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 ديواٌ تفاصيل أخسى للناء أمنوذجا ظاٍسة العدول عيد الشاعس ضلطاٌ الطبَاٌ

 ملخص: 

ايا الرئيسية، الدرس المغوي والنقد فقمت بدراسة ىذه تعد قضية العدوؿ مف القض
الظاىرة في ديواف " تفاصيؿ أخرى لمماء " لمشاعر سمطاف السبياف، أشرت إلى العدوؿ 
بنوعيو التركيبي والداللي، مستدلة عمى ذلؾ مف نصوص الشاعر في ىذا الديواف، فأما 

رت عمى االستعارة والكناية ثـ التركيبي: فالتقديـ والفصؿ والحذؼ وأما الداللي، فاقتص
 خمصت إلى بعض نتائج البحث في نيايتو. 

 
Abstract: 

Deviation is considered an important issue in linguistics and criticism. 

Therefore, I studies this phenomenon in “Other Details about Water,” a 

collection of poems by Sultan Al-Sabhan. I referred to the two types of 

deviation: syntactic deviation and semantic deviation with examples from 

collection of poems. Syntactic deviation includes fronting, discontinuity and 

ellipsis. As for semantic deviation, I focused on metaphor and metonymy. 

The study concludes with some of the findings I have reached. 
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 :املكدمة
ىذه محاولة لموقوؼ عمى ظاىرة العدوؿ، بوصفو معيارا يميز المغة الشعرية 
عف غيرىا، والتي تسعى بتسخير كؿ طاقاتيا التركيبية لتحقيؽ ما يرجوه الشعر مف 

 تأثير وجماؿ.
 الدزاضات الطابكة :

لتناوؿ ىذه الظاىرة في  ،وال شؾ في سبؽ الكثير مف الدراسات السابقة المتوافقة
 ساحة الشعر؛ منيا:

 -"قصيدة عجائب قاف الجديدة أنموذجا " ،/ االنزياح في شعر سميح قاسـ ٔ
 (ٔ)دراسة أسموبية .

 (ٕ)" رائية األمير عبد القادر نموذجا ".،/ االنزياح في الشعر الصوفيٕ
 (ٖ)" المعمقات أنموذجا". ،/ االنزياح في الشعر الجاىميٖ

 املشكلة :

فيؿ كاف  ،لظواىر الميمة في الدرس البالغي والنقديظاىرة العدوؿ تعد مف ا
 ليا صدى في ديواف الشاعر؟ 

ىذا الديواف يعد نموذجا مف النماذج الشعرية السعودية فيؿ وفؽ الشاعر في 
 توظيؼ ىذه الظاىرة ؟ 

مف النظرة األولى وجد أف الشاعر وظؼ ىذه الظاىرة فيؿ كاف مستوعبا 
 ألبعادىا الفنية؟ 

 األٍداف :

 عالجة العدوؿ ضمف القضايا التالية : م
المستوى التركيبي ففي أساليب ثالثة لعميا األظير في الديواف، وىي : أسموب  -

 الحذؼ.و  ،والفصؿ ،التقديـ
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مخيصا ألىـ ثـ تكوف الخاتمة ت ،المستوى الداللي المتمثؿ في االستعارة والكناية -
 . نتائج البحث والتوصية

ات المنتقاة مف الديواف تحمؿ شاىديف وأكثر وأشير ىنا أف بعض المقطوع  
 تقؼ عمى شاىد أو اثنيف . -في الغالب  -إال أف الدراسة  ،لمعدوؿ

إال  ،وأشير ىنا أف بعض المقطوعات المنتقاة مف الديواف تحمؿ شاىديف وأكثر لمعدوؿ 
 تقؼ عمى شاىد أو اثنيف. -في الغالب  -أف الدراسة 

 امليَجية : 

ىذه الدراسة سيقوـ عمى المنيج األسموبي الذي يعنى  عمما أف منيجي في
 .بالنظر لمظاىرة وما فييا مف عدوؿ

 اخلالصة : 

ف كاف العدوؿ في  إف الشاعر وظؼ العدوؿ التركيبي في ديوانو باعتداؿ، وا 
االعتراض كثيرا موازنة بعدوؿ الحذؼ والتقديـ، إال أنو لـ يخرج عما يقتضيو المعنى 

 ويناسب السياؽ.

 وصيات :الت

يتضح أف مفيوـ العدوؿ مف المفاىيـ النقدية والمغوية الذائعة عند الدارسيف 
 ويعد ظاىرة نقدية تستحؽ النظر والتطبيؽ عند الشاعر .

يعنى  ،فيضـ محوريف ،أما التمييد ،وقد قسـ البحث إلى تمييد ومبحثيف وخاتمة
اآلخر بالتعريؼ  يويعن ،االصطالحيو  أوليما بمصطمح العدوؿ في المعجـ المغوي

ثـ يأتي المبحث األوؿ ليقؼ عمى العدوؿ التركيبي في الديواف في  ،بالشاعر وديوانو
ثـ يكوف المبحث الثاني  ،والحذؼ ،الفصؿو  ،وذلؾ في أساليب التقديـ ،أساليب ثالثة

ثـ تكوف الخاتمة تمخيصا  ،الكنايةو  وقوفا عمى العدوؿ الداللي المتمثؿ في االستعارة
  .ئج البحثألىـ نتا
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 التنَيد:

 العدول يف اللغة:

والثاني االصطالحي لدى أىؿ  ،الشؾ أف لكؿ مصطمح داللتيف أوليما لغوي
ولفظة  ،الفف ومف ثـ فإف الداللة االصطالحية قد ال تخرج عف الداللة المغوية وجذرىا

ف الداللة فم ،وكذا لدى البالغيف والنقاد ،العدوؿ مف األلفاظ المتداولة في المعجـ العربي
الطريؽ و  ،المغوية أجد لفظة عدؿ وعدلتو وعدؿ عنو يعدؿ عدوال وعادو إليو عدوال رجع

 (ٗ)ماؿ ...." .

البالغيوف فمعؿ أىـ تعريؼ يمكف أف يكوف ظاىر و  وأما في اصطالح النقاد
عميو عبدالقاىر الجرجاني حيف قاؿ " اعمـ أف الكالـ  الداللة عمى المراد ما نص

الحسف فيو إلى المفظ وقسـ يعزى ذلؾ فيو و  : قسـ تعزى المزيةقسميفالفصيح ينقسـ 
وكؿ  ،والتمثيؿ الكائف عمى حد االستعارة ،واالستعارة ،: الكنايةفالقسـ األوؿ ،إلى النظـ
 (٘)مجاز واتساع وعدوؿ بالمفظ عف الظاىر ".  ،عمى الجممة ،ما كاف فيو

مثؿ ىذه الضرورات  ارتكب وكالـ ابف جني ىنا ".... فمتى رأت الشاعر قد
 النقديو  وانخراؽ األصوؿ بيا ولكونو شائعا في تراث العرب المغوي ،عمى قبحيا

البالغي بشكؿ مقارب لما يراد منيا ... وقد ساؽ مصطفى السعدي شواىد في كتابو و 
 (ٙ)...".الخ العدوؿ أسموب تراثي في نقد الشعر

ت توازيو تربو عمى أربعيف وقد تحاور المصطمح عند المحدثيف عدة مصطمحا
 ،انكسار النمط ،العصياف ،الشناعة ،خرؽ السنف مصطمحا منيا التحاور االنتياؾ.

