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رغمأهناقدبذلتجهدهاإلكماله.
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العلم أهل من وإياهم هللا وجعلنا مجيعا. مساعدهتم كل على جزيال شكرا هلم أقول
وسائر للباحث اجلامعي البحث هذا ينفع أن رجائي عن يفوت وال واخلري، والعمال

القراء.آمنيياربالعاملني.
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 امللخص
، ظاهرة االنزياح يف أشعار إيليا أيب ماضي )دراسة 12310074عني الرمحة، 

حتليلية أسلوبية أدبية(. البحث اجلامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية اإلنسانية، 
، حتت االشراف: 2016مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج جامعة موالنا 

 الدكتور حليمي.
 الكلمة الرئيسية: أسلوبية، االنزياح، أشعار إيليا أبو ماضي

له،لكهومنأبرازصفاتهاجلمال.لذاألسلوبمنعناصراألدبالداخلية.
دورمهميفحتقيقالنصداخليا.والعلمالذييبحثفيهاألسلوبهودراسةأسلوبية.

النقدية األسلوبية الظاهرة من وأحد األديب. كتابة من ظهر مبا هتتّم هو األسلوبية
االنزياحيعىنخروجالكالمعننسقهاملألوف.منذلكاحلجةقدمتالباحثةسؤالني

ألولماظاهرةاالنزياحاالستبدايليفأشعارإيلياأيبماضي؟والثاينمتعلقنيباالنزياح،ا
ظاهرة ملعرفة األول وأهدافهما ماضي؟ أيب إيليا أشعار يف الرتكييب االنزياح ظاهرة ما
االنزياحالرتكييبيف والثاينملعرفةظاهرة أيبماضي، إيليا االنزياحاالستبدايليفأشعار

أشعارإيلياأيبماضي.
البحثمنالدراسةاملكتبيةمبدخلالدراسةاألسلوبيةبظاهرةاالنزياح.أما هذا

البحث هذا يف الباحثة هبا قامت الىت البيانات حتليل األشعاألوّل،خطوات راقراءة
مثفهمها مثمطالعتها أبوماضي، إليليا انزياح،والثاين،الثالثة العباراتاليتهلا أخذ

 تركيبيا، أو كان والثالثاستبداليا املطابق، بالصنف العبارات شرحوالرابعتصنيف
 العباراتبالنظرياتاملطابقة.

هيظاهراتاالنزياحاالستبدايليفتلك نتائجالبحثمنتلكاألشعارالثالثة
انوأربعةتشبهاتمرسلةجمملةاألشعارتوجدأحدعشرتشبيها.منهاتشبيهانبليغ

يفشعر"الشبابأبواملعجزات"؛تشبهانمرسالنجممالنيفشعر"الغدلنا"؛وتشبيه
مرسلمفصلوتشبهانمرسالنجممالنيفشعر"اليدركاهلرمالنجوم".وتوجدتسع



 ك
 

أبو "الشباب شعر يف مكنية استعارات ومخس تصرحيية استعارة منها استعارات
يدركاملعجزا "ال شعر يف مكنية واستعارة لنا" "الغد شعر مكنيتانيف واستعارتان ت"

."اهلرمالنجوم
حذف منها أحذاف أربعة توجد األشعار تلك يف الرتكييب االنزياح ظاهرات
أبو "الشباب شعر يف املبتداء وحذف مرة، املعجزات" أبو "الشباب شعر يف النداء

اليدركاهلرمالنجوم"مرة،وحذفاملنادىيفشعراملعجزات"ثالثمراتويفشعر"
املعجزات" أبو "الشباب شعر يف عليه املفضل وحذف مرة، املعجزات" أبو "الشباب
أبو "الشباب شعر يف املنعوت على النعت تقدمي منها تقدميات ثالثة وتوجد  مرة.

ات"مرتنيويفشعراملعجزات"مرة،وتقدمياجلارواجملروريفشعر"الشبابأبواملعجز
"الغدلنا"أربعمراتويفشعر"اليدركاهلرمالنجوم"ستمرات،وتقدميالظرفيف

شعر"الشبابأبواملعجزات"مرتنيويفشعر"الغدلنا"مرة.
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Abstract 

Ainur Rohmah, 12310074, Inziah in Elia Abu Madli’s Poetry (Stylistic 

Analysis Review). Thesis. Arabic Language and Letters Department, 

Humanity Faculty, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2016. Supervisor: Dr. Halimi, M. Pd. 

Key Word: Stylistic, Inziah, Elia Abu Madli’s poetry. 

 

Uslub (Style) is one is one of the literature’s intrinsic elements which is a 

most visible beauty indicator. That's why it has an important role in creating the 

literary work of elements inside. Science which deals with it is Uslubiah 

(stylistic). Uslubiah (stylistic) emphasizes the tangible aspects of writing from the 

author. One area of scientific study is inziah, the deviation from the rule of 

language. Of the explanation, writer asked two questions relating to inziah, 1. 

What al-Inziah al-Istibdali is contained in Elia Abu Madli’s poetry? 2. What al-

Inziah al-Tarkibi is contained in Elia Abu Madli’s poetry? The purpose of the 

study was 1. to know al-Inziah al-Istibdali that exists in Elia Abu Madli’s poetry, 

2. to know al-Inziah al-Tarkibi in Elia Abu Madli’s poetry. 

This research is a library research with uslubiah (stylistic) approach by 

inziah review. While the steps which applied in this study are, the first reading the 

Elia Abu Madli’s poetry then understanding them, the second selecting phrases 

that contain elements al-inziah, al-istibdali or al-tarkibi, the third grouping the 

found phrases in the appropriate category, the fourth explaining those phrases by 

strengthening appropriate theories. 

The results of this study are finding al-Inziah al-Istibdali in eleven forms 

of tasybih. They are two tasybih baligh and four tasybih mursal mujmal in the 

poem "Ash-Shabab Abu al-Mukjizat", two tasybih mursal mujmal in the poem 

"Al-Ghad Lana", and tasybih mursal mufashal and two tasybih mursal mujmal in 

the poem "La Yudriku al-Haram an-Nujum". And nine forms of istiarah. They are 

an istiarah tashrihiyah and five istiarah makniah in the poem "Ash-Shabab Abu 

al-Mukjizat", two istiarah makniah in the poem "Al-Ghad Lana", and an istiarah 

makniah in the poem "La Yudriku al-Haram an-Nujum". 
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While Al-Inziah al-Tarkibi contained in the poetry is hadzfu (deleting). 

They are hadzfu Nida 'in the poem "Ash-Shabab Abu al-Mukjizat" once, hadzfu 

mubtada' in the poem "Ash-Shabab Abu al-Mukjizat" three times and in the poem 

"La Yudriku al-Haram an-Nujum" once, hadzfu munada in the poem "Ash-

Shabab Abu al-Mukjizat" once, hadzfu mufadlal alaih in the poem "Ash-Shabab 

Abu al-Mukjizat" once. And there are three forms of taqdim. They are tadqim naat 

on man'ut in the poem "Ash-Shabab Abu al-Mukjizat" once, taqdim harf jar wa al-

majrur in the poem "Ash-Shabab Abu al-Mukjizat” twice and in the poem "Al-

Ghad Lana" four times and in the poem "La Yudriku al-Haram an-Nujum" six 

times, taqdim dharf in the poem "Ash-Shabab Abu al-Mukjizat" twice and in the 

poem "Al-Ghad Lana" once. 
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Abstrak 

Ainur Rohmah, 12310074, Bentuk Inziah dalam Puisi-Puisi Elia Abu Madli 

(Kajian Analisis Stilistika Sastra). Skripsi. Bahasa dan Sasra Arab, Fakultas 

Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. 

Pembimbing: Dr. Halimi, M. Pd. 

Kata Kunci: Stilistika, Inziah, Puisi Elia Abu Madli 

 

Uslub (Stile) adalah salah satu unsur interinsik sastra yang merupakan 

indikator keindahan yang paling tampak. Karena itulah ia memiliki peran penting 

dalam membentuk karya sastra dari dalam. Ilmu yang membahas tentang hal 

tersebut adalah uslubiah (stilistika). Uslubiah (stilistika) menekankan pada 

struktur lahir tulisan penulis. Salah satu bidang kajian ilmu tersebut adalah inziah, 

yaitu penyimpangan dari kaidah kebahasaan. Dari pemaparan tersebut, peneliti 

mengajukan dua pertanyaan yang berkenaan dengan inziah, 1. apa al-Inziah al-

Istibdali yang terdapat di puisi-puisi Elia Abu Madli? 2. apa al-Inziah al-Tarkibi 

yang terdapat pada puisi-puisi Elia Abu Madli? Tujuan dari penelitian tersebut 

adalah 1. untuk mengetahui al-Inziah al-Istibdali yang ada pada puisi-puisi Elia 

Abu Madli, 2. untuk mengetahui al-Inziah al-Tarkibi pada puisi-puisi Elia Abu 

Madli. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan uslubiah 

(stilistika) dengan mengkaji inziah. Sedangkan langkah-langkah yang 

diaplikasikan pada penelitian ini, pertama membaca puisi-puisi Elia Abu Madli 

kemudian memahaminya, kedua memilih ungkapan-ungkapan yang mengandung 

unsur inziah, baik al-istibdali ataupun al-tarkibi, ketiga mengelompokkan 

ungkapan-ungkapan yang telah ditemukan pada kategori yang sesuai, keempat 

menjelaskan ungkapan-ungkapan tersebut dengan dikuatkan teori-teori yang 

sesuai pula. 

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan al-Inziah al-Istibdali berupa 

sebelas bentuk tasybih. Di antaranya dua tasybih baligh dan empat tasybih mursal 

mujmal pada puisi “Asy-Syabab Abu al-Mukjizat”, dua tasybih mursal mujmal 

pada puisi “Al-Ghad Lana”, dan tasybih mursal mufashal dan dua tasybih mursal 



 س
 

mujmal pada puisi “La Yudriku al-Haram an-Nujum”. Serta berupa Sembilan 

bentuk istiarah. Di antaranya satu istiarah tashrihiyah dan lima istiarah makniah 

pada puisi “Asy-Syabab Abu al-Mukjizat”, dua istiarah makniah pada puisi “Al-

Ghad Lana”, dan satu istiarah makniah pasa puisi “La Yudriku al-Haram an-

Nujum”. 

Sedangkan al-Inziah al-Tarkibi yang terdapat pada puisi-puisi tersebut 

berupa hadzfu (membuang). Di antaranya hadzfu nida’ pada puisi “Asy-Syabab 

Abu al-Mukjizat” satu kali, hadzfu mubtada’ pada puisi “Asy-Syabab Abu al-

Mukjizat” tiga kali dan pada puisi “La Yudriku al-Haram an-Nujum” satu kali, 

hadzfu munada pada puisi “Asy-Syabab Abu al-Mukjizat” satu kali, hadzfu 

mufadlal alaih pada puisi “Asy-Syabab Abu al-Mukjizat” satu kali. Dan terdapat 

tiga bentuk taqdim. Di antaranya tadqim naat atas man’ut pada puisi “Asy-Syabab 

Abu al-Mukjizat” satu kali, taqdim harf jar dan yang dijarkan pada puisi “Asy-

Syabab Abu al-Mukjizat” dua kali dan pada puisi “Al-Ghad Lana” empat kali dan 

pada puisi “La Yudriku al-Haram an-Nujum” enam kali, taqdim dharf pada puisi 

“Asy-Syabab Abu al-Mukjizat” dua kali dan pada puisi “Al-Ghad Lana” satu kali. 
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 الفصل األول

 مقّدمة

 خلفية البحث .أ 

واملعىنعاطفةالأربعة، العربّينيالنقادعندةالداخليكانتعناصراألدب
ساهم1يالاخلوسلوبواأل داخلية. ناحية من األدبية األعمال تبىن اليت هي

الرتابطيفعناصراألدبالداخليةيفحتقيقاألعمالاألدبية.نفهمأنكلنوع
 ية.األدبالبّدأنيشتملهبذهاألربعة،شعرياكانأونثرياأومسرح

 قال كما األسلوب هو الثالثة هذه يف األدب مجالية حممدومؤشر
أبرزصفاتهاجلمال،ومنشؤهمجالهالتوجنيعناألسلوباألديب:األسلوبهو

وتلمُّس الدقيق، بالتصوير ويتميز للرتاكيبواملفردات. وخيالهوحسناستعماله
باحملسوسوإظهاراحملسوسلوجوهالشبهالعبيدةبنياألشياء،والباساملعنويثو

املعنوي. صورة يف2يف مهّم دور له األسلوب أن نعرف الكالم ذلك ومن
األعمالاألدبية.

األسلوبهوطريقةأوكيفيةكتابةالكاتبيفتصنيفاألعمالاألدبية.
ميلك أن املمكن من املخصوصة. الكتابة طرائق الكاتبني لكل أن نعرف به

امل الفكرة بسببالكاتبون الفكرة تلك إلقاء يف النص سيختلف ولكن تساوية
لكل أي هكذا، واآلخر يكتبهكذا الكاتب هذا كتابتهم. طريقة أو كيفية

 رجل هو األسلوب أن بوفون قال حىت األسلوب. اليتفّرقالكاتب إذا نفسه
 الكاتبوأسلوبكتابته.

                                                           
 .38(،1967)بريوت:دارالكتابالعريب،النقداألديبأمحدأمني،1

 .93(3،1999)بريوت:دارالكتبالعلمية،طاملعجماملفصليفاألدبالتوجني،حممد2
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الناقدونبظواهر األسلوبيفأمااألسلوبيةهيدراسةاليتاهتمتهبا
النقدية الدراسات يف متميزة مكان أسلوبية دراسة حتتل األدبية. األعمال
املعاصرة،ويقومكثريمنهذهالدراساتعلىحتليلاألعمالاألدبيةواكتشاف
قويل فن األدب أن باعتبار اللغوي شكلها من انطالقا والفنية اجلمالية قيمتها

3عبريعنمضمونما.تكمنقيمتهااألوىليف"طريقة"الت

اختلفتاللغةاألدبيةباللغةاليومية.نعرفأناللغةهياألداةاألوىليف
كانت منالكتابة. خترج األحيان، وبعض خمصوصة. أساليب األدببة للغة

القواعداللغويةأوالقواعدالدالليةأوالقواعداألخرى.اجملالالذيحيبثعن
قهاملألوفهواالنزياح.خروجاللغةأوالكالمعننس

من يعترب االنزياح يعد النقدية. األسلوبية ظواهر من أحد هو االنزياح
أهمالظواهراليتميتازهبااألسلوباألديبمنغريه،ألنهعنصرمييزاللغةاألدبية
اللغة عن ختتلف خاصة لغة وجيعلها وألقها، وتوهجها خصوصيتها وميتحها

االنزي4العادية. اجلماليةيسعى أو اللغوية القواعد عن االنتهاك اكشاف اح
املضونةأياألسلوبالذيقصداألديبإىلمعىنمعنّييفالنص،خاصةيف

النصوصالشعرية.

عنصرمهمللشعروكذلكيفالنثر، قالنعيماليايفأنه فاالنزياحكما
التعبريالعاديولكنهيفالشعرأوضحوأبني،ألنالشعرفناالنزياحالكاملعن

اللغةاليتوردتيفالنصوصالشعريةمشتملةكثريةبظواهراالنزياح.و5للغة،...
أبو إيليا املهجاري األديب من أشعار ثالثة الباحثة اختارت ذلك، ألجل

                                                           
 .13(1998)دارغريب:قاهرة،دراسةاألسلوبيةبنياملعاصرةوالرتاثأمحددرويش،3

 .6(2008أمحدغالبالنورياخلرشة"أسلوبيةاالنزياحيفالنصالقرآين")رسالةالدكتوراه،جامعةمؤتة،أردون،4
امعةمؤتة،أردون،"ظواهراالنزياحيفشعرأمحدعبداملعطيحجازي")رسالةاملاجستري،جزيادجائزاجلازي5

2011)71. 
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 األشعار تلك لنا"ماضي. "الغد وشعر املعجزات" أبو "الشباب شعر الثالثة
" النجوموشعر متّاليدركاهلرم األلفاظ". إىلاختيار نظرا تاجلمالياتفيها،

فيه ظهر حيث البالغية الصور واختيار الفصحى اجلمل وبناء الصحيحة
االنزياحاناالستبدايلوالرتكييب.

