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Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 

apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang 

banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang 

ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di 

sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Al-Imran: 14) 
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إدهاء لاإ

 
                               أىدم ىذا البحث اجلامعي إٔب : 

  عسى اهلل  الذم ربياين تربية حسنة كٛتاستٍت ُب كل األعماؿ، سوفرنو أيب احملبوب
 الو كحيفظو اهلل ُب سالمة الدين كالدنيا كاألخرة. أف يوافق اهلل ُب أعم

  حىت أكوف ما أنا عليو  اليت قد نصاحتٍت نصيحة خالصة كدعتٍت رابعة أٌمي العزيزة
 .اآلف

  كساعدتٍت ُب كل حركاٌب  إٔب   اليت شجعتٍت أنيس لطيفة اإلنسانية أخيت احملبوبة
 ذلا اآلماؿ كيوفقاا ُب ٚتي  أف أًب كتابة ىذا البحث اجلامعي. راجية أف حيقق اهلل

 اخلطوات.  
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إكلمة ءلشكر وءلتقاير

      

احلمد هلل رب العادلُت الذم علم اإلنساف ما ٓب يعلم كالصالة كالسالـ على أشرؼ  
 األنبياء ادلرسلُت كعلى ألو كأصحابو أٚتعُت، أما بعد. 

ابة ىذا البحث اجلامعي لدرجة سرجانا، كيقدـ من صميم يسر الباحث بانتااء كت 
قلبو العميق أجزؿ الشكر كأٙتن التقدير دلن قد ساعدكه على كتابة ىذا البحث اجلامعي، 

 : كىم

كمدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  األستاذ الدكتور موجيا راىرجو مساحة -ُ
 احلكومية ماالنج.

كلية علـو اإلنسانية ّتامعة موالنا مالك   ةعاذة كعميدمساحة الدكتورة احلاجة استي -ِ
 . إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

قسم اللغة العربية كأدهبا ّتامعة موالنا مالك  بصفتو رئيسفتوم فيصل  الدكتور مساحة -ّ
  إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

ياات ٕب ُب إ٘تاـ كتابة مساحة الدكتور حليمي كادلشرؼ الذم قاـ باإلرشادات كالتوج -ْ
 .ىذا البحث اجلامعي

  منذ صغارم إٔب كبارم جسما كركحا كأعطاين الًتبية اجليدة دعاين مرارا افكالدم الذ -ٓ

قسم اللغة العربية كأدهبا الذين علموين علوما نافعا طواؿ  ٚتي  أساتذٌب كأصدقائي ُب -ٔ
 .الدراسة ُب اجلامعة

 ا٘تاـ كتابة ىذا البحث اجلامعياليت ٛتاستٍت ُب أنيس لطيفة اإلنسانية أخيت احملبوبة  -ٕ

 صاحيب العزيز شيخ السقاؼ الذم ساعدين باجلحد ُب إ٘تاـ كتابة ىذا البحث اجلامعي -ٖ

 ُب إ٘تاـ دراسيت فب اجلامعة كإٔب أخي الصغَت احملبوب لطيف الرٛتن الذم شجاعتٍت -ٗ
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 مستخلص البحث
. البحث العلمي. قسم اللغة : دراسة ٖتليلية بنيويةشعر تريدين لنزار قباين رسالة .َُِٕ. يوليانطوأٛتد 

جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  العلـو اإلنسانية كليةالعربية كأدهبا  
 ادلشرؼ: الدكتور حليمي.

 بنيوية. ،الكلمة ادلفتاحية: شعر تريدين، نزار قباين

ىجاء ككصفا لرغبات كاحتياجات كمطلوبات لدل  نزار قباينل تريدينكاف األغراض من شعر  
ُب ٖتليل  نظرية البنيوية تستخدـُب ىذا البحث ك ادلرأة ادلقصودة ُب القصيدة أم ٚتي  النساء عامة. 

العناصر الداخلية الذم حيتوم على العاطفة ككاخلياؿ كالفكرة بتعبَت ككصف  الداخلية من الشعرالعناصر 
     كاألسلوب كالوزف كالقافية.

 (ِ)العناصر الداخلية ُب شعر تريدين لنزار قباين ما  (ُ)أما أسئلة البحث ُب ىذا البحث مها: 
ث البحث الكيفي بالطريقة الوصفية ُب ٖتليل ستخدـ الباحيك . ُب شعر تريدين لنزار قباين الرسالةما 

   . شعر تريدين لنزار قباينإلظار ادلعٌت ادلقصود ُب  البيانات
ُب قصيدة تريدين لنزار قباين على تفصيل ما يلي:  الداخليةالعناصر كنتيجة ىذا البحث ىي أف 

رل ُب الدنيا كل الرغبات اليت ، ألنو ٓب يعد يطلبات ادلرأةيشعر الشاعر باإلكتئاب كيعاتب العاطفة، ( ُ)
 يكثر إٔب استعماؿ اإلستعارات كالتشبياات ُب القصيدة الشاعر كافاخلياؿ،  ( ِتريدىا ىذه ادلرأة. )

يعرب الشاعر ٚتي  الطلبات ( الفكرة، ّ. )كالدين كالتاريخ األسطورةالثمينة جدا اليت تتعلق ب بادلادات
( األسلوب، فاو يكثر من التشبياات كاإلستعارات ْادية. )على مدل ىوس كانشغاؿ ادلرأة باألشياء ادل

أف ُب  ُب ىذه القصيدة ىي الرسالةادلكنية، كإعتماد الرموز كتنويعو بُت األسطورم كالتارخيي كالديٍت. ك 
كللرجل  .عالقة احلب يتطلب كجود عملية األخذ كالعطاء كلكن جيب أف يكوف ىناؾ التوازف بيناما

 .يستحيي إلظاار حالتو ك منصبو أماـ ادلرأة أيضا أف ال يًتدد أك
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ABSTRACT 

 

Yulianto, Ahmad. 2017. Message of Turidiin Poetry Has Nizar Qobani: Analytical Study of 

Structural. Thesis. Department of Arabic Language and Literature, Humanities 

Faakultas State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. 

Halimi. 

 

Key Words: Turidiin Poetry, Nizar Qobani, Structuralism. 

The purpose of  Turidiin poetry has Nizar Qobani is to mock and describe the needs and 

desires of a woman in the poem and also women in general. In this research, the structural theory 

is used to analyze the intrinsic elements of poetry with disclose and describe the intrinsic 

elements of poetry consisting of taste, imagination, ideas, styles, wazan, and rhyme. 

The problem studied in this research are: (1) What are the elements in the poetry of Nizar 

Qobani intrinsic Turidiin (2) What is the message contained in the poetry of Nizar Qobani 

Turidiin. And the method used in this research is qualitative method. And data analysis was done 

descriptively to explain the meaning contained in the poetry of Nizar Qobani entitled Turidiin. 

The results from this study that the intrinsic elements in the poetry of Nizar Qobani entitled 

Turidiin include: (1) Passion; The poet feels depressed and admonishes the women's demands, 

because it no longer sees in this world desires all you want this woman. (2) Fiction; 

Exaggerations drawn by the poet to express the wishes of his beloved in the things that you 

almost can not bear anyone to be provided, but can not be achieved. (3) Idea; The poet expresses 

all applications over the obsession and preoccupation with women with physical objects. (4) 

Method; It is a lot of similes and metaphors tools, and adoption of codes and diversify the 

legendary, historical and religious. And the message in this poem is that in a love relationship 

requires a give and take process, but there must be a balance between the two. And the man also 

does not hesitate or feel shy to show their status and position in front of women. 
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ABSTRAK 

   

Yulianto, Ahmad. 2017. Pesan Puisi Turidiin Karya Nizar Qobani: Kajian Analisis Struktural. 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Faakultas Humaniora Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Halimi.  

   

Kata Kunci: Puisi Turidiin, Nizar Qobani, Strukturalisme. 

Tujuan dari puisi Turidiin karya Nizar Qobani adalah untuk mengejek dan 

mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan seorang wanita dalam puisi 

tersebut dan juga wanita pada umumnya. Dalam penelitian ini, teori struktural digunakan untuk 

menganalisis  unsur-unsur intrinsik dalam sebuah puisi dengan mengungkapkan dan 

menguraikan unsur-unsur intrinsik tersebut yang terdiri dari rasa, imajinasi, ide, gaya, wazan, 

dan sajak.   

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah unsur-unsur intrinsik 

dalam puisi Nizar Qobani Turidiin. (2) Pesan apakah yang terkandung dalam puisi Nizar Qobani 

Turidiin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dan  analisis 

data dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi Nizar 

Qobani yang berjudul Turidiin. 

Hasil dari penelitian ini bahwa unsur-unsur intrinsik dalam puisi Nizar Qobani yang 

berjudul Turidiin meliputi: (1) Rasa; Penyair merasa depresi oleh banyaknya keinginan wanita 

yang hampir tidak mungkin dapat diwujudkan karena penyair menginginkan hal yang sederhana, 

dan semua itu bertentangan dengan apa yang diinginkan wanita. (2) Imajinasi; Dalam puisi ini, 

penyair banyak menggunakan isti’arah dan tasybih yang erat kaitannya dengan legenda, sejarah 

dan agama. (3) Gagasan; Penyair mengungkapkan bahwa wanita terkadang menginginkan suatu 

yang berlebihan dan sulit untuk direalisasikan, dan kebahagiaan tidak dapat diukur hanya dengan 

hal-hal yang bersifat materi. (4) Gaya Bahasa; Penyair sering menggunakan kata-kata ispiratif 

yang berhubungan dengan simbol legenda, sejarah, dan agama. Adapun pesan dalam puisi ini 

adalah bahwa dalam hubungan cinta dibutuhkan adanya keseimbangan antara memberi dan 

menerima. Dan bagi seorang laki-laki tidak perlu ragu atau merasa malu untuk menunjukkan 

status dan posisinya dihadapan wanitanya. 
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 محتويات البحث
 أ  ............................................................... االستاالؿ .أ 
 ب  ................................................................ اإلىداء .ب 
 ج  ........................................................... كلمة الشكر .ج 
 د  ............................................................ إقرار الباحث .د 
 ىػ  ........................................................... موافق ادلشرؼ .ق 
 ك  ........................................................ تقرير جلنة ادلناقشة .ك 
 ز  .......................................... عميدة كلية العلـو اإلنسانيةتقرير  .ز 
  ح  ....................................... قسم اللغة العربية كأدهبارئيس تقرير  .ح 
 ط  ........................................................ جدكاؿ االشراؼ .ط 
 م  .......................................... مستخلص البحث باللغة العربية .م 
 ؾ .......................................... صللزيةمستخلص البحث باللغة اإل .ؾ 
 ؿ ........................................ مستخلص البحث باللغة اإلندكنيسية .ؿ 
 ـ  ......................................................... زلتويات البحث .ـ 

 اإلطار العام : الفصل األول

 ُ  .................................................................. مقدمة .أ 
 ِ  ............................................................ أسئلة البحث .ب 
  ّ  .......................................................... أىداؼ البحث .ج 
  ّ  ............................................................ فوائد البحث .د 
  ّ  ....................................................... الدراسات السابقة .ق 
 ٓ  ............................................................ مناج البحث .ك 

 



 ف 

 

 الفصل الثاني: اإلطار النظري
  ٕ ................................................................... الشعر . أ

   ٕ  ........................................................تعريف الشعر -ُ
 َُ  ..................................................... عناصر الشعر -ِ

 َُ  ............................................... ر الداخليةالعناص . أ
 ُٕ ................................................ العناصر اخلارجية . ب

 ُٕ  ...................................................... أقساـ الشعر -ّ
 ُٗ .......................................................... النظرية البنيوية  . ب

 ُٗ  ..................................................... تعريف البنيوية -ُ
 ُِ  ...................................................... تاريخ البنيوية -ِ
 ِّ  ....................................................... أنواع البنيوية -ّ

 الفصل الثالث: عرض البيانات وتحليلها
 ِْ  ......................................................... نزار قباينسَتة  .أ 
 ِٔ  .............................................. نزار قباينقصيدة "تريدين" ل .ب 
 َّ  ....................................... "تريدين" لنزار قباين أغراض قصيدة .ج 
 ّٕ  ............................ نزار قباينصر الداخلية ُب قصيدة "تريدين" لعنا .د 
 ٕٓ  .................................... نزار قباينُب قصيدة "تريدين" ل رسالةال .ق 

 االختتام :الفصل الرابع
 َٔ  .............................................................. اخلالصة . أ

 ُٔ  ............................................................ االقًتاحات . ب

  قائمة المراجع
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 الفصل األّول

 اإلطار العام
 

 مقدمة .أ 
 التاريخ إف الشعر من الفنوف العربية األكٔب عند العرب، فقد برز ىذا الفن ُب

األديب العريب منذ قدًن العصور إٔب أف أصبح كثيقة ديكن من خالذلا التعرؼ على 
أكضاع العرب، كثقافتام، كأحواذلم، كتارخيام؛ إذ حاكؿ العرب ٘تييز الٌشعر عن غَته 
من أنواع الكالـ ادلختلف، من خالؿ استخداـ الوزف الشعرم كالقافية، فأصبح 

يعتمد على كجود قافٌية مناسبة ألبياتو، نتيجة لذلك  الشعر عندىم كالما موزكنا
ظارت العديد من الكتب الشعرية، كالثقافية العربية اليت بٌينت كيفية ضبط أكزاف 
الشعر، كقوافيو، كأشكالو البالغية اليت ينبغي اتباعاا كاعتمادىا عند االستعارة، 

 1.كالتشبيو، كصنوؼ البدي  كالكناية ُب الكتابة الشعرية

لشعر ىو نوعه من أنواع األدب. كما يعرؼ الشعر بأنو نوع من أنواع ا
الكالـ يعتمد على كزف دقيق، كيقصد فيو فكرة عامة لوصف كتوضيح الفكرة 
الرئيسة اخلاصة بالقصيدة. كمن التعريفات األخرل للشعر ىو الكلمات اليت ٖتمل 

الـ ال حيتوم على كزف معاف لغوية تؤثر على اإلنساف عند قراءتو، أك مساعو، كأم ك
 2.شعرم ال يصنف ضمن الشعر

كقد قسم الشعر حسب الفًتة الزمنية اليت ظار فيو إٔب عٌدة أقساـ، ىي: 
الشعر اجلاىلي، كشعر العصر اإلسالمي، كشعر العصر األموم، كشعر العصر 
العباسي، كشعر عصر االضلطاط، ٌٍب شعر عصر الناضة، كبعدىا جاء الشعر 

ار بعد الثورة الصناعية، كديكن ٘تييزه عن غَته من الشعر من حيث احلديث الذم ظ

                                                 
1
  ٠١:٢٤، ٠٢٠٤أكتوبر  ٠٢، آخر ٖتديث ُب http://mawdoo3.comتعريف الشعر، شَتاز حرزاهلل،   
 

2
 ُٗ(، ص. ََِٗ)ديواف العرب: دتو كفضلو كعناصره، كفائ تعريف الشعرزلمد غنيم،  

http://mawdoo3.com/
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األساليب، كادلضامُت، كادلوضوعات، كالبنية الفنية كادلوسيقية لو، ككاف أغلب شعرائو 
 3.من الشعراء الذين ىاجركا من بالدىم إٔب البالد الغربية

زار يريد الباحث أف يبحث عن الشعر احلديث لن نظرا إٔب بياف السابق،
قباين بادلوضوع "تريدين" ُب كتابو الرسم بالكلمات. كما عرؼ الباحث أف نزار 
قباين ىو احد من الشعراء االعرب ادلشاور بشعره عن احلب. كالذم ديت  ُب ىذا 

 البحث ىو كيف ينتج نزار قباين النساء حىت حيباا عميقا.
 اصر الداخلية يستخدـ الباحث النظرية البنيوية كخطوة أكٔب ُب ٖتليل العن

من الشعر. كطريقة عمل نظرية البنيوية ىو تعبَت ككصف العناصر الداخلية الذم 
  4حيتوم على العاطفة ككاخلياؿ كالفكرة كاألسلوب كالوزف كالقافية.

