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 الممخص:
األسلكب لدل لميعة عباس، كىك ما اشتمؿ على التعريؼ بالشاعرة كأىـ أعماليا،  تقنياتيتناكؿ البحث 

كمفيػػػـك األسػػػلكب، كنػػػااش البحػػػث المسػػػتكل ال،ػػػكتا يػػػا الػػػديكاف، مػػػف ناحيػػػة اللفػػػظ المفػػػرد، كالبنيػػػة 
 المقطعية، مبرزا أثرىا الداللا يا الق،ائد.

مسػػػتكل اانشػػػال يػػػا الػػػديكاف، كمػػػدل التناسػػػب بػػػيف األسػػػاليب اانشػػػائية كالف ػػػرة العامػػػة درس البحػػػث ك 
 ، كدكرىا يا إبراز التقنيات األسلكبية للشاعرة.للق،يدة

كتناكؿ البحث دكر المفاراة يا ا،ائد الشاعرة، كمػدل إسػياـ الحػذؼ يػا تعميػؽ داللتيػا، مػي التطبيػؽ 
 كاف.على مقطكعات مختارة مف الدي

 (.حذؼ–مفاراة  -،كت -إنشال –أسلكب ): الكممات المفاتيح
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Stylistic techniques in the Poetry of Lamia Abbas Emara 

_Diwan if Anbani  Al_Arraf is a model 
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Accurate Specialization: Modern Criticism 

Al-Mustansiriyah University, College of Law 

:bstractA  

 

The research examined the style techniques of Abbas's masterpiece, which 

included the introduction of the poet and her most important work, and the 

concept of style. The research discussed the vocal level of the Diwan, in 

terms of singular vocabulary and CT structure, highlighting its semantic 

effect in poems. 

The research examined the level of creation in the Diwan, the proportionality 

between constructivism and the general idea of the poem, and its role in 

highlighting the poet's style techniques. 

The research examined the role of the paradox in poet's poems, and the extent 

to which the deletion contributed to deepening their significance, applying to 

selected pieces of the Diwan. 

 

Delete. –Paradox  -Sound  -Create  -: Style Key words 

 
 أىمية البحث

 دبلػػى السػػاحة الشػػعرية النسػػكية يػػػا األع نظػػرا ألىميػػة الشػػاعرة  لميعػػة عبػػاس عمػػارة 
باسػػػػػتعماؿ المفػػػػػردة ذات الطػػػػػابي  كتفػػػػػرد سػػػػػياااتيا  التعبيريػػػػػة الحػػػػػديث العرااػػػػػا  العربػػػػػا

ذات حضػػػكر اليػػػت، التػػػا ظلػػػت  المدرسػػػة الدديػػػدة  كالمتػػػدادالممػػػزكج بعراايتػػػو األ،ػػػيلة 
بانضػكال  نمػازتالتػا ا)نػازؾ المئئ ػة(، ك  ا على يد الشاعرة العراايػة،احبيا منذ ظيكرى

، عمػػارة   ثيػر مػػف الشػعرال المبػػدعيف تحػت لكائيػػا، كمػنيـ الشػػاعرة العراايػة لميعػػة عبػاس
إلػػى اسػػتعماؿ سػػلكبيا يػػا مػػدكناتيا الشػػعرية بػػيف السػػيكلة القريبػػة ب  تالتػػا لمعػػت كت لقػػ

االسػػتعمالا بك،ػػفو سػػمة تفػػرد تعبيريػػة لتكظيػػؼ  االنفتػػاحامتنػػاع المتلقػػا اللفظػػا كبػػيف 
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، كىػك مػا  ػاف دػديرا  يػا اسػتعماؿ الشػاعرة كتطكيي المفردة يا الفضال الشػعرم للػنص 
لػػػـ تحػػػض مػػػف دانػػػب كل كنيػػػا  بتخ،ػػػيص دراسػػػة لتنػػػاكؿ تقنيػػػات األسػػػلكب يػػػا شػػػعرىا،
سػػلكبية تحليليػػة لدراسػػة التقنيػػات األباسػػتحقاايا الفنػػا مػػف حيػػث دراسػػة شػػعرىا بدراسػػات 

 .ذا المكضكعى اختيار مثَّؿ حايزا للشركع ياىك ما ك  التا كظفتيا الشاعرة يا شعرىا 
 :حدود البحث

لمػػػا  ػػػاف النتػػػاج الشػػػعرم للشػػػاعرة ازيػػػرا ثػػػرا، يقػػػد اات،ػػػر البحػػػث علػػػى أحػػػد دكاكينيػػػا، 
 الم انية. ، بما يمثؿ حدكد البحث(اؼ)لك أنب نا العرَّ كىك ديكاف  الشعرية 

 
 :حثفرضيات الب

 اعتمد البحث على عدة تساؤالت مثَّلت يرضياتو، مما استيدؼ اادابة عنيا، كىا: 
 تداه الشعرم الذم تمثلو الشاعرة؟ما اا -
 ؟ كما كظيفتو الداللية يا الق،يدة؟ما المق،كد بعلـ األسلكب -
 ما المستكيات ال،كتية للفظ المفرد يا ا،ائد الشاعرة؟ -
 ا،ائد الشاعرة؟ ما المستكيات ال،كتية للمقاطي يا -
 ما مستكل اانشال يا ا،ائد الشاعرة؟ كما دكرىا الداللا يا الق،ائد؟ -
 ما مفيكـ المفاراة؟ كما دكرىا يا ا،ائد الشاعرة؟ -
 ما الدكر الداللا للحذؼ يا ا،ائد الشاعرة؟ -
-  

 خطة البحث 
يث ، حة يا دراسة الن،كص الشعرية للشاعر  االستقرائا  اعتمد البحث المنيج التحليلا

براز كاانشال مف منظكر أسلكبايقكـ بتحليؿ دالالت األلفاظ كالترا يب  الثيمات ، كا 
ااتضت  الشعرية للشاعرة . التر يبية للمدكناتالبنية الن،ية كانفتاحيا العاطفا يا 
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طبيعة البحث أف يقي يا تمييد كمبحثيف، حيث ت كَّف التمييد مف مطلبيف، يتناكؿ 
األسلكب مف حيث ، بينما تناكؿ المطلب اآلخر مفيـك لشاعرةالتعريؼ باالمطلب األكؿ 

 الماىية كالت طير.
، يا مطلبيف، نااش األكؿ المستكل ال،كتا يا الديكاف كدال المبحث األكؿ بعنكاف:

 البنية ال،كتية المقطعية.، بينمت تناكؿ المطلب اآلخر المستكل ال،كتا للفظ
، يا مطلبيف، حيث نااش ر يبا يا الديكافالمستكل التكدال المبحث الثانا بعنكاف: 

التكظيؼ الداللا  ، بينما تناكؿ المطلب اآلخرمستكل اانشال يا الديكافالمطلب األكؿ 
 .للحذؼ كالمفاراة يا الديكاف

 كيييا أىـ نتائج البحث، كتك،ياتو.كالخاتمة 
 :التمييد

 المطمب األول
 التعريف بالشاعرة

اية تنتما إلى مدرسة الشعر الدديد، ىادرت مف العراؽ إلى الكاليات المتحػدة شاعرة عرا
 األمري ية.

 مف أعماليا:تميزت بغزارة اانتاج الشعرم، 
 ـ.9191، مطبعة الرابطة ببغداد، (الزاوية الخالية) -
 ـ.9191، مطبعة اتحاد األدبال بغداد، (عودة الربيع) -
 ـ.9191كت، (، المطبعة التدارية ببير أغاني عشتار) -
 ـ.9199(، دار العكدة ببيركت، عراقيَّة) -
 ـ.9191(، دار العكدة ببيركت، يسمُّونو الحب) -
 ـ.9191المؤسسة العربية للدراسات كالنشر، (، لو أنبأني العراف) -
-  
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 المطمب الثاني
 عمم األسموب: الماىية وتأطير المصطمح

ـ كالبال أ،ؿ كاحد، يعكد أ،ؿ اللفظ للدذر اللغكم )سلب(، ك"السيف كالئ :لغة -
 (.3/11 ،9191الرازم،  .)كىك أخذ الشال بخفة كاختطاؼ"

اأُلسػػلكب بضػػـ اليمػػزة الطريػػؽ كالفػػف كىػػك علػػى أسػػلكب مػػف أسػػاليب القػػكـ أم علػػى  ك"
 (.9/192) الفيكما، د.ف، .طريؽ مف طرايـ"

: .)ىػػك "الفػػف األدبػػا الػػذم يتخػػذه األديػػب كسػػيلة ليانػػاع أك التػػ ثير"اصطططًًحا:  -
 (.29، ص1113، لشايب، ا

، كىك "المنكاؿ الذم ينسج ييػو الترا يػب، أك القالػب الػذم يفػرغ ييػو كال يردػي إلػى ال ػئـ 
باعتبار إيادتو أ،ؿ المعنى الذم ىك كظيفػة ااعػراب، كال باعتبػار إيادتػو  مػاؿ المعنػى 

عملو مػػف خػػكاص التر يػػب الػػذم ىػػك كظيفػػة البئاػػة كالبيػػاف، كال باعتبػػار الػػكزف  مػػا اسػػت
 (.1/319، 1112) ابف خلدكف، العرب ييو الذم ىك كظيفة العركض"

 كترت ز الدراسات األسلكبية على عدة محاكر، ىا:
 المستكل اللفظا الداللا، كيشمؿ علـ الداللة، كدراسة اللفظة المفردة كىيئتيا.  -
ؼ، المستكل التر يبا، كيتـ ييو دراسة الدملة كتر يبيا  التقديـ كالتػ خير، كالحػذ -

 كالق،ر، كايره.
المستكل الت،كيرم، كييو ُتدرس ال،كر المختلفة يػا الػنص مػف ،ػكر دزئيػة،  -

 أك  لية مي م كناتيا. كُيدرس يا ىذا المستكل  ؿ أنكاع ال،كر.
المستكل اايقاعا، كىنا ُيدرس علـ العركض كالقاييػة، كعلػـ األ،ػكات. كيػدخؿ  -

مػف  (،999ص، 9112لمطلػب، .) عبػد ايا ىػذا المسػتكل  ػؿ مػا يمػت لل،ػكت ب،ػلة
المنطلقات السابقة، يتبيف لنا أف علـ األسلكب علػـ يػدرس الػنص علػى نحػك شػامؿ، ييػك 

 يتداكز مستكيات القدمال، كيتعدل نظرية النظـ إلى ما ىك أشمؿ كأعـ.
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كتتدلى أىمية التحليؿ األسلكبا يػا  كنػو "ي شػؼ المػدلكالت الدماليػة يػا الػنص، كذلػؾ 
يم ف أف يميد الطريؽ  -بيذا -ا مضمكنو كتدزئة عنا،ره، كالتحليؿعف طريؽ النفاذ ي

..  ػػذلؾ تتمثػػؿ عملػػو.للنااػػد، كيمػػده بمعػػايير مكضػػكعية، يسػػتطيي علػػى أساسػػيا ممارسػػة 
أىمية التحليؿ األسلكبا يػا أنػو يمػدنا بكسػائؿ يسػتطيي بيػا الػدارس أف يقػص اطعػة مػف 

زيػػد مػػف ىػػذه الخبػػرة، يالتحليػػؿ األسػػلكبا ال تابػػة األدبيػػة بخبرتػػو البحتػػة يػػا اللغػػة، ممػػا ي
يسيـ يا إظيار رؤل ال اتب، كأي اره كمئمح تف يره، كيدلك لنا ما كرال األلفاظ كالسياؽ 

 (.93، ص1112") سليماف،مف مغزل كمعاف ينطكم علييا النص
 

 المبحث األول
 المستوى الصوتي في الديوان

 المطمب األول
 المفظ المفرد

الحػػػركؼ التػػػا تتػػػ ثر بمنطقػػػة النطػػػؽ يػػػا اانسػػػاف، كمػػػا ليػػػا مػػػف  تنػػػاكؿ القػػػدمال ،ػػػفات
 سمات، كذلؾ على النحك اآلتا:

: كىػػػػك انحبػػػػاس دػػػػرم الػػػػنفحس عنػػػػد النطػػػػؽ بػػػػالحرؼ لقكتػػػػو  كذلػػػػؾ لقػػػػكة الجيططططر -
االعتماد على مخردو. كحركؼ الدير تسعة عشر حرينا، كىا: أب ج د ذ ر ز ض ط 

 ظ ع غ ؽ ؿ ـ ف كم ا.
يػر، ييػك انطػئؽ الػنفس عنػد النطػؽ بػالحرؼ لضػعفو  كذلػؾ : كىك ضد الداليمس -1

لضػػعؼ االعتمػػاد علػػى مخردػػو. كحػػركؼ اليمػػس عشػػرة كىػػا: ت ث ح خ س ش ص 
 ؼ ؾ ىػ.

