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Abstract 

According to structuralists, anomaly is one of the most effective methods of de-

familiarization in poetry that many poets have used.  This phenomenon is one of the 

important findings of formalists that makes ordinary language unfamiliar. According 

to Leach, aberration is divided into eight types, one of which is written aberration, 

and that is the change of the written form of a word or text in a way that does not 

change the speech but adds a secondary meaning to the main meaning of the 

linguistic unit. In Arabic literature, due to the prevailing conditions of the society 

after the Second World War and the influences of the language and culture of 

European countries on the Arabs, many poets have used this method and have 

written their poems differently than before. Moin Basiso is also one of the poets who 

has benefited from this kind of written abnormality. Convey the audience. The 

present study seeks to deal with the descriptive-analytical method of written 

abnormality and its implications in Moin Basiso's poetry. ... has used in his poems; It 

is the result of the intellectual and social suffocation in his society. 
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ة يضوء نظر علیسو ي بسنية" ملعاملكة اليعمال الشعرألاوان "يايب يف دكتاح الياالنز

 تشيل

 2، هبناز خواجة حممد آابدي2، رحيانة علوي طبائي1زهرة قرابين مادواين
 أستاذة مساعدة يف اللغة العربية و آداهبا جبامعة العالمة الطباطبائي، طهران، إيران. 8

 ماجستري يف اللغة العربية و آداهبا جبامعة العالمة الطباطبائي، طهران، إيران. 2

 (22/82/2228. تأريخ القبول: 20/27/2228)تأريخ االستالم:  

 امللخص

 استخدمها العديد من الشعراء. وقد يف الشعر التعود إلزالة  اح هو أحد األساليب املؤثرةي، فإن االنزينيالنكشوفقًا لل

 "تشيل"اح عند ياالنزأما . ف مألوريل غكاللغة املتعارفة بش جتعل والي ينيالنكهذه الظاهرة منتجة من آراء الش

و  اح املعجمييو االنزاح األسلويب ياالنزو قاعي ياح اإليو االنز االنزياح الكتايب منهاة أقسام يمثان نقسم إيليف

للمتلقي أو   الدالالت املختلفة منها إثارة الدهشة يدل علاح بأنواعه ييو ... االنز اح النحوييو االنز اح الداليلياالنز

و هو تغيري يف الشكل  .ريكيف التف قارئوض الخيي كل البصري لكد أو إزالة اإلهبام و الغموض و صنع الشيكالتأ

يف األدب  املكتوب للكلمة أو النص حبيث ال يغري الكالم بل يضيف معىن ثانويًا للمفهوم الرئيسي للوحدة اللغوية.

العريب ، نظرًا لظروف اجملتمع السائدة بعد احلرب العاملية الثانية وتأثريات ثقافة الدول األوروبية على العرب ، 

 قد "سوي بسنيمع"إن .  ميعن القد  خمتلفةبطريقة  هم ارشعأ أنشدوا ذه الطريقة وجرب العديد من الشعراء ه

تقريب شعره من الشعر لاستخدام األشكال  املختلفة ه ،من خالل يسعو  .تايب يف أشعارهكاح الياالنز استخدم

تايب و دالالته يف كاح الياالنزشف كتناول هذا املقال ي .جلمهورا إىل املكتوب ونقل مشاعره واملعىن الثانوي للقصيدة 

 شذوذ الشاعر يف أن يه إليهاتوصل  اليمن النتائج و . التحليلي الوصفياملنهج  يسو باالعتماد علي بسنيشعر مع

ط يالتنققد استخدم أنواعًا خمتلفة من هذا النوع ، وهي: رتبط ارتباطا تاما مبضمونه الشعري في الكتايباح ياالنز

جلذب انتباه املخاطب  سرها  ك وات يل األبيو تطو جة من تعدد الوقائع يف ذهنه،ية الشعر نتيبداثه يف ك منيبي  يكل

 الشاعر، نيبي  يكه املختلفة لاداللت و لسطر املتساقط اه، ويد عليكد الشاعر التأيري الذي ريبالسطر القص

  .. اس الصوت وكت املفردات ملشهد انعياً، و تفتياالستمرار بصر

 الرئيسية لماتكال

  .سوي، ديوان معني بستشية لينظر تايب،كاح الياالنز ،ار املألوفياملع ياخلروج عل
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 املقدمة

ود يق يئ علكتيالشاعر ان ك حيثات، يقالبه املألوف، وحدة األب يعل املاضي ان الشعر يفك

ان كث يل عمودي حبكش يأو عل،ت يل بك يف،ن يشطر ينشد شعره عليو   ةيتابة العروضكال

اتباع  يعلارغمًالشاعر م صبحي ث  ملين يف الشعر احلدك. ولل شطر حتت شطر آخركضع ي

افة إىل التعبري عن ، بل  من خالل اهلروب من القواعد اللغوية املعتادة، باإلضهذا الشكل

اح أي ياالنزك التعود إزالة ن اعتباركمي ، ينقل أيضًا مشاعره إىل القارئ.أسلوبه اخلاص

 املعتادة.ستهدفف عن قواعد اللغة املعدول ال

، هروبه من قاعدة الكتابة املعتادة، من خالل ، يلفت الشاعر املعاصريف بعض األحيان

د قارئ إىل نص القصيدة الذي مل يعت، انتباه الضافة إىل إعطاء جانب بصري لشعرهباإل

د يو العد .طفهمن خالل القيام بذلك ، يعرب عن مشاعره وعوا على هذا النوع من الكتابة.

 ني. إن معسوي بسنيمنهم مع، تايبكاح اليهذا النوع من االنز ياعتمدوا عل ءمن الشعرا

تايب كو ... و عنده لالنزياح اليب و النحوي يكاح الترياالنزكاح يسو استخدم أنواع االنزيبس

 تايب منها التساقط وكاح الياستخراج أنواع االنز و البحث احلاضر تطرق إيلهدف خاص 

 ت املستورة يف ذهناض املختلفة و الدالاللها مبينا األغريات و تطوياألبسر كث و كامل

 ال التايل:ؤسال يب عليجي أن قد سعى هذا املقالو .الشاعر

 نيتايب و بكاح الي األنواع املختلفة من االنزنينسق بيأن  "سوي بسنيمع"ف استطاع يك .1

 املضمون يف أشعاره؟ 

ل يط و تطويالتنق امنه  تايبكاح اليأنّ الشاعراستخدم أنواع االنز هيات يو الفرض

وأيضًا إليصال مشاعره ونقل قرب شعره من الشعر البصري يي كسرها و... لكات و ياألب

 . اجلمهور إىلبعض املفاهيم 

تها يسو رغم أمهي بسنيأشعار مع  يف دراسة اإلمهال إنن القول كميهذا املقال  أمهية يف

من هذا  .ريكالتف ياملخاطب عل عيتشجفعالية لمن أكثر الطرق اح و هو ياستخدام االنز يف

 ةديجد آفاقافتح ي  ةياآلثار العرب يقها عليلها و تطبيدة و حتليات اجلدينقد النظرجانب و 

 مقال. كاملوضوع و ندرسها  بادر ايلنت أنجعلنا  ،آخر من جانب نيلقارئل

 البحث ةيخلف

 : منهاتايب كاح الياح و االنزيدة حول االنزيمقاالت و حبوث عد هناك
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ح يدر اشعار مس ينوشتار  يز يهنجارگر  يبررس  ،1۱ العدد ،(1۹۳۱زاده )  املقال لبهروز قربان
 يف اتبك: أشار ال نقد ادب معاصر عريب يپژوهش -يعلم مهدوفصلناچ   دراسة جمللة يقاسم بر اساس نظريه ل

و  بادر إىل  "قاسمالح يمس"وان يد يف تايبكاح الياألنواع املختلفة من  االنز إيل املقال هذا

 أغراض الشاعر.

