديد من تجلّ تو 

، وهو ما يستدعي البحث يف هذه اخلصوصية بغية الوقوف زات الصرفية يف بناء الكلمةاملميّ 

صّعب على الباحث ز به الشعر الشعيب يُ ي يتميّ مميزاته، كما أن طابع الشفاهية الذعلى أبرز 

اخلطاب الشعري الشعيب  ، وبالرغم من هذا فإنّ تغيريات اليت تطرأ على صيغ الكلمضبط ال

  .صيغ الصرفية للكلمات املكّونة لهلية انطالقا من االيات تركيبية وفنّ يكتسب مج

ها، كما ءبنا تطرأ على الكلمة فتعيداليت  الصرفية الرتكيبيةهناك العديد من اخلصائص و 

ض للعديد من ، حيث أنه يتعرّ الفصيح من حيث تركيب الكلمز عن يتميّ  الشعيب الشعر أن

ائعة بكثرة عند الشعراء ش الظواهر، وهذه ية اليت ختتص �ا اللهجة العاميةالظواهر الصرف

صغري، وهو ما والت) القلب(النحت، اإلبدال : ص نذكر، ومن أبرز هذه اخلصائالشعبيني

  .ائية التعريف والتنكري والضمري، إضافة إىل ثنتطرق لهسن

                                                           
 .16، صم2007، 1املكتبة العربية، صيدا، لبنان، ط ،جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين،  - 1
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   ):القلب(اإلبدال  – 1-1

، وهو يكثر استعماهلا يف الشعر الشعيب ظاهرة اإلبدال من الظواهر البارزة واليت تعدّ 

، ويقع اإلبدال بني وات يتبادالن مكا�ما يف كلمة ماظاهرة تتمّثل يف كون صوتني من األص«

الثقل هو السبب الرئيسي  أن الجرجاني، وقد اعترب 1»املتقاربة يف الّصفات واملخارج األصوات 

  .2»ل حرف موضع حرف آخر لدفع الثقل اإلبدال هو أن جيع «، حيث يعترب أن لإلبدال

، فقد يكون بني حرفني متقاربني يف من الصور اليت يأيت فيها اإلبدالوهناك العديد 

يقول حيث ، 03املدونة يف القصيدة رقم  ، ومن أمثلته يفض أحدمها األخرالصفات، فيعوّ 

  :ألصيل الذي يقطع املسافات الطوالالشاعر يف وصف احلصان ا

  3»هـــــَبح للِّيل َيْضبح أرْكابـوِمن الصُّ     هــــوِمن فَاْس َجاب   ه ـــان َشاخلْ أنْيابـكَ   ُزوْزَهاـــــيْ وَما «

) جيوزها(واليت وقع فيها اإلبدال، حيث أن أصل الكلمة ) يزوزها(الشاهد هنا هو كلمة 

دال منتشر بكثرة يف هلجة أهل ، وهذا النوع من اإلبا اإلبدال بني حريف اجليم والزايووقع فيه

ل زايا إذا ، ويبدّ يم غالبا ما ينطق شينا غري معطشةاجل «: أحمد زغب، حيث يقول سوف

واألصل ) يزوزها(يف لفظ  ، وهو ما وجدناه4»احتوت الكلمة على حرف من حروف الصفري 

  : ضا يف نفس القصيدة يف قول الشاعروهو ما جنده أي ،جيوزها

  5»رْ ــــِوبَابُور يف الَبحر َمعُجول طَاي     رــالِبحاي ُزوزــيْ    ه ــــدا من بَعْثلي ُجَوابــِڤيُوصل «

                                                           
، 03، جملة األثر لآلداب واللغات، جامعة ورقلة، اجلزائر، عالقصيدة الشعبية الجزائريةقراءة في ، أمحد جاب اهللا - 1

 .37، ص2004ماي 
 .21، صم1986، 1، بريوت، لبنان، طالريان للرتاثإبراهيم االيباري، : ، تح التعريفاتاجلرجاين،  - 2
 .111، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 3

، 1، دراسة لسانية يف ضوء علم الداللة احلديث، مطبعة مزوار، الوادي، اجلزائر، طلهجة وادي سوفأمحد زغب،  - 4

 . 24م، ص2012
5
  .112، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 
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يف القصيدة ) شان(وقد يقع اإلبدال بني حريف النون واهلمزة، وهذا ما جنده يف كلمة      

  : يف قول الشاعر 07رقم

ْر ِشـــي َما «   1»ْوِلِسْلَســـْه ْوبَــــــــــدَّانْ اَرة ْوَعــِضيْد ـَڤـشَ      اهللا  َشــــــــــــانْ ِعـــْشَبْه ِاْجمَــــدِّ

  ، أي من احلجر)حلاجرك(وأصلها ) كحلازر (ومن ذلك أيضا جند القلب يف كلمة 

حبس، والشاعر هنا أراد أن يصف املرأة اليت ُحبس ويقصد به أن ُحيجر على الرجل أو املرأة فيُ 

  : 03 عليها رأيها، فيقول يف القصيدة رقم

  دييوُنصِرب على ايلِّ حكم بِيه سِ   ي  ـِڤـْوِين َالْث رِي  ويل ْصباَغْه ِجرِيدي  ـولِبست احلُ «

ــــَها ِلْمِغي اْزِركـــْلحَ ح ـــوَال ِيْربَ  ــــنَّه ُدَوايِ ــان عــْبطـِكما َعْس قُ     رْ ـــــــَمايِ ِـ ڤـوَحْط الْ     ديـــ   2»رْ ــــ

 ية حيث أ�ما متقاربان يف النطقاألصوات الصفري ، ومها من وجند أيضا قلب السني صادا    

  :07لك قول الشاعر يف القصيدة رقم ومثال ذ

 انْ ِغيَمـــْه ِاِديـْر َأْجَفـ الــصََّرابْ ِويْن   َكاْن نَــِجْعَنا ِيف الــــرَِّمْل ِويــــْن تْـــَعـــــلَّى  «

 3»ْزُمــــوْل َعاْليَـــــة ْوتِــــِحْفَهـــا ِوْديَـــــــــــــــــانْ   ِويــــْن الغَــــزَاْل ْجــــَاليـْبَــــه تِـــْتـــجـَلَّــــــــــــــى  

هو ما السراب و  ،اإلبدال قبل أن يطاهلاراب أصلها السّ و  )الصراب(والشاهد هنا كلمة 

للتقارب الكبري  ، وقد وقع اإلبدال يف نطق احلرفشبه املاءأشعة تُ نتصف النهار من ميف رى يُ 

  .حروف الصفري، على اعتبار أن كليهما من )الصاد(و ) السني(بني حريف 

وقد محلت هذه الصورة بعدا فنيا متميزا أراد من خالله الشاعر تعظيم اللفظ من خالل 

يف خالل الصورة البالغية اليت جتسدت تفخيمه بإبدال السني صادا، وهو ما يتجلى لنا من 

  .يصف جنع قومه بأنه مكان بعيد ومرتفع وقليل احلركة فهو، )وين الصراب غيمه ادير أجفان(

                                                           
 .66، م س، صعبد الرزاق شوشاني شاعر الوطن والباديةبن علي حممد الصاحل،  - 1
  .112، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 2
  .67، م س، صعبد الرزاق شوشاني شاعر الوطن والباديةبن علي حممد الصاحل،  - 3
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 املعىن وداللة الكلمة، وهو ما وقد يأيت اإلبدال يف صورة أخرى قبيحة ميكن أن تغّري 

خالل سياق اجلملة ومرجعيته ، ولكن السامع ومن )عاهممْ (وأصلها ) ْعماهم(ملسناه يف لفظ 

، وجند هذا املرافقة واملعّيةفيد السابقة وخربته يف هلجة املنطقة يفهم الكلمة وداللتها اليت تُ 

د اإلبدال ويف هذه الكلمة بالذات منتشر بكثرة يف هلجة منطقة سوف بصفة عامة ومنه امت

اعر ، حيث يقول الش10يدة رقم ، وهذا الشاهد يف القصللخطاب الشعري الشعيب باملنطقة

  :رهمه بعد أن غيّبته الغربة عنهم وانقطعت أخبامتسائال عن أحوال أهله وأبنائ

 مـــــــن اِبَّاهــــــــديــْڤَشــــــــارهني والَّ فَا  اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــاهلـــــــــــم ونـْبَ ـــــــــــحش و  « 

 ــهلِْبديلــــــــــــــــوالَّ نِْتَمـــــــــْد تْـُروح كن   ْعماهــــــــــــــمَحنَْياش نـَْبدا  ىلنـــــــــــدر  يا

  1»ــهنـَْرْوُحو ِلْرميلـــــــــاخنَــــــلُّو اجلبل و   نا من ْقداهــــــــــــــــمـڤِاِهب الِفلك وُسو

عند الشاعر، فيسبق  ظغلبة السليقة يف اللف يف هذا املثال يتجلى اإلبدال من خالل

، ولكن الكلمة ال تفقد داللتها )معاهم(بدل ) عماهم(حرف العني حرف امليم فتصبح الكلمة 

  .بعدا فنيااألوىل، وقد أضفى هذا اإلبدال نوعا من اجلرس الصويت لدى املتلقي وأعطى العبارة 

رفني لب املكاين ويكون بني حوهو الق) القلب(هناك صورة أخرى من صور اإلبدال و 

 قيحدي الزر ومن أمثلته قول الشاعرة ، منهما ، دون نقصان أيٍّ يتبادالن مكا�ما يف الكلمة

  : 06واصفة الرعد يف القصيدة رقم 

  يِْتـــــَكلَّـــــــْم َأْجــــــَهــــــــــــــــــــــــارْ       ـَواْه ِكي َجاْر َها الرَِّعـد َماقْ  «                  

  2»ُدوَدهْ طَاِغي ْمَعــدِّي حْ       ْوَمــــــادِّيـــــْه تَـــيَّـــاْر  ْجِلــــــجْ ْملَــ                   

                                                           
، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي، الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محدة،  - 1
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اجليم وقع فيها القلب املكاين بني حريف ) جملجل(وأصلها ) ملجلج(الشاهد هنا كلمة       

ن الشاعرة، وإمنا دا م، واألرجح أن هذا القلب مل يكن متعمَّ الالم فتبادال مكا�ما يف الكلمةو 

فقد ، وهذا القلب مل يُ يف إنتاج الصيغة النهائية للكلمةمت احلروف حيث حتكّ ، جاء مع النطق

  .  كلمة معناها الداليل لدى املستمعال

  :ملدونةيف ا) اإلبدال(ا القلب د أللفاظ طاهلاهويف اجلدول التايل نرصد بعض الشو       

  :فاظ اليت طاهلا القلب يف املدونةجدول يتضمن بعض األل: 11جدول رقم  -

  الحروف المقلوبة  أصل الكلمة  الكلمة المقلوبة  سطر  القصيدة

  قلب اجليم زايا  اهَ وزْ جيُْ   اهَ وزْ زُ يْـ   07  03ق 

  قلب اجليم زايا  وزْ جيُْ   وزْ زُ يْـ   08  03ق 

  قلب اجليم زايا  كْ رِ اجْ حلَْ   كْ رِ ازْ حلَْ   21  03ق 

  قلب اجليم مكان الالم  لْ جِ لْ جمَْ   جْ لِ جْ لَ مْ   02  06ق 

  قلب اهلمزة نونا  اهللاْ  اءْ ا شَ مَ   اهللاْ  انْ ا شَ مَ   12  07ق 

  قلب السني صادا  ابْ رَ السَّ   ابْ رْ الصَّ   09   07ق 

  قلب اهلمزة نونا  ءْ يِ شَ   نيْ شِ   10  09ق 

  قلب العني مكان امليم  مْ اهُ عَ مْ   مْ اهُ مَ عْ   06  10ق

  قلب األلف ياءً   ونْ انُ قَ الْ   ونْ ينُ قِ الْ   22  11ق 

  : الّنحت -2 -  1

ويقصد به اختصار  «، الشاعر الشعيب يف عملّية التلّفظوهو من الظواهر اليت استساغها 

الكلمات ، والكلمة اجلديدة اليت يتم بناؤها تأخذ من كل 1»الكلمة يف حرف واجلملة يف كلمة 

فإن كلمة جديدة من كلمتني أو أكثر أو من مجلة،    فعند حنت، لة هلا لفظا ومعًىن املشكّ 

ا مجيعا ة عليه، دالّ لفظمجيعا حبظ من ال الكلمة اجلديدة املنحوتة تكون آخذة من كل الكلمات

  .يف املعىن
                                                           

  . 36، م س، ص قراءة في القصيدة الشعبية الجزائريةأمحد جاب اهللا،  - 1
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نطقة والنحت من الظواهر الرتكيبية اليت جندها بكثرة يف اخلطاب الشعري الشعيب مب

سوف، والذي يعتمد على الشفاهية والسماع وبالتايل يلجأ الشاعر للهروب من الثقل 

يف املدونة املختارة ، ومن أمثلة النحت مراعاة احلفاظ على داللة الكلمة باستعمال النحت مع

  :نذكر ما يلي

  :يف قول الشاعر 03من القصيدة رقم  - 

  رْ ـــــد النِّدايـــْڤـاْو عــــو شَ ـــْعَياد اللِّفُ     رْ ـــِبدا الِفِنتْ ثَاي    رْ ــْن َله َحرَايــــــــــــــِكي لِفَ   رَِّزمـــــال فرْحِ «

  1»هـــــْعَصابَ ـلْڤ ـــــــيِـ ڤيَّ رِ ـوَهسِّْت َعلَ     هـَرَغى من أْجَنابَ     ىــــــــــه ْونَابَ ـــــــِكي َضَربـْتَ   زمـــــــرّ الفرح 

 الذي رزم: مهااثنتني ن يف األصل من كلمتني واليت تتكوّ  ،)زمالرِّ (حت يف لفظة جند النّ       

يف  عدهه بالرّ فيشبّ ) الفرح(الطبل أو الدف الذي ُيضرب يف العرس ويسمى فالشاعر هنا يصف 

لوازمه عد وجاء بأحد ، حيث حذف املشبه به وهو الر غية متمثلة يف االستعارة املكنيةصورة بال

  .، وجاءت اللفظة مضافا إليهوهو فعل رزم

) يف وسط(دجمها لتصبح لفظة واحدة، مثل  ، فيتمّ صيب النحت شبه اجلملةوغالبا ما يُ      

العديد من املواضع يف النحت ، وجند هذا مع حفاظها على داللتها) فسط(بعد حنتها أصبحت 

يف املدونة من ، ومن أمثلته التخفيفجاء بغرض عموما د أن النحت هنا ، واألكييف املدونة

  :الشاعر يف قول 03القصيدة رقم 

  ىـــــــــــــــزُّو َطرَابَ ــــرَات هَ ــــوِمن ُزوز َبشْ     ه  ــــْع ِصَوابَ ـــيَّ ــْوضَ     هــــَذابَ ــْر عـــــَـ َعذَِّبت والقلب َماْكبــــتِ «

  2»ُلو أنـَْيابهْـ ڤـوَمْضَحك بـََهْر ِكيف صُ     هــِب اْلِغَيابـڤـــعُ و     ه  ـلسَّحابا َفسطڤ ـرَارِيــْخُدودهن بَ 

واصفا حالته النفسية  ، حيث يقول الشاعر08لة النحت أيضا يف القصيدة رقم ومن أمث      

  :بعد وفاة صديقه

                                                           
  .111، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 1
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  ه ــــــــــــرَّاحَ ــرِّيْح والفَ ــَها الــــَعِلي بْ ارِ ـــــوضَ     هــــــــــــــــــــــــــــــــــاحَ ـــــــــــــــــــــــــَدْت سَ ــــــــــــعْ ـــــــِڤ «

  َرْه ـــَحِبيْب ْعِشي اِرقْ ـفَ ــالْ ْة ـــالِ ــَواْش حَ     ة  ـرَّاحَ ـــدت الـاَحه ال ِوجَ ـْد ِصبَ ــــِڤفَا

  1»َرهـــــــِبيـــُلوْس جْ ـــــــْة فْ ــــَها َمْليِ ـــلْ ـــْهِديــــــونِ     ه   ــــوَّاحَ ــــــاْطَره نَ ـــــوِجْد شَ ــــــوَكان نُ ــــْولُ 

ت ، وهنا أيضا جاء النح)الذي فارق(وأصلها ) الفارق(والشاهد يف هذا املثال كلمة       

اجلملة، واسم ة وداللتها يف ، مع احلفاظ على معىن الكلملتفادي الثقل الذي يرافق النطق

، دون كلمة واحدة مع الكلمة اليت تليه  ل، فيشكّ النحتغالبا ما يساعد يف ) الذي(املوصول 

  تغيري يف املعىن العام للكلمة

ضمن وجنملها املدونة  قصائد حت يفالنظاهرة ها توميكن أن نرصد بعض األلفاظ اليت طال     

  : اجلدول التايل

  :بعض األلفاظ املنحوتة يف املدونةجدول يتضمن : 12جدول رقم  -

  أصل الكلمة  المنحوتة الكلمة  سطر  القصيدة

  مَ زَ ي رَ ذِ الَّ   مْ زِ الرِّ   01  03ق 

  طِ سِ  وَ ِيف   طْ سِ فَ   05  03ق 

  كْ رَ ازَ ي حَ ذِ الَّ   كْ رِ ازْ حلَْ   21  03ق 

  ارْ طَ مْ  أَ ِيف   ارْ طَ امْ فَ   10  05ق 

  رْ خِ  آَ ِيف   رْ خّْ أَ فَ   16  05ق 

  قَ ارَ ي فَ ذِ الَّ   قْ ارَ فَ الْ   27  08ق 

ذلك يرجع إىل أن  ، ولعلّ املدونة جاء بدرجة أقل من سابقهواملالحظ أن النحت يف        

لظواهر هدفها ، على اعتبار أن كل هذه ايف كثري من األحيان عن النحت واإلبدال يُغين

اإليقاع املوسيقي الذي بغية احلفاظ على للنحت غالبا  اللجوء ، فيتمّ الرئيسي هو التخفيف

  ..يشد انتباه السامع ويؤثر فيه

                                                           
  .130، م س، صمن روائع الشاعر الشعبي علي عنادبن علي حممد الصاحل،  - 1
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  : أسلوب التصغير - 3 –1

الت جديدة وصول إىل داليعترب أسلوب التصغري من األساليب اليت يستعملها الشعراء لل

ية الكلمة ، أما اصطالحا هو تغيري يطرأ على بنلغة هو التقليل «من الكلمة، والتصغري 

 ، ومن هذا التعريف1»من املشتقات ألنه وصف يف املعىن  ، وهو يعدّ إلكسا�ا داللة معّينة

قليل ع دالالت التصغري بني الت، وتتنوّ  معناها أو جزء منه بعد التصغرينستنتج أن الكلمة يتغّري 

  .وغريها من الدالالت األخرى والتحقري والتحبيب والتقريب

وذلك رغبة منهم عتمد الشعراء الشعبيون يف بعض األحيان على أسلوب التصغري وقد ا

يقة  حيمل دالالت خاصة وعم كما أن التصغري  ،لدى املتلقي يف إضفاء جرس موسيقي مجيل

وبالتايل جيمع بني امليزة فالتغيري الصريف ينتج عنه تغيري داليل، ، لمعىن الذي أراده الشاعرل

  .كيبية الصرفية والقيمة الداللية، عالوة على اإليقاع الصويتالرت 

 محمود بن عمارللشاعر  10القصيدة رقم  ى بوضوح يفه يتجلّ يف املدونة جند التصغريو 

ّرب من ، حيث يعالتصغري صيغة، وقد وظف الشاعر ض الغربة واحلننياليت تندرج ضمن غر 

على اعتبار أن أسلوب التصغري ، وشوقه اجلارف ألهله وأوالده، خالهلا عن حنينه يف غربته

  : حيث يقول يف مطلع القصيدةيناسب أكثر حالة احلنني والشوق، 

  2»ِلْعويلـــــهُغوب من َدا�ـــم َمشـــڤـبـْفُ   النزِيلـــــــــهِوْش حال َهاك درَا يَالِْنــــ«

  : رة يف القصيدة وهيوقد سجلنا جمموعة من الكلمات املصغّ      

 )النزله(، النزيله )قليب( لبييبـــْـ ـڤ، )غشيم(يِّْم ، ْغشَ )الدولة(، الدويله )واسعه(ْوسيعه  -

، الطبيله )الرمله(، الرميله )البدله(لبديله  ،)احلاله(، حلويله )اخلالة(له ، خلوي)العايلة(لعويله 

  ).ــلهڤد(ـيله ڤ، د)غرس(، غريس )كامله(، كميله )بلهالطّ (
                                                           

  .78، ص،  م سجامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين،  - 1
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، حيث أسهم أسلوب التصغري يف التعبري ه عن شوقه وحنينه ألهله وأبنائفالشاعر هنا عّرب 

اليت يغمرها ، واستطاع بذلك أن يرسم صورة معّربة عن أحاسيسه ومشاعره جتربته الشعريةعن 

  .فته الغربةالذي خلّ  احلنني

  :عريف والتنكيرتال - 1-4

من خالل متالزمة  تلعب ثنائية التعريف والتنكري دورا هاما يف إبراز املعىن وإيضاح الغرض

م فكرة جتّسد مدلوالت عميقة وتقدّ عترب مسة أسلوبية تركيبية بارزة ، وهي تُ احلضور والغياب

  .للمتلقي حول غرض الشاعر

 وعرفانا عرفه يعرفه عرفةً : ، يقال)عرف(يعود إىل اجلذر  « جلانب اللغويفالتعريف يف ا

، وتعارف ألمور وال ينكر أحدا رآه ولو مرةعامل با: أي، ورجل عروف وعروفة... إذا علم به 

 1»... عرف به مجع معرف وهو الوجه ألن اإلنسان يُ ، واملعارف إذا عرف بعضهم بعضا مالقو 

ٰ ﴿ :ويف القرآن الكرمي يقول تعاىل وَن �ِِسي۪م
ُ
ِرم

ْ
ُمج

ْ
 �ل

ُ
 بِا��َ�ِٰ� ُيْعَرف

ُ
ذ

َ
ُيوخ

َ
 ُهْم �

َدامِ�
ْ
ق
َ
  .ريف لغة يدور حول اإلدراك والعلم، إذا فالتع2 ﴾َواال

: اسم دّل على ُمعّني، واملعارف سبعة أنواع «ي فاملعرفة أما يف اجلانب االصطالح

واملضاف إىل املعرفة ) ال(الضمري والعلم واسم اإلشارة واالسم املوصول واالسم املقرتن بـــ 

  .)ال (ما اقرتن بـــــ وأكثرها تداوال ، ولكن أبرز تلك األنواع 3»واملنادى املقصود بالنداء

: ، يقال)رَ كَ نَ (اجلذر  «تعود إىل ، ففي اجلانب اللغوي ف املعرفةكرة فهي خالأما النّ 

الدهاء : واجلمع أنكار ومناكري، والنكر والنكراء... برأيه  ، فطن وجادر نكرا ونكارةفالن ينكُ 

  .4»والفطنة واألمر الشديد الصعب 

                                                           
 .283، 282، ص )ع ر ف(، م س، مادة لسان العربابن منظور،  - 1
 .41، اآلية سورة الرمحان - 2
 .134، ص، م سجامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين،  - 3
 .)نكر(، مادة  ، م سلسان العربابن منظور،  - 4
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اسم دّل  « :ًء من معناها اللغوي، وهيتأخذ جز  أما يف اجلانب االصطالحي فالنكرة 

  .، فهي نقيض املعرفة1» معني على غري

ذه ويف الشعر الشعيب وبالعودة للمدونة جند أن الشعراء الشعبيني كانوا على وعي �

، وقد أسهمت يف ها يف قصائدهم بقصد وليس اعتباطا، فقد وظفو الثنائية ودالال�ا الباطنية

ملقتضيات الكالم والغرض  ذا وفقاوك ،، وتنوع املعاين والدالالتريةالتعبري عن جتربتهم الشع

تركيبية من خالل منطها الصريف املتوازن حسب استعمال كل  مجاليةقد أضفت و ، املقصود

من ومن أمثلة التعريف يف املدونة نذكر ، الشخصي هوبالتايل إبراز أسلوبشاعر ملرجعيته اللغوية، 

  : يف قول الشاعر 01القصيدة رقم 

  

   

فالشاعر هنا ، فة للداللة على معّني معروفمعرّ  )الشعر، الشاعر، الشعب(جاءت كلمات      

  .موصوف تبعه وصف له، كما أنه د بعينه أال وهو الشعرلى شيء حمدّ أراد التعبري ع

وطغيان املعارف يف هذا املقطع راجع حملاولة الشاعر التأكيد على هذه القصية املتمثلة يف      

املكانة العالية اليت حيتلها الشعر الشعيب يف منطقة وادي سوف ودوره الكبري يف التعبري عن 

  .مشاعر وأحاسيس اجلماعة الشعبية

  : يف قول الشاعر 04من القصيدة رقم  - 

ـــبــَّوِ  اْلَغْرَساتْ وِاْكُتْب َعلَـــى   لَــــْشـــــَجــــــــــــــــارْ ى ـــــــْب َعـــلَـــــاْكـــــتُـ«   ارْ الجَّ

 3»ِفيَها َحاطِّينَــــــــه ِعيَشــــــــــــــــــى التََّمـــــــرْ   دَّارْ الَخزِيْن  اْلُحوزَاوِاْكُتْب َعَلى 

                                                           
 .134، م س، صجامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين،  - 1
  .120، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعرهبن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،  - 2
، 2019مارس  18، مبنزله ببلدية البياضة والية الوادي، يوم االثنني تسجيل أشعارهالشاعر شوشاين حممد اجليالين،  - 3

  .)مقابلة شخصية(

ِعـــــِيف ُكـــــْل ِجيْل «  ْمَواِكْب َحَياْة الشَِّعْب َعاْش ْحمَانَـــــه  أَدَّى ُدورَه ـــــــــرْ الشِّ

  2»ُهوَّ اللِّي يُوِصْف َفرِْحتـْه َوَأْحزَانَــــــه  َعاِرْف ُشورَه الشَِّعبْ ْلَساْن  الشَّاِعرْ 
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عارف ، كل امل)لشجار(احلذف والتخفيف أصبحت ولكن بعد ) شجاراأل(لشجار أصلها    

مز هي أشياء معلومة تر ) وزا، التمرالغرسات، اجلبار، احل لشجار،(اليت وردت يف هذا املثال 

  .ر به أبناء اجليل احلايلضره ليذكّ  أراد الشاعر أن يستحلزمن معّني 

  : يف قول الشاعر 07من القصيدة رقم  -   

  1»ودْ اْلُجــــوِ  ـَرمْ اْلَكـوِ  ـةالشََّهاَمــْرَجاْل   نَاْس يِْنتِـــــُموا للِـــــرِّيــــْف وِاْلبِــــْدِويـَّـــــــــــــــه   «

يف  01م، ومن أمثلتها يف املدونة من القصيدة رقفقد محلت دالالت مغايرة للمعرفة أما النكرة   

  : الشعيب مبنطقة سوف وازدهارهلشعر قول الشاعر واصفا غزارة ا

  

جاءت نكرة للتعبري على ) وديان، شعر، كثرية، أشعار، أمطار، غزيرة(نالحظ أن كلمات       

ل يف ملوصوف متمثّ  اوصفمتثل ، وهي يف جمملها والغزارة الكثرة والتنوع  وللداللة علىغري معّني 

 وانتشاره يف املنطقة شعر الشعيب ، حيث أن الشاعر يقّدم وصفا لغزارة المنطقة وادي سوف

 الكبرية ومزاياه العظيمة من جهة، وفائدتهوانتشاره وقد شّبه الشعر باملطر الغزير، لكثرته 

  .للمجتمع من جهة ثانية

  : يف قول الشاعر 04من القصيدة رقم  -   

 ُزوعْ ـــه لِْفــــــَڤـوِاْرُســــــْم َغــــــــــــَدْت ْوَالحْ      ــــــوعْ نْــــــــُجــــ بـُيُـــــــــــوتْ اْرُســــــْم « 

 بـَْعارِيَشــــــــــــــــــــــه رَِمــــــلْ َوالَّ  ِجبَــــــلْ ِإمَّا   وِاْرُســــــْم أَنْـــــــَواْع البَـــــْر نُوْع ْونُـــــوعْ 

 3»هْ َشِكْوتَـــْه ِوْحِشيَشــــبْ  رِبِيعْ ـْم وِاْرُسـ  ـــُروعْ تْـــوِ  ةَخاْليَــــ يِفَياِفـــوِاْرُســـــْم 

                                                           
  .66، م س، صعبد الرزاق شوشاني شاعر الوطن والباديةبن علي حممد الصاحل،  - 1
  .120، م س، صومختارات من شعره الساسي حمادي حياتهبن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،  - 2
، 2019مارس  18، مبنزله ببلدية البياضة والية الوادي، يوم االثنني تسجيل أشعارهالشاعر شوشاين حممد اجليالين،  - 3

 .)مقابلة شخصية(

َهايِــ ارْ َأْشَعـــوَ   ــَرهْكِثيــــــــــــ ِشِعــــــــــــرْ  ــانْ ِوْديَـــــــــــ «  2»َرهْغزِيـ َأْمطَارْ ْل تِتـْ
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 بيوت، جنوع(د جاءت الكلمات نكرة م الشاعر وصفا للبادية، وقلدور يقدّ يف هذا ا      

والشمول، ومل تدل على شيء واحد ت على العموم أل�ا دلّ ) ، ربيع جبل، رمل، فيايف، خالية

  .إشارة إىل كثر�ا وعدم إحصائها وهنا

  :يف قول الشاعر 05من القصيدة رقم  -

 ـــارْ ــْل ِم لَّْشـــــــَفـــــــاللِّيــــــْوَحـــــارِْم ِمَناْم   ـــــا   ـــــــــــــاْد ْرَوايَـِولِْعبَ  ظَاِمــــــي َمْغبُــــــوبْ «

 1»َده لَــــــْوبَـــــــارْ ــــْمَكرِكْ  ــهِنِظيَفــ َرهــْڤـشَ     ــانـَوَّايَــــ ْمَحــــجَِّلة ــَرهَبْكــَعلَـــــى نـَْعت 

حيث  تا وصفا ملبتدأ حمذوف تقديره أنا،نكرة أل�ما كان) مغبوب، ضامي(جاءت كلمتا       

 بكرة، حمجلة، نّوايا، شقرة(، ونفس الشيء يف كلمات )أنا مغبوب ضامي(أن أصل الكالم 

، وكأن الشاعر أراد أن يساوي بني حالته وبني حالة حمبوبته فهي أوصاف حملبوبة الشاعر) يفةنظ

حمبوبته ، يف إشارة إىل بُعد أنه عطشان واملاء بعيد عنه أي) مغبوب ظامي(عن وضعه  عّرب وهو ي

  .ا سرتحيه من العذاب  الذي هو فيهيتهرؤ  وأنّ 

  :يف قول الشاعر 08من القصيدة رقم  -

   2»هـَالصَ ــــبْ ْز ـــــأَعَ  ْضِربْ ــمَ وْفِلْك ـشُ ـــــونْ     ةــــــــــــــــــــــــرِّاسَ ـــــكُ ي ــــــــــــــــك فـــــبِّيـــــــــــخَ ــــنْ « 

عن معّني يف ذاته، بل إن  ا ال تعربنكرات أل�) كراسة، مضرب، بالصة(جاءت كلمات       

على الشاعر هنا استعملها جمازا للتعبري عن حزنه وأسفه لفقدان صاحبه، حىت أنه أصّر 

 ى، ودون حتديد هذا املكان بالذاتصلها من خالله أي أذً االحتفاظ بصورته يف مكان ال ي

  .أللفاظ نكراتوبالتايل جاءت ا

ويف مل الداللة حممال خيتلف عن غريه، وهذه الثنائية استعملها الشعراء يف مواضعها حل    

  : كرة للتوضيح أكثرفة واألمساء النّ اجلدول التايل ندرج جمموعة من األمساء املعرّ 

                                                           
  .23، م س، صديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 1

  .130، م س، صعنادمن روائع الشاعر الشعبي علي بن علي حممد الصاحل،  - 2
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  جدول يتضمن بعض األمساء املعرفة واألمساء النكرة  يف املدونة  : 13جدول رقم  -

  أسماء نكرة  أسماء معرفة

، رْ طَ مِ ، الْ ةْ ورَ ، الصُّ عْ امِ ، السَّ يلْ ، اجلِْ رْ عِ ، الشِّ ادْ وَ الْ 

، رْ اعِ ، الشَّ بْ عِ ، الشَّ اِين رَّ بَـ ، الْ رْ بَـ ، الْ رْ صِ النَّ 

، ونْ حُ لْ مَ ة، الْ احَ ة، الرَّ زَّ ا، احلَْ قَ ة، الشِّ احَ رَ الصَّ 

، بْ لِ قَ ، الْ ريْ مِ ة، الضِّ زَّ ، الكَ َال بِ ، الْ ريْ بِ عْ ، التـَّ بْ رِ احلَْ 

ة، م، اإلرادَ زِ ى، العَ دَ مِ ، الْ وْ دِ ، البَ انْ بَ رْ ة، العُ انَ بَّ اجلَّ 

يب، اين، الذِّ فظ، املعَ افية، اللَّ ، القَ قادْ النُّ 

ار، ار، الدَّ وَّ يح، الغُ يل، الرِّ ة، اللِّ دعاة، السَّ يادَ القِ 

، عْ لَ وِ ، الْ دْ ز، القَ حابة، النَّ ، السَّ ِنتْ ، الفِ رْ اطِ اخلَ 

عذيب، وق، التَّ ول، السُّ بع، القُ ين، الطِّ الزِّ 

هب، زق، الذَّ ويل، الرِّ ود، األدب، احلُ ياء، اجلُ احلَ 

ب، رد، احلُ ب،الوَ رِ ينار، الغَ م، الدِّ لمل، العِ اجلِ 

  . معةمعة، اجلُ ، الصُّ برَ واء، العَ الدِّ 

يرة، زِ طار، غْ رية، أمْ ثِ ر، كْ عِ ان، شِ يَ دْ ، وِ ابْ سَ حْ 

يج، ازِ ة، أهَ قَ رْ ة، فِ جَ وفة، هلَْ رُ عْ ايل، مَ راث، غَ تُ 

رة، ايْ ر، حَ ايِ ولة، ثَ غُ شْ ة، مَ شَ ايْ ابة، شَ اس، غَ محََ 

ك، حَ ضْ ر، مَ ايِ رَ ار، حَ يفَ د، قِ َال ة، بْ ودَ مُ هْ مَ 

لم، اضي، قَ اضر، مَ ر، حَ ايِ وَ ايل، دِ وَ ة، حُ ابَ بَ ضِ 

، صْ بِّ رَ تْـ مل، مِ بل، رِ وع، جِ وت، جنُْ يُ يشة، بُـ رِ 

ة، رَ كْ امي، بَ وب، ضَ بُ غْ مَ  وع،رُ ية، تْـ الْ ايف، خَ يَ فِ 

اس، ة، نَ ّاليَ ه، فَ يفَ ضِ ة، نِ رَ قْ ا، شَ ايَ وَّ لة، نَـ جْ حمَْ 

، عْ ار، جنَِ غَ ار، صْ بَ اية، كْ رَّ ة، جَ قَ ابْـ ب، سَ احِ شَ 

الية، ة، عَ جَ رْ يح، دَ حِ يح، صِ صِ يح، فِ صِ نِ 

  .ار عَ ، أشْ فْ طِ يع، عَ بِ وع، رِ وم، نُ حُ رْ مَ 

خبصوص التعريف والتنكري ميكننا أن نؤكد أن هذه الثنائية م ذكره واستنادا إىل ما تقدّ       

يف ، وقد أسهمت اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة سوفعة يف محلت دالالت عديدة ومتنوّ 

، عالوة على ذلك فقد كان توظيف التعريف والتنكري بطريقة فنية مجالية تنّم تعميق املعىن وإبرازه

  .من التعبري والرتكيبنهم على قدرة الشعراء الشعبيني ومتكّ 

  : الضمير - 1-5

كما أن   ،ن خالل الداللة اليت نستقيها منهى مل الضمري مسة تركيبية بارزة تتجلّ يشكّ 

 ) ضمر(ب اللغوي هو مشتق من اجلذر جلان، ففي اق أغراض بالغية متعددةحيقّ  هتوظيف

 ر وما يف اخلاطرالسّ  ، والضمري هواخليل عمل يقصد به إزالة ترّهلها، وتضمري اهلزال: الُضمر

، وأضمَرته األرض أي غّيبته مبوت املخفي: الـمـُضمر، واهلوى فيهضمره اإلنسان يف قلبه وخيُ وما يُ 
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ر والضآلة وزوال معىن الضمري لغة يدور حول اإلخفاء واالستتار والصغوبالتايل فإن ، 1أو بسفر

  .الشيء عن العيان

كلمات صغرية التكوين على جمموعة من الطلق الضمري يُ ف ياالصطالحاجلانب يف أما 

عني عن جلي إال مبُ معىن مقصود ال يظهر للسامع وال يت عن ، وكل كلمة منها تعّرب ضئيلة احلجم

م ذكره لفظا أو م وخطاب، والضمري هو ما ُوضع ملتكلم أو خماطب أو غائب تقدّ ذلك من تكلُّ 

  .2معىن أو حكما

ود مسترتا غري موج وإما، مري متصل أو منفصلض: ا بارزا وهو نوعانيأيت الضمري إمّ و 

  .ضمري املتكلم والغائب واملخاطب: لفظا، وينقسم إىل ثالثة أنواع

 مبنطقة سوف استعملوا الضمري بأنواعه ل املدونة جند أن الشعراء الشعبينيومن خال

  : ذلك ّل منها حسب السياق الذي ورد فيه، ومن أمثلة، وكلثالثة الغائب واملتكلم واملخاطبا

كلم بصيغة اجلمع ضمري املتقد استعمل الشاعر جند  01من القصيدة رقم : المتكلمضمير  -

 : يف قوله) حنن(

 

 

 

 

                                                           
  ).ضمر(ادة ، م س، ملسان العربابن منظور، : ينظر - 1
، 6بسكرة، ع ، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعةضمائر العربية ، المفهوم والوظيفةدندوقة فوزية، : ينظر - 2

 .04م، ص2010جانفي
  .120، م س، صومختارات من شعرهالساسي حمادي حياته بن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،  - 3
   

 ـاقدم قدم أجـــدادنا وآبانـــمن أ       يف الواد عدنا الشعر �وى أوزانه« 

نَــــِمن أَْقَدم قِــــــدم ُأصُ     ــــــــــــاأََدبـْنَـــــــــــــــــدنا ـــــــــــــــــــــــــــــــِيف الــــــــَواد ِعـــــــ   ـــاـــــــــوْلَنا ِوْنَسبـْ

نَـــــــا  ُحتُْفــْظ أَْقــــــَواْل اجلِيْل فَاْت ْزَمانَــــــــه  ِمْن قَبل أَلْف ْحَســـاْب لِيْه ْحِسبـْ

نَــــــــــا طُــــــوْل ُعِمْرنَا ْمَع ِشعِـــــْرنَا  3»ـهــــــْز ْمَكـــــــانَــــــُلوبـْنَــــــــا ِعْنَدْه أَعَ ْـ ڤِيف   تْـَناَسبـْ
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املرة جنده ضمريا ، ولكن هذه جند ضمري املتكلم بصيغة اجلمع 09يف القصيدة رقم و       

  املوايلمتصل أو يسترت يف الكالم مث يتحول إىل ضمري  ،)حنن(مبعىن ) حين(منفصال بارزا 

  :ووحد�م وتضامنهم مع بعضهم البعضوهو يصف أخالق قومه يف قول الشاعر وذلك 

ْم ـــــَخلَّْط الــــَداْدنَا تْ ـــمن أجْ   َرْب      ـْد ِوِصيْل عْ ـوْت َجْد َواحِ ـخُ  ْحِني«   ْب ـــــــــــرِيــــْڤدَّ

  ْحِين اْلَعَرْب ِعْدنَا اْلِكِذْب أْكبَـْر ِعيْب   ِذْب      ــــــــــــــْد ْوَال ِنكْ ـــــــْظ َعَلى اْلَعاهِ ـــْحنَافِ 

َنا ِدميَ ـــْح حُ ـــــــرِي َنا َال ِفيــــِاْحَنا حُ   ْب     ــــــــــــِــ هــــا تْ ــــــه َعِلينَ ـــــــبـْ   بْ ـــــــــِذيــــــكْ ــــي تِ ــــشِّ ـــــبـْ

  1»بْ ــــــاْق َال ْتِسْلِهيـــــْض َال نِفَ ــــــَال بـُغُ   ْب    ـــَال ِوْرتِ ـــَلى عَ ــــا ِيف أعْ ـــــْد بَِعْضنَ ـــــْنرِي

يف إبراز الداللة  استعمل الشاعر ضمري املتكلمني رغبة منه نيمن خالل هذين املثال       

وذلك بتشكيل ، جهة ثانيةبري عن حال اجلماعة من والتع، من جهةاللغوية للتأثري على املتلقني 

، فطغيان ضمري املتكلمني أضفى صفة اجلماعة على اخلطاب وغّيب اآلخر نسق داليل ثابت

  .ّكنه من فهم اخلطاب وأعطى صورة داللية واضحة للمتلقي متُ 

  : مستعمال ضمري املتكلم املفرد 05 ويقول الشاعر يف القصيدة رقم       

 يـْبَـــــرِّْد َعَضــــــاْي ِمن ِهلِيْب النَّـــــــــــارْ   ــــا  ــى َعَلى ِسبَّايَـــــُحمْـــــَتاْر ِمن ِيْشَقـــــ«

 2»ــارْ َحـــــارِْم ِمَناْم اللِّيـْل ِم لَّْشـــــــَفــوْ  َمْغبُــــــوْب ظَاِمــــــي ِولِْعبَـــــــــــــاْد ْرَوايَـــــــــــــا   

الشاعر  حيث عّرب ، األناي صورة ضمري املتكلم مما يعكس جتلّ يف هذا املثال جند طغيان       

، وهذا البوح عكس صورة املتكلم وإحساسه العميقفهو بوح ذايت ي، عن حالته النفسية املتأزمة

  .يعكس جتربة الشاعر

لشاعر ضمري ، حيث استعمل ا04ومثال ذلك من القصيدة رقم : المخاطب ضمير -

  :، وقد جاء الضمري مسترتا)أنت(املخاطب املذكر 

                                                           
  .121، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعرهبن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،  - 1
2
  .23، م س، صديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 
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 وِاجلـَّــبــَّـــــارْ  وِاْكُتْب َعلَـــى اْلَغْرَساتْ   اْكـــــتُـــْب َعـــلَـــــى لَــــْشـــــَجــــــــــــــــارْ  «

 َحاطِّينَــــــــه ِعيَشــــــــــــــــــــىالتََّمـــــــْر ِفيَها   وِاْكُتْب َعَلى احلُْوزَا َخزِيْن الـــــدَّارْ 

 وِاْرُســـــــْم ِستَــــــاْر الِبيْت ِ�َْدارِيَشـــــــــه وِاْرُسْم َرَحى ْوقْصَعه ْوَعَقـاْب آثَاْر  

 ـــُزوعْ ـــه لِْفــَڤــــَدْت ْوَالحْ وِاْرُســــــْم َغـــــــــ  اْرُســــــْم بـُيُـــــــــــوْت نْــــــــُجــــــــــــــــــوْع    -

 ــــــــهَشــــــــــــِإمَّا ِجبَــــــْل َوالَّ رَِمــــــْل بـَْعارِي  وِاْرُســــــْم أَنْـــــــَواْع البَـــــْر نُوْع ْونُـــــوعْ 

 1»ــهْ ْبَشِكْوتَـــْه ِوْحِشيَشــ رِبِيعْ ْم وِاْرسُ   وِاْرُســـــْم ِفَيافِــــــي َخاْليَــــــة ِوتْــــــــــُروعْ 

 جراءلمخاطبني لوما صرحيا ل الجيالني شوشانيعر الشا يقدمويف ختام القصيدة نفسها     

مستعمال ضمري الفاضلة وهوا�م واستكانتهم للدول الغربية ابتعادهم عن األخالق احلميدة 

  : اجلمع، فيقول

ينَـْبعِــــــْدُتو  َلِكنْ «  ــــهْ ـــــْط َعِليُكْم ِجيَشــــــوِاْلغَـــــــِرْب ْمَسلِّ   ـارْ ْوتِِعْبـــــُدو الـــــدِّ

 2»هْ ُروْس الطـَِّواِبْل ِشيَشـ و َعَلىْوِدْرتُ   ِبْعـــــُتو الشََّهاَمة وِاتْــــِغَزْت َلْفَكـــــــــارْ 

مجلة من األوصاف حلياة البادية يف زمن م املالحظ يف هذه القصيدة أن الشاعر يقدّ و        

 ه للمتلقي السامعفاخلطاب إذا موجّ ، ر املتلقي جبماليات تلك احلياةذكّ سابق، وحياول أن ي

  . املخاطب املسترت يف ثنايا النصوهذا ما يُفّسره طغيان ضمري

ع ويف ختام القصيدة انتقل من ضمري املخاطب املفرد إىل اجلمع يف حماولة منه لتوسي       

ا للمستمعني على ما وصلت إليه حالتهم م لومً ، حيث أنه يقدّ دائرة املخاطبني وتعميم الكالم

  .وهو ما جعلهم متأخرين عن غريهم هوان وابتعاد عن األخالق الفاضلةو  من ذلٍّ 

م الشاعر جمموعة من النصائح للمتلقني باستعمال ضمري يقدّ  12م ويف القصيدة رق       

  :فيقول، ب بصيغة اجلمعاملخاط

                                                           
، 2019مارس  18االثنني ، مبنزله ببلدية البياضة والية الوادي، يوم تسجيل أشعارهالشاعر شوشاين حممد اجليالين،  - 1

  .)مقابلة شخصية(

  .نفسه - 2
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 ـــــــــاهْ رِة َشرِيْف ِمسَـــــــــــــَال تـَْنُسوا ُمَذاكْ   اهْ ِوْمتَشُّو يف اْرضَ   ــهبُوا للـــــــَّــــنـَْوصِّيكم يَا َخاْوِيت ُتو «

قـُْتونِــــــ  ـيَكاْن ْفِهْمُتونِــ  نـَْوصِّيكم يَا َخاْوِيت   يْل َما َذاِخْر يف اْذُهونِـنـَْعِطيكم َدلِي  ــيِوْلَيا َصدَّ

ْنِقِضْني ْعَواهْ   ـَداهْ ْوَال ْتِسدُّو َمس  َداُروا من َلْسَواْو َال تـَْرُضوا بالدُّوين
ُ
 1»ـــــاهْ ــَده بـُْعَده وْجَفــامل

مع أن استعمال هذه جلاملخاطب سواء كان بصيغة املفرد أو اما نالحظه يف ضمري        

للغري وجاء بصفة عامة على اعتبار أن اخلطاب موّجه  االضمائر غالبا ما يكون أكثر وضوح

يف أو للمخاطبني إىل إيصاهلا للمخاطب الشاعر ، وهو حيمل رسالة يسعى وليست خاصة

  . أحسن صورة

ة يف قول الشاعر  06من القصيدة رقم من أمثلة استعمال ضمري الغائب : الغائب ضمير -

  :متحدثة عن الرعد يف البداية

 يِْتـــــَكلَّـــــــْم َأْجــــــَهــــــــــــــــــــــــارْ  َواْه ِكي َجاْر  د َماْقــَها الرَّع«

 ـُدوَدهْ ْمَعــدِّي ْحـطَــاِغي  ْملَــــــْجلِــــــْج ْوَمــــــادِّيـــــْه تَـــيَّـــاْر   

 َســـــْكــــــــرَاْن بَــــــــــــــــــــــــأْدَوارْ  اْر    ْم َلِفْظ ُكــوُرْغــِلي َحــاِتـَْرجِ 

 ــُدوَدهْ َعـــــْنتَــــــْر جْ  َوالْ ـَأْخــ اْر   ــِش اْلَعــْڤـِصْنِديــــْد َما ْيِطي

 ـارْ ــْش َغَضـــــــْب ثَـــــــتْـــــَغشَّ   ْه احلَــــزَّارْ َـ ڤَما ْضيَـــــْق ْخـــــُلو

 2»وَدهْ ْفرِْة اْلِعيــْن سُ ِمْن صُ   ِيف َكبــْدتَـــه ِشـــْعِلْت الــنَّـــــــاْر  

، فهي ختاطب املتلقني صوت الرعد حدي الزرقيتصف الشاعرة يف بداية هذا املقطع       

 ضمري الغائب لوصفه ستعملتوهو ما جعلها ، يوّجه له الكالم عن شيء غائب ال ميكن أن

لى بناته من األجنيب ة فعل الرجل الذي يغار عمث انتقلت بعد ذلك لوصف ردّ وصفا غيابيا، 

                                                           
، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي، الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محدة،  - 1

  .134ص

  .39، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 2
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، وهو ما جتلى من خالل ابق ملقصود غائبدثا وقع يف زمن س، فهي تصف للمتلقي ح)احلزار(

  استعماهلا لضمري الغائب

  : 07يف قول الشاعر من القصيدة رقم وجند ضمري الغائب بصيغة اجلمع املذكر 

 الـــُحـــــــــــُدودْ ْمِن الْـــَواْد َشــَرْق ِشيــــرِْة   ـــــه  َصــــْحـــــرَاوِّيـَّـــــــ تْـَفـــكَّرِتْـُهْم عُـــــْربَـــــــانْ «

 ْرَجاْل الشََّهاَمــــة وِاْلَكــــــَرْم وِاْجلُــــــــــــوْد   نَاْس يِْنتِـــــُموا للِـــــرِّيــــْف وِاْلبِــــْدِويـَّـــــــــــــــه   

 ـْل ِشْني ْغــــُرودْ ْدَخــــاْل وَْكـــــَرْب ْوَرِمـــ  ةارِي ْخَياْمُهْم ِمْبِنيَّــوِيف أرْض الصَّحَ 

 أرْض اْلَمـــَصاِحْن وِالــــَعَال وِاهلُـــــــــــودْ   ويف ِويـــْن ِولد الــــرِّْمي َحــــْط ْضنَـيَّـــــــــــْه  

ُروْر ْخـــــلِـــيَّــــــــــــــــــــْه     اِجلَمــــــــاْل ْتُســــوقْ  وْمرَاِحيْلــــُهْم ُفوقْ   ِويْـــَعْمــــُروا ِويـــــْن لِــــبـْ

 ودْ ْكِحيِلة لِــْعُيوْن السُّـوا  نَاْس ِيِكْسبُــ  ـــــْة  ــْن ِخلْــــــطُوْط ْعِفيَّـْوبَــــاْغنَــــاْمُهْم ِويــ

 1»ـاَرهْ ِخبْسَ وا ِيف ْبَالْدُهْم َما ِيْرتِضُ  َوأْبطَاْهلُْم نـَغَّارَْه رِّيْف َعْن تَـيَّــــارَْه   ِوْمِنْني َكاْن ال

يتحدث الشاعر عن قومه يف هذا املقطع وميدحهم من خالل جمموعة من األوصاف اليت        

لغائبني بدال من ، ولكنه استعمل ضمري ااألخالق احلميدة واحلياة األصيلةحتمل بني ثناياها 

واسعا وجيعله  ، وهو ما يفتح أفق املتلقيث باسم اجلماعةضمري املتكلمني، حيث أنه مل يتحدّ 

، وهي رسالة ذكية من الشاعر ء الشاعر للقوم املقصودين بالوصفيتساءل عن حقيقة انتما

   .الق القوم دون الوقوع يف الذاتيةف بأخين التعر تتضمّ 

يف  سامهت يف خلق انسجام واضحشّكل استعمال ضمري الغائب مسة أسلوبية لقد        

  جاء بدرجة أقل مقارنة بسابقيهتعمال ضمري الغائب املالحظ يف املدونة أن اسو ، الرتاكيب

يده يف بعض األحيان ، وعدم معرفته وحتدبيعة الداللة اليت حيملها من جهةرمبا يعود ذلك لطو 

رفان ما وخماطبا باعتبارمها الطمن جهة أخرى، مث إن اخلطاب يقتضي يف الغالب متكلّ 

  .الشعراء الشعبيوناألساسيان يف عملية التواصل، وهو ما أدركه 
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  : المستوى النحوي -  2 

 ف منهكيز على طبيعة اجلمل وما تتألّ من خالل الّرت يف الرتكيب يربز املستوى النحوي 

، حيث بصفة عامة والشعري منه بصفة خاصةوذلك لرصد األبعاد الداللية يف اخلطاب األديب 

، واجلمل حبثا ال قيمة له أي حبث حياول حتديد الداللة دون االعتماد على النحو يعدّ  «أن 

نا على بناء الكلمات وتصريفها ، ألن النحو يدلّ عد النحو هي اليت هلا معىن داليلة وفق قوااملبنيّ 

  .1»وإظهار عالقا�ا 

 تتمّيز، وله فعل كبري يف جعل السليقة م يف اللغةن علم النحو هو املتحكّ أ فومن املعرو 

عبد القاهر  ذلك ويبّني ، منظوماكان ورا أو  ن هذا الكالم منثسواء كا، ويبالتعبري السّ 

، فهو هنا يعترب 2» ..ي معاين النحو وأحكامه توخِّ ظم شيء إال ليس النّ  «يف قوله  الجرجاني

      .أن النحو أهو عنصر يف عملية النظم

عرف علم يُ النحو  «: ، وقد ُعّرف بقوهلمنحو أهم علوم اللغة وأكثرها ضبطاعترب اليُ كما 

وهو قانون تأليف الكالم، وبيان لكل ما جيب أن تكون عليه .. به أواخر الكلم إعرابا وبناًء 

 حوفللنّ ، 3» سق العبارة وميكن أن تؤدي معناهاالكلمة يف اجلملة، واجلملة مع اجلمل، حىت تتّ 

  .اصطالحا نصيب من املفهوم اللغوي

حيث ، اعة مع ضرورة إفاد�ا ملعىن تامعن كل ما هو مج عموما أما اجلملة فهي تعّرب 

، وأمجل الشيء مجعه اجلملة واحدة اجلمل، واجلمل مجاعة الشيء «: بقوله ابن منظورفها يعرّ 

   .4»عن تفرقه

                                                           
، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن التراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند عبد القاهر الجرجانيصاحل بلعيد،  - 1
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ملة هناك اجلو  ربيةاخلملة اجل نوعني اثنني، فهناك إىلمن حيث معناها ملة وتنقسم اجل

  : نشائيةاإل

  :الجملة الخبرية -2-1

 2»تركيب إسنادي ميكن وصف مضمونه بالصدق أو الكذب  «اجلملة اخلربية هي       

تفيد يف حتقيق العديد من كما أ�ا ،  ية حيزا كبريا يف اخلطاب الشعريوتأخذ اجلملة اخلرب 

  .مها إىل مجلة امسية وأخرى فعليةوميكن أن نقسّ ، األغراض

   :االسميةالجملة  -1– 1 – 2

فاملبتدأ هو املسند إليه بينما  ،كنني أساسيني مها املبتدأ واخلربف اجلملة االمسية من ر تتألّ      

   .اخلري هو املسند

 3»اسم مرفوع يُذكر غالبا يف أّول اجلملة للداللة على أّن ُحكما سيُنسب إليه  «فاملبتدأ     

م للفائدة مع وهو اجلزء املتمّ  ،بدور املسند يف اجلملة االمسية مرفوع باملبتدأ يقوم فهو « أما اخلرب

  .4»املبتدأ، وهو ثالثة أنواع، خرب مفرد، خرب مجلة وخرب شبه مجلة 

ة ويسمى املسند إليه هلا لفظا ورتبفاملبتدأ يف صورته األساسية تبدأ به اجلملة فيكون يف أوّ       

، فيأيت تاليا للمبتدأ ق به الفائدةالذي يتم به املعىن وتتحقّ ، بينما اخلرب فهو املسند وحكمه الرفع

  .بالعالقة اإلسنادية، وتسمى العالقة بني املبتدأ واخلرب ال له، وحكمه الرفع أيضاومكمّ 

                                                           
 .32، اآلية سورة الفرقان - 1

، م2001، 5مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، ط ،األساليب اإلنشائية في النحو العربيعبد السالم هارون،  - 2
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 مفردين أو شبه مجلة ناد يف اجلملة االمسية يف عدة صور، فقد يكوناوقد يأيت ركنا اإلسن     

ا ل جمموعة من األمناط اليت تأيت فيها اجلملة االمسية وفقحبيث تتشكّ ، وقد يأيت اخلرب مجلة فعلية

 من إعرا�ا ، وقد تدخل على اجلملة االمسية نواسخ تغّري الختالف صور ركين اإلسناد فيها

النعت واإلضافة : ة مثل، كما تدخل عليها عناصر حنوية أخرى تسمى ركن التكملأحيانا

  . معناها جذريايها أدوات النفي فتغّري ، ويف بعض األحيان تدخل علوغريمها

واجلملة االمسية يف اخلطاب الشعري الشعيب ال ختتلف أساسا عن اجلملة يف الشعر       

ويعود هذا لكثرة ، ع اختالف يف احلركات أواخر الكلم، مفصيح من حيث املسند واملسند إليهال

 ، وهذاالعرق الشرقي الكبري عامةدية يف خاصة وهلجة أهل البامنطقة سوف السواكن يف هلجة 

  .)اخلرب(سند واحتالله ملكانته الطبيعية وإحلاقه بامل) املبتدأ(ال مينع من إبراز املسند إليه 

وذلك وبالعودة للمدونة املختارة للدراسة نالحظ ورود اجلملة االمسية يف عدة أمناط      

حبيث كانت طبيعة تراكيب اجلمل ، املبتدأ واخلرب: ركين اإلسناد فيهاصور باختالف ورود 

ورغبتهم يف إيصال  من النظم نهماالمسية واضحة وسهلة وبسيطة تنّم عن جتربة الشعراء ومتكّ 

لجمل االمسية بعض األمثلة ألمناط لهنا ، ونذكر تلقني دون خلل يف الرتكيباملعىن املراد للم

  :الواردة يف املدونة

  : ر يف قول الشاع 01من القصيدة رقم  -     

 1»ُهوَّ اللِّي يُوِصْف َفرِْحتـْه َوَأْحزَانَــــــه      َعاِرْف ُشورَه الشَّاِعْر ْلَساْن الشَِّعبْ «       

) الشاعر(جاء كلمة مفردة معّرفة واضحة ) إليهاملسند ( نالحظ يف هذا املثال أن املبتدأ        

لتكملة املعىن  كلمة مضافة) املسند(بينما جاء اخلرب  ،ّدر املبتدأ الكالم بُغية إبرازهحيث تص

فجاء ، )خرب مضاف+ مبتدأ مفرد ( ، وهذا منط من األمناط اليت تأيت فيها اجلملة االمسيةوإمتامه

  .برازه وإعطائه املكانة املناسبةاملبتدأ امسا مفردا يف الصدارة إل

                                                           
1
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على اعتبار أن ، لثبات واالستمرارٌف دقيُق يفيد اوصف الشاعر بأنه لسان الشعب وصو        

املعىن الداليل هو الذي  ، وهذات واالستقرار واالستمراريةلثبو على ا اجلمل االمسية غالبا ما تدلّ 

، حيث أنه يذوب يف اجلماعة ة الشعر والشاعر الشعيب باملنطقةقصده الشاعر للتعبري عن مكان

دائما، فهو مرآة عاكسة  اوأحاسيسه  عن أماهلا وآالمها ومشاعرهاويتكلم بلسا�ا فيعّرب 

  .للمجتمع

، يف قول الشاعر من القصيدة نالحظ منطا آخر من اجلمل االمسيةأما يف املثال التايل ف        

  : 03 رقم

  1»هـــــل ِضَبابــــِة النـَّْز َعامِ ـــعلى َشافْ     هــــــرَابـــّوى شَ ـــقَ ـــتِ     هـا فسط َغابَ ـَزهَ  ْرَولْ ـْد سَ َـ ڤــالو«   

مسا مفردا نكرة أيضا ا، أما اخلرب فقد جاء )القد(ء املبتدأ يف هذه اجلملة مفردا جا حيث      

فاده ثبوت ، فالشاعر هنا قدم وصفا دقيقا م، وجاءت وصفا للمبتدأ وتكملة له)سرول(هو 

  .)خرب مفرد+ مبتدأ مفرد (هذا الوصف على املوصوف، وهذا النمط متمثل يف 

من ، ومثال ذلك )خرب مجلة فعلية+ مبتدأ شبه مجلة (تأيت اجلملة االمسية متكونة من وقد       

  : يف قول الشاعر 03القصيدة رقم 

  2»يـَاللـنَّه نْ ـــول عُڤـْوِين ُنْشهر ال  وق َعايل ـــِدَرْز فُ     يــــَزالـــنِّ ــــم بين الـــزم نَ ــــرّ فرح ال«     

، ويف الظاهر تبدو شبه ب مضافا إليهمن كلمة مضافة تتوجّ  هذه اجلملةتشّكل املبتدأ يف        

امللفت لالنتباه يف هذا املثال لكن ، )الرزم(من مضاف ومضاف إليه، وهذا ما أفاده لفظ  مجلة 

الفرح الذي ( بشكل واضح بعدما طاهلا النحت، حيث أن أصل الكالم أن أصل اجلملة تغّري 

، وبالتايل أصبحت  )فرح الرزم(ما وختفيفهما أصبحت دماجهحنت الكلمتني وإ د، وبع)رزم

وفعل رزم  ،)الرزم(إىل ) الذي رزم(ل من ني لتتحوّ ، ومت حنت الكلمتني الباقيتنكرة) فرح(كلمة 
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، وهو ما قصده الشاعر هنا من خالل رزم الرعد: عد عندما يصدر صوتا فيقاليطلق على الرّ 

وهي ) بني النزايلمن (بصوت الرعد، أما اخلرب فجاء مجلة فعلية  الطبلبيه صوت أهازيج تش

  .الفرحوصف لصوت 

نت عمليات إسنادية عديدة على اجلملة اليت تضمّ  «، وهي بةتأيت اجلملة االمسية مركّ وقد       

، فُتسند د اخلربتعدّ ، حيث ميكن أن ي1»مستوى سياق بنائها النحوي املفيد لعملية اإلخبار 

  :يف قول الشاعر 05، ومثال ذلك من القصيدة رقم ملسند إليه واحدجمموعة من األوصاف 

  2»تْـــــــُرْد السِِّعيَّــــــة ْمن اْلَعـــــُدْو َاْجَهــارْ      ــة َجرَّايَــــــــــــهَڤـِواْلــــُجوْف َشــــاِحْب َسابْ «

 ، سابقةشاحب(اخلرب  ددبينما تع، )اجلوف(مفردة كلمة يف هذه اجلملة  جاء املبتدأ       

  .ومل يكن أي رابط بني هذه األخبار ،)جراية

  : 01، ومثال ذلك من القصيدة رقمر رابط بينها، على أن يتوفّ وقد يأيت املبتدأ متعددا       

  3»تـُرَاثـَْنا َمــــــــْعُروْف طُــــــــــول ْزَمـــــانــــــــــــــه     ـــَرهَلِهْجتَـــــــْه ْوتِْعبِـلِْلـــــــَواْد َوْزنَــــــــــه وْ «

ا عن كما أنه جاء متأخر ) وزنه، هلجته، تعبريه(دد املبتدأ هنا حيث جاء ثالثيا نالحظ تع       

، وقد ربط حرف العطف )للواد(ا اخلرب جاء شبه مجلة ، بينماخلرب وهذا ما سنوضحه الحقا

  .بتدأ األول والثاين والثالث املبني) الواو(

، وهذه ا املبتدأ واخلرب كلمتان مفردتانهي اليت يأيت فيهفأما أبسط أمناط اجلملة االمسية       

        .4» اكتفت بإسناد واحد يف تراكيبهااجلملة اليت «، أي هييها اجلملة البسيطةاجلملة نسمّ 

   .منطقي بني املبتدأ واخلربلرتتيب وهي مجلة سهلة الرتكيب يكون فيها غالبا ا

  :يف قول الشاعر 01من القصيدة رقم ومثال ذلك 
                                                           

 . 28صم، 1989، 5، دار القلم العريب، حلب، سوريا، طإعراب الجمل وأشباه الجملفخر الدين قباوة،  - 1
2
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بينما اخلرب هو ) الرتاث( اجلملة متثل يف املبتدأ واخلرب، فاملبتدأ هنا هو فالركن اإلسنادي يف      

شبه اجلملة  املتمثل يفو ، واملالحظ أن اجلملة احتوت على ركن أخر هو ركن التكملة )غايل(

   .يف الرتتيب فصل بني املبتدأ واخلرب ، والذي)عدنا(

في هذا املثال جند اجلملة االمسية بسيطة متكونة من مبتدأ ، ف01وكذا يف القصيدة رقم      

  :، يف قول الشاعر مفرد جاء ضمريا منفصال وخرب مفرد

ْم ـــــَخلَّْط الــــَداْدنَا تْ ـــأجْ من   َرْب      ـْد ِوِصيْل عْ ــــَجْد َواحِ  وتْ ــــْحِني خُ «    2»بْ ـــــــــــرِيــــْڤدَّ

  .مبتدأ :)حنن(حين  -

  .خرب :خوت -

من مبتدأ وخرب مفردين  ى اجلملة االمسية البسيطة املكونةتتجلّ  05ويف القصيدة رقم       

  : مه الشاعر حملبوبته مسعودة، فيقوليقدّ  اوصفبذلك ل شكّ وتتواىل فت

ـــــْر َشَهــــْر فُــــــــورَارْ  فُــــــــــوْق السِّرَايَــــــــــــا    ــــــْرُعونْ َڤالَخـــْد بُو«  فـَتَّــــــْح زَِهـــــا َفأخِّ

يَـاْب ِفــــــــضَّه ـــــرَّايَـــــا   ْولَنـْ ــيَّـــــــــارْ وأمَّـــا الشَِّفاِيْف شـِـــــرِْك   تْــــِجيْبــــــَها الشَّ  للــــسَّ

 3»ْمِن الُكـــُحْل تِْرفِـــــْد َوزِنِـــــِة الِقْنطَـــــــارْ   ِكي ِمِثيـــــــــْل ْدَوايَــــــــا    والِعيــــــْن ُســـــــوَده

  .)العني –لنياب  –اخلد ( :بتدأ يف اجلمل الثالثة توالياامل -

  .)سودة –فضة  –بوقرعون ( :اخلرب يف اجلمل الثالثة تواليا -
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ـــــــــــــــــــيُهْو لُغِـــــة التـَّْعِبيــــــْر ِكيْف   1»َهلِْجْة َمحَاْس ْوَعِطـــْف ِفيْه ْحَنانَـــــــــــه  تْـَوالِــ
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نة من وّ رة وبسيطة متكاجلملة االمسية جاءت متصدّ املالحظ هنا يف األبيات الثالثة أن        

 ت هو حرف العطف املتمثل يف الواو، والرابط بني اجلمل واألبيامبتدأ وخرب مفردين واضحني

وصف جاء مرتابطا متتاليا حيمل ل توليد اجلمل، وامللفت لالنتباه يف هذا املثال أن الوالذي يسهّ 

لقي ، وهذا ما أراد الشاعر إيصاله للمتتها وأنوثتهاة ورقّ فق حول مجال احملبوبالت عميقة تتّ دال