: كىػػػا انحبػػػاس ال،ػػػكت عنػػػد النطػػػؽ بػػػالحرؼ لتمػػػاـ اكتػػػو  كذلػػػؾ لتمػػػاـ اػػػكة الشطططدة -3
 االعتماد على مخردو، كحركؼ الشدة ثمانية كىا: أب ت ج د ط ؽ ؾ.
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: كىا ضد الشدة، ييا انطئؽ ال،كت عنػد النطػؽ بػالحرؼ لتمػاـ ضػعفو  خاوةالر  -2
كذلػػؾ لتمػػاـ ضػػعؼ االعتمػػاد علػػى مخردػػو. كىػػا سػػتة عشػػر: ث ح خ ذ ز س ش ص 

 ض ظ ع ؼ ىػ كم ا.
: كذلػػػؾ حػػػيف ال يػػػتـ انطػػػئؽ ال،ػػػكت كال انحباسػػػو. التوسطططط بطططين الشطططدة والرخطططاوة -9

 كحركؼ التكسط خمسة ىا: ر ع ؿ ـ ف.
سبؽ يتضح أف الػذم يدػرم مػي حػركؼ اليمػس كال يدػرم مػي حػركؼ الديػر إنمػا  كمما

ىك النفس ال ال،كت، كأف الذم يدػرم مػي حػركؼ الرخػاكة كال يدػرم مػي حػركؼ الشػدة 
 إنما ىك ال،كت ال النفس.

: كىك خركج ،كت الحرؼ مف أعلى الفـ  كذلؾ لعلك اللساف عند النطػؽ االستعًء -9
 لى. كحركؼ االستعئل سبعة كىا: خ ص ض ط ظ غ ؽ.بالحرؼ إلى الحنؾ األع

االسػػتفاؿ: كىػػك ضػػد االسػػتعئل، ييػػك خػػركج ،ػػكت الحػػرؼ مػػف أسػػفؿ الفػػـ  كذلػػؾ  -9
لتسػػػػػفؿ اللسػػػػػاف عنػػػػػد النطػػػػػؽ بػػػػػالحرؼ إلػػػػػى الحنػػػػػؾ األسػػػػػفؿ. كحػػػػػركؼ االسػػػػػتفاؿ اثنػػػػػاف 

 كعشركف، كىا: أب ت ث ج ح د ذ ر ز س ش ع ؼ ؾ ؿ ـ ف ىػ كم ا.
انح،ػػار ،ػكت الحػػرؼ بػيف اللسػػاف كالحنػػؾ األعلػى  الرتفػػاع ظيػػر : كىػػك اإلطبطا  -9

 اللساف إلى الحنؾ األعلى حتى يلت،ؽ. كحركؼ ااطباؽ أربعة، كىا: ص ض ط ظ.
: كىك ضد ااطباؽ، ييك درياف الػنفس النفػراج ظيػر اللسػاف عنػد النطػؽ االستفتاح -1

شػػركف، كىػػا: أب بػػالحرؼ كعػػدـ إطبااػػو علػػى الحنػػؾ األعلػػى. كىػػذه الحػػركؼ خمسػػة كع
 ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ع غ ؼ ؽ ؾ ؿ ـ ف ىػ كم ا.

: كىا ثئثػة: ص، س، ز. كسػميت ،ػفيرية  ألنيػا تخػرج مػف بػيف الثنايػا لصفيرا -91
 ،9191ال،الح،  .)كطرؼ اللساف، يينح،ر ال،كت ىناؾ إذا س نت ك ،فير الطائر

 (.193ص
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ليِّا  لما تحدثو مف أثػر ،ػكتا اػكم كبنال عليو، تؤثر ،فة ال،كت يا الف رة العامة دال
 يؤثر يا الشعكر لدل المتلقا.

كاد تعددت المكاضي التا تناسبت يييػا اايحػالات ال،ػكتية للحػركؼ مػي الداللػة العامػة 
 للق،يدة، كمف ذلؾ اكؿ الشاعرة:

 الُحبُّ ِبباريَس ُيعاِنُ  َحتَّى الثَّْمجَ "
ُل َأْفواُه النَّاِس   َوَأْعُيُنُيمْ َبً ُلَغٍة َتَتَغزَّ
 َكيَف ُأَعمُِّمُيْم؟

 َكيَف ُأَعمُِّمُيْم ِشْعَر َجميٍل َوُكَثيَِّر َوالَمْجنوْن؟
 َكيَف ُأَعمُِّمُيْم َجْيِمي؟

 َتْضَحُك ِمنِّي َحتَّى ُروِحي الَمْحبوَسةُ 
 في َجَسِدي

 (.12،ص9199) لميعة، ".ُمْنُذ ُقرونْ 
شػػػاعر الحػػػػب لػػػدل األكركبيػػػػيف، اشػػػتملت المقطكعػػػة علػػػػى شػػػ كل الشػػػاعرة مػػػػف ثبػػػات م

كات،ػػػاييا بػػػالبركدة ك  نيػػػا اسػػػتمدت كدكدىػػػا مػػػف بػػػركدة الدػػػك، كمػػػف ثػػػـ، أدت حػػػركؼ 
ال،ػػػفير معنػػػى االن سػػػار كالشػػػعكر بخيبػػػة األمػػػؿ،  السػػػيف يػػػا )بػػػاريس(، كأدت الدػػػيـ، 
 حرؼ مف حركؼ القلقلة معنى اال،طداـ المفادئ، كان سار أحئـ المحب علػى دبػاؿ 

 الدليد.
حػركؼ الحلػؽ يػا السػػطر الثػانا،  ػالغيف يػا )لغػػة(، كالعػيف يػا )أعيػنيـ( بمػػا  كشػاعت

يع س حالة مف تعثُّر لغة المشاعر ك،عكبة التعليـ، يت رر حػرؼ العػيف يػا )أعلميػـ(، 
يػػدؿ االسػػتفياـ:  يػػؼ أعلميػػـ علػػى يػػ س الشػػاعرة مػػف تحػػرؾ مشػػاعر أكلئػػؾ المتدمػػديف، 

زة كمدنػػكف ليلػػى مػػف عػػدـ رضػػا الشػػاعرة كضػػاعؼ ذ ػػر الشػػعرال: دميػػؿ بثينػػة ك ثيػػر عػػ
 عف منيج األكركبييف يا الحب كالتعبير عف عكاطفيـ.
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كتعػػكد حػػركؼ ال،ػػفر مػػرة أخػػرل يػػا )محبكسػػة(، حيػػث دؿ حػػرؼ السػػيف علػػى ان سػػار  
السػػديف، كضػػاعفت الػػكاك الممػػدكدة مػػف الشػػعكر بمػػرارة الحػػبس، علػػى النحػػك الػػذم دلػػت 

كاحتيػػاج األنثػػى إلػػى لغػػة المشػػاعر، كمػػف يتغػػزَّؿ  عليػػو يػػا )القػػركف(، مػػف تطػػاكؿ األمػػد،
 يييا، ال أف ت تا العاطفة ُمفرحاة مف مضمكنيا  ما ترل الشاعرة يا الشعر األكركبا. 

 كتقكؿ الشاعرة مخاطبة مف يبحث عف ذاتو يئ يددىا:
 يا َدْرِويًشا َيْقَبُع َفْوَ  التَّلّ "

 َسُيَغطِّيَك الثَّْمُج َكَشْيطاٍن َأْخَرْس 
 الُحوِريَّاتْ وَ 

 ال ُيْطِرُبُينَّ الَوَتُر الَمْقطوعْ 
 َفً َتْحُمْم ِبالدَّْبكاتْ 

 َأَسراٌب َمرَّْت ِمْن َىذا الدَّْربِ 
 ُمَحمََّمًة ِبَعًماِت اإلسِتفيام؟

 َىْل َأْنَت اأَلْعَقُل ِمْن ُدوِن َكًْم.
ْخَرُة َأْعَقُل ِمْنك  (.11) لميعة، )ص".الصَّ

ػػا(، كدؿَّ االنتقػػاؿ مػػف النػػكف  حيػػث ايتتحػػت الشػػاعرة المقطكعػػة بالنػػدال للتنبيػػو )يػػا دركيشن
السا نة إلػى اليػال الممػدكدة علػى استرسػاؿ المدنػكف يااػد العقػؿ يػا ايّْػو، ييبػدك السػ كف 
حالة مؤاتة، كسػرعاف مػا يسػت نؼ حر اتػو الدنكنيػة، كع ػس التنػكيف حالػة االنتشػال التػا 

)سػيغطيؾ( معنػى إطبػاؽ الػثلج علػى الشػاعر  تسيطر علػى المدنػكف، كأدل حػرؼ الطػال
 مف  ؿ م اف، يي،ير الباحث عف ذاتو أشبو ما ي كف بدمية ال ُيرحل ليا مئمح.

كتناسػػب حػػرؼ الشػػيف يػػا )شػػيطاف( بمػػا لػػو مػػف ايتػػراش اللسػػاف  للتعبيػػر عػػف السػػ كت 
ػا دؿَّ علػى التحػذير مػف مغبػة  الخنػكع كات الحادة لل ئـ، مما أعطػاه بعػدنا ،ػكتيِّا خا،ِّ

ز حػػػرؼ الػػػكاك يػػػا )الحكريػػػات( مػػػف الشػػػعكر باالنتشػػػال  كالخضػػػكع لضػػػياع اليكيػػػة، كعػػػزَّ
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كالطػػرب علػػى النحػػك الػػذم تنػػااض مػػي عػػدـ إعدػػابيف بالخػػاني الػػذليؿ الػػذم سػػيطر عليػػو 
 الي س كالس كف، يبدا   نو عازؼ على آلة بئ كتر، يايتقد بذلؾ التكا،ؿ مي اآلخريف.

