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 كلمة الشكر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيّات 

أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له أشهد أن ال إله إال هللا 

 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

البنية  هذه الرسالة حتت املوضوع نتهت الباحثة إبذن هللا وتوفيقه من كتابةافقد 

. تقدمها يف قصيدة "حماوالت لقتل امرأة ال تقتل" لنزار قباين )دراسة وصفية حتليلية(

لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية مادة من املواد 

 يف اللغة العربية وأدهبا. "S.Hum" الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على شهادة

مها  الكرمينيعلى املشرفني قدمت الباحثة الشكر  ،ويف هذه الفرصة السعيدة

 املاجستري واألستاذ ذو اخلري سفيان املاجستري بد الرمحندين عالاألستاذ الدكتوراندس نور 

ذه شراف على كتابة هإلأوقاهتما وأفكارمها يف ا إنفاق،  على مساعدهتما وجهودمها يف 

 الرسالة وتكميلها من البداية إىل النهاية.

الباحثة شكرا خاصا لرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا وجلميع األساتيذ  توتقدم

 والعلوم اإلنسانية ملساعدة كتابة هذه الرسالة.  اآلدابواألستاذات فيه، وعميد كلية 



 ب
 

 هااللذين قد ربيا احملبوبني لوالديهاالباحثة الشكر اجلزيل  تقدمتويف هذه الفرصة 

 أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة. أن جيزيهماهتذيبا انفعا لعل هللا  هاتربية حسنة وهذاب

وأخريا، ترجو الباحثة من القارئني نقدا بنائيا وإصالحا انفعا إلكمال هذه 

خاصة وللقارئني عامة، واحلمد هلل رب  للباحثةالرسالة، وعسى هللا أن جيعلها انفعة 

 العاملني.
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    الباحثة،

 

   سوجي أغستينا
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 جتريد

 : سوجي أغستينا  اسم الطالبة

 170502038:   رقم القيد

 دهبااللغة العربية وأ /: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   قسم /الكلية 

 :البنية يف قصيدة "حماوالت لقتل امرأة ال تقتل" لنزار قباين  موضوع الرسلة

 )دراسة وصفية حتليلية(   

 2022يوليو  14:   اتريخ املناقشة

 صفحة 56 :  حجم الرسالة

 الدكتوراندس نور الدين عبد الرمحن املاجستري:   املشرف األول

 ذو اخلري سفيان املاجستري:   املشرف الثاين

البنية يف قصيدة "حماوالت لقتل امرأة ال تقتل" لنزار قباين  موضوع هذه الرسالة هو "

وأما منهج  البنية يف القصيدة، ويهدف هذا البحث إىل معرفة )دراسة وصفية حتليلية(.

، حيث تصف الباحثة فيها فهو املنهج الوصفي التحليلي البحث الذي استخدمت

الباحثة وحتلل البنية يف القصيدة. ومن النتائج اليت حصلت عليها الباحثة هي: 

الغضب، و االحساس ابلذنب، و البغض، و العجز، و الشوق، و (العاطفة وهي اخلوف، 1)

( 4) ( الفكرة هي حب املرأة3أليفي و اخليال البياين. )(اخليال ومها اخليال الت2اخلزن. )و 

 التكرار، واالستفهام، والنداء، والطباق، والسجع.و األسلوب هي 



 و
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 الباب األول

 مقدمة

 ة البحثفيخلأ. 

اليت  ألعمال األدبية هي ترتيب العناصرال األديب هو بنية مبعنىه أن العم 
مهم من دراسة العمل األديب، ألهنا  هي جزء البنية. 1حتدد معىن بعضها البعض

 يمي  حتليل البنية يتم تضمني يفيف األساس ة متكاملة يف العمل األديب. وحد
عىن أرر،، مبالكائنات اليت ميكن مناقشتها يف حد ذاهتا يف محي  أشكال البحث. 

 2 .يفرتض أن  يمي  املشكالت اليت هي موضوع الدراسات الثقاقىي هلا بنية

ة يزة وهو تفسري متعدد ، أي أن دراسة البنيالعمل األديب هلا رصائص املم
األولية لفهم األعمال األدبية كعمل فين له وحدة يف جممل معناه، من هي العلمية 

صف وتفسريها و رالل دراسة األعمال األدبية بنية م  عناصر ميكن فك و 
 3األفكار كمعىن أديب ميكن فهمها و التعبري عنها.

فالبنية هي جمموع العالقات الدارلية الثابته اليت متّيز جمموعة ما حبيث 
يؤكد أن  Teeuw )تيو( أما  4.بقية منطقية للكل على األجزاءتكون هناك أس

                                                             
1  Rahmat Djoko Pradopo, PENGKAJIAN PUISI, (Yogyakarta: Gadjah Madha University 

Press, 2017  :118ص  
2 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial 

Humaniora pada Umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),  :380ص  
3 Ali Imron Al- Ma’ruf, Farida Nugrahi, PENGKAJIAN SASTRA Teori dan Aplikasi, 

(Surakarta: CV. Djiwa Amarta Press, 2017)  :169ص   
    105م( ص:  1991)تونس: دار أمينة قضيّة البنيوية دراسة ونماذج، عبد السالم المسّدي،  4
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هو تفكيك وعرض بعانية قدر اإلمكان الرتابط  الغرض من حتليل البنيوي
 5والتشابك بني عناصر خمتلفة تشكل معا املعىن.

ب ان كل عمل أديب جي  6من عناصر مرتبطة ببعضها البعض تكون البنية
, بدون جلمالن واالف على عناصر من هالدي اليت حيتوي على العناصر الدارلية فيه

هو مهمة  رعناصر الدارلية، ال ميكن تسمية الكتابة عمال أدبيا، ألن هذه العناص
هذه العناصر هي يف شكل عناصر أدبية وهي العاطفة  يف تكوين العمل األديب.

 واخليال والفكرة واألسلوب اليت تسمى العناصر الدارلية اليت تبين األعمال األدبية.
هو نوع من األنواع األدبية يصوربه و القصيدة  ة هيل األدبياعماحد، األومن 

 7الشاعر جتربته بكالم موزون مقفى تتوفر فيه العاطفة واخليال.

قصيدة ميكن دراسة  القصيدة كعمل أديب ميكن دراستها من جونب خمتلفة.
تختلفة. املوسائل لابنية  وعناصره، على اعتبار أن القصيدة بنية تتكون من عناصر و 

 8فصل عن االرتالفات يف العناصرال تنوهي 

هو شاعر فهي القصيدة لنزار قباين, و حبثت عنها الباحثة أما القصائد اليت 
عبقري عظيم، وإنه شاعر املرأة وشاعر احلب و شاعر متنفر وجديد يف أفكار 

                                                             
5 Ali Imrom Al Ma`ruf, Farida Nugrahani, Pengkajian Sastra Teori dan Aplikasi, 

(Surakarta: CV. Dijiwa Amarta Press, 2017)  :131ص  
6 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial 

Humaniora pada Umumnya  :380ص   
)عمان: دار الرضوان للنشر والتوزيع، األدب العربي الحديث مختارات من الشعر والنثر، ي، خليف جاسم السلطان 7 

 33م( ص:  2014
8 Rahmat Djoko Pradopo, PENGKAJIAN PUISI, (Yogyakarta: Gadjah Madha University 

Press, 2017  :3ص  
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حماوالت "هي الدراسة تم دراستها يف هذه القصيدة اليت ت 9ومتجدد يف موضوعاته.
لشحص حىت أصبح ا عن املرأة اليت حيب ويتعلق هبا  وتتحدث, "لقتل امرأة التقتل

 والكنه ال يستطي .   ك املرأة وحياول نسياهناأسري لتل

توي عناصر الذي حي أبياهتاهاالشاعر من  ايف هذه القصيدة هناك معىن نقله
ري فهم ولفهمها بعمق من الضرو  العاطفة، اخليال، الفكرة واألسلوب األدبية فهي

يف  لبنيةارذ الباحثة قصيدة لنزار قباين ابملوضوع عناصر القصيدة الدارلية. وأت
صيدة احلب هذه قالن ة يمبدرل وصفية حتليلالتقتل" حماوالت لقتل امرأة"قصيدة 

ميق له معىن عو هلا رصائص فريدة وممتعة  يف التعبري عن كلماهتا يلة قصيدة يم
صيدة و لتسهيل ابين الق ملعرفة العناصرو  ،االتفاقات املنقولة يف هذه القصيدة. عن

 معرفة فهم معىن الشعر من حيث بنيته.

  ثمشكلة البحب. 

الت لقتل و قصيدة حما حث يف هذه الرسالة فهي كيف بنيةوأما مشكلة الب 
 امرأة ال تقتل لنزار قباين. 

 غرض البحثج. 

ة ال والت لقتل امرأحما"قصيدة  ض من هذا البحث  هو ملعرفة بنيةالغر  
 لنزار قباين. "تقتل

                                                             
diakses pada tanggal 18 september 2021, 16:50 WIB https://www.aqlamalhind.com/?p=352 9 

https://www.aqlamalhind.com/?p=352
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  معاين املصطلحتد. 

 أن  تشرح معاين املصطلحات هلذه الرسلة: ةويف هذا الصدد تريد الباحث

 بنية.1

 : البين: نفيض اهلدم، وبناه بنية وبناية. والبناء: املبين، واجلم  بنية لغة .
-اء وضمهابكسر الب -ما بنيته وهة البىن –بكسر الياء وضمها  –البنية 

  10. والبنية اليت بين عليها.
 :هي تركيب املعىن العام لألثر األديب، وما ينقله النّص إىل  اصطالحا

 سهل م  التدرج منه إىل معرفة النركب، أةالقارئ. وقد يكون مبتدائً ابأل
  11.اجلميح بني حقائق القضّية وتقيضها يف القياس املنطقي

 . قصيدة 2

  لغة: اجلم  )قصائد( وهو جمموعة من األبيات الّشعريّة يف الوزن والوزن
 12والقافية والّروّي.

  اصطالحا: جمموعة من األبيات الشعرية العالية التطور والرفيعه
وقد يبدأ بيتها األّول  د، وقافية واحدة،، وتكون من حبر واحاإلحساس

 13مصّرعا ملعلرفة أوهلا.