لنياب  –اخلد ( ، كما أن اختيار املسند إليه يف اجلمل الثالثةمن خالل توظيف اجلمل االمسية

، مث يلي كل مسند مواطن اجلمال لدى املرأةكيز على الرت يلنا إىل براعة الشاعر يف حيُ  )العني –

   .سبةإليه وصف ليكمل اجلملة ويعطيها داللتها املنا

من أخرى تغري وكما أشرنا إليه سابقا فإن اجلملة االمسية قد يدخل عليها عناصر حنوية      

خة، ومثال ذلك قد تدخل على اجلملة االمسية أحد أدوات النسخ فتصبح مجلة منسو ، فحركا�ا

 : 07من القصيدة رقم 

 1»ِويْن الــصَّرَاْب ِغيَمـــْه ِاِديـــْر َأْجَفــــــانْ   ِويــــْن تْـــَعـــــلَّى   رَِّملْ َكاْن نَــِجْعَنا ِفي ال«

     .كان: الناسخ -

      .جنع: املبتدأ -

  .يف الرمل: اخلرب  -

 اجلملة من املاضي أصبحت) الرملجنعنا يف (على اجلملة االمسية  )كان(ا دخلت عندم      

 حيث أن اجلملة االمسية بعد دخول هذا الناسخ تغريّ ، للمتلقي إيصالهالشاعر  وهو ما أراد

وما نلمسه يف البنية العميقة هلذه ، عد تفيد الثبات واالستقرارزمنها من احلاضر إىل املاضي ومل تُ 

  .ب عندما كان النجع يف أ�ى صورهللماضي القري الكبري وشوقه اجلارف اجلملة حنني الشاعر

  : يقول ومن نفس القصيدة 
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 1»ِمــــنَّــــْه بِـــَقْت الــــرِّيــــْف ِغيـــْر أََمـــــــــاَرهْ   ـــــَوارَهْ ـــي الْـــــُكــــــــبِـــــِدي َسِعْيــــُهْم ِفــ«

   .يف الكوارة: اخلرب - سعي  : املبتدأ - )مبعىن أصبح ( بدي : الناسخ -

  : يف قول  الشاعر 08من القصيدة رقم وكذا   

   2»مْ ــــْحبَاْل َال َهَدْف ِمن ِغيْبَته َال َجاهُ     م   ــــــــــــــــــــــاهُ ــــــــــــــــــعَ ــــــــــان مْ ــــــــــــــكَ «

  .معاهم : اخلرب -)  هو(ضمري مسترت تقديره : املبتدأ – كان : الناسخ -

  : يف قول الشاعر 02من القصيدة رقم 

 3 »طُوْل اللِّيْل ْبِغْري ْهِجيَعــــــهْ   ــــــَرهْ ي بَاتَــــْت َحايْــــِعينِــــــــ«

  .حايرة: اخلرب -عيين   : املبتدأ -باتت    : الناسخ -

حيث أن النفي  ،معناها متاما فيتغّري أدوات النفي أحد وقد تدخل على اجلملة االمسية     

يف قول  08 القصيدة رقم جنده يفومثال ذلك ، 4»لغوي يُقصد به النقض واإلنكار  أسلوب«

  :أي شيء ينفع اإلنسان إذا جاء أجله وجودنافيا  الشاعر

اْد كَ ــــــــاْلعَ « هــــــــــــــــــــــــــاْم اْلعَ ــــْم أيَّ ـــــمَّْلهُ ـــــدَّ فَ     دَّ    5»َرهــَال ِدَواء َال ِغي عْ ـــــْوَال ُطْب يـَنـْ

ى الصورة الفنية اليت قامت على قد وظف الشاعر النفي يف هذا املثال لكي تتجلّ ف       

خلق و  ،إبراز املبالغة من جهة، وقد أسهم تكرار النفي يف ارقة الرتكيبية املخالفة لإلثباتاملف

  .مسة أسلوبية تركيبية واضحة أنه أضفى، عالوة على من جهة ثانيةحالة من التوتر يف الرتكيب 

  :يف قول الشاعر 05القصيدة رقم  من    
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 1»َيْشَقى َعْن ِسبَّاْي يُوِصْل َمْسُعـــوَده    ـوَدهبَــــلَّْغ َجمُْهـــَال ِمـــــْن َداْر ْجِميــــْل «

ضمري املبتدأ بصيغة جاء  حينما ،النافية) ما(ب  ويف صورة أخرى للجملة االمسية املنفية     

   :، ومثال ذلك)مانيش(اتصلت به الشني لتأكيد النفي و  )ما(وسبقته  )أنا(املتكلم املفرد 

 ارْ ْوَمانِيْش َعـْن بـَْرْق اْلَحـَفْز فَاْمطَ   ـَله نـَوَّايَـــــــــــــه  ـْش َع اللِّي ْمــــَحجِّ َمانِيـ

 مسند إليه) ين(املتكلم املفرد ، ضمري أداة نفيما : هذا املثال جند الرتكيب كالتايل يف      

 ما أنا متكلم على حمجلة نواية: كالتايل  ، وعليه فإن أصل اجلملةمتكلم: املسند حمذوف تقديره

والشني يف هلجة منطقة سوف ، ا أنا متكلم عن برق احلفز فامطارم: ويف الغصن الثاين للبيت

في اجلملة االمسية يف حالة ، فمسية أو اجلملة الفعليةجلملة االسواء يف اتعترب عالمة تأكيد النفي 

  و غائبا بشرط أن تسبقها ما النفياتصاهلا بالضمري املنفصل سواء كان متكلما أو خماطبا أ

ما (، ماهنش )ما حنن(ماناش  ،)ما هم(، مامهش )ما هو(ماهوش  ،)ما أنا(مانيش : مثل

   ) .ما أنت(، مانتاش )هن

وردت بكثرة يف اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة اجلملة االمسية  ميكننا القول إن وعموما       

 إسنادها أمناطها وفقا لتعدد صور ركين ، وقد تعددت خالل قصائد املدونةسوف من 

  .واملتمثلني يف املبتدأ واخلرب

الشعبيون يف توظيف اجلمل االمسية للتعبري عن أغراضهم وإبراز جتار�م  ن الشعراءتفنّ قد و      

، ويف الغالب محلت اجلمل االمسية من جهة ثانية للتأثري على املتلقني، و من جهةالشعرية 

 ي الداللة العامة للجملة االمسيةوه ،يف حاال�ا العاديةدالالت الثبوت واالستقرار واالستمرارية 

عاين تلك مل ادالال�ا وفق ن هذا يؤدي إىل تغيريفإعناصر حنوية أخرى عنها  أما يف حالة دخول

 دخليب عندما املاضي القري على حيث تدلكسب بذلك دالالت جديدة، ، فتالعناصر

فإن  عليها أدوات النفي تدخلعندما  أما، أخوا�اأو أحد ) كان(الناسخ املتمثل يف عليها 

  . معناها متاما للعكسغّري ذلك يُ 
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واليت وظفها وكما رأينا فإن املدونة اشتملت على العديد من النماذج للجملة االمسية،       

  .يف اجلدولكما هو مبني للشعراء للتعبري عن ما يلوج يف نفوسهم،  

  :واردة يف املدونةجدول يتضمن بعض اجلمل االمسية ال: 14جدول رقم  -

  المسند إليه  الجملة االسمية  س  ق

  )المبتدأ(

المسند 

  )الخبر(

  مالحظات

ه تَ جْ هلَِ ه وْ نَ زْ وَ  ادْ وَ لْ لِ   06  01

  هريَ بِ عْ تِ وْ 

َوْزنَه، هلَِْجَته 

  ْوتِْعِبريَه

  تعدد املبتدأ  لِْلَوادْ 

  در فماخلرب   ِلَساْن الشَِّعبْ   الش�اِعرْ   بْ عِ الشَّ  انْ سَ لِ  رْ اعِ الش�   10  01

  بسيطةمجلة   َغاِيل   التـُّرَاثْ   اِيل غَ  اثْ رَ التـُّ   17  01

  اخلرب شبه مجلة  َعاِجْبِين   اْلَمْلُحونْ   ِين بْ اجِ عَ  ونْ حُ لْ مَ الْ   17  01

  مجلة بسيطة  َسْرَولْ   الَقدْ   لْ وَ رْ سَ  دْ القَ   05  03

  اخلرب مجلة فعلية  َمنْ ِبْني النـِّزَاِيل   فـَرِْح الرَِّزمْ   اِيل زَ النـِّ  نيْ بِ  منَْ  مْ زَ الرِّ  حِ رْ فَـ   14  03

  مجلة بسيطة  زِيَنة  الِعِلمْ   ةينَ زِ  مْ لِ العِ   17  04

ة قَ ابْـ سَ  بْ احِ شَ  وفْ اجلُْ   12  05

  ةايَ رَّ جَ 

َشاِحْب َسابـَْقة   اجلُْوفْ 

  َجرَّايَة

  تعدد اخلرب

  مجلة بسيطة  بُوقـَْرُعونْ   اْخلَدْ   ونْ عُ رْ وقَـ بُ  دْ اخلَْ   16  05

  تعدد اخلرب  بِيض، ْقَصارْ   أَنـَْيابـَْها  ارْ صَ قْ وِ  يضْ ا بِ هَ ابْـ يَ نْـ أَ   12  06

  مجلة بسيطة  ُلكْ   ْلَسانـَْها  كْ ا لُ هَ انْـ سَ لْ   14  06

  اخلرب مجلة فعلية  طَاِحتْ   ْدُموِعي  تْ احِ ي طَ وعِ مُ دْ   08  08

 اتْ فَ  انْ كَ   لْ بَ ذْ يَ  دْ رِ وَ الْ   01  09

  هيعَ بِ رْ 

َيْذَبْل َكاْن   اْلَورِدْ 

  فَاْت ْربِيَعه

  اخلرب مجلة فعلية

  اخلرب شبه مجلة  َشاِغْلَنا  اْلَعَربْ جنَِْع   انَ لْ اغِ شَ  بْ رَ عَ الْ  عْ جنَِ   05  11

َربِّصْ   جنَِْع اْلَعَربْ   صْ بِّ رَ تْـ مِ  بْ رَ عَ الْ  عْ جنَِ   14  11   مجلة بسيطة  ِمتـْ

  اخلرب مجلة فعلية  ِيطَّْرِشقْ   الرَِّعدْ    قْ شِ رْ طَّ يِ  دْ عِ الرَّ    18  11

  اخلرب شبه مجلة  ِيشَّْلِهقْ   اْلَربِقْ    قْ هِ لْ شَّ يِ  قْ ربَِ الْ   18  11
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  قد تنوعت الكلم، فنجد أن صور توزيع عناصر ا بالنسبة لرتاكيب اجلمل االمسيةأم      

  .بمها إىل تركيب بسيط وتركيب مركّ سّ وميكن أن نق

  : نذكر التايلمن أمثلة الرتكيب البسيط يف اجلملة االمسية  *

  .)اسم مضاف إليه+ اسم مضاف +   اسم معرف(  :الشاعر لسان الشعب -

  .)اسم نكرة+ اسم معرف (  :لنياب فضه -

  .)ضمري مضاف إليه+ اسم مضاف+ اسم مضاف إليه+ اسم مضاف( :جنع العرب شاغلنا -

  .)اسم جمرور+ حرف جر + مضاف إليه  اسم+ اسم مضاف ( :جنع العرب يف روحه -

  .)فاعل ضمري مسترت+ فعل + اسم علم ( :الساسي رقد -

  .)فاعل ضمري مسترت+  فعل+ إليه  ضمري متصل مضاف+ اسم مضاف( :دموعي طاحت -

  :جلمل االمسيةالرتكيب املركب يف من أمثلة ا *

اسم + ظرف مكان + فعل + يه اسم مضاف إل +اسم مضاف (: فرح الرزم من بني النزايل -

  .)جمرور

 اسم+ فعل ماضي + أداة شرط + فعل + اسم معرف ( :الورد يذبل كان فات ربيعه -

  .)ضمري متصل مضاف إليه+ مضاف 

اسم مضاف  +اسم نكرة + اسم مضاف إليه + اسم مضاف : (جنع العرب مطانبة حيفانه -

  .)ضمري متصل مضاف إليه+ 

، حيث ميكن أن اإلسناد لتشمل أيضا ركن التكملة ى اجلملة االمسية ركنوقد تتعدّ       

الذي يعترب ) ركن التكملة(و ،يف بناء اجلملةلذي يعترب أساسيا وا، )كن اإلسنادر (مها إىل نقسّ 

ة للة لدالولكنه حيمل داللة مكمّ ، عليه دون إخالل يف املعىن ركنا ثانويا نستطيع االستغناء

  :منثل هلا مبا يليو العنصرين اإلسناديني، 
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  .العني سوده كي مثيل دوايا: ركن التكملة،  مثل+ ركن اإلسناد : اجلملة االمسية  -

  .العني سوده  ،)خرب(مسند ) + مبتدأ(إليه مسند : سنادركن اإل  -

  .،  العنياسم+ ال : )مبتدأ(مسند إليه   -

  .اسم نكرة،  سوده) : خرب(مسند   -

  .كي مثيل دوايا مضاف إليه،اسم + اسم مضاف + ركن حريف : ركن التكملة  -

اجلملة االمسية، وغالبا ما ع عناصر الكلم يف من خالل هذه األمثلة يتضح لنا تنوع توزي      

فقد ) اخلرب(التعريف أو باإلضافة، أما املسند  ) ال( ــــ بامسا معرفا إما ) املبتدأ(يكون املسند إليه 

، ويعكس هذا التنوع قدرة الشعراء الشعبيني وشبه اجلملة واجلملة الفعلية النكرة تنوع بني االسم

 كيب اجلملة وعناصرها اإلسناديةاإلخالل برت مبنطقة سوف على النظم وفق قواعد النحو دون 

ملعىن وفق رغبتهم للمتلقي من مهم الكبري يف الرتاكيب مبا يسمح هلم بإيصال اوبالتايل حتكّ 

  .مالية على الرتاكيب من جهة ثانية، وإضفاء عنصر اجلجهة

، وعن عدل عن الذكر إىل احلذفيُ ، فاالمسية لعوارض يف الرتكيبض اجلملة وقد تتعرّ        

، والشرط األساسي يف جواز قدمي والتأخري، وعن الرتكيب األصلي إىل التاإلظهار إىل اإلضمار

، فال يتم احلذف إال مع ق الفائدةالعدول عن أصل من هذه األصول هو أن يُؤمن اللبس فتتحقّ 

املعىن  ، وال التقدمي والتأخري إال مع وضوحون اإلضمار إال عند وجود املفّسروجود دليل وال يك

  .لعوارض حتمل دالالت جديدة للجملة، وكل هذه اوحيث ال تكون الرتبة واجبة احلفظ

اغها ضت هلذه العوارض اليت استسواجلملة االمسية يف اخلطاب الشعري الشعيب تعرّ       

أ�م مل يدركوا أحكامها  ، على الرغم من أنه يرّجحشعبيون وأدركوا أغراضها البالغيةالشعراء ال

 لغوية جنّبتهم الوقوع يف األخطاء، ولكن سليقتهم يف التعبري والرتكيب ومرجعيتهم الالنحوية

، وجندهم جوازا ويت جيب فيها احلذف وجوبا أاملبتدأ أو اخلرب يف املواطن ال فنجدهم حيذفون

ل عارض من هذه العوارض تتأّتى ، وكاليت جيب فيها التقدمياملواطن  اخلرب عن املبتدأ يف يقّدمون
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إىل ، وسنأيت هنا  إيصال املعىن املراد للمستمعنيمنه فوائد وأغراض بالغية تساعد الشعراء يف

  .ذكر احلذف والتقدمي والتأخري

، حيث حول اإلسقاط والقطع لغةأهم معاين احلذف تدور  :الحذف في الجملة االسمية -

واحلذافة ما حذف من الشيء ، حذفا، قطعه من طرفهشيء حتذفه حذف ال« :ابن منظور يقول

 إن كان أصله يف ا حيذفون الكلمنه ممّ اعلم أ « :سيبويه، أما اصطالحا فيقول 1»فطرحه 

أن  ء عن الشيء الذي أصله يف كالمهم، ويستغنون بالشيالكالم غري ذلك وحيذفون ويعوضون

فت العرب اجلملة واملفرد وقد حذ«: ابن جني ل، بينما يقو 2»..عمل حىت يصري ساقطا يست

، وليست شيء من ذلك إال عن دليل وإال كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب يف واحلركة

  .دل على احلذف وهو أهم شروط احلذففقان على ضرورة وجود قرينة ت، فهما يتّ 3»معرفته 

مواضع وبالشروط  ةوبالعودة للمدونة جند أن عارض احلذف يف اجلملة االمسية ورد يف عدّ       

حو ويل أمهية كبرية للنيُ على أن اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة سوف  املطلوبة وهو ما يدلّ 

ق ا الشك فيه أن احلذف يف اخلطاب الشعري الشعيب حيقّ ، وممّ مثله يف ذلك مثل الشعر الفصيح

  .ب اإلطنابمتها التخفيف وجتنّ  مقدّ يأيت يفجمموعة من األغراض البالغية 

  : 05كر قول الشاعر يف القصيدة رقم من أمثلة حذف املبتدأ يف املدونة نذ و    

  4»ْوَحـــــارِْم ِمَناْم اللِّيــــــــْل ِم لَّْشـــــــَفـــــــــــارْ       ِولِْعبَـــــــــــــاْد ْرَوايَـــــــــــــا َمْغبُــــــوْب ظَاِمــــــي«

، ولكن )أنا مغبوب ضامي(حمذوفا، حيث أن أصل الكالم يف هذا البيت جاء املبتدأ       

ال املبتدأ إذا كان معروفا ومعلوما ف حذففيهذه احلالة ما حتدث كثريا و ، )أنا(ذف املبتدأ حُ 

                                                           
  .)ح ذ ف(، مادة 1، م س، جلسان العربابن منظور،  - 1
، 1، جم1988، 3، طمصر القاهرة،، اجلاحني، دار عبد السالم هارون: ، تحالكتابعمرو بن عثمان سيبويه،  - 2

  .24،25ص
  .360ص  ،2،  م س، ج الخصائصابن جين،  - 3
  .23، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 4
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وذلك يستدعي التدبري والرتكيز  ،أبلغ من ذكره للفت االنتباه حيث يكون حذفه ،حاجة لذكره

وقد تعدد اخلرب يف هذا  ،يف البنية العميقة املضمرة احاضر من حيث الذكر و  افهو يكون غائب

  .دون أي رابط بينهما ) مغبوب، ضامي(املثال 

  : يف قول الشاعر 09ومن أمثلته أيضا يف القصيدة رقم    

  1»ْب ــــــــرِيـــــاة غْ ــــاْحلَيَ ْش ِيف ــــَعايِ  ارْ ــــُمْحتَ   ْب    ــــــصُ ــــْرَها تْ ـــــوِين ِمطَ ــــيُ ـــــِوعْ  اقْ ـــــْشتَ ـــمُ «

 )أنا حمتار -أنا مشتاق (، فأصل اجلملتني )أنا(هنا جند املبتدأ حمذوف وتقديره أيضا    

  .حلذف أيضا جاء ألن املبتدأ معلوموا

 ان شريطة توّفر قرينة دالّة عليهفيكون جائزا يف بعض األحي) اخلرب(املسند أما حذف       

  وأمهها التخفيف وجتنب اإلطنابمن األغراض البالغية  لتحقيق غرضأيضا ويكون حذفه 

  .يف مجلة سابقة وبالتايل يتم حذفهفقد يكون اخلرب مذكورا آنفا 

  :قول الشاعر، يف 08يف املدونة من القصيدة رقم  ومن أمثلة حذف اخلرب   

  َره ــــــــــِحيــــا والْ ــــَڤــــلَّى الشِّ ــــــة خَ ــــولِْلَعايـْلَ     دَّه   ــــــــْد يَا َمِشْطَرْه ِيف اْلمَ ـَڤَكسَّْل رِ ــــاِتْ «

اْد كَ ــــــــاْلعَ  ْلهُ ـــــدَّ هــــــــــــــــــــــــــاْم اْلعَ ــــْم أيَّ ـــــمَّ فَ     دَّ    2»َرهــْع َال ِدَواء َال ِغيـــــْوَال ُطْب يـَنـْ

ال دواء ينفع ال (جاء اخلرب حمذوفا، حيث أن أصل الكالم ) غريهال دواء ال (يف مجلة       

اخلرب معروف ، وسبب احلذف هنا أن تقديره مجلة فعليه جاءت حمذوفة، فاخلرب هنا )غريه ينفع

وهذا احلذف  ،)ينفع ال طب(ما قبله حيث دّل عليه ويُفهم من خالل سياق اجلملة،  ومعلوم

وجاء احلذف بغرض  ،عليها خبرب اجلملة املعطوف االكتفاء، أي جائز لداللة ما قبله عليه

  .اإلطنابالتكرار و التخفيف وجتنب 

                                                           
  .119، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعرهبن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،  - 1

 .130، م س، صمن روائع الشاعر الشعبي علي عنادبن علي حممد الصاحل،  - 2
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أن حذف  ومن خالل املدونة وامللفت لالنتباه يف اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة سوف      

 كثر للتأكيداخلرب يكون ذكره أ أنّ ب ذلك وقد نُفّسراملبتدأ ورد أكثر من حذف اخلرب، 

يكون ينما املبتدأ ب، وبالتايل ذكره أفضل من حذفهاملعىن يف كثري من األحيان، والستكمال 

  .ر يف الرتكيب أو إخالل يف املعىنإىل حذفه دون ضر  احلذف، فيُلجأ معلوما يف حالة

األصل يف اجلملة االمسية أن يكون اخلرب متأخرا  :قديم والتأخير في الجملة االسميةالت -   

 إذا مل يكن هناك ضرر على املعىن ون تقدمي اخلرب، ولكن أجاز النحويّ له البعد املبتدأ ومكمّ 

  : يف قولهيف األلفية لذلك  ابن مالكوقد أشار 

   1»واألصل يف األخبار أن تأخرا      وجّوزوا التقدمي إذ ال ضررا«                  

، وهو من أكثر املألوف للجملةعلى النمط العادي التقدمي والتأخري احنرافا وعدوال  عدّ يُ و        

أي إعادة ، كننا تقدمي الكلمات أو تأخريهاحيث أنه ميُ  ،مباحث الرتكيب حتقيقا لالنزياح

  .املعىن املراد يف كل مرّةتغيري ترتيبها دون 

اسن باب كثري الفوائد جم احمل «، فهو النحوي العريب إىل هذه املسألة وقد أشار الدرس        

، وال تزال ترى لطيفه إىلبك   لك عن بديعه ويفضييزال يفّرت  بعيد الغاية الواسع التصرف 

ظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن ، مث تنرا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعهشع

مي والتأخري يف اجلملة قد، وبالتايل فإن الت2» إىل مكانل اللفظ من مكان وِّ ّدم فيه شيء وحُ قُ 

  .لمس فيه جانبا مجاليا يف الرتكيب، بل أننا نحنويا وبالغيا فقطال حيمل جانبا االمسية 

مد الشعراء الشعبيون ، فقد عَ ري يف اجلملة االمسية يف املدونةوجند عارض التقدمي والتأخ      

اظ على إيقاع ، وللحفألغراض بالغية من جهةيف بعض املواطن لى املبتدأ إىل تقدمي اخلرب ع

  .الشعر من جهة ثانية

                                                           
 .55م، ص 2013، 1، مج 1، مكتبة الرشد، الرياض، طشرح ألفية ابن مالكحممد بن صاحل العثيمني،  - 1
 .106ص، ،  م سدالئل اإلعجازاجلرجاين،  القاهرعبد  - 2
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  : ، يف قول الشاعر01ة تقدمي اخلرب من القصيدة رقم ومن أمثل       

  

  .مؤخر ) 3+2+1(  مبتدأ: وزنة، هلجته، تعبريه -     خرب مقدم: للواد -

، ويف مثل هذه احلالة غالبا ما )جار وجمرور(ل نالحظ أن اخلرب جاء شبه مجلة يف هذا املثا      

، ومن خالل هذا الشاعر يف هذا عن النمط املألوف ، وقد عدلما واملبتدأ مؤخرايأيت اخلرب مقدّ 

  .زياح سعى إىل التأثري عن املتلقي، وقد جاء التقدمي هنا وجوبااالن

ملة االمسية قابال ، ويف هذه احلالة يكون ترتيب اجليكون تقدمي اخلرب جوازا ال وجوباوقد      

، كأن يسعى إىل إبراز يقصده الشاعربالغيا ق التقدمي يف هذه احلالة غرضا وحيقّ ، لكال احلالتني

القصيدة  نومن أمثلته يف املدونة م، لهاخلرب وإعطائه مركز الصدارة ألمهيته وللفت انتباه املتلقي 

  :يف قول الشاعر 12رقم 

 2»اهْ اهللا ِاِمتْ ْمنَ وانـُْتْم تـَْعطُو فَاْحتَه   اهْ نَا ُنْشِهْر ِبْسمَ   ُدوَمه حممودْ  بن ـَوَّالْ ڤَمْرُحوْم الـ«

  .ـَوَّالْ ڤالـ: املبتدأ املؤخر -    مرحوم: اخلرب املقدم -

الل منحه يد عليه من خالشاعر يف التأكملة وذلك رغبة من ه اجلذما يف هدّ جاء اخلرب مق     

املواعظ م فيها جمموعة من يف ختام قصيدته اليت قدّ لنفسه بالرمحة  ، فهو يدعوصدارة اجلملة

ى شكل خالصة لتجاربه يف ، فكانت عبارة عن وصّية منه علنيوالنصائح واإلرشادات للمتلق

معىن اجلملة  لىل أي ضرر عيشكّ ، وهنا جاز تقدمي اخلرب ألنه ال )نوصيكم يا خاويت(احلياة 

  .إلبرازه) مرحوم(وقد تعّمد الشاعر تقدمي اخلرب 

                                                           
1
 .120، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعره محادي حممد نافع، بن علي حممد الصاحل، - 

، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي، الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محدة،  - 2

  .134ص

 1»ـهــــــــــول ْزَمـــــانـــــــتـُرَاثـَْنا َمــــــــْعُروْف طُ   ــــَرهِهْجتَـــــــْه ْوتِْعِبيــه ْولَ لِْلــَواْد َوْزنَـــ«
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ضح لنا أن اجلملة االمسية من خالل ما سبق ذكره اتّ يف ختام حديثنا عن اجلملة االمسية و       

ع ، وذلك وفقا لتنوّ صور وأمناط عديدة يف اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة سوف وردت يف

على قدرة الشعراء الشعبيني يف تطويع  يدلّ  ع يف الرتاكيبالتنوّ  ، وهذاواملسند إليهاملسند تركيب 

امتالكهم امليزة األسلوبية اليت جتعلهم من الشعراء كذا و ، يصبون إليه ما وحيّققمبا خيدمهم اللغة 

ا ال شك فيه أن اختالف الرتاكيب ، وممّ التعامل مع صيغ وأشكال الرتاكيب املبدعني يف

  .يمة داللية للخطاب الشعري الشعيبُيضفي ميزة مجالية وقيف اجلملة االمسية عها وتنوّ 

  : ملة الفعليةالج - 2-  2-1

ب من فعل مجلة ترتكّ  فكلّ  «، اليت تبدأ بفعل وتشمل فاعال اجلملة اجلملة الفعلية هي

د صور عدّ ت، وقد تملة الفعلية من مسند ومسند إليهف اجلتتألّ ، و 1»وفاعل تسمى مجلة فعلية 

عال أو نائب فاعل أو شبه فاعل أو شبه نائب فاعل أو فاسند إليه حيث ميكن أن يكون امل

اسم مرفوع مسند إليه يف عمدة اجلملة يأيت بعد  « هوالتعريف اجلامع للفاعل و اسم مفعول، 

اسم ، اسم صريح معرب: ، وأنواع الفاعلوم يكون هو املسند يف هذه العمدةفعل تام معل

  .2 » مبين، ضمري بارز، ضمري مسترت، مؤول بالصريحصريح 

 علــى احلــدث مقرتنــا بــالزمن دلّ  مــا «: وهــو، )الفعــل(هــو فاجلملــة الفعليــة  يفاملســند أمــا 

علــى حــدث وقــع وانتهــى، واملضــارع  املاضــي وهـو مــا دلّ : وينقسـم باعتبــار زمنــه إىل ثالثــة أقســام

ع ويتنــوّ ، 3»وهــو حــدث حاضــر أو مســتقبل، واألمــر وهــو حــدث مطلــوب إيقاعــه اآلن أو غــدا 

  .ركبةاملبسيطة و ال فعل بني املاضي واملضارع واألمر، كما تتنوع اجلملة الفعلية بنيال

يف  ت اليت حتملهاواجلملة الفعلية يف اخلطاب الشعري الشعيب حتمل نفس الدالال

ف الشعراء الشعبيون اجلمل ، وقد وظّ واملعىن املبىنوهي ال ختتلف من حيث ، اخلطاب الفصيح
                                                           

 .41، صم1983دار املعارف، دط،  ،النحو الواضح في قواعد اللغة العربيةعلي اجلازم ومصطفى أمني،  - 1
، 1، طسوريا، دمشق، ا�مع العلمي العريب، حممد �جة البيطار: تح ،أسرار العربيةأبو الربكات األنباري،  - 2

 .77م، ص1995
  .174،175ص، م س ،معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مسري جنيب اللبديحممد  - 3
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رية إبراز جتربتهم الشع مننهم الفعلية يف قصائدهم بشكل واسع يدّل يف األساس على متكّ 

على  ، أما يف اجلانب الداليل فإن اجلملة الفعلية غالبا ما تدلّ والتعبري عنها من خالل اللغة

  .د، وهذا ما يريد الشعراء إضفاءهوالتجدّ احلركة واحليوية والنشاط 

، حيث مسيةوبالعودة للمدونة املختارة جند اجلملة الفعلية حتتل مكانة موازية للجملة اال

، وقد يكون ضمرصرّح بالفاعل أو يُ ، فقد يُ ستخدموها يف تراكيبهم يف عدة صورأن الشعراء ا

، وقد يتعّدى الفعل فيكون الزما ال حيتاج مفعوال به الفعل بفاعلهستغين قد يَ و ، صالضمريا متّ 

  :الفعلية يف املدونة نذكر التايل ومن أمثلة اجلمل، يايستوجب مفعوال به فيكون متعدّ لفاعله 

  اجلملة املاضوية اليت تبدأ بفعل ماضي دّل على وقوع حدث يف زمن سابق :أوال* 

  : يف قول الشاعر 02من القصيدة رقم ومثال ذلك 

    

  

  .جرايره: املفعول به -    الريح: علالفا -   غّىب : الفعل -

يا متعدّ ) املسند(حيث جاء الفعل ، علية يف هذا املثال واضحة وبسيطةجاءت اجلملة الف      

ترتيب الكلم  وجاء، كلمة صرحية) إليهاملسند (عل  ، كما جاء الفاوهو ما استوجب مفعوال به

، فجاء الفعل يف البداية مث تاله رته الطبيعية دون تقدمي أو تأخرييف هذه اجلملة منطقيا يف صو 

  .جاء املفعول به متأخرا يف اجلملةالفاعل فيما 

، إذ عّرب الشاعر هنا عن حسرته ملة حلدث وقع يف زمن سابقعام للجوقد جاء املعىن ال      

مكا�م  به عن ستدلّ وأمله بعد فراقه حملبوبته اليت رحلت عن ديارها رفقة أهلها ومل يعد هلم أثر يُ 

  .ألن الريح مسح كل آثارهم

  : يف قول الشاعر 11من القصيدة رقم     

                                                           
  .89، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 1

  1»َمْهُمـــــوَده ُوْبَالْد ْوِسيَعـــــــــه  ــــَرهــــــــــْح ْجَرايْــــــَغـــبَّى الرِّيـ«
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  1»هــــــــــــــــَبانـــو بِيـــرَّعُ ــــــــانُوت ِيْغِشي شَ ــــحَ      هــــــــــافــَرْد أريَ  يْ ــــالحَ ون ـــــــت عيـــــهسَّ «

، لتكتمل )عيون احلي(واكتفى بفاعله ) هست(فعل يف هذه اجلملة ماضيا الزما جاء ال     

  .اجلملة هنا دون احلاجة ملفعول به

، ومثال دل على حدث يف الزمن احلاضرية اليت تبدأ بفعل مضارع ياجلملة املضارع: ثانيا*     

  : يف قول الشاعر 12ذلك من القصيدة رقم 

اَمــــڤ  ـنْ ْسعى اخلري َمايْدرِيْه ْمِنيالَواحد يَ «  2»اهْ ه وبَابَ ِيْرِبْحَها الِّي طَاْع َواِلْدتَ   ـــه ِوْورَاهْ ـُدَّ

  ) .اهلاء(ضمري متصل : املفعول به -  )اللي(االسم املوصول : الفاعل  -  يربح: الفعل -

و ، أما الفعل فهواملفعول به ضمريا متصال )اللي(مسا موصوال ايف هذه اجلملة جاء الفاعل       

  .مضارع متعدي احتاج ملفعول به

  :يف قول الشاعر 05من القصيدة رقم      

 وِاْحلَاْرَمــــه تـَْغـــِدي َعِليْك َاْجَهـــــــــــــارْ  وَاليَـــــــــا   ا َجمُْمــــوْل ِمْن مُ ـَڤـــْثِر الشِّ ُكـ«

يَـــــ تِْنــــَزاْح ِفي ْخـــــطُوْط الْـــَعَفا  3»ِويـــْن اْوَعـــارْ  لْ تـَْفَلى َغرِيْق الرَّمِ وْ  ه   َفالَّ

  :اجلملة األوىل

   .يف خطوط العفى: املفعول به –   )هي(ضمري مسترت تقديره : الفاعل - تنزاح  : الفعل -

  :واجلملة الثانية

  )هي(ضمري مسترت تقديره : الفاعل –تفلى: الفعل -

  .غريق الرمل: املفعول به – 

                                                           
  .96، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 1
، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي، الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محدة،  - 2

  .134ص

3
  .23، م س، صديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 
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  : يف قول الشاعر 04من القصيدة رقم ، ومثال ذلك مجلة األمر واليت تبدأ بفعل أمر : ثالثا* 

 ْت  ــــا ِترَِكْت ِوْختَلِّيــوِاْكتُــــــْب َعَلى مَ   ــى َمــــــــا رِيـــــــــــــــْت  ـــــــــــاْكـــــُتْب َعـــــلَـــــ« 

 ـهْ ــوِاْكُتْب َعلَــــى َخبَنُــــوْق بِْنـــَواِويَشــــ  وِاْكُتْب ْولِيِدي َع اجلَِّمْل وِاْلِبيـتْ 

 1»هتِــــْت ِشَجْر اْهلِيَشـاْلَمِثْمــــَرة ْونـَبْ َع   وِاْكُتْب َعَلى َأْصِلْك ْمِنْني بْــــِديتْ 

، وقد وظف الشاعر فعل األمر يف بداية كل مجلة) اكتب(نالحظ هنا تكرار فعل األمر       

، وذلك كري اجليل احلايل بأصله وتقاليدهنة متمثلة يف تذ لداللة معيّ ا جمازي� يف هذه اجلملة 

، ونلمح يف البنية العميقة نوعا من بكل تفاصيلها ك احلقبة من الزمنباستحضار خصائص تل

  .ق الذي يعرتي الشاعر لتلك األياماحلنني والشو 

  : ويف نفس القصيدة يقول الشاعر    

 فِــــــــــــــي ُدوَّارْ وِاْرُسْم بـُيُــــــوْت ْشَعـــــــْر   اْرُســـــْم ألْـــــــــَواْن أْزَهـــــــــــــــــــــــــــــــــارْ  «

 وِاْرُسْم ِمجَـــــْل ْورَاْحلَــــــة ِولْــــوِيَشــــــــــهْ   وِاْرُســـــْم ِشـــــَواِيْل َمــــادَّه وِاْعَشـــــــاْر  

   2»ـْه ِبْكَشاِكيَشــــــ َوادْ وِاْرُســــــْم ِجبَــــــْل وْ   وِاْرُسْم َحِشيــــْش ْربِيـــــْع بِالنُّـــــــــــــوَّارْ 

، ففي كل غصن من ملتتابعة واليت جاءت بصيغة األمريف هذا املثال نالحظ اجلمل ا       

 )والوا(ل يف حبرف العطف املتمثاألغصان الستة مجلة جديدة معطوفة على اجلملة األوىل 

  .وتفاصيلهايه معامل حياة البادية م وصفا دقيقا للمستمع ُيربز فوالشاعر هنا يقدّ 

 لما رأينا ذلك يف اجلملة االمسيةوقد تدخل على اجلملة الفعلية أداة النفي فتغّري معناها مث      

  :يف قول الشاعر 08من القصيدة رقم ومن أمثلة النفي يف اجلملة الفعلية 

  3 »َداَدهـاْم عْ ــأَيَّ ابَه ـِفيِدْش ْحسَ يِ َما وْ   َداَده    ـــــــــــــــــــــــــــــْه حْ ــــيــْي لِ ـــــل شَ ـــــكُ « 

                                                           
، 2019مارس  18مبنزله ببلدية البياضة والية الوادي، يوم االثنني ، تسجيل أشعارهالشاعر شوشاين حممد اجليالين،  - 1

  .)مقابلة شخصية(

  .نفسه - 2
  .130، م س، صمن روائع الشاعر الشعبي علي عنادبن علي حممد الصاحل،  - 3
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  .حسابه: الفاعل -  يفيدش: يفيد، والشني لتأكيد النفي: الفعل - ما : أداة النفي - 

 ، وقد اتصلت الشني)ما(ثال منفية بأداة نفي متمثلة يف جاءت اجلملة الفعلية يف هذا امل     

 كثرة يف الشعر الشعيب مبنطقة سوفموجودة ب، وهذه الصورة بالفعل للداللة على تأكيد النفي

، والشاعر هنا ينفي أن يفيد ا يتصل بالفعل للداللة على النفيحيث أن حرف الشني دائما م

، مبعىن أن األجل إذا جاء للمرء فال ينفع معه الشيء إذا حضر أجله وجاءت �ايتهحساب 

  .شيء مهما كان

   :يف قول الشاعر 09من القصيدة رقم      

   1»ْحِين اْلَعَرْب ِعْدنَا اْلِكِذْب أْكبَـْر ِعيبْ   ِذْب      ــَال ِنكْ ْد وْ ـْظ َعَلى اْلَعاهِ ـــْحنَافِ «

  .)حنن(ضمري مسترت تقديره : الفاعل -  نكذب: الفعل -  ال: أداة النفي -

ميدح قومه وينفي عنهم صفة فالشاعر يف هذا املثال استعمل النفي لتحقيق غرضه، فهو      

حيافظون على عهودهم ويعتربون الكذب  اليت يعتربها عيبا كبريا، وقد أشار إىل أن قومهالكذب 

  .صفة ذميمة يف املرء

  : يف قول الشاعر 03من القصيدة رقم     

  2»رْ ـــنَّه ُدَوايِ ــْبطان عـِكما َعْس قُ     رْ ــــــَمايِ ِـ ڤـوَحْط الْ     ديـَها ِلْمِغي اْزرِكـح حلَْ ـوَال ِيْربَ «

   ال: أداة النفي -

   .)الذي حازرك(حلازرك : الفاعل -  يربح: الفعل -

، مع توضيح املسند شواهد للجملة الفعلية يف املدونةويف اجلدول التايل ندرج بعض ال       

  .واملسند إليه واملفعول به إن وجد

                                                           
1
  .120، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعره محادي حممد نافع، بن علي حممد الصاحل، - 

 .113، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 2
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  :الفعلية الواردة يف املدونةجلمل جدول يتضمن جمموعة من ا: 15 جدول رقم -

المسند   الجملة الفعلية  س  ق

  )الفعل(

  ند إليه المس

  )الفاعل(

  المفعول به

  أقـَْواْل اْجلِيلْ   )أنت(ضمري مسترت   ُحتِْفظْ   يلْ اجلِْ  الْ وَ أقْـ  ظْ فِ حتُْ   03  01

  )اهلاء(ضمري متصل   مجهوره  يفهم  يفهمه مجهوره  08  01

  )اهلاء(ضمري متصل   السَّاِمعْ   ِيْسَتِقْبلَ   عْ امِ السَّ  هْ لَ بْـ قِ تَ سْ يِ   08  01

  )اهلاء(ضمري متصل   )النون(ضمري متصل   يَ قِ لَ   اهْ ينَ قِ لْ   20  01

  ْجرَايـَْرهْ   الرِّيحْ   َغىبَّ   هْ رَ ايْـ رَ جْ  يحْ  الرِّ ىبَّ غَ   03  02

  )اهلاء(ضمري متصل   )التاء(ضمري متصل   عَ بَّ تَـ   هْ تَ عْ بـَّ تَـ   04  02

  /////  )التاء(ضمري متصل   تعّذب  تْ بِ ذَّ عَ تْـ   03  03

  ابهوَ صُ   )هو(ضمري مسترت   ّيعضَ   هابَ وَ صُ  عْ يَّ ضَ   03  03

  ويلاحلُْ   )هي(ضمري مسترت   تْ سِ بْ لِ   وِيل احلُْ  تْ سِ بْ لِ   20  03

  ىحَ رَ   )أنت(ضمري مسترت   رسماُ   ىحَ م رَ رسُ اُ   07  04

  ايضَ عَ   )هو(ضمري مسترت   ّرديبْـ   ايْ ضَ عَ  دْ رِّ بَـ يْـ   02  05

  ةيَّ عِ السِّ   )هي(ضمري مسترت   دْ رُ تْـ   ةيَّ عِ السِّ  دْ رُ تْـ   12  05

  ورغليلفظ كُ   )هو(ضمري مسترت   ترجماِ   يلِ غْ ورُ كُ   ظْ فِ م لَ جِ رْ تَـ اِ   03  06

  يفج الرِّ جنَ   )التاء(ضمري متصل   ركِّ فَ تْـ   يفع الرِّ جنَ  تْ رِ كَّ فَ تْـ   01  07

  اهَ وْ غِ لَ   )هي(ضمري مسترت   دْ �ِ اِ   اهَ وْ غِ لَ  دْ �ِْ اِ   16  07

  وبهنُ ذْ   اهللا  فرغْ يِ   ه اهللاوبَ نُ ذْ  رْ فِ غْ يِ   04  08

  ارةرب احلَ عَ   )هو(ضمري مسترت   ارقفَ   ةارَ احلَ  بْ رَ عَ  قْ ارَ فَ   14  08

  )هم(ضمري متصل   )التاء(ضمري متصل   دّعوَ   مْ هُ تْـ عِ دَّ وَ   14  10

  //////  ون احلييُ عْ   ّستهَ   يْ احلَْ  ونْ يُ عْ  تْ سَّ هَ   04  11

  ام السعيجنَْ   )هو(ضمري مسترت   ّلفخَ   يْ عِ السَّ  امْ جنَْ  فْ لَّ خَ   28  11

  )اهلاء(ضمري متصل   )ه(ضمري مسترت   حْ بَ رْ يِ   اهَ ِحبْ رْ يِ   09  12

  ياهمْ لِ   )هو(ضمري مسترت   ّبلسَ يْ   اهْ يَ مْ لِ  لْ بِّ سَ يْ   13  12
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م املفعول به قد يتقدّ  للجملة الفعلية يف صورة أخرىو  :التقديم والتأخير في الجملة الفعلية -

من القصيدة ، ومثال ذلك رات دون إخالل يف معىن اجلملةلعّدة أسباب ومربّ عن الفاعل 

  : يف قول الشاعر 01رقم

لَــــــه السَّاِمْع ِمجِيْل الصُّـــــوَره      يَِفــــــْهَمـــــــه ُجــــــْمُهــــــــــــــــــــــــــورَه«   1»ْوِيْسَتِقبـْ

  .)هاء(الضمري املتصل : املفعول به  -   مجهوره: الفاعل -  يفهم :الفعل -

يف هذه اجلملة ، ومبا أن املفعول به )يفهم اجلمهور الشعر(هذه اجلملة  وأصل الكالم يف      

  . بالفعل استوجب تقدمه عن الفاعلضمريا متصالجاء 

  : يف قول الشاعر 12ايل من القصيدة ونفس األمر يف املثال الت    

اَمــڤ  ْسعى اخلري َمايْدرِيْه ْمِننيْ الَواحد يَ «  2»اهْ ـْدَته وبَابَـِيْرِبْحَها الِّي طَاْع َوالِ   ه ِوْورَاهْ ـُدَّ

  .)اهلاء(الضمري املتصل بالفعل : ، املفعول به)الذي(ايل : يربح، الفاعل: الفعل  

متصال بالفعل، فأصل  فعول به جاء ضمريا، ألن املم املفعول به عن الفاعلفهنا تقدّ       

  ) .وة اخلري الذي أطاع والدته وأباهيربح دع: (الكالم

  : يف قول الشاعر ومثال ذلك) جوازا(اختياريا م املفعول به عن الفاعل تقدُّ  وقد يكون

  3»َرهـــــــــــطْ ِخيـــــبَاسِ وبَْه اهللا ـــِفْر ْذنُ ـــغْ ــْويِ     ه  ــــَالْك ْخَالصَ ــــوِجد سِ ــــــه ْويُ ــــاهللا يَرِمحَْ «

  .ذنوبه: املفعول به  -)    اهللا( لفظ اجلاللة :الفاعل -يغفر   : الفعل -

                                                           
  .121، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعره محادي حممد نافع، بن علي حممد الصاحل، - 1

، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي، الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محدة،  - 2

  .134ص

  
  .130، م س، صمن روائع الشاعر الشعبي علي عنادبن علي حممد الصاحل،  - 3
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تفاديا للثقل  ، لكن جاء تقدمي املفعول به عن الفاعل جوازا)غفر اهللا ذنوبهي(وأصل اجلملة      

، إذ يطلب الشاعر من اهللا عز يعود على الفقيد) اهلاء(يف اجلرس املوسيقي، والضمري املتصل 

     .ة الفعلية هنا مستوفية العناصر، وقد جاءت اجلمليغفر ذنوب صديقه املتوىفوجل أن 

 لى اجلملة االمسيةوبالنسبة لتوزيع عناصر الكلم يف اجلملة الفعلية فينطبق عليه ما ذكرناه ع

  :بسيط نذكرع بني الرتكيب البسيط واملرّكب، فمن أمثلة الرتكيب الحيث تتنوّ 

  ) .)فاعل(اسم +  )مفعول به(ضمري متصل + فعل مضارع (يستقبله السامع  -

  ) .)مفعول به(ضمري متصل + فعل ماضي (تكّدرت  -

  .)اسم مضاف إليه+  )فاعل(اسم مضاف + فعل ماضي ( هّست عيون احلي  - 

  :ب نذكرومن أمثلة الرتكيب املركّ 

فعل + اسم موصول + حرف + فاعل ضمري مسترت + فعل مضارع (اعّرب على اللي صاريل  -

  .)ياء املتكلم+ حرف جر + ماضي 

+ فعل ماضي +  جر حرف+ اسم نكرة + فعل مضارع (يوصل قدا من بعثلي جوابه  -

  .)مضاف إليه ضمري متصل+ مضاف اسم +  ياء املتكلم+ جر حرف 

 ضمري متصل+  ) فاعل(مضاف اسم + فعل ماضي (ـه  اْلِمغَـاِدْر َضايَـــ ـْل َدْمُهْم ِبنيْ َمحَــ -

   .)اسم نكرة+ اسم معرف + ضرف مكان  +مضاف إليه 

يها االمسية والفعلية ميكننا أن نؤكد أن اجلملة يف ختام حديثنا عن اجلملة اخلربية بشقّ       

، واليت الشعري الشعيب مبنطقة سوفاخلطاب اخلربية تعترب أحد السمات األسلوبية البارزة يف 

 دةكما أن لكل مجلة دالالت حمدّ ،  من أسلوب الشعراء ميكننا من خالهلا حتديد جانب مهم

، بينما اجلمل دوام واالستقرار والثبات وعدم التجدّ تفيد دالالت الدّ غالبا ما فاجلملة االمسية 

ض ، كما أن اجلملة اخلربية قد تتعرّ ال يف األوضاع واألحو د والتغّري الفعلية تفيد دالالت التجدّ 

  .ا أو حيذف أحد ركنيها اإلسناديني تركيبه، فيتغّري لعوارض يف الرتكيب
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  : الجملة اإلنشائية – 2 – 2

اجلملة  «اجلملة اإلنشائية هي ، وبالتايل فإن اء كالم ال حيتمل الصدق أو الكذباإلنش

لذاته، وال يصّح أن يقال لقائلها إنه و�ا ال بالصدق وال بالكذب اليت ال يصح وصف مضم

إنشاء طليب : ينقسم إىل قسمني اثننيجنده ة العربية ، واإلنشاء يف اللغ1»صادق أو كاذب

، أما غري ستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلبالطليب هو ما يَ اإلنشاء ف، وإنشاء غري طليب

  .الطليب فهو ما ال يستلزم مطلوبا غري حاصل وقت الطلب

وقت يف الوقوع شيء مل يكن حاصال الطليب هو الذي نطلب من خالله اإلنشاء أي أن 

مثل  ن طلبا، أما غري الطليب فال يتضمّ ل األمر والنهي واالستفهام وغريه، مثالذي نطلبه فيه

كما وجب أن نشري إىل أن اإلنشاء بشقيه ميكن أن خيرج عن معانيه   ،ب والقسم وغريهاالتعجّ 

  .دالالت جمازية أو حقيقية أخرىا لاألصلية ليتجاوزه

م االستفها: ائية املوجودة يف املدونة وأمههاع األساليب اإلنشوسنحاول يف دراستنا تتبّ 

  .واألمر والنهي والنداء والتعجب

  :االستفهام -2-2-1

ال ي متأمّ ، حيث جيعل املتلقّ إلنشائية الدقيقة تعبريا وتأثريايعترب االستفهام أحد األساليب ا

 ب عنه من دالالت، وما يرتتّ املفاجأة الذي حيمله اخلطابومشدودا من خالل عنصر 

 اهلمزة، هل، من، ما: بل، وأدواتهالعلم بشيء مل يكن معلوما من قطلب  «واالستفهام هو 

استفهام حقيقي يُراد من  إىل، وينقسم االستفهام 2»، أّي مىت، أيّان، أين، أّىن،كيف، كم

ت ، بل حيمل دالالحقيقي ال يُراد من خالله إجابةً  استفهام غريو ، ةى إجابخالله احلصول عل

  .التأكيد والتذكري على شيء ما

                                                           
  . 13، م س، صاألساليب اإلنشائية في النحو العربيعبد السالم هارون،  - 1
، دار املسرية للنشر )علم المعاني، علم البيان، علم البديع(مدخل إلى البالغة العربية يوسف أبو العدوس،  - 2

 .73، صم2007، 1األردن، طوالتوزيع، عمان، 
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 ا جيعله يتغّري االستفهام ُيكسب النمط النحوي للجملة أسلوبا سياقيّ  «وعموما فإن  

  .1»فيها   السياق واالرتباطات اليت يردُ بتغّري 

االستفهام عدة دالالت ُمتّكن الشاعر من التعبري عن ويف اخلطاب الشعري الشعيب حيمل 

مجاال إنشائيا على اخلطاب ، كما ُتضفي وإبراز مشاعره وعواطفه وأحاسيسه جتربته الشعرية

يث ، حعند الشعراء الشعبيني مبنطقة سوفدت صيغ االستفهام وأدواته ، وقد تعدّ الشعري

وبني  بني مرارة الغربة واحلنني إىل الديار عت تساؤال�م، وتنوّ أبرزت واقعهم الذي يعيشون فيه

  .وا عنها بتوظيف أسلوب االستفهام، وغريها من األغراض اليت عربّ معانا�م مع الواقع املؤمل

االستفهام عند الشعراء  ى لنا بوضوح أسلوبوبالعودة للمدونة املختارة للدراسة يتجلّ 

ُتشفي عى صاحبة للحصول على إجابة ، حيث تباين بني االستفهام احلقيقي الذي يسالشعبيني

كثرية دون غاية احلصول ، وبني االستفهام غري احلقيقي الذي حيمل دالالت  غليله وتريح باله

، واش )ياترى(يالندرا : استعملها الشعراء لالستفهام فهي ، أما أبرز األدوات اليتعلى إجابة

متسائال  محمود بن عمارلشاعر ، ونذكر من ذلك قول ا)تأيت مبعىن ماذا، وتأيت مبعىن كيف(

  : 10يف القصيدة رقم ، وذلك الغربة بينه وبني لقائهم ين حالتعن أحوال أهله وأحبابه الذ

 ـهـــــــــِلْعويلــــَدا�ـــم َمشـــــــُغوب من ـڤـبـْفُ   يَالِْنـــــــدرَا ِوْش حال َهاك النزِيلـــــــــــــــــــه«

 اُوش حال من يف اُحلوش يِْفكر بينا  يِْبغينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وش حـــــــــــال من  -

 ـهع ِخلْويلــــــــــــال بنت أُّمي ماُوش حـــــــ  اُوش حــــــــال لِْبين عــــــم ومَّالينـــــــــــــــــــــا

يُـــــوش وِتال ىلنــــــــدر  يا ـــــــــــــــــــــــاِـ ڤحنَِ يـــــــع من يِنِشد عل  ينــ  2»ـهى ِحلْويلــــــــــــــــِمجِ

ساؤالت اليت عّرب الشاعر يف هذا املقطع عن مشاعره وأحاسيسه من خالل جمموعة من التّ       

درك هنا أنه لن حيصل على ، والشاعر يُ وال أهله وأحبابه وهو يف الغربةلته عن أحتدور يف خميّ 
                                                           

 .159، م س، صالتراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند اإلمام عبد القاهر الجرجانيصاحل بلعيد،  - 1
، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي، الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محدة،  - 2

 .119ص
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، ولكنه رغم ذلك صال بينهمعده عن أهله وانقطاع االتّ لتساؤالته الكثرية نظرا لبُ  شافية إجابات

ملفعمة باحلنني ويح عن نفسه اوالرتّ ، وغايته بذلك التخفيف من أمل الغربة والفراق م تساؤالتهقدّ 

 اطفه وجيّسد مشاعره عن عو ن يعّرب ، ومن خالل االستفهام استطاع الشاعر أإىل أهله وأحبابه

  .عطائه صورة واضحة عن حالة الشاعروبالتايل تقريب املعىن لذهن املتلقي وإ

مث يف نفس القصيدة يواصل الشاعر تساؤالته عن أحوال أهله وأوالده وهو ميّين نفسه       

  : ، فيقول م من خالل تساؤله عن إمكانية ذلكلقاءه

 ـــمــديــــــــن اِبَّاهــــــــْڤَشــــــــارهني والَّ فَا  وشــــــــــحاهلـــــــــــم ونـَْباهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم«

 ـــــهوح كن لِْبديلـــــــــــــــــوالَّ نِْتَمـــــــــْد تْـرُ   ـماش نـَْبدا ْعماهــَحنْيَ  ىلنـــــــــــدر  يا

 اخنَــــــلُّو اجلبل ونـَْرْوُحو ِلْرميلـــــــــــــــــه  منا من ْقداهــــڤالِفلك وُسو ِاِهب

 يمن يِْنشد عليَّا ِاسالـ الاُوش ح  وش حــــــــــــــــــــالكم يا َخالـــــــــــــــــــــــــــي

 هـــــــــْر الطِِّبيلــَـــــِڤنـُْنــ كـــي ْيِضيق بَايل  ـر حايلثـــــر الوِِحــش غيَّــــِتَكدَّرت كُ 

 ـــــهث القايله والِقيلـــــخري من حدي  يالـــڤَّـاِْندير اِحلِمس يف الّشعر بالنَّ 

 ـهتك وُخْوتك واُحلومـــــاُواشي َخوا  وش حــــــالكــــم يَاُدومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ــــــهي َخاّصه وْكِميلــــــُيصرب وْيعـــــــــدِّ   ــــــهُلومـــــــــوِايلِّ ِتَوحَّش ما َعليِهش 

 1»هيلــڤـوع راح ابْ تْـُفوت ِلْمغيبه نـ  ــــــهومــــــــُڤـَحتَّان يرجــــــــــــع الغريب لْ 

ن حالة الشاعر وعاطفته ساعدته على اإلبداع وحسن الرتكيب وذلك وميكن القول إ      

هام وتكراره حيث طغى على ، فاملالحظ يف هذه األبيات كثرة االستفبتوظيف االستفهام

                                                           
1
، م س، والحنين في الشعر الشعبي السوفي، الشاعر محمود بن عمار أنموذجاالغربة حممد الصاحل بن محدة،  - 

  .119ص
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يف نفسه حول  ، مما ُيربز دالالت احلرية اليت تتجلى من خالل التساؤالت اليت جتولالقصيدة

  .أحوال أهله وأحبابه

 ، حيثشكل حوار داخلي بينه وبني نفسه علىهام الشاعر يف هذه القصيدة وجاء استف       

ى بذلك ، فتتجلّ ح حسرته وحزنه على فراقهمد مدى شوقه وحنينه ألهله وأوالده ويوضّ سّ جيُ 

، ومن خالل تكرار اء هذا احلننيسية اليت يعيشها جرّ ته النفصرخة الشاعر النابعة من قضيّ 

وراء  عن الوظيفة الداللية الكامنة مة األسلوبية يف هذا النص لتعّرب التساؤالت وتتابعها تربز الس

  .  اخلطاب اللغوي

، وهو يتساءل عن 08يف القصيدة رقم  علي عنادوجند االستفهام أيضا يف قول الشاعر       

 أن يكون جبوار وسول اهللا ، وهو يتمّىن لعامل الغييب والذي وافته املنيةيف ااملوجود  حال صديقه

  : ، فيقول)صلى اهللا عليه وسلم(

   

  

وحزنه الشديد على فراق صديقه موظفا املتأزمة مث يف نفس القصيدة يعّرب عن سوء حالته       

  : فيقول ، االستفهام غري احلقيقيبذلك 

  ه ـــــــــــــــــرَّاحَ ــرِّيْح والفَ ــَها الــــَعِلي بْ ارِ ـــــوضَ     هــــــــــــــــــــاحَ ـــــــــــــــــــــــــَدْت سَ ــــــــــــعْ ـــــــِڤ «

  2»َرهْ ـَواْش َحاِلْة اْلَفاِرْق َحِبيْب ْعِشي  رَّاَحة  ــدت الــاَحه ال ِوجَ ـْد ِصبَ ـِڤفَا

فهو هنا ال يطلب إجابة صرحية حول حالته ألنه يدركها متاما، لكنه يسعى إىل تقريب      

  .ووضعه يف الصورة  اليت ُتربز حالته النفسية اليت يعيشها املعىن إىل ذهن املتلقي

                                                           
  .130، م س، صمن روائع الشاعر الشعبي علي عنادبن علي حممد الصاحل،  - 1

  .نفسه - 2

  اَرهْ ـــاَرْق َعرْب احلَْ ــــى ِمِشي فَ ــــڤَّـــــاِتَّ   ي َداَرْه   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن فــــــــــــــكـــــــــسِ «

  1»ْجمَاوْر َحِسْني السِّريهْعله ـــاهللا جيَ     اره  ـبـَ ْه َوأخْ ــاْلتَ ــْنَدرَا َواْش حَ ــلِ  يَا
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يصّربه بعد فراق  عن ما ميكن أن إبراهيم بن سمينةيتساءل الشاعر  05يف القصيدة رقم و       

  : مسعودة، فيقول حمبوبته

 1»وَدهْ ُڤـِنريَاِين ِيف اجلَاْش تـَْلِهْب ِمي   ْرنِـيَواْش ْيَصبـِّ  َالمْ ْر يَا َلسْ ـَحايِــ«

ن االستفهام عند الشعراء الشعبيني مبنطقة سوف أتى مبعناه األصلي وميكننا القول إ       

عن  ، كما أتى حامال ملعاين بالغية أخرى خيرج فيهايُقصد به االستفسار وطلب اإلجابةالذي 

 ، وأغلب مواطن االستفهام يف املدونةاالستفسار وطلب اإلجابة، وهو استفهام غري حقيقي

ق ، ولكن بالرغم من ذلك فهي حتقّ لن حيصلوا على إجابات لتساؤال�ميُدرك أصحا�ا أ�م 

، ويسعون حاسيسهم من جهةغايا�م وُتربز دالال�م الباطنية اليت يعّربون �ا عن مشاعرهم وأ

  .للتأثري عن املتلقي من جهة ثانيةا من خالهل

عيب مبنطقة سوف ملمحا أسلوبيا مجاليا وقد شّكل االستفهام يف اخلطاب الشعري الش      

، حيث أن االستفهام سبيل للشعراء ويواكب مواقفهم العاطفيةبارزا يتناسب مع احلالة النفسية 

  .فس ومكنونا�ا النفسية والعاطفيةُميّسر للتعبري عن خلجات الن

 :األمر -2- 2-2

طلب الفعل على  «، وهو الطليبة اليت تندرج ضمن اإلنشاء من األساليب اإلنشائي راألم      

هو الطلب من املخاَطب  «: اإللزام، حيث يقول السكاكي، وأضاف 2"وجه االستعالء 

، فاألمر إذا أسلوب إنشائي ُيصدره املخاِطب 3»حصول فعل ما على وجه االستعالء واإللزام 

  .للقيام بفعل ما على وجه اإللزام على وجه االستعالء يوّجه من خالله طلبا للمخاَطب

                                                           
  .23، م س، صديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 1

 .42، صم س، البالغةدروس ، حنفي ناصف وآخرون - 2
 .318، صم س، مفتاح العلومالسكاكي،  - 3
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، واملصدر فعل األمر، املضارع املقرون بالالم، اسم فعل األمر: صيغ ويأيت األمر يف أربع     

  . 1النائب عن فعل األمر 

ٰ ﴿ :قوله تعاىلفعل األمر ك - ۖ يَ َ�
ٗ
َم َصبِيّا

ْ
ك

ُ
ح

ْ
 �ل

ُ
يَْ�ٰه

َ
�ٖ� َوَءا�

و�
ُ
ِكَ�َٰب بِق

ْ
ِذ �ل

ُ
۪�ٰ خ

ْ
  .2﴾ ح

و َسَعةٖ ّمِن َسَعتِِهۦۖ ﴿: قوله تعاىلع املقرون بالالم كاملضار  -
ُ
  .3﴾ِ�ُنِفْق ذ

  .حّي على الصالة: م فعل األمر مثلاس -

  .سعيا يف اخلري : املصدر النائب عن فعل األمر مثل -

، كما أنه عري الشعيب بشكل واضح وبعّدة صيغى أسلوب األمر يف اخلطاب الشويتجلّ       

لذي حيمل صفة طلب ، فقد يأيت األمر مبعناه األصلي امن الدالالت املتنوعةمل الكثري حي

جها من خالل السياق العام ّرب عن معاين أخرى نستنتخيرج عن ذلك ليع ، وقدالقيام بفعل ما

 04مواطن أبرزها يف القصيدة رقم  ى يف عدةوبالعودة للمدونة جند أن األمر جتلّ ، للخطاب

  : ، يف قول الشاعر)اكتب و ارسم(األمر من خالل فعلي ليها أسلوب حيث غلب ع

                                                           
 .42، صم2012، 1دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط، دروس البالغةحنفي ناصف وآخرون، : ينظر - 1
 .11، اآلية سورة مرمي - 2
  .07، اآلية سورة الطالق - 3

 ـهْ ـــــــْك الْــــــعـِيَشــــــــــــْوُصــــــــْعِبْت َعـــــــــِلي َحاِضـــــْر ِبَال َماِضي ِكَفاْش ْتِعيَشـــْه     «

 ـهْ اِضــــي بـَْقَلْم ْورِيَشـــَعلَـــــى اْلمَ  وِاْكتُـــــبْ                  

ـــْت  ــــا تِرَِكْت ِوْختَلِّ َعَلى مَ  ِواْكتُــــــبْ   ــى َمــــــــا رِيـــــــــــــــْت  ـــــــــَعـــــلَـــــ اْكـــــُتبْ  

 َعلَــــى َخبَنُــــوْق بِْنـــَواِويَشـــــهْ  ِواْكُتبْ   ْولِيِدي َع اجلَِّمْل وِاْلِبيـتْ  ِواْكُتبْ 

ــــِديتْ  ِواْكُتبْ   هتِــــْت ِشَجْر اْهلِيَشــَع اْلَمِثْمــــَرة ْونـَبْ   َعَلى َأْصِلْك ْمِنْني ْب

 ارْ ـبــَّـوِاجلـَّـ َعلَـــى اْلَغْرَساتْ  ِواْكُتبْ   ــــــــــــــــارْ ــــَــــ َعـــلَـــــى لَــــْشـــــج اْكـــــتُـــبْ  

 ـــــــــىطِّينَــــــــه ِعيَشـــــــــالتََّمـــــــْر ِفيَها َحا  َعَلى احلُْوزَا َخزِيْن الـــــدَّارْ  ِواْكُتبْ 
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حيث شّكل ذلك مسة أسلوبية  ،ذه القصيدة هو طغيان أسلوب األمريف هما نالحظه        

به وكّررمها يف جل أدوار يف بناء أسلو ) اكتب، ارسم(الشاعر على فعلي األمر د اعتمد ، وقبارزة

إلبرازها يف صورة إنشائية دة سعى الشاعر ل أسلوب األمر هنا دالالت متعدّ ، وقد محالقصيدة

، إال أن عمق السياق يوحي لنا يف ظاهر األمر خياطب شخصا واحدا ، وبالرغم من أنهمتميزة

وعاشوا رهم مباضي أجدادهم الذين استوطنوا البادية له من الشباب ويذكّ أنه خياطب جيال بأكم

وحماوال التأثري يف  لطبيعة البادية ونقاءها ومجاهلا ، مقّدما بذلك وصفا دقيقافيها ردحا من الزمن

  .املستمعني واستمالتهم للخطاب

، وذلك فيهاه املتلقي للخطاب والتأثري لقد عمد الشاعر هنا إىل توظيف األمر للفت انتبو       

 كثرة األمر وتكراره يف هذا النص  ، وهذا ما نستنتجه من له إبراز املعىن وتوضيحهلكي يتسّىن 

  .مر تفيد إثبات الشيءعلى اعتبار أن زيادة األ

                                                           
، 2019مارس  18يوم االثنني ، مبنزله ببلدية البياضة والية الوادي، تسجيل أشعارهالشاعر شوشاين حممد اجليالين،  - 1

 .)مقابلة شخصية(

 هاْر الِبيْت ِ�َْدارِيَشــِستَــــــ ِواْرُســـــــمْ   َرَحى ْوقْصَعه ْوَعَقـاْب آثَاْر   ِواْرُسمْ 

 ــُزوعْ ـــه لِْفــــَڤـَدْت ْوَالحْ َغـ ِواْرُســــــمْ   بـُيُـــــــــــوْت نْــــــــُجــــــــــــــــــوْع    مْ ــــــــاْرُســــــ 

 ـــــهــْل بـَْعارِيَشــــــــــــِإمَّا ِجبَــــــْل َوالَّ رَِمــــ  أَنْـــــــَواْع البَـــــْر نُوْع ْونُـــــوعْ  ِواْرُســــــمْ 

ــــــُروعْ  ِواْرُســـــمْ   ــهْ ْبَشِكْوتَـــْه ِوْحِشيَشـــرِبِيْع  ِواْرُسـمْ   ِفَيافِــــــي َخاْليَــــــة ِوتْــــ

