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 فصلية، العربية وآدابهامجلة الجمعية اإليرانية للغة 
ش/ . ىـ 1397ربيع ، 46لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 81-102 صص؛ م 2018

 «أنشودة المطر» دةيقصفي  احيلظاىرة االنز  ةيدراسة نص
 3يياينجمة مح، 2يعدنان طهماسب، 1يونيسعداهلل ىما

 طهران جبامعةوآداهبا  ةیيف قسم اللغة العربأستاذ مساعد . 1
 طهران جبامعةوآداهبا  ةیالعربيف قسم اللغة ك مشار أستاذ . 2
 لرستان جبامعةوآداهبا  ةیيف اللغة العربتوراه كطالبة الد . 3

 1396/ 09/ 29: البحث قبول خيتار   1396/ 01/ 11: البحث استالم خيتار 

 صالملخ  
عو  اؼبوولويف يف واؼبقصوود بوو اػبوروج ؛ إّن االنزياح ىو التقنیة اليت تقوم علیها األسلوبیة يف دراستها للنصوص األدبیة

ىذه التقنیوة الويت ؽبوا  یر السیاب يلجو إلكنشاىد بدر شا  كفلذال. وفقاً ؼبعايري خاصة یاستعمال اللغة واختیار البن
أنشوودة »يف إثوارة أااسویم مو  يقورأ قصویدة  كذلكوو ، اؼبتلقو  إنتبواهبري يسوهم يف زبصویأ أدبوو ول و  كدور صبايل  

 .ذبمیل شعره و تقوية لغتو الشعرية وأمبائها یایث أّدت ىذه االنزيااات إل؛ «اؼبطر
تسأ شعره كایث ا ، و استبداالً برباعة واذق فائق باً یكر السیاب يف رائعتو ىذه وظَّف ظاىرة االنزياح تر كشا  بدر

وقودرة ، طاقوة صبالیوة ...واؼب ارقوة و، واالسوتعارة، والتشوبیو، والتجسوید، م  خالل ىوذه االنزيااوات مو  التشو ی 
 .ة أمام اؼب اطأكواؼبتشاب، واؼبشاىد ال ّذة، اعبمالیاتاوبائیة ىائلة منوعة حبیث يتجسد م  خالؽبا أيقونة م  

 اً یواسوولوب اً یووإنزااوو  دالل أٍ یووكألل وواٍظ و ترا  ةیموو  خووالل دراسووة نصوو، شووف عنوووكال یالبحووث الوو یسووعيىووذا مووا  و
 .اؼبعهودة ةیاقیع  عالئقها الس اً یوصبال
 
 .أنشودة اؼبطر، ابیر السكبدر شا ، االنزياح االستبدايل، یيبكاالنزياح الت : الرئيسة الكلمات

  

                                                                                                                                                       

اؼبسؤول الكاتأ                  Homayooni84@ut.ac.ir 
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 مةالمقد  . 1

 الية البحثكإش
يف  تعترب اللغة العربیة دبا سبتواز هبوا مو  اػبصوائ  اللغويوة والداللیوة و التداولیوة مو  أخصوأ اللغوات

صووودره يف  ذىنوووو و موووا هبوووی يف  هبوووولالطاقوووة ال وووذة التوووی سبووونغ ؼبسوووت دم اللغوووة البووووح دبوووا ، العوووام
اطووار اللغووة الشووعرية الووی اوود يف  انیاهتووا الداللیووة و التداولیووةكمووا تنووزاح امك. باسووالیأ منوعووة فريوودة

 .شاسع و زبلق صوراً صبالیاً تثري اإلعجاب والدىشة و اإلىتمام
، إوبواءات الؿبودودةتنازىا بكوا ، و بناًء علی ما يبیز بو اللغة الشعرية م  ثراؤىا بطاقات تعبريية

انوو  مسووتودعاً للبنیووات اإليقاعیووة كالتووی  ، سووّجل الشووعر العربووی اغبووداثی خرقوواً صبوویاًل للوون م التاثیووة
سووه كالتی أخذت قالبواً ثابتواً ومسوتقراً ي، الثابتة علی األنساق الداللیة واؼبعنوية واؼبوضوعیة اعباىزة

إلی تبنی األنساق واؼبل وظات اغبديثة التی هتتم  والدعوة، الشاعر ما أراد باألل اظ واؼبعانی والصور
، شف ع  بنیة شعرية جديدةكفبّا   ...یبیة والصیاغیةكبشعرية الن  ومستوياتو أبعاده األسلوبیةوالت 

يؤديهووا الشوواعر ، یل شووعرو وموسوویقی جديوود يقوووم علووی واوودة الت علیووةكقبووم عنهووا اسووت دام تشوو
 .دون التزام ن ام ثاب ، حبرية

ىووذا إنَّ اغبووديث عوو  خصوصوویة اللغووة الشووعرية ل  وواً وتراكیووأ وصوویغاً وأسووالیأ قوود بنوواء علووی 
إضوووافة إع بعووو  ، يسوووتدع  اوووديثاً آخووور عووو  اللغوووة والشوووعر واألسووولوبیة واالنزيووواح وشوووعرية اللغوووة

، واالعوووتاض، مثووول اغبوووذيف، ال وووواىر الووويت تسوووهم يف مووونغ التكیوووأ الشوووعري خصوصووویتو اعبمالیوووة
وغووري ذلووك موو  ، والتنسوویق، واالزدواج، والتكوورار، والل  یووة، حملسوونات اؼبعنويووةوا، والتقوودو والتوووخري

 .اليت يتمیز هبا اػبطاب اإلبداع ال واىر 
االستبدايل والوذي ي هور يف ؛ ونعريف أن الشعر انزياح وعدول ع  اللغة اؼبعیارية علی مستويني

، هوواكیووأ خبرقهووا وإنتها كة يف الت یوويب الووذي ينووزاح الشوواعر عوو  القاعوودة العربیووكعالقووات اإلسووناد والت 
ایث دبساندة ىذه التقنیة ربول اؼب ردات م  معناىا القاموس  إلی فضاء ربمل فیو معاين جديدة 

ون حبیث كاألمر الذي يضع اؼبتلق  أمام االة جديدة م  اإلدىاش ون رة جديدة إلی االشیاء وال
 .زبتلف سباماً ع  الن رة العادية إلیها يف لغة اؼبعیار
م براعتو ال ّذة يف توظیف التقنیات اؼب تل ة كإّن إعمال سیاب الشعرية أىّم و أفضل مرآة تع
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 .«أنشودة اؼبطر»ایث قبد أصبل مبوذج م  االنزياح يف قصیدة ؛ منها االنزياح بونواعها اؼب تل ة
يف  «اؼبطورقصویدة أنشوودة يف  دراسة نصیة ل اىرة االنزيواح» م  ىذا اؼبنطلق هتديف الورقة الی

التصوير و اظهار ايقونات صبالیة منوعة و فريدة يف  مربزاً إبداعو و ت رده، ر السیابكشعر بدر شا 
ريه ایث يست دم الشاعر ؾبموعوة مو  اإلنزيااوات كت هر براعة الشاعر وعمق خیالو و ص اء ت 

ا إلوی بعو  م واىر تطرّقنو، فعلوی ىوذا، ة ػبلق شعر تدويرٍو متعة بوولوان التصووير واػبیوالكاؼبتشاب
مووا  َّ ك( االنزيوواح) ایووُث قوود ُوِضووع  امووام اؼب اطووأ أيقونووة موو  صبالیووات ىووذه التقنیووة؛ االنزيوواح

 كذلكوالبوح بقدرة الشاعر علی األخذ بناصیة اللغة ػبلق مشاىده اؼبمتازة والبديعة اليت ين رد هبا و 
 .علی القصیدة بالدرجة األساساً اعتماد. توثري ىذه التقنیة يف زبصیأ لغتو الشعرية وأمباءىا

یوويب يف كإلووی االنزيوواح الت  شوویوعاً بالنسووبة ثووركأ عنووده االسووتبدايل ذبوودر االشووارة إلووی أّن االنزيوواح
ثووور بالنسوووبة إلوووی االنزيووواح كاالنزيووواح االسوووتبدايل لوووو دور صبوووايل ا  ويبووودو واضوووحاً أن، ىوووذه القصووویدة

 .ثر فسحة واتساعاً كیيب وؾبالو ا كالت 
 :إع الدراسة هتديف

 األسلوبیة الدراسات من ور م  واالستبدايل، یيبكالت  اؼبستويني يف االنزياح م هوم على التعّريف. 
 السیاب ركشا  لبدر اؼبطر أنشودة قصیة يف االنزياح م اىر أىم على التعّريف. 

 الدراسة أسئلة
 اؼبطر؟ أنشودة قصیدة يف االنزياح م اىر أىمّ  ما 
 ىذه التقنیة؟ است دام الشاعر يف قبغ ىل 
 اػبالبة؟ الشعرية صوره وتقدو لغة شعره زبصیأ يف االنزياح دور ما 

 السابقة الدراسات
 و «األسوولوبیة الدراسووات من ووور موو  االنزيوواح» تابووانك: منهووا اجملووال ىووذا يف عوودة أحبوواث أجريوو 

 طیاهتموووا يف تابوووانكال وبمووول ایوووث؛ ويوووم ؿبمووود ألضبووود «والبالغووو  النقووودي الوووتاث يف االنزيووواح»
 يف ويوم ؿبمود يقصود. االنزيواح م هووم توصویل خالؽبوا مو  الكاتوأ اواول اليت القضايا م  الكثري

 أسوباب أىومّ  أن ويعتقود العشوري  القورن مو  األخرية العقود يف االنزياح م هوم امتحان األول تابوك
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 بول، فحسوأ األسولوب ىبو  ال عوام م هووم االنزيواح أن إلوی يرجوع االنزيواح ؼب هوم والرسوخ القوة
 اعبمووود كبووو باألشوویاء ينحووو موو  غلووواء موو  الت  یووف يتسوونی كبووذل، معوواً  واإلنسووان ونكووال يشوومل
 درس الوذي اؼبسودي لعبدالسالم واألسلوب األسلوبية تابك كذلكو  (.٘ٙٔ: ٕ٘ٓٓ، ويم) والثبوت

 :أادثها اجملال ىذا يف عدة مقاالت كوىنا. وأقسامو االنزياح ؼب هوم الن ري اعبانأ فیو
 ؾبلة يف نشرت، ولیئ  ويونم، ن ري لعل  «األدونیم شعر يف االنزياح ظاىرة»معنونة بو مقالة
 یوويبكالت  االنزيوواح ؿبوواور أىوومّ  خالؽبووا موو  البااثووان أبوورز، ش 1392 عووام اؼبعاصوور األدب دراسووات

