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واألدب العريب   قسم اللغة                                                                          كلية اآلداب والفنون  

 مقياس: األسلوبية )تطبيق(

أ. دوبالة                                         السنة األوىل ماسرت؛ ختصص: النقد األديب احلديث واملعاصر  

 املوضوع: حتليل النص الشعري يف ضوء ظاهرة االنزياح

-شعر "عمار بن زايد" أمنوذجا  -  

 متهيد:

تعد ظاهرة االنزياح من الظواهر اهلامة يف الدراسات األلسنية واألسلوبية ، اليت تدرس اللغة      
.العادي واملألوف الشعرية على أهنا لغة خمالفة للكالم   

ر بن زايد " من الشعراء الذين اقرتنت أمساؤهم حبركة الشعر اجلزائري املعاصر ، فقد اوالشاعر "عم
استطاع أن حيقق نقله نوعية يف الشعر اجلزائري بتجاوزه التقليد وحماكاة السابقني ليتجه إىل توظيف 

 اللغة على حنو فيه قدر كبري من اإلبداع .

االنزياح عند "عمار بن زايد " بدراسة االنزياحات الرتكيبية ظاهرة وحتاول هذه الدراسة أن تعاجل     
والداللية الواردة يف شعره ، وذلك برصد االنزياحات الرتكيبية واالستبدالية عند الشاعر كالتقدمي 

 والتأخري ، واحلذف ، واالنزياحات الداللية املتضمنة للصور البيانية .

 أوال: االنزياح الرتكييب:

االنزياحات من  ا، حيث تتجلى فيهالبنية الرتكيبيةاالنزياح جند  فيها احث اليت حيدثمن املب        
خالل ظواهر  لغوية خمتلفة ، فيحدث أن تتبادل بعض العوامل املواقع فيما بينها كالتقدمي والتأخري أو 

" عمار  احلذف يف عناصر اجلملة ، وهذه الظواهر الرتكيبية سنحاول الوقوف عليها يف مناذج الشاعر
ذلك.بن زايد "، والسعي إىل معرفة غاية الشاعر من   
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التقدمي والتأخري : -أ  

هو ظاهرة أسلوبية تعين : " تغيري ترتيب العناصر اليت يتكون منها البيت مبعىن العدول عن         
 األصل العام الذي يقوم عليه بناء اجلملة العربية والتشويش على رتبتها ". 

صور التقدمي والتأخري اليت استأثرت باهتمامنا يف اخلطاب الشعري عند عمار بن زايد  ومن أبرز       
 تقدمي اخلرب على املبتدأ ، قوله يف قصيدة " زناد النصر مل يكسر " :

 فيا القدس

1لك البشرى   

دأ ) يف السطر الشعري الثاين حدث تقدمي وتأخري ، متثل يف تقدمي اخلرب شبه اجلملة )لك( وتأخري املبت
البشرى ( ، بغرض التخصيص والتوكيد ، فالشاعر خص لفظة القدس بالبشرى ليبشرها بأنه رغم كل 

املعاناة اليت تعيشها إال أن هناك املاليني من الضمائر العربية اليت مازالت وال تزال حلد اآلن تناجيها 
 وتطالب وحتلم باستقالهلا وحريتها من استبداد هذا العدو الصهيوين .

له يف قصيدة "هو يلعب " :وقو   

 ومساء شاسعة

2فيها جنوم وهالل   

قدم الشاعر يف هذا املثال اخلرب الذي جاء شبه مجلة  )فيها( على املبتدأ ) جنوم ( ، بغرض مراعاة     
يف الدنيا ، غري أن أسباب الفرح   نظم الكالم وموسيقاه ، فهو يتساءل عن هذا العذاب الذي يتعذبه

 كثرية كالسماء والنجوم واهلالل اليت تبعث بالتفاؤل والتأمل  يف مجال هذه احلياة .



3 
 

ومن الصور األخرى للتقدمي والتأخري اليت تسهم يف إثارة املتلقي ملعرفة الغايات واخلصائص      
به عن الفعل والفاعل ، قوله يف قصيدة "زناد اجلمالية اليت حيققها االنزياح الرتكييب ، تقدمي املفعول 

 النصر مل يكسر" :

 غدا نأتيك

 كاألقمار نأتيك

3ومصباحا من األرواح هنديك   

قدم الشاعر يف قوله "مصباحا من األرواح هنديك " املفعول به الثاين )مصباحا ( عن الفعل       
والفاعل واملفعول به األول )هنديك (، بغرض التخصيص ومراعاة نظم الكالم وموسيقاه ، ولو قال : 

عري "هنديك مصباحا من األرواح " ملا حدث انزياح عن عناصر اجلملة ، ويف هذا املقطع الش
يتحدث الشاعر عن تلك املشاعر وذلك احلب الذي يكنه للقدس بصيغة اجلمع ، وإن قلبه الذي 

وصفه باملصباح سيكون مشعة تنري طريقها ، وأن روحه وهي أغلى ما ميتلكه اإلنسان سوف تأيت لتليب 
 ندائها يف سبيل نيل حريتها .

  احلذف : -ب

اخلطاب ، وأمت بالغة وفنية من الذكر ، فالذكر "يضعف  أن احلذف أكثر فاعلية يف اجلرجاينيرى     
من ورود فعل املتلقي إزاء اخلطاب، خبالف احلذف فإنه يأيت خمالفا لعملية التوقع ، مما يثري ذات 

.4املتلقي ، وجيعل حضوره أكثر فعالية "  

صيدة "إمنا ويرد احلذف يف اخلطاب الشعري عند عمار بن زايد يف عدة صور كقول الشاعر يف ق    
  ":احلب عبادة

 كيف أدعوك ؟
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 مالكا

5أم أنا جيك حيايت ؟  

وكان قصد  أورد الشاعر يف هذا املثال حذف الفعل والفاعل ) أدعوك ( يف السطر الثاين ،     
الشاعر من حذفه جتنبا للتكرار ، والغرض من قوله أنه يتساءل عن كيف يدعو حبيبته مالكا أو امسا 

 آخر من كثرة حبه هلا .