غير ذلؾ مما ترقى عنو لغة النقد فاستبعد عمى أيدي كثير مف  ،الجنوفو  ،االنحناء
 (ٚ).االنزياح ،العدوؿ ،وما بقي منيا واشتير فثالثة ىي : االنحراؼ ،أصحابو

االنزياح أضحى شائعا أيضا عند الدراسيف المحدثيف الذي يعني  ولعؿ مصطمح
لغرض قصد  ،أو ىو خروج عف المعيار ،أو ما يقتضيو الظاىر ،الخروج عف المألوؼ
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 لكنو يخدـ النص بصورة أو بأخرى بدرجات متفاوتة. ،إليو المتكمـ أو جاء عفو الخاطر

ثيف عمموا الظاىرة ىذه حيف حدولكني آثرت ىذا المصطمح " العدوؿ " لكوف بعض الم
 ،: إنو " مجاوزة السنف المألوؼ بيف الناس في محاوراتيـ وضروب معامالتيـقاؿ

وتطرب السامع وبيا يصير نصا أدبيا "  ،في القوؿ تمتع القارئ ،لتحقيؽ سمة جمالية
بة إلى الغائبة في القرآف العدوؿ مف الغائبة إلى المخاطبة ومف المخاط ،مف أيف
 .(ٛ)الكريـ

 :وعيواىُ  (ٜ) التعسيف بالشاعس
حاصؿ عمى درجة  ،ـٜ٘ٚٔشاعر سعودي مف مواليد  ،سمطاف السبياف

أقاـ العديد  ،الدكتوراه مف المعيد العالمي في جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية
 ،تونس ،مف األمسيات الشعرية في المممكة العربية السعودية وفي كؿ مف مصر

 ،يكاد يضيء ،: تفاصيؿ أخرى لمماءلو ثالثة دواويف ،األردفو  المغرب، ،الجزائر
 .الديواف الصوتي : أغنية الوردو 

 املبحح األول : العدول الرتكييب:

وما جرد نظرية النظـ إال بناء عمى  ،يعد التركيب أساسا ميما في عممية الكالـ
وضع الذي اعمـ أنو ليس النظـ إال أف تضع كالمؾ ال ،ذلؾ حيف قاؿ عبدالقاىر:

وتعرؼ منيجو التي نيجت فال تزيغ  ،يقتضيو عمـ النحو وتعمؿ عمى قوانينو وأصولو
عمييا ... فمست بواجد شيئا يرجع صوابو إف كاف صوابا وخطؤه إف كاف خطأ إلى 

 .(ٓٔ)النظـ .." 

عمى أف العدوؿ عف ىذا التركيب في داخؿ المغة وفي سياقيا المقرر مف لدف 
بؿ ىو ميزة يمتاز بيا قائميا ولذلؾ نجد مف يقوؿ عف ىذه الظاىرة  عممائيا ال يعد عيبا

وفائدتيا " إف المغة العربية عمى الضد مف سائر لغات األمـ لما يتولد فييا مرة بعد 
أخرى وأف المولد ليا قرائح الشعراء الذيف ىـ أمراء الكالـ بالضرورات التي تمر بيا في 

 ،المعاني الكثيرة في بيوت ضيقة المساحة المضايؽ التي يدفعوف إلييا عند حصر
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 واإلقواء الذي يمحقيـ عند إقامة القوافي التي ال عبر ليـ ..لما يدخموف مف الحذؼ
 (ٔٔ)الزيادة .." و 

 ،إف الوقوؼ عمى العدوؿ في المستوى التركيبي ليو سبٌح في فضاء النحو
بسوف : " نادرًا ما يقوؿ جاك ،(ٕٔ)ذو طاقة ُمَشْعِرنة -عمى حد قوؿ جاف كوىف  -وىو

أو  ،التركيبية لمغةو  تعّرؼ النقاد عمى المنابع الشعرية المستترة في البنية الصرفية
كما أف عمماء المغة كادوا  ،أي نحو الشعر ،منتوجو األدبيو  باختصار عمى شعر النحو

أما الُكتاب فعمى العكس مف ذلؾ تمكنوا في الغالب مف أف يستخمصوا  ،ييممونيا نيائيا
 : (ٖٔ)نيا فوائد جمة "م

ولو ذىبت لتممس جماليات العدوؿ في ىذا الديواف أللفيتو يتمثؿ في ثالثة 
 :مظاىر

 : ي ىذا الديواف ويمكف اإلشارة إلىوىو األكثر حضورا ف أ/ الرتكييب :

 عدوؿ التقديـ. -ٔ

 .عدوؿ التركيب -ٕ

 .عدوؿ الحذؼ -ٖ

 أوال : عدول التكديه :

بمكاف في التركيب والبد أف يكوف لغاية مقصودة تعد ظاىرة التقديـ مف األىمية 
كما أشار إلى ذلؾ عبدالقاىر الجرجاني بقولو " إنما يكوف تقديـ الشيء عمى الشيء 

 (ٗٔ)إذا كاف ذلؾ التقديـ قد كاف لموجب أوجب أف يقدـ ىذا ويؤخر ذلؾ "  ،نسقا وترتيبا
 ،عًرا يروقؾ مسمعووقد أكد عبد القاىر ذلؾ في موضع آخر بقولو "وال تزاؿ ترى ش

 ،أف ُقدِّـ فيو شيءٌ  ،ثـ تنظر فتجد سبب أف راقؾ ولطؼ عندؾ ،ويمطؼ لديؾ موقعو
ؿ المفظ عف مكاف إلى مكاف "  . (٘ٔ)وُحوِّ
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 ،إذا فالعدوؿ يقوـ عمى مخالفة عناصر التركيب ترتيبيا األصمي في السياؽ
 ،موصوؼ عمى صفتوالو  ،المفعوؿ عمى فعمييماو  فيقدـ ما مف شأنو التأخير كالفاعؿ

 الخبر عمى المبتدأ وىكذا .و 

مف ذلؾ قوؿ السبياف مف  ،وكؿ ذلؾ لعمؿ ومسوغات تنكشؼ بالتأمؿ والنظر
 -اف، ينظميا الشاعر في وصؼ أبيووىي أوؿ قصائد الديو  ،ظؿ وال صوت () قصيدة

 ، يقوؿ :-بعد رحيمو 

 لـ تسمع الػ ))ىاِت(( يوما وىي كاممة 

 ))ىات (( تبتدر قبؿ انتياء حروؼ الػ 

 قصيدة أنت لـ تنبت عمى شفة 

  (ٙٔ)لو قاليا شاعر غيري ستنكسر

عمى ( قبؿ انتياء حروؼ اليات) فتقديـ الجممة في محؿ نصب مفعوؿ بو
تساؤالت تعضد التشويؽ الذي أحدثو الشطر و  يحدث تشويقا في النفس( تبتدر) الفعؿ
داللة مكثفة عمى كـر ىذا ( ؿ )تبتدرفيأتي الفع( لـ تسمع اليات يوما وىي كاممة) األوؿ
لتشبو ظرفية الحاؿ التي أصبحت ديدف ىذا الكريـ وكأنا بو ( وىذه الظرفية )قبؿ ،الوالد
 .وكرما وتمبية ...... الخ( األخر قبؿ كؿ شيء) يقوؿ