 الشواعر قودرات مو  جوانوأ يبّینوا أن اتبوانكال واسوتطاع. ال حول الشواعر ىوذا شعر يف واالستبدايل
وازّبذ ، «الريغ يف أوراق»و « الدمشق مهیار أغانی»ديوانیو  خالل م  التقنیة هبذه شعره تنمیة يف

 وخلوق إبوداع مو  كبوري قودر فیهوا كبوو علوی اللغوة و وظّوف، العريب الشعر يف جديداً  منهجاً  الشاعر
 (.ٛٙ: ٜٖٔٔ، ولیئ  و ن ري) العريب الشعر يف ؽبا مثیالً  نعريف ال وخالبة بديعة أيقونات
 فراموورز أل هووا الوويت «جويوودة فوواروق لشووعر الثوووري اػبطوواب يف الشووعري االنزيوواح»معنونووة بووو مقالووة
 العربیة للغة االيرانیة اعبمعیة دبجلة نّی   كوچك وزىراء، صمدي وؾبید، قائم  یومرتض، مريزاي 
 فوواروق» اؼبلتووزم اؼبصووري الشوواعر شووعر يف االنزيوواح ظوواىرة عوواا اؼبقووال. ش 1393 عووام يف وآداهبووا
. الثوروي خطاهبا يف توظی ها ی یةكو  ...و یبیةكوالت  والزمنیة، الداللیة: مستويات سبعة يف «جويدة
، اؼبصووري الشووعأ رب یووز إلووی هتووديف الثوووروي جويوودة شووعر يف االنزيوواح صبالیووة أن البووااثون واعتقوود
 تقدو يف عادة منو يعاين الذي االبتذال م  الشعر وبّرر أن الشعرية لغتو دبساعدة الشاعر واستطاع
 (.ٕٛ: ٖٜٖٔ، وزمالئو مريزاي ) السائدة السیاسیة اؼب اىیم
 :كبو اجملال ىذا يف أخرو دراسات كوىنا
 وشوووادي، الرشوووید الووودي  وعمووواد، نتّوووويف ألضبووود «مبوذجووواً  ال عووول، روكوووال القووورآن يف االنزيووواح»
 .م2212 عام دمشق جامعة دبجلة نشرت ؿبمود صالح
 شوووهادة لنیووول مقووودم حبوووث، ؽبديوووة جیلووو  «أسووولوبیة دراسوووة النمووول سوووورة يف االنزيووواح ظووواىرة»و

 .م 2227-2226 عام منتوري جبامعة اؼباجستري

 االنزياح لغًة واصطالحاً 
زاح الشوو ُء يووزيُغ زوبوواً و زُيواوواً و زِيواوواً و َزوبانوواً و . موو  بوواب إن عووال( زيووغ) ماّدتووو، إّن االنزيوواح



 ييايعدنان طهماسبي، نجمة مح وني،يسعداهلل ىما  «أنشودة المطر» دةيفي قص احيلظاىرة االنز  ةيدراسة نص

18 

وىووو مصووودر لل عوول اؼبطوواوع يانووزاحي أي ذىوووأ ( مووادة زيووغ: ت. د، ابوو  من وووور) أزاتَووو و أزاَاووو غووريَه
لموة تعويف يف كإذ أن ىذه ال؛ Ecartوىو م  أجل ىذا أاس  ترصبة للمصطلغ ال رنس  . وتباعد

  أن نصووطلغ كووعلووی أّن اؼب هوووم ذاتووو قوود يب( ٜٗ ،مٕ٘ٓٓ، ويووم ؿبموود) أصوول لغتهووا يالبعوودي أيضوواً 
فهووو  عبوووارة عووو  العووودول وؽبوووا ؛ علیوووو بعبوووارة التجووواوز أو أن كبیووو  لوووو ل  وووة عربیوووة يف سووویاق ؿبووودد

وخووورق ، كواإلنتهوووا، والشوووناعة، واؼب ال وووة، واإلطااوووة، واإلكبووورايف، التجووواوز: ثووورية منهووواكمرادفوووات  
إمّبا  و فوضی اؼبصطلغ ووىذا التعدد يف اؼبصطلغ  (.ٔٓٔو ٓٓٔ: ت. د، اؼبسّدي) والعصیان والتحريف، السن 

یود كينّم ع  القلق الذي يشوعو اؼبصوطلغ النقودي العوريب اؼبعاصور و ىوذا إشوارة إلوی االوة عودم االسوتقرار وتو 
 (.ٕ٘: ت. د، اؼبسدي) ل عامكل اىرة اإلن الت والتشت  اليت يعاين منها اؼبصطلغ بش

 أموا»فقوال ؛ لسوانیاً  فووعرّ  بعودما بالغیواً  االنزيواح، والبالغیوة اللسوانیة اؼبصوطلحات كتاب عريف
ويعيف اػبروج عو  أصوول اللغوة وإعطواء ، يرتبط بعلم األسلوب فإنو اؼبصطلغ ؽبذا الثاين االستعمال

: فیقوول السودّ  الودي  نوور أّموا .(ٓٙٔ: مٜٜٜٔ، اؽبوادي وآخورون) «الكلمات أبعادا داللیوة غوري متوقعوة
 الكوالم تشوكیل يف ي هور، لغووي اودث وىوو، اؼبوولويف نسوقو عو  الكوالم إكبورايف ىوو االنزيواح»

 ىوو االنزيواح اعتبوار يبكو  بول، األديب األسولوب طبیعوة علوى التعوريف بواسوطتو ويبكو ، وصویاغتو

 .(ٜٚٔ: مٜٜٚٔ، السدّ ) «ذاتو األديب األسلوب
 انكوأ سوواء، اؼبوولويف اؼبتنواول واختاق إنتهاك على اؼببدع قدرة ىو األسلويب اؼب هوم يف فاالنزياح

 إع بالنسوبة انزيااواً  الون  وبقوق مث ومو ؛ داللیواً  أم معجمیواً  أم كبوياً  أم صرفیاً  أم صوتیاً  االختاق ىذا
 ضووم  اللغويووة اػبل ووالت هبووذه تسوومغ الوويت ىوو  اإلبداعیووة تبقووی اللغووة لووذا، ضووع علیوووامتو  معیوار

، خاصوة وتوداعیات اركألف وفقاً  لوك و ىذا؛ اعبمالیة ال نیة إع الن عیة البالغیة م  حبملها النصوص
غوري  م  إنو»ایث ، النصوص ضم  يف اؼبتناولة اؼبواضیع طبیعة سبلیها ؿبددة أمنیة و مواقف إطار يف

 يف رة خاصةكف ع  التعبري ألجل اللغة يستعمل وااد لك،  جاىزة صبل راركت يف لمكال اصر اجملدي
 أدبیة فنیة لغة رااب يف، بارتیاح و بو فیو اػبوض الم واستقاللیةكال ارية ذلك يستلزم، معینة غب ة

 .(ٔٓٔ: مٜٙٛٔ، وى ك) «غايتیها اعبمالیة والتوثري ذبعل
، التغريووووووأ فكوووووورة صووووووااأ، شكلوفسووووووك  خاصووووووةً  الووووووروس ر أن الشووووووكالنینيكوجووووووديٌر بالووووووذ 

 أدبیوووة لتحقیوووق االعتیوووادي الكوووالم عووو  اللغوووة واكبووورايف االنزيووواح مبووودأ طراووووا وجاكوبسووو  وغوووريىم
 :البااثون أن الشكالنیة الروسیة مّرت دبرالتني أساسیتنيو يعتقد ، األدب
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و كوون الون  األديب يعتورب ، ایث توثرت بآراء شكلوفسوك ، ٕٜ٘ٔوسبتد إع اوايل : األوع
 .معطى من صال ع  القارئ معزواًل ع  السیاق التارىب  األديب الذي ىو جزء منو

وطورح ، ن ور يف تصوورات شكلوفسوك وتتمیوز بإعوادة ال، ٖٜٓٔو ٕٜ٘ٔسبتد ما بني : الثانیة
 .(ٕٛ-ٕٚ، ٜٜٙٔ، یماكإلرود و فو ) تصورات جديدة تقوم على التكیز على ال اىرة األدبیة ذاهتا

ومتزامناً ىذه اغبركة النقدية أنطلق رومان ياكبسون يف دراسة موضوع الشعرية م  مبدأ أساس  
العناصوور الوويت ذبعوول منووو  كتلوو أي، وىووو أن يموضوووع علووم األدب لوویم ىووو األدب ولكنووو األدبیووة

. (ٓٙ، مٜ٘ٛٔ، فضل) عمال أدبیاي فالشعرية وظی تها حبث اػبصائ  األدبیة ذاهتا يف الن  األديب
معووووك ذلووووك أن اؼبنهجیووووة الشووووكالنیة دبعناىووووا الواسووووع تعوووويف اسووووتجالء آلیووووات التكیووووأ وخصائصووووو 

م أديب مستقل إنطالقا م  اػبصائ  أهنا الرغبة يف انتاج عل، الداخلیة بعیدا ع  اؼبؤثرات اػبارجیة
 .اعبوىرية للمادة األدبیة

ون قوانون كولموا  ك»ااول أن يسّ  قانون االنزياح اینما قال  ٔ كارفسكر أن مو كواعبدير بالذ 
 كتلويف  ان الشوعركوثورة إمكو مو  مثّ  ، ثور تنوعواً كهوا أكون إنتها كو،  ثر ثباتواً يف لغوة مواكلغة اؼبعیار أ

و مووو  مثّ تقووول  كانوووات اإلنتهووواكلموووا قووولَّ الووووع  هبوووذا القوووانون قلووو  إمكاللغوووة و مووو  ناایوووة أخووورو  
 .(ٗٗ: مٜٜ٘ٔ، ناظم) «انات الشعركإم

دور صبووايل كبووري يسووهم يف ل وو  إنتبوواه ، لالنزيواح إضووافة إع كونووو عاموول سبیووز لل طواب األديبو 
وري وىووام بووني فالت اعوول ضوور ، وموو  شبووة التوووثري فیووو وتوصوویل الرسووالة الوويت يريوودىا اػبطوواب، اؼبتلقوو 

بول قود تكوون عوامول معیقوة ، العناصر اؼبنزااة والعادية ألن ىذه العناصور دون ت اعلهوا ال أنبیوة ؽبوا
صووحیغ أن اعبوووزء مهووم لكووو  ىوووذا اعبووزء يسوووتمد أنبیتووو مووو  ت اعلووو موووع األجوووزاء . لشووعرية اػبطووواب