يوجديفشعر"الشبابأبواملعجزات"وشعر"الغدلنا"وشعر"اليدرك
اس والرتكييب. االستبدايل االنزياحان، هذان النجوم" هذااهلرم يف الشاعر تخدم

الشعراالنزياححيثختتلفلغتهباللغةالعادية.باالنزياح،يسعىالشاعراظهار
مجالياتالشعربقصدوظيفةفنيةأووظيفةمعنوية.

االنزياحيفشعر"الشبابظاهرةعرضالذييشّجعالباحثةببحثهذا
املعجزاتأبو " "الغدلنا"وشعر"اليدركاهلرم أيبماضيوشعر .النجومإليليا

اجملازية بالتعبريات يتعّلق االستبدايل االنزياح ظاهرة ملعرفة البحث هذا يهدف
واستعاراتا التشبيهات من الرتكيبلتصورية مبخالفة،واالنزياح يتعلق ما وهو

تقدميواحلذف.لعّلهذاالبحثيفيدلتطّورالدراسةكالتأخريوالالرتكيبالعادية
خاصةيفحتليلاالنزياحأونقدالشعراألديبعامة.األدبية

 أسئلة البحث .ب 
البحثفيما أسئلة قّدمتالباحثة البحثالسابقة علىخلفية اعتمادا

يلي:
 رإيلياأيبماضي؟اشعأماظاهرةاالنزياحاالستبدايليف .1
 ماظاهرةاالنزياحالرتكييبيفأشعارإيلياأيبماضي؟ .2
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 أهداف البحث .ج 

 منأسئلةالبحثالسابقةفأهدافالبحثفيمايلي:انطالقا

 ملعرفةظاهرةاالنزياحاالستبدايليفأشعارإيلياأيبماضي؟ .1
 ملعرفةظاهرةاالنزياحالرتكييبيفأشعارإيلياأيبماضي؟ .2

 فوائد البحث .د 
 النظرية الفوائد .1

دراسة عن العربية اللغة تطوير يف البحث هذا فيفيد نظرية ناحية من
"الشبابأبواملعجزات"وشعر"الغدلنا"وشعرأسلوبيةعناالنزياحيفشعر

 .إليلياأيبماضياليدركاهلرمالنجوم""
 التطبقيةالفوائد .2

هذاالبحثيفإعطاءاملعلوماتلطالبالعربيةفيفيدمنناحيةتطبيقية
البحثهذايكونأنوأدهبايفنقدالشعربدراسةأسلوبيةخاصةيفاالنزياح.و

 .وأدهباالعرابيةاللغةالقسملطالباملراجعمنبعضا
 البحث حدود .ه 

أبو إيليا أشعارمنأشعار البحثثالثة هلذا موضوعا حددتالباحثة
اليدركاهلرماملعجزات"وشعر"الغدلنا"وشعر"أبو"الشبابشعرماضيهي

.حيثارتكزهذاالبحثبتلكالتحديد.النجوم"

 الدراسات السابقة .و 

ظواهرالعلميةالبحوثأنعرفناقد ملعرفة خاصة أسلوبية دراسة عن
السابقة الدراسات ومن متنّوعة. مبوضوعات كثرية األدبية األعمال يف االنزياح

اليتمّتتالبحوثماتلي:
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1.  وليئى، ويونس نظري شعر2014علي يف االنزياح "ظاهرة باملوضوع ،
السابع، العدد اخلامسة، السنة املعاصر، األدب دراسات جملة أدونيس"،

إيران لرستان، البحثجامعة هذا يف منها. االستبدالية االنزياحات توجد
اتالرتكبيةمنهاالتقدميوالتأخري)تقدمياالستعارةوالتشبيهواملفارقة،واالنزياح

النعتعلىاملنعوتوتقدميغريأعرفعلىأعرفوتقدمياخلربعلىاملبتداء
على املتعلّ ق وتقدمي عامله على احلال وتقدمي الفاعل على املفعول وتقدمي
واألسلوب عليه( واملفّضل والتفضيلية املبتداء )حذف واحلذف معلَّقه(

 شاعرالفصيحةواستخداماللغةالدارجة(.)خروجلغةال
2.  االنزياحيفالنص2008أمحدغالبالنورياخلرشة، باملوضوع"أسلوبية ،

.يفأردنيةالقرآين"،رسالةالدكتورة،قسماللغةالعربيةوآداهبا،جامعةمؤتة
االستعاري واالنزياح اجملازي )االنزياح الداليل االنزياح يوجد البحث هذا

يفواالنز منها )االلتفات الرتكيب واالنزياح املعجمي( واالنزياح الكنائي ياح
املكاين الرتتيب خمالفة والتأخري والتقدمي األفعال، وصيغ والعدد الضمائر
وخمالفةالرتتيبالزماينوخمالفةالرتتيبالتشريفي(واالنزياحالصريف)االنزياح

،واالنزياحيف‘املذكرواملؤنث’نسيفأبنيةاألمساءواألفعال،واالنزياحيفاجل
 إسنادالفعل.

،باملوضوع"دراسةأسلوبيةيفشعرأيبفراس2000هنيلفتحيأمحدكتانة، .3
احلمداين"،رسالةاملاجستري،قسماللغةالعربيةوأداهباكليةالدراساتالعليا
يف األساليب توجد ديوانه يف فلسطني. نابلس، الوطنية النجاح جامعة

ستوىالرتكيبمنهااألساليباإلنشائية)النداءواالستفهامواألمروالنهي(امل
واألساليباخلربية)منأمههاالتوكيدوالنهيوأقلهااستخداماملتمّيزللضمائر
واملقابلة واالستعارة التشبيه واملستوىالصوريمنها وبعده، قبلاألسر فيما

 هااملوسقيالداخليةواخلارجية.والطباقوالكناية،واملستوياملوسقيمن
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والفرقبنيهذهالبحوثاملذكورةباملوضوعالذيستقومالتساويهناك
أسلوبيةإلظهار املنهجوالنظرية،دراسة التساويهومنناحية أما الباحثة. به
االنزياحيفالنصوصاألدبية.والفرقبينهامنناحيةاملوضوع،البحثالذيقام

أمحدالبحثالذيقامبهيونسوليئىباملوضوعشعرأدونيس.علينظريوبه
 غالبالنورياخلرشةيفالنصالقرآين. به هنيلفتحيأمحدالبحثالذيقام

أيبفراساحلمداين باملوضوعيفشعر علىالدراساتالسابقة،.كتانة اعتمادا
البحثالذيستقومبهالباحثةعن"دراسةأسلوبيةشعررأتالباحثة إنهذا

إليلياأيب‘اليدركاهلرمالنجوم’وشعر‘الغدلنا’وشعر‘املعجزاتالشبابأبو’
 ماضي"ملعرفةظاهرةاالنزياحمليكنمنقبل.

 منهج البحث .ز 

ناملنهجالعلميهوعبارةعنطريقةعلميةمنظمةتسعىمنخالهلاإ
كشفاحلقائقمعتمدينعلىقواعدموضوعيةتقودإىلفرزاحلقائقوتبويبهاإىل

العامة. والقوانني املبادئ منها نستخلص مث هو6وحتليلها، البحث فمنهج
أسلوبللتفكريوالعمليعتمدهالباحثلتنظيمأفكارهوحتليلهاوعرضهاوبالتايل

املنهج7ضوعالدراسة.الوصولإىلالنتائجوحقائقمعقولةحولالظاهرةمو أما
 كمايلي:البحثيفهذاالبحث

 

 

                                                           
)جدة:املركزالسعودىتبسيطكتابةالبحثالعلمي:منالبكالوريوسمثاملاجيستريوحىتالدكتورةأمنيساعايت،6

 .43(،1991للدراساتاالسرتاتيجية،
)عمان:دارصفاءللنشرمناهجوأساليبالبحثالعلمي:النظريةوالتطبيقرحبيمصطفىعليانوعثمانحممدغنيم. 7

  .33(،2000والتوزيع،
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 نوع البحث .1

اليتتدرسالوقائع وهيالدراسة املكتبية. منالدراسة البحثهو هذا
 ميدانا. تكون وال والتقارير الكتب من إذاوالظواهر املكتبية بالدراسة يسمى

كانتالبياناتاملستخدمةمأخوذةمناملكتبة،مثل:الكتبوالنصوصوالوثائق
8والقصصوغريذلك.واجملالت

 مصادر البيانات .2

اليت حقيقة أو يعتقد أو يعرف الذي األحوال عن بيان هي البيانات
علىالبياناتمصادرتنقسم(Moleong) موالينج9والرمزوغريه.بالرقمتوضح
10مها:البياناتالرئيسيةوالبياناتالثناوية.قسمني

 مصدرالبياناتالرئيسية (أ
مصدرها من الباحثة اكتسبتها اليت البيانات هي الرئيسية البيانات

وكتبتهاألولمرة. البحثهوشعرمباشرة،الحظتها البياناتيفهذا
 "الشبابأبواملعجزات"للشاعرإيلياأيبماضيمأخوذمنديوانه.

 مصادرالبياناتالثانوية (ب
 اليت الكتب هي الثانوية كتابمبتتعلقالبيانات هو البحث نهج

"دليلكتابةالبحثالعلمي"الذيطبعهونشرهقسماألكادميكلقسم
بدلع "األسلوبيةواألسلوبالنظريةاألسلوبية،منها"،واللغةالعربيةوأدهبا
وكتاب"األسلوبية:مدخلنظريودراسةتطبيقية"لفتحالسالماملسدي،

                                                           
8
 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Ed. 1, Cet. VI (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), 28.  
9 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), 82. 
10 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2007), 157. 
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وغريمها سليمان أمحد هللا العلمية أواجملالت والبحوث املتعلقة، واملواقع
 بالنظاريةاألسلوبية.

 البيانات مجع طريقة .3
تدرسالذيالبحثوهو،املكتيبالبحثنوعمنالبحثهذاإن

ميداناتكونوالوتقاريرالكتبمنوالظواهرالوقائع يفالبياناتمجعطريقة.
هوةالرئيسياتالبيانمصدرمنالباحثةاكتسبتهاالذيبالوثائقالبحثهذا
شعر أبو املعجزات"الشباب " لنا" "الغد "وشعر النجوموشعر اهلرم يدرك "ال

 .ماضيإليلياأيب

 البيانات حتليل طريقة .4

.مضموناحتليالحتللهامثالبحثهذايفالبياناتالباحثةجتمعأنبعد
الوصفيوالبحث.وصفيةكيفيةالبحثهذاىفالبياناتحتليلطريقةكانت
منأبعدهوماإىلميضيبلالتسميةمنيبدوكماالظاهرةوصفعنداليقف

تعميماتإىلالتوصلهبدفوذلكأيضاويقيمويقارنالبياناتيفسرألنهذلك
سيمونوقال11.املدروسةالظاهرةعنمعارفنارصيدهبايزيداملعىنذات

(Simon) "التارخيياملنهجاستخداميفاألكثرهمواألدبالتاريخعلماءإن
الواقع،يفتوجدكماالظاهرةدراسةعلىيعتمدالوصفياملنهج12.والوصفي

 13.كمياتعبرياأوكيفياتعبرياعنهاويعربدقيقاوصفايهتم



                                                           
)احلراشاجلزائر،منهجيةالبحث:سندتكويين:لفائدةاملشفقنييفخمتلفاألطوارالتعلميةهيئةالتأطريباملعهد،11

 .23(2006املعهداالوطينلتكوينمستخدميالرتبيةوحتسنيمستواهم،
 .45،كتابةالبحثالعلميتبسيطأمنيساعايت،12

 .78نفساملرجع، 13



9 
 

الباحثةالبياناتحتليلخطواتأما هيالبحثهذايفالىتقامتهبا
:كمايلي

وشعر"الغدلنا"وشعر"اليدرك"املعجزاتشعر"الشبابأبوقراءة .1
 مثمطالعتهامثفهمها،إليلياأبوماضي،اهلرماهلرمالنجوم"

 العباراتاليتهلاانزياح،استبدالياكانأوتركيبيا،أخذ .2
 تصنيفالعباراتبالصنفاملطابق، .3
 شرحالعباراتبالنظرياتاملطابقة. .4
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظاري

 املبحث األول: األسلوب واألسلوبية . أ
 تعريف األسلوب واألسلوبية  .1

 يف"لسان جاء كما باملعىناألصلي األسلوب مفهوم البنإن العرب"
ويقالللسطرمنالنخيل:األسلوب،-ل-منظورمناجلذر)س ،..." : ب(

وكلطريقممتدفهوأسلوب،واألسلوب:الطريق،والوجه،واملذهب،يقال:أنتم
يفأسلوبسواء،وجيمععلىأساليب،واألسلوبالطريقتأخذفيه.واألسلوب

 14القول؛أيأفاننيمنه".)بالضم(الفن،يقال:أخذفالنيفأساليبمن

ميثل حسي، قسم قسمان: منظور ابن عن مأخوذة اليت املعاىن هذه
الوضعاألسبقللفظ،كسطرالنخيلوالطريقاملمتدأواملسلوك،واألسلوبعليه
املعاين هذه إىل احلسى املعىن انتفال معنوي، وقسم السائر. يسلكها خطة

ا من الفن وذلك النفسية، أو بعضاألدبية، يف واملذهب الوجه أو لقول
15األحيان.

إضافةإىلتعريفبوفون"األسلوبهوالرجلنفسه"،تعريفأخر،هو
يف "طريق و الكتابة" "طريقة هو فاألسلوب اإلنسانية. وعطاء املاضى، إرث
الكتابةلكاتبمنالكتاب"و"طريقيفالكتابةجلنسمناألجناس"و"طريق

منتلكالتعريفات،نفهمأناألسلوبهو16العصور".يفالكتابةلعصرمن

                                                           
 .433(ج.األول،2005)بريوت:دارالكتبالعلمية،لسانالعربابنمنظور،14

(1991)القاهرة:مكتبةالنهضةاملصرية،األسلوب:دراسةالبالغيةحتليليةألصولاألساليباألدبيةأمحدالشايب،15
41. 

 .33(2002)حلب:مركزاإلمناءاحلضاري،األسلوبيةوحتليلاخلطابمنذرعياشي،16
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طريقةالكتابةاليتأخذهااألدباءأوالشعراءالقاءالف كرةيفالنصوصاألدبية،
لفظاكانأومجلةأوَفكرةبطريقةمتخصصة.

الغربية، الدراسات يف األسلوب أما كلمة من كلمة”Style“هو من
 ي"Stylus"التينية قضيبا، ألواحعين على به يكتبون القدماء كان احلديد من
17،الشمع إغرقية ”Stylos“ومنكلمة وإجنليزية فرنسية ومنكامة ،“Style”.18

19ويتميزيفالنتيجةمنالقواعداليتحتددمعىناألشكالوصواهبا.

 كلمة معىن اختلفت بالكتابة، ”Stylus“مث اخلاصة األصلية معناها من
امل فن يف الدراساتواستخدمت جمال إىل عادت مث التماثيل، تحت ويف عمار

فن20األدبية. أو الكتابة طريقة على للداللة الكلمة تلك واستخدمت
األسلوب21الكتابة. يعّد األسلوب كان القدمية اليونانية البالغية الكتب ويف

اجلزء وخاصة اخلطابة العلم حتت يندرج فكان اجلماهري، إقناع وسائل إحدى
 22صباخلتيارالكلماتاملناسبةملقتضىاحلال.اخلا

 كلمة أن من الالتينية، ”Style“بالرغم اللغة تطرّيت من قد أنه إال
مذهب األول مشهوران، مذهبان هناك الكلمة. بتلك اليونان يف النظريات

 كلمة تعد أن ”Style“أفالطوين: املذهب هذا اتبعوا الذين رأى العبارة، جودة
.والثاينمذهب(Style)والعبارةليسهلااألسلوب(Style)لكلالعبارةاألسلوب

23حبيثأعلىهأوأدنىه. (Style)ي:تعدأنكلالعبارةهلااألسلوبيسأَرسطوطَال
                                                           

17
 http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=72 (11 

Mei 2016) 
 .9(2015دوناملطبع:دونالطبع،)اجتاهاتاألسلوبيةيلمحوادي،مج18
 .17(1994)حلب:مركزاإلمناءاحلضاري،األسلوبية،ترمجةمنذرعياشي،بيريجريو19

 .39(2004)القاهرة:مكتبةاألدب،األسلوبية:مدخلنظريودراسةتطبيقيةتحهللاأمحدسليمان،ف20
 .9،اجتاهاتاألسلوبيةمجيلمحوادي،21

 .35(،2007املسرية،)عمان:داراألسلوبية:الرؤيةوالتطبيقيوسفأبوالعدوس،22
23

 Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 

112. 

http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=72
http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=72


12 
 

ت اللغوية العبارة اختيار تكنيك التكنيك، هو احلقيقة يف أناألسلوب ستطيع
 24تنوبعماُتكشف.