 

 أسئلة البحث .ب 

فبناء على خلفية البحث اليت شرحاا الباحث فيما سبق، فإنو حدد 
 مشكالت ىذا البحث حوؿ ما يلي: 

 ؟ عناصر الداخلية ُب شعر تريدين لنزار القاباينما ال -٠

 ؟ ما الرسالة ُب شعر تريدين لنزار قباين -٠

 

 أهداف البحث .ج 

 يسعى ىذا البحث إٔب ٖتقيق األىداؼ التالية، كىي الكشف عن:
 .دلعرفة العناصر الداخلية ُب شعر تريدين لنزار قباين -٠

  دلعرفة الرسالة ُب شعر تريدين لنزار قباين. -٠

 

                                                 
 

3
 ٢٤:٣١ ،٠٢٠٤ديسمرب  ٠٢آخر ٖتديث ُب ، http://mawdoo3.com، الشعر احلديثشاَتة دعدكع،  

4
 Ahmad Made, Hubungan Antara Unsur Instrinsik dengan Teori Struktural, http://ahmadmadeee 
blogspot.co.id/, diakses pada rabu 05 september 2012 pukul 05:29 
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 لبحثفوائد ا .د 

 كذلذا البحث فائدتاف: فائدة نظرية كفائدة تطبيقية.
فائدة النظرية ىي: ىذا البحث يكوف مراجعا لتنمية ُب العلم األدب خاصة ُب  -٠

 النظرية البنيوية ُب شعر.

كفائدة التطبيقية فاي: رجى ىذه البحث أف تكوف مراجعا للباحثُت اآلخرين ُب  -٠
اآلكادديية كحٌث القارئُت كي يطال    البحث العلم األدب اآلخر خاصة ُب بيئة

 كل الدركس كاحلكمة، كالنإتة ادلضمونة ُب الشعر عموما.

 

 الدراسات السابقة .ه 

بعد مطالعة الباحث عن البحث بالنظرية البنيوية، كجد الباحث كثَت البحث 
 بتحليل اآلتى كمناا:

 ياناتب موضوع باحث رقم

شعر حضرة لعبد اهلل بن  زلرر 1
 افأٛتد بأسود

يبحث عن العناصر الداخلية 
بالنظر البنيوية، على ْتث 
جامعي ُب اجلامعة موالنا مالك 
إبراىيم اإلسالمية احلكومية ُب 

 ََُِالسنة 

شعر صلوات  كاكاف أركاين 2

العرفان ألحمذ 

مخضر الشيخ 

الحاج: دراسة 

تحليلية بىيوية 

 جىيتيكية

يبحث عن العناصر الداخلية 
معة موالنا كاخلارجية، طالب اجلا

مالك إبراىيم اإلسالمية 
 َُُِاحلكومية ُب السنة 

شعر صلوات  فيصل أكرب 3

العرفان ألحمذ 
نظرية الىت توٌجة إٔب  يبحث عن
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مخضر الشيخ 

الحاج: دراسة 

تحليلية بىيوية 

 جىيتيكية

عناصر الداخلية كعناصر 
اخلارجية كعالقة بيناما ُب عمل 
األدب، طالب اجلامعة موالنا 

براىيم اإلسالمية مالك إ
 2114 احلكومية ُب السنة

شعر تريذيه لىزار  أٛتد يوليانطو 4

قباوي: دراسة 

  تحليلية بىيوية

يبحث عن عناصر الداخلية 
شعر تريذيه ُب رسالة كال

ْتث جامعي لىزار قباوي، 
ُب اجلامعة موالنا مالك إبراىيم 
اإلسالمية احلكومية ُب السنة 

َُِٕ   

سات السابقة فاو من جاة الشعر كالشاعر، يعٍت البحث العلمي بدرا
  بىيوية.شعر تريدين لنزار قابٍت على نظرية 

 منهج البحث .و 

ادلناج الذم استخدـ الباحث ىو البحث الكيفي الوصفي ألٌّنا تناسب عن 
 خصائص اآلتية : 

البحث الكيفى تستعمل ُب حالة العادلية لنيل البينات مباشرة ككاف البحث  .أ 
 ضابطا 

 البحث الكيفى كصفيا يتصف .ب 
 البحث الكيفى يفٌضل العملية بالنسبة احملصوؿ .ج 
 يعمل البحث الكيفى استفرائيا  .د 
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 5.يفٌضل البحث الكيفى إٔب ادلعٌت .ي 

إجراءات التحليل كال تستخدـ  ينتج الذل البحث ىو الكيفي كالبحث
إجراءات التحليل اإلحصائي أك غَتىا من كسائل القياس الكمي. ىذا الفام 

م  البحث الكمي بإظاار على أف أم جاد الكمي ليس  الكيفيض البحث يتناق
   6.الكيفيمن الضركرم أف تستخدـ ُب البحث 

 مصادر البيانات  -1

استخدـ الباحث ُب ىذا البحث ىي ادلصادر البيانات ادلكتوبة كالديواف، 
كالكتب، ككل ما يتعلق هبا. كيتكوف مصادر البينات نوعاف كمها مصدر 

 مصدر االضاَب. األساسى ك 

ُب ىذا البحث استخدـ الباحث مصدر األساسى يأخذ من الديواف 
الرسم بالكلمات لنزار قباين. كمصدر اإلضاَب يأخذ من الكتاب كمصادر 

 اآلخر ما يتعلق هبذا البحث.
 طريقة جمع البيانات  -2

استخدـ الباحث ُب ىذا البحث دراسة مكتبية كمن ٍب فإف يدؿ على 
البيانات ٔتساعدة الىت كانت ُب ادلكتبة ما يتعلق هبا. ىذه البحث يأخذ 

 كالطريقة ٚت  البيانات الذم استخدماا الباحث الطريقة الوثائقية.

 طريقة تحليل البيانات -3

حٌلل الباحث البيانات ادلتحاجة ُب البحث باستخدـ الطريقة الوصفية 
 الكيفية. كٖتليل البيانات ُب ىذا البحث كما يلي :

                                                 
5
Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Alfabeta: Bandung, 2011), hlm. 9  

6
Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 6  
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الباحث شعر تريدين لنزار قباين، كيبٌُت العناصر الداخلية من  يقرأ كيفام
 شعر تريدين لنزار قباين، ك يأٌب بأمانة من شعر تريدين لنزار قباين.

 

ُب قصيدة "تريدين" لنزار قباين ىي على تفصيل ما يلي:  الداخليةالعناصر  -٠
نو ٓب يعد ، ألطلبات ادلرأةالشاعر يشعر باإلكتئاب كيعاتب  األكؿ ىو العاطفة،

 اخلياؿ، كاف الشاعر يرل ُب الدنيا كل الرغبات اليت تريدىا ىذه ادلرأة. كالثاين

 الثمينة جدا بادلادات ُب القصيدة يكثر إٔب استعماؿ اإلستعارات كالتشبياات

فقط،  ك قد تكوف موجودة ُب ادلاضي كالدين كالتاريخ األسطورةاليت تتعلق ب
مساا الشاعر للتعبَت عن رغبات زلبوبتو ُب ٚتي  ىذه الطلبات ىي مبالغات ر 

ك  .األشياء اليت يكاد ال يطيق أحدا على أف يوفرىا، بل ال ديكن أف حيققاا
الشاعر على غاية العلم كالفام يعرب ك يشرح ٚتي  الطلبات الثالث الفكرة، ف

ىي على مدل ىوس كانشغاؿ ادلرأة باألشياء ادلادية. كالراي  األسلوب، شليزات 
ب نزار قباين، مناا: ادليل إٔب التكرار ُب ادلعاين كاأللفاظ، ك استعماؿ أسلو 

األلفاظ البسيطة ادلوحية تشعَت الكلمات كٖتويل مفردات احلياة اليومية إٔب 
مفردات مشعة شعريا، ك تنوع أساليب التصوير بُت التصوير احلسي كادلعنوم، 

تماد الرموز كتنويعو بُت فاو يكثر من التشبياات كاإلستعارات ادلكنية، ك إع
 .كالتارخيي كالديٍت األسطورم

"تريدين" لنزار قباين ىو كاف الشاعر يريد أف يؤكد أنو من  كالرسالة ُب قصيدة -٠
الصحيح أف ُب عالقة احلب يتطلب كجود عملية األخذ كالعطاء كلكن جيب 

ٍت، ك لكل رجل أف جيرؤ على قوؿ "ال"، كىو يع .أف يكوف ىناؾ التوازف بيناما
ال يعطي ك ال يطي  لرغبة النساء دائما، جيب على الرجل أف يغَت نظرتو بأف 
الرجل جيب أف خيض  للنساء. جيوز اخلضوع كالطاعة ذلا ُب بعض األكقات، 
كلكن جعلاا ٔتثابة ىدية بالنسبة ذلا ألّنا ٖتسن ُب معاملتاا معو.  كللرجل 

ـ ادلرأةأيضا أف ال يًتدد أك يستحيي إلظاار حالتو ك منص   .بو أما
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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري

 
 الشعر .أ 

 تعريف الشعر -1
 إف الشعر فن كجد م  الشمس، كال تعريف اإلنس لو كاضعا، كقد من ُب
النفوس البشرية كموف الكارباء ُب األجساـ، كىو من الكالـ ٔتنزلة الركح من اجلسد، 

احملتضرة فيو سواء، كال ديكن أف يستغٌت عنو أمة من األمم أك شعب كاالمم ادلبتدية ك 
 ٕمن الشعوب.

ككاف الشعر صورة من الصوار اإلجتماعية اليت صنعت بأٚتل شكوذلا كإدخل 
األلواف اجلذادية من جاة اإلجتماعية إلعطاء ادلضموف من الشاعر إٔب القارئُت، 

 ظاىر الواقعية ُب الشاعر.كالشعر يعطى الرسم من األحواؿ الشاعر عن ادل
كالشعر أيضا يٌدؿ على كجوده من عصر اجلاىلى، كذالك يعقد بوجود 
التعليقات كادلعلقة كاألسواؽ األدب مثل العكاظ ككاف الشعراء يعربكف شعرىم حوؿ 

 اجملتج . كىم ياتٌموف ٔتا يعرٌبىم.
عفتو ال يستطي  اإلنساف أف يتحدث عن الشعر إال إذا ساعده اإلذلاـ، كأس

البدياة، كآزره الوجداف كحركتو النفس، كأتاح اهلل من صفاء الذىن، كىدكء الباؿ، 
كراحة الضمَت، كفراغ القلب ما جيعلو يسموا ٓتواطره إٔب ذلك العآب العلول الذم 

                                                 
 
7 (، ص. ُٖٓٗ)الرياض: مطاب  الرياض،  األدب العريب كتارخيو َب العصر اجلاىلي،زلمد جنيدم كأٛتد أبو النحاس السرحاف، 
َُٕ  
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خيلو من صحب احلياة، كضوضاء الناس، كصراع العيش، كزحاـ البشرية، كحقد 
سياسة، كمركب النقص الذم يعانيو األفراد األدميُت، كأسعاؼ الشعوب كنفاؽ ال

  ٖكاجلماعات.
ككذالك كثَت من التعريفات ادلوجودة ُب اخلطاب األدب، كلو كاف ليس 

 .التعريفات التامة عنو كمنام

كما الكلمة   9قاؿ أٛتد آمُت أف الشعر لغة ىو اللفظ "شعر" ٔتعٌت "علم".
كما يشعركم أّنا إذا جاءت ال  "شعرت" ٔتعٌت"علمت". كما قاؿ ُب القرآف الكرًن :

 يؤمنوف. 

ُب ادلعجم اللساف العرب اللفظ "شعر" ٔتعٌت "علم" ك "معرفة" كلذالك اللفظ 
"الشاعر كالشعراء" ٔتعٌت "العآب كالعلماء. ككاف الشعراء ُب العصر اجلاىلى العادلُت، 

 كىم من الفرقة الذين يعلموف العلـو بينام ُب زمنام.

يات الشعر ىو الكالـ ادلوزف ادلقفى ادلعرب عن األخيلة قاؿ أٛتد حسن الز 
البديعة كشوار ادلعشرة البليغة. كقد يكوف نثرا كما يكوف نظما. كالشعر أقداـ اآلثار 
األدبية عادا العالقتو بالشعور كصلت بالطب ، كعدـ احتياجو إٔب رقى ُب العقل، أك 

 تعمق ُب العلم، أك تقدـ ُب ادلدينة. 
عند العرب اجملاولة، فلم يق  ُب مساع التاريخ إال كىو زلكم مقصد  كلكن أكليتو

كليس شلا يسوغ ُب العقل أف الشعر بدأ ظاوره على ىذه الصورة الناصعة الرائعة ُب 

                                                 
8   021(، ص. ُٖٓٗ، )مصر: اذليئة ادلصرية العمل للكتاب ُب احمليط النقد العريب،إبراىيم على أبو اخلشييب،  

9 ٓٓ(، ص. ُٕٓٗ)القاىرة: ادلكتبة الناضية،  فجر اإلسالـ،أٛتد أمُت،    
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الشعر ادلالال بن ربيعة ك امرئ القيس، كإمنا اختلفت عليو العصر كتقلبت بو 
  11بت مناحية.احلوادث كعملت فيو األلسنة حىت هتذب اسلوبو كتشع

كقاؿ زلمد أبو النحاس كاجلنيدم أف الشعر لغة ىو مصدر شعر بالشيئ، من 
، شعرا أك شعرا كشعورا إذا علم بو ك عقلو، كىو ُب األصل العلم الذل  باىب نصر ككـر
يكوف طريقو الشعور كاإلحساس ٍب توسعوا فيو فأطلقوه على كل علم، كلكنو غلب 

العلـو بالشعور كالوجداف، فيقاؿ شعر كنصر، ك شعر  على النظم ادلعركؼ ألنو ألصق 
ككـر ًشعرنا ك شىعرنا إذا قاؿ الشعر، كمضموماا ٔتعٌت أجاده.

11 

 ّٕٕأٌف أٌكؿ تعريف كض  للشعر ُب النقد العرىب ىو تعريف قدامة بن جعفر 
كأكضحنا أف ىذا  12ق، كنصو " أف الشعر قوؿ موزكف مقفى يدؿ على معٌت".

شديد، ألنو ٓب يتضمن أىم مقومات ىذا الفن التعبَتم كالعاطفة التعريف فيو قصور 
كاخلياؿ، ٍب ألنو يسول بُت الشعر كالعلم الذم يعد النقيض احلقيقى ذلاذا الفن 

 األديب. 
كدييل بعضام إٔب التوس  ُب مدلولو فيطلقوف الشعر على كل كالـ ٚتيل 

منام من يشًتط الوزف دكف العبارة، بارع التصوير كلو ٓب يكن موزكنا كال مقفي، ك 
 التقفيو، كمنام من جعلو موزكنا مقفي كاجاز تعدد القافية. 