فبا ىبلق ؽبا ظبات ، تنتم  إلیووالت اعل ينتج تغرياً يف طبیعة اؼبواد اؼبت اعلة واإلطار الذي ، األخرى
جديدة و وظائف جديدة تكون فبیزة لل طاب الشعري فیكون االنزياح ىا ىنا عواماًل سولبیاً بوداًل 

 .م  أن يكون عاماًل إهبابیاً 
وش صیة بدر ، وشعر أنشودة اؼبطر، االنزياح: وى ، كب  ىنا بصدد دراسة ثالثة ؿباور مت اوتة العمق واألنبیة

 .و ىذا ما كباول ربلیلو و تقديبو يف ىذا اؼبقال، و ىذه العناصر الثالثة ى  عتبات البحث، ر السیابكشا 

                                                                                                                                                       

1. Mvkarfsky 
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 يبيكاالنزياح التر 
يف  یأ اؼبادة اللغويوة موع جارهتواكىو ما يتعلق بت »يعّريف أضبد ؿبمد ويم اإلنزياح اإلستبدالی بونّو
 .(٘ٙ ،(مٕ٘ٓٓ-هٕٙٗٔ) اضبد، ويم ؿبمد) السیاق الذو ترد فیو سیاقا قد يطول ويقصر

الوويت ، توووب لسوولطة الطبیعووة اػبطیووة للغووةكأو اؼب، زبضووع العناصوور اللسووانیة يف اػبطوواب اؼبنطوووق
ىذا التعاقأ أو التوايل التل    . تسري وفقها القوانني وتعتمد اإلجراء التولی   بني العناصر اؼبتتالیة

 يكسوأ. (ٛٗ: ٕٓٔٓ، عبودالقادر) یبیاً كإذ اػبروج عنو يسمی انزياااً تر ، یأكؿبور الت : يطلق علیو

 ال اعلیوة والتووثري مو  تركیبوا وبمول شبوة أن " يف ذلوك وي هور، شوعرية فنیوة قیموة الشوعر التكیويب االنزيواح

 ابتعد وكلما، اآلخر م  أكثر م  اؼبعیار قريبا أادانبا كان ما إذا، آخر تركیأ وبملو ال ما والدالالت

 حبیوث هنائیوا خروجوا اللغوة مواصو ات علوى الىبورج أن شوريطة أوسوع شوعرية اّقوق اؼبعیوار عو  التكیوأ

یوأ ىووذه كىووذا النووع موو  االنزيواح يتعلووق بت . (ٔٙٔ: ٕٙٔٓ، هبلوول) الشوعرية حبجوة أن متهوا يودمر
و وبودث ىووذا االنزيوواح ، سوویاقا قود يطووول أو يقصوور؛ لموة مووع جارهتوا يف السوویاق الووذي تورد فیهوواكال

 .یأ وال قرةكلدوال بعضها ببعٍ  يف العبارة الواادة أو يف الت م  خالل طريقة يف الربط بني ا
 إلزامواً لسولطة زبضوع، اؼبكتووب أو اؼبنطووق اػبطواب يف الّلسوانیة العناصور أن فیوو ريوأ ال و فبوا

 ...اقتضواء اللسوان طبیعوة تقتضویها ركنیوة بعالقوات بینها فیما ترتبط ذاك إذ فه ، لّلغة اػبطیة الطبیعة
 العناصور بوني التوولی   اإلجوراء يف تعتمود الويت القووانني أو السون  ؾبموعوة إع جووىره يف ذلوك ويرتود

 سونجد. دبحوور التكیوأ يسمى ما و ىو (ٜ: مٜٜٗٔ، اساين) التل  یة اؼبتوالیة نتكوّ  اليت، اؼبتعاقبة

 أن وهبأ(. التولیف أي) للسلسلة اللسانیة العادي اػبط تغیري م  مكوناً  ىنا لالنزياح الّنوع  اؼبوجو

 .(ٙٙ: مٜٜٛٔ، بلیث) الطبیعیة للغة اؼبعیار النحوي طريف م  الّص ر درجة سبثل اليت السلسلة ربدد

 االنزياح االستبدالي
و ، ون فیوو اإلنزيواح متعلوق جبووىر اؼبوادةكووىوو موا ي»: و يقول ؿبمد ويم ع  االنزياح اإلسوتبدالی
 اضبود، ويوم ؿبمود) نعنوی هبوا اإلسوتعارة اؼب وردة اصوراً و ، سبثل االستعارة عماد ىذا النوع م  اإلنزياح

 اسوتعمال علوی تسویطر اليت اؼبعنوية اؼبؤشرات م واؼبقصود منها التجاوز  ،(٘ٙ ،(مٕ٘ٓٓ-هٕٙٗٔ)

و نعويف هبوا ىنوا االسوتعارة ، و سبثول االسوتعارة عمواد ىوذا النووع مو  االنزيواح. اؼبعیوار لغوة يف اللغوات
تستعمل ؼبعنی مشابو ؼبعناىا األصل  و ـبتلف »، لمة واادةكاليت تقوم علی   كتل، اؼب ردة اصراً 
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ل شوعر ىوو كواؼبنبوع األساسو  ل»: و يقوول، ل فضول للشوعركووى  يعوزو لالسوتعارة  كوایوث  ، «عنو
 .(ٕٔٔو ٔٔٔ: ن سو اؼبصدر) «و ىو االستعارة؛ ؾباز اجملازات

، االختیوار يف قدراتوو باسوتعمال للمبودع يسومغ الوسویع الوذي اؼبتسوع ىوو، فمحوور االسوتبدال
 تشوبیو مو ، التصوويرية ازيوةجملا التعبوريات ؾبوال ىوو احملوور ىوذا أن فضول صوالح ایوث يورى. والون م
 أنوو»الشوعر  بوو عوريف الذي( كولردج) قول نذكر وىنا (ٜٔٔ: ٜٛٙٔ، فضل صالح) وغريىا واستعارة

 .(ٜٕٔ: مٜٛٚٔ، العشماوي) «األوضاع أفضل يف األل اظ أفضل
واؼب ارقوووة وتراسووول ، واالسوووتعارة، التشووبیو) فاالنزيوواح االسوووتبدايل يشوووتمل علووی احملسووونات اؼبعنويوووة

ل كبوصبول و أبودع شو( أنشوودة اؼبطور) ر السویاب يف قصویدتوكاليت ا   هبوا بدرشوا  ..(.و اغبواس
 .اؼبقالفنتطرق إلیها بت صیل يف توسیع ،   و بيف م  خالؽبا صوره الشعرية البديعة و النادرةكفب

 حياة الشاعر
موو  أعمووال قضوواء « وركوجی»ر السوویاب يف قريوة صووغرية توودعی كموویالد بودر شووا  1926 شوهد عووام
يف اغبوزب الشویوع   -اغبوني كيف ذلو -وكنو م يلبث أن فصل م  عملوو نتیجوة اشوتا كل، الرمادي

تحضووووريية يف و ال، الدراسووووة االبتدائیووووة يف أيب اػبصوووویأ و بعوووود أن أ َّ ، العراقوووو  يف جنوووووب العووووراق
ااصاًل علی  1948انتقل إلی بغداد ایث زبرج يف دار اؼبعلمني العلیا عام ، 1943البصرة عام 

اتوی ، تنقول الشواعر بعود فصولو بوني عديود مو  األعموال. ما يعادل اللیسانم يف األدب اإلقبلیزي
وعیني يف عووام موو  قبوول الشووی و يف ىووذه اؼبوورة ونووو فصوول كل، التحووق دبديريووة التجووارة العامووة يف بغووداد

أن  ق ووول عائوووداً إلووی البصووورة ایوووث اسوووتطاع، بعووود إن صوووالو عووونهم إن صوواال مووودوياً  كو ذلوو 1961
  عملو اعبديد م يودم طووياًل نتیجوة مرضوو الغريوأ الوذي أقعوده كل، يعمل دبصلحة اؼبوانئ العراقیة

ایاتوو ف ل طريغ ال راش يف مستش ی ىذه اؼبصلحة ایث أخذ السویاب يف اُخريوات ، ع  العمل
، یانو و ضعضوع معنوياتووك  اؼبرض الذي ىّد  كل، يتنقل بني مستش یات لندن و باريم و بريوت

 كراالة بو إلی تل، 1964ایث طوتو دوامة اؼبوت يف الرابع والعشري  م  ديسمرب عام ، م يبهلو
 .(ٓٙ :مٜٜٚٔ، توفیق) الديار اجملهولة اليت ال يعرفها أاد و م يعد م  الراالني إلیها أاد
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 أنشودة المطر
إذا أردنا أن نقسم شعر السیاب م  زاوية اؼبضمون تقع ىذه القصیدة يف اؼبرالو الثانیة م  مراال 

 :ة مسريه الشعري الثالثة وى كار 
 .«أساطري»و « أزىار ذابلة»ى  اؼبرالة الرمانسیة و يبثلها ديوانا : اؼبرالة األولی
و ، سیةكاألول الواقعیة اؼبار :   أن نقسمها إلی قسمنيكيب ،ى  اؼبرالة الواقعیة: اؼبرالة الثانیة

و يبثووول ىوووذه اؼبرالوووة القصوووائد . ال وووتة التموزيوووة نسوووبة إلوووی سبووووز إلوووو اػبصوووأ عنووود البوووابلیني: الثووواين
 .الض م« أنشودة اؼبطر»إلی جانأ ديوان ، النضالیة اليت م هبمعها الشاعر يف ديوان

االرتووداد إلووی الرمانسوویة دبووا ربملووو موو  حبووث عوو  اػبووالص ال ووردي و ىوو  مرالووة : اؼبرالوة الثالثووة
و سبثووول ىوووذه اؼبرالوووة  ..لقوود اتضوووح  ىوووذه اؼبرالوووة يف أعقوواب اشوووتداد وطووووة اؼبووورض علووی الشووواعر

و يف قصائد ىذا الدواوي  قبد . «شناشیل ابنة اعبليب»و « و منزل األقنان« اؼبعبد الغريق»دواوي  
:   أن نسوومیوكووالذ أخووري يسووتجري بووو موو  آالمووو و عذاباتووو حبیووث يبمووكالسویاب يتطلووع إلووی اؼبوووت  

 .(ٚٙ: مٜٜٚٔ، اس  توفیق) شاعر اؼبوت
، و يف كبووو مئووة و عشووري  سووطراً ، ٔتقووع القصوویدة أنشووودة اؼبطوور يف شبووان موو  صوو حات الووديوان