أمااألسلوبية،انطالقامناللفظالالتيينوماتولدعنهيفخمتلفاللغات
الفرعيةأوانطالقامناملصطلحالذياستقّرترمجةلهيفالعربية،هولفظمرّكب

وخصائصاألصلتقابلانطالقا(ique)والحقته"ــــــية" (Style)جذره"أسلوب"
الال والالحقةأبعاد نسيّب، وبالتايل ذايت"، "إنساين معىن ذو فاألسلوب حقة،

ختتصبالبعدالعلماينالعقلي،وبالتايلاملوضوعي.ميكنيفكلتااحلالتنيتفكيك
(Science du style)اللفظاالصطالحيإىلمعنىهمبايطابقعبارة:علماألسلوب

األسس عن بالبحث بداهة األسلوبية تُعرّ ف علملذلك إلرساء املوضوعية
 25األسلوب.

،”Stylistics“ و”Stylistique“كانالنقاداألديبالعريبواللغوينيرتمجون
"األسلوبيات"، إىل املصطلح ترمجة مصلوح العزيز عبد سعد الدكتور فيؤثر
وليستباألسلوبيةألناألسلوبياتليستوحدةبلظهرتاألسلوبياتخمتلفة

 أسلوبية "جريو"مثل: وأسلوبية "ريفاتري" وأسلوبية "شبتزر" وأسلوبية "بايل"
ومييلصالحفضلإىل"علم26وغريهممنالنقادالذيناشتغلواعلىاألسلوبية.

األسلوب"،ويراهجزءمنعلماللغة.وأمامصطلح"األسلوبية"يفالعربية،فقد
مقا عند وهو املسدي" السالم "عبد الدارس تروجيه على ملصطلحعمل بل

“Stylistique” بالفرنسيةو“Stylistics” .27باإلجنلزية

                                                           
24

 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi. Cet. VIII (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2010) 277. 
 .34(1982)طرابلس:الدارالعربيةللكتاب،األسلوبيةواألسلوبعبدالسالماملسّدي،25
 .21(2002)إربد:دارالكندي،األسلوبية:مفاهيمهاوجتلياهتا،موسىربابعة26

 .3(2010)نوفمبري،4جملةالعلوماإلنسانيةعدية،"التفكرياألسلويبيفاملوروثالعريب"،نعيمةس27
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األسلوب بدراسة دوبيس جني ألّفه لغوي معجم يف األسلوبية يقصد
واهلريمونيطيقية. والسيمائية والبنيوية اللسانية متثالته خمتلف يف علمية، دراسة

جانب إىل اللسانيات فروع من حديثا فرعا أيضا األسلوبية الشعريةوتعد
28والسيميائياتوالتداوليات.

لعلم األول املؤسس هو بايل". "شارل الغرب يف األسلوبية رائد كان
األسلوبيةيفالعصراحلديث.لذارأيناأنتفردتعريفهعلىحدة.واجلديربالذكر
يف إن منه استفادت أو عنه أخذت قد بعده، جاءت اليت الدراسات كل أن

ا يف وإن قضايا29ملوصوع.املنهج دراسة بأهنا "األسلوبية" بايل شارل يعرف
التعبريعنقضايااإلحساسوتبادلالتأشريبنياألخريوالكالم.واألسلوبيةكفرع
مناللسانياتالعمامةتتمثليفجرداإلمكاناتوالطاقاتالتعبرييةللغةباملفهوم

30السوسريي.

بيةبأهناعلميهدفإىلكشفأماريفاتريفإنهينطلقمنتعريفاألسلو
لدى-مراقبةحريةاإلدراك–عنالعناصراملتميزةاليتهبايستطيعاملؤلفالباث

اليتهبايستطيعأيضاأنيفرضعلىاملقبّ لوجهةنظرهيفالفهم-القارئاملقبل
واإلدراكفينتهىإىلاعتباراألسلوبية"لسانيات"تعىنبظاهرةمحلالذهنعلى

وإدراكخمصوص.فهمم 31عنيَّ





                                                           
 .8،األسلوبيةاجتاهاتيلمحوادي،مج28

 .30األسلوبيةوحتليلاخلطاب،منذرعياشي،29
 .1،16(ج1998)اجلزائر:دارهومة،األسلوبيةوحتليلاخلطاب:دراسةيفالنقدالعريباحلديثنورالدينالسد،30

 .49،األسلوبيةواألسلوبعبدالسالماملسّدي،31
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قالالعاملمنعلماءاألسلوبية،مجيلمحوادييفتعريفاألسلوبيةمن
كتابه:

"فاألسلوبيةهيمقاربةمنهجيةنظريةوتطبيقية،ميكنمتثلهايفاحلقلاألديبوالنقديملقاربة
عنالكتاباملبدعنياآل وتفرده املبدع، اليتمتيز البارزة األسلوبية ومنجهةالظواهر خرين.

أخرى،تنكباألسلوبية،بصفةخاصة،علىدراسةاألجناساألدبية،وسربأدبيةالنصوص
واخلطاباتواملؤلفات،ودراسةالوظيفيةالشعرية،والتمييزبنياألساليبحقيقةوجمازا،وتعيينا

 النص، واستكشافبالغة والسيميائية، معرصداألشكالوالبىناألدبية وحتديدوتضمينا،
وسياق، وتركيب، وداللة، وكلمة، ومقطع، صوت، من: للخطاب اللسانية املستويات
ضوء يف األسلوب دراسة على العمل أو املبدع، الفرد مبوهبة كله ذلك وربط ومقصدية،

 32العطياتالنفسيةأواالجتماعية."

دراسة منه األفادة وإمكانية األسلوب علم إىل النظرة تطورت قد
ليوشبتزر)النصوص 1960-1887األدبية،وخباصةتلكدراسةاليتقدمها

األدبوأسساألسلوباملثالية، ودراسة اللغة دراسة بني جسرا الذيأقام م(
وأحدثليوشبتزرحتوالأساسياوجوهريايفاإلفادةمناللغةيفدراسةالنصوص

لىالكشفمناألدبيةودراسةاألسلوبالفرديلألديبمنخاللاعتمادهع
33ملمحأومالمحلغويةتشكلظاهرةأسلوبية.

كانتطبيقالتحليلاألسلويبيفالنصوصاألدبيةأوغرياألدبيةيشتمل
:34علىثالثةعناصر

 العنصراللغوي:إذيعاجلنصوصاقامتاللغةبوضعشفرهتا. .1
العنصرالنفعي:الذييؤديإىلأنندخليفحسابنامقوالتغري .2

 مثلاملؤلفوالقارئواملوقفالتارخييوهدفالرسالةوغريها.لغوية

                                                           
 .9اجتاهاتاألسلوبية،مجيلمحوادي،32
 .11األسلوبية:مفاهيمهاوجتلياته،،موسىربابعة33

 .123(1998)القاهرة:دارالشروق،علماألسلوبصالحفضل،34
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القارئ .3 على النص تأثري عن يكشف األديب: اجلمايل العنصر
 والتفسريوالتقومياألدبينيله.

يفالنصوصاألدبيةقامالبحثاألسلويبيفاجملالاألديباكتشافالتعبريالفين
 حيثظهرالعناصرالفنية.

 ةتاريخ األسلوبي .2

قرن وبداية عشر التاسع القرن أواخر يف تارخييا األسلوبية ظهرت
التعليمية، إمكانياهتا استنفذت اليت التقليدية البالغة أنقاض على العشرين،
لذلك، مسدودة. املستقبلة آفاقها أصبحت مث املعيارية. مقاييسها فتحجرت

يعبدهللاالغذاميأعلنكثريمنالدارسنيموهتا،كمافعلمؤخرالناقدالسعود
35يفكتابه"النقدالثاقفي:قراءةيفاألنسقالثقافيةالغربية".

أحضان يف جديدة، علمية بالغة باعتبارها األسلوبية، نشأت قد
 فاستهلمتتصوراتالشعرية والنقداجلديد، الروسية مث(poetique)الشكالنية ،

مث اللسانياتمبختلفمدارسها، منالنظرياتمتثلتمفاهيم استفادتمؤخرا
وأملانيا، وروسيا، كفرنسا، الغالبية، الدول يف األسلوبية نشرت وقد التداولية.
وإطاليا،وبراطنيا،والوالياتاملتحدةاألمركية.وبعدذلكانتقلتاألسلوبيةإىل
للعرب كان وإن اجلامعي. والدرس واملثاقفة، الرتمجة، طريق عن العربية الدول

األسلوبيةالقدام كثرية بقرون سبقت قد أصلية، متميزة أسلوبية احلقيقة يف ي
بني التوفيقية بالنزعة تتسم املعاصرة احلديثة العربية األسلوبية أن إال الغربية،

 36األسلوبيةالرتاثيةاألسلوبيةالغربيةاملعاصرة.



                                                           
 .10،اجتاهاتاألسلوبيةمجيلمحوادي،35

 .11،سلوبيةاجتاهاتاألمجيلمحوادي،36
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 االنزياح: أحد ظواهر أسلوبية نقدية .3

واأل النقدية الدراسات باعتباراهتمت "االنزياح" بظاهرة احلديثة دبية
:نزح "نزح"منفعللغةفاالنزياح 37قضيةأساسيةيفتشكيلالكالموصياغته.

يبدو38الشيءينزحنزحاونزوحا:بُعد،نزحتالدارفهيتنزحنزوحا،إذابعد.
ودأأنابنمنظورقدذهبيفتعريفهوإيضاحهلكلمةاالنزياحإىلأهناتعين"بعُ

 39بعيد،واالنزياحهواالبتعادعناملعىناألصلىواملعجمي.

لقدتباينتتعاريفاالنزياحلدىالنقاداألسلوبيني،ومنهمبوخامت"هو
الكالم تشكيل يف يظهر لغي وحدث املألوف، نسقه عن الكالم اتحراف
كذلك وميكن األديب، األسلوب طبيعة إىل التعريف بواسطته ميكن وصياغته،

40إعتباراالنزياحهواألسلوباألديبذاته".

وعلىهذااملفهومذاتهقدميكن Ecratهذااملصطلحترمجةحرفيةللفظ
التجاوز. بعبارة عليه نصطلح على41أن اعتمدوا "االنزياح" استعملوا والذين

فهذهالحتوي "االتحراف"علىاملصادراالجنليزية والذيناستعملوا ثقافةفرنسية
كلمةفرنسية Ecrat،وهيكلمةتناسبهاكلمة"االتحراف"وDeviationكلمةإال

.Abweichungويفاألملانيةتستخدمكلمة42التوجديفاالجنليزية.
43

                                                           
 .5(2008")رسالةالدكتورة،جامعةمؤتة،أردون،أسلوبيةاالنزياحيفالنصالقرآينأمحدغالبالنورياخلرشة،"37

 .249ج،الثاين،لسانالعرب،ابناملنظور،38
 70(2011)إبريل،8جملةالعلوماإلنسانية،""الظواهراألسلوبيةيفشعرنزارقباينحللوحىصاحل،39

40 وليئي، ويونس نظري أدونيس"على شعر يف االنزياح ،"ظاهرة دراسة اخلامسةجملة السنة املعاصرة، األدب ،17
(2014)87. 

 .162،األسلوبيةواألسلوبعبدالسالماملسدي،41
 .89،"ظاهرةاالنزياحيفشعرأدونيس"علىنظريويونسوليئي،42

 .44مفاهيمهاوجتلياهتا،األسلوبية:موسىربابعة، 43
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مفردات للغة املبدع استعمال أنه االنزياح ويس حممد أمحد عّرف
نبغيوتراكيبوصورااستعماالخيرجبهعماهومعتادومألوفحبيثيؤديماي

منالناحيةالعلميةيعترب44لهأنيّتصفبهمنتفّردوابداعوقوةجذبوأسر.
أشكال أو دالالهتا هياكل يف اللغة مستعمل تصّرف كلما أنه األسلوبيون
السمة إىل اإلخبارية السمة من كالمه انتقل املألوف عن خيرج مبا تراكيبها

45اإلنشائية.

اللغ بني التفريق اعتماد أن منيبدو مينع ال اليومية واللغة الشعرية ة
استخداماالتحرافات)كماقالالدكتورموسىملرادفلالنزياح(يفاللغتني.فقد
مرتبط غري االتحرافات هذه كانت وإن اليومية، اللغة يف االتحرافات تستخدم
تأثريمجايل له بقصدكمايفاللغةالشعرية،إذإناالتحرافاتيفاللغةالشعرية
وفينمقصود.وهذاألمريستطيعأنيكشفعنالفروقبنياللغةاليوميةواللغة

46الشعرية.

حتتوى عندما بعضهم، إىل بالنسبة أسلوب مثة أن مونان جورج قال
العبارةعلىانزياحخيرجهباعناملعيار.إذقيل"البحرأزرق"اليتجاوزكالمكل

 الدرجة أو احليادية الدرجة إنه "البحرالناس. قيل إذ ولكن التعبري. صفرة
47بنفسجي"فإنههذاميثلحدثاأسلوبيا.

                                                           
 .8(2005)بريوت:املؤسسةاجلامعيةللدراساتوالنشر،االنزياحمنمنطورالدراساتاألسلوبية،أمحدحممدويس 44

 .163،األسلوبيةواألسلوبعبدالسالماملسدي،45
46
 .44،مفاهيمهاوجتلياهتااألسلوبية:موسىربابعة، 

 .76،األسلوبيةوحتليلاخلطابمنذرعياشي،47
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البدأنيصاحبه إذ إنزياحا، قالحممدويسأنكلإتحرافاليعد
وظيفةمجاليةوتعبرييةوجيذبإنتباهالقارئألنجذباإلنتباهأوىلالوصولإىل

 48والتعبريوعدمالثبات.االمتناع.ومنحيثأناالنزياحيقومعلىاملفاجأة

كنا لقددرسعددكبريمنالباحثني"االنزياح"يفاللغةواألدب.وإذا
مع فإنهميكن، الدراساتأوبعضها، أننقفعلىجمملهذة اليسعنا هنا
االنزياح من أنواع مثة ل: بتعريف نأيت أن قبل مبدئية بصورة نقول أن ذلك،

:49منها

املكونةللنصعنمقصودعنصرسابقنصرمنالعناصرعاالنزياح .1
ومتزيق السياق، وكسرة الداليل، التتابع قطع إىل يؤدي مما عليه،
النص، لتنامي األساسية املعرفية الوحدة وتفتيت الداخلي، التناغم
مسع وقد اإليقاع. وعقد الوزن عنقود بينها يربط وحدات وجعلها

 العربهذاالضربمناالنزياحاملتافر.
 حالنصعنوحدتهاملنطقية،واحتواؤهعلىاملتافقضني.انزيا .2
 خمالفةالنصلنفسهوانزياحالعبارةفيهعنغايةاملتكلم. .3
 انزياحالنصعنالشفرياللغويةاملتعارفعليها. .4

قالحممدويسيفمعياراالنزياح:اليعدكلإتحرافانزياحا،إذالبدأن
وجيذب وتعبريية مجالية وظيفة مرحلةيصاحبه القارئألنجذباإلنتباه إنتباه

والتغيري املفاجأة على يقوم االنزياح إن حيث ومن االمتناع. إىل للوصول أوىل
وعدمالثبات.فمنالبديهيأنيعجزمعيارواحديفتعنيهدائماومنمثفالبد

                                                           
48
 .92،"ظاهرةاالنزياحيفشعرأدونيس"علىنظريويونسوليئي، 

49
 .76،األسلوبيةوحتليلاخلطابمنذرعياشي،  
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والقارئ العلمي النثر العادية، اللغة ومنها ذلك يف خمتلفة معايري تستخدم أم
 50العمد.