كاف الشعر عند ابن سينا ىو كالـ سليل، مؤلف من أقواؿ موزكنة متساكية كعند 
العرب مقفاة كمعٌت كوّنا موزكنة، أف يكوف ذلا عدد إيقاعي، كمعٌت كوّنا متساكية، 

                                                 
 ِٖ(، ص. ُٔٗٗ)قاىرة: دار الناضة،  تاريخ األدب العريب،أٛتد حسن الزياد،  11

 .َُّ، ص. ادلرج  السابقزلمد جنيدم كأٛتد أبو النحاس السرحاف،  11
(، ص. ََِٖ)السكندريٌة: دار ادلعرفة اجلامعٌية،  الشعر ك النشر َب النقد العريب القدًن،ُب نظرية األديب من قضايا عثماف مؤَب،  12

ِٓ 
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من أقواؿ إيقاعية، فإف عدد زمانو مساك لعدد زماف  ىو أف يكوف كل قوؿ مناا مؤلفا
  13 اآلخر، كمعٌت كوّنا مقفاة، ىو أف يكوف احلرؼ الذم خيتم بو كل قوؿ كاحدا.

 
 عناصر الشعر -2

 عناصر الداخليةال .أ 
أٌف ُب الدرس العمل األدب، أٌف التعبَت رٌتب إٔب العمل األدب كالشعر أك 

اطفة، كاخلياؿ، كالفكرة أك ادلعٌت، كالصورة النثر، إذا فيو أربعة عناصر، كىو: الع
 14أك االسلوب.

 العاطفة -1
العاطفة ىي الوجداف الدائم كالشعور ادلالـز كاالحساس الذم 
يتمكن من قلب صاحبو ٘تكن النازؿ ادلقيم كالطارؽ الذم ال يغادر الرحل 

   ٠٣كال يفارؽ الدار، كمعٌت ىذا أف التجربة اليت مرت باألديب.

اصر كأقواىا ُب طب  األدب بطابعو الفٍت، كلكن جيب كىي أىم العن
 ٠٤أف يالحظ أف اآلثار األدبية كما قد تكوف كسيلة لنشر حقائق.

كالعاطفة ىي الشعور ادلتالزمة كسكنت ُب قلب الشاعر. رأر سريا 
سومنطرل أف العاطفة ىي موضوع األكؿ ُب تعمق معٌت الشعر، فالبد 

كحواسو عند ما يقرءكف الشعر، كإال فال تفايم الشعر أف يتغرؽ ُب عواطفو 
 يستطيعوف أف يتداخل باطن الشعر ألك الشاعر نفسو.

                                                 
 ِٓ، ص. نفس ادلرج عثماف مؤاَب،  13

14
 Ahmad Muzakki. Pengantar Teori Sastra Arab. (Malang: Uin Press, 2011), hlm. 75 

  ٕٗ، ص. السابق  ادلرج  إبراىيم على أبو اخلشييب، 15

 ُّ(، ص. ُْٗٗ)القاىرة: ادلكتبية الناضية ادلصرية،  أصوؿ النقد األديب،الشيب،  أٛتد16
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اإلصلليزية يقابلاا ُب العربية كلمة انفعاؿ كلكن  Emotionأف كلمة 
آثرت كلمة العاطفة لشيوعاا على األلسن ُب الدراسات األدبية، كلقرهبا 

ما ىو معركؼ ُب علم من معٌت االنفعاؿ إذ كل ماما ظاىرة كجدانية ك
النفس، على أف ادلعاجم األصلليزية تفسر كال من الكلمتُت باألخرل فتض  

 ٠٤كىذه معناىا العاطفة. Sentimentحُت تفسرىا كلمة  Emotionأماـ 

إف العنصر العاطفي ىو العنصر الوحيد الذم حيدد منط اإلستجابة 
تلقي طادلا نعرؼ خياؿ التجربة األدبية، ٓتاصة فيما يتصل باستجابة ادل

بوضوح بأف ما دييز التجربة أك الفعالية األدبية عن الفعالية العلمية ىو 
عملية اإلنفعاؿ اليت يصدر عناا ادلتلقي خياؿ األثر اجلمإب ما داـ اجلماؿ 

 ٠8أساسا يقًتف بالبعد اإلنفعإب من الشخصية.

من  كالعاطفة األدبية كثَتة ذكر نوعاف مناا ال يعد مها بعض النقد
 العواطف األدبية ادلقررة :

  (Self-Regerding Emotionالعواطف الشخصية ) .أ 

كىي العواطف اليت ٖتملنا إٔب دأب كراء صاحلنا اخلص، كاحلب، ك 
احلقد، كاالنتقاـ فاي ال ديكن أف توزف بادليزاف الذم توزف بو العواطف 

 العامة، زلب اخلَت للناس، اليثار.
 

 

 

                                                 
 َُٖ، ص. نفس ادلرج أٛتد الشيب،  17

 7ٓ(، ص. ُِِّ)ادلكتبة األدبٌية،  اإلسالـ ك األديب، زلمود البستاين، 18
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  (Painful Emotion)العواطف األدلية  .ب 

كىي اليت تثَت األـ القراء ك تشعرىم ٔتا ينغض حياهتم ك يكدر صفوىا،  
كاحلسد، ك اليأس، ك الظلم ألف األدب يدعو إٔب الباجة ك التفاعل ك 

 ٠9الفرح النفسي.

 الخيال -2
اخلياؿ ىو عنصر ىاـ ُب األدب لو فاعلية القوية، كأثره الرائ ، 

. كأف الكالـ إذا خال منو، أك عرل كسلطانو الشديد، كجاذبيتو ادللحوظة
 عنو، كاف كاجلسد الذم ال ركح فيو، كأنو ماما كانت الصياغة جيدة. 

كاإلختيار لأللفاظ الفناىن، كٚتاؿ ادلصور لو إشراؼ السلطاف على 
الرعية، كاليعسوب على اخللية، م  ما يشيعو ُب جو ادلنطق من ابعاد فياا 

كأجواء السحر، كفتنة االبداع، ما جيعلنا من دنيا األحالـ، كعآب اجلماؿ، 
نطَت عن ىذا الكوف احملدكد، كاألرض ادلبسوطة، إٔب كوف أكس ،  كشكل 

 أكرع، كعآب يعج باأللواف كاألشكاؿ.
كالصور ادلريئات حىت لًتل اف احلقيقة اليت تشاىدىا أك تستم  إٔب 

لًتتبط بو، معناىا شيئ آخر جديد لو من الطرافة ك حلسن، ما يرغبك فيو، 
ك تقبل عليو، ك ٖتاكؿ أف ٘تكره لو َب قلبك،  تفسح لو َب نفسك، ك 

 ٠٢تنغمو َب خواطرؾ، حىت ال يغيب عنك، ك يفارقك.

كاخلياؿ اجليد ليس ىو الذم يشطح كيشط ك يأتى باألكىاـ ك 
احملاالت، ك إمنا ىو الذم جيم  طائفة من احلقائق يربط بُت أشتاهتا ربطا 
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احلس كال العقل. أما أف يتحوؿ إٔب صن  صور مبامة زلكما ال ينكره 
شديدة األهبم، فإنو يبتعد عنا كعن زليطا ك أرضنا. إف التصورات األرضية 

 تنظر إٔب العبد التخيلي ك سائر أدكات اللغة اإلشارية اجلمالية.
اخلياؿ فاو ادللكة اليت تستطي  هبا األدباء أف يؤلفوا صورىم ال 

إمنا يؤلفوّنا من إحساسات سابقة ال حصر ذلا ٗتتزّنا  يؤلفوّنا من اذلواء،
عقوذلم، كتظل كامنة ُب سليلتام حىت حيُت الوقت فيؤلفوا مناا الصورة اليت 

. كىناؾ ثالثة أقساـ ٠٠تريدكّنا صورة تصبح ذلم ألّنا من عملام كخلقام
 من اخلياؿ :

 (Creative Imagination) اخلياؿ اإلبتكارم . أ

ره من بُت التجارب السالفة ك يؤلفاا رلموعة ىو الذم خيتار عناص
 جيدة، فإذا كاف التأليف سخيفا مسي.

 (Associative Imagination) اخلياؿ التأليفي . ب

ىو جيم  بُت األفكار ك الصور ادلتناسبة اليت تنتاى َب أصل عاطفي 
كاحد صحيح، فإذا ٓب تفام ىذه الصورة على أساس صحيح متشابو  

 رذكؿ َب علم البياف.كانت مها كالتمثيل ادل

 (Interpretative Imagination) ج. اخلياؿ البياين أك التفسَت

ىو تعبَت عن مغزاىا احلقيقي أف أماـ صورة كاحدة نفسرىا ٔتا توحى إلينا 
 من معاف.

 

                                                 
 ُٕٔ)دار ادلعارؼ( ص.  ،ُب النقد األديبشوقي ضيف،  21
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 الفكرة  -3
كالثالث الفكرة، فاي الشرط األكؿ ُب الكالـ العريب أف يكوف ذا 

ىذا الشرط ال يسمى كالما، كيسمى معٌت حيسن السكوت عليو، فإف فقد 
بعض النقاد ىذا العنصر بادلعٌت. ادلعٌت ىو القوة اليت تكسب الكالـ طاقة 
قوية من اخلصوبة ٕتعل القارئ أك السام  يشعر كىو يصغى إليو أنو يضم 
إٔب رأسو رصيدا من العقل، كثركة من الرأم كتراثا من احلكمة كٛتال ثقيال 

 22ركعة البيانية.من ادلعرفة كشيئا من ال
ادلعٌت ىو الفكرة. الفكرة عن عناصر الداخلى َب العمل الشعر. 
استدعاء النقاد َب الفكرة باإلصطالح احلقيقة كالصواب. يقاؿ احلقيقة، ألف 
الشعر يتضمن أحدات حقيقية احلقيقة كجيب أف تكوف مقبولة عن احلقيقة، 

قة بالفكر ٍب الشاعر ألنو حقا أسس َب احلياة الواقعية.احلقيقة ديلك عال
يعرب فشكل الشعر. كبالتلى، الشعر م  أم موضوع ىو تعبِت عن الواق  
مكتوب م  أىداؼ متنوعة. على الرغم أف القصيدة ىو العمل األدىب الىت 
توجد فياا عناصر من اخلياؿ، كلكن َب الواق  الشعر الديكن فصلاا من 

 23احلقيقة. يعٍت الشعر ديلك قيمة احلقيقة.

ا ادلعٌت الذم ىو عنصر بارز ُب عناصر األدب. كيقوؿ األستاذ كىذ
أٛتد أمُت، كالناس خيتلفوف ُب ىذه ادلقدرة إختالفا كبَتا كاختالفام َب 

٠٢العواطف كاخلياؿ.
 

                                                 
 َُُ-َُٗ، ص. ادلراج  السابق إبراىيم على أبو اخلشييب، 22
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 األسلوب -4
ىو عنصر الراب  لألدب، كيقصد باللفظ أك األسلوب ىو طريقة نظاـ 

جيمعاا ك أياىا نسب  الكالـ ك تأليف ك جعل الكلمة تالية ألختاا اليت
يضمماا شبو، كيقرب ما بيناا اجلنس الواحد. كيعتمد نظاـ الكالـ على 

 اختيار الكلمات ال من ناحية معانياا فقد بل من ناحية الفنية أيضا.
األسلوب، كىو طريقة نظم الكالـ كتأليفو. إف ىذا العنصر يربز 

سق اجلنبات، حسن الكالـ كيظار ٚتالو كيعلنو متكامل القسمات، متنا
 25كاضح الركعة، ساحر الطلعة، كأمنا خل  عليو الفن فتنتو كأعار هبجتو.

الوسائل اليت حياكؿ هبا األديب نقل فكرتو كعاطفتو معا إٔب قرائو أك سامعية 
 .26تدعى الصورة األدبية

 الوزن -5
الوزف ىو التوازف. مقصده ىو تكرار نفس الصوت َب ّناية البيت 

ب، اصطالح الوف الدقة َب يعريف بأنو منط من الشعر. َب دراسة األد
اإليقاع. يبدكا ىذا العنصر َب اعداد صوت الكلمة ك اجلملة، كديكن أف 
ٖتدث بكيفية الظاىرة اك ادلعنوية. بغَت اإليقاع العمل األدىب عن الشعر ال 
يستطي  اف خيتلف بالنثر، كما قاؿ طو حسُت: الشعر ىو الكالـ الذل 

دلوسيقى كالوزف فيتألف من أجزاء يشبو بعضاا َب الطوؿ يعتمد لفظو على ا
 27كالقصر كاحلركة.

                                                 
25 ُُّ-ُُِص.  ،ادلراج  السابق إبراىيم على أبو اخلشييب،   

26   ِْْص. ادلراج  السابق، أٛتد الشايب،  
27

 Ahmad Muzakki, Op. Cit, hlm. 46  
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كٌل كسائل البياف كاألفصاح، ال ُب اختيار األلفظ، كترتيب اجلماؿ، 
كتركيب الكلمات أك ما يسمونو كطابقة الكالـ دلقتضي احلاؿ، أك توخى 

 معاين النظاـ. 
، ك لكن كذلك ُب يقوؿ إماـ العربية األستاذ عبد القاىرة اجلرجاين

البحث عن األلفاظ ادلالمة دلا يدعو إليو القوؿ، ك يطلبو البياف، ٌٍب م  ىذا 
ك ىذا للبحث عن احلركؼ ذات اجلرس الذم يساعد على ادلوسيقي اخلاصة 
ألنذار ك الرعيد أك اإلستعطاؼ، ك العفو، أك الشكول ك العتاب، ك ىكذا 

الرعوة اليت تليق بو، ك قد تنبو شلا يكسب ادلعٌت الطاب  الذم يناسبو، ك 
العرب ذلذه األكزاف قبل اخلليل بن أٛتد ك األخفس، ك ٓب يستعمل ْترا ُب 
موض  ال يليق ب، ك قد تناكؿ شعرىم أغراضا متنوعة، ك كاف ذلم ُب 
التاديد أكزاف، ك ُب الرثاء أكزاف، ك ُب الوصف أكزاف، ك ُب ادلالحم أكزاف، 

 28ك ُب الغزؿ أكزاف.
  ية القاف -6

ىي الصوت الذم يتكرر ُب أكاخر األبيات من القصيدة، ك ىي 
حرؼ ساكن أك متحرؾ ْتركة معينة، ك القافية ٔتًتلة الفواصل ادلوسيقية 
يتوق  السام  ترددىا، ك يستم  هبذا الًتدد الذم يطرؽ اآلذاف ُب فًتات 

  29منتظمة، ك بعد عدد ثابت من التفعالت.

                                                 
  041 ، ص.ادلراج  السابق إبرىيم على أبو اخلشييب، 28

 42 ، ص.النقد األديب كالبالغة زلمد حسن عبد اهلل كإمساعيل مصطفي، 29
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األبيات الشعر. كقاؿ خليل ابن اٛتد  القفية ىى الكلمة األخرة من
كالقافية ٔتنزلة الفواصل  َّقفية ىي حرؼ ساكن أك متحرؾ ْتركة معينة.

ادلوسيقية بتوق  السام  ترددىا، كيستم  هبذا الًتدد الذم يطرؼ اآلذاف َب 
 فًتات منتظمة، كبعد عدد ثابت من التفعيالت.

