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 الخبلصة:  

كما يمكف أف  أبحاثيا،في دراستيا ك  لقد أكلت المناىج النقدية الحديثة بمغة النص جانبان ميمان  
قسمان كبيران  يترتب عمى ذلؾ أف   ،قمت مف بيئة ثقافية مغايرة لبيئتنايا ني أن  يؤخذ عمى ىذه المناىج 

 عنكنان ما نجده مي  –عادة  –مف مفردات الدرس النقدم الحديث كالسيما مصطمحاتو كآليات تطبيقيا 
 .المنتميف لممدرسة الكبلسيكية إف صح التعبير عند بعض المتمقيف باالغتراب كعسر الفيـ

ف أيي لغة فنية ينبغي ليا فعف غيرىا مما يتصؿ بضركب اإلعراب  تختمؼ يةمغة الشعر ال أف     
كمف ىنا فيي لغة ذات  ك الممحةأك االشارة أيماء لى معافو خاصة بشيء مف الرمز كاإلإتصؿ 

ف كاف ىناؾ اختبلؼ بينيما ان كحديث ان خصكصيات لغكية كالشعر قديم كاالختبلؼ  ،يتطمب ىذا كا 
صحاب أشارة تختمؼ لدل القدماء عنيا لدل ك اإلأيماء ك اإلأالرمز  ف  ألى إمف غير شؾ عائد 

 .الشعر الجديد في عصرنا
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المناىج يكقع ال محالة بداعي عمى كفؽ تمؾ إدراسة منتج  إلى أف   ذىب عيسى الصباغ  
 أف  تمامان عند جماؿ الديف بف الشيخ الذم يرل  ان مر مختمفاأل أف  غير ، (1)تراب كاالستبلبغباال

استغرقت  ،أدب شعرم تمامان  يالمغة العربية منذ العصر الجاىمي حتى بداية القرف العشريف ى
 .(2)تأممونادران يستحؽ الكقكؼ عميو ك  كىي تشيد ثباتان  ،عشر قرنان  ةخمس

مرىا تعد أيا في حقيقة أن  دبية الحديثة بيد الشعرية تعد مف النظريات األ ف  أكعمى الرغـ مف     
رساء قكاعد أدبية كنقدية تضاىي في دقتيا القكاعد إكرغبتيـ في  ىماامتدادان لحمـ النقاد القد

 .(3)كالمعادالت العممية

رساء مبادئ الشعرية كتأصيؿ إتكدكركؼ في لى إكلعؿ الفضؿ يعكد في النقد الحديث     
مفيكميا فيك يجدد ثبلثة مفاىيـ لمصطمح الشعرية فيقكؿ إنو يدؿ عمى كؿ نظرية داخمية لؤلدب، 

ينطبؽ عمى االختيار الذم يمارسو كاتب معيف مف  فضبلن عف ذلؾ أفام تنبع منو كتصب فيو، 
سمكب، أما المنظكر الفكرم كالمضمكف كاإلك اإلمكانات األدبية كما تتجمى في أبيف كؿ الخيارات 

لى القكانيف المعيارية المتبناة مف طرؼ إالمفيكـ الثالث لمصطمح الشعرية فيتمثؿ في اإلحالة 
 ،(4)نظرية أدبية معينة، كىي مجمكعة مف القكاعد التي يصبح استعماليا في التقكيـ عندئذ كاجبان 

لى بمكرة منظكمة إصطمح الذم يجعؿ الشعرية تيدك كؿ لممتكدكركؼ ركز عمى المفيكـ األ إال أف  
الشعرية ذف إاألدبية جميعيا،  عماؿمف التكجيات، تمكف مف قياس درجة الكحدة كالتنكع في األ

ك بمعنى آخر ما الذم يجعؿ مف النص الكتابي أدبان، كيميزه عف أدب بما ىك أدب دراسة األ يى
شاعرية )شعرية( تمؾ المغة مف خبلؿ تتبع العناصر مر قاد النقاد الى معرفة سير غيره؟ ىذا األ

 دبي.المككنة لمنص األ

عف غيرىا مما يتصؿ بضركب اإلعراب األخرل " تختمؼ يةمغة الشعر ال بدييي أف  ال كمف     
ك أك االشارة أيماء لى معافو خاصة بشيء مف الرمز كاإلإف تصؿ أىي لغة فنية ينبغي ليا 

ف كاف  ان كحديث ان خصكصيات لغكية كالشعر قديم كمف ىنا فيي لغة ذات الممحة يتطمب ىذا كا 

                                                           

 
 
 
 



شارة تختمؼ ك اإلأيماء ك اإلأالرمز  ف  ألى إكاالختبلؼ مف غير شؾ عائد  ،ىناؾ اختبلؼ بينيما
ىؿ لمشعر عربية ، كقد يرد تساؤؿ "(5)"صحاب الشعر الجديد في عصرناألدل القدماء عنيا لدل 

مشعر لغة خاصة تتصؿ مكالجكاب عف السؤاؿ: نعـ، ف خاصة غير عربية األدب المنشكر؟
دب المنشكر ساليب العربية كابنيتيا، كلعؿ شيئان مف الكمـ القديـ ألصؽ بالشعر منو بسائر األأب

سبلميـ بيذه المغة الخاصة حتى خٌيؿ ليـ أف لمشاعر شيطانان أكقد  عجب العرب في جاىميتيـ كا 
 .(6)"الكمـ العجيب الذم يقعؿ فييـ فعؿ السحريساكره فيمقي إليو بيذا الضرب مف 

متداد كبر المكضكعات التي تعرضت لمتناكؿ خبلؿ اإلأمف  يةمغة الشعر اللقد كاف مكضكع      
 يقاعكاإل ىـ مقكمات تمؾ المغة ىي الصكرة الفنيةأكلعؿ  ،التاريخي، كاالتساع المكاني لمبشرية

الشعرم لمغة كطاقات كقكل تكجو مسار العبارة االنسجاـ ، كيصنع الرؤية الشعريةككنو يخمؽ 
كتؤثر بفضؿ تسمسؿ انغاميا غير العادية تأثيران سحريان غير عادم، كىذا التأثير السحرم يساىـ 

الصياغة الذم يعني  سمكبإف ،(7)بنفس المقدار في خمؽ االحساس بالمكقؼ الشعرم اك التجربة
سمكب بكؿ ما يتصؿ ، ككؿ كممة في ىذا اإلعريةالمتجسدة بمغة شالتجربة  كىيالشاعر  عمميايست