                                                             
 280م( ص:  1989)بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، معحم النقد العربي القديم، احمد مطلوب،  10 

 195م( ص:  1999)بيروت: دار الكتب العلمية، ، المعجم المفّصل في األدبمحمد التونجي, 11 
 عربي-معجم المعاني الجامع معجم عربي 12

 710ص: ، المعجم المفّصل في األدبمحمد التونجي, 13 
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 بقة االدراسات السه. 

 لنزار قباين، تقتل" مرأة القصيدة "حماوالت لقتل االبنية يف أما البحث عن 
 ه دراسة منهافقد سبقت ولكن بعضهم يبحثوا عن نظرية بنيوية، مل يبحث أحد،

تعلقة هبذا املسة السابقة اوأترذ منها أفكار. و التالية هي الدر  استتخدمت كمرج 
 دراستها رق ب الفجوانمعرفة املميزة و  إبراز النقاطاجلانب من العنوان هبدف عرض 

  بقة.استها السار احلالية ود

 14(2017أمحد يوليانطو ). 1

لبنوية( اموضوع يف هذه الرسلة شعر "تريدين" لنزار قباين )دراسة حتليلة 
وأما منهج اليت اتستحدمت الباحثة يف هذه الرسلة البحث الكيفي ابطريقة 
الوصفية. ومن املأسئلة يف هذه البحث مها: ماالعناصر الدارلية و ما الرسلة يف 
شعر تريدين لنزار قباين. ومن النتائج هي أن العناصر الدارلية يف قصيدة تريدين 

ان الشاعر ك  كتئاب ويعاتب طلبات املرأة، اخليالر ابإل لنزار قباين : العاطفة، يشع
عرب الشاعر اجلمي  ي ، الفكرةيف قصيدة يكثر إىل استعمال اإلستعارت والتشبيهات

كثر األسلوب, فهو يانشغال املرأة ابألشياء املادية و الطلبات على مد، هوس و 
 من التشبيهات واإلستعارات املكنية. 

                                                             
ة ، جامعة موالنا مالك إبرهيم اإلنسانيرسالة الشاعر "تريدين" لنزار قباني )دراسة تحليلية بنيوية(أحمد يوليانطو، 14  

 .2017الحكومية ماالنج، 
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 15(2020رمحت ماهبنجي محزة ) .2

موضوع يف هذه الرسالة صورة بيانية يف قصيدة "القدس" لنزار قباين )دراسة  
الباحث فهو منهج دراسة بالغية. ومن  اتستحدمتبالغية( وأما منهج الذي 

املأسئلة يف هذه البحث هي ما الصور البيااننية املوجودة يف قصيدة القدس لنزار 
ه قصيدة. انية املوجودة يف هذقباين، والغرض من هذا البحث هو معرفة الصور البي

و الكناية اجملاز ابيت حتتوي  22، ومن النتائج هي التشبيه الباليغ واحد فقط
 ااثن.

3 .Assa`adah (2018)16  

 Analisis unsur- unsur instrinsik dalam syi`ir Radhitu موضوع يف هذه الرسلة 

Billahi Rabba /رضيت اب هللا راب Oleh   Maher Zainمنهج اليت استحدمت يف  وأما
هذه الرسلة طريقة اإلستنتاجية . و من النتائج اليت وصلت إليها الباحثة تدل 
العناصر الدارلية تبني العطفة تبني على ثالثة صدق العاطفة ، قوة العاطف، ثبت 
العاطفة، مسو العاطفة. اخليال، اخليال يقسم على االقسم: ريل ابتكار، ريل 

فكرة والصورة تبني على صدق الصورة مخسة اللغة اجلميل، أتلف، ريل بيان. ال
وانب البنية اليت هي اجل اللغة تعرف ابلشعر، اللغة ابملعن، اللغة تعريف أباتليف.

يوجد صوت متحرك مهيمن و صوت سكن، جونب من  تشمل جونب الصوت
                                                             

جامعة الرانري اإلسالمية الحكومية، في قصيدة "القدس" لنزار قباني،  صورة  بيانةرحمت ماهبنجي حمزة،  15 

2020 . 
16 Assa`dah, Analisis Unsur-Unsir Instrinsik dalam Syi`ir  رضيت باللله ربا Radhitu Billahi 

Rabba/oleh Maher Zain, Universitas Sumatera Utara,2018. 
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 جونب يملة مركبة، 14يملة فردية و  13ن يملة تتضم 27توجد  التاحية الرتكية،
من الداليل  توجد لغو رمزية تتضمن استعارة, جتسيد, تشبيه, جماز, غلو, 
أسيدينتون, نقيض و فن رمزي. من الناحية السيمية , كشف ان الرمز يف القصيدة 

 تشمل رمز جمازي و رمز السحب

السابقة اليت سجلتها الباحثة أن الرسائل السابقة ختتلف  الدراسات منو 
ابلدراسة احلالية يف موضوع القصيدة وتستقه الباحثة من الرسائل السابقة تريمة 

 .ومفهوم القصيدة والنظرية البنيةنزار قباين 

 منهج البحثو. 

منهج البحث املستتخدم يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي 
ة فمن اجملالت ثيف قصيدة. وأما البياانت اليت حتتاج إليها الباح يةبنالذي يصف 

 تعلقة ابلبحث.واملقاالت والبحوث امل

ريقة كتابة البحث العلمي، فتعتمد الباحثة على الطأما ابلنسبة لكيفيه   
اليت وضعها قسم اللغة العربية وآداهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانري 

 لسالم بند آتشيه و هي:دار ا
“pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2014” 
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لباب الثاينا  

 ترمحة نزار قباين

 ونشأته حياتهأ. 

م، يف دمشق، يف 1923عام  آذار )مارس( 21نزار توفق قباين ولد يف  
نزار قباين اسم له معىن راص و رنني ممتيز يف آذان   17منذنة الشحم.جي 

الناطقني ابللغة العربية وكل قارئيها ونزار شاعر سوري لكنه ابلتأكيد خيص الوجدان 
ينتمي إىل أسرة معروفة ابلعامل والتجارة، وهو حفيد الرئد املسرحي العريب  18العريب.

أسرة من األسر الدمشقية املتوسطة احلال،  كان نزار قباين من  19أبو رليل القباين.
مل يكن أبوه غنيا ومل جيم  ثروة، كل مدرول األسرة كان من معمل احللوايت 
الذي كان ميلكه ، وينفقه على إعاشة تلك األسرة وتعليم أبنائه، و متويل حركات 

 املقاومة الشعبية ضد قوات االحتالل الفرنسي. 

ل بيئة دمشق الفواحه بعطور اجلما ويف وسط هذه األسرة البسيط ويف
والوطنية واأل صلة كان مولد نزار قباين يف بيت من بيوت دمشق القدمية، يف وقت 

                                                             
 17 Gemi, A. & Shoush, M,  المرأة في شعر نزار قياني. BEU SBE Derg., v.7, 2018 

301ص:  

( 2016آبي بكر بلقايد،  جامعة)قسم اللغة واألدب العربي، نزار قباني شاعر المرأة و الوطن. هاشم شريف,  18 

 7ص:
 824م( ص: 2015)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، قاموس األدب العربي الحديث، حمدي السكوت،  19
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اشتدت فيه حركة املقاومة ضد اال نتداب الفرنسي يف يمي  ربوع سوراي، فامتدت 
 20من األرايف السورية إىل املدن واألحياء الشعبية.

 جيلس يف ابحة الدار الشرقية الفسيحة،يف طفولة نزار كان حيلوله أن 
يستم  بشغف طفويل غامر، إىل الزعماء السوريني، يقفون يف إيوان بيتهم، 

وذات يوم شاهد  وخيطبون يف ألوف الناس، ومطالبني مبقاومة االحتالل الفرنسي.
نزار الطفل منظرا أاثر روفه وهلعه. رأ، اجلنود الفرنسيني منزهلم ابلبنادق واحلرب 

رذون والده معهم يف سيارة مصفحة إىل معتقل إىل معتقل "دمر" الصحراوي. وأي
ومنذ يومئذ عرف نزار أن أابه يصن  احللو،، ويصن  الثورة، وكان يعجب هبذه 
االزدواحية فيه، وبعد ذلك عندما كرب نزار وأصبح شاعر كبريا جيم  بني شعر 

لت إليه ة أبيه فد انتقاحلب وشعر السياسية أدرك أن هذه االزدواجية يف شتخصي
وإىل شعره. بشكل واضح، فشعر احلب الذي أصبح جواز سفره إىل سفره إىل 

  21الناس، يرفعقه جواز سفر آرر حيمل شعر السياسة

يبدأ ثفايف نزار قباين يف سن السابعة درل نزار مدرسته األوىل, وهي الكلية  
هادة البكالوراي شرة حيمل شالعلمية الوطنية يف دمشق، وخترج فيها يف سن الثامنة ع

األوىل القسم األديب و منها انتقال إىل مدرسة التجهيز حيث حصل على شهادة 
 البكالوراي الثانية )قسم الفلسفة(. 

                                                             
 21( ص: 2011)القاهرة: دار الكتاب العربي، نزار قباني شهريار هذا الزمان. وان، محمد رض 20 

 22نفس المرجع، ص: 21 
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وقد لعبت الكلية العلمية الوطنية دورا رئيسيا يف تشكيل نزار التقايف، وقد  
والده إىل كيم  إبرسل ألعبت مشاعر أبيه القومية واإلسالمية دروها يف قراره احل

  22مدرسة جتم  بني الثقافتني.

كانت اللغة الفرنسية لغة نزار الثانية، ألن نظام التعليم يف زمن االنتداب 
الفرنسي على سوراي كان يعطي اللغة الفرنسية مركز متفوقا وجيرب الدارسني على 

ب القراءة كت  إتقاهنا كالما وكتابة, وهكذا كان األساتذة أيتون من فرنسا، وكانت
والنصوص، والشعر, والعلوم، والرايضيات، والتاريخ كلها فرنسية ومؤلفة وفق 

 املنهاج الفرنسي. 

 كانت للكلية العلمية الواطنية  مبستواها الرفي ، ذات أتثري كبري وعميق يف 
تكونني نزار الثقايف، راصة أن مدرسيه فيها كانو من صفوة رجال العامل واملعرفة، 

ر الشعراء واملفكرين وكان حسن حظ نزار، أن معلم األدب األول الذي ومن كبا
تتلمذ عليه، كان شاعر من أرق وأعذب شعراء الشام، هو رليل مردم بك، حيث 

.  نزار  23أستطاع هذا األستاذ األملعي أن يرتط نزار ابلشعراء منذ اللحظة األوىل
. مردم ساسيته الشعريةكان من بني التالميذ الذين تعهدهم هذا ا الشاعر يف ح

بك دل تالميذ على طرقات ظليلة، وواحات يف الشعر العريب، أنتسهم متاعب 
 الرحلة. 

