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  أ 

 اإلستهالل

 "أخرج الدارمي عن علي ابن أيب طالب أنه قال"
 لوابهملة العلم أعمحيا 

 فإن العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله

“Wahai orang-orang berilmu beramal lah kalian dengan 

ilmu yang kalian miliki, karena sesungguhnya orang 

yang berilmu adalah orang yang beramal dengan 

ilmunya dan ilmunya sesuai dengan perbuatannya ” 

(Ali bin Abi Thalib Ra.) 
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 اإلهداء
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

 والدي الشريف حممد يوسوف خليل .1
 والديت الشريفة مفتاح اجلنة .2
 اإلخوة واألخوات يف معهد طالب املؤمن .3
 وأصدقائي يف قسم اللغة العربية وأدهبا .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ج
 

 كلمة الشكر والتقدير

 هللا إال إلده ال نأ أشدهد ،والددين االدني أمور ىعل نستعني وبه ،العاملني رب   هلل مدحلا
 األنبيدداء أشددرف علددى والس ددالم والص ددالة ،ورسددوله عبددد  احممددد نأ وأشددهد لدده الشددريك وحددد 

رسددلني
ُ
 يدددوم إىل إبحسددان تدددبعهم ومددن أمجعدددني وأصددحابه آلددده ىوعلدد حممدددد انالومددو  سدددي دان ،وامل

 .الدين
 درجدة علدى واحلصدول النهدائي االختبدار شدروط السدتيفاءتقصدد كتابدة هدذا البحدث 

 إبدراهيم مالدك مدوالان جامعدة وأدهبدا العربيدة اللغدة قسدم يف اإلنسدانية العلدوم لكليدة سدرجاان
 . مباالنج احلكومية اإلسالمية

يف أتليدف  ةقدم كلمة الشكر لكل شخص يعطي دعمة ومسداعدة للباح دت فالباحث
 وصناعة هذا البحث. خصوصاً إىل:

 احلكوميدة اإلسدالمية إبدراهيم مالدك مدوالان امعدةكمددير اجل  سعبدد احلدار ذ الددكتور األسدتا .1
 .مباالنج

 .كلية العلوم اإلنسانية  ةعميدك  ،املاجستري ،شافية ةالدكتور  .2
 .وأدهبا العربية اللغة قسمالدكتور حليمي املاجستري، كرئيس  .3
 يف أتليف هذا البحث كاملشرف  ،املاجستري عبد الرمحن، .4
افقين منذ السنة األوىل حىت سأخترج يف هدذ  الذي ير  ، كاملعلمومتان، املاجستريالدكتور س .5

 .األكادميية( سؤول)امل  اجلامعة
علددددم و إىل األصدددددقاء الددددذي مسددددتعد   إعطدددداء يف يسددددتمرون الددددذين و املعلمددددات املعلمددددني .6

 ليكون األسرة يف املكان السبيل
 من تفاعل به. أخرياً، عسى أن يكون هذا البحث انفعا للباحث ولكل
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 امللخص

األسلوب يف شعر بلند احليدرى )حتليلية نقد ، 13310079موالان إمسعيل عزيز، 
البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، جامعية موالان جديد(، 

 رمحن، املاجستري.املشرف: عبد ال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
 الكلمات الرئيسية: شعر، بلند احليدرى، نقد جديد.

ابستخدام  شعر ال يستخدم اللغة اليومية اليت يتحدث هبا معظم الناس. الشعرال 
الدراسة،   يف هذ. اللغة اليت هي أك ر ك افة و رمزية من اثنني من األنواع األدبية األخرى

فإنه أيخذ شاعر  ومن هنا أتيت صعوبة يف فهم. يدريبلند احل األشعاراألشياء املادية هي 
               ج التبع هنا هو هنج النقد اجلديدهنجا لفهم شكل ومعىن القصيدة يتم . النه

(New Criticism).  

وهذا البحث من حيث نوع هو البحث املكتيب وهو البحث الذي حيدد أعماله  
ج إىل البحث امليداين، ويف مجع البياانت مبجموعة ما كان يف املكتبة فحسب، والحتتا 

استخدمت الباحث الطريق املكتيب وهي ليست القراءة والتسحيل على املراجع والكتب 
  (descriptive-qualitative methods)فحسب، ولكنها األعمال املتعلقة بنهج الكيقيةالوصفية

شكل من  وبعد إجراء هذا البحث اجلامعي حصلت الباحث  على النتيجة: أن 
أسلوب رمزي ، موازية اانفورا، اإلعادة، املبالغة، تكرار " يتكون على اجملاز الشيخوخة"الشعر 

اإلستعارة، البالغية، " يتكون على اجملاز ساعي الربيد. وأما الشعر "املعىن، الصفة اجملسدة
" خلطوة الضائعةا. وأما الشعر "اإلعادة، بوليسندتون، املبالغة، املشاركة، موزية، تكرار املعىن

اإلعادة، املبالغة، اإلستعارة، تكرار املعىن، أليترياسي، موازية.  أسلوب بوليسندتون، البالغية،
ونتائج من البحث على حتليل املعىن يف شعر "ساعي الربيد" هي النصائح، أما النتائج يف 

الضئعة" هي شعر "الشيخوخة" هي احلزن، املوحش، اإلرادة، أما النتائج يف شعر "اخلطوة 
 التحيري، القلق.
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ABSTRACT 
Maulana Ismail Aziz, 13310079. Language style in poetry Blen Al-Haidari (Analysis 

New Criticism). Essay. Majors Language and Literature Arabic. Faculty Humanities. 

State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Mentor Abdul Rahman, 

M.Hum. 

Keyword: Syi’ir, Blend Al-Haidari, New Criticism. 

Poetry does not use the everyday language spoken by most people. Poetry 

uses a more dense and symbolic language than any other literary genre. In this study, 

the material object is a poem by Blend Al-Haidari. Therefore, the difficulty in 

understanding a literary work requires an approach to understand the form and 

meaning of the poem. The approach used in this research is New Criticism approach. 

In this study using the type of research Library Research is a limiting study 

only by using reference books from the library. Without having to plunge into the 

field. In collecting data researchers using the library technique that is not only 

reading and citing references but also using qualitative descriptive method. 

As for the result of this research: the form of language style in poetry 

 consists of symbolic language style, metaphor, anaphora, repitition, etc. In "الشيخوخة"

the poem "ساعي البريد" consists of the style of metaphorical language, rhetoric, 

reposition, Polisindeton, hyperbole, etc. In the poem "الخطوة الضائعة" there is a style of 

rhetoric, repository, metaphor, alliteration, parallelism, Poloisindeton, etc. The result 

of the study of meaning analysis in the poem "ساعي البريد" is an advice, and the 

meaning in the poem "الشيخوخة" is a feeling of sorrow, hatred, desire, and meaning in 

poetry "الخطوة الضئعة" annoying, anxious. 
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ABSTRAK 

Maulana Ismail Aziz, 13310079. Gaya Bahasa dalam Syi'ir Blend Al-Haidari 

(Analisis New Criticism) Skripsi. Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora. 

Universitas Islam Negri Malang. Pembimbing: Abdul Rahman, M.Hum. 

Kata Kunci: Syi'ir, Blend Al-Haidari, New Criticism. 

Puisi tidak menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh 

kebanyakan orang. Puisi menggunakan bahasa yang lebih padat dan simbolis 

daripada genre sastra lainnya. Dalam penelitian ini, objek material adalah sebuah 

puisi oleh Blend Al-Haidari. Oleh karena itu, kesulitan dalam memahami karya 

sastra memerlukan sebuah pendekatan untuk memahami bentuk dan makna puisi 

tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan New 

Criticism. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library Research yang 

merupakan studi batasan hanya dengan menggunakan buku referensi dari 

perpustakaan. Tanpa harus terjun ke lapangan. Dalam mengumpulkan data peneliti 

menggunakan teknik perpustakaan yang tidak hanya membaca dan mengutip 

referensi tetapi juga menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Adapun hasil penelitian ini: bentuk gaya bahasa dalam puisi "الشيخوخة" terdiri 

dari gaya bahasa simbolis, metafora, anafora, repitisi, dan lain-lain. Dalam puisi 

" البريد ساعي " terdiri dari gaya bahasa metaforis, retorika, repitsi , Polisindeton, 

hiperbola, dan lain-lain. Dalam puisi " الضائعة الخطوة " ada gaya retorika, repitisi, 

metafora, aliterasi, paralelisme, poloisindeton, dll. Hasil studi analisis makna dalam 

puisi " البريد ساعي " adalah sebuah saran, dan makna dalam puisi "الشيخوخة" adalah 

perasaan duka cita, kebencian, keinginan, dan makna dalam puisi " ئعةالض الخطوة " 

adalah ungkapan perasaan yang menyebalkan, cemas. 
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 الباب األول

 مقدمة

  خلفية البحث .أ
اإلنسان الذي لديه و ظيفة أن العلم األديب هو عمالخليال من  م،إذا كنت عل 

أما أشكاهلا الشعر  هلا خاصية يعين اجلمال وفن عمالاألعمال األدبية هي األ .مجالية
1.والن ر واملسرحية اىل  األدب كل شعر أو ن ر تؤثر يف النفس ويهدف اخللق ويدعو 

2.سلوب مجيلالفضيلة ويبعد عن الرذيلة أب ولكن من النوع ال الث، ميكن أن يكون  
مية اليت يتحدث هبا عمليا الشعر له تعقيداته اخلاصة. ألن الشعر ال يستخدم اللغة اليو 

ابستخدام اللغة اليت هي أك ر ك افة و رمزية من اثنني من األنواع  معظم الناس. الشعر
أن " نقد األدب العشر"يف كتابه  Pradopoاألدبية األخرى. هذا يشبه ما مت اإلفصاح 

الشعر هو نتيجة لنشاط الضغط، وهي عملية إنشاء من خالل التقاط و ضغط 
أن الشعر حيتوي على  Pradopo. وعالوة على ذلك قال 3(densationconاإلنطباعات )

عناصر م ل املشاعرو اخليال و الفكر و هلجة و اإلقاع و اإلنطباع من احلواس والصياعة، 
عبارة اجملازي و الك افة و شعور املؤلف مت الكشف عن كل شيء يف لغة وسائل 

4هلم اإلزعاج من التقاط معىناإلعالم. هذا هو ما جيعل الشعر لغة أك ر صعوبة و  . 
الك ري من النهج النكراء اليت ميكن استخدمها لتكون قادر  علي فهم عمل  

، و النهج (expressive)، و النهج عملية (Mimetik)األدب، بدءا من هنج ميميتيك 
 ومن هنا أتيت صعوبة يف فهم. (Objective)، و النهج املوضوعي (Pragmatik)التعبريي 

ج التبع هنا هو هنج النقد نه أيخذ هنجا لفهم شكل ومعىن القصيدة يتم . النهفإشاعر 
ينبغي أن يكون مفهوما  Siswantoroيف  Hewkesوفقا  .(New Criticism) اجلديد

                                                           
 59(. ص:1992. )القاهرة: دار املعارف، الوسيط يف االدب العريب وترخيهاالسكندري،   1

 8(. ص:1405رايض : اململكة العربية السعودية، . )األدب العربية وترخيهالعزيز،   2
3 Pradopo, Rachmatdjoko, Kritik Sastra Modern (Yogyakarta, Gama Media, 2002), 6. 
4 Pradopo, Rachmatdjoko, Kritik Sastra Modern (Yogyakarta, Gama Media, 2002), 7. 



 

2 
 

غري مصنفة إىل اإلحالة أو معايري أو شروط خارج األعماالألدبية كعمل مستقبل و 
5أنه يتطلب دراسة فحصت نفسهاال تقل وليس أك ر من العمل املستقل ، نفسه اآلاثر  .

هو العمل األديب خارج السياق يف احلياة احلقيقة.  Hewkesأبن  القائل ىاملرتتبة على الرأ
ويعتقد أن  أتباع العلم النقد اجلديدوذالك ألن يعترب األدب كما الوحدة الىت مت االنتهاء. 
 اجملتمع و جعل من جانب واحد. العلم و التكنولوجيا و القضاء على القيم اإلنسانية يف

ن وفقاهلا، األدب )خصوصا الشعر( ميكن أن تكشف عن الوضع اإلنساين أك ر متاما، أل
 األدب هو قاعدة املعرفة اخلرب.

 بلند احليدري أشعاربلند احليدري.  األشعارالدراسة، األشياء املادية هي   يف هذ 
 ,paradok  ألن ابلكامل من طراز اجلديدمام لدراسة املناهج النقد هو م ري جدا لالهت 

ironi   و غريها. دراسة هذا النقد اجلديد البح ون القيام ملعروفة معىن جوهري الكامل من
 القصائد بلند احليدري. 

األسلوب يف هذا البحث جرت يف هناية املطاف ابللقب " من الوصف أعال ،  
راسة للتعبري عن " سعت هذ  الد)أشعار بلند احليدري )دراسة حتليلة النقد اجلديد

ليف بلند التأ عةاخلطوة الضائ و ساعي الربيدشيخوخة و أسلوب املوجودة يف الشعر 
كامل لصيدة ابلمن اخلالل الكشف عن األسلوب الذي هو موجود يف امث،   احليدري.