 العناصر الخارجية . ب

ر اخلارجية أيضا، ىناؾ العناصر اخلارجية كالعناصر الداخلية، لو العناص
ىو كما يلى: حالة الشخصية الشاعر لو ادلوقف،  Wellek & Warrenما قٌدـ 

اإلعتقاد، كنظرة احلاية الذل كٌلام يؤثٌركف ما كتبام، كعنصر من سَتة الشاعر 
يؤثٌر ما كتبام أيضا. ٍب من حالة السكولوجية الشاعر كمن القارئ كالعملٌية 

 السكولوجية َب عمل اإلدب.  احلالة
كحالة البيئة الشاعر كاإلقتصادية ك السياسية ك اإلجتماعية الذل يؤثٌر 
إٔب عمل األدب. كعناصر اخلارجية اآلخر كمثل نظرة احلياة من الشعب 

 31 .كعمل الفى كغَت ذلك
 

 أقسام الشعر -3

 يقسم الشعر عند األفرنج إٔب ثالثة أنواع، ك ىي الشعر القصصى كالشعر
 ِّالغناين  كالشعر التمثيلي، فيما يلي بيانو:

 
 

                                                 
30
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31

 Burhan Nurgiayantoro, Teori Pengkaji Fiksi, (Yogyakarta: UGM Press, 2006), hlm. 23-24. 
32 001-001 ، ص.ادلرج  السابق زلمد جنيدم كأٛتد أبو النحاس السرحاف،   
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 الشعر القصصي . أ
ىو عبارة من سرد الواقائ  أك احلوادث َب الشعر )موازنو أك غَت موزكف( 
على سبيل القصة، ك أكثرىا الدينية، ك أبطاذلا اآلذلة ك معظم حوادث َب القصة 

 تساؽ مقدماهتا ك ٖتكى مناظرىا ك ينطق أشخاص. 

   الشعر الغنائي . ب
ىو عبارة عن الشعر بادلوسقي بوض  األكزاف اجلديدة، كقد حيتوم ىذا 
الشعر ادلدح كاحلماسة كالفخر كالرثاء. كىو الذم يصف فيو الشاعر ما حيس بو 
من خواطر، كما خيبش َب نفسو من خواِب، من حب كبغض، كفرح كحزف، 

 كغضب كرضى.

 ج. الشعر التمثيل
اطف ك٘تثيل العواطف ك٘تديح ىو الشعر الذم عرب عن ٖتريك العو 

الشاجعُت كتفخَت األبطالُت، كتعربه بادلشاىد التمثيلي لتكوف أكق  َب النفس 
كأثبت ُب الذىن كأسال ُب احلفظ. كىذا شعر يقصد بو تصوير حادثة من 
احلوادث تساؽ َب قصة من القصص فياا مناظر يقـو هبا أبطاؿ كأشخاص ديثل  

ربز أماـ العيوف بالواق ، كعماد الشعر التمثيلي كل منام دكره، كيؤدم مامتو كي
 احلوار كاحملادثة بُت أشخاص سلتلفُت، كال بد أف يصحبو مناظر يراىا النظارة.
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 نظرية البنيويةالب. 

 تعريف البنيوية -0
البنيوية، البنائية، األلسنية، تسميات متعددة دلسمى كاحد، ىذه ادلصطلحات 

األديب ك غَتىا من الكتب ُب األكنة األخَتة، كككل ترددت كثَتا ُب كتب النقد 
جديد أحدثت البنيوية نقاشا كحوارا كاسعُت بُت أنصار ىذا ادلناج أك ادلذىب 

 اجلديد كبُت خصومو كمعارضيو.
كٓب يقتصر النقاش احلاد على كيفية تناكؿ األعماؿ األدبية بل أمتد إٔب ٖتديد 

قتاما باجملتم  كأليديولوجية كاألكضاع مفاىيم جديدة ٘تاما لألدب كالنقد كعال
التارخيية كإلنساف كاللغة. إٔب أخر ما ىنا لك من قضايا تصل اتصاال مباشرا بالعملية 

 33النقدية.
كٓب يقتصر ىذا النقاص على فرنسا ككل أكركبا كأمريكا بل أمتد إٔب كطننا 

ة لدم نقادنا العربيي ُب سبعينات ىذا القرف كال يزاؿ، كبدا عن ىناؾ ٛتاسة كبَت 
كمفكرينا ىذا ادلناج اجلديد، ٕتلت من خالؿ الًتٚتات العديدة لكتاب البنيوية، 
كادلقاالت ادلتعددة ُب اجملالت كالصحف، كبعض التطبيقات على نصوص األدبية، 

   القددية كاحلديثة.
ُب البداية البد أف نقوؿ إف احلديث عن البنيوية ليس باألمر اذلُت ألف 

جديدة ٘تاما كمبادئاا كمفاىيماا غَت مألوفة كمن ىنا تتسم كل مصطلحاهتا 
الكتابات عناا كحوذلا بالغموض، كسنرل أف احلديث عن البنيوية يشبو احلديث 

كىو ما يفرضو   -عما جيرل ُب تالفيف الدماغ، ذلذا فإف تبشيط مبادئاا كمفامهاا
سنسعي بكل ليس باألمر السال كذالك، كعالنية حاؿ  -كتاب من ىذا النوع

                                                 
 017 ، ص.(2111ادلؤسسة العربية كالنشر،  )بَتكت:ُب نطرية األدب،  شكرم عزيز ماضي، 33
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جادنا لعرض مفاىيماا بشكل موجوز نوضح فيو اخلطوط العريضة العامة ذلذا 
       34ادلناج.

تقـو على  ٗتصصات علمية مستخدـ ُب عدة مناج ْتث أساسا البنيوية ىي
لعناصر األساسية ادلكونة لبٌت ديكن أف تكوف: عقلية دراسة العالقات ادلتبادلة بُت ا

رلردة، لغوية، اجتماعية، ثقافية. بالتإب فإف البنيوية تصف رلموعة نظريات مطبقة 
لكن ما  كاالقتصاد كالعلـو االجتماعية اإلنسانيات ُب علـو كرلاالت سلتلفة مثل

جيم  ٚتي  ىذه النظريات ىو تاكيدىا على أف العالقات البنيوية بُت ادلصطلحات 
كاف ىذه العالقات البنيوية بُت ادلكونات  الثقافة/اللغة ٗتتلف حسب

 كاالصطالحات ديكن كشفاا كدراستاا.
يق مناج علم اللغة العاـ على ديكن القوؿ بأف البنيوية ُب أصوذلا زلاكلة لتطب

األدب كنقده، كبالتاديد تطبيق ادلناج الذم طبقو اللغاكم فردينا دم سوسَت 
( ُب دراسة اللغة، فاكتشاؼ عن عناصر النظاـ ُب األدب، كديكن ُٕٖٓ-ُُّٗ)

التعريف على أصوؿ البنيوية من خالؿ عرض سري  ألساس نظرية دم سوسَت ُب 
 35علم اللغة.

ح البنيوية مقاربة أك طريقة )مناج( ضمن التخصصات األكادديية بالتإب تصب
بشكل عاـ يستكشف العالقات الداخلية للعناصر األساسية ُب اللغة، األدب، 

بالنقد  أكاحلقوؿ ادلختلفة للثقافة بشكل خاص شلا جيعلاا على صلة كثيقة
الذم يعٌت بدراسة الثقافات ادلختلفة. تتضمن دراسات البنيوية  كعلم اإلنساف األديب

اجتماعية أك لغوية أك عقلية عليا.  بٌت زلاكالت مستمرة لًتكيب "شبكات بنيوية" أك

                                                 
 017. ، ص ادلرج  نفس شكرم عزيز ماضي،34  

 011 .ص ،ادلرج  نفس ماضي،شكرم عزيز  35
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8Aundefined&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8Aundefined&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7undefined&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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" من خالؿ شخص ادلعٌتمن خالؿ ىذه الشبكات البنيوية يتم إنتاج ما يسمى "
عُت أك ثقافة معينة. ديكن اعتبار البنيوية كاختصاص أكادديي أك معُت أك نظاـ م

 36ينات.كبلغت ذذركهتا ُب الستينات كالسبع ُٖٓٗ مدرسة فلسفية بدات حوإب
تستند البنيوية إٔب رلموعة من ادلصطلحات كادلفاىيم اإلجرائية ُب عملية 
الوصف كادلالحظة كالتحليل كىي أساسية ُب تفكيك النص كتركيبو كالنسق كالنظاـ 
كالبنية كالداخل كالعناصر كالشبكة كالعالقات كالثنائيات كفكرة ادلستويات كبنية 

انكركنية كالدياكركنية كالداؿ كادلدلوؿ كاحملور التعارض كاالختالؼ كاحملايثة كالس
الًتكييب كاحملور الدالٕب كاجملاكرة كاالستبداؿ كالفونيم كادلورفيم كادلونيم كالتفاعل، 
كالتقرير كاإلحياء،كالتمفصل ادلزكج.اْب. كىذه ادلفاىيم ستشتغل علياا فيما بعد كثَت 

كاألنًتكبولوجيا كالتفكيكية  من ادلناىج النقدية كالسيما السيميوطيقا األدبية
 37كالتداكليات كٚتالية القراءة كاألسلوبية كادلوضوعاتية.

 

 تاريخ البنيوية -2

، علم النفس برزت البنيوية ُب بدايتاا ُب مطل  القرف التاس  عشر ضمن حقل
لكن صلماا سط  فعال ُب منتصف القرف العشرين حُت ال قت شعبية منقطعة النظَت 
سلًتقة ٚتي  أنواع العلـو كالتخصصات. ظارت البنيوية كمناج كمذىب فكرم على 
أّنا ردة فعل على الوض  )الذرم( )من ذرة: أصغر أجزاء ادلادة( الذم ساد العآب 

القرف العشرين، كىو كض  تغذل من كأنعكس على تشظي ادلعرفة  الغريب ُب بداية
كتفرعاا إٔب ٗتصصات دقيقة متعددة ًب عزذلا بعضاا عن بعض لتجسد من ٍب )إف 

                                                 
 ّٔ:َِالساعة  َُِٔمارس  ِٖ، تعديل ذلذه الصفحة كاف يـو https://ar.wikipedia.org/wiki بنيوية،كيكيبيديا،  36

 ادلرج  نفسو كيكيبيديا،  37

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=1958undefined&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ٓب تغذ( مقولة الوجوديُت حوؿ عزلة اإلنساف كانفصامو عن كاقعو كالعآب من حولو، 
ليت تنادم بالنظاـ كشعوره باإلحباط كالضياع كالعبثية، كلذلك ظارت األصوات ا

الكلي ادلتكامل كادلتناسق الذم يوحد كيربط العلـو بعضاا ببعض، كمن ٍب يفسر 
 38العآب كالوجود كجيعلو مرة أخرل بيئة مناسبة لإلنساف.

كال شك أف ىذا ادلطلب مطلب )عقدم( إدياين، إذ أف اإلنساف بطبعو ْتاجة 
زاؿ سائدا من ادلعتقدات إٔب )اإلدياف(. كٓب يشب  ىذه الرغبة ما كاف كما 

األيديولوجية، خاصة ادلاركسية كالنظرية النفسية الفركيدية، فقد افتقرت مثل تلك 
ادلذاىب إٔب الشموؿ الكاُب لتفسَت الظواىر عامة، ككذلك إٔب )العلمية( ادلقنعة، 
ظارت البنيوية )كلعلاا ما زالت( كمناجية ذلا إحياءاهتا اإليديولوجية ٔتا أّنا تسعى 

ف تكوف مناجية شاملة توحد ٚتي  العلـو ُب نظاـ إدياين جديد من شأنو أف أل
يفسر علميا الظواىر اإلنسانية كافة، علمية كانت أك غَت علمية. من ىنا كاف 

 39للبنيوية أف ترتكز مرتكزا معرفيا )إبستيمولوجيا(.
فاستحوذت عالقة الذات اإلنسانية بلغتاا كبالكوف من حوذلا على اىتماـ 

لطرح البنيوم ُب عمـو رلاالت ادلعرفة: الفيزياء، كالرياضيات، كاالنثركبولوجيا، كعلم ا
االجتماع، كالفلسفة كاألدب. كركزت ادلعرفة البنيوية على كوف )العآب( حقيقة كاقعة 
ديكن لإلنساف إدراكاا. كلذلك توجات البنيوية توجاا مشوليا إدماجيا يعاِب العآب 

فريديناند  ساف. أبرز من عمل ضمن اطارىا كعمل على تطويرىا:بأكملو ٔتا فيو اإلن
 .ككلود ليفي شًتاكس دم سوسَت

 
                                                 

 ادلرج  نفسو كيكيبيديا،  38

 ادلرج  نفسو كيكيبيديا،  39

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B3undefined&action=edit&redlink=1
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  أنواع البنيوية -3

بعمق دقيق باعتبارىا مقاربة كمناجا كتصورا فإننا إذا تأملنا البنيوية جيدا ك 
سنجد بنيويات عدة كليس بنيوية كاحدة: فاناؾ البنيوية اللسانية م  دكسوسور 
كمارتنيو كىلمسليف كجاكبسوف كتركبوتسكوم كىاريس كىوكيت كبلومفيلد.، 

 م  ركالف بارت ككلود برديوف كجَتار جنيت.، (narratologie) كالبنيوية السردية
م  ريفاتَت كليو سبيتزر كماركزك كبيَت غَتك، كبنيوية  (stylistique) كالبنيوية األسلوبية

الشعر م  جاف كوىن كمولينو كجوليا كريستيفا كلو٘تاف.، كالبنيوية الدراماتورجية أك 
ادلسرحية م  ىيلبو. أك البنيوية السينمائية م  كريستياف ميتز.، كالبنيوية السيميوطيقية 

اس كفيليب ىاموف كجوزيف كورتيس.، كالبنيوية النفسية م  جاؾ الكاف م  غردي
م شًتاكس ڤكشارؿ موركف، كالبنيوية األنًتكبولوجية خاصة م  زعيماا كلود ٕب

الفرنسي كفالدديَت بركب الركسي، كالبنيوية الفلسفية م  جاف بياجيو كميشيل فوكو 
  كجاؾ دريدا كلوم ألتوسَت.
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 الثالث الفصل

 عرض البيانات وتحليلها

 

 نزار قبانيسيرة  .أ 
من أسرة دمشقية عربية. إذ  ُِّٗ مارس ُِكلد نزار بن توفيق القباين ُب 

من رائدم ادلسرح العريب. أسرة قباين من األسر  أبو خليل القباينيعترب جده 
الدمشقية العريقة. كمن أبرز أفرادىا ىو جٌده أبو خليل القباين، مؤسس ادلسرح العريب 

القرف ادلاضي. أما كالده توفيق قباين فتقوؿ كتب التاريخ إنو كاف من رجاالت ُب 
الثورة السورية األماجد، ككاف من ميسورم احلاؿ يعمل ُب التجارة كلو زلل معركؼ، 
ككاف نزار يساعده ُب عملية البي  عندما كاف ُب صباه. أصلب توفيق قباين ستة أبناء، 

باح  ككصاؿ اليت ماتت ُب ريعاف شباهبا، أما صباح ىم نزار، رشيد، ىدباء، معتز، ص
 َْ.  فاو ما زاؿ حيان. ككاف ييشغل منصب مدير اإلذاعة السورية

سنة، كأصدر أكؿ دكاكينو بعنواف  ُٔبدأ نزار قباين يكتب الشعر ُب عمره 
كتاب  عملية التأليف كالنشر اليت بلغت خالؿ  .1944"قالت ٕب السمراء" ُب عاـ 

ديواننا  كتباا على مدار ما يزيد على نصف قرف أبرزىا "طفولة ّند"  ّٓنصف قرف 
. كلو عدد كبَت من الكتب النثرية أمهاا " قصيت م  الشعر، ما "ك"الرسم بالكلمات

 41رسالة حب". ََُىو الشعر، 

                                                 
41

 2111نوفمبَتُِ صممت ىذه الصفحة ُب( موق  الشاعر صاّب زيادنة:  الكًتكين) البطاقة الشخصية، نزار قٌباين،  
41