ش يدر شعر حممود درو  ينوشتار  يز يهنجارگر  يبررس ،1۱ العدد ،(1۹۳۱)يپور  ملسعود ابواناملقال 
اح يف أشعار ياالنز أنواع اتبكال يري  «:سابق ات و علوم انساينيادب ۀجمل» ات عريبيجملة زابن و ادب

 القارئ. السترعاءش جاء تأكيدا يحممود درو

در  يز يهنجارگر  يبررس ،۲ العدد ،(1۹۳1)يخيدرضا مشايو مح ينب خداديده زياملقال لس
: استخرج نقد ادب معاصر عريب يپژوهش -يعلمدوفصلنامه دراسة جمللة    از اشعار نزار قباين يخبش

 و قباين لزنار «لماتكالبالرسم »وان ي ديف تايبكالاح ياالنز من املختلفة األنواع اتبانكال

اح وهذا التأثر متأثر بثقافته الغربية و أدبه و نظرته ياالنز من استخدم قباين أنّ  استنتجا

 قة يف تراث الشعر العريب.يالعم

ل البصري يف اخلطاب يكة التشيائيميس ،۰۹ العدد ،(م۲۰۳)ريبكد العب ركاملقال ألبوب

ة يف يأمنوذجا، دراسة جمللة العمدة الدول -هويبين ميعزالد -اجلزائري املعاصرالشعري 

ن منها ية يف شعر عزالديالبصر الكاألش بدراسة اتبكل اخلطاب: قام اليات و حتلياللسان

 ة. يالبصر الكاألشمن ها من املظاهر املختلفة ريغ و املتساقط و املتدرج و املتعامد لكالش

 الشعر يف تايبكاح الياالنز ،1۲ العدد ،(1۹۳1) اينيكو رضا  حمسين ربكاملقال لعلي أ

اح ياالنز بدراسة اتبانكة و آداهبا :قام اليالعرب اللغة يف دراسات مطلة  «املعاصر العريب

 نيان أنّ الشعراء احملدثيريو ،ن يأشعار الشعراء املعاصر يف  األمثلة ركذ مع املوجود تايبكال

 ة النص.يمجالمن  اح و قللوا ياالنزأفرطوا يف استخدام 

اض يب»وانييب يف ديكاح الترياالنز ،1 العدد ،(م۲۰1۱املقال ألسامة عزت أبو سلطان)

 بدراسة اتبكة: قام الي، جملة الزرقاء للبحوث و الدراسات اإلنسان«م النفارياألسئلة لسل

 الدالالت عن لمكو ت ، و احلذفري و التأخمييب منها االلتفات و التقديكاح الترياالنز

 اح.ية من خالل استخدام االنزيلشعورا

 نيدرس يف أشعار معيتش مل ية لينظر ضوء يتايب علكاح اليبدو واضحاً أنّ االنزيما ك

 األنواع يفالشاعر  يلدالدالالت املستورة  يي نعثر علكة هذه الدراسة لينا أمهيسو فرأيبس
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فهم يل البصري  وال كشعره هو الش  زاتيألن من أبرز م .الكتايباح يمن االنز املختلفة

 .الدالالت  يحيصل علة الشعر يب بل برؤه فحسالدالالت باستماع كتلاملخاطب 

 سوي بسنيمع

وظل هناك حىت هناية املرحلة الثانوية. ذهب إىل مصر  1۳۱۱يف غزة عام  بسيسومعني  دَلفوُ

درّس وعمل صحفيًا ملواصلة دراسته وخترج يف الصحافة من اجلامعة األمريكية بالقاهرة. 

سرعان ما اخنرط يف األنشطة القومية وعُني أمينًا عامًا للحزب الشيوعي يف مصر، 

عضوا يف اللجنة املركزية للحزب الفلسطيين.بعد توحيد األحزاب الشيوعية الفلسطينية كان 

من األعمال الشعرية والنثرية والعديد من املسرحيات. اخترب  اعددألف  وقد وفاته  .  حىت

، وتويف  1۳9۹-1۳۱۳و  1۳۱۱-1۳۱۱باملذاق املرير للسجن واألسر يف السجون املصرية بني 

ن يف ما دفو يف أحد فنادق لندن ، 1۳۱1يف هناية املطاف بنوبة قلبية عام 

 (1۰۱ :1۹۳۰ و آخرون،،يان شهريدري)ح.القاهرة

 التنظريي ثالبح

. هذه الظاهرة مأخوذة من آراء إزالة التعود ىعل  اح هو أحد األساليب املؤثرةيإن االنز

ة يليعادات املألوفة و تفعسروا الكاألسلوب و ذا العرب استعانوا هب  الشعراء وينيالنكالش

زي يتش، اللغوي اإلجنليتايب الذي درسه لكاح اليعندنا االنز ه املختلفة،أنواعو من الشعر. 

 اح مث نتطرق إيلي و االنزينيالنكيف هذا القسم من املقالة، نأيت مبقدمة من الش املعاصر.

 تش و األغر املستهدفة منه.ياح عند ليف االنزيتعر

ات يالنظر نيبيف النقد األديب و يتعر تطرق إيلي «سايوس مريلس نقد اديب»تاب كو ال

بالفرم و  هؤالء هتمي حيث،د يجلدو النقد ا ةيويو البن ةيالنكمنها الش ة املختلفةياألدب

أنّ عتقدون ي نييالنكالش نإ»قول:ية و يدبح اللغة األيأيت بتوضية للنص. مث يل الداخليالتحال

 (1۱۲ :1۹۱۱سا،ي)م«ة.ياريعن اللغة املع ة هي خروجياللغة األدب

ز و اقتصاد العالمة يف يكنجح بدوره حنو تري ،نفسها شأنه شأن اللغةوم يالشعر ال 

اللغة و استغالل طاقتها التبليغية كأشكال مساعية أو بصرية.   ية بالعمل عليالرسالة الشعر

و ما الزنعة الفضائية إال الترمجة اإلجنازية هلذا الزنوع إذ تعددت أشكال البحث و أدواته 