                                                             
 22( ص:2011)القاهرة: دار الكتاب العربي، نزار قباني شهريار هذا الزمان. محمد رضوان،  22 

 23نفس المرجع، ص: 23   
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ويعرتف نزار أنه يدين خلليل مردم بك، بذلك املتخزون الشعري الرقي الذي  
تركه على طبقات عقله الباطن. وكذلك قراءة مؤثرة يف تكوين الثقافة لنزار، قراءته 

ارة يف األربعينيات، فمن مفكرة أمني خنلة الريفية، وبساتني بش لألدب اللبناين
اخلوري وإلياس أيب شبكة ، وصالح لبكي، وسعيد عقل، ويسوف غصوب، 
وفولكورايت مشيال طرلد ورزفيات إليلس رليل زرراي، تعلم نزار اخلروج من الرب 

ف إىل ضالشعري الذي ال يتحرك إىل البحر الكبري بكل احتماالته وجماهلية. أ
ذلك قراءته لشعراء الوجدان يف مصر، راصة شعراء يماعة أبوللو برقتهم 
وجتديداهتم يف الشكل واملضومون يف القصيدة العربية ، راصة دواوين علي حممد 
طه, وإبرهيم انجي، وحممد حسن إمساعيل وأضراهبم من أقطاب املدرسة العاطفية 

 24 هؤالء الشعراء واضحا.الرومانسية يف الشعر العريب، حيث نلمح أتثري

( نزار تعليم اللغة األسبانية رالل عمله يف 1966-1962يف عام )
مدريد. منذ ذلك وصلت عالقته بلغة األسبانية إىل مستو، العشق، حني قام 
املستشرق األسباين )بدرو مارتينز مونتافث( برتيمة خمتارات من شعر نزار إىل اللغة 

ية ب عربية( حيث انبهر نزار بقدرة اللغة األسباناألسبانية حتت عنوان )أشعار ح
 على نقل انفعاالته.

                                                             
 24نفس المرجع، ص:  24 
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العوامل اترخيه ووحدانية ظلت خمبوءة يف عقله الباطن نزار أصبح سبب 
حبه للغة اإلسبانية ، أحب االسبانية واللغة جزء مهم ابلنسبة له، وأتثر كثريا بقراة 

  25ا. قصائد شعرائها الكبار أمثال مانشادو ومخينز ولورك

عمل نزار يف السللك الدبلوماسي، سفريا البالده يف بالد كثرية، منها 
القاهرة، وتركيا، ولندن، واتسعت أسفاره فزار فرنسا، واملانيا، وأسبانيا، والسويد، 

 1966.26والدمنارك، وكثريا من بالد الشرق األقصى، وتقاعد من الوظيفة سنة 

تويف يف  بت له هدابء، وتوفيق الذيوتزوج نزار قباين من زهراء أقبيق، وأجن
تزوج من سيدة عراقية امسها بلقيس الراوي،  1970م، ويف  عام 1973عام 

وأجنيت له زينب، وعمر, وقتلت يف تفجري للسفارة العراقية يف بريوت يف عام 
  27م. 1981

كانت حياة نزار قباين ممتلئة ابلرتحال والتطواف بني البلدان، وذلك حبكم 
جملال الدبلوماسي، فكانت هذه احلياة قد مثلت لديه صورة من صور عمله يف ا

 يف كثري من أشعاره املدونة، فالغربة األوىل تتمثل ابحلنني إىل الشوق واحلنني والغربة
ووافته املنية يف لندن يوم  28بيت الطفولة الدمشقي الذي يكاد يكون قارورة عطر.

 لبية.بسبب نوبة ق 7529عن عمر يتاهر  1998، 4، 30

                                                             
   26نفس المرجع، ص: 25 

 824ص: قاموس األدب العربي الحديث، حمدي السكوت،  26 
27  Gemi, A. & Shoush, M,  المرأة في شعر نزار قياني. BEU SBE Derg., v.7, 2018  302 :ص 

 43( ص:2018)مركز حرمون، الدوحة، شعر الغربة عن الوطن بين القديم والحديث، عبيدة الشبلي،  28 

جامعة  الرانيري  ،قصيدة "القدس" لنزار قباني )درسة بالغية( صورة بيانية فيرحمت ماهنجي حمزة،  29 

 9، ص:2020اإلسالمية الحكمية، بند أتشية، 
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 ب. أعماله األدبية 

بدأ نزار يكتب الشعر وهو سن السادسة عشرة، وأصدر جمموعته األوىل 
يف دمشق. وأحدث صدورها ردود  1944قالت يل السمراء يف مستمرب أيلول سنة 

 30فعل غنيفة، ورفضون الديوان يملة وتفصيال. 

القصيدة العمودية، هي  تتوزع أعمال نزار الشعرية إىل هذه األنواع الثالثة  
 القصيدة احلرة، وقصيدة النثر

 31. القصيدة العمودية1

كانت معظيم دواوينه األوىل شعرا عموداي، حيث مثال يف أول ديوان له  
"قالت يل السمراء" كل القصائد عمودية وقصيدة حرة واحدة. ويف "طفولة هند" 

الحقة مثل القصيدتني حرتني فقط والباقي عمودية. مث أصبح يف الدواوين 
 "قصائد" "حبيبيت" و "الرسم ابلكلمات".

 32يقول يف ديوانه األول "قالت يل السمراء" يف قصيدة بعنوان "فم":

 يف وجهها يدور.. كالربعم 

 مبثله األحالم مل حتالم

                                                             
   29ص: نزار قباني شهريار هذا الرمانمحمد رضوان،  30 

)عمان: دار فضاءات, شعرية االجناس األدبية في األدب العربي درسة أجناسية ألدب نزار قباني. فيروز رشام,  31 

 84ص:  (2016
 

 85نفس المرجع، ص: 32 
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 كلوحة انحجة.. جناحها أمحر

 آاثر حىت حائط املرسم

 كفكرة.. جناحها أمحر

 كجملة قيلت.. ومل تفعم 

 د صيغت درهبا كنجمة ق

 يف رصالت األسود املعتم 

 زجاجة للطيب خمتومة

 ليت أواين الطيب مل ختتم

 33. القصيدة احلرة2

تعود بداية الشعر احلر أو شعر التفعلية يف األدب العريب املعاصر حسب  
. كتب نزار 1947انزل املالئكة إىل مبارهتا التجديدية يف قصيدة "الكولريا" عام 

ها احلرة منذ بداايت الشعرية. كان يف دواينة األوىل اليت يغلب عليقباين القصيدة 
 الشعر العمودي عموما، يدرج دائما قصيدة حرة أو انثني يف كل ديوان.

 مثل قصيدة "االستقالة":

 ..وحاوالت بعد ثالثني عاما من العشق أن أستقيال..

 وأعلنت يف صفحات اجلرائد أين اعتزلت قراءة ما يف 
                                                             

 88نفس المرجع، ص: 33 
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 ما يف رؤوس النساء.. وما حتت جلد النساء.. النساء.. و 

 وأغلقت ابيب.. لعلي أانم قليال..

 وأغمدت سيفي.. وودعت جندي..

 وودعت ريلي اليت رافقين زماان طويال..

 وسلمت مفتاح مكتبيت للصغار

 وأوضتخت كيف يصّرف فعل اهلو،

 وكيف تصري اجلبيبة مشسا..

 وكيف تصري يداها خنيال..

 . قصيدة النثر 3

, وهي منشورة ضمن  1955كتب نزار قباين قصيدته النثر األوىل عام  
 1970كتابه النثري "الشعر قنديل أرصر" بعنوان  "مذكرات أندلسية". ويف 

رسالة حب". وبعده ديوان "كل  100أصدر كتااب كامال يف هذه النوع بعنوان "
 1978.34عام وأنت حبيبييت" يف 

 35كما أييت:وأما دواوين نزار قباين الشعرية  

                                                             
   98نفس المراجع، ص:  34 

 35  Gemi, A. & Shoush, M,  المرأة في شعر نزار قياني. BEU SBE Derg., v.7, 2018 
302ص:   
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(، أنت يل 1949(، سامبا )1948(، طفولة هند )1944قالت يل السمراء ) 
(، 1966(، الرسم ابلكلمات )1961(، حبيبيت )1956(، قصائد )1950)

(، كتاب احلب 1970(، قصائد متوحشة )1968يوميات امرأة ال مبالية )
 (،1972(، أشعار رارجة عن القانون )1970(، مئة رسالة حب )1970)

(، كل 1978(، إىل بريوت األنثى م  حيب )1978أحبك أحبك والبقية أتيت )
(، اليوميات 1979(، أشهد أن ال امرأة إال انت )1978عام وأنت حبيبيت )

(، قاموس 1981(، هكذا أكتب اتريخ النساء )1979السرية لبهية املصرية )
ء األمحر (، احلب ال يقف على الضو 1982(، قصيدة بلقيس )1981العاشقني )

(، سيبقى 1986(، قصائد مغضوب عليها )1985( أشعار جمنونة )1985)
(، األوراق السرية لعاشق 1988(، ثالثية أطفال احلجارة )1987احلب سيدي )

(، تزوجتك أيتها احلرية 1988(، السرية الذاتية لسياف عريب )1988قرمطي )
لب إال احلب (، الغا1989(، الكربيت يف يدي ودوالتكم من ورق )1988)
(، هوامش على اهلوامش 1991(، هل تسمعني صهيل أحر اين؟ )1989)
(، مخسون عامأ يف 1992(، أان رجل واحد وأنت قبيلة من النساء )1991)

(، أجبدية 1995(، تتويعات نزارية على مقام العشق )1994مديح املساء )
 (1998اليامسني )
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  36مؤلفات نزار قباين يف النثر:

شعر )سرية ذاتية(، من أور اقي اجملهولة )سرية ذاتية اثنية(، ما هو قصيت م  ال
 الشعر؟

والكلمات تعرف الغصب ، عن الشعر واجلنس والثورة ، الشعر قنديل أرضر، 
العصافري ال تطلب أتشرية درول ، لعبت إبتقان و ها هي مفاتيحي، املرأة يف 