أشكال كل فيهما تنطوى رئيسيني نوعني إىل االنزياحات تنقسم
مسّاه مما اللغوية املادة جبوهرة االنزياح فيه يتعلق ما هو األول فالنوع االنزياح،

االنزياحاالستبدايلوالنوعاألخريتعلقبالسياقأوتركيبالعبارات"جانكوهني"
51وهذامايسّمىباالنزياحالرتكييب.

 االنزياح االستبدايل ( أ

إنلغةالشعرأوالنثرعلىحدسواءتزخرباأللفاظواملرتادفات
منطقيتها عن فتخرج االنزياح، عليها يدخل فإنه االعتيادي منطها عن
وتعرصعنمعناهاوتلبسمعىنأخر.هذاالنوعمناالنزياحالداليلأو

هذاالنوعمناالنزياحيستخدمأكثرمنغريهويتجلىيف52االستبدايل.
 احملسناتاملعنويةكاالستعارةوالتشبيه.

واالنزياحالداليلأواالستبدايليكونمباشرةيفاللغةالعاديةمن
إىلماهوغريبومدهش واملألوفة املتعارفةعليها خاللكسرالقاعدة

يشكلبذلكخرقاألفقالتوقيع.وبعيدعناأللفة.واعتادتإىلمساعهف
 53وهذاهوغرضاالنزياحالداليلأواالستبدايل.

 

 
                                                           

 .92،"ظاهرةاالنزياحيفشعرأدونيس"علىنظريويونسوليئي،50

  .90نفساملرجع51
 .72،"األسلوبيةيفشعرنزارقباينالظواهر"حللوحىصاحل،52

 .73نفساملرجع53
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 التشبيه (1

 لغةإن واملماثلة،التشبيه التمثيل صورةهو هو واصطالحا
تقومعلىالتمثيلشيء)حسّيأوجمرد(بشيءآخر)حسّىأوجمرد(

أكثر. أو أوجمردة( )حسّية صفة يف أن54الشرتاكها بيان هو أو
ملحوظة.شيئ أو ملفوظة بأدة وصفه يف غريه شارك أبو55ا عرّفه

هاللالعسكري"التشبيه:الوصفبأنأحداملوصوفنيينوبمناب
56األخربأدةالتشبيه".

وأداةالتشبيهووجهأركانالتشبيهأربعةهياملشبهواملشبهبه
وشبه،الشبه. ومثل، وكأن، الكاف، منها التشبيه أدوات كانت

يفمعناها. وما فه57وحيكى، طرفاه ومهاأما به، واملشبه املشبه ما
الركناناألساسيانالذانالحيتمالنالسقوط،فالبدعنذكرمهامعا،
إذلوحذفأحدمهامليسمىتشبيها،أمااألداةووجهالشبهفكثريا

 58.كالمهاويبقىالكالمتشبيهاماحيدثأحدمها،أو

 

 



                                                           
 .35(،2007)عمان:داراملسرية،التشبيهواالستعارة:منظورمستأنفيوسوفأبوالعدوس،54
 .70(1995)جدة:مطبعةالثفر،تسريالبالغةأمحدقالش،55

 .323(1992)بريوت:دارالكتبالعلمية،املعجماملفصليفعلومالبالغةإنعامفّوالعكاوي،56
 .69،تسريالبالغةأمحدقالش،57

 .69نفساملرجع 58
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للتشبيهثالثةأنواع،أحدهاتشبيهمتثسيل.يسمىبذلكإذا
والتاىلهوتشبيهضمين منمتعدد. منتزغة الشبهصورة كانوجه
التشبيه منصور بهيفصورة واملشبه هوتشبيهاليوضعفيةشبه

مقلوب.جعلاملعروفةبليلمحانيفالرتكيب.والثالثهواالشبيه
 59املشبهمشبهاهبابادعاءأنوجهالشبهيفأقوىوأطهار."

 االستعارة (2

طلب و"استعار" العارية، من مأخوذة "االستعارة" كلمة
العاريةأينقلالشيءمنشخصإىلآخرحىتتصبحالعاريةمن

منه. استعمال60املعار كلمة هو موسى أبو قال اليت واالستعارة
 ما غري يف املشاهبة.الكلمة لعالقة له رشيق61وضعت ابن قال

القريواين:"االستعارةأفضلاجملاز،وهيمنحماسنالكالمإذاوقعت
 62موقعهاونزلتموضوعها.

فأصلاالستعارةالتشبيهاملعقوللكنالبدهنايفاالستعارة
يصح وال وحده، به املشبه حذف أو وحده، املشبه حذف من

جتماعهمامعا،فإناجتمعاكانتشبيهاحذفهامعا،كمااليصحا
63الاستعارة.

                                                           
 .83-77نفساملرجع59

 .90،املعجماملفصليفعلومالبالغةإنعامفّوالعكاوي،60
هنيلفتحيأمحدكتانه،"دراسةأسلوبيةيفشعرأيبفارساحلمداين")رسالةاملاجستري،جامعةالنجاحالوطنية،61

 .134(2000،نابلس،فلسطني
 .90،املعجماملفصليفعلومالبالغةإنعامفّوالعكاوي،62

 .72سريالبالغة،تأمحدقالش،63
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للفظ يكون أن اجلرجاين قال كما اجلملة يف االستعارة
أنه على الشواهد عاى تدل معروفا اللغوي، الوضع ىف األصل
اختصبهحنيالوضع.مثيستعملهالشاعرأوغريالشاعريفغري

 64ناككالعارية.ذلكاألصلوينتقلهإليهىقالغريالزمافيكونه

أغاين الشعرية: "األعمال شعر ديوان يف كما هنا املثال
اجملنونة الصخرة "يف ألدونيس: الدمشقي" عن\\مهيار حتبث

املعياريةيفقوله"الصخرة سيزيف".فقدانتهكالشاعرقانونللغة
الصفة اجلنونللصخرة.ويفاحلقيقةهذه اجملنونة"ألنهأعطىصفة

 65لإلنسان.ليستهلابل

 االنزياح الرتكييب ( ب

اخلروجالرتكيبعلىاالستعمال أنه الدينالسد قالنور كما
فيتحولالرتكيباجلديد اللغة قواعد أواألصلالذيتقتضية املألوف،
الذي هو احلقيقي واملبدع الشعري، اخلطاب يف بارزة أسلوبية مسة إىل

ملألوف،فيقضىذلكإىليبىنمنالعناصراللغويةتراكيبتتجاوزإطارا
 66إفرازالصورةالفنيةاملقصودة،واالنفعالاملقصود.

 

 

 
                                                           

 .92،"ظاهرةاالنزياحيفشعرأدونيس"علىنظريويونسوليئي،64

  .93،"ظاهرةاالنزياحيفشعرأدونيس"علىنظريويونسوليئي،65
ابوماضي")رسالةاجملستري،جامعة قريفالسعيد،66 قاصديمرباح"البنياتاألسلوبيةيفاخلطابالشعريعندإيليا

 .97(2010ورقلة،
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 احلذف (1

إسقاط هو واصطالحا الشيء، إسقاط هو لغة احلذف
حرفأوكلمةأوحركةمنكلمةبشرطأاليتأثراملعىنأوالصغاية

النظام67بذلك. يف أمهية له اإلسقاط هذا القادر عبد قال كما
هبا املعدول علىالرتكيب الطارئة املظاهر أبرز يعد إذ للغة الرتكييب
عناملستوىالتعبريالعادي.ومعهذااليعدحذفإنزياحادائماإال

68إذاحققغرابةومفاجأةأومحلقيمةمجاليةما.

إل جلأ قدمي، بالغي أسلوب استقغالاًلاحلذف الشاعر يه
إلمكاناتاإلحائية،يقولاجلرجاينيفمعرضحديثهعناحلذف:
مل إذا تكون ما أنطق وجتدك اإلفادة، أزيد اإلفادة عن "والصمت

69تنطق،أمتماتكونبياناإذاملتنب."

يف كما هنا أغايناملثال الشعرية: "األعمال شعر ديوان
ضالولنأعود".إنالشاعرملمهيارالدمشقي"ألدونيس:"ضال

هذا بباله وخيطر القارئ يتحري اجلملة. تلك يف املبتداء إىل ُيشر
السؤالمنهو"ضال"قبلقراءةاجلملةالكاملة.وهذااحلذفيثري

 70ذهنالقارئويشوقهللحصولعلىاجلواب.

 

 

                                                           
 .351(1992)بريوت:دارالكتبالعلمية،املعجماملفصليفالنحويالعريبعزيزةفّوالبابيت،67

 .91،"ظاهرةاالنزياحيفشعرأدونيس"علىنظريويونسوليئي،68
 .189،األسلوبية:الرؤيةوالتطبيقيوسفأبوالعدوس،69

 .103،"ظاهرةاالنزياحيفشعرأدونيس"علىنظريويونسوليئي،70
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 التقدمي والتأخري (2

مفتاحالتقدميوالتأخريهوأحدىظاهرةأسلوبية.قالحممد
يتكون اليت العناصر ترتيب تعبري هو الشعري" اخلطاب "حتليل يف
البناء عليه الذييقوم مبعىنالعدولعناألصلالعام البيت، منها

71اجلملةالعربيةوالتشويشعلىرتبتها.

سواء، حد على الظاهرة هبذا والبالغيون النحاة اهتّم
فا منهما، كل منطق وقف إليها النظرة يدرسونواختلف لنحاة

التقدميوالتأخريللكشفعنالرتباحملفوظةالثابتة،والرتباملتغرية
يفاجلملة،وقدقّسمابنجينالتقدميوالتأخريإيلضربني:أحدمها
مايقبلهالقياسكتقدمياملفعولعلىالفعلوالفاعلوممّايصحوجيوز

72االضرار.تقدميهخرباملبتداءعلىاملبتداء،واآلخرمايسهله

فإنك اجلماعة" وقتلت القوم "كذبُت أننقول هنا واملثال
وفريقا كذبتم "ففريقا قولنا أما أسلوبية، خاصية أي إىل التعتمد

،فيحوىانزياحاأوعدوالعنالنمطالرتكييب(87)البقرة: تقتلون"
ثانيا عليه العائد الضمري واختزال أوال، به املفعول بتقدمي األصلّي

73)فريقاكذبتموه(.

واملثالمنالشعرأدونيسهوتقدميغريأعرفإىلأعرف:
نرفعبريقاجملامعةاخلربوأنا.نعرفأن\\نتقاسمالفضاءاملوتوأنا

الضمريهوأعرفمناملعرفباأللفوالالموحقهأنيتقدم.الفعل

                                                           
 .97"البنياتاألسلوبيةيفاخلطابالشعريعندإيلياابوماضي" قريفالسعيد،71
 .191،األسلوبية:الرؤيةوالتطبيقبوالعدوس،يوسفأ72

 .163األسلوبيةواألسلوب،عبدالسالماملسدي،73
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قدنتاقسمهوللمتكلممعالغريكمايبجومنامسهاملتكلمهواملت
والغريهواملتأخر.لكنالشاعريفهذاالبيتقدمالغريعلىاملتكلم
هو التقدمي هذا من الغرض أن ويبدو اللغة. القواعد عن واتحراف

 74رعايةاملسيقي.

 املبحث الثاين: الشعر . ب
 تعريف الشعر .1

مبعىن اللحياين عن ْعرة وش  عرًا ش  يشُعر وشُعر به شَعر من الشعر
منظ75عل م. ابن "عرف وقال الشعر لشرفهور عليه غلب القول منظوم والشعر

ومناملرجع76رألنهيشعربهغريهأييعلمبه".والقافية...وقائلهشاعبالوزن
بوزنعريبمعروف. قصدا موزون كالم واصطالحا: العلم، لغة الشعر األخر،

املقصودبهوقالاخلليل:هوماوافقأوزانالعرب.وقالغريه:هوالكالماملوزون
الوزناملرتبطمبعىنقافية.واليكفيأنيكونالشعرموزونالكالمبلجيبأن
يضممعىنالعامة،موقفاللذوقالعام.واملعىناألخرهواملوهبةاليتمتنحهاهللا

 77ألحدهم.

 



                                                           
 .102،أدونيس""ظاهرةاالنزياحيفشعرعلىنظريويونسوليئي،74
 .3،382(ج2005)بريوت:دارالكبتالعلمية،لسانالعربابنمنظور،75

18باكستانالهور،جملةالقسمالعريبجامعةبنجاب،"مىوظيفةالشعرعنداجقادالعربالقدا،"هللافضل76
(200)154. 

 .2،551(ج1999)بريوت:دارالكتبالعلمية،يفاألدباملعجماملفصلحممدالتوجني،77
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فالشعرإبداعخيتلفعلىالنثريفكثريمن كانتللشعرلغةخاصة.
:78األمور،أبرزها

األحرفاملوس .1 والختياره والروى. والقافية، العروض، على العتماده يقية:
 املوسيقيةواأللفاظاإلقاعية.

الميكنأليأديبأنيصبحشاعرا.وقديكونالشاعرغري .2 املوهبة:وهلذا
املوهبة هذه وتقوى هللا. من مُتَنح بل التُعلَّم فاملوهبة أمياً. حىت أو أديب

 كتبالثقافة.بالتنميةومطالعةالشعرو
اللغة:ختتلفعنلغةالنثر.فالشاعرإنمليتخرّيألفاظهااملوحيةاملعربةكان .3

 مايقولنثرامصبوبايفقوالبموزونة.
عن .4 الشعر عرّب ملا العاطفة ولوال الشاعر، نفس يف الشعر أتوُن العاطفة:

 اإلحساساتالداخليةاخلاصةبالشاعر،أوالعامةيفنفوسالناس.
غراض:معأناحلياةكلهاأغراضالشاعر،فإنالقدماءحّددوهاخبمسةاأل .5

 أغراضأساسية،هي:النسيبواملدحواهلجاءوالفخروالوصف.

اإلنساين، فكان: احلديث العصر يف الشعرية األغراض آفاق واتسعت
القومي،الذايت،والوجدين.وقدوضعالنقادحدودا،وعددهاأربعة،وهي:اللفظ

79وزن،واملعىن،والقافية.وال

 تطور الشعر .2

بارتباط وآداهبا العربية اللغة عصور ينقسمون العربيون النقاد كان
اجلاهلي العصر من بدأ األول العصر واالجتماعية. والدينية السياسية احلوادث
صدر بعصر استمر مث سنة. ومائة مخسني تحو مبدة اإلسالم بطهور وانتهى

                                                           
 .551نفساملرجع78

 .551نفساملرجع79
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ه.مثعصر132أميةوانتهىبقيامدولةبىنعباسيةسنةاإلسالمويشتملبين
الدولةوانتهىبسقوطالبغداديفأيديالتتارسنة بينعباسيةببدايةقيامهذه

وانتهىمببدأ656 بسقوطالبغداد بدأ الرتكية الدولاملتتابعة والرابععصر ه.
مطل من ابتدأ العريباحلديث العصر مث احلديث. العريب التاسعالعصر القرن ع

80العشروميتدإىلالتارخالعريباملعاصر.

مثكانتطورالشعرالعريباملعاصرمّربثالثمراحلخاللثالثةأرباع
القرنمنذمطالعالنهضةالفكريةاليتمّرهباالعاملالعريبكلهحىتأوائلاحلرب

 بدأ فقد والبعث. التقليد مرحلة األوىل الثانية. قيودهالعاملية من يتحرر الشعر
اجلاهلي الشعر إىل والعودة البعث إىل جديدا طريقا ويأخذ والقدمية. الثقيلة
والعباسيوأمامهذهاملدرسةيفالعاملالعلريبكله.قدعرفتهذهاملدرسةجتزالة
العبارةوالتعبريعنمشاعرالنفسإزاءالعواطفالذاتيةوإزاءاألحداثالقومية،

81عراءهذهاملرحلةحممدساميالبارودي.أحدمنالش

 بديوانه مطران خليل لواءه محل الذي جتديد مرحلة 1909والثانية
ومدرسةالديوان)شكرىوالعقادواملازين(ومدرسةاملهجر)ميخائلنعيمةوأبو
ماصي.هذهاملدرسةكلهاتأثرتبالشعرالغريبعامة.تأثرخليلمطرانبالشعر

مدرسةالديوانبالشعراألجنيليزيوتأثرتمدرسةاملهجربالشعرالفرنسيتأثرت
وتصوير الذات إىل باالجتاه جمموعها يف املدارس هذه اتسمت وقد األمركي.