  312 .بَتكت: دار صادر(، ص) ، الطبعة األكٔب،إتمام األعالم زلمد رياض ادلاّب،  

https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
http://www.khayma.com/salehzayadneh
http://books.google.co.uk/books?id=CEKyVprAN_4C&lpg=PP1&pg=PT301#v=onepage&q&f=false
http://books.google.co.uk/books?id=CEKyVprAN_4C&lpg=PP1&pg=PT301#v=onepage&q&f=false
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لية العلمية الوطنية بدمشق، ٍب التحق حصل على البكالوريا من مدرسة الك
. عمل فور ٗترجو بالسلك ُْٓٗبكلية احلقوؽ باجلامعة السورية كٗترٌج فياا عاـ 

الدبلوماسي بوزارة اخلارجية السورية، كتنقل ُب سفاراهتا بُت مدف عديدة، خاصة 
 ، ًبُٗٓٗالقاىرة كلندف كبَتكت كمدريد، كبعد إ٘تاـ الوحدة بُت مصر كسوريا عاـ 

تعيينو سكرتَتان ثانيان للجماورية ادلتحدة ُب سفارهتا بالصُت. كظل نزار متمسكان بعملو 
  42.ُٔٔٗالدبلوماسي حىت استقاؿ منو عاـ 

طالب رجاؿ الدين ُب سوريا بطرده من اخلارجية كفصلو من العمل 
الدبلوماسي ُب منتصف اخلمسينات ، بعد نشر قصيدة الشاَتة " خبز كحشيش 

يت أثارت ضده عاصفة شديدة كصلت إٔب الربدلاف . كاف يتقن اللغة كقمر " ال
اإلصلليزية، خاصة كأنو تعٌلم تلك اللغة على أصوذلا، عندما عمل سفَتان لسوريا ُب 

 . ُٓٓٗ -ُِٓٗلندف بُت عامي 

كقد أسس دار نشر ألعمالو ُب بَتكت باسم "منشورات نزار قباين" ككاف  
حيػِّزه خاصٌّ ُب أشعاره لعلَّ أبرزمها "القصيدة الدمشقية" ك"يا ست  وبيروت لذمشق

كاليت أمساىا العرب "النكسة" مفًتقنا حامسنا ُب  ٠9٤٤حرب الدنيا يا بَتكت". أحدثت 
ٕتربتو الشعرية كاألدبية، إذ أخرجتو من منطو التقليدم بوصفو "شاعر احلب كادلرأة" 

ًت النكسة" عاصفة ُب لتدخلو معًتؾ السياسة، كقد أثارت قصيدتو "ىوامش على دف
  43كصلت إٔب حد من  أشعاره ُب كسائل اإلعالـ. الوطه العربي

على الصعيد الشخصي، عرؼ قٌباين مآسي عديدة ُب حياتو، مناا مقتل 
حيث   بيروتزكجتو بلقيس خالؿ تفجَتو إنتحارم استادؼ السفارة العراقية ُب 

                                                 
42

 .ادلرج  نفسو، نزار قٌباين  
43

 ََِٖنيساف  ِٗتاريخ  ُِٓصحيفة األخبار اللبنانية، العدد  :بيَت أيب صعب شاعر الغواية كالغضب السياسي، نزار قباين،  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA


26 

 

 

تقر بو ادلقاـ ُب لندف اليت قضى هبا كانت تعمل، كتنقل ُب باريس كجنيف حىت اس
األعواـ اخلمسة عشر األخَتة من حياتو. كمن لندف كاف نزار يكتب أشعاره كيثَت 
ادلعارؾ كاجلدؿ. خاصة قصائده السياسة خالؿ فًتة التسعينات مثل: مىت يعلنوف كفاة 

 العرب، كادلاركلوف، كادلتنيب، كأـ كلثـو على قائمة التطبي .
اة ابنو توفيق الذم رثاه ُب قصيدتو "األمَت اخلراُب توفيق كصوالن إٔب كف

حيث ماؿ أكثر ضلو  لندفعاش السنوات األخَتة من حياتو مقيمنا ُب  ْْقباين".
كفاة العرب؟". كقد كافتو  الشعر السياسي كمن أشار قصائده األخَتة "مىت يعلنوف

 َٓعاما كاف مناا  ٕٓعن عمر يناىز   ُٖٖٗ أبريل َّادلنية ُب ُب لندف يـو 
  ْٓبُت الفن كاحلب كالغضب. كدفن ُب مسقط رأسو، دمشق.عامان 

 

 نزار قباني"تريدين" ل قصيدة .ب 

 "تريدين"

 

 تريدينى مثل ٚتي  النساء
 كنوز سليماف
 مثل ٚتي  النساء
 كأحواض عطر
 كأمشاط عاج
 كسرب إماء

                                                 
44

 ادلرج  نفسو لغواية كالغضب السياسي،شاعر ا نزار قباين،  
45

 .ادلرج  السابق، نزار قباين  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
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 تريدين مؤب . .
 يسبح بامسك كالببغاء

 يقوؿ : )أحبًك( عند الصباح
 ساءيقوؿ : )أحبًك( عند ادل

 كيغسل باحلمر رجليك . .
 با شار زاد النساء

 

 تريدين مثل ٚتي  النساء
 تريدين مٍت صلـو السماء

 كأطباؽ من . .
 كأطباؽ سلول . .

 كخفُت من زىر الكستناء
 تريدين . .

 من شنغاام احلرير . .
 كمن أصفااف

 جلود الفراء . . .
 كلست نبيا من األنبياء

 أللقي عصام
 فينشق ْتر . .

 لد بُت الغمائم قصركيو 
 ضياء . . ٚتي  حجارتو من
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 تريدين مثل ٚتي  النساء . .
 مراكح ريش
 ككحال
 كعطرا

 تريدين عبدا شديد الغباء
 ليقرأ عند سريرؾ شعرا

 تريدين. .
 ُب حلظتُت اثنتُت
 بالط الرشيد

 كإيواف كسرم. .
 كقافلة من عبيد كأسرل

 ٕتر ذيولك . .

 يا كليوبًتا . .

 كلست أنا ..
 سندباد الفضاء ..

 ألحضر بابل بُت يديك
 كأىراـ مصر ..
 كإيواف كسرم

 كليس لدل سراج عالء
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 آلتيك بالشمس فوؽ إناء ..
 كما تتمٌت .. ٚتي  النساء ..

 

 كبعد ..
 أيا شار زاد النساء ..

 أنا عامل من دمشق .. فقَت
 رغيفي أغسو بالدماء ..

 شعور بسيط
 كأجرم بسيط
 ء . .كأكمن باحلبز كاألكليا

 كأجلم باحلب كاآلخرين . .
 . .كزكج ٗتيط ثقوب ردائي 

 كطفل يناـ على ركبيت
 كعصفور حقل
 كزىرة ماء . .

 أفكر باحلب كاآلخرين . .

 ألف احملبة مشس تضيء . .
 على احلادلُت كراء القصور . .

 على الكادحُت . .
 على األشقياء . .

 كمن ديلكوف سرير حرير
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 بكاء  كمن ديلكوف سرير

 

 تريدين مثل ٚتي  النساء
 تريدين ثامنة ادلعجزات

 كليس لدم
 46سول كربيائي.

 

 "تريدين" لنزار قباني أغراض قصيدة .ج 

من ادلعركؼ أف ُب القصيدة الواحدة قد تعدد الفنوف ك األغراض، فيما أف 
الشاعر قد يطرؽ الفن الواحد أحيانا مرتُت أك أكثر من مرتُت ُب القصيدة الواحدة. 

"تريدين" للشاعر الكبَت نزار قباين، تفيض بادلشاعر كادلوسيقى، فاي  ىذه قصيدة
قصيدة تكشف هتجم الشاعر العزيز كسخريتو كنقمتو إف صح التعبَت من حبيبتو، 
ىذا الكم من السخرية ادلوجود ُب القصيدة يغذم مشاعر اإلحتقار كالتقليل من 

 الشاعر. ذات

لشاعر إستثنائي، عرؼ نزار  قصيدة "تريدين" ىي قصيدة إستثنائية كانت
قباين دائمان بشاعر ادلرأة، كلكنو ُب ىذه القصيدة ياجو ادلرأة كما ٓب ياجاا أحد 

 احتياجات ىجاء ك كصفا لرغبات ك األكؿ قبلو. كاف القصيدة ُب القسم

الثاين غلب على  كمطلوبات لدم حبيبتو خاصة كٚتي  النساء عامة، ك ُب القسم
الرثاء بقصد الفخر ٔتا ديلكو الشاعر كما كاف  غ بادلدح ٍباذلجاء ادلصطب قصيدتو
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حاكؿ الباحث أف يستال هبذه القصيدة كيقرأىا . عليو من أحوالو كأمنياتو البسيطة
 سويان لعل يسرب أغوار احلقيقة اليت حياكؿ الشاعر إيصاذلا للقارئ.

تبدأ القصيدة بكلمة "تريدين" كيعرؼ مناا أف الشاعر استال قصيدتو 
إف جذر الفعل  فعل كالفعل ُب اللغة عادة يعرب أكثر عن باقي أجزاء الكالـ، كب

"أراد" يعرب عن االحتياج كإرضاء رغبات غَت مشبعة، كىي تدؿ بأف حبيبة الشاعر 
 ىي إنسانة معوزة، تفتقر لبعض األشياء، كذلا احتياجات كثَتة إف صح التأكيل.

نساء"، ىنا بالتحديد نفام طبيعة يسًتسل الشاعر فيقوؿ "تريدين مثل ٚتي  ال
ادلشكلة القائمة بُت الشاعر كزلبوبتو، فاكذا ندرؾ بأف الشاعر ال جيد فرقان بُت ما 

 تريده حبيبتو كبُت ما تريده ٚتي  النساء.

إف الشمولية اليت أضاؼ فياا الشاعر احتياجات زلبوبتو الحتياجات ٚتي  
ة، فاي ال تتمت  بشخصية مستقلة، النساء ٕتعلنا ندرؾ مدل سطحية ىذه احملبوب

كاحتياجات مستقلة، كلكناا فرد ُب قطي ، ال ٗتتلف كثَتان عن باقي النساء، كىذا 
ما يعذب الشاعر، فاي ينشد عالقة سلتلفة، كلكنو اصطدـ بالواق  الذم فرضتو 
تطلباهتا بأّنا ليست سلتلفة كثَتان عن باقي النساء، كىذا ما ال ينشده الشاعر، فاو 

 بحث عن حب استثنائي، كإنسانة استثنائية.ي

 تيريدينى مثلى ٚتيً  النساًء..
 كنوزى سليمافى..
 مثلى ٚتي  النساءً 
 كأحواض عطرو 
 كأمشاط عاجو 
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 كسٍربى إماءً 
 تيريدينى مىٍؤب..

 ييسٌبح بامسك كالبىبىغاءً 
: )أحٌبًك( عند الصباحً   يقوؿي
: )أحٌبًك( عند ادلساءً   يقوؿي

 ٍيًك..كيغسلي باخلمر رجل
 يا شارزادى النساًء..

فماذا تريد ىذه ادلرأة؟ كنوز سليماف؟ أحواض عطر؟ أمشاط عاج؟ سرب 
إماء؟ ينبغي أف تالحظ إف ٚتي  ما ذكر ىي أشياء مادية ْتتة. كيكتشف أف ىذه 
ادلرأة ال تريد حبيبان كإمنا تريد مؤب يغسل رجلياا باخلمر، ألّنا تظن أّنا شارزاد 

ىجاء. إف استخداـ لفظ الببغاء كاخلمر ىو ُب  اا الشاعر ساخرا كالنساء كما ينعت
غاية الذكاء من قبل الشاعر فاو بالفعل قد رسم الصورة كاضحة، كما الببغاء 

 كاخلمر إال إضافات للصورة زادت من كضوحاا.

 تريدينى مثل ٚتي  النساءً 
 تريدينى مٍت صلوـى السماءً 

 كأطباؽى مىنٍّ..
 كأطباؽى سلول..

 ٌفًُت من زىىر الكستناًء..كخي 
 تريدينى..

..  من شىنغىاىام احلريرى
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 كمن أصفاافى 
 جلودى الفراًء..

 كلستي نبيان من األنبياًء..
 أللقي عصامى..
..  فينشٌق ْتره

 كيولدي من ًحجىارتو ضياًء..

يسًتسل الشاعر فيما تريده ىذه ادلرأة كيضم للقائمة صلـو السماء، كأطباؽ 
خفُت من زىر الكستناء، كمن شنغاام احلرير، كمن أصفااف من، كأطباؽ سلول، ك 

جلود الفراء، ٚتي  ىذه الطلبات ىي مبالغات قاـ الشاعر ْتبكاا للتعبَت عن مدل 
ىوس كانشغاؿ زلبوبتو باألشياء ادلادية، كاليت ال يطيق أحدان على أف يوفرىا، كبعد 

األنبياء، ىذا ىو رده، ذلك يتكلم الشاعر بصيغة ادلتكلم كيقوؿ: كلست نبيان من 
إف ما تطلبو حبيبتو يتطلب منو أف يكوف نيب ليقدر على ٖتقيق رغباهتا، فيشق 
البحر كيولد الضياء من احلجارة. منتاى ادلفارقة صلدىا ىنا بُت ما تطلبو ىذه ادلرأة 

 كبُت قدرات الشاعر.

 تريدينى مثلى ٚتي  النساًء..
 مراكحى ريشو 
 ككيحالن..
 كعطرا..

 عبدان شديدى الغباءً  تريدينى 
 ليقرأ عند سريرًؾ شعرا.
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 تريدينى..
 ُب حلظتًُت اثٍػنىتٍُتً 
 بىالطى الرشيدً 

 كإيوافى ًكسرل..
 كقافلةن من عبيد كأسرل

 ٕتٌر ذيولًك..

 يا كٍليوبًتا...

 كلستي أنا..
 سندبادى الفضاًء..

 ألحضر بابلى بُت يديكً 
ـى مصرو..  كأىرا
 كإيوافى كٍسرل
 عالءً  كليس لدٌم سراجي 

 آلتيًك بالشمًس فوؽى إناًء..

 كما تتمٌت.. ٚتي ي النساًء..

كتستمر كصف الطلبات الغَت منطقية من مراكح ريش، ككحال، كعطرا، 
كيستمر التشخيص ُب نوع الرجل الذم تريده ىذه ادلرأة فال يكفيو بأنو كصفو 

، كلكن مسبقان بادلؤب الذم يردد كلمة أحبك كالببغاء كيغسل رجلياا باخلمر
الشاعر يصفو أيضان بالعبد الشديد الغباء، ليقرأ عند سريرىا شعرا، ىذه الفوقية ُب 
التعامل تقتل الشاعر، كىو عند قراءة شعره ذلا حيس بأنو عبدا شديد الغباء، ال حيق 
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لو أف يفكر إال ما أمرت بو سيدتو، كمن سيجادؿ بأف الكحل كالعطر ىو مطلب 
ر يسًتسل بقولو: "تريدين ُب حلظتُت اثنتُت... بالط شرعي ألم امرأة فإف الشاع

الرشيد كإيواف كسرل... كقافلة من عبيد كأسرل" كينعتاا بكليوبًتا بعد أف نعتاا 
مسبقان بشارزاد، كلكن الشاعر يؤكد بأنو ال ديلك أم قول خارقة كال سحرية 

 لتحقيق طلباهتا التعجيزية.

 كبعدي..
 أيا شارزادى النساًء..

 له من دمشقى .. فقَته أنا عام
 رغيفي أغٌمسو بالدماًء..

 شعورم بسيط
 كأجرم بسيطه 

 كأؤمني باخلبز كاألكلياًء..
 كأحلم باحلٌب كاآلخريٍن..
 كزكجو ٗتيطي ثقوبى ردائي..
ـي على ركبيتَّ   كطفلو ينا

 كعصفور حقلو 
 كزىرًة ماًء..