ف حمؿ طعمان كمذاقان  بيا مف إيقاع كصكر كدالالت كمكسيقى كمضمكف كجو مف التجربة ، كا 
ك أخاصان متباينان إال أف قيمتيا في ذاتيا معدكمة فالقيمة ىنا في الكمية، كمية العمؿ الشعرم 

كصكر شعرية كمف مكسيقى، كمف تجارب النسيج الشعرم بما يشتمؿ عميو مف مفردات لغكية 
ي تلغة الشعر ىي ىيكمة التجربة الشعرية ال، إذف (8)بشرية كمجمكع ىذا النسيج ىك لغة الشعر

دكافع مككنات التجربة لدل الشاعر كالناتج المباشر لمطريقة التي تنظـ بيا لغة  اطتيايتألؼ بكس
 .(9)الشعر كما يتصكرىا مف الفاظ، كصكر كخياؿ كعاطفة كمف مكسيقى كمف مكاقؼ بشرية

دكف غيرىا مف ك المغة الشعرية مجمكع المقكمات التي تختص بيا القصيدة ألغة الشعر إف      
 يقاع، كخياؿ، كتخييؿ. ا  صكرة فنية، ك جناس األدب مف أمف 

                                                           

 
 
 
 
 



فالمغػة الشػعرية جػنس  ،مغة ىي الدعامة الرئيسة في الشعر، إذ ىي منيا بمنزلة الجزء مػف الكػؿفال
عف غيرىا مما يتصؿ بضركب "كلغة الشعر تختمؼ  ،يقاعلفاظ ، كالصكر الشعرية ، كاإليشمؿ األ

ف خاصػة شػيء مػف الرمػز كااليمػاءة اك االعراب االخرل. كىي لغة فنية ينبغي اف تصػؿ الػى معػا
لػػذلؾ فالشػػاعر يعمػػؿ عمػػى  ،(10)"االشػػارة اك الممحػػة. كمػػف ىنػػا فيػػي لغػػة ذات خصكصػػيات لغكيػػة

ف ألػى حػد مػا إلى الحفاظ عمػى ىػذه األداة، كالشػعر يمكنػو إسمكب شعرم يسعى إتحقيؽ المعاني ب
ف يسػاعدىا عمػى أ يضػان أف يعيد ذلؾ الجماؿ، كينبغػي لػو أيحافظ عمى جماؿ لغة ما، بؿ يستطيع 

 .(11)كثر تعقيدان التطكر، لتبمغ مف التيذيب كالدقة في الظركؼ األ

لؤللفػاظ فيػك يمتمػؾ القػدرة عمػى اسػتخراج عػدة معػافو  عمالوالشاعر يتميز عف غيره في است إف      
كؿ مػا ألعػادم الػذم ييػتـ مف لفظة كاحػدة، فمفظػة الشػعر ليػا خصكصػيات تختمػؼ عػف الخطػاب ا

بػػداعي عكػػس الخطػػاب الشػػعرم الػػذم تتعػػانؽ فيػػو الكظيفػػة الجماليػػة الشػػعرية مػػع ييػػتـ باليػػدؼ اإل
 .(12)الكظيفة الببلغية 

طريقة استعماؿ كؿ مبػدع لؤللفػاظ  أفال إبرز عناصر بناء العمؿ الشعرم، أالمغة تعد مف  إف      
ف يجعػؿ لغتػو متميػزة ألمشػاعر  لشػعر صػناعة، فبلبػد  كمػا داـ ا، سمكبو الخاصاىي التي تخمؽ لو 

لفاظو أتتميز  ف  أ التي تجعؿ مف شعره فنان كامبلن كمتميزان ، كالبد   جميعيا الخصائص الفنيةبكتزخر 
بػػالقكة فػػي التعبيػػر كالتصػػكير كالتػػأثير، حتػػى تصػػبح لغتػػو ذات دالالت متعػػددة كمتميػػزة عػػف المغػػة 

يػا لغػة أن  لػى إعػف لغػة الشػعر كتكصػؿ  ىػػ(ْٔٓالقيركانػي )ت: رشػيؽلقد تحدث ابػف ك  ،(13)العادية
لمشػػعراء الفػػاظ معركفػػة كامثمػػة مألكفػػة، ال " ذ يقػػكؿإتتميػز عػػف المغػػة العاديػػة ككػػذلؾ عػػف لغػػة العمػػـ 

تػػاب اصػػطمحكا عمػػى الفػػاظ بعينيػػا ينبغػػي لمشػػاعر اف يعػػدكىا، كال اف يسػػتعمؿ غيرىػػا ، كمػػا اف الكي 
عجمػػي أظػػرؼ باسػػتعماؿ لفػػظ تف يأف يريػػد شػػاعر أال إاكزكنيػػا الػػى سػػكاىا، سػػمكىا الكتابيػػة ال يتج

... إنمػػا  بػػك نػػكاس حػػديثان أ، ك  عشػػى قػػديمان فيسػػتعممو فػػي النػػدرة كعمػػى سػػبيؿ الخطػػرة كمػػا فعػػؿ األ

                                                           

 
 
 
 



 ،(14)"الشعر ما اطرب كىز النفكس كحرؾ الطباع فيذا مف باب الشعر الذم كضع لػو كبنػي عميػو
ه كيعيػػػد فيػػػو النظػػػر، فيسػػػقط رديئػػػو، كيبقػػػي جيػػػده، كيختػػػار الجميػػػؿ ف يتفقػػػد شػػػعر أفالشػػػاعر يجػػػب 

لػى اسػتعماؿ المجػاز ... إالمناسب الذم يطرب النفكس، كيضع الكبلـ في بيت مناسػب ، كيجػنح 
مسػألة الػتبلـز بػيف  القيركانػي قد اثار ابف رشيؽ، فضبلن عف ذلؾ ف(15)نماط الببلغيةكغيرىا مف األ

، كبيػػذا (16)"فػػالمفظ جسػـ كركحػػو المعنػػى كارتباطػػو بػو كارتبػػاط الػػركح بالجسػػد" المفػظ كالمعنػػى بقكلػػو
و ككعيػو طنتػ، كىػذا راجػع لفالجانب الداللي اىتماما كبيػران  نجد النقاد القدامى السيما القيركاني أكلكا

كىػػذه  ىػػذه الثنائيػػة كمػػا ليػػا مػػف فاعميػػة فػػي تكثيػػؼ الجانػػب االيقػػاعي كتعزيػػز الخطػػاب بقػػكة فنيػػة
 جميعيا تصب في رافد الشعر كلغتو. المبلمح

أما المغة الشعرية في ديكاف القامكسي فكانػت بمبلمػح تػنـ عػف سػعة الشػاعر كقدرتػو فػي طػرح     
رؤاه الشعرية بمغة رصينة كسبؾ عالي، فضبلن عف الحس المرىؼ في خمؽ صكر فنية، كمػف ىنػا 

 سنتحدث عف المغة الشعرية في شعر القامكسي.