 ــي ُدوَّارْ وْت ْشَعـــــــْر فِـــــــــبـُيُــــــ ِواْرُسمْ   ـــَواْن أْزَهـــــــــــــــــــــــــــــــــارْ ـــــــــــألْــــــ اْرُســـــمْ  

 ــهْ لَــــــة ِولْــــوِيَشـــــــِمجَـــــْل ْورَاحْ  ِواْرُسمْ   ــاْر  ـِشـــــَواِيْل َمــــادَّه وِاْعَشــ ِواْرُســـــمْ 

ـــــــــوَّارْ  ِواْرُسمْ  ـْه   ــَواْد ِبْكَشاِكيَشـــِجبَــــــْل وْ  ِواْرُســـمْ   َحِشيــــْش ْربِيـــــْع بِالنُّــــ

 ولْ ـرَه ْوَزرِْع َالْح ْسبُـــــِحبِيـــــ ِواْرُســـــمْ   ـــْل ِوْزُمـــــــــــــــــــــــــــــوْل  ـــــــِجبَـــــ اْرُســــــــمْ  

ْه  ـَدِرْت ْنِعيَشـــــــــقَايلِّ زَِمانَــــــْك َما قِـــ  ِوَلْد ُفوْق اْحلَصاْن ْجيُــــوْل   ِواْرُسمْ 

لَــــْه زَِمــــاِين فَـــ  1»ــهْ ـرِيشَ بْـــــَال  ِونـَْتا زَِمانَــــْك طَايِــــــرْ   ـرِْسَنا ِوْفُحـــــــــــــولْ ـــــقُـــتـْ
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  :09ل الشاعر يف مطلع القصيدة رقم قو  املدونةومن أمثلة األمر أيضا يف     

 1»هْ ــبِيعَ وْ َعِليْك  ـدڤِّـسَ وِاْلَرتِْهَنْه      هْ ــــــِطيعَ ايلِّ َخَدْمَتْه    ْه  ـــــَكاْن فَاْت ْربِيعَ   اْلَورِْد َيْذَبلْ «

تمّثل يف كيفية جاء األمر يف هذا املثال على شكل نصيحة تلّخص جتربة الشاعر يف احلياة ت     

  .صح واإلرشادال يف النّ بالغيا متمثّ ، وبالتايل فإن األمر هنا حيمل غرضا التعامل مع الناس

  : يف قول الشاعر 12يف القصيدة رقم وغرض النصح واإلرشاد املقرتن باألمر جنده أيضا       

ُهوا مبَعَضاكُ   ِطيُعوايَا َخاْوِيت  نـَْوصِّيكم«   2»موا نـُْفوْسكم َهِذيَكه َمْغَداكواَذا ْتِبْعتُ  مْلُموَالك وانِْتبـْ

  :مر بصيغة اجلماعة يف قول الشاعرفقد جاء األ 11أما يف القصيدة رقم 

  و نـَْبِت العشب فاْهوادهـِعْرفُ ـاللِّي يِ     رَّوَّاده  ــــــــــــــــــــــــــــلاُدوا ــــــــشْ ــــانِ « 

  3»هــرَاب يَبانــطُِوِجيني ِكي َهْز السَّ   رَّادة  ــــَرْب جَ ـــىبَّ عن كَ ــــِغيم جَ ـــوال

وهم أشخاص ذووا خربة  الّروادة،هذا املثال يطلب من قومه أن يسألوا  فالشاعر يف      

على اعتبار أ�ا  ،رسلهم القوم للبحث عن األماكن اليت نزل فيها املطر بغزارة لكي يقيموا فيهايُ 

  . جرّاء األمطار اليت نزلت عليهاستكون أرضا مليئة بالكأل

د الشاعر بذلك صورة جمازية ّجها لغري العاقل ليجسّ وجند يف بعض األحيان األمر مو       

  : )اخلوارة(يف قول الشاعر خماطبا الناقة   11ة، ومثال ذلك من القصيدة رقم معربّ 

ـــــا خَ ـــــباهللا يَ  ِعيـــاْرتِ ْري ـــوغِ «   4»و العشب ْيِصيْص يف ِحيَضانهــرَاهُ     وَّاره   ـــــــــــــ
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إذا كان من األدىن إىل على شكل دعاء ، فيأيت الدعاءاألمر  يكون الغرض منوقد       

ومثال ذلك من القصيدة ، ن طلباها هللا عز وجل ويتضمّ وجَّ اب مُ أي حينما يكون اخلطاألعلى، 

  : حيث يقول الشاعر يف مطلعها 11قم ر 

  1»اـــوَالنــنَِّصْر ِمن مُ ـَأْعِطيه المطْر وال    ه  ـــــــــــــَفانَ ــــيحِ ه ـــانـْبَ ــــطَّ ـــَرْب مِ ــــْع اْلعَ ــــجنَ «

ها في يعيشونفالشاعر هنا يدعو اهللا عز وجل ويطلب منه أن يُنزل املطر على األرض اليت       

ون لتغيري مكا�م ، وقد يضطرّ ترمز للحياة يف ا�تمع البدوي، حيث أن املطر )النجع(البادية  يف

  .األمطار ثا عن األماكن اليت نزلت فيهاحب

وجب بالضرورة وىل يُ ق األألن حتقُّ ، مع النصراملطر طلب نزول وقد قرن الشاعر يف دعائه       

كأل ، حيث أن أكرب نصر بالنسبة هلم هو نزول املطر إلحياء األرض وتوفر الق الثانيةحتقّ 

ياة جديدة مليئة ، وبالتايل فنزول املطر هو االنطالقة احلقيقية حلبالشكل الكايف حلياة املاشية

  .بالفرح والسعادة

عترب الدعاء من بني األغراض البالغية ألسلوب األمر، وذلك حينما يكون اخلطاب ويُ      

موّجها للموىل عز وجل لطلب شيء ما، وتكون داللة اخلطاب واضحة من خالل السياق، 

   .وذلك بعد معرفة املتكّلم واملخاَطب

ذكرناها يّتضح لنا أن األمر من األساليب اإلنشائية الشائعة  من خالل هذه األمثلة اليت       

بني الداللة احلقيقية والداللة  االستعمال يف اخلطاب الشعري الشعيب، كما أن دالالته ترتاوح

  .سب رغبة املتكلم وطبيعة املخاطبا�ازية، وذلك حب

ضفي غي، حيث أنه يُ كما أن األمر من األساليب اإلنشائية اليت يتنوع غرضها البال      

ة تركيبية، ويف اجلدول التايل ُنسجِّل بعض صيغ األمر الواردة يف املدونة مع حتديد مجاليّ 

  .املخاطب وداللة األمر وغرضه البالغي
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  : جدول يتضمن مناذج من أسلوب األمر يف املدونة :  16 جدول رقم -      

  الغرض البالغي  الداللة  المخاَطب  جملة األمر  س  ق

  األمر  حقيقية  البنت  ييدِ زِ ي وْ زِّ هِ  تْ نِ ا بِ يَ   19  03

  التذكري  جمازية  الفىت  ارهَ ان أزْ وَ م ألْ سُ اُرْ   11  04

  التذكري  جمازية  الفىت  اضيمَ ب على الْ تُ اُكْ   01  04

  النصح واإلرشاد  حقيقية   املتلقي  هْ يعَ مته طِ دَ اّيل خَ   01  09

  النصح واإلرشاد  حقيقية  املتلقي  هيعَ بِ ليك وْ عَ  دْ قِّ ه سَ نَ هْ رتَِ الْ   01  09

  الرجاء  حقيقية  الوالد  ماهُ دَ ر من قِ ظُ نْ ي اُ دِ الْ ا وَ يَ   27  10

  الدعاء  جمازية  اهللا  صرطر والنَّ مِ يه الْ طِ أعْ   01  11

  ا�از  جمازية  الناقة  ةارَ وَّ ا خُ ي يَ عِ تِ رْ اِ   25  11

  االستفهام  حقيقية  القوم  ةادَ وَّ وا الرَّ دُ شْ نِ اِ   39  11

  الرجاء  حقيقية  حافظ القصيد  هانَ ـمَّ  على لَ ينِّ ظه هَ افْ يا حَ   44  11

  النصح واإلرشاد  حقيقية  املتلقني  وا هللاوبُ تُ   01  12

  النصح واإلرشاد  حقيقية  املتلقني  اوْ وَ سْ وا من لَ ارُ دَ   03  12

  النصح واإلرشاد  حقيقية  املتلقني  وضْ رُ فْ وا لِ ِمتُّ   06  12

  النصح واإلرشاد  حقيقية  املتلقني  ميكُ دِ الْ وا وَ يعُ طِ   08  12

األمر من األساليب اإلنشائية الطلبية اليت وظفها الشعراء  إن ميكننا القول وعموما       

عديدة ومتنوعة قه هذا األسلوب من دالالت وذلك ملا حيقّ ، بكثرةالشعبيون مبنطقة سوف 

املراد األصلي  خيرج عن معناه بعض املواطن ولكنه يف، شعراء إلبرازها وإيصاهلا للمتلقييسعى ال

برزها النصح لعّل أحتمل أغراض مغايرة ودالالت جديدة ليحمل معاٍن أخرى به طلب الشيء 

  .واإلرشاد أو الدعاء

، عالوة على أن ى من خالل قيمتها الفنيةرزة تتجلّ ل مسة أسلوبية بايشكّ  كما أن األمر       

  .الرتكيب ويعطيه بعدا فنيا متميزاضفي مجاليات كبرية على يُ أسلوب األمر 
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  : النهي  -2-2-3

وله صيغة  ،ءطلب الكف عن الفعل على وجه االستعال «، وهو النهي عكس األمر

ماّديا أو إما د طلب الكف عنه ، وقد يكون الشيء املرا1»واحدة وهي املضارع مع ال الناهية 

 12ى يف القصيدة رقم النهي يتجلّ  ويف املدونة جند، ، على حسب السياق ورغبة املتكلممعنويا

  : مها الشاعر للمتلقني، فيقولح إميانية قدّ حيث جاء على شكل نصائ

 2»اهْ يْف ِمس ُمَذاْكرِة َشرِ  َال تـَْنُسوا  ِوْمتَشُّو يف اْرَضــاهْ   ـهوبُوا للـــــــَّــنـَْوصِّيكم يَا َخاْوِيت تُ «

 ينهاهم عن نسيان ذكر اهللا ورسوله، و لتحقيق رضاهعي فهو هنا يوصيهم بالتوبة هللا والسّ       

  .ه للجماعة وليس للفرد، فهو موجّ اجلمع صيغةوقد جاء النهي على 

ينصح إخوانه املسلمني باالبتعاد عن مواطن السوء واإلمث وينهاهم مث يف نفس القصيدة       

  : يقول، فهلا اضا باألعمال السيئة الدونية وأن ال يستكينو عن الرّ 

ْنِقِضْني ْعَواْهدَ   َمســـَداهْ  ْوَال ْتِسدُّو  بالدُّوين َال تـَْرُضواَداُروا من َلْسَواْو «
ُ
 3»اهْ ه بـُْعَده وْجفَ امل

تلقي وناصحا له بعدم را املذّ قول الشاعر حمُ يف  08يف القصيدة رقم نفس املعىن جنده       

  :رتكان إىل الدنيا واالطمئنان هلااال

  وَِجْد ِجتِْبريَه ـــُعوْد اللِّي ْتِكَسْر َما يِتْ ـــوِالْ   ْت    ــــــــــــــْت ْورَاحَ ـــــا ِمشَ ــا ِدنـْيَ ــرَاْه يَ ــــَحصْ «

  4»َرهـْف اِْيِبْس َغِديـْر يِْنشَ ــِوَحىتَّ اْلَبحَ     ْت  ـِمْت ِوْمسَاحِ ـڤَّـَهاِهي ِاسَّ  ْوَال تْـُقولْ 
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، وهذه الدالالت واضحة يف اخلطاب الشعري الشعيبت لقد أخذ أسلوب النهي دالال      

بذلك الرتك  ، مما جعله ُملفتا النتباه املتلقي ُمفيداوعا من اجلدية واحلزم على اخلطابأضفت ن

ض األحيان خيرج النهي عن داللته األصلية إىل معان أخرى مثل ع، ويف باإللزامي وعدم الفعل

  .لتهديد والرتجي والتكذيب وغريهاا

  : النداء -4- 2-2

اد ، حيث ال يك اخلطابعّد النداء من أبرز األساليب اإلنشائية اليت يكثر استعماهلا يفي

طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه حبرف من حروف  «، وهو خيلو أي كالم من توظيف النداء

النداء  ف حرف، وقد ُحيذاملنقول من اخلرب إىل اإلنشاء) أنادي(لنداء حيّل حمّل الفعل املضارع ا

، وحروف 1»وا ، و يا، آ، آي، آيا، هيا ،ي، أاهلمزة: إذا ُفهم من الكالم، وأدواته مثان هي

ومنها ما يستعمل للمتوسط وهناك  ،للقريب ، فمنها ما يستعملمعاين خمتلفة النداء حتمل

  .للنداء على البعيدحروف تستعمل 

مبد حيث أن النداء يكون ، لصوت حيمل داللة كبرية يف النداءواجلدير بالذكر أن ا

حبسب القرب أو البعد، فتستعمل اهلمزة املقصورة الصوت الذي خيتلف ارتفاعا واخنفاضا 

بّني للمتلقي ، وبالتايل فإن مستوى الصوت أثناء النطق يُ 2للقريب املسافة عكس اهلمزة املمدودة

  .رب املنادى أو بعدهدالالت قُ 

يف توظيف واستعمال حروف النداء مبا يؤكد قدرة عا كبريا ولقد عرف الشعر الشعيب تنوّ 

، مث أن توظيف األسلوب لتحقيق أغراضهم ومراميهممن جتسيد هذا نهم الشعراء الشعبيني ومتكّ 

، حيث أن اخلطاب الشعري مع الطابع اجلماعي للشعر الشفاهيأسلوب النداء يتناسب كثريا 

ذاتية الضيقة ومنصهرا ذلك من قوقعته الالشعيب موّجه يف األساس للجماعة الشعبية متخّلصا ب

  .ا�ا، ليعّرب بذلك عن أماهلا وتطلعيف اجلماعة
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من منها  مواطن نذكر ةعدّ ى لنا أسلوب النداء يف وبالعودة للمدونة اليت بني أيدينا يتجلّ 

  : يف قول الشاعر 10القصيدة رقم 

 اُوادعتهــــــــــم هللا فاتــــــــــــــح رِحبـــــــــــــــــــــه  ــــــهبحــــــــــــــــــَصّديــــــــت منهم صَ «  

 1»هن بني ْغريسهــــم وْدِقيلــــْلَقاعدي  هِقداهم َشبحـيَا َوالدي أُنِظر 

 واالطالع على أحواهلم بعد أن حالتفالشاعر هنا ينادي والده ويدعوه لتفّقد أبناءه        

ت عاطفة احلنني واالشتياق عند الشاعر الذي فارق أوالده واغرتب جتلّ ، وقد الغربة بينه وبينهم

الذي حيمل داللة ، وهذا ما دفعه الستعمال أسلوب النداء هم ومل جيد سبيال ملعرفة أخبارهمعن

  .واللهفة ملعرفة أخبارهم الرجاء

ه خوفا ن جيمعو ويطلب منهم أ ينادي الشاعر من حيفظون قصيدهُ  11لقصيدة رقم ويف ا       

  :من ضياعه واندثاره، فيقول

  2»هْ ــانـمَّ ــى لَ ـــلـــي عــنِّـ ْه هَ ـظَ ــا َحافْ ــويَ     ه  ـــــأمحد بن سعود َجاب الكالم وَمتَّ «

، حيث جنده خياطب مجادا أو يناجي مل الشاعر ا�از من خالل النداءوقد يستع       

، ومثال ذلك من القصيدة ُتضفي مجالية على اخلطابية اليت فا بذلك الصورة البيانالطبيعة موظِّ 

  : قول الشاعر خماطبا الورد يف  09رقم 

   3»بْ ـِبيــــْل حْ ـا ُمَراْد كُ ــا َوِرْد يَ ــــيَ      بْ ـاة وِالحُ ـــا َورِْد اْلَحيَ ــــيَ ورد ــــــال«

املنادى  جمازا ألنّ  ء، حني استعمل الشاعر الندا10الصورة جندها يف القصيدة رقم  نفس      

  :ة ضمنية إىل وجود العشب يف األرض، فيقوليف إشار ) اخلوارة(الناقة  هو
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  اــــــــــــانَ ـــِفلك َواتَ ـــبَّْت  أْنصاره والـــــوهَ     وَّاره  ــاره ِكي َزَهى نُ ـــــوَصبَّْت أمط«

  1»رَاُهو العشب ْيِصيْص يف ِحيَضانه     وَّارهــــــــــــــــا خَ ـــــيَ ِعي باهللا ـــْري اْرتِ ـــوغِ 

يكثر فيها اليت فظاهر الكالم أن الشاعر ينادي الناقة ويأمرها أن ترعى يف هذه األرض        

  .رة إىل أن هذه األرض صاحلة للرعي، ولكن باطن الكالم حيمل إشاالعشب بعد نزول املطر

  : 03يف القصيدة رقم لتعبري عن حالته مثلما جنده جمازيا لف الشاعر النداء وقد يوظّ       

   2»عْ ـفَ ـيَّ نِ ـــِفْت َما َعاد فِ ـْوِين هِ     يف ْكِنيين ِلسعْ     ْه َغَرامك ِلذَعْ ــا بِنت ِحسَّ ــيَ وْ «

  :ويف نفس القصيدة يقول الشاعر  

  نـُْهون َمكَسْب َحَاليلعلى اْلَفامهه     يـْونَعطي ْمجال    ُهون َمايلـونْ ه الرِّزق ـويَا طَاْلبَ 

، نذكر منها مثال داء صيغا خمتلفة حبسب غرض الشاعروميكن أن حيمل أسلوب الن      

من االستغاثة وهي نداء يكون بصوت مرتفع ُيطلب فيه عونا ومددا من املنادى، ومثال ذلك 

  : يف قول الشاعر 03القصيدة رقم 

  3»رْ ــَفايـالظِّ  ودـرِّْب ِجِبني ِسِلْس سُ َڤـيْ     على الِبيت َدايرْ     عْ ـه رِكـــكّ ــَزاْر مَ ــــركْة لْ ــــويَا بَ «

د ، وقحمبوبته إليه ويّسهل لقاءه معها فالشاعر هنا يطلب من املوىل عّز وجل أن يقّرب       

بالعمل الصاحل  احلصول على مبتغاه، حيث أنه يتوّسط يف استعمل النداء بصيغة االستغاثة

وجودة بكثرة يف الثقافة ، وهذه الصورة مزاروا مكة للحج وقضوا شعائرهممن الذي قام به 

 عز ، حيث يسود االعتقاد عند اجلماعة الشعبية أنه ميكن أن حتل عليهم الربكة من اهللالشعبية

ق مطالبهم ، فيطلبون من اهللا أن حيقِّ ألعمال الصاحلة واألماكن الطاهرةوجل من خالل ا

   .عني بتلك األعمالمتشفِّ 
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اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة يف اجلدير بالذكر أن النداء شّكل مسة أسلوبية بارزة        

، وهذا اقتصروا على حرف الياء يف النداء، ومن خالل املدونة نالحظ أن الشعراء قد سوف

  .اينةبراجع ألن هذا احلرف حيمل املعىن العام للنداء وحيقق دالالت خمتلفة ومت

  :التعجب -5- 2-2

معىن ... «وهو ، الشائعة يف اللغة العربيةالتعجب من األساليب اإلنشائية غري الطلبية 

وذلك املعىن   ،يف العادة وجود مثله ب عند مشاهدة ما جيهل سببه وقلّ حيصل عند املتعجّ 

وحريته من  اندهاشهللتعبري عن حالته وإبداء  عادة ويستعمله املتكلم، 1» ... كالدهشة واحلرية

  .جيهل سببه شيء ما

قل من األساليب اإلنشائية وقد ورد التعجب يف املدونة املختارة للدراسة بصورة أ

  :يف قول الشاعرة 06ن القصيدة رقم ، ومثال ذلك ماألخرى

 يِْتـــــَكلَّـــــــْم َأْجــــــَهــــــــــــــــــــــــارْ   َواْه ِكي َجاْر  َها الرَِّعد َماقْـ «

 2»ُدوَدهْ ْمَعــدِّي حْ اِغي ـطَــ  ْملَــــــْجلِــــــْج ْوَمــــــادِّيـــــْه تَـــيَّـــاْر   

، حيث )أي حينما يصدر صوتا قويّا(ب من قوة الرعد حني يرزم فالشاعرة هنا تتعجّ        

قوهلا  ّسد التعجب يفوقد جت، تصّور فيها حركة الرعد وقوة صوتهقّدمت جمموعة من األوصاف 

بها ر للمتلقي تعجّ ، و�ذا فهي تصوّ ما أقوى هذا الرعد: أي) ها الرعد ما قواه كي جار(

ميكننا أن نستنتج داللة أخرى هلذه الصورة متمثلة يف أن كما  من جهة،وانبهارها �ذا املشهد 

  .من جهة ثانيةالرعد ال لوم عليه حينما أصدر هذا الصوت 
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،  واحلزار ب من سرعة غضب احلزار وضيق صدرهالشاعرة تتعجّ مث يف نفس القصيدة جند       

وهي �ذا التعجب تريد ، من مينع نساءه من اخلروج ورؤية األجنيب يف الثقافة الشعبية تطلق على

  : فعم بالّذم، فتقولأن تنقل للسامع إحساسها امل

 ــــــــــــارْ تْـــــَغشَّــْش َغَضـــــــْب ثَ   زَّارْ ْه الحَ َـ ڤُلوْضيَــْق خْ َما 

 ــوَدهْ ـْفرِْة اْلِعيــْن ُســــــــِمْن ُصــ  ِيف َكبــْدتَـــه ِشـــْعِلْت الــنَّـــــــاْر  

 الشاعر عن حالته ووجعه وعذابه الكبري الذي أصابه بعد يعّرب  03القصيدة رقم  ويف      

  : ، فيقولمن ِكرب العذاب الذي أصاب قلبه ، فهو يندهشمشاهدته لفتاتني ترقصان يف العرس

  هــــْعَصابَ ــــلْڤ ـــيِـ ڤيَّ رِ ــــوَهسِّْت َعلَ     هــَرَغى من أْجَنابَ     ىــه ْونَابَ ـــــــزم ِكي َضَربـْتَ ـــــــرّ فرح ال«

  1»َبْشرَات َهزُّو َطرَاَىب وِمن ُزوز     ه  ــــــْع ِصَوابَ ـــيَّ ــْوضَ     هــَذابَ ــْر عَـ والقلب َماْكبَعذَِّبت ت

  اه السامع وتضعه أمام صورة عجيبةن صيغ التعجب دائما ما تُلفت انتبوميكننا القول إ       

، ويف اخلطاب إيصال املعىن الذي يريده للمتلقيكما أ�ا ُتسهم يف إبراز أسلوب الشاعر و 

  .ل أسلوب التعجب دالالت االستعظامالشعري الشعيب غالبا ما حيم

ويف ختام حديثنا عن اجلملة اإلنشائية نستنتج أ�ا مثّلت أسلوبا تركيبيا متميزا يف قصائد       

ما أن األسلوب اإلنشائي الشعراء الشعبيني مبنطقة سوف ومحلت دالالت عديدة ومتنوعة، ك

  .ور تنوعت بني الطليب وغري الطليبدة صجاء يف ع
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  : خالصة الفصل* 

فيه للمستويني  توى الرتكييب للقصائد، وقد تطرّقناللبحث يف املس هذا الفصل خّصصناه

  :الصريف والنحوي، وخالصة الفصل نضعها يف النقاط التالية

احلذف : ن أبرزهامواهر الصرفية الرتكيبية يف اخلطاب الشعري الشعيب ت جمموعة من الظّ جتلّ  -

والتنكري والضمري، وقد وظفها الشعراء  التصغري، ثنائية التعريف والتخفيف، القلب، النحت، 

  .لتساعدهم يف التعبري عن مواقفهم ورسم مالمح أسلو�م

تنّوعت تراكيب اجلمل مبا يتوافق مع مواقف الشعراء وانفعاال�م ومبا يتّوفر يف اللغة من  -

بات للداللة على حالة الث االمسيةطاقات إحيائية للتعبري عن التجربة الشعرية، فجاءت اجلمل 

واالستقرار يف سياق الوصف والتقرير، أما اجلمل الفعلية فقد دّلت على حالة التغّري والتبّدل 

وعدم االستقرار، كما أضفت دالالت احلركة والتوتّر، ويف بعض األحيان يعرتض اجلمل اخلربية 

رض بعض العوارض الرتكيبية كالتقدمي والتأخري أو حذف أحد عناصرها اإلسنادية وهذه العوا

  .ِعالوة على الدالالت اليت حتملها فإ�ا تضفي مجالية على الرتاكيب

أما اجلمل اإلنشائية فقد جّسدت أسلوبا تركيبيا متميزا ومحلت دالالت عديدة ومتنوعة، كما  -

االستفهام أتى أن األسلوب اإلنشائي جاء يف عدة صور تنوعت بني الطليب وغري الطليب، ف

د به االستفسار وطلب اإلجابة، كما أتى حامال ملعاين بالغية أخرى مبعناه األصلي الذي يُقص

خيرج فيها عن االستفسار وطلب اإلجابة، وهو استفهام غري حقيقي، وقد شّكل ملمحا 

، أما األمر  أسلوبيا مجاليا بارزا يتناسب مع احلالة النفسية للشعراء ويواكب مواقفهم العاطفية

 يتنوع غرضها البالغي، حيث أنه يسهم يف إضفاء مجالية فهو من األساليب اإلنشائية اليت

تركيبية، بينما محل النهي دالالت واضحة، وهذه الدالالت أضفت نوعا من اجلدية واحلزم على 

نداء فقد اخلطاب، مما جعله ُملفتا النتباه املتلقي ُمفيدا بذلك الرتك اإللزامي وعدم الفعل، أما ال

د اقتصر الشعراء على حرف الياء يف النداء، وهذا راجع ألن هذا قو  ،شّكل مسة أسلوبية بارزة

  .ق دالالت خمتلفة ومتباينةاحلرف حيمل املعىن العام للنداء وحيقّ 
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من خالل جماليات البناء الداللي في الخطاب الشعري الشعبي : الرابع  لالفص

  .)المستوى الداللي(قصائد المدونة 

  : المعجم الشعري -  1

  .دالالت األلفاظ – 1 – 1

  .احلقول الداللية – 2 – 1

  :العالقات الداللية – 2

  .  الرتادف – 1 – 2

  .التضاد – 2 – 2 

  .عالقة االشتمال – 3 – 2

  : الصورة الشعرية  – 3

   .االستعارة – 1 – 3

   .الكناية – 2 – 3

   .التشبيه – 2 – 3

  .الرمز – 4

  .التناص  -5
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  :تمهيد -

دراسة املعىن أو العلم الذي يدرس املعىن أو ذلك  «يرتكز علم الداللة على املعاين، فهو 

الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية املعىن أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب 

  .1»فرها يف الرمز حىت يكون قادرا على محل املعىن اتو 

 يني الصويتيأيت بعد املستو  حيث ،يعترب املستوى الداليل آخر املستويات األسلوبيةو 

ى بأمهية بالغة لدى الباحثني واحملللني ملا له من دور بارز يف الكشف عن والرتكييب كما أنه حيظ

، فهو يبحث بشكل عام يف الدالالت اليت خلطابالسمات واخلصائص األسلوبية اليت حيملها ا

ميكن إلزامية ضمنية بني اللفظ واملعىن، و حتملها الكلمات والعبارات على اعتبار أن هناك عالقة 

نتج بعد رة اليت تَ سواء كان نثريا أو شعريا هي الثمبشكل عام ن داللة اخلطاب األديب القول إ

  .صويت والرتكييبمبا فيها اجلانبني الا اخلطاب نات هذتضافر مكوّ 

فاملستوى الداليل جيمع بني املستويني الصويت والرتكييب ويستند عليهما، حيث أن 

ال ختلو من اإلحياءات الداللية املرتبطة باإلمكانات التعبريية  األصوات اليت يُنسج منها النص

للصوت وبالتايل اإلسهام يف تكوين الداللة العامة للخطاب، وذلك من خالل استغالل 

اليت لرتاكيب النحوية والصرفية والتوظيف اجليد لالطاقات الكامنة يف اللغة وتفجريها من جهة، 

  .  ها من الرتاكيب من جهة ثانيةغري  حتمل دالالت خاصة متّيزها عن

واخلطاب الشعري الشعيب حيمل أبعادا داللية خاصة تتجّسد من خالل األلفاظ 

والعبارات اخلاصة به، كما أن هناك تفاوتا يف البنية الداللية هلذه األلفاظ، وهو ما يستدعى 

ع يف أسلوب الشعراء البحث عن تلك الدالالت وإبرازها بُغية الوصول إىل مواطن التمّيز واإلبدا 

املعجم : مستوى الداليل لقصائد املدونة هوالشعبيني، وأبرز ما سنتطرق له يف حتليلنا لل

  .والرمز ة الشعرية ودالال�ا وكذا التناصالشعري، العالقات الداللية، الصور 
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  : المعجم الشعري – 1

ما يفرض وجود جمموعة   تعترب اللغة وسيلة تواصلية بني أفراد ا�تمع الواحد، وهذا       

كلمات مشرتكة بينهم بشكل مرجعي، وهذه الكلمات حتمل دالالت معينة، وقد ختتلف هذه 

حبسب السياق الذي ترد فيه الكلمة سب درجة فهمها من شخص آلخر و الدالالت جزئيا حب

  .يت ُتسهم يف تغري دالالت الكلمةأو العبارة باإلضافة إىل العديد من األسباب األخرى ال

هذا الثراء ينّم عن  ،معجميا كبريا لدى الشعراء الشعيب جند ثراءً  يويف اخلطاب الشعر 

جتربتهم الشعرية الكبرية وسعة مرجعيتهم اللغوية، ممّا يقودنا للبحث يف دالالت األلفاظ اليت 

استعملوها يف قصائدهم من جهة، وطريقة توظيف هذه األلفاظ من جهة ثانية، وهذا ما ميّكننا 

ة األسلوبية اليت جتعل من اخلطاب الشعري متمّيزا عن غريه وجتعل الوصول إىل اخلصوصيّ من 

  .الشاعر مبدعا متفّردا بأسلوبه عن غريه من الشعراء 

ر وموقفه ورؤيته للحياة، واملعجم الشاع يرتبط ارتباطا حّيا بتجربةكما أن املعجم الشعري 

، وهذا 1بيئة هلما تأثري على معجم الشاعر اللغوي اللغوي ألي مبدع هو ابن بيئته، فا�تمع وال

ّيزه العديد من األلفاظ على اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة سوف والذي متُ  اما ينطبق متام

ممّا ال شك فيه ب على غري أهل املنطقة معرفتها، و نة يصعُ اخلاصة باملنطقة وحتمل دالالت معيّ 

 عن أحاسيسها ومشاعرها ويصف أفراحها ويعّرب م باسم اجلماعة أن الشاعر الشعيب يتكلّ 

  . بتلك اجلماعة  ال معجما شعريا خاص� وأحزا�ا وبالتايل فهو يستعم

نة له، وسنحاول حتديد كل الكلمات املكوّ اإلحاطة به و املعجم الشعري واسع يصعب و 

رت اليت تكرّ  أوهلما الدالالت اليت حتملها بعض الكلمات: التطرق يف دراستنا له جلانبني مهّمني

ز عليها الشعراء الشعبيون وأولوها أمهية كبرية ملا هلا من دالالت يف املدونة بشكل عام، واليت ركّ 

  .وردت يف املدونةخاصة عند اجلماعة الشعبية، وثانيهما جمموعة احلقول الداللية اليت 

                                                           
 .111م، ص2004، 1، دار احلكمة، لندن، طالبنى األسلوبية في النص الشعريراشد احليسين، : ينظر - 1



  جماليات البناء الداللي في الخطاب الشعري الشعبي بمنطقة سوف      :  الفصل الرابع

219 
 

  :الشعر الشعبيفي دالالت األلفاظ  – 1 – 2

 ل الدالالت اليت ُيربزها السياقالشعري الشعيب من خالضح معاين ألفاظ اخلطاب تتّ 

وهذه األلفاظ مستقاة من املعجم الشعري الذي ترّسخ يف ذهن الشاعر من خالل ممارساته 

أخذت بعض األلفاظ اليت  تربز لناا، وهنا ط اجلماعة الشعبية اليت ينتمي هلاللغوية اليومية وس

  .بعادا كثرية يف دالال�ا العميقةأحيزا كبريا من التداول واالهتمام ومحلت 

هذه األلفاظ تساعد الشاعر يف إيصال رسالته للمتلقني، على اعتبار أن األدب الشعيب و 

 عن قضايا األمة وآماهلا وآالمها عموما والشعر الشعيب باخلصوص يلعب دورا هاما يف الدفاع

  .1فهو مرافق للجماعة الشعبية يف أفراحها وأحزا�ا

البحث يف قصائد املدونة تتجلى لنا جمموعة من األلفاظ اليت حتمل دالالت من خالل و 

ة بالنسبة للجماعة الشعبية يف ا�تمع البدوي مبنطقة سوف، وهذه األلفاظ ارتكز بارزة ومهمّ 

وأعطاها أمهية بالغة كو�ا من ثوابت ا�تمع من جهة، ونظرا الشعيب عليها اخلطاب الشعري 

لفت يف ورود هذه األلفاظ بشكل كبري ومُ  لظاهرية من جهة ثانية، ولعلّ داللتها التجاوزها 

املدونة سببه الداللة العامة هلا عند اجلماعة الشعبية من جهة، وخصوصيتها يف اخلطاب الشعيب 

ق �موعة من األلفاظ يف هذا السياق كما بصفة عامة من جهة ثانية، وسنحاول هنا التطرّ 

  . ع دالال�اسنسعى لتتبّ 

ع يعترب النجع هو ا�تمع يف البادية عند اجلماعة الشعبية، وهو عبارة عن جتمّ : النجع -

ر من العائالت اليت تربط بينها القرابة أو اجلرية أو الصداقة، وهذه األرض تتوفّ  خيام جمموعة

وبئر املاء من جهة ثانية، ويف الشتاء قد يكون النجع بعيدا عن  ،فيها األعشاب من جهة

                                                           
وزارة الثقافة ، ، جملة الفنون الشعبية، المغازي في الشعر الشعبي عند شعراء الجنوب الجزائريعاشور سرقمه،  - 1
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من احلركة، على اعتبار أن وهروبا  للكألطلبا  سافة قد تبلغ سري يوم كامل، وذلكأماكن املاء مب

  .1فما فوق )خيام( وار ويقيمون فيها، ويتكون النجع من أربعة بيوتقصدها الزُّ البئر ي

ع فئات وحي داللته باحلركة والنشاط واهلرج واملرج وتنوّ لألنس تُ  مظهرال مث إن النجع ميثّ 

شري إىل ما يوحي باحلركة واحلياة عند اإلنسان واحليوان على د اجلماعات، واللفظ يُ العمر وتعدّ 

  .2حد سواء

ف الشعراء الشعبيون لفظ النجع بشكل كبري يف قصائدهم، ويف هذا داللة ولقد وظّ 

هذا ورد جمتمع البدو الرحل واملكان الذي جيمعهم ويرتاحون فيه، وقد  ميّثل على أنهواضحة 

واليت يقصد �ا " التنجيعة " ة صيغ نذكر منها مرة بعدّ ) 23(ن اللفظ يف املدونة ثالثة وعشري

  :02الشاعر يف القصيدة رقم  جمموعة من النجوع، حيث يقول

 طُوْل اللِّيْل ْبِغْري ْهِجيَعــــــْه   ِعينِــــــــي بَاتَــــْت َحايْـــــــــــــــــــــــَرهْ  «

ْنِجيَعــــهاطَّوَّْح ِيف َشاْو   ْرَحايـْلَــــــــــهْ ْڤ ِمْن َســـــاَعــــــْن    »3التـِّ

، حيث عنه ة ورحيلها بعيداتبعد فراق حمبوبولوعته  الشاعر عن حالته ففي هذا املثال يعّرب 

مبحاذاة جمموعة جنوع أخرى، وهو ما يف مكان جديد مع جنعها  أ�ا ابتعدت رفقة أهلها لتستقرّ 

  ".التنجيعة " الشاعر عنه بلفظ  عّرب 

ر بشكل الفت يف اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة سوف، على وجند هذا األمر يتكرّ 

ة كثريا أن طبيعة احلياة يف بادية سوف كانت شبيه مبا دهم غري مستقرة،ناحلياة عاعتبار أن 

 وراء الكأل واملاءكان آلخر سعيا من م ّقلتنتجنوع البدو  تفكان ،بطبيعة احلياة اجلاهلية

ها يف خلوايل اليت قضوْ ا لتلك األيام افً الّرحيل سُيخّلف وراءه حنينا جار وبطبيعة احلال فإّن هذا 

                                                           
مارس  18مبنزله بالبياضة والية الوادي يوم االثنني ، حديث عن النجع، شوشاين حممد اجليالينالشاعر والراوي  - 1

2019. 
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  ّكرهم لألحّبة واأليّام اخلوايلوهذا يذّكرنا ببكاء اجلاهليني على األطالل وتذ  ،ملكاناذلك 

ومن ذلك قول  ،طقة سوفمن الشعراء الشعبيني مبنجنده عند جمموعة ونفس الشيء تقريبا 

  :03الشاعر يف القصيدة رقم 

  هـــــــــــــــــْغرَابــو والْ ـــرِّمي هُ ــــن يـَْرَتع الــــِوي    هــــــــاطَّانب أْطَناب    هـــَجابـــاملِ ـــبِ  ُكمــَنجعِعْد ــــَطوَّح بْ ــــتْ «

  »1َبح للِّيل َيْضبح أرْكابهـوِمن الصُّ     ه  ـــوِمن فَاْس َجاب    هــــــــــــــْخ أنْيابــــان َشالـــُزوْزَها كَ ـــــوَما يْ 

ا عن جنعه وأيامه اجلميلة اليت قضاها معه، فيقول معربّ  عبد الرزاق شوشانيوتذكر الشاعر     

  :07ذلك يف القصيدة رقم 

  2»ْشَواْل احلَِليْب ِادِّْح ِيف اُحلمَّاَرهْ    ِوْربِـــيْعَنا ْونـُوَّاَرْه     الرِّيْف ِويْن أوَْكاَرْه  َنْجعِ تْـَفكَِّرْت «        

  :النجع مث يقول يف نفس القصيدة واصفا مجال 

 ـانْ يَمـــْه ِاِديـــْر َأْجَفــِويْن الــصَّرَاْب غِ   لَّى  رَِّمْل ِويــــْن تْـــَعـِيف الـ نَــِجْعَناَكاْن 

 ْزُمــــوْل َعاْليَـــــة ْوتِــــِحْفَهـــا ِوْديَـــــــــــــــــانْ   ِويــــْن الغَــــزَاْل ْجــــَاليـْبَــــه تِـــْتـــجـَلَّــــــــــــــى  

  : به يف نفس القصيدة فيقولويواصل الشاعر وصف النجع والتغّين 

ــــــَعْر ِمطَّ   ـْه  ْغنَـــاَمه ْوبِلَّــأَ يَـــــــْرتَـــــْع  َنِجــــْعَناْوثَـــْم   ـــاْن انـْبَـــْه ِجيَفـبـْيُـــوْت الشَّ

 وأَْربَـــاْق ِفيَهــــا اللَّغِــــْو وِاْخلِــْرفَــــــــــــــانْ   ِفيِهــــْن َحــــرَاِيْر ِيِعْجبِـــْن ِيف اْخلَــــــــــــــرَّْه   

  :04جمموعة النجوع فيقول يف القصيدة رقم  شوشانيالجيالني ويصف الشاعر 

 ـــه لِْفـــــُزوعْ َڤـوِاْرُســــــْم َغــــــــــــَدْت ْوَالحْ      نْــــــــُجــــــــــــــــــوعْ اْرُســــــْم بـُيُـــــــــــوْت « 

 3 »هبـَْعارِيَشــــــــــِإمَّا ِجبَــــــْل َوالَّ رَِمــــــْل   وِاْرُســــــْم أَنْـــــــَواْع البَـــــْر نُوْع ْونُـــــوعْ 
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جعل موضوعها األساسي هو  أحمد بن سعودفنجد أن الشاعر  11أما القصيدة رقم      

النجع، حيث أنه قّدم وصفا متتابعا آلبار املاء والنجوع اليت حتيط �ا، وامللفت لالنتباه أنه قرن 

  : البادية، فيقولع بالعرب، أي أهل النج

  1»اــــــــــوَالنــنَِّصْر ِمن مُ ـــِطيه املطْر والــأَعْ     ه  ـــــــــــَفانَ ــــه ِجيـــانـْبَ ــــطَّ ـــَرْب مِ ــــاْلعَ  عْ ــــَنج «

  : ا عن حنينه للنجعمث يقول معربّ 

  هـــــالعرب َهسَّْت عليه أوَالفَ  عــــونج    ه  ـــــــــــــــــــــــــــــَحافَ ــــرب واجْ ـــــالع عـــــنج   

  : مث يقول مادحا

  هــــــــــنَّه ُضَوْت الشَّمعـــــعَ  َنجعناْحِين     ه  ــــــــــــــــرب يف الصُّمعــــــــالع عـــــــــنج 

  :القصيدة احلديث عن النجع ومن ذلكويواصل الشاعر يف هذه 

  .العرب بفروحه نجع -العرب شاغلنا      نجع -

  .العرب ذكروه عن املزبس  نجع -العرب مرتبص      نجع -

  .العرب يف اخليمة نجع -الرسوة              نجوع -

  .يف شيباين نجع -العرب ف اخياره    نجع -

  .ال حاير وال مشوش  النجع -تشوش             نجوع -

  .عايت دامي  الواد نجععلى ناس  -من الفرجان سعيه فايل   نجعمث  -

 الشعري الشعيب مبنطقة سوف اخلطابلقد عرف لفظ النجع العديد من الدالالت يف       

زة عند اجلماعة الشعبية، وذلك ما جعل الشعراء يستعملونه بكثرة حيث أنه حيمل دالالت متميّ 

  .بيا دالليا للخطاب الشعري الشعيبيف قصائدهم، وهذا التوظيف أعطى ملمحا أسلو 
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 الشعري الشعيب مبنطقة سوف اخلطابتعين اخليمة يف  )بكسر الباء(البيت  :الِبيت -

املنزل، فوقع انزياح من لفظ اخليمة  ويف هلجة املنطقة بصفة عامة، ولكن هلذه التسمية دالالت

الذي يستقر فيه اإلنسان، والبيت هو أحد مكونات  إىل لفظ البيت ليحمل داللة املسكن

النواة األوىل للنجع، وقد تفّنن أهل البادية يف إقامة خيامهم وجتهيزها بكل النجع، بل هو 

  .متطلبات العيش الكرمي

للداللة على طبيعة يف خطابا�م الشعرية راء الشعبيون لفظ البيت عوقد استعمل الش

يف فصل  قيهم احلرّ السكن يف البادية، على اعتبار أن البيت هو ملجأ البدو الرحل، فهو يَ 

جيدون فيه واملطر وغريها، و ، كما حيميهم من أضرار الريح يف والربد يف فصل الشتاءالص

  .نتهم ويأوون إليه للمبيت والراحةراحتهم وسكي

 قرن البيت وبالسكن ومحّله تارة للدراسة جند أن الشاعر الشعيبوبالعودة للمدونة املخ

  : 04دالالته، ومن ذلك قول الشاعر يف القصيدة رقم 

 ــْت  ــــا تِرَِكْت ِوْختَلِّيـْب َعَلى مَ وِاْكتُــ  ْب َعـــــلَـــــــى َمــــــــا رِيـــــــــــــــْت  ــــــــــاْكـــــتُ  «

  1»هْ َواِويَشــنُـوْق بِنْـ ى خبََ وِاْكُتْب َعلَـ  ِواْلِبيـتْ وِاْكُتْب ْولِيِدي َع اجلَِّمْل 

  )بيوت، جنوع( الشاعر البيت بالنجع على صيغة اجلمعمث يف نفس القصيدة يقرن       

لة السكن ، وبالتايل فهو حيمل دال)البيوت(ل من جمموعة من اخليام النجع يتشكّ  باعتبار أن

  : فيقول بالنسبة لإلنسان البدوي،

 ــُزوعْ ـــه لِْفــَڤـَغــــــــــــَدْت ْوَالحْ وِاْرُســــــْم   نْــــــــُجــــــــــــــــــوْع    بـُيُـــــــــــوتْ اْرُســــــْم  

 ــهــــــــــــــِإمَّا ِجبَــــــْل َوالَّ رَِمــــــْل بـَْعارِيَشــــ  وِاْرُســــــْم أَنْـــــــَواْع البَـــــْر نُوْع ْونُـــــوعْ 

 وزخرفة خارجية ، وما حيمله من مجالياتاليت ترصِّع ستاره األمامي مث يصف زينة البيت    

 :يف نفس القصيدة فيقول

                                                           
، 2019مارس  18، مبنزله ببلدية البياضة والية الوادي، يوم االثنني تسجيل أشعارهالشاعر شوشاين حممد اجليالين،  - 1

  ).مقابلة شخصية(
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ارْ   التََّمـــــــْر ِفيَها َحاطِّينَــــــــه ِعيَشــــــــــــــــــــى  وِاْكُتْب َعَلى احلُْوزَا َخزِيْن الـــــدَّ

 ــهِ�َْدارِيَشــــ الِبيتْ وِاْرُســـــــْم ِستَــــــاْر   وِاْرُسْم َرَحى ْوقْصَعه ْوَعَقـاْب آثَاْر  

ه الشاعر يف واملعروف أن البيت يصنع من الشعر يف أغلب األحيان، وهو ما أشار إلي        

  : نفس القصيدة يف قوله

 ْشَعـــــــْر فِــــــــــــــي ُدوَّارْ  بـُيُــــــوتْ وِاْرُسْم   اْرُســـــْم ألْـــــــــَواْن أْزَهـــــــــــــــــــــــــــــــــارْ  

رسم ذلك صورة نصب جبانب بعضها البعض لتشكيل النجع يَ ع البيوت وتُ وحني تتجمّ       

وحي بالعالقة اجليدة بني أصحاب اخليام، فقد مجيلة مرّصعة متالصقة، فيحمل ذلك دالالت تُ 

وهذا ما أشار إليه الشاعر يف القصيدة تربط بينهم القرابة، وقد تربط بينهم اجلرية أو الصداقة، 

  : حيث يقولواصفا بيوت النجع،  ،07 مرق

ــــْعَنا يَـــــــْرتَـــــْع أَْغنَـــاَمه ْوبِلَّــــــــــــْه   « يُـــوتْ   ْوثَـــْم جنَِ ــــــَعْر ِمطَّا بـْ  ــاْن يَفــحِ ْه نـْبَـــالشَّ

  »1انْ ــْو وِاْخلِــْرفَــوأَْربَـــاْق ِفيَهــــا اللَّغِ   ِفيِهــــْن َحــــرَاِيْر ِيِعْجبِـــْن ِيف اْخلَــــــــــــــرَّْه   

وجدنا داللة أخرى للفظ البيت، حيث جاءت مبعىن الكعبة  03 ويف القصيدة رقم     

ط بعملهم الصاحل لطلب ار بيت اهللا احلرام وتوسَّ الشريفة، وهذا حينما التمس الشاعر بركة زوَّ 

  :  قريب حمبوبته اليت فارقته، فيقولاهللا عز وجل يف ت

  ْع ــــــــــــــــــــــــــــفَ ـــيَّ نِ ـــاد فِ ـــِفْت َما عَ ـــْوِين هِ     عْ ــــيف ْكِنيين ِلس    ذَعْ ـــــك لِ ـْه َغرَامــــا بِنت ِحسَّ ــــْويَ «

ــويَا بَ    2»رْ ــايَـ فالظِّ  ودـرِّْب ِجِبني ِسِلْس سُ ڤـيْ     َدايرْ  الِبيتعلى     عْ ــــــــــــــــــــــــــــه رِكـــكّ ــــزَاْر مَ ــــركْة لْ ــ

داللة البيت يف اخلطاب الشعري الشعيب، فهو املسكن الذي  ممّا سبق ذكره تتجلى لناو     

  .قصائدهم فيه اإلنسان البدوي، وهذا ما يُفّسر استعمال الشعراء له بشكل الفت يف يستقرّ 

                                                           
  .66، م س، صشوشاني شاعر الوطن والباديةعبد الرزاق بن علي حممد الصاحل،  - 1

  .113، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 2
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تعترب املطر مبثابة احلياة ألهل البادية، وهي املطلب األول هلم للحفاظ على  :المطر -

هلا لتحمل دالالت اخلري والربكة والنماء، ونزول املطر  بقائهم، فدالال�ا تتعدى املعىن احلقيقي

شب يعين الكثري هلم، حيث أن نزوهلا ينتج عنه منو العشب وانتشاره واخضرار األرض، وهذا الع

تتكاثر ويزداد إنتاجها، وهو ما جيعل احلياة تزدهر يف تلك ى به و تقتات منه مواشيهم فتتقوَّ 

  .املناطق اليت نزلت فيها األمطار

عون املناطق اليت هطل فيها الغيث ويرتكون املناطق اجلافة مث إن أهل البادية دائما ما يتتبّ 

ة البحث عن تلك املناطق ألشخاص القاحلة للحفاظ على حياة مواشيهم، وقد أوكلوا مهمّ 

  :07قول الشاعر يف القصيدة رقم  ونذكر، "الّرواد " تسميهم اجلماعة الشعبية ذوي خربة 

 َقَصْد َخْط َحاِيْز ْمِن اْخلَرِيْف أَْمزَانْ   ْه  ن ظْــــَهاَرْه ِادِّلـَّتَــــْفرَْع َعـــ الــــرَِّواِويدْ «

ْر ِشـــي َما َشــــــــــــاْن اهللا     1»ـدَّانْ ْد ْوِلِسْلَســـْه ْوبَ اَرة ْوَعــِضيـَڤـشَ   ِعـــْشَبْه ِاْجمَــــدِّ

مجع رواد وهو الشاب القوي الذكي الذي يرسلونه للبحث عن أماكن واويد هنا هي فالرّ      

  .مجع مزن وهو السحاب املضيء املمطر فهوأمزان  ، أما لفظاألمطار واألعشاب

داللة فدالالت املطر يف اخلطاب الشعري الشعيب كثرية ومتنوعة وميكن أن جنملها يف      

احلياة، وذلك ملا هلا من أمهية عند اجلماعة الشعبية البدوية اليت تعتمد على الرعي، وبالعودة 

للمدونة جند هذا اللفظ يف العديد من املواطن وبدالالت خمتلفة، نذكر منها يف قول الشاعر من 

  :وهو يدعو اهللا عز وجل أن ينزل املطر على جنع قومه، فيقول  11القصيدة رقم 

  2»اــــــوَالنــنَِّصْر ِمن مُ ـــوال المطرْ ِطيه ــأَعْ     ه  ـــــــــــــَفانَ ــــيحِ ه ـــانـْبَ ــــطَّ ـــَرْب مِ ــــْع اْلعَ ــــجنَ «

  :مث يقول يف نفس القصيدة

  ى ـــــــــهنَّ ــه يِتْ كر ا ــــيف أمَّ  طرــــالمه ــــــاعِطي    اـــــــــــــــــــــلنــــــــــــاغِ ـــــــرب شَ ــــــــــع العــــــــجن 

                                                           
  .66، م س، صعبد الرزاق شوشاني شاعر الوطن والباديةبن علي حممد الصاحل،  - 1

  .95، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 2
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نزوهلا تزهو احلياة وتنمو، وهذا ما عّرب بوكما ذكرنا سابقا بأن داللة املطر هي النماء، ف      

 رن بني نزول املطر وتفتح األزهار، حني ق11يف القصيدة رقم  أحمد بن سعودعنه الشاعر 

جمازا أن ترعى ) اخلوارة(يطلب من الناقة ي، فالشاعر هنا وهذا ما جيعل الكأل متوفرا للرع

  :تبتهج بكثرة العشب ومجاله، فيقولو 

  ارهــــــــــــَڤـيُورِد على الدَّْحداْح َغْرِيب ال    اره  ـــــــــــــــــــرب ف ْخيَ ـــــــــــع العــــــــــــجن« 

  اـــــــــــانَ ـــِفلك َواتَ ـــبَّْت  أْنصاره والـــــوهَ     وَّاره  ـــــــــِكي َزَهى نُ   ارهـــــأمطوَصبَّْت 

  1»رَاُهو العشب ْيِصيْص يف ِحيَضانه    وَّاره   ـــــــــــــــــــــــــا خَ ـــــِعي باهللا يَ ـــْري اْرتِ ـــوغِ 

 ملطر للتشبيه على شيء مجيل ونافعلفظ ا يستعملونكما أن الشعراء الشعبيني غالبا ما        

 ، وهي تصف مجال أحد الفتيات06يف القصيدة رقم  حدي الزرقيوهذا ما قصدته الشاعرة 

 ذلك نظرا ألنه يلفت االنتباه حنيليلة املطر، و  حيث شبهت مضحكها بالربق الذي يشتدّ 

  :، فتقولحجارة الربد اليت تسقط يف فصل الشتاءهت أسنا�ا بالتربور، وهو تضحك، كما شبّ 

 ـــــــــارْ َأْمـــطَـــــــــفِـــــي لِــيلِــــــــْة  َمْضَحــــْك كِـــَما بَـــــرِْق َشـيَّـاْر   «

  2»ـُروَدهْ وْر فَــِصــــْل الْــْبــرُ تَـــْبـــ  ـــــَصـــــــــارْ ْڤأَنـَْيابْــــــَها بِيــــــْض وِ 

سوف �طول املطر وادي غزارة الشعر يف منطقة  الساسي حماديه الشاعر كما شبّ     

 وذلك بتشبيه الشعر باملطر، يف إشارة منه إىل الكثرة واجلودة والفائدة املرجوة من الشعر، الغزير

  :يف ذلك فيقول

                                                           
 .96، م س، صالملحون بمنطقة سوفأعالم الشعر أمحد زغب،  - 1

  .40، صاملرجع نفسه - 2

  .120، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعره محادي حممد نافع، بن علي حممد الصاحل، - 3

َهايِــــــــــْل   ِوْديَـــــــــــــــــاْن ِشعِــــــــــــْر ْكِثيـــــــــــــــــــــــــــَره «   ـــَرهْغزِيـــــــ َأْمطَارْ َوَأْشَعــــــاْر تِتـْ

تـُرَاثـَْنا َمــــــــْعُروْف طُــــــــــول ْزَمـــــانــــــــــــــه  لِْلـــــــَواْد َوْزنَــــــــــه ْوهلَِْجتَـــــــْه ْوتِْعِبيـــــــــــَره
3« 
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ل، وال ميكن أن تستمر حيا�م دو�ا، وذلك نظرا حّ الرّ  إن املطر هي احلياة بالنسبة للبدو

ملا ختّلفه من فوائد مجّة لإلنسان واحليوان على حد سواء، وهلذا فقد أوىل اخلطاب الشعري 

ن الشعراء من جتسيد تلك الدالالت يف الشعيب أمهية للدالالت اليت حتملها لفظة املطر، ومتكّ 

  .مباشر أو عن طريق توظيف التشبيه قصائدهم، سواء يف شكل

ا هي الداللة األصلية للكلمة مهل، أوّ نيحتمل لفظة العرب داللتني أساسيت: العرب -

سب العريب واالنتماء إىل القومية العربية، أما الداللة الثانية واليت صاغتها اجلماعة مثلة يف النَّ توامل

فرجل البادية يطلق عليه اسم  هل املدينة،الشعبية فهي تدل على أهل البادية دون غريهم من أ

قة سوف تتجلى مبنط يف اخلطاب الشعري الشعيبو  الُعريب برفع العني، وأهل البادية هم العرب،

  .لنا كلتا الداللتني

مرّة، وقد تنوعت ) 16(توظيف كلمة العرب ورد ستة عشر  وبالعودة للمدونة جند أن

والداللة الثانية االنزياحية، وامللفت لالنتباه أن توظيف دالالته بني الداللة األوىل األصلية 

  .الداللة الثانية كان أكثر من الداللة األوىل للكلمة

 عن اهتمام وهو يعّرب  01يف القصيدة رقم  الساسي حماديقول الشاعر نذكر ومن ذلك      

استعمل لفظ ل شروطه ومضامينه وخباياه، وقد بالشعر الشعيب ومعرفتهم لك" ربان العُ " البدو 

  :العربان للداللة على أهل البادية، فيقول

قومه من أهل البادية  عن عبد الرزاق شوشاني م الشاعريتكلّ  07ويف القصيدة رقم     

وهو بذلك  ودماثة النفس وحسن اجلوار،سن األخالق وطيب األعراق صفهم حبُ فو ) العربان(

  :فيقول يفتخر بانتمائه هلم،

                                                           
1
  .121، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعره محادي حممد نافع، بن علي حممد الصاحل، - 

 َصافِـــــي ِمِثيل الـــــذِّيْب ِيف ِمْعيَــــــــــاَره  ي ْعبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَرهـــــــتُــرَاْث َوافِــــ«

 1 »ــها َحاْفِظيـــْن أََمانَــــــاْحَنا الَبِدْو ُعْدنَ   ارَهْ َعاِرْف كَ  الُعْربَانْ ِيف  ْل َشِعبْ كُ 



  جماليات البناء الداللي في الخطاب الشعري الشعبي بمنطقة سوف      :  الفصل الرابع

228 
 

 ْمِن الْـــَواْد َشــَرْق ِشيــــرِْة الـــُحـــــــــــُدودْ   ــه  ــــْحـــــرَاوِّيـَّـــــصَ  ُعـــــْربَـــــــانْ تْـَفـــكَّرِتْـُهْم «

 ــــــوْد ْرَجاْل الشََّهاَمــــة وِاْلَكــــــَرْم وِاْجلُــــــ  نَاْس يِْنتِـــــُموا للِـــــرِّيــــْف وِاْلبِــــْدِويـَّـــــــــــــــه   

 ْدَخــــاْل وَْكـــــَرْب ْوَرِمــــْل ِشْني ْغــــُرودْ   ـةَحارِي ْخَياْمُهْم ِمْبِنيَّـوِيف أرْض الصَّ 

  1»ـــودْ الــــَعَال وِاهلُ أرْض اْلَمـــَصاِحْن وِ   ويف ِويـــْن ِولد الــــرِّْمي َحــــْط ْضنَـيَّـــــــــــْه  

بني  أحمد بن سعوداليت قرن فيها الشاعر  11نفس الداللة جندها يف القصيدة رقم       

  :ا متالزمني يف القصيدة، حيث يقوللفظي النجع والعرب، فجعلهم

  2»اــــــــوَالنــنَِّصْر ِمن مُ ـــِطيه املطْر والــأَعْ     ه  ـــــــــــــَفانَ ــــيحه ـــانـْبَ ــــطَّ ـــمِ  َربْ ــــاْلعَ ْع ــــجنَ «

  : يف نفس القصيدة يقولمث 

  هــــــــــع العرب َهسَّْت عليه أوَالفَ ــــوجن    ه  ـــــــــــــــــــــــــــــَحافَ ــــواجْ  ربـــــــــــــالعع ـــــجن 

  :التالية العباراتتعبري عن نفس الداللة للكلمة يف لمث يواصل الشاعر يف ا

       .شاغلنا العربجنع  -

  .بفروحه العربجنع  -

      .مرتبص العربجنع  -

  .ذكروه عن املزبس العربجنع  - 

    .يف اخليمة العربجنع  -

أما الداللة األصلية لكلمة العرب فنجدها يف املدونة بشكل أقل، ومن ذلك قول الشاعر      

وسكو�م يف وجه من سّب الرسول  واصفا حال العرب 04يف القصيدة رقم  الجيالني شوشاني

  :)صلى اهللا عليه وسلم(

                                                           
  .65، م س، صعبد الرزاق شوشاني شاعر الوطن والباديةبن علي حممد الصاحل،  - 1

  .94، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 2
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ــــــــــــــانْ «   ْوَعاْد فَــــــْن ِيف التـِّْقِليــــــْد وِاللَّْبَســـــانْ   َعـــــاْد فَـــــْن فِـــــــي الـــــــدُّخَّ

 اخلَِْمـــــْر يْـــــــُدوْر ِبْكَشاِكيَشــــــهْ  َكاسْ   بِالْـــــَفْن َولـُّــــو ْحيَِللُّـــــو اْخلَْمـــــــــــَرانْ 

ــــــانْ  َهـ   1»ـهْ ْسَتِحْلِيْني الْـــِعيشَ مِ  َربْ اْلعَ ْوَهانَا   ْوَحىتَّ الـــنِِّيبْ ِيف َعِهْدُهْم يِتـْ

 عن التقارب بني العرب يف األصل يف قول الشاعر وهو يعّرب  09وكذا يف القصيدة رقم        

  :خصاهلم نافيا عنهم صفة الكذبد ويعدّ 

ْم ـــــَخلَّْط الــــَداْدنَا تْ ـــمن أجْ         َربْ ـعْ ْد ِوِصيْل ـــْحِين ُخوْت َجْد َواحِ «   ْب ــــــــــــــــــــــــرِيــــْڤدَّ

   2»أْكبَـْر ِعيبْ  اْلِكِذبْ ِعْدنَا  اْلَعَربْ ْحِين   ِذْب      ــــــــــــــْد ْوَال ِنكْ ـــــــْظ َعَلى اْلَعاهِ ـــْحنَافِ 

ميكننا القول إن لفظ العرب محل دالالت عميقة يف اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة 

اتفقت عليها اجلماعة الشعبية، وهو   عن دالالت أخرىسوف، فقد جتاوز داللته األصلية ليعّرب 

  .األوىلالله انزياحيا عن الداللة عدا آخر خرجت من خما أعطى للكلمة بُ 

القول هو احلديث أو الكالم، ولكن يف اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة  :ـولُڤالــ -

ت داللته ليصبح مبعىن الشعر، على اعتبار أن الشعر الشعيب حيمل طابع الشفاهية سوف تغريّ 

 ، ألنه"ـوال ڤالــ" ويناسبه القول، فالشاعر الشعيب باملنطقة يطلق عليه يف أحيان كثرية تسمية 

  .شفاهة للمستمعني، فهو قائل الشعريُلقي الشعر 

  : ، فيقول12وال يف القصيدة رقم ـڤـيلّقب نفسه بال محمود بن عمارجند الشاعر و      

 ــْرُدودْ َمـــْعَماْل واللَِّفْظ الاهللا اِمتْ باالَ   ـودْ ْجُهـــــَـ َهَذاك امل  نـَْوصِّيكم يَا َخاْوِيت بِعْرِيف املِيُجودْ «

 3 »اهْ اْحتَه اهللا ِاِمتْ ْمنَــــوانـُْتْم تـَْعطُو فَ   ــاهْ نَا ُنْشِهْر ِبْسَمـــ  بن ُدوَمه حممودْ  ـَوَّالْ ڤـــــالــَمْرُحوْم 

                                                           
، 2019مارس  18، مبنزله ببلدية البياضة والية الوادي، يوم االثنني تسجيل أشعارهالشاعر شوشاين حممد اجليالين،  - 1

  ).مقابلة شخصية(

  .71، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعره محادي حممد نافع، بن علي حممد الصاحل، - 2

، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محدة،  - 3
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، واليت تغّىن فيها الشاعر بالشعر الشعيب 01ه للكلمة جنده يف القصيدة رقم واملعىن ذات     

هذا ما جيعله يتخّزن يعتمد الشفاهية يف اخلطاب و الشعر الشعيب أن  مبنطقة سوف، ُمشريا إىل

ففي الغالب وقبل أن يبدأ الشاعر يف نظم الشعر هناك مراحل ميّر �ا من أجل  ،يف الذاكرة

وأهم هذه املراحل أن حيفظ ملن سبقوه من الشعراء  ،وية عوده وتكوينه على حسن النظمتق

 دون إخالل به ،النسج على ذاك املنوال خ اللحن والوزن يف ذهنه فيصبح قادرا علىسّ رت لكي ي

  : فيقول الشاعر

، حيث يقول الشاعر يف )ـولڤالــ(الشعر  من حفظهو مسعه مبا  املتلقيومن البديهي أن يتأثر    

  : س القصيدةنف

قول وترتبط داللة القول باجلهر، فهو يتطلب وجود مرسل ومتلقي، وعادة ما يكون هذا ال     

ه ، حيث يتدافع الشعراء للتعبري عن سعاد�م وفرحهم �ذ)العرس(يف ليايل االحتفال بالزواج 

  :03، يقول الشاعر يف القصيدة رقم املناسبة

  ي ِّ ــــــــــــَاللــــه نْ ــــــنَّ ـــع ولــُڤـالْوِين ُنْشهر     وق َعايلـــــِدَرْز فُ     يـــــــــــــــزَالـــنِّ ــــم بني الـــزم نَ ــــرّ فرح ال«

   2»ومن الذَّهب َداُرو الشِّرك والِبدايل    يـــــَوالــحَ ْولِْبُسو     ي  ـــــالــفَ ــوم احلَْ ـــــــت يُ ــــه بَِناويـــنَّ ـــجَ 

                                                           
 .120، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعره محادي حممد نافع، بن علي حممد الصاحل، - 1

  .112، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 2

  

نَــــــِمن أَْقَدم قِــــــدم ُأُصـ  ــــَواد ِعـــــــدنا أََدبـْنَـــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــِيف الــــ«   ـــاــــــــوْلَنا ِوْنَسبـْ

نَ ِمْن قَبل أَلْف   اجلِيْل فَاْت ْزَمانَــــــــه َأْقــــــَوالْ ُحتُْفــْظ   اْحَســـاْب لِيْه ْحِسبـْ

نَـــطُــــــوْل ُعِمْرنَا ْمَع شِ   1 »ُلوبـْنَــــــــا ِعْنَدْه أََعــــــْز ْمَكـــــــانَـــــــــهْـ ڤِيف   ــاعِـــــْرنَا تْـَناَسبـْ

 ـِعْد أَْفَكــــاَره  َشاْيَشـــــه َمْشُغولَـــــــهْڤتُـ  ولَـــــــــــــــــــــــهُـ ڤاللِّي َيِسْمَعــــه ْمتَعَّــــــْن  

 الَقافـَْية واللَِّفــــــــــْظ ِيف ِميزَانَـــــــــهِيف   ـَــــاْش ِفيـــه اللُّولَـــــــــــــــــــــــهڤالنـَّقَّاْد ال يـَْلـ
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ميدح من ) قوله(عّرب على أن شعره  05قصيدة رقم يف ال إبراهيم بن سمينةأما الشاعر      

  :، وأ�ا املقصودة يف شعره، فيقولخالله حمبوبته املتميزة عن غريها من النساء

ـــــَله نـَوَّايَـــــــــــــه  «  ْوَمانِيْش َعــــْن بـَْرْق اْحلَـــَفْز فَاْمطَـارْ   َمانِيـــــْش َع اللِّي ْمــــَحجِّ

  1»ارْ َال َحـڤ ـْلِـڤـَدْه ِدَواَي ْوَال ْوِعنْ   ـــــِدْمي ْشَفـــــــــاَي   ْڤَعَلى اْحلَاِيْز  ــُوِليڤوْ 