فجاءت احلصيلة كما من اإلجنازات النصية الشعرية بني شعر منجسم و ميكانيكي، و 

 فإن األسلوب ينيالنكعند الش. (۱ :1۳۳1، ير املاگمشهدي، أو صويت، أو متعدد األبعاد )
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منحرف عن القاعدة ، وهذا االحنراف ميكن تقييمه وحتليله ، ونقد الشكليات يرتكز على 

التعود  إزالة الصناعات األدبية الي تسبب -۲التحول يف اللغة العادية  -1مبدأين: 

ث عندما ياألسلوب حب هواح يإن االنز  ،ينيالنكف الشييف تعار (.19۱: 1۹۱۱،ساي)م

أسلوب كعرَف يار املعمول فيثر من املعكاح يف أشعاره أياتب من االنزكاستفاد الشاعرأو ال

 (111۱: ۲ش،ط1۹۱9اتب. )انوشه ، كالشاعر أو ال

اح أسلوبا منحرفا عن القاعدة يف اللغة يعتربون االنزي ينيالنكخالصة القول إن الش

   ة.يالعاد

أيضا معظم املتخصصني اليوم. و إنّه يف احلقيقة مصطلح الحيمل األسلوب هو ما يستعمله 

فنحن الحندد ما فيه بل ما ليس فيه، « جماوزة» بيا، و أن نُعَرِّف األسلوب بأنهإال معىن سل

مستهلكة. لكن يبقى على  «قوالب»س شائعا وال عاديا و ال مصوغا يف فنقول األسلوب هو ما لي

بالقياس إىل املستوى العادي، فهو « جماوزة»قيم مجالية، وهو تخدمه األدب، لهالنحو الذي يس

تحدث كما يتحدث الناس ي( ألن الشاعر ال02 :2222إذن خطأ، ولكنه خطأ مراد. )كوين، 

 (82 :228٢مجيعاً، بل إن لغته شاذة، و هذا الشذوذ حيمل قيمة مجالية.)كوهن،

سقه املألوف، وهو حدث لغوي االنزياح هو احنراف الكالم عن ن أنن السد ينورالد يري

اح ظاهرة يفإن اإلنز.( 8٩1: 1 م، اجلزء2282يظهر يف تشكيل الكالم و صياغته. )السد، 

 ؛ إذ جند هذه الظاهرة نيلة ألداء غرض معياتب باعتبارها وسكها اليعمد إلية ية مجاليأسلوب

نفي ية، وهذا ال يث، و خاصة يف القصائد النثرية يف العصراحلدريبكقد انتشرت بصورة 

 (1 :۲۰11ة هلا عند نقادنا القدماء من خالل عدّة صور.)صاحل،يوجود إشارات نقد
ن غض النظر عن كميفال (1۲ :1۹۳۲،ي.)فتوح خاصة أمهيةالتعود  إلزالةيف األدب، 

 (1۱۹ :1۹۱۱سا،ياح يف النص.)مياالنز إالس يلالبناء األديب غالبا  هاح ؛ ألنّياالنز

ستخرجها و يالقارئ أن  ية. علياح أو شذوذ لغويون إال بانزكيشاعر الل كبدو أن لغة ي

 دالالهتا.  إيلريشي

لل خيث ال يح ن تقدمه إيلكمياح يأنّ االنزد عتقياح و يناً لالنزيتش نطاقاً معيعل لجي

 (۲۲۱ :1۹۳۱، ي)مقدم متق ون معبّراً و مفسراً.كيه أن يالتواصل و عل

 العادي و املبدع يف النوع العادي يستخدم نيالنمط إيلنقسم يبناء اللغة  أن يريهو 

تتجاوز احلدود اللغوية الكتشاف يف النوع املبدع املؤلف املرافق والقدرات التقليدية ، 

 ( leech،36:1969) التجارب اجلديدة واالرتباط هبا.
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الزمين، اح يقاعي، االنزياح اإلية اقسام منها:االنزيمثان نقسم إيليتش ياح عند لياالنز

اح النحوي و ياح املفردات، االنزياح املعنائي، انزياح اللهجات، االنزياح األسلويب، انزياالنز

 (Leech،1969  :42تايب.) كاح الياالنز

  ليتش ثالثة احتماالت: اخذيفاح يو االنز ي التحرنيز بييأما للتم»

 خاص.  اح ذا هدفيون االنزكيب أن جي .1

 ون اجتاهيًا.كياح عندما يدل على نية املتحدث. مبعىن آخر ييتحقق االنز .۲

ون كي، اجلمهور عن مفهوم ؛ بعبارة أخرى اح عندما يعرب يف حكمييتحقق االنز .۹

 (11 :1۹۱۹، ي)صفو «.هادفًا
يف األدب العريب ، حتول الشعراء حتت تأثري التيارات األدبية الغربية إىل احلداثة يف 

 (۲1 :1۹۳۱، و اآلخرون،يليكاملعايري املقبولة يف اللغة.) زندو الشعر ورفضوا العديد من
يتم وضع مقاطع الشعر الكالسيكي ، إما وفقًا لشكل الشعر ، مقابل بعضها البعض يف 

شكلني ، أو يف شكل أعمدة ومقاطع متواصلة أسفل بعضها البعض. لكن يف القصيدة 

واقع، يصمم الشاعر البنية املكتوبة اجلديدة ال يعتمد على أي تنسيق حمدد مسبقًا. يف ال

 (۱1 :1۹۱۲ا، ين ي)صاحل للقصيدة من خالل تأليفها.
رواد الشعر اجلديد العراقيون: نازك املالئكة ، السياب ، البيايت ، متأثرين بالشعر 

اإلجنليزي ، كانوا أنبياء هذه احلركة. سعت حركتهم ، يف شكلها األصلي ، إىل حترير 

ية واحدة )دون احلاجة الكاملة للقافية( وتنوع عدد األفعال الصوتية يف نفسها من توحيد قاف

 (۱۳ :1۹۱1كل مقطع )دون إمهال املوسيقى والوزن املنتظم( .)عباس، 
 ان مقصوده.يتايب لبكاح الين قد استخدم االنزيسو أحد الشعراء املعاصري بسنيمع

الشاعر و  يلد  تايبكالاح يمن االنز املختلفة األنواعاستخراج  إىلهذا املقال  يف ينسع

 تبعها. ي الي األغراض
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 التطبيقيالقسم 

 سوي بسنيتايب يف أشعار معكاح اليأنواع اإلنز

 ط(يث )التنقكامل.1

ث )...( هو شكل آخر من أشكال الكتابة املخالفة للمعايري الي كاستخدام عالمة امل

  الشاعر القارئ على القصائد املرئيةسو يف قصائده. يف الواقع ، يعرّف ياستخدمها بس

 باستخدام هذه الطريقة. جيعلك تفكر يف املساحة الفارغة من النص.