ج جهاز  حيتا ين ال. هذ  الدراسة هي مستقلة، وهذا يعمبعىن أن الشعر ميكن أن تكشف
 القصيدة. وارد يف العلم اإلجتماع و الفلسفة و التاريخ و غريها للكشف عن املعىن م ل

 (.New Criticsmألن هذ  الطريقة ليست طريقة للنقد جديدة)
 البحث أسئلة .ب

 من خلفية املشاكل املذكورة أعال ، و املشاكل اليت أثريت يف هذا البحث : 
 بلند احليدري ؟كيف شكل األسلوب يف األشعار   .1
 ؟بلند احليدري يف األشعار  األسلوب ما معىن  .2

                                                           
5 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra Analisis Struktur Puisi (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar,2010), 22. 
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 أهدف البحث .ج
 : أما أهداف البحث يف هذا البحث فهي 

 ملعرفة أشكال شعر بلند احليدري  (1
  ملعرفة املعىن اإلمجايل يف شعر بلند احليدري (2

 
 فوائد البحث  .د

 الفوائد النظرية  .1
نقد اجلديدة و املسامهة نتائج هذا البحث مفيدة كوسيلة ملعدو الدراسة يف تطبيق حتليل ال

يف األفكار من أجل تطوير نظرايت نقد جديدة، النظر يف النظرية األدبية هو نظرية 
 متعددة التخصصات.

 فوائدالعملية  .2
 البحث األدب العاملي .أ

ومن النتوقع أن تسهم يف العامل من املؤلفات و البحوث نتائج هذ  الدراسة، والسيما 
 حبوث مع نظرية نقد جديدة.

 ئد للباح نيفوا .ب
ومن املتوقع أن توفر املزيد من املعرفة لفهم ما هو مضمر يف األعمال األدبية نتائج 

 هذ  الدراسة.
 فوائد للطالب .ت

ومن املتوقع أن تزيد الدافعية للطالب والقدرة يف تقدير األدب لفهم خلفية األدب 
 نتائج هذ  الدراسة.

 فوائد للجمهور العام .ث
لدافع من الناس أن نقدر واالستفادة من حتفة نتائج هذ  ومن املتوقع أن تزيد ا   

 .الدراسة
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 الدراسة السابقة .ه

مل تكن البحوث حل استعمال نظرية نقد جديد إىل قليل. وأغلبت النظرية  
دب ل عالقة األجية م خلار ااملستعملية يف عد ة البحوث نظرية اليت تعلق االشعار ابلعوامل 

األدب ابلنساء  ( وعالقةsosiologi sastraدب ابالجتماعية )( وعالقة األsemioticوالرمز )
(sastra feminis.وغريها ) 

يف املوضوع يعين   وأما حبث السابق الذي يستعمال النظرية الواحدة و خمتلف 
وار مسعدي مد أنحمنج، حبث ملدرس كلية اإلنسانية موالان طالك إبراهيم احلكومية مباال

باين يف قنزار  شعاراجستري ابملوضوع حتليلي أشكال يف أاملاجستري واحلاج حليمي امل
عين لبحث يانهج مقتطفات أدبية خمتارة مائة رسالة حب )حتليلي نقد جديد(. أما م

ة األشعار ن ثالثأهو  املنهج الوصفي ويستعمل البيان الكفي. وأما نتيجة يف هذا البحث
. ميال وغريهاى و سيفور كاسي و ميتانزار قباين هلا أشكال اللغة املختلفة م ل ابرسونيفي

 حب مثهب( وأما معىن احلقيقي وإحساس الضياع على حبيبتة )يف الشعر أين أذ
 احلقيقي والكفاح )يف الشعر أحبك جدا(.

 
 منهج البحث .و

( أن مناهج البحث استخدمها البحث يف Arief Furchanقال عارف فورقان ) 
6ليت توجة الباحث.مجع البياانت و حتليلها إلجابة األسئلة ا والتعريف اآلخر من منهج  

7البحث يعين شرح البياانت التقنية يف البحث لبيان املشكالت يف هذا البحث،  .
 فالباحث حيتاج إىل طريقة أو منهجية توافق اإلجابة عليها وهي ما يلي:

 نوع البحث .1

                                                           
6 Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 

2011), 18. 
7 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 

2002), 25. 



 

5 
 

 ( و هي دراسة تقصدLibrary Research) هذ البحث نوع من الدراسة املكتبة 
ب واجملالت ل الكتة م هبا مجع البياانت واألخبار مبصاعدة املواد املوجودة يف املكتب

ذا البحث تعلق هبتلىت والواثئق وغريها. ألن مصدر هذا البحث تؤخذ من الكتب العربية ا
 ومن املعاجم العربية خاصة معجم  الوصيط.

ج الوصفي هو امله وأما املنهج املستخدم يف هذا البحث هو البحث الوصفي. 
املنهج الذي يصف الظواهر وصفا موضوعيا من خالل البياانت اليت حيتصل عليها 

8ابستخدم أدوات البحث العلمي. (، يعين Whitneyو أما منهج الوصفي عند ويتين ) 
9حبث الواقع بتفسري الصحيح. وهذا البحث من حيث نوعه هو البحث الكيفي يعين  

1اءات اإلحصاء أو ابحلساب اآلخر.البحث الذي نتائجه اليؤخذ إبجر  0 وتعريف اآلخر  
1( هو البحث الذي ال يستعمل األرقام.Moleongعند مولي ونج ) 1  

 صادر البياانتم .2
بحث. و قة ابلتعلإن  هذا البحث دراسة حتليلية وهي حتليل املسائل والقاضية امل

 يف هذا البحث تنقسم إىل قسمني:مصادر البياانت 
 ئيسية:مصادر البياانت الر   .أ

و  ساعي الربيدأما مصادر البياانت الرئيسية من األشعار بلند احليدري وهي  
  اخلطوة الضائعة شيخوخة و

 مصادر البياانت ال انوية:  .ب
أما مصادر البياانت ال انوية من الكتب أو البحوث املتعلقة بنظرية النقد   

 اجلديد.
 طريقة مجع البياانت .3

                                                           
 .100البحث )دون املطبع: دون الطبع، دون السنة(، مانيو جيدير، منهجية  8

9 Andi Prastowo, Memahami…. , 201> 
1 0 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Tatalangkah 

dan Teknik-teknik Teoritisasi Data (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4. 
1 1 Darsono Wisadirana, Metode Penelitian & Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Ilmu 

Sosial (Malang: UMM Press, 2005), 11. 
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لبياانت يف بياانت البحث و معلومات من دراسة املكتبية هو توجه مجع ا 
خالل الواثئق، جيد وثيقة مكتوبة، والصور، فضال عن الواثئق اإللكرتونية اليت ميكن 

إقناعًا لو دعمت واثئق أك ر نتائج البحث أيضا ستكون   أن تدعم عملية البحث.
1.أو ورقة األكادميي الذي ما برح قائما 2  

  طريقة حتليل البياانت .4
(. عند Interactiveلبحث سيتحدم الباحث طارقة حتليل الفين )يف هذ  ا 

( أن العملة يف حتليل البياانت الوصفية ميسرة Miles and Hubermanميلس و هوبرمان )
على صورة الفنية وجتري ابلتواصل حىت تكون اتمة، وامللية فيه هي ختفيض البياانت و 

1عرض البياانت واالستنتاج. 3  يل لبياانت مدلول بصورة النالية:وشكل الفين يف حتل  
 ختفيض البياانت  (أ

لضبط ابجيلها  تسألن البياانت اليت حصل عليها الباحث ك رية فاحتاج الباحث إىل
لباحث اياج و التفصيل. ختفيظ البياانت هو تلحيصها واحتيارها من حيث احت

 والرتكيز على األشياء املهيمة.
 عرض البياانت    (ب

ذا هت. ألن حث بتخفيض البياانت يعرض الباحث  البياانبعد أن يكوم البا    
 البحث حب ا كيفيا فتكون عرض بياانته بشكل الشرح الوصفي.

ج هو نتائج ستنتا . االبعد عرض البياانت و حتليلها فاخلطوة التالية هي االستنتاج  
 البحث و كان بشكل وصفي.

جديد. وبني يف الكتابة وأما النظرية املستتخدمة يف هذا البحث هو نظرية نقد  
هجالبحث أو من لعملاتعل م ودراسة األدب )التعارف يف البداية علم األدب( عن طريقة 

 نقد جديد كا يلي :
 (close readingالقراءة العميقة ) .1

                                                           
1 2 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), 83. 
1 3 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), 91. 
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صل إىل يا حيت لفظ أي يدفق انتاج األدب ابلدقيق و التفصيل مجيلة و مجلة لفظا و
 أصوله.

 (empirisالتجريي ) .2
يس يف حظة لطريقة العمل نقد جديد تعماللباحث تشديد التحليلي ومالأي يف 
 النظرية.

 (otonomiاملستقل ) .3
تعلق تسه ال بنف أي تعتقد نظرية نقد جديد أن إنتاج األدب انتاج منفرد ومستقل

اسة  الدر يفلقة بعناصر األخرى بل بشاعر أو مؤلف. املستقل هو عالمة مميزة مط
ي هتمهما يكن ين يد كائن وتدخل إىل النظرية املتنوعة،الداخلية. لذالك نقد جد

 تقريبا. 1960رمسي يف السنة 
 (concretenessاملادية ) .4

 عندما قرئ انتاج األدب فهو عائش و ميسى ابملادية.
 األشكال  .5

أي نقطة ال قل يف الدراسة النقد اجلديد يعين جناح الشاعر أو مؤلف يف اختيار 
( غريها. عند نظرية نقد جديد أن ي بت أشكال انتاج imaginaryاملفردات، اخليايل )

األدب على حمتوي انتاج األدب. والنقطة من هذ  نظرية يف مفهوم الكلمة ليس يف 
1حرفية الكلمة 4  

 
 
 

 
 

                                                           
1 4 Alfian, Studi dan Pengkajian Sastra (Perkenalan Awal Terhadap Ilmu Sastra) 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 69. 
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 لباب الثاينا
 اإلطار نظري

 األسلوب مفهوم  .أ
1األسلوب لغة:الطريق، الفن من القول أو العمل.  5 بني األشجار  ويقال للطريق 

1وللفن وللمذهب ولشموخ ابألنف والعنق أالسد ويقال لطريقة املتكلم ىف كالمه أيضا. 6  
أو  واصطالحا: الطريقة الكالمية الىت يسلكها املتكلم ىف أتليف كالمه واختيار ألفاظه،

1هو الطريقة الىت انتهجها املؤلف ىف اختيار املفرجات والرتاكيب لكالمه. 7  
لنظر إىل أن األسلوب غري املفردات والرتاكيب الىت يتألف منها وحنب أن نلفت ا 

الكالم وإمنا هو الطريقة الىت انتهجها املؤلف ىف اختيار املفردات والرتاكيب لكالمه. هذا 
هو السر ىف أن األساليب خمتلفة ابختالف املتكلمني من انثرين وانظمني مع أن 

الرتاكيب ىف مجلتها واحدة وقواعد صوغ املفردات الىت يستخدمها اجلميع الواحدة، و 
1املفردات وتكوين اجلمل واحدة. 8  

والناس ال يستوى ىف التعبري عن أفكارهم أبلفاظ وكلمات وإمنا خيتلفون ىف ذالك  
قدر استعدادهم اخلاصة واملعاىن الىت ختطر ىف أذهاهنم عنها والبيئة الىت يعيشون فيها. م ال 

فون فيما بينهم اختالاف بعيدا بني خامل رانبه ىف صنعته صناعة اخلياطة فاحلياطون خيتل
وضعيف وابرع ىف حرفته، وهذ  اإلختالف مل جيئ من انحية مواد ال ياب املخيطة، وال 
من انحية األآلت واألدوات والطرق العامة الىت تستخدم ىف اخلياطة. إمنا جاء اإلختالف 

يفها واستخدام قواعد هذ    املواد وأتلمن جهة الطريقة اخلاصة الىت اتبعت ىف اختيار هذ
ىف شكلها وهندسنها، وكذلك البيان اللغوى ىف أية لغة ما هو اإلصناعة موادها  الصناعة

                                                           
 343م ، ص  9731لويس معلوف، النجد ىف اللغة واإلعالم، املطبعة الكاتوليكية، واملعارف بريوت  15

- 302،ص  2احللىب ومشركة للسنة بعة عيس لبياىن حممد عبد العظيم الرزقاىن، مناهل العرفان ىف علوم القرآن، مط 16
303 

1  303الرزقاىن، نفس املصدر، ص   7
1  303الرزقاىن، املصدر اببه، ص   8
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واحدة ىف املفردات والرتاكيب ولكن البيان خيتلف بعد ذلك ابختالف الطرائق  وقواعدها
1.واألساليب 9  
ني أن أنواع األسلوب جند ىف كتاب البالغة الواضحة لعلى جارم ومصطفى أم 
 ثالثة :

 األسلوب العاملي .1
وهو أهداء األساليب وأك رها احتياجا إىل املنطق السليم والفكر املستقيم وأبعدها  

عن اخليال الشعر. ألنه خياطب العقل. ويناجى الفكر ويشرح احلقائق العلمية الىت ال 
د أن يبدو فيه أثر ختلو عن عموض وخفاء. وأظهر مميزات هذا األسلوب الوضوح والب

القوة واجلمال، وقوته ىف سطوع البيان ورصانة حججه ومجاله ىف سهولة عبارته، وسالمة 
الذوق ىف اختيار كلماته وحسن تقرير  املعىن ىف األفهام من أقرب وجو  الكالم. فيحب 
أن يعىن فيه ابختتيار األلفاظ والواضحة الصرحية ىف معناها اخلالية من اإلشرتاك وأن 
تؤلف هذ  األلفاظ ىف سهولة وجالء، حىت تكون ثواب شفا ملعىن املقصود ووحىت ال 

2.والتأويل تصبح م ارا اللظنون وجماالللتوجية  0  
 اخلطاباألسلوب  .2

وهو قائم على قوة املعاىن واأللفاظ وقوة احلاجة والربهان وقوة العقل اخلصيب وهنا  
م واسنتهاض مهمهم وجلمال هذا يتحدث اخلطيب إىل إرادة سامعية ال اثرة عزائه