  -أكالن: التراكيب:

ىػػك جمػػع مفػػردات فػػي جممػػة كاحػػدة كرصػػفيا سػػكاء كانػػا اسػػميف أك فعمػػيف أك اسػػـ كفعػػؿ، بغيػػة     
تككيف جممة مفيدة يحسف السككت عمييا، كيتصؿ بيما ًشبو جممة كغيػره مم ػف يصػح دخكلػو عمػى 

مؿ.  ىذه الجي

 :اسـ الفاعؿ، كمنو قكؿ القامكسي في تكريـ رائد اإلصبلح محمد رضا الشبيبي- 
 لمكاىبيف الناس أثمف ما     يعطي قميبلن مف الحؽ الذم كجبا"كأد 

 الحامميف مف األعباء أثقميا     كالراكبيف مف األعماؿ ما صعبا       

 كالناىضيف إذا اشتدت مغمغة    ىػكج الرياح إلى تفريقيا لجبا      

 كالقابسيف مف اإليماف جذكتو    حتى كأف عمػػػػى أكضاحيـ ليبا      

                                                           

 
 
 



  .(17)كالكاثبيف إلى اإلصبلح ما كجدكا  لو المسالؾ ال يألكنو نصبا"     

 -ككذلؾ قكؿ القامكسي في قصيدة أ أبا الثمانيف، في تذكر محمد رضا الشبيبي:     

 "كلع بقتؿ الكاىبيف حياتيـ          لمناس الطمع كال استئثار          

 الطاىريف الذيؿ لـ تعمؽ بما         

 أكضار -برغـ عرائيـ –لبسكا                                        

 كالطيبيف النفس مؿء ضميرىـ   صحك كمؿء كفاحيـ إصحار        

 كالراكبيف الحكـ العف شيكة         لكف ليحضف جرية استقرار       

 .(18)كالباسطيف الكؼ  كىي أنامؿ       في حيف كؼ سكاىـ أظفار"       

كرد اسـ الفاعؿ في النص األكؿ ست مرات، كحضر في النص الثاني خمس مرات، أما       
الكاىبيف، كالحامميف، كالناىضيف، كالقابسيف، )المتتبع لممفردات التي جاءت في سياؽ النصيف

 تأكيدان عمى نيجو أك فكرو لشخصية فذةجد ن(، كالكاثبيف، كالطاىريف، كالطيبيف، كالراكبيف، الباسطيف
كالشيخ الشبيبي، نتج مف خبلؿ تكظيؼ مفردات بصيغة الجمع تدؿ عمى الخير كالنقاء كالعطاء 

الراكبيف(، كالمبلحظ عمى المفردتيف ال يتحققاف إال بمقدمات ليف،  -مكرران لقكلو ) الكاىبيف
فالخالؽ ىك مف يعطي الضكء األخضر لمعبد في الركب كالنجاة أك حتى في اليبة، كىنا تكجيو 

اشر لقيمة الشيخ الشبيبي الذم عيرؼى بخصالو الماسة لبلتجاه االجتماعي كالعممي، كمالو مف مب
 كطأ في نفكس المجتمع العراقي عامةن كالنجفي خاصةن.

لما لو مف أثر  تكظيؼ اسـ الفاعؿ مف قبؿ الشاعر بيذه الطريقةفي ىذا سبب الكقد يعكد        
 .(19)في غرس صفة االستمرار، فضبلن عف ذلؾ فقد استعممت لممبالغة عند العرب

عف متعددة، تشتؽ مف األفعػاؿ، أك ىػي معدكلػة  ة تتخذ أشكاالن يصرف صيغةإف  اسـ الفاعؿ      
الكثرة  مع تأكيد المعنى كتقكيتو، كابراز د بيػا الداللػة عمػى معنػى اسػـ الفاعؿ،يكقػد أير  اسـ الفاعؿ،

                                                           

 
 

 



ث، فالنقؿ كالتحكؿ مف صيغة "فاعؿ" الى أبنية المبالغة يكسب كالمبالغة في اتصاؼ الذات بالحد
ق(: "في المبالغة البد  أف تترؾ ِّٗ)ت: قكؿ ابف جنييكفي ىذا المفظة دالالت اضافية، 

قد  يناى جنس، فالمفظ كقكلؾ: عػراض، فإل ما جنسان أك  لفظ، مكضعان إلى مكضع؛ اما لفظا الى
اء، فيػك أبمػغ مػف اف ككضٌ ض، ككػذلؾ رجػؿ حػسٌ يأبمػغ مػف عػر فعراض اذا ( ضيعػر تركػت لفػظ )
 .(20)"ـياـ أبمػغ مف كر ككضػيء، ككػرٌ  قكلػؾ: حػسف

نخمص إلى أف  القامكسي كظؼ اسـ الفاعؿ لييككف خميطان متجانسان، إذ أف  اسـ الفاعؿ       
 يحمؿ صفة االستمرار كالتعددية كالمبالغة، فضبلن عف ذلؾ أنو يدخؿ في سياؽ األفعاؿ كاألسماء.