 ومف ذلؾ قولو في قصيدة " انتياء " أولى بيـ ثـ أولى 
 أف يضيع سدى 

 ذاؾ السراب الذي خره تعبوا 

فينا كاف التقديـ ألمر جمالي فإف المقصود التركيز عمى ضياع الجيد ومف ثـ 
ثـ انظر كيؼ  ،فارتباط الفعؿ بالمفعوؿ حتـ وجوده تاليا لمفعؿ ومف ثـ تقدـ عمى الفاعؿ

كونو سرابا تحوؿ في البداية ذلؾ الضياع إلى شيء مبيـ ثـ أتى الفاعؿ فراده إبياما ل
 .فزاد مف جماليات النص
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 يه اخلرب :تكد

 .ل " للماء أسئلة أخرى قد انتشرتوفي القصيدة نفسها أجده يقو

وفي ظني أف الشاعر لجأ  "فعوؿ عمى الفاعؿ " إشكاليا السحبكيؼ تقدـ الم
لذلؾ لسبؾ القافية رغـ أف القصيدة مف شعر التفعيمة إذ ىي مالزمة لمقصيدة في كثير 

ا الجماؿ لمالءمتيا لمماء في بداية ثـ كيؼ تحولت السحب إلى ىذ مف المواطف ىنا،
 الجممة وتضادىا مع الرمؿ في السطر الثاني . 

قصيدة( عمى المبتدأ )أنت( تقديـ أما في قولو )قصيدة أنت( فتقديـ لمخبر )
 ،واختزاؿ وصفو بما كاف وذكر في أثناء القصيدة ،يقصد بو التمويح بقدر ىذا الوالد

 . اختالؼو  دة( بؿ وتنكيره بما يحماله مف تفرديؤكد ىذا المعنى اختيار الوصؼ )قصي

 ومف ذلؾ قولو :

 يرميو إحساف الظنوف بمأزؽ 

    ىوف عميؾ فمست أوؿ صادؽ 

وال شؾ  ،فانظر كيؼ أصبح الضمير في الفعؿ يرميو مفعوال مقدما عمى الفاعؿ
تفى أف ذلؾ مما زاد التركيب سبكا، وارتباط السطريف ببعضيما ارتباطا الزما إذ لو اك

لنفي في لست أوؿ بالسطر األوؿ فكاف ما يعدو أف يكوف كأي جممة خبرية ولكاف ا
قعو مف ، لذا تـ الكالـ بالسطر الثاني الذي أتى الضمير في مو صادؽ " بال معنى

إف التقديـ قد يكوف ويصدؽ فيو ما قالو ابف األثير " ،اإلحساف واإلحساس الجمالي
ذا أخر المقدـ  ،يكوف نظمو ال يحسف إال بالتقديـ وذلؾ أف ،لغرض مراعاة نظـ الكالـ وا 

 (ٚٔ)ذىب ذلؾ الحسف وىذا الوجو أبمغ وأوكد " 

مموحا بما حصؿ في داخمو مف أثر ىذا ( تسابيح الفقد) وأتى الشاعر في
 يقوؿ :  ،الرحيؿ
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 ساٍر، 

 ويحمؿ في أجفانو أرقو 

 وعينؾ الميمة الممتدة القمقة 

 سافرتيا ..

 زعني والتفات اليأس يف

 فكمما ذبت شوقا مد لي عنقو 

 وعدت كالبدو

 ال غيـ يضاحكيـ 

  (ٛٔ)كبودىـ مف ظما األسفار محترقة 

عمى ( في أجفانو) المجرورو  ويكمف العدوؿ في تقديـ متعمؽ الفعؿ الجار
يحمؿ أرقو في أجفانو(، وعند محاولة تممس ما يريده و األصؿ )و  أرقو(،) المفعوؿ

والذي يظير في  ،ر مف استحضار العدوؿ الداللي البيف ىناالشاعر بعدولو ذاؾ ال مف
مف ثقؿ ( يحمؿ) مع ما يمشي بو الفعؿ ،تصوير الجفف بحقيبة تجمع وتحمؿ بؿ وتواري

تتكبدىا األجفاف واختيار األجفاف ىنا لو داللة معنى إذ أف األرؽ يظير عمى  ،وشدة
ة دفع لما فاؽ مقدرتو إنيا صرخة الشاعر، محاول ،األجفاف أكثر مف أي شيء آخر

نياؾ الجسد. ا  ستجمب ما يتبعو مف شتات الفكر، و وطاقتو مف أرؽ ي  جياد الروح، وا 

 يقوؿ : ( ومف العدوؿ في الػ )مفتتح

 يارب لطفؾ كف لي واكفني ىمي 

 فقاربي اآلف في دوامة اليـ 

 معي الوسيمة أني مذ مضت قدمي 
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 (ٜٔ)لى أميما كنت أترؾ إحساني إ

 عمى المبتدأ( ـ الظرفية المكانية في محؿ رفع خبر )معيفالعدوؿ بتقدي
ظاىر إنيا فرحة مناجي خطاء يتشبث بعمؿ  ،في إظيار الفرح الممزوج بالثقة( الوسيمة)

وال شؾ أف ما استمذ بو وابتيجت بو األسارير جرى عمى  ،صالح ىو عند اإللو عظيـ
 .ت باألوزارفكأنو محاولة نجاة لفظية لروح قد أثقم ،المساف ابتداءً 

 ومع ذلؾ فإف النص يظير فيو الجانب الخطابي العاطفي أكثر مف كونو 
 .اا شعريً نصً 

 في المالمح عز النفس تنتصرو  : بالباب ناقة حزن ومن التقديم قوه

المجرور في و  فقد أتى التقديـ في ىذا المقطع في موضعيف إذ قدـ الجار
مشتؽ مف البيئة البدوية إذ الناقة تحس  ": " ناقة حزنيوفي ظني أف قولو ،السطريف

بالفقد كثيرا ويدعـ ذلؾ ما ذكره في بداية المقطع " بدوف يروف " عمى أف الجممة التالية 
 . تجمد ولذلؾ ختميا بقولو " تنتصر"في المالمح عز النفس الحياة بيا نوع مف الو "

  (ٕٓ)ومف ذلؾ في قصيدة وفي المرة األخيرة 

 في المرة األخيرة ..

 كنت احتماال مفعما لوردة مقطوعة مف آخر السريرة 

 كنت اندىاشا رائعا لفكرة مثيرة .. 