ات( لل ثرة، كتحفيز المخاطب على عػدـ الغيػاب عػف محايػؿ كدمعت الشاعرة لفظ )الدب 
الديػػاةف كأسػػيـ حػػرؼ ال ػػاؼ، بمػػا لػػو مػػف شػػدة خفَّفيػػا المػػد بػػاأللؼ بمػػا ناسػػب االحتفػػاؿ، 
يػا تعزيػػز الشػػعكر بػػالتقص لػػدل المستسػػلـ للحيػػاة، يضػػئن عػػف لفػػظ )الػػدرب( الػػذم ينتقػػؿ 

الػػرال الم ػررة السػا نة التػا تػػدؿ  ييػو مػف الػداؿ اللثكيػة المنفدػػرة التػا تع ػس الحيكيػة إلػى
على التردد، كتنذر ببداية االست انة، نياية بالبال السػا نة التػا أكحػت بخمػكد الرابػة يػا 
الحيػػاة علػػى ااطػػئؽ، كىػػك مػػا أشػػعر السػػامي بطبيعػػة المراحػػؿ المتدردػػة التػػا يمػػر بيػػا 

 اانساف، يتنطفال شعلتو، كتخمد ركحو، يتضيي ذاتو كتمَّحا مئمحو.
بػػرزت المفاراػػة بالمقابلػػة معنػػى الحيػػاة يػػا مقابػػؿ المػػكت، كالسػػ كف يػػا مقابػػؿ النشػػاط، كأ

يتمثَّػػؿ السػػامي المتزاكدػػات المتضػػادة علػػى النحػػك الػػذم يحفػػز علػػى الحيػػاة، كيحػػذر مػػف 
مغبة الس كف، كىك ما تطلب ت رار حرؼ العيف الحلقا يا )أعقؿ(، إذ يتـ االنتقػاؿ مػف 

ؾ، ييتكلػػد الشػػعكر بضػػركرة التف يػػر كالتعقػػؿ يػػا نظػػر حػػرؼ حلقػػا إلػػى آخػػر حلقػػا  ػػذل
القضية المطركحة، كأف ثمة مستقبئ مضطربنا يا انتظار مف يتقاعس عف اااباؿ على 

 الحياة.
 كتقكؿ الشاعرة:

 َأنا ِبْنُت النِّضاِل، َأْرَضَعني الُجوعُ "
 َوَأْوَىى َمفاِصمي الِحْرمانُ 
ًة، َفِفي ُكلِّ َفج    ُخْضُتُو َغضَّ

 ْن َحياتي، َمْجِرى َدٍم، َوِسنانُ مِ 
، َيْسِرُ  الُجْرَح ِمْن َصْدِري  َوَتَمفَّتُّ

 َخِضيًبا، َوَيدَِّعيِو الَجبانُ 



 هـ4443-م  2022لسنة  .االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
  836 

 َفَيِنيًئا ِلمُمدَِّعيَن الُبطوالتِ 
 (.99-99) لميعة، ص".َلُيْم َمْرَقٌص َعَمييا َوحانُ 

 
نػاس، ممػف يػدَّعكف كتبدك الشاعرة، يا المقطكعة، اير راضية عف ،نؼ منتشػر بػيف ال

البطكلػػػة الزائفػػػة علػػػى من،ػػػات التتػػػكيج، يػػػا مقابػػػؿ الشػػػريال الػػػذيف يبػػػذلكف حيػػػاتيـ يػػػا 
،مت، يتمثَّؿ السامي المفاراة بيف ال،نفيف، كأسيمت الحػركؼ يػا اسػتزادة السػامي مػف 
شعكر النقمة على ال،نؼ األكؿ، كعريانو بالدميؿ المستحؽ لل،نؼ الثانا، إذ شػاعت 

ااطبػػػاؽ يػػػا اػػػكؿ الشػػػاعرة: أرضػػػعنا الدػػػكع، يدػػػالت الضػػػاد المطب قػػػة حػػػركؼ الحلػػػؽ ك 
تع س الحاؿ الضيقة التا عانى منيا المناضؿ الحقيقا، كأ ػدت العػيف الحلقيػة المعنػى، 
كاد ت ررت يا )الدكع(، حيث امتداد الكاك المناسب لطكؿ يترة العسرة، كاالنتيال بحرؼ 

  س الفااة الشديدة.العيف الحلقا الذم أ سبتو الس كف عمقنا ع
حػػػػاف، حيػػػػث االمتػػػػداد التلقػػػػائا الػػػػذم يع ػػػػس  -كيػػػػا المقابػػػػؿ، شػػػػاع المػػػػد يػػػػا: الدبػػػػاف

السػػطحية التػػا تشػػير إلػػى البطكلػػة الزائفػػة، كسػػيكلة ادعائيػػا باللسػػاف، حيػػث يقبػػي أكلئػػؾ 
األبطػػاؿ يػػا الحانػػات، كضػػاعؼ الم،ػػدر الميمػػا )مػػراص( مػػف اػػكة المعنػػى  إذ أكحػػى 

األبطاؿ للراص كالغنال، كامتد التنكيف المضػمـك يػا نيايػة اللفػظ  بتفرغ ذلؾ ال،نؼ مف
بما أعطى نغمة مكسيقية ناسبت الراص، ك  ف السامي يشاىد ذلؾ ال،نؼ مف األبطاؿ 
منخرطنا يا الغنال، مسترسئن يا الليػك، يػئ يعػرؼ معنػى البطكلػة إال عنػد تسػلُّـ نياشػيف 

 ضليف الشريال.  ر مف عرؽ المناالبطكلة الزائفة، كأ اليؿ الغار التا تقط
كبنال عليو، يقد اتسمت البنية ال،كتية لأللفاظ، لػدل الشػاعرة، بالقػدرة علػى التعبيػر عػف 
الف رة العامة التػا تػدكر حكليػا الق،ػيدة، بمػا يؤ ػد براعػة الشػاعرة، كالتلقائيػة يػا اختيػار 

 األلفاظ دكف مبالغة أك ت،نُّي.
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 المطمب الثاني
 وتية المقطعيةالبنية الص

يػػو عبػػد التػػكاب رمضػػاف ب نػػو " ميػػة مػػف  تباينػػت تعريفػػات الدارسػػيف للمقطػػي ال،ػػكتا، يعرَّ
األ،كات، تحتكم على حر ة كاحدة، كيم ف االبتدال بيا كالكاكؼ علييا... يفػا العربيػة 
، ال يدػػػػكز االبتػػػػدال بحر ػػػػة  كلػػػػذلؾ يبػػػػدأ  ػػػػؿ مقطػػػػي يييػػػػا ب،ػػػػكت مػػػػف  الف،ػػػػحى مػػػػثئن

، يػػالمقطي علػى ىػذا عبػػارة عػف: امػػة إسػماع، االبنػا مػػا ت ػكف حر ػػة، األ،ػكات ال،ػامتة
ػا-مضاينا إلييا أ،ػكاتنا أخػرل عػادة  تسػبؽ القمػة أك تلحقيػا، أك تسػبقيا  -كل ػف لػيس حتمن

 (.9119،9/919)عبد التكاب، كتلحقيا.
أمػا عػػف اػػكانيف ال تابػة ال،كتيةػػػ ييسػػيطر علػى نظػػاـ المقػػاطي، يػا اللغػػة العربيػػة، أمػػراف 

 مَّاف:ىا
"األكؿ: الحرؼ المش ؿ بما يسمى الس كف يدب تحري و ب م حر ػة حػيف يقػي يػا كسػط 

 ال ئـ بعد حرؼ مد.
الثانا: ال ي،ح أف يتكالى يا كسط ال ػئـ حريػاف ُمشحػ َّئف بالسػ كف، أك بعبػارة أخػرل: 
خاليػاف مػف الحر ػػة. كعلػى ىػذا إذا ت،ػػادؼ أف اشػتمؿ ال ػئـ المت،ػػؿ علػى حػرؼ مػػد، 

ما بعده حرينا مش ئن بالس كف كدب تحريؾ ىذا السا ف، أك إذا ت،ػادؼ أف تػكالى ك اف 
 ،) السػػػعرافيػػػا كسػػػط ال ػػػئـ حريػػػاف خاليػػػاف مػػػف الحر ػػػة، كدػػػب تحريػػػؾ األكؿ منيمػػػا".

 (.31ص،9119
كنستطيي القكؿ: إف األنػكاع الثئثػة مػف المقػاطي ال،ػكتية ىػا: ص ح ح/ ص ح ص/ 

 ربا عامَّة، كيا الّشعر.ص ح، ىا الشائعة يا ال ئـ الع
يائػػدتيا: "ليػػا تكايػػؽ حر ػػا سػػريي مػػي الحػػاالت الشػػعكرية كالّنفسػػية. أمػػا المقػػاطي الطكيلػػة 

 ب نكاعيا الثئثة: ص ح ح ص/ ص ح ص ص / ص ح ح ص ص.
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كممػػا يدػػدر ذ ػػره عػػدـ انتظػػاـ البنيػػة العركضػػية لػػدل الشػػاعرة، إذ تتعػػدد التفعػػيئت يػػا 
لػػذم يع ػػس تلقائيػػة الشػػاعرة كعػػدـ التزاميػػا البحػػكر الشػػعرية المقطػػي الكاحػػد، علػػى النحػػك ا

 المعركية، كىك ما سنبينو يا مكضعو. 
 تقكؿ الشاعرة يا ك،ؼ اللقال بحبيبيا، كاضال أكاات الليك البرمل على الدليد:

 َيْرِميني ِبالثَّْمِج َحبيبي"
 َفَأِصيُح َوَأْرُكُض 

 َأْىِوي َفْوَ  الثَّْمِج َوَنْضَحكْ 
 نا الَمَطُر الطِّْفلُ َيْغِسمُ 

 ُيعيُد ُطفوَلَتنا
 في الدَّْرِب اأَلْخَضِر ُمْمَتوًيا

 (.11-91) لميعة، ، ص".َيْصَعُد َنْحَو َصًَح الدِّينْ 
تناكلػػت الشػػاعرة ك،ػػؼ لحظػػات اللقػػال مػػي حبيبيػػا، حيػػث دبػػاؿ الػػثلج كاللعػػب بػػال رات 

 الثلدية، كدال التقطيي العركضا  اآلتا:
 جي     حبيبييرميني      بثثم

/-/-/-  /-/-/-   //-/- 
 مستفعل   مستفعل    مفاعل

يتضح مف التقطيي عدـ انتظػاـ البحػر العركضػا لػدل الشػاعرة، كىػك مػا يميػؿ إلػى بحػر 
السػػريي، كيع ػػس خػػركج خػػاص علػػى اػػكانيف البحػػر العركضػػا تميػػز بػػو شػػعرال التدديػػد 