 :األلفاظ المضعفة، كمنو قكؿ القامكسي في قصيدة قالكا أرثو- 
  .(21)كمكمو     كقد تحداه بالظمماء سرمده""يطارد الميؿ مغركران ب  

كقد يككف السبب مف ىذا (، كمكمو)إف  المبلحظ عمى النص تكرار حرفي الكاؼ كالبلـ في قكلو 
، فضبلن عف التي تدؿ عمى )مقدمة الصدر( اىافي الكممة ىك جذب نظر المتمقي لمعن التضعيؼ

 العالي.ذلؾ كبل الحرفيف مف الحركؼ الجيكرية ذات النبر 
كقد يككف تكظيؼ الشاعر ليذه المفردة أك ليذيف الحرفيف بكصفيما تنبييان لممتمقي ليضعو في    

مكضع الشاعر في" )التعميؿ(، ك)االستعبلء( بمعنى )عمى(، ك)المبادرة(، بينما استعممت العبرية 
( في التعبير عف الكاؼ( في معنى )التقريب( قبؿ أسماء العدد كالمكاييؿ كالمقاييس كمع )الكقت)

فترة محددة مف الزمف، كمع )النسبة(، كقبؿ المصادر لمداللة عمى حدكث فعميف في الكقت نفسو، 
   .(22)كبمعنى: )كفقان لي، طبقان لي، حسب( كذلؾ عند التعبير عف سمكؾ أك عادة معينة"

مف الحركؼ التي تنتج لنا أصكاتان  -الكاؼ ، البلـ –كقد عد  ابف سينا ىذيف الحرفيف       
مفردةن، في ضكء حدكث حبسات تامة كاليكاء يتبعيا إطبلؽ دفعة ، كلكف إذا حدثت حبسات غير 

 .(23)تامة لكي يتبعيا إطبلؽ دفعة مف اليكاء فتنتج لنا أصكاتان مركبةن 
 -ككذلؾ قاؿ القامكسي في قصيدة عمى الشاطئ:        

                                                           

 
 

 

 



 ىميؿ بالشعر شادم الغراـ       كبشرل )الزفاؼ( ىي ) المستيؿ(" ك        
 .(24)زفاؼ الحسيف كمف كػ)الحسيف(    فتى جد  لممجد حتى كصػػؿ"        

كىما حرفا يحمبلف طابع الشدة،  (،ىميؿ)البلـ( في كممة كاحدة  -إف  جمع حرفي )الياء       
كقد جمع الشاعر بينيما لمتأكيد عمى أمر بي نو باقي النص، فضبلن عف ذلؾ عمى الرغـ مف أف  
عمماء العربية أشاركا إلى حرؼ البلـ باالنحراؼ لشدة الصكت عمى المساف، كلكف يمكف مد 

 .(25)الصكت فيو كلكف ال يمكف عد ه صكتان رخكان 
الذم ىك أحد الحركؼ الشديدة التي  فقد سبقو حرؼ الزام( زفاؼ)الفاء في كممة أما حرؼ      

حاكؿ في ضكئيا الشاعر خمؽ تكازف كتناسب في مستكيات التمقي ألذف المتمقي، فالشاعر بدأ 
الفاء(  -النص بحرفيف شديديف ثـ كسط البيت بكممة تحمؿ صكتيف شديديف آخريف كىما ) الزام

ىف المتمقي فيما يتركو مف نتاج ثـ كرر المفردة ذاتيا في الشطر األكؿ مف البيت الثاني ليثبت ذ
عميو السبلـ( كتبياف لماىيتو في )شعرم، فضبلن عف ذلؾ أف  الشاعر يتحدث عف شخصية اإلماـ 

 نفس الشاعر. 
  :كمنو قكؿ القامكسي في قصيدة بنت العصكرالتركيب الفعمي:-  

 .(26) "تسمؽ الجانب الشرقي ) أحمرىا(    كطبؽ الجانب الغربي ) أسكدىا("       

كقد استعمؿ ىذا الضمير بغية (، ىك)المبلحظ عمى النص أف  الفاعؿ ضمير مستتر تقديره        
، ككف ىذه القصيدة تقع ضمف النصكص السياسية التي كظؼ شاعرنا  عدـ الكشؼ عف شيءو
الرمز فييا، فتكظيؼ المكف األحمر ليؤكد كثرة الدماء التي أيريقت أثناء الحرب، فضبلن عف المكف 

 األسكد الذم مث ؿ الخكؼ كالظمـ كغير ذلؾ.

مف عناصر العمؿ  ان عنصر التكظيؼ الدقيؽ لمفاعؿ المستتر مف قبؿ الشاعر بكصفو إف       
تستحيؿ إلى سمات خرساء ال تحمؿ شيئان مف الجماؿ الذم  ، فالمغةأضاءت النص األدبي الميمة

                                                           

 
 
 



 ؿ الشاعر كتكظيفو لمجكانب المغكيةلو، كلكف ينضج الجماؿ بكساطة خيا يسعى العمؿ األدبي

(ِٕ).  

اجتماعي يفرضػيا الشػاعر عمػى المتمقػي لييبػيف الرسػالة  شعرية ذات طابع ثمة في النص لغة     
 .(ِٖ)الييظير بعض الصفات أك التقنيات كغيرى كيؤكد عمى ما يريد التأكيد عميوالتي ييدؼ إلييا، 

الػػنص يأخػػذ المتمقػػي إلػػى الجمػػاؿ المثػػالي، كنعتقػػد أف  ىػػذا  المغػػكم الػػذم حممػػو ؼيػػكظتإف  ال
 .(29)مف خبلؿ المغة الشعرية العالـ يتحقؽ

 -ككذلؾ يقكؿ القامكسي مف القصيدة نفسيا :    

 "شقكا الطريؽ ليـ سمحان كغايتو            

 .(30)ثقؿ المفاتيح لؤلبكاب يكصدىا"                                          

عاد الشاعر مرة أخرل في القصيدة نفسيا ليتحدث بنسؽو مشابو مف حيث الفاعؿ، فيك         
 ليؤكد بصيغة الجمع لغة التعظيـ ككنو يتحدث عف اإلماـ الحسيف(، ىـ)مستتر كذلؾ كييقدر بػ

 كما لو مف أثر في نفسو كنفكس الميحبيف.(، عميو السبلـ)

كما لو مف أثػر كبيػر (، عميو السبلـ)اإلماـ الحسيف رحوطم ذاإلنساني ال بيعدحقيقة الإف     
 .يجسد النص بمغة الجماعة عمى الرغـ أف  الميخاطب فرد جعموالشاعر  في نفس

 

 ألسػباب منيػا قػد يحمػؿ داللػة عمػى مػاكفػي ىػذيف النصػيف  المغػة الشػعرية اعركظػؼ الشػ  
" ألفػػاظ الشػػاعر فضػػبلن عػػف ذلػػؾ أف  ، (31)الػػذم يػػراه المتمقػػي مػػف دكف تأمػػؿ كراء المعنػػى الظػػاىرم

 .(32)كصياغاتو المفظية ماىي إال نتيجة انفعاالتو كتجسدت في أبيات شعرية "

                                                           

 
 

 
 
 



التي تيمبي حاجة تجربة ، كصياغة التراكيب الميتأتية مف البيئة فانبعاث العاطفة كاإلحساس      
فضبلن عف ذلؾ تككف لتمبي حاجة السياؽ مف حيث قكة التعبير، األلفاظ مف غير حشر  الشاعر