 أفكر باحلب كاآلخريٍن..
 ألف احملبة مثل اذلواًء..

 سه تضيء..ألف احملبة مش
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 على احلادلُتى كراء القصوًر..
 على الكادحُتى..
 على األشقياًء..

 كمن ديلكوفى سريرى حريرو 
 كمن ديلكوفى سريرى بيكاًء..
 تريدينى مثلى ٚتي  النساًء..
 تريدينى ثامنةى ادلعجزاًت..

 كليس لدمَّ..
 سول كربيائي..

ما يريده ىو كال تنتاي القصيدة عند ىذا احلد، لكن الشاعر يفصح عن 
بادلثل، فلقد عرفنا ما تريده حبيبتو، كاآلف ضلن بصدد معرفة ما يريده ىذا الرجل، 
كىنا صلد ادلفارقة الكربل، فشاعرنا قد تقمص دكر العامل من دمشق فقَت، رجل 
بسيط بكل معٌت الكلمة، حيلم باحلب كغَته من الناس، ألف احلب بالنسبة لو يعٍت 

اذلواء. إف ادلفارقة بُت طلبات ادلرأة اليت اتسمت بادلادية األمل، ألف احملبة مثل 
البحتة كبُت طلبات ىذا الرجل البسيط الذم حيلم باحلب كباألسرة. كُب األخَت 
ليس لدل ىذا الرجل ما يقدمو سول الكربياء. نكتشف ُب آخر القصيدة أف ٚتي  

شق، فاي قصيدة ما قرأناه ىو رلرد فلسفة رجل بسيط، كقناعات عامل فقَت من دم
قناع، أم أف الشاعر استعار قناع ىذا العامل الفقَت كتكلم بلسانو، إف عظمة نزار 
قباين تأٌب من اختياره لشخصياتو اليت ديثلاا، فاو من تواضعو ال جيد نفسو إال رجل 
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فقَت من دمشق، هلل دره، ياذلا من ّناية عظيمة. كددت لو قبلت األنامل اليت 
 47خطت ىذا الكالـ.

 

 نزار قبانيعناصر الداخلية في قصيدة "تريدين" ل .د 

 العاطفة -1

ُب البداية أراد الباحث أف يوضح أنو ٓب يقصد بالبحث عن عواطف 
ىذه القصيدة ُب حياة الشاعر. لكن ما سيكتبو ىو نقدم الشخصي ذلذه 
القصيدة ادلشحونة باألحاسيس، كالذم لو الفضل ُب ركاج ىذه القصيدة 

 .الرائعة

صيدة تبدأ بالفعل "تريدين" إشارة إٔب احلركة كقوة ادلشاعر اليت أكال، الق
 يرغب الشاعر ُب احلديث عناا، ككاف ىذا الفعل يتكرر كثَتا ُب القصيدة،

كىذا التكرار جيعل الفعل فعل  ككأنو خيتصر القصيدة هبذا الفعل كىذه الكلمة.
ياج كإرضاء إف الفعل "أراد" عبارة عن االحت كمركز عواطف الشاعر، رئيسي

رغبات غَت مشبعة. كثانيان بالنظر إٔب صيغتو، لقد اختار الشاعر صيغة 
ادلخاطب، فلم يبدأ باحلديث عن نفسو، كٓب حيدث عن زلبوبتو باإلشارة إلياا  
كشخص ثالث كأف يقوؿ "تريد ىي" كلكنو اختار صيغة ادلخاطب بالذات، 

 .دلا حيويو الكالـ من قوة كخصوصية كشخصية

 

 ..مثلى ٚتيً  النساءً  تيريدينى 

                                                 
47
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 ..كنوزى سليمافى 

 مثلى ٚتي  النساءً 
 كأحواض عطرو 
 كأمشاط عاجو 
 كسٍربى إماءً 

ىي صورة  لكلمة "تريدين" األساسية ُب استعماؿ الشاعر إف النقطة 
يوظف  .عن رغبة الشاعر العميقة ُب كصف ما تريده ادلخاطبة كىي حبيبتو

بوبتو، فيقوؿ كنوز سليماف، كىنا الشاعر ادلبالغة لالستخفاؼ من رغبات زل
توجد مفارقة جديدة كىي أف متطلبات حبيبتو غَت قابلة للتنفيذ، ككأّنا تطلب 
ادلستحيل. كيرسخ مدل تفاىة كضآلة شخصية ىذه احلبيبة، كيبعث على 

 .السخرية الالذعة للشاعر

 ..تيريدينى مىٍؤب

 ييسٌبح بامسك كالبىبىغاءً 
: )أحٌبًك( عند الصبا   حً يقوؿي
: )أحٌبًك( عند ادلساءً   يقوؿي

 ..كيغسلي باخلمر رجلٍيكً 

 يا شارزادى النساًء..

مىٍؤب" " فشيئا عن مشاعره، كيستخدـ كلمة شيئا الشاعر يكشف لنا
احملزنة ادلعتبة، كلو أف  على احلالة الشعورية الذليلة متبوعة بالتمٍت لداللة

كم من الكلمات كادلعاين اإلحساس زائف، دلا تنبو الشاعر إٔب ٕتنيد ىذا ال
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ادلرتبطة بالتذلل، إف الوحدة الوجدانية للقصيدة ىي من أكثر األساليب اليت 
 بأف زلبوبتاا ال تريد حبيبان  كالشاعر يشعر .تضفي التلقائية كالعفوية لشعر نزار

لتحبو كتشاركاا طوؿ حياهتا كإمنا تريد مؤب كالبىبىغاًء الذم ييسٌبح بامساا كل 
سل رجلياا باخلمر، كىي كلاا عبارة على أّنا تريد من يقـو ٓتدمة الوقت، كيغ

عبد ذلا، ألّنا تظن أّنا شارزاد النساء كما قد رسم الشاعر بالصورة مستك 
 .الواضحة

 تريدينى مثل ٚتي  النساءً 
 تريدينى مٍت صلوـى السماءً 

 ..كأطباؽى مىنٍّ 

 ..كأطباؽى سلول

 ..كخيٌفًُت من زىىر الكستناءً 

 ..تريدينى 

 ..من شىنغىاىام احلريرى 

 كمن أصفاافى 
 جلودى الفراًء..

ديثلاا كجمي   ىنا بكلمة عتابتريدين مثل ٚتي  النساًء" يستمر ال"
النساء، شلا يفيد أف الشاعر على كشك أف يذكر ادلرأة ادلخاطبة ال ٗتتلف عن 

عتبو كىذا ما ي باقي النساء، ككل ما تريده حبيبتو كبُت ما تريده ٚتي  النساء.
فاذه ادلرأة ادلخاطبة ال تتمت  بشخصية مستقلة، كاحتياجات مستقلة،  الشاعر،

صلـو السماء، كأطباؽ  كلكناا كمثلاٌن ٘تاما. كالصور من االحتياجات كمثل



41 

 

 

من، كأطباؽ سلول، كخفُت من زىر الكستناء، كمن شنغاام احلرير، كمن 
اـ الشاعر ْتبكاا أصفااف جلود الفراء، ٚتي  ىذه الطلبات ىي مبالغات ق

للتعبَت عن مدل ىوس كانشغاؿ زلبوبتو باألشياء ادلادية اليت ال يطيق أحدا على 
 .أف حيققااأف يوفرىا، بل ال ديكن 

 ..كلستي نبيان من األنبياءً 

 ..أللقي عصامى 

 ..فينشٌق ْتره 

 كيولدي من ًحجىارتو ضياًء..

مو ذلذه ادلرأة. إف  و ليقدئكُب ىذا ادلقط  خيل  الشاعر بثقلو تاج استعال
كلمة "لست نبيان من األنبياء" ىي عبارة عن اعًتافو ك رده، فيما أنو ال يقدر على 
ٖتقيق رغبات ذلذه ادلرأة ادلخاطبة. ككأف تلك الرغبات مثل معجزات األنبياء، ٔتعٌت 

من الصعب أف حيققاا اإلنساف العادم مثل الشاعر. منتاى ادلفارقة ىو بُت  اأّن
أعلن الشاعر على صفتو كحالتو، كيصرح . ىذه ادلرأة كبُت قدرات الشاعرما تطلبو 

بأف ىذه ادلرأة ادلخاطبة ىي كانت مكلفة للغاية بالنسبة لو كيستحيل أف 
يصاحباا. إف التطرؼ اليت ٖتملو الكلمات "لست نبيا" كصفة ألفضل مقارنة ك 

اؿ الشاعر حياكؿ أف "فينشٌق ْتر" كأبعد ما ُب اإلنساف من غَت عقالنية، كما يز 
 استقالتو هبذه الطريقة. يصف ذلا اعًتافو ك

 

 ..تريدينى مثلى ٚتي  النساءً 

 مراكحى ريشو 
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 ..ككيحالن 

 ..كعطرا

 تريدينى عبدان شديدى الغباءً 
 .ليقرأ عند سريرًؾ شعرا

 ..تريدينى 

 ُب حلظتًُت اثٍػنىتٍُتً 
 بىالطى الرشيدً 
 ..كإيوافى ًكسرل

 كقافلةن من عبيد كأسرل
 ..ٌر ذيولكً ٕت

 يا كٍليوبًتا...
قد بدت صورة اليأس من الشاعر ُب أبيات من القصيدة السابقة. إف 
مطالب كرغبات ادلرأة تشبو السل  الفاخرة كرلموعة من الصفات كاحلاالت 

كمراكح ريش، ككحال، كعطرا، كبالط  للملكة كاألمَتة ُب العصور القددية
د كأسرل. كما بٌُت الشاعر عدـ قدرتو الرشيد، كإيواف ًكسرل، كقافلة من عبي

 الرجل بوصفو مسبقا بادلؤب على ٖتقيق ىذه األشياء، ألف ىذه ادلرأة ال تريد

فقط، كلكن الشاعر  الذم يردد كلمة أحبك كالببغاء كيغسل رجلياا باخلمر
يصفو أيضا بالعبد الشديد الغباء، ليقرأ عند سريرىا شعرا، ىذه الفوقية ُب 

الشاعر، كىو عند قراءة شعره ذلا حيس بأنو عبدا شديد الغباء، ال التعامل تقتل 
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كينعتاا بكليوبًتا بعد أف نعتاا مسبقا  حيق لو أف يفكر إال ما أمرت بو سيدتو،
 .بشارزاد

 ..كلستي أنا

 ..سندبادى الفضاءً 

 ألحضر بابلى بُت يديكً 
ـى مصرو   ..كأىرا

 كإيوافى كٍسرل
 كليس لدٌم سراجي عالءً 

 ..لشمًس فوؽى إناءً آلتيًك با

 كما تتمٌت.. ٚتي ي النساًء..
إف ادلبالغة كالتعميم ُب صورة اليأس من الشاعر تنبئ باإلكتئاب، فلم 

إف حالة اإلكتئاب ىنا شديدة لدرجة . يعد يرل ُب الدنيا شيئان تريد ىذه ادلرأة
يعد الشاعر يشعر بأنو ٓب  أّنا ٘تن  الشاعر من اإلفصاح كالتعبَت عن حبو، ككاف

حىت جملرد تتخيل عن حباا. إنو األمر الذم  ،لو احلق ُب اإلفصاح عن حبو
يدعوا إٔب كل ىذا احلزف. ٓب يعد بإمكاف الشاعر اإلفصاح عن حبو، كلكن 

 ُب باقي األبيات. دلاذا؟ اجلواب كرد
 ..كبعدي 

 ..أيا شارزادى النساءً 

 أنا عامله من دمشقى .. فقَته 
 ..رغيفي أغٌمسو بالدماءً 
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 ورم بسيطشع
 كأجرم بسيطه 

 ..كأؤمني باخلبز كاألكلياءً 

 ..كأحلم باحلٌب كاآلخرينٍ 

 ..كزكجو ٗتيطي ثقوبى ردائي

ـي على ركبيتَّ   كطفلو ينا
 كعصفور حقلو 
 كزىرًة ماًء..

اليت اتسمت بادلادية البحتة  يوجد ادلفارقة الكبَتة بُت الرغبات العظيمة
فالرجل القائل ىو العامل من دمشق للمرأة كحالة الرجل القائل ُب القصيدة، 

حياتو الفقَتة،  ككأنو يرثى ك يشكو عن شظف عيشو ك فقَت، رجل بسيط،
الذم  حيلم باحلب كغَته من الناس، ألف احلب بالنسبة لو يعٍت األمل كلكن ىو

كالتضاد بُت لفظ "شارزادى النساًء" ك"عامله من  .يستحق كل فرد أف يتمٌت بو
" يعكس التضاد  ُب مشاعر الشاعر، كلكن بوس  الباحث أف يفًتض أف دمشقى

ما يؤرؽ خاطر الرجل القائل ىو عدـ قدرتو على اإلدلاـ بالشعور الذم ينتابو، 
 فاو ُب حاجة إٔب اإلستجداء رلددان بياء ادلنادل كتعريف ما يريد كشلن يريد.

 ..أفكر باحلب كاآلخرينٍ 

 ..ألف احملبة مثل اذلواءً 

 ..يءألف احملبة مشسه تض

 ..على احلادلُتى كراء القصورً 
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 ..على الكادحُتى 

 ..على األشقياءً 

 كمن ديلكوفى سريرى حريرو 
 ..كمن ديلكوفى سريرى بيكاءً 

 ..تريدينى مثلى ٚتي  النساءً 

 ..تريدينى ثامنةى ادلعجزاتً 

 ..كليس لدمَّ 

 سول كربيائي..

 كالنكدكأخَتان، ىذا الرجل يفخر على حالتو كال يبدك منو أثر األسى 

ما يقدمو سول الكربياء. يكتشف الباحث ُب آخر القصيدة  رغم أف ليس لديو
كشلا جيعلو أف يذكر  سبق ىو رلرد فلسفة رجل بسيط كقناعتو، أف ٚتي  ما

سول كربيائي" كلكن ىذا البيت يعرب أيضا عن عدـ ..كليس لدمَّ " الكلمة
دلزيد من ىذا الذم ُب قدرة الرجل على كصف ما يريد، فكل ما يعرفو أنو يريد ا

يتسم باألشياء  أسٌت صفاتو يكاد يسمى احلب الصادؽ النقي الصاُب كال
ادلادية، كلو تكرر لفظ "أفكر باحلب كاآلخريٍن" لكٌن الرجل ال يفصح للقارئ 
بالتأكيد عما يريده. كسيوجد ما يثبت صحة ذلك ُب مضموف األبيات 

 .السابقة

 

 

 

 الخيال -2
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األديب فيو عناصر مثل اذلياكل ادلادية  الشعر ىو جزء من العمل
كالذىنية، ككلو كاف نتيجة تفكَت كشعور الشاعر مبدعة. كُب اختيار الشاعر 
للكلمات أك العبارت ُب شعره ديكن أف تؤدم إٔب التصور أك اخلياؿ، ألف 
اللغة اجملازية ىي اللغة اليت بشكل غَت مباشر باستخداـ رمز أك شخصية من 

. أم م  قوة اخلياؿ، كأف القارئ يشعر، كيسم ، ك يرل شيئا الكالـ )رلازم(
اخلياؿ أك التصور ُب الشعر ىو تصوير  الذم أعربو الشاعر. ك بعبارة أخرل،

أك تصني  الظركؼ، يتضمن حوؿ كيفية الشاعر ُب تقدًن اخلربات الداخلية 
يشعر، كيسم ، ك يرل، كيلمس، كحيدث  للقارئ ْتيث ديكن للقارئ كأنو

 التجربة الشعرية ُب نفسو من خالؿ القصيدة.ىذه 

ُب مستال تذكؽ الباحث جلمي  اخلياؿ ُب القصيدة دعو أف يقف 
للحظة أماـ عنواّنا "تريدين"، يبدك أف الشاعر على كشك أف يعًتؼ أف 
العنواف ينبئ ْتالة غاية العلم كالفام عما تريد ادلخاطبة. إف لفظ "تريدين" 

شكل عاـ، فأكؿ ما يزكر ذىن القارئ أنو على يرتبط م  ملكة اإلبداع ب
ُب ادلقط  األكؿ من  كشك كشف صورة من الرغبة األنثوية بوضوح كتفصيل،

 القصيدة، نكتشف ُب نظرة خاطفة إٔب ما يشَت الشاعر بقولو:

"تريدينى مثل ٚتي  النساء.." ُب مطل  القصيدة، يستخدـ نزار التشبيو 
علم أف الرغبة مشًتكة من ييده ٚتي  النساء، فبُت ما تريده حبيبتو كبُت ما تر 

قبل ٚتي  النساء بشكل عاـ. الرغبات كاحلاجات ٘تتأل بالطموحات الكبَتة، 
كقد كضح كل ذلك ُب استمرار القصيدة "كنوز سليماف.. كأحواض عطر.. 