األسلوب ووضوحه شأن كبري ىف أتثري  ووصوله إىل قرارة النفوس ومما يزيد ىف أتثري هذا 
األسلوب منزلة اخلطيب فو نفوس سامعيه وقوة عارذضته وسطوع هجته أو نربات صوته 
وحسن إلقائه وحمكم إشارته. ومن أظهر مميزات هذا األسلوب التكرار واستعمال 

2.واختيار الكلمات اجلزلة ذات الرنني رتادفات وضرب األم الامل 1  
 

                                                           
1  304الرزقاىن، نفس املصدر، ص   9

2  12نفص املصدر، ص   0
2  16على جارم ومصطفى أمني، املصدر اببه، ص   1
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 األدىباألسلوب  .3
2.هو طريقة األديب ىف الشعور وىف التفكري وىف التعبري عن شعور  وأفكار   2 مير  ملا 

وكان هذا األسلوب يهتم اهتماما عظيما ابجلمال الذى هو أبرز صفاته  به من أحداث،
فيه من خيال رائع وتصوير دقيق وتلمس لوجو  الشبه البعيدة  وأظهر مميزاته منشأ مجاله ملا

2.األشياء وإلباس املعنوى ثوب احملسوس، وإظمار احملسوس ىف صورة املعىن بني 3  
أن األسلوب هو الكلمات اليت هلا أثرللشعر كأنه عيشا  (sudjito)رأى سوجيتو  

عىن أو هلا معىن متنوع. وعند  معىن خاص. واألسلوب عند اآلخرين يعطي الشعر ك ري امل
الكلمات اجملازية تستطيع أن تعرب ما يف ذهن الشاعر، ألن: أوال،  (perrine)وعند بريين 

الكلمات اجملازية تؤيت الفرح اخليال. واثنيا، تكون الكلمات اجملازية طريقة لتزداد اخليال يف 
تة. واثل ا، الشعر حىت صار شيء جتريدي و اقعيا وصار الشعر أك ر رائعة يف قراء

الكلمات اجملازية هي الطريقة لتزداد شعور الشاعر للشعر وليبلغ موقفه. ورابعا، الكلمات 
األسلوبية هي الطريقة لرتكز املعىن الذي يقصد به الشاعر وليبلغ األشياء الك رية الواسعة 

2بكلمة املوجزة. 4  
احث بعضا هناك ك ري من أنواع األسلوب اليت تستخدم يف الشعر. وستبني الب 

2من هذ األنواع الك رية املتعلقة ابلتحليل يف هذا البحث 5 : 
 هلا الكلمات اليت تكرير املعىن هو األسلوب الذي يستخدم  (tautology)تكرار املعىن  .1

 نفس املعىن بكلمة قبلها. لذا مسا  بعض الناس ابالرتادف.
صف االسم لذي يالصفة اجملسدة هي األسلوب ا  (personification)الصفة اجملسدة  .2

سم من اإل غري عاقل كاالسم العاقل أو يصف الشيء ابلصفة اإلنسانية ويصف
 الفكرة احلرية.

                                                           
2 وزارة لرتبية  9701 9- 1979 ماوى لتقد األدىب والبالغة لطبعة األوىل حممد زكى الع-إمساعيل مصطفى الصيفى، حممد بن عبدسه 2

 9بدولة كويت، ص 
2  43،ص  1978املرحوم اليد أمحد هلامسى، جواهر البالغة، دار الفكر، ببريوت  3

2 4 Wahyudi Siswantoro, Pengantar Teori Sastra, 108 
2 5 Suroto, Teori dan Bimbingan Apresiasi Sastra Indonesia (Jakarta: Erlangg, 1989), 

115. 
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لي، ملعىن الفعااستخدام كلمة أو جمموعة من الكلمات ال مع  (metaphor)اإلستعارة  .3
 .ولكن كرسم يستند إىل أوجه التشابه واملقارانت

لة و اجلمأيف الكلمة  وب له معىن البالغي إمااملبالغة هي األسل: (hyperbole)املبالغة  .4
 أو صفة الكلمة ابلغرض للتشديد أو لزايدة التأثري يف الشعر.

 كل يفملعىن ليت تقو ي ابلوغالذروة هو األسلوب ابلكلمة املركبة ا: (climax)بلوغالذروة  .5
 الكلمة بعدها.

عىن متشابه مهلا بوليسنديتون هو األسلوب ابلكلمة : (polisindeton)بوليسنديتون  .6
 ويصل حبرف املوصول.

نة لمة اخلشو تعربلطيف هو الكلمة اللطيفة تبدل من الك: (euphemism)تعبريلطيف  .7
 اليت تعد أهنا تؤذي الناس.

  المة النداءعاكسالماسي و هو األسلوب الذي يستخدم : (eksklamasio)اكسالماسي و  .8
 كتعبري الذوق.

ت احلرف يف ي هو األسلوب الذي له إعادة صو أليترياس: (aliteration)أليترياسي  .9
 الكلمة أو بعض الكلمة. عادة يوجد يف الشعر.

2يصور الشيء ابلرمز ليبني املقصود منه. :(symbolic)رمزي   .10 6  
2اإلعادة هي إعادة الكلمة أو العبارة املتساوية يف اجلملة. :(repiticion)اإلعادة  .11 7  
قارنة بني الشيئني املختلفني ويعتقد أهنما املشاركة هي امل: (association)املشاركة  .12

2متساواين. 8  
رتوريس اكسالماسي و مها من رتوريس : (retoriseksklamation)رتوريس اكسالماسي و  .13

و اكسالماسي و. رتوريس هو تعبري السؤال و اإلجابة يف السؤال نفسه. و 
2اكسالماسي و كما يبني قبله. 9  

                                                           
2 6https://id.wikipedia.org/wiki/majas مأخوذ يف التاريخ 21 من مايو 2017 يف الساعة 09.30 وقت(

 اإلندونيسي الغريب(
2  نفس املرجع 7
2  نفس املرجع 8
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 تعريف الشعر .ب
احظ: "الشعر جتيش به صديران ة منها كما قال اجلوالشعر له تعريفات ك ري  

3فتقذفه على ألسنتنا" وهو يقرر بذلك أن الشعر تعبري عن االنفالل، وتصويرللعاطفة. 0  
يف تطوير آخر معين الكلمة تضيق يف الفن األديب نتائج الكلمات مرتبه وفقا لشروط 

3معينه من خالل استخدام إيقاع، وقافية وأحياان كلمه جمازاي. 1
 

ويف كتاب مفهوم الشعر دراسة يف الرتاث النقدي، رأى ابن طباطبا أن الشعر  
يتم من خالل الرتكيز على الشكل الظاهري للشعر، أو على أول ما بيد  املتلقي من 
االنتظام االيقاعي للكلمات. ويف هذ  الدائرة يتم تعريف الشعر على أنه "كالم منظوم، 

لناس يف خماطباهتم، هبا خص به من النظم الذي إن عدل ابئن عن املن ور الذي يستعمله ا
عن جهته جمته األمساع، وفسد على الذوق. ونظمه معلوم حمدود، فمن صح طبعة وذوقه 
مل حيتج إىل االستعانة على نظم الشعر ابلعروض واحلذق به، حىت تعترب معرفة املستفادة  

3كالطبع الذي ال تكلف معه". 2  
لقول التعبريى عند العرب، ولون من ألوان هذا والشعر هو فن من فنون ا 

3اللسان العريب املبني. 3 ( مع ابن سينا وأرسطو يف ه 684ويتفق حازم القر طاجىن ) 
تعريفهما للشعر، وفهمهما له، فهو يعرفه تعريفا مشاهبا لتعريف ابن سينا ونصه يف ذلك 

، والتئامه من مقدمات : "الشعر كالم خميل موزون خمتص يف لسان العرب بزايدة التقفية
3خميلة صادقة كانت أو كاذبة، ال يشرتط فيها مبا هي شعر غري التخييل". 4 وتعرفه يف  

ه، "أن الشعر قول موزون مقفى يدل على  377موضع اآلخر هو كما قال ابن جعفر 
3معىن". 5   

                                                                                                                                                               
 نفس المرجع 29

3  أمين على السيد، في علمى العروض والقافية )القاهرة: دار المعارف، 1999(، 7. 0
3 1 B.P Situmorang, Puisi dan Metodologi Pengajarannya (Flores NTT: Nusa Indah, 

1980). 10. 
3  جابر عصفور، مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي )مطبوعات فرح، 1990(، 23. 2
3  ع مان مواىف، يف نظرية األدب اجلزء األول من قضااي الشعر والن ر يف النقد العريب القدمي )القاهرة: دار املعرفة اجلامعية(، 21.  3
3  نفس املرجغ 4
3  ع مان مواىف، يف نظرية األدب من قضااي الشعر والن ر يف النقد العرىب احلديث )القاهرة: دار املعرفة اجلامية، 2008(، 13 5
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وفقا لقاموس  .وترد أدان  بعض من مفاهيم الشعر من عد  شخصيات 
ية ، فضال عن الشعر هو التنوع اللغوي االدبيه ملزمه إبيقاع ، قاف، املصطلحات االدبيه
تقول ان الشعر هو تعبري غامض، ضمنيا مع املعين  أراي تريزابوتو .  اعداد كلمات واملع

3اهلاتف الكوينالضمنين حيث الكلمات مييل علي معين  6. 
 
 البنية الشعر  .ج

لبنية البطنية. ومسى رجيارد يتكون الشعر عن اجلزعني يعين البنية الظاهرية و ا 
(I.A Richards)  هذين اجلزئني مبنهجية الشعر و حقيقة الشعر. و أما مارجورى بولتون
(Marjoerie Boulton) .3فسمامها ابلشكل الطاهري والشكل املزاجي 7  

أن الشعر يتكون على القسمني األساسني ومها الشكل  (waluyo)ورأى والويو  
. وكل من هذين القسمني يتكون على العناصر ترتبط بينها الظاهري والشكل املزاجي

وحتصل على املعىن اإلمجايل. يتكون الكل الباطنين من الشعر على موضوع الشعر ونغمه 
وذوقه وأمانته. وأما الشكل الظاهري يتكون على األسلوب واخليال والكلمات الواقعية و 

لى الرموز والقياس، والتحقيق األسلوب والتحقيق وطبع األحرف. واألسلوب يتكون ع
3يتكون على رمياورمتا )أوزان( ومرتوم. 8  

وأسس ذلك التقسيم عن البنية الظاهرية هو على شكل الشعر الالتبين أي  
عض من هذ  فله ب باحثعلى أساس اللغة الالتينية. وأما يف الشعر العريب كما حب ته ال

من  ث بعضالباحا. لذلك ستبحث البنية الظاهرية اليت تناسب بشكل الشعر الالتيين
 جلديد.لنقد اري اعالمات شكل الشعر الظاهري اليت تناسب به مث درسه الباحث ابلنظ

 
 

                                                           
3 6 Putu Arya Tirtawirya, Apresiasi Puisi dan Prosa (Bandung: Nusa Indah, 1980). 9. 
3 7 Kinayati Djojosuroto. Puisi (pendekatan dan pembelajaran) (Bandung: Penerbit 

Nuansa, 2005). 15. 
3  نفس املرجيع  8
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 بنية الظاهرية (1
أن البنيةالظاهرية من الشعر هي عوامل تنظيم الشعر من  (waluyo)رأى والويو  

يف األبيات. خارجه. نظم الشعر من الكلمات ابللغة الرائعة وهلا املعىن الذي كتب 
3والناس يستطيع أن يفرق بني الشعر وما ليس من الشعر نظرا إىل بنيته الظاهرية. 9 وهذا  

 هو البيان والشرح عن أقسام البنية الظاهرية من الشعر. 
 (Tipografi)طبع األحرف يف الشعر  .أ

كان أول العالمة اليت تظهر يف الشعر هي طبع األحرف. وطبع األحرف  
ويف الشعر التقليدي كانت يك واألبيات و كتابتها يف الشعر.والر  هو تنظيم الكلمات

4الكلمات تنظيم ابألوزان اليت بالريك. 0  
ففي هذا  العصر احلديث قد نقص نظام الشعر ابألوزان بل ال يوجدبتة. مع   

4ومساس الناس ابلشعر الواقعي.ه طبع األحرف الذي تشابه ابلصور.أن الشعر احلديث ل 1  
عر األخرى من حيث طبع أحرفه هي انه ال ينظم من الكلمات وعالمة الش 

الطويلة م ل الن ر. ويف جانب اليمني واليسر من صفحة الشعر ليست فيه كلمات الشعر 
4يف ك ري من األحيان. 2 ولطبع األحرف أشكال متنوعة، منها خمروط و خط و ينانية  

4زمنة يف عصر معني.وغريها. إذن، طبع األحرف يكون ميزة الشعر يف زمن من األ 3  
 (Diksi)اختري اللفظ  .ب

اختيار اللفظ هو اختيار الكلمة الذي فعله الشاعر يف كتابة شعر . ذلك ألن  
  الشعر هو النص األديب الذي هو بكلماته القليلة تكشف عن األشياء الك رية واملعاين

الكلمات يف الدقيقة. فال بد على الشاعر أن خيتيارالكلمات اختيارا دقيقا، واختيار 
4الشعر يرتبط ابملعىن وانسجام صويت ورتبة الكلمة. 4  

                                                           
3 9 Alfian, Studi dan Pengkajian Sastra…, 14 
4 0 Wahyu Siswanto, Pengantar Teori Sastra (Malang: Aditya Media Publishing, 2013), 

102. 
4  .102نفس املرجع   1

4    نفس المرجع 102. 2
4 3 Alfian, Studi dan Pengkajian Sastra…, 26 
4 4 Wahyudi Siswantoro, Pengantar Teori Sastra, 104. 
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ؤاختيار اللفظ له ارتباط وثيق خبافية الشاعر. كلما زادت معرفة الشاعر فتكون  
الكلمات املستخدمة يف الشعر متنوعة. ليست الكلمات يف الشعر كلمات كتبها الشاعر 

توي الشاعر الديين والشاعر فحسب ولكنها كلمات يتضمن فيها رأي الشاعر. فال يس
االشرتاكي يف اختيار اللفظ. والكلمات يف الشعر تستطيع أيضا أن تعرب شعور الشاعر 

4م ل الغضب والفرح والقلق واملشدود واخلوف. 5  
فينبغي للشاعر أن جيتارالكلمة ابلضبط. وهذا يتعلق بدور اللغة يف الشعر الذي  

ي وغريها. وهناك حماولة الشاعر يف تعمق املعىن امتأل ابملعىن الرمزي أو املعىن ال انو 
ونقصها وزايدهتا إىل الكلمات اليت قد عرفناها. ويف ك ري من األحيان كان الشاعر حياول 
أن يعطي املعاين الغريبة من معاين الكلمات اليت قد مسعناها وفهمنا هبا. من سوى ذلك، 

4قد حدث احنراف اللغة يف اللغة الشعرية. 6  
 ج. اخليال
اخليال هو الكلمات اليت تعرب اخلربة احلاسة كم ل البصر والسمع و الشعرور.  