يػة، يػا الشػعر الحػر، يػا حػدكد يإنمػا ت ػكف الحر  على نحك ما ذ رتو )نازؾ المئئ ة(: "
التفعيلة الم ررة يا أ،ؿ الشطر العربا يإذا  انت التفعيلة منفػردة يػا الشػطر،  مػا يػا 
"يػػاعلف" يػػا شػػطر السػػريي لػػـ ي،ػػح للشػػاعر أف يخػػرج علييػػا، يئبػػد لػػو أف يكردىػػا يػػا 
نما حدكد حريتو  م انيا، أم يا ختاـ  ؿ شطر مف ا،يدتو الحرة ذات البحر السريي. كا 
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كينق،ػػػػيا ييقػػػػكؿ يػػػػا  -الم ػػػػررة يػػػػا أ،ػػػػؿ الشػػػػطر-أف يزيػػػػد عػػػػدد التفعيلػػػػة "مسػػػػتفعلف" 
:  ا،يدتو مثئن
 مستفعلف ياعلف

 (.91، صد.ف)المئئ ة،  ."مستفعلف مستفعلف ياعلف
 كدال التقطيي ال،كتا على النحك اآلتا:

)يرمينػػا(: كيتمػػكف مػػف ثئثػػة مقػػاطي مغلقػػة: )يػػر(ـ ص ح ص  )ميػػػػػػػ(ـ ص ح ص  
ػػػػػػػ( ـ ص ح ص، ممػػػا يعػػػزز حالػػػة ال،ػػػفال المتكلػػػدة عػػػف خ،ك،ػػػية العئاػػػة بػػػيف )ني

ف  انا كسط الئىيف على الدليد.  الحبيبيف، كانغئايا علييما كحدىما، كا 
)ثلػػج(: كيت ػػكف مػػف مقطػػي طكيػػؿ مغلػػؽـ ص ح ص ص، كيػػكحا بػػاالنخراط يػػا الليػػك 

 ر.كالمرح، كيؤ د سعادة  ؿ منيما بالكات الذم يقضيو مي اآلخ
)حبيبا(: كيت كف مف ثئثة مقاطي: ا،ير: )حػػحػػػ(ـ ص ح  متكسػط مغلػؽـ )بيػػػػػ( ص 

 ح ص  متكسط مغلؽ )بيػػػػ(ـ ص ح ص، مما يؤ د خ،ك،ية العئاة.
 كتقكؿ الشاعرة يا ىدرتيا مف العراؽ إلى الكاليات المتحدة األمري ية:

 َأُقوُل َسَأْىُجُر ُكلَّ الِعرا ِ "
لِ   َصب  َىَجرْ  َوَلْسُت ِبَأوَّ

 َفَيْيِتُف بي ىاِجٌس ال ُيَردُّ 
 َمكاَنِك ِإنَّ الَمنايا ِعَبرْ 
 ُىنا ُتْقَتميَن ُىنا ُتْدَفنينَ 
 َوَأمَّا السُّرى َفَمنايا ُأَخرْ 

 َوَتْعِصُف َبغداُد في جاِنَحيَّ 
 (.32-33) لميعة، ص".َأعاصيَر ِمْن َوَلٍو ال َتَذرْ 

 قطيعو:اختارت الشاعرة بحر المتقارب، كت



 هـ4443-م  2022لسنة  .االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
  848 

 أقولو     سأىجر   كممل    عراقي
//-/-   //-/-    /-/-    //-/- 

 فعمن      فعول    فعول   فعول  
حيػػػث يتتػػػابي كتػػػد مدمػػػكع كسػػػبب خفيػػػؼ بانتظػػػاـ، ممػػػا يناسػػػب حالػػػة االسػػػترخال التػػػا 
ت،ػػاحب اتخػػاذ القػػرار، كالعػػـز علػػى اليدػػرة مػػف بغػػداد إلػػى الكاليػػات المتحػػدة األمري يػػة، 

السا ف األخيػر مػف )يعػكلف( علػى النحػك الػذم أ سػب األبيػات مكسػيقية، كانتقػاال كحذؼ 
مػػػػف األكتػػػػاد إلػػػػى األسػػػػباب بمػػػػا ي سػػػػب السػػػػطكر الشػػػػعرية خفػػػػة كتلقائيػػػػة تناسػػػػب الديقػػػػة 

 الشعكرية التا تزامنت مي اليدرة مف الكطف.
 كدػػػالت المقػػػاطي ال،ػػػكتية تناسػػػب المكضػػػكع المتنػػػاكؿ، كمػػػف ذلػػػؾ اػػػكؿ الشػػػاعرة: أاػػػكؿ

 س ىدر  ؿ العراؽ، كتقطيعو ال،كتا  اآلتا:
)أاػػكؿ(: كت ػػكف مػػف مقطعػػيف: ا،ػػير: اليمػػزة )أح(ـ ص ح   طكيػػؿ مغلػػؽ )اػػكؿ(ـ ص 
ح ص ص، مما يناسب الشعكر باالن سار كالرابة يا اليدرة بعد التعػب مػف البقػال يػا 

 الكطف الذم ضاؽ على أىلو، يناسبو المقطي المغلؽ المناسب النغئؽ الكطف.
ىدر(: كيت ػكف مػف مقطعػيف متكسػطيف مغلقػيف: )أىػػػ(ـ ص ح ص  )دػر(ـ ص ح )أ

 ص، مما يعزز الشعكر بانغئؽ الكطف يا كدو أبنائو.
)العراؽ(: كيت كف مػف ثئثػة مقػاطي: متكسػط مغلػؽ )اؿ( ص ح ص  ا،ػير )ع (ـص 
ح  طكيػػػػؿ مغلػػػػؽ )راؽ(ـ ص ح ص ص، كيػػػػدؿ تعػػػػدد المقػػػػاطي المغلقػػػػة علػػػػى مػػػػدل 

عر بػػو المػػكاطف العرااػػا يػػا كطنػػو ابػػؿ اليدػػرة، يػػئ يدػػد أمامػػو سػػكل الضػػيؽ الػػذم يشػػ
 اليدرة منيا.
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 المبحث الثاني

 المستوى التركيبي في الديوان
 المطمب األول

 مستوى اإلنشاء في الديوان
 

 لمػػدلكؿ لػيس ألنػػو لذاتػػو  كذلػؾ كال ػذب ال،ػػدؽ يحتمػؿ ال الػػذم ال ػئـ ":  ىػػك اانشػال 
 (.91، ص1111عتيؽ،  )يطابقو". ال أك يطابقو خاردا كدكد بو النطؽ ابؿ لفظو
 :ىما اسميف، إلى اانشال اانشال: ينقسـ اسما -
 :طلبا إنشال - أ

 .الطلب كات حا،ؿ اير مطلكبنا يستدعا ما كىك
 .كالندال كالتمنّْا، كاالستفياـ، كالنيا، األمر،: يا خا،ة كي كف

 ماس.كااللت كالدعال، كالتَّحضيض، العرض،: الييا يضاؼ* 
 .طلبا اير إنشال  -ب

 العقػػػكد، ك،ػػػي  كالػػػذـّ، المػػػدح،: كمنيػػػا  ثيػػػرة ،ػػػي  كلػػػو مطلكبنػػػا، يسػػػتدعا ال مػػػا كىػػػك
 .كالرَّدال كالتعدُّب، كالقسـ،

،: الييا يضاؼ*  ، ُربَّ  (.191، ص1113)ااسـ، .الخبرية ك ـ كلعؿَّ
اػكؿ الشػاعرة  كاد تعددت مكاضي اانشال يػا الػديكاف، يػ دل كظيفتػو الدالليػة، كمػف ذلػؾ

 مخاطبة )بغداد(:
 َعِتْبُت َعَمى الدَّْىِر ُيْعِطي الَكثيرَ "

 َمتى؟ ِحيَن َنْبُمُغ َحدَّ الِكَبر؟
 َوَتْخمو الَجواِنُح ِمْن ِعْشِقيا
َجر؟ نى َوالضَّ  َوَيْنِزُل ِفييا الضَّ
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موِع َأُضمُّ َىواَك؟  ِبَأيِّ الضُّ
 (.ٖٛ-ٖٚيعة،صلم )َوَكْم َيْسَتِقرُّ ِإذا ما اْسَتَقّر؟".

سػػػيطرت علػػػى الشػػػاعرة العاطفػػػة الحزينػػػة الملتاعػػػة  الضػػػطرارىا مغػػػادرة بغػػػداد، كاليدػػػرة 
ػػا علػػى الشػػاعرة: متػػى العػػكدة؟ كيػػا أم عمػػر سػػت كف؟ ممػػا  إلييػػا، ممػػا طػػرح تسػػاؤالن ُمل حِّ
ا بػػالمديكؿ المضػػطرب، كمػػف ثػػـ،  ػػاف مػػف المناسػػب  ػػحن أظيػػر المسػػتقبؿ يػػا عينييػػا ُمتَّش 

االستفياـ يا المقطكعة، ك  نيا تكدو األسئلة لنفسيا يئ تستطيي اادابػة، تعدد أساليب 
كتحتػػاج بػػذلؾ إلػػى مػػف يشػػار يا المكاػػؼ المريػػر للفػػراؽ، الػػذم أثػػار ذلػػؾ التسػػاؤؿ، ي ػػاف 

أمػػئن يػػا (، 3/992 ف، د. ،القزكينػػا.)لفػػت انتبػػاه السػػامي، كمحاكلػػة إشػػرا و يػػا القضػػية
الحب اػدرنا اػدَّره اف يػا القلػكب، أال يحتػاج إلػى اػكة  الك،كؿ إلى أدكبة كحلكؿ: إذا  اف

ذا  انػػت الغربػػة، ب ػػؿ مػػا يييػػا مػػف  دايعػػة مػػف الغضاضػػة كالشػػباب  ليبقػػى دايقنػػا حيِّػػا؟ كا 
مغريات، تلتيـ ذلؾ الشػباب، كتفضػا باانسػاف إلػى نيايػة الطريػؽ، كاػد تقػدَّـ بػو العمػر، 

 حبِّا بحب ككيال بكيال.أي كف يا تلؾ المرحلة اادرنا على مبادلة كطنو 
يػػػػا ذلػػػػؾ المكاػػػػؼ، يبػػػػدك الػػػػزمف راػػػػـ  ثػػػػرة عطايػػػػاه )يعطػػػػا ال ثيػػػػر( ال يحسػػػػف اختيػػػػار 
التكايػػػت، ييمػػػنح الػػػكطف بعػػػد انقضػػػال سػػػنكات الشػػػباب )حػػػيف نبلػػػ  حػػػد ال بػػػر(، يينشػػػغؿ 
اانساف بما طرأ علػى حالتيهػو: البدنيػة كالنفسػية مػف تغييػر )كتخلػك الدػكانح مػف عشػقيا(، 

 حياة كما يييا )ينزؿ بيا الضنى كالضدر(. يتس ـ ال
حينئذ، ت تا التساؤالت منطقية:  يؼ لينساف أف يدمي بيف الحب كمرارة األياـ يا البو 
)بػػػ م ضػػػلكع أضػػػـ ىػػػكاؾ(، كعلػػػى ايتػػػراض الدمػػػي بينيمػػػا،  ػػػـ يبقػػػى مػػػف العمػػػر لتبقػػػى 

ا مػػا اسػتقر(، كضػػاعؼ مػف اػػكة المعنػػى مشػاعر الحػػب نابضػة يػػا القلػب )ك ػػـ يسػتقر إذ
)حبن ة، اسػػػتعارة الحيػػػاة للدػػػكانح،  اسػػػتعارة م نيػػػة منحػػػت التشػػػخيص كالحيػػػاة للت،ػػػكير