في الوقت نفسو تكررت ست مرات في و  ،اتخذت ىذه الجممة عنوانا لمقصيدة
ثـ  ،وما توحي بو مف أثر نفسي ،مما يدؿ عمى إصرار الشاعر عمييا ،بداية المقاطع

وكيؼ تحوؿ المبتدأ إلى الزمة مكررة واتخذ  ،تقديـالمجرور الـز الو  إف الخبر ىنا الجار
 . ركبت بقية األسطر لتتناسب مع ذلؾقافية لمجممة و 

 



 
  

 م0202( أبريل 87العدد ) 66

 

 ديواٌ تفاصيل أخسى للناء أمنوذجا ظاٍسة العدول عيد الشاعس ضلطاٌ الطبَاٌ

 ثاىيا : عدول االعرتاض :

 -وبمسوغاتو  -وىو مما اىتـ بو  ،وأقصد بو الفصؿ بجمؿ اعتراضية
في جميع قصائد  -كثرة ممحوظة  -الوصؿ وقد كثر و  البالغيوف في باب الفصؿ

 : ( غصة الشوؽ) مف ذلؾ قولو مف قصيدتو ،الديواف

ـُ الوصؿِ   خات

 باىٌت في يميني 

 (ٕٔ)لـ يزينو مف لقائؾ ُفص  

( بشبو الجممة( يزينو) فالفصؿ بيف الفعؿ عدوؿ ( مف لقائؾ) وفاعمو )ُفص 
ولؾ أف تضع ىذا البوح العميؽ يجاور  ،(المقاء) لقصر ىذه الزينة وىذا الجماؿ في

(، )تفاصيؿ الماء ىناؾ في أثناء الديواف، كوصؼ الحب بالروح فيأوصافا ُبعثرت ىنا و 
وتبعات  ،فالحب ،(غرؽ في قصيدة )إلى قمبو بال عودةالو  ووصؼ شعور الفقد باالختناؽ

اكتفاء  ،تتميـ وزينة ،ىي أساس وكماليات ،االستجابة ىي بالنسبة لمشاعر كؿ شيء
بؿ زيادة  ، محؿ ليا مف اإلعرابلكنيا ليست بزيادة ال ،لكنيا ليست بزيادة ،وزيادة

وكأف الجممة أتت في  ،، أو تكتفيلييا في خمجات حبيب ال تكاد تيدأتتصاعد الحاجة إ
فرغـ الداللة الرمزية لمخاتـ التي  ،نياية الكالـ لبياف الحالة الشعورية التي تمبست بو

  .إال أنو ما كاف ليكوف ولـ يعد يحمؿ تمؾ الداللة ،أوضحيا لفظة وصؿ

وىي في د. محمد ديريو بمناسبة صدور  -( إلى قمبو بال عودة) ومف قصيدة
 يقوؿ:  ،كتابو األوؿ

 ُأىيؿ الشوؽ في وجو الذواري 

 وأغرؽ حيف أشرؽ بانتظاري 

 النفوس إذا استرابت و  أعاتب
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 (ٕٕ)بيا قمؽ الشراع عمى الصواري

 ،)بانتظاري (متعمقو شبو الجممة و ( أغرؽ) الفصؿ بيف الفعؿ ويكمف العدوؿ في
وىو عدوؿ ثري في داللتو عمى تصاعد ألـ ( وذلؾ بالظرفية الزمانية )حيف أشرؽ

فآالـ  ،فالشاعر أراد بعدولو دفع ما قد يتوىمو المتمقي مف طوؿ فترة االنتظار ،االنتظار
وقميمو كاٍؼ لتوقؼ الحياة كما أف بضع قطرات قد  ،الشاعر تتوالى بمجرد بدء االنتظار

إف ىذا العدوؿ التركيبي في مساندتو لعدوؿ الصورة لبرىاف  ،ا حاؿ الشرؽتقتؿ صاحبي
 .العكس صحيحو  ،مؤكد في كوف ما قؿ كثير في دنيا العاطفة

إكثار الشاعر مف نداء  ،ولعؿ ما يمحظو المتمقي سريعا في زاوية عدوؿ الفصؿ
 كمثؿ قولو مف قصيدة )خائف عربي( :  ،المحبوبة وأوصافيا

 الذائبات ىنا  تبسمت يا فديت

 في طوؽ جمر شيي 

 (ٖٕ)حؼ بالتعب 

 ومف )غصة الشوؽ(:

 ليس لمصبر يا حياتي سبيؿ 

 عامؿ الشوؽ 

 (ٕٗ)في الحنايا أخص  

 : ( ومف )فوضى اليندسة

 تدريف يا دنيا العبير ؟ 

 قصائدي 

 مذ عشت فييا 
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 (ٕ٘)لـ تزؿ متغطرسة

في  -الذائبات، ال تخرج  يا فديت ،يا دنيا العبير ،فعدوؿ إلى النداء : يا حياتي
مف  ،تبوح بما شاع في مثؿ ىذه الساحة ،عف كونيا مالطفة حينا وتمذذا أخرى -كثير 

 وانفصالو في أغنى لحظة الشكوى إلى عالـ المحبوبة المالؾ. ،استمذاذ المحب لمعذاب

 ثالجا : عدول احلرف :

عبر ما  ،البوح وتجسيده شريكا في ،وتكمف قيمة ىذا العدوؿ في إيجابية المتمقي
حتى إذا ما تيسر التتميـ  ،يثيره مف تساؤالت فمحاولة إعماؿ لسد ثغرات السطر الشعري
قاؿ عنو عبدالقاىر " ىو  ،في الذىف انكشؼ المسوغ تأكيدا أو تعظيما أو غير ذلؾ

فإنؾ ترى بو تراؾ الذكر  ،باب دقيؽ المسمؾ لطيؼ المأخذ عجيب األمر شبيو بالسحر
ذا لـ  ،والصمت عف اإلفادة أزيد لإلفادة ،أفصح مف الذكر وتجدؾ أنطؽ ما تكوف بيانا وا 

 :(مف ذلؾ قولو في الػ )مفتتح ،تبف " وىذا ما نجده في بعض قصائد السبياف

 يارب لطفؾ كف لي واكفني ىمي 

 فقاربي اآلف في دوامة اليـ 

حذؼ لمفعؿ ( يارب لطفؾ) ففي قولو ،وىذا مما درج مف عدوؿ في الدعاء
ف تجاوزنا تبرير الحذؼ ىنا بوضوحو( أسألؾ لطفؾ) ديرهتق فسنجعؿ مف التعطش  ،وا 

والتي يستحضر فييا المرء كؿ ذنب  -فكأف في ساعة المناجاة تمؾ  ،لممطموب سبباً 
 الطمب المرجو. و  إسقاط لكؿ حرؼ عدا المنادى العظيـ -وحاجة وأمؿ 

 وتقديره ،فماثؿ في حذؼ المفعوؿ بو( كف لي) أما عدوؿ الحذؼ في قولو
. وظاىر أف الحذؼ أو غير ذلؾ مما يحذؼ طمعا في تحققو بالعموـ( أو أنسا ،سندا)

ومف ثـ لجأ الشاعر  ىنا ألسباب تركيبية وربما أف المقصود لتخفيؼ طوؿ الجممة
  .لمشاعر أف يتجو لممدعو بما يريد كاف ىدفا ،لإليجاز ثـ إف بداية الجممة بالدعاء
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 يقوؿ : ( غصة شوؽ) ومف قصيدة
 ذابت الشمس في المدى 

 وىي قرص 
 لـ تقؿ ..