 (visual)واخليال البصري  (auditif)وينقسم اخليال على ثالثة أقسام وهي اخليال الصويت 
واخليال اللمسي. واخليال جيعل القارعني كأهنم يروا ويسمعواويشعروا ما شعرها الشاعر. 

4.(konkret)ة ابلكلمات الواقعية واخليال له عالقة قوي 7       
 (konkret)الكلمات الواقعية د. 

هلا عالقة  (konkret)كما قد عرضها الباحث فيما سبق، أن الكلمات الواقعية  
هي الكلمات اليت تفهم ابحلاسة. والكلمة  (konkret)قوية ابخليال. الكلمات الواقعية 

4الواقعية قد تكون سببا للخيال. 8   
 
 الباطنية البنية (2

                                                           
4  نفس املرجع.  5
4   .105نفس املرجع،   6
4  نفس املرجع.  7
4  .107نفس املرجع،   8



 

16 
 

 املوضوع أو املعىن  أ
كانت اللغة هي وسيلةالشعر، وإحدى عالمة اللغة هي عالقة الرموز ابملعين  

اليت درست يف جمال علم الداللة. وألن اللغة ترتبط ابملعىن فلذلك ال بد للشعر أن ميلك 
املعىن أيضا إما معىن يف كل كلمة أو يف كل سطر أو يف كل بيت ويف مجيع انحته. 

4لفكرة الرئيسية اليت أراد الشاعر ان يبلغها يف الشعر هو يسمى ابملوضوع.وا 9  
 الذوق  ب

واملراد ابلذوق يف الشعر هو موقف الشاعر مشكلة أساسية يف الشعر. وتعبري  
املوضوع أو الذوق ترتبط ارتباطا وثيقا خبلفية الشاعر االجتماعية و النفسية، م ل اخللفية 

5قة االجتماعية  والسن واخلربة االجتماعية والنفسية واملعرفة.التوتربية واجلنسية والطب 0  
العمق يف تعبري املوضوع وضبط الشاعر يف موقف املشكلة ال يتعلق مبهارته يف  

اختيار كلمة الشعر ورميا و أسلوب وشكله فحسب ولكن يتعلق ك ريا بعلم الشاعر 
5ية والنفسية.ومبعفرته وخريته وشخصيته اليت أتثرت ابخللفية االجتماع 1  

ليس الرسام املشهور ماهرا يف طريقة الرسم أي كيف يرسم جيدا ولكنه ماهرا  
5يف موقف رمسه حىت صار الرسم كأنه واقعيا ليس الرسم فحسب. 2  

 النغمة . ج
النغمة يف الشعر هي موقف الشاعر على القارئني. والنغمة هلا عالقة ابملوضوع   

وضوع يف الشعر ابلنغمة كاملعلم إىل متعلمه، وبعضها والذوق. كان بعض الشاعر يبلغ امل
يبلغه بنغمة اإلمالء وبعضها بنغمة يدعوا هبا الشاعر القارئني إلجياد اإلجابة يف املشكلة، 
وبعضها يعطي القارئني املشكلة دون اإلجابة بنغمة الفخر وحيتقر على القارئني و 

5حسبهم جاهلني. 3  

                                                           
4 9 Wahyudi Siswantoro, Pengantar Teori Sastra, 112. 

5  113نفس املرجع   0
5  س املرجعنف  1
5  نفس املرجع  2
5  نفس املرجع  3
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 األمانة د. 
اليت تشجع الشاعر أن يكتبه قصيدا أو بدون قصد. هناك أهداف الشعر  

يوجد هذا اهلدف قبل أن يكتب الشاعر الشعر أو عند كتابة هذا الشعر. أما التشجيع 
قبل أن يكتبه الشاعر ميكن هذا تشجيع القتناع اهلوى الذي تعوق )كم ل الشعر 

صلة الفاحش( و تشجيع لألكل )طلب الفلوس( وتشجيع إلمن النفس وتشجيع ملوا
5وتشجيع لتحقيق النفس وتشجيع للتقرب إىل اخلالق أو املخلوق. 4  

 مفهوم النقد اجلديد .د
تدفق النقد اجلديد هو النوع األديب اجلديد. يتم عرض هذا التدفق ووضعت  

19305مؤخرا يف عام  5
وطرح املصطلح االنتقادات اجلديد ألول مر  من جون كروي . 

(john crowe) واليت تدعمها إليوت   (1940ديد )يف كتابه النقد اجل(Eliot)  و ريكارد
(Richard).   ظهرت انتقادات جديد  كرد فعل علي االنتقدات األدبية  السابقة اليت تركز

علي جوانب من احلياة اإلجتماعية وعلم النفس املؤلف والتاريخ األديب. اتباع االنتقادات 
علي القيم االنسانيه للمجتمع وجعله من اجلديد اليت تتهم العلم و التكنولوجيا القضاء 

ووفقا هلا، فان العلم غري كاف يف التعبري عن احلياة البشرية. األدب،   جانب واحد.
وخاصه الشعر هو نوع من املعرفة، اي املعرفة من خاللل اخلربة. النقد األديب هو مهمة 

  فضح واحلفاظ علي العرفة النموذجية والفريدة والكاملة.

. كهيكل ذا التدفق انه جيب ان يتم تناول الوكالء من خالل هيكليفرتض ه 
النصوص نقد اجلديد إىل ان  نظرمستقل مث جيب ان يفهم العمل األديب بشكل جوهري.

شيدت من قبل مكوانت كنظام/هيكل األعمال األدبية اليت  األدبية كنظام وهيكل سليم
تدفق  .ل شكال من أشكال معىنالنصوص األدبية اليت ترتبط مع بعضها البعض لتشك

  اجلمالية النقد اجلديد وجدت األعمال األدبية هو وحدة الذي مت االنتهاء من ظاهرة

                                                           
5  نفس املرجع  4

5 5 Suroso, dkk. Kritik Sastra: Teori, Metodologi, dan Aplikasi (Yogyakarta: Elmatera 
Publishing). 30 
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( Beardsley)وابردسلي  (wimsatt) الكتابني املشهورين عند وميساتويف اليت هي اهلدف.

 theكاان يتعارضان على الفكرة اليت تتعارضهما، وميسى هذين الكتابني ابسم "

international fallacy" و "the affective fallacy والكتاب األول يبني عن االعرتاض ."
على الرأي الذي يتكلم أن إنتاج األدب له املعىن، واملعىن سيعرب املعىن نفسه دون إرادة 
القارئ. واملعرفة عن سرية املؤلف التساعد أيضا يف فهم إنتاج األدب بل سيكون الفهم 

5خاطئا. 6  
تاب ال اين بطريقة املتساوية يرفض على الشعور والعواطف وانتقال القارئ  والك 

كاملياس أو الطريقة للفهم على على اإلنتاج فهم جيدا. واملسافة بني شعور القارئ و 
معىن اإلنتاج األديب ال يستطيع الناقد أن جيمعها ابألدوات اليت  قد أعطيت إليه، يعين 

5لشعر هو كلمات الشعر نفسها. النص األديب. وما بقي لناقد ا 7  
وهو أيضا العامل  (I.A Richard) يف اإلجنليزي هو رجياردسو أهل املذهب البنائي 

املذهب  النفسي الذي له رغبة يف الرتبية أو األدب بوسيلة التحليل إنتاج األدب. وأهل
 اإلمجايل، وميكن أنه ليس أهل املذهب البنائي ابملعىن (Eliot) البنائي األخر هو إيليوت

املهم يف الشعر أن ولكنه يف اإلجابة على الغرامي والتأكيد على الكاتب كناقد األدب 
5بنفسه. دب ولكن املهم فيه هو إنتاج الدباحلالة اإلجتماعية إلنتاج األأو  ليس الشاعر 8  

5.(new criticsm)ويف أمريكا كان املدخل حيقق ابالسم العام يعين النقد جديد    9  
 new)مصطلح النقد جديد  (John Crowe Ransom)جون كروي رانسوم واستخدم 

criticsm)  أول مرة يف كتابه"new criticsm" 1940  وشجعه رجيارد(I.A Richard)  و
6.(Eliot)إيليوت  0 واسم النقد اجلديد يشتمل على معىن الشيء اجلديد الذي خيتلف  

 كان أسلوب التحليل على  (Older Criticsm). و يف النقد اجلديد (Older)مبفرد القدمي 

                                                           
5 6 A. Teeuw, Sastra dan Ilmu Sastra, 104 

5  105نفس املرجع   7
5  103نفس املرجع   8
5  نفس املرجع  9

6 0 Alfian, Studi dan Pengkajian Sastra, 68. 
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األدب يف العصر قبله بتأكيد الناحية الشخصية ونفسية الشاعر أو املؤلف والتاريخ 
يرجع إىل قول  (New Criticsm)األدبية. واملبدأ الذي يؤسس على آراء النقد اجلديد 

اج املنفرد : "اإلنتاج الفين، خاصة اإلنتاج األديب، الزم أن يفهم كاإلنت(Hewkes)هوكيس 
وال يفهم من املقاييس اخلارجية. وأراد هذا اإلنتاج املنفرد إىل التحليل الضابط يف نفسه. 

6والشعر هو من أشكال العرض والتنظيم على خريات الناس يف شكل الكلمات". 1  
على أن مذهب النقد اجلديد هلا عالمات:  (Hewkes)أكد رأي هو هوكيس   

د. واثنيا، وبسبب إنفراد  كان األدب ال يفهم من املعيار أو أوال، إنتاج األدب هو املنفر 
األشياء ااخلارجية. واثل ا، تركز الدراسة إىل األمهية اجلاخلية. وعلى شبيل امل ال: الشعر، 
الشعر هو الوجود من التنظيم عن اخلرية احململة يف شكل قويل. والعاقبة من تلك الفكرة 

حلياة احلقيقة، و إنتاج األدب بعدة عن احلقيقة. كم ل هي إنتاج األدب املتفرقة هي من ا
 without authors)يعين اإلنتاج دون املؤلف  (Hewkes)النقد الذي قاهلا هوكيس 

work).6 2  
 (Robert Penn Warren)ومن علماء مذهب النقد اجلديد هو روبريت فني وارين  

 W.K)و و.ك وميسات  (Cleanth Brooks)وجليانته برو كس  (Allen Tate)وألني اتيت 

Wimsat)  وجون كروي رانسوم(John Crowe Ransom)  و مونرو بريسلي(Monroe 

Berdsley)  وغريها. ولو كانوا من العلماء النقد اجلديد لكن هناك بعض االختالف بل
6التعارض بينهم يف آرائهم. 3   

 

 

 

                                                           
6 1 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra…, 22. 

6  نفس املرجع  2
6 3 A. Teeuw, Sastra dan Ilmu Sastra, 104. 
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 الباب الثالث
 عرض البياانت وحتليلها

 
 نبذة عن الشاعر .أ

وهو كردي االصل وامسه يعين شامخ يف  1926أيلول  26ولد بلند يف بغداد يف   
اللغة الكردية. والدته فاطمة بنت ابراهيم أفندي احليدري الذي كان يشغل منصب شيخ 

 االسالم يف اسطنبول. 
والد بلند كان ضابطا يف اجليش العراقي، وهو من عائلة كبرية أغلبها كان يقطن   

راق ما بني أربيل وسلسلة جبال السليمانية، ومن هذ  العائلة برز أيضا مجال يف مشال الع
 1963احليدري الزعيم الشيوعي املعروف والذي قتل يف انقالب ال امن من شباط عام 

مع أخيه مهيب احليدري، وهناك اىل جانب بلند األخ األكرب صفاء احليدري وهو شاعر 
ه دواوين شعرية عديدة مطبوعة يف العراق، وصفاء بدأ كتابة الشعر ابلطبع قبل بلند ول

هذا كان يتصف بنزعة وجودية متمردة، ذهبت به للقيام بنصب خيمة سوداء يف بساتني 
بعقوبة لغرض السكىن فيها، وهناك يف بعقوبة تعر ف على الشاعر الوجودي املشرد حسني 

اء منافسة واضحة، مردان الذي بدور  عر فه على بلند، كانت بني األخوين بلند وصف
فعندما كان صفاء على سبيل امل ال مالكما كان بلند مالكما أيضا، وعندما برز اسم 
صفاء احليدري يف ساحة الشعر العراقي ظهر اسم بلند ليتجاوز  وينال حظوة وشهرة يف 

 .  ابنه غطى عليه وانه حطمهالعراق والعامل العريب. وكان صفاء يكتب رسائل لبلند وخيرب 
بداية حياته تنقل بلند بني املدن الكردية، السليمانية وأربيل وكركوك حبكم  يف  

انفصل الوالدان . وملا توفيت والدته اليت   1940عمل والد  كضابط يف اجليش. يف العام 
انتقلت العائلة اىل بيت جدهتم والدة أبيه. مل  1942كان متعلقا هبا ك ريا يف العام ،

يد وقوانينها الصارمة فحاول االنتحار وترك دراسته قبل ان ينسجم بلند يف حميطه اجلد
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يكمل املتوسطة يف اثنوية التفيض، وخرج من البيت مبتدءاً تشرد  يف سن املراهقة املبكر 
 وهو يف السادسة عشرة من عمر . 