يء من انقاليب، ششعري و يف حيايت ،بريوت حرية ال تشيخ، الكتابة عمل 
 النثر.
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

 أ. تعريف القصيدة

قصيييييييييدة هي قطعة من الشييييييييعر مؤلفة من عدة أبيات، موسيييييييييقية اجلرس، 
ام   منتهية عادة بقافية، متثل جهدا فنّيّيا ابرزا يف توليد إحسيييييياس يماىّل لد، السييييييّ

 37أو القارئ.
العييياليييية التطور والرفيعييية  قصيييييييييييييييييييدة هي جمموعييية من األبييييات الشيييييييييييييييعريييية

من حبر واحد، وقافية واحدة، وقد يبدأ بيتها األّول مصييييييّرعا  اإلحسيييييياس. وتكون
ملعرفة أوهلا. أما الشييييييعر احلديث فقد حّتر بعضييييييه من البحر، وبعضييييييه من القافية، 
ودعي شييييييييييعرا جتاوزا. وقد مسيت قصيييييييييييدة ألن الشيييييييييياعر يقصييييييييييد أتليفها ويمعها 

 ة تبنّي املىن الذي سيقت له.وهتذيبها، أو ألهنا قاصد
واشتقاق لفظه القصيدة من : قصدت إىل الشيء، كأن الشاعر قصد إىل 
عملها على تلك اهليئة. وكل قصيدة شعرية طالت أبياهتا قصيدة وإن كانت على 

 38وزن الرجز، وال تسمى القصيدة أرجوزة إال إذا كانت على وزنه.

                                                             
 132م( ص:  1979)بيروت: دار العلم للملليين، المعجم األدبي، جبّور عبد النّور،  37 

 710م( ص:  1999)بيروت: دار الكتب العلمية، المعجم االمفّصل في األدب، محمد التونجي،  38 



19 
 

يت هي التعبري عن األفكار اللقد رأ، رمحت ديوكو برادوبو أن القصييييييييييييييدة 
تثري املشيييييياعر اخلفزة اخليال احلواس اخلمس يف الرتتيب اإليقاعي. وكل هذا شييييييي  

 39مهم، مسجل ومعرب عنها، مؤّكد املمت  ويعطي انطباع. 
و أما را، يف جملة البحثون والدراسييييييات، القصيييييييدة والطول والتجويد وما 

م . وأن مفهوم القصييييدة ال يقو إليها من تسيييميات، هي أصيييول لتسيييمية القصييييدة
على أسس وعناصر شكلية كالوزن والقافية وعدد األبيات، واللفظ اجليد، واملعىن 

  40املتختار.
فالقصيدة إهلام تعرب ابلصور واألشكال عن اخلتو، من حيث اإلحساس، 

 41أو من حيث فكرة، أو من حيث معىن. فالكلمة هي أدة هذا التعبري. 

 ب. البنية

 البنية . تعريف1 

دم، وبنيياه لغيية : البين: نفيض اهلييالبنييية يف معجم النقييد العريب القييد  هي 
ما بنيته  –مها بكسيييير الياء وضيييي –بنية وبناية. والبناء: املبين، واجلم  بنية. البنية 

و: . والبنية اليت بين عليها. والبنية الكالم ه-بكسيييييييييييير الباء وضييييييييييييمها -وهة البىن

                                                             
39 Rachmat Djoko Pradopo, Pengkajian puisi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 1987 7ص:  (م  

. )جامعة باتنة، الجزائر 5والدراسات, عدد مجلة البحثون القصيدة العربية بين المفهوم واآللية، محمد فورار، 40 

 217م( ص:  2007

 220نفس المرجع، ص:  41 
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، وقال: فبنية هذا الشيييييييييييعر على ان الفاظه م  صيييييييييييياغته ألفاظه ورصيييييييييييف عباراته
  42قصرها قد اشري هبا اىل معان طوال.

البنييية هي تركيييب املعىن العييام لألثر األديب، ومييا ينقلييه النص إىل القييارئ. 
ب، أو اجلم  بني  وقييد يكون مبتييدائً ابألسيييييييييييييييهييل م  التييدرج منييه إىل معرفيية املركييّ

 43حقائق القضية ونقيضها يف القياس املنطقي.

لقد را، ليوانرد جاكسييييون تريمة اثئر ديب البنية أبنه جمموعة من األجزاء 
املرتبطة معا. وهبذا املعىن، فإن صندوقا من قط  الغيار ال يعد أن يكون جمموعة، 

وقالت سيييامل   44أّما السييييارة اليت تشيييّكلها هذه القط  حني ترتابط معاً فهي بنية.
يفوت البنيوييية هي جمموع العالقييات الييدارلييية الثييابتييه الىت متّيز جمموعيية مييا حبيييث 
تكون هناك أسييييييبقية منطقية للكّل على األجزاء: أي أن اّي عنصيييييير من البنية ال 
يتتخذ معناه إال ابلوض  الذي يتحله دارل اجملموعة، وأن الكّل يبقي اثبتا ابلرغم 

 45رّيات.ممّا يلحق عناصره من تغ

ووردت مفردة )البنية( يف النقد العريب القد ، لتدل على حالة بناء اللفظة 
املعىوفة، فهي عند ابن طباطبا تعين: اإلنشيياء والتكوين، ويتصييح ذلك من رالل 

                                                             
 280م( ص:  1989)بعداد: دار الشؤون الثقافية العامة، معجم النقد العربي القديم، احمد مطلوب،  42 

 195م( ص: 1999)بيروت: دار الكتب العلمية، ، المعجم المفّصل في األدبمحمد التونجي, 43 

م(  2008ترجمة.ثائر ديب )سورية: دار الفرد، بؤس البنيوية األدب والنظرية البنيوية، ونارد جاكسون، لي 44 

 48ص:

 105م( ص:  1991)تونس: دار أمينة، قضيّة البنيوية دراسة ونماذج، عبد السالم المسّدي،  45 
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قوله: فإذا أراد الشيياعر بناء قصيييدة خّمض املعىن الذي يريد بناء الشييعر عليه فكره 
 46أللفاظ. نثرا، وأعد له يلبسه إايه من ا

ل شيييييييي  أوال وقبل ك -وأما را، ليفي شيييييييرتاوس فهو يقرر أن البنية حتميل
النسيييييييييق أو النظام، فالبنية تتألف من عناصييييييييير يكون من شيييييييييأن أ، حتول يعرض 

 47للواحد منها، أن حيدث حتوال يف ابقى العناصر األرر،.

 . اتريخ البنية2

فهي مشيييييييييتق من الكلمة  ، STRUCTUREإن األصيييييييييل اللغوي لكلمة بنية: 
واليت تعين البناء او الطريقة اليت يقوم عليها بناء ما، مث امتد   STRUERE,اليواننية: 

مفهوم ومعىن الكلمة ليشييييييييييمل وضيييييييييي  االجزاء يف مبين ما من وجهة النظر الفنية 
املعارية، ومبا يؤدي إليه من يمال تشيييييييكلي، وتشيييييييري األجنبية على أن فن املعمار 

 48لكلمة منذ منتصف القرن الساب  عشر.يستتخدم هذه ا

لقد عرقت كلمة "بنية" انتشيييييييييار كبريا بدءا من سيييييييييتينّيات القرن املاضيييييييييي 
(. وذلك راج  التسييييييييياع دائرة اسيييييييييتتخدامها يف حماالت املعرفة املتعددة. 1960)

                                                             
)جامعة حران، قراءة في بنية الفصيدة الجاهلية اللغة واإليقاع معلقة امرئ القيس أنموذجا، رمضان عمر،  46 

 176( ص:  2014
 30م( ص: 1975)مكتبة مصر، مشكلة البنية، زكريّا ابرهيم،  47

(  2016)المجلة الجامعة: جامعة الزاوية،أسس النظرية البنيوية في اللغة العربية، جمعة العربي الفرجاني،   48 

 5ص: 



22 
 

قفد غزت جمال اللغة و األدب والعلوم اإلنسيييييييييييييييانية والرايضييييييييييييييييات واالقتصييييييييييييييياد 
 49لنفس(. واألنثروبولوجيا )علم ا

أطلق اللغويون العرب القييييدامى لفظيييية بنييييية على اهليكييييل أو األركييييان أو 
األسييييييياسيييييييات الثابثه للشييييييييء، ومنه احلديث الشيييييييريف )بين اإلسيييييييالم على مخس 
)األركان اخلمسيية لالسييالم(. وقد وظف النحاة العرب مصييطلح )البناء( واشييتتقوا 

ية وبني اء، والتميز بنمنه مصيييييييييييييييطلح )املبين(، للداللة على احلروف وبعض األمس
 املعرب. و لفظه "بنية" هبذاه الصييييييييغة مل تكن غريبة عن البيئة العربية، ورمبا كانت
شييييييييييائعة ومتداولة، عكس ما ذهب إليه بعض النقاد الذين ينفون ورود لفظة بنية 
يف القرآن الكر  ويف احلديث النبوي الشيييييريف و يف النصيييييوص العربية القدمية من 

 50شعر ونثر.

تكون كلمة )البنية(، ضييييمن عائلتها اللغوية، أقل الصيييييغ اسييييتعماال يف  قد
النصييوص العربية القدمية، راليا من كلمة )بنية(، كما اسييتتخدم النحويون والبلغاء 
مثل تلك الصيييغ االمسية واملصييدرية وسييائر االشييتقاقات من مصييدر ميمي )مبين( 

 51يو اسم مفعول )مبين(.

 

                                                             
)جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، المصطلح البنيوي في الدراسات العربية، شريفة حبشي و حياة لعليلي,  49 

 2م( ص:  2015
50  Https://bilarabiya.net/2471.html, diakses pada tanggal 30 oktober 2021, 16:45 

جلة مالّرراسات اللغوية )البنية والبنيوية في المعاجم والدراسات األدبية واللسانية العربية(، يوسف وغليسي،  51 

 (272م )ص: 2010، 006الجزائر(، العدد  –علمية لغوية مختصصة ومحكمة تصدر عن مختبر.  )جامعة متوزي قسنطنية 

https://bilarabiya.net/2471.html


23 
 

 . عناصر بنية 3 

األدب العريب املييذكور، إن األديب عبييارة عن عمييل مكتوب يف دراسييييييييييييييييية 
يشييتمل العناصيير العديدة اخلاصيية سييواء من الشييعر أو نثر وتنقسييم إىل أربعة أنواع 

(الصيييييييييييييييورة. فالبعض يسيييييييييييييييمي 4( األفكار، 3( اخليال، 2( العاطفة، 1و هي: 
ر صاألفكار ابملعىن أو املوضوع والصورة ابألسلوب. و هي العناصر تسمى ابلعنا

 52الدارلية اليت تنيب العمل األديب.