 إف رحمة البدء نقص 
 ىا أنا لمجدار ألقيت ظمي 

 (ٕٙ)جعبتي ظنوف وخرص  ،منيكا

وىو عدوؿ حذؼ عمى ( ويكمف العدوؿ في التركيب )جعبتي ظنوف وخرص
رة الظنوف واألكاذيب وىنا يحقؽ الحذؼ داللة سيط( في جعبتي) تقديره ،مستوى الحرؼ

وىذا ال يتأنى  ،حتى تحولت مف كونيا جزءا منو إلى معادؿ لو ،عمى ىذه الجعبة
( تنكير كثرة ) الظنوفو( الخرص) يؤيد ذلؾ تنكير ،وال شؾ( بحضور الحرؼ )في

 . واستفاضة
 يقوؿ :  ،ومف عدوؿ حذؼ مف مقطوعة سبقت

 أىيؿ الشوؽ في وجو الذواري 

 ظاري وأغرؽ حيف أشرؽ بانت

 النفوس إذا استرابت و  أعاتب

 بيا قمؽ الشراع عمى الصواري 

 ،وذلؾ بحذؼ المفعوؿ بو الضمير( النفوسو  أعاتب) ويكمف العدوؿ في قولو
وىو حذؼ يجسد الغضب مف المعاتب عبر إسقاطو مف زوايا البوح ( أعاتبيـ) :يرهوتقد

أف يجسدوا في ىيئة مفعوؿ مف  -وأقسى  -أو لنقؿ ىـ أكثر  ،وىذا كثير دارج ،المفظي
 كأجسادىـ !  -ىا ىنا  -ظاىر أو ضمير ف فاستتروا 
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في قصيدة " أودعتؾ اهلل " كيؼ حذؼ  ،وانظر إلى ىذه الضمائر المستترة
وكيؼ أتى فعال  ،الفاعؿ قصدا لمتركيب ولكوف إعادتو بمفظو يتنافى مع االختصار

وكأف لفظة "  ،عف مقصد الشاعر وكأف إعادتو بمفظة يخرج ،ثـ تاله بالمضارع ،األمر
 . ركة متسارعة حدت بالشاعر إلى ذلؾالنبض " في النص وما تدؿ عميو مف ح

 يا أييا النبض 

 جدؼ بحار دمي 

 عش في أسئمة 

 (ٕٚ)تستحضر الكمدا 

 املبحح الجاىي : العدول الداللي :

 ةلييمنة ىذا النوع مف العدوؿ عمى مستوى القصيد ،وىو مبحث حؽ لو التقديـ
 ،أو التركيب ،المباشرة لمكممةو  يقصد بو العدوؿ عف الداللة الحقيقيةو  ،الديواف عامةو 

ظاىر وقد أشار إلى ذلؾ ،لمسوغات تختمؼ مف سياؽ إلى آخر ،إلى دالالت أخرى أمؽ
ابف قتيبة في تأويؿ مشكؿ القراف حيف قاؿ :" العرب المجازات في الكالـ ومعناىا طرؽ 

القصد بمفظ الخصوص المعنى و  الكناية ...و  التمثيؿو  الستعارةففييا ا ،القوؿ ومأخذه
 .(ٕٛ)لمعمـو " 

ومف الطبيعي أف يستخدـ المبدع ذلؾ بؿ ال يكاد شاعر يخرج عف لما لو مف 
أىمية في إيالء النص حتى يقترب مف الشعرية ومف ىنا سماه عبد القاىر )معنى 

ذلؾ المعنى إلى معنى  ضي بؾثـ يف ،أف تعقؿ مف المفظ معنى: "وىو( المعنى
إلى المعنى  ،، ووصفو جاف كوىف بأنو: "انتقاؿ مف المعنى المفيومي(ٜٕ)آخر"

وفيما  ،الكنايةو  ،: االستعارةما يتمثؿ بو ىذا المستوى العدوليومف أبرز  ،(ٖٓ)"االنفعالي
 يمي بعضا مف شواىدىما :
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 :( االضتعازة) أوال : العدول اجملاشي

لماليا مف تأثير  ،مزية عالية في النص الشعري وظاىر أف ىذا الموطف ذا
انفعالي لذلؾ يقوؿ الرافعي:" يحتاؿ بيا عمى اختصار الطريؽ في آداء المعاني إلى 

لقاء ىذه المعاني في سمو ينمو ويسمو ينزؿ في فخامة وروعة إف بناء ىذه  ،النفس وا 
 المجازو  قية بالتشبيوالمغة قائـ عمى تأليؼ أسرار المعاني وترجمتيا لمنفس ترجمة موسي

وىذا يتجاوز المعنى المعجمي ذو داللة ظاىرة في التأثير  ،(ٖٔ)االستعارة " و  الكنايةو 
كونو قائما عمى استبداؿ داللة حقيقية  ،(ٕٖ)جاف كوىف بالعدوؿ االستبدالي مثمما قاؿ

ومف شواىده  ،(ٖٖ)بأخرى مجازية ويحتفي بو احتفاء حتى يجعمو المنبع األساسي لمشعر
 : (مفتتح) وؿ السبياف في الػق

 يارب لطفؾ كف لي واكفني ىمي 

 فقاربي اآلف في دوامة اليـ 

 معي الوسيمة أني مذ مضت قدمي 

 ما كنت أترؾ إحساني إلى أمي 

ة ( وىو يعدؿ بيا عف الداللقاربي) فقد استخدـ الشاعر في ساحة مناجاتو لفظة
 ويستعير كذلؾ ،حياة الشاعر / نفسو () إلى داللة مجازية( المركب) المباشرة المعروفة

ومسوغ  ،(الدنيا) لمداللة عمى( اليـ) الػو  ،الفتف / الذنوب () لمداللة عمى( الدوامة)
فحياة المرء  ،والمعدوؿ بو ،العدوؿ متمثؿ في ىذه المشابية الواضحة بيف العدوؿ عنو

( لما )سفينةمف ( قارب) واختيار الشاعر لفظة ،كقارب صغير يمضي في ىذه الدنيا
ال زالت  -أي حياة المرء  -الحاجة، وىي و  يتحمى في األولى مف دالالت الضعؼ

وظاىر ما تكوف طبيعتيا  ،والمعبر عنيا بالدوامة ،اليموـ المتتابعةو  تخوض في الفتف
/ الخطايا تبتمع أنسو فيذه اليموـ ،شدتيا فابتالعيا ما يقرب منياو  مف سرعة األمواج

ليأخذنا  ،دوف غيره( اليـ) وانظر كذلؾ كيؼ وظؼ لفظ ،يو وتضيؽتشتد عم ،وراحتو



 
  

 م0202( أبريل 87العدد ) 66

 

 ديواٌ تفاصيل أخسى للناء أمنوذجا ظاٍسة العدول عيد الشاعس ضلطاٌ الطبَاٌ

مف خوؼ وقمؽ وتساؤالت عف  ،إلى ما اختمجتو نفس أـ موسى وىي تقذفو في اليـ
 مصير فمذة الكبد وقرة العيف. 