ومل ُيسمح لبلند ان يسري يف جنازته. انم بلند حتت  1945تويف والد  يف عام   
ي( أمام رضحاجل)الع ليال، وقام أبعمال خمتلفة منها كتابة العرائضجسور بغداد لعدة 

  عائلة.ي للوزارة العدل حيث كان خاله داوود احليدري وزيرا للعدل وذلك حتد
ابلرغم من تشرد  كان بلند حريصا على ت قيف نفسه فكان يذهب اىل املكتبة   

كو ن صداقة مع حارس املكتبة العامة لسنني ليبقى فيها حىت ساعات متأخرة من الليل اذ  
الذي كان يسمح له ابلبقاء بعد اقفال املكتبة. كانت ثقافته انتقائية، فدرس االدب 
العريب والنقد والرتاث وعلم النفس وكان معجب بفرويد وقرأ الفلسفة وتبىن الوجودية لفرتة 

6مجاتمث املاركسية والدميقراطية، عالوة على قراءته لألدب العريب من خالل الرت  4. 
 عر بلند احليدريش .ب
 شيخوخة -1

 شتوية أخرى
 وهذا أان

 هنا
 جبنيب املدفأة

 أحلم أن حتلم يب امرأة
 أحلم أن أدفن يف صدرها

 سرا
 فال تسخر من سر ها

 أحلم أن أطلق يف منحىن
 شسنيعمري 

                                                           
6 4 http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=103 

ي الغريب(وقت اإلندونيس 10,30اعة يف الس 2017من مايو  27مأخوذ يف التاريخ )  
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 تقول:
 ...هذا السنا ملكي فال تقري له

 امرأة
* 

 هنا جبنب املدفأة
 شتوية أخرى

 وهذا أان
 حالمي وأخشاهاأنسج أ

 أخاف أن تسخر عيناها
 من صلعة محقاء يف رأسي
 من شيبة بيضاء يف نفسي
 أخاف أن تركل رجالها

 حيب
 فأمشي أان

 هناك
 جنيب املدفأة

 ألعوبة تلهو هبا امرأة
 شتوية أخرى وهذا أان

 حدىو 
 ال أحب
 ال أحلم
 ال امرأة
 عندي
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 ويف غد أموت من بردي
6جبنيب املدفأة 5  

 اعي الربيدس -2
 ماذا تريد...؟

 أان عن الدنيا مبنأى بعيد
 أخطأت...

 ال شك فما من جديد
 حتمله األرض هلذ  الطريد

 ما كان
 ما زال على عهد 

 حيلم
 او يدفن

 أو يستعيد
 ومل تزل للناس أعيادهم
 ومأمت يربط عيدا بعيد
 أعينهم تنبش يف ذهنهم

 عن عظمة أخرى جلوع جديد
 ومل تزل للصني من سورها

 ىأسطورة متح
 ودهر يعيد

 ومليزل لألرض سيزيفها

                                                           
6 5 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=68555&r=&rc=67 

وقت اإلندونيسي الغريب( 10,30اعة يف الس 2017من مايو  27مأخوذ يف التاريخ )  
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 وصخرة
 جتهل ماذا تريد

* 
 ساع الربيد
 أخطأت

 ال شك فما من جديد
 وعد مع الدرب واي طاملا

 جاء بك الدرب
6وماذا تريد...؟ 6  

 خلطوة  الضائعةا -3
 كان الشتاء جير أرصفة احملطه

 ومتوء عاصفة كقطه
 وعلى الطريق

 يهتز فانوس عتيق
 فيهز قريتنا الضنينه

 ؟… ا سأفعل يف املدينه ماذ
 : وسألتين

 ؟…ماذا ستفعل يف املدينه 
 ستضيع خطوتك الغبية يف شوارعها

 الكبرية
 ولسوف تسحقك االزقات الضريرة

                                                           
6 6 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=68545&r=&rc=57 

وقت اإلندونيسي الغريب( 10,30اعة يف الس 2017من مايو  72مأخوذ يف التاريخ )  
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 لسوفو 
 ينمو الليل يف أعماقك الصماء أمال حزينه

 …… ماذا ستفعل يف الد
 وبال صديق

 ال...
 ليس يف تلك املدينه من صديق

 وضحكتمين
 وهزئت مين

 ت انتظر القطار اىل املدينهوظلل
 ومضيت عين
 ومضيت عنك

 و من خالل زجاج انفذة القطار
 مرت قري

 تطفو
 وترسب يف الرمال وكنت انتظر النهار

 مع املدينة
 مرت سنون كربت بعيين الليايل السود والتهبت

 يومك اي دجونغ
 فلمن أعود...

 لقرييت
 او للشتاء حيز أرصفة احملطة

 هتز قريتنا الضنينه او للفوانيس الصغار
 او للنساء املائتات من احلياء
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 ال...
 لن أعود...

 ملن أعود وقريت أمست مدينه
 يف كل منعطف ضياء
 يف كل زاوية ضياء

 يف كل مرمى خطوة ضوء ملصباح جديد
 : سيصيح يب

 ؟ ماذا تريد… ماذا تريد 
 اي أيها الظل الشريد

 ؟… ماذا تريد 
 ال شيء يعرفين هنا

 ه هناال شيء اعرف
 … ال شيء اذكر  وال أشياء تذكرين

 هنا
 ساجر خطويت الصغرية يف شوارعها

 الكبري
 ولسوف تسحقين األزقات الضريرة

 ال...
 لن أعود ملن أعود
 لن أعود ملن أعود

6أمسيت مدينه   7  

                                                           
6 7 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=68563&r=&rc=75 

وقت اإلندونيسي الغريب( 10,30اعة يف الس 2017من مايو  27مأخوذ يف التاريخ )  
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 ألسلوب يف أشعار بلند احليدريا .ج
 شيخوخةيف شعر األسلوب  -1

 شتوية أخرى
 ...وهذا أان
 هنا

 جبنب املدفأة
 أحلم أن حتلم يب امرأة

 أحلم أن أدفن يف صدرها
أسلوب و  (simbolic)رمزي   أسلوباألوىل هناك استخدام  وحدة يف الشعر على 

 : (Paralelism anaphora)موازية أانفورا 
ألن يف هذ   ."جبنب املدفأةالواردة يف اجلملة " (simbolic) إستخدام أسلوب رمزي   (1

ي على معىن يصف نفس احلالة كما هو ما واجهه ألنه يف اجلملة حيتو  اجلملة
يتم تضمني نفس . الشعراء يستخدمون لغة هلا نفس معىن دولة الكائن الكائن.

 .الصورة يف أسلوب الرمزي  
"أحلم أن الواردة يف اجلملة  (Paralelism anaphora) أسلوب موازية أانفورااستخدام  (2

ألنه يف تلك اجلملة الشاعر يستخدم . حتلم يب امرأة" و "أحلم أن أدفن يف صدرها"
رأى الشاعر يريد أن يؤكد ابستخدام نفس كلمة . نفس كلمة التكرار يف بداية اجلملة

 التكرار يف بداية اجلملة.
 راس

 فال تسخر من سر ها
 أحلم أن أطلق يف منحىن

 عمري سين
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 : تقول
 ...هذا السنا ملكي فال تقري له

 امرأة
أسلوب و   (Repitisi)اإلعادة  أسلوبهناك استخدام  ل اينا وحدة يف الشعر على 

   .(Hyperbole)بالغة امل
". ألن يف فال تسخر من سر هاهناك يف مجلة " (Repitisi) اإلعادة أسلوبإستخدام  (3

من العبارة يف الشعر يكرر مرتني كلمة "سرا" للتأكيد على هذ  اجلملة الشاعر 
  اجلملة اليت تعترب مهمة للتأكيد.الشاعر يستخدم تكرار الكلمات يف اجلملة.

"عمرى سين" و "هذا السنا  مجلةيف  الواردة (Hyperbole)بالغة أسلوب املاستخدام  (4
ألن الشاعر . يف اجلملة ابستخدام اللغة اليت تتجاوز معناها ملكي فال تقري له".

"هذا السنا  مجلةمث يف . يشعر نفسه أبنه يشع م ل شعاع كما يف كلمة "سين"
 ي" الشاعر يعترب نفسه وكأنه ملك.ملك

 
 هنا جبنب املدفأة
 شتوية أخرى

 وهذا أان
 أنسج أحالمي وأخشاها

و  (Tautology)تكراراملعىن  أسلوب هناك استخدام ل الثا وحدة يف الشعر على 

 (Personification)صفة اجملسدة أسلوب ال

نا جبنب املدفأة"، "ه مجلةيف  الواردة (Tautology) تكراراملعىناستخدام أسلوب  (5
. اجلمل هي تكرار األفكار أو التصرحيات مبالغ فيها "شتوية أخرى" و "وهذا أان".

 . األوىل استخدم الشاعر اجلمل أو نفس العبارة الثنانألنه يف ا
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"أنسج أحالمي  مجلةيف  الواردة (Personification) صفة اجملسدةالاستخدام أسلوب  (6
" وهو ما يعين هو حماولة جعلت كائن لتحقيق ألنه يف كلمة "أنسج. وأخشاها"

ولكن  قصد الشاعر هو عمل الكائن ال يعين حيازة شيء أو شيء ميت.، حلمه
 .الشاعر يصف اجلهد كما نسج شيئا

 
 أخاف أن تسخر عيناها
 من صلعة محقاء يف رأسي
 من شيبة بيضاء يف نفسي
 أخاف أن تركل رجالها

  (.Repitisi)اإلعادة  أسلوب ستخدامهناك ا لرابعا وحدة يف الشعر على 
 يرى كلمة "من"، "أخاف"، "يف".يف   الواردة (Repitisi) اإلعادةستخدام أسلوب ا (7

ألنه هو تكرار الكلمات والعبارات، فقرات . يكرر الكلمات يف ستانزا أعال  الشاعر
وهكذا . الشاعر يريد أن يصادف اجلزء املهم. يف شريط اليت تعترب هامة للرتكيز

 يستخدم الشاعر التكرار لوضع عالمة على اجلزء املهم.
 

 حيب
 فأمسي أان

 هناك
 جنب املدفأة

 ألعوبة تلهو هبا امرأة
 شتوية أخرى وهذا أان

 .(Tautology)تكراراملعىن  أسلوب هناك استخدام خلامسا وحدة يف الشعر على
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 شاعريستخدم ال الواردة يف االثنان أعالة. (Tautology) تكراراملعىن أسلوباستخدام  (8
وينظر إىل هذا . تكرار األفكار أو البياانت أو الكلمات اليت هي مفرطة وغري ضرورية

الذي يتكرر ثالث " شتوية أخرى وهذا أان" ، جنب املدفأة""، "يف عبارة "هناك
الشاعر يريد التأكيد على املعىن من خالل تكرار نفس البيان أو  .شعرمرات يف ال

 الفكرة.
  

 وحدي
 أحبال 

 ال أحالم
 ال امرأة
 عندي

 ويف غد أموت من بردي
 جبنب املدفأة

 (Tautology)تكراراملعىن  أسلوب هناك استخدام لسادسا وحدة يف الشعر على 
 (.Repitition)اإلعادة  أسلوبو 
"ال أحب، ال أحلم، ال  كلمة  يف (Repitition) اإلعادة الواردة أسلوباستخدام  (9

لتكرار من نفس الكلمات والعبارات والبنود وتعترب امرأة" هو شكل من أشكال ا
استخدام تكرار الكلمة ، ابإلضافة إىل تكرار الكلمات لتأكيد املعىن مهمة للرتكيز.

 ألن الشعر مث أك ر إيقاعي عند القراءة.. هو أيضا لتجميل لغة الشعر
ألنه   .الواردة يف مجلة "جبنب املدفأة" (Tautology) تكراراملعىن أسلوباستخدام  (10

وهذا شكل من   .ك ري من األحيان يستخدم هذ  العبارة  يبدو الشاعر الشعر ايف هذ
وهذا يدل على أن  أشكال تكرار األفكار أو البياانت أو الكلمات غري الضرورية.

 حبيث شاعر تكرار عدة مرات اجلملة.. الشاعر يريد التأكيد على البيان أك ر
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 اخلطوة الضائعةيف شعر  -2
 اء جير أرصفة احملطهكان الشت

 ومتوء عاصفة كقطه
 وعلى الطريق

 يهتز فانوس عتيق
 فيهز قريتنا الضنينه

الصفة اجملسدة  أسلوب هناك استخدام األول وحدة يف الشعر على 
(Personification)  و أسلوب بوليسنديتون(Polisindeton). 