ويرد احلذف أيضا يف قوله يف قصيدة "عزف منفرد " :      

 وهب الريح يف عنف : تصديت ...

6حتديث ..  

صديت ( ، فتقدير الكالم أن يقول " تصديته " حذف املفعول به يف هذا املثال يف لفظة )ت    
وكذلك يف لفظة )حتديث ( تقدير الكالم "حتديته " ، فالشاعر قد تصدى وحتدى كل الظروف اليت 
واجهته من أجل بقاء حبه خالدا وانصراف عن ذكر املفعول به واكتفى بالفعل والفاعل ، وهنا وقع 

 االنزياح .

 ثانيا: االنزياح الداليل :

، فإننا نتحدث عن الصور البيانية بوجه عام ، ألهنا تعد اجلوهر الذي  ةالداللي البنية ما حتدثنا عنإذا 
. هة للشعرية بدونال قيم  

وسنرصد ضمن هذا املستوى بعض الصور البيانية املبنية على االنزياح اللغوي ، ودارستها      
 كأسلوب انزياح داليل يف شعر " عمار بن زايد ".
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االستعارة : -أ  

" أن تذكر أحد طريف التشبيه وتريد به الطرف اآلخر مدعيا دخول املشبه   :بقولهويعرفها السكاكي   
.7يف جنس املشبه به "  

 رىلشاعر وموهبته الفذة حيث يوتكتشف طريقة توظيف االستعارة يف اخلطاب عن عبقرية ا    
.عريةاحملك األساسي للموهبة الشن الطريقة اليت تستخدم فيها االستعارة هي أ النقاد  

وسندرس بإجياز الصورة االستعارية عند "عمار بن زايد " من خالل تتبع خصائصها اجلمالية     
 والداللية .

يقول الشاعر يف قصيدة " حتت شالل الدماء " :     

 تلتوي الشوارع احلليب بأتعاب السنني الراحلة

8حول شراييين صباحا ومساء    

إن الصورة البيانية يف السطر الشعري األول استعارة مكنية يف غاية الروعة والدقة ، حيث شبه   
الشاعر الشوارع باملرأة احلامل ، فذكر املشبه وحذف املشبه به وترك قرينة لفظية هي )تلتوي ( و 

ر غضبه يف هذه )احلليب( ، وكان قصد الشاعر من قوله هذا أن العامل اليوم أصبح مثقل الفساد ، فصو 
الصورة الشعرية ، والغاية منها هي التجسيم والتشخيص ، ويقول الشاعر يف قصيدة " مل أصدق أن 

 جنم الشعب مات " :

 مل تعد أحرف شعري كوعاء للمعاين

 آه يا جنما جتلى

9مث غاب   
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هو )النجم( يف هذا املثال استعارة تصرحيية ، فقد حذف املشبه وهو) اإلنسان ( وذكر املشبه به و    
، فمن خالل السياق يظهر وكأن هذا اإلنسان الذي شبهه الشاعر بالنجم هو شخصية وطنية حمبوبة 

، قد أخذها املوت بني أيدي الناس الذين يكنون له احلب والتقدير ، وباعتماد الشاعر على هذا 
 النمط من الصور حدث انزياح على املستوى الداليل .

التشبيه : -ب  

التشبيه هو لون األلوان اجملازية اليت شاعت يف الدراسات البالغية ، ويقوم التشبيه " على         
التقريب بني قطبني ، أو بني حقيقيتني ، مث إظهار فيما يشرتكان من حيث املعىن ، أو يف صفة من 

اول رصد بعض ، وللتشبيه أربعة أركان هي : املشبه واملشبه به ووجه الشبه ، وسنح10الصفات " 
 األمثلة الواردة عنه يف شعر  " عمار بن زايد " .

يقول الشاعر يف قصيدته : " النيل يرفض السكوت " :   

 ليل طويل ، والضياء اخلافت

11يسري يف ضلوعي املتبعة  كاحلية الرقصاء  

باستعماله أداة  يف هذا املثال تشبيه متثيلي ، حيث شبه الشاعر) الليل الطويل ( بـ ) احلية الرقصاء(   
التشبيه )الكاف ( ، أما وجه الشبه بينهما فهو ) اخلطر ( احملدق ،فكالمها يشكالن خطرا على 

اإلنسان ، الليل بظالمه واحلية الرقصاء بسمها ، ألهنا من أخطر احليان ، فالشاعر يصور لنا يف هذه 
 الصورة البالغية مدى احلزن و األمل واملعاناة اليت يعيشها .

وقوله أيضا يف قصيدة  " مىت يصري العشق أوطانا "      

 جنوم الليل يف صمت جتوب األرض بالشوق

   12وتلقي احللم يف األجسام كالربق
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كذلك يف هذا املثال تشبيه متثيلي ، حيث شبه الشاعر )جنوم الليل ( وهي املشبه بـ )الربق( وهو        
( ، أما وجه الشبه بينهما هو) اإللقاء ( ، فكل من املشبه به ، واستعماله أداة التشبيه ) الكاف 

من آثار نفسية مجالية على حياة ما ملا هلما هالنجوم والربق موجودين يف السماء ، والشاعر استعمل
 الشاعر ، ويبعثان بالتفاؤل والتأمل يف هذه احلياة .
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