 . العاطفة1

العييياطفييية هي يف الوق  انفعيييال ميييا أو جمموعييية من االنفعييياالت ارتبطيييت 
 53بشيء أوشتخص أو معىن.

، ألهنا 54العاطفة هي أهم العناصييييييييييييييير وأقواها يف طب  األدب بطابعة الفن
لعلماء، أو امتيز بني أعمال األدب و األعمال األرر،، وبني الكتاب والباحثني 

وكذلك بني شييياعر وانظم وتفتح أو تكشيييف أسيييرار احلياة جسيييدا و روحا، وهي 
احلالة القوية تؤثر مشييييييييييييياعر القراء أو عشييييييييييييياق األدب. فالعطفة يف العمل األديب 
سييييييييييوف تظهر بسييييييييييرعة  إذا كان القارئ لديه ريال جيد، ألن اخليال و العاطفة 

   55يمة الفن خمتلفة.شيئان مهمان يف أعمال األدب، حىت لو كانت ق

                                                             
52 Akhmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab, (Malang:UIN Maliki Press, 2011) 

75ص:  

 54م( ص: 1949)القاهرة: جامعة فواد األول،   دراسات في علم النفس األدبي،حامد عبد القادر،  53 

 31( ص: 1942)القاهرة: المكتبيه النهضيمة المصرية، أصول النقد األدبى، احمد الشايب،  54 
55 Akhmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab 76:ص 
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العاطفة األدب تقسيييييييييم إىل نوعني هي األول الواطف الشييييييييتخصييييييييية وهي 
العواطف اليت حتملنا على الدأب وراه صييييييييييييييياحلنا اخلاص كاجلشييييييييييييييي  أو الفرار من 
امليدان أو اال نتقام أو املدح رجاء النوال، فهذه ليسييييييييييييييت من االنفعاالت األدبية 

فس على حتا يف دائرة املنتف  مث حتمل الن السيييييييييييييييامية اليت حيرص عليها النقد ألهنا
األثرة واهلوان، فاملدح على يميل راص أو على إحسيييييييييييييييان فلته ال يكون كاملدح 
الذي يتجه إىل اإلحسيييييييييييييييان يف ذاته، دون العناية بنفسيييييييييييييييي. وكذلك الثناء على 
البطولة واألمانة والوطنية مطلقا جيد من يمي  النفوس إصغاء ألنه متصل بفضيلة 

 56شرتك فيها الناس محيعا. عامة ي

الثاين الوطف األليمة وهي اليت نثري آالم القراء وتشعرهم مبا ينغص حياهتم 
ويكد صيييفوها كاحلسيييد والسيييتخط والياس والظلم وطوها ألن وطيفة األدب الرفي  
يغلب عليها التهذيب النفسيييييي، وإذاعة السيييييرور الالبؤس والتعرم، ولعل ذلك من 

  57كلها.وظفية الفنون اجلميلة  

 . اخليال 2

اخليال مبعناه العام هو : اسييييييتتخضييييييار صييييييورة ذهبته ملدركات حسييييييية على  
سبيل اإلطالق، أ، سواء أسبق إدراك هذه الصورة يف عامل احلقيقة إدراكا حسيا 

. يف األعمال األدبية، يعد اخليال عنصييييييييييرا مهما للغاية ويسيييييييييياعد 58أو مل يسييييييييييبق

                                                             
 181( ص: 1942)القاهرة: المكتبيه النهضيمة المصرية، أصول النقد األدبى، احمد الشايب، 56 

 183نفس المرجع، ص: 57 

 24ص:دراسات في علم النفس، حامد عبد القادر،  58 
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ت ستقبل. لو مل يكن هناك ريال لكانالكاتب على تسجيل ألحدث القدمية وامل
 حياة اإلنسان فقرية .

 قسم أمحد الشايب اخليال إىل ثالثة أقسم:

 اخليال اإلبتكاري .أ

هو وجوده صيييورة جديدة يف العمل األديب تشيييتمل عدة العناصييير السيييابقة 
بشيييكل انتقائي. فإهنا تسيييمى اخليال أإلبتكاري اخليال اإلبتكاري. املثال: 

قصييييييية أيب زيد و يف قصييييييية ألف ليلة وليلة، عندما  دور الشيييييييتخصييييييييات يف
 59يلعب أحد دورا فيبدأ مبؤامرة إجرائية، مث يتتخيل وقفا حلبكة القصة.

 يفي اخليال التأل .ب

هو اجلم  بني األفكار والصيييور اليت تتناسيييب م  بعضيييها البعض و تؤدي 
إىل شيييعور واحد حقيقيي. إذا مل تفهم هذه الصيييور بشيييكل صيييحيح، فإهنا 

املثال: تكون األشيييييييييييييجار  ىل التمثيل أو تشيييييييييييييبيه يف علم البيان. تتحول إ
رضييييييييييييراء موسييييييييييييم األمطار، وكثرية الثمار، والطيور تطري فوقها. ولكن يف 
موسييييم اجلفاف، تكون الشييييجرة عكس ذلك. عندما يتتخيل الشيييياعر عن 
الشيييييييييييييجرة، من رالل اجلم  بني األفكار والصيييييييييييييور املوجودة، فإن عملية 

 ل أتليفيا. التتخيل هذه تسمى ريا

                                                             
59 Akhmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab :82ص 
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 اخليال البياين .ج

اخليييال البيييان او اخليييال التفسيييييييييييييييريي هو التعبري عن الفروق  الييدقيقيية يف 
الطبيعة أبسييييلوب اديب يميل.ألن هذا الشييييكل التتخيلي يتالمس م  يمال 
الطبيعة واألسييرار اخلفية فيه، لذلك ميكنه وصييف اجلمال بوضييوال. فمثال: 

فنفسر بعد ذلك معناها ابجلمال أو عندما نر، زهرة أو نقرأ كلمة "ذهرة" 
 60الرقة أو طو ذلك.

 . الفكرة3

الفكرة هي أساسا يف كل الفنون عدا املوسيقى احلالصة، والعنصر الرئيس 
. و الفكرة أو موضييييوع يصييييبح شيييييء رئيس ملعرفة 61ىف الفنون االقناعية والتعلمية

 األعمال األدبية.

ييية بعوامييل رييارجييية مثال بشيييييييييييييييكييل عييام، تتييأثر األفكييار يف األعمييال األدب 
لظروف االجتماعية والتطورات السيييياسيييية والثاقفة، وأتثر أيضيييا ابلعوامل التارخيية 
و نفس الشيييييييياعر. الفكرة يصييييييييدر إىل ذهن القارئ أو السييييييييام  مصييييييييبوحة ابللغة 
فكري و العيياطفيية، الفكرة أترييذ جمراهييا يف ذهن عن طريق مشيييييييييييييييياعرة, فهييذا مييا 

 62دب الصرف سواء كان شعرا أو نثرأ. يسمى فن األدب احلميل، أو األ

                                                             
 83نفس المرجع، ص:  60 

 31ص: ، دبيأصول النقد األأحمد الشايب،  61

 54م(، ص:1972)القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، نقد األدبي، أحمد أمين،  62 
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مثال قبل اإلسييييييالم، أصييييييبحت ثقافة شييييييرب اخلمر يف اجملتم  العريب عادة يومية،  
 كما وصفها املنتخل اليشكاري يف الشعر التايل:

 63فاذا شربت فاين # رب اخلورنق والسدير

 . األسلوب 4

ؤلفة م هو طريقة سيييييييييتتخدمها الكاتب ليبنّي رأيه أو يعرب عن موقفة أبلفظ
على صورة تكون أقرب ليل الغرض املقصود من الكالم، وأفعل يف نفس قارئه أو 
سيييييييامعه. فتعرف شيييييييتخصيييييييية صييييييياحب هذا األسيييييييلوب، فتمّيز ابرتياره املفردات 
وانتقاء الرتاكيب ألداء أفكاره حق أدائها. األسلوب هو طريقة الكاتب يف التعبري 

 يزة عن سواها.عن موقفه، واإلابنة عن شتخصية األدبية املتم

األسيييلوب األديب هو وأبرز صيييفاته اجلمال، ومنشيييؤه يماله ورياله وحسييين 
ة استعماله للرتكيب واملفردات. ومتيز ابلتصور الدقيق، وتلمس لوجوه الشبة البعيد

بني األشيييييييييييياء، وإلياس املعنوّي ثوب اخلسيييييييييييوس، وإظهار اخلسيييييييييييوس يف صيييييييييييورة 
 64املعنوي.

  

 

                                                             
63 Akhmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab, 85:ص 

 93م( ص:  1999)بيروت: دار الكتب العلمية،  المعجم المفصل في األدب،محمد التونجي،  64 
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 الباب الربع

 حتليل البنية يف قصيدة "حماوالت لقتل امراة التقتل" لنزار قباين 

 أ. مناسبة القصيدة 

قصيدة "حماوالت لقتل امرأة ال تقتل" لنزار قباين أرذهتا الباحثة يف كتاب  
.أصدر نزار 1992الطبعة الثالثة كانون الثاين )يناير(  65سيبقى احلّب سيدي

واليت تضم ثالاث وثالثني  1987يف عام  جمموعته الشعرية "سيبقى احلب سيدي" 
وهذه القصيدة نوع من احلب والغزل، وحتكي هذه القصيدة عن  66قصيدة. 

االتفاقات تظهر أنه مل يعد حيب املرأة ولكن هذه االتفاقات هي جمرد الفكر متعمد 
مت أنشاؤها عمدا مليئة ابألكاذيب. قصيدة اخلاوالت لقتل إمراة التقتل تصور 

رغبة الرجل بنسيأن تلك املرأة حيبها وحموها من ذاكرته لكنه مل ينجح، القصيدة 
حيث يعرب عن مشاعره جتاهها وما مد، صعوبة إبعاد نفسه عن املشاعر العديدة  

 اليت يشعر هبا و أنه ال يستطي  نسيأهنا فهذا يدل على حبه الكبري له. 