 82املشاعرالشخصيةمعاإلميانبوحدةالقصيدة.



                                                           
 .10(1916)القاهرة:داراملعارف،الوسيطيفاألدبالعريبوتارخيهأمحداألسكندىومصطفىعناىن،80
 .133(1968)القاهرة:دارالكاتبالعريب،أضواءعلىاألدبالعريباملعاصرأنواراجلندي،81

 .133نفساملرجع82
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تبلورت الفرتة هذه يف والقومي. الوجداين الشعر تطور مرحلة والثالثة
روما طابعواضحاملدارسالثالث. هلا ويفصورة مطرانوالديوانواملهجر نسية

حولمجاعةوجملةأبولواليتضمتشعراءمنالعاملالعريبكلهوإنكانمقرها
83القاهرة.

تطورتاألغراضالشعريةمنزمانإىلزمان.قدمياالشعروصيلةالشاعر
ببيئته،وهوأقدمأنواع الشعر.منأغراضيصّورمشاعره،ويعرّبعنذاتهمتأثرا

النهضة عصر يف والرثاء. والغزل والوصف والفخر واهلجاء املدح هي الشعر
وشعر والوطنية احلماسة كشعر أغرضه يف الشعر الفن هذا تطّور احلديثة

84االجتماعية.

يفهذاالعصرظهرتفنونجديدةيفالشعرهيالشعرالغنائيوالشعر
املسرحي والشعر )القصصي( الذيامللحمي هو الغنائي الشعر )التمثيلي(.

يتحدثفيهالشاعرعننفسهويعربعنأحساسهوانفعاالت،وقدعرفهالعرب
املدحوالفخروالغزلوالرثاءوالوصفإىلغريذلك.ومع قدميا.ومنأغراضه:

85عصرالنهضةاحلديثةتطّورهذاالفنالشعريفأغرضه.

 القصصيهوشعر امللحميأو منوالشعر الشاعر موضوعييعربفيه
بالشكل ذلك مزج مع والبطوالت األبطال حياة من مستد قصصي موضوع
األسطورياملثريللمشاعر.وقصائدالشعرامللحميتطولحىتتصلإىلآالف

86األبيات.

                                                           
 .134نفساملرجع 83

 .339-336(1995)رياض:جامعةامللكسعود،األدبوالنصوصلغريالناطقنيبالعربيةحسنمخيساملليجي،84
 .340نفساملرجع85
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الشعراملسرحيأوالتمثيليهوالذييقومعلىاألحداثوالشخصيات
العقدةأوقمةالصراعفاحلل.وهذااللونمنواحلوارالذيخيطوباملسرحيةإىل

الشعرظهريفأدبناالعريباحلديثعلىأيدأمحدشوقيالذيفتحفتحاجديدا
87يفجمالالشعراملسرحيعّدبهرائداللمسرحيةالشعريةحبق.

  

                                                           
 .341نفساملرجع87
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 الثالث الفصل

 عرض البيانات وحتليلها

 ل: عرض أشعار إيليا أيب ماضياملبحث األو  . أ
 "الشباب أبو املعجزات" شعر حملة .1

 الشباب أبو املعجزات
 وألفسالمعلىالوافيات سالمعليكمرجالالوفء1
 غففيهؤالءمجالاحلياة ويافرحالقلببالناشئني2
 وشهبإذالشهبمستخفيات همالزهريفاألرضإذالزهور3
 فإّنالشبابأبواملعجزات إذاأناأكربتشأنالشباب4
 إذانامحرّاسهاواحلماة البالدوأسوارهاحصون5
 فياأمسفاخرمباهوآت غدهلموغدفيهم6
 يلدنالنوابغوالنابغات وياحّبذااألمهاتاللوايت7
 وكمنشأتأمةيفدواة فكمخلدتأمةبرياع8
 إىلاحلسنيفالناسوالكائنات أناشاعرأبداتائق9

 وأعشقثرثرةالساقيات  الطيور،أحّبالزهور،وأهوى10
 وضحكاجلداولوالقهقهات ورقصاألشعةفوقالروايب،11
 روائعفاتنهساحرات تطالععيناييفذااملكان12
حبورهباسفنساحبات كأنالفضاءوفيهالطيور13
 سقيطالندىأعنيباكيات كأنالزهورترقرقفيها14
 زهرةغضةلفتاةومن ومنبلبلساجعملغن15ّ
 وأروعآياتهالبينات  فماأمجلالصيفيفاخللوات16
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 وكانتكأسرارهاملضمرات نضاالسرتعنحسناتالوجود17
 فعاشتوكانتكأرضموات وأحيارغائبناالذابالت18
 فياللكرمي،وياللهبات  ففياألرضسحر،ويفاجلّوعطر19
 88فاغنمواالعيشقبلالفواتأال أمامكمالعيشحّررغيد20

 شعر "الشباب أبو املعجزات" شرح  .2
موقفالشبابيف أمهية الشعر أبوماضييفهذا إيليا حكىالشاعر
ويستيقظوا العميق نومهم من الشباب يقوم أن الشاعر أراد املستقبل. زماهنم
األخرى.ألهنمأساس العلوم أو أواإلجتماعية أواألمنية العلمية بتعلمالعلوم

 كلجناحيفاحلياةاآلتية.
ايفاألرضيفالشهبتكوننادرة.وصورصّورالشاعرالشبابأزهار

يف املستقبل اليوم النجاحيف أن ورجا وحيموهنا. الذينحيرسوهنا البالد حبصون
أيدهموالرجالمنالزمانقبلهمسيكونفاخرينمباحيملالشبابمنالنجاح.
برياع خلدت أمة كثرت ألن والنابغات. النوابغ يلدن األمهات نعمت قال

واةوأرادالشاعرإىلحسنالناسوإصالحالكائنات.ونشأتيفد
وثرثة والطيور كاألزهار بصور أحّبها اليت الرائعة احلياة الشاعر عرّب
والفضاء رقصاألشعة. تطالعاجلداولوالروايبفوقها وملتزلعيناه الساقيات.

والب ترىرقسقيطالباكيات. كأنالزهور السفن. عليها كالبحر الطيور لبلفوقه
 ساجعملغىنوزهرةغضةلفتاة.

 
 



                                                           
 .28-27الديوانإيلياأبوماضي،88
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كان املذكور. باملظهر الشاعر عند الرائع الصيف فصل التصوير هذا
قد اليت رغائبها وأحيا املضمرات، الوجود حسنات سرت الصيف ذلك كشف
ذبُلتكاألرضاملوتى.ويفذلكاألرضسحروجّوهاعطر.وأرادالشاعربتلك

 الشباب يغتنم أن أوالءاملذكورات يصبح أن قبل أي فواته قبل الرغيد العيش
 الشبابهرما.

 "الغد لنا"  شعرحملة  .3
 الغد لنا

فالأربفيههلندوالسعدىتبّدلقليبمنضاللتهرشدا21
ولكنهياميصارباألنفعاألجدىوملختبنارالوجدفيهوالانطوت22
أشدهموجداأشدالورىنسكاماالزهديفشيءسوىحبغريه23
وأنكرتههلوافأحببتهكّداأحبسواىالعيشهلواوراحة24
فماأنامنيرضىويقنعتاألرداوماداميفالدنيامسوورفعة25
وقدصاركلالناسمنحولناأسداهواملوتأنتحياشياهاوديعة26
وقدملكوامنفوقناالربقوالعداوأننكتفيباألرضنسرحفوقها27
وأنالنرىفوقالسماكلنابنداوأنينشروايفكلأفقبنودهم28
فزلزلنفسيأنهاهنارواهنداتأملتماضينااجمليداالذيانقضى29
وصارتالبالدأنبتتهاهلاحلداوكيفاحّمتتلكاحلضاراتكلها30
تعلمامناأهلهاالبذلوالرفداوصرناعلىالدنياعياالوطاملا31
علىحنيكانالناسملبسهمجلداوتحناآلىلكاناحلريربرودهم32
نضيءبهالدنياومنألهامحداإذااألمسمليرجعفأنلناغدا33
وتنشرنايفالفجرأنسامهنّداوتلبسنايفالليلآفاقهسنا34
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وختفىولكنليستبلىوالتصدافإننفوسالعربكالشهبتنطوى35
وإنهيملترصفوملتنتطمعقداااليلالخييسمجاهلاومثل36
89أواقرتفتسعيافمااقرتفتقصداإذااختلفرأيافمااختلفهوى37

  شرح شعر "الغد لنا" .4
اليتاحّمت. قدمضى،عنحضاراتالبالداملتقدمة صّورالشاعرعما

 طامعني منكم بعض صار قد واألن هادئ. وحوله أمنني أهله قاهرين.وكان
مذهبهموقدرهتمإىلمجيعأتحاءالعامل.واكتفىبعضأخربذلكالبالد نشروا

.يسرحونفوقهاواليرونقدرهتميفأيمكانحىتفوقالسماك
بالسكوت وكفون اليعجزهم اهليامذلك ليس جرى. ما ومشاهدة

وراحةغريمنأساليب فيهم.العيشهلوا حبياهتم.إنمشكالهلموالدنياحمبًة
ليصلحوه هلم فرصة املستقبال يف الرجاء هلم فإن هالكة احلضارات كانت
ألن ندا. أنسامه الفجر يف وينتشروا كانوا أميا يف محدا ومنلؤوا الدنيا ونضيؤوا
نفوسالعربكالشهبهيختفىلكنليستبلىوالتصدىوكاآليلالذاالخييس

االخ اليعىن الرأي يف االختالف السعىمجاله. يف واالفرتاق اهلوى، يف تالف
 اليعىناالفرتاقيفالقصد.

 حملة شعر "اليدرك اهلرم النجوم"  .5
 ال يدرك اهلرم النجوم

38 ياشاعراحلواملوّدةيفاحلضورويفالغياب
39 شهدوالءكواألناموالؤهمشهدوصاب

40 أناإنشكوتإليكمنك،وساليفكتيبالعتاب
41 كحكايةالظمآنيفقفريبابفحكاييت

                                                           
 .81-80الديوانإيلياأبوماضي،89
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42 مليروهملعالسرابفراحيستسقيالسحاب
43 فهمي،فكاناخلريفيهلألباطحواهلضاب

 44 مسعود"أهونباملشيبفمااحّمىإالاخلضاب "
45 ماذاعليكمنالثلوجويفضلوعكحرآب
46 الكأسأمجليفالنواظرإذيرّصعهااحلباب

47 منكاملفرقانفماأظّنالقلبشابإنشاب
48 التزعمّنلهاملتابفإّنتوبتهكذاب

49 مازالخيفقباهلوى،ويفيضبالسحرالعجاب
50 ويريكدنياالحتّد،ومنورائكألفباب

51 دنيامنالّلذاتواألفراحيفدنياعذاب
52 ويريكجناتاجلمالوأنتيفالطللاخلراب

52 أفىتالقوايفالشادياتكأهّناأطيارغاب
54 إنقيلإنكصرتشيخا،قلأجلشيخالشباب

55 أترىإذاالعنوانضاعيضيعمضمونالكتاب
56 ألسيفليسيعيبهمشياخللوقةيفالقراب

57 واخلمرمخريفإناءمنجلنيأوتراب
58 وحياةمثلكليستدخليفقياسأوحساب

59 زمانكمثلأمسوإنمضىعصرالشبابفغد
60 اليدركاهلرمالنجوموأنتيفالدنياشهاب
61 وإذايعابعلىاملشيبفىتفمنذااليعاب
62 أوكانميدحبالسوادفمنترىمدحالغراب
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63 يانفحةمنشاعر أرجالكتابهباوطاب
64 الفجرأهدىيلالسنا 90والروضأهدىيلاملالب

 اهلرم النجوم"  اليدركشرح شعر " .6
ال هذه الشاعركانت صديقه إىل ماصي أبو إيليا هبا بعث قصيدة

املرحوممسعودمساحة.حكىإيلياأبوماصييفهذهالقصيدةعنوالءهمعه.
ماتذلكالشاعرقبلهمثألفهذهالقصيدة.

أنهحلوةاملودةمدحإيلياأبوماصييفأولالشعرحبسناالحرتامبقول
يفاحلضورويفالغياب.ووالءبينهماشهدوصاب.شبهالشاعرنفسهبالظمآن
األباطح من املاء حيتاج كان حيث صديقه. بغياب يناب قفر العطشيف أي
وحيتاجاجلوالبارديفاهلضاب.أرادالثلجويفضلوعهحّر.ليساملناظرأمجل

العطش.إالالكأسفيهاملاءالبادرهبذا
شاعر َشعر تغري قد أن الرغم من صاحبه قلب تتغري ال الشاعر ظن

خيفقباهلوىويفيضبالسحرالعجاب.شَعَرأنيفالدنيامملوءامشيبا.ومازال
مناللذات.بليفحياةصاحبهالذاتاخلالدةتعيناجلنة.

 إليليا أيب ماضي الذاتيةالسرية  .7
كبارشعراءاملهجريفأمريكاالشمالية.هوإيليابنظاهرأيبماضيمن

بلبنانول احمليدثة يف سنة 91د أبو1889.92يف ظاهر أبوه أسرته. مع عاش
 93ماضيوأمهسلمىوإخوتهمرادوطانيوسوإبراهيموأختهأوجيين.



                                                           
 .8الديوانإيلياأبوماضي،90

 .2الديوانإيلياأبوماضي،91
 .39"البنياتاألسلوبيةيفاخلطابالشعريعندإيلياابوماضي" قريفالسعيد،92

 .39نفساملرجع93
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مدرسة يف درس واملهجر. املعاصرين العرب شعراء كبار من ويعّد
احمليدثة،وتعلمفيهاالدروساالبتدائية،لكندراساتهملتنته،وقدأصبحالتشرد
والرحلةجوهرةحياته.فقضىمعظمحياتهيفالبؤسوالتشردوالتنقلمنمكان

94بيعالت بغ.م،وكانتمهنتهفيها1900إىلآخر.فسافرإىلمصرسنة
بالعمليفالتجارةاحلياةيفمدةإقامتهمبصركانيستعنيعلىحجيات
العلم. حتصيل يف جمتهدا ذلك جانب إىل إىل 95ويقوم باألدب والشعرأولع

 عام ويف ونظما، ومطالعة "تذكار1911حفظا األول ديوانه أصدر م
96املاضي".