، واليت قصد �ا الشعراء الشعر " ولــُڤـال "السابقة تتضح لنا داللة لفظ من خالل الشواهد      

الذي ينظمونه، فأصبحت �ذا املعىن تداوال وتعارفا، وقد ارتبط هذا املعىن أكثر بالشفاهية 

، فالشاعر هو القوال الذي يُلقي يقوم �ا الشاعر حبضور املستمعنيوعملية األداء الصويت اليت 

  .الشعر قوال

ــ - ميكن أن منّيز داللتني اثنتني من لفظ الشقا، فداللتها األوىل مرتبطة باجلسد  :ـاڤالشِّ

وما يصيبه من تعب وإرهاق نظرا لطبيعة العيش يف البادية وما فيها من صعوبات يومية مجّة 

رض ترهق اجلسد وتتعبه فيصيبه اإلعياء، أما الداللة الثانية فهي مرتبطة بالعقل والذهن وما يتع

  .له من تعب وحزن جرّاء بعض املواقف اليت يتعرض هلا الفرد

ــ "ولفظ  �ذين الداللتني ورد يف اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة سوف، فنجد "  ـاڤالشِّ

متينِّ الشاعر بأن جيد من يصنع له معروفا ويقّدم له مجيال ويشقى ويتعب  05يف القصيدة رقم 

  :فيقولغ سالمه حملبوبته البعيدة، لتبلي

يـ«  2»وَدهَعْن ِسبَّاْي يُوِصْل َمْسعُ  َيْشَقى  وَده  ـْل بَــــلَّْغ َجمْهُ َال ِمـــــْن َداْر مجِْ

  :مث يقول

 يـْبَـــــرِّْد َعَضــــــاْي ِمن ِهلِيْب النَّـــــــــــارْ   َعَلى ِسبَّايَــــــــــــــــــا   ِيْشَقـــــــىُحمْـــــَتاْر ِمن 

 ْونُْطُفـو َاْجرَاِحي ْوَهايْـــَضة َلْفَكـــــــارْ  ْويُوِصـــــْل َحِبيبِــــــي اللِّي َعِليْه  ْغَنايَـــــــا  

                                                           
  .23، م س، صديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 1

  .نفسه - 2
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مجيع  رافق اجلماعة الشعبية يف ح الشاعر أن الشعر الشعيبيوضّ  01أما يف القصيدة رقم        

مشاعرها   عنريعبما أنه السبيل الوحيد للتأو أيام الراحة، كالشقاء أحواهلا سواء كان ذلك أيام 

  :أفراحها وأحزا�ا، فيقولب وأحاسيسها

  

                                 

سواء يف اجلسد أو العقل مكتوب  ءعلى أن الشقا 05 الشاعر يف القصيدة رقم ويعّرب         

  :وجيب أن يتحّمله اإلنسان، فيقول من اهللا

 2»ـــارْ ـــِدي َعِليْك َاْجَهـــوِاْحلَاْرَمــــه تـَغْ  ـــــا   ُمـوْل ِمْن ُمــــوَاليَـــجمَْ  اـَڤـالشِّ ْثِر ُكــ«

قرن الشاعر بني  08من احلب فيحمل داللة الوجع، ففي القصيدة رقم  ءوقد يأيت الشقا      

  :ن مزايا احلب وعواقبه، فيقولعوالشوق يف حديثه  ءالشقا

  ْب ـــــــــنَِّظْر َما ْتِغيــــه  ِيف الـــْوِعْنَدْه َعَالمَ     ْب   ـــــجَ ــــْي عْ ـــــْر شَ ــــَدْه سِ ــــــُحْب ِعنْ ــــــوِال«

َواء هُ ـــــــو الـــــهُ    3»بْ ــــــتـِّْعِذيـــوالشُّوْق وِال قاءـالشِّ و ـــــْوهُ     ْب   ــــــــــــــْب الطُّ ـــــو ِطِبيــــــدِّ

يف شقاء وحرية دون سند صديقه الذي توّيف وترك عائلته  علي عنادوعندما رثى الشاعر       

عيلهم، فيقول يف ، وداللة ذلك أن أهل الفقيد سيتعبون بعد رحيله ألنه كان يُ يستندون عليه

  :08القصيدة رقم 

اميَْ ـــْوللِ     دَّى   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ ـــــــــــــــــــتْ ْر وِ ــــــــــــفَ ــــــــــــــسِ «  ْه ـــــــــــــــــــــاْه ْوجَ ــــــْق اِبَّ ـــــــة َالحِ ـــــدَّ   دَّ

   4»َرهـــِحيـوالْ  اــــَڤــــالشِّ لَّى ــــــة خَ ــــولِْلَعايـْلَ     دَّه   ـــْد يَا َمِشْطَرْه ِيف اْلمَ ـَڤَكسَّْل رِ ــــاِتْ 

                                                           
 .120، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعره محادي حممد نافع، بن علي حممد الصاحل، - 1

2
 .23، م س، صديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 

  .71، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعره محادي حممد نافع، بن علي حممد الصاحل، - 3

 .130، م س، صمن روائع الشاعر الشعبي علي عناد  بن علي حممد الصاحل، - 4

  

 اَعبـِّْر َعِليَها ْمبُْنتَـــــــَهى الصَّرَاَحــــــــــــــــــه  ـــْه َوأْفـــــــرَاَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــِيف َنِكْبتَـــ«

 1»ــهبِْلَسانَــــــــــبِالصِِّدْق َعبـَّْر ِشعِـــــــــْرنَا    هْسِنْني الرَّاحَ َوالَّ  اـَڤـالشِّ ْسَوى ِيف 
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  :ويف نفس القصيدة يقول

  َره ـــــــــِثيــــــوْر كْ ــــــوَّْش حبُْ ــــــِوْحبَال َال حَ     اُهم   ـــــعَ ــــْر مْ ــــِشيـــــْر عِ ــــــَحاْل َال َعاشَ ــــِوبْ 

  َره ــَداِخْل ْحبُوْر ْكِبيْم ــــاهلُْ ـَلى جَ ــــوعْ     ْم   ــــلى ِسبَّاهُ ـــــعَ  يــــــِڤَشاِدي ــــــُعْمَرْه غَ 

مستوحاة من طبيعة احلياة الصعبة يف البادية، فاإلنسان البدوي  ءإن داللة لفظ الشقا      

عّرب اخلطاب الشعري  يشقى ويتعب يوميا يف سبيل كسب قوت يومه واحلفاظ على حياته، وقد

  .من خالل ربطه بني اللفظ واملعىن الشعيب عن هذه الداللة

وميكننا القول يف ختام احلديث عن دالالت األلفاظ يف الشعر الشعيب إن الشاعر الشعيب       

وظف جمموعة من األلفاظ اليت حتمل دالالت متميزة اتفقت عليها اجلماعة الشعبية من خالل 

االستعمال والتداول فأصبحت حتمل دالالت جديدة، هذه الدالالت رمست صورة واضحة 

  .يزة أسلوبية دالليةأعطت للخطاب مرّبت املعىن إىل ذهنه، كما املتلقي وق عند

  :الحقول الداللية -  2 – 2

ن من جمموعة من األلفاظ، وهذا املعجم يتكوّ  تكّونهلكل لغة معجمها اخلاص �ا والذي 

، وهو ما ديد من األلفاظ وتتقارب دالال�اوكل مستوى تشرتك فيه الع ،جمموعة من املستويات

جمموعة من الكلمات ترتبط  «ف احلقل الداليل بأنه ، ويعرَّ تسمية احلقل الداليل نطلق عليه

  .1»حتت لفظ عام جيمعها عادة داللتها وتوضع 

ترتبط فيما بينها عن  هاف من جمموعة من األلفاظ معانيحيث أن احلقل الداليل يتألّ 

لعام لأللفاظ مشرتك املعىن ا، وهذا ما جيعل طريق وجود مالمح داللية مشرتكة بني هذه األلفاظ

، سهم احلقول الداللية يف الكشف عن العالقة الداللية بني األلفاظليه، كما تُ ميكن العودة إ

ضمنه جمموعة احلقول الداللية واليت بدورها تندرج ضمنها جمموعة من  واملعجم الشعري تندرج

  .للوصول إىل املعجم الشعرييقودنا األلفاظ املكّونة هلا، والبحث يف احلقول الداللية 

                                                           
 .79، م س ، ص علم الداللةأمحد عمر خمتار،  - 1
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فها وفق املعاين املشرتكة ويف اخلطاب الشعري الشعيب ميكن أن نتتبع احلقول الداللية ونصنّ 

ز اللغة الشعبية مبنطقة سوف بسعة معجمها الشعري وثرائه، مما يفتح الباب بني ألفظها، وتتميّ 

لية جمموعة من احلقول الدال دللبحث يف احلقول الداللية، وبالعودة للمدونة ميكننا أن حندّ 

  .قول الداللية الواردة يف املدونةلة هلا، وسنذكر هنا أبرز احلد األلفاظ املشكّ صر ون

  : حقل اإلنسان وما يتعلق به -أ

يف هذا احلقل نرصد كل األلفاظ اليت حتمل مدلول اإلنسان وتندرج ضمن ذلك األلفاظ 

 عن جسم اإلنسان وأعضائه، وكذا مسميات القرابة عنده، وقد وظفها الشعراء اليت تعّرب 

الشعبيون يف املدونة رغبة منهم يف تقريب العديد من الصور وإبراز بعض الدالالت، ووجب 

بة كل شاعر وغرضه لك حبسب رغاختالفات يف مدلوال�ا أحيانا، وذاإلشارة إىل أن هناك 

  :لفاظ يف اجلدول التايلنا هذه األلالداليل، وقد أمج

  .جدول يتضمن ألفاظ حقل اإلنسان وما يتعلق به: 17جدول رقم  -

  حقل اإلنسان وما يتعلق به

 –ربان العُ  –عب شَ  –مري الضِّ  –انا نَ بْـ أَ  –عب الشَّ  –امع السَّ  –وبنا لُ قْـ  –انا آبَ  –ادنا دَ جْ أَ 

 – اتْ رَ شْ بَ  –ر رايِ حَ  –ليب قَ  –ني بِ جِ  –يين نِ كِ   –نت بِ  –ا اتنَ نَ بْـ  –ا سانَ نْ  –النا جَ رْ  –ادة سَ 

  –فايف الشِّ  –د اخلَ  –باد عْ لِ  –احي رَ أجْ  – ايْ ضَ عَ  –اويت نَ بِ  –ودهن دُ خْ 
َ
اش اجلَ  –كنون امل

 –اس نَ  –ربان عُ  –درها صَ  –يف النِّ  –يق الرِّ  –سا�ا لْ  –فايف شِ  –بدته كَ   –وده دُ جْ  –

 –ول زُ  –لة ايْ العَ  –ه دَّ جَ  – اهْ بَّ إِ  –وعي مُ دْ  –اطري خَ  –اسي رَ  –رد فَ  –يفان الضِّ  –اويد وَ الرِّ 

 –ويله عْ لِ  –زيلة النْ  –وت خُ  –د جَ  –رجال  –ذل النَّ  –عباد  –عيوين  –طبيب  –اطره شَ 

الوالدين  –وتك خُ  –واتك خَ  –خايل  –اهم إبَّ  –ويلة خلِْ  –أمي  –بنت  –الينا إمَّ  –م  عَ ِين بْ 

 –اري رَ ذْ  –يا�م عْ رِ  –ات رَّ حُ  –ريانه جِ  –الة مَّ الوَ  –دي الْ وَ  –يلة عِ الْ  –الناس  – بْ ارِ قَ َال  –

 – وَىل مَ  –م ادِ نَ بْـ لِ  –المي كِ   –وادة الرُّ  –ّوادهم رُ  –ايل إمَّ  –العقل  –أوالد  –انه مَّ القَ  –وته خُ 

 – اهْ ابَ بَ  –الدته وَ  –احد الوَ  –اصر القَ  –صيح فِ  –ني ضِ نقِ مُ الْ  –وين هُ ذْ اِ  –اويت خَ  –ه بين عمَّ 

    -ال وَّ القَ  –يف الضِّ  – اهْ ضَ عْ  –كم وسْ فُ نْـ 



  جماليات البناء الداللي في الخطاب الشعري الشعبي بمنطقة سوف      :  الفصل الرابع

235 
 

ل هذا اجلدول أن الشعراء الشعبيني يف املدونة وظفوا األلفاظ الدالة الما نالحظه من خ     

 قليب، راسي(ع بني توظيف أعضاء اإلنسان تنوّ  ، وهذا التوظيفبشكل واسع على اإلنسان

 عن بعض للتعبري عن دالالت معينة، كما جند ألفاظا أخرى تعّرب  وذلك...) عيوين اخلد، 

 طبيب، شاطره( وصفاته ...)خايل، أمي، أجدادنا ( التسميات اخلاصة بأقارب اإلنسان

ومن أمثلة هذا احلقل يف ت هذا التوظيف بني الفرح واحلزن، ، وقد اختلفت دالال... )نواحه

  :01من القصيدة رقم  املدونة نذكر

  1»ــاأجــــدادنا وآبانـــمن أقدم قدم       يف الواد عدنا الشعر �وى أوزانه«

  :02من القصيدة رقم   

  2»طُوْل اللِّيْل ْبِغْري ْهِجيَعــــــْه   بَاتَــــْت َحايْـــــــــــــــــــــــَرهْ  ِعينِــــــــي«

وحقل اإلنسان أيضا ميكن أن ندرج ضمنه حقل أمساء األعالم أو الشخصيات، وخيتص       

هذا احلقل بذكر أمساء األعالم الواردة يف املدونة، واليت وظفها الشعراء للوصول إىل دالالت 

  :الساسي حماديراثيا صديقه الشاعر علي عناد ومن ذلك نذكر قول الشاعر معينة، 

   3»رةـــِصيـْڤـْت ِيف التِّ ـــــــــــــــاَها َوقِ ــــدِّي ْمعَ ــنـْعَ       السَّاِسيي ِشَبْحِت ـنِّ يِكي ْنُشوْفها َكا«

  : يف قوله  05حمبوبته مسعودة يف القصيدة رقم  إبراهيم بن سمينةوقد ذكر الشاعر 

يــــــْل بَــــلَّْغ َجمُْهــــــوَده  «   4»وَدهَمْسعُ َيْشَقى َعْن ِسبَّاْي يُوِصْل   َال ِمـــــْن َداْر مجِْ

خر ون إىل أنفسهم بذكر أمسائهم يف آويف أغلب األحيان جند الشعراء الشعبيني يشري      

ى أنه والتعريف بنفسه عل، من جهة القصيدة، وذلك كنوع من احلماية هلا خوفا من السرقة

                                                           
1
  .120، م س، صحياته ومختارات من شعرهالساسي حمادي  محادي حممد نافع، بن علي حممد الصاحل، - 

2
  .89، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 

  .نفسه - 3

  .23، م س، صديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 4
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 11يف القصيدة رقم  بن سعودأحمد الشاعر  قولومن ذلك صاحب القصيدة من جهة ثانية، 

  :حني نسب القصيدة له

  1»اَجاب الكالم ْوَقانَ  أحمد بن سعود    وادهـــــــــــــا ف اهْ َــ رتع َسِعْينــاَذاك مــــوهَ 

التاريخ من خالل ذكرها بقى راسخة يف اليت ذكرها الشعراء يف قصائدهم ستأمساء العلم و       

  : يف اجلدول التايل وميكن أن نذكر أمساء العلم اليت جاءت يف املدونة يف كل مرة، 

   :جدول يتضمن أمساء العلم الواردة يف املدونة:  18جدول رقم  -

  لمـــــأسماء الع

  البيت الذي ورد فيه االسم  صفته  االسم  س  ق

  هودَ هُ جمَْ  غْ لَّ بَـ  يلْ مجِْ  ارْ دَ  نْ  مِ َال   حمبوبة الشاعر  هودَ عُ سْ مَ   01  05

  هودَ عُ سْ مَ ل وصِ يُ  ايْ بَّ ن سِ ى عَ قَ شْ يَ 

  ارْ عَ الْ  شْ يقِ طِ يْ مَ  يدْ دِ نْ صِ   عنرتة بن شداد  عنرت  04  06

  ودهدُ جْ  نترعَ  الْ وَ خْ أَ 

الشاعر الساسي   ياسِ السَّ   06  08

  محادي

  اسيالسَّ  تْ حِ بَ  شِ ينِّ ايِ وفها كَ شُ ي نْ كِ 

  قصريةقت يف التِّ ا وَ اهَ عَ ي مْ دٍّ عَ نْـ 

  افيةالصَّ   16  08

  شريةبِ 

  زورجة الشاعر

  أم الشاعر

  ارهغَ صْ ي لِ جِ افر وْ ال ال سَ حبَْ 

  يرةشِ وبْ  افيةالصَّ  عَ  فْ دَ حبال ال هَ 

  ومادُ م يا كُ الْ حَ شْ وِ   دومي ابن الشاعر  اومَ دُ   11  10

  ومةتك واحلُ وْ ك وأخِ واتِ اشي خَ وَ أُ 

  اناالم وقَ الكِ  ابْ جَ  أحمد بن سعود  الشاعر  أمحد بن سعود  44  11

  ّمانه على لَ هينِّ  ظهافْ ويا حَ 

  بن دوما محمودال وَّ القَ  ومْ حُ رْ مَ   الشاعر  ودْ مُ ا حمَْ ومَ دُ  نْ بِ   15  12

  اهامسَْ بِ  رْ هِ شْ ا نُ نَ 

                                                           
  .96، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 1
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  : حقل النبات والحيوان - ب     

الة على النبات، وجمموعة أخرى من يف هذين احلقلني مجعنا جمموعة من األلفاظ الدّ       

ان يف اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة سوف ومها حقالن أساسيّ  األلفاظ الدالة على احليوان، 

  :كما هو موضح يف اجلدول التايل وقد وردا يف املدونة تعبريا على ذلك،

  :يف املدونة جدول يتضمن ألفاظ حقلي النبات واحليوان: 19جدول رقم  -

  حقل الحيوان  حقل النبات

ار اجلبَّ  –سات رْ الغَ  –يشة جر اهلِْ شِ  –رة مْ ثِ مُ الْ 

ول بُ سْ  –رع زَ  –ّوار النـُّ  –أزهار  –يش شِ حَ  –

يد ضِ عَ  –ارة قَ شِ  –ورد  –الورد  –به شْ عِ  –

 –العشب  –ته ولْ بُ سْ  –ان دَّ بَ  –ة سَ لْ سِ لِ  –

ة ارَّ حَ  – سْ مَ لِ  –ة يفَ قِ عَ  –يلة قِ دْ  –يسهم رِ غْ 

 –ّواره نُـ  –ط بَ السِّ  –ّوارته نُـ  –انة يَ بْـ رِ  –

  .وسمُ رْ كَ   - ريش العَ 

ايل مجَْ  –الغرابة  –مي الرِّ  –ايله حَ رْ  –يب الذِّ 

 –مجل  –ار شَ عْ  –ايل وَ شِ  –اجلمل  –

 –اجلمال  –ين رْ طري البُـ  –ة رَ كْ بَ  –احلصان 

 –فان رْ اخلِ  – وْ غِ اللَّ  –ه لَّ بِ  –الغزال  –ام نَ غْ أَ 

 –اض يَ البِ  –هم يْ عِ سَ  –ا هَ وْ غِ لَ  – يْ عِ السَّ 

  .ارةوَّ خُ  –فانه رْ خِ 

إن توظيف الشعراء الشعبيني حلقل النبات يدل على درايتهم الكبرية مبسميات النباتات      

 معتربا من ثقافتهم يف هذا ا�ال اءً بالنسبة هلم، وهذا يربز جز املوجودة يف بيئتهم وأمهيتها 

  )...، ورد، نّواررأزها(جيابية اجلميلة يف بعض األحيان وأحاسيسهم اإل تفاؤهلمفيعّربون �ا عن 

 ... )املثمرة، اجلبار، كرموس (ومثارها النفعية يف أحيان أخرى كما يعّربون عن أمهيتها الغذائية 

 حارّة، عضيد(نها مواشيهم الكأل اليت تتغذى مأيضا أشاروا يف جانب آخر إىل نباتات 

  :09يف القصيدة رقم  الساسي حماديومن ذلك قول الشاعر  ، ...)لـِمس

  ْب ــــــــــــــــــِبيــــْل حْ ــــــــــــــــــرَاْد كُ ـــــــا مُ ـــــيَ  َوِردْ ا ـــــيَ     ْب   ــــــــــــــــــــــاة وِاحلُ ــــــاْحلَيَ  َورِدْ ا ــــيَ  وردــــــال«

  1»ِيف اجلِّيبْ  هــــْسبـُْوْلتَ ْري ِمِسْك ِديْر ِـ َعط    ْب  ــــــــــــْر اِكِ ــــــــَعِبيـــــالـــــْه بِ ـــــــحَ ـــــرِي وردـــــــــال

                                                           
  .71، م س، صحمادي حياته ومختارات من شعرهالساسي  محادي حممد نافع، بن علي حممد الصاحل، - 1
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إىل جمموعة من أعشاب  07يف القصيدة رقم  عبد الرزاق شوشانيوقد أشار الشاعر       

شقارة وعضيد ولسلسة (  نباتات رعوية صحراوية وهيالبادية اليت تقتات عليها مواشيهم 

  :، فيقول)وبدان

ْر ِشـــي َما َشــــــــــــاْن اهللا  «  1 »دَّانْ ْوبَـ ْوِلِسْلَســـهْ  ْوَعــِضيدْ  ارَةـَڤـشَ   ِعـــْشَبْه ِاْجمَــــدِّ

وقد كان أهل البادية على دراية كبرية باألعشاب اليت تنمو يف الصحراء، فهم بارعون يف       

وألوا�ا وأماكن منّوها، وكذا فهم يدركون ما جيب التفريق بينها وحتديد أنواعها حبسب أشكاهلا 

يقول الشاعر  11ففي القصيدة رقم أن ترعى عليه مواشيهم وما جيب أن تتفاداه أثناء الرعي، 

  :أحمد بن سعود

  2»هــــــــورِبَان ارَّهـــــْوحَ  َمصْ ــــولِ  يَفةِـ ڤـــعْ     هــــــــَخاْلَفاْت أْوَصافَ ــــاْه العِشْب ِمتْ ــــَڤـلْ «

كما جند األلفاظ الدالة على احليوان واليت أطلقها الشعراء الشعبيون ووظفوها يف        

، فمنها ما يرمز للجمال واحلسن خطابا�م الشعرية، سواء كان هذا التوظيف حقيقيا أو جمازيا

ما ، ومنها )...الذيب، الغراب (ومنها ما يرمز للمكر والوحشية  ،)...الرمي، الغزال، احلصان (

   ...)اجلمل، البكرة، اخلرفان (يرمز لأللفة والوفاء 

فيقول يف  عن دياره عد جنع حمبوبتهوهو يصف بُ  أحمد اللبيكيومن ذلك قول الشاعر       

  :03القصيدة رقم 

  3»هـْغَرابــوالْ و ـــهُ  رِّيمــــالن يـَْرَتع ــــِوي    هـــــــاطَّانب أْطَناب    هـــَجابـــاملِ ـُكم بِ ــِعْد َجنعــــَطوَّح بْ ــتْ «

) عشار(والنوق العشراء ) شوايل(النوق احلائل  شوشاني الجيالنيوقد وصف الشاعر      

  : 04ابع يف صورة مجيلة فيقول يف القصيدة رقم توهي تت

                                                           
  .66، م س، صعبد الرزاق شوشاني حياته ومختارات من شعره بن علي حممد الصاحل، - 1

  .95، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 2

  .111املرجع نفسه، ص - 3
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 ي ُدوَّارْ ْشَعــــْر فِــــوِاْرُسْم بـُيُــــــوْت   ـــــــارْ ـــــــــاْرُســـــْم ألْـــــــــَواْن أْزَهـــــــــــ« 

 1»ـهْ لَـــة ِولْـوِيشـوِاْرُسْم ِمجَـــــْل ْورَاحْ     ارْ وِاْعشَ ادَّه َمـ ـَواِيلْ شِ ْم وِاْرُسـ

فقد شّبه حمبوبته مسعوده بطائر الربين، يف إشارة إىل  إبراهيم بن سمينةأما الشاعر        

  :05سنها ومجاهلا من جهة، وصعوبة إدراكها من جهة ثانية، فيقول يف القصيدة رقم حُ 

 ُحـبَّْه ِيف اْلَمْكُنوْن َيْشَعْل َجاِمْرِين     ــــيــْرنِــــــــــــــِطـــــيـــــــــــْر الــــــــبُــــــَعـــــــــــــْن «

 2 »ــــوَدهْ ُڤـِنريَاِين ِيف اجلَاْش تـَْلِهْب ِمي  ي  ْيَصبِّـــْرنِــــــاْش َالْم وَ َحايِــــــْر يَا َلْســـ

ويعترب اجلمل أكثر احليوانات ورودا يف املدونة، وذلك نظرا ألمهيته الكبرية عند أهل       

أبدا، ومن أمثلة  عنه ل والصرب، وال ميكن أن ُيستغىنالبادية، فهو عالمة الصحراء ورمز التحمّ 

  :07ورود اللفظ يف املدونة بصيغة اجلمع من القصيدة رقم 

ُروْر ْخـــــلِـــيَّــــــــــــــــــــْه   «   3»ْتُســــوقْ  ـالْ الِجَمــوْمرَاِحيْلــــُهْم ُفوْق   ِويْـــَعْمــــُروا ِويـــــْن لِــــبـْ

  :04ويف القصيدة رقم 

 ْت  ـا تِرَِكْت ِوْختَلِّيــْب َعَلى مَ وِاْكتُـــ  ْب َعـــــلَـــــــى َمــــــــا رِيـــــــــــــــْت  ــــــــــــاْكـــــتُ « 

 4 »ـهْ وِاْكُتْب َعلَــــى َخبَنُـوْق بِْنـــَواِويَشـ  وِاْلِبيـتْ  الجَِّملْ وِاْكُتْب ْولِيِدي َع 

  :الحقل الديني  -ت 

يتضمن هذا احلقل كل األلفاظ القريبة من بعضها يف املعىن، واليت تندرج ضمن املعىن       

وقد كان الشعراء الشعبيون مبنطقة سوف على قدر كبري من احملافظة العام املتمثل يف الدين، 

  :وميكن أن جنملها يف اجلدول التايلوااللتزام الديين، 

                                                           
1
، 2019مارس  18البياضة والية الوادي، يوم االثنني ، مبنزله ببلدية تسجيل أشعارهالشاعر شوشاين حممد اجليالين،  - 

 ).مقابلة شخصية(

 .23، م س، صديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 2

  .65، م س، صعبد الرزاق شوشاني حياته ومختارات من شعره بن علي حممد الصاحل، - 3

4
، 2019مارس  18والية الوادي، يوم االثنني  ، مبنزله ببلدية البياضةتسجيل أشعارهالشاعر شوشاين حممد اجليالين،  - 

 ).مقابلة شخصية(
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  :يف املدونة يينجدول يتضمن ألفاظ احلقل الد: 20جدول رقم  -

  الحقل الديني

 –واليا مُ  –يب النَّ  –وا دُ بْ عِ تِ  –يدي سِ  - هللا  –وت متُْ  –يل َال حَ  –البيت  –ركع  –مكة  –اهللا 

 –امية الدَّ  –عباده  –خلق  –دنيا  –ذنوبه  –يغفر  –يرمحه  –اري البَ  –الم سْ لَ  –ايا نَ مِ الْ 

وبوا تُ  –رّيب  –صالة  -باهللا  –والنا مُ  –القيامة  –ذكر  –ان نَّ مَ الْ  –خلقنا  –العايل  –احلياة 

 –فاحتة  –مرحوم  –نب الذَّ  –الفرض  –الفاحتة  –احملشر  –الدين  –وض رُ فْ لِ  –يهدينا  –

  .مةارْ احلَ  –اجلبانة  –ت يِّ مَ 

ه يف بيئة إسالمية حمافظة، وهلم توجّ  ترعرعوامن خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أن الشعراء      

را ومبدًءا، واألكيد أن البيئة البدوية اإلسالمية احملافظة اليت ترعرعوا فيها وتصوّ  ديين إسالمي رؤيةً 

ة صلتهم عمق انتمائهم وشدّ يتضح لنا ههم هذا، واستنادا إىل ذلك سامهت يف بلورة توجّ 

  .بالدين اإلسالمي

 وهو يوّجه نصيحة إلخوانه 12يف القصيدة رقم  محمود بن عمارومن ذلك قول الشاعر       

واتباع سنة النيب  ههللا عز وجل يف أقرب وقت والسعي إلرضاء توبةالضرورة املسلمني طالبا منهم 

  :)صلى اهللا عليه وسلم(

 »1اهْ رِيْف مسَْ شَ  ُمَذاْكرِةَال تـَْنُسوا   ِوْمتَشُّو يف اْرَضــاهْ   ـهـــَّللــ ُتوبُوانـَْوصِّيكم يَا َخاْوِيت «

من اهللا بذلك طالبا  الساسي محادي بعد وفاته لصديقهيدعو  علي عنادالشاعر  وجند     

وبالتايل مينع من عذاب جهنم ويكون من الناجني  ويرمحه، العلي القدير أن يغفر لصديقه

  : 08فيقول يف القصيدة رقم  املقبولني،

  »2َرهــــــــطْ ِخيــــبَاسِ  اهللا وبَهْ ـــْذنُ  ِفرْ ـــغْ ــْويِ     ه  ـــَالْك ْخَالصَ ـــوِجد سِ ــــْويُ  هــيَرِْحمَ  اهللا«

                                                           
، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محدة،  - 1

 .134ص

  .130، م س، صمن روائع الشاعر الشعبي علي عناد  بن علي حممد الصاحل، - 2
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  :   حقل األدب الشعبي -ث

يب، وقد امللفت لالنتباه يف املدونة أن هناك ألفاظا جيتمع معناها حول األدب والرتاث الشع     

  :يف اجلدول التايل امجعناه

  :يف املدونة ول يتضمن ألفاظ حقل األدب الشعيبجد:  21جدول رقم  -

  حقل األدب الشعبي

 –راثنا تُ  –تعبريه  –ته جْ هلِ  –وزنه  –عار أشْ  –عرنا شِ  –وال أقْ  –أدبنا  –أوزانه  –الشعر 

 –وصف يُ  –لسان  –الشاعر  –الشعب  –ورة الصُّ  –مجيل  –امع السَّ  –مجهوره  –سمعه يَ 

 –لغة  –اث الرتٌّ  –أهازيج  –حبوره  –جة هلْ  –حيفظوه  –راث تُ  –امللحون  –عرنا شِ  – ربِّ عَ اِ 

 –كتب اُ  –ّناي غْ  –أحلانه  – ينِّ غَ نْـ  –املعاين  –فظ اللَّ  –القافية  –قاد النُّ  –ه ولَ قُ  –التعبري 

 –الكالم  –كالمي   –اسه كرَّ   –لفظ  –اترجم  –يتكلم  –ويل قُ  –ايا نَ غْ  –العلم  –رسم اُ 

  .كالم   –ظم نَ  –فاحتة  –ال وَّ القَ  – ِيف رْ عِ  –طق نْ نُـ  –فصيح  –ة رِ ذاكْ مُ  –افظه حَ 

من خالل ما ورد يف اجلدول نستنتج أمهية األدب والرتاث الشعيب عند اجلماعة الشعبية       

  :01يف منطقة سوف، ويتجلى ذلك من خالل ما جاء يف القصيدة رقم 

  :ويقول يف نفس القصيدة 

  

  

  :مث يقول معّربا عن تأثري الشعر الشعيب اإلجيايب وسط اجلماعة الشعبية 

                                                           
  .71، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعره محادي حممد نافع، بن علي حممد الصاحل، - 1

نَـــــــــــــــــــــــــــــــاِيف الــــــــَواد ِعـــــــدنا  « نَــِمن أَْقَدم قِــــــدم ُأصُ     َأَدبـْ  ـــــاـــــــــوْلَنا ِوْنَسبـْ

نَــــ ِمْن قَبل أَلفْ   ــهاجلِيْل فَاْت ْزَمانَــ َأقْــــــَوالْ  ُتْحُفــظْ   ـاْحَســـاْب لِيْه ْحِسبـْ

نَـــــ ِشِعـــــْرنَاطُــــــوْل ُعِمْرنَا ْمَع  ُلوبـْنَــــــــا ِعْنَدْه أََعــــــْز ْمَكـــــــانَـــــــــهْـ ڤِيف   ــاتْـَناَسبـْ
1« 

ـــْع َعاِجْبنِـــ الـَمْلُحون  ـــــيالِــــــــــــــــــــِعـــــْدنَــــا َغـــــ التُّــــَراثْ        ــيبَالِــي ْمَوسَّ

 ــهَعِطــْف ِفيْه ْحَنانَــــَمحَاْس وْ  َلْهِجةْ   ــيِكيْف تْـَوالِـــــ  ــرْ التـَّْعِبيـ ةلُِغــُهْو 
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  ــهاْيَشـــــه َمْشُغولَـــاَره  شَ ـِعْد أَْفَكـْڤتُـ        ــــهولَـــــــــــــُـ ڤاللِّي َيِسْمَعــــه ْمتَعَّــــــْن 

َيةِيف       ــــــه يـــه اللُّولَـــــــَــــاْش فِ ڤال يـَْلـ النـَّقَّادْ                 ــهِميَزانَـِيف  واللَِّفــــــــــظْ  الَقافـْ

  َهايِــــــْل َخزِنـْتَــــْه َمْلَيانَـــــــــــــــــــه َرِصيـــــدْ      ــــه ــــــــــــه َجمُْمولَــتَامَّــ الـَمَعاِنيِفيـــــــه               

  :حقل الغربة والحنين -ج

هذا احلقل الداليل حيوي كل األلفاظ الدالة عن مرارة الغربة وأمل الرحيل واليت عرفها اإلنسان     

  :نة هذه األلفاظ يف اجلدول التايلالبدوي مبنطقة سوف وجترّع قسو�ا، وجنمل من املدو 

   :لة عن الغربة واحلنني يف املدونةجدول يتضمن األلفاظ الدا: 22جدول رقم  -

  حقل ألفاظ الغربة والحنين

 –قة رْ فُـ  –اقه رَ فْـ  –ب جِّ وَ تْـ  –يعة اللِّ  –د هَ صِ  –ح وَّ اطَّ  –انه نَ حْ  –قا الشِّ  –انه زَ أحْ  –انه حمَْ 

 –يشقى  –اير حَ  –دتو عِ بْ  –ت دَ غَ  –يت ختلِّ  –تركت  –نك زْ حُ  –ت سِّ هَ  –بت ذَّ عَ تْـ 

غّيب  – تْ قَ بِ  – دْ صَ قِ  –رت تفكَّ  –باعده تْ مِ  –تنزاح  –دي غْ تَـ  –قا الشِّ  –غدت  –احت زَ نْـ 

سافر  –باره أخْ  –فارق  –مشي  –ى اتقَّ  –راحت  –ت شَ مِ  –فت خْ سُ  –اكر فَ  –سفر  –

 –فاقد  –ين خالَّ  –مشى  –فارقين  –ى لَّ خَ  –تعّدى  –سفر  –ي شاقِ  –ى دَ غَ  –يبته غِ  –

 –فقدا�م  –غريب  –تار حمُ  –شتاق مُ  –عذيب التَّ  –وق الشُّ  –تغيب  –ح طوَّ تِ  –ارق الفَ 

يت صدِّ  –غيبة مْ لِ  –الغريب  – شْ حِ الوِ  –رت تكدَّ  –نروحو  –تروح  –فاقدين  –غوب شْ مَ 

 –فقد  –خطرته  –خطر  –خارجة  –افه يَ أرْ  –ت هسِّ  –يت جْ رِ خَ  –اهلارب  –وادعتهم  –

 –خيطانا  –نرتكه  –وا سُّ هَ  –اين الربَّ  –رك الدَّ  –احيل رَ مِ  –ف خلَّ  –لة راحْ  –رحل  –يفقد 

  .اكم دَ غْ مَ  –تارك  –اه فَ جْ  –بُعده  –دارو 

إن أول ما نالحظه من خالل هذا اجلدول هو العدد املعترب لأللفاظ الدالة على الغربة 

البكاء ب من خالل ما يعرفهذا راجع لطبيعة احلياة يف بادية سوف،  واحلنني يف املدونة، ولعلّ 

ة كثريا بطبيعة حيث أن طبيعة احلياة يف بادية سوف كانت شبيه ،النجعايا وبق األطاللعلى 

  .كان آلخر سعيا وراء الكأل واملاءفكان البدو يتنّقلون من م ،احلياة اجلاهلية
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خلوايل اليت ا لتلك األيام افً ف وراءه حنينا جار الّرحيل سُيخلّ وبطبيعة احلال فإّن هذا 

ّكرهم لألحّبة واأليّام وهذا يذّكرنا ببكاء اجلاهليني على األطالل وتذ  ،قضوها يف ذلك ملكان

حيث أّن  ،من الشعراء الشعبيني مبنطقة سوفونفس الشيء تقريبا  جنده عند جمموعة  ،اخلوايل

بعد رحيلها ويصف املكان ويتذّكر أيّامه اجلميلة الشاعر منهم يقف أمام أطالل أهل حمبوبته 

شجانا وأشواقا إىل زمن وذكر املكان غالبا ما يُهّيج يف الّنفس أ ،ويُعّرب عن لوعته وحزنه لفراقها

فبئر املاء وبقايا اخليام واألدوات املستعملة وأثار احليوانات وتفاصيل بقايا الّنجع  ،ماض مجيل

حركة فتعود به الّذاكرة إىل الّزمن الذي عرف  ،الشاعر وأحاسيسهاألساسي ملشاعر هي احملّرك 

  :02يف القصيدة رقم  عباس بوشهوةومن ذلك ما قاله الشاعر ، ونشاطا كبريا يف هذا املكان

 طُوْل اللِّيْل ْبِغْري ْهِجيَعــــــْه   ِعينِــــــــي بَاتَــــْت َحايْـــــــــــــــــــــــَرهْ «

  »1ِيف َشاْو التـِّْنِجيَعــــه اطَّوَّحْ   ْرَحايـْلَــــــــــهْ ْڤ ِمْن َســـــاَعــــــْن 

  : مث يقول يف نفس القصيدة 

ــبْ بَاَتْت طُـــوْل اللِّيْل   ــــادْ َلْصَهــــــــــِعينِـــــــــي ِمــــــــن   تْـَوجِّ

  ـذِّبْ يـَْعـ هَـ ڤـَراْفـيَا َما َشــــْط   يِْنـــــــــــــــــــــــــــــزَارْ ْحِبيـــــــْب اللِّي 

وأهله وهو يف غربته يف ليبيا مل جيد  ألبنائه محمود بن عماروعندما اشتاق الشاعر       

  : 10يف القصيدة رقم يقول ضل من الشعر للتعبري عن حنينه، فأف

 ييِْنشد عليَّا ِاسالـــــ اُوش حـــال من  َخالـــــــــــــــــــــــــــي وش حــــــــــــــــــــالكم يا« 

 ـــــــــــْر الطِِّبيلــَـــــــــــهِڤكـــي ْيِضيق بَايل نـُْنــ  ر حايلغيّـــ الِوِحــشُكثـــــر   ِتَكدَّرت

 »2ـــهلقايله والِقيلــــخري من حديث ا  الــــــــيـڤَّـاِْندير اِحلِمس يف الّشعر بالنَّ 

                                                           
  .89، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 1

2
، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محدة،  - 

 .119ص
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  :يا أن يعود من غربته ويالقي أهلهمث يقول متمنّ 

 ــــــهَخواتك وُخْوتك واُحلومـــ اُواشي  وش حــــــالكــــم يَاُدومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 ــــــــهي َخاّصه وْكِميلــــــــوْيعـــــــــدِّ ُيصرب   ما َعليِهش ُلومــــــــــــــــــــــــــــه ِتَوحَّشوِايلِّ 

 يلـــــــــهـڤــوع راح ابْ نـــــــ ِلْمغيبهتْـُفوت   ـــــــــــهومــــــُڤـلْ  الغريب يرجــــــــــــعَحتَّان 

  :11يف القصيدة رقم  أحمد بن سعودويقول الشاعر 

  »1هــرانــــى ِجيــــْج علـَفجَّ  لــرَحي ــــواللِّ     هـــــــــوتَ ــْذرَارِي خُ  دْ ـــِڤـفــــي دْ ـڤــــفِ ي ــــواللِّ «

  :  حقل الحب والفرح -ح

واليت ال خيلو اخلطاب  نرصد يف هذا احلقل األلفاظ اليت تدل على احلب والفرح والسعادة،      

  : حة يف اجلدول التايلوهي موضّ  الشعري منها،

  :يف املدونة يتضمن ألفاظ احلب والفرحجدول : 23جدول رقم  -

  حقل الحب والفرح

 –عطف  –عاجبين  - ايا نَ غْ  –أفراحنا  –احة الرَّ  –أفراحه  –فرحته  –مجيل  –أعز  –وى هْ نَـ 

 – اَىب رَ طَ  – ِنتْ الفِ  –زين  –حبيب  –عادة السَّ  –هايل  –ايشة شَ  –عزّه نْ اِ  –غايل  –انة نَ حْ 

يعجنب  – وْ َال ِحتْ  –تعجب  –ى لَ حتَْ  –ه بَّ حُ  –حبييب  –ني يِ لْ حِ تَ سْ مِ  –غرامك  –ين الزِّ  –زها 

 –غينا بْ يِ  –حبييب  –نزهة  –طرب  –زهو  –حبنا  –احلب  –الورد  –حبيب  –يفرحوا  –

  .يفرح  –زهى  –ماحة السِّ  –وحه رُ فْ بِ  –تعجب  –ارهني شَ 

املشاعر وفيض الوجدان،  الشاعر الشعيب مبنطقة سوف عاطفي يف األصل، وميتاز برقة     

 عن مشاعره الرقيقة يف خطابه الشعري، واحلب هو غريزة أزلية يف حيث أنه عادة ما يعّرب 

لى ز بالصفاء والنقاء واهلدوء آثار إجيابية عدية اليت تتميّ اإلنسان، وميكن أن تكون لطبيعة البا

  .الشاعر، فيتجلى ذلك يف قصائده

                                                           
1
  .89، م س، صالملحون بمنطقة سوفأعالم الشعر أمحد زغب،  - 
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  : 06يف القصيدة رقم  إبراهيم بن سمينةومن ذلك نذكر قول الشاعر       

 ـارْ ـــــيـْبَـــــرِّْد َعَضــــــاْي ِمن ِهلِيْب النَّــــــــــ  ُحمْـــــَتاْر ِمن ِيْشَقـــــــى َعَلى ِسبَّايَــــــــــــــــــا  «

 »1ارْ ْوَهايْـَضة لَْفَكـاِحي ْونُْطُفـو َاْجرَ     اْغَنايَــاللِّي َعِليْه   ـيَحِبيبِ ْويُوِصـــــْل 

  :09أثر احلب ودره يف حياة الناس فيقول يف القصيدة رقم الساسي حماديكما بّني الشاعر 

  ْه ـــــْي ْرِديعَ ـــَكاْن شَ ـــَما َكاْن ِيف أْي مْ     ْب  ـــــْذهَ ُلوْس وِ ــــــــاِوي فُ ــــــَال ْيسَ  الُحبْ «

  »2هْ ـــــِليعَ ْـ خـــه ْوتِ ـْورَاْحتَ  يـَحِبيبِ  ةْ ـــنـَْزهِ         َربْ ـــــــطْ ْل ـــكُ   وْ ـــــزَهُ و ـــــاة هُ ـــــو احلَيَ ـــــهُ 

إىل السعادة والفرح الذين يبديهما أهل البادية عندما  عبد الرزاق شوشانيويشري الشاعر      

  :فيقول ،تقبلون الضيف ويقومون بواجبهسي

لـَّـــــــــــــــــــــْه  «  انْ ا َواْجبُـــوا الضِّيَفـإذَ  يَـــِفْرُحوانَاْس   َوأْبطَــــاْهلُْم َما يِــْتــِرُضــــوا بِالـــذِّ

 »3ـــانْ ْب وُْكـــُسْكِسي ِوْدَهـــَمتــْر ْوَحِلي  ـْر اهللا  ْد يـَْبَخْل َشــــْي ِمـــْن ِخيـْوَال حَ 

  :واأللمحقل الحزن  -خ

  :ميكن أن جنمعها يف اجلدول التايلتنطوي حتت داللة احلزن واألمل، و ويضم األلفاظ اليت       

  :يف املدونة جدول يشمل ألفاظ احلزن واألمل: 24جدول رقم  -

  حقل الحزن

 –صهد  –انه اجلبَّ  –ت ميِّ  –ة الكزَّ  –البال  –ة احلزَّ  –قا الشِّ  –كبته نَ  –أحزانه  –انه حمَْ اَ 

 –متوت  – عْ سَ لِ  – عْ ذَ لِ  –تقلع  –ع لَ الوِ  –عذابه  –تعذبت  –يعذب  –ب جِّ وَ تْـ  –اد هَ صْ لَ 

 –رين امِ جَ  –نايا مِ الْ  –الشقاء  –أجراحي  –فوا طْ نِ  –هليب  –ى يشقَ  –هان تْ يِ  –حزنك 

  .هدله يصْ  –رك الدَّ  –رت تكدَّ  –احة نوَّ  –ت فَ خْ سُ  –دموعي  –الـُمضام  –نرياين 

                                                           
  .23، م س، صديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 1

2
  .71، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعره محادي حممد نافع، بن علي حممد الصاحل، - 

  .66، م س، صعبد الرزاق شوشاني حياته ومختارات من شعره بن علي حممد الصاحل، - 3
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شعراء الشعبيون، وقد تعترب ألفاظ احلزن واألمل نتيجة من نتائج التجارب اليت عاشها ال     

عني الشاعر ضون هلا، وهذه األلفاظ تُ اء بعض املواقف اليت يتعرّ انا�م النفسية جرّ يعود ذلك ملع

من نفسه يف التعبري عن مكنوناته الداخلية وخباياه النفسية لُتربز جتربته الشعرية من جهة، وتُريح 

  .البوح �ا من جهة ثانية خالل

واصفا مكانة الشعر الشعيب مبنطقة سوف وقدرته  يف قول الشاعر 01من القصيدة رقم       

  : على مواكبة حياة اجلماعة الشعبية يف فرحها وحز�ا على حد سواء

  

  

معّربا عن العذاب الكبري الذي  أحمد اللبيكي يف قول الشاعر 03من القصيدة رقم       

  :أصابه جرّاء رؤيته لفتاتني ترقصان يف العرس

  »2ىــــزُّو َطرَابَ ــــرَات هَ ــــوِمن ُزوز َبشْ   ه  ــــــْع ِصَوابَ ـــيَّ ــْوضَ     هـــــعَذابَ ْر ـــــَـ والقلب َماْكب َعذَِّبتــتِ «

  :حقل األماكن -د

املوجودة يف بادية  الدالة على األماكن وآبار املياه عّج اخلطاب الشعري الشعيب باأللفاظ      

   .لشعبيةاليت متثل قيمة بارزة عند اجلماعة امنطقة وادي سوف و 

ذكر املناطق ومسميات اآلبار يف العديد من  وبالعودة للمدونة املختارة للدراسة جند      

حيث  أحمد بن سعودللشاعر  11القصيدة رقم  املواطن، ولعل أكثر هذه التسميات وردت يف

   .هذه املناطق تُؤرّخو�ذا تصبح هذه القصيدة وثيقة تارخيية بذكر األماكن وتعديدها،  حفلت

  :ُجنمل هذه املسميات مع حتديد موقعها بالتقريب يف اجلدول التايلو     

                                                           
  .120، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعره محادي حممد نافع، بن علي حممد الصاحل، - 1

 .89، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 2

 اَعبـِّْر َعِليَها ْمبُْنتَـــــــَهى الصَّرَاَحــــــــــــــــــه  َوأْفـــــــرَاَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َنِكْبتَــــــهْ ِيف  «

 »1ـــهـــــْرنَا  بِْلَسانَـــبِالصِِّدْق َعبـَّْر ِشعِــــ  ـهْسِنْني الرَّاَحـَوالَّ  اـَڤـالشِّ ْسَوى ِيف 
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  : 1األماكن يف املدونة  جدول يتضمن أمساء: 25جدول رقم  -

  موقعه بالتقريب  اسم المكان

   كثرية األعشابكلم وهي أرض منخفضة    60منطقة وراء منطقة الغنامي حبوايل   ةنَّ ال احلِْ خَ أدْ 

  كلم شرق الغنامي 20اآلن هي أرض تونسية حوايل   ينْ يدِ عِ سْ 

  كلم شرق الغنامي  20اآلن هي أرض تونسية حوايل   دْ محََ  ةْ يشِ وِ شْ 

  كلم شرق الغنامي  20اآلن هي أرض تونسية حوايل   ةنَّ قُ الْ 

  على الشريط احلدودي مع تونس بلدية بوالية الوادي  اروَّ الدُّ 

  كلم  03شرق دوار املاء حبوايل   وحةرُ طْ مَ الْ 

  كلم  06العريب حبوايل  ببلدية الطالجنوب   سْ بَّ زَ مْ الْ 

  )خنلة املنقوب(شرق منطقة املزبس وتسمى   انةشَّ احلَْ 

  منطقة تونسية  ةوَ زْ حِ 

  كلم  05مشال الطالب العريب حبوايل   احدَ حْ الدَّ 

  قبل الدحداح مشال الطالب العريب  ـارةَـ ڤالــ

  مشال الطالب العريب قرب منطقة القارة  ةيمَ اخلِ 

  كلم  04مشال غريب الدحداح حبوايل   هعَ مْ الصُّ 

  بْ لِ عِ 
ْ
  غرب بلدية بن قشة مقابل منطقة بئر الكالنية  يادِ نَ امل

  كلم  02شرق بلدية بن قشة حبوايل   دْ رِ اجلِ 

  كلم  02جنوب بلدية بن قشة حبوايل   اريمَّ العَ 

  بلدية بوالية الوادي على الشريط احلدودي مع تونس  ةشَّ بن قَ 

  كلم  02بن قشة حبوايل غرب بلدية   اينيبَ شِ 

  كلم  04مشال منطقة شيباين حبوايل   ويلةعلب الطِّ 

  كلم  15غرب منطقة شيباين حبوايل   ونسيُ  يهْ مِّ اِ 

  كلم  20غريب منطقة اميه يونس حبوايل   هادَ رَّ جَ  بْ رِ كَ 

  قرب قرية امليتة التابعة لوالية خنشلة  نيْ جيِ وِ طْ 

                                                           
  .اعتمدنا يف حتديد هذه األماكن على شهادة الشاعر والراوي اجليالين شوشاين  - 1
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تتجلى لنا احلقول ، وبعدما قّسمنا أبرزهاويف ختام حديثنا عن احلقول الداللية يف املدونة       

تهم الثقافية من خالل ذلك مرجعيّ  فتربزالكربى اليت استخدمها الشعراء للتعبري عن جتار�م، 

  .دالال�انهم من توظيف اللغة وإبراز ومتكُّ  يتجلى رصيدهم اللغوي الكبريو 

ية يف املدونة يف ميكن أن جنمل أهم املالحظات حول احلقول الداللومن خالل ذلك       

  : النقاط التالية

ند الشعراء الشعبيني مبنطقة على سعة املعجم الشعري ع تنوع احلقول الداللية وكثر�ا يدلّ  -

، وهذا ما ن معجما شعريا واسعا ومتنوعا جدافهم ميلكو سوف وثراء رصيدهم اللغوي 

  .ساعدهم يف حسن اختيار األلفاظ وإبراز الدالالت

احملافظة والروح قوة االنتماء وااللتزام و وجود املعجم الديين بشكل معترب دليل قاطع على  -

عمق انتمائهم وبالتايل يتجلى لنا ، الدينية اإلسالمية لدى اجلماعة الشعبية مبنطقة سوف

  .ههموتوجّ 

ب الشعري الشعيب من خالل ذكر جمموعة من أمساء أمهية اجلانب التوثيقي يف اخلطا -

الشعيب كوثيقة تارخيية  وغريها، و�ذا ميكن اعتماد الشعرالشخصيات واألماكن وآبار املاء 

، لتبقى بذلك وثيقة تارخيية لألجيال الالحقة ثها ووقائعهاازمنية بأماكنها وأحدُتسجل حقبا 

  .ميكن االعتماد عليها والرجوع هلا

ل األدب الشعيب حييلنا إىل أمهية الرتاث الشعيب عند اجلماعة الشعبية وحرصهم وجود حق -

لك من أجل ترسيخ هويتهم ، وذواالندثار ى صيانته واحلفاظ عليه من الضياعالكبري عل

  .وثقافتهم

ال خيلو اخلطاب الشعري الشعيب من إبراز املشاعر واألحاسيس اليت تنتاب الشعراء يف  -

فيجّسدو�ا يف شعرهم، ومن ذلك ما ملسناه من توظيٍف لأللفاظ الدالة عن حلظات معينة، 

  .الفرح واحلزن والغربة واحلنني حبسب حالة الشاعر
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  :العالقات الداللية – 2

يعترب مصطلح العالقات الداللية من املصطلحات احلديثة، وهو يهتم بالعالقة اليت ميكن       

جمموعة من العالقات الداللية اليت  ، حيث أن هناكمن حيث داللتها أن تكون بني األلفاظ

  .يتجلى ذلك من خالل عالقة ا�اورة بينها، و ميكن أن جندها بني األلفاظ والكلمات

ميكن عن كلمات  ناحبثوذلك من خالل هذه العالقات  جند يف اخلطاب الشعري الشعيبو       

عالقة الرتادف، التضاد : هلا هيز العالقات اليت سنتطرق وأبر  يف الداللة، تشرتك فيما بينهاأن 

   . االشتمالو 

  : عالقة الترادف  – 1 – 2

ما تبع الشيَء، وكل شيء تبع شيئا : الردف «: وي يعّرف الرتادف بأنهيف اجلانب اللغ       

 القوم رداىفجاء : رتادف، واجلمع الرُّداَىف، ويقالفهو ردفه، وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو ال

، فالرتادف لغة 1»أي بعضهم يتبع بعض، وترادف الشيء تبع بعضه بعضا، والرتادف التتابع 

  .يعين التتابع

هو عبارة عن االحتاد يف  «: يف قوله الجرجانيأما يف اجلانب االصطالحي فقد عرّفه       

، فهو إذا 2»واحد  املفهوم، وقيل هو توايل األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد باعتبار

  .عىن أو املفهوم مع اختالف اللفظاشرتاك األلفاظ يف امل

خطابا�م جند عالقة الرتادف بارزة لدى الشعراء الشعبيني يف املختارة وبالعودة للمدونة       

  . ذلك تأكيد املعىن وإبرازه أكثروغايتهم يف الشعرية،

  :04يف القصيدة رقم  الجيالني شوشانيومن أمثلة الرتادف يف املدونة نذكر قول الشاعر      

  »1تْ ْتَخلِّيـوِ  ِترَِكتْ ا وِاْكتُــْب َعَلى َمـ  اْكـــــُتْب َعـــــلَـــــــى َمــــــــا رِيـــــــــــــــْت  « 

                                                           
  .)ر د ف(، م س، مادة لسان العربابن منظور،  - 1
  .77ص، م س، التعريفاتاجلرجاين،  - 2
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، حيث أن هلما نفس املعىن )ختليت –تركت (ت عالقة الرتادف هنا بني لفظيت جاء      

 ويقصده من خالل ذكر هذين اللفظنيتقريبا، والشاعر هنا أراد أن يؤكد على هذا املعىن 

والصورة توحي مبا فّرط فيه الـُمخاطب وتركه، حيث أن الشاعر يقّدم لوما ضمنيا له، وهذه 

  .ملراد لذهن املتلقي ووّضحته أكثرالصورة قرّبت املعىن ا

عن حزنه وأمله الشديدين لفراق صديقه الذي وافته املنية، فيقول  علي عنادالشاعر ويعّرب       

  : 08يف القصيدة رقم 

َها سُ ـْوش  ْت   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ ــــــــــي طَ ـــــــــوعِ ـــــــــْدمُ «  يتـْ   ي َساَحْت ــَسْتنِ ِـ ڤْخَفْت ـــدِّ

   »2وَِجْد ِجتِْبريَهـــُعوْد اللِّي ْتِكَسْر َما يِتْ ـــوِالْ       رَاَحتْ وْ  ِمَشتْ ا ــِدنـْيَ ا ــرَاْه يَ ــَحصْ 

، حيث يعّرب الشاعر عن حال الدنيا الزائلة )راحت –مشت (نالحظ الرتادف بني لفظيت       

با�ا، وهو يشري هنا لفقد أمن تقلّ ويؤكد على أن مصريها الفناء، فال جيب أن نستكني هلا ونَ 

فكرة واضحة عن نفسية  للمتلقيصاحبه واستحالت لقاءه بعد اليوم، وهذه الصورة تعطي 

الشاعر وتأثره الشديد بفقد صديقه، كما أن الرتادف هنا أكد املعىن الداليل املقصود وأعطاه 

  .ايل وضوحه لدى املتلقي بشكل كبريأكثر قوة، وبالت

أهله وهو وحالة  تهحال من خالل سؤاله عنخماطبا خاله  مود بن عمارمحالشاعر  وجند      

 بعد أن طالت مدة غيابه واشتاق هلم فلم جيد سبيال للتعبري عن مشاعره إال يف الشعر ،بالغربة

  : 10فيقول يف القصيدة رقم 

 »3يِاسالـعليَّا  يِْنشدال من اُوش ح  وش حــــــــــــــــــــالكم يا َخالـــــــــــــــــــــــــــي« 

                                                                                                                                                                          
، 2019مارس  18، مبنزله ببلدية البياضة والية الوادي، يوم االثنني تسجيل أشعارهالشاعر شوشاين حممد اجليالين،  - 1

  ).مقابلة شخصية(

  .130، م س، صمن روائع الشاعر الشعبي علي عناد  بن علي حممد الصاحل، - 2

، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محدة،  - 3

 .119ص
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 عليه تساءل الشاعر يف هذا البيت عن حال خاله، مث تساءل عن أحوال من يسألون      

، وهذان اللفظان حيمالن نفس املعىن تقريبا، ويف )يسايل –ينشد (وجاء الرتادف بني لفظيت 

هذا تأكيد على احلالة النفسية املتأزمة لدى الشاعر وحسرته الكبرية وحنينه اجلارف إىل أهله 

  .وأصحابه وجريانه وكل من يسأل عليه، حيث أنه جلأ إلرداف لفظتني نفس املعىن 

  :يف قول الشاعر  01من القصيدة رقم 

  »1اْمَعانَـــــْر َعــــاْش يَناْه طُول الُعُمــِڤـلْ      ـيلِ َراجْ وِ  َصاْرِليَلى اللِّي ِاَعبـِّْر عَ  «        

، وجند نفس املعىن تقريبا بني اللفظني، حيث )صاريل، جرايل(نالحظ الرتادف بني لفظيت       

وحالته النفسية وما  الشاعر عن حالته وكيف ميكن للشعر الشعيب أن يعكس شعور صاحبه يعّرب 

قع له سواء كان سلبيا أو إجيابيا، فالشعر الشعيب هو ترمجان للمشاعر واألحاسيس وميكنه أن و 

  .يصف بدقة متناهية نفسية صاحبه

من خالل وصفها حلالة لفظني مرتادفني  حدي الزرقيتوظف الشاعرة  06ويف القصيدة رقم    

  : يف قوهلا " احلزار" 

  »2ثَــــــــــــارْ  َغَضـــــــبْ  تْـــــَغشَّــشْ       ْه احلَــــزَّارْ َـ ڤَما ْضيَـــــْق ْخـــــُلو «                   

حيمالن نفس املعىن لفظان ومها ) بغشش، غضت(يف هذا املثال بني لفظيت جند الرتادف      

رغبة من الشاعرة  املعىن، وقد جاء اللفظان مرتادفني متتابعني يتطابقان متاما يفتقريبا، ورمبا 

مرتادفة مع اللفظني ) ارث(يف تأكيد املعىن وتقويته، وميكن أيضا أن نعترب لفظة  حدي الزرقي

  .األخريني أل�ا حتمل جانبا من معنييهما

  :ألفاظ عالقة الرتادف يف املدونة ويف اجلدول التايل نرصد جمموعة  

  

                                                           
  .121، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعره محادي حممد نافع، بن علي حممد الصاحل، - 1

  .40، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 2
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  : من األلفاظ املرتادفة يف املدونةجدول يتض: 26جدول رقم  -

  النموذج الشعري  اللفظان المترادفان  س  ق

  

     ـيلِ َراجْ وِ  َصاْرِليَلى اللِّي ِاَعبـِّْر عَ   رايلجْ /  يلارْ صَ   19  01

  اْمَعانَـــــْر َعــــاْش يَناْه طُول الُعُمــِڤـلْ 

     ـــا بـْنَـــــــــــــــــــــــدنا أَدَ ـــــــــــــــالــــــــَواد ِعــــِيف   بناسَ نْ / ولنا صُ أُ   02  01

نَــوِ  ُأُصــوْلَنادم قِـِمن أَْقَدم    ـاْنَسبـْ

  وق َعايلـفُ  ِدَرزْ    نـِّزَايلــبني ال َنمزم رّ فرح ال  زرَ دِ /  منَْ   14  03

  يـول عنَّه ْنَاللُڤـْوِين ُنْشهر ال

      ـــْت ْب َعـــــلَـــــــى َمــــا رِيـــــــــــاْكـــــتُ   يتختلِّ / تركت   02  04

  تْ َخلِّيـتْ وِ  ِترَِكتْ وِاْكتُــــْب َعَلى َما 

   اَي  َما َجْتنِــي َعِليـَها ْوَهـ اشْ فَـــتَّـ  دتغَ / زاحت نْ اِ   07  05

  ِيف َوقْت رَِحيه ثَـارْ  غَـَدتْ  نـَْزاِحتْ  

            ْه احلَــــزَّاْر َـ ڤْضيَـــــْق ْخـــــُلوَما   بغضَ / ش تغشَّ   04  06

  ثَــــــــــــارْ  َغَضـــــــبْ  تْـــــَغشَّــشْ    

ــــْف وِ نَاْس يِْنتِـُموا للِـرِّيــ  اجلود/ الكرم   03  07   ـه  اْلبِــْدِويـَّــ

  ـودْ اْلُجـوِ ـَرْم اْلَكــْرَجاْل الشََّهاَمــــة وِ   

  َرْه  ـــْصوِيــوالْك يَا تِ ـم رْ ـِسفَ  يَّبْ ــغَ   رفَ سِ / ب غيَّ   01  08

  َرهْ ــْظ َعليك ْذِخيـْخنَبِّيْك ِنْسَتْحف  

     ة ــــــــــــــــــــــــــــــــرِّاسَ ـــــي كُ ـــــك فـــــبِّيــخَ ــــنْ   الصهبْ / رب مضْ   02  08

  ْبَالَصهْز ـأَعَ  َمْضِربْ وْفِلْك ـوْنشُ  

   تْ ـرَاحَ وْ  ِمَشتْ َحْصرَاْه يَا ِدنـَْيا   راحت/ ت شَ مِ   09  08

  وِاْلُعوْد اللِّي ْتِكَسْر َما يِْتوَِجْد ِجتِْبريَه

    ي َداَرْه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن فــــــــــــــكـــــــــسِ   شىمِ /  فارق  14  08

  اَرهْ ـَعرْب احلَْ  اَرقْ ـفَ  ِمِشيى ـڤَّــاِتَّ   
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   ي  ـــــــَوانِ ــــْڤـرِي مَ ــــــاطْ ـــــــــْر خَ ــــــــغُ ــــــصْ   ينخالَّ / فارقين   23  08

نِ ِمِشي  ِنيْـ ڤفَارَ َعَلى ُزوْل     يـَخالَّ

       يم يا َخالـــــــــــــــــــــالكوش حــــــــــ  سايليْ / نشد يِ   08  10

  يِاسالعليَّا  يِْنشدال من اُوش ح 

   هـْرَته مْربُوحـر َجْت َخطِ واللِّي َخط  حيَّ رَ / عد قَ   10  11

  ــهْ قِـــــــَبض ْمَكانَـــ حريـَّــ عدقــواللِّي  

من خالل اجلدول نلحظ أن الشعراء الشعبيني استعملوا عالقة الرتادف يف قصائدهم       

ورمبا يكون غرضهم يف ذلك حول تأكيد املعىن وتوضيحه وإبرازه، بشكل الفت ورمبا يتمحور 

وقد تنوعت الدالالت حبسب القصد إبراز املعىن كامال من خالل تكملة لفظ للفظ أخر يتبعه، 

، واخلطاب الشعري الشعيب عموما وغايا�م اليت يسعون إلبرازها يف قصائدهم ة الشعراءمقصديّ 

عليه من  جهة، والتأكيدحيتاج إىل توظيف عالقة الرتادف إليصال املعىن إىل ذهن املتلقني من 

  . جهة ثانية

  :)الطباق(عالقة التضاد  – 2 – 2

، وقد ضد الشيء خالفه «: ، ويقصد به)ض د د(اجلانب اللغوي التضاد من مادة  يف      

  .، فالتضاد لغة يدور حول االختالف1»ضادين فالن إذا خالفه : ضاده، ومها متضادان، ويقال

ابلني يف مجلة اجلمع بني متضادين، أي بني معنيني متق « :أما يف االصطالح فالتضاد هو      

  .جيتمع لفظان متضادان يف معنامها ، فهو أن2»أو يف كالم واحد 

الساسي ، حني عّرب الشاعر 01ومن أمثلة التضاد يف املدونة نذكر من القصيدة رقم        

عن أمهية الشعر الشعيب مبنطقة سوف ومواكبته حلالة الشعب وأحاسيسه ومشاعره  حمادي

  :ة الفرح أو احلزن فيقولسواء يف حال

                                                           
 ) .ض د د (  ة، م س، مادلسان العربابن منظور،  - 1
 .53م، ص1999، 1، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية، مصر، طالبديع والتوازيعبد الواحد حسن الشيخ،  - 2
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نكبته (، )أحزانه –فرحته ( :بني األلفاظ التالية يف هذا املثال متكررةالتضاد  ت عالقةجاء     

صورة واضحة عن أمهية الشعر الشعيب ودوره م ، والشاعر هنا قدّ )الراحة –الشقا (، )أفراحه –

وسط اجلماعة الشعبية، فهو مرآة عاكسة للمجتمع الذي نشأ فيه، والشاعر هو لسان 

الشعب، يعّرب عن مشاعره وأحاسيسه إجيابا وسلبا، فيواكب فرحته وسعادته ويرتمجها يف 

منها يف أشعاره، ويرافق   عن أحزانه وفجائعه ونكباته ويسعى لكي يهّون عليهقصائده، كما يعّرب 

الشعب يف أيام الراحة وأيام الشقاء على حد سواء، وهذه الصورة جاءت مكتملة من خالل 

وكما يقال  التضاد الذي ورد فيها، فأصبح املعىن واضحا جليّا لدى املتلّقي، قريبا إىل ذهنه،