: ٖٜٛٔ، عبووواس) ويووو  و جووواءت هبوووا إلوووی العوووراقكأنشووود الشووواعر ىوووذه القصووویدة عنووود إقامتوووو يف ال
اسوووتلهمها الشووواعر مووو  لیلوووة  1954يووورو عیسوووی بالطوووو زموووان إنشووواد ىوووذا القصووویدة عوووام . (ٔٛٔ

اسوووتطاع  .(٘ٚ: ٜٔٚٔ، بالطوووو) السووونة كعووو  فیضوووان هنووور الدجلوووة يف ن وووم تلووو كذلكوووتشوووريده و  
ويو  و األوضواع كالشاعر برباعتو ال نیة الشاـبة أن يلتحم بني ذبربتوو الش صویة عورب تشوريده يف ال

 .يف العراقالغامشة و اؽبشة 
و قود شو   أموام ابیبتوو ، يف مستهل القصیدة ىبّیل إلینوا أّن الشواعر يعورب عو  ذبربوة عاط یوة

و لقوووود خط وووو  يف ىووووذا اؼبطلووووع بعوووو  الصووووور . بعینوووني مغمضووووتني باإلن عووووال و التبتوووول و الصووووالة
، صوووور متمهلوووة، موووا ظهووورت يف االن ذاتووووك،  صوووورة غابوووة الن یووول سووواعة السوووحرك،  الصوووادقة الرؤيوووا

يتثاءب و يتمطی يف قصائد  كأن نستشف فیها شیئاً م  االستطراد الذي ال ين  كيوش، متباطئة
 .السیاب صبیعاً 

                                                                                                                                                       

 .481إلی ص حة  474م  ص حة  .ٔ
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 عنهما القمر ین راح ينأاو شرفتأ/ السحر ةغابتا نخيل ساع كعينا
، إن الشاعر يف ىذا النجوو الرمانطیقیة شبَّو عیيف ابیبتو بغابتني م  لبیل فبتّدتني يف أرض العراق

أو بشووورفتني مووو  . د بسوووط اللیووول علیهموووا رداءه موو  ال لموووة و نبوووا يف عتبوووة طلوووع نوووور الصوووباحو قوو
لتوووا كو يف  . شووورفات العوووراق الشووواـبة اللتوووني تشووورفان علوووی أرض العوووراق و راح يبتعووود عنهموووا القمووور

 .الصورتني يبتزج ال الم بالضیاء يف مشهد م  الطبیعة و عیيف اغببیبة
، و نبا شیئان اسیان، فاؼبشبو ىو عینا اؼبرأة، الصورتني اّسیان ما نرو أن طريف التشبیو يفك

نوو موؤطر ب والل عقلیوة كو ل، فهوو غابتوا الن یول والشورفتان، و اؼبشبو بو يف الصورتني اّسو  أيضواً 
، أن ىوووذه ال وووالل العقلیوووة اؼبوووؤطرة للمشوووبو بوووو. ونووووي القمووور عووو  الشووورفتني، سووواعة السوووحر: ىووو 
و الوذي ، الوذي لو  يتضوغ إال مو  خالؽبوا، اغباسوم يف ربديود وجوو الشوبوىو  العامول ، ملة لوكواؼب

 .و ىو اؼبدخل اؼب ض  إلی الصور األخرو، لتا الصورتنيكىو مدار البحث يف  
لتوا الصوورتني مو  تشوبیو م ورد كانطلق الشاعر يف رسم  ، أما م  م اىر االنزياح يف ىذا اؼبقطع

و ، بغوووابيت لبیووول مووورة( ن وووم الشووواعر، الشوووعأ العراقووو ، الرفیقوووة، العوووراق) ىوووو تشوووبیو عیووويف اغببیبوووة
اوني ، ل توامكو نرو أن الصورة األولی قود اسوتوف  شوحنتها العاط یوة اؼببتغواة بشو، شرفتني أخرو

و هبووذا  ..،.دبووا فیهوا موو  خوزي  عوواط   ،(سوواعة السوحر) اللمسوة اغباؼبووة كأضو ی علووی الصوورة تلوو
 .عاط ة يزدام اؼبشبو بو بالدالالت الن سیة اؼبشحونة

وفقووا ِلمووا يف  و فهوو «  ....شوورفتني»أمووا بالنسووبة إلووی التشووبیو الثوواين أي تشووبیو عیوويف اغببیبووة بووو
و م  أصبل و ، لوكانزياح ع  لغة الشعر يف األدب العريب   و الشرفة م  معنی االشرايف و اإلااطة

 ،(الیق وة سواعة السوحرا اغبصوول علوی) يورو الشواعر أن ابیبتوو بعود مضو . أروع صوره اعبمالیة
فهو  ، ل موا يطورأ علوی بلوده اغببیوأكوامل متصدة  كتتقأ بعینیو القلقة و بإشرايف تام و وع  مت

ة الشعأ كبو الثورة اتی طغ  علیها االة الیوس و القلق مو  كما إن بلغ إلیها خرب الیق ة و ار 
 .سیطرة ال لمة و القوو ال اؼبة

بالنووي عو   -و ىوو رموز صوحوة -وخوذ القمور فهذه الصورة ال نیة توا  بإزدياد العتمة اني ي
 .و ى  رمز الوع  و البصرية( عینني) الشرفتني
ایث يقول ع  العائشة « ائیتوكب»رنا ىذه اؼبقطع ما قالو الشاعر العراق  الشهري بیايت يف كيذ 

 :و ى  رمز اػبصأ اغبیاة
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 األزىوارفوق رأسها تاج م  ، للقرب و ى  م  ثیاب العرس/ م  ىهنا أنزؽبا اغب ار
 .(ٛٚٔ: ٜٜ٘ٔ، البیايت)

م  أصبل اللواوات الويت ذبسود ( التشبیو) تعّد ىاتان اللواتان مع ما فیها م  االنزياح االستبدايل كلذل
انیوة إلمبواء لغتوو الشوعرية مو  خوالل كایث استطاع أن يشطر ما لديها مو  اإلم؛ امتزاج الشاعر بالطبیعة لنا

 .فیها م  خصوصیة إعادة العرض جزءاً بعد جزءٍ  خاصة التشبیو مع ما، الصور البیانیة
العوني و ) مشواهبة لصوورة( عینوان زرقواوان) قصویدةيف  اؼبقتنوة بوالعني( الغواب) ما تووتی صوورةك
 :النامیة اؼبتطورة« أنشودة اؼبطر»بل نعتقد أهنا تعد أصاًل لصورة ، قصیدة أنشودة اؼبطريف ( الغاب

 أو غاب ينام علی وسائد م  ظالل كعینا»
 اػبیاليف  إاّل صدو واه يسیل علی قیاثر/ ون فال ا یف وال انثیال كساٍج تلثم بالس
 مدو تذوب علیو أاالم طوال كمقلتیيف / ريات يل ها ظل ابتهالكإنی أام الذ 
 سوو بقايا م  سؤال، إنی أضیع مع الضباب/ فال صباح وال مساء والزوال، وغ ا الزمان

 .(ٕٔٔٓ: ٘ٙ، لطیف) «أم غاب ينام علی وسائد م  ظالل كعینا
 يرجوو/  األقموار يف هنورك ...وتورق  األضوواء/ روم كن تورق الااني تبسم كعینا

 النجوم غوريهما ومبا تنب  يفك/ السحر ةساع وىناً  اجملديف

خارجیووواً و « غوريهموووا النجووووميف  ومبوووا توووب ك»يتووووخی الووون  إعطووواء ال عالیوووة للعینوووني داخلیووواً 
ی هبعوول موو  العووني عاؼبوواً شاسووعاً ؿبتضووناً لثنائیووات الوجووود كوو« و توورق  األضووواء، رومكووتووورق ال»

( اؼبطر) إذ إن عنصراً وااداً ، ة موادةكو دائرة متحر « ال الم و الضیاء، اؼبوت و اؼبیالد»األساسیة
موو  غیمووة إلووی أقووواس لو كنووو صووعوداً و نووزواًل مصووااباً لتغیووري شووكتغیووري أما يف  ةكوويوخووذ بزمووام اغبر 

 .(اؼبطر) السحاب و الرجوع إلی أصلو
 ون أقواس السحاب تشرب الغیومك»

 .(ٛٛٔ، اؼبصدر ن سو) «اؼبطريف  وقطرة فقطرة تذوب
وهنووا كروم و توورق  األضوواء  كول مبوواىج اغبیواة فتووورق الكو كفعنودما عینوا اغببیبووة تبتسومان تتحوور 

و توخوووووذ أذيوووووال العتموووووات ، اللیووووول ينقضووووو  كأقموووووار يف میووووواه النهووووور يرجوووووو اجملوووووذايف سووووواعة يوشووووو
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اؼبتاموول يف ىووذا الشووعر يسووتطیع أن . ومبووا تنووب  النجوووم يف أغوووار ىوواتني العینوونيكأو  ، باإلنسووحاب
ربو الووويت تیمووو  كووواغببیبوووة ال كيستشوووف مووو  مطلوووع الرموووانطیق  العووواط   ؽبوووذه القصووویدة رموووٌز لتلووو

 .بالده العراق كعنی  بذل، السیاب و أصبح  ؿبوراً لشعره
ّون اؼبقطوووع األول مووو  صوووورتني كووويت: تنقسوووم لواوووة العیوووون يف أنشوووودة اؼبطووور إلوووی ثالثوووة مقووواطع
ة كوو ينطووي اؼبقطوع الثواين علوی ار . تعتمدان علی تشبیو العیون بغابيت لبیول مورة و شورفتني أخورو

 رهكوالذي نذ -و يصور اؼبقطع الثالث . و ما يثريه يف خیال الشاعر، و ى  ابتسام العیون، داخلیة
مووودخال إلوووی اللواوووات  -مووو  خوووالل أسوووانبا -العینوووني اوووني يل هموووا األسووو  لتصوووبحا -فیموووا بعووود

 .األخرو يف القصیدة
حـي   كعينـا) و م  م اىر االنزياح يف ىذا اؼبقطع است دام الشواعر لتاسول اغبوواس يف عبوارة

سووام ىوو  ابت، ة داخلیووةكووفینطوووي ىووذا اؼبقطووع علووی ار ، ایووث أعطووی وظی ووة ال ووم للعووني( تبســمان
 .و ما يثريه يف خیال الشاعر، العیون
 شاع  ىذه و الصورة الشعرية اليت عك هبا الرمزيونل وسائل تشكی تراسل اغبواس وسیلة م و 