لمة ك نيلمات سواء قبلها أو بعدها، أو بكعين وضع جمموعة من النقاط السود جبوار الي

ة عن ية بصريناكط يفاصل بصري، و التنقك السطور نيداخل السطر الواحد ، أو ب يو أخر

ة الي ية الدالليب بنحو مقصود من قبل الشاعر، جتنباً للحساسيلمة أو مجلة( مغك) دال

انه كدة الي حذف منها ووضعت يف مياً يف القصيها ذلك الدال لو ظهر علنريثين أن كمي

، نياسيالصمت.  ) يعالمة علكآخر  احلذف أو مبعين يعالمة علكجمموعة من النقاط 

۲۰۰۱: 1۱۲  ) 

النص من اخلارج  يداً، أو فضاء مفروضاً عليئاً أو عمالً حمايس فعالً برياض لين الباو 

اته. إنّ ية و سبب لوجود النص و حيبقدر ما هو عمل واع و مظهر من مظاهر اإلبداع

يف تعالقه مع السواد، إذ تفصح  إالعي يانة و امتداده الطبيد معناه و خجياض اليالب

)ابن اً.يقاعاً بصرياض و السواد بوصفه إيالب ئاً عن لعبةيالصفحة بوصفها جسداً مر

 (1۰۰ :1۳۳9د، يمح

سو االنزياح الكتايب يف شعره بإسم) ثلج..ثلج..ثلج( وقد جاء يف املقطع يلقد استخدم بس

 األول من هذا القصيدة أسلوب املكث منها:

 ثلج...

 ثلج...

 ثلج...

 اُسقطْ

 اُسقطْ

 اُسقطْ كالتّهمِ البيضاء

 السوداءاُسقطْ كالتُّهمِ 

 كُن إن شئتَ زجاجاً 
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 أو إنْ شئتَ جليد

 ستذوبْ...

 لَنْ تصبحَ أبدا عاجاً و رُخامْ...

 اُسقطْ كالتُّهمِ السوداء...

 وطين يعرفُ عُنُقي،

 لَمْ يصبحْ حبلَ غسيلٍ 

 (۹1۱ و ۹1۱ :1۳۱۱سو، يلقناعِ و نطع اجلالد... )بس

. عياملصار ث يف آخر بعضكاستفاد من أسلوب امل يف هذا املقطع أن الشاعر  يما نرك

رر كيلّه فكالشعب   د نداءيريث ك)ثلج( و أسلوب امل  لمةكالشاعر يف هذا الشعر باستخدام 

اطب الشعب بالثلج ألن الثلج خيل الشعب و كنادي يقول للمخاطب بأنه يي كلمة ثلج مرات لك

ري و الروحي متناسبة مع أحوال الشعب. و كرمز للربد و اخلمود و اجلثة اهلامدة و املوت الف

لمة )ستذوب( ك يف نيستخدم السيو  ئاً ألجل الوطن.يم أن تفعلوا شكيم علكقول للناس بأني

ال يقدم لمة )ستذوب( كباً. و بعد يام الشعب قريرمز بقيب وياملستقبل القر يدل عليوالذي 

التوقف ويهدف إىل جعل الشاعر أي تفسري ويترك الباقي للجمهور مستخدما عالمة 

  اجلمهور يفكر ويفكر.

ث،استخدم وقفات لتجنب كو يف الشطر التايل باستخدام العاج و الرخام و استعمال امل

، ولكن  مثلة حىت ال يضر بنعومة الكالماإلفراط يف الكالم وامتنع عن إعطاء املزيد من األ

، أو مللء الفراغات. حزنه د يف الشرح أكثر والكشف عنهنا يستخدمه وكأن الشاعر مترد

 ث.كترك األمر للقارئ وسيتم عرض هذا التردد بشكل مجيل بأسلوب املي

 قول: يط و ياستفاد الشاعر يف املقطع األول  لشعر آخر من التنق

 انَ يف الزهورِ الطازجهري... و أشعلوا الن

 ان الدخانُ ساخنا،ك 

 ب مشبعا بالعطر،يان اللهك 

 (۱۹۳ - ۱۹۱ :1۳۱۱سو، ي)بس نْ...ان الدفءُ باهظَ الثمك

ث، ولكن عندما يريد شرح احلدث ، يعرب عن املأساة مرة كيبدأ الشاعر القصيدة مب

تلو األخرى دون توقف ، ألن هذا احلدث يف ذهن الشاعر واضح وال حيتاج إىل التفكري. 

توقف الشاعر يف بداية تأليف القصيدة ألنه صُدم ويريد وصف بداية احلدث ولديه الكثري 
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تصبح طويلة ، فإهنا تبدأ بثالث  من األشياء يف ذهنه لوصف احلدث ، ولكن ألن الكلمة

نقاط وجتلب كلمة واو وهلب النار. يشرح الحقا حىت إذا مل يكن األمر يتعلق هبذه النقاط 

ألن  ، فإن مساع هذه القصيدة لن يفهم توقف عقل الشاعر املشغول وصدمته.ةالثالث

قة ييف احلق ان و الدخان الساخنريان و الزهور الطازجة يف النرية مشهد النيالشاعر برؤ

ينهي القسم  ته. و ري حنيبيي كث لكبدأ شعره بامليف ةدية الشدريس احلزن و األمل و احلحي

األول بثالث نقاط ألن عدد األحداث كبري جدًا لدرجة أنه إذا أراد إعادة سردها مجيعًا ، 

يزداد حجم القصيدة ، لذلك مع العموميات الي يعرب عنها ، ميكن للجمهور ختمني بقية 

  األحداث وملء يف النقاط نفسها.

 سرهاكات و يل األبيتطو. 2

مقدم،  ي)متق ملعايري يف كسر املصاريع وجعلها أقصر وأطول.تتمثل إحدى طرق كتابة خرق ا

يضاعف كسر الغالق العبء العاطفي للجملة ، حبيث يتأثر القارئ بالقصيدة  ( ۲۹۰ :1۹۳۱

 (9۰ :1۹۳۹، يسرور يني)حس أكثر من تأثر املستمع.
 يف املقطع األخري لشعر أنا و أنت و هو، يقول الشاعر:

 ه،نْ األشجارُ يف قاموسكمل ت

 و مل يكنْ هناك يف قاموسه،

 أنا و أنتْ

 يقتلين، أن  يهفــــــعل  كانَ 

 أنا و أنتْ

 هُ،ــــــــعرفــــي ما    فكل 

 ما علَّموهُ،

 (٢02 :8٩17ي أنا و أنت... )بسيسو، ــــــأن يقتلن

د مرة يكنا هذا التأيري و. املصراع سركباستخدام « أنا و أنت» املصراع يعل الشاعر دكؤي

ع ياملصار لك د مبينا يفيكالتأك املنفصل ريبإتيان الضم يت و مرة أخريالب سركق يعن طر

احلجر  ه القلب إيلي بتشبريثل هذا التعبمية اخلاطئة. و يم البشريبالتعال مشمولون لناكبأننا 