 املتحدة الواليات إىل ماضي أبو إيليا سنسنايتهاجر مدينة يف وأقام
أربع األدب عامل عن وابتعد مراد، أخيه مع وامتهنالتجارة التجارة. واحرتف
سنوات،لكنهكانيدرساآلثاراليتتنشريفبيئته؛فيصّورالنزعاتالنفسيةاليت

97ظهرتمناحلياةاجلديدةيفخياله.
يفاملهجر،عرفإىلعظماءالقلم .انتقلإىلنيويورك1916ويفعام

فأسسمعجربانخليلجربانوميخائيلنعيمةالرابطةالقلمية،اليتكانتأبرز
الرابطةأهمالعواملاليتساعدت مقوماتاألدبالعريباحلديث،وتعتربهذه

الثاينالذيقدمله98أيبماضيعلىنشرفلسفتهالشعرية. طبعديوانه وفيها
 99جربان.خليلالشاعرجربان

 

                                                           
:حبوثيفاللغةالعربيةوآداهبا"،القصصالشعريةيفديوانإيلياأيبماضي"شلريفتحيوصادقفتحيدهكردي94

 .84(2013)يناير،5اللغةالعربيةوآداهباجبامعةإصفهاننصفسنويةحمكمةلقسم
95
 .40"البنياتاألسلوبيةيفاخلطابالشعريعندإيلياابوماضي" قريفالسعيد، 

96
 .2الديوانإيلياأبوماضي، 

 .83،"القصصالشعريةيفديوانإيلياأيبماضي"شلريفتحيوصادقفتحيدهكردي97
98 http://faculty.mu.edu.sa/aabdeasadk (11 Mei 2016)  

 .2الديوانإيلياأبوماضي،99

http://faculty.mu.edu.sa/aabdeasadk
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لديوانالذيقّدمجربان"ديوانإيلياأبوماضي"وديوان"اجلداول"كانا
 عام ويف بروكلني. يف "السمري" جملة وأسس نعيمة، ميخائيل م1940مبقدم

الصحف يف نشرها كثري شعر ذلك بعد نظم وقد "اخلمائل" ديوانه أصدر
"تربوتراب"واجملالتيفالوطنويفاملهجر.وبعدوفاتهانتشرتأشعارلهبعنوان

100يفبريوت.
 : حتليل أشعار إيليا أيب ماضيالثاين املبحث . ب
 االنزياح االستبدايل .1

يف كانت اليت االستبدايل االنزياح بظواهر يتعلق ما عن املبحث هذا
وشعر لنا" "الغد وشعر املعجزات" أبو "الشباب هي ماضي أيب إيليا أشعار

والتشبيه.والظواهراليتوردتيفهذاالشعر"اليدركاهلرمالنجوم"مناالستعارة
كماتلي:

 التشبيه ( أ
التعبري يتمتعونهبذا والشعراء البالغية. هولونمنالصورة التشبيه
األشعاراملذكورة، أبوماضييفهذه إيليا يفنصوصهماألدبيةوكذا كثريا

 منهاقولهيفشعر"الشبابأبواملعجزات":
(1وألفسالمعلىالوافيات)سالمعليكمرجالالوفء

 (2ففيهؤالءمجالاحلياة)  بالناشئني ويافرحالقلب
 (3وشهبإذالشهبمستخفيات)إذالزهورهم الزهر يف األرض

وردتهذهالعبارةبالتشبيهحيثشّبهالشاعرالناشئنيالذينصّور
 "الزهر يف األرض". بلفظ"هم" بضمري ضمري ولفظ"هم"وكان مشبها
مشبهابه.أمااألداةوالوجههناحمذوفان.بدتهذهالعبارةتشبيها"الزهر"

يسمى والوجه األداة حذف أّن البالغة" "تيسري كتاب يف ورد كما بليغا

                                                           
 .83"،القصصالشعريةيفديوانإيلياأيبماضي"شلريفتحيوصادقفتحيدهكردي100
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ليسمنوجهالشبهإنهيمنحمّل"يف األرض" وكلمة101.تشبيهابليغا
هوالزهريفاألرضأويفتعىنكأنالشاعراّدعىالناشئني."الزهر"كلمة

الشهباملستخفي،كانمجيالونادراألنالزهرالينبتيفالشهب.وامتاز
موقفالناشئنيهبذهالعبارة.

وقوله:
(4)فإّن الشباب أبو املعجزاتإذاأناأكربتشأنالشباب

العبارةشّبه بأهنمأيباملعجزاتأيمفتاحالشبابالشاعريفهذه
كلالنجاحيفاملستقبل.حذفتأداةالتشبيهوالوجهالشبهيفهذهاجلملة.
بليغا تشبيها هذه يف التشبيه كان به. واملشبه املشبه التشبيه، طرفا ويبقى

 اّدعى الشاعر كأن تعىن املذكور. املرجع سبق كما هو"الشباب"كذلك
" أبو املعجزات".ويهبليستويانحبذفاألداةالشبيهف"أبو املعجزات"

ألمهيةدورالشبابيفجناحاحلياةاملستقبل.هومفتاحالنجاح
وقوله:

(13هباسفنساحبات)حبوروفيهالطيوركأن الفضاء
انزاحتالعبارةعنالصيغاملألوفةعندماشبهالشاعرالفضاءفوقه

بعضىير"كأن".السفنالساحباتبأداةالتشبيهسارتالطيورببحوراليت
العلماءأن"كأن"مركبةمنكلمتني)الكاف(و)إن(الدالةعلىالتأكيد،
فالكافدخلتعلى"إن"فُفتحتمهزهتامنهناعرفناأن"كأن"أدّلعلى

 102تأكيدالكالممنالكاف.


                                                           
 .70،تسريالبالغةأمحدقالش،101

 .28(2006)العبديل:دارالفرقان،البالغة:فنوهناوأفناهنافضلحسنعباس،102
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هذه الشاعر فشبه املاء. عليه سال الذي ميدان هو الفضاء معىن
املاء سيل يف بالفضاء متساوية صفة توجد البحر أن مع ببحور الكلمة
اهلادئ،فوقالفضاءالطيوروعلىالبحرالسفنالساحبات.كانهذاالتشبيه

 تشبيها مرسال بلفظ التشبيه أداة الشبه "كأن"بذكر وجه حبذف  .وجممال
أنك الثانوي" األول للصف البالغة مقرر البيان: "علم كتاب يف ورد ما

التشبيهإذاذكرتفيهاألداةمسيمرسالفإذاحذفتمنهمسيمؤكدوالتشبيه
103إذاذكرفيهوجهالشبهمسيمفصالفإذاحذفمنهمسيجممال.

وقوله: 
(14سقيطالندىأعنيباكيات)فيهاترقرقكأن الزهور

 أي التشبيه أداة بوجود تشبيهية صورة اجلملة هذه "كأن".وردت
هولفظ"الزهر" لفظاملشبهكان به املشبه وحذفالوجه."ترىرق" وأّما

 تشبيه العبارة هذه يف املرجعوالتشبيه سبق كما جممال شبه.مرسال حيث
رالزهرمباتستطيعرقرقةسقيطالندى.نفهممنهناأنالشاعرجعلالزهو

شيءعجيببذلكالتعبري.
:وقوله
(16وأروعآياتهالبينات)يفاخللواتالصيففماأمجل

(17)املضمرات كأسرارهوكانت نضاالسرتعنحسناتالوجود
الوجود حسنات الشاعر شبه حني البيت هذا يف االنزياح ظهر
باألسراراملضمرات.نالحظالسطراألوليفالبيتالسابععشرةإىلكلمة

كاألسرار"نضا السرت" ألهنا احلسنات سرت كشف الصيف فصل أي
التشبيهفيهبذكراملشبه مّت "حسنات الوجود"املضمراتيفذلكالفصل.

                                                           
)رياض:جامعةاإلمامعلمالبيان:مقررالبالغةللصفاألولالثانوي،عبدالقدوسأبوصاحلوأمحدتوفيقكليب103

 .33(1985حممدبنسعوداإلسالمية،
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 به ألسرار املضمرات""اواملشبه التشبيه وهذا"حرف الكاف"وأداة .
اجململ املرسل بالتشبيه يسمى ما املرجعالتشبيه سبق كما األداة بذكر

املذكور.
وقوله:

(18)موات كأرضوكانتفعاشتالذابالتوأحيا رغائبنا
 الشاعر شبه حيث التشبيهية بالصورة البيت هذا الرغائببدت

بأرض موات ولفظ رغائب الذابالت""ال. ولفظ املشبه "أرض يكون
يكونمشبهبهواألداةحبرفالكاف.أماالوجه،ترىالباحثةأنهيفموات" 

تستويان، موات وأرض الذابالت الرغائب أي موات، أرض حركة حالة
حاركتني. اجململوهذاالتكونان املرسل بالتشبيه يسمى ما بذكرالتشبيه

.اةكماسبقاملرجعاألد
وقولهيفشعر"الغدلنا":

ولكنليستبلىوالتصداوختفى فإن نفوس العرب كالشهب تنطوى 
(35)

 وإنهيملترصفوملتنتطمعقدا ومثل االيل الخييس مجاهلا
(36) 

 الشاعر شّبه حيث بالتشبيه العبارة هذه "نفوس العرب"وردت
نفهم.الذيتنطوىوختفى،فنفوسالعربكذلكتنطوىوختفىبالشهب

أننفوسالعربهواملشبهوالشهبهواملشبهبهواألداةهيحرفالكاف
 شبه الشاعر أن نرى بعده البيت مث وخفية. انطواء يف "نفوس والوجه

الذييفالبيتالعرب" بااليل الخييس مجاهلا لفظ"نفوسالعرب" صار .
بهواألدةبلفظ"مثل". انتشبهانوهذانالتشبهقبلهمشبهاوااليلمشبها

كماسبقاملرجع.مرسالنجممالن
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وقولهيفشعر"اليدركاهلرمالنجوم":
(41)فحكاييت كحكاية الظمآن يف قفر يباب 

شبهالشاعرحكايتهحبكايةالظمآنيفقفريناب.نالحظأنوجه
حبكاية الشاعر حكاية تشبه مل مركبة. صورة يكون التعبري هذا يف الشبه
الظمآنيفالعطشفقط،بليفحالةمركبةمنالتحريواحلروغريمهايفحالة

التعبري التمثيليالظمآن.هذا انفيها.هذهاالستعارةهيماكمنالتشبيه
ومنحيثذكراألداة104.أشياءمتعددمركبةوجهالشبهصورةمنتزعةمن

وحذفهمسىبالتشبيهاملرسلومنحيثذكروجهالشبهوحذفهمسيالتشبيه
105املفصلكماقالاملرجعاألخر"وهوماذكرفيهوجهالشبه،أوملزومه".

قوله:
 (52)أفىت القوايف الشاديات كأّّنا أطيار غاب 

 أي التشبيه أداة بوجود تشبيهية صورة اجلملة هذه "كأن".وردت
وحذفغاب" "أطياروأّمااملشبهبههولفظ"الشاديات" لفظاملشبهكان

وال مرسالالوجه. تشبيه العبارة هذه يف األداةتشبيه جممالبذكر وتشبيه
الشبه الشاعرحذفوجه ترىالباحثة"أطيار"بلفظ"الشاديات".شبه .

أ أصوات يف هو التعبري هبذا شبه وجه ""الشاديات"ن أطيار" كأصوات
اجلميلةاجلذابةوالرائعة.ألنأطيارهلاأصواترائعة.

قوله:
(59أمسوإنمضىعصرالشباب)مثلفغدزمانك

نرىأنهناكأداة التشبيهية. البيتبالصورة االنزياحيفهذا ظهر
 بلفظ الشاعر"التشبيه شبه مثل". )بلفظ صاحبه بلفظ"زمانك"زمان )

                                                           
 .42علمالبيان،عبدالقدوسأبوصاحلوأمحدتوفيقكليب104

 .239(2005)بريوت:داراملعرفة،جواهرالبالغةأمحداهلامشي،105
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الصاحب"أمس" حياة يساوي أي أراد الشاعر أن اجلملة تلك نالحظ .
التشبيهفيهبذكراملشبه "أمس"واملشبهبه"الغد"اآلتيةباحلياةاملاضية.مّت

التعبريمنالتشبيهاملرسلاجململ.بذلكنعرف"مثل"وأداةالتشبيه أنهذا
ذكور.كماسبقاملرجعامل

 االستعارة ( ب
الشعرية.االستعارة وردتكثرييفتشكيلالصور كانالتشبيه كما

يعملعلىكلكسرعنصورالتوقيعلدى هوشكلمنأشكالاالنزياح،
يفاستعمالاللغة. مألوفعنده هو قداستخدم106امللتقىباخلروجعما

يف بالرمز مفّضال شاعرا كان قد أشعاره. يف الصورة هذه ماضي أبو إيليا
شعر يف قوله منها كثرية، الشعر هذا يف واالستعارات أشعاره. معظم

"الشبابأبواملعجزات":
(4أبواملعجزات)الشبابفإّنإذاأناأكربتشأنالشباب

(5) واحلماةإذانامحرّاسها   حصون البالد وأسوارها
كانحصون البالد وأسوارها".البيتاخلامسمنالشعر"نالحظ

يفالبيت"الشباب"الذييعودإىللفظ"هم"املبتدءحمذوفاوالتقديرضمري
قدشبهالشاعرحصون البالد وأسوارها.قبلهوهومشبه.وأمااملشبهبههو

املذكوا التعبري من احملذوف ملبتدء حبصونر وأسورها. أنالبالد نعرف
االستعارةبذكراملشبهبههومناالستعارةالتصرحيية.كماقالفضلحسن
عباس"...استعاراتحذفمنهاأحدطريفالتشبيه،وقدرأيتأنالطرف
القبيل هذا من استعارة كل به. املشبه هو واملذكور املشبه وهو احملذوف

                                                           
 .166"البنياتاألسلوبيةيفاخلطابالشعريعندإيلياابوماضي" قريفالسعيد،106
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ت به املشبه وذكر املشبه منها بلفظحذف فيها صرح ألن تصرحيية، سمى
107املشبهبه.

إذا نام حّراسها واحلماة.جاءالتعبريبعده؛قدمثيفنفسالبيت
هو التعبرينالحظأناملشبه هولفظ"الشباب"هبذا به "احلراس واملشبه

كاملشبهحمذوفوبقياملشبهبههولفظحراس"الشباب" ولفظواحلماة". 
ثةأهنامناالستعارةالتصرحييةكماكاناملرجعالسابق.ترىالباحواحلماة.

:وقوله
 (6فياأمسفاخرمباهوآت)  فيهم وغدغد هلم 

 لفظ الشاعر استخدم حني العبارة احلياة"غد"انزاحت من بادال
 شبه قد الشاعراملستقبلة. بلفظ املستقبلة "غد".احلياة هنا"غد"ولفظ

احلياةاليتسيتقبلوهنا.وضمريهميعودإىلالشبابكمايفالشعر:
(4أبواملعجزات)الشبابفإّن إذاأناأكربتشأنالشباب

(5إذانامحرّاسهاواحلماة)    حصونالبالدوأسوارها
(.6فياأمسفاخرمباهوآت)فيهموغدهلمغد

 اجلار حرف الحقه الذي "الالم" فالضمرياألول امللكمبعىن شبه
كماقالعباسحسن"إذاوقعحرفالالمبنيذاتني،الثانيةمنهماالمتلك
ملكاحقيقيا،وإمناختتصباألوىل،تقتصراألوىلعليها،دونمتّلكحقيقي

لألخرى" 108منإحدامها هلم، املستقبلة إنيردواحلياةأياحلياة حياهتم.
ماحيملإىلالنجاحمنالقولواألعمال. الشباباحلياةالناجحةفليعملوا

 وإنيعملالشبابعمالفاسدافلينظروا!هلكتحياهتم.

                                                           
 .178البالغةفضلحسنعباس،107

 .367(ط.األول،ج.الثاين،2007)بريوت:مكتبةاحملمدي،النحوالوايفعباسحسن،108
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 اجلارالضمريأما حرف الحقه الذي أي"يف"  الثاين أيدي مبعىن
اورديفكانتالفائدةظرفيةجمازيةكم قدرة.واملقصود"احلياةيفأيديهم".

الذينحامسواحياهتمهم.109"جامعالدروسالعربية"يفمعاينحرف"يف"
اجملازيالذيأرادالعىنهذاهوأينماأرادوا.ويفأيديهمحياهتموحياتأمة.

الشاعريفهذاالعبارة.
:وقولهيفنفسالبيت

(6مباهوآت)فاخر أمسفيا    فيهمدغدهلموغ
لفظ جعل حيث األول السطر يف البيت هذا يف االنزياح يظهر

"فاخر" يعود الذي احملذوف املبتداء من إىلخربا إنزاحت"أمس".لفظ
مسات من ليس فاخر ألن اجملازي معناها إىل احلقيقي معناها عن العبارة

 مينح أن أراد الشاعر لكن اإلنسان، مسات من بل من"أمس"أمس مسة
اإلنسان مسات والدهشة. الغرابة من جّو استخدمخللق العبارة نفس يف

املنادىالبديكونمنعرفناأن"أمس". للفظ"يا"الشاعرحرفالنداء
"فاخر" وكلمةاألمسلنجياوبوملجياوبالنداءألنغريعاقل.العقالء.

ين العصر ذلك يف الرجال أي املاضية احلياة أن يغريمقصوده مبا تظرون
الشبابيفاحلياةاملستقبل.