  . باألضداد تتضح األمور

  10 يف القصيدة رقم محمود بن عمارومن صور التضاد يف املدونة أيضا ما ذكره الشاعر       

  :  لحيث يقو 

 ــــهْكِميلـــو َخاّصهــــدِّي ُيصرب وْيعـــ  وِايلِّ ِتَوحَّش ما َعليِهش لُومــــــــــــــــــــــــــــه«

  »2يلـــــــــهـڤـوع راح ابْ تْـُفوت ِلْمغيبه نـــ  ومــــــــــــــــــــــــــهُڤـَحتَّان يرجــــــــــــع الغريب لْ 

                                                           
  .120، م س، صالساسي حمادي حياته ومختارات من شعره محادي حممد نافع، بن علي حممد الصاحل، - 1

، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محدة،  - 2

 .119ص

لَــــــه السَّاِمْع ِمجِيْل الصُّـــــوَره  ــــه ُجــــــْمُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرهــيَِفــــــْهَمـــ«    ْوِيْسَتِقبـْ

 ْمَواِكْب َحَياْة الشَِّعْب َعاْش ْحمَانَـــــه  ِيف ُكـــــْل ِجيْل الشِّعِــــــــــــــْر َأدَّى ُدورَه

  َأْحَزانَــــــهوَ  َفرِْحتـهْ ُهوَّ اللِّي يُوِصْف   الشَّاِعْر ْلَساْن الشَِّعْب َعاِرْف ُشورَه

 اَعبـِّْر َعِليَها ْمبُْنتَـــــــَهى الصَّرَاَحــــــــــــــــــه  ـــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــأْفـــــــَراحَ وَ َنِكْبتَــــــْه ِيف  

 ــــــــهـــــــْرنَا  بِْلَسانَـــــــبِالصِِّدْق َعبـَّْر ِشعِــ  الرَّاَحـــــــهَوالَّ ْسِنْني  اـَڤـالشِّ ْسَوى ِيف 

 »1ــاـوْه أَبـَْنانَـــــــــــــــتُــــــرَاْث َغاِيل حيَِْفظُــــــــ  َمِنْزَله وُمْطَراَحـــــــــــــــــــهالـَمْلُحوْن ِعْدنَا 
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نفسه  إلقناع، حيث يسعى الشاعر )ْكِميَله  -خاّصه (د يف املعىن هنا جاء بني لفظيت التضا     

بالتعّود على الّصرب وحتّمل الغربة وكبح احلنني الذي يراوده ألوالده، فالصرب هو احلل بالنسبة له 

  .)كميله(، أو كانت جيدة  )خاصة(نقوصة سواء كانت ظروفه صعبة وم

وهو يصف حالته اليت  إبراهيم بن سمينهيف قول الشاعر  05 ومن القصيدة رقم       

يف إشارة منه لفقدان حمبوبته بعد رحيلها عاكست حالة الناس، فهو عطشان بينما الناس روايا، 

  : فيقولوانقطاع أخبارها، 

  »1ارْ ِم لَّْشـــــــَفــ ـلْ اللِّي ارِْم ِمَنامْ ْوَحـ      ـــاْرَوايَـــاْد ِولِْعبَـــــ ظَاِمــــــيَمْغبُــــــوْب  «         

، فاملفارقة هنا أن حالة الشاعر مغايرة حلالة )ظامي، روايا(نرصد التضاد هنا بني لفظيت       

الناس، ويتجلى ا�از هنا من خالل الكناية اليت عرب من خالهلا الشاعر عن شوقه حملبوبته اليت 

  .هلا حنَّ فارقته ف

، وذلك للداللة على )راحلة ومقيمة(فنجد التضاد بني لفظيت  11أما يف القصيدة رقم       

  :، حيث يقول الشاعرمر وعدم االستقرارطبيعة العيش يف البادية اليت تتطلب التنقل املست

  »2هــيمِـ ڤــومْ  َلهـرَاحْ ُروبه ـورَاِهي العْ    ه   ـــــــــــــــــــرب يف اخلِيمـــــــــــع العــــــجن«           

، وهي حالتهم الطبيعية )راحلة، مقيمة(وصف الشاعر هنا حالة البدو من خالل ثنائية      

طوال حيا�م، فهم ال يُعرفون استقرارا تاما يف مكان معّني، حيث إ�م ال ميكثون يف مكان ما 

يف  لفرتة زمنية كبرية، وسبب ذلك أ�م يتتّبعون األماكن اخلصبة اليت حتقق هلم غايتهم املتمثلة

  .رعي أغنامهم، وهذه األماكن هي اليت تشهد نزول األمطار

  :وعة األلفاظ املتضادة يف املدونةويف اجلدول التايل جنمل جمم     

                                                           
1
  .23، م س، صديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 

  .95، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 2
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  :من األلفاظ املتضادة يف املدونةجدول يتض: 27جدول رقم  -

  النموذج الشعري  اللفظان المتضادان  س  ق

   الشَّاِعْر ْلَساْن الشَِّعْب َعاِرْف ُشورَه   زانهأحْ / حته رِ فَ   10  01

  هَأْحَزانَ وَ  َفرِْحتـهْ ُهوَّ اللِّي يُوِصْف 

     ــــــــــهَحـــــــــــــــأْفـــــــَراوَ  هْ ــــــــــــــَنِكْبتَــــــِيف   أفراحه/ بته كِ نَ   11  01

  ـهاَعبـِّْر َعِليَها ْمبُْنتَـَهى الصَّرَاَحـ   

    ـهالرَّاحْسِنْني َوالَّ  اـَڤـالشِّ ْسَوى ِيف   احةالرَّ / قا الشِّ   12  01

  ــهبِالصِِّدْق َعبـَّْر ِشعِـــــْرنَا  بِْلَسانَـ  

    ْخ أنْيابه ـــــــــان َشالُزوْزَها كوَما يْـ   يلاللِّ / بح الصُّ   07  03

      من فاس جابه 

  َيْضبح أرْكابه للِّيل حبالصُّ وِمن   

  ِكَفاْش ْتِعيَشـــْه   َماِضيِبَال  ـرْ َحاض  اضيمَ / اضر حَ   01  04

  هْ اِضي بـَْقَلْم ْورِيشـْب َعلَـــــى اْلمَ اْكتُــوِ 

     ارْ وِاْعَشـــَمــــادَّه  ِشـــــَواِيلْ وِاْرُســـــْم   ارشَ عْ / ايل وَ شِ   12  04

  ــهْ اْحلَــــــة ِولْــــوِيَشــــوِاْرُسْم ِمجَـــــْل ْورَ  

       ـــاْرَوايَـــاْد ِولِْعبَـــــ ظَاِمــــــيَمْغبُــــــوْب   اياوَ رْ / امي ضَ   04  05

  ارْ ِم لَّْشـــــــَفــ ـلْ اللِّي ارِْم ِمَنامْ ْوَحـ 

             ـارْ ْصــــغَــــــــوِ  ْكــــبَــــارْ تْــــَدْرِوْل   ارغَ صْ / ار بَ كْ   10  06

  بْـــُجــــــــوَدهْ ِخـــــْلِقـــْة البَـــارِي  

  نَاِسيي ـْه َمانِ ـبِي اِكرْ ـفَ ْل َوقت وْك  اسينَ / اكر فَ   07  08

  ْصُغْر َخاْطرِي ْوطَاَحْت ْدُموِعي َغزِيَره

  ْت  ــــــــــــــــــــــــــــاحِ ــــــــــي طَ ـــــــــوعِ ـــــــــْدمُ   ينتْ سَ قِ / يتها شدِّ   08  08

َهاوْ   يتـْ   َساَحتْ  يـَسْتنِ ِـ ڤُسْخَفْت  َشدِّ

    ارهــغَ ــصْ ـــلِ  يـجِ وْ  افـَرْ ـسَ ال َال َــ حبْ   يجِ / سافر   16  08

  َدْف َع الصَّافـَْية ِوْبِشريَهـَحاْل َال هَ ـبْ  
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   ُعبْ ــصْ ــــا يُ ــاْل مَ ـــه احلَْ ـــــــورد ُدونَ ـــال  يبرِ قْ / ح وَّ طَ تِ   04  09

  بْ ـــْقرِيُلوْب ِيف الق وَّحْ ــِتطَ ْوَمْهَما  

ـــــــــــــوِايلِّ ِتَوحَّش ما َعليِهش   يلهمِ كْ /  هْ خاصَّ   12  10     ــــــه ُلومـ

  هْكِميلــــو َخاّصهـدِّي ُيصرب وْيعـــ  

ــــــِيْسبِ  ـهطَاْلبَـــــاّيل   اركهتَ / البه طَ   22  10     ــره ْل عليه ْبِسْتـ

  ــهِويلــــــــالِقَيامه يُــــــــوم  تَاركهي والّـــ  

    َوهـــــالَعلْ و َواْطيةــالِمحَْلْت أْشَعاْب   وةلْ العَ / ية الواطْ   19  11

  هــــنَّانـــــع احلَ ــونس َمرِتَ ـــْر تُ ـــعلى بَ  

   ه ــُتُشكره ْبِين َعمَّ  السِّماحهوىل ـومُ   يانةاخلِ / ماحةالسِّ   43  11

  اــانَ ــطَ ـخْ ـه يَ ـركــتُ ــنُ  هــالَخَيانوُموىل  

     ه   ـــــــــــــــــــرب يف اخلِيمـــــــــــع العــــــجن  يمةقِ مْ / ه لَ راحْ   20  11

  هــيمِـ ڤــومْ  َلهـرَاحْ ُروبه ـورَاِهي العْ 

   ة ــــــي بعد اهلَْمعــــْف ِجنَام السَّعِ ــــَخلَّ   يانةلْ مَ / ارغة فَ الْ   28  11

يب ـــوَربِّ      هـــْلَيانــمَ  ةــَفازعـالي جيِْ

   الَواحد َيْسعى اخلري َمايْدرِيْه ْمِنيــــْن   هارَ وْ /  هْ امَ دَّ قُ   09  12

اَمـڤ    ْورَاهْ وِ  ــــهـُدَّ

  ِيْرِحبَْها ايلِّ طَاْع َواِلْدَته وبَابَـــــــــــــــــــــــــــاهْ 

الرتادف والتضاد يف امللفت لالنتباه من خالل اجلدول أن هناك توازيا بني استخدام        

وقد عمد ورة احلياة وما حتمله من مفارقات، املدونة بنسبة متقاربة، والتضاد عموما يعكس ص

الشعراء الشعبيون الستخدام التضاد لتوضيح املعاين وإعطائها صورة مقرّبة وذلك بذكر 

  .معكوسا�ا، على اعتبار أن التضاد له القدرة على إثراء املعجم اللغوي

سهم بشكل كبري يف توضيح املعىن وإبرازه من جهة، وإضفاء نوع عموما فإن التضاد يُ و       

: من اجلمالية من جهة ثانية، حيث أن ذكر الّضد يعطي صورة كاملة على املقصود، وقد قيل

  .باألضداد تتضح األمور
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  :عالقة االشتمال – 3 – 2

االندراج، التجانس : وأهم تسميا�ادت تسميات هذه العالقة يف علم الداللة، تعدّ         

لى أن الدال العام يكون مدلوله عاما، ويضم ع، وعالقة االشتمال هي عبارة 1والتضمني

  .األلفاظ اليت جيمعها مدلول واحد دة تنطوي حتته، فهناك العديد مندالالت متعدّ 

ل العنصر األول وترتبط العناصر اللغوية يف هذه العالقة على حنو هرمي تسلسلي، فيشتم      

  .2على العنصر الثاين، ألن العنصر األول أعلى يف التقسيم التصنيفي من العنصر الثاين

واليت تندرج حتتها جمموعة من ) السعي(ومن أمثلة هذه العالقة يف املدونة نذكر كلمة       

 التسميات  واليت تشتمل على العديد من) األرض( عنها، وكذا كلمة الكلمات اليت تعّرب 

  .وسنأيت على تفصيل ذلك

  : يْ عِ السَّ  -

وحتمل  اللهجة احمللية لبادية منطقة سوفيقصد �ا املواشي، وهي كلمة متداولة يف        

 بيتها يف الصحراء لالسرتزاق منهاداللة شاملة �موعة من احليوانات اليت اعتاد البدو على تر 

ى عليه ر فيها الكأل الذي تتغذّ دة يتوفّ وهم يعتمدون يف ذلك على الرعي يف مراعي حمدّ 

ل احلياة بالنسبة لإلنسان واحليوان على حد سواء، والسعي هو مصدر مواشيهم، واملاء الذي ميثّ 

  .الثروة بالنسبة هلم وال ميكن االستغناء عنه أو التفريط فيه

الفعل سعى يسعى، ألن هذه املواشي تسعى يف البادية  ولعل أصل تسميتها جاء من       

متواصل وحركة دائمة يف ربوع  حبثا عن األماكن اليت يتوفر فيها العشب، فأصحا�ا يف سعيٍ 

دون األماكن اليت نزلت �ا األمطار ويرحلون إليها ليقيمون البادية وهو يتتبعون متطلبا�م ويتفقَّ 

  .رارا تاما يف مكان حمّدد�ا، حيث أن حيا�م ال تعرف استق

                                                           
  . 98، م س، صعلم الداللةعمر أمحد خمتار، : ينظر - 1
 .99ص، املرجع نفسه: ينظر - 2
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، أما أبرز املسميات اليت الغنم واملاعز: املاشية أبرزها ة أنواع منوتشمل كلمة السعي عدّ      

  ).، اجلديالغنم، اخلرفان، البياض، اللغو(: فهي وجاءت يف املدونة تشتمل عليها كلمة السعي

  :أمثلة ورودها يف املدونة نذكرمن وعندما ترد الكلمة فإ�ا تعّرب عن تلك األنواع كاملة، و 

  :يف قول الشاعر 07من القصيدة رقم  -

ي َعــاْرَضاتَـــْه َصا  رَّْب عْن َلْمرَاْح أُوِصلَّـْه  َـ ڤ السَِّعيْ وِْكي «  »1ــانْ ــــْل الـــنِّيبَــــــِڤجتِْ

  :من نفس القصيدة يف قول الشاعر -

 ـاَرهْ رِّيــــْف ِغيـــْر أََمــــِمــــنَّــــْه بِـــَقْت الــــ  فِـــــي الْـــــُكـــــــــــــــــــــــــَواَرهْ  َسِعْيــــُهمْ بِـــــِدي 

  :يف قول الشاعر 11من القصيدة رقم  -

  »2هــانـه َمْليَ ــــواْورَادهم َجْت َخارجَ     هــــــــْسُروحــه ومَ ـــــن َهاملـبِ  مــــاْسَعايه«

  :من نفس القصيدة يف قول الشاعر -

  ا ــَذانـــاد حْ ــــان عَ ــــبَ ــــل يْ ـــــاِبل اجلبَـ ڤـــمْ     يــــــــفَالِ  َسْعَيهِفْرَجان ـــع م الــــم جنــــوث

  : ومن نفس القصيدة أيضا يف قول الشاعر -

  اسعود َجاب الكالم ْوَقانَ أمحد بن     وادهـــــــــــــف اهْ  اَــ َسِعْينرتع ــاَذاك مــــوهَ 

ضمن املدلول كلها تندرج  بصيغ أخرى ومسميات متغرية ولكنها وقد ترد ألفاظا أخرى       

نعرف بأ�ا تدل على  )السعي(حيث أننا حينما نسمع كلمة كلمة السعي، الذي حتمله  العام 

 تدخل ضمنها نذكركلمات اليت ومن بني الأو تدل على نوع منها، هذه األنواع من املواشي، 

  :الشواهد التالية من املدونة

  :يف قول الشاعر) مجع غنم: أغنام(لفظ  07من القصيدة رقم  -

                                                           
1
  .66، م س، صعبد الرزاق شوشاني شاعر الوطن والبادية بن علي حممد الصاحل، - 

  .95، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 2
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 »1ودْ ْعُيوْن السُّـنَاْس ِيِكْسبُـــوا ْكِحيِلة لِــ طُوْط ْعِفيـَّــــــــْة  ِويــــْن ِخلْـ ْوبَــــاْغنَــــاْمُهمْ «

اخلرفان (، )وتعين جديان، مفردها جدي وهو صغري املاعزاللغو (من نفس القصيدة لفظيت  -

  :يف قول الشاعر) مجع خروف وهو صغري الغنم

 انْ اْلِخــْرفَــــــوِ  اللَِّغــــوْ وأَْربَـــاْق ِفيَهــــا   ِفيِهــــْن َحــــرَاِيْر ِيِعْجبِـــْن ِيف اْخلَــــــــــــــرَّْه   

  :يف قول الشاعر )جدي(، )لغوها( يتلفظ جند من نفس القصيدة -

 من الــَبُدْو من ِضْنــــوِْة الْــــُعْربَـــــــــــــــــانْ   ــهْ ِيعِرْف أُمَّــ َجِديْ وُكْل  ْوَهاَلِغـاِتْـــِهْد 

وهي صفة تطلق على الغنم عندما يكون بكثرة جمتمعا : البياض(لفظيت  11من القصيدة رقم  -

  :، يف قول الشاعر)مجع خروف: خرفان(، )فيشكل لونا أبيضا

  »2هـْرفَانـخِ و ُـ ڤــلَّ ــــوطَ  اضْ ــالِبيَ دُّو ــوهَ   ه   ــــــــــــــوتــعُ ــم َمنْ ــــــهُ ـــانـــــيَ ــــه رِعْ ـــــَرْوحَ ــــــومْ «

  : األرض -

كلمة حيث أن داللة  ، هناك العديد من املسميات اليت تندرج حتت تسمية األرض       

غريها تروع أو مهمودة، أو فيايف أو  :ى كل تلك التسميات، فحينما نقولاألرض تشتمل عل

من التسميات من التسميات، فإن الداللة العامة متمثلة يف األرض، ولكن يبقى لكل نوع 

، وهذه املميزات اتفقت عنها اجلماعة الشعبية وأدركتها متام اإلدراك، ألن وخصائصهمميزاته 

  .لكون خربة كبرية يف ذلكالبدو مي

زون عها، فأهل البادية يتميّ د تسميات األرض وتنوّ وبالعودة للمدونة املختارة جند تعدّ       

  الشعراءمن خالل طبيعتها اجلغرافية ومميزا�ا النباتية، وقد عّرب  بالدقة يف حتديد نوع األرض

املتمثل يف الداللة ، لكنها مجيعا ال خترج عن سياقها العام الشعبيون بدقة عن هذه املصطلحات

  :األرض مع شرحهاتسميات ويف اجلدول التايل نذكر جمموعة من عن األرض، 

                                                           
  .66، م س، صعبد الرزاق شوشاني شاعر الوطن والبادية بن علي حممد الصاحل، - 1
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  :أنواع األرض املذكورة يف املدونةجدول يتضمن : 28 جدول رقم -

 وأهمالتسمية  شرح  تسمية األرض  النموذج الشعري  س  ق

  مميزاتها

  ــَرهالرِّيـــــْح ْجرَايْــــــــَغـــىبَّ   03  02

  ـهُوْبَالْد ْوِسيَعـــــــ َمْهُمـــــوَده

  أرض ساكنة منبسطة  ودةمُ هْ مَ 

  ـارْ ــِقــيَفــــــــــو ِيف تْـــَالحُ   10  02

  لِّــبْ َـ ڤـِوْســـــرَاْب ْلِغيـــــَمه ِمتْ 

  منطقة مقفرة  اريفَ قِ 

04  

  

  ــُروعْ ِوتْ ة َخاْليَـ يِفَياِفــْم وِاْرُســ  10

  ـهْ ِوْحِشيشَ ْه رِبِيْع ْبَشِكْوتَـ مْ وِاْرسُ 

  صحراء متباعدة  ايفيَ فِ 

  صحراء خالية  وعرُ تْـ 

يَـــ َعَفاْخطُوْط الْــزَاْح ِيف تِْنــ  08  05   ـهَفالَّ

  ارْ تـَْفَلى َغرِيْق الرَِّمــْل ِويــْن اْوعَ وْ 

أرض �ا خطوط رمستها   فاوط العَ طُ خْ 

  املطر

07  04    

  ةارِي ْخَياْمُهْم ِمْبِنيَّـوِيف أرْض الصَّحَ 

  ْغـُرودْ وَْكَرْب ْوَرِمْل ِشْني  ْدَخـالْ 

منجفضة حماطة  أرض  الخُ دْ 

  مبناطق عالية

كثبان رملية عالية ال   ودرُ غْ   04  07

  نبات فيها

  ِوْزُمــولْ ْل اْرُسـْم ِجبَــ  14  04

  ولْ ه ْوَزرِْع َالْح ْسبُــرَ وِاْرُســْم ِحبِيــ

  ما ارتفع من الرمل  ولمُ زْ 

  هـــــــــاحَ ـــــــسَ َدْت ــــــعْ ـــــِڤ  26  08

  رَّاَحهــرِّيْح والفَ ـَها الــَعِلي بْ وَضارِ 

  أرض منبسطة  احةسَ 

  اربليله ض راقـڤرِاصَّبَّحت يف   25  10

  ــهلوِْرِفيلة طرابلس َمْرَتْع اْبلِـــِڤ

  أرض حرشاء منبسطة  اقرَ قْـ رَ 

  هــنَّ ُڤــَمحَْد وال ــــةْ ِديْن وْشوِيشِ ـْسِعي  07  11

  هـَذانَ ـاْد حْ ـوَخِصيب يـَْباْن عَ  َربْ ـكَ 

  أرض مستوية �ا أشجار  برَ الكَ 

  ارهـــــــــرب ف ْخيَ ـــع العـــجن  23  11

  ارهـَڤـاليُورِد على الدَّْحداْح َغْرِيب 

  الربوة احلجرية العالية  ارةالقَ 
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  : الصورة الشعرية –3

 اجلمالية للنصوص الشعريةتعترب الصورة الشعرية عنصرا أساسيا من عناصر املنظومة 

 ور الشعرية اليت حتفل �ا النصوصوبالتايل يسعى املستوى الداليل إىل البحث يف دالالت الص

ز الدالالت حيث إن اهلدف األساس من خالل حتليل الصور الشعرية هو الوصول إىل إبرا

           .واكتشاف مواطن اجلمالية فيها، حتملهاالباطنية اليت 

أل�ا تعترب جوهر األدب وبؤرته  ،الشعريةحتتل الصورة مكانة بارزة يف دراسات النصوص و 

والتأثري على  ،كما أن األدب ُيسّخر الصور للتبليغ وتوصيل املعاين من جهة  ،الفنية واجلمالية

وصول إىل إبداع أديب حيمل اجلماليات بغية اله وذلك كلّ  ،ثانيةاملتلقي سلبا أو إجيابا من جهة 

  .والدالالت الالزمة

فقد كان الفيلسوف  ،ارت تارخييدة تطوّ وحتمل الصورة الشعرية معاين ودالالت متعدّ 

يعترب الصورة استعارة قائمة على التماثل والتشابه بني الطرفني املشبه واملشبه به  أرسطو اليوناين

إال أنه  ،إن التشبيه هو استعارة ما «: فيقول ،ي التشبيه واالستعارة صورةان يسمّ حيث أنه ك

فهذا  ،إنه ينطلق كاألسد: قيقة عندما يقول هومريوس عن أخيلويف احل ،خيتلف عنها قليال

  ،فهذه استعارة ،ينطلق األسد: ولكنه عندما يقول ،تشبيه
ّ
ا كان كالمها يشرتك يف معىن ومل

وهنا نالحظ أن  ،1»فلقد أراد الشاعر عن طريق االستعارة أن يسمي أخيل أسدا  ،الشجاعة

فتشبيه أخيل باألسد كان له  ،ا هذه الصورة متمثلة يف الشجاعةالقيمة الداللية اليت حتمله

  .معاين ودالالت كبرية

ك َحصرت يف ذلالدراسات البالغية واألدبية ن إذكره ميكننا القول واستنادا إىل ما سبق 

دون االرتكاز عن عالقة  ،القائمة على التشبيه واالستعارةالزمن الصورة يف عالقتها باملشا�ة 

  .ا�اورة أي ا�از

                                                           
  .1911م، ص2008، 1عبد القادر قنيين، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، املغرب، ط: ، تر الخطابةأرسطو،  - 1



  جماليات البناء الداللي في الخطاب الشعري الشعبي بمنطقة سوف      :  الفصل الرابع

263 
 

حيث أ�م   ،أما عند العرب القدامى فقد اقرتن مفهوم الصورة الشعرية بالصورة البالغية

 هي تلك الصورة البالغية القدمية اليت تعتمد على صور البيان الصورة الشعريةكانوا يعتربون 

كالطباق  واحملسنات البديعية، والكناية، وا�از املرسل ،ا�از العقليو  ،التشبيه واالستعارة

  .وغريها ،والسجع ،والتكرار  والتورية واجلناس ،واملقابلة

 من خالل نظرته التقوميية للشعر ذلكو  الجاحظ ولعل أول من أشار إىل الصورة هو

استحسن بيتني من   الشيباين أبا عمر فعندما بلغه أن ،واإلشارة إىل اخلصائص اليت تتوافر فيه

العجمي املعاين مطروحة يف الطريق يعرفها  «: امها مع سوء عبار�ما عّلق قائالالشعر ملعن

للفظ وسهولة املخرج وكثرة املاء وإمنا الشأن يف إقامة الوزن وختيري ا ،والعريب والبدوي واحلضري

 1»فإمنا الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير ،ة الطبع وجودة السبكويف صحّ 

  .وقرن الشعر بهذا النص أشار اجلاحظ إىل التصوير ففي ه

حينما يكون الشعر جنسا من  «: فيقول الجاحظعلى قول  جابر عصفور قويعلّ 

وهذا هو الدور الذي  ،2»التصوير فهذا يعين قدرته على إثارة صور بصرية يف ذهن املتلقي 

  .فهي ترتك لدى املتلقي أثرا بليغا الشعرية،تلعبه الصورة 

وهي عنصر مهم من  ،تعترب جوهر القصيدة أما عند احملدثني فإن الصورة الشعرية

ة بدالال�ا ب من اللغهي املادة اليت ترتكّ  «: على أ�ا أحمد الشايبفها  ويعرّ  ،عناصرها

والكناية والطباق ومن اخليال الذي جيمع بني عناصر التشبيه واالستعارة  ،اللغوية واملوسيقية

تها الصورة الشعرية عند احملدثني وهنا تّتضح القيمة الكربى اليت احتلّ  ،3»وحسن التعليل 

  .تشّكلهاباختالف سياقات وطرق 

                                                           
  . 131، م س، ص الحيواناجلاحظ،  - 1
، 3، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، طالصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العربجابر عصفور،   - 2

  .316م، ص 1999
، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط، الصورة الفنية في شعر علي الجارمإبراهيم أمني الزرزموين،  - 3

  .98، ص م2000
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ونستنتج هنا أن الصورة الشعرية من بني األدوات الضرورية اليت يستعني �ا الشاعر يف 

  .تهوشعريّ نه وبراعته فهي ُتربز متكّ  ،تعبري عن جتربته الشعرية اخلاصةبناء قصيدته وال

فلت نصوصهم ويف اخلطاب الشعري الشعيب اهتم الشعراء بالصورة الشعرية، حيث حَ 

هم يف تقريب مة مجالية لتلك النصوص وأسْ ة باختالف أنواعها وهو ما أعطى قيالشعريبالصورة 

ور الشعرية اإلبداعية اليت ف الصّ املعىن للمتلقني، والشاعر الشعيب هو مبدع يعرف كيف يوظّ 

توفر فيه مجيع العناصر ه وتلفت االنتباه، وبالتايل يصبح النص عمال أدبيا إبداعيا تختدم نصّ 

  .، اليت متيزه عن غريه من النصوصاجلمالية

االستعارة والكناية (املندرجة ضمن علم البيان وبالتحديد  الشعريةعلى الصور ز كّ نر وس

 وعلى اعتبار قيمتها ،حضورا يف النصوص الشعرية من جهةعلى اعتبار أ�ا األكثر  ،)والتشبيه

  .الداللية الكبرية اليت تساهم يف الوصول إىل حتليل النصوص من جهة ثانية

  : التشبيه  – 1 – 2

يعترب التشبيه من األركان األساسية للبالغة، وذلك ملا له من أثر بالغ يف جتسيد الصورة 

   .م البيان الذي يندرج ضمن البالغةوتقريب املعىن، حيث أنه أحد أقسام عل

اق حلإ «املعىن اخلفي وتقريب البعيد وهو يتمّيز التشبيه بإظهار الّروعة واجلمال وتوضيح و      

املشّبه، املشّبه به، األداة ووجه : وللتشبيه أربعة أركان ،1»أمر بأمر يف وصف بأداة لغرض 

داة ووجه الشبه فهو تشبيه بليغ، وإذا حذف وجه إذا حذفت األف وقد ُحيذف بعضها، الّشبه،

نما إذا بي أّما إذا حذفت األداة فهو ُمؤكد، الشبه فهو جممل، وإذا ذكر وجه الشبه فهو مفّصل،

  .ذكرت كل أركانه فهو مرسل

                                                           
 .105ص، م س ، دروس البالغة ،حنفي ناصف وآخرون - 1
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وبالعودة للمدونة جند التشبيه ورد فيها بشكل الفت، حيث استخدمه الشعراء الشعبيون 

جهة، وإضفاء مجالية عليها بكثرة إدراكا منهم ألمهيته يف نقل الصورة وتقريبها لذهن املتلقي من 

  .نيةمن جهة ثا

  :ومن أمثلته يف املدونة نذكر 

  : يف قول الشاعر 05القصيدة رقم  من*   

 ــارْ َڤـِمنْ ِطيــْر بُـو   ـقْ ـــالرَِّوامِ َوامَّـــا   طَّايَــــا  ـُڤـْوُدوْن ِمـــْن تـَْلَبْس اْخلُـُرْص وِالْ «

ـــــْر َشَهــــْر فُــــــــورَارْ   فُــــــــــوْق السِّرَايَــــــــــــا    ــــــْرُعونْ َڤالَخـــْد بُو  فـَتَّــــــْح زَِهـــــا َفأخِّ

يَـاْب ِفــــــــضَّه ـــــرَّايَـــــا   ْولَنـْ ــيَّـ ِركْ الشَِّفاِيْف شِـ ا وأمَّ   تْــــِجيْبــــــَها الشَّ  »1ارْ للــسَّ

  : املقطع يتجلى التشبيه البليغ يف يف هذا  

  .)العينان: الروامق(الروامق طري بومنقار  -

  .)شقائق النعمان: بوقرعون(اخلد بوقرعون   -

  .)األنياب: لنياب(ة  لنياب فض -

  .)نوع من احللي: شرك(الشفايف شرك  -

خالل  دت التشبيهات يف هذا املقطع، حيث صّور لنا الشاعر مجال حمبوبته منتعدّ      

ها بشقائق النعمان، كما شّبه عيين الطائر وشّبه خدّ بها يجمموعة من التشبيهات، فشّبه عين

ت ها بالشرك وهو احللي الالمع الذي يُلفينظرا لنظافتها وبياضها، وشّبه شفت بالفضةأنيا�ا 

س ى احلعليف هذا املثال وقد اعتمدت الصورة التشبيهية  االنتباه نظرا للمعانه ونظارته،

جاء طرفا التشبيه دون أداة أو وجه شبه، وبالتايل سعى الشاعر وتشكلت بعناصر بسيطة، و 

  . مع اإلجياز واالختصاروتقريبه لذهن املتلقي ىن املقصود لتوضيح املع

                                                           
  .23، م س، صديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 1
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  :  يف قول الشاعرة 06من القصيدة رقم * 

 أَْمـــطَـــــــــــــــــــــــــــــارْ  فِـــــي لِــيلِــــــــةْ  ـِرْق َشـيـَّاْر   َمْضَحــْك ِكـَما بَــ«

َيابْــــــَها  »1ْل الْــْبــــــُروَدهْ فَــِصـــ تَـــْبـــــُرورْ   ـــارْ ـــــصَ ْڤبِيــــْض وِ  أَنـْ

  :جاء التشبيه يف البيت األول

  ).صورة فم الفتاة أثناء الضحك(مضحك : املشبه -

  )    املطر ملع الربق ليلة(برق شيار : املشبه به -

  ).مثل: مبعىن (كما : أداة الشبه -

ا التشبيه والتشبيه هنا جاء جممال حيث ذُكرت األداة دون وجه الشبه، ومن خالل هذ       

قصدها الشاعرة اليت تصف ضحكة الفتاة وتشبهها بلمع الربق ليلة تتضح لنا الصورة اليت ت

وض وذلك من لعناصر التشبيه دون غمعبا صورة مكثفة جتعل ذهن املتلقي مستو املطر، وهي 

  .خالل وجود أداة الشبه

�ا بيض وقصار تربور فصل أنيا( أما يف البيت الثاين فقد جاء التشبيه مفصال يف       

  :، وجاءت عناصره كالتايل)الربودة

  .أنياب الفتاة :هشبامل -

  ).حجارة الربد اليت تسقط يف فصل الشتاء(التربور  :به أما املشبه -

  .البياض والقصر :وجه الشبه -

أثرا  وحسن وصفها للفتاة، حبيث أ�ا تركتوهذه الصورة تنقل للمتلقي رؤية الشاعرة        

  .عميقا يف وجدان املتلقني

                                                           
1
  .40، م س، صالشعر الملحون بمنطقة سوفأعالم أمحد زغب،  - 
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  : يف قول الشاعر 10من القصيدة رقم * 

  اَُوادعتهـــــــم بِاخلري ُكّل الَقَـــــــــــــــارب  َصـــــــــدِّيت منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم زَاِرب« 

 »1ـهَخرِْجيت َعنجال ُقوت الِعيلـِسَبب   اربد النَّاس َزي الهـن ِبَال ْمَعيِّ 

  .نيِّ ِبالْد الّناس زي اهلاربْمع: جاء التشبيه يف قول الشاعر  

  . الشاعر: املشبه -

  .اهلارب: املشبه به -

   ).مثل: مبعىن( زي: أداة الشبه -

حيث أنّه كان  ،لقي صورة عن طريقة ذهابهعطي الشاعر للمتمن خالل هذا التشبيه يُ       

  .به أمرا إجباريّا وليس طْوعّياوكان تغرّ  كما يفعل اهلارب خوفا من خطر ما،ُجمربا على ذلك  

  : يف قول الشاعر 05من القصيدة رقم * 

 »2ْمِن الُكـــُحْل تِْرفِـــــْد َوزِنِـــــِة الِقْنطَـــــــارْ   ـا  ْدَوايَــــوالِعيــــْن ُســوَده ِكي ِمِثيـــْل «

  :، وجاءت عناصره كالتايل)العني سودة كي مثيل دوايا(التشبيه هنا يف قول الشاعر 

  . العني: املشبه -

  .)احملربة(الدوايا : املشبه به -

  .)مثل: مبعىن(، و مثيل )كأ�ا: مبعىن(كي : أداتا التشبيه -

  .)من السواد(سودة : وجه الشبه -

                                                           
، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محدة،  - 1

 .120ص
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جاء التشبيه هنا مرسال اجتمعت فيه كل أركان التشبيه األربعة، ومن خالله شّبه الشاعر      

احملربة، والشاعر هنا يبلغ منتهى درجة الوصف والتدقيق، فمن واد عني حمبوبته بسواد احلرب يف س

املعرفة، ويف  ه بسواد احملربة وهي اليت يعرفها املتلقي حقّ هصفات مجال املرأة سواد عينها وقد شبّ 

  .هذا إبداع كبري وصورة غاية يف اجلمال

  :يف قول الشاعرة 06من القصيدة رقم * 

  1»ارْ ِمـــِسْك َعــطـَّْل و ـُڤتْـــ اْر   ـْف ِكَما اْلَعْنبَـْر ْسمَ ِشَفايِ «

  :باجاء التشبيه هنا مركّ  

  ).الشفتان(شفايف : املشبه -

  .مسك العطار/ العنرب : املشبه به -

  .تقول/ كما : أداة الشبه -

  .رائحة املسك/ السمار : وجه الشبه -

هني اثنني مها العنرب من خالل لون السمار، واملسك من شّبهت الشاعرة شفيت الفتاة مبشبّ 

كان يف مشبه بة من عنصرين يشرت خالل الرائحة الطيبة، وهكذا جاءت صورة املشبه به مركّ 

  .واحد، وبأدايت تشبيه

ذي اللون األمسر يف هت شفيت الفتاة بالعنرب فاملشبه به األول متثل يف اللون، حيث شبّ  

هتهما مبسك العطار ذي الرائحة الطيبة الزكية، وبالتايل أعطى هذا مث شبّ  صورة تقريبية له،

ية املعىن وتقريبه تقو يف  أسهمت بشكل كبري صورة كاملة لونا ورائحة للمتلقي ب التشبيه املركّ 

      .لذهن السامعني

                                                           
 .40، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 1



  جماليات البناء الداللي في الخطاب الشعري الشعبي بمنطقة سوف      :  الفصل الرابع

269 
 

ه الشاعر لتوضيح املعىن أكثر وتقدمي صورة فنية للمتلقي تعطيه غالبا ما يلجأ ل هالتشبيو 

إىل األذهان، وذكر ما يشبهه قد يكون سبيال  وتقريبه املقصود إضافية على فهم املعىن قدرة

  : اجلدول التايليف  املدونة وميكننا أن نرصد التشبيه يف ،املعىن املشا�ة يتضحبملعرفة الشيء، ف

  :من التشبيهات الواردة يف املدونةجدول يتض:  29جدول رقم  -

  بهوجه الشّ   األداة  ه بهالمشبّ   هالمشبّ   التشبيه  س  ق

  والغزارة الكثرة  ////  أمطار  َأْشَعار  يرةزِ طار غْ ل أمْ اطَ هَ تْـ ار تِ عَ شْ أَ   05  01

  املعيار  مثيل  الذِّيب  الشعر  ارهيَ عْ يب يف مِ الذِّ  ثيلْ ايف مِ صَ   26  02

  ////  ////  ِبرَارِيقْ   اخلدود  يقْ ارِ رَ ن بِ ودهِ دُ خْ   04  03

  ////  ////  َسْرَولْ   الَقدْ   لْ وَ رْ سَ  دْ القَ   05  03

  ////  ////  زينة  العلم  ينةلم زِ العِ   17  04

  ////  ////  بُوِمنَقارطري   الرَُّواِمق  ارنقَ ومِ ق طري بُ امِ وَ الرُّ   15  05

  ////  ////  بوقرعون  اخلد  ونعُ رْ وقَـ بُ  دْ اخلَ   16  05

َيابْ   ةضَّ فِ  ابْ يَ نْـ لَ   17  05   ////  ////  ِفضَّة  لَنـْ

  السواد  ِمِثيل  ْدَوايا  الِعني  اياوَ يل دْ ثِ ي مِ ة كِ ودَ ني سُ العِ   18  05

  ////  تْـُقولْ   ِطْري الُربين  احملبوبة  ينالربُ  ريْ طِ  ولْ قُ تْـ   19  05

  ////  ِكَما  بَرِْق َشيَّارْ   َمْضَحك  ارْ يَّ شَ  قْ رِ ا بَ مَ ك كِ حَ ضْ مَ   11  06

  البياض  ////  تِبـُْرور  أَنـَْيابـَْها  ور رُ بْـ تِ  يضْ ا بِ هَ ابْـ يَ نْـ أَ   12  06

  الّسمار  ِكَما  الَعْنَرب   ِشَفاِيفْ   ار مسَْ َرب نْ ا العَ مَ كِ   فْ ايِ فَ شِ   13  06

  ////  تْـُقول  ِمِسْك َعطَّار  ِشَفاِيفْ   ارطَّ عَ  كْ سِ ول مِ قُ تْـ  فْ ايِ فَ شِ   13  06

  االمحرار  ////  ُلكْ   ْلَسانـَْها  ارمَ ِحيْ  كْ ا لُ هَ انْـ سَ لْ   14  06

َقار  النِّيفْ   ارقَ نْـ مِ  يفْ النِّ   15  06   ////  ////  ِمنـْ

َعسل   الرِّيق  ةودَ هُ سل الشُّ يق عَ الرِّ   14  06

  الشُُّهوَدة

////  ////  

  ////  َزيْ   اْهلَارب  الشاعر  ارباهلَْ  يْ زَ   24  10
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 من خالل هذه األمثلة تتضح لنا بعض أساليب التشبيه يف املدونة، كما تربز لنا أنواعه     

ومنه نستنتج أن التشبيه صورة أساسية فقد ُتذكر كل مكوناته أو قد حيذف بعضها، ، ومكوناته

يف اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة سوف، حيث يؤثر يف نفس املتلقي وخيرج الصورة من اخلفي 

  .إىل اجللي، كما حيقق الفائدة املرجوة 

  :االستعارة – 2 -  2

 الشعيب وأالفصيح بصفة عامة سواء يف الشعر العريب تعترب االستعارة لونا بالغيا شائعا 

أي أن تذكر أحد طريف التشبيه  غري ما وضع له لعالقة املشا�ة، اللفظ املستعمل يف «وهي 

داّال على ذلك بإثباتك للمشّبه ما دخول املشبه يف جنس املشبه به  وتريد الطرف اآلخر ُمّدعيا

   .حيث ميكن أن نقول أ�ا تشبيه حذف أحد طرفيه، 1»خيص املشّبه به 

 تريد تشبيه الشيء بالشيء االستعارة أن «: يف قوله الجرجانيعبد القاهر وقد عرّفها 

 2» املشبه وجتريه عليه فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره، وجتيء إىل اسم املشبه به فتغّري 

وهي ما ُحذف فيها : مكنّيةهي ما ُصرّح فيه بلفظ املشبه به، و و  تصرحيية :ولالستعارة نوعان

  .به وذكر الزم من لوازمه أو أكثر املشبه

واالستعارة من الصور الشعرية اجلمالية، وبالعودة للمدونة املختارة جند هذه الصورة املتميزة       

  :ن بني هذه الصور االستعارية نذكربكثرة يف القصائد، وم

  :يف قول الشاعر 01من القصيدة رقم * 

  

                                                           
للطباعة والنشر   املكتبة العصرية البالغة الشعرية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ، علي زكي صباغ،حممد  - 1

  . 247م، ص1998، 1والتوزيع، صيدا، لبنان، ط
  . 67، م س ، صدالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين - 2
  .120، م س، صمن شعرهالساسي حمادي حياته ومختارات  محادي حممد نافع، بن علي حممد الصاحل، - 3

 »3هبِالصِِّدْق َعبـَّْر ِشِعـْرنَا  بِْلَسانَـ  ـهالرَّاَحـــا َوالَّ ْسِنْني ـَڤـْسَوى ِيف الشِّ «
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، حيث شبه )بالصدق عرب شعرنا بلسانه(ملثال نالحظ االستعارة يف قوله يف هذا ا       

الشاعر الشعر باإلنسان مث حذف املشبه به وأتى بالزم من لوازمه متمثال يف اللسان على سبيل 

الصورة دقة كبرية على اعتبار أن الشعر واإلنسان يشرتكان يف صفة االستعارة املكنية، ويف هذه 

التعبري عن املشاعر واألحاسيس، فقد رفع الشاعر من شأن الشعر الشعيب وأعطاه قيمة كبرية 

متمثلة يف قدرته على وصف أفراح وأحزان الشعب، وقد أضفت هذه الصورة رونقا ومجاال 

  .دت معىن متداول لدى اجلماعة الشعبيةوقرّبت املعىن إىل ذهن املتلقي، وجسّ 

  :يف قول الشاعر 05من القصيدة رقم * 

َلة نـَوَّايَــــــــا  «  ـــــَره ِنِظيَفـــــــه ْمَكرِْكـــــــَده لَــــــْوبَـــــــارْ ْڤـشَ   َعلَـــــى نـَْعت َبْكــــــــَره ْحمَــــجِّ

نـْزَاِحْت َغـَدْت ِيف َوقْت رَِحيه ثَـارْ   فَـــتَّـــاْش َما َجْتنِـــــي َعِليــــــــَها ْوَهـــــــــــــاَي  
1«  

لشاعر حمبوبته بالناقة الصغرية ى يف هذا املثال االستعارة التصرحيية، حيث شّبه اتتجلّ       

 به، ومل يكتف بذلك بل ذكر جمموعة من، وحذف املشبه وهو احملبوبة وصرّح باملشّبه )بكرة(

فتشبيه الشاعر حملبوبته بالناقة ، )مكركدة لوبار شقرة، نظيفة،(الصفات اليت متتاز �ا الناقة 

الصغرية أعطى صورة واضحة للمتلقي، على اعتبار القيمة الكبرية اليت حتتلها الناقة الصغرية 

بقي خيال املتلقي مفتوحا وف، فالشاعر هنا يُ النظيفة الشقراء لدى اجلماعة الشعبية يف بادية س

 إضفاء مجالية ب الصورة وتقريب املعىن املقصود، كما أن هذه الصورة ساعدت يفالستيعا

  . خاصة لدى املتلقي

  : يف قول الشاعر 10من القصيدة رقم * 

 »2ــــهِاَرقـِّـــــد ِحيلــــــــه ُلوكــــان من ُحكمـــــ  ـــهَها الفقر ليه الذَّبحـــأَعطيه اَخلال «

                                                           
1
  .23، م س، صديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 

، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محدة،  - 2

 .120ص
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استعارة مكنية يشّبه من خالهلا الشاعر ، وهي )الفقر ليه الّذحبه(نلحظ هنا االستعارة يف       

حيث أّن  ،)الذبح(الزما من لوازمه وهو  الفقر باخلروف وحذف املشبه به وهو اخلروف وترك

وبالتايل  ب باخلروف الذي يلزمه الذبح،غرّ شّبه الفقر الذي عاىن منه وأجربه على التّ الشاعر 

والفقر  ص منه والقضاء عليه بالذبح،صّور للمتلقي معاناته الشديدة من الفقر ورغبته يف التخلّ 

وقد  ىل شيء ماّدي ملموس ميكن إمساكه،ولكّنه حّوله إ شيء معنوي ال ميكن مالمسته،

  .ال ورونقا وقرّبت املعىن لألذهانأْضفت هذه الصورة مجا

  :يف قول الشاعر 40يف القصيدة رقم * 

 »1ـارْ ـوْر ِمْن ِخيْتَـــــوِاْلِعلِـــــْم زِينِـــــــْة ُشـــــ  ـــــــارْ ـانَـــــــــْك طَـــــــــــــْولِيـــــــِدي زَِمـــــ «

، حيث أن الشاعر شّبه الزمان )وليدي زمانك طار(االستعارة املكنية هنا يف قوله        

، فقد صّور الشاعر رحيل )طار(ه وجاء بالزم من لوازمه وهو فعل بالطائر مث حذف املشبه ب

  . احلالالزمن اجلميل املاضي وشّبهه بالطائر الذي طار بال رجعة، وذلك يف إشارة منه لتغّري 

  : يف قول الشاعرة 06من القصيدة رقم * 

 »2يِْتـــــَكلَّـــــــْم َأْجــــــَهــــــــــــــارْ  د َماْقــــَواْه ِكي َجاْر  َها الرَِّعـــ«

تتجلى هنا االستعارة املكنية من خالل تشبيه الشاعرة الرعد باإلنسان وقد حذفت املشبه       

به وجاءت بأحد لوازمه وهو الكالم جهرا، ويف هذه الصورة تسعى الشاعرة لوصف قوة الرعد 

نذر بقدوم املطر، وهذا التوصيف أعطى صورة كاملة ودوي صوته فكأنه إنسان يتكلم ويُ 

  .ستعارة مجالية كبرية على الصورةللمتلقي وقّرب املعىن لذهنه، كما أضفت هذه اال

  : يف قول الشاعرة 06من القصيدة رقم * 

                                                           
، 2019مارس  18يوم االثنني ، مبنزله ببلدية البياضة والية الوادي، تسجيل أشعارهالشاعر شوشاين حممد اجليالين،  - 1

  ).مقابلة شخصية(

  .40، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 2
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 »1َكْرُمـــوْس ِيف َأِصْل ُعـــــوَدهْ  َعـَلى َصِدْرَها َيِظــْهُرو ْصَغاْر   «

الصغريتني تتجلى االستعارة التصرحيية يف هذا املثال، حبيث شّبهت الشاعرة ثديي الفتاة      

ّبه به وهو مثرة التني، فالصورة ت املشّبه وهو الثديني وذكرت املش، وحذف)الكرموس(بثمرة التني 

 ا بثمرة التني يف مرحلتها األوىل هنا دقيقة تصف من خالهلا الشاعرة ثديي الفتاة وتشبههم

، من خالل ربطه بني للمشهدمتكاملة ة جيعل املتلقي أمام صورة واضحة جليّ  التشبيهوهذا 

  .املشبه واملشبه به

 مبنطقة سوف الشعراء الشعبينيمن خالل هذه االستعارات اليت ذكرناها ميكن القول إن       

من رسم ملمح أسلويب  التوظيف نوا �ذااستطاعوا توظيف االستعارة بشكل كبري، وقد متكّ 

حيث كانت االستعارة ورؤيتهم وخياهلم الواسع، مجايل يعّرب عن ثقافتهم املكتسبة من بيئتهم، 

فاء صورة بيانية متماسكة تنّم عن متّكن الشعراء وحسن استعماهلم لسحر البيان من جهة، وإض

  .الطابع اجلمايل من جهة ثانية

  : الكناية – 3 – 2

على اعتبار أّ�ا تُقّرب  بكثرة، اليت وظّفها الشعراءالشعرية البيانية الكناية من الصور تعترب 

 من ، وللكناية نصيب من تعريفها اللغوي، حيث أ�ا لغةً املعىن وتوّضحه يف الّذهن عند املتلقي

 كّنا يكنو، أو كّىن يكين  «، وهي مصدر 2»الكناية، أن تتكلم بشيء وتريد غريه : كّىن   «

  .3"والكين أو الكنو معناه الّسرت، فالكناية سرت املقصود وراء لفظ أو عبارة أو تركيب 

جواز إرادة املعىن لفظ أُريد به الزم معناه مع  «هي أما يف االصطالح عند البالغيني ف

  .4»طويل العماد أي طويل القامة : حنو احلقيقي،

                                                           
  ..40، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 1
 .2477، م س، صالصحاحاجلوهري،  - 2
  .212، م س، صمدخل إلى البالغة العربية، يوسف أبو العدوس - 3
 .149، م س، صدروس البالغةحنفي ناصف وآخرون،  - 4
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املختارة، على اعتبار أن الشعراء الشعبيني ة يف املدونة نايصور الكن وقد وردت العديد م

مبنطقة سوف استعملوا هذه الصورة يف قصائدهم نظرا لألثر الذي ترتكه لدى املتلقي من خالل 

البحث املتواصل عن املعاين املخفية وراء األلفاظ، واليت يلجأ الشعراء الشعبيون إلخفائها 

  .لخطاب الشعرينوعا من اجلمالية ل ، وتعطي الكنايةألسباب عديدة

  :يف املدونة نذكر الشواهد التالية ومن أمثلة الكناية 

  : يف قول الشاعر 10من القصيدة رقم *

 ديــــــــن اِبَّاهـــــــــــــــــمـْڤَشــــــــارهني والَّ فَا  اهلـــــــــــم ونـَْباهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــوشــــــــــح« 

 »1ـهتْـُروح كن لِْبديلـــــ والَّ نِْتَمـــــــــدْ   َحنَْياش نـَْبدا ْعماهــــــــــــــم ىلنـــــــــــدر  يا

) نِْتَمدْ (أورد الشاعر لفظ ، )تْـُروح كن لِْبِديله وّال نِْتَمدْ (جاءت الكناية يف قول الشاعر       

فهو ُيكّين عن املوت الذي قد  لّلفظ،ول على غري املعىن الظّاهر لكّنه حمم مبعىن أستلقي،

فلو أن الشاعر  ما نفهمه من سياق الكالم ومتامه،وهذا  فيتمّدد يف قربه قبل لقاء أهله، يصيبه

هنا نقل لنا تْـُروح كن لِْبِديله، : ندما قالولكّنه ع ا اللفظ ملا تشّكلت صورة بالغية،اكتفى �ذ

وهي صورة موحية  يف حالة موته، بدال عنهه أهلصورة مفادها أن بدلته هي اليت ستذهب إىل 

وهو  ف الشاعر من املوت قبل لقاء أهلهأبرزها خو املعاين لعل اجلماليات و فيها الكثري من 

  .الذي تغّرب عنهم مدة طويلة

  :يف قول الشاعر  05من القصيدة رقم * 

 »2ارْ ِم لَّْشـــــــفَ  ْوَحـــــارِْم ِمَناْم اللِّيــــــــلْ   ــــــــا   َمْغبُــــــوْب ظَاِمــــــي ِولِْعبَـــــــــــــاْد ْرَوايَـــــ«

                                                           
، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محدة،  - 1
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 )امي ولعباد رواياظمغبوب (يف هذا املثال تتجلى الصورة الشعرية املتمثلة يف الكناية يف       

ولكن القصد حممول على غري املعىن الظاهر، ففي ظاهر القول يصف الشاعر حاله بالعطش 

ن حوله، ولكن املعىن املكّىن هو أمل الشاعر ووجعه الشديد الذي يصيبه لوحده دون غريه ممّ 

هو فيها حبالة ووضعية شديد وحسرته بعد فراق حمبوبته، حيث شّبه حالته ووضعيته اليت 

حت بدقة كبرية حالة الشاعر، كما بت هذه الصورة املعىن لألذهان، ووضّ وقد قرّ  العطش،

  .أضفت على املعىن رونقا ومجاال

  :يف قول الشاعر 08من القصيدة رقم * 

  ِوَجْد ِتْجِبيَره ـِواْلُعوْد اللِّي ْتِكَسْر َما يِتْ   ْت    ــــــــــــــْت ْورَاحَ ـــــا ِمشَ ــا ِدنـْيَ ــرَاْه يَ ــــَحصْ «

  »1َرهـــْف اِْيِبْس َغِديــــْر يِْنشَ ـــــِوَحىتَّ اْلَبحَ     ْت  ـــِمْت ِوْمسَاحِ ـڤَّـاِهي ِاسَّ ــْوَال تْـُقوْل هَ 

، حيث أن هذا الكالم حممول )العود ايل تكسر ما يتوجد جتبريه(الكناية يف قول الشاعر       

على غري املعىن الظاهري للفظ، فهو يكّين فراق صديقه الذي تويف، واستحالة لقائه بعد هذا 

الفراق األبدي، وهذا ما نفهمه من سياق الكالم، ويف هذه الصورة نوع من احلكمة اليت أراد 

  . قاس عليهايفيد �ا املتلقي وجيعلها قاعدة يُ أن الشاعر 

  :يف قول الشاعر 11من القصيدة رقم * 

  هـــــــــــــــــــانـــــَّ مَـ ڤـاِيل اْلِعِرْف والــــيـُْقوُلوا مَّ     ه  ـــــــمِّْش دميــتِّ ــــاحه َما تْ ــــورَاِهي السِّم«

  »2هــــَزانــــْع ِميـــدِّي َما رِفَ ــل َحْد يِ ـــوكُ     ه  ــــــــــــِقيميُنون عنده ِـ ڤـــــْي بِالـــــل شَ ــــوكُ 

، وهي كناية عن القدر )وكل حد يدي ما رفع ميزانه(نلمح الكناية يف قول الشاعر      

ا كتب اهللا له مهما اجتهد أو والنصيب يف الرزق وغريه، فكل إنسان ال يأخذ أكثر أو أقل ممّ 

، وهو ما )ميزانه(تقاعس يف ذلك، وهنا ذكر الشاعر امليزان وربطه باإلنسان عن طريق الضمري
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لكل شخص، حيث نقلت هذه الصورة املتلقي من املشهد املادي  االنفراديةيعطينا داللة 

القدر والنصيب يف (مثل يف إىل املشهد املعنوي الالحسي املت )ما رفعه امليزان(احلسي املتمثل يف 

، وقد وظف الشاعر هذه الصورة لفتح خيال املتلقي وتقريب املعىن إىل ذهنه وجعله شبه )الرزق

، وهذا ما أضفى باحة بفكره وخياله يف هذه الصورةملموس، لُيمّكن بذلك املتلقي من الس

  .مجالية عليها

  :يف قول الشاعر 11من القصيدة رقم * 

  هــــــــــنَّه ُضَوْت الشَّمعـــــْحِين َجنعنا عَ     ه  ــــــــــــــــرب يف الصُّمعــــــــع العـــــــــــــــــــــــجن« 

  »1هـيَسانـِڤدِّين في ـــَڤْوِسيَله ِنَزْل     ه   ــي ْمَع صالة اجلمعــِڤي ِمزِْن رَاـــْوجِ 

، حيث أن الشاعر هنا يصف )سيله نزل قدين يف قيسانه(تتجلى الكناية يف قول الشاعر       

قياس نزول املطر على اعتبار أن أهل البادية يف سوف هلم طريقة رائعة يف قياس كمية املطر اليت 

 الذي نزلت فيه املطر بعد توقفها إىل املكان �ارانزلت يف مكان ما، وذلك من خالل القدوم 

نون فتها مياه األمطار يف األرض، وبالتايل يتمكّ ن باحلفر يف الرتاب ملعرفة املسافة اليت خلّ مو ويقو 

هذه األرض  ل املطر واحلكم عليها حكما قاطعا ومعرفة ما إذا كانتمن معرفة مدى نزو 

  .ال تناسبهم للمكوث �ا أم

كما أن هناك قياسات متعارف عليها لدى اجلماعة الشعبية، والشاعر هنا أراد أن يعّرب         

 عليها بكلمة فها نزول سيل املطر يف األرض، حيث عّرب قياس الكبرية اليت خلّ العن درجة 

، وهو يف احلقيقة تعبري جمازي يدل على أن قامة اإلنسان العاديوهي مثىن قد، أي ) قّدين(

الصورة  سا كبريا يف األرض، وقد أفادت هذهف قيايرا وبقي مدة طويلة حىت خلّ املطر كان غز 

  .الكثرة يف القياس

  :املدونة من خالل اجلدول التايل وميكننا أن نوضح أكثر صور الكناية اليت وردت يف     
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  :ل يتضمن ورود الكناية يف املدونةجدو : 30جدول رقم  -

  ىالمكنّ  المعنى  الظاهر المعنى  الكناية  س  ق

  القيمة العالية للرتاث  الرتاث غايل  هومَ ايل سُ اث غَ رَ تُـ   14  01

  الفتاة  رقيق العصابة  ابةصَ العْ  يقْ قِ رِ  يَّ لَ ت عَ سَّ هَ   02  03

مكان يرتع فيه الرمي   ابةرَ و والغْ مي هُ ع الرِّ تَ رْ يِ  ينْ وِ   06  03

  والغراب

  مكان بعيد جدا

  اجلمل  شاخل أنيابه  ابهيَ نْـ أَ  خْ الِ شَ  انْ وزها كَ زُ ا يْـ مَ   07  03

  يوم العرس  يوم الولع  عْ لَ وِ وم الْ يُ  اويتْ نَ بِ  هْ نَّ جَ   10  03

نوع من (الشيشة   هيشَ وابل شِ وس الطِّ لى رُ و عَ تُ رْ دِ   19  04

  )التدخني

االحنراف والبعد عن 

  الدين

  كرب العني  القنطار  ارطَ نْ قُ الْ  ةْ نِ زِ وَ  دْ فِ رْ ل تِ حُ من الكُ   18  05

الفتاة ذات األسنان   صاقل النيبان  انيبَ النِّ  لْ اقِ اته صَ ضَ ارْ ي عَ جتِْ   15  07

  النظيفة

ال ميكن جرب العود   هريَ بِ ِجتْ  دْ جَ وِ تْ ا يِ مَ  رْ سَ كِ  نْ يلِّ ود اِ العُ   09  08

  املكسور

  الفراق واستحالة اللقاء

  )ص(حممد رسول اهللا   حسني السرية  ريةني السِّ سِ اور حَ عله جمَْ اهللا جيِ   15  08

  الفوضى والصوت العايل  قيام السوق  بْ كِ وق ْر السُّ  رْ اهِ ا�م الظَّ ينَ بِ   09  09

  املوت  نتمد  ةيلَ دِ بْ لِ  نْ كَ   وحْ رُ تْـ  دْ مَ تْ  نِ والَّ   06  10

يأخذ الفرد ما رفع   انهيزَ مِ  عْ فَ ا رِ ي مَ دِّ يِ  دْ حَ  لْ وكُ   22  11

  ميزانه

  القدر والنصيب يف الرزق

قّدين نزل السيل   ينْ دِّ قَ  لْ زَ نِ  هْ يلَ سِ   27  11

  يف األرض

  كثرة املطر وطول القياس

  )ص(حممد رسول اهللا   شريف مساه  اهْ مسَْ  يفْ رِ اكرة شَ ذَ وا مُ سُ نْ  تَـ َال   01  12

 الشعري الشعيب استعمال صورة الكناية يف اخلطاب من خالل هذا اجلدول نالحظ كثرة      

سنا وقد نوّع الشعراء الشعبيون يف هذه الصورة، وميكن القول إن الكناية أضافت على املعىن حُ 
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ومجاال وزادت الصورة وضوحا، وهو ما جيعلنا نستنتج أن الكناية عن الشيء أبلغ وأفصح من 

 للبحث أمامه باب التأمل والتفكري من خالل لفت انتباه املتلقي وفتحاملعىن املصرح به، وذلك 

  .ىن املقصود وفك شفرات هذه الصورةعن املع

 أمهيةضح لنا تّ لشعرية يف اخلطاب الشعري الشعيب تيف ختام حديثنا عن الصورة ا       

مسة أسلوبية داللية جتّسد جزًء من أسلوب الشاعر وأثرها يف اخلطاب، على اعتبار أ�ا  هاتشكيل

الشاعر وخصوصيته، وقد كانت الصورة وتعكس جوانب الطبيعة وا�تمع وتعّرب عن جتربة 

الشعرية عند الشعراء الشعبيني مبنطقة سوف ترتكز على العفوية والبساطة وحتمل طابعا ارجتاليا 

ف، وهو ما تتميز به البديهة البدوية، وهذا راجع للميزة الشفاهية اليت يعتمد بعيدا عن التكلّ 

ة جّسدت غلبة اخليال من خالل توظيف عليها اخلطاب الشعري الشعيب، مث إن الصورة الشعري

إىل شكل معنوي غري االنزياح، ونقلت املعاين يف كثري من األحيان من شكلها احلسي املادي 

  .مرئي أو العكس

  : الرمز -4

 تصويبٌ  «: عرية، ففي اجلانب اللغوي الرمز هوا من أمناط الصورة الشيعترب الرمز منطً 

ك الشفتني بكالم غري مفهوم باللفظ من غري إبانة باللسان كاهلمس، ويكون بتحري خفيٌّ 

ا يُبان باللفظ، بأي الرمز يف اللغة كل ما أشرت إليه ممّ : صوت، وإمنا هي إشارة بالشفتني، وقيل

  .، ومنه نستنتج أن معىن الرمز يف اللغة يدور حول اخلفاء 1»شيء أشرت إليه بيد أو بعني 

وقد جاء ذكر اللفظ يف القرآن الكرمي، ومن ذلك ما جاء يف قصة سيدنا زكرياء عليه 

 رَّبِ ﴿: السالم، يف قوله تعاىل
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اإلحياء، أي التعبري غري املباشر عن  «أما يف اجلانب االصطالحي فيعرَّف الرمز بأنه 

النواحي النفسية املسترتة اليت ال تقوى على أدائها اللغة يف دالال�ا الوضعية، والرمز هو الّصلة 

بني الذات واألشياء حبيث تتولد املشاعر عن طريق اإلثارة النفسية ال عن طريق التسمية 

  .رة عن طريق اإلحياء، فالرمز حييلنا إىل دالالت غري مباش1»والتصريح 

ذلك الفرع الذي  «ويرتبط الرمز ارتباطا وثيقا بالداللة، حيث أن هناك من يعترب الداللة 

  .2»يدرس الشروط الواجب توافرها يف الرمز حىت يكون قادرا على محل املعىن 

وصورة الرمز موجودة يف اخلطاب الشعري الشعيب، وقد أسهمت هذه الصورة يف تشكيل 

داليل من خالل تقدمي إشارات وإحياءات ختتزن يف داخلها معاين ُتكسب التعبري الُبعد ال

  :04الشعري قوة إحياًء، ومن أمثلة الرمز يف املدونة من القصيدة رقم 

 ارْ بــَّــجَّ ـوِال اْلَغْرَساتْ وِاْكُتْب َعلَـــى   ــَجــــــــــــــــارْ ـــــــــــــى لَــــْشــــــــــــــاْكـــــتُـــْب َعـــلَــ«  

ارْ ـــــــــوِاْكُتْب َعَلى احلُْوزَا خَ    ــىينَــــــــه ِعيَشـــــــــــا َحاطِّ ــالتََّمـــــــْر ِفيهَ   زِيْن الـــــدَّ

 ـهــــْت ِ�َْدارِيشَ ــوِاْرُســـــــْم ِستَـــاْر الِبي  ـاْب آثَاْر  ـوِاْرُسْم َرَحى ْوقْصَعه ْوَعقَ  

 ــُزوعْ ــه لِفْ ــــَڤــَدْت ْوَالحْ ــْم َغــــــوِاْرُســــ  ـــــوْع   ـــــــــــــــوْت نْــــــــُجـــــــــــــــــــــــــْم بـُيُــــــــاْرُســــــ 

 ـــــــهيَشــــــــِجبَــــــْل َوالَّ رَِمــــــْل بـَْعارِ ا ــــِإمَّ   وْع ْونُـــــوعْ ــــــــــوِاْرُســــــْم أَنْـــــــَواْع البَـــــْر نُ  

 »3هْ ِوْحِشيَشــْه وِاْرُسْم رِبِيْع ْبَشِكْوتَــ  ــــــُروعْ ـــــــــي َخاْليَــــــة ِوتْـــــــوِاْرُســـــْم ِفَيافِــــ 

لشجار (يف هذا املقطع نالحظ الرمز الطبيعي، وذلك من خالل تواتر ألفاظ الطبيعة 

الغرسات، اجلبار، التمر، جنوع، لفزوع، الرب، جبل، رمل، العاريش، فيايف، تروع، ربيع 

وترمز للحياة يف صور�ا اجلميلة  ، وهي كّلها حتمل إشارات ُتوحي باحلب واألمل،)حشيش

  . وتشري إىل تعّلق الشاعر ببيئته الطبيعية وحنينه هلا. الطبيعية البعيدة عن الضوضاء واحلركة

                                                           
  .398صدط،  دار النهضة، مصر، القاهرة، ،األدب المقارنغنيمي هالل، حممد   - 1
 .11، صم س، علم الداللةأمحد خمتار عمر،  -  2
، 2019مارس  18، مبنزله ببلدية البياضة والية الوادي، يوم االثنني تسجيل أشعارهالشاعر شوشاين حممد اجليالين،  - 3

  ).مقابلة شخصية(
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  :فنجد الرمز يف قول الشاعرة 06أما يف القصيدة رقم 

 ـــــارْ ــلَّـــــــْم َأْجــــــَهــــــــــــــــــــــيِْتـــــكَ   اْر  ـــــد َماْقــــَواْه ِكي جَ َها الرَِّعــــ «

 ـــُدوَدهْ ــــــْمَعــدِّي ْحــــطَــــاِغي   اْر   ــْه تَـــيَّــــــــــــْملَــــــْجلِــــــْج ْوَمــــــادِّيـــ

 ــــــأْدَوارْ ـــرَاْن بَــــــــــــــــــــــــــَســـــْكـــ  اْر    ْظ ُكــــوُرْغــِلي َحــــــاِتـَْرِجْم َلفِ  