 ب. حتليل بنية يف قصيدة حماوالت لقتل امراة التقتل

 هذا اجملال ستحلل الباحثة البنية يف القصيدة على ما يراه أمحد مزكي ويف 
 يف كتابه مقدمة نظرية األدب، وهي العاطفة، اخليال، الفكرة، واألسلوب.

                                                             
 1992، سيبقى الحب سيدينزار قباني،  65 

 15م(، ص:2020 4421الشاعر المتمّرد العالم العتشق المتةّحد بالغة، )الجريدة، األدد 66 
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 . العاطفة 1

يف هذه القصيدة حتتوي عاطفة اخلوف، والشوق، والعجز، والبغض، واإلحساس 
ور من دة. هذا األمر يُنظر وُيصابلذنب، والغضب، واحلزن اليت تلّون هذه القصي

 معأىن األبيات. 

 اخلوف .أ

اخلوف هو حالة عاطفية يشعر هبا الشتخص على مستوايت خمتلفة. كل 
شتخص يعأين من اخلوف بطريقة خمتلفة. هناك من يتعامل معها بشكل طبيعي، 

 67قلقة، حىت أن هناك شعور مفرط من األنزعاج منه. 

 كما ورد يف هذا األبيات: 
 أن ال أحبكوعدتك 

 مت أمام القرار الكبري، جبنت
   وعدتك أن ال أعود 

  وعدت

يتضح من األبيات السابقة أهنا تصور روف الشاعر نزار قباين الذي 
يصف نفسه ال يستطي  أن يفقد تلك املرأة حبها، اخلوف الذي يشعر به الشاعر 

به بعد األن، حيأييت من حبه العميق. الشاعر يتظاهر فقط إبقناع مشاعره أبنه لن 

                                                             
 10م(، ص: 1298)القاهرة: دار الثقافة، الخوف، صموئيل حبيب،  67 
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فهذا جيعله غري مراتج لقراره ويزعج عقله من اخلوف فقدان حبيبته وهذا يدل 
 على حبه الشديد له. 

 الشوق  .ب

الشوق واألشياق نزاع النفس إىل  الشي . االشتياق ال ينفّك عن الرمحة 
. أييت الشوق كثري عندما يكون املزاج حزينا وقلقا. ومن األشواق 68فأننا حني. 

تكفي جلعل القلب قلقا اشتياق الرومأنسية. و الشوق التضمن يف هذه اليت 
 القصيدة على النحو التايل:

 وعدتك أن ال أعود
 وعدت 

 وأن ال أموت اشتياقا
 وعدت

ويتضح من األبيات السابقة أن الشاعر يصف نفسه الشاعر الذي ال يزال 
يعأين من الشوق، ولكن شوقه يف أحالمه فقط اليت ال ميكن التعبري عنه مباشرة 
للشتخص الذي شوق. الشوق الذي كأن حاضرا جعله ال يطاف، ألن الشوق 

 ق امليت. و الذي شعر به حاضر كأن ثقيال لدرجة أنه جعله يشعر وكأن طعن الش

 و يف األبيات التايل الشاعر يعرب:

                                                             
مجلة نوازع الشوق والحنين لدى شعراء المهجر إيليا أبو ماضي نموذجا درسة ادبية، زروق عبد الحميج علي،  68 

 6م، ص: 2019و األكاديمية، يوني
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 وعدتك
 أن أجتاهل عينيك، مهما دعاين احلنني

 وحني رأيتهما متطران جنوما
 شهقت

ويتضح من األبيات السابقة أن الشاعر يصف بنفسه أنه ال يستطي  إرفاء 
مشاعره توقه لشوقه إىل احلبه وأنه غارق يف شوقه. ظالل الشوق جعلته ال تطاف 

 ب نفسه. هذا يدل على أنه ال يستطي  أن ينسى املرأة اليت يفتقدها. وعذ

 العجز  .ج

الشعور ابلعجز هو عدم القدرة على اختاذ قرار ميكن أن جيعل حالة 
الشتخص صعبة ومكتئبة. عند مستو، معني، فأن الشعور ابلعجز جيعلنا نستسلم 

 للعجز واالستسالم ملا حيدث. 

 العاجز كما يلي:يف هذه قصيدة وجدت العاطفة 

 وعدت مرارا 
 و قررت أن أستقيل مرارا
 وال أتذكر أين استفلت

 يف بيت الثاين قال الشاعر أيضا :
 أكيد.. ستكتب أين انتحرت  
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 انتحرات 
 وعدتك أن ال أكون ضعيفا.. وكنت..

 وأن ال أقول بعينيك شعرا..
 وقلت

 وعدت أبن ال.. وأن ال.. وأن ال 
 وحني اكتشفت غبائي ضحكت

ويتضح من األييات السابقة أن الشاعر يصف بنفسه ينشا شعور ابلعجز 
من ثقل الشوق الذي معتقله و يشعر به. أنه عاجز يف مواجهة الصعوابت اليت 
يواجهها ألنه من الصعب الكذب على املشاعر وجتعله ضعيفا من احلب الذي 

لعجز ايعمي قلبه وعقله. إحساس شوق ابحلب يصعب نسيأنه جيهله ضعف على 
 إىل االكتئاب. 

و يف بيت السادس كما يوضح الشاعر أنه مستسلم ملا حدث له،  قال 
 لشاعر:

 ومهما اشتعلت.. ومهما أنطفأت.. 

 البغض .د

كراهية أو مشاعر الكراهية )الكراهية( وثيق الصلة مبشاعر الغضب والغريه 
واحلسد. مشاعر الكراهية ليست جمرد ظهور مل يعجبين أو اإلحجام الذي يريد 
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جتنب أتثريه ومل اقصد تدمريها، غري ذلك تظل مشاعر الكراهية ايلدارل دائما 
 69دمرها. املرء نفسه ولن يفعل ذلك أبدا تشعر ابلرضا من قبل 

 أما يصور يف بعض األبيات يف بيت الثالث: 

 وعدتك 
 أن ال أوجه أي رسالة حب إليك

 كتبت  –رغيم أنفي  –ولكين 
 و يف البيت اخلامس قال الشاعر:
 وتلفنت ليال.. على الرغم مين..
 وأرسلت وردا على الرغم مين..

ويتضح من هذا األبيات يظهر الشاعر الكراهية فهو غري قادر على التحكم 
يت يف مشاعره، يستمر يف القيام والتفكري يف األشياء اليت جتعله مقيدا ابلذكرايت ال

تطارده. على الرغم من أنه م  الكراهية اليت تنسا، فهو ال تفعل على عدم ممارسة 
لى شعر ابحلب وال يستطي  أن يكذب عالعادات اليت تعذبه. ال يزال الشاعر ي

ما يشعر به رغم وجود كراهية مطوي فيه. وهذا يدل على أن حبه اعظم من 
 الكراهية. 

                                                             
69 Sri Risma Yuliana, Mahmudah, Suarni Syam Saguni, KLASIFIKASI EMOSI TOKOH DALAM 

NOVEL MARYAM KARYA OKKY MADASARI KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA DAVIF KRECH, Fakultas 
Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, 2018.  :10ص  
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 احساس ابلذنب  .ه

الشعور ابلذنب التحريز انجم عن الصراع بني التعبري عن الدواف  واملعايري 
األرالقية. وبعبارة أرر،، من رالل التعدي أرالقي سوف يسبب الشعور 

الشعور ابلذنب خيط  أرطاء وأن يفعل شيئا خيالف القواعد. الشعور  70ابلذنب.
 71ابلذنب هو رد فعل على ما نقوم يه إذا كان سيئا، فيمكن تسميته ابخلطأ.

 يف األبيات قصيدة قال الشاعر:

 وعدتك.. أن أحسم األمر فورا..
 وحني رأيت الدموع هتر هر من مقلتيك

 ارتبكت..
السابقة أن الشاعر تصور إحساس ابلذنب ينشا هذا  و يتضح يف األبيات

الشعور ألن الشاعر قد فعل شيئا يصن  يشعره ابفوضي لآلررين. يف هذا بيىت 
يشعر الشاعر ابلندم على سلوكه وأفعاله، الشاعر يشعر ابلذنب ألنه جعل املرأة 

على الذنب الذي يشعر به غري قادر  اليت ال تزال حمبوبة تشعر ابخلزن و تبكي.
 فعل األشياء اليت جتعل حبه جتعل حبه خيتفي.

 

                                                             
مشكالت الصراع الداخلي وحلّها في القصة القصيرة " البنت واألسد" لمحمد عطية اإلبراشي، فريدل حكيم،  70 

IJALT 58، ص: 1019يونيو -يناير 

 62نفس المرجع، ص:  71 
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 الغضب  .و

الغضب هو شعور بعدم الرضي يتجه إىل شتخص أو إىل ش  ترافقة رغبة 
إبزالة أسباب عدم الرحة. ولذا، فأن الغضب، ميل فطر،، يواجه به األنسأن 
أشياء )أو أشتخاص ( ال يسرتيخ إليها وال يقبلها. فهو إما أنه يريد التتخلص من 

ضايقات العوائق وامل هذه األشياء، أو يريد أن حيقق أمانية، فيحاول أن يزيل هذه
 72اليت تقابله. 

 بيت الثالث قال الشاعراليف 

 وحني تدفق كالليل فوق الرصيف..
 صررت..

ويتضح من األبيات السابقة أن الشاعر تبني مشاعر الغضب اليت يشعر 
هبا الشاعر أن الشاعر يظهر غضبه ابلصراال. يشعر ابلغضب من نفسه بسبب 

بب ه ويصعب نسيأهنا. ينشا هذا الغضب بسالذكرايت اليت تزعج عقله وتطارد
 عدم قدرة الشاعر على التحكم يف أفكاره.  

أما الغضب الذي يصور قي األبيات الرابعة و السادسة : إرادة الشاعر يف 
فعل رطرية، ينشا ألنه ال سيطره على غضبه حبيث يربك عقله يف فعل أشياء 

                                                             
 11(، ص:1298)القاهرة: دار الثقافة، الغضب العاطفة التى اسىئ فهمها، صموئيل حبيب،  72 
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ا الغضب طي  التنفيس عن هذرارجة عن نطاقة حىت جعلها عدوأنية. لكنه ال يست
 بسبب احلب الكبري للمرأة اليت ال يزال حيبها. كما يقول الشاعر ادانه: 

 وقررت ابلسر قتل يمي  النساء 
 وأعلنت حريب عليك 

 وحني رأيت يديك املساملتني..
 ارتجلت..