الضػلكع(  مدػاز عػف القلػب،  -، يضئن عف المدػاز المرسػؿ )الدػكانح(1/123، 9119
 (.1/123، 9119)حبن ة، إذ عبرت بالمحؿ كأرادت الحاؿَّ ييو.
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يػػا ،ػػكرة االسػػتفياـ، حالػػة مػػف الحيػػرة كالتعدػػب المشػػكبتيهف بػػالنفا  مثَّػػؿ اانشػػال، الػػكارد
ػػػا مػػػف المػػػت لـ بالنتيدػػػة مسػػػبقنا، إذ  انػػػت  (.1/211،  ، د.ف)الدسػػػكااكاالستبعاد   إدرا ن

أماـ خياريف، أحئىما ُمرّّ شديد الكط ة على النفس، يإما البقال داخػؿ الػكطف بػئ كطػف، 
ما اليدرة إلى بئد اريبة، كالبق  ال يييا أحلى سنكات الشباب محركمة مف الكطف. كا 

كت شػػؼ )لميعػػة عبػػاس( عػػف ت،ػػكرىا لمفيػػـك الحبيػػب، ككدػػكب معاملتػػو بحنػػك  طفػػؿ، 
 تقكؿ مخاطبة حبيبيا:دكنما ايكد اد تقتؿ الحب يا القلكب، 

 َأيُّيا الطِّْفُل الِذي َأْعَشُقوُ "
 َأِطْل المَّْيَو ِلَتْبَقى َوَلِدي

 ِعْش َكما ِشْئتَ 
، َنْحَمةً   َفراًشا، ُبْمُبًً
دِ   َأْشِرْك َمِعي َأْو َوحِّ
 َأنا َأْىواَك َكما َأْنتَ 

 اْسَتِرحْ 
 (.91) لميعة، ص".ال ُتباِدْرني ِبُعْذٍر في َغدِ 

تتدلػػى يلسػػفة العشػػؽ لػػدل الشػػاعرة، يتتمثَّػػؿ الحبيػػب  مػػا لػػك  ػػاف طفػػئن  بيػػرنا، كمػػف ثػػـ، 
لن،ػػائح لػػو  مػػا تفعػػؿ األـ مػػي كلػػدىا ال،ػػغير، تعػػددت األسػػاليب اانشػػائية  اسػػدائيا ا

يبػػدأت بم،ػػارحتو لػػو، كم اشػػفتو بنظرتيػػا لػػو، يدػػال اانشػػال )أييػػا الطفػػؿ( ي شػػؼ عػػف 
تك،ػػيؼ ليػػذا الحبيػػب، ييػػدؼ إلػػى تنبييػػو إلػػى القاعػػدة التػػا تتعامػػؿ بيػػا الحبيبػػة معػػو، 

ا كتشػديعنا علػى التحلػا ب،ػفات الطفػؿ، م مػا يع ػس ميػؿ كمثَّؿ األمر )أطؿ الليك( حضِّ
ز التعليػػػؿ )لتبقػػػى كلػػػدم( ىػػػذا المعنػػػى، كتكالػػػت أيعػػػاؿ  الشػػػاعرة لعفكيتيػػػا كبرالتيػػػا، كعػػػزَّ
األمر: عش  ما شئت  للحض كالتشديي على االستمرار يا معاملتيا بذات البرالة التا 
 ، ػػا، بلػػػبئن يتعامػػؿ بيػػا األطفػػاؿ، كمػػف ثػػـ، تطلػػػب المكاػػؼ تعػػدد التشػػبييات البليغػػة: يراشن
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، 1113)ااسػػػـ، ىػػػا مػػػف بػػػاب الدمػػػي بػػػيف الحػػػاؿ ك،ػػػاحبيا  مشػػػبو كمشػػػبو بونحلػػػة، ك 
 ، مما يدؿ على تعدد محاكر الرؤل لدل الحبيبة راـ تكحد ماىية الحب.(999ص

كتبدك الحبيبة كاثقة مف نفسيا، كب ف حبيبيا لف يشرؾ معيا ايرىا يا البو، كىك مػا أداه 
ػػد، إذ ا،ػػدت ا لتػػدلؿ علػػى الحبيػػب، كالثقػػة ب،ػػدؽ األمػػر يػػا اكليػػا: أشػػرؾ معػػا أك كحّْ

حبو، يدالت المقابلة بف ااشرؾ كالتكحيد تبرز المعنى بالضد، كتطبي حبيا لحبيبيا بما 
خبػػػار المخاطػػػب بقػػػكة  يشػػػبو الطقػػػس الػػػدينا، كتػػػكالى األمػػػر بقكليػػػا: اسػػػترح لئلتمػػػاس، كا 

ا يػا نزكاتػػو إف كاعػػت، يبػػدا م فيػػـك الحػػب العئاػة بػػيف الطػػرييف، كأف ثمػػة مغفػػرة كتسػػامحن
ػػا مػػف الثقػػة كالتسػػامح، كحػػب الشػػخص لذاتػػو علػػى النحػػك الػػذم أيػػاده  لػػدل الشػػاعرة مزيدن

،  )ابػف األثيػر، د.ف اكليا: أنا أحبؾ  ما أنت، إذ أيادت الدملة االسمية الثبكت كالتحقؽ
3/999.) 
، كأكحػػى ضػػمير المػػت لـ )أنػػا( بذاتيػػة القػػرار، كالثقػػة مػػف ،ػػدؽ الحػػب، كاتسػػاع مسػػاحة (

امح كالثقػػة يػػا العئاػػة، كىػػك مػػا دؿ عليػػو اكليػػا: ال تبػػادرنا  بعػػذر يػػا اػػد،  نيػػا التسػػ
رايػػؽ لئلتمػػاس  ثقػػة منيػػا بػػ ف الحبيػػب عائػػد ال محالػػة إذا مػػا اسػػتيكتو نػػزكة أك مغػػامرة، 
كأف مساحة المغفرة لدييا تتسي لو   كنو حبيا الكحيد، كمف ثـ يئ يحتاج إلى االعتػذار  

 (.3/999)حنب ة، د.ف، لعمـك كالشمكؿبداللة تن ير )عذر( ل
 كتقكؿ مخاطبة أبا يراس الحمدانا:

 "يا َواِعًدا َأْفديَك َواِعدُ 
ًً َوالُعْمُر َواِحدُ   ُمَتَميِّ

 َأُمَعمِِّمي ِبالَوْصِل َتْقُتُمني
 ُتواِصُل َأْو ُتباِعدُ 

 َتْوِقي ِإَلْيَك ُنبوَءُة الَعرَّافِ 
 (.91-99) لميعة، ص"ما َبِرَحْت ُتراِودُ 
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انتشرت يا األبيات عاطفة ااعداب، كتمثُّؿ الفػارس الحبيػب، علػى النحػك الػذم انطبػؽ 
ػػا يػػا ميػػاديف  علػػى أبػػا يػػراس الحمػػدانا، الػػذم رأت ييػػو الشػػاعرة مثػػاالن للنضػػاؿ، كيارسن

 العشؽ كاليكل ال يقؿ عو يا حكمات القتاؿ.
لػػػى ،ػػػكرة الن ػػػرة ايػػػػر المنػػػادل الػػػذم دػػػال ع مػػػف ىنػػػا، دػػػال النػػػدال )يػػػا كاعػػػدنا( لتنبيػػػو

، ك  نػػو اػػد تػػكارل بػػيف الزحػػاـ، كىػػك أدؿُّ (911، ص1191)الحػػازما، المق،ػػكدة للعمكـ
بيػػا إليػػو )أيػػديؾ كاعػػد(، يعبَّػػرت الشػػاعرة بالمضػػارع عػػف  علػػى إحسػػاس الشػػاعرة بػػو، كتقرُّ
تددد الشعكر تداه المنادل مما يكحا بالثبكت كاناعة الشاعرة بما لو مػف حظػكة كم انػة 

لبيا، كضػاعؼ تن يػر )كاعػد( مػف تلػؾ الحظػكة إذ دؿ علػى التعظػيـ، كحمػؿ السػطر يا ا
الثانا )متميئن كالعمر كاحد( معنى العتاب، كأدَّل الطباؽ معنى التريث يػا حػؽ الفػارس 
.  المحبكب، يا مقابؿ استعداؿ الشاعرة الك،اؿ، كاستحثاثيا يارسيا على سرعة القدـك

ا، المعنى بالندال )أمعللا بالك،ػؿ(، ياسػتعملت اليمػزة كأ دت الشاعرة، يا السطر الثان
 (.9/99، 1113)ابف األنبارم، لندال القريب

، كىك أبل  يا التدليؿ على الشكؽ الذم ت ابده كتعانيو، كااتبست الشاعرة مف اكؿ أبا (
 يراس:

ًَ َنَزَل  ، ٜٜٗٔ)الحمداني، القُطرُ ُمَعمَِّمِتي بالَوْصِل واْلَموُت ُدْوَنُو     ِإذا متُّ َظْمآنًا َف
 (.ٕٙٔص

كاػد أكحػػى النػػدال باسػتبطال الك،ػػاؿ مػػف الشػاعرة، كعتابيػػا لفارسػػيا علػى شػػدة ااعػػراض 
أمعللا( بمثابة رد االعتبار ألبا يػراس  -كالتداىؿ، كمف ثـ، يقد دال الندالاف )يا كاعدنا

لشػػاعرة تقػػؼ منػػو إذ  تػب بيتػػو المقتحػػبس منػػو  عتابنػػا لحبيبتػػو علػػى تػػ خر الك،ػػاؿ، يػػإذا با
مكافو ممف ،دَّت كأعرضت عنػو، كاػد ت ػكف لميعػة رابػت يػا التعػريض بتمثُّليػا نفسػيا 

 الحبيبة التا أدابت أبا يراس كلك بعد اركف.
 كأ دت الشاعرة ىذا المعنى يا اكليا: )تكاا إليؾ نبكلة العراؼ(، ي برز التشبيو البلي 



 هـ4443-م  2022لسنة  .االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
  846 

بػػالزمف إلػػى ع،ػػر أبػػا يػػراس  لت ػػكف مػػا ا،ػػدت إليػػو الشػػاعرة مػػف رابتيػػا يػػا الردػػكع  
ػػػلحيا حبيبيػػػا أـ ىدرىػػػا، كىػػػك مػػػا أدَّتػػػو المقابلػػػة  حبيبتػػػو التػػػا تبادلػػػو ك،ػػػاالن بك،ػػػاؿ، ك،ح

تباعػػػد( مػػػف إبػػػراز المعنػػػى بالضػػػد، ي ػػػاف المنػػػادل المحػػػكر الػػػذم دارت عليػػػو  -)تكا،ػػػؿ
 المعانا يا المقطكعة  ليا، يبرز المستكل اانشائا يا األبيات ب،كرة اليتة.