 سركقرب الشعر من الشعر البصري بيور و قطع األشجار.فياتنا و قتل الطيو هدم ح

 «.أنت و أنا»املصراع
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 أو يف هذا املقطع

لماتْ  غزيت  أنا  ملْ  يَـصدأ دمي يف الظُـّ

 فدمي النريانُ  يف  قشِّ   الغــــــــــزاةْ

 كلمات و شراراتُ دمي يف الريحِ طارتْ

 حْزق  قوس  يا    ــــــــــــــكعصافريكَ

 أنت يا إكليلَ شعيب وهو يدمي يف القيود

 إننا سوف نعودْ

 و  على  دربٍ   كألوانكَ  يا   قوس   قُزَحْ 

 (801 - 807 :8٩17و ستذور الــــريحُ أشــــــالءَ  الشَبَحْ )بسيسو، 

يف املصرع )إننا سوف نعود( ، لكنه مل يكتف هبذا وقد  «تأكيدا»لقد استخدم الشاعر 

م معينة برسم أعطى هذا التأكيد أيضًا شكالً مكتوبًا. وهنا وضع الشاعر املصاريع بأحجا

ن احلروف ، لكنه أبرز مصراعًا واحدًا بينهما ، وذلك املصراع )إننا سوف نعود( للتعبري ع

إذا قرأ القصيدة و ال يراها ويسمعها فقط ، رمبا ال  اجلمهور شعوره ومقاومته بالكتابة ، ألن

و قوس قزح  ل الشعبيلكاطبها إخيو   لم عن غزةكتيألن الشاعر ر باملقاومة. يفهم هذا الشعو

بشر يهذا املصراع و  يد علكؤي فري)إننا سوف نعود( باملصراع القص تطرق إيلي نيو ح

باإلضافة إىل ان. ريلماته وهي طائرات و عن دمه وهو النكتحدث عن يغزة و  عودته إيل

ظهر حالة التدرج يست مبفاجأة فييه و لجيقول إن العودة تدريي كاستعمل )سوف( لذلك 

  تابه.كخالل البالسقوط من 

 السطر املتساقط.3

به السطر الذي يتخذ شكالً متقاطراً على فضاء الصفحة الشعرية و ذلك بصورة  أعين

عمودية من األعلى إىل األسفل و يقدم هذا السطر الشعري مرياث و حوافز تشُدُّ عني املتلقي 

مله على مُساءلةف هذا باجتاه هيأهتا الي حتدث نوعاً من الصدمة الي تكسر أفق توقعه و حت

:  228٢النوع من أشكال الكتابة و الوقوف على أهم إحياءاهتا يف النص الشعري. )عثمان، 

 لقد اعتىن الشاعر معني بسيسو هبذا النوع من اإلنزياح الكتايب. ( 821 - 827

من دالالت التساقط عنده الداللة على التعدد و التفرد: وهي أن يلجأ الشاعر إىل بناء 

سطر الشعري على حنو متساقط ؛ و كأنَّما أُريد هلذا النمط من األسطر الشعرية أن يُسَجِّل ال
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تفاصيل معينةً تسجيالً بصرياً خالل التعدد املفضي إىل بناء كلِّ متنوع. و قد يعتمد بنية 

 :(821 :228٢، م.ن) الدوران من خالل تكرار عبارة شعرية من بداية املقطع و هنايته

 ...ا  شعيب ي

 أن أصرُخَ ال تُدخفلين

 ،جتربةٍ ،  ال  يا  شعيبيف 

 ،أدخلين يف  جتربة  الصلبِ

 ، و جرِّعين   كأس   الصَّلب 

 لنْ  أهربَ من دَريب ، 

 لنْ  أهربَ من   كأس   اخللِّ

 و إكليل  الشّوكف ،

 و سأحنَتُ  من   عَظمي...

 مسمارَ  صلييب  و  سأمضي

 األرض،أزرع  حبَّاتف   دمائي  يف   

 إن  ملْ  أمتزّقْ  كيفَ  ستولدُ  من   قليب

 كيفَ  سأولدُ  من  قبلكَ ،

 (8٦2 :8٩17يا  شعيب ... )بسيسو،

بنفس املقطع. وقد استخدم يف  القسم بدأ الشاعر هذا القسم مبقطع واحد وانتهى

الشعر بعض العبارات الي تتعلق هبذا الشطر. يدعو الشاعر األمة يف املرحلة األوىل 

ويتحدث عن حتدياته واستعداداته للثورة ، مث يدور حول املسرح ويعود إىل املشهد األول 

ا املقطع يدور حول ويستخدم هذا املشهد إلبراز دعوة األمة. ألننا للوهلة األوىل نعتقد أن هذ

استعداد الشاعر لالنتفاضة ، لكننا نرى أنه من حيث املبدأ يسمي األمة ألن بداية القصيدة 

ث الشطر يدة حبياً يف هذه القصياالستدعاء بصر يو نر وهنايتها هي استدعاء األمة.

 ته.ية القسم و هنايالواحد أُستعمل يف بدا

 قول:يهف كال ألهلؤوس كو يف املقطع األول لشعر ثالث 

 الكأسُ األوىل آهْ

 سَقَطَ األسدُ و جرَّ النخّاسُ األشبالْ

 و املخلبُ كالزهرةف، والنابُ كعودف الرحيانْ

 يا مَنْ يُرسلُ يف اللّيلِ املوّالْ
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 الكرملُ ما زالَ بعيداً،

 و اخلفنجَرُ يف ظهرِ القمرِ اجلوَّالْ

 قَليب انفطرَ على جبلِ النارْ

 الزيتونَةَ، هُّزَ التينةَ، هُزَّ

 ال تقربْ شَجَرَ البارودْ

 قَرَأوا حىت ابيضّتْ أعينُهُمْ،

 يف األسفارِ السودْ

 وانسَكَبَ مع اللّيلِ املوّالْ

 كَبُرَتْ يف القفصِ األشبالْ

 والغابةُ حتتَ بساط الشاهْ

 (20٢ - 200 :8٩17الكأس األوىل آهْ )بسيسو، 

تحدث عن سقوط األسد ، وينهي قصيدته يف البداية يتحدث الشاعر عن شوقه للكأس وي

اس و اه. الشاعر مزنعج من كحبرب أصبحت اآلن حتت حكم امللك ، وينتهي هذا القسم ب

وجود امللك يف الغابة وسقوط األسد ، لذلك بتكرار املقطع األول يف هناية القصيدة يكشف 

لم عن كتياألخري حزنه لينقل حزنه للجمهور ، وبني هذين املقطعني ، املقطع األول وعن 

 سبب اه ويقول:

الي هي رمز الناس يف أيدي بائع احليوانات الذي هو رمز  األشبالسقط األسد و 

لألجانب وال يستطيع حماربة أشبال األسد ألن أشبال األسد نائمة مثل رفقاء الكهف وليسوا 