، وأسووريف فیهووا بعوو  الشووعراء ،الوسوویلة موو  وسووائل التصوووير الشووعري يف القصوویدة العربیووة اغبديثووة
ر كبودر شوا  ومو  ىوذا قوول الشواعر ...اؼبعاصورخاصة يف بداية فتة التوثري الرمزي يف الشوعر العوريب 

 :السیاب ن سو اني يقول
 «تائهاً يف وااٍة خلف جداٍر م  سنني و انني ل ال لماء و وبسوىا فم كتو»

 (ٜٖٛ: ٕ٘ٓٓ، ديوان، السیاب)
، ااسوة الوذوق فاسوتعمل الشواعر. ل ىنا خواص بوال م ال بوالعنيكاأل ...ل العینان ال لمةكتو

 .ااسة الباصرة دبهارة فائقة و أبدع م  خالؽبا لغة شعريةللتعبري ع  ، ناوى  م  اختصاص اللس
ىووذا . اجملووذايف فوووق اؼبوواء كىوذا و أنووو شووّبو رقوو  األضووواء بوواىتزاز القموور يف النهور عنوودما يتحوور 

 .تابة القصیدةك أثناء الشاعر يف يعیشها اليت اإلبداعیة اغبالة ىو ىذا و، غريأ تشبیو أيضاً  التشبیو
مووو   كنالاووون أّن السووویاب بول اظوووو و صووووره مووو  التشوووبیهات و االسوووتعارات و غوووري ذلوووموووا ك

  يف األبیات التالیة فجوًة نرو كل. اغباالت الرمانطیقیة يعرب ع  فراو و ع  قرب مستقبٍل مومول
، اؼبسوواء، األسووی، الضووباب، يغرقووان) فاألل وواظ، يسوویطر اغبووزن اؼبووؤم علووی الشوواعر، يف صووورة مباينووة

موا هبعول اؼبقطوع يف ك( اغببیبوة) و عینوا اؼب اطبوةكيشع منها اغبزن الذي تت ( اءكالب، ال الم، اؼبوت
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 .التناق  مع اؼبقطع األول
 ٔ.و استطاع الشاعر أن يوّظف ىذه الصنعة برباعة فائقة، ىنا نتناول أسلوب اؼب ارقة اليت ي ی  شعر السیاب بو

 اعباريوة القواعود عو  المَ كال زُبرج لغوي انكإم ألهناّ  للسامع ال يف اإللتذاذ و اإلعجاب تُسبِّأ واؼب ارقة
 أن الشواعر اسوتطاع الويت و برّمتهوا القصویدة يف نشواىدىا مواك،  غوري متوداَولٍ  غريأٍ  رائعٍ  أسلوب علی وذُبريو
 واؼبوووت، واألموول والیووس، والرجوواء اػبووويف اوول اؼبتضوواربة التناقضووات مو  بالووو يف هبووول موا خالؽبووا موو  يبونّي 
 إنشواد طووال الشواعر علوی سویطرت اليت الن سیة اغباالت م  كذل إلی ما و، واإلنبعاث ونكوالس، واغبیاة
 .الش صیة ذبربتو م  نشو كش دون اليت و القصیدة

ديفء / البحر سوورح الیوودي  فوقووو اؼبسوواءكوو/ شوو یف ین يف ضووباب موو  أسوواوتغرقوو
 موولء فتسووت یق/ والضوویاء، وال لووم، واؼبوویالد، واؼبوووت/ اػبريووف فیووو وارتعاشووو الشووتاء
 .اءكالبة رعش، روا 

، اءكوورعشووة الب: فبووّث مالؿبووو بووني االل وواظ مثوول، لقوود وا الشوواعر يف ىووذا اؼبقطووع عووام األسووی
 .لتن ث إثارة و داللة يف أجواء الصورة( تست یق) و جاءت ل  ة، واػبويف م  القمر
و ، و ازدىوور األموول يف عووام الشوواعر، انتووا مبتسوومتني و منتعشووتني للحیوواة يف البدايووةكالعینووان اللتووان  

و تعوودان إلوی ، نورو تغرقوان باألسوی، اء الشاعر و نس  أساه اؼبعتادكوانقطع ب، ون الة هبیةكارتدو ال
 مث افاقوو  عنوودما تصوواعد ضووباب األسووی، اء قوود رااوو  يف إغ وواءةكووون رعشووة البكووو  ، اء موورة ثانیووةكووالب
تشوووبهان البحووور الوووذي سووویطر علیوووو ديفء الشوووتاء و ارتعاشوووة اػبريوووف  كذلكوووو   ،(ٕ٘ :نقوووال عووو  القرغوووويل)

موووا يقوووول ك –و البحووور . أي التناقضوووات الووويت توضوووغ اؼبعنوووی و توووربره، وال لموووة والنوووور، واؼبووووت واؼبووویالد
ل مووووا يف اؼبوووووت واإلنبعوووواث موووو  كوووورمووووٌز للحیوووواة و ىنووووا معووووادل للعشووووتوت فتصووووهر يف ذاهتووووا   -عوووووض

فهووذا الضووباب  .(ٛٛ: ٜٛٚٔ، عوووض) ؼبوووت واؼبوویالد و ال ووالم و الضوویاءفتعووونق ال صووول و ا، متناقضووات
و الوووذي وبتووووي علوووی ديفء ، الشوووبیو ببحووور واسوووع عمیوووق خووویم فوقوووو اؼبسووواء، وِّن مووو  أسوووی شووو یفكوواؼبت

إن ىوو إاّل الضوباب اؼب ویم فووق ، الشتاء و ارتعاشوة اػبريوف و علوی اؼبووت و اؼبویالد و ال والم و الضویاء
                                                                                                                                                       

والتناق  فی  ..الشاعر اؼبعاصر إلبراز التناق  بني طرفني متقابلني بینهما نوع م  التناق .اؼب ارقو التصويرية تكنیك فنی يست دمو  ٔ
اؼب ارقة التصويرية فی أبرز صوره فكرة تقوم علی استنكار االختاليف والت اوت بني أوضاع كان م  شوهنا أن تت ق و تتماثل، أو بتعبري 

االختاليف، والشاعر اؼبعاصر يستغل ىذه العملیة فی تصوير بع  اؼبواقف والقضايا مقابل تقوم علی افتاض ضرورة االت اق فیما واقعو 
 ( 132: 2222التی يربز فیها ىذه التناق ، والتی تقوم اؼب ارقة التصويرية بدور فعال فی إبراز أبعادىا )عشرو زايد، 
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و تنووووذر ، و اووووذرٍ ، و ترقّووووأٍ ، درة تغشووووی الن وووووس بسووووويداءكوووواب معنوووووي فیووووو  أرض العووووراق و ىووووو ضووووب
فبوا يبعوث يف الن ووس ، باالضطراب و التغیري م  خالل ما يرافقهوا مو  تقلوأ و ذبواذب بوني اؼبتناقضوات

 .(٘ٓٗ: مٜٜٚٔ، أبو ااقة) األمل و اػبويف معاً 
ت هووران اضوووراً متناقضوواً و تتبلوووران عوورب رموووز ، فالعینووان بعوود ىووذه التوطئووة الرمانطیقیووة و الغزلیووة الزاىوورة

رموز اغبوزن و اػبیبوة و : و الط ول و الثواين، النور، مثل اؼبیالد، رموز ال رح و األمل و اغبیاة: األول؛ متضاربة
 .و اػبريف الذي يغلأ عل  الرموز األولی، الشتاء، و ال لم، و اؼبساء، مثل الغبار، اؼبوت

، فتعطیهووا زطبوواً داللیوواً ، نزيوواح الووداليلاألديب باال وَة اؼبولوفووة إلووی اؼبسووتو زُبوورِج اللغوو فهووذه اؼب ارقووة
ل ىبوالف كموا بشو یأن اؼب ارقوة أسولوب يعورّب عو  معنو موا أسول ناك إذ؛ وبُعوداً إوبائیواً ، ودفقاً صبالیواً 

 وبعبووارة أخوور . فالقووارئ هبوود التبوواي  واػبوواليف بووني السووطغ والعمووق؛ یاؼبعنوو كظوواىره السووطح  ذلوو
 كوالقوووارئ بوووإدرا، ام كووو وومسوووتو ، سوووطح  ومسوووتو : ین للمعنوووايوجووود يف التعبوووري الوااووود مسوووتوي
 .اؼبنشود یالتعارض بینهما يتوّصل إلی اؼبعن

وموواتبقی موو  / علووی الرمووال رغوووة األجوواج واحملووار/ ثوواركو ينثوور اػبلوویج موو  ىباتووو ال
/ القورار يف  مو  عبوة اػبلویج/ مو  اؼبهواجري  ظول يشورب الوردو/ ع ام بائم غريق

ا ال رات بالندو/ وفی العراق ألف أفعی تشرب الرایق  م  زىرة يرهبه
فووی ىووذه األبیووات يهووديف الشوواعر الووی إبووراز التنوواق  اعبووائر بووني وضووعني متناقضووني موو  خووالل 

الوذي  يهواجرون الوی اػبلویج حبثواً عو  ، اداونكوطرفهوا األول أبنواء العوراق ال، بوريةكم ارقة تصويرية  
قاع اػبلویج الوذو ينثور علوی الرموال موا تبقوی يف  سوو اؼبوت كایث اليصادفون ىنا،  لقمة العی
ثوورية دون أن كالعووراق الووذي  ينعمووون خبرياتووو اليف  اؼبسوتغلون كأّمووا طرفهووا الثووانی فهووم ألئوو. ع وامهم

والشوواعر يهووديف اساسوواً إلووی إبووراز ىووذا التنوواق  اعبووائر بووني الوضووعني و . يتحملوووا أو جهوود وعنوواء
 .(ٕٖٔ: ٕٕٓٓ، عشرو زايد) ه واليهديف إلی ؾبرد اعبمع بني ؾبموعة م  األضدادذبسید
 يف التكرار الكثري الرمز -القصیدة أثناء وجوده إع عناصر تشري م  بو يتصل وما -اؼبطر صارما ك
 إع يشوري رموزا باعتبواره "واؼبووت اغبیواة" الضودان يف يكمو  يوراه كموا فهوو، السوّیاب دواويو  بعو 

 اؼبووت علوى مزدوجوة داللوة طیاتوو يف وبمول فهوو، بینهوا الصوراع ويبلوور، العالقوةيف  اؼبتناقضوني اعبانبني