 »1ُدوَدهْ ْجـ ـرْ َعـــْنتَ َأْخـــــَواْل   ــاْر   ـــــــِش اْلَعــْڤـِصْنِديــــْد َما ْيِطي 

الشاعرة هنا رمز شخصية عنرتة بن شداد، وهو رمز أسطوري خّلده التاريخ استوحت 

العريب بإجيابية نظري شجاعته وبطوالته، فأصبح هلذه الشخصية تأثري كبري يف اجلماعة الشعبية 

وغالبا ما يرمز �ا ملواقف القوة والشجاعة ونبذ العنصرية، وقد استعملت الشاعرة هذا الرمز 

  .الرعد وإقبالهللداللة على قّوة 

  :يرمز الشاعر حملبوبته فيقول 05ويف القصيدة رقم 

 ْوَحـــــارِْم ِمَناْم اللِّيــــــــْل ِم لَّْشـــــــَفـــــــــــــارْ   ا   ــــــــاْد ْرَوايَـــــــــَمْغبُــــــوْب ظَاِمــــــي ِولِْعبَـــــ «

َلة نـَوَّايَــــــه َعلَـــــى نـَْعت َبْكــــــــرَ    ـــــَره ِنِظيَفـــــــه ْمَكرِْكـــــــَده لَــــــْوبَـــــــارْ ْڤـشَ   ـا  ْحمَــــجِّ

 ارْ ــــنـْزَاِحْت َغـَدْت ِيف َوقْت رَِحيه ثَـ  ــاَي  َعِليــــــــَها ْوَهـــــ فَـــتَّـــاْش َما َجْتنِـــــي 

 ـــارْ ـــــوِاْحلَاْرَمــــه تـَْغـــِدي َعِليْك َاْجَهــــــ  ـــا   ــوْل ِمْن ُمــــوَاليَـــــا َجمُْمـــَڤـُكـــــْثِر الشِّ  

يَـــــــــــــتِْنــــزَاْح ِيف ْخـــــطُوْط الْ    ــارْ ــــْوتـَْفَلى َغــــرِيْق الرَِّمـــــْل ِويـــْن اْوَعـ  ــه   ـــَعَفا َفالَّ

 »2ـدَّوَّارْ الَفتـــَّـــاْش وِالْب َعَلى َيْصَعـ  ـــــا  ْه ثـْنَــــايَـــــــــــــــــــَِداڤنِـــــْعِرْف ِيف بَــــْر َما  

وهي الناقة الفتية، مث ذكر ) البكرة(استعمل الشاعر الرمز هنا، حيث رمز حملبوبته بلفظ  

وبرها طويل : مكركده لوبار، سريعة: نوايا، �ا عالمة البياض: حمجلة(جمموعة من أوصافها 

، وكل هذه الصفات ترمز إىل مجال حمبوبته، حيث أن الشاعر يدرك متاما أن اجلماعة )وجمعد

                                                           
  .40، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 1

  .23، م س، صإبراهيم بن سمينةديوان أمحد زغب،  - 2
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الشعبية تعرف مجال وُحسن الناقة الفتية وبالتايل وّظف هذه الصورة الرمزية إلدراك املعىن 

  .وتوضيح الداللة لدى املتلقي

لفظ عن طريق اإلحياء، على اعتبار أن الرمز إشارة من إن الرمز حيمل داللة باطنية خيفيها ال

الشاعر ألشياء خمفية ، ويف اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة وادي سوف استعمل الشعراء 

الصورة الرمزية كوسيلة بديلة عن التصريح، وقد أعطت هذه الصورة بعدا دالليا للخطاب 

  .  وأسهمت يف إبراز التجربة الشعرية

  :التناص -5

وسعت  ،شهودة بفعل التجديد الذي حلق بهعرف الدرس النقدي العريب �ضة م لقد

لبست لباس العصر ومن العناصر الرتاثية اليت أُ  ، املواءمة بني الرتاث واحلداثةهذه النهضة إىل

وهذه  ،إخل. ..التوارد  ،ئضالنقا ،السرقات ،املعارضة ،التضمني: مثل ،مصطلحات عربية

  .أصبحت تعرف اليوم بالتناصجمموعة املصطلحات 

فالتناص إذن مصطلح نقدي أُطلق حديثا وأُريد به تعالق النصوص وتقاطعها واحلوار 

أما إذا كان مع  ،نفسه فهذا تناص داخلي وإذا كان هذا مع نصوص من إنتاج املبدع ،بينها

  .نصوص غريه فهو تناص خارجي

االختالف كان يف املصطلحات  ورغم اختالف التسميات عند النقاد العرب إال أن هذا

اد النص فكلها تتقاطع عند نقطة مشرتكة وهي اعتم ،املفاهيمفقد دون املساس بفحوى 

نصوص ) دخول يف عالقة(تعالق  «: بأنه محمد مفتاحفه وقد عرّ  ،الالحق على النص السابق

  يتم استحضارهإذن فاألمر يتطلب وجود نص غائب  ،1»مع نص حدث بكيفيات خمتلفة 

                                                           
، 3، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط)استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري حممد مفتاح،  - 1

 . 121م، ص 1992
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اليت ميكن تقريبها من النص املوجود حتت أعيننا، أو جمموع النصوص جمموعة النصوص  «وهو 

  .1» اليت جندها يف ذاكرتنا

وهذا ما  ،احلفظ والذاكرة والتداول شفاهة يعتمد أساسا على الشعيب يالشعر واخلطاب 

ا�م ويبدؤون هومن هنا يرسخ اللحن يف أذ ا،جعل الشعراء حيفظون قصائد من قبلهم ويتداولو�

فيتجّلى تأثر الشعراء ببعضهم البعض وهو ما يفتح الباب واسعا للتناص  ،بالنسج على منواله

  .نصوصهم احلاضرة والغائبةبني 

ا التناص مهّمني مه كز هنا على نوعنيتعّددت أنواع التناص حبسب النص الغائب وسنر و 

 اإلسالمي، والتناص األديب الذي يكونالقرآين الذي يتجلى من خالل تأثر الشعراء وانتمائهم 

  .لغائب من الشعر أو النثر بأنواعهه انصّ 

  : التناص الديني – 1 –5

يتأثر ومن البديهي أن  ،الثقافة املهيمنة يف بادية سوف هي الثقافة اإلسالميةاملعروف أن      

ورغم أن السواد األعظم منهم أمّيني ال يعرفون القراءة والكتابة  ،القرآنيةالدينية الشعراء باملدرسة 

 ظ ولو القليل من السور القرآنيةوالكثري منهم حيف ،نقص من متّكنهم وإبداعهمإال أن هذا ال يُ 

  . كان يوليها سكان البوادي لذلكنظرا لألمهية الكبرية اليت واألحاديث النبوية

نالحظ أن هناك تناص مع النص القرآين ويتجّلى هذا من خالل قصائدهم حيث 

ه اجلديدة وصفيستلهم الشاعر معاين بعض اآليات وميتصها يف نص واحلديث النبوي الشريف،

  . قصائد احلكمة والنصح واإلرشادوخاصة يف

نذكر ما  أمثلتهوبالعودة للمدونة جند التناص الديين جليا وخاصة التناص القرآين، ومن 

عندما أراد توجيه نصيحة للناس بضرورة  12يف القصيدة رقم  عمارمحمود بن الشاعر  قاله

  :لو قفي ، عز وجل والسعي لتحقيق رضاهالتوبة هللا

                                                           
 . 108، م س، ص األسلوبية وتحليل الخطابنور الدين السد،  - 1
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نـَْوصِّيكم يَا َخاْوِيت ُتوبُوا هللا    ِوْمتَشُّو يف اْرَضاْه   َال تـَْنُسو ُمَذاْكرِة َشرِيْف ِمسَاهْ «
1«  

ِ  ﴿ :ا البيت يتناص مع قوله تعاىل ذنالحظ أن ه      
�

 �هللا
َ

 إِ�
ْ
وُ�وٓا

ُ
 ت

ْ
وا

ُ
��َها �ِ�يَن ءَاَمن

َ
���َ

مُ 
ُ
 َع۪�ٰ َر��ك

ً
وحا

ُ
ص

�
 ن

ٗ
ْوَ�ة

َ
ٰٖت  ۥٓ ت

�
ْم َج�

ُ
ك

َ
ْم َوُ�ْدِخل

ُ
اتِك

َٔ ْم َسيِّـ
ُ
َر َعنك ِ

ّ
ف

َ
ْن ي�ك

َ
أ

 ٓ�ِ��� ُ زِے �هللا�
ْ
 يُخ

َ
َ�ُٰر يَْوَم ال

ْ
ن
َ
تَِها �ال

ْ
ح

َ
رِے ِمن ت

ْ
ج

َ
 َواِ�يَن ءَ  ءَ ت

ْ
وا

ُ
ۥۖ اَمن

ُ
ْم  َمَعه

ُ
ورُه

ُ
ن

 ۖ
ٓ
َا

َ
ِفْر �

ْ
ا َواغ

َ
وَرن

ُ
َا ن

َ
ِمْم �

ْ
ت
َ
 أ

ٓ
وَن َر��نَا

ُ
و�

ُ
يَْ�ٰنِِهْم َ�ق

َ
يِْديِهْم َو�ِأ

َ
َ أ ْ

��َ ٰ�۪
ْ
ٰ  �َس

َ َ
� 

َ
ك

�
إِن

 ۖ ِديٞر
َ
ءٖ ق ْ َ

� ِ
ّ

ل
ُ
  .2﴾ ك

  :يف قول الشاعر 03وكذا من القصيدة رقم    

  »3دييحكم بِيه سِ  وُنصِرب ع ايلِّ   ي  ـِڤـْوِين َالْث رِي  دي  ـولِبست اُحلويل ْصباَغْه ِجرِي«

 ﴿ :قوله تعاىل من ىنمأخوذ لفظا ومعحيث أن هذا القول        
َ
ِم َرّ�ِك

ْ
ك

ُ
َواْصِ�ْ لِح

وُمۖ 
ُ
ق
َ
 ِحَ� �

َ
ُي�ِنَا� وََسبِّْح بَِحْمِد َر�ِّك

ْ
�

َ
 بِأ

َ
ك

�
إِن

َ
حيث نالحظ هنا أن الشاعر يدعو  ،4﴾ف

نفسه للصرب على ما حكم به اهللا عز وجل، وهذا يتناص لفظا ومعىن مع ما جاء يف اآلية 

 جاء يف قولالكرمية، مع مراعاة االختالف الكبري يف سبب الصرب بني ما ورد يف اآلية وما 

  .الشاعر

معّربا عن النهاية  عناد ليعيف قول الشاعر  08وجند التناص القرآين أيضا يف القصيدة رقم      

  :احلتمية لكل شيء، وأنه ال ينفع شيء مع ذلك، فيقول

                                                           
، م س، الشعبي السوفي الشاعر محمود بن عمار أنموذجا الغربة والحنين في الشعرحممد الصاحل بن محدة،  - 1

  .134ص

 ) . 08( سورة التحرمي، اآلية  - 2
 .113، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 3

  ).48(سورة الطور، اآلية  - 4
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   »1َداَدهــاْم عْ ـــــابَه أَيَّ ـــــِدْش ْحسَ ــــــْوَما اِِفي  َداَده    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه حْ ــــيــْي لِ ـــــل شَ ـــــكُ « 

ٍة ﴿ :عز وجليتناص مع قوله جنده هذا القول ل نتأمّ وحينما         ِ �م�
ّ

ل
ُ
  َولِك

َء �
ٓ
ا َجا

َ
إِذ

َ
ۖ ف

ٞ
َ�ٰ اَجل

ْ
 �َس

َ
ُهْم ال

ُ
ۖ َجل

ٗ
ونَ  ِخُروَن َساَعة

ُ
ِدم

ْ
تَق

ْ
 �َس

َ
  .2﴾ۖ َوال

نفسهم املتلقني بعدم االستكانة أل محمود بن عمارينصح الشاعر  12ويف القصيدة رقم        

  : شهوا�ا، فيقول وإتباع

ُهوا ْلُموَالك  ميَا َخاْوِيت ِطيُعوا بَعَضاكُ  نـَْوصِّيكم«  »3مَهِذيَكه َمْغَداك وا نـُْفوسْ واَذا ْتِبْعتُ   مواْنِتبـْ

 �بَرِّ ﴿: جند هذا القول الذي ذكره الشاعر مأخوذ من قوله تعاىل     
ٓ
 َوَما

ُ
ِ�َۖ  ٔے

ْ
ف
َ
إِن�  �

 ۢ
ُ
ارَة م�

ََ
َس أل

ْ
وِٓء  ���ف  َما رَِحَم َرّ�َِيۖ ابِالس�

�
ورٞ ر�ِحيمٞۖ  ال

ُ
ف

َ
  .4﴾ إِن� َرّ�ِ �

تباس الذي اعتربته الدراسات النقدية قمستوى التناص مع القرآن الكرمي شكل اال ويأخذ     

احلديثة وجها من أوجه التناصية، ولونا من ألوان اإلبداع والتجاوز بني الشعراء، حبيث تنسجم 

  .5 ع السياق الشعري وتؤدي غرضا فكريّا أو فّنياهذه النصوص م

ويعطي التناص القرآين قوة حجاجية كبرية للخطاب ميكن من خالهلا استمالة املتلقي     

  .وإقناعه بفحوى اخلطاب

 يتناص مع مقولة شهرية تُنسب لإلمام محمود بن عمارالشاعر  دجنيف موضوع الفقر و     

 :10يف القصيدة رقم  حيث يقول الشاعر ،)رضي اهللا عنه(علي بن أيب طالب 

                                                           
  .130، م س، صمن روائع الشاعر الشعبي علي عناد بن علي حممد الصاحل، - 1

  ).34(سورة األعراف، اآلية  - 2
، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محدة،  - 3

  .134ص

 ) .53(سورة يوسف، اآلية  - 4
 .278، م س، صاللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعريرابح بوحوش، : ينظر - 5
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 ـــهح رِحبــــــــــــــــاُوادعتهــــــــــم هللا فاتــــــــــــــ  َصّديــــــــت منهم َصبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــه «  

 ــهبني ْغريسهــم وْدِقيلـــْلَقاعديــــــن   ـــهِقداهـــــم َشبحــيَا َوالدي أُنِظر  

 »1ـهد ِحيلــــــــان من ُحكمـــه ِاَرقـُِّلوك  ـــهال َها الفقر ليه الذَّحبــأَعطيه اخلَ 

  .2» لو كان الفقر رجال لقتلته «: هي) رضي اهللا عنه(واملقولة اليت تُنسب لعلي 

فهنا يوجد تناص يف اللفظ واملعىن معا بني ما وظّفه الشاعر عن قسوة الفقر ورغبته        

على بن أيب طالب يف نفس  وبني ما ورد يف قول ،القضاء عليهو  التخلص منه الكبرية يف

ه فاحملنة اليت عاشها علي بن أيب طالب مع الفقر يف زمانه جعلته يدرك قسوته وأمله وأنّ  ،املوضوع

 عنها بنفس فعّرب  الشاعرنفس الفكرة خطرت على بال  ،من القضاء عليهلإلنسان البد  عدوّ 

  .التعبري تقريبا

  : التناص األدبي -  2 – 5

سنركز يف هذا النوع من التناص عن ذلك التناص الذي ينتج بني الشعراء يف الشعر       

هذا ما جيعله سبق وأن ذكرنا بأن الشعر الشعيب يعتمد الشفاهية يف اخلطاب و الشعيب، وقد 

ففي الغالب وقبل أن يبدأ الشاعر يف نظم الشعر هناك مراحل ميّر �ا من  ،يتخّزن يف الذاكرة

وأهم هذه املراحل أن حيفظ ملن سبقوه من  ،وية عوده وتكوينه على حسن النظمأجل تق

  .الشعراء لكي يرسخ اللحن والوزن يف ذهنه فيصبح قادرا على النسج على ذاك املنوال

وهذا ما يفتح الباب  ،مبا حفظه فيتجلى ذلك يف قصائدهر ومن البديهي أن يتأثر الشاع       

ونفس تلك األفكار راودت  ،أو رّمبا تراود الشاعر أفكارا يف خمّيلته فيجّسدها شعرا ،للتناص

                                                           
، م س، الغربة والحنين في الشعر الشعبي السوفي الشاعر محمود بن عمار أنموذجاحممد الصاحل بن محدة،  - 1

  .120ص

م، 11/04/2020: لو كان الفقر رجال لقتلته، تاريخ التصفح: موقع ملتقى أهل احلديث، من القائل - 2

)ahlolhadeeth.com :http (. 
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شاعرا آخر بعيدا عن زمانه ومكانه فعّرب عليها أيضا بالطريقة ذا�ا وهذا ما أشار إليه العرب 

  .افرمبقولة وقوع احلافر على احل قدميا

والفضاء الشعري الذي يستلهم منه الشعراء ينبع من الالوعي اجلمعي للجماعة الشعبية         

ين ال ميكن إال أن يكون إال أن فكرها اإلنسا واملكانية انيةاليت وإن فصلت بينها احلدود الزمو 

الشعيب مبنطقة وادي سوف تأثرا وتأثريا كبريين بني  يالشعر اخلطاب ونالحظ يف  ،متقاربا

على ما جيول يف أفكارهم فيقع عن مشاعرهم وأحاسيسهم و من خالل التعبري وذلك الشعراء 

  .التناص بني نصوصهم الشعرية

حيث أّن وفراق احملبوبة،  النجع اياوبق األطالل يف موضوع البكاء علىمثال وجند التناص       

الشاعر منهم يقف أمام أطالل أهل حمبوبته بعد رحيلها ويصف املكان ويتذّكر أيّامه اجلميلة 

  .ونالحظ تناصا بني النصوص الشعرية يف هذا املوضوع ،ويُعّرب عن لوعته وحزنه لفراقها

الذي يعّرب عن حزنه   عباس بوشهوةالشاعر قول يف  02ومثال ذلك يف القصيدة رقم       

وراءها أملا وحزنا  خمّلفة ،وتركت ديارها رفقة أهلها حمبوبته اليت رحلتلفراق ه الشديدين وأمل

   :فيقول  ،شديدين لديه

 طُوْل اللِّيْل ْبِغْري ْهِجيَعــــــْه   ِعينِــــــــي بَاتَــــْت َحايْـــــــــــــــــــــــَرهْ «

 اطَّوَّْح ِيف َشاْو التـِّْنِجيَعــــه   ــهْ ْرَحايـْلَــــــْڤ ْن َســـــاَعــــــْن مِ 

  »1هَمْهُموَده ُوْبَالْد ْوِسيَعــ  َغـــىبَّ الرِّيـــــــــــْح ْجرَايْــــــــــــــــــــَره

  :، حيث يقول03يف القصيدة رقم  أحمد اللبيكيوهذا يتناص مع قول الشاعر 

  2»هـْغرَابــو والْ ـــِوين يـَْرَتع الرِّمي هُ     هــــــاطَّانب أْطَناب    هـــَجابـــاملِ ـــُكم بِ ـِعْد َجنعــــَطوَّح بْ ـتْ «

  :05، حيث يقول يف القصيدة رقم إبراهيم بن سمينةنفس املعىن تقريبا جنده عند الشاعر 

                                                           
  .89، م س، صبمنطقة سوفأعالم الشعر الملحون أمحد زغب،  - 1

 111ص، نفسه - 2
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 »1بْــَالْد ْحمَْفيَــــة ُدوِنْك َخنَـــْق َواْوَعارْ  ِمــْتَباْعــــــَده رِدَّاْك َعـــــــــــْن رِدَّايَــــــــــــــــــــــــــــا   «

، حيث جند تركيزا كبريا يف وإبراز مواطن اجلمال فيها أيضا جند التناص يف وصف احملبوبة     

 ذلك، ومن من األلفاظ األخرى دون غريه بالتحديد  )األنياب(وصف فمها والرتكيز على لفظ 

  :نذكر املقاطع التالية

   :حمبوبته فيقول إبراهيم بن سمينةوصف الشاعر  05يف القصيدة رقم  

يَـابْ « ـــــرَّايَــفِــــــــضَّه تْــــِجيبْ  ْولَنـْ ــيَّـا الشَِّفاِيْف شِـ وأمَّ  ا  ــــــَها الشَّ  »2ــارْ رِْك للــــسَّ

  :03يف القصيدة رقم  أحمد اللبيكيوهذا يتناص مع قول الشاعر 

َيابهُلو ْـ ڤـْر ِكيف صُ ـوَمْضَحك بـَهَ     هـبِب اْلِغَياـڤـعُ و   لسَّحابه  اَفسط ڤ ـرَارِيُدودهن بخ«   3»أنـْ

حيث  07يف القصيدة رقم  عبد الرزاق شوشانيوكذا جند نفس التعبري تقريبا عند الشاعر    

  :يقول

ي   رَّْب عْن َلْمَراْح أُوِصلَّـْه  َـ ڤوِْكي السَِّعْي «  »4ــانْ ـالـــنِّيبَـــــــْل ِڤَعــاْرَضاتَـــْه َصاجتِْ

  :06يف القصيدة رقم  حدي الزرقيونفس الشيء ذكرته الشاعرة 

َيابْــــــَها«  تَـــْبـــــُروْر فَــــِصــــْل الْــْبــــــُروَدهْ   ـــــَصـــــــــارْ ْڤبِيــــــْض وِ  أَنـْ

  »5ارْ ـِسْك َعــــطـَّــــــــوْل ِمــُڤتْـــ  ِشَفايِــــْف ِكَما اْلَعْنبَـْر ْمسَـــاْر   

جلي يف الشعر الشعيب مبنطقة واضح و بنوعيه الديين واألديب ن التناص إ ا القولميكننو       

 غريهم من جهةويعود هذا إىل املرجعية الثقافية للشعراء وتأثرهم بالنصوص اليت أنتجها  ،سوف

وتوظيف التناص أضفى مجالية على  ،فاهي للشعر الشعيب من جهة ثانيةوكذا للطابع الش

                                                           
1
  .23، م س، صديوان إبراهيم بن سمينةأمحد زغب،  - 

  .نفسه - 2
 .111، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 3

4
  .66، م س، صعبد الرزاق شوشاني شاعر الوطن والبادية بن علي حممد الصاحل، - 

  .40، م س، صالملحون بمنطقة سوفأعالم الشعر أمحد زغب،  - 5
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اص نصوص خمتلفة واالستفادة الشعبية وأكسبها مكانة عالية من خالل امتصالشعرية النصوص 

وال ننكر أن اللغة ساعدت  ،وص سابقة لتساهم يف صنع نص جديدفتالمحت نص ،منها

  .ُحسن التوظيف من جهة ثانيةوعلى  ،إلبداع والتعبري من جهةالشعراء على ا

ينهل منها للوصول إىل أحسن ثقافته املختزنة و من الشاعر قبل إنتاج نصه يستلهم مث إن       

وقد يكون توظيف التناص إما بدافع التأثر بآثار سابقة أو  ،ا ما يُنتج التناصذوه ،صورة

أو قد يكون نتيجة املشا�ة  ،همعاصرة للشاعر اطّلع عليها وأعجب �ا فأثرت فيه فضّمنها نصّ 

ي يتحكم ذيف املرجعية الثقافية والفكرية بينه وبني غريه من خالل الالوعي اجلمعي املشرتك وال

  .يف منو األفكار وترتيبها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  جماليات البناء الداللي في الخطاب الشعري الشعبي بمنطقة سوف      :  الفصل الرابع

289 
 

 :خالصة الفصل *

بني  مشوال، وقد قسمناهيف هذا الفصل للمستوى الداليل، وهو املستوى األكثر  تطرقنا

  :، ومتثلت خالصة هذا الفصل يف النقاط التاليةوالرمز املعجم الشعري والصورة الشعرية والتناص

اجلماعة الشعبية  وظف الشعراء جمموعة من األلفاظ اليت حتمل دالالت متميزة اتفقت عليها -

لتداول النجع، الِبيت، املطر، وغريها، ومن خالل االستعمال وا: ومن بني هذه األلفاظ نذكر

هذه الدالالت رمست صورة واضحة لدى املتلقي وقرّبت و أصبحت حتمل دالالت جديدة، 

  . املعىن إىل ذهنه من جهة، كما أعطت للخطاب ميزة أسلوبية داللية من جهة ثانية

احلقول الداللية وكثر�ا يدّل على سعة املعجم الشعري للشعراء وثرائه، وهذا التنوع  تنوع -

يعكس مالمح احلياة الثقافية للمنطقة، فوجود املعجم الديين بشكل معترب دليل قاطع على 

احملافظة والروح الدينية اإلسالمية لدى اجلماعة الشعبية باملنطقة، كما ُيربز عمق انتمائهم 

، وكذا تتجلى لنا أمهية اجلانب التوثيقي يف اخلطاب الشعري الشعيب من خالل ذكر وتوّجههم

جمموعة من أمساء الشخصيات واألماكن وآبار املاء وغريها، و�ذا ميكن اعتماد الشعر الشعيب  

ثها ووقائعها، ومن جهة أخرى فإن وجود اقبا زمنية بأماكنها وأحدل حِ كوثيقة تارخيية ُتسجّ 

شعيب حييلنا إىل أمهية الرتاث الشعيب عند اجلماعة الشعبية وحرصهم الكبري على حقل األدب ال

  .صيانته واحلفاظ عليه من الضياع واالندثار، وذلك من أجل ترسيخ هويتهم وثقافتهم

عالقة الرتادف، التضاد، االشتمال، وتكمن  :جتّلت لنا جمموعة من العالقات الداللية وأبرزها -

من خالل البحث عن كلمات تشرتك فيما بينها، وما ختّلفه من دالالت  هذه العالقاتأمهية 

  .مؤثرة يف اخلطاب الشعري الشعيب

من خالل دراستنا للصورة الشعرية يتضح لنا أن الشعراء اعتنوا �ا وحرصوا على التعبري عن  -

مواقفهم وانفعاال�م بواسطتها وبالتايل متكنوا من التصوير بكل فطنة وبراعة، ويف الغالب كانت 

  .الواقع الذي يعيشون فيه ومن ثقافة ا�تمع ومعتقداتهمن هذه الصور مستمّدة 
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لشعراء يف تشكيل الصورة الشعرية بني التشبيه واالستعارة والكناية، وجتلى أثرها يف نوّع ا -

اخلطاب، على اعتبار أ�ا مسة أسلوبية داللية جتّسد جزًءا من أسلوب الشاعر وتعكس جوانب 

الطبيعة وا�تمع وتعّرب عن جتربة الشاعر وخصوصيته، وقد ارتكزت الصورة الشعرية على العفوية 

طة ومحلت طابعا ارجتاليا بعيدا عن التكّلف، وهو ما تتميز به البديهة البدوية، وهذا والبسا

  .راجع للميزة الشفاهية اليت يعتمد عليها اخلطاب الشعري الشعيب

 لتوضيح املعىن أكثر وتقدمي صورة فنية للمتلقي تعطيه قدرة هلتشبيلالشاعر  غالبا ما يلجأ -

وتقريبه إىل األذهان، وذكر ما يشبهه قد يكون سبيال ملعرفة إضافية على فهم املعىن املقصود 

  .ضح املعىناملشا�ة يتّ الشيء، فب

استطاع الشعراء توظيف االستعارة بشكل ممّيز، وقد متّكنوا �ذا التوظيف من رسم ملمح  -

أسلويب مجايل يعّرب عن ثقافتهم املكتسبة من بيئتهم، ورؤيتهم وخياهلم الواسع، حيث كانت 

ستعارة صورة بيانية متماسكة تنّم عن متّكن الشعراء وحسن استعماهلم لسحر البيان من اال

  .جهة، وإضفاء الطابع اجلمايل من جهة ثانية

أما الكناية فيمكن القول إ�ا أضافت على املعىن حسنا ومجاال وزادت الصورة وضوحا، وهو  -

  .ملعىن املصرح بهما جيعلنا نستنتج أن الكناية عن الشيء أبلغ وأفصح من ا

ويعود هذا إىل املرجعية الثقافية  ،جليواضح و بنوعيه الديين واألديب لتناص توظيف الشعراء ل -

فاهي للشعر الشعيب وكذا للطابع الش ،غريهم من جهةللشعراء وتأثرهم بالنصوص اليت أنتجها 

وأكسبها مكانة الشعبية الشعرية وتوظيف التناص أضفى مجالية على النصوص  ،من جهة ثانية

  .اص نصوص خمتلفة واالستفادة منهاعالية من خالل امتص
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  :الخاتمة -

وع مجاليات اخلطاب الشعري الشعيب ضملو ه الدراسة النظرية والتطبيقية من خالل هذ

اليت حاولنا فيها إسقاط اجلانب  ه اجلولةوبعد ختام هذ، اجلزائري يف ضوء املنهج األسلويب

ميكننا أن ُنسّجل  أن قّدمنا املوضوعوبعد مدونة خمتارة من منطقة وادي سوف، النظري على 

  :توّصلنا إليها يف النقاط التاليةأبرز النتائج اليت 

لآلراء والنظريات اليت تناولت  نام اجلمال واجلمالية وبعد استعراضيف مفهو  نامن خالل حبث -

مل يكونا حمل إمجاع تام واتفاق عام حول  أن اجلمال واجلمالية ناطلح استنتجاملفهوم واملص

  .مفهوميهما، على اعتبار أن اجلمال مصطلح فضفاض وواسع وأقرب للذاتية منه للموضوعية

األسلوبية منهج نقدي يرّكز على أدبّية النص وما ميّيزه عن غريه من النصوص األخرى، وهي  -

، واستطاع هذا املنهج أن يفرض نفسه ملا بذلك تبحث عن مواطن اجلمالية يف النصوص األدبية

�تم األسلوبية بدراسة املستويات الصوتية والرتكيبية أمهية كبرية يف إنارة طريق الباحث، و له من 

  .واجلمالية للنص والداللية، ومن خالهلا يتم اكتشاف الّسمات األسلوبية األدبية

ة عاكسة هلم، فبالرغم للشعر الشعيب أمهية كبرية وسط اجلماعة الشعبية نظرا ألنّه يُعترب مرآ -

شخص مفرد إال أنه ينسلخ من الذاتية ويذوب يف اجلماعة، وقد نشأ الشعر  همبدعمن أن 

بية الفصحى بعد االختالط، إال أنّه بقي ر الشعيب نشأة طبيعية نظرا لدخول الّلحن يف اللغة الع

  . قادرا على إرسال الرسالة اليت يريد ُمبدعه إيصاهلا للمتلقي

يف النتاج، كما شهد تنّوعا واضحا يف األغراض عرف الشعر الشعيب مبنطقة سوف وغزارة  -

واملوضوعات، وهو ما ُحييلنا إىل أن الشاعر الشعيب مبنطقة سوف ميلك قدرا واسعا من الثقافة 

  .والّدراية بالّضوابط والّشروط الالزمة يف نظم الشعر
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ليستفيد  جةاللهالشاعر الشعيب يسعى جاهدا إىل استغالل الطّاقات واإلمكانّيات املتاحة يف  -

منها يف تشكيل إيقاع القصيدة وحتميله اإلحياءات والّدالالت اليت جتعل منه قيمة أدبية مجالية 

  .مؤثّرة يف املتلقي

جتّلت بوضوح قدرة األصوات على محل اإلحياءات والّدالالت، وذلك من خالل تضافر  -

الظواهر الصوتية كالتكرار العناصر الصوتية اجلمالية يف اإليقاع اخلارجي من جهة، ومتاسك 

والرتصيع والتصريع واجلناس والتصاعد القويل وما محلته من ميزات صوتية مجالية من جهة ثانية، 

  .وهذا كّله أسهم يف تشّكل اإليقاع العام للقصيدة

أوزان القصائد مل خترج عن األوزان املتعارف عليها عموما، ماعدا وزن القسيم الذي تفّنن  -

وضع إضافات له متجاوزين بذلك ضوابطه األصلية، كما أن الوزن الغالب يف الشعراء يف 

كان وزن امللزومة، وهذا االختيار مل يكن اعتباطيا، ورمبا يعود ذلك لكون هذا الوزن   املدونة

حيّقق شخصية شعرية متميزة ملا له من إيقاع صويت قريب لألداء والغناء من جهة، وصفاء 

  .ركيبها من جهة ثانيةوت ضبطهاأغصانه وسهولة 

الحظنا تنّوعا كبريا يف القوايف وعدم االلتزام بقوايف حمّددة، وهذا راجع خلصوصية اخلطاب  -

الشعري الذي يعتمد أكثر على األداء الصويت الشفاهي، حيث يبقى من القافية ما يتعّلق يف 

ء اإليقاع ويوّفر مساحات ذهن املتلّقي الّسامع، كما أن تنوّع القوايف وتعّددها ُيسهم يف إثرا

.                                                                                                  على اعتبار أن القافية ُتسهم يف إبراز الداللة ،أكرب للّتعبري عن التجربة الشعرية للشعراء

احلذف :  اخلطاب الشعري الشعيب من أبرزهاجتّلت جمموعة من الّظواهر الصرفية الرتكيبية يف -

والتخفيف، القلب، النحت، التصغري، ثنائية التعريف والتنكري والضمري، وقد وظفها الشعراء  

  .لتساعدهم يف التعبري عن مواقفهم ورسم مالمح أسلو�م

غة من تنّوعت تراكيب اجلمل مبا يتوافق مع مواقف الشعراء وانفعاال�م ومبا يتّوفر يف الل -

للداللة على حالة الثبات  االمسيةطاقات إحيائية للتعبري عن التجربة الشعرية، فجاءت اجلمل 
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واالستقرار يف سياق الوصف والتقرير، أما اجلمل الفعلية فقد دّلت على حالة التغّري والتبّدل 

اخلربية  وعدم االستقرار، كما أضفت دالالت احلركة والتوتّر، ويف بعض األحيان يعرتض اجلمل

بعض العوارض الرتكيبية كالتقدمي والتأخري أو حذف أحد عناصرها اإلسنادية وهذه العوارض 

  .ضفي مجالية على الرتاكيبِعالوة على الدالالت اليت حتملها فإ�ا تُ 

أما اجلمل اإلنشائية فقد جّسدت أسلوبا تركيبيا متميزا ومحلت دالالت عديدة ومتنوعة، كما  -

االستفهام أتى نشائي جاء يف عدة صور تنوعت بني الطليب وغري الطليب، فأن األسلوب اإل

مبعناه األصلي الذي يُقصد به االستفسار وطلب اإلجابة، كما أتى حامال ملعاين بالغية أخرى 

خيرج فيها عن االستفسار وطلب اإلجابة، وهو استفهام غري حقيقي، وقد شّكل ملمحا 

، أما األمر  احلالة النفسية للشعراء ويواكب مواقفهم العاطفية أسلوبيا مجاليا بارزا يتناسب مع

فهو من األساليب اإلنشائية اليت يتنوع غرضها البالغي، حيث أنه يسهم يف إضفاء مجالية 

تركيبية، بينما محل النهي دالالت واضحة، وهذه الدالالت أضفت نوعا من اجلدية واحلزم على 

أما النداء فقد  اخلطاب، مما جعله ُملفتا النتباه املتلقي ُمفيدا بذلك الرتك اإللزامي وعدم الفعل،

 لكونقد اقتصر الشعراء على حرف الياء يف النداء، وهذا راجع و شّكل مسة أسلوبية بارزة ، 

  .ق دالالت خمتلفة ومتباينةهذا احلرف حيمل املعىن العام للنداء وحيقّ 

وظف الشعراء جمموعة من األلفاظ اليت حتمل دالالت متميزة اتفقت عليها اجلماعة الشعبية  -

النجع، الِبيت، املطر، وغريها، ومن خالل االستعمال والتداول : هذه األلفاظ نذكر ومن بني

أصبحت حتمل دالالت جديدة، هذه الدالالت رمست صورة واضحة لدى املتلقي وقرّبت 

  . املعىن إىل ذهنه من جهة، كما أعطت للخطاب ميزة أسلوبية داللية من جهة ثانية

يدّل على سعة املعجم الشعري للشعراء وثرائه، وهذا التنوع تنوع احلقول الداللية وكثر�ا  -

يعكس مالمح احلياة الثقافية للمنطقة، فوجود املعجم الديين بشكل معترب دليل قاطع على 

احملافظة والروح الدينية اإلسالمية لدى اجلماعة الشعبية باملنطقة، كما ُيربز عمق انتمائهم 

انب التوثيقي يف اخلطاب الشعري الشعيب من خالل ذكر وتوّجههم، وكذا تتجلى لنا أمهية اجل
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جمموعة من أمساء الشخصيات واألماكن وآبار املاء وغريها، و�ذا ميكن اعتماد الشعر الشعيب  

ثها ووقائعها، ومن جهة أخرى فإن وجود اكوثيقة تارخيية ُتسجل حقبا زمنية بأماكنها وأحد

اث الشعيب عند اجلماعة الشعبية وحرصهم الكبري على يلنا إىل أمهية الرت حقل األدب الشعيب حيُ 

  .صيانته واحلفاظ عليه من الضياع واالندثار، وذلك من أجل ترسيخ هويتهم وثقافتهم

عالقة الرتادف، التضاد، االشتمال، وتكمن : جتّلت لنا جمموعة من العالقات الداللية وأبرزها -

رتك فيما بينها، وما ختّلفه من دالالت أمهية هذه العالقات من خالل البحث عن كلمات تش

  .مؤثرة يف اخلطاب الشعري الشعيب

من خالل دراستنا للصورة الشعرية يتضح لنا أن الشعراء اعتنوا �ا وحرصوا على التعبري عن  -

مواقفهم وانفعاال�م بواسطتها وبالتايل متكنوا من التصوير بكل فطنة وبراعة، ويف الغالب كانت 

  .الواقع الذي يعيشون فيه ومن ثقافة ا�تمع ومعتقداته من مّدةهذه الصور مست

نوّع الشعراء يف تشكيل الصورة الشعرية بني التشبيه واالستعارة والكناية، وجتلى أثرها يف  -

اخلطاب، على اعتبار أ�ا مسة أسلوبية داللية جتّسد جزًءا من أسلوب الشاعر وتعكس جوانب 

جتربة الشاعر وخصوصيته، وقد ارتكزت الصورة الشعرية على العفوية  الطبيعة وا�تمع وتعّرب عن

والبساطة ومحلت طابعا ارجتاليا بعيدا عن التكّلف، وهو ما تتميز به البديهة البدوية، وهذا 

  .راجع للميزة الشفاهية اليت يعتمد عليها اخلطاب الشعري الشعيب

الشاعر للتشبيه لتوضيح املعىن أكثر وتقدمي صورة فنية للمتلقي تعطيه قدرة  ؤغالبا ما يلج -

إضافية على فهم املعىن املقصود وتقريبه إىل األذهان، وذكر ما يشبهه قد يكون سبيال ملعرفة 

  .الشيء، فباملشا�ة يّتضح املعىن

استطاع الشعراء توظيف االستعارة بشكل ممّيز، وقد متّكنوا �ذا التوظيف من رسم ملمح  -

أسلويب مجايل يعّرب عن ثقافتهم املكتسبة من بيئتهم، ورؤيتهم وخياهلم الواسع، حيث كانت 
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االستعارة صورة بيانية متماسكة تنّم عن متّكن الشعراء وحسن استعماهلم لسحر البيان من 

  .اء الطابع اجلمايل من جهة ثانيةجهة، وإضف

سنا ومجاال وزادت الصورة وضوحا، وهو أما الكناية فيمكن القول إ�ا أضافت على املعىن حُ  -

  .ما جيعلنا نستنتج أن الكناية عن الشيء أبلغ وأفصح من املعىن املصرح به

املرجعية الثقافية توظيف الشعراء للتناص بنوعيه الديين واألديب واضح وجلي، ويعود هذا إىل  -

للشعراء وتأثرهم بالنصوص اليت أنتجها غريهم من جهة، وكذا للطابع الشفاهي للشعر الشعيب 

من جهة ثانية، وتوظيف التناص أضفى مجالية على النصوص الشعرية الشعبية وأكسبها مكانة 

  .عالية من خالل امتصاص نصوص خمتلفة واالستفادة منها

يت سّجلناها بعد اخلوض يف هذا املوضوع حماولني بذلك هذه جمموعة من النتائج ال

الكشف عن العناصر اجلمالية اليت حيملها اخلطاب الشعري الشعيب مبنطقة سوف، وذلك من 

  .فيه مات األسلوبيةخالل رصد أبرز السّ 

عي أن البحث نا إذ نأمل أن تكون هذه الدراسة إضافة جديدة يف هذا امليدان، ال ندّ وإنّ 

نا أحطنا باملوضوع من مجيع جوانبه، وهنا ميكن القول إننا حنسب رجى منه وأنّ ا يُ ق كل محقّ 

هذا هدا بسيطا من شأنه أن يفتح أبوابا جديدة لدراسات أخرى قد يكون منا جُ أنفسنا قدّ 

  .لبنة أساس هلاالعمل 

  

  

 



 قائمة المصادر والمراجع

297 

 

  

  

  

  

  

  

قائمة المصادر 

  والمراجع
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 قائمة المصادر والمراجع

298 

 

  .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع* 

  

  :قائمة المصادر والمراجع -

  

  

 مؤسسة الرسالة، بريوتحممد نعيم العرقسوسي، : تح، القاموس احمليط، الفريوز ،أبادي -01

 .م2005، 8لبنان، ط

 ار غريب للطباعة والنشر، القاهرةالشعيب، د، أشكال التعبري يف األدب نبيلة ،إبراهيم -02

  .م1981دط،  مصر،

عثمان : ، الرتاث الشعيب والشعر امللحون يف اجلزائر، تححممد البشري ،براهيمياإل -03

 . م2010، 1سعدي، شركة دار األمة، اجلزائر، ط

 1، ط1حممد علي النجار، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ج: ابن جين، اخلصائص، تح -04

  .م2006

 .م2001، 1ابن خلدون، املقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط -05

 الب، دار األندلس للنشر والتوزيعمصطفى غ: ابن عريب، تفسري القرآن الكرمي، تح -06

  .م1978، 2، ط2بريوت، لبنان، مج

 .م1988ابن منظور، لسان العرب، دار اجليل، بريوت، لبنان،  -07

 دار الكتب العلمية، بريوت، لبنانإميل بديع يعقوب، : ابن يعيش، شرح املفصل، تق -08

  . م2001، 1ط

   :يوسف ،أبو العدوس -

  .م2007، 1األسلوبية، الرؤية والتطبيق، املسرية للنشر والتوزيع، ط -09

رية للنشر دار املس )علم البديع علم املعاين، علم البيان،(مدخل إىل البالغة العربية  -10

 .م2007، 1والتوزيع، عمان، األردن، ط

 كتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، دطصاحل ، الظاهرة اجلمالية يف اإلسالم، امل ،أمحد -11

 .م1987



 قائمة المصادر والمراجع

299 

 

 1، طلبنان، بريوت، القلم، دار الرمحن بدويعبد : اخلطابة، ترطاليس، أرسطو،  -12

  .م1979

 دار الفكر العريب، القاهرة، مصر النقد العريب،، األسس اجلمالية يف عز الدين ،إمساعيل -13

 .م1992دط، 

 ا�مع العلمي العريب، حممد �جت امليطار: ، أسرار العربية، تحأبو الربكات ،نبارياأل -14

  .م1995، 1، طسوريا، دمشق

 .م1975، 5، طمصر، القاهرة، مكتبة األجنلو مصرية، األصوات اللغوية، إبراهيم ،أنيس -15

  لطباعة والنشر، القاهرة، مصر، دط، علم األصوات، دار الغريب لكمال ،بشر -16

  .م2002

غرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب، أبو عبيد ،بكريال -17
ُ
 العراق، بغداد، مطبعة املثىن، امل

  .دت، دط

الشركة  ،حالت املغاربة يف العهد العثمايناجلزائر من خالل ر  ، موالي، بلحميسي -18

   .م1981، 2ط، زائراجل، للنشر والتوزيعالوطنية 

، الرتاكيب النحوية وسياقا�ا املختلفة عند عبد القاهر اجلرجاين، ديوان صاحل ،بلعيد -19

  .م1994املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، دط، 

حممد : ، البالغة واألسلوبية، حنو منوذج سيميائي لتحليل النص، ترهنريش ،بليت -20

  .م1999العمري، إفريقيا الشرق،بريوت، لبنان، دط، 

   :التلي ،بن الشيخ -

، دط، الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر ، الشركة)1830،1954(دور الشعر الشعيب يف الثورة -21

 .م1983

 دط، منطلقات التفكري يف األدب الشعيب اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، -22

  .م1999

 املنعم خفاجي، دار الكتب العلميةحممد عبد : ، نقد الشعر، تحقدامة ،بن جعفر -23

 .بريوت، لبنان، دط، دت
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  سوريا وي للنشر والتوزيع، دمشق،عدنان ،  اللغة واألسلوب، دار جمدال ،بن ذريل -24

  .م2006، 2ط

 ي محادي، حياته وخمتارات من شعرهحممد الصاحل، محادي حممد نافع، الساس ،بن علي -25

 .م2006، 1مطبعة مزوار، الوادي، اجلزائر، ط

  :حممد الصاحل ،بن علي -

 .م2010 1عبد الرزاق شوشاين، شاعر الوطن والبادية، مطبعة مزوار، ط -26 

، 1من روائع الشاعر الشعيب علي عناد، مديرية الثقافة لوالية الوادي، اجلزائر، ط -27

 .م2008

  :حممد ،بن حيي -

مسات األسلوبية يف اخلطاب الشعري، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، عمان،  -28 

 .م2011، 2األردن، ط

  .م2010، 1حماضرات يف األسلوبية، مطبعة مزوار، الوادي، اجلزائر، ط -29

 شعري، دار العلوم للنشر والتوزيع، اللسانيات وتطبيقا�ا على اخلطاب الرابح ،بوحوش -30

  .م2006، 1عنابة، اجلزائر، ط

 .م2007، األدب الشعيب اجلزائري، دار القصبة للنشر، اجلزائر، دط، عبد احلميد ،بورايو -31

مطبعة  السالم هارون احلليب،عبد : احليوان، تحأبو عثمان عمرو بن حبر، احظ، اجل -32

  م1965، 2ط سوريا، صطفى البايب احلليب، حلبم

  واعد اللغة العربية، دار املعارفمصطفى أمني، النحو الواضح يف ق، علي ،ازماجل -33

 .م1983دط،  القاهرة، مصر،

  :عبد القاهر ،رجايناجل -

مؤسسة الرسالة ناشرون،  ميّسر عقاد، مصطفى شيخ مصطفى: تحأسرار البالغة،  -34 

 .م2008، 1بريوت، لبنان، ط

  .م1981دط،  ، دار املعارف، لبنانحممود حممد شاكر: دالئل اإلعجاز ، تح -35

 ، بريوتالريان للرتاثإبراهيم االيباري، دار : ، التعريفات، تح علي بن حممد ،رجايناجل -36

 .م1986، 1لبنان، ط
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اهليئة العامة للمطابع حممد معتصم وآخرون، : ، خطاب احلكاية، ترجريار ،جنيت -37

 .م1997، 2، طالقاهرة، مصر، األمريية

   ل بديع يعقوب، حممد نبيل الطريفيإمي: الصحاح، تح إمساعيل بن محاد، وهري،اجل -38

  م1999، 1، ط1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج

 حلاسوب للطباعة اإللكرتونية، حلبمنذر عياشي، دار ا: ، األسلوبية، تربيري ،جريو -39

 .م1994، 2سوريا، ط

 ة العربية للرتمجة، بريوت، لبنانشربل داغر، املنظم: ، ما اجلمالية، ترمارك ،جيمينيز -40

 .م2009، 1ط

 1، البديع والتوازي، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية، مصر، طعبد الواحد ،حسن الشيخ -41

 .م1999

 اجلزائر، الوادي، مطبعة مزوار، فعبد العزيز ، عمارة مدينة قمار مبنطقة سو  ،حسونة -42

 .دت، دط

حسني نصار، اهليئة العامة : ،  العاطل احلايل واملرخص الغايل، تحصفي الدين ،ّلياحل -43

 .م1971 دط، املصرية للكتاب، القاهرة، مصر،

عصام شعيتوت، دار : ، تحبوغاية األر  ، خزانة األدبتقي الدين أبوبكر ،موياحل -44

 .م1987، 1ومكتبة اهلالل، بريوت، لبنان، ط

 .م2004، 1، البىن األسلوبية يف النص الشعري، دار احلكمة، لندن، طراشد ،ينسياحل -45

، دراسة األسلوب بني املعاصرة والرتاث، دار غريب للطباعة والنشر أمحد ،درويش -46

  .والتوزيع، القاهرة، مصر، دط، دت

 . ، فصول يف علم اللغة العام، دار اهلدى، اجلزائر، دط، دتعبد الكرمي ،ديينر ال -47

 عبد الكرمي العزباوي، ددن: س، تحتاج العروس يف جواهر القامو مرتضى، زبيدي، ال -48

 . م1967دط، 

م، دار قباء للطباعة والنشر ز إبراهيم أمني، الصورة الفنية يف شعر علي اجلا ،زرزموينال -49

  .م2000والتوزيع، القاهرة، مصر، دط، 

  :أمحد ،زغب -

  .م2010، 1أعالم الشعر امللحون مبنطقة سوف، مطبعة مزوار، ط -50
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 .م2012 2خري، الوادي، اجلزائر، طسالدرس والتطبيق، مطبعة  األدب الشعيب -51

  .م2004ديوان إبراهيم بن مسينة، مطبعة دركي، الوادي، اجلزائر، دط،  -52

هلجة وادي سوف، دراسة لسانية يف ضوء علم الداللة احلديث، مطبعة مزوار، الوادي،  -53

  م2012، 1اجلزائر، ط

 مزيد نعيم، شوقي املعري: غة، تحأساس البال أبو القاسم حممود بن عمر، زخمشري،ال -54

  .م1998، 1مكتبة ناشرون، لبنان، ط

  :سد، نور الدينال -

  .م2010دط،  لطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر األسلوبية واألسلوب، دار هومة ل -55 

األسلوبية وحتليل اخلطاب، دراسة يف النقد العريب احلديث، دار هومة للطباعة والنشر  -56

  .م1997، دط، 2والتوزيع، اجلزائر، ج

 ثقافة، منظمة التحرير الفلسطينية، موسوعة الفلكلور الفلسطيين، دار المنر ،نسرحا -57

 .م1989دط، فلسطني، 

  تطبيق، ديوان املطبوعات اجلامعية،  األدب الشعيب بني النظرية والحممد ،سعيدي -58

  .م1998، 1اجلزائر، ط

 الكتب العلميةنعيم زرزور، دار : مفتاح العلوم، تحيوسف بن أيب بكر، سكاكي، ال -59

 .م1987، 2بريوت، لبنان، ط

 ري ودراسة تطبيقية، مكتبة اآلداب، األسلوبية، مدخل نظفتح اهللا أمحد ،سليمان -60

 .م2004القاهرة، مصر، 

الرابطة الوطنية لألدب ونداءات احلداثة، بني اهلوية احمللية ،  الشعر الشعيب نبيلة ،سنجاق -61

  .م2009دط،  اجلزائر، الشعيب،

 القاهرة، اجلاحني، دار عبد السالم هارون: ، الكتاب، تحعمرو بن عثمان ،سيبويه -62

  .م1988، 3ط، 1ج ،مصر

 تقييم، دار الفكر العريب، بريوتشفيع ، البحث البالغي عند العرب تأصيل و  ،سيدال -63

 .م1996، 2لبنان، ط

  6بريوت، لبنان، ط، يف علم اللغة العام، مؤسسة الرسالة، عبد الصبور ،شاهني -64

 .م1993
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، مكتبة األدبيةاألساليب  للوب، دراسة بالغية حتليلية ألصو ، األسأمحد ،شايبال -65

 .م1991، 8النهضة املصرية، القاهرة، مصر، ط

املكتبة ، البالغة الشعرية يف كتاب البيان والتبيني للجاحظ، حممد علي زكي ،اغصبّ  -66

  .م1998، 1لبنان، ط، صيدا، للطباعة والنشرالعصرية 

 لطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، األسلوبية الصوتية، دار غريب لحممد الصاحل ،ضالعال -67

 .م2002مصر، دط، 

  .م1955، 4ط، فن الرثاء، دار املعارف، مصر، شوقي ،ضيف -68

  :حممد ،عبد املطلب -

  .م1997، 1مصر، ط لوجنمانالبالغة العربية قراءة أخرى، الشركة املصرية العاملية للنشر  -69 

 .م1994، 1ط ، مصرلوجنمانالبالغة واألسلوبية، الشركة املصرية العاملية للنشر  -70

 1، مج1، شرح ألفية ابن مالك، مكتبة الرشد، الرياض، طحممد بن صاحل ،عثيمنيال -71

 .م2013

 يدار الغرب اإلسالم، أبو القاسم سعد اهللا: تح، تاريخ العدواين، حممد ،عدواينال -72

  .م1996، 1ط، لبنان، بريوت

  :أبو هالل ،عسكريال -

 . م1981، 1لبنان، ط  قميجة، دار الكتب العلمية، بريوتمفيد : الصناعتني، تح -73 

  . حممد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر وللتوزيع، دط، دت: الفروق يف اللغة، تح -74

  :جابر ،عصفور -

الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، املركز الثقايف العريب، بريوت،  -75 

  .م1999، 3لبنان، ط

  .م1997، 1يا، طآفاق العصر، دار اهلدى للثقافة والنشر، دمشق، سور  -76

 ديثه، دار الشروق للنشر والتوزيع، موسيقى الشعر العريب قدميه وحعبد الرضا ،علي -77

 .م1997، 1عمان، األردن، ط

 مطبعة النخلة، حريرية مبنطقة سوف، اجليالين العوامر، شهداء الثورة التسعد ،عمامرةال -78

 دت، الوادي، اجلزائر، دط

  :أمحد خمتار ،عمر -
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 .م1998، 5الداللة، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط علم -79 

 .م2008، 1ط  عامل الكتب للنشر، القاهرة، مصر معجم اللغة العربية املعاصرة، -80

 .م2007، 1، جامع الدروس العربية، املكتبة العربية، صيدا، لبنان، طمصطفى ،غالييينال -81

جممع اللغة العربية أمحد خمتار عمر، : ، ديوان األدب، تحإسحاق بن إبراهيم ،فرايبال -82

  .م2003مصر، دط، 

دار الكتب عبد احلميد هنداوي، : تح، كتاب العني، اخلليل بن أمحد ،فراهيديال -83

 .م 2003، 1العلمية، بريوت، لبنان، ط

 1،  علم األسلوب، مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، القاهرة، مصر، طصالح ،فضل -84

 .م1998

 4، إعراب اجلمل وأشباه اجلمل، دار القلم العريب، حلب، سوريا، طفخر الدين ،قباوة -85

 .م1989

 .م1984، مجهرة أشعار العرب، دار صادر، بريوت، لبنان، دط، أبو زيد ،قرشيال -86

 ريصعدنان درويش، حممد امل: ليات، تحالك أبو البقاء أيوب بن موسى، كفوي،ال -87

 .م1998، 2ط، لبنان، بريوت، الرسالة ناشرونمؤسسة 

 للنشر حممد الوايل، حممد العمري، دار توبقال: ، بنية اللغة الشعرية، ترناج ،كوهن -88

  .م1986، 1الدار البيضاء، املغرب، ط

 وية والصرفية، مؤسسة الرسالة، معجم املصطلحات النححممد مسري جنيب ،بديللا -89

 .دت ،دط ،القاهرة، مصر

  .م1967، 5، األدب الشعيب يف تونس، الدار التونسية للنشر، تونس، طحممد ،رزوقيامل -90

  3، الدار العربية للكتاب، تونس، طاألسلوبو  ، األسلوبيةعبد السالم ،سديامل -91

  .م1982

حممد زهري، احلياة االجتماعية عند البدو يف الوطن العريب، دار طالس  ،مشارقة -92

  .م1988، 1للدراسات والرتمجة والنشر، دمشق، سوريا، ط

 .م1989دط، إبراهيم وآخرون، معجم الوسيط، دار العود، تركيا،  ،مصطفى -93

 ، مصر، دط، إحياء النحو، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرةإبراهيم ،مصطفى -94

 .م2014
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  :سعد ،مصلوح -

  .م1992 3، دراسة لغوية إحصائية، عامل الكتب، القاهرة، مصر، طاألسلوب  -95 

  .م2003، 3ط ائية، عامل الكتب للنشر والتوزيعأسلوبية إحص ةيف النص األديب، دراس -96

الثقايف العريب، الدار ، املركز )اسرتاتيجية التناص ( ، حتليل اخلطاب الشعري حممد ،مفتاح -97

  .م1992، 3البيضاء، املغرب، ط

 القاهرة، عامل الكتبريف، االتع تعلى مهما قيفحممد عبد الرؤوف، التو  ،ناويامل -98

 .م1990 ،1ط ،مصر

دار اهلدى ، الدر املوصوف يف تاريخ الصحراء وسوف، أمحد بن الطاهر ،منصوري -99

  .دت، دط، النشر والتوزيعللطباعة و 

 دار هومة، م1934 – 1837االحتالل الفرنسي للصحراء اجلزائرية ، إبراهيم ،مياسي -100

  .م2005، اجلزائر، دط

 .م2004، 1، طالكويت، مكتبة أهل األثرحنفي وآخرون، دروس البالغة،  ،ناصف -101

، البىن األسلوبية دراسة يف أنشودة املطر للسياب، املركز الثقايف العريب حسن ،ناظم -102

 .م2002، 2للنشر، الدار البيضاء، املغرب، ط

 العريب، مكتبة اخلاجني، القاهرة ، األساليب اإلنشائية يف النحوعبد السالم ،هارون -103

 .م2001، 5مصر، ط

 عد الدين، دار آفاق عربية، بغدادكاظم س:، األسلوب واألسلوبية، ترغراهام ،هوف -104

  .م1985العراق، دط، 

 .دط دار النهضة، مصر، القاهرة، يمي، األدب املقارن،هالل، حممد غن -105

 ورج طرابيشي، دار الطليعة، بريوتج: املدخل إىل علم اجلمال، ترجورج، هيجل،  -106

  .م1978، 1لبنان، ط

 3، حتليل اخلطاب الروائي، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، طسعيد ،يقطني -107

 .م1997

 املعهد الرتبوي الوطين، اجلزائر املختار يف علمي العروض والقوايف،، حممد علي ،يونس -108

  . م1975دط، 
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  :الرسائل الجامعية -

بن محده، حممد الصاحل، الغربة واحلنني يف الشعر الشعيب مبنطقة سوف، الشاعر حممود  -109

  .م2016/2017بن عمار أمنوذجا، مذكرة ماسرت، جامعة الوادي، 

زغب، أمحد، مجاليات الشعر الشفاهي، حنو مقاربة أسلوبية سيميائية للنص الشعري  -110

  .م2006/2007الشفاهي، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، 

ديوان مغذي " شليب، فاطمة الزهراء، النزعة الثورية وأساليبها الفنية يف القصيدة العامية  -111

عيدان أمنوذجا، مذكرة ماجستري، جامعة احلاج للتومي احلاج س" األرواح ومسلي األشباح 

  .2006/2007خلضر باتنة، 

دراسة أثنوغرافية، مذكرة : ، الشعر الشعيب يف منطقة سور الغزالنيوسف ،عاريفال -112

  .م2011/2012ماجستري، جامعة تيزي وزو، 

 بسكرة ه، جامعةقط، نسيمة، شعر عبد اهللا بن احلداد، دراسة أسلوبية، رسالة دكتورا -113

  .م2014/2015

  :المجالت والدوريات -

 ئرية، جملة األثر لآلداب واللغاتأمحد، قراءة يف القصيدة الشعبية اجلزا ،جاب اهللا -114

  .م2004، ماي 3ع جامعة ورقلة، اجلزائر،

 ة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةفوزية، ضمائر العربية، املفهوم والوظيفة، جمل ،دندوقة -115

  .م2010، جانفي6جامعة بسكرة،ع

  :عاشور ،سرقمة -

، 185لبنان، ع ب اجلزائري، جملة احلداثة، بريوت الغزل يف الشعر الشعيب باجلنو  - 116 

  .م2017
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زي يف الشعر الشعيب عند شعراء اجلنوب اجلزائري، جملة الفنون الشعبية، وزارة ااملغ -117

 .م2018، 25لثقافة ، األردن، عا

عبد السالم، حماوالت يف األسلوبية اهليكلية، جملة املوقف األديب، احتاد  ،سديامل -118

  .م1997 ،354الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ع

  

 : المخطوطات -

   .، أنطولوجيا الشعر الشعيب، أكثر من مائة شاعر من وادي سوفأمحد ،زغب-119

  

 :اللقاءات الشفوية -

 18، البياضة والية الوادي، االثننيالشعر الشعيبحديث عن شوشاين حممد اجليالين،  -120
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  المدونة -1

  : معلومات حول المدونة* 

واليت تقع يف اجلنوب الشرقي للجزائر ، ملدونة خمتارة من منطقة وادي سوفهذه ا: المنطقة -

والشعر الشعيب مبنطقة سوف هو جزء ، للشعر الشعيب واهتماما كبريا به انتشارا واسعاوتعرف 

  .الفات يف اللهجات من منطقة ألخرىمن الشعر الشعيب اجلزائري مع بعض االخت

جاء اختيار هذه القصائد لتكون ضمن املدونة وهذا بعد اطالعنا على عدد كبري : االختيار -

  .ة سوف من خالل املؤلفات املوجودةمن منطق من القصائد الشعرية لشعراء

فال ، هذا العدد كاٍف للدراسةوحنسب أن ، قصيدة) 12( عدد قصائد املدونة هو :العدد -

  .كبري الذي ميكن أن ميّيع الدراسةوال بال، قصابالقليل الذي ميكن أن ُحيدث نُ هو 

 حكراونة ال تكون املد ارتأينا أن ندرج بعض القصائد لشاعرات من املنطقة وأن: الجنس -

  .ات الاليت جاء ذكرهن يف املؤلفاتألن املنطقة عرفت بروز بعض الشاعر ، على الشعراء فقط

وذلك رغبة ، ا خمتلفة ومتنوعةوعا�ملدونة وموضجاءت أغراض ا: ضوعاتاألغراض والمو  -

قة وادي ا الشعر الشعيب مبنطاليت تناوهل وضوعاتاج أكرب عدد من األغراض واملمنا يف إدر 

  .الشعرية املعروفة قدميا وعاتاملوضواليت ال ختتلف أساسا عن األغراض و ، سوف

لتشمل القدمي واحلديث  ،ع يف زمن القصائدحاولنا قدر اإلمكان أن ننوّ : تفاوت الزمن -

  .عدا أكرب يشمل املاضي واحلاضرعطي للدراسة بُ لكي نُ  ،واملعاصر

أي تلك اليت وردت يف ، د على املوثقة منهااختيار القصائاعتمدنا بشكل كبري يف : التوثيق -

يف أجزاءه األربعة ألمحد  " أعالم الشعر امللحون مبنطقة سوف" املصادر واملراجع مثل كتاب 

مشافهة عدا قصيدة واحدة نقلناها ما وكذا بعض الدواوين الشعرية لشعراء املنطقة، ،زغب

  .05م وهي القصيدة رق، للشاعر اجليالين شوشاين

منا شرحا مبا أن هناك العديد من األلفاظ الصعبة الواردة يف قصائد املدونة فقد قدّ : الشرح -

  .اهلامش تسهيال للدراسة والتحليل �موعة من هذه األلفاظ على

  .تنوعت أوزان قصائد املدونة لتشمل أغلبية األوزان املعروفة مبنطقة وادي سوف: األوزان -
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  :1 01القصيدة رقم 

  .)م1997 – 1930(للشاعر الساسي حمادي " في سوف  األدب الشعبي" 

                                                           
  .120،121ص، م س، حياته ومختارات من شعره، الساسي حماديبن علي حممد الصاحل، محادي حممد نافع،  - 1
  .بقربنا: حذانا - 2
  .اجتاهه ووجهته: شوره - 3
  .سعره: سومه - 4

 ـــــــــــاانَ آبَ ا وَ نَ ادْ ــــدَ جْ أَ  مْ دَ ـــقِ  مْ دَ قْ أَ  نْ مِ        هانَ زَ وْ ى أَ وَ �ْ  رْ عِ ا الشِّ نَ دْ عِ  ادْ وَ  الْ ِيف  -1

نَـَدم قِــــــدم ُأُصـــــــــوْلَنا ــــــــِمن أَقْ    أََدبـْنَـــــــــــــــــــــــــــــــاـدنا ــــــي الــــــــَواد ِعـــــــــــــِــــ ف   -2   ـــاـــــــــِوْنَسبـْ

نَ ــــــــْف حْ ِمْن قَبل أَل -3  ــهــيْل َفاْت ْزَمانَــــــِـ جــُفــْظ أَْقــــــَواْل الـحْ ـتُ   ـــاَســـاْب لِيْه ْحِسبـْ

نَــــــــــاــــــــطُــــــوْل عُ  -4  ــــــهـــــَدْه أََعــــــْز ْمَكـــــــانَـــــــــــــُلوبـْنَــــــــا ِعنْ ْـ ڤِيف   ِمْرنَا ْمَع ِشعِـــــْرنَا تْـَناَسبـْ

 اْر ْغزِيـــــــــــــَرهـــــــَهايِــــــــــْل أَْمطَ ــــَوَأْشَعــــــاْر تِتْ   ْكِثيـــــــــــــــــــــــــــَرهعِــــــــــــْر  ـــــــــــــــــــِوْديَـــــــــــــــــاْن شِ     -5

 ُروْف طُــــــــــول ْزَمـــــانــــــــــــــهـــا َمــــــــعْ ـــــــــــتـُرَاثـْنَ   ْجتَـــــــْه ْوتِْعِبيـــــــــــَرهِـ هــــــــــــــلِْلـــــــَواْد َوْزنَــــــــــه ْولَ  -6

 2ـــــــاــــي ِجــــــَواْر ْحَذانَــــــــــــــــِيف َوِطــنَّا وِاللِّ   َدى تَْأثِيــــــــــــرَهـــــه يُوِجــــــْد مِ ـــــــايلِّ َيِسْمَعــ -7

لَــــــه السَّ   ُجــــــْمُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرهــــــه ــــــــــــــــــيَِفــــــْهَمـ    -8  وَرهـــــــاِمْع ِمجِيْل الصُّــــــــــــْوِيْسَتِقبـْ

عِــــــــــــــْر أَدَّى ُدورَهــــــــــــِيف ُكـــ -9  نَـــــهْب َعاْش ْحمَاــــَواِكْب َحَياْة الشَّعِ ـــــمْ   ــْل ِجيْل الشِّ

 3َفرِْحتـْه َوَأْحزَانَــــــه فْ ـــــــُهوَّ اللِّي يُوصِ   ورَهـالشَّاِعْر ْلَساْن الشَِّعْب َعاِرْف شُ  -10

 َها ْمبُْنتَـــــــَهى الصَّرَاَحــــــــــــــــــهــــــــــــْر َعِليــــاَعبِّ   ـــــرَاَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــْبتَــــــْه َوأْفـــــــكِ ــــــــــــِيف نَ    -11

 بـَّْر ِشعِـــــــــْرنَا  بِْلَسانَـــــــــــــــــهـــــــِدْق عَ ـــبِالصِّ   هَوالَّ ْسِنْني الرَّاَحـــــــا ــَــــ ڤـْسَوى ِيف الشِّ  -12