لناس مستيقظني .. لكن الكرمل ال يزال بعيدًا عن الفلسطينيني ويصف إحساس حركة ا

ولكنه مينعهم من االقتراب من شجرة البارود ألن من خواص البارود أنه يشتعل وخيتفي 

سريعًا. لذلك يقول إن األشخاص الذين ال يدركون ال ميكنهم القتال اآلن ، ويتحدث عن 

نشأة أشبال األسد يف القفص ، ويعود إىل املوضوعات األوىل على التوايل ، فيكرر املصراع 

نهاية للتعبري عن صورته و املشاعر والتنهدات واألحزان لنقلها والتأكيد عليها األول يف ال

 .بصريا ومسعيا

 :التساقط هو االستمرار  يعل أخرىمن دالالت 

 املرور:  إشارةمن مقطع لشعر 

 النورُ األمحرْ

 النورُ األمحرْ
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 أين هو النور األخضرْ...؟ 

 امرأةٌ حُبلى يف عَرَبهْ

 العَرَبهْولفدَتْ يف 

 كَبُرَ الطفلُ، أحبَّ، تزوجَ يف العَرَبهْ

 أجنَبَ أطفاالً، قَرَأ جمالتف و صحُفف العاملِ

 يف العَرَبهْ

 اعتقلُوهُ... سَجَنوهُ يف صندوقِ العَرَبهْ

 جُنِّدَ واستشهَدَ خلفَ شبابيكف العَرَبهْ

 دفنوهُ حتتَ دواليبِ العَرَبهْ

 و العَرَبةُ ما زالتْ يف الشارعِ

 تظرُ النورَ األخضرْتن

 تنتظرُ النورَ األخضرْ

 النورُ األمحرْ

 قففْ

 النورُ األخضرْ 

 سفرْ

 (020 -022 :8٩17النورُ األمحرْ...  النورُ األخضرْ )بسيسو، 

نها يف هذا املقطع كة ولكان املقصود و رمز للحركامل إن العربة تستخدم للوصول إيل

املقصد ؛ ألهنا تنتظر الضوء األخضر. و  صل إيلياملرور ومل   متوقف و مازال وراء إشارة

رر يف هذا كيض. إن الشاعر ياألخضر و األمحر للمصباح و هذا الوم  ستمر هذا الضوءي

 هذا االستمرار. ،تابةكنا عن طريق اليريمستمراً و متوالياً لاألخضر املقطع النور األمحر و 

طبع مناشري على القمر ويف قصيدة أخرى يتحدث الشاعر عن عجائب األرض وأنه ي

 .اًياً و معنويريبص ويتحدث عن األحالم واألراضي احملتلة

 تفاجئين األرضُ،

 طفلٌ على كفّ غَزَّةَ

 يرسمُ أرزهْ...

 و يا شجر السروِ يف القدسِ،

 متشي العصافريُ فوق الغصونف،
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 و تعلن إضراهبا األوَّال

 و متشي املناشريُ فوق اجلفون،

 األوَّالو تعلن إضراهبا 

 و أمشي...

 أمحلُ كتيب و أمشي،

 أمحلُ أقالمَ طفلي و أمشي،

 أمحلُ صورة أمي و أمشي،

 أمحل صورة بيي و أمشي

 و أمشي...

 و أمشي...

 و أمشي...

 و أتلو بالغَ الشجرهْ...

 و أتلو بالغَ احلجرْ...

 و أتلو بالغَ القمر...

 و أتلو بالغَ املتاريس،

 (٦٦1- ٦٦7 :8٩17شارعْ...)بسيسو،يف كلّ 

ومحل كتبه وأقالم رصاص أطفاله وصور بيته وأمه ،  هذهاب يتحدث الشاعر عن سريه و

ويظهر لنا هذه املسرية مع الكلمات املتساقطة حتت بعضها البعض. وكذلك استمرار 

 تواصلها لألحداث والوقائع. ويظهر االستمرارية يف احلمل واملشي والقراءة من خالل

 .صاريعامل التساقط يف

. و ريصور لنا حالة القطع و السيفبالتساقط.  تابةكالثالن يف ميو إن املشي و الذهاب 

أن القارئ كصاحب الشاعر القارئَ معه يث ين للقارئ فهمَ هذه احلالة.حبكميبقراءة الشعر 

 وراء مشي الشاعر.شي مي

 التفتيت.4

ذي مييز الصفحة من أبرز مظاهر التشكيل الالتفتيت أو التشذير أو بعثرة الكلمات على 

البصري و التشكيل  من أشكال التجديد الصياغي و التحرير القصيدة اجلديدة، و شكل

تقطيع كلمة أو جمموعة » من الثورة اللغوية. نعين بالتفتيت أو التقطيع الكتايب احلريف و جزء
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ريقة الرسم الكتايب كلمات إىل أجزاء متعددة داخل القصيدة، فهو عدول بصري يف ط

 .«العادي للمفردات الشعرية، تعبرياً عن البعد النفسي لداللة املفردة املقطعة يف القصيدة

 (٩8 - ٩2 :80٩8)حمسين، 

 :رصاصة األويلالمثل مقطع من شعر 

 هي_  ٫« ...فونُ الثورهيتل» ٫...الذهيب السلكُ هذا ٫طُ من الدّمِ...ياخل هذا ٫« ...فتح»ا ي

ةف رصاصٌ يدف الداليلُّ عناقك_  ٫سمعنا اآلني العامل_  ٫... آلو...  آلو_  ٫ا فتحْي السماعةُ ذي

 دا... دا٫«...فتحُ»ا يشجرِ التفاح قنابل  يعل٫لُّ التفاحِ كلُّ رؤوسِ األطفالِ، و ك_ ٫«...فتح»ا ي

دف يلُّ عناقك_  ٫اآلنَ ...سمعنا ي العاملُ ٫...بادادم... بادادم...  بادادم ٫...دادادا...  دا... دا

ا يشجرِ التفاحِ قنابل  يعل ٫لُّ التفاحِكلّ رؤوسِ األطفالِ و ك_  ٫«فتح»ا يةف رصاص يالدال

...  دم...  دم...  دم ٫... بادادم... بادادم...  بادادم ٫...دادادا...  دا... دا دا... دا ٫«فتح»

 (1۰۱ - 1۰9 :1۳۱۱سو، يبس)

املخالفة للمعايري استخدامًا هي الفصل بني حروف الكلمات. يف من أكثر طرق الكتابة 

سو مشهد انفجار قنبلة وصوت الرصاص يهذه القصيدة ، على سبيل املثال ، يصور بس

والدم وسفك الدماء بشكل جيد بفصل احلروف لكلمة بادام. ففي ذهن القارئ ، يظهر 

ات أخرى ، نرى أن الشاعر قد اضطراب اجملتمع واخلوف يف اجملتمع. إذا نظرنا إىل كلم

استخدم كلمات مثل الرصاص ، والعناقيد ، والروس ، واألطفال بشكل صحيح ودقيق 

إلظهار مدى القلق ، وحىت األطفال ليسوا آمنني ، وكل هذه الكلمات بسبب إن وجود 

ي لمة الدم ، المفاهيم احلرب واملزاج والقسوة هي مصدر إهلام للخوف يف اجملتمع وك

جيدًا هذه القسوة وحىت حرف الدالّ عادة ما تعين  نايرة لتمزيقها من قبل دادام ، تهزجا