 يف اؼبطر واقتن، تراوده كان  اليت ال كرة عمق "اؼبطر أنشودة " قصیدتو أكّدت وقد. والضیاء وال الم، واؼبیالد
 جواء إلیوو رمووزاؼب فوإن، اؼبطور مو  الرمزتشّكل  ولئ ، بع  م  الضد على بعضها عّدة بدالالت القصیدة ىذه
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 .(ٜٕٔ: ٕٙٔٓ، هبلول) «اؼبوتی ىو اؼبطرك،  األط الك،  اغبأك ...»متعّداً  متنوعا
ون أقوووووواسَ كووووو/ نشووووووة الط ووووول إذا خوووووايف مووووو  القمووووورك/ ونشووووووة واشووووویة تعوووووانق السوووووماء

ر األط ووال يف عوورائ  كوور كو  / و قطوورةً فقطوورةً تووذوُب يف اؼبطوور / السووحاِب تشوورُب الغیوووم 
 مطر/ مطر/ مطر/ أنشودة اؼبطر/ و دغدغ  صمَ  العصافري علی الشجر/ رومكال

ىل الشواعر مو  خوالل ىوذه النشووة الويت تعوانق السوماء و تشوبو نشووة الط ول ػبوفوو مو  القمور 
أن يشبو ن سو بالط ل الذي يشعر باػبويف و ال رح معاً لرؤية األشیاء  و ما يرو ريتا عوضك ويريد 

أم يريود أن يبوني لنوا اسواً نوسوتاعبیاً عانقوو يف الغربوة؟ أم يريود أن  (ٗٓٔ: مٜٛٚٔ، عووض) ألّول مرة
فالشواعر يريوود ، ونكومهموا   هبسود لنوا نشووتو الصوبیانیة الوويت دفعتوو ب وارق الصورب أن وبتضو  الوووط ؟

بعبوارة أخورو إّن  ؛(ٜٚٔ، شٜٖٓٔطهماسويب ) م  خالل ىذه األبیات أن يصور لنا شدة االرتعواش
  اصوره بسوهولة بواود أوجوو كثر دقًة و يبكألنو أ، وظی ة زبتلف ع  وظی ة االستعارة التشبیو لو

 موووا يف ىوووذا اؼبثوووال مووو  السووویابك،  ل موووا يريووود الشووواعر اإلشوووارة إلیووووكوووون ىووو   كووواؼبقارنوووة الووويت قووود ت
إذ ، ة يف ىوذه اؼبقارنوةكيعوني ىوذا لنوا صو ة وااودة مشوت  (،...اءكوفتسوت یق مولء الووا  رعشوة الب)

فموو  الواضووغ أن الرعشووة الوويت . لشوواعر الن وور ىنووا إلووی عنصوور وااوود موو  عناصوور التشووبیويسووتع  ا
 .(ٜٚٚ: مٕٚٓٓ، اعبیوس ) وبم هبا الشاعر ال تشبو ذبربة الط ل يف االرتعاش إال م  ایث الشدة

ألن التشوبیو ، موال و االبوداع الوالزمكبواسطة االستعارة ؼبّا اصول علوی ال كان ي عل ذلكوإن  
التشبیهات  كلذل. م  خصوصیة إعادة العرض جزءاً بعد جزٍء يتناسأ و ىذه االجواءمع ما فیو 

بوهنا فٌخ أو عالمة دالة علی عودم العالقوة اغبمیموة و العموق يف ىوذا ، خالفاً ؼبا يعتقده ايلیا ااوي
عرضوها  و موا أسول ناكو    كوو ؽبا وظی تها ال ذة و اؼبناسوبة و الويت اليب ،(ٙٚ: ٖٜٛٔ، اغبواوي) الشعر

 .ة و اؼبعقدةكل ما فیها م  قوة علی إعادة العرض للصور اؼبتشابكسوو ع  طريق التشبیو ب
 إذن يف ىووووذا القسووووم يووووويت اغبووووزن الووووذايت الووووذي تعوووورَّض لووووو السوووویاب مقدمووووة للتعبووووري عوووو  اغبووووزن اعبموووواع 

نشووة »و « اءكولبرعشوة ا»و خیال الشاعر لتصوير ىذا اؼبشهد اعبديد الذي تست یق يف رواو  ،(االجتماع )
یبیوة فیوصوف النشووة كيلجو الی االنزيااوات الت ، «نشوة الط ل إذا خايف م  القمرك« »واشیة تعانق السماء

و أمبوا ، ون ُخلّبواً كوفهو علی يقني بون ىذا الضوباب لو  ي، بالواشیة داللًة عل  عدم قدرتو علی السیطرة علیها
  أن وبموول معووو موو  كوووااقووة سووبأ اػبووويف ىووذا فبووا يبمووا يوورو أبك   كووو ل، ثووري موو  اؼبطووركسوویجود الووبالد ب

فالشواعر ػبلوق  (٘ٗ :ٜٜٚٔ، ابوااقو) ون سببا يف بع  اؼبوت و الشقاء و اػبرابكفیضانات و سیول جارفة ت
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. و شوبو السوماء باإلنسوان الوذي يعوانق، و شبو النشووة بواغبیوان اؼب وتس، نیةكىذه الصورة عبو إلی االستعارة اؼب
  يشوري إلوی أن الشوعأ كواستعار اؼبنجل للسحاب مث أومو إلی اؼبشبو بو بإادو لوازموو وىوو القووس ل كذلكو 

  يستعدَّ للثورة وم  وراء ىوذه االسوتعادة وبصول علوی كالعراق  هبمع ما لديو م  القوة و العتاد و رباط اػبیل ل
 . كٍل فبكيقتلون اؼبعتضني بوبشع شالذئاب كام األشرار الذي   كة كبو التحرر م  أيدي اغبكالثورة و اغبر 
اجملواز و اختیوار  مو  االسوتعارة و، نرو يف ىذا اؼبقطع مع ما فیو م  االنزيااات اليت أشرنا الیها أن وا كلذل

لیة اليت ك  هبسد ما هبول يف بالو م  الصور الكبذل الشاعر م  وراءىا قصارو جهده ل ...الغريأ و الرمز و
بوبتوو إع وصوف ؿبيتودرج مو  وصوف بودمج الطبیعوة يف اغبقیقوة  الشواعر كذلكوو  ، تنبثق م  ذبربتوو الش صویة

ىوا اغبوزن نیوة مأازبلق صووراً فنیوة وجدأن الطبیعة باألدب  ایث استطاع م  خالل امتزاج. االو واال العراق
ایوث . ةن  تنتابو أثناء كتابتو ىذه القصویداذبعلنا كبم إاساس السیاب ونتلمم صراعاتو اليت ك و، واألسى

 .ىذه القصیدة ػبص  كل مشروع السیاب الشعري   القول أنّ كيب
كون صیاداً  .../ تسغّ ما تسغّ م  دموعها الثقال/ تثاءَب اؼبساءُ والغیومُ ما تزال

، مطوور/ وينثوورُ الغنوواء ایووث يوفوولُ القموور/ ويلعوو ُ اؼبیوواهَ والقوودر/ ازينوواً هبمووعُ الشووباك
 يبعُث اؼبطر؟أتعلمني أيَّ ازٍن /  اؼبطر، مطر

 ...والرمووز و، نايوةكوال، واجملواز، واالسوتعارة، يف ىوذا اؼبقطوع أيضواٌ نورو الشواعر عبوو إيل التشوبیو
فاسووتعارة التثوواؤب لللیوول دالووة ، لعوورض مووا هبووول يف بالووو موو  الصووور و اآلمووال و اآلالم و اؼب وواويف

أمبا ، علی ىذا البلد و شعبووخّیم طوياًل اؼبشؤوم امتًد ، قد طال -وى  رمز ال لم -علی أن اللیل
  كل ذلك فعل إمبا، يدّل علی النوم م  ااالت أن يبك  ما كل بني م  اختار التثاؤب وخصصها
 .ّل األجواء يف بلدهكطول اللیل و ثقلو علی   يشري بالرباعة ال ائقة ايل

اؼبطور فووٌل  أال وىو  فكورة أن -و ذبسیداً ل كرتو و تعبرياً عنها يف عدة مواضع يرمز إلی اؼبطور 
، فیقووول معوورباً عوو  موسوواة شووعٍأ جووائع ال يريوود اؼبطوور ألنووو ال يزيووده شووبعاً  -سووّ ء وباعووٌث للحووزن

فكوون ىووذه اغبالووة شووبیهة حبالووة الصووّیاد الووذي يلعو  اؼبیوواه والقوودر ألن ىطووول اؼبطوور وبووول بینووو وبووني 
ة التشبیو إلعادة عرض   للشاعر التعبري ع  ىذه اغبالة سوو بواسطكما قلنا أن ا اليبكو  . الصید

 .اغباالت اػباصة اليت وباول ذبسیدىا طوال القصیدة
و قبد الشاعر يف ىذا اؼبقطع م  القصیدة ينقل اريتو بصیغة السؤال فهو بعود أن اعتورب اؼبطور 

موول صووورة اغبووزن اؼبرتبطووة ك  يكوول، ىووو اغبیوواة و البعووث يف مقطعووو السووابق قبووده االن يبعووث اغبووزن
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 .اء إذا إهنمر و إن الواید يشعر بالضیاعكريأ تنشج بالبباؼبطر فجعل اؼبزا
 بال إنتهاء/ وكیف يشعرُ الوایُد فیو بالضیاع؟ / وكیف تنشجُ اؼبزاريُأ إذا إهنمر؟ 

 ىو اؼبطر/ و كاعبیاع كاغبّأ كاألط اِل كاؼبوتى ،  كالدِم اؼبُراق  و
 مو  صو ة اءكوالب إن بول، ؽبوا لیسو ( یوةكبا ) اؼبزاريوأ بصو ة وصوف البیو  ىوذا يف إّن الشواعر

 اغبسیة اؼبادة اّول و باكٍ  ىو و صدر لو انسان إلی( اؼبزاريأ) نزار لقد اّول و، الص ات اإلنسانیة

 األدب يف تسومی الصوورة ىوذه و أفعالوو االنسوان و انسوانیة لوو  كوتب او ّ  انسوان إلوی اعبامودة
 .ثرياً ك أشعاره يف ال نیة الصورة هبذه الشاعر استعان و التش ی 

إلوی اغتنواء  كأّدو ذلوالتشوبیو  إذا أاسو  اسوتعمال، ىذا و نرو السیاب فقد عبوو إلوی التشوبیو
ومووو  . فالتشوووبیو يسووواعد علوووی تنويوووع أسووولوب الشوووعر و نسووویج أسووولوبو. رب يف وسوووائل الوصوووفكوووأ