 اِيل حيَِْفظُـــــــــوْه أَبـَْنانَــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــتُــــــرَاْث غَ   ـــــهوُمْطرَاَحــــــــــــِنْزَله ْدنَا مَ ــــــالـَمْلُحوْن عِ  -13

 4ه َمْفُهوَمـــــــــــــهـــــحَ ــابـَْلِهَجه ِظرِيَفه َواضْ   الِــــــي ُســــــــوَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــرَاْث غَ ــــــــــتُــ   -14

 ة وِوْديَانَــــــــــــــــــــــهـــــه تَامَّ ــــْونِْعــــــــِرْف َأْشَعابَ   هـــــــــــوفَــــــــــــرُ ه َمعْ ـــــــْدنَا ْحبُـــــــــوَره َكاْملَ ــــــــعِ  -15
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  .جمتمعة: ملمومه، من النقر أي ضرب الطبل يف األفراح : نقرت - 1
  .الضرورة: احلزة - 2
  .املقربة: اجلبانة - 3
  .تشعر بالسعادة: شايشة - 4
  .النقص والعيب الذي ميكن أن يوجد يف الشعر: اللوله - 5
  .جمتمعة: جممولة -  6
  .ميدانه: كاره  -  7

 1ــهــــْج َوقْت اَحلِرْب ِيف َمْيَدانَــــــــــــــــأََهازِي  ــــــهَمْلُموَمــــــــــــــِرْت أَفـْرَاْحنَـــــا ڤَّـْه نَ ـــــــــــَعِلي -16

ـــْع بَالِـــــــــــــيون ـــــــالـَمْلحُ   ــــا َغـــــالِــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــتُّــــرَاْث ِعـــــْدنَ ــــــال   -17  َعاِجْبنِـــــي ْمَوسَّ

 َهلِْجْة َمحَاْس ْوَعِطـــْف ِفيْه ْحَنانَـــــــــــه  ــــــيـْر ِكيْف تْـَوالِـــــــــــْو لُغِـــــة التـَّْعِبيــــــــــــــــهُ  -18

 ــــاــْر َعــــاْش ْمَعانَــــــــيَناْه طُول الُعُمــــِڤـلْ   ـيَصاْرِيل ِوْجـــرَالِــــــــ يــــــــــِاَعبـِّْر َعــَلى اللِّ  -19

ــزَّهْ ــــــــــْت الَكـــــــْسِنْني الِبَال وِاَحلِرْب َوق  ــــــــــــــزَّهــــــــــــــــــــــــــــــْت احلَ ـــــــــــــــينَــــاْه َوقــــِڤــــــــلْ   -20
2 

 ِسَكْن َكْن َوْسِط الَقِلْب َشْد ْمَكانَـــــه  ـْري اْنعِـــــــــــــــــزَّهْ ــــــــَغاِيل َعِليَنا فِــــي الضِِّمـــ -21

ْش َميِّ َكـ  ـــزَّهــــــوَره ْيِهـــــــــــــــــاللِّي َيِسْمَعه َالزِم ُشُعــ -22  3ـــــهاجلَّبَّــــــانَــــــــــــــْد ِڤْت رَاـــــــــــــــــــــالَّ

 4ـــه َمْشُغولَـــــــهــــــــِعْد أَْفَكــــاَره  َشاْيَشــْڤتُـ  ـــهولَــــــــــــــــــــُـ ڤْن ـــــــَيِسْمَعــــه ْمتَعَّــــــ يــلِّ ــــــــال  -23

 5ـــــهــــــــة واللَِّفــــــــــْظ ِيف ِميزَانَــــــــــــــِيف الَقافـْيَ   ــــــــهــاْش ِفيـــه اللُّولَـــــــــــــــــَـــڤيـَْلـقَّاْد ال ـــــــــالنَّ  -24

زِنـْتَــــْه َمْلَيانَـــــــــــــــــــهــــــــــــَهايِــــــْل خَ َرِصيـــــْد   ـــــهُمولَــــــــــــــــــاِين تَامَّــــــــــــــه جمَْ ـــــــــِفيـــــــه الـَمعَ  -25
6 

 ــاَرهــــــي ِمِثيل الـــــذِّيْب ِيف ِمْعيَـــــــــــــَصافِـــــ  ــي ْعبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَرهــــــــــرَاْث َوافِـــــــــــــتُـ  -26

 7ـْن أََمانَــــــــــهـــــاْحَنا الَبِدْو ُعْدنَا َحاْفِظيــ  ــــــاَرهْ ــــَشِعْب ِيف الُعْربَاْن َعاِرْف كَ  ُكلْ -27

 ـــهــــــــول الـِمَدى نـَْغينِّ ِمجِيْل َأْحلَانَــــــــــْوطُ   ِرْف ِعِميـــْق َأْحبَــــــاَرهــــِمن َأْجـــَداْدنَا نِعْ  -28

 ـــِل الَعـــــــــــــــــــــزِْم واِإلرَاَدهــاْت َألْهـــــــــــيَّ ـــــــحتَِ   ــا َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَدهـــــــــــــــــاتْـَنا يَــــــــــــــحتَِيَّـ   -29

 ـــــــــــــــاــــــاتْـنَــــــــا ِلْرَجـــــــــاْلنَـــــــــا َوأَبـَْنانَــــــــــــــــــــــــحتَِيَّ   ـــاَدهــــْب وِالِقيَــــــــــــــــاتْـَنا للشَّعِــــــــــــــــــــــــــــحتَِيَّــــ -30

ـــــَعـــــــــــــــــــاهللا لِينَـــــــــا ِجيِ  -31 َناتْـنَــــــــــــا ِوْنسَ ـــــــــــــــاتْـنَـــــــحتَِيَّـــ  ــاَدهــــــــــــــْلــــــــــِب السَّ  ـــانَـــــــــــاـــــــــــــــــــــا لِبـْ
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  02:1القصيدة رقم 

  .)م1918ولد سنة (للشاعر عباس بوشهوة 

 2ــــهْ ـــــــللِّيْل ْبِغْري ْهِجيَعــطُوْل ا  ـــــــَرهْ ـــــِعينِــــــــي بَاتَــــْت َحايْــــــــــــــــ -1

 3ـــهــــــاْو التـِّْنِجيَعـــاطَّوَّْح ِيف شَ   ـهْ ْرَحايـْلَـــــــــْڤ َعــــــْن ِمْن َســـــا -2

 4ــــهــــــــَمْهُمـــــوَده ُوْبَالْد ْوِسيَعــــ  ــــــــَرهـــــىبَّ الرِّيـــــــــــْح ْجرَايْــــــــــــــــــَغـــ -3

 5ــــــهْ ـــول التِّــْتِبيعــــــــــــــتـَبـَّْعتَـــــْه طُــــ  ــــُدوَده نَايْــــــــــــــــَرهــــاللِّي ْخـــَع  -4

 6ــــهْ ــــــــــــنـْبَـرِّْد ِيف اللِّيَعـ ْوِبْغنَـــايَ   َرهْ ــــَصــــَهْد قـَْلبِــــــي ِيف ْضَمايْـــ  -5

ـ  ـــن َلْصَهـــــــــــــــــــــادْ ــــــِمـــــِعينِـــــــــي  -6  7ـبْ ـبَاَتْت طُـــوْل اللِّيْل تْـَوجِّ

 ــذِّبْ ــــه يـَْعــَـ ڤيَا َما َشــــْط ْفــــــرَا  ْب اللِّي يِْنـــــــــــــــــــــــــــــزَارْ ــــــــْحِبيـــــــ -7

ــرَّبْ ـــة ْوسَ بَّ ُـ ڤـْوَجابَه ْمنَــاْد ال  ـــــِن الغَــــــــــــــــــــــــــــــوَّارْ ـــــــــــَهـــــــْز مـــــــ -8
8 

ارْ ــــــــخَ  -9 َزرِّبْ ـــــــِصيَفه ِويْن َكاْن مْ ِومْ   ــلَّى َكـــــــــــاْن الـــــــــــــــــــــــــــــدَّ
9 

 10بْ ــلِّ َـ ڤـَمه ِمتْ ْســـــرَاْب ْلِغيــــوِ   ــــارْ ــــــــــقِــيَفـــو ِيف ـــــــــتْـــــَالُحــــ  -10

 11هْ ــــــْة زِيْن التـِّْربِيعَ ـــــــِڤِمن فُـــــرْ   ــــــارْ ـــْر َحـــــــــرَاُهـــــــو اخلَاِطـــ   -11

  

                                                           
  .89،90ص، م س، أعالم الشعر الملحون بمنطقة سوف ،أمحد زغب - 1
 .غفوة : هجيعه - 2
  .بداية الرحلة إىل النجعة: شاو التنجيعه، إبله: رحايله - 3
  .أرض ساكنة منبسطة: مهموده - 4
  .مزهرة، وهنا جاءت استعارة مكنية: نايرة - 5
  .أهّدئ من الشوق: نربد يف الليعه - 6
  .تذرف الدموع: توجب - 7
  .موضعان: مناد القبة، الغوار  - 8
  .بة اليت يتظلل حتتها من حر الشمسيقيم الزري: مزرب، مكان قضاء الصيف: مصيفة - 9

  .ارمتو يف منطقة مقفره: تالحو يف قيفار - 10
  .حسن اهليئة: زين الرتبيعة - 11
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   03:1القصيدة رقم 

  .)م 1955 – 1873(للشاعر أحمد اللبيكي 

  

  2رْ ــــــــــــــد النِّدايــــــْڤـاْو عــــو شَ ـــْعَياد اللِّفُ     رْ ـــــــــــــــِبدا الِفِنتْ ثَاي    رْ ـــــْن َله َحرَايــــــــــرَِّزم ِكي لِفَ ــــــــــفرِْح ال -1

  3هــــــــــْعَصابَ ــــل ْڤـــــــــيِـ ڤيَّ رِ ــــوَهسِّْت َعلَ     هـــــبَرَغى من أْجَنا    ىـــــــــــــــه ْونَابَ ـــــــزم ِكي َضَربـْتَ ـــــــرّ فرح ال -2

  4ىـــــــــــــــزُّو َطَرابَ ــــرَات هَ ــــــــوِمن ُزوز َبشْ   ه  ـــــــــــــْع ِصَوابَ ـــيَّ ــْوضَ     هــــــــــَذابَ ـــْر عـــــَـ َعذَِّبت والقلب َماْكبــــتِ  -3

  هبــــُلو أنـَْياْـ ڤــْر ِكيف صُ ــوَمْضَحك بـَهَ     هــــــــــِب اْلِغَيابـڤـــعُ و   لسَّحابه  اَفسط  ڤـرَارِيــُدودهن بَ ــخْ  -4

  5هـــــــــــــــــــل ِضَبابــــْز َعامِ ـــِة النَّ ـــعلى َشافْ     هـــــــرَابـــّوى شَ ـــــــــــقَ ـــتِ     هــــــــابَ ـــط غَ ـــا فســــْرَوْل َزهَ ـــــْد سَ َـ ڤــــوال -5

  6هـــــــــــــــــْغَرابــو والْ ــــــــــــرِّمي هُ ــــن يـَْرَتع الــــِوي    هــــــــــب أْطَنابــــاطَّان    هـــــــــَجابـــاملِ ـــُكم بِ ــــِعْد َجنعــــوَّح بْ ـــــــطَ ــــتْ  -6

  7هـــــــــح أرْكابـــل َيْضبـــَبح للِّيـــوِمن الصُّ   ه  ــــن فَاْس َجابـــومِ     هـــــــــــــــــْخ أْنيابــــان َشالـــُزوْزَها كَ ـــــوَما يْ  -7

  8رْ ــــــــــــــــور يف الَبحر َمعُجول طَايــــِوبَابُ   ر  ــــــــــــُزوز الِبحايـــــــــيْ   ه  ــــــــــــــــــــــــلي ُجَوابـدا من بَعثْ ـــــِڤيُوصل  -8

  9عْ ـــــــــــــــــــل مسِْ ــــن َمِشْي يُوِمني َكامِ ـــــومِ   ْع  ــــــــــــْحَذاه ْتِفجَ ــــــلِ     عْ ـــــــــــــــــه ْوشَ ــــــــــــــزم ِكي َضرْبتـــر رح الـــف -9

  10ِودعْ ـــــــــــــــــّذهب والـــــو ْلظَام الــــْولِْبسُ   ْع  ــــــــــن والطّبَ ــــــــزِّيـــال    عْ ـــــــــــــوِلَ ـــوم الْ ـــــــت يُ ـــــــاِويـــْه بِنَ ـــنَّ ـــجَ  -10

                                                           
  .113- 111ص ، م س ،أعالم الشعر الملحون لمنطقة سوف، أمحد زغب - 1
مجع عوده وهي : عياد، عارة للداللة على صوت قرع الطبولوهنا است، ىرزم الرعد دوّ : رزم، عرس أو حفل: فرح - 2

  .البيدر وقت احلصاد: النداير، الفرس
   .كناية عن الفتاة: رقيق العصابة، اشتقت: هست، تناوب: ناىب - 3
   .فتاتني صغريتني: زوز بشرات - 4
   .الرمل املبلل باملاء: النز، شخر السرو: سزول - 5
  .املسافة البعيدة: ا�ابة - 6
  .بركبتيهيصدر صوتا مكررا : يضبح أركابه، كناية عن اجلمل: شاخل أنيابه - 7
  .يتجاوز البحور، وهنا جاءت كناية: يزوز البحاير - 8
   .ارتاع وارتعب: تفجع، ملع كالشعاع :شع - 9

  .لظم اجلواهر من الذهب والودع يف عقود وقالئد: لظام، عن يوم العرس حني يولعن بالزينة كناية: يوم الولع - 10
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  1عْ ــــــــــلَ ــِڤــَدا تْ ــــعْ ـــوم لَ ـــــــُڤِثري ــــومنهم كِ     عْ ـــــــــــــــــفَ ـــايل نِ ـــــــــــــأُمَّ     زَعْ ـــــــــــفِ ــوم الْ ـــــن يُ ــرَاسيـــــْل لك فِ ــُڤـيْ  -11

   2عْ ـــــــــــــــــفَ ـــيَّ نِ ــــــــــاد فِ ـــِفْت َما عَ ـــْوِين هِ     عْ ـــــين ِلســــــــــيف ْكِني    ذَعْ ــــــــــــك لِ ــــْه َغرَامــــت ِحسَّ ـا بِنــــْويَ  -12

ــويَا بَ  -13   3رْ ـــــَفايـالظِّ  ودـرِّْب ِجِبني ِسِلْس سُ ـَڤـيْ     رْ ــــعلى الِبيت َداي    عْ ــــــــــــــــــــــــــه رِكـــكّ ــــزَاْر مَ ــــْة لْ ــــــــركــ

  4ي ِّ ـــــــــــَاللــــه نْ ــــــنَّ ـــول عــُڤـهر الْوِين ُنشْ     ايلــــــوق عَ ـــــِدَرْز فُ     يــــــــــــــــزَالـــنِّ ــــن الــــــــــم بيـــزم نَ ــــرّ فرح ال -14

   5يـلدابلارك و ـالذَّهب َداُرو الشِّ  ومن    يـــــــَوالــو حَ ــــــْولِْبسُ   ي  ــــــــالــفَ ــوم احلَْ ـــــــت يُ ــــــــــه بَِناويـــنَّ ـــجَ  -15

  يلاْلَفامهه نـُْهون َمكَسْب َحَال  على    يـــــــي ْمجالـــــــْونَعط    يــــالــون مَ ــــهُ ـــرِّزق ونْ ـــه الـــويَا طَاْلبَ  -16

   6يـــــــــــــــــَوالـــاْلع ْڤَدح دَ ـــَڤو َ�ار ـــنَعطُ     يــــــَوال تــــْلَيا ُصب    يــــــــــــــــــــــــــــالــتَّ ـــِتْل الْـ ڤــه نُ ــــــتَ ـــى ِسبْ ــعل -17

ايــــــوحُ   ي  ـــــالـــُموت غَ ـــد وتْ ــــــعبمِّيك يَا ــــثَ  -18   7رْ ــــــــــــــــــــايِ ـــواهد أَمَ ــك الشِّ ـــوَحطُّو علي    رْ ـــــــزنك الدَّ

  8ديـــــــــــــــــــــزِّي وزِيـــــــا بنت هِ ــــــــــــــولّله يَ   ِدي  ــــــــــــــْز رِيــــــــــوتْـهَ   دي  ــــــــــــــه بِيــــــــــزم ِكي َضَرْبتــــرّ فرح ال -19

  9دييوُنصِرب على ايلِّ حكم بِيه سِ   ي  ـــِڤــــــْوِين َالْث رِي  دي  ـْه ِجرِيـــويل ْصباغَ ـــــولِبست احلُ  -20

  10رْ ــــــــــــــــــه ُدَوايِ ـــنَّ ــان عــْبطـِكما َعْس قُ     رْ ـــــــــايِ ـــــمَ ِـ ڤـوَحْط الْ     ديـــــــاْزرِك َها ِلْمِغيـــَـ حـح لْ ـــوَال ِيْربَ  -21

  

  

                                                           
   .تزعزع من الرعب :تقلع، األعداء: قوم لعدا، احلرب: الفزع، فرسان: فراسني - 1
   .ذبلت أو ضعفت: هفت، قليب: كنيين، كوى كيا سريعا: لذع - 2
 .لطيفة ورقيقة املالمح: سلس - 3
   .أحدث دويا: درز، أصدر صوتا: من - 4
، عقد من اجلواهر الذهبية: الشرك، مجع حويل وهو لباس فضفاض للنساء :حوايلجاءته بنات، : جّنه بناويت - 5

  لقات يف األذن ح: البدايل
  .قدحها واصطكاك بعصها ببعض، الرماح: العوايل - 6
  .عالمات: اماير، حلجارة اليت توضع على تربة القربا: الشواهد، هناك: مثيك - 7
   .املقصود به هز الشعر يف رقصة النخ: هزي وزيدي، من أريد: ريدي - 8
: ، سيديوهي تستعمل لورق الشجر، ذبل: الث، ملنطقة سوفنسبة ملنطقة اجلريد التونسي املتامخة : صباغة جريدي - 9

 .مبعىن رّيب 
، عالمات: القماير وضع،: حط ،الكريه: ملغيدي، أي حيجر عليها رأيها وحيبسها ،أصلها من احلجر: ركحاز  - 10

  .رتبة: قبطان
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04القصيدة رقم 
1:  

  للشاعر شوشاني محمد الجيالني

 ــــــــــــهْ ـــْوُصــــــــْعِبْت َعـــــــــِليـــــــْك الْــــــعـِيَشــــــ َحاِضـــــْر ِبَال َماِضي ِكَفاْش ْتِعيَشـــْه      -1

  وِاْكتُـــــْب َعلَـــــى اْلَماِضــــي بـَْقَلْم ْورِيَشـــــــهْ 

ْت  ــــــــا ِترَِكْت ِوْختَلِّيـــوِاْكتُــــــْب َعَلى َمـ   ـــْت  ـــــــــلَـــــــى َمــــــــا رِيـــــــــــــــْب َعــــــــــاْكـــــتُ   -2

 2ـوْق بِْنـــَواِويَشـــــهْ ــوِاْكُتْب َعلَــــى َخبَنُــ  ـتْ ــــِدي َع اجلَِّمْل وِاْلِبيـْولِيوِاْكُتْب   -3

 3هْت ِشَجْر اْهلِيَشــْبتِـَرة ْونَـ ــَع اْلَمِثمْ   ـِديتْ ــوِاْكُتْب َعَلى َأْصِلْك ْمِنْني بْـــ  -4

 4ارْ بــَّــجَّ ـوِال وِاْكُتْب َعلَـــى اْلَغْرَساتْ   ــَجــــــــــــــــارْ ــــــــــلَــــْشــــــى ـــــــــــاْكـــــتُـــْب َعـــلَــ  -5

ارْ ـــــــــوِاْكُتْب َعَلى احلُْوزَا خَ  -6  5ــىــينَــــــــه ِعيَشـــــــــا َحاطِّ ــالتََّمـــــــْر ِفيهَ   زِيْن الـــــدَّ

 6ـهْت ِ�َْدارِيَشـــــــاْر الِبيوِاْرُســـــــْم ِستَــ  ـاْب آثَاْر  ـْوَعقَ ْصَعه وِاْرُسْم َرَحى ْوق -7

 7ـُزوعْ ـــه لِفْ ــــَڤــَدْت ْوَالحْ ــْم َغــــــوِاْرُســــ ـــــوْع   ـــــــــــــــوْت نْــــــــُجـــــــــــــــــــــــــْم بـُيُــــــــاْرُســــــ  -8

ـــــــوِاْرُســــــْم أَنْـــــــَواْع البَـــــْر نُ   -9  8ـــــــهيَشــــــــا ِجبَــــــْل َوالَّ رَِمــــــْل بـَْعارِ ــــِإمَّ   وْع ْونُـــــوعْ ـــ

 9ـــهْ ِوْحِشيَشــــْه ـــْبَشِكْوتَـــْم رِبِيْع وِاْرسُ   ــــــُروعْ ـــــــــي َخاْليَــــــة ِوتْـــــــوِاْرُســـــْم ِفَيافِــــ -10

                                                           
، 2019مارس  18يوم االثنني  ،مبنزله بالبياضة والية الوادي، تسجيل أشعاره، الشاعر شوشاين حممد اجليالين - 1

  ).مقابلة شخصية(
 زينته : نواويشه ، رداء مسيك من الصوف تلبسه املرأة شتاءا : خبنوق  - 2
  .يعين �ا شجر الصحراء: النبات املثمر، شجرة اهليشة: املثمرة - 3
  .أنواع جيدة من النخيل : الغرسات واجلبار  - 4
  .وهي مكان خيبئ فيه التمر حتت األرض ، احلوزا من حاز حيوز  - 5
  ألة يدوية لرحي القمح والشعري وما شا�هما : رحى  - 6
 .بعدما تطلق يف املراعي ويذهب أصحا�ا إلعاد�اهي الغنم أو األبل : لفزوع - 7

  .نبات صحراوي : العريش  - 8
  جلد حيوان يستعمل خلض احلليب: الشكوة  ية خاصة،مجع ترعة، وهي أرض حممية هلا ملك: تروع - 9
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ي ُدوَّارْ ـــْر فِـْشَعـ ـوتْ ْم بـُيُــــــــــــوِاْرسُ   ـــــَواْن أْزَهـــــــــــــــــــــــــــــــــارْ ـــــــْم ألْـــــــــــــــــــاْرُســــ  -11
1 

 2ـــهْ ــــْحلَــــــة ِولْــــوِيَشــوِاْرُسْم ِمجَـــــْل ْورَا ــــاْر  ــــــــوِاْرُســـــْم ِشـــــَواِيْل َمــــادَّه وِاْعَشـــ -12

   3ـهْ ْوَواْد ِبْكَشاِكيَشـــ ْم ِجبَــــــلْ وِاْرُســ  ْم َحِشيــــْش ْربِيـــــْع بِالنُّـــــــــــــوَّارْ ــــــــوِاْرسُ  -13

 4ولْ ه ْوَزرِْع َالْح ْسبُـــــــرَ وِاْرُســـــْم ِحبِيــ  ـــــْل ِوْزُمـــــــــــــــــــــــــــــوْل  ــــِجبَـــْم ــــــــــــــاْرُســــــــ  -14

ـــْه  ـــــــــقِــــَدِرْت ْنِعيَشـــقَايلِّ زَِمانَــــــْك َما  ـوْل  ــــــــْم ِوَلْد ُفوْق اْحلَصاْن ْجيُـــــــوِاْرسُ  -15

لَــــْه زَِمــــاِين فَــــرِْسنَ  -16  ــــهْ ـــــــــــَال رِيَشــــــــــِونـَْتا زَِمانَــــْك طَايِــــــْر بْ   ا ِوْفُحـــــــــــــولْ ـــــــــــــقُـــتـْ

 5ارْ ــوْر ِمْن ِخيْتَـــــــــــــــــْم زِينِـــــــْة ُشـــوِاْلِعل  ــــــــارْ ـــــِدي زَِمــــــانَـــــــــْك طَـــــــــــــــــــــــْولِيــــــ  -17

ينَـــــ -18  6ـهْ َعِليُكْم ِجيَشـــــــْط ـِرْب ْمَسلِّـوِاْلغَـ  ـارْ ــــــَلِكْن ْبعِــــــْدُتو ْوتِِعْبــــــــُدو الـــــدِّ

 7ـهْ ْوِدْرتُـو َعَلى ُروْس الطـَِّواِبْل ِشيَشـ  ـارْ ـــــِبْعـــــُتو الشََّهاَمة وِاتْــــِغَزْت َلْفَكــــــــ -19

ــــــــــــــانْ ــــــــــــــــْن فِــــــــــــَعـــــاْد فَـ  -20  8انْ ــْوَعاْد فَــــــْن ِيف التـِّْقِليــــــْد وِاللَّْبَسـ  ـي الـــــــدُّخَّ

 9ــهْ ِبْكَشاِكيشَ ُدوْر ــــْر يْـــَكاْس اخلَِْمـ  ــو اْخلَْمـــــــــــرَانْ ــــــــــــــــــبِالْـــــَفْن َولـُّــــو ْحيَِللُّـــ -21

هَ ـْوَحىتَّ الـــنِِّيبْ ِيف َعهِ  -22   10هْ ـْن اْلِعيشَ ـِحْلِييَرْب ِمْستَ ْوَهانَا اْلَعـ  انْ ـــــــــــــْدُهْم يِتـْ

  

  

                                                           
  .جتمع من اخليام يسكنها الناس، أو منطقة فيها السكان: دوار - 1
قطعة من القماش توضع حتت الراحلة على : لويشة، نوق عشراء: اعشار، متشي ممتابعة: ماّدة، نوق حائل: شوايل - 2

   .ظهر البعري
  .مياه الوادالرغوة اليت تعلو : كشاكيشه  - 3
 .سنابل: سبول - 4
  .جهة أو اجتاه: شور - 5
  .هنا تعين أمريكا والدول الغربية :الغرب - 6
  .ألن بطنها من زجاج ،النارجيلة اليت تستعمل يف التدخني: شيشة - 7
  التدخني : الدخان - 8
  .رغوته: كشاكيشه، شارب اخلمر: أصبحوا، اخلمران: وّلو - 9

  .استحلى من احللو، أي أ�م يتمتعون بالعيش رغم اإلهانة اليت تعرضوا هلا: مستحليني العيشة - 10
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05القصيدة رقم 
1:  

  )م1945 – 1860(سمينة للشاعر إبراهيم بن 

يــــــْل بَــــلَّْغ َجمُْهـــ -1  2وَدهِسبَّاْي يُوِصْل َمْسُعـ َيْشَقى َعنْ  ـــوَده  ــــَال ِمـــــْن َداْر مجِْ

 3ـارْ ــــــــِمن ِهلِيْب النَّــــــــ يـْبَـــــرِّْد َعَضــــــايْ  ــا  ى َعَلى ِسبَّايَــــــــــــــُحمْـــــَتاْر ِمن ِيْشَقـــــــ -2

 4ـارْ َلْفَكــــــو َاْجرَاِحي ْوَهايْـــَضة ْونُْطُفـ ا  ــي اللِّي َعِليْه  ْغَنايَــْل َحِبيبِــــْويُوِصـ -3

 5اللِّيــــــــْل ِم لَّْشـــــــَفـــــــــــــارْ  ْوَحـــــارِْم ِمَنامْ  ا   ــــــــاْد ْرَوايَـــــــــَمْغبُــــــوْب ظَاِمــــــي ِولِْعبَـــــ -4

َلة نـَوَّايَــــــَعلَـــــى نـَْعت َبْكــــــــرَ  -5  6ارْ ـــــــَده لَــــــْوبَــــــــــــَره ِنِظيَفـــــــه ْمَكرِكْ ْڤـشَ  ـا  ه ْحمَــــجِّ

 7ارْ ــــنـْزَاِحْت َغـَدْت ِيف َوقْت رَِحيه ثَـ ــاَي  ــــَعِليــــــــَها ْوَهـ فَـــتَّـــاْش َما َجْتنِـــــي -6

 8ـــارْ ــــــْغـــِدي َعِليْك َاْجَهـــــوِاْحلَاْرَمــــه تَـ  ـــا   ــوْل ِمْن ُمــــوَاليَـــــا َجمُْمـــَڤـُكـــــْثِر الشِّ  -7

يَــــــــــــــــَعَفا تِْنــــزَاْح ِيف ْخـــــطُوْط الْ  -8  9ــارْ ــــْوتـَْفَلى َغــــرِيْق الرَِّمـــــْل ِويـــْن اْوَعـ ــه   َفالَّ

 10ــدَّوَّارْ الَفتـــَّـــاْش وِالـــــَيْصَعـــــْب َعَلى  ـــــا  ْه ثـْنَــــايَـــــــــــــــــــَِداڤِيف بَــــْر َما نِـــــْعِرْف  -9

ـــــَله نـَوَّايَـــاللِّي ْمــــحَ َمانِيـــــْش َع  -10 ْن بـَْرْق اْحلَـــَفْز فَاْمطَـارْ ْوَمانِيْش َعــ ه  جِّ
11 

                                                           

  .23ص، م س، ديوان ابراهيم بن سمينه ،أمحد زغب - 1

  من أجلي : ايعن سبّ  - 2

   .جسدي: عضاي - 3
   .هاجت اخلواطر: هايضه لفكار - 4
   .عطشان: ظامي، طال عهده بالشيء: مغبوب - 5
   .وبرها طويل وجمعد: مكركده لوبار، سريعة: نوايا، �ا عالمة البياض: حمجلة، الناقة الفتية: البكرة - 6
   .ضاعت: غدت - 7
  .تضيع: تغدي، الشيء الذي ليس من نصيبك: احلارمة، جمتمع: جممول - 8
ل فيها وبالتايل ترتسم فيها هذه اليت ترتك فيها األمطار خطوطا طويلة بعد أن �ط األراضي اخلالية: خطوط العفا - 9

   .كثرية الرعي: فاليه، اخلطوط فتسمى نسبة هلا
  .الذي يفتش ويبحث: الفتاش ولدوار - 10
   .ملع يف يوم ماطر: حفز، فزعة سريعة: نواية، البكرة بيضاء الساقني: حمجلة - 11
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 1ـارْ ــَال َحـــڤ ـْلِــــڤَال ْوِعْنـــــَدْه ِدَواَي وْ  ـاَي   ْشفَ ـــــِدْمي ْڤــُوِيل َعَلى اْحلَاِيْز ڤوْ  -11

 2ارْ ــــــَاْجهَ تْـــــــُرْد السِِّعيَّــــــة ْمن اْلَعـــــُدْو  ه   ــــَجرَّايَ ــة َڤـوْف َشــــاِحْب َسابْ اجلُْ وِ  -12

 3ـــارْ ـــــــــــــــــــوْم اْلِمنَــايَا يَــــــِْصــــُرو َلْعَمـــــــْويُ  ـه  ِمغَـــــاِدْر َضايَـــَمحَــــْل َدْمُهْم ِبْني الْ  -13

 4ارْ ــــــــْق َواْوعَ ْحمَْفيَــــة ُدوِنْك َخنَـ بْــَالدْ  ـــا   دَّايَــــــــــــــــــــرِدَّاْك َعـــــــــــْن رِ ِمــْتَباْعــــــَده  -14

 5ـارْ ـــــــَڤـِطيـــــْر بُــــو ِمنْ   ــقْ ـــــــا الرَِّوامِ َوامَّـــ ا  طَّايَـُڤــْن تـَْلَبْس اْخلُـُرْص وِالْ ْوُدوْن مِ -15

 6ــورَارْ ــــــــــــــْر َشَهــــْر فُـــــفـَتَّــــــْح زَِهـــــا َفأخِّ  ــــا   ــوْق السِّرَايَـــــــــْرُعوْن فُــــــــــَڤاخلَـــْد بُو -16

يَـاْب فِـــــ -17 ــــرَّايَــضَّه تْــــجِ ْولَنـْ ــيَّـــرِْك وأمَّـــا الشَِّفاِيْف شـِــــ ــا  يْبـــَها الشَّ  7ـارْ ــــــــــللــــسَّ

 8ارْ ْد َوزِنِـــــِة الِقْنطَــــــْمِن الُكـــُحْل تِْرفِـــــ ـا  ِمِثيـــــْل ْدَوايَـــ ــْن ُســـــــوَده ِكيوالِعيـــ -18

يْب لِيْه اْوهَ تْـُقوْل ِطْري بُـ  -19 اْر َجا َشْب فِــي ال ـاَي  ْرِين جتِْ  9ارْ َنكَّ َعَال ِيف الدَّ

 10ـينُنوْن َيْشَعْل َجاِمرْ بَّْه ِيف اْلَمكْ حُ  ـــــــــي   ــــْرنِـــــــــــــــــــــــــْر الــــــــبُــــــــــــَعـــــــــــــْن ِطـــــيـــــ -20

 11ـوَدهْ ــــــــُڤـتـَْلِهْب ِمي  اجلَاشْ ِنريَاِين ِيف  ي  ْم َواْش ْيَصبِّـــْرنِـــَحايِــــــْر يَا َلْســـــــَال  -21

 12وَدهْ ِسبَّاْي يُوِصْل َمْسُعـ ى َعنْ َيْشقَ  ـــوَدْه  يْل بـَلَّـــْغ َجمُْهـــــــَع اللِّي َداْر مجِْ  -22

  

  
                                                           

  .الذي حاز: احلايز - 1
  . ما أخذه العدو بالقوة من عدوه: السعية، فرس ضامر: شاحب - 2
   .غدير يلمع من بعيد: ضاية - 3
   .مجع خنقة وتعين مضايق بني اجلبال: خنق - 4
  ، العينان: الروامق، اجلديلة: القطايا، حلقة يف األذن :اخلرص- 5
   .أول الربيع: شهر فورار، قصر: سرايا، شقائق النعمان: بوقرعون - 6
   .صانع احللي: السيار، نوع من احللي: شرك - 7
   .احملربة: الدوايا - 8
   .طائر احلبارى: طري برين - 9

  .وهي من اجلمر ،رقينحي: جامرين، القلب: املكنون - 10
  .وهنا تعين األحشاء، األصل فيه رواع القلب: اجلاش، املسلمون: لسالم - 11
  من أجلي: عن سباي - 12
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  .)م1949 – 1890( قي زر للشاعرة حدي ال 06:1 القصيدة رقم

 2ـــــارْ ــــــَهـــــــــــــلَّـــــــْم َأْجـــــــــــيِْتـــــكَ  اْر  ـــــد َماْقــــَواْه ِكي جَ َها الرَِّعــــ -1

 ُدوَدهْ ـــــــــــاِغي ْمَعــدِّي ْحــــطَــ اْر   ــْه تَـــيَّــــــــــــْملَــــــْجلِــــــْج ْوَمــــــادِّيـــ -2

 3ــــأْدَوارْ ـــــرَاْن بَــــــــــــــــــــــــــَســـــْكـــ اْر    ْظ ُكــــوُرْغــِلي َحــــــاِتـَْرِجْم َلفِ  -3

 ــــُدوَدهْ ــَأْخـــــَواْل َعـــــْنتَــــــْر ْجــــــ اْر   ـــــــــِش اْلَعــْڤـا ْيِطيِصْنِديــــْد مَ  -4

 4ــــارْ شَّــْش َغَضـــــــْب ثَــــتْـــــغَ   ـزَّارْ ـــــــــــــــْه احلَ َـ ڤَما ْضيَـــــْق ْخـــــُلو -5

 ِمْن ُصـــْفرِْة اْلِعيــْن ُســـــــــــــوَدهْ  ـــاْر  ــــــــــِيف َكبــْدتَـــه ِشـــْعِلْت الــنَّــــ -6

 ــْضَمـــــــــــــــــــــــــــــارْ ـــــتَــــْحـــــــَلى ْوتِـــ ــــاْر   ــْق ْوتِــْسَمــــــــــــَكْحلَـــــْه تـُْغِمـــ -7

ــــــــــــــــوْز َجابُـــــــــــــــأَبـْنُـــ -8  5ْن ِيف ْوُجــوَدهْ َغــــاِيل الثَِّمـــ ــاْر   ــــــوْه تُـــجَّ

 ْخـــــيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْ ـَرْه ــــــــْمـــَخـــيـْـــ ـاْر   ـــتِـــــْعِجْب ْوتِــــْحـــَالْو تِــْضمَ  -9

 ــــوَدهْ ــــــِخـــــْلِقـــْة البَـــارِي بْـــُجــــ ـــــاْر  ــــبَــــاْر ِوْصــــغَــــَدْرِوْل كْ ــــــــتْـ -10

 أَْمـــطَـــــــــــــــــــــــــــــارْ  ـــةْ ــــــفِـــــي لِــيلِـــــ رِْق َشـيَّـاْر   ـــَما بَــَمْضَحـْك ِكـ -11

 6ـُروَدهْ ـــتَـــْبـــــُروْر فَــــِصــــْل الْــْبــ  ـارْ ــــــَصــْڤـْض وِ ــــنـَْيابْــــــَها بِيـــــأَ  -12

 ــــــــــاْر ــــوْل ِمـــِسْك َعــــطـَّــــــــُڤتْـــ ـاْر   ـــْف ِكَما اْلَعْنبَـْر ْمسَــِشَفايِـ -13

 7وَدهْ ــَعـــْسِل الشُُّهــْق وِالــرِّيـ ــاْر   َها ُلْك يِـــْحـــَمــــــــــــِولْــــَسانْــ -14

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْر َڤُمـــْنـــــْف ـــــــوِالـــنـِّيـ ـاْر   ْل ْجـــَهــــــــــتِ ْـ ڤأَلْــحـَاظْـــَها تُـــ -15

 ـــوَدهْ ـــــَكْرُمـــوْس ِيف َأِصْل ُعــ ُرو ْصَغاْر   هْ َعـَلى َصِدْرَها َيِظـ-16

                                                           
  .39،40ص، م س، الشعر الملحون بمنطقة سوف أعالم، أمحد زغب - 1
  . علنا: أجهار ،طغى: جار ،ال لوم عليه: غري أ�ا هنا تعين، !ما أقواه: أصلها صيغة تعجب: ما قواه - 2
  .وهنا مبعىن األعجمي، ن الكراغلة قوم جاؤوا مع األتراكاألصل فيها م: كورغلي  - 3
  .نع نساءه من اخلروج ورؤية األجنيبوتطلق على من مي: أصلها من احلجر: احلزار - 4
   .أبنوس خشب أسود مثني للزينة: أبنوز - 5
  .حجارة الربد اليت تسقط يف فصل الشتاء: تربور - 6
   .نبات ورد شديد احلمرة :اللك - 7
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07القصيدة رقم 
1:  

  .)م2004 – 1936(للشاعر عبد الرزاق شوشاني" ريف تفكرت نجع ال" 

ِوْربِـــيْعَنا ْونـُوَّارَْه  ْشَواْل احلَِليْب ِادِّْح ِيف اُحلمَّاَرهْ تْـَفكَِّرْت َجنِْع الرِّيْف ِويْن أوَْكاَرْه  -1
2  

  3ـــــــُدودْ ــــــــْمِن الْـــَواْد َشــَرْق ِشيــــرِْة الـــُحــــ ــاْن َصــــْحـــــرَاوِّيـَّـــــــــــــه  ــــــــــتْـَفـــكَّرِتْـُهْم عُـــــْربَـــــ -2

 ــــوْد ـــــــــــْرَجاْل الشََّهاَمــــة وِاْلَكــــــَرْم وِاْجلُــــــــ ــْف وِاْلبِــــْدِويـَّـــــــــــــــه   ــــــــــيِْنتِـــــُموا للِـــــرِّيــنَاْس  -3

 4ــُرودْ ـــــِشْني ْغــ ْدَخــــاْل وَْكـــــَرْب ْوَرِمــــلْ   ــةـوِيف أرْض الصََّحارِي ْخَياْمُهْم ِمْبِنيَّـــ -4

ـــــــويف ِويـــْن ِولد الــــرِّْمي َحـــ -5  5ــــودْ ــــْن وِالــــَعَال وِاهلُـــــــــــأرْض اْلَمـــَصاحِ  ـْط ْضنَـيَّـــــــــــْه  ــــ

 ـــوقْ ــــوْق اِجلَمــــــــاْل ْتُســــــوْمرَاِحيْلــــُهْم فُ  ــــــــــْه   ُروْر ْخـــــلِـــيَّــــــــــــــــــــُروا ِويـــــْن لِــــبْ ــــِويْـــَعْمـــ -6

ـــ ــــْة  ــــْن ِخلْــــــطُوْط ْعِفيَّـــــــــْوبَــــاْغنَــــاْمُهْم ِويـــ -7  ـــودْ ـــنَاْس ِيِكْسبُـــوا ْكِحيِلة لِــْعُيوْن السُّ

 6ـــــانْ ـــِويْن الــصَّرَاْب ِغيَمـــْه ِاِديـــْر َأْجَفـ ـــلَّى  ـــــالــــرَِّمْل ِويــــْن تْـــَعــَكاْن نَــِجْعَنا ِيف  -8

  اَرهْ َما ِيْرتُِضوا ِخبَْســ ِيف ْبَالْدُهمْ   َوأْبطَاْهلُْم نـَغَّاَرْه   رِّيْف َعْن تَـيَّـاَرْه  ِوْمِنْني َكاْن ال -9

 7َهـــا ِوْديَـــــــــــــــــانْ ــــــْزُمــــوْل َعاْليَـــــة ْوتِــــِحفْ  ــى  ــه تِـــْتـــجـَلَّــــــــــــــزَاْل ْجــــَاليـْبَـــــــِويــــْن الغَـ -10

 8زَانْ ــْخلَرِيْف أَمْ َقَصْد َخْط َحاِيْز ْمِن ا ْه  ــــــرَْع َعـــن ظْــــَهاَرْه ِادِّلـَّــــــالــــرَِّواِويْد تَــــفْ  -11

ْر ِشـــ -12  1ـــْه ْوبَــــــــــدَّانْ ــــِضيْد ْوِلِسْلسَ اَرة ْوَعـــَڤـشَ  ـــاْن اهللا  ي َما َشـــــــــــــِعـــْشَبْه ِاْجمَــــدِّ

                                                           
  .67-65صم س، ،عبد الرزاق شوشاني شاعر الوطن والبادية، بن علي حممد الصاحل - 1
حاملة الشكوة : احلمارة، ول وهو كمية من اللنب يف الشكوةمجع ش: أشوال، القبيلة طلبا للكألمكان نزول : جنع - 2

   .تتكون من ثالث عصي تربط من األعلى وتفتح من األسفل على شكل هرمي
   .إشارات احلدود اليت تفصل بني اجلزائر وتونس: شرية احلدود - 3
  .شكلت منه كثبان رملية ضخمة ووعرةرمل كثيف ت: غرودرمل شني ، مجع دخلة األرض املنخفظة: دخال - 4
املكان املنخفض من : اهلود، املكان املسطح واملبسوط من األرضوهي  ،مجع صحن: املصاحن، تصغري للضنا: ضنية - 5

  .رضاأل
  .منتصف النهار من أشعة تشبه املاءوهو ما يرى ، أصلها السراب بعد اإلبدال: الصراب - 6
   .مجع زملة وهي ما ارتفع من الرمل كاجلبل: زمول، القطيع من الغنم أو الغزال وحنوهجلب وهو  مجع: جاليبه - 7
ع مزن مج: أمزان، للبحث عن أماكن األمطار واألعشابمجع رواد وهو الشاب القوي الذكي الذي يرسلونه : الرواويد - 8

  .وهو السحاب املضيء املمطر
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ــــْعَنا يَـــــــْرتَـــــْع أَْغنَـــامَ  -13 ــــــعَ  ـــْه  ــــه ْوبِلَّ ــــــــــــْوثَـــْم جنَِ   2ـــانْ يَفــــــحِ ِمطَّانـْبَـــْه ْر ــــــبـْيُـــوْت الشَّ

 3ــانْ ـــــْرفَــــــــــــــــوأَْربَـــاْق ِفيَهــــا اللَّغِــــْو وِاخلِْ  ـــــرَّْه   ـْن ِيف اْخلَـــــــــــــــــِفيِهــــْن َحــــرَاِيْر ِيِعْجبِــ -14

ي َعــاْرَضاتَـ ْه  ـرَّْب عْن َلْمرَاْح أُوِصلَّ َـ ڤوِْكي السَِّعْي -15  4ـــانْ الـــنِّيبَــــــــْل ِڤــْه َصاــــــــــجتِْ

 5وِْة الْــــُعْربَـــــــــــــــــانْ ـــــــــمن الــَبُدْو من ِضْنــــ  هْ وُكْل َجِدْي ِيعِرْف أُمَّــ ـِهْد َلغِــــْوَهااِتْ  -16

لـَّــــــــــــــــْم َما يِــْتــِرُضــــوا بِاـــــــــــــَوأْبطَــــاهلُْ  -17  6ــانْ ـوا الضِّيفَ ــنَاْس يَـــِفْرُحوا إَذا َواْجبُــ ْه  لـــذِّ

 7ـانْ ِوْدَهـــــْكِسي ــــــَمتــْر ْوَحِليْب وُْكـــسُ  ــْر اهللا  ـْن ِخيــــْل َشــــْي ِمــَخـْوَال َحْد يـَبْ  -18

 8ــامْ ى اْلُمَضــــــــــــيُـــوْم الِبَنا اِفَــــــاُجوا َعلَ  ـــــــْه  ـــُلوْش الـــــزَّلـَّــــــَزْم َما يَِعْمــــــــــــأُمَّاِيل اللِّـ -19

ُهْم َعـــَلى أْكَتافَــــه َسلَّــهْ  -20   9ـَدانْ اْلَمْيـــوْم الْـــَعرِْك ِيف ـــــِصَناِديْد يُـــ  وُكـــْل فَـــرِْد ِمنـْ

 10اَرهْ ـُعوا الــــتَِّجــــــــَشــدُّوا اْلِمِدينَــة ْوتـَْبـــ  دَّْر اهللاَجــاْر اْلَعِكــــْس قَــ ْوِجي َوِقتْ  -21

 11ـاَرهْ ـــْر أََمـــــِمــــنَّــــْه بِـــَقْت الــــرِّيــــْف ِغي  ـــــــَواَرهْ ـي الْـــــُكـــــــــــــــــــــــبِـــــِدي َسِعْيــــُهْم فِــــ -22

  

  

  
                                                                                                                                                                          

   .نباتات رعوية صحراوية: شقارة وعضيد ولسلسة وبدان، جذور ضاربة يف األرض: اجمدر - 1
  .إبله: بّله - 2
ا صغار وهي احلبل أو احللقة اليت تشد � ،مجع ربق: أرباق، ة العفيفة مجيلة املظهر والسلوكمجع حرة وهي املرأ: حراير - 3

  .اجلديان: اللغو، الغنم لكي ال ترضع أما�ا
كناية عن املرأة صاحبة األسنان : ، صاقل النيبانن جتمع فيه األغنام مثل اإلسطبلمكا: ملراح ،  واملاعز الغنم: السعي - 4

  .النظيفة البيضاء
  .يان لرضاعة أما�ا دتطلق اجل: ا�د لغوها  - 5
  .الضيوف: الضيفان - 6

  .السمن احليواين التقليدي : دهان  - 7
  .الذي حيتاج املساعدة : املضام ، املشني الفعل : الزلة ، أصحاب واجب : امايل اللزم  - 8
 .النزال احلرب أو: العرك - 9

  .هنا مبعىن استوطوا ومتسكوا: شدو - 10
  .اإلسطبالت : الكواره  - 11
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  : 1 08القصيدة رقم 

  .)م1928 نةسد لو ( للشاعر علي عناد" الفقيد الراحل " 

  

   2َرهْ ـــــــــــْظ َعليك ْذِخيــــِنْسَتْحفْك ــــــــــــــْخنَبِّي  َرْه   ـــــــــــــــْصوِيــــا تِ ـــــــــــــوالْك يَ ــــــــْر مُ ــــيَّْب ِسفَ ــــغَ  -1

   3هـــــــــــَالصَ ــــْز بْ ـــــِرْب َأعَ ـــضــوْفِلْك مَ ــــشُ ـــــونْ     ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّاسَ ـــــي كُ ــــــــــــــــــــــــك فـــــبِّيـــــــــــخَ ــــنْ   -2

  4ْرهـــــــــــــــتـِّْغِبيــن الــــي عَ ــــابِ ــــوْك يف ْغيَ ــــمُ ـــِحيْ   ه  ـــــــــــــــــــــاسَ ـَّ ْرِلْك َعســـــــــــِلْت ْنِديـــرَِّرْت قُ ـــــــْوقَ  -3

  َرهــــــــــــــــــــــــــــــــــطْ ِخيـــــــْه اهللا بَاسِ ـــوبَ ـــِفْر ْذنُ ـــغْ ــْويِ     ه  ــــــــَالْك ْخَالصَ ــــــوِجد سِ ــــــه ْويُ ـــــــــاهللا يَرِمحَْ  -4

  يـــــــــــــــــــــــــــــْد رَاسِ ـــايِ ـــــْب َوالَّ ِيف ِوسَ ـــــيف اْجلِي    ي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّاسِ ـــــــــــي كُ ــــــــــــــــــــْك فِ ـــــــــــبِّيـــخَ ـــنْ   -5

   5رةــــــــــــــــــــِصيـْڤـاَها َوِقْت ِيف التِّ ــــدِّي ْمعَ ــــــنـْعَ   ي  ــــِت السَّاسِ ــي ِشَبحْ ـنِّ يها َكاــِكي ْنُشوفْ  -6

  6َرهــــْوطَاَحْت ْدُموِعي َغزِيْصُغْر َخاْطرِي   ي   ــــــــــــي نَاسِ ـــــْه َمانِ ــــاِكْر بِيــــت فَ ـــــْل َوقــوْكُ  -7

َها سُ ــــْوشَ   ْت   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ ــــــــــي طَ ـــــــــــــــــــــــــوعِ ـــــــــــــــــــْدمُ   -8 يتـْ    7تْ ـــي َساحَ ـــــــَسْتنِ ِـ ڤْخَفْت ـــدِّ

  َره ــــــــــــــــوَِجْد ِجتِْبيـــُعوْد اللِّي ْتِكَسْر َما يِتْ ـــوِالْ   ْت    ــــــــــــــــــــــْت ْورَاحَ ـــــِمشَ ا ــــــا ِدنـْيَ ــرَاْه يَ ــــَحصْ  -9

  َرهــــــــــــــــــــــــْف اِْيِبْس َغِديــــْر يِْنشَ ـــــِوَحىتَّ اْلَبحَ   ْت  ـــــِمْت ِوْمسَاحِ ـڤَّـاِهي ِاسَّ ــوْل هَ ـــْوَال تْـقُ  -10

  َداَده ــــــــــــــــــــاْم عْ ـــــه أَيَّ ــــــابَ ـــــِدْش ْحسَ ــــــْوَما اِِفي  َداَده    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه حْ ــــــــيــْي لِ ـــــــــــــل شَ ـــــكُ  -11

   8َرهـــــــــــــــــــــــــعر ِمن تِْعِبيـــــــــاْل َال ِنَظْم الشِّ ــــحبَْ   اَده  ــــــْد أُوسَ ــــْح ْوشَ ــــــَريَّ ْد ـــَڤي رِ ـــــــسَّاسِ ـال -12

                                                           

  .130ص م س،،من روائع الشاعر الشعبي علي عناد ،حممد الصاحل بن علي - 1

  .صاحبك: موالك - 2
 .مكان : بالصه  - 3
  حراس: عساسة - 4
 .هو الفقيد الراحل الذي يرثيه الشاعر: الساسي - 5
  .ضاق بايل من احلزن: صغر خاطري - 6
 .سبقتين: قستين - 7
 .كأنه: حبال - 8
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   1َرهــــــــــــــــــــرِيـــــْن مْ ـــــادِّيــــــه شَ ــــلَ ـــْخرٍيْن ِمجْ ــــــْولُ   اَده  ـْق َماُهوْش ُحكْم ْعبَ ــُحُكْم اللِّي َخلَ -13

  2اَرهْ ـــــــــــــــاَرْق َعرْب احلَْ ــــي فَ ــــــى ِمشِ ــــڤَّـــــاِتَّ     ي َداَرْه   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن فــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــسِ  -14

يـــــجَ ــــْعله مْ ـــاهللا جيَ   اره  ـــــــــــــــبَ ــــــــــْه َوأخْ ـــــــــــاْلتَ ـــَدرَا َواْش حَ ـــــنْ ــــيَا لِ  -15   3رهــــــــــــــاوْر َحِسْني السِّ

  4َرهـــــِوْبِشيَدْف َع الصَّافـَْية ــَحاْل َال هَ ـــبْ   اره   ـــــــــــــــــغَ ــــصْ ـــي لِ ــــْر ْوجِ ـــــــــافَ ـــــال َال سَ َــــ حبْ  -16

  ْم ــــــــه َال َجاهُ ــــــــــــْحبَاْل َال َهَدْف ِمن ِغيْبتَ     م   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ ــــــــــــــــــعَ ـــــــــــــــــــان مْ ــــــــــــــــــــكَ  -17

  َره ــــــــــــــــــــــــِثيــــــوْر كْ ــــــوَّْش حبُْ ـــــــــــال َال حَ ــــــــِوحبَْ   م   ـــــاهُ ـــــعَ ــــْر مْ ــــِشيـــــْر عِ ــــــَحاْل َال َعاشَ ــــِوبْ  -18

   5رَهــــُحوْر ْكِبيــْل بْ ــــــْم َداخِ ــــاهلُْ ــــَلى جَ ــــوعْ   ْم   ـــلى ِسبَّاهُ ـــــي عَ ــــــِڤِدي َشاــــــَرْه غَ ــــــــــُعمْ  -19

ايْ ـــْوللِ     دَّى   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ ــــــــــــــــــــــــتْ ْر وِ ــــــــــــــــــــفَ ــــــــــــــــــسِ  -20 ْه ـــــــــــــــــــــــــــــاْه ْوجَ ــــــــــْق اِبَّ ـــــــة َالحِ ـــــَـ مــدَّ   دَّ

  َره ـــــــــــــــــــِحيــــا والْ ــــَڤــــلَّى الشِّ ــــــة خَ ــــايـْلَ ـــــولِْلعَ   دَّه   ــــــــــْد يَا َمِشْطَرْه ِيف اْلمَ ـــــَڤْل رِ ـــــَكسَّ ــــاِتْ  -21

اْد كَ ــــــــاْلعَ  -22 هـــــــــــــــــــــــــــــاْم اْلعَ ـــــــْم أيَّ ـــــْلهُ ــــــمَّ ـــــدَّ   َره ـــــــــــــــــــــــْع َال ِدَواء َال ِغيـــــفَ ـــْب يـَنْ ـــــــْوَال طُ     دَّ

نِ ــي خَ ــشِ ــــي مِ ـــــنِ ْـ ڤارَ ـــــَعَلى ُزوْل فَ     ي   ــــــــــــــــــــــَوانِ ــــْڤــــــــمَ رِي ــــــاطْ ـــــــــْر خَ ـــــــــــغُ ــــــصْ  -23    6يــالَّ

  َرهــــــرِْي ِيف التِّْحِديــــْعُجوْل َحاِرْص جِ ـــــومَ   ي   ـــــــــــــــــــانِ ـــــثَّ ـــاْم الــــقَ ــي لِْلمَ ِــ َسانــــِڤَعدَّى ــــاتْ  -24

   7َرهْ ــــــــــــــــــِميْـ ڤَحَجْر ـه َكان الْ ــــْربَ ــــَمضِ ْد ــعَ َـ ڤ  ي   ــــــــــــو َجانِ ــــــــــه وَال هُ ـــــــاْل َال ِجيتَ ـــــحَ ــوبْ  -25

  ه ــــــــــــــــــــــــــرَّاحَ ــــْح والفَ ــــرِّيــَها الــــَعِلي بْ ارِ ـــــوضَ     هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحَ ــــــــــــــــــــــــــــــَدْت سَ ــــــــــــــــــــــعْ ــــــــــِڤ  -26

  َرْه ـــــــــــــارِْق َحِبيْب ْعِشيـــفَ ـــــْة الْ ـــــــــالِ ــــَواْش حَ   ة  ـــــــــرَّاحَ ـــــدت الــــــه ال ِوجَ ــــاحَ ــــْد ِصبَ ــــِڤفَا -27

  8َرهــــــــــــــــِبيـــوْس جْ ــــلُ ـــــــْة فْ ــــَها َمْليِ ـــلْ ـــْهِديــــــونِ   ه   ــــــــــــــــــوَّاحَ ــــــاْطَره نَ ـــــْد شَ ـــــــوجِ ـــــــوَكان نُ ــــــْولُ  -28
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   09:1القصيدة رقم 

  .)م1997 – 1930(للشاعر الساسي حمادي " خواطر " 

  هْ ــَعِليْك ْوبِيعَ  ـدڤِّـوِاْلَرتِْهَنْه سَ   ْه ــــــايلِّ َخَدْمَتْه ِطيعَ  ْه  ـــــاْلَورِْد َيْذَبْل َكاْن فَاْت ْربِيعَ  -1

  بْ ـــــــــــــــــــــِبيــــْل حْ ــــــرَاْد كُ ـــــــــــــا مُ ـــــا َورِْد يَ ـــــيَ   ْب   ــــــــــــــــــــــــــــــاة وِاحلُ ــــــا َورِْد اْحلَيَ ــــورد يَ ــــــــــال -2

  بْ ــــه ِيف اجلِّيــــْري ِمِسْك ِديْر ْسبـُْوْلتَ ِـ َعط  ْب  ــــــــــــــــْر اِكِ ــــــــَعِبيـــــالـــــْه بِ ـــــــحَ ـــــورد رِيـــــــــال -3

  2بْ ــــــُلوْب ْقرِيــــوَّْح ِيف القُ ــــْوَمْهَما ِتطَ   ْب  ـــــعُ ـــــصْ ـــــا يُ ــاْل مَ ــــــــه احلَْ ـــــــورد ُدونَ ـــــــال -4

  ْب ـــــــــنَِّظْر َما ْتِغيــــه  ِيف الـــْوِعْنَدْه َعَالمَ   ْب   ــجَ ــــْي عْ ـــــْر شَ ــــَدْه سِ ــــــُحْب ِعنْ ــــــوِال -5

َواء هُ ـــــــو الـــــهُ  -6   بْ ــــــــــتـِّْعِذيـــوالشُّوْق وِالقاء ــــــــو الشِّ ـــــْوهُ   ْب   ــــــــــــــْب الطُّ ـــــو ِطِبيــــــدِّ

  ْب ـــــــــــــرِيـــــاة غْ ــــْش ِيف اْحلَيَ ــــاْر َعايِ ــــْحتَ ـمُ   ْب    ــــــصُ ــــْرَها تْ ـــــوِين ِمطَ ــــيُ ـــــاْق ِوعْ ـــــْشتَ ـــمُ  -7

  بْ ـــــــــــَالْم اْلِعيـــــْق كِ ــــــا تـَْلحَ ــــي بَِعْضهَ ــــفِ   ْب   ـــــــــــــــــــــسِ ــــَباْد تْ ـــــن عْ ــــا مِ ــــــدَّاْش رِينَ ـــــَڤ -8

  بْ ـــــــــــــــُبوا التِّْدرِيـَڤــــُحوا عَ ـــــْر ِجنْ ــــــِيف الشَّ   ْب    ــــــــــــــوق رْكِ ـــــــْر السُّ ـــــاهِ ــــُهْم الظَّ ـــــبِيَناتْ  -9

  بْ ـــــــــــــــــــاْل ْصِعيــــَواَرْه احلَْ ـــــنَِّذْل ِيف جْ ــــال  ْب   ــــــــْن َال ِيْعجِ ــــْهَدْل ِشيـــَــ ْم تِبــــَحاهلُْ  -10

  ْب ــاْر ِيف ْشَالِهيــــــــبُّوا النَّ ــــْرَجال ايلِّ ِاطِ   وْد وِاألَدْب   ــــــــــاء واجلُ ـــــــِل احلَيَ ـــــــــــــــَوأهْ  -11

ْم ـــــَخلَّْط الــــَداْدنَا تْ ـــمن أجْ   ْحِين ُخوْت َجْد َواِحْد ِوِصيْل ْعَرْب      -12   ْب ـــــــــــرِيــــْڤدَّ

  ْحِين اْلَعَرْب ِعْدنَا اْلِكِذْب أْكبَـْر ِعيْب   ِذْب      ـــــــْد ْوَال ِنكْ ـــــــْظ َعَلى اْلَعاهِ ـــْحنَافِ  -13

َنا ِدميَ ـــْح حُ ـــــــرِي -14 َنا َال ِفيــــِاْحَنا حُ   ْب     ــــــِــ هــــا تْ ــــــــــه َعِلينَ ـــــــبـْ   بْ ـــــــــِذيــــــكْ ــــي تِ ــــشِّ ـــــبـْ

  3بْ ــــاْق َال ْتِسْلِهيـــــْض َال نِفَ ــــــَال بـُغُ   ْب    ـَال ِوْرتِ ـَلى عَ ــا ِيف أعْ ـــــْد بَِعْضنَ ـــــْنرِي -15

  ْه ــــــــــــــْي ْرِديعَ ــــَكاْن شَ ـــَما َكاْن ِيف أْي مْ   ْب  ــْذهَ ُلوْس وِ ــــــــاِوي فُ ــــــاُحلْب َال ْيسَ  -16

  هْ ــــــــــــــــِليعَ ْـ خـــه ْوتِ ــــــــي ْورَاْحتَ ــــْة َحِبيبِ ـــــــنـَْزهِ   َرْب    ــــــْل طْ ـــْو كُ ـــــو َزهُ ـــــاة هُ ـــو احلَيَ ـــــهُ  -17

  
                                                           

 .71ص، مرجع سابق، ومختارات من شعرهحياته ، الساسي حمادي، محادي حممد نافع، بن علي حممد الصاحل - 1
  .بُعد: تطوح - 2
  .املراوغة بعذب احلديث: تسلهيب  - 3
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10القصيدة رقم 
1 :  

  .)م1949ولد سنة (للشاعر محمود بن عمار  

 ــــــهــــــمن ِلْعويلـــــُغوب َدا�ـــم َمشــــــــڤـبـْفُ   ـــــــــهــيَالِْنـــــــدرَا ِوْش حال َهاك النزِيلــــــــــ -1

  اـاُوش حال من يف اُحلوش يِْفكر بين   ــــــاـــــــوش حـــــــــــال من يِْبغينـــــــــــــــــــــــــــ    -2

 ـــــــهـــاُوش حــــــــال بنت أُّمي مع ِخلْويلــ  م ومَّالينـــــــــــــــــــــاــــاُوش حــــــــال لِْبين عــــــ -3

يـــــــع من يِنشِ   ينـــــــــــــــــــــــــاِـ ڤــــوش وِتالـــــــحنَِيُـ ىلنــــــــدر  يا -4  د على ِحلْويلــــــــــــــــــــهـــــــــــِمجِ

 2ــمـــــــن اِبَّاهـــــــــــــــديـــــــْڤَشــــــــارهني والَّ فَا  ـــــم ونـَْباهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــوشــــــــــحاهلــــــ   -5

 ُروح كن لِْبديلـــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــوالَّ نِْتَمـــــــــْد تْ   ــمــدا ْعماهـــــــــــاش نـَبْ َحنْيَ  ىلنـــــــــــدر  يا -6

 3و ِلْرميلـــــــــــــــــهـــــــــــــــاخنَــــــلُّو اجلبل ونـَْرْوحُ   مـْقداهـــــــــــــنا من ـڤك وُسوِاِهب الِفل -7

 ــيمن يِْنشد عليَّا ِاسالـــــــــاُوش حـــال   ا َخالـــــــــــــــــــــــــــيــوش حــــــــــــــــــــالكم ي  -  8

 ـــــــــــْر الطِِّبيلــَـــــــــــهِڤق بَايل نـُْنــــــكـــي ْيِضي  ــر حايلغيَّـــــــــر الوِِحــش ثـــِتَكدَّرت كُ  -9

 ـــــــــــــهـخري من حديث القايله والِقيلــــــــ  يــالـڤَّـر بالنَّ ـْندير اِحلِمس يف الّشعاِ  -10

 ك وُخْوتك واُحلومـــــــــــــــهــــاُواشي َخوات  يَاُدومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــم ـــــوش حــــــالكـ  -11

 ه وْكِميلــــــــــــــــــــــهـــُيصرب وْيعـــــــــدِّي َخاصّ   ـــــهش ُلومـــــــــــــــــوِايلِّ ِتَوحَّش ما َعليهِ  -12

 4يلـــــــــهـڤـنـــــــــــــوع راح ابْ تْـُفوت ِلْمغيبه   ـــــــهومـــــــــــــُڤـيرجــــــــــــع الغريب لْ ان َحتَّ  -13

                                                           
م ، الشاعر محمود بن عمار أنموذجا، حنين في الشعر الشعبي بمنطقة سوفالغربة وال ،حممد الصاحل بن محده - 1

  .120 – 119ص، س
  .سعداء: شارهني - 2
   .حنوهم: قداهم - 3
   .قليلقبل : ابقيله - 4
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 ا الَوالــــــــــيـَّ مــــــن هُ ـــــِوْرضايــــــــــــة الوالديـــ  تهـــــــــــــم للعــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــَودَّع -14

ـــن ِامَّاا اّيل بيهم َسارحيـَّ مـهُ  -15  ه ِميلــــــــــهـــــــِيرِفْـــــــــُدو التَّالـــــــــي وِيعِـــــــْدُلول  ــــيـلــــــــــ

 رِْفتـــَـــــــْه بِاهلِيلـــــــــــــــــــهـــــــــــــْوُمـــــــــوال ِلمَّايل غَ   ــيْرتِِقْب عن َحالــَلقنا مِ َماُهـــــــــو خلَْ  -16

 وَّ اّيل ْيَسهِّل َقِسْمهــــــــــم وْيِدلـَّـــــــــــــــهــــهُ   نـــــــــد اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــتهـــــــــم عــــــوّدع -17 

 َىن يف لِيلَــــــــــــهـــكي يـُْقصــد ِاجيب الغَ   ـــهَده ِاِحلَّــــــــواملفتــــــــــاح ِفيالباب لِيه  -18

 ـــــــهلـــــــــــــــــــَمنَّان َوايف ِكيـْليَـْعِطـــــــــي هَو ال  هـــــــــل لــــــــد ِازِيده وآِخر يتعطَّ واحــــــــ -19

 رَِفدت َكابيت وْطَلبت َفصَله وُشكـــره  منهـــــــم ُبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهت ـــــَصدِّي  - 20

 ه ِميلـــــــــــــــــهــوالّــــــــي َضاِمن فيه ِيْعِدل ل  رهاْلَمانِيش نَاسي ذِْكــوعمَّلت َع  -21

 ه ِويلــــــــــــــــــــهــــــوالّـــــــي تَاركه يُــــــــوم الِقَيام  ــــرهْبِسْتـــــــــــــْل عليه اّيل طَاْلبَــــــــــه ِيْسبِ  -22

ي  - 23  1ـــــاربّل الَقَـــــــــــاَُوادعتهـــــــم بِاخلري كُ   ت منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم زَاِربـــــَصـــــــــدِّ