ومتوء عاصفة  لة "الواردة يف مج (Personification)الصفة اجملسدة  أسلوباستخدام  (1
ألنه يف تلك اجلملة  .يف عبارة الشاعر يصف وجو  ميتة م ل شيء حي ".كقطه

يف كلمة "عاصفة" هو كائن جامد و "كقطه"  .قطك"   عاصفة" مجادالشاعر يصف 
 يستخدم الشاعر هذا األسلوب لوصف أجواء العاصفة.. هو كائن حي

" ومتوء عاصفة كقطهدة يف مجلة "الوار  (Polisindeton) بوليسنديتوناستخدم أسلوب  (2
ألنه يف تلك اجلملة الشاعر يستخدم كلمة اقرتان "و" يف إشارة ". وعلى الطريقو "

 " و "وعلىعاصفة كقطه ينظر يف بداية اجلملة "ومتوء إىل عدد قليل من األشياء.
. هذا شكل من استخدم األسلوب " يستخدم الشاعر العطف "و"الطريق

 بوليسنديتون.

 ؟… سأفعل يف املدينه اذا م
 : وسألتين

 ؟… ماذا ستفعل يف املدينه 
  ستضيع خطوتك الغبية يف شوارعها

 الكبرية
 ولسوف تسحقك االزقات الضريرة
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 ولسوف 
 ليل يف أعماقك الصماء أمال حزينهينمو ال

، (Tautology) تكرار املعىن أسلوب هناك استخدام ال اين وحدة يف الشعر على 
 (hyperbole) املبالغةاألسلوب  (،Repitition)ة األسلوبب اإلعاد

"ماذا سأفعل يف يف اجلملة  الواردة (Tautology) استخدم األسلوب تكرار املعىن (3
يف اجلملة الواردة يف شكل تكرار . ؟"… ؟" و "ماذا ستفعل يف املدينه … املدينه 

أعال  هناك  وحدة يف الشعرألنه على . األفكار أو البياانت أو الكلمات املفرطة
ماذا  التكرار كتعزيز لقصد العبارة يف عبارة " علىيستخدم الشاعر . تكرار اجلملة

 "؟… سأفعل يف املدينه 
يف اجلملة "ولسوف تسحقك  الواردة (Repitition) استخدم األسلوب اإلعادة (4

التكرار "ولسوف" فوق الشاعر يستخدم نفس كلمة  شعرألن الاالزقات الضريرة". 
  التايل.يف السطر 

ألن ". تسحقك االزقاتالواردة يف الكلمة " (hyperbole)استخدم األسلوب املبالغة  (5
ألن القصد من اجلملة هو . يستخدم الكلمات اليت هي مبالغ فيها جدا معىن شاعرال

 . لغة مفرطة للتأكيد عليها يستخدم اعرلكن الش، فقدان يف الشارع
 …… ماذا ستفعل يف الد

 وبال صديق
 … ال

 ليس يف تلك املدينه من صديق
 وضحكت مين
 وهزئت مين

 وظللت انتظر القطار اىل املدينه
 ومضيت عين
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 ومضيت عنك
، (Rhetorical)البالغية  سلوباأل هناك استخدام وحدة يف الشعر ال الث على 

 .(Polisindeton)األسلوب بوليسندتون  (،Repitition)األسلوب اإلعادة 
ألن ". تريد... ماذاالواردة يف اجلملة " (Rhetorical) استخدم األسلوب البالغية (6

تريد..." الذي هو يف الواقع فقط قدمت   يستخدم كلمة السؤال "ماذا كاتبال
 ليس يف تلك املدينه من صديق".… ال ، يعين يف كاملة "كتأكيد للجملة التالية

"، وهزئت يف اجلملة "وضحكت مين الواردة (Repitition) استخدم األسلوب اإلعادة (7
ألنه يف اجلملة يستخدم الشاعر كلمة مين"، ومضيت عين" و "ومضيت عنك".

 يستخدم تكرار الكلمة للتأكيد على املعىن."مضيت".و"مين"يعين يف الكلمة ،التكرار
ألن الشاعر يف الكلمة "و".  الواردة (Polisindeton) استخدم األسلوب بوليسندتون (8

استخدام هذا املوصل يستخدم من قبل  كل سطر.يستخدم كلمة اقرتان "و" من  
 الشاعر على سبيل امل ال ال احلصر يف كل من األقسام اهلامة.
 ومن خالل زجاج انفذة القطار

 مرت قرى 
 تطفو

 وترسب يف الرمال وكنت انتظر النهار
 مع املدينه

و  (Methapor)اإلستعارة األسلوب  هناك استخدام رابعوحدة يف الشعر ال على 
 (Polisindeton) وليسينديتونب

كلمة "ترسب" و "تطفو". الواردة يف ال (Methapor) استخدم األسلوب اإلستعارة (9
ولكن املعىن احلقيقي هو ، يف الرمل تطفو و ترسبألن استخدام الكلمة ال يعين 
 . يف الرمال تطفو و ترسبالشعور كائن مشكوك فيه ألهنا 



 

34 
 

..."، ومن خاللالواردة يف اجلملة " (Polisindeton)استخدم األسلوب بوليسندتون  (10
 ألن الشاعر يستخدم كلمة اقرتان "و" من كل سطر.". وكنت انتظر" "،وترسب"

هذا هو شكل من أشكال استخدام كلمة أو مجلة ال مع املعىن الفعلي، ولكن لوحة 
 على أساس املعادلة املعىن.

 مرت سنون كربت بعيين الليايل السود والتهبت
  دجونغيومك اي
 ! … فلمن أعود

 لقرييت
 او للشتاء حيز أرصفة احملطة

 او للفوانيس الصغار هتز قريتنا الضنينه
 او للنساء املائتات من احلياء

 ال...
 ن أعود...مل

  ملن أعود وقرييت أمست مدينة
األسلو تكرار املعىن  هناك استخدام امسوحدة يف الشعر اخل على 

(Tautology) سي و األسلوب أليتريا(Aliteration). 
الواردة يف اجلملة "فلمن أعود..".  (Tautology) استخدم األسلوب تكرار املعىن (11

مت . ألن اجلملة حتدث تكرار األفكار أو البياانت أو الكلمات اليت ال حاجة مفرطة
يعين يف الكلمة "ملن  أعال . االثنانالع ور على التكرار يف السطر األخري من 

 وحدة يف الشعريتم استخدام تكرار أعود وقريت أمسي مدينة". أعود..." و "ملن 
 .مث الشاعر يكرر اجلمل إىل التأكيد على معىن. أعال  للتأكيد على املعىن

او للشتاء حيز أرصفة الواردة يف اجلملة " (Aliteration) استخدم األسلوب أليترياسي (12
. "و للنساء املائتات من احلياءا" و "للفوانيس الصغار هتز قريتنا الضنينه او"، "احملطة
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ويظهر هذا . ألنه يف اجلملة هناك تكرار األصوات الساكنة يف بداية مجلة يف تسلسل
الشكل من تكرار األصوات الساكنة يف استخدام كلمة "أو" موجودة يف بداية 

 اجلملة.
 يف كل منعطف ضياء
 يف كل زاوية ضياء

 يف كل مرمى خطوة ضوء ملصباح جديد
 :سيصيح يب

 ماذا تريد...؟ ماذا تريد
 اي أيها الظل الشريد
 ال شيء يعرفين هنا
 ال شيء اعرفه هنا

 …ال شيء اذكر  وال أشياء تذكرين
 هنا

و  (Paralelism)التوازي األسلو  هناك استخدام سادسوحدة يف الشعر ال على 
 .(Repitition)األسلوب اإلعادة 

 الكلمة "يف كل"، ضياء"، يرى يف (Paralelism) استخدم األسلوب التوازي (13
ألنه . (Anaphora) التوازي أانفورااألسلوب أوال، هناك استخدام "الشيء" و "هنا". 

هناك . مث اثنيا، يف عبارة "يف كل" و "ال شيء" التكرار حيدث يف بداية اجلملة
ألنه يف عبارة "ضياء" و "هنا" التكرار . (Epiphora)ورا استخدام أسلوب التوازي إبيف

 دث يف هناية اجلملة.حي
الواردة يف اجلملة "ماذا تريد..ماذا تريد".  (Repitition) استخدم األسلوب اإلعادة (14

ألنه هو شكل من أشكال تكرار نفس الكلمات والعبارات، والبنود وتعترب ضرورية 
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يستخدم الشاعر التكرار على اجلزء املهم للتأكيد على معىن  للتأكيد على املعىن.
 .أك ر

 جر خطويت الصغرية يف شوارعهاسا
 الكبرية

 ولسوف تسحقين األزقات الضريرة
 ال...

 ن أعود ملن أعودمل
 مدينه… فقرييت أمست 

 أمست مدينه
و  (Hyperbole)األسلوب املبالغة  هناك استخدام سابعال وحدة يف الشعر على 

 (.Tautology)و األسلوب تكرار املعىن  (Repitition)األسلوب اإلعادة 
ساجر خطويت الصغرية الواردة يف اجلملة " (Hyperbole)ستخدم األسلوب املبالغة ا (15

 يستخدم لغة مفرطة املعىن. وهو وارد يف عبارة " شاعرألن ال. "يف شوارعها الكبرية
" اليت يكون معناها مفرطة فيه. وينظر إىل ساجر خطويت الصغرية يف شوارعها الكبرية

 كلمة "الكبري".  الشاعريستخدم  هذا يف كلمة "الصغري" وبعد ذلك
. ن أعود ملن أعود"ملالواردة يف اجلملة " (Repitition) استخدم األسلوب اإلعادة (16

نفس كلمة التكرار، والعبارة،  يستخدم الشاعر ن أعود ملن أعود"مل" ملةألن يف اجل
 والعبارة يف اجلملة اليت تعترب مهمة للتأكيد.

الورادة يف اجلملة "فقرييت  (Tautology)استخدم األسلوب تكرار املعىن  (17
ألنه يف اجلملة حيدث تكرار األفكار، أمست...مدينة" و "أمست مدينة". 
الشاعر يريد التأكيد على معىن عبارة . والبياانت، أو الكلمات اليت هي مفرطة

وهكذا يستخدم الشاعر تكرار األفكار أو التصرحيات للتأكيد على . "أمست مدينة"
 .معناها
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  ساعي الربيدشعر  يف -3
 ساعي الربيد

 ؟… ماذا تريد 
 أان عن الدنيا مبنأى بعيد

 … أخطأت
 ال شك فما من جديد

 حتمله األرض هلذ  الطريد
و  (Methapor)األسلوب اإلستعارة  هناك استخدام ولاأل وحدة يف الشعر على 

 .(Rhetorical)األسلوب البالغية 
ألن عبارة عن اجلملة "ساعي الربيد".  (Methapor) استخدم األسلوب اإلستعارة  (1

الكلمات اليت تصف املعىن استنادا إىل األم ال. وينظر إىل هذا يف   يستخدم شاعرال
نقطة الشاعر ليس الربيد أو الشخص  " الذي حيتوي على معىن.الربيد ساعيكلمة "

على وحدة يف ولكن له معىن آخر ألنه ينظر إليه . الذي استخدم لتسليم الرسالة
 .التاليةالشعر 

 ملةيف اجل عبارة عن اجلملة "ماذا تريد". ألن (Rhetorical) استخدم األسلوب بالغية  (2
السؤال الذي املعىن احلقيقي هو أتكيدا على اجلملة  مجلةهي ؟" …ماذا تريد "

ولكن يف شكل . ألنه يف اجلمل الالحقة ليس هناك إجابة على السؤال .السابقة
  .الكائنتصرحيات من 

 ا كانم
 ما زال على عهد 

 حيلم
 او يدفن

 أو يستعيد
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و  (Rhetorical)األسلوب بالغية  هناك استخدام  اينال وحدة يف الشعر على 

 .(Repitition)اإلعادة 
ن يف بداية أل". ما كانالواردة يف اجلملة " (Rhetorical) استخدم األسلوب بالغية (3

" الذي املعىن احلقيقي هو أتكيد كلمة السؤال "ما كان  شاعريستخدم ال األشعار 
الكائن يف اجلملة السابقة  هذا هو أتكيد العبارة من. اجلملة السابقة على 

 وحدة يف الشعر األول. 
الواردة يف اجلملة "ما كان"، "ما زلت على"،  (Repitition)استخدم األسلوب اإلعادة  (4

 نفس كلمة التكرار ميستخد الشاعر ملةاجل هذ  ألن يف "او يدفن" و "او يستعيد".
وهكذا الشاعر . الشاعر يريد أن يؤكد على اجلملة اليت تعترب مهمة ."او" و "ما"

 .يستخدم كلمة التكرار
 

 ومل تزل للناس أعيادهم
 ومأمت يربط عيدا بعيد

األسلوب بوليسنديتون  هناك استخدام  الثال وحدة يف الشعر على 
(Polisindeton). 