 .سرد التشبیهات اؼبتالاقة، يف توثريىا كاألسالیأ اليت ال ش
 .كاؼبوتى  كاعبیاع كاغبّأ كاألط اِل ،  كالدِم اؼبُراق

. ىنا ال تقوم التشبیهات بدور ت سريي بول بودور عواط  . أ السیاب فجوة ىذه التشبیهات ؾبتمعةكيس
 .(ٜٚٚ: ٕٚٓٓ، اعبیوس ) فه  تن طف يف ذى  القارئ فتستدع  ترابطاً عاط یة ذات معان داخلیة مولوفة

 (الدم اؼبراقك و بال إنتهاء) و قد قرنو بالّدم يف قولو
فهوو  ؛ فقود صبوع النقیضوني يف غب وة وااودة( ىوو اؼبطورو  اؼبوتیكو،  األط والك،  اغبأك) مث يقول

اؼبوت ) و تقابل، اؼبوتی ىو اؼبطركاالط ال يصوره باغبیاة و النماء و يف الوق  ن سو  كاغبأ و  ك
 .(ٖ٘: مٜٜ٘ٔ، سهام ال ريغ) ثر األدوات اليت تعامل هبا السیابكان أك( اغبیاةو 

واالسووتعارت واجملووازات الوويت شوواىدناىا و  ، وراء إبووداع ىووذه التشووبیهاتيتضووغ لنووا الشوواعر موو  
الط ول الوذي يرموز بوو إلوی اؼبسوتقبل و األّم الويت يسوت دمها رموزاً للووط  ك و عبوئو إلی الرمز كذلك

و  ؛ واعبراد و ىو رمز اػبراب و التدمري واآلفات، والغراب رمزاً للقبغ و السوء و القرصنة، اؼبستعمر
 لكو  ، و راح مسددا تقنیتها و زبصیبها ةانزاح ع  لغتو الشعري و ...و رة العشتوتأسطو  كذلك

 اػبصوصویة وفیهوا مو . الشواعر هبوا وبوم الويت اؼبمتعوة اإلبداعیوة ىوو اغبالوة قوامهوا الصور اؼببدعوة ىذه

 :مث يقول الشاعر يف اؼبقطع اآلخر. دائماً  متجدداً  هبعلو اإلدىاش فبّا و واعبدة
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م / اتووی إذا مووا فووّ  عنهووا ختمهووا الرّجووال/  ...العووراق يووذخر الرعوووداد أظبووع كووأ
 .يف الوادي م  أثر/ الرياح م  شبود كتت 

 .و يتحقق فیو اؼب اض و الوالدة اؼبومولة، أن غداً مشرقاً سیغمر نوره العراق يرو الشاعر يف ىذه االبیات
« شبووود»و جوواء الشوواعر ب، رمووز للثوووار  الريوواح ىوو، «...كم تووت » يف القسووم االخووري موو  ىووذه األبیووات 

ایوث الشواعر اسوتبدل بقووم ، و ىذا يف البالغة يسم  التجانم و يعترب م  م اىر االنزيواح« عاد»بدالً ع  
  اْلَعمى فَاْسَتَحبهوا فَوَهَديْناُىمْ  شَبُودُ  أَمَّا وَ »شبودا الذي  ؿب  آثارىم بصاعقة م  اهلل ، عاد الذي  بادوا بزوبعة م  اهلل

 .(ٚٔ :فصل )« يَْكِسبُونَ  كانوا دبا اؽْبُونِ  اْلَعذابِ  صاِعَقةُ  فََوَخَذتْوُهمْ   اؽْبُدى َعَلى
 :مث نرو ثانیة للمعنی األول وىو اغبیاة يف قولو

وكوولّ دمعووٍة موو  اعبیوواِع / ضبووراءَ أو صوو راءَ موو  أجنووِة الزىوور/ يف كوول قطوورٍة موو  اؼبطوور
أو / نت وواِر مبسووٍم جديوودافهوو  ابتسووامٌ يف / وكوول قطوورٍة تُووراق موو  دِم العبیوود/ والعووراة

 واىووووووووِأ اغبیوووووووواة  ، يف عوووووووواِم الغووووووووِد ال وووووووويت/ المووووووووةٌ تووووووووورّدت علووووووووى فووووووووِم الولیوووووووود
 (ٗٛٗ-ٗٚٗ، مٜٜ٘ٔ، البیايت) أ العراق باؼبطرشسیع/  ...اؼبطر/  ...اؼبطرُ 

الصودو ان  األقدار القاسیة سبحو الت اؤل و البسومة فريجوع كفبعد أن  ، مث تلوح تباشري األمل
ذا كوو ى، مبشراً باػبري والرفاىیوة، ىا ىو ذا ىذه اؼبرة يويت طافحاً باألمل، خالیاً م  الرجاء، مبتوراً 

ل قطورة دم توراق مو  كوو  ، ل دمعوة مو  اعبیواع و العوراةكوف. ىبتوتم الشواعر رائعتوو ىوذه هبطوول اؼبطور
 .العبید ى  قرابني تقدم الستنزال اؼبطر ولیعّم اػبري العراق

رظبها ، و ؼبسة واقعیة، صورة ناطقة دبعنی إنساين رقیق ...(ل دمعة م  اعبیاعك) لواةفهذه ال
 ....(م ذرفنا لیلة الرایل م  دموعك) الشاعر بإهباز بلیغ يف قولو
نستشوف ، كيستقر ىطول اؼبطر علی دورة طبیعیة ضم  اطار متحر  يف ی هناية شعره التدوير 

 :ات دائريةكروية و ار كفیو عناصر  
توخوووذ قطووورات الووودموع والووودماء النازلوووة مووو  العبیووود مووو  اؼبسوووار الطبیعوووی الووودائرو و 

إذ تنوووزل مووو  الوووذات و تنصوووأ إلوووی ، ىوووذه النهايوووة مسووواراً دائريّووواً مغلقووواً يف  للمطووور
 .(ٜٔٔ: ٕٔٔٓ، لطیف) الذات

یووف مووالء الشوواعر مووع اذاقووة مرى ووة و براعووة كنوورو  : و موو  م وواىر االنزيوواح يف اؼبقطووع األخووري
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فالصووورة اعبمالیوة الوويت أبوودعها ؛ الت ووتغ علوى مشوورفة أو مت تحووة أو نابضوة بصووورة لقصوویدةمدىشوة ا
اقیقة منقطع الن وري ، الشاعر م  تورد زىرة اغبلمة علی فّم الولید مع ما فیها م  ایاة و إنبعاث

/ تورق الكروم) الصور اليت نشاىدىا يف القصیدة برمتها كذلكو   ،  القول بونّو ين رد هباكایث يب
 ي هوق اػبلویج/ البكواء رعشوة/ اػبريوف ارتعاشوة/ تنوب  النجووم/ اؼبواء يورج اجملوذايف/ تورق  األضوواء

 عو  تن وتغ القطورة/ عنهوا اػبوتم ي ضوون الرجال/ والربوق الرعود يذخر العراق/ والردى واحملار باللؤلؤ

 إع الطريوق لتمهود معواً  والصوورة الل  وة تعتمود إوبواءات وإمّبوا، للتزيني صورا ىذه ولیس ( الزىر أجنة

 .اغبیاة لو تستعد الكبري الذي الت تغ
یف ينزاح ع  لغتو الشعرية مسدداً مبائها كنشاىد  ( عام الغد ال تی الذي يهأ اغبیاة) یأكيف تر  كذلكو  
 .ؿب ِّزا أااسیسو و آمالو كبو اؼبستقبل اؼبومول، مثرياً إعجابو، أثراً يف ن م اؼبتلق ، وتقويتها

 النتيجة
ر أاوٌد كو  ال ينكوثُورت اؼبصوطلحات اؼبسوت دمة ؽبوذه التقنیوة و لكلقد تباينو  تعواريف االنزيواح و  

یوويب و ىووو اػبووروج عوو  سوولطة الطبیعووة اػبطیووة كالت : م خووالل مسووتوينيكأنبیتووو و فضوولو الووذي يوونع
ّز كوالذي ر  واحملور  واالستبدايل و ىو اإلستعارة و ىذا، اليت تسري وفقها قوانني القواعد برّمتها، للغة

 .ىو ؾبال التعبريات اجملازية التصويرية الرئعة والبديعة و ر السیاب يف رائعوكعلیو بدر شا 
و جوواءت ؾبموعووة ، ودوات للتعبووريكوور السوویاب الصووور ال نیووة  كازبووذ بوودر شووا ، موو  ىووذا اؼبنطلووق
ى  قائمة علی فّ  و ، النمط االول صورة مقدمة القصیدة: برية تضم مبطنيكىذه الصور يف لواة  

وى  صور فنیة اعتمدت اللقطات و ، رة القصیدة وصلأ اؼبوضوعكوالنمط الثاين صور ف، التشبیو
إذن استطاع . أو خیالو الساري إلی إكباء ديوانو، اللمحات ذات اعبذر الواقع  اؼبمتد إلی الشاعر

، يااات م  التش ی تسأ شعره م  خالل ىذه االنز كو ا ، أن يعط  لغتو الشعرية إمباًء و غنی
ایث تعد ىذه ؛ ةخارق طاقة صبالیة وقدرة إوبائیة ...واؼب ارقة و، واالستعارة، والتشبیو، و التجسید

بووري يسووهم يف ل وو  كیبیووة و االسووتبدالیة موو  العواموول الرئیسووة الوويت ؽبووا دور صبووايل  كاالنزيااووات الت 
 .إنتباه اؼبتلق  و إثاره شعوره وأااسیسو

وااد بول  يف طريق اإلنزيااات ىذه صبیع يست دم م ر السیابكبدر شا  أنّ  نقول وال ننسی أن
یويب مووع كثوور توواتراً بالنسوبة إلوی االنزيواح الت كواالنزيواح االسوتبدايل عنوده أ. ىبتلوف توواتر اسوت دامها
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 .االنزياح االستبدايل مع ما فیو م  جوانأ شتی أمعّنا الن ر يف كولذل. أقسامو

 المصادر
 .روكال القرآن

 ؿبمد ىاشم و، اهلل اسأ اضبد ؿبمد ،بريكال عل  اهلل عبد ربقیق، العرب لسان ،(ت. د) رمكم ؿبمدب ، من ور اب 
 .جديدة طبعة، اؼبعرفة دار، الشماذيل