 ومف )انسجاـ( يقوؿ : 

 قؼ فما عادت تواتينا السبيؿ 

 أسمع اآلف عواء المستحيؿ 

 إننا اآلف انسجاـ رائع 

 (ٖٗ)فراؽ واشتياؽ ورحيؿ  مف

 لمقػػػػػاء المكنػػػػػى عنػػػػػو بالػػػػػػوتعػػػػػذر ا ،والشػػػػػاعر ىنػػػػػا فػػػػػي معػػػػػرض شػػػػػكوى الفقػػػػػد
 إلػػػى تشخيصػػػو بػػػػ( المحػػػاؿ تحققػػػو) والػػػذي ينػػػزاح بػػػو عػػػف داللتػػػو المباشػػػرة ،()المسػػػتحيؿ

ىػي  ،االفتػراسو  ورمػز لممراوغػة ،القػوةو  رمػز لمشػجاعة -كمػا عػرؼ  -الذئب و  ،()الذئب
التػػي ال تفتػػأ تػػراوغ القمػػب المػػتعطش فيطػػوؿ انتظػػاره عمػػى  ،قػػاءذاتيػػا صػػفات لحظػػات الم

 . الحيمولةو  ثـ ال تخجؿ مف افتراس فرحتو عبر التعذر ،أمؿ

 يقوؿ :  ،طفمة الالء () وعدوؿ مجازي آخر في

 منذ اصطفاؾ نخيؿ قمبي ..

 لـ يذؽ غير الظما الثجاج يسكب مف دالئؾ .. 

 حتى اشتعمت مف الجفاؼ ..

 لبييج ..وأينع الجرح ا

 وأورؽ الحزف النضير ..

 (ٖ٘)وصرت أعتصر السنيف عمى مواسـ مف بالئؾ ..

عف ( نخيؿ) منيا خروجو بمفظة ،فقد عدؿ الشاعر في مواطف عدة مما سبؽ
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/ إلى قطع الوصؿ( الظمأ) ثـ خروجو بػ ،العاطفة / الشعور() داللتيا الحقيقية إلى داللة
العاطفة الحاجة و  ووجو المشابو بيف النخيؿ ،االىتماـ وغير ذلؾ مما يحيا بو المحب

فمما حـر فؤاد الشاعر مف الوصؿ المرجو  ،ويثمر ،ويحيا ،ليستمر ،إلى السقيا في كؿ
 ظمئ فتحولت زواياه إلى حزف وجراح وجدت سقياىا لتنضج . 

مف داللة  ،اشتعمت() ويعضد ىذيف العدوليف الخروج عف بناء الفاعؿ مف قولو
إف  ،ىذه العاطفة المعبر عنيا بالنخيؿ ،وعميو فيذا الكياف ،نو )نارا (عمى كو ( )البشرية

إنو  ،ال ،الثمرة فتسقط فحسبو  وليس جفافا يمحؽ الغصف فيذبؿ ،لـ تظفر بالسقيا جفت
 ويمتد ليمحؽ كؿ ما يتصؿ بيذا الكياف فكرا وروحا وجسدا .  ،جفاؼ ينتشر بسرعة

  يقوؿ : ،إلى قمبو بال عودة () ومف قصيدتو

 نبيؿ لو سألت النجـ يوما 

 (ٖٙ)لقاؿ بكؿ فخر ذاؾ جاري 

جيرة ) ليخرج مف المفيـو المباشر المحاؿ ،فقد عدؿ الشاعر في قولو )جاري (
 وغيرىا. ،النفعو  التميزو  إلى داللة مجازية تتمثؿ في صفات الرفعة( الممدوح لمنجـ

 ثاىيا : العدول الكيائي :

ف  ،اللة عمى ما تتضمنو مف عدوؿولعؿ استحضار حد الكناية كاؼ لمد وا 
المجاز و  كانت تختمؼ عف عدوؿ االستعارة في حمؿ المفظة المكنى بيا لداللتي الحقيقة

فال يذكره  ،يقوؿ عبدالقاىر في تعريفيا : "أف يريد المتكمـ إثبات معنى مف المعاني ،معا
الوجود فيومئ  بالمفظ الموضوع لو في المغة ولكف يجيء إلى معنى ىو تاليو وردفو في
فيعدؿ المتكمـ  ،بو ويجعمو دليال عميو " والعدوؿ يأتي مف جية كونيا أبمغ مف التصريح

 إلييا بناء عمى ذلؾ .

 : يقوؿ( خائف عربي) ومف شواىدىا قوؿ السبياف في قصيدتو
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 يا لمضحى كيؼ تنسينا حكايتو 

 مواجع الميؿ مف ىـ 

 ومف تعب 

.... 

ف لـ تظفري بيد  ي يكفيؾ حبي وا 

 أما عممت بأني :

 (ٖٚ)"خائف عربي !!" 

الراحة و  إلى داللة النعمة / السعة( حكايات الضحى) فقد عدؿ الشاعر بػ
 البؤسو  الصراعو  إلى دالالت االحتالؿ( )مواجع الميؿػ في مقابؿ عدولو ب ،والطمأنينة

 وال أىـبؿ يمبسيما عد ،ولـ يكتؼ بذلؾ ،ال زالتو  الفقد التي عايشتيا القدس في األمسو 
الذي  ،إلى داللة الخذالف -المستفيـ عنو تعجبا  -( النسياف) بخروجو بمفظة ،أعمؽو 

جرح ينزؼ في  ،إنو وجع مكثؼ ،وأرضا مقدسة ،أخوة ،يمارسو العربي تجاه فمسطيف
 ،بؿ في وصوؿ الجسد إلى مرحمة الالشعور ،وليس العجب مف ىذا النزؼ ،فؤاد األمة

 ليخرجنا مف وىـ الحب المكتفى بو . -دوف الجيد  -والذي قد يوقظ ولو بقميؿ 

 :يقوؿ ،والتي يخاطب فييا ذاتو( ويعدؿ الشاعر في قصيدتو )ىوف عميؾ

 ال تسأؿ الميؿ المسافر كـ بقي 

 ىوف عميؾ 

 (ٖٛ)فمست أوؿ مف شقي

 ،إذ يخرج بو الشاعر إلى داللة األمؿ( ويمثؿ العدوؿ الكنائي في )سؤاؿ الميؿ
لست ) (، وعدوؿ آخر في قولوسو يتوقع )زواؿ الميؿ : المعاناةيزؿ يمار  والفأؿ الذي لـ
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يخرج بيا إلى داللة االستسالـ لذلؾ األلـ الدائـ ف والمعاناة الباقية ولكنو ( أوؿ مف شقي
 ،المتصبر بمف يتفوؽ ىما وبؤساو  المتمبس بالرضا ،ذلؾ النوع المحمود مف االستسالـ

 . في حياتو ضي قدماوالذي يدفع بصاحبو لمم

 يقوؿ :  ،وماذا بعد () ومف قصيدتو

 أريد ...