الواردة على وحدة يف الشعر أعالة.  (Polisindeton)يتون استخدم األسلوب بوليسند (5
"و" موصل أن يذكر بعض األشياء  كلمة  ألن يف اجلملة املذكورة أعال  هناك استخدام

وبصرف النظر عن كوهنا كلمة ربط، والكلمات ربط املستخدمة  اليت تعترب هامة.
انزا أعال  ابستخدام ألنه يف كل مجلة على ست. ميكن أيضا جعل ستانزا أك ر إيقاعي

 .نفس املوصل
 عينهم تنبش يف ذهنهمأ

 عن عظمة أخرى جلوع جديد
 .(Hyperbole)األسلوب املبالغة  هناك استخدام رابعال وحدة يف الشعر على 
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الواردة يف اجلملة "أعينهم تنبش يف ذهنم".  (Hyperbole)استخدم األسلوب املبالغة   (6
املوجودة يف العقل شخص م ل احلفر من القرب يف  الرغبةألن يف الكلمة "تنبش" يعين 

الشاعر يستخدم م ل هذا النمط مبالغ فيه من اللغة إىل التأكيد على معىن . األرض
 .عبارة التعبري

 
 ومل تزل للصني من سورها

 أسطورة متحى
 ودهر يعيد

 ومل يزل لألرض سيزيفها
 وصخرة

 جتهل ماذا تريد
و  (Associaton) األسلوب املشاركة ستخدامهناك ا اخلامس وحدة يف الشعر على 

و األسلوب بوليسنديتون  (Paralelism Anaphora)األسلوب األسلوب التوازي أانفورا 
(Polisindeton) 

الورادة يف اجلملة وحدة يف الشعر أعالة.  (Associaton) املشاركة استخدم األسلوب (7
 ب طبيعة اخلواص.يقارن شيئا مع ظروف أخرى بسب شاعرألن القصيدة فوق ال

الورادة يف اجلملة "ومل تزل  (Paralelism Anaphora) التوازي أانفورااستخدم األسلوب  (8
 يف بداية اجلملة هناك تكرار من نفس "ومل تزل".للصني..." و "ومل يزل لألرض..". 

 ألن هذا هو شكل من أشكال التكرار يف بداية مجلة تسمى أسلوب التوازي أانفورا.
الورادة يف اجلملة "ودهر يعيد" و  (Polisindeton) سلوب بوليسنديتوناستخدم األ (9

تمي إىل يف تلك اجلملة هناك استخدام "و" ربط الكلمات اليت تن هألن"وصخرة". 
 .أسلوب بوليسينديتون
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 ساعي الربيد
 …أخطأت 

 ال شك فما من جديد
 وعد مع الدرب واي طاملا

 جاء بك الدرب
 ؟… وماذا نريد 

و  (Rhetorical)األسلوب بالغية  هناك استخدام سادسال يف الشعروحدة  على 
 .(Tautology)األسلوب تكرار املعىن 

يف ".ألن الورادة يف اجلملة "وماذا تريد (Rhetorical)استخدم األسلوب بالغية  (10
السؤال الذي املعىن احلقيقي هو جمرد أتكيد على  مجلة"وماذا تريد.." هو  اجلملة

 ة توضيح القصد من اجلمل السابقة.يستخدم املؤلف لزايداجلملة السابقة 
الورادة يف اجلملة "ساعي الربيد"،  (Tautology) استخدم األسلوب تكرار املعىن (11

ر األفكار، يف اجلملة هو شكل من أشكال تكرا"أخطأت" و "وماذا تريد". 
أيضا ألنه يف أول شريط يستخدم الشاعر . اليت هي مفرطة مةوالبياانت، أو الكل

 .نفس اجلملة
 

 بلند احليدري يف أشعار األسلوب ملعىنا .د
 شيخوخةر عاملعىن األسلوب يف ش .1

 شتوية أخرى 
 ...وهذا أان
 هنا

 جبنب املدفأة
 أحلم أن حتلم يب امرأة
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 أحلم أن أدفن يف صدرها
يف كلمة "املدفأة" وهو ما يعين شيئا حيتاجه (Symbolic)  الرمزي   معىن أسلوب 

وهذا يعين أن الكائن يتطلب شخص أن . الشتاء لتدفئة اجلسمشخص ما يف فصل 
شخص حيتاج  كاتبمتاما كما يصف ال. يكون قادرا على االلتفات إليها بسبب كرب سنه

 يف فصل الشتاء. املدفأةإىل 
حيتوي على معىن األمل أو   (Paralelism Anaphora)التوازي فورامث يف أسلوب أان 

" تعين أن الكائن يريد أن يكون امرأة أحلم أن حتلم يب امرأة" . يف مجلةالكائن من رغبة
"أحلم أن أدفن يف صدرها" مجلة يف كلمة "أدفن" يف . مث اليت سوف تويل اهتماما هلا

النقطة هي أن فوالن يريد امرأة سوف تويل   يعين أن يلجأ أو يستسلم نفسه للمرأة.
 .ة بينما مع املرأة( ميكن أن يشعر ابلراحكائنحىت أنه ) اهتماما هلا

 
 سرا

 فال تسخر من سر ها
 أحلم أن أطلق يف منحىن

 عمري سين
 : تقول

 ...هذا السنا ملكي فال تقري له
 امرأة

كلمة "سرا" يعين أن الكائن يريد أن يكون   يف  (Repitisi)أسلوب اإلعادةمعىن  
لذا فإن . القدميمث يف كلمة "فال تسخر" يعين الكائن   امرأة ميكن أن أتخذ الرعاية هلا.

" أنه يف سن الشيخوخة كان موضع أمل امرأة ميكن أن ..."سرا فال  كلمةالقصد من  
مث يف كلمة "منحين" تعين صعوبة أو العديد من العقبات وكلمة  نقدر واحلفاظ عليها.

" هو أمل الكائن لتكون ...وابلتايل فإن الغرض من عبارة "أحلم أن. "أطلق" تعين األمل
 .مترير العصور القدمية مع املتعة قادرة على
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يف  . الكائنمن وهذا يعين الشعور متعة  (Hyperbole)بالغة املمث استخدام أسلوب  
 "عمري سين" يعين أن اهلدف من األمل يف سن الشيخوخة ميكن أن يعيش بسعادةكلمة

 .يعين أن الكائن يشعر نفسه م ل حاكم أو م ل ملك"هذا السنا ملكي..." كلمةيف  و 
 

 نا جبنب املدفأةه
 شتوية أخرى

 وهذا أان
 أنسج أحالمي وأخشاها

"هنا جبنب املدفأة" يعين  الكلمةيف  (Tautology) تكرار املعىنستخدام أسلوب ي 
فقط للرتكيز  كاتبيستخدم هذا التكرار من قبل الو األول شعر. نفس ما سبق وصفه يف 
 . وحد  دون أي معىن آخر

أحالمي يف اجلملة "أنسج  (Personification) اجملسدةالصفة ستخدم أسلوب يمث  
نسج شيء أو شيء ميت ولكنه يعين عن اجلهد ييف كلمة "أنسج" ال يعين  "وأخشاها

يف كلمة "أخشاها" يعين وجو  اخلوف ال . الذي سوف يعرتض القيام به لتحقيق حلمه
من الكائن ال لذا فإن القصد من اجلملة هو التعبري عن اخلوف  ميكن حتقيق حلمه.

 .تكون قادرة على حتقيق رغباهتا
 خاف أن تسخر عيناهاأ

 من صلعة محقاء يف رأسي
 من شيبة بيضاء يف نفسي
 أخاف أن تركل رجالها

" للتأكيد على التعبري عن أخافو  يف كلمة "من(Repitition)اإلعادةستخدام ي 
التعبري عن اخلوف  ، يعينقةأعال  هو نفس املعىن كما يف اجلملة الساب شعريف . الكائن

خياف  كائنخاف أن تسخر عينا " يعين أن  "أ مجلةيف .من الكائن ال ميكن حتقيق رغباهتا
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التالية  مجلمن وضعه الذي سيكون الك ري من الناس الذين سوف يهانونه كما يف 
..." تركل "أخاف أن مجلةمث يف "."من شيبة بيضاءو...""من صلعة كائنتصف دولة  

 من مجلم ل يف  ألن الوضع هو كائنبداية الفوقية فوق اخلوف من  يعين نفسه كما يف 
  قبل.

 يبح
 فأمسي أان

 هناك
 جنب املدفأة

 ألعوبة تلهو هبا امرأة
 شتوية أخرى وهذا أان

"هنا جبنب املدفأة" و  مجلةيف  (Tautology) تكرار املعىنستخدام أسلوب ي 
فقط  اعرويستخدم هذا التكرار الش ما سبق وصفه."شتوية أخرى وهذا أان" يعين نفس 

 كائن"ألعوبة تلهو هبا امرأة" يشري إىل أن   مجلةمث يف . للرتكيز وحد  دون أي معىن آخر
 .يشعر نفسه ضعيفة وسوف امرأة إهانة هلا بسهولة

 حديو 
 ال أحب
 ال أحالم
 ال امرأة
 عندي

 ويف غد أموت من بردي
 جبنب املدفأة

" يعين التعبري عن جبنيب املدفأةيف عبارة " (Repitition) اإلعادة ستخدام أسلوبي 
أعال  ميكن أن ينظر  ثنانيف اال مشاعر من وجو  أنه شعر ابلوحدة يف سن الشيخوخة.
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أن م ل هذ  احلالة لن  كائنورأت  . يشعر وحد  دون أن هناك امرأة حتبها كائنإىل  
 .تكون قادرة على حتقيق أحالمها

 
 اخلطوة الضائعةر عوب يف شاملعىن األسل .2

 
 كان الشتاء جير أرصفة احملطه

 ومتوء عاصفة كقطه
 وعلى الطريق

 يهتز فانوس عتيق
 فيهز قريتنا الضنينه

أعال  هي حالة اليت  يف االثنان (Personification)الصفة اجملسدة  معىن أسلوب 
طة القطار يف فصل هو يف حم الكائنيف اآلية أعال  ميكن أن نرى أن . حتدث يف الكائن

الصفة اجملسدة، يعين يف اجلملة "ومتوء التالية الشاعر يصف أسلوب  الاثنيف ا. الشتاء
املاضي عندما فصل الشتاء  الكائنذا يصف الظروف اليت وقعت يف هعاصفة كقطه". 

الصفة هذا يدل على الشاعر ابستخدام أسلوب . يرافقه عاصفة م ل صوت القط
 فة م ل الشيء احلي )القط(.ألنه يصف عاص اجملسدة
ومتوء الواردة يف عبارة " (Polisindeton) األسلوب بوليسنديتونمث معىن استخدام  

يف كائن. ليت تستخدم اقرتان يصف حالة  يف اجلملة او "وعلى الطريق".  "عاصفة...
وعلى " مجلةوعلى و  ..." يصف حالة الكائن عندما العاصفة وميوء عاصفة" مجلة

 هو يف حمطة القطار. كائنفإنه يفسر أن  " الطريق

 ؟… ماذا سأفعل يف املدينه 
 : وسألتين

 ؟… ماذا ستفعل يف املدينه 
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  ستضيع خطوتك الغبية يف شوارعها
 الكبرية

 ولسوف تسحقك االزقات الضريرة
 ولسوف 

 ينمو الليل يف أعماقك الصماء أمال حزينه
" ماذا سأفعل يف املدينة...عبارة "يف  (Tautology) تكرار املعىناستخدام أسلوب  

ألنه يف اجلملة الشاعر يستخدم تكرار السؤال  يعين الرتكيز أن الشاعر يريد أن ينقل.
  وماذا تفعل عندما كان يف املدينة.. الذهاب إىل املدينة كائنللتأكيد على أن ما  

يعين يف كلمة "ولسوف" وهو ما  (Repitition) اإلعادةمث على استخدام أسلوب  
الغرض من عبارة "ولسوف  ".ولسوفتسحقك االزقات الضريرةنية الرتكيز من عبارة "

كرر الشاعر كلمة "ولسوف" مث ي، تسحقك االزقات" أن الكائن سوف تضيع يف رحلة
 .وهذا يعين الرتكيز أنك )الكائن( سوف حقا تضيع على الطريق. التالية ثنانيف اال

يف عبارة "تسحقك االزقات" وهو ما  (hyperbole) بالغةمث استخدام أسلوب امل 
يستخدم الشاعر أسلوب اإلفراط يف اللغة بقوله "تسحقك . يعين تدمري شيء ما

 كائنن  النقطة هي أ. ولكن معىن اجلملة ال يعين تدمري ولكن يعين أن تضيع االزقات".
معىن . سوف حقا تضيع على الطريقو  سوف تضيع يف الطريق إىل املدينة اليت يرأسها

 .للتأكيد على التعبري بالغةالشاعر يستخدم أسلوب امل

 …… ماذا ستفعل يف الد 
 وبال صديق

 … ال
 ليس يف تلك املدينه من صديق

 وضحكت مين
 وهزئت مين
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 وظللت انتظر القطار اىل املدينه
 ومضيت عين

 ومضيت عنك
على  " يدلماذا ستفعل" يف اجلملة (Rhetorical)ألسلوب بالغية استخدام ا 

 كائنأن ما  كائن، ية السابقة الشاعر قد كشف لألنه يف اآل. أتكيد على اجلملة السابقة
يف عبارة "ماذا ستفعل" . وأنت )الكائن( سوف تضيع على الطريق الذهاب إىل املدينة

املدينة  ذلك ملا ذهب إىلكائن، ى نفس التعبري عن أتكيد على  يعطي الشاعر مرة أخر 
 .يقصدألنه لن يكون هلا 

اللغة مع موصل "و" يعين تعبري  (Polisindeton) نديتوناستخدام أسلوب بوليس 
يف عبارة  كائن. اثنياإىل   كنايةهزئت" يعين  و أوال يف اجلملة "وضحكت" و ". عن الكائن

أعال   ثنانيف اال. "وظللت انتظر" تعين عبارة من فوالن انه ال يزال يذهب اىل املدينة
 .يذهب إىل املدينة عن طريق انتظار القطار إىل املدينة ال يزال كائنيفسر أن  
رار كلمة "مين" و "مضيت" يف تك في (Repitition)األسلوب اإلعادة  استخدام 

يعين تعبري  و "وهزئت مين" مين"وضحكت " مجلة على أوال. أعال  يعين الرتكيز ثناناال
الرغم من انه لن ملدينة على ال تزال تريد أن تذهب إىل ا كائنألن   عن هجاء إىل فوالن،

تعين عبارة من و "ومضيت عنك" " عين مضيتو " مجلةعلى  اال انيصديق. يكون لديك 
 فوالن انه ال يزال يذهب اىل املدينة.

