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Abstract 

Discourse analysis is a description of the linguistic units of literary texts in a 
clear and systematic way. The study of the internal structure of discourse is 
based on real words and interpretations, and is studied from four angles: 
phonetic, morphological, syntactic, and semantic.  “Leave and Fight in your 
hands” is one of the poems of Gouida. We have chosen this poem because it is 
addressed to US President, while many scholars have mistakenly attributed it to 
the Arab revolutions, and because it is about confronting W. Bush. There are 
unique linguistic features in it; thus the study of its lexical angles in light of the 
theory of communication is considered the best tool for its analysis. Therefore, 
the present study examines the most obvious levels of discourse analysis in the 
light of communication theory. The most important finding of this research is 
that Gouida has successfully achieved the goals of communication theory in his 
poem because it has been able to convey its discourse well to the specific 
recipient (George Bush) and the general (Arab nations). On the phonemic level, 
the study shows the predominance of loud and intense voices on the vocal space 
of the poem due to its revolutionary nature. It also revealed that the repetition of 
letters, vocabulary and sentences match the essence of the poem. Thus, Gouida 
created a direct emotional effect that helped to persuade the recipient, and 
contributed to the escalation of the discourse’s power. On the morphological 
level, the results of the analysis show the use of nouns in abundance in order to 
convince the recipient. On the grammatical level, the poet employed the method 
of introduction and delay, and paralleled the grammatical methods in abundance 
to focus on the imperialist face of America by influencing the recipient. On the 
grammatical level, the poet employed the method of introduction and delay, and 
paralleled the grammatical methods in abundance to focus on the imperialist 
face of America by influencing the recipient. On the semantic level, we see the 
expansion of the linguistic lexicon and the fields of semantics and their 
structures, as its main objective is to present facts related to the occupation of 
Iraq by a tyrannical president. 
Keywords: Prosaic ode, Discourse analysis, Communication theory, Farouk 
Gouida, Leave and Fight in Your Hands. 
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فاروق  ل  «ارحل وعارك يف يديك»قصيدة  دراسة يف ) يف ضوء نظرية االتصالاخلطاب حتليل  مستوايت 
 ( جويدة
   *  قشالقيمجال طاليب قره

 إيران  ،يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة فرهنگيانأستاذ مساعد 
 قوامسيةحممد  مرمي  

 أستاذ مساعد جبامعة اجلزائر 
163-141صص    

 ه.ش   1399/ 12/ 19ه.ش، اتریخ القبول:    1399/ 10/ 27اتریخ االستالم:  

 امللخص 
الداخلية على املفردات    النصّ حتليل اخلطاب وصف صریح ومنظم للوحدات اللغویة من خالل النّص. تعتمد دراسة بنية  

ارحل وعارك بني »تعّد قصيدة  ، والصرفية، والرتكيبية والداللية.  والتعابري الواقعية، وتنظر إىل اللغة يف مستوايهتا الصوتية 
النثر    «یدیك املتحدة   هبا  فاروق جویدةخاطب    اليتمن روائع قصيدة  للوالايت  السابق  الرئيس األمریكي  جورج بوش 

تسّبب صعوبة فهم املعىن من   واخلطابية املباشرة دون اللجوء إىل رموز لغویة  متتاز بلغتها الثوریة  القصيدة  . هذهاألمریكية
واملشكلة اليت دفعتنا إىل دراسة هذه القصيدة تتمّثل يف أمرین: األّول أّن القصيدة أنشدها فاروق جویدة .  جانب املتلقي 

الباحثني   القصيدة  يف خطاب جورج بوش، وهذا قد أخطأ كثري من  العريب. والثّاين أن  الربيع  فعّدوها من شعر ثورات 
الع  جورج بوش كرمز لآلخر األمریكيواجهت هيمنة   أّن راقيف احتالل  لغویة فریدة، فرأینا  ، وهي حتتوي على مسات 

املنهج ابالعتماد على  هذه الدراسة  عاجلت  إذن    حتليلها يف ضوء نظریة االتصال وعلم اللغة النصي.  خري حتليل لغوي هلا
ومن   .والداليل(الصريف، النحوي،  )الصويت،    حتليل اخلطاب يف ضوء نظریة االتصالمستوايت  الوصفي ـ التحليلي أبرز  

أّن   الدراسة  إليه  بنجاحه يف  أهّم ما توّصلت  فاروق جویدة جنح يف حتقيق أهداف نظریة االتصال يف قصيدته، وذلك 
اخلاص  خطابهإیصال   املتلقي  بوش(  إىل  العربية)  والعامّ   )جورج  الدراسة.  ( الشعوب  الصويت  أظهرت  املستوى  غلبة   يف 

الثوریة، كما   لطبيعتها  للقصيدة  الصويت  الفضاء  على  والشدیدة  اجملهورة  عناألصوات  احلروف    كشفت  تكرار  مسایرة 
بذلك أتثرياً انفعالياً مباشراً أعان على إقناع املتلقي، كما ساهم   فاروق جویدةواملفردات واجلمل ملاهية القصيدة، فخلق  

أظهرت نتائج التحليل توظيف األمساء بكثرة وذلك هبدف إقناع املتلقي،  الصريف  يف تصعيد قوة اخلطاب. وعلى املستوى  
الشاعر  وّظف  النحوي  املستوى  ويف  ومستقبلة.  وحاضرة  ماضية  أحداث  سرد  األفعال  بكثرة  الشاعر  استطاع  كما 