 وال أريد ...

 وصوت نار 

 (ٜٖ)وغيـ ما أغره  ،بأفكاري

ليخرج مف ىذا الطمب إلى داللة ( أريد وال أريد) ويعدؿ الشاعر في قولو
وىو ىنا في شأف إجابة داع  ،الحيمولة دوف اتخاذ الصوابو  ،التوترو  االضطراب

ويؤيد ذلؾ عدولو الداللي اآلخر عف الداللة الحقيقية  ،التعالي لكسر طوؽ ،الحنيف
وآخر عف الداللة  ،إلى تمالؾ النفس وصوف عزتيا عف وصؿ ال يكوف( لػ)صوت النار

 . االرتواء بالمقاءو  ،إلى األنس بالوصؿ( الحقيقية لػ) الغيـ

 يقوؿ :  ،شرفة اليأس () ومف قصيدة

 فجذوة مف حنيف منؾ 

 تدفئو 

 مف صدود عنؾ  وجمرة
 تعدمو 

فجذوة الحنيف وجمرة الصدود، كنايتاف عف القميؿ، وىو ما أشرنا إليو في 
 ،معرض الوقوؼ عمى إحدى شواىد العدوؿ التركيبي، إنو القميؿ الييف في دنيا العاطفة

 حياة أو فناة. ،ما يجعؿ مف زوايا المحب جنانا أو جحيما
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 يقوؿ: ( ظؿ وال صوت) ومف قصيدة

 الفقد  ما أبرد

 وما  ،في جوؼ الصغار

 (ٓٗ)أمر ليؿ التنائي بعد ما كبروا 

ليخرج مف  ،والشاعر ىنا إذ يقابؿ فؤاد الصغير بالكبير في تحمؿ الفقد ومعاناتو
 . : التمنيمقابمتو تمؾ إلى داللتيف: أوليما

فيتجرع  ،فيو يتمنى لو كاف حيف ىذا الفقد صغيرا ال يعقؿ عظـ ىذا الحدث
وفجيعة الرحيؿ التي تشتعؿ في  ،وثقؿ التصبر ،خرى : كشؼ مدى المعاناةواأل، مرارتو
فال يرى إلى المحاؿ  ،إنيا صرخة متألـ يتطمع إلى ما قد يخفؼ عنو ما يجد ،أركانو

 وتخدره الحموى.  ،يسميو المعبو  ،المتمثؿ في قمب طفؿ يتممكو النوـ

ح كيؼ تعامؿ وبناء عمى ما سبؽ مف ظاىرة العدوؿ في شعر السبياف، يتض
 ،الحؽ أف شعر الشاعر يحتاج إلى معاودة نظرو  ،وأثرىا الفني في شعره ،الشاعر معيا

 لبياف ىذه الظاىرة وغيرىا في شعره .

 ،نشوة التصوير –ومنذ المحظات األولى  –إف المتمقي لديواف السبياف تأخذه 
قبؿ  -طويال أو –والتي تحوجو إلى الوقوؼ قميال  ،وعمؽ الداللة ،وحالوة المشيد
لكف ما إف يمضي تمقيو لمديواف حتى  ،إلى السطر التالي - وفكره –صرؼ عينيو 

وىذا مما يمكف دفعو بتمخيص كؿ لغة  ،ويختفي وىج المفاجأة ،تذوب تمؾ الحالوة
 عدا أف كثيرا مما ورد مف العدوؿ الداللي ىو مما ألؼ ،المبالغةو  شعرية مف ثقؿ القصد

 إلى معنى التفرد( )ديرة النجـػ الخروج بو  ،إلى داللة المعاناة( ؿ)المي عرؼ كالعدوؿ بػو 
 . عمو المكانةو 
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 اخلامتة: 

تناولت الدراسة ظاىرة العدوؿ التركيبي في ديواف " تفاصيؿ أخرى لمماء " 
الكشؼ عما و  في محاولة إلبراز مواطف مف شعريتو المكثفة ،لمشاعر سمطاف السبياف

 تستحؽ الوقوؼ .و  دعي النظرانطوت عميو مف جماليات تست

 اليتائج :

ف عدؿ بالفصؿ  -أما عدوؿ الشاعر التركيبي فقد وظؼ في ديوانو باعتداؿ، وا 
كثيرا مقارنة بعدوؿ الحذؼ والتقديـ، إال أنيا لـ تخرج عما يقتضيو المعنى ويناسب 

 السياؽ.

ضورا فقد حضر الديواف ح –ممثؿ في االستعارة والكناية  –أما العدوؿ الداللي 
 يتجاوز لفت النظر حتى أوشؾ أف يتجسد في كؿ سطر

ستوى فني عمى مستوى جيمو أعطى صورة عف الشعر السعودي وما وصؿ إليو مف م
 . المعاصر

 التوصيات :

يتضح أف مفيوـ العدوؿ مف المفاىيـ النقدية والمغوية الذائعة عند الدارسيف 
 عر .ويعد ظاىرة نقدية تستحؽ النظر والتطبيؽ عند الشا
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 اهلوامش

 

ؼ :د. محمد اليادي بوطارف، ـ(، إعداد : وىيبة فوغالي، إشرأٖٕٓ_  ٕٕٔٓرسالة ماجستير، ) (ٔ)
 الجزائر : جامعة أكمي محند أولحاج البويرة الجزائر .

: جامعة الجزائر ـ( إعداد : سميـ سعداني، إشراؼ: أ. د محمد موساوي،ٕٓٔٓرسالة الماجستير، ) (ٕ)
 قاصدي مرياح ورقمة .

: أ.د أحمد عمي  ـ( إعداد : مازف أكثـ سميماف، إشراؼٜٕٓٓىػ _ ٜٕٗٔرسالة الماجستير، ) (ٖ)
 محمد، جامعة البعث .

  لساف العرب جػ صػ مادة عدؿ (ٗ)
، القاىرة، مطبعة المدني، جدة ٖ: محمود شاكر، طتحقيؽ دالئؿ اإلعجاز عبدالقاىر الجرجاني، (٘)

 ( ٖٓٗ_ ٜٕٗ/ ٔـ / )ٕٜٜٔىػ _ ٖٔٗٔ:دار المدني، 
  ٕٔمنشأة المعارؼ اإلسكندرية ص (ٙ)
( واالنزياح وتعدد المصطمح، أحمد محمد ٚٚٔ) لرؤية والتطبيؽ، مرجع سابؽ،ينظر األسموبية ا (ٚ)

ويس، مجمة عالـ الفكر، تصدر عف : المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، المجمد 
  ( .ٜ٘، ٛ٘ـ/، )ٜٜٚٔ، العدد الثالث، يناير / مارس ٕ٘

 .ة العمميةالعراقية المجالت األكاديمي (ٛ)
ثنيف : االوقت الدخوؿ https://cutt.us/T nfNx موقع دار مدارؾ لمنشر،ينظر:  (ٜ)