 المطمب الثاني
 التوظيف الداللي لمحذف والمفارقة في الديوان

 
 أواًل: الحذف

: يعػػكد أ،ػػؿ اللفػػظ إلػى الدػػذر اللغػػكم )حػػذؼ(، ك" الحػػذؼ: اطػػؼ الحططذف لغططة -
اػػػد ك ، (3/119 الفراىيػػػدم، د.ف، )الشػػػال مػػػف الطػػػرؼ  مػػػا يحػػػذؼ طػػػرؼ ذنػػػب الشػػػاة"

، 9199ابػػػف دريػػػد، )و"سػػػمت العػػػرب حذايػػػة كىػػػك  ػػػؿ مػػػا حذيتػػػو مػػػف شػػػال يطرحتػػػو منػػػ
9/919.) 
عبػارة عػف أف يحػذؼ المػت لـ مػف  ئمػو حرينػا مػف حػركؼ  : "الحذف اصطًًحا -

، 1112األزرارم،)اليدػػال، أك دميػػي الحػػركؼ الميملػػة، بشػػرط عػػدـ الت لػػؼ كالتعسػػؼ" 
1/229.) 

يرتبط الحذؼ باايداز  إذ ينقسػـ اايدػاز إلػى اسػميف، أحػدىما اايدػاز بالحػذؼ، "كىػك 
حذؼ منو المفرد كالدملة، لداللة يحكل ال ئـ على المحذكؼ، كال ي كف إال ييما زاد ما ي

 (.912، صىػ9399،: ابف األثير.)معناه على لفظو"
أكرد الطػػالبا: "اعلػػـ أف اايدػػاز بحػػذؼ المفػػردات أكسػػي مدػػاالن مػػف حػػذؼ الدمػػؿ  ألف 

يدػػػاز،  حػػػذؼ الحػػػذؼ اا   االسػػػتعماؿ، يليػػػذا  ثػػػر يييػػػا  إذ اػػػرض يػػػاالمفػػػردات أخػػػؼ 
لػػةي أك أ ثػػر" ، ممػػا  (1/191،  د.ف حبن ػػة، )" لمػػةي يكدػػد مػػا يحػػُدؿُّ علييػػا، أك حػػذهؼ  ُدمه

 يربط الحذؼ برابة المت لـ يا االخت،ار.
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 ثانيا: المفارقة 
ك"الفػال كالػرال كالقػاؼ أ،ػيؿ  : يعػكد أ،ػؿ اللفػظ إلػى الدػذر اللغػكم )يػرؽ(،لغة -

، ك"ايػػػؿ: يػػػرؽ (2/213، ابطططن فطططارس )ف"،ػػػحيح يػػػدؿ علػػػى تمييػػػز كتزييػػػؿ بػػػيف شػػػيئي
 منظػػػػكر،) ابػػػػف ."لل،ػػػػئح يرانػػػػا، كيػػػػرَّؽ لييسػػػػاد تفريقنػػػػا، كانفػػػػرؽ الشػػػػال كتفػػػػرؽ كايتػػػػرؽ

 .(91/111ىػ، 9292
: يعرّْييا محمد العبػد ب نيػا "،ػيغة مػف التعبيػر تفتػرض مػف المخاطحػب اصطًًحا -

كؽ معنػى عرييِّػا ي مػف ازدكادية االستماع، بمعنى أف المخاطػب يػدرؾ يػا التعبيػر المنطػ
ييػو مػػف ناحيػة، كمػػف ناحيػة أخػػرل يػدرؾ أف ىػػذا المنطػكؽ، يػػا ىػذا السػػياؽ بخا،ػػة، ال 

 .(99ـ،  ص1119) العبد، ي،لح معو أف يؤخذ على ايمتو السطحية".
كيػػدؿ التعريػػؼ السػػابؽ علػػى أف المفاراػػة تمثػػؿ إدراؾ السػػامي للحػػد المعنػػكم الفا،ػػؿ بػػيف 

 ـ، يئ يم ف بحاؿ ابكؿ ال ئـ على ظاىره.ظاىر القكؿ كباطنو، كمف ث
 يالمفاراة ادتماع متنااضيف على نحك يؤدم داللة معينة، كتنقسـ إلى: 
 كيتفرع على ذلؾ أش اؿ عدة للمفاراة على النحك اآلتا: 
مفاراػػػة المنػػػايرة: حيػػػث تقػػػـك علػػػى التنػػػااض يػػػا المكاػػػؼ بح ػػػـ عئاػػػة التضػػػاد  -

 المعنكم.
 ى التعارض بيف األحداث بحيث تتكلد المفاراة.مفاراة األحداث: كتقكـ عل -
، ميكيػػػػؾ). المفاراػػػػة الدراميػػػػة: حيػػػػث تػػػػرتبط المفاراػػػػة بػػػػالمغزل النفسػػػػا لل،ػػػػراع -

 ((.99-99،  ص9113
كاػد تعػددت المكاضػي التػػا اامػت علػى المفاراػػة يػا شػعر لميعػػة عبػاس، كأسػيـ اايدػػاز 

 اتؿ على الدبية:بالحذؼ يا إبرازىا، كمف ذلؾ مخاطبة الشاعرة لزكديا المق
 "رَاَحتْ ِذراِعي َتِجسُّ َمكاَنك

 عاَدْت ُتَجمِّع َحولي ِدثاِري الَخفيفْ 



 هـ4443-م  2022لسنة  .االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
  848 

 َمكاُنَك ال َىُينا..
 َقْد َتَذكِّْرتُ 

 َأنَت َرَحْمَت َمَع الَجْيِش َأْمس
 َأراَك َوُمْتَرَبٌة َجْبَيُة الفاِرِس الَعَربيِّ 
 َوَصْوُت الَقذاِئِف َيْشَحُنُو ِبالرُّجوَلة

 ًدا َسُأعاِنُ  ِفيَك الُبطوَلةغَ 
 َغَفْرُت ِلَبرِد َليالي الَخريفْ 

 (.99) لميعة،، ص".َوَوْحَشِة ِتمَك المَّيالي الطَِّويمة
إذ تبدك ليفة الشػاعرة بػيف محػريف زمنيػيف: الماضػا الػذم يمثػؿ الػذ رل، كالحاضػر ثقيػؿ 

بالفعػػؿ الماضػػا الكطػػ ة علػػى الػػنفس الػػذم أيااػػت عليػػو الشػػاعرة  كااػػي متحقػػؽ، يعبػػرت 
)راحػػػػت( لتحقيػػػػؽ كاػػػػي الفػػػػراؽ ايػػػػر محػػػػدكد األمػػػػد، كمػػػػا ،ػػػػاحبو مػػػػف ايتقػػػػاد الحبيػػػػب، 
كمحػػػاكالت البحػػػث عنػػػو يػػػا محػػػيط الم ػػػاف المعيػػػكد: تدػػػس م انػػػؾ، كباسػػػتعماؿ الفعػػػؿ 
المضػػػارع تكلػػػد إيحػػػال بتدػػػدد تلػػػؾ المحػػػاكالت بػػػئ طائػػػؿ، كمػػػي تنػػػاما الشػػػعكر بااليتقػػػاد 

سػػو: الفعػػؿ الماضػا )عػػادت(، كالمضػارع )تدمػػي(  لك،ػػؿ اسػتعملت الشػػاعرة التر يػب نف
الزمنيف على النحك الذم يع س أف رحيؿ الحبيب كاي منذ يترة ا،يرة، كتناسب الشػعكر 
بايتقػػػػاد الػػػػذات الراحلػػػػة مػػػػي الحبيػػػػب المغػػػػادر مػػػػي الشػػػػعكر بفػػػػراغ الم ػػػػاف، كخفػػػػة الػػػػدثار 

 عاناتيا ليا.الشاعرة بالتدربة، كم )دثارم(، كعبرت يال المت لـ عف تخ،يص
ؿ التقػػػال مػػػف ىنػػػا، تضػػػايرت مفاراػػػة المكاػػػؼ بػػػيف البقػػػال كالرحيػػػؿ مػػػي اايدػػػاز الػػػذم مثَّػػػ

الػػزمنيف، يػػا اكليػػا: اػػد تػػذ رت، كىػػك إيدػػاز بحػػذؼ المفعػػكؿ  لعمػػـك الػػذ ريات يػػا ذىػػف 
أ دتػو بقكليػا: أنػت رحلػت مػي  علػى النحػك الػذم،  (.9/129)التبريزم، د. ف ،  الشاعرة

ميػػػداف القتػػػاؿ، كمكاديػػػة األعػػػدال، ممػػػا أسػػػيـ يػػػا تكسػػػيي مسػػػاحة  الدػػػيش أمػػػس، حيػػػث
التئاا بيف الحبيبيف مرة أخرة على دبيػة القتػاؿ للػذكد عػف ال رامػة العربيػة، يعبػر الفعػؿ 



 هـ4443-م  2022لسنة  .االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
  849 

)أراؾ( عػػف عمكميػػة الرؤيػػة للفػػارس العربػػا العائػػد لتػػكه مػػف معر ػػة، كعليػػو تػػراب القتػػاؿ، 
،  (9/91، 9199 ) السػػػػ ا ا،الثبػػػػكتيػػػػ دل اسػػػػـ المفعػػػػكؿ )متربػػػػة( معنػػػػى الحػػػػدكث ك 

كضاعؼ الت،كير االستعارم مف عمؽ لحظة العكدة المتخيلة: ك،كت القذائؼ يشحنو 
بالردكلػػة: إذ اسػػتحالت أ،ػػكات القػػذائؼ إلػػى م،ػػدر للطااػػة، كتحكلػػت الردكلػػة إلػػى ىػػذه 

 )المرااا، ، د. ف،الطااة، كىما استعارتاف م نيتاف، أسيمتا يػا تدسػيـ الشػحف المعنػكم
، كعػػدَّدتا مػػف ،ػػكره،  طااػػة تػػارة، كردكلػػة تػػارة أخػػرل، ممػػا ميػػد للحظػػة اللقػػال (199ص

المتخيلة كما يييا مف خياؿ: ادا س عانؽ ييؾ البطكلة، يتمثلت الشاعرة البطكلػة بإنسػاف 
تعانقو، كامتد الت،كير االستعارم: افرت لبرد ليالا الخريؼ، يتمثلت البرد مػذنبا يطلػب 

يداز مرة أخرل  لعمػـك افػراف الشػاعرة  ػؿ ذنػكب الليػالا الطكيلػة، يػا المغفرة، كبرز اا
اكلػػػػو: كحشػػػػة تلػػػػؾ الليػػػػالا الطكيلػػػػة، يامتػػػػد التشػػػػخيص يػػػػا ال،ػػػػكرة  بداللػػػػة التشػػػػريؾ 
المتح،ػػؿ مػػف العطػػؼ بػػالكاك، كاللقػػال المتخيػػؿ بعػػد الغيبػػة الطكيلػػة  بداللػػة اسػػـ ااشػػارة 

نية ال امنة يا مغادرة الحبيب، كما يعتريػو مػف )تلؾ( لتغذية الشعكر بالمفاراة الزمللبعيد 
ا ب  اليػػؿ الن،ػر كالبطكلػػة،  لحظػات شػعكر بػػاالاتراب النفسػا، كعكدتػػو مػرة أخػػرل ُمتَّشػحن

 مما أ د عمؽ المفاراة، كدك اايداز يا المقطكعة. 
 كتقكؿ مخاطبة خليؿ مطراف:
 ساِمَر النِّيِل َأيَّ َمْجٍد َعريضٍ "