ترىالباحثةأنهمناالستعارةوهذاالتعبريصورةمنصواراالنزياح.
فاخر. وهو لوازمه من بشيء ورمز به املشبه حبذف يفاملكنية ورد كما

به لفظاملشبه حذففيها ما املكنية أناالستعارة كتاب"تيسريالبالغة"
 110لوازمه.ورُمزلهبشيءمن



                                                           
 .135(ط.الثامن،ج.الثالث،2007)بريوت:دارالكتبالعلمية،جامعالدروسالعربيةمصطفىالغالييين،109

 .93تسريالبالغة،أمحدقالش،110
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وقوله:
(10)ثرثرة الساقيات وأعشق ،الطيور،وأهوىالزهورأحّب

الشاعر أراد حني االنزياح هناك ولكن عاديا. البيت هذا وردت
باملعاىناألخر.ترى"ثرثرة الساقيات" ولفظ"الطيور" ولفظ"الزهور" بلفظ

أ الشاعر أن البيت، ذلك حول إىل نالحظ إن الباحثة، اهلادئةراد باحلياة
 .اتاملذكورةهبذهالعبار

وقوله:
(11والقهقهات)وضحك اجلداول  ،الروايبفوقورقص األشعة

 الصيغ عن العبارة األشعةاملألوفةانزاحات الشاعر شبه عندما
 لفظ واستعار به كاملشبه اإلنسان وحذف من"األشعة"باإلنسان. مسة

به املشبه لفظمسات "رقص" وهو ولفظ هو"األشعة". أنه ادعى الذي
 اليتاإلنسان. الشمس شعة هي العبارة هذه يف األشعة رقص من واملعىن

نزلتفوقالروايب.
 استبداليا انزياحا العبارة بدت الثاين، السطر يف شبهوكذا حيث

باإلنسان اجلداول  الشاعر لفظ واستعار وقهقه. ضحك "اجلداول"الذي
ةاألنسان.يفالعبارتنياملذكورتنيكانتاالستعارةاملكنيهذتنيالسماتنيمن

كماسبقاملرجعاملذكور.واملعىنيفهذهألنحذفاملشبهبهوبقىاملشبه
العبارةتعىنصوتسيلالنهر.منهذينالسطريننفهمأنالشاعريصور

ترقصوبضحكاجلداولالفرحبرقصاألشعةمعأناألشعةالتستطيعأن
اجلداولالتستطيعأنتضحك.معأن
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وقوله:
(18)كأرض موات فعاشتوكانتوأحيارغائبناالذابالت

 قوله يف املعيارية اللغة قانون الشاعر انتهك "كأرض موات".فقد
 أعطىصفة الشاعراألرض"أرض".للفظ"موات"كانالشاعر قدشبه

 وحذف لفظاإلنسانباإلنسان. هو اإلنسان لوازم من لفظ جاء مث
اليتيوصفاألرضهواحلياةاحملزنة،التقدمفيها"موات" واملعىن "موات".

الذابالت)كلمةيفالسطراألول(. استعارةبوجود قدكانتالعبارة هبذا،
مكنيةحيثحذفاملشبهبهوأعطىمنصفاتاملشبهبهللمشبه.

شعر"الغدلنا":يفوقوله
 (30)وصارت البالد أنبتتها هلا حلدا كيفاحّمتتلكاحلضاراتكلهاو

 الصيغ عن العبارة املألوفةانزاحات الشاعر وضع "البالد" عندما
مسةمن"البالد"بسماتالنبات.وحذفالنباتكاملشبهبهواستعارلفظ

 ولفظ "أنبت". لفظ وهو النبات "البالد"مسات هو أنه ادعى الذي
واملعىنأببتباللحدهو"حفر"أيالبالدبالاحلضاراتكأنهحيفرالنبات.

حلدهنفسه.نالحظمنهذاالتعبريأنهمناالستعارةاملكنية.
وقوله:

(33نضيءبهالدنياومنألهامحدا)غدا لنامل يرجع فأن  األمسإذا 
 لفظ الشاعر وضع حني العبارة اإلنسان"األمس"انزاحت بسمة

 "يرجع"تعىن العبارة أنيف نفهم األمسمل يرجع" األمسإذا ". لفظ أن
يكونمشبها.واملشبهبهاحملذوفهواإلنسانويستويانيفالرجع.وصورة

 االستعارةهياالستعارةاملكنية.
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:شعر"اليدركاهلرمالنجوم"يفوقوله
(42فراحيستسقيالسحاب)مل يروه ملع السراب

 رواية وهو التشخيص العبارة هذه "ملع السراب". يف هو النور،اللمع
أنيرومعأنهاليتكلم.الكالمهومنصفاتاإلنسانالسرابملعالميكن

 اللمع. وليسمنصفة ويفواملعىنأنالسراباليستطيعأنيواعدالفرح.
املعجم دالالهتا وعن اللغة قواعد من الشاعر يتجاوز العبارة إىلهذه ية

القارئ. ذهن يثري التجاوز وهذا اإلحائية. االستعارةدالالهتا من هذه
مسات من وجاء به املشبه حذف مث باإلنسان يشبه السراب ملع املكنية.

اإلنسان.
 الرتكييباالنزياح  .2

اجلملة األوىل النحوي، الرتكيب وقف أساسها يف العربية اجلملة تقوم
فلهأحكاممذكورةيفالفعلية:منالفعلوالفاعلوا كانمتعديا ملفعولبه)إذا

الفعل من أو متييز(، أو )حال وفضلة والفاعل الفعل من أو النحو(، كتب
املبتداء من االمسية: اجلملة والثاين ظرف(؛ أو وجمرور )جار ومتعلق والفاعل

واملوصوف(. )الصفة األوصف وترتيب واملسند( إليه )املسند وقد111واخلرب
تقّدم وإما الكلمات بعض حذف إما املألوف، نسقه من خترح اجلملة تكون

عنصرعلىعناصرأخرى.
يتعلقبظواهراالنزياحالرتكييباليتكانتيفشعر املبحثعنما هذا
"الشبابأبواملعجزات"وشعر"الغدلنا"وشعر"اليدركاهلرمالنجوم"إليلياأيب

هذا يف االنزياح كان الفنية.مضي. ناحية أو املعىن ناحية إما يفيد الشعر
 والظواهراليتوردتيفهذاالشعركماتلي:

 

                                                           
 .276،األسلوبية:الرؤيةوالتطبيقفأبوالعدوس،يوس111
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 احلذف ( أ
االنزياحات أنواع من نوعا ويعد األصل هالف هو احلذف إن
اليت اإلحائية اإلمكانات مستغال احلذف ماضي أبو وّظف قد الرتكيبية

ذاالشأنمنالشعر،يضيفهااحلذفعلىاخلطاب.فالحظتالباحثةيفه
منها:

 حذف حرف النداء (1
قولهيفشعر"الشبابأبواملعجزات":

(1وألفسالمعلىالوافيات) رجال الوفءسالمعليكم
حرفتعدّ حبذف تركيبيا انزياحا السطر هذا يف العبارة هذه

ترىالباحثةيفأصلهذههو"رجال الوفء"النداءيفلفظ "سالم .
االنزياحالرتكييببأنظاهرةهذهاجلملةمن.الوفء"عليكم يا رجال 

قطعة عشر إحدى األول السطر املسيقي. اإلقاء على الشاعر يراعي
لكانالبيت لوالحذفحرفالنداء الثاينكذلك. الكلماتوالسطر

مثلمايلي:
،(1وألفسالمعلىالوافيات)  يا رجال الوفءسالمعليكم

منف أكثر األول السطرين. هذين بني الكلمات قطعة عدد اختلف
 وفائدةالشعرالثاينلويفهذا أرادمراعةهذا. لكنالشاعر شعرحّر

 فال املنادي من قريب املنادى ألن فيها أداةحاجةاحلذف ذكر إىل
 النداء.
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 املبتداء حذف (2
 قولهيفشعر"الشبابأبواملعجزات": 

 (5إذانامحرّاسهاواحلماة)  وأسوارهاحصون البالد 
 االنزياح هذهالرتكييبيتبّدى أن الباحثة ترى العبارة، هذه يف

اخلربُحذ فاملبتداءفيها.إننقرأالشعرمنذُك راجلملةليستكاملة.
األولحىتهذاالبيتفنفهمعّماحذففيه.والبيتقبلها:

 (4)الشباب أبو املعجزات فإّن إذاأناأكربتشأنالشباب
(.5إذانامحرّاسهاواحلماة)  حصونالبالدوأسوارها

املعجزات"، أبو الشباب "فإن الثاين السطر يف قبلها اجلملة
الذي "هم" لفظ هو املذكورة العبارة هذه من احملذوفة املبتداء وتقدير

 هو الكامل واللفظ الشباب. لفظ إىل "هم )الشباب( حصون يعود
احلذفملراعةعددقطعةبالد وأسوارها". ال ترىالباحثةيففائدةهذا

الكلماتبنيهذينالسطرين.لوالحذفلكان:
إذانامحرّاسهاواحلماة  همحصونالبالدوأسوارها

الكلماتبنيالسطرينكماسبق.قطعةخمتلفعدد
وقوله:

(6مباهوآت)فاخرأمسفياغدهلموغدفيهم
اجلملةمناالن املبتداءمنحيذفياحالرتكييببأنزكانتهذه

"فيا ترىالباحثةأنيكوناحلذففيهاألنكلمةقبلها"فاخر".لفظ
"أمس" منحرفالنداءواملنادى.واملنادىهواملخاطب.ولفظأمس" 

هوضمريخماطبمفرد"فاخر"كلمةمفردة.وتقديراملبتداءمنلفظ
واجلملةالكاملةهي:أيلفظ"أنت".

(.6مباهوآت)فاخرأمس، أنتفياغدهلموغدفيهم
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وقوله:
 (20أالفاغنمواالعيشقبلالفوات) حّر رغيد أمامكمالعيش

انزاحهذاالتعبريانزياحاتركييا.كأناجلملةليستكاملةمبخالفة
إننالحظلفظ فوجدناحّر رغيد" "أمامكم العيش القواعدالنحوية.

نكرتان،إذا"حّر ورغيد" يكونمعرفةولفظ"العيش"الغريبةحيثلفظ
 أن مع الوصفي املركب ذلك يف تكون يكونارتكيالال أن الوصفي ب

التعبريجزءاحمذوفابنيلفظمعرفتنيأونكر تني.ترىالباحثةأنيفهذا
بينهما.والتقدير"حّر"ولفظ"العيش" رجعامل"هو"الذييصريجسرا

أمامكم إىللفظ"العيش"مبتداءمنلفظ"حّر".واجلملةالكاملةإذا"
العيش )هو( حّر رغيد".

فيفيداحلذف احلذفإالبفائدة. ليسوجودهذا ترىالباحثة
منمبتداءلفظ"حّر"هومراعةعددقطعةالكلمات.لوالحذفيف

هذاالتعبريلكانالشعرمثلمايلي:
(.20أالفاغنمواالعيشقبلالفوات) حّررغيدوهأمامكمالعيش

كاناختالفعددقطعةالكلماتبنيالسطرين،اثنتانعشرةقطعةيف
األولوإحدىعشرةيفالثاىن.

وقولهيفشعر"اليدركاهلرمالنجوم":
(39شهدوصاب)شهد والءك و األنام و الؤهم

املبتداءيفالقصيدةيفيفهذااجلملةوردأنالشاعرمليشرإىل
قبلشهد  أبياهتاالسابقة.حيريالقارئوخيخطرببالههذاالسؤالمنهو

للحصول ويشوقه القارئ ذهن يثري الذف وهذا الكاملة. اجلملة قراءة
علىاجلواب.ونرىكلمةبعدهايفالبيت:




51 
 

(39واألناموالؤهمشهدوصاب)والءكشهد
أناحملذوفهوكلمة "أنت"بظاهرضمريكافيفلفظفبدا

 "والء".
 املستغاث بهحذف  (3

 قولهيفشعر"الشبابأبواملعجزات":
(19)فيا للكرمي ، ويا للهبات   ففياألرضسحر،ويفاجلّوعطر

 خرمنشعر"الشبابأبواملعجوات"إليلياآلاقبلالبيتهذا
هوأسلوباستغاثة،وأرادفيا للكرمي ، ويا للهبات" "أيبماضي.قوله

الشاعرحبذفاملستغاثبهجيعلالقارئنيباإلمكانأنيتصّوروامستغاثا
بهمنبنيعدةخيارات.إنزاحتهذهالعبارةخبروجهعنالقواعدالغوية

 املألوفة.فتعّدهذهالعبارةانزياحاتركيبياحبذفاملستغاثبه.
 حذف املفضل عليه (4

اهلرمالنجوم":قولهيفشعر"اليدرك
(26)يلاملالبأهدى  والروض  يلالسناأهدى  الفجر

بالبيتالسابق انزاحالشاعر البيتيفأخرالشعر. وردتهذا
اسم مث املفضل هو الرتكيب يف األصل عليه. املفضل حذف حيث

الذيالتفضيلمثاملفضلعليهمثالتفضيلية.بلهناحذفاملفضلعليه
"...وقدحتذفوردكتابتسهيلشرحابنعقيل.سبقهحرف"من"

أكربمنكماالوأعز )أنا تعاىل: كقوله عليهما للداللة وجمرورُها "من"
 الكهف: نفرا."34نفرا( منك وأعز أي هذا112، يف الباحثة ترى

 .منكلالسطراحلذفملراعةعنعددقطعالكلمة


                                                           
 .102(2004)القاهرة:املختار،تسهيلشرحابنعقيلأللفيةابنمالكيفالصرفحسينعبداجلليليوسف،112
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 والتأخري التقدمي ( ب
األدبية.استخدم أعماهلم معظم يف كثريا والتأخري التقدمي الشعراء

باالنزياح يصطلح البحث هذا يف أو الشعرية بالضرورة الشأن هذا يعّد
 أبراز من يفصورالرتكييب. الباحثة باهتمام استأثرت اليت والتأخري التقدمي

 رإيلياأبوماضيهيكماتلي:اشعأ
 تقدمي النعت على املنعوت (1

ال علىنظريويونسوليئييفحبثهذا قاله نوعمنأنواعما
أدونيس 113شعر البحث هذا يف أما أبوقوله. "الشباب شعر يف

املعجزات":
(2ففيهؤالءمجالاحلياة)بالناشئنييا فرح القلب و

قبل "فرح" بلفظ النعت قّدم الشاعر أن التعبري هذا يتبدى
" النعت.منعوهتا مث املنعوت هو واملعيار اللغة. خالف وهذا القلب".

 الفارح. القلب هو التعبري ذلك يف األصل اختاروإمنا الشاعر ولكن
ترىالباحثةأنقصدهذاالتقدميملراعةجتميلالشعربالرتكيباالضايف.

 حىتتأثرذهنالقارئ.
 اجلار واجملرور تقدمي (2

 قوله:
(2)ففي هؤالء مجال احلياة   ويافرحالقلببالناشئني

االنزياح ظواهر من إحدى العبارة هذه يف أن الباحثة ترى
الرتكييب.بداتقدمياخلربحبرفاجلرعلىاملبتداءالذيجاءبعدهفيها.
جييء أن وينبغي اخلرب على املبتدأ يتقدم املألوفأن الكالم أن نعرف
بهدونالفعل مبتدأ قالابنالسراج"...أنجتعلهأواللثاٍن ثانياكما

                                                           
 .101،علىنظريويونسوليئي،"ظاهرةاالنزياحيفشعرأدونيس" 113
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السطرغري114يكونثانيهخربه..." ليستقدمياجلارواجملروريفهذا
البّدأنالفائدة.كماقالحممدويس:"اليعّدكلإتحرافإنزياحا،إذ

هذا يف )أي القارئ إنتباه وجيذب وتعبريية مجالية وظيفة يصاحبه
إىل للوصول أوىل مرحلة اإلنتباه جذب ألن الباحثة( البحث:

إذانرىإىلالشعرالكامليفالسطرالثاينمنأصلهذه115اإلمتناع".
السطرأونأخذمخسةأبياتكماتلي:

(1)الوافيات علىوألفسالم سالمعليكمرجالالوفء
(2)حلياة  ففيهؤالءمجالا اشئنينويافرحالقلببال

(3)مستخفيات همالزهريفاألرضإذالزهوروشهبإذالشهب
(4)فإّن الشباب أبو املعجزات  إذا أنا أكربت شأن الشباب

 .(5)واحلماة  إذانامحرّاسهاحصونالبالدوأسوارها
تقدمي يفهذا اإلقاعاملسيقيهناكالفائدة ملراعة واجملرور اجلار

)يفالبيتاألولوالثالثوالرابع(حبرفالتاء،سواءكانتالتاءاملبسوطة
.لوالالتقدمييفهذهالعبارة،)يفالبيتالثاينواخلامس(املربوطةأوالتاء

لفسداإلقاعاملسيقييفهذاالشعر،كمانرىفيمايلي:
(1)الوافيات وألفسالمعلى سالمعليكمرجالالوفء

(2)مجال احلياة ففي هؤالء  ويافرحالقلببالناشئني
(3)مستخفيات الزهوروشهبإذالشهبإذهمالزهريفاألرض

(4)املعجزات فإّنالشبابأبوإذاأناأكربتشأنالشباب
 .(5)واحلماة إذانامحرّاسها   حصونالبالدوأسوارها

 
                                                           

(ط.الرابع،ج.1999)بريوت:الرسالة،األصوليفالنحوأبوبكرحممدبنسهلابنالسراجالنحويالبغدادي،114
 .58األول

 .92،أدونيس""ظاهرةاالنزياحيفشعرعلىنظريويونسوليئي،115
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قوله:
 (19فياللكرمي،وياللهبات)ففي األرض سحر، ويف اجلّو عطر   

السطرانزياحا كيبيابأنيتقدماجلارواجملرورعلىماتريعّدهذا
الشاعر اليتتوّخيفيها اجلميلة يكشفمنخاللالصورة فإنه بعده.
السطرنفسه.إذ تقدمياجلارواجملروراملعتمدعلىتقويةاإلقاعيفهذا

تالعبارةكماتلي:كان
 (19فياللكرمي،وياللهبات)  عطر،ويفاجلّوسحرففياألرض

هناكوظيفةمجاليةبالتقدمي.بدااإلقاعاملوسيقيحبرفالراءيف
تعرفهذهاحلالةيفعلمالبيانبالسجع.."عطر"ولفظ"سحر" لفظ

أوأكثرذهبالبديعيونأنالسجعيفالكالممعناهأنختتمكلمجلتني
حركة116حبرف بشكل "سحر" هي األوىل الكلمة حركة-سكون-.