 .(33)تبيانان لما يجكب نفس الشاعر

 :كمنو قكؿ القامكسي في قصيدة قالكا أرثو: التركيب االسمي- 
 " كيؼ دافع فردان عف عقيدتو        كلػـ يضؽ بتفانيو تفرده  
 ككيؼ آثر نكرانان عمى طمع         لك شاء كافاه أصفاه كأرغده   
 ككيؼ لـ ييثنيو أف التي أخذت      برأيو أمػس أضحت ال تؤيده   
 .(34)"ككيؼ راح يشتؽ األفؽ مخترقان      ظبلمو ليس بالخكار أيػده   

إف  المتتبع لنصكص القامكسي السيما ىذا النص يمحظ كجكد االستفياـ كبكثافة، كبمختمؼ         
المغة الشعرية كلتتمازج مع الخياؿ في تككيف أدكاتو، أم كظ ؼ االستفياـ في سبيؿ تكثيؼ 

 الصكرة الشعرية.

النص جاء في رثاء الشاعر ألستاذه الشيخ المظفر، كقد نمحظ تعالقان بيف عنكاف النص       
 ككنو يرد عمى القائؿ برثاء أستاذه(، كيؼ)كبيف التساؤؿ الذم كجيو باستعماؿ األداة  (قالكا أرثو)

باستفياـ إنكارم، ككنو عارؼ بشيخو كما قدمو مف عطاءو فكرم جسد في قكؿ زكاة العمـ نشره، 
كىذا األمر جعمو مف األحياء في قمكب تبلميذه، إذ تحدث الشاعر بيذه الطريقة ليكضح أف  مكت 

النص  المظفر مكتان معنكيان أم ركحو كفكره تدكر في فمؾ تبلمذتو كرفقائو، كقد تنكعت األفعاؿ في
 بيف الماضي كالمضارع لتعطي رؤية داخمية لمنص مف حيث عدـ االستقرار النفسي الشاعر.

سعى القامكسي لتأكيد المبادئ اإلنسانية مف خبلؿ إعطاء العمـ كالفكر كاألستاذ حقو، أم      
كؿ " إعادة قراءة الكاقع كالقيـ كالمفاىيـ بما يتناسب كالدكر الحضارم لممجتمع بىك ييدؼ إلى

 .ّٓ))"تككيناتو

 ثانيان: التناص الشعرم: 
                                                                                                                                                                      

 
 
 

 



لـ يرد مصطمح التناص في المعاجـ المغكية، ككذلؾ لـ يكف ىذا المصطمح حاضران في كتب      
التراث السيما كتب المغة كاألدب بيذه التسمية، إال أف  نقادنا القدماء عالجكا ىذا المصطمح أمثاؿ 

ق(، كغيرىـ مف ُْٕق(، كالجرجاني )ْٔٓق(، كابف رشيؽ القيركاني)ِِّالعمكم) ابف طباطبا
النقاد تحت مفيكـ السرقات الشعرية، كخاضكا غمار البحث فييا كجعمكا ليا عدد مف 

 .   ّٔ))المسميات

مدخران مصطمح الحكارية  أما حديثان فقد استعممت جكليا كريستفا ىذا المصطمح لتقديـ باختيف    
ألمثمة خاصة عف التناص، مثؿ تبادؿ االستجابات بيف متكمميف أك لفيـ باختيف الخاص لميكية 

فالتناص ىك كؿ عبلقة تككف بيف ممفكظيف كىذا المصطمح ينتسب  ،ّٕ))الشخصية لئلنساف
 .ّٖ))لمخطاب مف دكف المغة

 -ي:كجاءت أنكاع التناص عند القامكسي عمى النحك اآلت   

 أكالن: التناص األدبي: 

 -أما التناص األدبي عند الشاعر جاء في قصيدتو ضٌمؾ الخمد:   

 "ىذه األمةي عنى أمرىا           أنيا أكسعت الفضؿ إدعاء            

  .(39)فأخك العمـ انتحى زاكية          كاخك الجيؿ تمادل خيبلء"            

المباشر في ىذا النص مستعينان بجانبو أدبي السيما شعر أبك الطيب  كظؼ الشاعر التناص     
 -ق(، إذ قاؿ:ّْٓالمتنبي)

ـي    ساداتي كٌؿ أينىاسو ًمٍف نيفيكًسًيـً "            سادىةي الميسًمميفى األٍعبيدي القىزى  كى
ايىةي            ـي  أغى يًميا األيمى حكىٍت ًمف جى  .(40)"الٌديًف أٍف تيٍحفيكا شىكىاًربىكـ  يا أيٌمةن ضى

                                                           

 
 
 

 
 



كظؼ القامكسي تناص التجمي أك التناص المباشر مف النكع األدبي الناتج عف قراءات       
تراكمية عند الشاعر، أدت إلعادة إنتاج نص مميز كيظفت بو رؤية الشاعر نحك األمة، 

كاميا. فالقامكسي أخذ عف ا  لمتنبي رؤيتو لؤلمة التي ال تستطيع الكقكؼ بكجو المستبديف مف حي
" التنػاص ال يقصػر حركػة الػنص عمػى النصػكص األخػرل فقػط ، بػؿ يتجاكزىػا  كبيذا نجد أف         

إيمػاءة أك مباشػرة أك غامضػة، أك تمميحػا إلػى  إلى مظػاىر غيػر نصػية كثيػرة ، فقػد يكػكف التنػاص
 .(41)شخصية، أك إلى مكاف، أك حادثة"

، "لحمػؿ بعػدو اإلنسانية، لما لو مف تأثير في الحياة المعنى الذم أكرده المتنبيالشاعر  كظؼ     
يحاء فػي يػد الشػاعر يعبػر عػف  مف أبعاد تجربة الشاعر المعاصر، أم أن يا تصبح كسيمة تعبير كا 

 .(ِْ)رؤياه المعاصرة"

 -كقد كظؼ القامكسي التناص في قكلو:    

  .(43)"تمايمت اختياالن             بما أكدعؾ"                    

استعمؿ الشاعر القامكسي التناص المباشر مستعينان بالسابقيف السػيما الشػاعر العباسػي أبػك       
       -ىػ(، في قكلو:ُِّتماـ)

   .(44)"غصف مف الباًف ميتزه عمى قمًر      ييتز مثؿ اىتزاز الغصف في الباًف"    

 -كقاؿ شاعر آخر:      