الدمار ، وعندما يتحدث الشاعر عن القنابل والرصاص ، فهذا يعين أن االنفجار حصل 

 ت صوت االنفجار يف ذهن القارئ.يس التفتكعيو  ت يدل على الفوضى يوهذا النوع من التنق

 مدالسطر الشعري املتعا.5

نعين ة احلداثة. يدوا من السطر الشعري املتعامد يف القصائد العرباد من الشعراء استفيعد

باألسطر الشعرية املتعامدة تلك األسطر الشعرية الي تكتب مباشرة حتت بعضها البعض و 

بكلمات متقاربة والي تكون موزعة بنفس الطريقة على فضاء الصفحة الشعرية، أي أن 

املتعامدة هي تلك األسطر الشعرية الي يكون هلا نفس الطول تقريبا و  األسطر الشعرية

 (۱۱: ۲۰1۳، ريبك)عبدالنفس اإلخراج الطباعي على فضاء الورقة الشعرية.
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 :ريبكمن مقطع لشعر السجن ال

 مك الدموي عادوا يركبونكح يع صرعيو مج

 ظهر املشانق و البنادق و السالسل و السجون 

 كما دبَّرتَ ذلك يف  اخلفاء؟أ حسبتهم  قُتلوا 

 لكنهم عادوا و دلَّ عليهم زهرُ الدماء 

 يهدونه الشعب الذي وقفتْ قواه بال ركوع 

 ، وقد قدم هذه الظلم يف عن البنادق و السالسل و السجون و زهر الدماءويتحدث الشاعر

ه ليبني مدى هذا القهر واالضطهاد من خالل الشعر البصري و  يؤثر على يتساواملع يصارامل

اجلمهور أكثر ألن القهر مزعج لإلنسان ، وحىت إذا مت تطبيقه على الشخص لفترة وجيزة ، 

إال أنه يستغرق وقتًا طويالً بالنسبة له ، لذلك فإن إطالة هذه األيام والتعذيب النفسي من 

 ة. يع املتساويلة يف السجون متثل يف هذه املصاريم الطوايو األجراء استخدامه له 

 النتائج

 ن أن نعتربكميزات شعره ي و من مينينين الفلسطيسو من الشعراء املعاصري بسنيإن مع

اإلخفاقات  بسيسوتروي جمموعة واسعة من قصائد  .ينيالنكآراء الش بتأثرياح و هو  ياالنز

، يسعى إىل إبعاد نفسه عن السعي إىل جعل خطابه جذابًامن  بدالً واحلقائق املريرة ألرضه.

 .الكتايباح يالشذوذ التقليدي للغة القياسية وتوضيح املعىن اخلفي لعقله وراء هذا الزن

ث )...(: هذه السمة تُرى كثريًا يف قصيدة معينة من قصيدة كأ: استخدام عالمة امل

ان يذلك لبكاً و يذهن الشاعر بصران تعدد الوقائع يف يستخدم منه الشاعر لبي. بسيسو

ستخدم لنداء الشعب أو للحذر من االطناب و من يوارث أو كاته أمام اليه و حتدرياس حتيمق

 ق و التأمل و التعمق.ي و التدقريكلدخول املخاطب يف التف ثر و حيكضرب األمثلة األ

لتقريب ب: كسر السطور: يف بعض القصائد ، يستخدم الشاعر قصر السطور وطوهلا 

شعره من القصائد املرئية ، وبالتايل من خالل جذب انتباه القارئ والتأكيد على جزء من 

القصيدة ، يزيد التأثري العاطفي على القارئ وهذه امليزة تضيف إىل العبء العاطفي 

 وتضيف معىن للقصيدة ال ميكن فهمه إال من خالل رؤية القصيدة.

التعدد و التفرد  ياملتساقط هي الداللة عل السطر املتساقط: من دالالت السطر:ج

دة. و يان مقصوده األصلي يف األول و اآلخفر للمقطع أو القصيستخدم منها لبيوالشاعر 

ه يد عليكد التأيرينشد الشطر األول و ين. و عندما يشرح موضوعاته يف خالل الشطري
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استفاد الشاعر من داللة ذلك كو  املقطع.  ةيرر الشطر يف هناكياً عالوة عن مسعي فيبصر

اً ية و االستمرار بصركاحلر يدل علييف السطر املتساقط و هو االستمرار والذي  يأخر

 االستمرار(. يتابة املفردات البعض حتت البعض دالة علك)ب

: الشكل األكثر فاعلية للزيغ الكتايب هو فصل الصوتيات للكلمة ذات ت للمفرداتيالتفتد: 

 ، ويستخدم الشاعر هذه الطريقة جلعل املعىن احلقيقي للكلمة أكثر التردد البصري العايل

 وضوحا ، وتكرار كلمة الذيل هو يف الواقع فوضى ، مما جيعل املشهد أكثر انعكاسًا

يستخدمها  اسٍ حمددٍيتابة سطور يف مقكتايب هي كاح اليلالنز يمن األمناط األخر ه:

الشاعر لنقل املعىن الداخلي للقصائد وميكن استخدام املعىن من خالل إقامة صلة بني مظهر 

القصيدة. إلثبات معناه ، على سبيل املثال ، إذا كان يف السجن وعاىن الكثري من املشقة ، 

 باستخدام خطوط طويلة وموحدة ، فإن هذا احلجم الكبري سيظهر املزيد من املشقة.

تخدام األساليب املذكورة  يزيد من التأثري العاطفي للقصيدة ويضع القارئ يف إن اس

 .مستوى وعي أعلى من املستمع ويشارك يف تأليف القصيدة

تايب هو كاح اليسو من االنزي بسينين القول بأن املقصود األصلي يف استخدام معكميف

 ات.ياألب سركثَ و كب شعره من الشعر البصري خاصة يف استعماله امليتقر
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 املصادر 

 ةيالعرب تبكال

  وت: دارالعودة.ريب ،۹، طةياملكة الياألعمال الشعر(. م1۳۱۱)نيسو، معيسب

، ترمجـــــة: حممـــــد الـــــوايل، حممـــــد العمـــــري.  بنيـــــة اللغـــــة الشـــــعريةم(.228٢جـــــان) كـــــوهن،

 ،املغرب:دار البيضاء.2ط

، ٢، ترمجـة أمحـد درويـش،ط   العليـا ة الشعرية، بناء لغة الشعر اللغة يالنظر.(م۲۰۰۰چوون)كوين، 

 قاهرة: دار غريب.