" كدير ُب بالنا دعاء سليماف ادلكتوبة ُب القرآف ..كسرب إماء كأمشاط عاج..
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رىبِّ اٍغًفٍر ٕب كىىىٍب ٕب ميٍلكنا الى يػىٍنبىًغي أًلىحىدو ًمٍن بػىٍعًدم ًإنَّكى أىٍنتى  الكرًن )قىاؿى 
، كىو ما يؤكد بأف متطلبات ىذه احلبيبة تكاد تفوؽ الوصف 48(اٍلوىىَّابي 
عن طريق ادلساكاة بُت الرغبة ككنز سليماف، كقيل ُب الكثَت من  بتشبيااا

فت للنظر ككمية نفساا ليست قابلة احلكايات، أف لسليماف قصر رائ  ال
للقياس، ككاف القصر ذاتو مرصعة باألحجار الكردية، كىناؾ أيضا حدائق 
كبرؾ شللوءة بادلياه، ككثَتا ما يقاؿ ُب القصر على أم حاؿ إذا كاف ىناؾ 

فمن الواضح كيف يتم التعبَت عن صورة خياؿ الشاعر. تصوير  أيضا شالؿ.
براقة جدا كالفاخرة. كباإلضافة يذكر الشاعر أيضا شلثل ذلذا الشيء الذم ىو 

 .رلموعة متنوعة من السل  الفاخرة للملكة كاالمَتة ُب العصور القددية

يوضح الشاعر أف ىذه ادلرأة تريد الرجل الذم  ""تريدين مؤب..
كصورة من دكرة الرقيق سيظار شخص مطي  جدا  ينصرؼ كعبد أك مؤب،

. يفعل أم شيء كفق إرادة كأمر من سيدهلسيده. الشخص من شأّنا أف 

كالعبد ىو تسمية إىانة للبشرية كتعترب كأدىن حالة أك مانة، حىت انو ليس 
مثل الناس بشكل عاـ. الوالء، كاخلدمة، كالطاعة ادلطلقة ىي ادلواقف اليت 
تدـك للعبد. كيسمى العبد ىو كل من ليس لديو سيطرة كالتحكم ُب نفسو. 

يطر عليو م  قيود قوية، إف مصَت العبيد ال ديكن أف يس ىناؾ سيده الذم
يسبح بامسك كالببغاء.. يقوؿ: )أحبًك( عند الصباح.. ". سيده يعارض

يقوؿ: )أحبًك( عند ادلساء.."، اللوحة اإلستعارية ٚتيلة جدان، فالبىبىغاًء سيقلد 
سبيح كالت ما مسعو ُب ٚتي  األكقات بدكف التعب كاإلرىاؽ. دائما كيكرر شلاثلة
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باسم ادلرأة ىو عمل شلا يدؿ على احلركة ادلستمرة ادلتوالية، فالشاعر يرغمنا 
تريد أف ٘تدح دائما كتثٌت ُب كل مرة.  على ٗتيل ادلشاد، على أف ادلرأة

، الرجل أك القدـ ىو أسفل ك "يا شار زاد النساء.. كيغسل باخلمر رجليك"
ور عمال من أعماؿ اخلدمة أدىن أجزاء اجلسم البشرم، عندما كاف الشاعر يص

ككما  عن طريق غسل القدمُت م  اخلمر حيث أف اخلمر ىو شيء غالية،
عرفنا أف شخصية شارزاد ىي أمَتة ٚتيلة ك شخصية رئيسية ُب قصة ألف 

كىي كلاا عبارة على أنو يريد أف يشرح بأف ادلرأة تريد أف أطريت  ليلة كليلة،
 .كخدمت كأّنا أمَتة

كأطباؽى سلول.." إف  ..ـى السماًء.. كأطباؽى مىنٍّ "تريدينى مٍت صلو 
الشاعر يلفت إنتباىنا إٔب مرة أخرل إٔب اإلستعاره اخلاصة بأف يشَت إٔب مادة 

إذا قراءنا كدرسنا القرآف  فقط، ٙتينة جدا ك قد تكوف موجودة ُب ادلاضي
الكرًن سنجد من خالؿ قراءتنا كلمة من كسلول. ادلن كالسلول مها بعض من 

عم اليت منحاا اهلل سبحانو كتعأب لبٍت إسرائيل قـو موسى عليو السالـ. ادلن ن
طَت السماف. كذكر  ىو األطعمة احللوة مثل العسل، ُب حُت أف السلول ىو

سورة سلتلفة. على سبيل ادلثاؿ  ّمرات ُب  ّمن كسلول ُب القرآف يتكرر 
ـى كى  ا كيليوا    ٰ  أىنٍػزىٍلنىا عىلىٍيكيمي اٍلمىنَّ كىالسٍَّلوىلىو قوؿ تعأب: )كىظىلٍَّلنىا عىلىٍيكيمي اٍلغىمى
انيوا أىنٍػفيسىايٍم يىٍظًلميوفى(ٰ  ًمٍن طىيِّبىاًت مىا رىزىقػٍنىاكيٍم كىمىا ظىلىميونىا كىؿى  ًكٍن كى

49 .

ادلن كالسلول؟ ُب احلقيقة، إمنا أراد  كلكن ما كجو الشبو بُت رغبة ادلرأة ك
من رغبات ادلرأة ك قد أٌكد الشاعر ُب  زائدية الشاعر أف يقدـ صور خيالية
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 ..من شىنغىاىام احلريرى  ..تريدينى  ..باقي القصيدة "كخيٌفًُت من زىىر الكستناءً 
كمن أصفاافى جلودى الفراًء.." ٚتي  ىذه الطلبات ىي مبالغات رمساا الشاعر 
للتعبَت عن رغبات زلبوبتو ُب األشياء اليت يكاد ال يطيق أحدا على أف 

 .بل ال ديكن أف حيققاا يوفرىا،

 

 الفكرة -3

قراءة الباحث جلمي  الفكرة أك ادلعٌت ُب القصيدة دعو أف  ُب أكؿ
يقف للحظة أماـ عنواّنا "تريدين"، يبدك أف الشاعر على كشك أف يعًتؼ 
أف العنواف ينبئ ْتالة غاية العلم كالفام عما تريد ادلخاطبة. إف لفظ "تريدين" 

كل عاـ، فأكؿ ما يزكر ذىن القارئ أنو على يرتبط م  ملكة اإلبداع بش
كشك كشف صورة من الرغبة األنثوية بوضوح كتفصيل. تبدأ القصيدة بكلمة 
"تريدين" كيعرؼ مناا أف الشاعر استال قصيدتو بفعل كالفعل ُب اللغة عادة 

يسًتسل الشاعر فيقوؿ "تريدين مثل ٚتي   .يعرب أكثر عن باقي أجزاء الكالـ
بالتحديد نفام طبيعة ادلشكلة القائمة بُت الشاعر كزلبوبتو، النساء"، ىنا 

فاكذا ندرؾ بأف الشاعر ال جيد فرقان بُت ما تريده حبيبتو كبُت ما تريده ٚتي  
أضاؼ فياا الشاعر احتياجات زلبوبتو الحتياجات ٚتي  النساء  النساء.

، فجعل ادراؾ مدل سطحية ىذه احملبوبة، فاي ال تتمت  بشخصية مستقلة
 .كاحتياجات مستقلة، كلكناا فرد ُب قطي ، ال ٗتتلف كثَتان عن باقي النساء

 تيريدينى مثلى ٚتيً  النساًء..
 كنوزى سليمافى..
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 مثلى ٚتي  النساءً 
 كأحواض عطرو 
 كأمشاط عاجو 
 كسٍربى إماءً 
 تيريدينى مىٍؤب..

 ييسٌبح بامسك كالبىبىغاءً 
: )أحٌبًك( عند الصباحً   يقوؿي

: )أحبٌ   ًك( عند ادلساءً يقوؿي
 كيغسلي باخلمر رجلٍيًك..
 يا شارزادى النساًء..

كل االستعارات كالتشبياات لداللة على فكرة الشاعر، كلو أف 
اإلحساس زائف، دلا تنبو الشاعر إٔب ٕتنيد ىذا الكم من الكلمات كادلعاين 
ادلرتبطة بالتذلل، إف الوحدة الفكرية للقصيدة ىي من أكثر األساليب اليت 

ضفي التلقائية كالعفوية لشعر نزار. ٚتي  ىذه الطلبات ىي مبالغات قاـ ت
الشاعر ْتبكاا للتعبَت عن مدل ىوس كانشغاؿ زلبوبتو باألشياء ادلادية، كاليت 
ال يطيق أحدان على أف يوفرىا، كبعد ذلك يتكلم الشاعر بصيغة ادلتكلم كيقوؿ: 

بو حبيبتو يتطلب منو أف يكوف كلست نبيان من األنبياء، ىذا ىو رده، إف ما تطل
نيب ليقدر على ٖتقيق رغباهتا، فيشق البحر كيولد الضياء من احلجارة. منتاى 

 ادلفارقة صلدىا ىنا بُت ما تطلبو ىذه ادلرأة كبُت قدرات الشاعر.



51 

 

 

 كلستي أنا..
 سندبادى الفضاًء..

 ألحضر بابلى بُت يديكً 
ـى مصرو..  كأىرا
 كإيوافى كٍسرل
 عالءً  كليس لدٌم سراجي 

 آلتيًك بالشمًس فوؽى إناًء..

 كما تتمٌت.. ٚتي ي النساًء..

كاعًتاؼ الشاعر ىو مبالغة كتعميم فكرتو تنبئ باإلكتئاب، فلم يعد 
يرل ُب الدنيا شيئان تريد ىذه ادلرأة. إف حالة اإلكتئاب ىنا شديدة لدرجة أّنا 

ر بأنو ٓب يعد لو ٘تن  الشاعر من اإلفصاح كالتعبَت عن حبو، ككاف الشاعر يشع
احلق ُب اإلفصاح عن حبو، حىت جملرد تتخيل عن حباا. الشاعر يؤكد بأنو ال 
ديلك أم قول خارقة كال سحرية لتحقيق طلباهتا التعجيزية. يوجد ادلفارقة 
الكبَتة بُت الرغبات العظيمة اليت اتسمت بادلادية البحتة للمرأة كحالة الرجل 

 القائل ُب القصيدة.

 كبعدي..
 يا شارزادى النساًء..أ

 أنا عامله من دمشقى .. فقَته 
 رغيفي أغٌمسو بالدماًء..

 شعورم بسيط
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 كأجرم بسيطه 
 كأؤمني باخلبز كاألكلياًء..
 كأحلم باحلٌب كاآلخريٍن..
 كزكجو ٗتيطي ثقوبى ردائي..
ـي على ركبيتَّ   كطفلو ينا

 كعصفور حقلو 
 كزىرًة ماًء..

بسيط كقناعتو، فكل ما يعرفو أنو  إف ٚتي  ما سبق ىو رلرد فلسفة رجل
يريد ادلزيد من ىذا الذم ُب أسٌت صفاتو يكاد يسمى احلب الصادؽ النقي 
الصاُب كال يتسم باألشياء ادلادية. كسيوجد ما يثبت صحة ذلك ُب مضموف 
األبيات السابقة. فالشاعر قد تقمص دكر العامل من دمشق فقَت، رجل بسيط 

ب كغَته من الناس، ألف احلب بالنسبة لو يعٍت بكل معٌت الكلمة، حيلم باحل
كىو يريد أف يظار بأف احلب احلقيقي ٓب يطلب  األمل، ألف احملبة مثل اذلواء.

 أم شيء ك ال حيتاج أب ادلواد أك يتعلق باحلاالت ادلعينة.

 

 األسلوب -4

القصيدة ٔتعانياا كعواطفاا كصورىا، نتاج متوازف للقول األدبية جاء ُب 
ميزة بالرقة كالسالسة، كبالتعبَت احلي كادلتنوع، فمن ٚتلة إنشائية إٔب صياغة مت

أخرل خربية حيث االنسياب كالعذكبة، كمن أسلوب التوكيد  إٔب أسلوب 
تكرار كمن كالـ تكثر فيو احملسنات البديعية كالصور البيانية من مثل التشبيو 
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ـ الكثَت من الركنق كاالستعارة كالكناية كالطباؽ كغَته شلا يضفي على الكال
 .بعيدا عن التكلف

تقنيات التعبَت ُب شعر نزار قباين ىو موضوع إلضاءة ٕتربة إنسانية 
٘تثلت ُب الشاعر الكبَت نزار قباين نستطي  أف نطلق علياا الشعرية النزارية، 

إف الفكرة األساسية اليت أراد  تلك الشعرية اليت كلدت ٕتربة متميزة كلغة متفردة.
نزار قباين خيتلف عن األمنوذج الشعرم  طرحاا ىي أف أسلوب شعرالباحث 

 احلديث الذم صاغو نزار قباين، ذلك الشاعر الذم قرأ –العريب األصيل 

القدًن كفامو كىضمو ٍب ضمنو ُب معطيات احلضارة العربية احلديثة، لينتج 
 كاجلغرافياأمنودجا شعريا عربيا بقلبو كعقلو كهبذا يكوف أكثر فلسفة من التاريخ 

 .من فلك اخلصوصية العربية أب كعي الشاعر بكينونة األنساف العريب كأمتداده

استطاع نزار قباين أف خيط إٕتاىا جديدا، جلمالية الكالـ العرب كذلك 
من خالؿ أسلوبو ادلتميز كمن خالؿ ادلوضوعات اليت عاجلاا ككيفية أستثماره 

ث العريب احلديث ككضعو ىذا كذلك للموركث العريب القدًن كصياغتو ُب ادلور 
ُب إطار موسيقي عريب تنفعل فيو النفس العربية، فال غرابة أف صلد أف أغلب 
ادللحنُت العرب قد أقبلوا على شعره, كأف صلد أف أغلب ادلطربُت العرب قد غنوا 

يطرح قضية مامة جدا تتلخص ُب أف القارئ الذم  نزار اف شعر ذلك الشعر.
م  الذم يطرب لغناء شعره سيشعر بأنو يتحدث عن شخص يقرأ شعره كالسا

 .ىذا الشعر الذم يتميز بادلسحة اجلمالية ادلتألقة كالما كغناء

بعد ما قاـ الباحث بتحليل قصيدة "تريدين" لنزار قباين، كجد بعض 
 شليزات أسلوب لو، مناا:
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 ادليل إٔب التكرار ُب ادلعاين كاأللفاظ -٠