 .(45)"يا غصف باف ناعـ قده       فكؽ نقا ييتز أعبله"             

 -شاعرنا القامكسي بتكظيؼ غصف الباف، إذ قاؿ:، (46)كقد سبؽ الشيخ إبراىيـ األحدب   

بافٍ الحى "  .(47)"ًلعىٍيني البىٍدري ًمف كىٍجًيًو      لىم ا اٍنثىنىى عىنِّي كىغيٍصفو كى
                                                           

     
 
 
 
 
 



األدبية السيما الشاعر العباسي أبػك تمػاـ الػذم أخػذ بالشػعر إلػى  استعاف الشاعر بمرجعياتو      
عالمو اإلبداعي بما أضافو إلى الشعر، فضبلن عف إشارتو الضمنية إلى قكؿ أبي تماـ، فػي ضػكء 

 مفردة )تمايمت( الدالة عمى شجرة الباف المتمايمة لرشاقة عكدىا كرفعة طكليا كنعكمتيا.

الجماليػػة التػػي تحمميػػا المحبكبػػة، بمغػػة عاليػػة تحمػػؿ لغػػة اإليمػػاء، بػػي ف الشػػاعر مػػدل القيمػػة      
كتبياف بمػا أكدع الخػالؽ بيػذه المحبكبػة، فػالترابط بػيف النصػكص الثبلثػة ىػك تمايػؿ المحبكبػة مثػؿ 

 غصف الباف.

 

الشػػػجرة جػػػاء لمػػػا فييػػػا مػػػف خصػػػاؿ جػػػذبت الشػػػعراء فػػػي تكصػػػيفيا بأجمػػػؿ إف  تكظيػػػؼ ىػػػذه       
 كقػتو مبكػركتب فييا كثير مف الشعراء مػف  التكظيؼ حديث العيد كلكف ىذا لـ يكفاألكصاؼ، ك 

 .(48)يكمنا ىذاحتى 

 كعػده القامكسػي الشػعرم، لخيػاؿا مػف خػبلؿ خمػؽلغػة شػعرية  القامكسػي بيػذا التكظيػؼ خمؽ     
نظػػـ الشػعر الػػذم ىػك لػػيس مجػرد نقػؿ حرفػػي مباشػر لمكاقػػع المحسػكس، بػػؿ ىػك عمميػػة  كسػيمة فػي
 .(49)، أكثر مف عبلقتو بالمغة العربيةقكيةو  شعريةو  ر، فصمتو بصكرةو خمؽ كابتكا

 -كنتممس تناصان في قكؿ القامكسي في قصيدتو القمب المتمرد:      

                "  .(50)"كـ يا فؤاد ىكل تذكب     كأسى تمكت كال تتكبي

القدماء، كالبيت السابؽ  إف  المرجعيات الثقافية التي عمد ليا القامكسي مكنتو مف تكظيؼ شعر
 -ىك تناص مع قكؿ الشاعر:

 .(51)"أفؤادم متى المتاب ألم ا        تصح كالشيب فكؽ رأسي ألم ا"

                                                                                                                                                                      

 
 
 

 
 



إف  المبلحظ عمى النصيف تقارب مف حيث المفظ كالمعنى، إذ أفاد القامكسي منو في نتاجو       
في التراث الشعرم، كىذا األمر مكف  األدبي ميخمفان تناصان أدبيان مباشران، نتج عف سعة ثقافية

 القامكسي مف المزج بيف التراث كالحداثة في تجربتو الشعرية.

 .(52)فكار يؤمف بياأتعميؽ رؤيتو كفمسفتو تجاه مكاقؼ ك  كلعؿ القامكسي أراد مف تناصو ىذا    

لمشاعر، كما يعتريو مف شكؽ ككجد لما خاضو مف  جسد ىذا النص العالـ السايكمكجي     
تجارب أكدت بو في خبايا الذات، فضبلن عف ذلؾ االنقطاع المنضكم في النص مف خبلؿ الفعؿ 

 (.53)انتيى

ـى بحكاية لـ يمر عمييا الدىر كثيران، كأثرىا باقيان في نفسو،       نجد القامكسي في ىذا النص أل
 .(54)ككف الشاعر عب ر عف ذاتو بإحساس اليائـ المتكجع مف شدة عشقو لآلخر

 -كذلؾ قاؿ القامكسي في قصيدة ليتني:      

" "أنت ميما أزددت                ـٍ ظممان               أنا أزداد ىىيا
(55).  

نمحظ في ىذا النص تمازجان فنيان مع نص الشاعر عبد الرحيـ بف أحمد  بف عمي البرعي،      
                   -الذم قاؿ:

ٍف فتتكا في حبيـٍ كبدم"          .(56)"باؽو عمى كدىـٍ راضو بما فعمكا      إني كا 

برعي كثيران السيما المعنى الذم أكرده في ىذا النص ككف شاعرنا أفاد القامكسي مف ال  
القامكسي يؤكد عمى استمرار ىيامو في المحبكبة عمى الرغـ مف شدة المظالـ، كبيذا فأننا نجد 

 المعنى عند البرعي الذم يبقى عمى الكًد ميما فتتكا كبده بيذا الحب.

المحبكبة التي امطرتو الجارؼ اتجاه  كالكجدمعاناة ال يناجيكفي نص الشاعر كأن و          
فضبلن عف ذلؾ أف  تحممو الكجع كالقسكة كما شابو خمؽ مفارقة ركمانسية مف خبلؿ ؛  كجعان 

                                                           

 
 
 
 
 



الصراع الدائر بينو كبيف المحبكب كارتفاع كتر األحداث حتى كصؿ لمنطقة قبكلو باألمر الكاقع 
 .(ٕٓ)كىك اليياـ بيذه المحبكبة

" أٌف التجربة إشراقة متحركة متغيرة كمفاجئة، يأتي شكؿ التعامؿ مع النص أكد القامكسيكبيذا      
 .(58)التعبير عنيا داخميا كمركبا كمتغيرا ، مفاجئا بالضركرة "

 ثانيان: التناص التاريخي: 

 -يكمف التناص التاريخي في شعر القامكسي في قكلو:      

 "كتطمع لي ليكان طغت فيو لذة        منكعة األلكاف مختمفات          

 .(59)حكتيا عمى رغـ المقادير )دجمة(    كفاز بيا مف قبؿ ذاؾ )فرات("         

كظؼ القامكسي مممحيف تاريخييف في سياؽ ىذا النص كىما نيرم)دجمة، الفرات(، المذاف      
مممحان مف مبلمح الجماؿ الخبلؽ كثركةن لـ  ا زاؿ كسيبقىجسدا حضارة العراؽ كأرثو الذم كاف كم

 ، فتكظيؼ مٍعمميف حضارييف كدجمة كالفرات أضفف عمى النص قيمة جمالية، مم ا تحصى بشيءو
 جعؿ المتمقي يبحر في ضفاؼ جماؿ النيريف. 