ز كـــوت: املرريبـــ ،1، طل ظـــاهريتيـــ، مـــدخل لتحلل و اخلطـــابكالـــش(. م1۳۳1)، حممـــدياملووواگر 

 الثقايف العريب.

، دراسـو يف النقـد العـريب احلـديث )حتليـل      األسـلوبية و حتليـل اخلطـاب   م(.2282السد، نورالدين)

 اجلزائر: دار غريب.، 8اخلطاب الشعري و السردي(، اجلزء 

 ةيتب الفارسكال

، هتووران: سووازمان چووا  و انتشووارات 1، چووا  ۲، جلوود (۲) يفارسوو اديب مووهنافرهنگش(.1۹۱9انوشووه، نسوو ) 
 .يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 رتا.يش دوم ،هتران:ميراي،و ۹، چا  نقداديب(.1۹۱۱وس)ي سا، سيمش 
، هتران:سوور  مرور پژوهشوگا  فرهنوگ و ۲اول، نظوم،   ، جلد اتيبه ادب ياز زابنشناس(.1۹۱۹ورش)ك،  يصفو 

 .يهنر اسالم
 ، هتران:سخ .1،  يب اهلل عباسيرت نبکد  ه، ترمجشعر معاصر عريب يرهاكيرو (.1۹۱1عباس، انسان)

 .۲،چا ها ردها، روشکيها، رو  هينظر  يشناس كسب (.1۹۳۲، حممود)يفتون

 ةيزيتب باالجنلكال
Leech,Geoffrey(1969).A linguistic Guide to English Poetry,  Longman:New York. 

 ةياملقاالت العرب

ل البصـري، جملـة   يكالتشـ  ث مـن اللغـوي إيل  يم(، اخلطـاب الشـعري احلـد   1۳۳9)د، رضـا يابن مح

 .۲الفصول، العدد
، جملـة أحبـاث   ة عنـد منصـف املـزغين   ريدة القصـ ية القصـ يشـعر (. م۲۰۰۱)،أمحد جـارا  نياسي

 .1۱۰ -19۰ صص ،1العدد ،۲اجمللد  ،ةياألساس ةية التربيلك

، جملــة تــايب يف الشــعر العـريب املعاصــر كح الياالنـز (.م۲۰1۹) اينيــكرب، رضــا كـ ا ي، علــحمسـين 

 .191 -۱۱ صص ،1۲مة ، العدد كة حمية و آداهبا، فصليدراسات يف اللغة العرب
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الشـــعري اجلزائـــري ل البصـــري يف اخلطـــاب يـــكة الـــتشيائيميســـ،(م۲۰1۳)،رك، أبـــوبريبكعبــدال 

ل اخلطـاب،  يـ حتلات و ية يف اللسـان يـ ، جملـة العمـدة الدول  أمنوذجا -هويبين ميعزالد-املعاصر

 .۳1-۱۱صص  ،۹ العدد ،۹اجمللد
، « م النفـار ياض األسـئلة لسـل  يـ ب»وانيـ يب يف ديـ كاح الترياالنزم(، ۲۰1۱)عزت أبو سلطان، أسامة

 . 1العدد ،1۱اجمللد ة ،يجملة الزرقاء للبحوث و الدراسات اإلنسان
تــايب و أثــره يف  كل الكة الــشيائيميســ(.م۲۰11)م حممــدياد عــدالودود، إســراء إبــراه يــعثمــان إ

ايل،العـــدد الثالـــث و ي، جملـــة  دش أمنوذجـــاً(يـــة)شـــعر حممـــد دروين الصـــورة البصريـــوكت

 .1۲1 -۳۱الستون، صص 

ة اآلداب و يـــــلك، جملـــــة ة يف شـــــعر نـــــزار قبـــــاينيالظواهراألســـــلوب(. م۲۰11)صـــــاحل، حللـــــويل

 اللغات،العدد الثامن.

 ةياملقاالت الفارس

و  ، پژوهشووگا  علوووم انسووايندر اشووعار نصوورت ر وواين ينوشووتار  يز يهنجووارگر  ش(.1۹۳۹، جنمووه)يسوورور  ينينسوو
 .۱۰ -۱1،سال چرارم،صص يمطالعات فرهنگ

ران و يودر شعر معاصور ا يدار ياپ يها جلو  يقيخوانش تطبش(. 1۹۳۰)يقي، ا درضا، ندا صدين شرر ايدر ين
ات يوووووونقوووووود و ادب  ، فصوووووولنامهپووووووورم نيصوووووور اميسووووووو و قي بسنيمووووووورد پژوهانووووووه: شووووووعر معوووووو ي  ممطالعووووووهنيفلسووووووط

 .1۲۱ -1۰۱ ٤، صص۹(. سال اول، مشار  ات عريبيزابن  و ادب يها )پژوهشيقيتطب
و حممدرضووووا  سوووووي بسنيدر اشووووعار معوووو يز يهنجووووارگر  يبررسووووش(. 1۹۳۱ان)يووووه قامسي، مرضووووي، حمموووودتقيليکزنوووودو 

 .1۹ -۲۹، صص 1۱ ۀ، سال دوازدهم، مشاريقيات تطبي،مطالعات ادبينکد ک يعيشف
،ش اديب يپژوهشوووووووووورا مهفصوووووووووولنا لووووووووووه، جمدر شووووووووووعر امووووووووووروز ينوشووووووووووتار  يز يهنجووووووووووارگر ش(.1۹۱۲)ميا،مر ين يصوووووووووواح
 .  ۳1-۱۹،صص١

 ۀدوفصوولنام چ،يلوو يووهح قاسووم براسواس نظر يدر اشووعار مسوو ينوشوتار  يز يهنجووارگر  يبررسووش(. 1۹۳۱قرابنوزاد ، رووروز)
 .1۰۱ -۱9، صصياپي، سال هشتم، هفد  پنقد ادب معاصر عريب ي_پژوهشيعلم

 ۀدوفصوولنام ،از اشووعار نوزار قبواين يدر خبشو يز يهنجوارگر  يبررسوش(. 1۹۳1) ينوب خووداديدرضوا، ز ي،  يخيمشوا
 دوم. ر سال دوم، مشا ،نقد ادب معاصر عريب يپژوهش
 يز يهنجووارگر  يبررسوو(.1۹۳۱)يپووور  ، مسووعود ابوانيهفتووادر، فاهمووه اسوود ي، لالمعبوواس رضووا ي، اموويمقوودم متقوو

 ات و علووووووووووووم انسووووووووووواينيوووووووووووادب لوووووووووووه)جمات عريبيوووووووووووزابن و ادب لوووووووووووهجم، شيووووووووووودر شوووووووووووعر حمموووووووووووود درو  ينوشوووووووووووتار 
 .۲1۱ -۲۲۹، صص 1۱  ۀمشار ،(ي_پژوهشيسابق(،)علم
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