إحصاء احلقوؿ الداللية من خالؿ إعتمد الباحث ىنا على فكرة 
كما ذلذه ادلفرادت من نشاط ُب تكوين معجمو، . أكثر ادلفردات تكرارا

كقد كجد الباحث أف مفردات نزار متنوعة مستمدة من مفردات احلياة 
 اليومية اليت تنم عن ثقافة الشاعر. كىي كما ُب مقط  القصيدة التالية:

 مثل ٚتي  النساءتريدينى 

 فكنوز سليما
 مثل ٚتي  النساء
 كأحواض عطر
 كأمشاط عاج

 كسرب إماء

 تريدين مؤب . .
 يسبح بامسك كالببغاء

 عند الصباح )أحبًك(:  يقوؿ
 عند ادلساء )أحبًك(:  يقوؿ

 كيغسل باحلمر رجليك 
 يا شار زاد النساء

استعماؿ األلفاظ البسيطة ادلوحية تشعَت الكلمات كٖتويل مفردات احلياة  -٠
 فردات مشعة شعريااليومية إٔب م
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فنزار قباين ُب شعره جعل اللغة العربية البسيطة كاليومية لغة مشعة 
كمتألقة دالليا كلغويا، كهبذا يكوف الرجل قد أدخل ما ىو ُب الًتاث 
الشفوم بكل سياستو كإسًتاتيجية ُب الًتاث األديب بكل أساليبو كطرائقو 

ر قباين فتبعث على االرتياح قصيدة "تريدين" لنزا الكتابية. أما األلفاظ ُب
كتدؿ على حسن االنتقاء، كىي سلتارة للفن نفسو، اجلرس كاإليقاع 
متوافراف كيًتكاف أثرا ُب نفس السام ، كٓتاصة عند اإلحساس بالوزف 
الفخم ادلختار كالقافية اللينة ادلمدكدة. لقد أجاد الشاعر ٖتقيق التآلف بُت 

كصورة .كبرع ُب الصياغة  سلتلف عناصر األدب كمن فكرة كعاطفة
كادلالءمة بشكل طبيعي كعفوم يشف عن ذكؽ رفي  كفام كتعمق 

 كىي كما ُب مقط  القصيدة التالية: كإحاطة باللغة اليت أتقناا.
 كاألكلياء . . باحلبزكأكمن 

 كاآلخرين . .  كأحلم باحلب
 . . ردائي ثقوب ٗتيط كزكج

 ركبيت على يناـ كطفل
 حقل عصفورك

 . . كزىرة ماء

 باحلب كاآلخرين . . أفكر
 . . تضيء مشسألف احملبة 

بُت التصوير احلسي كادلعنوم، فاو يكثر من  تنوع أساليب التصوير -١
 .التشبياات كاإلستعارات ادلكنية
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أعطى نزار قباين األلواف اجلديدة جلمالية الكالـ العرب كذلك من 
نوم كمن خالؿ خالؿ أساليب التصوير ادلتميزة بُت التصوير احلسي كادلع

ادلوضوعات اليت عاجلاا ككيفية استعماؿ التشبياات كاإلستعارات الرائعة ُب 
 كىي كما ُب مقط  القصيدة التالية: ىذه القصيدة.

 شار زاد النساءيا 

 تريدين مثل ٚتي  النساء
 صلـو السماءتريدين مٍت 

 . . منكأطباؽ 

 . . سلولكأطباؽ 

 كلست نبيا من األنبياء
 لقي عصامأل

 . . فينشق ْتر

 قصر الغمائمكيولد بُت 

 كالتارخيي كالديٍت إعتماد الرموز كتنويعو بُت األسطورم -٢

من خالؿ نظرة الشاعر للحب كاجلماؿ كاحلياة، قد توصل الباحث 
الرموز كتنويعو بُت األسطورم كالتارخيي  إٔب أف نزار استطاع أف جيم 

ة أستثماره للموركث كالديٍت، كمن خالؿ ادلوضوعات اليت عاجلاا ككيفي
العريب القدًن كصياغتو ُب ادلورث العريب احلديث ككضعو ىذا كذلك ُب 
إطار موسيقي عريب تنفعل فيو النفس الصغَتة اليت أساساا الكوف 
الشعرم، إنو شاعر األمور البسيطة كالشئوف الصغَتة اليت ٘تثل عنده قضاياه 
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اجلماؿ. كىي كما ُب الكربل، فاو شاعر احلب كفيو جيد احلياة كيعشق 
 مقط  القصيدة التالية:

 تريدينى مثل ٚتي  النساء
 كنوز سليماف

. . 

 النساء شار زاديا 
 تريدين مٍت صلـو السماء

 . . منكأطباؽ 

 . . سلولكأطباؽ 

. . 

 من األنبياء نبياكلست 
 لقي عصامأل

 فينشق ْتر . .
. . 

 الرشيدبالط 

 . .كسرمكإيواف  

 . . كليوبًتايا  

 نا ..كلست أ
 الفضاء .. سندباد
 بُت يديك بابلألحضر 
 ..أىراـ مصر ك 
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 سراج عالءكليس لدل 

 آلتيك بالشمس فوؽ إناء ..

 

 

 

 

 نزار قبانيالرسالة في قصيدة "تريدين" ل .ه 

رغبة ُب شيء، كىذا ما تسمى رغبات  إنسافكمن ادلعركؼ أف لكل 
ذه الرغبات شخصية. ُب احلقيقة، جيوز لكل بشر أف حيقق كل رغباتو ما دامت ى

اآلف كثَت من  كلكن ما ظار. ال تتعارض م  احلدكد ادلعقولة ك القدرة البشرية
احلدكد  ك ىم خيرجوف قق ٚتي  رغباهتمٖتالناس الذين يسعوف كجياىدكف ُب 

لذلك ُب اإلسالـ نعرؼ أف ىناؾ أمر . ادلعقولة بل ىم يتجاكزكف قدراهتم البشرية
أف يكوف قادرا على التحكم ك  كل فرددلكافحة الرغبات الشخصية، ك جيب ل

ادلراقبة ُب الرغبات الشخصية كىذه ال يقصد أف يقتل اذلوس الذم جيعلو ٓب يعد 
 لديو الرغبة ُب أم شيء.

ُب حالؿ ٖتليل الباحث لقصيدة "تريدين"، قد استنبط الباحث الرسالة أك 
يظار بأف  األمانة اليت طرحاا الشاعر، إف صح اإلفًتاض كاف الشاعر يريد أف

احلب احلقيقي ٓب يطلب أم شيء ك ال حيتاج أب ادلواد أك يتعلق باحلاالت ادلعينة. 
كالعالقة بُت احلب ك الرغبات، فاإلنساف يشعر باالرتياح عندما حيصل على ما 
يريد، كيفرح عندما ٖتقق أمنياتو ك رغباتو، كيكتئب عندما ال تسَت األمور كفقا 

 كثَت من النساء يتمنُت قضية احلب. ُب نظرة الشاعر، السيما ُب ادلنشودة، خلطتو
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الرجل ادلثإب الذم يقدر أف يأٌب ٔتا يردف،  كيليب على احتياجات كرغباهتن. اذا  
الرجل يستطي  ٖتقيق ذلك كلاا، فيمكن أف يطلق عليو لقب الرجل ادلثإب.  كاف

مركر الوقت.ألف  ُب ك كلاا تبدك سالة ُب بدايتاا، كلكناا من الصعب القياـ هبا
الرغبات اإلنساين ال حدكد ذلا. كادلرأة تريد شيئا فشيئا، ال ّناية ذلا، بل يزداد 

كبالنسبة للرجل تلبية رغبات ادلرأة اليت حيباا ىو كاجب كمعٌت احلياة لو، . كيزداد
 نفسو عندما ديكن ٖتقيق رغباهتا، خصوصا إذا ٕتاكز ما تريد. كإنو يشعر بوجود

ح أف ُب عالقة احلب يتطلب كجود عملية األخذ كالعطاء. أنو من الصحي
جيب أف يكوف ىناؾ من يعطى كمن يأخذ. عندما تكوف القيمة ليست متوازنة، 

كىذا من سبب اّنيار العالقة. عند مناقشة . سيظار عدـ الرضا من قبل أحدمها
ك أف احلب، فعالقة احلب لن تنجح اذا كانت أحد الطرفُت فيو ال يريد أف يتعلم 

 يفام الطرؼ األخرل، جيب أف يكوف ىناؾ التوازف بيناما.

يفام معٌت احلب ُب نظرة بعض النساء، ُب بعض األحياف  ينبغي للرجل أف
تريد النساء أف ٗتترب جراءة الرجل ُب رفض ما طلبتو منو، لًتل قيمة شخصيتو. إذا  

أك اإلغواء  خيض  عندما صدرت لو األنُت جلمي  ارادهتا، أك الرجل يطي  كاف
كتستمر لالستفادة . فالنساء على الفور سيعتقدف بأّنا نقطة ضعف للرجل مناا،

ك  .من الرجل إٔب أقصى حد شلكن حىت جيف، إلنو يدؿ على ساولة قيادة الرجل
 يسال قيادتو كتأثره لفًتة أطوؿ، فإنو سيخفض درجة الرجل ُب عينياا. كلما كاف

متعبا، اّنا سوؼ  ف تقف ّتانبو. كعندما كانتتريد أ ك ال هبا، سيكثر مللاا بو
 .تبحث عن الرجل الذم ىو أكثر ٖتديا منو
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ما احلل ذلذه ادلشكلة؟ قد أشار الشاعر ُب قصيدتو السابقة أف لكل رجل ك 
أف جيرؤ على قوؿ "ال"، كعليو أف يأكد ٔتا يقوؿ، كال تعطي رد فعل أك أم 

 يطي  لرغبة النساء ال يعطي ك ال كىو يعٍت،". ال"يقوؿ  التعابَت ذلا. فقط أف

 يتأكد من أّنا تشارؾ أيضا. ك أف من إطاعتاا، فينبغي أف دائما، كإذا كاف البد

جيرؤ على إلغائاا أك الرحيل مناا إذا ما تضر أكثر شلا تنف . كىذا يدؿ على أف 
يستحيي إلظاار حالتو ك  رجل يصعب التغلب عليو. كللرجل أيضا أف ال يًتدد أك

 أماـ ادلرأة. منصبو

جيب على الرجل أف يغَت نظرتو بأف الرجل جيب أف خيض  دائما. جيوز 
اخلضوع كالطاعة ذلا ُب بعض األكقات، كلكن جعلاا ٔتثابة ىدية بالنسبة ذلا ألّنا 
ٖتسن ُب معاملتاا معو. رٔتا أنو ال ديكن القياـ بو ُب أكؿ مرة، كلكن إذا كاف 

لو. كاألىم من ذلك، اّنا سوؼ تعتقد أنو أكثر حازما ستحًتمو ادلرأة كلن تقلل 
 مثَت كجاذبية من قبل، كٓب ترغب أف تستبعد عنو.

احلب ىو الطبيعة البشرية. احلب ىو أيضا كاحد من كماؿ اخللق اليت 
كىباا اهلل لإلنساف. أنعم اهلل على قلب اإلنساف م  مشاعر احلب على أشياء  

فاذا احلب ديكن أف . أة كعكسااكثَتة. ككاف كاحد مناا ىو حب رجل للمر 
القيم احلسنة. كبالعكس، فإف احلب ديكن أف  يكوف نعمة إذا يظار كفقا إلطار

إضافة  تسيطر علياا الشاوة. جيلب الناس إٔب حافة عار عندما ألقت جملرد متعة ك
إٔب ذلك، احلب احلقيقي القوم ىو كاحد من الطاقة اليت ديكن أف تدًن العالقة 

 على أفضل، بالطب  ُب ىذه احلالة ديكننا فقط زلاكلة للعثوررأة. بُت رجل كام

 أنانية.    أفضل كفقا للدين، كليس كفقا لرغبات
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 الفصل الرابع

 االختتام
 

 الخالصة . أ

بعد ما قاـ الباحث بتحليل قصيدة "تريدين" لنزار قباين من خالؿ النظرية 
 البنيوية، فظار مناا بعض النتائج، كىي:

ُب قصيدة "تريدين" لنزار قباين ىي على تفصيل ما يلي:  الداخليةالعناصر  -٠
، ألنو ٓب طلبات ادلرأةالشاعر يشعر باإلكتئاب كيعاتب  األكؿ ىو العاطفة،

اخلياؿ، كاف  يعد يرل ُب الدنيا كل الرغبات اليت تريدىا ىذه ادلرأة. كالثاين
 بادلادات ُب القصيدة يكثر إٔب استعماؿ اإلستعارات كالتشبياات الشاعر

ك قد تكوف موجودة ُب  كالدين كالتاريخ األسطورةاليت تتعلق ب الثمينة جدا
ات ىي مبالغات رمساا الشاعر للتعبَت عن فقط، ٚتي  ىذه الطلب ادلاضي

رغبات زلبوبتو ُب األشياء اليت يكاد ال يطيق أحدا على أف يوفرىا، بل ال 
الشاعر على غاية العلم كالفام يعرب ك ك الثالث الفكرة، ف .ديكن أف حيققاا

يشرح ٚتي  الطلبات ىي على مدل ىوس كانشغاؿ ادلرأة باألشياء ادلادية. 
شليزات أسلوب نزار قباين، مناا: ادليل إٔب التكرار ُب وب، كالراي  األسل

ادلعاين كاأللفاظ، ك استعماؿ األلفاظ البسيطة ادلوحية تشعَت الكلمات 
كٖتويل مفردات احلياة اليومية إٔب مفردات مشعة شعريا، ك تنوع أساليب 
التصوير بُت التصوير احلسي كادلعنوم، فاو يكثر من التشبياات 

كالتارخيي  ت ادلكنية، ك إعتماد الرموز كتنويعو بُت األسطورمكاإلستعارا
 .كالديٍت
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"تريدين" لنزار قباين ىو كاف الشاعر يريد أف يؤكد أنو من  ُب قصيدة رسالةكال -٠
الصحيح أف ُب عالقة احلب يتطلب كجود عملية األخذ كالعطاء كلكن جيب 

ك لكل رجل أف جيرؤ على قوؿ "ال"، كىو  .أف يكوف ىناؾ التوازف بيناما
يعٍت، ال يعطي ك ال يطي  لرغبة النساء دائما، جيب على الرجل أف يغَت نظرتو 
بأف الرجل جيب أف خيض  للنساء. جيوز اخلضوع كالطاعة ذلا ُب بعض 
األكقات، كلكن جعلاا ٔتثابة ىدية بالنسبة ذلا ألّنا ٖتسن ُب معاملتاا معو.  

 .ف ال يًتدد أك يستحيي إلظاار حالتو ك منصبو أماـ ادلرأةكللرجل أيضا أ
  

 االقتراحات . ب
اعًتؼ الباحث أٌف ىذا البحث اجلامعي ليس كامال ُب مضمونو أك كتابتو. 
كلعل ُب ىذا البحث حيتاج إٔب اإلقًتاحات كالنقدات لتكميلو، ك أرجو إٔب ٚتي  

احلاضر خاصة ُب  قسم اللغة  القارئُت أف يواصلوا ىذا ادلعلومات اللغويٌة َب زمن
العربٌية كأدهبا َب أم سنة ك مرحلة لكي يكوف نافعا ك يستطي  ىذا ْتث اجلامعي 
أف يكوف من أحد الوسلية لبناء احلضارة كالثقافة اإلسالمٌية خاصة لدقة معرفة اللغة 

 ُب ىذه اجلامعة احملبوبة.
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