( بكصػفيما رمػزان مػف رمػكز العػراؽ كالفػرات جمػةم) دنيػر  أفاد الشعراء المحدثكف مػف تكظيػؼ       
الػذيف اصػطحبكا معيػـ لفظػة الرافػديف الدالػة عمػى  الشػعراء نفػكس كبيرة فػي  مكانةالتاريخية كليما 

 .(60)نيرم دجمة كالفرات، أك يذكرىـ الشعراء بشكؿ مباشر

كقد يعكد استعماؿ الشاعر أللفاظ النير بسبب داللتيا المعجميػة الدالػة عمػى االنتشػار كالتكسػع    
كالتعػػرج كمػػف سػػماتو ديمكمػػة االنتشػػار أم بمسػػافة تطػػكؿ كال تقصػػر، فضػػبلن عػػف ذلػػؾ أف  تكظيػػؼ 

 .(61)النير في الشعر ىك قناع لجرياف الزمف كتقدمو مف دكف رجكع لنقطة انطبلقو

 القتباس القرآني:ثالثان: ا 
                                                           

 
 
 
 
 



 -كقد كرد في شعر القامكسي اقتباسان قرآنيان في قصيدة لميا ، إذ قاؿ:            

 "لميا ..... كىؿ تتذكريف العيش في ) بمد األميف(               

  .(62)إذ تيبطيف عمي  مف عميا سماؾ لتصحبيني"               

 .(63)أفاد الشاعر مف القرآف الكريـ في نصو الشعرم، مف قكلو تعالى ) كىذا البمد األميف(     

إف  تكظيؼ ىذا االقتباس جاء في سياؽ الفرح كالسركر ككنو يدؿ عمى مكػة المكرمػة بكصػفيا     
 ىي البمد األميف. 

فػي مػا بينيػا لئلفػادة مػف  إف  ىذا االقتباس المباشر ليس بغريػب كػكف  طبيعػة المعػارؼ تتػداخؿ   
بعضيا البعض مستندةن عمى المعطي الرئيس ليا كالمغذم األكبر لعمميا، كىذا ما قاـ بو الشاعر، 

 .(64)إذ استعاف بالنص القرآني لتأكيد الفرح كالمحبة ككنو أشار إلى مكة المطيرة

  -ككذلؾ كظؼ القامكسي المفردة القرآنية في قصيدة النار:      

 .(65)ال تطمب )مكسى( عندىا قبسا     إال لينذر )فرعكنان( بما يجب""ك        

( ُّٔفرعكف(، إذ كردت مفػردة مكسػى ) -كظؼ الشاعر مفردتيف قرآنيتيف ىما قكلو ) مكسى    
( مرة ، أم أن يا مف المفردات التي حضرت في النص القرآني بكثػرة ْٕمرة كجاءت مفردة فرعكف)

تناقضػػػػيف، أم الحػػػػؽ كالباطػػػػؿ أك الشػػػػر كالخيػػػػر ، كليػػػػذا كظفيػػػػـ كبينػػػػت جبيتػػػػيف أك اتجػػػػاىيف م
 القامكسي في النص بغية اإلشارة إلى مثؿ ىذا األمر.

فػالنص فػي إشػارة ، بػالمكقؼ الػذم حػؿ  بػوالشاعر كمدل تػأثره  ؿانفعا بي ف إف  ىذا التكظيؼ      
 .(66) لشيء ما يجكب ذات الشاعر، ككنو رفض لفئة أك جية معينة

                                                           

 
 
 
 
 



نمحظ أف  المغػة الشػعرية لمقامكسػي تميػزت بػالتنكع مسػتفيدان مػف مرجعياتػو األدبيػة كأرثػو المغػكم     
في رصؼ مفرداتو، فضبلن عف البيئة النجفية الزاخرة بالركحانية لمػا فييػا مػف مراقػد دينيػة كحػكزات 

ككػػذلؾ حمػػؿ  عمميػػة، كأسػػاتيذ فضػػبلء أفػػاد مػػنيـ الشػػاعر السػػيما فػػي تكظيفػػو القرآنػػي كالتصػػكيرم،
 شعره طابع التنكع السيما في أكزانو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الهوامش 

 ٕينظر: تكظيؼ المغة الشعرية، عيسى الصباغ،:  (ُ)   
 .ٓينظر: الشعرية العربية، جماؿ الديف بف الشيخ:  (ِ)   
 .ّٖينظر: مكسكعة النظريات األدبية، د. نبيؿ راغب: (ّ)  

 .ِّ-ُِرجاء سبلمة، دار تكبقاؿ:  -ينظر: الشعرية، تكدكركؼ، تر: شكرم مبخكت ( ْ)   
 .ّفي لغة الشعر، د. إبراىيـ السامرائي: (ٓ)  

 .ٕفي لغة الشعر: (ٔ)     
ينظر: لغة الشعر العربي الحديث، مقكماتيا الفنية كطاقاتيا اإلبداعية، السعيد الكرقي :  (ٕ)   
ٕٔ. 

 .ٕٕنفسو : المصدر ينظر:  ( ٖ)   
 .َُٓالشعرية العربية : ينظر:  (ٗ)    \

 .ٗفي لغة الشعر: (َُ)     
 .َِ-ُٗينظر : الشعر كالشعراء ، ت . س . اليكت ، تر : محمد جديد: ( ُُ)    
 .ٔينظر : لغة الشعر العربي ، قاسـ عدناف: ( ُِ)   
 .ُِّضاف الصباغ : ينظر : في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية ، رم( ُّ)   
 ُِٖ/ ُالعمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده ، ابف رشيؽ القيركاني: ( ُْ)  
 ُّّ،  ََِ/ُينظر : المصدر نفسو : ( ُٓ)   
 ُِْ/ُالمصدر نفسو : ( ُٔ)   
 .ٖٓ-ْٖديكاف صادؽ القامكسي: (ُٕ)  
 .ِّٔ-ِِٔديكاف صادؽ القامكسي: ( ُٖ)  
 .ُِْ-ُُْفي المغة كالنحك، د. عمار نعمة: ينظر: دراسات قرآنية (ُٗ)   
 .ْٔ/ّالخصائص: ( َِ)  
 .ََِديكاف صادؽ القامكسي: ( ُِ)   
البنية الصكتية كالداللية لمكاؼ دراسة مقارنة بيف المغتيف العربية كالعبرية، عبلء عبد ( ِِ)  