 مهما غضبت.. ومهما انفعلت..
  ومهما اشتعلت.. ومهما انطفأت..

 احلزن  .ز

الشعور ابحلزن هو حالة يعاين فيها الشحص من ريبة األمل واألشياء اليت 
 تؤذي نفسه. ميكن أن ينشا احلزن من الشعور ابلعجز والفقد. 

 فيما يلي بعض األبيات قصيدة اليت تدل على رزن:

 وعدت..
 إبلغاء عينيك من دفرت الذكرايت 

 و مل أك أعلم أين سألغي حيايت 
 وعدتك أن ال احبك 
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 اي للحماقة 
 ماذا بنفسي فعلت؟ 
 لقد كنت اكذب من شدة الصدق 
 واحلمد هللا أين كذبت... 
يظهر احلزن يف هذه األبيات السابقة عندما حتاول مشاعر الشاعر حمو  

الذكرايت اليت تطارده، لكن األمر صعب عليه للغاية. فكلما حاول أن ينسي، 
 ازداد رزنه واكتئاب بل أنه جيعله مكتئبا. 

 . اخليال 2

اخليال هو قوة الفكر للتخيال أو رلق الصور )األشتخاص، واألشياء 
 مت احلصول عليها من جتربة ومن واق  الفرد.  73واملعأين(

يقسم أمحد الشيب اخليال اىل ثالثة أنواع: اخليال االبتكاري، واخليال 
نا هالتأليفي، واخليال البياين. لكن يف هذه القصيدة  وجدت البحثة ريالني، و 

 سأشرح عن صور اخليال التأليفي واخليال البيأين كما يلي:

 

 

                                                             
 33م( ص: 2012القاهرة، )هندتوي: النقد األدبي، أحمد أمين،  73 
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 اخليال التأليفي .أ

هو اجلم  بني األفكار والصور اليت تتناسب م  بعضها البعض و تؤدي 
إىل شعور واحد حقيقي. أما اخليال التاليفي فيدل يف بعض األبيات قصيدة 

 التالية: 

 البيت الراب :

 وكانت محي  وعودي 
 وبعثرته يف اهلواءدراان، 

يتضح من األبيات السابقة أن اخليال يف هذا بيت تدل عليه كلمة درنا، 
وبعثر هواء. هذه الكلمات هي صورة لعقل الشاعر وكأنه ميكن للقارئ أن يراها 
ويشعر هبا. ويصف الشاعر أن صورة الدران وبعثرته يف اهلواء هي الكلمات اليت  

يعطي ظال موجودا ليس حقيقا. هذا يدل على كأن يقوهلا )الوعود( جمرد وهم، 
 شعور حبه ال ميكن خيسر وينسي. 

يف البيت التاس ، يدل الشاعر أيضا ريال التاليفي، الشاعر يبسط النظره 
على صورة مت أنشاؤها من رالل أفكاره ومشاعره على الكلمت رريل الغيوم و 

 هدوء الرايح املوجودة قي البيت القصيدة: 

 أرحل بعد رحيل الغيوم أكيد أبنين س
  و بعد هدوء الرايح
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يعطي الشاعر يصف أنه يبدأ مل يعد يظهر إىل جبانب املرأة اليت يزال حيبه 
وكذلك املشاعر اليت يبدو أهنا متوت. يتم تشبيهه يف صورة رحيل الغيوم و هدوء 

 الرايح.

 يف البيت العاشر الشاعر يدل أيضا اخليال التاليفي:

 جسدي جنمة حافية إذا ما سقطيت على
 وعدت بكبح يماح جنوين

يتضح من األبيات السابقة أن صورة يدل على الكلمة جنمة حافية. يعطي 
الشاعر صوره لنفسه أن الوعود الكاذبة الذي رلقه سينتهي إذا كانت املرأة اليت 

 ال تزال حمبوبه مثل النجم القادرة على اخلضور لتضيء. 

 اخليال البياين  .ب

وب و وسيلة جيدة للتعبري عن الفروق الدقيقة يف الطبيعة أبسلهذا اخليال ه
 أديب يميل. 

 يف هذه قصيدة وجدت اخليال الببياين كما يلي:

 و عدتك..
 أن أجتاهل عينك، مهما دعاين احلنني

 و حني رأيتهما متطران جنوما..
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 شهقت..
يف البيت الثالث، ينشا ريال بياين من الكلمة متطران جنوما وشهقت. 
الشاعر يستتخدم اخليال لوصف اجلمال اجلسدي ابلفروق الطبيعة، يعربه الشاعر  
كأنه را، آالف النجوم قادمة )يمال طبيعي( يف كلتا عينيها وعندما رآ، وأذهله. 

 ة يصعب نسيانه. أهنا يصف مشاعره أنه ال يزال لديه معجبا سرا ابملرأ

بيت التاس  الشاعر، يدل الشاعر ايضا يعرب عن الفروق الدقيقة اليف 
 الطبيعة كما يلي: 

 إىل أين أحبر وحدي؟
 و أنت البحار..
 و أنت القلوع..
  و أنت السفر..

من األبيات السابقة يعرب عن الفروق الدقيقة الطبيعة هذا هو و يتضح 
ر ي إحساسا براحة القلب والعقل. يعطي الشاعالبحر الذي يرمز إىل اجلكال ويعط

ايضا الصورة لكلمة سفينة شراعية ورحلة. يعرب عنها من رالل املرأة اليت ال يزال 
حيبها مما جيعل القارئ او املستم   يتتخيل كيف تكون شتخصية املرأة اليت وصفها 

طي عالشاعر. الشاعر يكشف أن املراة هي امراة ذات مغز، ابلنسبة هلا، حيث ي
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وجودها إحساسا ابلسعادة، يصفه أبنه بدوهنا ال يستطي  يبحر و رطوة يف  عيش 
 حياته. يدل حبه الكبري لتلك املراة. 

 . الفكرة 3

أو العمل. الفكرة حيتوي  74الفكرة الرئيسية اليت تعد أساسا كل الفنون
خمتلفة  منها كثري حيتوي موضوع املرأة واحلب   قصيدة نزار قباين على مواضي 

 حىت نزار قباين امللقب بشاعر احلب. 

دة وبناء على حتليل العاطفة واخليال تستنج الباحثة الفكرة الرئيسية املوجو   
يف هذه القصيدة هي حب املرأة، حيث هذا احلب مباشرة أكثر إىل الشوق واحلزأن 

اه الشاعر. شكل احلب يصف شاعر احلب والبؤس الذي ميحط بكل العاطفة الق
يف الصمت ال يزال لديه األمل يف املرأة الذي ال تزال حمبوبة، يلعب مبشاعره كما 
هو الضمن يف قصيدته قال أنه ال حيب وال يعد وال تفوت، ولكن ما قاله ليس 
يف اخلط بني قلب وعقله، الشاعر جيادل ابلكالم رلقت من عقلته. اي أن كل 

 واله وافعاله ما هي تالعب بعقله اليت ميكن إثباته  من اخليال قصيدتهوعوده واق
أنه قال "يمي  وعودي درأان و بعثرته يف اهلواء". وهنا ميكن االفرتاض أن الصورة 
تعبري عن احلب الذي ينقله شاعر جعله معضله و معذاب، فهو عاجز عن املصاعب 

 الذي تعيشها ألنه يصعب الكذب على مشاعره. 

                                                             
 31م(، ص: 1942المصرية، النهضيمة المكتبيه)القاهرة: أصول النقد األدبى، أحمد الشايب،  74 
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تعبري و اعرتاف الشاعر يف هذه القصيدة هو مبالغة فكرته والوض   أما
الذي يصفه يرتبط بشدة ابالكتناب، ألن الشاعر مهّوس ابملرأة اليت ال يزال حيبه. 

لذلك بشكل   يوجد املفارقة بني قلب وعقله يف الشعور الذي ينقله يف القصيدة.
نه حىت ب جيب التعبري عغري مباشر الشاعر يعطي صورة من رالل افكاره أن احل

 ال يصاب أبمراض يف القلب واالكنناب.

 . األسلوب4

األسلوب هو طريقة الكاتب يف التعبري عن موقفه، واإلابنة عن شتخصية 
ويتضمن األسلوب يف هذه القصيدة فيما  75األدبية املتميزة عن سواها.

ام والنداء، مث فهيلي:التكرار، واإلنشاء الطليب هو جزء من علم املعاين، مثل االست
 الطباق والسج  كالمها من مبحث علم البدي . وهذه تفاصيلها :

 التكرار .أ

هو كون اللفظ الواحد إمسا كان أو فعال أو حرفا، وسواء أكان االسم 
وهو من صباق علم. يف هذه القصيدة توجد نوعان من التكرار  76ظاهر أو ضمريا.

 وجدت الباحثة، مها:

 

                                                             
 20م( ص:  1872)بيروت: دار الشروق،  المعجم األدبى،جبّور عبد النّور،  75 

 35م(، ص:  1999بة العصرية)بيروت: المكتجواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، السيّد أحمد الهاشمي،  76 
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 . تكرار من حيث الفعل1

يف اجملموع هناك مثانية وعشرون لفظا من الفعل املكرر، مثل: لفظ 
"وعدتك" املكرر أرب  عشرة مرة و "وعدت" اثنتني عشرة مرة، "وعدتكي" 

 املكرر مرتني. كما يلي يف هذا األبيات:

 "اللفظ "وعدتك 
 وعدتك..   وعدتك أن ال أحبك
 وعدتك..   وعدتك أن ال أعود

 وعدتك  وعدتك أن أكون ضعيفا
 وعدتك أال أحبك    وعدتك..
 وعدتك..
 وعدتك..

 وعدتك أن ال أحبك
 وعدتك..
 وعدتك..

 وعدتك، أن..
 "اللفظ "وعدت 

 وعدت أبن..     وعدت
 وعدت..    وعدت مرار

 وعدت..  وعدت أبشياء أكرب مين
 وعدت    وعدت أبن..
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 وعدت بكبح يماع جنوين    وعدت..    
 اكرب مينوعدت أبشياء     وعدت أبن..