 ٗٓ:ٜىػ الساعة : ٖٛٗٔ/٘/ٖٕ
 تحقيؽ عبدالحميد ىنداوي . دار الكتب العممية بيروت .  ٓٙدالئؿ اإلعجاز صػ (ٓٔ)
 ـ . ٕٜٜٔطمس دار صادر بيروت  تحقيؽ محمد أسعد ٓٓٔالتنبيو عند حدوث التصحيؼ ص (ٔٔ)
، المغرب : دار ٔينظر : بنية المغة الشعرية،جاف كوىف، ترجمة : محمد الولي،ومحمد العمري،ط (ٕٔ)

 ( .٘ٚٔـ، )ٜٙٛٔتوبقاؿ لمنشر، 
 .R.Jakobson. Essais. P( ٕٗٗالمرجع السابؽ، وكذا الصفحة، نقال عف ) (ٖٔ)
 ٜٕٙص دالئؿ اإلعجاز، مصدر سابؽ، (ٗٔ)
  (ٔٓٙ/ ٔدالئؿ اإلعجاز، مصدر سابؽ، ) (٘ٔ)

 (16) https://ssabhan.wordpress.com 
 

https://cutt.us/T%20nfNx
https://ssabhan.wordpress.com/
https://ssabhan.wordpress.com/
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المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيؽ محمد محي الديف عبد ىػ(. ٖٚٙبف األثير. ) (ٚٔ)
 . ٗٔٔ/ صػٕجبيروت: المكتبة العصرية . الحميد .

 ونة الشاعر مرجع سابؽ مد (ٛٔ)
 مدونة الشاعر مرجع سابؽ (ٜٔ)
 مدونة الشاعر مرجع سابؽ  (ٕٓ)
 مدونة الشاعر مرجع سابؽ  (ٕٔ)
 مدونة الشاعر مرجع سابؽ  (ٕٕ)
 مدونة الشاعر مرجع سابؽ  (ٖٕ)
 مدونة الشاعر مرجع سابؽ (ٕٗ)
 مدونة الشاعر مرجع سابؽ  (ٕ٘)
  مدونة الشاعر مرجع سابؽ (ٕٙ)
 مدونة الشاعر مرجع سابؽ (ٕٚ)
تأويؿ مشكؿ القراف عبداهلل بف مسمـ بف قتيبة تحقيؽ السيد أحمد صفي، دار إحياء الكتب العربية  (ٕٛ)

 ٘ٔصػ
  .( ٖٕٙ/ ٔ) دالئؿ اإلعجاز، مصدر سابؽ، (ٜٕ)
 ( .ٕ٘ٓمرجع سابؽ، ) بنية المغة الشعرية، (ٖٓ)
 / دار الكتاب العربي بيروت ٕٔ٘/ صٕتاريخ آداب العرب مصطفى صادؽ الرافعي، ج (ٖٔ)
 ( . ٕ٘ٓ) المرجع السابؽ، (ٕٖ)
  ( .ٓٚٔالمرجع السابؽ، ) (ٖٖ) 
 مدونة الشاعر مرجع سابؽ (ٖٗ)
 مدونة الشاعر مرجع سابؽ  (ٖ٘)
 مدونة الشاعر مرجع سابؽ  (ٖٙ)
 مدونة الشاعر مرجع سابؽ  (ٖٚ)
 مدونة الشاعر مرجع سابؽ  (ٖٛ)
 مدونة الشاعر مرجع سابؽ  (ٜٖ)
 مدونة الشاعر مرجع سابؽ (ٓٗ)
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 قائنة املصادز واملساجع

http://cutt.us/TnfNx( .ٖٔٗٛ تـ اال-ىػ .)سترداد مف موقع دار مدارؾ لمنشر. 

المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيؽ محمد محي الديف عبد ىػ(. ٖٚٙابف األثير. )
 بيروت: المكتبة العصرية . الحميد .

دار  .تحقيؽ عبدالسالـ محمد ىاروف معجـ مقاييس المغة،ىػ(. ٜٜٖٔ -ٜٜٚٔابف فارس. )
 .الفكر

 بيروت: دار صادر. .ٖلساف العرب طىػ(. ٗٔٗٔابف منظور. )

الكويت:  .األسموبية الرؤية والتطبيؽ، االنزياح وتعدد المصطمح(. ٜٜٚٔأحمد محمد ويس. )
 واآلداب.مجمة عالـ الفكر، تصدر عف: المجمس الوطني لمثقافة والفنوف 

 .بيروت: دار صادر التنبيو عند حدوث التصحيؼ.(. ٕٜٜٔتحقيؽ محمد أسعد طمس. )

المغرب:  .ٔبنية المغة الشعرية ترجمة محمد الولي، محمد العمري،ط(. ٜٙٛٔجاف كوىف. )
 دار توبقاؿ لمنشر.

. تـ االسترداد مف https://ssabhan.wordpress.com(. ٕٔٔٓسمطاف السبياف. )
https://ssabhan.wordpress.comمدونة سمطاف السبياف /. 

الجزائر: جامعة  أ.د.محمد موساوي. :رسالة ماجستير، إشراؼ(. ٕٓٔٓسميـ سعداني. )
 قاصدي مرياح ورقمة .

مكتبة اآلداب  األعشى الكبير، ميموف بف قيس.محمد حسيف. )بال تاريخ(.  شرح د.
 بالجماميز.

 .القاىرة : دار المعارؼ .ٜبي طالنقد األدشوقي ضيؼ. )بال تاريخ(. 

 .دار العربية لمكتاب .ٖاألسموبية واألسموبطعبد السمـ مسدي. )بال تاريخ(. 

: ؿ اإلعجاز في عمـ المعاني، تحقيؽدالئىػ(. ٖٔٗٔ -ـٕٜٜٔعبدالقاىر الجرجاني. )
 .: مطبعة المدني جدة ف دار المدنيالقاىرة  .ٖمحمود محمد شاكر ط
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 :تحقيؽ الدكتور كتاب الخصائص،ثماف ابف جني. )بال تاريخ(. البف جني أبي الفتح ع
 لبناف : دار الكتب العممية . -بيروت  .ٔط عبدالحميد ىنداوي،

 .أحمد عمي حمد أ.د. :رسالة ماجستير، إشراؼىػ (. ٜٕٗٔ -ٜٕٓٓمازف أكثـ سميماف. )
 جامعة البعث .

مس الوطني لمثقافة والفنوف ـ(. تصدر عف المجٜٜٚٔمجمة عالـ الفكر. )يناير / مارس،
 ، العدد الثالث .ٕ٘واآلداب الكويت المجمد 

منشأة المعارؼ اإلسكندرية. )بال تاريخ(. العدوؿ مف الغائبة إلى المخاطبة ومف المخاطبة إلى 
 .ٕٔص المجالت األكاديمية العممية،الغائبة في القرآف الكريـ . 

 .د.محمد اليادي بولطارف :شراؼرسالة ماجستير إ(. ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓوىيبة فوغالي. )
 الجزائر: جامعة آكمي محمد أولحاج البويرة الجزائر.

 .عماف : دار المسيرة األسموبية الرؤية والتطبيؽ.ىػ(. ٖٓٗٔ -ـٕٓٔٓيوسؼ أبو العدوس. )
 

 