 .ُِٓالدائـ زكبع: 
 .ٕٗخميؼ حسيف: ينظر: منيج الدرس الصكتي عند العرب، د. عمي ( ِّ)   



 .ُّٖديكاف صادؽ القامكسي: ( ِْ)   
 .َُْينظر: منيج الدرس الصكتي عند العرب:( ِٓ)  
 .ُِٗديكاف صادؽ القامكسي:( ِٔ)  
 .ُٗينظر: في نظرية الركاية، د. عبد الممؾ مرتاض:( ِٕ)  
 .ُُٗاس :ينظر: المكاف العراقي جدؿ الكتاب كالتجربة، تحرير كتقديـ: لؤم حمزة عب( ِٖ)   
 .ِّدراسة كنقد:  -ينظر: األدب كفنكنو ( ِٗ)  

 .ُْٗديكاف صادؽ القامكسي:( َّ)    
 .  ِٕٖينظر: فف الشعر ، د. إحساف عباس:( ُّ)   
 .ِّْاألسس النفسية لئلبداع الفني  في الشعر خاصة ، مصطفى سكيؼ: ( ِّ)  
 .ُُٗ-َُٗينظر: لغة الشعر عند الجكاىرم:( ّّ)  
 .ََِديكاف صادؽ القامكسي:( ّْ)  
       
 .ُُِالرؤية كالتشكيؿ في الشعر العربي: ( ّٓ)

 .ٔ-ّينظر: التناص دراسة نقدية، د. عبد الفتاح داكد كاؾ: (ّٔ)      
 .ٖٓينظر: نظرية األجناس األدبية، تكدكركؼ، تر: عبد الرحمف بك عمي: ( ّٕ)  
 .ٖٔينظر: المصدر نفسو: ( ّٖ)  
 .َُٗصادؽ القامكسي:ديكاف ( ّٗ)  
العرؼ الطيب في شرح ديكاف أبي الطيب، ناصيؼ اليازجي، صكب نصكصو كضبطيا  ( َْ)

 .ٓٓٓكقدـ ليا: د. عمر فاركؽ الطباع: 
 .    ُِّالنص كالتمقي ، عمي جعفر العبلؽ:( ُْ)  
 .ُّ( استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، د.عمي عشرم زايد:ِْ)
 .ّْٕديكاف صادؽ القامكسي:( ّْ) 
 .َُّ/ّديكاف أبي تماـ بشرح الخطيب التبريزم، تح: محمد عبده عزاـ: ـ ( ْْ)
(ْٓ )  :  .ْٗأبك تماـ كتجربة البحث عف الذات، د. محمد معز جعفكرة، تؽ: أحمد حيـز
لد في طرابمس الشاـ سنة)  ( ْٔ) ىػ(، تمق ى ُِِْ"ىك مف عمماء بيركت في القرف الماضي، كي

مبادئ العمـ فييا كقرأ القرآف عمى الشيخ عرابي كالشيخ عبد الغني الرفاعي، فتعمـ التفسير 
عكؼ ى ُِْٔكالحديث كاألصكؿ كالكبلـ كالمغة كالفرائض كالنحك كسائر عمكـ المغة، كفي سنة 

يس، فنبغ مف تبلمذتو جماعة مف األفاضؿ في طرابمس، ككاف ذا قريحة شعرية مع عمى التدر 
 .سرعة الخاطر، حتى بمغ ما نظمو نحك ثمانيف ألؼ بيت، كندر مف بمغ ىذا القدر مف النظـ"

 .ْٔفاكية الندماء في مراسمة األدباء، ناصيؼ اليازجي: 



 .ْٔالمصدر نفسو:  (ْٕ)
عمييا السبلـ في ديكاف الشعر العربي ،تأليؼ قسـ الدراسات  ينظر: كتاب فاطمة الزىراء (ْٖ)

 .ٔٔ-ٓٔاالسبلمية: 
ينظر: مفيكـ المغة الشعرية في االتجاه النقدم العراقي المكازف )مفيكـ المغة الشعرية ،  (ْٗ)

 .ُٓٓعقيؿ رحيـ كريـ : -الرؤية النقدية ، التجديد في الرؤية (، د. بشرل مكسى صالح
 .ُُٕكسي: ديكاف القام (َٓ)
 .َُّجكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع:  (ُٓ)
 .ُِّقضايا الشعر العربي المعاصر ) الرفض كالغربة التمرد( تياني الغاني حسف: (ِٓ( 
 .ٓٓينظر: نياد التكرلي رائد النقد األدبي الحديث في العراؽ ، سامي ميدم:( ّٓ)
 .ْٕ/ِينظر: خميؿ مطراف شاعر القطريف ، إيميا الحاكم:  ( ْٓ)
 .ُْٕديكاف القامكسي:  ( ٓٓ)
 .ّٓديكاف عبد الرحيـ البرعي اليماني، دار آزادم: ( ٔٓ)
 .ُُينظر : انكسار االحبلـ ، سيرة ركائية محمد كامؿ الخطيب:  ( ٕٓ)
 .ْٖمصطمحات النقد التطبيقي في الشعر ، نعيـ اليافي:( ٖٓ)
 .ُّٓديكاف القامكسي:  (ٗٓ)
 .ّٖينظر: دجمة كالفرات في شعر الجكاىرم،  د. شاكر ىادم التميمي:  (َٔ)
 .ٓرسكؿ ببلكم:  –ينظر: مكتيؼ النير كالبحر في شعر يحيى السماكم، د. مرضيو آباد  (ُٔ)
 .ِّّديكاف القامكسي:  (ِٔ( 
 .ّسكرة التيف: ( ّٔ)
 .ُّ. فاطمة البريكي: ينظر: مدخؿ إلى األدب التفاعمي، د( ْٔ)
 .ُُْديكاف القامكسي:  (ٓٔ)
ينظر: الحقيقة الشعرية عمى ضكء المناىج النقدية المعاصرة كالنظريات الشعرية دراسة في ( ٔٔ)

 .ِْٗ: األصكؿ كالمفاىيـ ، د. بشير تاكريريت
 

 