 "اللفظ "وعدتكي 
 وعدتكي أن ال أرب  وجهي

 وعدتكي أن ال أعود
 . تكرار من حيث احلرف2

هناك حرف "ال" املكرر أربعة وثالثون مرة. كما يلي يف هذا  
 األبيات:
 "اللفظ "ال 

 ال أموت     ال أحبك
 ال اقدم وردا..     ال أعود
 أبن ال.. وأن ال.. وأن ال    ال أتذكر

 ال تقتلني هبذه السهولة   عيفا..ال أكون ض
 أن ال أحبك      ال أقول

 ال أكون هنا   أبن ال.. وأن ال.. وأن ال..
 أن ال أحبك      ال أابيل
 أن ال أهاجم     ال أوجه

 أن ال أمشط شعرك  ال أكون أبي مكأان تكونني فيه
 أن ال أضي      ال أحبك

   أن ال أرب    أبن ال.. وأن ال.. وأن ال.. 
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 ال اصيد    ال أتلفن ليال إليك
 ال أعود     ال أفكر فيك،

 ال أموات    ال أراف عليك
 فيتضح أن الشاعر يعطي أتكيدا وتعزيزا للكلمات اليت يستتخدمها. 

وذلك يدل على أن القصيدة من نوع احلب والغزل وراصة قصيدة نزار 
ساس فكرة أ قباين قد استعمل التأكيد للتعبري عن املشاعر، هبدف تشكيل

من القصيدة. تكرار اللفظ الذي وضعه يعطي قيمة يمالية للغة اليت 
يستحدمها وهذا ابلطب  له أتثري أيضا يف معىن القصيدة ومبناها. وحيث 
هو تكرار اللفظ جيعل الوض  املوصوف يف القصيدة ينلض ابحلياة ويظهر 

 يمال القصيدة.

عدتك" ن فيه أتكيد اللفظ "و وأما معىن التكرار الذي ينقله الشاعر، فيكو 
و حرف "ال"، حيث يكون هذا يتعارض م  معناه، الشاعر خيلق جوا غري 
متوازن بني قلبه وعقله، هو عندما لشف عن وعود ال حيبها بعد األن، 
ولكن كل الوعود اليت يصيبها جمرد وعود كاذبة. هذا يعين أن التأكيد الذي 

 يظهره ضعيفا. 

 اإلنشاء الطليب  .ب

 -يستدعى مطلواب غري حاصل يف اعتقاد املتكلم وقت الطلبهو ما 
ويكون خبمسة أشياء: األمر، والنهي، واالستفهام، والتميّن، والّنداء. ويتضمن هذا 
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ففي هذه القصيدة وجدت الباحثة 77القصيدة من نوعني فهو النداء واالستفهام.
 االستفهام والنداء.

 االستفهام .1

معلوما من قبل وذلك أبداة من هو طلب العلم بشي  مل يكن 
إحد، أدواته. وهي: اهلمزة وهل ومن ومىت واأّين وكيف وأين وأىن وكم 

 . وهو من نوع علم املعين.78وأي

 فماذا غذا ستقول اجلرد ائد عين؟ 

ويتضح من األبيات السابقة أن صيغة االستفهام "ماذا" وهي تدل 
 ن املوقف.الشاعر نفسه حقا ععلى املعىن احلقيقي، يف هذه  السياق يسأل 

 ماذا بنفسي فعلت؟ 

ويف البيت السابق أن صيغة االستفهام "ماذا" وهي تدل على املعىن 
احلقيقي)التوبيخ(. يف هذا السياق يسأل الشاعر نفسه ماذا يفعل.  غري

هذا يعين أن الشاعر يوبخ نفسه على عدم استطاعته يف العمل لتلبية 
 حاجاته.

 كيف؟ 

                                                             
 70نفس المرجع، ص:  77 

 87ص:، نفس المرجع 78 
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 ذهب؟إىل أين أ 
  إىل أين أدرل

 وأين 
 إىل أين أحبر وحدي؟  

ويتضح من األبيات السابقة أن صيغة االستفهام "أين" و "كيف" 
. و معىن أين يطلب هبا تعيني املكان، و كيف مبعىن يطلب هبا تعييني احلال

 وأن هذه األبيات يدل على معىن حقيقي.

 ويف أي يوم تراين وعدت؟ 

 أن صيغة االستفهام "أي" ومعناها يطلب ويتضح من البيت السابق 
هبا متييز أحد املتشاركني يف أمر يعمهما ويسأل عن الزمان واملكان واحلال 
وقفا للفظ الذي يعتمد عليه. هنا الشاعر يسأل هبا عن الوقت املوعد. 

 وهذا يدل على  املعىن احلقيقي. 

 النداء .2

ملنقول ا هو طلب املتكلم إقبال املتخاطب عليه حبرف انئب مناب
 وهو من علم املعاين. 79من اخلرب إىل اإلنشاء.

 اي للمحاقة
                                                             

 89نفس المرجع، ص: 79 
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 اي قطيت الغالية
يتضح من البيتني السابقتني أن الكالم من صيغة النداء "اي للمحاقة 
"للنداء البعيد يف مناد، القىريب. وهذا الكالم يدل على معىن غري حقيقي 
)االغراء(. والكالم " اي قطيت" للنداء القريب. وهذا الكالم يدل على معىن 

ىن عغري حقيقي )االرتصاص( ألن اللفظ "اي سقطيت" هذا النداء مب
 التتخصص ملرأة حيبها. 

 الطباق .ج

وهو من علم 80الطباق هو اجلم  بني الشي  وضده يف الكالم.
 البدي .الطباق نوعأن:

. طباق اإلجياب، وهو مامل خيتلف فيه الضدأن إجيااب وسلبا. جتد الباحثة 1
 الطباق اإلجياب يف هذه القصيدة كما يلي:

 مهما غضبت و مهما أنفعلت
 انطفأت مهما اشتعلت و مهما

 لقد كنت أكذب من شدة الصدق

ومن األبيات السابقة وجدت الباحثة كال منها مشتمال على شيء وضده، 
الثاين  واملثال غضبت( و )انفعلت(،فاملثال األول مشتمل على الكلمتني: )

                                                             
 303نفس المرجع، ص:  80 
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لى واملثال الثالث مشتمل ع)اشتعلت( و )انطفأت(،  مشتمل على الكلمتني:
فلكل من الكلمتني متعارضتني، وهذا من نوع )أكذب( و )الصدق(.  الكلمتني:

 طباق اإلجياب.

. طباق السلب، وهو ما ارتلف فيه الضدان إجيااب وسالبا. جتد الباحثة 2
 طباق السلب يف هذه القصيدة كما يلي:

 و عدتك أن ال أعود # و عدت
 و أن ال أموت اشتقيا # و مت

 تو عدتك أن ال أكون ضعيفا.. وكن
 و أن أقول بعينيك شعرا # وقلت

ومن األبيات السابقة وجدت الباحثة كال منها مشتمال على شيء وضده، 
 واملثال الثاين مشتمل على:ال أعود( و )عدت(، فاملثال األول مشتمل على:)

ثال وامل)ال أكون( و )كنت(، واملثال الثالث مشتمل على:)ال أموت( و )مت(، 
فلكل منهما مشتمل على فعلني من )ال أقول( و )قلت(. الراب  مشتمل على:

مادة واحدة أحدمها إجياىّب واآلرر سلىب. وابرتالفها يف اإلجياب والسلب صار 
 ضدين، ويسمى هذا الطباق بطباق السلب.

 السج  .د



50 
 

السج  هو توافق الفاصلتني يف احلرف األرري وأفضله ما تساوت فقره وهو 
. وهو من نوع علم البدي . جتد 81املرص ، واملتوازيثالثة أقسام: سج  املطرف، 

 الباحثة من  نوعي من السج  يف هذه القصيدة فهو:

السج  املرص  هو ما كان فيه ألفاظ إحد، الفقرتني كلها ما يقابلها  .1
 من الفقرة األرري وزان وثقفية. كما يف البيت: 

 و عدت مراراً # و قررت أن أستقيل مراراً 
 اء أكرب مين # فماذا غدا ستقول اجلرائد عينو عدت أبشي

 و لقت ليال على الرغم مين # و ارسلت وردا على الرغم مين

يدرل األبيات السابقة على السج  املرص  ألن الكلمتني متماثلتني يف 
 احلرف األرري )مرارا=مرارا(، )مين=عين(، )مين=مين(

تني فقط.   األرري السج  املتوازي هو ما كان االتفاق فيه يف الكلمتني .2
 كما يف البيت: 

 أدركت أنك ال تقتلني ابلسهولة # فأنيت البالد، وأنت القبيلة
يتضخ أن البيتني من السج  املتوازي التفاق الفاصلتني )الكلمة األررية 

 يف كل يملة(  يف الوزن والقافية )السهولة=القبيلة(. 

ال والفكرة العاطفة واخليمت التحليل عن بنية القصيدة، فوجدت الباحثة فيها 
 واألسلوب م  شروحها.

                                                             
 331نفس المرجع، ص: 81 
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 الباب اخلامس

 خامتة

وبعد ما حبثت الباحثة من الباب األول إىل الباب الراب  عن البنية يف  
قصيدة "حماوالت لقتل امرأة ال تقتل" لنزار قباين، فحان الوقت للباحثة أن تصل 

 إىل النتائج والتوصيات.

 أ. النتائج

حصلت عليها الباحثة أن البنية القصيدة أرب  وهي، ومن النتائج اليت  
العاطفة تشتمل على  اخلوف، والشوق، والعجز، والبغض، واالحساس ابلذنب، 
والغضب، واحلزن. واخليال يشتمل على اخليال التأليفي و البياين. و الفكرة تشتمل 

باق، طعلى حب املرأة. و األسلوب يشتمل على تكرار، واالستفهام، والنداء، وال
 والسج .

 ب. التوصيات

 ومن التوصيات الىت تريد الباحثة أن تسجلها هي:  

.الرجاء من يمي  طلبة قسم اللغة العربية و آداهبا البحث عن مشاكل 1
خمتلفة يف قصيدة "حماوالت لقتل امرأة ال تقتل" لنزار قباين من وجهة 

 أرر،. 
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علوم كلية اآلداب والمكتبة   لباحثة ملكتبة اجلامعة الرانري و. ترجو ا2
 اإلنسانية توفري كتب أدبية أكثر اكتماال تتعلق ابلبحوث األدبية.
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