إنمليكنالتقدمييفهذاوالكلمةالثانيةهي"عطر"بالشكلكذلك.
السطراملذكور،كمايلي:

 (19فياللكرمي،وياللهبات)   سحر يف األرض ، وعطر يف اجلوّ 
السيمايفالشعركله.لكانإفساداملراعةعلىاجلماليةيفهذاالسطر

وقولهيفشعر"الغدلنا":
(25فماأنامنيرضىويقنعتاألردا)وما دام يف الدنيا مسو ورفعة

االنزياح ظواهر من إحدى العبارة هذه يف أن الباحثة ترى
 حالرتكييب. تقدم اجلرقد جاءرف الذي دام" "ما اسم على واجملرور

ألناجملرورغرضإاليفجذبإنتباهالقارئتقدمياجلارويف.ليسبعده
 اإلنتباه األخرىجذب الناحية ومن اإلمتناع. إىل للوصول أوىل مرحلة

كانالغرضالفينهلذاالتقدمي،نالحظإىلالبيتقبلهوبعده؛
                                                           

116 Mardjoko Idris, Ilmu `Balaghah Antara al-Bayan dan al-Badi’ (Yogyakarta: Teras, 
2007) 66. 



55 
 

 (24)وأنكرتههلوافأحببتهكّداوراحةهلواالعيشأحبسواى
 (25)منيرضىويقنعتاألردافماأناورفعةيفالدنيامسوداموما

وقدصاركلالناسمنحولناأسداوديعة هواملوتأنتحياشياها
(26)

 لفظ والعشرين الرابع السطر يف اخلامس"وراحة" جند والسطر
نعرف"وديعة". والسطرالسادسوالعشرينلفظ"ورفعة" العشرينلفظ

التقدميأنيفتلكاألبياتالثالثةقوايفالتاءاملربوطة. إنمليكنهذا
فينقصاجلماليفهذاالشعركمايلي؛

 (24)وأنكرتههلوافأحببتهكّداوراحةهلواالعيشأحبسواى
 (25)فماأنامنيرضىويقنعتاألردايفالدنياورفعةمسوداموما

وقدصاركلالناسمنحولناوديعة هواملوتأنتحياشياها
(.26)أسدا

َلْن "قَاُلوا الكرمية، القرآنية االية يف وقع كذلك التقدمي أسلوب
 َعاك ف نْيَ َنا ُمْوَسىنـَبـْرََحَعَلْيه  يفهذهااليةنالحظ117".َحىتى يَ ْرِجَع ِإلَي ْ

ترىالباحثة. "موسى"ويتأخرفاعله "إلينا"أنيتقدمحرفاجلرواجملرور
الفاعل وتأخري واجملرور اجلار تقدمي كلهذا من الفاصلة يراعى بأن

مثل"موسى"و األلفاملقصورة أنأواخراألياتأكثرها أيات.عرفنا
"أبقى"و"تنسى"و"النهى"،إاليفبعضاألياتمثليفاأليةاألىل

"طه"ومخسةوعشرينأيةبفتحتني.
 

وقوله:

                                                           
 .91القرآنالكرمي،طه117
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وأنالنرىفوقالسماكلنايف كل أفق بنودهم وأنينشروا
(28بندا)

البيتقّدماجلارواجملرورعلىاملفعول كمانرىالشاعريفهذا
بهمعأنفيهاالتوجدعلةتحويةهبذاالتقدمي.وخرجالشاعرعلىقواعد
الكالماملعيارليعطيالنصاألديبإثارةلذهنالقارئ.وأصلاجلملةهو

ينشروا" أفقبنودهم  وأن كل يستويانيف البيت هذا يف والعروض ."
العروضحبرفامليميفالبيتالثاينوالثالثنيكمانرى؛ب

(28)وأنالنرىفوقالسماكلنابنداهموأنينشروايفكلأفقبنود
علىحنيكانالناسملبسهمجلداهموتحناآلىلكاناحلريربرود

(32.)
وقوله:

ومنألهامحدانضيء به الدنيافأن لنا غداإذااألمسمليرجع
(33)

نفهمأنالشاعريفهذاالبيتيفالسطراألّولقّدمخرب"أّن"
أن الباحثة ترى التقدمي. هذا وجوب يوجد ال فيها أن مع امسه على
فنيا لذهنالقارئوقصدغرضا النصاألديبإثارة الشاعرقصدإعطاء

لتسويةأخريالسطراألولوالثاينتعىنحبرفالدال."غدا" بتأخريلفظ
األوليفذلكالبيتكانيفونالحظإ ىلالبيتاألولأنيفالسطر

األخرحرفالدال،كمايلى:
(1)فالأربفيههلندوالسعدىرشداتبّدلقليبمنضاللته

ومنألهامحدانضيء به الدنياغدا فأنلناإذااألمسمليرجع
(33.)
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أمايفالسطرالثاينجندالفاصلبني"الفعلوفاعله"و"املفعول"
تعيناجلارواجملرور.ليسيفهذامقصودإاليفوجدذهنالقارئألجل
املعىنالعميقمنهذهالعبارة.اختلفاملعىنإنمليكنالفاصلويتأخر

،فليسالذهن."نضيء الدنيا به"اجلارواجملرور
دركاهلرمالنجوم":وقولهيفشعر"الي

(40)، وسال يف كتيب العتاب أناإنشكوتإليكمنك
إنيفهذهالعبارةإنزياحاتركيبياحنييتخللاجلارواجملروربني

 بليفاملعياراللغويالعاديالفعلوالفاعل. الفاعلبعدالفعل. ،جاء
خمتلفة املذكورة العبارة سالكانت لفظ فعل من الفاعل ترىبتأخر .

الباحثةفائدةهذاالتقدميوالتأخريوظيفةفنيةصوتية.
وقولهيفالبيتالتايل:

(41)يباب فحكاييتكحكايةالظمآنيفقفر
يقصدالشاعربتقدمي الفائدة. جندكذلكالتقدميوالتأخريهبذا

اجلارواجملرور.إننالحظالبيتقبلهوبعده:
(38)غياب الياشاعراحلواملوّدةيفاحلضورويف
 (39)وصاب شهدوالءكواألناموالؤهمشهد

 (40)العتاب أناإنشكوتإليكمنك،وساليفكتيب
(41)يباب فحكاييتكحكايةالظمآنيفقفر

(42)السحاب  مليروهملعالسرابفراحيستسقي
جندأنالشاعررعيعناإلقاعاملسيقيبقصدهذاالتقدميوالتأخري.إن

التقدميلكانالشعرغريمجيل،كمايلي:ملتكن
(38)الغياب ياشاعراحلواملوّدةيفاحلضورويف
 (39)وصاب شهدوالءكواألناموالؤهمشهد
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 (40)العتاب يف كتيب أناإنشكوتإليكمنك،وسال
(41)يباب يف قفر فحكاييتكحكايةالظمآن

 .(42)السحاب  مليروهملعالسرابفراحيستسقي
 وقوله:

(47فماأظّنالقلبشاب)منك املفرقانإنشاب
ترىالباحثةأنيفهذاالتعبريمناالنزياح.إننالحظحلظةفال
جندأيانزياح.بلإننالحظمرةأخرىفبدا.قدمالشاعراجلارواجملرور

بلفظ"منك"وجاءالفاعلبلفظ"املفرقان".إننقرأالبيت:
(47شاب)القلبَ فماأظّن---املفرقانمنكَ إنشاب

إنمليكن يفاحلركة. "القلب" بكلمة تكونمستوية "منك" فالكلمة
هذاالتقدميلكانخمتلفاوضاعتاجلماليةالصوبيةمثلهذا:

(.47)شابالقلبَ فماأظّن---منكَ  إنشاباملفرقان
قوله:

(49)ويفيض بالسحر العجابمازالخيفقباهلوى،
(50)، ومن ورائك ألف بابويريكدنياالحتّد
 (51)واألفراح يف دنيا عذابدنيامنالّلذات

االنزياح ظواهر من إحدى العبارة هذه يف أن الباحثة ترى
الرتكييب.بداتقدمياخلربحبرفاجلرعلىاملبتداءالذيجاءبعدهفيها.

السطرغري سبقاملرجعليستقدمياجلارواجملروريفهذا الفائدة.كما
البيت يف الشعر إىل نرى إذا انزياحا. كلها اليعد اتحرافا أن الكذكور

 حولهيلي:
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 (48التزعمّنلهاملتابفإّنتوبتهكذاب)
 (49)و يفيض بالسحر العجابمازالخيفقباهلوى،

 (50)ومن ورائك ألف بابويريكدنياالحتّد،
 (51)فراح يف دنيا عذابو األدنيامنالّلذات

(52)و أنت يف الطلل اخلرابويريكجناتاجلمال
اإلقاعاملسيقي ملراعة واجملرور تقدمياجلار يفهذا هناكالفائدة
العبارة،لفسداإلقاعاملسيقييفهذا حبرفالباء.لوالالتقدمييفهذه

الشعر،كمانرىفيمايلي:
 (48كذاب)التزعمّنلهاملتابفإّنتوبته

 (49)العجاب بالسحرمازالخيفقباهلوى،ويفيض
 (50)، وألف باب من ورائكويريكدنياالحتّد

 (51)واألفراح عذاب يف دنيادنيامنالّلذات
(52ويريكجناتاجلمالوأنتيفالطللاخلراب)

 تقدمي الظرف (3
قوله:
(9والكائنات)إىلاحلسنيفالناس  أبدا تائقأناشاعر

بني الظرف يتخلل حني تركيبيا إنزياحا العبارة هذه يف إن
بل حائل. بال منعوته بعد النعت جاء الغالب، يف والنعت. املنعوت
الظرف تقدمي هذا فائدة الباحثة ترى خمتلفا. املذكورة العبارة كانت

وظيفةمعنوية.أرادالشاعربالبيتهذا:
(9احلسنيفالناسوالكائنات)إىل  أنا شاعر أبدا تائق

الناس إصالح إىل انتهاء بال استمرارا يدعو الذي شاعرا يكون أن
والكائناتوحسنهماإرادةتائقة.
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قوله:
(20أالفاغنمواالعيشقبلالفوات)حّررغيدأمامكم العيش

 بأنيتقّدم السطر التقدمييفهذا واملظروفاملكانالظرفبدا
ليسلديمب"أمامكم" بلفظ اسممبوقعاملبتداء. بعده وقعاخلربوجاء

الشاعراملقصودهبذاالتقدميإالفائدة.ترىالباحثةالفائدةاألوىلفائدة
 لفظ الشاعر يتقّدم إذ "أمامكم" معنوية. لفظ لتشويق"العيش" قبل

الشباب بأيدية اليت املستقبلة احلياة فائدة. الشاعر هي الثانية والفائدة
صوتيةمباجاءبعدهامنالعبارة.نرىيفهذاالسطر:فنية

أالفاغنمواالعيشقبلالفوات رغيدحّرالعيشأمامكم
بلفظ"العيش"لفظ منناحيةشكل)حركات("رغيد"  يساويتقريبا

-حركة"رغيد" حركةوكذا-سكون-حركة"العيش"ثالثةأحروفآخرة؛
ألجلهذا.وكنإذ"العيش" ظهرأنالشاعرأّخركلمة. حركة-سكون
 معنوية"العيش" يتقدم الفائدتني، بإلغاء اجلمالية لنفدت أمامكم قبل
وفنية.

:يفشعر"الغدلنا"قوله
فوق السماك لنا وأنالنرىينشروايفكلأفقبنودهموأن

(28)بندا 
يفهذاالبيتنرىأنالشاعرقلبالنظاماجلمليوقّدمالظرف
علىاملفعول.واألصليفلغةاملعيارإذاكانالفعلمتعدياهوالفعلمث
و وفاعله" "الفعل بني الظرف ختّلل البيت هذا يف املفعول. مث الفاعل

"املفعول".
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 الفصل الرابع

 االختتام

 نتائج البحث . أ
وشعرمتالبحثعنظاهرة املعجزات" "الشبابأبو االنزياحيفشعر

األشعار تلك من ماضي. أيب إليليا النجوم" اهلرم يدرك "ال وشعر لنا" "الغد
الثالثةنتائجالبحثفيماتلي:

منهاتوجدأحدعشرتشبيها.راشعتلكاألاالنزياحاالستبدايليفظاهرات .1
يف جمملة مرسلة تشبهات أربعة و بليغان أبوتشبيهان "الشباب شعر

مرسل وتشبيه لنا"؛ "الغد شعر يف جممالن مرسالن تشبهان املعجزات"؛
مفصلوتشبهانمرسالنجممالنيفشعر"اليدركاهلرمالنجوم".وتوجد

 شعراستعاراتتسع يف مكنية استعارات ومخس تصرحيية استعارة منها
"ا شعر يف مكنيتان واستعارتان املعجزات" أبو واستعارة"الشباب لنا" لغد

 مكنيةيفشعر"اليدركاهلرمالنجوم".
ظاهراتاالنزياحالرتكييبيفتلكاألشعارتوجدأربعةأحذافمنهاحذف .2

شعر يف املبتداء وحذف مرة، املعجزات" أبو "الشباب شعر يف النداء
و مرات ثالث املعجزات" أبو النجوم""الشباب اهلرم يدرك "ال شعر يف

يفشعر"الشبابأبواملعجزات"مرة،وحذفاملفضلاملنادىمرة،وحذف
تقدمياتمنها وتوجدمخسة  مرة. املعجزات" "الشبابأبو يفشعر عليه

املنعوت على النعت وتقدميتقدمي مرة، املعجزات" أبو "الشباب شعر يف
لنا" "الغد مرتنيويفشعر املعجزات" "الشبابأبو واجملروريفشعر اجلار

عمراتويفشعر"اليدركاهلرمالنجوم"ستمرات،وتقدميالظرفيفأرب
 شعر"الشبابأبواملعجزات"مرتنيويفشعر"الغدلنا"مرة.
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 مقرتحات البحث . ب
إىل الباحثة ترجو فلذلك كامال. يكن البحثمل أنهذا الباحثة ترى
هذا يستمروا أن وأداهبا العربية باللغة تعليمهم يشتغلون ملن خصة القارئني
البحثمنأيناحيةكانت،إمابظاهرةاالنزياحللنظريةاألسلوبيةيفالنصوص

الب استعمال يف نادرة النظرية هذه ألن األخرى هذهاألدبية يف العلمي حث
املذكورة األشعار يف  إما أو اإلسالمية. احلكومية إبراهيم مالك موالنا جامعة
بالنظريةمنالنظرياتالنقديةاألدبيةاألخرىمثلاالجتماعيةالنقديةاألدبيةأو

السكولوجياأوالسميوطيقياأوغريذلك.
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