 الَبيانُ  َقْد َتباَدْلُتما َفَعزَّ 
 ُكْنَت َسْمًحا َسماَحُو، َوَعنيًفا
 ُعْنَفُو، َعْفَو َسدِّىا َأْسوانُ 

 ُيْكَبُح النِّيُل ِبالسُّدوِد، َوَلْم َيْكَبحْ 
 (.99) لميعة، ص "ِجماًحا ِمْن ِشْعِرَك الطُّْغيانُ 
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تناكلػػت الشػػاعرة مػػرثر الراحػػؿ )خليػػؿ مطػػراف(، يسػػيطرت علػػى المقطكعػػة عاطفػػة األسػػؼ 
ى، كىك ما انع س على النسيج التر يبا، يمثَّؿ الندال )سامر النيؿ( شعكر المػت لـ كاألس

بتعظيـ المرثّا، كبياف علك م انتو، كاربو إلى القلكب  بداللة حػذؼ حػرؼ النػدال، كعبَّػر 
االستفياـ: أم مدد عريض اد تبادلتما، عف معنى التعدب  لحيازة المرثا ا،ب السبؽ 

عرينػػػو طػػػكاؿ عمػػػره،  مػػػا ذاد النيػػػؿ عػػػف م،ػػػر كحماىػػػا مػػػف يػػػا الشػػػعر الػػػذم ذاد عػػػف 
الدفػاؼ، يتكلَّػػد يػػا ذىػػف السػػامي معنػػى اشػتراؾ الطػػرييف يػػا الخ،ػػكبة، ممػػا نشػػ ت عنػػو 
مفاراػػة تمثَّلػػت يػػا اتدػػاه المرثػػا الشػػعرم يػػا مقابػػؿ الميمػػة المنكطػػة بالنيػػؿ، كضػػاعؼ 

يعػػز البيػػاف، إذ دعلػػػت الت،ػػكير االسػػتعارم مػػف المعنػػى كأ ػػده، يػػا اكليػػا: اػػد تبادلتمػػا 
ػػػػػا يتبػػػػػادؿ الحػػػػػديث مػػػػػي المرثػػػػػا، ممػػػػػا أسػػػػػيـ يػػػػػا تشػػػػػخيص  الشػػػػػاعرة مػػػػػف النيػػػػػؿ شخ،ن

، كابتعػػػاث الفقيػػػد حيِّػػػا مػػػف مراػػػده ينػػػادا النيػػػؿ، (9/999ىػػػػ، 9213 )الطالبا، ال،ػػػكرة
ك  ف  ئِّ منيما يتناكؿ مرثره يا محفؿ األمداد، مما اتسػعت معػو مسػاحة المفاراػة، يػا 

ا سماحو، كعنيفنا عنفو، يقكم المعنى المق،كد بالمطابقة بيف الحالتيف: اكليا:  نت سمحن 
السػػماحة كالعنػػؼ، يتكلَّػػد تنػػااض تقتضػػيو المفاراػػة، مػػف ادتمػػاع السػػماحة كالعنػػؼ، يبػػرز 
دكر السد العالا الرابض على حػدكد الػبئد، يحفػظ الميػاه مػف الضػياع، كزادت االسػتعارة 

بػت االسػتعارة بػيف م انػة -)سػماحو الم نية يػا حقػو مػف تشػخيص ال،ػكرة  عنفػو(، إذ ارَّ
مامحاه أماف للشعر الذم ىك سر الركح، يػا  المرثا كم انة النيؿ كالسد الذم يحميو،  ، 

 مقابؿ المال الذم ىك سر الحياة، كىك دكىر المفاراة يا المقطكعة.
كالعطػال   إال أف الشاعرة ادمت المرثا خطكة، يذىبت إلى تفكاو علػى النيػؿ يػا التػديؽ 

إذ يقؼ السد حادزنا أمػاـ تػديؽ النيػؿ، بينمػا ال يعػكؽ الطغيػاف شػعر مطػراف عػف التػديؽ، 
كاػػػد أسػػػيـ اايدػػػاز يػػػا تقكيػػػة المعنػػػى، يػػػا الفعػػػؿ المبنػػػا للمديػػػكؿ )ُي ػػػبحح(  إذ حػػػذيت 

، ممػػا (929، ص1119الدنػػادا، )،الشػػاعرة الفاعػػؿ لعمكمػػو كشػػيكعو ك،ػػعكبة ح،ػػره
ائيتو لدل مطراف، كضاعؼ مف م انتو الشػعرية، يعبَّػرت عنػو ع س انسيابية الشعر كتلق
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، 1119،)الدنادا، لػػػػػـ ي ػػػػػبح(، كيييػػػػػا معنػػػػػى المفاراػػػػػة بالضػػػػػد -المقابلػػػػػة بػػػػػيف )ي ػػػػػبح
ا مف شعرؾ  يضئن عف أف استعماؿ االستعارة زاد المعنى اكة:، (929ص لـ ي بح دماحن

ال المتػديؽ، كشخَّ،ػػت الطغيػاف، كىػا اسػتعارة م نيػة، دسَّػدت شػػعر مطػراف ي،ػار  المػ
ا عادزنا عف الت،دم لشعر مطراف اليادر يا عنفكاف.   الطغياف الذم بدا شخ،ن

 تقول الشاعرة مخاطبة )نضال(، إحدى معجباتيا؛ لرثائيا:
ْرُت َأْدِري، َوَلْن َتْسَمِعي  "تََأخَّ
ْن كاَن َشْخُصِك َيحيا َمِعي  َواِ 
ْرُت َأْدِري َوشاَء الَقضاءُ   تََأخَّ

 َتواَنى َوَأْن ُتْسرِِعيَأْن أَ 
 َقِصيَدُة ُعْرِسُكما َىذهِ 

 (.ٔٙلميعة، ص ".)َتَردَّْت َسواًدا ِمَن الَمْطَمعِ 
برزت مفاراة المكاؼ يا المقطكعػة  إذ ماتػت محػف طلبػت مػف الشػاعرة  تابػة ا،ػيدة ليػا 
كلزكديػػػا يػػػا حفػػػؿ عرسػػػيما، يقػػػدَّر اف أف ت تػػػب الشػػػاعرة الق،ػػػيدة لرثائيمػػػا، كمػػػف ثػػػـ، 
تعػػددت المقػػابئت بػػيف الدمػػؿ يػػا ،ػػدارة المقطكعػػة، كعبَّػػرت عػػف معنػػى التػػ خير كعػػدـ 

لف تسمعا(، إذ دػال الفعػؿ الثػانا نتيدػة -ادرة المرثية على سماع ما ُ ت ب يييا )ت خرت
لػألكؿ، كييػػو إيدػػاز بحػػذؼ المفعػػكؿ لعمػػكـ عػػدـ القػػدرة علػػى السػػماع النػػاتج عػػف المػػكت، 

، كىك ما ،ب  االيتتاح بال،بغة الحزينة المناسبة كالتقدير: لف تسمعا  ؿ ما   تبتو ييؾ 
 .(1/929، 9199 ابف رشيؽ،)للرثال

كتدلَّت المفاراة الدرامية بيف الت خير كعدـ لحػاؽ المعدبػة بسػماع مػا  تػب عنيػا، كبػيف  
ف  ػاف شخ،ػيؾ يحيػا  معايشة الشاعرة للمكاػؼ باسػتمرار، ياسػتعملت )إف( يػا اكليػا: كا 

 بيف حالتا: النسياف كالتذ ر بعد رحيؿ الفقيديهف. معا  للمفاراة
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كاػػدَّمت الشػػاعرة الفعػػؿ )تػػ خرت( علػػى )أدرم( اظيػػار الشػػعكر بالػػذنب، كالتقػػدير: أدرم 
أننػػػا تػػػ خرت، كحػػػذيت المفعػػػكؿ بػػػو، كتقػػػديره: أدرم تق،ػػػيرم، ي  نيػػػا أاػػػرَّت بتق،ػػػيرىا 

ضػػماره مسػػتترنا للفعػػؿ )أدرم(، رتػػو يػػا السػػطر الثالػػث  مػػرتيف  بالت،ػػريح بالتػػ خير، كا  ك رَّ
 (.1/19 أبك الفتح العباسا، د. ف ،)االعتراؼ بالتق،ير لت  يد

تسرعا  لتبرير التق،ير -كدالت المفاراة، للمرة الثانية، يا المقابلة بيف الفعليف: أتكانى
اير المتعمد  إذ لـ تتكاي الشاعرة رحيؿ الفقيدة كزكديا ابػؿ  تابػة الق،ػيدة، كأف تتحػكؿ 

 التينئة إلى ا،يدة رثال. ا،يدة
ك انت النتيدة يا النياية أف ا،طبغت الق،ػيدة بػالحزف، كحمػؿ المطلػي داللػة المكاسػاة 
بػػدالن مػػف التينئػػػة، كضػػاعؼ الت،ػػكير االسػػػتعارم مػػف معنػػى الحػػػزف، يػػا اكليػػا: تػػػردَّت 

يت الشػػاعرة   إذ شػػبَّ (199ص ،)المرااا، د. فسػػكادنا مػػف المطلػػي، كىػػا اسػػتعارة م نيػػة
 .فيه ا لغياب المرثيَّ ؿ تعكيضن كيييا تشخيص مثَّ  بالفتاة التا ارتدت ثياب الحداد، ،يدةالق

 الخاتمة:
 العػراؼ أنبػ نا لػك ديػكاف: عمػارة عبػاس لميعػة شػعر يػا األسلكبية التقنياتتناكؿ البحث 

ػػا ، كالمسػػتكل ال،ػػكتا ا الماىيػػة كالتػػ طير الػػكظيفادن كنػػااش علػػـ األسػػلكب محػػدّْ ، أنمكذدن
 ظ كالمقاطي لدل الشاعرة.لأللفا

البحث المستكل اانشائا لدل الشاعرة، كأكضح دكره يا أسلكب الشػاعرة، يضػئ كدرس 
كالتطبيػؽ علػى مقطكعػات مختػارة مػف عف دكر المفاراة كالحذؼ يا إبػراز داللػة الػنص، 

 الديكاف.
 والتوصيات النتائج

 النتائج اآلتية: إؿتك،لت الدراسة 
سػػػائؿ التػػػا يعتمػػػد علييػػػا الشػػػاعر أك ال اتػػػب للتػػػ ثير يػػػا عنػػػى علػػػـ األسػػػلكب بالك يُ  -9

 .المتلقا
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ا، كأسػػيـ تقنيػػات األسػػلكب، يدػػال شػػعرىا متماسػػ ن نكَّعػػت الشػػاعرة لميعػػة عبػػاس يػػا  -1
 ذلؾ يا تنكيي الدالالت يا ا،ائدىا.