 ِسَبب َخرِْجيت َعنجال ُقوت الِعيلــــــــه  ـــــاربد النَّاس َزي اهلـــــــــْمَعيِّــــــــن ِبَال  -24

 2ـــــهلوِْرِفيلــــــْع اــــــــــــة طرابلس َمْرتَ ْبلِــــــــــِڤ  ــاربراق ليله ضـــــــڤِاصَّبَّحت يف ر -25

 حـــــــــــــــــــــهـــــتهــــــــــم هللا فاتــــــــــــــح رِبــــاُوادع  َصبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــهم ــَصّديــــــــت منه  - 26

 3ْلَقاعديــــــن بني ْغريسهــــــــم وْدِقيلــــه  ــهِقداهم َشبح منيَا َوالدي أُنِظر  -27

 ن ُحكمـــــــه ِاَرقـِّـــــد ِحيلـــــــــــــهــــُلوكــــان م  ــهـــأَعطيه اَخلال َها الفقر ليه الذَّحبـــ -28

  

  

                                                           
  مستعجل : زارب - 1
  اسم قبيلة يف ليبيا: الورفيلة - 2
   .دقله وهي أنواع من النخيلتصغري لكلميت غرس و : غريسهم ودقيله - 3
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   11:1القصيدة رقم 

  .)م1982ت (للشاعر أحمد بن سعود دويم 

  2اـــــوَالنــمُ  ْر ِمنــــنَّصِ ـــِطيه املطْر والــأَعْ   ه  ـــــــــــــــــــــَفانَ ــــه ِجيـــانـْبَ ــــطَّ ـــَرْب مِ ــــْع اْلعَ ــــجنَ  -1

  3هــــه أوَالفَ ــــع العرب َهسَّْت عليــــوجن    ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــَحافَ ــــرب واجْ ـــــــــــــع العـــــجــن  -2

  4هـــــــــــــــورِبَانارَّه ـــــَمْص ْوحَ ــــة ولِ ــيفَ ِـ ڤـــعْ     هـــــــَخاْلَفاْت أْوَصافَ ــــاْه العِشْب ِمتْ ــــَڤـلْ  -3

  5هـــــــــَبانـــو بِيـــرَّعُ ــــــــانُوت ِيْغِشي شَ ــــحَ   ه   ــــــــــــــــــافــْي َرْد أريَ ــــون احلَ ـــــــت عيـــــهسَّ  -4

  ى ـــــــــــــــهنَّ ــه يِتْ ر ـــكا ــــطر يف أمَّ ــــه املــــــاعِطي    اـــــــــــــــــــــــــــــلنـــــاغِ ـــــــرب شَ ـــــــــــــــــع العــــــــجـن  -5

  6هـــالَ ــَومَّ ــــه تِْعِجْب الْ ـــــــِرض اْلِمليحَ ـــــلَ   ه  ــــــــــــــــاْل احلِنَّ ــــن أدخَ ــــع عـــــــى وَربَّ ــــتَّ ــشَ  -6

  7هـَذانَ ـاْد حْ ـَرْب وَخِصيب يـَْباْن عَ ـــكَ   ه   ــــــنَّ ــُڤــْد والـــمحََ  ــــةْ ـــــــوِيشِ ــــِديْن وشْ ـــْسِعي -7

  8هــــــْطُروحَ ـــدُّوَّار والـمَ ـــى على الـــــوَرسَّ   ه   ــــــــــــــــــــــــــــــُروحَ ـــــفْ بــــــــرب ــــــــــــــع العـــــــجـن  -8

  هـــــــــــــــــــــــانـــه َمْليَ ــــم َجْت َخارجَ ـــواْورَاده    هـــــــــْسُروحــه ومَ ـــــن َهاملــــــم بِيــــاْسَعايه -9

  9ـــــهْ ـــــــح قِـــــــَبض ْمَكانَـقـــــــعد ريـَّواللِّي   ه   ـْرَته مْربُوحـــر َجْت َخطِ ــــواللِّي َخطَ  -10

  10هــوتــــيُ ـــْن بْ ــنَ ــَوه بِ ـــشْ ـــرَّات ِم العَ ــــــــوحُ     ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوطــــــــبسُ ـــم مَ ــــــــــــــرهو ـــــــيُ ــــخْ  -11

  11هــــــــــــْرَفانـــو خِ ُـ ڤــلَّـ ـاْض وطَ ــوَهدُّو الِبيَ   ه   ــــــــــــــــوتــعُ ــم َمنْ ــــــهُ ـــانـــــيَ ــــه رِعْ ـــــَرْوحَ ــــــومْ  -12

                                                           
 .97-96-95-94ص ، 2ج، م س، أعالم الشعر الملحون لمنطقة سوف، أمحد زغب - 1
  .جلنبخيامه مصطفة جنبا : يفانهحمطانبه ، هنا يقصد �ا البدو: ربالع - 2
   .اشتاق إىل ما ألفه: هست عليه أوالفه - 3
    .أنواع من العشب: لعقيفة واللمص واحلارة والربيانها - 4
   .استعاد مشاعر الشوق واحلنني: رد أريافه - 5
    .مربو املواشي واإلبل: الوماله، اسم موضع يف البادية: أدخال احلنه - 6
   .األرض املستوية: الكرب، الباديةمواضع يف : سعدين وشويشة محد والقنه - 7
   .مواضع بالبادية: الدوار واملطروحه - 8
   .ترك مكانه خاليا فاشتاقوا له: فجج، زارهم: خطر - 9

    .مجع حرة وهي املرأة القوية: حرات - 10
   .أطلقو اخلرفان على أما�ا: وده، الضأن: البياض - 11
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  هــــــــرانــــى ِجيــــْج علــــل َفجَّ ـــــي َرحــــواللِّ     هـــــــوتَ ــْد ْذرَارِي خُ ـــِڤـفــــْد يـڤــــي فِ ــــواللِّ  -13

َربِّ ــــرب مِ ـــــــــــــع العــــــــــــجــن -14   1سْ ـــــــُروه ع الـْمَزبِّ ــجع العرب ذُكـون    صْ ـــــــــــــــــــــــــــتـْ

  2هـلَّف أمطار أْمزَانـوب خَ بُ شّ ن الـِوي    صْ ـــــــــــــــــَخْلبِ ــوَّارَته ِمتْ ــــن العشب نُ ــــِوي -15

  3هــــــــانَ ـــشَّ ـــــْر واحلَ ـــــــار ِبْت ْعمُ ـــَدا بـْيَ ِـ ڤ  ْس  ــْسَواد السَِّبْط ظَلَّم أْخَضاْر وَدْنكَ -16

  4ْزَوهـــــــــــِلْة حِ ـــبْ ــــِڤن ـــــه  يف العيــــــمطَّانب    وة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّســـــــــوع الــــــــــــــــــجُ ــــن -17

  5هــانــْويَ ـــْل ضَ ــــعَ ـشَ  ڤـهِ ــشَّلْ ـــرق يِ ــوالب  ْزَوة  ـــــــى نَ وَّ ــــقَ ــــتِ  ڤـــــــْرشِ ــــــرَّعد ِيطَّ ـــــــوال -18

  6هـــــــــــــنَّانــــــع احلَ ــــونس َمرِتَ ـــــْر تُ ـــــعلى بَ   َوه  ـــــــــة والَعلْ ـَواْطيـــــْمَلْت أْشَعاْب الـحِ  -19

  ه ـــــــــــــــــــيمِـ ڤــــَله ومْ ــــُروبه رَاحْ ــــــي العْ ـــورَاهِ   ه   ـــــــــــــــــــــــــِخيمـرب يف الـــــــــــع العــــــجـن  -20

  7هـــــــــــــانـــــَّ مَـ ڤـِرْف والــــاِيل اْلعِ ــــُقوُلوا مَّ ــيْ   ه  ـــْش دميــــمِّ ــتِّ ــــاحه َما تْ ـــورَاِهي السِّم -21

  8هــــــزَانــــْع ِميــــــــدِّي َما رِفَ ــــل َحْد يِ ـــــوكُ   ه  ـــــــــيُنون عنده ِقيمِـ ڤـــــبِالْي ـــــل شَ ــــوكُ  -22

  9ارهــــــــَڤـورِد على الدَّْحداْح َغْرِيب اليُ     اره  ـــــــــــــــــــــــرب ف ْخيَ ـــــــــــع العــــــــــــجـن -23

  اـــــــــــــــــــانَ ـــِفلك َواتَ ـــاره والـــبَّْت  أْنصـــــوهَ   وَّاره  ــــــــــــــــى نُ ــِكي َزهَ اره  ـــــوَصبَّْت أمط -24

  10هـرَاُهو العشب ْيِصيْص يف ِحيَضان  وَّاره   ــــــــــــــــــــــــــا خَ ـــــي باهللا يَ ـــعِ ـــْر اْرتِ ـــيـــوغِ  -25

  11هــــَوْت الشَّمعـــــــنَّه ضُ ـــــْحِين َجنعنا عَ   ه  ـــــــــــــــــــــــرب يف الصُّمعـــــــــــع العـــــــــجـن  -26

                                                           
   .موضع معروف بالصحراء: املزبس - 1
   .أصلها الشؤبوب أي دفعات غزيرة من املطر: بالشبو  - 2
  .موضعني يف البادية: بيار بنت عمر واحلشانه، تكدس بعضه على بعض: دنكس، سيقان النبات: السبط - 3
   .مكان معروف يف احلدود التونسية اجلزائرية: حزوة - 4
   .يلمع بقوة: يشلهق، يقصف: يطرشق - 5
   .هو يقصد �ا الناقة: احلنانه- 6
   .اخلرباء: القمانه، هنا تعين اخلصوبه: السماحه - 7
   .أصلها القانون وهنا تعين القدر املعني: القينون - 8
   .الربوة العالية: القارة، اسم موضع: الدحداح - 9

   .يتمايل من طوله: العشب يصيص، من أمساء الناقة: اخلوارة - 10
   .املنارة وهنا اسم موضع: الصمعه - 11
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يــــــَڤه نَِزْل ــــْوِسيلَ   ه   ـــي ْمَع صالة اجلمعـِڤي ِمزِْن رَاـــْوجِ  -27   1هــــــــيَسانــِڤن يف ـــــــــــدِّ

  2هـــــــــــْلَيانــــة مَ ــــعر َفاــــِجيب الـي يْ ــــــوَربِّ   ة  ــــــــــــي بعد اهلَْمعــــالسَّعِ ْف ِجنَام ــــَخلَّ  -28

وِّشْ ـَمرَاحيل عن ِعِلْب املَِنادي حتَْ     وِّْش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشَ ـــــــــــــــــوع تْ ــــــــــــــــــجــــــــن -29
3  

  4اـــــانَ ــــدَّرك ال هَ ــــــْق الــــوأوالد ال ْتِطي  وِّْش  ـــهر من ِبعيد ْتطَ ـــاْف تظْ ــــوْجحَ  -30

  اــــــــــــــــــانَ ــَــــ ا وْنســـــــالنـــــي ْرجَ ــــــْحمِ ـواهللا يِ   وِّْش  ــــــــــــْر وال ِمشَّ ــــــــــع ال َحايِ ــــــــوالنج -31

َهْب ُنُسوم الْ ـْسَياَحاْت ِوين هَ     اريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ مـــعَ ــــــــرِْد والــــــــــــــــجِ ـــــالْ  -32   َواريــــبـْ

  ا ـــــــــَذانـــاد حْ ــــان عَ ــــبَ ــــل يْ ـــــاِبل اجلبـَـ ڤـــمْ     يـــِفْرَجان َسْعَيه فَالِ ـــع م الــجـم نــــوث -33

  5وانهــــه ِنَصْب ِديـــشَّ َـ ڤيف صحن بن   اري   ــــَهر سَ ـــظْ ــــاْر يَ ـــــزِّيَّ ـــوم بِالــــْم يُ ـــــوكَ  -34

  6يـــــــــانـــــنَّ ــــهَ  مال ــعقـــي والِـــ تـــيف رَاحْ     ي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــيبــــي شِ ـــــــــــــــع فـــــجــــن -35

  ا ـــــــــــَعانَ ـــو مْ ــــاس َكانُ ــــيَّ نــــَـ لـــو عَ ـــــسُّ ـــوهَ   ي  ـــــــــــــــــــــرَّانـــبَ ـــر والـــبَ ــي الـــالــــواِ مَّ ـــــــُڤَال ـــتْ  -36

  7هـــريانـــو حِ ـــبُ ـــالعْ ــــتْ ـــل يِ ــــوِيــْرتع شِ ــــوم  ي   ـــــَوانـــِعلْ ـــْب الْ ـڤرْ ــــوم هويلـــِعلِب الطُّ  -37

  8هــــانــْرفَ ـو خِ ــــضُ ڤَّــونس نَ ــه يُ ـعلى امِّي  ي  ـــافــشَّ ـــر بالــخبـــاب الـم جَ ــــوَروَّاده -38

  وادهـاهْ  و نـَْبِت العشب فـِعْرفُ ـاللِّي يِ     رَّوَّاده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاُدوا ــــــــــــــــشْ ــــــــــــــانِ  -39

  9هــــيَبان َرابــْز السَّ ــي هَ ـن كِ ــــِجيـوِيـطُ   رَّادة  ـــــــــــــَرْب جَ ـــــىبَّ عن كَ ــــم جَ ــــِغيـــوال -40

  اـــــــأمحد بن سعود َجاب الكالم ْوَقانَ     وادهــــــــا ف اهْ َــ ع َسِعْينـــرتــاَذاك مــــوهَ  -41

نَ ـــْخَياْر لِ     ه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ ــــــــــِــــ تـــــي نْ ــــــــــــــــَالمـــــــــــكِ  -42   ه ــــــــــــــــــِهمَّ ـــَرم والـــــحَ ـادم يف الـــبـْ

                                                           
  .قياسه: قيسانه، العادي مثين قد وهو قامة اإلنسان: قدين، السحاب املمطر: املزن - 1
   .النعاس وهنا تعين الذبول واخلمول: اهلمعه، الغنم: السعي - 2
  .سيف ملنادي معروف وهو مكان قرب قرية احلمراية إىل اجلنوب منها: املنادي، ربوة: علب - 3
   .مجع جحفة وهي اهلودج: جحاف - 4
   .قرية يف طريق بئر العاتر: بن قشه، الزوار الذين يزورون الضريح: الزيار - 5
   .موضع: شيباين - 6
   .مجع حوار وهو الفصيل: حريانه، موضعني  يف البادية: علب الطويل و مرقب العلوايت - 7
   .جزوا أصوافها: نقضو خرفانه، موضع: اميه يونس، الرواد املستكشف: روادهم - 8
   .موضعني: كرب جراده وطوجيني، احتشد: جّىب  - 9
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  اـــــــــانَ ـــطَ ـــخْ ــه يَ ـــركـــتُ ــــه نُ ــــَخَيانـوىل الـــــومُ   ه  ــــــوىل السِّماحه ُتُشكره ْبِين َعمَّ ـــومُ  -43

  هْ ــــــــــــــانــمَّ ـــى لَ ـــلـــي عــنِّ ــــْه هَ ــــظَ ــا َحافْ ــــويَ   ه  ــــأمحد بن سعود َجاب الكالم وَمتَّ  -44

  1يــاِيت َدامـــَواد عَ ــجع الـعلى ناس ن    ي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمـــــــــــــــْت كـــــــــــــــــبــــــجِ  -45

  هْ ــــــــــانـــما ُدخَّ ــيف السِّ  عـــڤَّـــطَ ــضرب يْ ـــيُ   ي  ـِقيَنه َحامــالْ ــْس طَ ـــمِّ ــحَ ـْن الـمْ ـــِنيـــمْ  -46

  

   12:2القصيدة رقم 

  .)م1949ولد سنة (للشاعر محمود بن عمار 

 3ــاهْ ْف ِمسَــــــــــــَشرِيوا ُمَذاْكرِة ــــَال تـَْنسُ   ــاهْ ــــــــِوْمتَشُّو يف اْرضَ   ــــهوا للـــــــَّـــــــــــــــــــنـَْوصِّيكم يَا َخاْوِيت تُوبُ  -1

قـْتُ   ياْن ْفِهْمُتونِـــــاْوِيت كَ نـَْوصِّيكم يَا خَ  -2  يــونــْل َما َذاِخْر يف اْذهُ نـَْعِطيكم َدلِي  ونِــــــــــــــيــــِوْلَيا َصدَّ

 4ـــاهْ َده وْجَفـــُمْنِقِضْني ْعَواْهَده بـُعْ ـال  ـــَداهْ ـْوَال ْتِسدُّو َمس  يـَداُروا من َلْسَواْو َال تـَْرُضوا بالدُّون -3

 ــحْ وْصِحيــْت ـــــــــْه ثَابِ نـُْنِطْق بِلِّي َعاْرفَ   من ُصْغرِي َفِصيـحْ   ـــــــحْ ي َنِصيـــِــــ نـَْوصِّيكم يَا َخاْوِيت رَان -4

 5ـــاهْ وا يف ِاْوطَـــــــــــِنْدبُ ِيْهِديَنا َماَداْمَنا   ا ِلْرَضـــــــــــــــــــاهْ ــــيِْلِهْمنَ   حْ يـعند اهللا ملِ  ِخريْ ـايلِّ ِدْل على ال -5

يْن ال  ـُروضْ مُّوا لِْفــِـــ نـَْوصِّيكم يَا َخاْوِيت ت -6  6وظْ ظُـْبطُو َخمُْلوْق من َجْريَه وحْ َال تْـغَ   وظْ َمِحُفــــوِالدِّ

                                                           
   .فاتك: دامي، شجاع: عايت - 1
م ، الشاعر محمود بن عمار أنموذجا، الغربة والحنين في الشعر الشعبي بمنطقة سوف ، حممد الصاحل بن محده - 2

  .134ص س،
  .كناية عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم: شريف امساه - 3
 .أفعال السوء: لسواو - 4
  .يف أرضه: يف اوطاه -  5
  .حتسدوا: تغبطو - 6
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  ِويلِّ عنده َمِقْدَره اُِفْك ع-7
َ
 1اهْ ـــَـ ڤـــيـَلْ َمْحَشْر ـِويلِّ تَارِْك َشْي ِيف ال  يـَْرَجــــــــــــاهْ ْر ــــوِالَقاصِ   ُروضْ ــغْ امل

 حه ِمدُّو لِيديــــــــــــــــنْ ـُروا الَفاتــــَوِقْت ليَـقْ   م لَْثِنيـــــــــــــنْ ـــــوَرضُّوهُ   ـو الَوالديننـَْوصِّيكم يَا َخاْوِيت ِطيُعــ-8

اَمــــــــــــــُـ ـڤ  ـنْ ــَمايْدرِيْه ْمِنيـالَواحد َيْسعى اخلري  -9  ه وبَابَـــــــــــــــــــــــــــاهْ ـــــْحَها ايلِّ طَاْع َواِلْدتَ ِـ ِيْرب  ـــــــــــه ِوْورَاهْ ـــــدَّ

ُهوا ْلُموَالكـــــــوانْ   مكِطيُعوا بَعَضا يَا َخاْوِيت  نـَْوصِّيكم-10  منـُْفوْسكم َهِذيَكه َمْغَداكوا واَذا ْتِبْعتُ   مِتبـْ

 2اهْ النَّاْر َيْصَهْدلَه يف ْعضَ  ِهبْ ـيـَْبَدا لَ   ا َداهْ ـــالَعاِصـــــــــــــــي يَ   ــمساب ْورَاكَالبُد من املوت واحل -11

 ــــمْ َبه بِالَفِرْض اِتِــــــــــــُموِمْن َواجْ ـْخَياْر ال  ه ِولـــــــــــــــــــَزمْ ـــــبِِنِصيحَ   ِعرِيف ايلِّ مثَْ ي بْ ِــ نـَْوصِّيكم يَا َخاْوت -12

 َحــــــــــــــــــاهْ ـعنده َدْرَجه َعاْلَيه والذَّنْب مْ   ْل ِلْميَـــــــــــــــــــــاهْ ــــِوْيَسبِّ   دَّمْ ـــالـِْع بِ ڤبِالضِّيْف ِويـْرَا من يـَْفرِحْ  -13

 َمـــــــــــْرُدودْ ـِفْظ الـــــاهللا اِمتْ باَالْعَماْل واللَّ   َمْجُهــــــــــودْ ـَهَذاك ال  ودْ ـبِعْرِيف املِيجُ نـَْوصِّيكم يَا َخاْوِيت -14

 3ـــاهْ ــْمنَــــــــْم ِـ ه اهللا اِتـحَ ـوانـُْتْم تـَْعطُو َفاتْ   نَا ُنْشِهْر ِبْسَمـــــــــــاهْ   ودْ ـــحمــَوَّاْل بن ُدوَمه مڤــــَمْرُحوْم ا -15

  

                                                           
  .احملتاج: املغروض - 1
  جسده : عضاه  - 2
  .هو اسم الشاعر حممود بن عمار، دومه نسبة لوالده دومي، ويتم تصغريها لتصبح دومه: بن دومة حممود - 3
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  :العريف بشعراء المدونة -2

  1 :09و  01التعريف بالشاعر الساسي حمادي صاحب القصيدتين رقم  -2-1

دود باحل م مبنطقة دوار املاء1930، ولد صيف بن علي محادي إبراهيمالساسي بن  هو

 من عرش املصاعبة، فرقة العزازلة براهيم هو أصيل منطقة النخلةإالشرقية لوادي سوف، ووالده 

احلدودي من  عائلة بدوية حمافظة احرتفت الفالحة وغراسة النخيل وتربية املواشي بالشريطمن 

أ الشاعر حياته النضالية باهتمامه الشديد باحلركة الوطنية، مث دب ، وقدبن قشة إىل بئر عوين

  ومسؤوال عن املواصالت واالتصالانضم إىل صفوف جبهة التحرير الوطين وجيشها مناضال

  .م20/02/1995: على وسام املقاومة بتاريخصل حتوقد 

اال ه الشيخ احلسني محادي، وكان منذ طفولته ميّ حفظ الشاعر القرآن الكرمي على يد عمّ 

كما كان من عشاق الشعر اجلاهلي وهذا ما اتضح جليا   ،اقهللشعر الشعيب حىت أصبح من عشّ 

  .الوطين والقومي العه الكبري ووعيه مبحيطه القريبوحي باطّ يف أشعاره اليت تُ 

شرت له جمموعة من ة أعمال لإلذاعة املسموعة واملرئية كما نُ م الشاعر عدّ وقد قدّ 

عالوة على مشاركته يف العديد من األمسيات الشعرية بالوادي واملركز  ،القصائد باجلرائد الوطنية

امللحون ببلدية  وكانت آخر مشاركة له باملنتدى األول للثقافة الشعبية والشعر ،اجلامعي بورقلة

 .م1996ديسمرب  29و  28: العقلة والية الوادي بتاريخ

ضا مبستشفى د الشاعر عدة وظائف بعد االستقالل، حيث عمل ممرّ يف اجلانب املهين تقلّ 

م إىل سنة 1979م، مث موظفا بشركة سونطراك من 1978م إىل سنة 1962الرباح من سنة 

م، وبعد إحالته على التقاعد عمل حارسا بدار الثقافة حممد األمني العمودي بالوادي إىل 1982

أن اشتد به املرض فلزم الفراش، لكن معاناته مع املرض استمرت إىل أن وافته املنّية يوم اجلمعة 

  .عاما 67م عن عمر ناهز 1997جويلية  25

                                                           
  .06ص م س، ،الساسي حمادي حياته ومختارات من أشعاره محادي حممد نافع، ي حممد الصاحل،بن عل: ينظر - 1
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  1 :02قم التعريف بالشاعر عباس بوشهوة صاحب القصيدة ر  -2-2

هو عباس بن بلقاسم من عمرية الشعابنية وهي أحد عماير عرش الربايع، ولد سنة 

، بدأ حياته فقريا يرعى الغنم )بلدية حساين عبد الكرمي بالوادي حاليا(دية البهيمة م ببل1918

عند املوالني مقابل أجر زهيد، لكن مهّته العالية جعلته شيئا فشيئا يصبح من كبار أصحاب 

  .املاشية يف البوادي الشرقية ملنطقة سوف

، فقد كان صوته يُسمع من ادية بصوته القوي وأدائه املتميزُعرف عباس بني جنوع الب

األسف مل تصلنا الكثري من  مع اس على األعراس ليستمعوا له، ولكنقبل النمسافات بعيدة فيُ 

تنم عن موهبة لة املأخذ، و على رقة الطبع وسهو أشعاره، لكن املقطوعات اليت وصلتنا تدل 

هم إىل شعره، عالوة ق املستمعني ويشدّ أصيلة، كما أنه يعتمد على عنصر السرد الذي يشوّ 

  .على اللغة الرقيقة العاطفية

  03:2بيكي صاحب القصيدة رقم التعريف بالشاعر أحمد اللْ  -2-3

هو أمحد بن بلقاسم بن لغريسي اجلامعي املعروف باسم اللبيكي، ولد بقرية النخلة سنه 

أنه ولد يف منطقة وادي ريغ وبالذات يف بلدة بورخيص حيث   يقال م، ويف رواية أخرى1873

  ر، وأنه جيء به وهو رضيع إىل سوفكان قومه أوالد جامع يقيمون خالل القرن التاسع عش

 غراسة النخيل يف بعض فرتات السنة حيث كانت متتهن ،ني قرية النخلةكانت أسرته تقيم ب

  .تقضي الفرتات األخرى يف الباديةبينما 

شعراء على غرار عمار بن معيزة ومحه هناك بعض الكان  من بني أبناء عمومة الشاعرو  

بلعايش والزاوي بلخضر السايح، وكان الشعر مقرونا عندهم باإلنشاد كما كانوا يتميزون بقوة 

الصوت وجودة اإلنشاد وغزارة الشعر، وهكذا نشأ الشاعر أمحد اللبيكي متأثرا �م يتعلم منهم 

                                                           
  .88، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب، : ينظر - 1
  .110،111نفسه، ص: ينظر - 2
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 يف غىنَّ شعاره انتشرت بكثرة وأصبحت تُ حىت أن العديد من أ ،نبغ فيهما إىل أن الشعر واإلنشاد

  .األعراس حىت بعد وفاته

كان الشاعر كغريه من أصحاب ذلك الزمن ميتلك النخيل يف أرياف النخلة والعقلة كما 

وكان يسافر من وقت آلخر إىل األراضي  ،ميتلك األغنام وبضعة رؤوس من اإلبل يف البادية

ع االستهالكية واستقر أواخر حياته يف النخلة إىل التونسية مع بين عمومته جللب بعض البضائ

  .م1955أن تويف فيها سنة 

  04:1التعريف بالشاعر الجيالني شوشاني صاحب القصيدة رقم  -2-4

هو اجليالين شوشاين حممد بن بكار بن بلقاسم وأمه الزهرة بنت مسعود، ولد سنة 

حياته حبفظ ما تيسر من القرآن الكرمي يف م بالرباح من فرقة الشواشني عرش الربايع، بدأ 1959

بعد أن بلغ سن الثامنة انتقل رفقة أهله أنه ه مل يستمر طويال يف ذلك، حيث املسجد، ولكنّ 

  وأجداده عي اليت ورثها عن آبائهإىل البادية الشرقية بالشريط احلدودي ليمتهن مهنة الرّ 

وعمره م 1984وبقي على هذه احلال إىل أن تزوج سنة ليمكث سنوات طويلة يف هذه املهنة 

  .إناث ، وله تسعة أوالد ستة ذكور وثالثسنة 25 أنذاك

م حينما 1994وبعد بلوغه سن الثالثني عاد للمدينة واشتغل عامال يوميا إىل غاية سنة 

  .م2012احلرس البلدي ليبقى يف هذه الوظيفة إىل غاية إحالته على املعاش سنة  ةفيظو بالتحق 

ة عوامل أوهلا استمد ثقافته من عدّ ن الشاعر فيمكن القول إأما خبصوص موهبته الشعرية 

م احلروف وفك اخلط ونال شهادة الثالثة ور من القرآن الكرمي، كما أنه تعلّ سّ مه لبعض التعلّ 

 هلة عندمفضَّ شعر والغناء البدوي هواية كبرية ابتدائي أثناء عمله يف احلرس البلدي، وكان ال

وحيفظها  �ا تغّىن أصبح يحيث كان منذ الصغر حيضر األعراس ويستمع بإنصات لألغاين اليت 

                                                           
1
مارس  18يوم االثنني  ،مبنزله بالبياضة والية الوادي، ونبذة عن حياته تسجيل أشعاره، الشاعر شوشاين حممد اجليالين - 

  ).مقابلة شخصية(، 2019
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وأول مرة كان  ، يف األعراسر األمر فأصبح يغينِّ دها يف خلواته، مث تطوّ يردّ على ظهر قلب و 

  .لشاعر الكبري إبراهيم بن مسينةلأشعار  ، حينما غّىن )12(ذلك يف سن الثانية عشر 

) 15(نظم الشعر عند اجليالين فقد كان ذلك حينما بلغ سن اخلامسة عشر  أما بداية

وكانت بدايته يف غرض الغزل الذي يتوافق مع سن املراهقة اليت كان فيها من جهة، وتأثره 

كانت ثانية، وأول قصيدة نظمها الشاعر   بأغاين األعراس اليت حفظ الكثري منها من جهة

  :ولكنها رحلت، فقالحتكي قصة إعجابه بأحد الفتيات 

َيابْ       ْر َــ َحاُشوْه ْوَجاْز من الب                    َرَحْل َجنَْعْه َصاِقْل لَنـْ

  َحطُّوا ِبْني َمْغِرْب ِوْغَيابْ       مِن الصَّْبَحة ْوُهْو ْمَبكِّرْ                  

  م2007ىل م إ1985سنة، من  25 ولكن الشاعر انقطع وابتعد عن ميدان الشعر حوايل

وأحيت هواية م، حيث هّيجت هذه احلادثة أحزانه 2007سنة مث رجع إليه مع وفاة الوالدة 

 عن عاطفته احلزينة، فكتب قصيدة ومل جيد سوى الشعر ليواسي به نفسه ويعّرب الشعر لديه، 

  :رثاء مطلعها

َها                   ِايلِّ َشاْف ِإمَّاْت اْلَواْلَدة ْوَجرَّْب فـُْرِقتـْ

  ا ــــهــــــتَ ـــــــوِبْ ــــــهُ ـــــــلْ ــــشَ ـــــــاْر بْ ــــــــــــنَ                     

َها                         ِاىلِّ َعنَّْك تِْبِكي َصاْدَقة تِْنزِْل َدْمِعتـْ

ولكنه وأصبح معروفا ومطلوبا بكثرة يف األعراس، وبعد ذلك توالت القصائد عند الشاعر 

وقد أبدع يف وصف حياة البادية واستذكارها والتعبري  أكثر على غرضي احلكمة والوصف، زركّ 

كما كانت له مشاركات عديدة يف املهرجانات الوطنية والدولية وتوّج   عن شوقه وحنينه إليها،

من اجلوائز حمليا ووطنيا ودوليا، وال يزال الشاعر إىل غاية كتابة هذه األسطر يتمتع  بالعديد

بصدد حتضري ت وحفالت األعراس، كما أنه نال قواه اجلسدية والعقلية ويشارك يف املهرجابكام

  .ى النور قريباديوانه الشعري الذي سري 
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  05:1التعريف بالشاعر إبراهيم بن سمينة صاحب القصيدة رقم  -2-5

هو إبراهيم بن علي بن عبد اهللا بن سامل بن مسينة من فرقة املصابيح عرش الربايع، وأمه 

فاطمة بنت احلاج علي بالرداد تنتسب إىل فرقة الرقيعات عرش الربايع، ولد إبراهيم بني عامي 

يف حي السماينة مشال بلدة البياضة والرواة جيمعون على أنه مات سنة  1865 – 1860

  .فيما بني الثمانني واخلمسة ومثانني عاما روعمَّ  م1945

يف حفالت  دوي جل ثقافته الغناء والشعر حفظا وإنشاداب نشأ الشاعر يف جمتمع

  .عرف لقومه املصابيح شعراء كبار، ومع هذا نبغ إبراهيم يف الشعراألعراس، ومل يُ 

حيث  الرقيعية،ويقال أن معظم أشعار إبراهيم قاهلا يف امرأة تسمى مسعوده بنت قويدر 

  .يقال أنه رآها ترقص رقصة النخ فعشقها وقال فيها قصائد كثرية قبل أن يتزوجها

  2 :06التعريف بالشاعرة حدي الزرقي صاحبة القصيدة رقم   - 6 -2

والدها يسمى الشيخ نصيب وهي  م،1890ولدت الشاعرة حدي الزرقي يف الدبيلة سنة 

من نسل الويل الصاحل سيدي على بن خزان، انتقلت من مسقط رأسها إىل مدينة نفطة باجلريد 

 عشر سنوات آنذاكالتونسي بعد أن أهداها والدها للشيخ سيدي محد معاد التابعي وعمرها 

منه، وبعد  رغمت على الزواجوتزوجت من راع مسن وهو أحد خادمي الزاوية وكانت قد أُ 

 بني العشرين واخلمسة وعشرين عاماطالقها منه عادت إىل الدبيلة وعمرها على األرجح 

  .م1949 أشعارها، وتوفيت سنة وكانت الشاعرة تنتدب إىل األعراس لتغينِّ 

وقد كانت الشاعرة على دراية كبرية بالشعر الشعيب وأبرز الشعراء واملغنني املعروفني مبنطقة 

ذكرته يف بعض قصائدها اليت جند أ�ا غرار بن ناوي الشاعر واملؤدي، حيث  وادي سوف على

  .نظمتها

                                                           
  .90،91ص، م س، أعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب، : ينظر -  1

  .38، صنفسه: ينظر - 2
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  1 :07التعريف بالشاعر عبد الرزاق شوشاني صاحب القصيدة رقم  - 7 -2

هو عبد الرزاق شوشاين حممد بن سعد بن صاحل بن عثمان من عائلة الشواشني عرش 

من عائلة بدوية، وقد بدأ الشاعر حياته يف مهنة  م بالرباح والية الوادي،1936الربايع، ولد سنة 

الرعي اليت ورثها عن أجداده، وبعد أن شهدت البوادي جفافا وقحطا اضطر عبد الرزاق على 

غرار العديد من أهل البدو إىل النزوح إىل املناطق العمرانية ليستقر مبدينة الرباح بداية 

  .نيناتاالثم

الرباح فانتقل لليبيا طالبا للرزق، حيث عمل هناك راعيا طل به البقاء يف لكن الشاعر مل يُ 

للغنم، وظل يرتدد بني الرباح وليبيا حىت بداية التسعينات حني اختار املكوث بدائرة الطالب 

  .العريب لإلقامة فيها

حيث كان عمه شاعرا وأيضا  صقل موهبته الشعريةقد كان للوسط العائلي دور كبري يف و 

خااله كانا شاعرين، دون أن ننسى صهره البشري بن داسي الذي كان شاعرا ه صاحل وكذا جدّ 

  .باملنطقة متميزا

د األغاين يف را منذ مرحلة الطفولة، حيث كان يردّ الشاعر نشاطه الشعري مبكِّ  بدأوقد 

شتهر يف مرحلة شبابه بصوته اجليد يف أداء الطبوع الغنائية البدوية على اختالف األفراح، كما اُ 

اعها، وبعدها بدأ يف نظم قصائده اليت غلب عليها الطابع الوطين املواكب للتطورات أنو 

السياسية للبالد، وأهم ما متيز به الشاعر عبد الرزاق هو القدرة الكبرية على ارجتال الشعر يف 

  .العديد من املواقف

ل ويف أيامه األخرية عاش الشاعر عبد الرزاق شوشاين حياة صعبة حني ضاقت به سب

: العيش وتقدم به السن، لكنه ظل صابرا حمتسبا إىل أن وافته املنية بدائرة الطالب العريب بتاريخ

  .م2004نوفمرب  13

                                                           
 .13-07، م س، صالرزاق شوشاني شاعر الوطن والباديةعبد بن علي حممد الصاحل، : ينظر - 1
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  08:1التعريف بالشاعر علي عناد صاحب القصيدة رقم  - 8 -2

م حبي سيدي علي 1928ولد سنة  عناد، هو علي بن الطاهر بن حممد بن عبد القادر

نشأ وترىب وترعرع هناك، كما بدأ حفظ القرآن الكرمي يف مسقط رأسه دربال بالرباح، حيث 

ّما انتقل هناك، وحينما بلغ الرابعة عشر ـليكمل حفظه بتونس على يد إبراهيم بن محادي ل

غراسة بوالية الوادي ليمتهنوا  انتقل رفقة أهله إىل منطقة بلغيث غرب بلدية اميه ونسه) 14(

  .النخيل والعمل الفالحي

ليعمل رفقة والده م إىل الرديف بتونس 1950انتقل الشاعر علي عناد سنة وبعد ذلك 

م إىل بلغيث بعد أن فقد والده 1953ملدة سنتني ونصف تقريبا يف أحد املناجم، مث عاد سنة 

  بنه الوحيد ليواصل العمل الفالحيالبصر وأراد أن يقضي بقية أيامه هناك رفقة زوجته وا

، حيث  م، وقد كان الشاعر وحيد والده1970م مث تويف والده سنة 1956 توفيت والدته سنة

  .التحريرية املباركة ستشهد يف الثورةله أخ واحد اُ  كان

تم فانتقل إىل قرية احلمادين ببلدية املقرن ليعمل بعد وفاة والده شعر علي بالوحدة واليُ 

لعمل الفالحي وهذه املرة يف قرية ما للقرآن ملدة أربعة سنوات، مث عاد لإماما ملدة سنة ومعلّ 

عشرة أوالد زق بة مرات ورُ احلمادين حيث امتلك جمموعة من النخيل، وقد تزوج الشاعر عدّ 

  .بنات، لكن الذكور اختطف منهم املوت مخسة وستّ  رذكو 

هلا القرآن الكرمي الذي حفظه كامال، وثانيها استمد الشاعر ثقافته من عدة منابع أوّ 

د نشاطاته دة يف أطراف منطقة سوف من الرباح إىل بلغيث إىل احلمادين وتعدّ رحالته املتعدّ 

  ملته لتونس وعمله هناك يف املناجبني الفالحة والتعليم القرآين واإلمامة، دون أن ننسى رح

  .وقد كان أبوه الطاهر شاعر كبريا وهو ما جعله يتعلق بالشعر الشعيب

                                                           
  .21- 9، م س، صمن روائع الشاعر الشعبي علي عنادبن علي حممد الصاحل، : ينظر- 1
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ألوىل حني رحل للرديف للعمل هناك وهي نظم الشاعر قصيدته ا م1950يف صيف سنة 

قصيدة غزلية يذكر فيها شوقه وحنينه، مث بعدها توالت القصائد لينبغ الشاعر يف نظم الشعر 

الشعيب ويصبح بذلك واحدا من عمالقة الشعر الشعيب مبنطقة سوف لكل األوقات، ومن 

ائزه اليت تواصلت عرب ستني صي مشاركات الشاعر الوطنية والدولية وتكرمياته وجو عب أن حنُ الصّ 

سنة، وقد أسهمت إذاعة الوادي يف التعريف بالشاعر ونشر قصائده، والشاعر علي عناد ) 60(

  .القعود يف الفراش املرض ألزمهاليزال على قيد احلياة بقرية احلمادين بلدية املقرن حيث 

  1 :12و  10التعريف بالشاعر محمود بن عمار صاحب القصيدتين رقم  - 9 -2

هـــو حممـــود بـــن عمـــار بـــن دوّمي بـــن عّمـــار ولـــد بالباديـــة يف صـــحراء ســـوف اجلنوبيـــة ســـنة 

أبــوه دوّمي بــن عمــار وأّمــه ، 1579: م وُســّجل بــدفاتر احلالــة املدنيــة لبلديــة الربــاح حتــت رقــم1949

 لقبائل الـيت تنتمـي لعـرش الرّبـايعوهي أحد ا" لّفايز " ينحدر من قبيلة ، هنّية بنت عمر بن عمر

  .وللشاعر أخ واحد ذكر وأربع أخوات، ذا العرش الذي برز فيه العديد من الشعراء الشعبينيه

ويعـود سـبب هـذه التسـمية هـي أّن جّدتـه " ــه ڤولد احملرو"اشتهر الشاعر بكنية : كنيته -

عنــدما كانــت صــغرية ســقطت يف موقــد النــار فاحرتقــت أصــابعها مــن " منّــه دوبّــات "مــن والــده 

مث انتقلــت التســمية البنهــا دوّمي وصــوال إىل حفيــدها  الشــاعر ، فُلّقبــت باحملروقــة يــدها اليســرى  

  :  وقد ذكر هذه الكنية يف شعره فيقول، "ــه ڤولد احملرو" فأصبح يُلقب ب ، "حممود"

  هــــــــــــــــَـ ڤَعاِدْت ِمَفاْصَله َمْطُلو    هــــــــــــــــَـ ڤايلِّ َكاْن ِاُرْد اْلَمْسُيو 

  َدافْ ــــــــَخاِيْف يِْنِدْل ِكي اْلِمنْ     هـــــــــــَـ ڤـَه ُدوڤِميِْشي ِحيِْيب ُدو

  ـــافْ ـــــــــــــــــــــــبَِعْد َما َجرَّْب وَشـ    هــــــــَـ ڤِمْش َغاِلْط ِوِلْد اْلَمْحُرو

                                                           
الغربة والحنين في الشعر الشعبي بمنطقة سوف، الشاعر محمود بن عمار بن محده حممد الصاحل، :ينظر - 1

  .59- 56، م س، صأنموذجا
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تعّلــم بعــض أجبــديات اللغــة العربيــة عــن ، عنــدما كــان الشــاعر راعيــا يف الباديــة: تعليمــه -

والــذي كــان يتنقــل يف الباديــة مــن جنــع آلخــر ، "احلــاج ســامل مــرغين " طريــق رجــل مــتعّلم يســّمى 

فكـان ميكـث أيـام ، لتعليم األطفال مقابل بعض املئونة الـيت يعطو�ـا لـه مـن حليـب ومسـن وغريهـا

يجتمع عنده األطفال يف حلقة ويبدأ بتعليمهم وتلقينهم احلروف العربية نطقا عند أهل الشاعر ف

مث بــدأ حبفـظ مـا تيّســر ، ومـن هنـا متّكــن شـاعرنا مـن القـراءة والكتابــة ولـو بالقـدر البسـيط، وكتابـة

  . من القرآن الكرمي 

الّتنقـل يف ممّا جعلـه كثـري ، بدأ الشاعر حياته مبهنة الّرعي اليت ورثها عن أجداده: حياته -

مث رحـل رفقـة أهلـه ، وبقي يف هذه املهنة مّدة طويلة قاربت العشـرين عامـا، أرجاء البادية اجلنوبية

لينتقـل بعـدها للعمـل بسـتاين يف اجلزائـر العاصـمة وبالضـبط ، ليستقروا بقرية اخلبنة ببلديـة النخلـة 

مث عـاد لقريـة اخلبنـة وتوّجـه بعـدها إىل ليبيـا للعمـل ، م1984يف بلدية األبيار ملّدة عام واحـد سـنة 

مث عـاد ، هناك يف مهنة الرعي ملدة ثالث سنوات وكانـت هـذه هجرتـه األوىل إىل األراضـي الليبيـة

" قـارة كرميـة"لقرية اخلبنة ليتوّجه بعدها لوالية ورقله للعمل هناك يف أحد املقاوالت مبكان يسّمى 

  .سنوات مبنطقة الروسيات ملدة ثالث

مث عمل ببلديـة حاسـي مسـعود ، مث عمل بعدها بشركة وطنية باملخادمه ملدة أربع سنوات 

مث عـاد بعـدها لقريـة اخلبنـة لينتقـل بعـدها للعمـل يف ليبيـا راعيـا لألغنـام ، حارسا ملدة أربع سنوات

حيـــث وهــي الفـــرتة الـــيت شــهدت إحساســـه بالغربـــة واحلنــني إىل أهلـــه وقريتـــه ، ملــدة مثانيـــة ســـنوات

ليعـود بعـدها ويسـتقر بقريـة ، أبلغنـا بأنـه كـان ميكـث حـوايل تسـعة أشـهر كاملـة ال يـرى فيهـا أهلـه

م إىل يومنـا هـذا، وقـد 2005اخلبنة ويعمـل حارسـا يف مسـتودع ألحـد اخلـواص ببلديـة النخلـة مـن 

عــــرف الشــــاعر اضــــطرابا كبــــريا وعــــدم اســــتقرار يف حياتــــه املهنيــــة ممّــــا جعلــــه يعــــيش جمموعــــة مــــن 

  .جارب ساعدته يف إبراز جتربته الشعرية الت

ونفـس الشـيء ، كّنا قد عرفنا بأّن الشاعر عرف اضطرابا كبريا يف حياتـه املهنيـة: زواجه -

كـــان زواجـــه األول مـــن ابنـــة عّمـــه ، حيـــث تـــزوج أربـــع مـــرّات ، تقريبـــا عرفـــه يف جتاربـــه مـــع الـــزواج
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ه مل يُــرزق منهــا بولــد فطّلقهــا بعــد لكّنــ، عامــا 18م وعمــره آنــذاك مل يتعــد  1967ســنة " فجــره "

والـيت ُرزق منهـا بولـد ذكـر لكنّـه مل يُعّمـر " منصـورة " مث تزوج ثانيـة مـن ، أربع سنوات من الزواج

وبعـــد مشـــاكل بينهـــا وبـــني والديـــه اضـــطر لتســـرحيها رفقـــة ابنهـــا رغـــم حبّـــه الشـــديد هلمـــا ، طـــويال

" مث تـزوج للمـرّة الثالثـة مـن ، قصـائده  وقـد ذكـر هـذه الواقعـة يف أحـد، فطّلقها بعد أربـع سـنوات

ولـه منهـا " ربـح " فتزوج مرّة رابعـة مـن ، اليت عاشت معه ثالث سنوات قبل أن يطّلقها" مباركة 

 فاطمــة وهنيّــة ونعيمــة : نــاث وهــّن وثــالث إ، دوّمي وملــني ومنصــور : ثالثــة ذكــور وهــم، ســتة أوالد

وقـد ذكـر أمسـاء أبنائـه يف شـعره ، ىل يومنا هـذا وكّلهم مذكورون يف قصائده  وبقيت معه زوجته إ

  : حيث يقول 

  مْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ شَ غْ  يفْ نِ  عَ يبِّ رَ تْـ مِ  نيْ مِ لَ وْ      مْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ وَ دْ  رْ ــــــــــــــبَ  دْ ـــــــــــــــعِ بْ   

  اينـــــــــــــسَ  لْ ه ِيف تَ رْ كِ  ذِ يلِّ ه اِ تَ وْ خِ اِ  ريْ غِ صِ     مْ ـــــــــــــــــيِّ  رَ يِيب لِ ْــ ڤ هْ شَ حْ ن وِ مِ  ورْ صُ نْ مَ وْ 

  يــــــــــاننَّ ا هَ ب مَ لِ َــ ڤـالْ ي وِ رِ اطْ خَ  بْ غَ شِ     مْ ــــــــــــــــيِّ تَـ وع اِ ـــــــنُ  يهْ بِ  رْ كِ ــــــــــفْ نِ   اتْ بَ نْـ وِ 

  :نفس القصيدة مث يقول يف

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــميَ وِ حْ التِّ  ةْ ينِ ه زِ ِنيَّ هَ وْ  يَّ ــــــــــهِ     هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمَ اطِ ا  فَ هَ رْ ــــــــــبَ  دْ ـــــــــــــــــــــــعِ بْ   

  يــــــــــــــــــــــــــــــانرَ يَـ  نْ مِ  اشْ  َمثَّ ْين لَ أْ سِ يَ  شْ بِ     ةـــــــــــــــيمَ عِ ي نَ لِ عَ  نْ ادَ نَ  نْ شَ حْ اوَ ي تْـ كِ ْو 

  يـــــــاندَ ْــ ڤـن فَ مِ  تْ وَال زُ عْ مَ  اسْ ـــــــالنَّ ـــــــعَ     هــــــــــيمَ مِ  لْ ِيف  نْ هِ امْ ه  وُ ثَ َال ـــــــــــالثِّ   نَّ هِ 

حيث أقام ، ومكث فيها سنتنيم 1990كان الشاعر قد زار ليبيا سنة : غربته في ليبيا -

وبعـد تسـرحيه مـن العمـل ببلديـة ، عالقات جّيدة مع أصحاب األغنـام الـذين عمـل عنـدهم راعيـا

فراودتـــه فكـــرة ، حاســـي مســـعود عـــاد لقريتـــه وســـعى جاهـــدا للحصـــول علـــى العمـــل دون جـــدوى

غنام ُمتنقال بني وبدأ العمل راعيا لأل" تيجي " فاجته حنوها قاصدا ، العودة إىل ليبيا للعمل هناك

  .بين وليد وطرابلس وغريها، جمابره ، احلرابة ، نالوت ، أصحاب األغنام من تيجي إىل الّرويس 
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عمر بن ، حممد اللوزي: تأثر الشاعر منذ صغره مبجموعة من الشعراء أبرزهم: رهــــــــــشع -

مقرّبة بالشـاعرين حممـد كما كانت له عالقة ، وكان حيفظ هلم، عمر ملّرتب وعبد الرزاق شوشاين

غـــري أنّـــه مل يكـــن يكتـــب ســـوى بعـــض ، وبـــدأ يـــتعّلم الشـــعر منـــذ صـــغره، الفـــازع وعلـــي عجيبـــه

وأّول قصيدة نظمها الشـاعر كانـت بعـد طالقـه ، املقطوعات اليت ال تتعّدى ثالثة أو أربعة أبيات

اكل بينهـا وبـني واليت كان قد أجنب منها ولدا ذكرا ولكن وقعت مش، من زوجته الثانية  منصورة

  :يقول، والديه فاضطُّر لطالقها مع أنّه كان حيّبها

  دِّيـــــــــــــــــــوُموَالْك َصاِبْر والوَِجْع ْمكَ     دِّيـــــــــــــــــــْن َماَذا َتِشْبِحي ِوتْـعَ ــــــــا ِعييَ 

  هـــــــــــــــه الشُّْغَاللَ رَ وُكْل يُوْم َتْظَهْر َصايْـ     ــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــِذي  َحالَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ  

الَــــــــــــْن َهالنِّسْ ـــــــــــَمابِي   دِّيـــــــــــــوالَّ نـَْهـــــْڤ ــــــــــَدبـُْرو َعَليَّا ْنِضي    ــهــــــــــــــــــــــَواْن والرَّجَّ

  اِودِّيــــــــــــــــــــــــــــــوِهي َغاْلَيه وَما َهايـَْنه يَ     هـــــــــــــــــــــَبالَ ْڤالَواْلِديْن ُشْرطُو بِالطَِّالْڤ 

  :مث يقول يف نفس القصيدة

َهنَّــــــــــــــــــــ اــــــــــــــــــــَِلْب مَ ڤــــــــــــــالـ     هــْوطُوْل املَِدى َمْشُغوْل ُفوْڤ الظَّنَّ     ىــــــــــــــــــيِتـْ

ـــــــــــــوإْبِليْس بِالتِّْخِميْم زَاِيْد َعنَّــــ   ـــــِديــــــــــــُكِثْر الَقَلْق ْوَشِغْبِيت ِمن ِولْــــــ    ـــهــــــــــــ

  ـــــــدِّيـــــــــــــــــولِْلِغْري ِيف تِْربَايـَْته ِمْتَجــــــــــــــ    ــهــــــــــــــــــــــــــــَفْصِل املَِناْم نـَْباْت َحاِيْر ِمنَّـــ

  حيث توالت بعدها القصائد ، شاعر وكانت هذه القصيدة هي االنطالقة الفعلية لل

وعند اغرتابه يف ليبيا وشعوره ، وكل قصائده تقريبا مستوحاة من جتارب عاشها فعال يف احلياة 

  . أهله وقريته نظم جمموعه من القصائد يف هذا الغرضباحلنني إىل 

ن إلقاء الشعر وقد كان الشاعر ُحمتّكا بالشاعر علي عجيبة حيث كان جيالسه ويتبادال

بينهما ويُنّقحانه، والشاعر ال يزال على قيد احلياة ولكنه ابتعد قليال على نظم الشعر، مع أنه 

   .غالبا ما يقوم برتديد أشعاره
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 1 :11التعريف بالشاعر أحمد بن سعود صاحب القصيدة رقم  -10 -2

هو أمحد بن سعود من أوالد بن دومي فرع من قبائل الربايع، ولد بدوار املاء أوائل القرن 

العشرين، وقد أمضى طفولته وشبابه يف البوادي الشرقية املتامخة للحدود اجلزائرية التونسية، وكان 

  قام ببلدة البياضة والية الواديوادي، إىل أن استقر به املينزل يف القرى الواقعة جنوب ال

وعندما أحس بدنو أجله طلب إعادته إىل املناطق الشرقية إىل أن وافته املنية يف بلدة الطالب 

  .م1982سنة ) بوعروة(العريب 

وامتاز الشاعر أمحد بن سعود بغرض الوصف، حيث كان يصف مظاهر الطبيعة يف 

يامها وصفا رائعا ودقيقا، كما وصف احلياة البدوية يف النجع وتنقله من مكان البادية يف أزهى أ

  .آلخر حبثا عن املاء والكأل

 

  

   

                                                           
  .93، م س، صأعالم الشعر الملحون بمنطقة سوفأمحد زغب،  - 1
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  :إضاءات حول منطقة وادي سوف  - 3

تقع منطقة وادي سوف يف اجلنوب الشرقي للجزائر وترتبّع على مساحة معتربة يسودها 

 الالماديشعيب كبري يتنوع بني املادي و وللمنطقة تراث ، الفالحي املقرون برتبية املواشي الطابع

 ربز مالمح الشخصية السوفيةويف ويُ معماري متمّيز يعكس الفكر اإلنساين للرجل السوتراث 

واليت تُعرف بطابعها العمراين الفريد الذي متّيزه ، من اهلوية القومية للمنطقة اجزءً  لوهو ما يشكّ 

املستكشفة وهو ما جعل ، وتزيّنها يف صورة مجالية ممتعة القباب اجلبسية اليت تعلوا األسقف

وهذه ، "مدينة األلف قبة وقبة " ة اسم قتطلق على املنط ايزابيل ابرهاردتوالكاتبة السويسرية 

  .ا مع عنوان كتاب ألف ليلة وليلةالتسمية تتناص لفظ

   :التسميــــة -

غري أن أغلبها ، واختلفت لدى الكثري من املؤرخني تعددت معاين تسمية وادي سوف

 ومع الزمن جّف ذلك املاء، لواٍد كان جيري باملاء « أمجعت على أن التسمية أطلقت نسبةً 

ونتيجة الضمحال الغابات واألشجار ، متداوال على ألسنة سكان املنطقة وبقي مكان الوادي

 )سوف(عليها سكان املنطقة  ثبان يُطلقُ بتلك اجلهة نزحت إليها الرمال وغطّتها وتشّكلت ك

  .1»وادي سوف : افة الكلمة األوىل للثانية أصبحتومع إض

  : الموقــــــع -

تقع م 1984عن التقسيم اإلداري لسنة وادي سوف املعروفة حاليا بوالية الوادي انبثقت 

مشاال  34و  31:تنحصر مابني دائريت العرض، الية الشرقية من اجلنوب اجلزائرييف اجلهة الشم

وما بني ، إىل غدامس جنوبا) احلدود الشمالية(كلم من منطقة اسطيل   620على امتداد حنو 

                                                           
، دت، دطالوادي، اجلزائر، ، مطبعة النخلة، شهداء الثورة التحريرية بمنطقة سوف ،اجليالين العوامر ،سعد العمامرة - 1

 .12 ،11ص
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احلدود مع دولة  ريغ غربا إىلكلم من منطقة وادي 160شرقا على مسافة  8و 6: ولخطي ط

  .1تونس شرقا

: وغربا، بسة وخنشلة وبسكرة ودائرة املغريوالية ت: من الشمال «وحيّد منطقة سوف 

امس وما واالمها من واحات طرابلس وغد: وجنوبا وجامعة ومتاسني من والية ورقلة، تقرت

  . 2»ونفطة ونفزاوة بالقطر التونسي  ي وتوزرواليات قبلّ : الشرقومن ، القطر اللييب

  :عمرانيا سوف وادي -

العمران  ولقد مّيز بني، 3»العمران هو ضرورة االجتماع اإلنساين  «يرى ابن خلدون أن 

دو أصل الب وقد اعتربَ ، ن العمران البشري أسبق يف الظهورويرى أ، البشري والعمران املادي

فقد  ، لوقد ينطبق هذا الكالم على سكان منطقة سوف األوائ ،وسابق عليها املدن واحلضر

  .يئة اجلغرافية والظروف التارخييةكان منط عمار�م خاليا من مظاهر الرتف نظرا للب

فقد جاءت منطقة سوف يف األطراف الشمالية من الصحراء الكربى لتكون ملجأً 

ث حي، "تاريخ العدواين " يف كتابه   العدوانيمحمد يا ومذهبيا مناسبا وهذا ما أكده  سياس

ن دور املنفى كان السبب األول يف إفيمكننا القول ، 4»عليكم بسوف فهي أم اهلاربة  «: يقول

خذ ومل تـُتّ ، تأّخرت حركة العمران يف املنطقة وقد، راكتشاف املنطقة يف العصر اإلسالمي املبكّ 

ر نسبيا تعرف نشأة احلواضر العمرانية إال يف وقت متأخّ  ومل، ين �اوما كعاصمة رغم كثرة املارِّ ي

أما سوف فلم يكن فيها ساكن حليف وال سّيد  «: العدوانيحيث يقول ، من العصر الوسيط

                                                           
 .7ص، دت، دط، اجلزائر، الوادي، مطبعة مزوار، عمارة مدينة قمار بمنطقة سوفحسونة عبد العزيز، : ينظر - 1
، دط، ر اهلدى للطباعة والنشر والتوزيعدا، الدر الموصوف في تاريخ الصحراء وسوف، أمحد بن الطاهر منصوري - 2

 .23ص، 1ج، دت
 .50ص، م س، المقدمة ، بن خلدون - 3
، م1996، 1ط، لبنان، بريوت، ميدار الغرب اإلسال، أبو القاسم سعد اهللا: تح، تاريخ العدواني، حممد العدواين - 4

  .117ص
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حيث  هذا الرأي يف القرن اخلامس هجريالبكري  أبو عبيد ويؤكد، 1»ئاب بل كانت براح للذ

إمنا هي رمال وأرضون ... حيوان إال الفنك عرف وراء قسطيلية عمران وال ال يُ  «: يقول

وا األزواد وذهبوا يف تلك وهم خيربون أن أقواما أرادوا معرفة ما وراء بالدهم فاستعدّ ، سواحة

العمران ثبت أن هذه اآلراء تُ ، 2»ران وهلك أكثرهم يف تلك الرمال الرمال أيّاما فلم يروا أثرا لعم

 كانوا يسكنون يف زراريب) سوف(أهل هذه البالد  «حيث أن ، تأخر كثريا يف منطقة سوف

  ر البناء باحلجارة حىت ذلك العهدويف هذا إشارة واضحة إىل عدم انتشا، 3»من جريد النخل 

  .ضر األوىل يف سوف على شكل غدائروقد نشأت احلوا

  : على النحو التايلوقد كانت هذه الغدائر 

  . ار وتاغزوتنشأت يف بلدات الزقم وقم: الغديرة األوىل -

  .نشأت يف بلدة كوينني : الغديرة الثانية -

  .4بت النواة األوىل ملدينة الوادي شكلت منطقة تكس: الغديرة الثالثة -

  :اجغرافيوادي سوف  -

يغلب عليها طابع ، الشمايل من العرق الشرقي الكبري تقع منطقة سوف يف الطرف

وال نكاد جند فيها من ، سطح البحرم فوق 80ر متوسط ارتفاعها بنحو االنبساط ويقدّ 

  : أكثر من مظهرين بارزين مهاالتضاريس 

وهي عموما قليلة االرتفاع ما ، ملية اليت حتيط بكل مدن وقرى سوفالكثبان الر  - 1

م 100عدا اجلهة اجلنوبية على طريق القوافل املؤدي إىل غدامس الليبية حيث يزيد ارتفاعها عن 
                                                           

  .82، م س، صمحمد العدواني، تاريخ العدواين  - 1
  . 39ص ، دت، دط، العراق، بغداد، مطبعة املثىن، الُمغرب في ذكر بالد إفريقية والمغرب ،أبو عبيد البكري - 2
، اجلزائر، والتوزيعالوطنية للنشر الشركة  ،الجزائر من خالل رحالت المغاربة في العهد العثماني ،موالي بلحميسي - 3

 .82ص ،م1981، 2ط
 .27ص، م س، عمارة مدينة قمار بمنطقة سوف، حسونة عبد العزيز: ينظر - 4
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 لم جنوب قرية اعميشك2م على بعد حنو 127 صل إحداها إىليو ، أو أكثر عن سطح البحر

  .ويعرف هذا النوع بالغرود

  طقة سوف أخفض املناطق يف اجلزائرحيث تعترب من، الشطوط واملنخفضات – 2

هذا األخري ينخفض ، منها حيث جند شطوط ملغيغ ومروان ويظهر ذلك يف اجلهة الشمالية

يف ) احلمادات(مشاهدة بعض اهلضاب الصخرية كن كما مي، م عن سطح البحر36حوايل 

  .1)الزيبان(حنو بسكرة  اجلهة الشمالية لسوف خاصة يف الطريق

كما تشتهر املنطقة ، حلرارة صيفا وشديد الربودة شتاءاأما اجلو يف سوف فهو شديد ا

با ما وغال، ي رياح حارّة حمرقة يف غاية الشدةوه، 2ريح السموم: �بوب ثالثة رياح خالل السنة

وريح ، وغالبا ما �ّب يف فصل الربيع، بحراليت تأيت من جهة ال، 3باحوريح الصّ ، �ب صيفا

فهي ، كلم يف الساعة  16و  13واليت ترتاوح سرعتها بني ، عرف حمليا بالظهراويلغريب اليت تُ ا

الشتاء ويف فصل ، وقد تأخذ االجتاه الشمايل الغريب، ات سرعة كبرية �ب يف فصل الربيعذ

وقد تكون مصحوبة بأمطار ، غيطان بالرمللة باألتربة تعمل على دفن العادة ما تكون حممّ 

  .ف رعديةوعواص

   :اتاريخيوادي سوف  -

بالرببر  ابدءً ، عليها العديد من احلضارات والدولمن املالحظ أن وادي سوف تعاقبت 

الذي مكث بأرض سوف يف عدة  والكنعانيني والفينيقيني مث اإلغريق فاالحتالل الروماين

ل أهل املنطقة وبعد تعاقب هذه الدول جاء الفتح اإلسالمي ودخو ، دالمث جاء الون، مناطق

ع اهلالليون يف وادي وبعد أن وصلت احلمالت اهلاللية لشمال أفريقيا توزّ ، يف الدين اإلسالمي

                                                           
 .9،10ص، م س،  عمارة مدينة قمار بمنطقة سوف، حسونة عبد العزيز - 1
  .تعرف عند أهل سوف بالشهيلي: ريح السموم - 2
من منطقة خليج أي ، تعرف عند أهل سوف بالبحري نسبة لقدومها من جهة البحر املتوسط شرقا : ريح الصباح - 3

  .قابس يف دولة تونس
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مث نزول عدوان ، اللومل يدخلوا املنطقة مع بين ه ر بنو سليم يف طرابلسسوف بينما تأخّ 

وبعد سقوطها جاء االحتالل الفرنسي للجزائر ، الدولة العثمانيةمث جاءت ، وطرود بالوادي

مالت واجلدير بالذكر أن منطقة سوف مل ختضع لالحتالل رغم احل، م1830الذي كان سنة 

  .1م1854الفرنسية إال يف سنة 

سوف هي الدبيلة مث تاغزوت  أول منطقة دخلت منها القوات الفرنسية ملنطقة «كانت و 

  .2»م 1854ديسمرب  14فكوينني ومنها إىل عاصمة وادي سوف يف حدود 

  :الشعر والتراث الشفوي بمنطقة سوف -

ى �ا ظّم على املكانة العالية الذي حيتزخر منطقة وادي سوف مبوروث شفاهي كبري ينُ 

 ويعترب الشعر الشعيب من بني الفنون الشعبية ،الشفاهي وسط اجلماعة الشعبيةالشعيب الرتاث 

 ضوعاتّنتاج وتنّوعا ملحوظا يف املو غزارة كبرية يف الحيث عرف  ،نطقةاملباألكثر رواجا 

تماما كبريين يف األوساط واألغراض، وانتشارا واسعا من حيث التداول الشفاهي، ورواجا واه

ا وحديثا وأثروا الساحة الشعرية بنتاج غزير وقد برز العديد من الشعراء الشعبيني قدمي ،الشعبية

  .ومتنوّع، وقد أسهم الباحثون يف التعريف �م

لوثيق بني وقد كان للمكان دالالت كبرية يف الشعر الشعيب مبنطقة سوف نظرا لالرتباط ا

البادية هي الفضاء الّرحب  وتعترب، شديد التعّلق بأرضه ومبكّونا�ا فهو، اإلنسان السويف وبيئته

زاز الشاعر السويف حيث جند هذا يتجّلى من خالل الشعر الشفاهي عن طريق اعت، للعيش

وبطبيعة احلال وعند مغادرة املكان للتنّقل ملكان آخر فإّن هذا الرحيل سيخّلف وراءه ، بالبادية

رور عليه تراوده األشواق عند عودته له أو املو  ،حنينا كبريا إىل تلك األيام اليت قضاها هناك

 .سانية تعيدنا إىل تذكر املاضيفاحلنني عاطفة إن، يام اجلميلة اليت عاشها يف رحابهويتذكر األ

                                                           
 .25ص، م س، شهداء الثورة التحريرية بمنطقة سوف، اجليالين العوامر ،سعد العمامرة: ينظر - 1
، م2005، دطاجلزائر، ، دار هومة، م 1934 – 1837االحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرية ، إبراهيم مياسي - 2

 .184ص
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  جماليات الخطاب الشعري الشعبي الجزائري في ضوء المنهج األسلوبي

  سوفوادي  منطقةمدونة مختارة من 

  :صــملخ

الشعيب إن غاية هذه الدراسة الكشف عن اجلماليات اليت حيملها اخلطاب الشعري        

وذلك يف ضوء املنهج األسلويب، وقد كانت العّينة مدّونة من منطقة وادي سوف، ومما  اجلزائري

ال شك فيه أن املنهج األسلويب يسعى يف األساس إىل الكشف عن أدبّية النص ومجالّياته، وهذا 

الية ُمتّيز الصويت، الرتكييب والداليل وما ينتج عنها من عناصر مج: من خالل مستوياته الثالثة

  .النص عن غريه من النصوص وُتربز أسلوب الشاعر وما يتفّرد به

 . ، مجالية أسلوب ،، خطابشعر، شعيب: الكلمات المفتاحية -

  

Abstract: 

      The purpose of this study is to reveal the aesthetics in the Algerian popular poetic 

discourse in the light of the stylistic approach applied on a sample picked out from the 

region of Oued Souf. No doubt that the stylistic approach seeks mainly to reveal the 

literary of the text and its aesthetics through three levels of the text : the phonetic, the 

syntactic and the semantic level that give out aesthetic elements distinguishing the text 

from other texts and highlighting the poet's style and its uniqueness 

Key words : Poetry – popular – discourse – style – aesthetic. 

 

 