 .اؼباليني العام دار ،،بريوت، االولی الطبعة ،العربي الشعر في االلتزام ،(مٜٜٚٔ) اضبد ،ابوااقة

 إفريقیا، العمري ؿبمد الدكتور وتقدو ترصبة، العشري  القرن في األدب نظرية :(مٜٜٙٔ) فوكیما. و. ود إب  إلرود
 .البیضاء الدار، الشرق

 .النهاية دار، بريوت، شعره و حياتو: السياب ركشا  بدر ،(مٜٔٚٔ) عیس ، بالطو

 .اللبناين ّتابكال دار، بريوت، الشعرية األعمال ،(مٜٜ٘ٔ) عبدالوىاب، بیايت

قسم ، لّیة اآلداب و اللغاتك،  رسالة ماجستري، شعر السيابفي  جمالية اإلنزياح األسلوبی ،(مٕٙٔٓ) خدهبة، هبلول
 .جامعة اعبیالنی بونعامة، اللغة العربیة وآدهبا

 .النشر و للدراسات العربیة اؼبؤسسة، بريوت، السياب عند الحر الشعر مفهوم ،(مٜٜٚٔ) اس ، توفیق

 الطبعة، لؤلؤة عبدالوااد ترصبة، الحديث العربي الشعر في اتكالحر  و اإلتجاىات ،(مٕٚٓٓ) اػبضراء سلم ، اعبیوس 
 .العريب الوادة دراسات زكمر ، بريوت ،الثانیة

 .اللبناين تابكال دار، بريوت، السياب ركشا  بدر لديوان نقدية دراسة ،(مٖٜٛٔ) ايلیا، اغباوي

 .اعبامعیة اؼبطبوعات ديوان، اعبزائر، التطبيقية اللسانيات في دراسات ،(م ٜٜٗٔ) أضبد، اساين

 .الشعبیة الديبقراطیة اعبزائرية اعبمهورية، اؼباجیست مرالة يف رسالة، الصوفي شعر في االنزياح ،(مٕٓٔٓ) سلیم، السعداين

 .ىومة دار، اعبزائر، ٔج، الخطاب وتحليل األسلوبية ،(م ٜٜٚٔ) الدي  نور، السد

 .دارالعودة بريوت، ديوان ،(مٕ٘ٓٓ) ركالشا  بدر، السیاب

 .الثقافة دار بريوت ،شعره و حياتو في دراسة، السياب ركشا  بدر ،(مٖٜٛٔ)، ااسان، عباس

 .النشر و للدراسات العربیة اؼبؤسسة، بريوت، الحديث العربي الشعر في االنبعاث و الموت اسطورة ،(مٜٛٚٔ) ريتا، عوض

 .تبة اب  سینا للطباعة والنشركم، القاىرة، ع  بناء القصيدة العربية الحديثة ،(م ٕٕٓٓ) علی، عشرو زايد

 .العربیة النهضة دار، بريوت، الحديث و القديم بي  األدبي النقد قضايا ،(مٜٜٚٔ) زك  ؿبمد، العشماوي
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 .الشروق دار، القاىرة ،(ٔط) ،،االسلوب علم ،(م ٜٛٙٔ) صالح، فضل

 .ٖط، بريوت، اعبديدة اآلفاق دار منشورات، األدبي النقد في البنائية نظرية :(مٜ٘ٛٔ) ....،.......

 .اؼبعال تبةكم، وي ك،  العربي الشعر في معانيو و الفاظو الغيث ،(مٜٜ٘ٔ) ،سهام، ال ريغ

 و العربیة اللغة لیةك،  للسياب ،(المطر أنشودة) قصيدة في الفنية للصورة النفسية الداللة ،(تا. د) صاحل جبري، القرغويل
 .االسالمیة اعبامعة، القرآن علوم

 .دارتوبقال، البیضاء الدار، ٔ ط، العمري وؿبمد الوايل ؿبمد ترصبة، الشعرية اللغة بنية ،(مٖٜٛٔ) جون، وى ك

 .دار الزمان للطباعة والنشر، دمشق، ٔط، ر السيابكالفضاء الشعری عند بدر شا  ،(م ٕٔٔٓ) ؿبمد اس ، لطیف

 اؼبوسسة ؾبد، بريوت، االويل الطبعة ،االسلوبية الدراسات منظور م  االنزياح ،(مٕ٘ٓٓ-هٕٙٗٔ) اضبد، ويم ؿبمد
 .التوزيع و النشر و للدراسات اعبامعیة

 .دار رسالن للطباع والنشر والتوزيع، دمشق، 1الطبعة ، والبالغي النقدي التراث في االنزياح ،(2215) ....،......

 .تابكلل العربیة الدار، ٖط، واألسلوب األسلوبية ،(ت. د) السّلم عبد، اؼبسّدي

/ د تر، واألسلوبیة البالغة، بلیث ىنري  -ٛٔ. مٖٜٛٔ، ط. د، بريوت، والحداثة النقد ،(مٜٜٜٔ) .....،..........
 .الشرق أفريقیا: اؼبغرب، العمري ؿبمد

 .بغداد، للسياب "أنشودةالمطر "في دراسة األسلوبية البنى ،(م ٜٜ٘ٔ) اس ، ناظم

 األطاريح

 .م 2227-2226 عام، منتوري جامعة، الماجستير شهادة لنيل مقدم بحث ،«أسلوبیة دراسة النمل سورة يف االنزياح ظاىرة»، جیل  ىدية

 المقاالت

 انساني علوم و ادبيات يدهكدانش مجلو، اؼبطر أنشودة شعر مبادىاي در مبا متناق  ،(شٜٖٓٔ) عدنان، طهماسيب
 .٘ٚٔ-ٜٚٔص ، تهران دانشگاه

 -مرباح قاصدي جامعة -اللغات و آلداب مجلة، واإلستبدال یأكالت  ؿبوري يف االنزياح ،(مٕٓٔٓ) البار، عبدالقادر
 التاسع العدد -اعبزائر -ورقة

 الثوري اػبطاب يف الشعري االنزياح ،(1393) نّی  یكوچك وزىراء، صمدي وؾبید، قائم  ومرتض  ،فرامرز، مريزاي 
 .17-31الص حة ، 33العدد، مجلة الجمعية العلمية االيرانية للغة العربية و آدابها، جويدة فاروق لشعر

 .م2212 عام، دمشق جامعة مجلة، «مبوذجاً  ال عل، روكال القرآن يف االنزياح»، ؿبمود صالح شادي، الرشید الدي  عماد، نتّويف أضبد

مجلة الجمعية العلمية االيرانية للغة العربية ، «األدونیم شعر يف االنزياح ظاىرة» ،(1392، )ولیئ  يونم، عل ، ن ري
  .126-85ص  ، العدد السابع عشر، و آدابها
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 «أنشودة المطر» ةدیدر قص ییزدا ییآشنا ةدیپد یمتن یاوكوا

3ییایمح هنجم، 2عدنان طهماسبی، 1ونییسعداهلل هما
 

شگبُ ٖعزث بت٘ادث ٍ سثبى گزٍُ برٗاستبد. 8  ْزاىت دًا

ش. 8  ْزاىتداًشگبُ  ٖعزث بت٘گزٍُ سثبى ٍ ادث بر٘دًا

شجَٕ دکتزٕ. 8 شگبُ  ٖعزث بت٘سثبى ٍ ادث دًا  لزستبىدًا

 دهیكچ
ثز  ٖهتَى ادث ٓدرثبر ٖشٌبس اسلَة ّٕب ِ پژٍّشکاست  ٖادث ٕاس شگزدّب ٖكٗ ٖٗسدا ٖٗآشٌب

 ٕاًتخ بة س بختبر   ٍ ٖسث بً  جٗ  عذٍل اس سبختبر را ٖٗسدا ٖٗهزاد اس آشٌب. آى استَار است ٔٗپب

اس ت   ٖاس جولِ ش بعزاً  بة٘ز السکثذر شب ،بى٘ه يٗدر ا .است ژٍُٗ ٍ ٖادث ّٕببر٘ثزاسبس هع

ٍ تَجِ  آٍردٖ ه ٕرٍ ٖشگزد ادث يٗثذ ،خَد ٕسثبى شعز شتز٘چِ ثّز ٍٕ غٌب ٖٗبَٗپ ِٕ ثزاک

 ؛شد٘  اًگٖ ه  ثز« ث براى  ٓس زٍد » ٕج ب ٗس ٓذ٘قصثب  ژٍُِٗ ث را شٍٗ احسبس خَاًٌذگبى اشعبر خَ

ِ  ٖفزاٍاً   ٖلذت ادث ،ٍٕ هخبطتِ ِکٕ طَرِ ث ٖ  را تجزث   يٗ  در ا بة٘ز الس  کث ذر ش ب  . ٌ ذ ک ه 

، است صَرت ثزجستِ ٍ هبّزاًِ ثْزُ ثزدُثِ  ٌٍٖ٘ جبًش ٖج٘کتز ٖٗسدا ٌٖٗبآش ٓذٗپذ اس ،بركشبّ

، ٖثخش   ج بى ، ٕش٘  آه ح    ل٘  اس قج ٖٗسدا ٖٗاقسبم هختلف آشٌب كوکثِ  ٕشعز ٍ ِکٕ طَرِ ث

َ  راُ يٗاس ا ٗبفتِ ٍدست  ٍٕافز ٖثخش قذرت الْبم ٍ ٖٗجبٗثِ س ...طٌش ٍ ،استعبرُ، ِ٘تشج  ٖٗت بثل

 .ٌذک هٖ را ثِ هخبطت عزضِ ذُ٘تٌ ٍ درّن زً٘ظٖ ث ّٕب صحٌِ اس جبٗس

رّگذر  يٗذ ٍ اس اکٌ ٖثزرس ٖهتٌ َٖر را ثب خَاًشکاست تب هَضَع هذ ٖحبضز تالش پژٍّش

اس  ٖشٌبخت ٖٗجبٍٗ س ٖاسلَث، ِٖ اس ًظز هعٌبشٌبختکد سداثپز ٖسثبً ّٕب ت٘کتز الفبظ ٍ ٕبٍکثِ ٍا

 .اًذ زدُکعذٍل  بر٘سثبى هع ٖرٍاثط ثبفت

 

 .«أنشودة اؼبطر» ٓذ٘قص ؛بة٘ز السکثذر شب ؛ٖلااستجذ ٖٗسدا ٖٗآشٌب ؛ٖج٘کتز ٖٗسدا ٖٗآشٌب: ها لیدواژهك
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