اعتمػػػػػدت الشػػػػػاعرة لميعػػػػػة عبػػػػػاس علػػػػػى المفػػػػػردات ذات الداللػػػػػة ال،ػػػػػكتية المميػػػػػزة  -3
 ناسب مي الداللة العامة للق،يدة.للحركؼ، على النحك الذم ت

لتدسػػيد لحظػػات االن سػػار، كاعتمػػدت علػػى شػػاعت حػػركؼ ال،ػػفير لػػدل الشػػاعرة  -2
 عف حركؼ القلقلة السػا نة حركؼ الحلؽ لتدسيد اللحظات النفسية ال،عبة، يضئن 

 .ابراز المفادرت كالتقلبات الحياتية
د بقػػكانيف البحػػكر التقيُّػػ تابعػػت الشػػاعرة مػػا اعتػػاده شػػعرال المدرسػػة الدديػػدة مػػف عػػدـ -9

 العركضية، كىك تقليد تناكلتو )نازؾ المئئ ة(  ما أشرنا يا مكضعو.
لمتكسػػػػطة كالطكيلػػػػة المغلقػػػػة يػػػػا ا،ػػػػائد الشػػػػاعرة، كاسػػػػتطاعت اشػػػػاعت المقػػػػاطي  -9

،ػر علػى الطػرييف، أك تكظيفيا دالليا، ال سيما يا لحظات الحب الحالمػة التػا تقت
 درة مف العراؽ.ابراز لحظات الي س كارار الي

شػػػرا و يػػػا  -9 اعمػػػدت الشػػػاعرة علػػػى األسػػػاليب اانشػػػائية يػػػا لفػػػت انتبػػػاه السػػػامي، كا 
المكضكع الذم تتناكلو الق،يدة، كأدل أسلكب االستفياـ كظيفة خا،ػة يػا شػعرىا  

بمػػا  الشػػاعرة علػػى تكديػػو السػػؤاؿ للقػػارلل إذ ت ػػررت مكاضػػعو، ممػػا يع ػػس اعتمػػاد
 كاب لو.انخراطو يا البحث عف ديضمف تحقيؽ مشار تو يا النص، ك 

بػػرزت المفاراػػة يػػا ا،ػػائد لميعػػة عبػػاس، كبخا،ػػة المفاراػػة اللفظيػػة التػػا ارتبطػػت  -9
أحياننػػا بالػػدراما يػػا الق،ػػيدة، كدػػال الت،ػػكير تلقائيػػا ايػػر مت لػػؼ، كىػػك سػػمة مػػػف 

 مدرسة الشعر الدديد.سمات 
اطة األسػلكب، أثر كاضح يا بسيئحظ ميؿ الشاعرة إلى االسترساؿ، مما  اف لو   -1

 ا كالع س.ك  نو نثر ،ي  شعرن 
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 لبحث بما ي تا:يك،ا ا
رال الحداثػػة كمػػا رااييف كبخا،ػػة شػػعشػػعرال العػػلراسػػة النتػػاج الشػػعرم لالتكسػػي يػػا د -9

 بعدىا 
ة للكاكؼ على سػمات التفػرد التعبيريػالتقنية األسلكبية المتنكعة ليـ  االىتماـ بالدراسات ك 

يػا خلػؽ الت،ػكير المشػيدم   يقاعا  كالداللااا  تيثر الت،ك ردة كأكتكظيؼ المف
 . للشعر العربا العرااا  أك الت،كيرم 

 التر يز على النتاج الشعرم الذم يتناكؿ أنماط المفاراة، كبخا،ة الدرامية منيا. -1
دراسة البنية ال،كتية لأللفاظ تطبيقنا على آيات القرآف ال ريـ  للكاكؼ على أسرارىا  -3

نػػا يػػا التدربػػة يا تكظيػػؼ الػػنص القرآتناسػػؽ الػػداللا ال،ػػكتا.القرآنيػػة،  نمػػكذج لل
منػتج داللػا مػف خػئؿ ان،ػيار المحدثيف كأثرىػا يػا ،ػناعة الشعرية لدل الشعرال 

 كؿ القرآنا يا يضال النص .تضميف المدل, باات ال على المعنى المكظؼ شعريا 
 :المصادر

 . م،ر.ضة الم،ريةم تبة الني .91. طاألسموب (.ٖٕٓٓ) .أحمد الشايب، -9
 . األسطططموبية: مطططدخل نظطططري ودراسطططة تطبيقيطططة (.1112.)يػػػتح اف أحمػػػد سػػػليماف، -1

 .م تبة اآلداب
مػػػاؿ عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد بػػػف عبيػػػد اف األن،ػػػارم، أبػػػك البر ػػػات،   ،األنبػػػارم -3

 اإلنصاف في مسائل الخًف بين النحويين: البصريين والكوفيين (.1113.)الديف
 .،ريةالم تبة الع. 9.ط

، محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػر، أبػػك المعػػالا، دػػئؿ الػػديف الشػػايعا  ،القزكينػػا -2
دار الديػػؿ،  .3.طاإليضططاح فططي عمططوم البًغططة .)د. ف( المعػركؼ بخطيػػب دمشػػؽ،

 .بيركت
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البًغططططة  (.1119. )حسػػػػف بػػػػف إسػػػػماعيؿ بػػػػف حسػػػػف بػػػػف عبػػػػد الػػػػرازؽالدنػػػػادا،  -9
 .م،ر .األزىرية للتراث القاىرة ةالم تب .الصافية في المعاني والبيان والبديع

 . 9. طالبًغة العربية (.9119. )عبد الرحمف بف حبن ة حسف الميدانا الدمشقا، -9
 .بيركت .الدار الشامية .دمشؽ .لـدار الق

 .م تبة لبناف ناشركف.  البًغة واألسموبية (.9112. )محمد عبد المطلب، -9
ل ػػػػػػػريـ الشػػػػػػػيبانا، ، ن،ػػػػػػػر اف بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد اابػػػػػػػف األثيػػػػػػػر  -9

،  الجططامع الكبيططر فططي صططناعة المنظططوم مططن الكططًم والمنثططور (.9399.)الدػػزرم
 .مطبعة المدمي العلما

دار العلـ . 9. طجميرة المغة (.9199. )أبك ب ر محمد بف الحسنبف دريد األزدم، -1
 .بيركت .للمئييف

بػػػػة الم ت . حاشػػػػية الدسػػػػكاا علػػػػى مخت،ػػػػر المعػػػػانا .محمػػػػد بػػػػف عريػػػػة الدسػػػػكاا، -91
 بيركت. .الع،رية

خزانططة األدب وغايططة . تقػا الػػديف أبػك ب ػػر بػػف علػا بػػف عبػػد اف الحمػكماألزرارم،   -99
 .بيركت .دار البحار .بيركت -دار كم تبة اليئؿ .(1112).األرب

دار العلػػػػػـ  .9. طدراسػػػػػات يػػػػػا يقػػػػػو اللغػػػػػة(. 9191. )،ػػػػػبحا إبػػػػػراىيـ ال،ػػػػػالح، -91
 للمئييف.

 .1ط .ا،ػيدة )شػتال بػػاريس( أنبطأني العطرَّاف( ديطوان )لطو (.9199) .لميعػة عبػاس -93
 .المؤسسة العربية للدراسات كالنشر

 دار ال تاب العربا. .1ط .ديوان أبي فراس الحمداني (.9112).الدكييا -92
شطططرح ديطططوان الحماسطططة  .يحيػػػى بػػف علػػػا بػػف محمػػػد الشػػيبانّا أبػػػك ز ريػػا التبريػػزم، -99

 .بيركت .ر القلـدا .)ديوان الحماسة: اختاره أبو تمام حبيب بن أوس(
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الطراز  ىػ(.9213).يحيى بف حمزة بف علا بف إبراىيـ، الحسينا العلكّم ، الطالبا -99
 .بيركت .الم تبة العن،رية.9ط .ألسرار البئاة كعلـك حقائؽ ااعداز

دار الف ػػػر  .ٕ.طعمطططم المغطططة: مقدمطططة لمقطططار  العربطططي (.9119.)محمػػػكد السػػػعراف، -99
 القاىرة.. العربا

دار النيضػػػة العربيػػػة للطباعػػػة  .9. طعلػػػـ المعػػػانا (.1111.)عبػػػد العزيػػػز عتيػػػؽ، -99
 .لبناف .كالنشر كالتكزيي، بيركت

محيػػا الػديف ديػػب،  -، محمػد أحمػػد ااسػـ عمطوم البًغططة: البططديع والبيطان والمعططاني -91
 ـ.1113، 9المؤسسة الحديثة لل تاب، طرابلس، لبناف، ط

 دط. .المعاني، البديععموم البًغة: البيان،  .دف .أحمد بف م،طفى المرااا، -11
العمدة في محاسن الشعر (. 9199.)أبك على الحسف بف رشيؽ القيركانااألزدم،  -19

 .دار الديؿ .9. طوآدابو
فطتح رب البريطة فطي  (.1191.)أحمد بف عمر بف مساعد م تبػة األسػدمالحازما،  -11

. 9. ط شرح نظم اآلجرومية )نظم اآلجرومية لمحمد بطن أبَّ القطًوي الشطنقيطي(
 .الم رمة م ة

 .دار العلـ للمئييف  .٘.طقضايا الشعر المعاصر . )د. ف(.نازؾ ،ادؽ المئئ ة، -13
 لبناف.

 .)د.ف(.أبك عبػد الػرحمف الخليػؿ بػف أحمػد بػف عمػرك بػف تمػيـ الفراىيدم الب،رم،  -12
 دار كم تبة اليئؿ. .كتاب العين

 لسان ق(.9292.)محمد بف م ـر بف على، أبك الفضؿ، دماؿ الػديف ،بف منظكرا -19
 ىػ.9292 .بيركت .دار ،ادر .العرب

المثؿ السػائر يػا أدب ال اتػب .)د. ف(. ضيال الديف، ن،ر اف بف محمد بف األثير -19
 الفدالة ػ القاىرة. .دار نيضة م،ر للطباعة كالنشر كالتكزيي. كالشاعر
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. المططدخل إلططى عمططم المغططة ومنططاىج البحططث المغططوي (.ٜٜٚٔ).رمضػػاف عبػػد التػػكاب -19
 .بالقاىرة .لخاندام تبة ا .ٖط

المصطباح المنيطر  )د. ف(..أحمػد بػف محمػد بػف علػا أبك العباس، الفيكما الحمكم، -19
 .بيركت .الم تبة العلمية.د.ط. في غريب الشرح الكبير

معاىػد التن،ػيص  .)د.ف(.عبد الرحيـ بف عبد الرحمف بف أحمد أبك الفتح العباسا، -11
 بيركت. .عالـ ال تب . د.ط.على شكاىد التلخيص

 . د.ط.معجم مقاييس المغطة (.9191.)أحمد بف يارس بف ز ريال القزكينػا لرازم،ا -31
 . م،ر.، دار الف ر

م تبػػػة  .1.طالمفارقطططة القرآنيطططة: دراسطططة فطططي بنيطططة الداللطططة (.1119).محمػػػد العبػػػد -39
 اآلداب.

المؤسسػة  .9.طالمفارقة: موسوعة المصططمح النقطدي (.9113.)دم. سا. ميكيؾ -31
 .العربية للدراسات كالنشر

يكسػػػػػؼ بػػػػػف أبػػػػػا ب ػػػػػر بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف علػػػػػا الخػػػػػكارزما الحنفػػػػػا أبػػػػػك  ،السػػػػػ ا ا -33
 .لبناف .بيركت .دار ال تب العلمية .1ط .مفتاح العموم .(9199)يعقكب

،  مقدمة ابطن خمطدون (.1112.)كلا الديف عبد الرحمف بف محمد بف خلدكف،ا -ٖٗ
 . 9ط