 
 ومن خالل زجاج انفذة القطار 

 مرت قرى 
 تطفو

 وترسب يف الرمال وكنت انتظر النهار
 مع املدينه 
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" وترسب يف الرمال يف كلمة " تطفو  (Methapor) رةأسلوب اإلستعااستخدام  
وترسب يف شعور كائن م ل " تطفو  كاتبيصف ال يعين الشعور  األشياء غري مؤكدة.

 " وهو ما يعين الشعور أبنه غري حاسم جدا عندما يذهب إىل املدينة.الرمال 
 األول من عبارة "ومن خالل (Polisindeton) استخدام أسلوب بوليسنديتونمث  

استقل القطار وعلى  كائنرأى   " وهو ما يعين رحلة فوالن إىل املدينة.ج انفذة القطارزجا 
تانتظر النهار" تعين الشعور  "وترسب يف الرمال و كن مجلةيف  اوال اني. الطريق اجتاز القرى

 سلو اإلستعارة.يف استخدام أ من املرتددين كما هو موضح كاءن
 

 والتهبتمرت سنون كربت بعيين الليايل السود 
 غيومك اي دجون

 ! … فلمن أعود
 لقرييت

 او للشتاء حيز أرصفة احملطة
 او للفوانيس الصغار هتز قريتنا الضنينه

 او للنساء املائتات من احلياء
 ال...

 لن أعود...
 ملن أعود وقرييت أمست مدينة

"فلمن أعود" يعين  مجلةيف  (Tautology)تكرار املعىن إن استخدام أسلوب  
التعبري عن  كائنيف هذ  اجلملة  . على فوالن الذي ال يرغب يف العودة إىل القرية التأكيد

لشاعر يكرر البيان أعال  ميكن أن يرى أن ا ثنانألنه يف اال. حقا ال تريد العودة إىل القرية
 الثنان. يف هناية ا
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 أعال  يعين االثنان"أو" يف  كلمةيف ال (Aliteration) أليترياسياستخدام أسلوب  
يف كل مجلة تبدأ بكلمة "او" ميكن  أنه ال يرغب يف العودة إىل القرية. كائنعذر من  

 . ال يريد العودة إىل القرية لعدة أسباب كائنمالحظة أن  
 

 يف كل منعطف ضياء
 يف كل زاوية ضياء

 يف كل مرمى خطوة ضوء ملصباح جديد
 سيصيح يب:

 ماذا تريد...؟ ماذا تريد
 اي أيها الظل الشريد

  شيء يعرفين هناال
 ال شيء اعرفه هنا

 …ال شيء اذكر  وال أشياء تذكرين
 هنا

أعال  يعين تعبريا عن  ثنانيف اال (Paralelism) أسلوب اللغة من التوازي استخدام 
وينظر إىل هذا يف عبارة ، فوالن أن يف قلبه يتساءل ما يريدتعبري عن مشاعر من . الكائن

كان يف املدينة،    كائنشيء يعرفين" النقطة هي بعد   "ال مجلةيف  اال اني. "سيصيح يب"
 .وال أحد يعرفهو  يشعر أنه ال أحد يعرف كائن

تريد" يعين  ماذا ...؟"ماذا تريد مجلةيف  (Repitition)اإلعادة استخدام أسلوب  
ال يعرفون وال تذكر أي  كائنيف اجلملة التالية أوضح أن   ألنهكائن. تركيز سؤال على  

  "ماذا تريد ... ماذا تريد". كائنكد من خالل تكرار السؤال عن   الشاعر يؤ مث. شخص
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 ساجر خطويت الصغرية يف شوارعها
 الكبرية

 ولسوف تسحقين األزقات الضريرة
 ال...

 لن أعود ملن أعود
 مدينه… فقرييت أمست 

 أمست مدينه         
يان الكائن. يستخدم لشعر أعال  يعين ب (Hyperbole)أسلوب املبالغة استخدام  

الكاتب لغة مفرطة للتأكيد، وهذا يعين أن الكائن سوف ال يزال يذهب إىل املدينة على 
 الرغم من انه سوف متر من خالل العديد من العقبات وانه لن يعود اىل قريته.

يف  (Repitition)أسلوب اإلعادة  و (Tautology)املعىن  استخدام أسلوب التكرار 
أسلوب استخدام  أوال عود..ملن أعود" و "أمست مدينة ... أمست مدينة".عبارة "ملن أ

. أنه ملا عاد إىل القرية كائن"ملن أعود ... ملن أعود" يعين عبارة من   كلمةيف   اإلعادة
"أمست مدينة ... أمست مدينة" يعين  مجلةيف أسلوب تكرار املعىن استخدام  ال اين

 غاب عن مدينته. كائناجلواب من اجلملة السابقة ألن  
 معىن أسلوب يف شعر ساعى الربيد .3

 
 ساعي الربيد

 ؟… ماذا تريد 
 أان عن الدنيا مبنأى بعيد

 … أخطأت
 ال شك فما من جديد

 حتمله األرض هلذ  الطريد        
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ال يعين ساعي "ساعي الربيد"  مجلةيف  (Methapor) ستعارةاستخدام أسلوب اإل  
املذكورة أعال  يعطي الباحث معىن  ثنانومع ذلك، يف اال. الربيد املعتاد تسليم الرسالة
 التالية. ثنانهذا ميكن أن ينظر إليه يف اال ألن. النصائح اليت جيب أن تنقل

من عبارة "ماذا تريد" يعين أتكيد اجلملة  (Rhetorical) مث معىن النمط البالغي 
ل. وابلتايل فإن الكائن السابقة. النقطة هي أتكيد الكائن أن ما هو املطلوب من رسو 

أيخذ معىن  شاعر" الأان عن الدنيا مبنأى بعيديعطي التأكيد املوصوف يف اجلملة التالية "
مث أقول مرة أخرى للرسول يف اجلملة التالية أن الرسالة اليت   شخص ترك العامل أو املوت.

 محلتها مل تعد مفيدة له.
 ا كانم

 ما زال على عهد 
 حيلم

 او يدفن
 تعيدأو يس

" يعين أتكيدا على ما كان يف عبارة " (Rhetorical)استخدام اللغة البالغية  
"، ما زال على عهد اجلملة السابقة. أن احلياة ال وجود شيء جديد ويف اجلملة التالية "

 .املعىن هو ما يعود إىل احلياة إذا كان ال يزال يضر يف وقت الحق أنفسهم عندما تويف
 .خص ال ميكن إال أن حساب أفعاله يف حني يعيش يف العاملألنه عندما ميوت ش

الكلمة "حيلم، يدفون ويستعيد"  يف (Repitition)أسلوب اإلعادة مث معىن منط  
وهذا يعين أن الناس يريدون دائما ما حيلمون، مث يف غياب اجلهد البشري م ل دفن 

  ا يريدون.أحالمهم والبشر مواصلة يف حماولة لتكون قادرة على حتقيق م
 

 ومل تزل للناس أعيادهم
 ومأمت يربط عيدا بعيد
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أعال  يعين أن البشر  يف االثنان (Polisindeton) نديتوناستخدام أسلوب بوليس 
مث يف كلمة "ومأمت" يعطي الباحث معىن . ال يزالون مع ملذاهتم أن ينسوا كل شيء

قطة هي أن مجيع البشر الذين " يعطي الباح ني معىن االجتماع. النيربط. الكلمة "املوت
 يعيشون يف العامل جيب أن يكون الشعور ابلسرور ومجيع البشر جيتمعون مع املوت. 

 
 أعينهم تنبش يف ذهنهم

 عن عظمة أخرى جلوع جديد
أعال  يعين الرتكيز من قبل يف االثنان  (Hyperbole)سلوب املبالغة استخدام األ 
الرجل قد خدع مبا يرونه وهم يطيعون دائما ما  ..." تعين أنأعينهم. وعبارة "الشاعر

يفكرون به. يف اجلملة التالية يؤكد املؤلف مرة أخرى ابستخدام كلمة "عظمة" النقطة هي 
جمد العامل وعلى كلمة "ليجووك" سويد "يعين فقط أن يشعر نعمة مؤقتة. وابلتايل فإن 

  قيقي الذي يتمتع فقط مؤقتا.معىن هذ  اجلملة هو أن معظم البشر يسعون جمد العامل احل
 

 ومل تزل للصني من سورها
 أسطورة متحى

 يعيد ودهر 
 ومل يزل لألرض سيزيفها

 وصخرة
 جتهل ماذا تريد

" ومل تزل للصني ..." هو  كلمةيف   (Associaton) املشاركةمعىن أسلوب  
ت، ألن . يف الكلمة هو املساواة يف املمتلكااستخدام الكلمة كرسم على أساس املعادلة

نية الكاتب يفسر عن حياة العامل الذي ال يزال هو نفسه كما كان عليه أن يكون م ل 
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الصني ال تزال مع اجلدار. مث يف كلمة "أسطورة متحى" يعين أن احلياة على األرض هي 
 م ل القصة اليت سيتم حموها الوقت.

 
 ساعي الربيد
 …أخطأت 

 ال شك فما من جديد
 وعد مع الدرب واي طاملا

 جاء بك الدرب
 ؟… وماذا نريد 

يعين أتكيد اجلمل  (Rhetorical) البالغي أسلوبيف اآلية أعال  استخدام  
مجلة "أخطأت.. ال شك فما من جديد" يعين بيان من الكائن أن الرسالة   السابقة. يف

ى ليست لنفسها، وهذا يعين أن الرسالة مل تعد مفيدة للمتوىف ألن املتويف مل يعد قادرا عل
تصحيح خطأ . مث على كلمة "وعد مع الدرب واي طاملا" يعين بيان الكائن أن الرسالة أو 
النصيحة هي أن تنقل إىل أولئك الذين ما زالوا يعيشون حياهتم حىت يتمكنوا من العودة 

 إىل الطريق الصحيح.
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 الفصل الرابع

 اإلختتام

 اخلالصة .أ
. احليدري بلند واردة يف الشعرلذي الا أسلوبوهنا استنتاج نتائج حتليل استخدام   

احليدري هناك استخدامات خمتلفة من  بلند واستنادا إىل نتائج التحليل على الشعر
 أسلوب، منه :

 ،أسلوبيف الشعر "الشيخوخة" هناك استخدامات خمتلفة من استخدام أسلوب    -1
، (Paralelism Anaphora)، أسلوب موازية اانفورا (Simbolic)أسلوب رمزي   :منه

، أسلوب تكرار املعىن (Hiperbole)، أسلوب املبالغة (Repitition)أسلوب اإلعادة 
(Tautology) أسلوب الصفة اجملسدة ،(Personification) . 

استخدم أسلوب يف الشعر "ساعي الربيد" هناك استخدمات خمتلفات من   -2
، (Rhetorical)، أسلوب البالغية (Metafora)أسلوب، منه : أسلوب اإلستعارة 

، أسلوب املبالغة (Polisindeton)، أسلوب بوليسندتون (Repitition)أسلوب اإلعادة 
(Hiperbole) أسلوب املشاركة ،(Association) أسلوب موزية، أسلوب تكرار املعىن ،
(Tauology). 

استخدم أسلوب يف الشعر "اخلطوة الضائعة" هناك استخدمات خمتلفات من   -3
، (Rhetorical)، أسلوب البالغية (Polisindeton)أسلوب بوليسندتون أسلوب، منه : 
، أسلوب (Metafora)، أسلوب املبالغة، أسلوب اإلستعارة (Repitition)أسلوب اإلعادة 

 .(Paralelism)، أسلوب موازية (Aliterasi)، أليترياسي  (Tauttology)تكرار املعىن 

يف حتليل معىن الشعر جيب على . حليدريا بلند معىن الشعر من ل الباحثيمث حيل  
بعد قراءة الباحث حاول فهم معىن . الباحث أوال قراءة كل حمتوايت كل عنوان قصيدة
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، لذلك ميكن للباحث استخالص استنتاج شعرمث بعد فهم كل . احليدري الشعر من بلند
مرأة رسالة من رجل مسن يريد ا املعىنمن "الشيخوخة"  شعر أوالشعر. من معىن كل 

دعوة لتقدمي املشورة  املعىن" سلعي الربيد" شعرعلى  ياوال ان. مستعدة لقبول وضعه
" له معىن حول املشاعر غري احلسية ة الضائعة"اخلطو  من شعر اثل ا. لزمالئه من البشر

 للشخص.
 

 اإلقرتاحات .ب
احلمد هللا والشكر هلل وبتوفقه وعونه تستطيع الباحث أن تنتهي هذا البحث  

يلي اليت حتت املوضوع " األسلوب يف أشعار بلند احليدري " . وإعتمدت الباحث التكم
أن هذا البحث بعيد عن الكمال وعلى هذا ترجو الباحث على القراء والباح ني أن 
يالحقوا مع التصحيح على اإلخطاء والنقصان ، فشكرا مجيال على كل ما ورد منكم من 

 التصحيحات.
ا البحث حب ا م مرا لبحوث االخرى من حيث أن يكون هذ ترجو الباحث  

أن هتدي أفواق الشكر ملن يعينه ىف كتابه هذا  ل والنقد والتفكيك وأرادت الباحثالتكمي
عبد الرمحن البحث من األساتيذ والزمالء واألحباء وخصوصا اىل األستاذ الدكتور 

يرزقه رزقا حسنا  املاجستري على إهتمامه ىف إشراف هذا البحث التكميلي، لعل هللا أن
 وك ريا.
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