كا من خالل التأثري على  أسلوب التقدمي والتأخري، وتوازي األساليب النحویة بكثرة للرتكيز على الوجه اإلمرباييل ألمری
تقدمي املتلقي.   إّن هدفه األساسي هو  إذ  الداللة وتراكيبها،  اللغوي وحقول  املعجم  اّتساع  الداليل  املستوى  ورأینا على 

 حقائق ووقائع ختّص احتالل العراق على یدي رئيس مستبّد طاغ. 
 جویدة، ارحل وعارك بني یدیك ، فاروق ثر، حتليل اخلطاب، نظریة االتصالقصيدة الن  الكلمات الرئيسة:
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 املقدمة ـ   1
فاروق جویدة املصریني   كبار  من  یعترب  الوطين  الشعري ابلغزل    بدأ مساره  ،الشعراء  الشعر  إىل  وانتهى 

  مما جعل شعره متسماً   ،االجتماعية والسياسية العربيةلعدید من القضااي    ، ابإلضافة إىل معاجلتهاامللتزم 
التوعية   ینایر  له  و   ،والثورةبروح  بثورة  املرتبطة  القصائد  من  ونذكرامل  2011عدید  سبيل    صریة  على 

عادت »  : املثال قد  الشهداء»  و  «لنا   األرض  من  ثورة  »و    «عتاب  شهداء  هناك    .« ینایر  25إىل 
  دراساهتم يف    بعضال وقد أخطأ    من روائع شعره.تعّد  وهي    «ارحْل وعاُرك بني یدیك »عنوانه    له  قصيدة

من   شعر فعّدوها  مقالة 2011  ینایر  25ثورة    مجلة  ومنهم كّتاب  يف»  ،  الشعري  اخلطاب    االنزايح 
جویدة  فاروق  لشعر  اإل   «الثوري  العلمية  اجلمعية  جملة  يف  العربياملنشورة  للغة  وآداهبا  یرانية  )مريزائي  ة 

ة  املنشورة يف جمل   «فاروق جویدهژي در اشعار  هاي نوستالبررسي جلوه »  مقالة و   (25:  1393وآخرون،  
الثورة املصریة  »  ورسالة   (63:  1398)خضري وآخرون،    « ب عريبجستارهاي اد» راين، )  «احلدیثةشعر 

موّجهة إىل جورج بوش  ، بل هي  بتلك الثورة صلة  ذات  ليستهذه القصيدة أّن  واحلقيقة  (.50: 2013
  الرؤساء األمریكيني طاب  خل  سابقة نرى  املعاصر مبصر    الشعر وابلعودة إىل    . ألمريكاالرئيس السابق    االبن 
إذ    وعبداللطيف النشارجابر قميحة  و عبدالرمحن الشرقاوي،  و مثل عبداملنعم عواد یوسف،    كثريینلدى  

:  تّيارین  خطاهبميف   هؤالء  هنجوقد  جورج بوش.  ترومان، وروزفلت و موّجهة إىل   لدیهمنعثر على قصائد 
ارحل وعارك بني  »تعّد قصيدة  و   .(29ـ31  :2016أبوطاحون،    )انظر:تّيار اهلمس الرقيق، وتّيار املواجهة  

جویدة    « یدیك روائعلفاروق  الثاين   من  اإلمرباييل  »الذي    التّيار  الوجه  عن  بقوة  أصحابه  یكشف 
أوطاهنم   إىل  التّيار  هذا  أنصار  احناز  مداهنة.  أو  مواربة  دون  يف  ألمریكا  وامتزج  أّمتهم،  قضااي  وإىل 
  (.35)املصدر نفسه،   «شعرهم اجلمال اإلبداعي ابلفكرة، ومتازج فيها الوطين ابلقومي واإلسالمي

، والثاين  السابقني  خطأ الباحثني تقومي  أمرین: األّول هو    یكمن يف   لسبب الختيار هذا املوضوع وا
مواجهة   يف  أمهية  من  القصيدة  هلذه  ي .  اإلمربايلية   أمريكا   منة هيما    مبنهجه   البحث اول  فلذلك، 

أن  و   التوصيفي اخلطاب  یالتحليلي  مستوايت  القصيدةدرس  االتصال    يف  نظریة  ضوء  كشف  یو على 
 عّما یلي: واإلجابة    ،اللغویة والداللية  اأبعاده
 ؟ « ارحل وعارك بني یدیك» ما مكّوانت اخلطاب يف قصيدة ـ 
 قصيدته؟ يف لغة اخلطاب    كيف وّظف الشاعرـ  

 اآلليات اليت وظّفها الشاعر يف توصيل رسالته إىل املتلقي؟  ـ ما
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 خلفية البحث ـ  2
 أمّهها ما یلي:   جویدة شعرقّدم الباحثون دراسات كثرية عن 

وزمالؤه  تطرق  ـ   أشعار  مظاهر  دراسة  »  إىل  مقالة يف  (  1398)خضري  يف  فاروق  النوستالوجيا 
 . « ادب عربیجستارهاي »األول من جملة . نشرت هذه الدراسة يف العدد «جویدة

مق  ـ يف  وزمالؤه  مريزائي  العدد    الة تناول  العربية  جملة  من    33يف  للغة  اإلیرانية  العلمية  اجلمعية 
ضمن املستوايت الداللية والزمنية والرتكيبية   «اخلطاب الثوري لشعر فاروق جویدة   االنزايح الشعري يف»

   والكتابية واللغویة واألسلوبية واللهجية.
ائد جویدة على  بدراسة البنية التجریبية والتواصلية يف قص  ( 1396)  مسية اندري ـ قام فرهاد اندري و 

هاليداي نظریة  أشعارها  ،  ضوء  يف  والتجریبية  التواصلية  البنية  من  تستفيد  فاروق  أّن  إىل  وتوّصال 
   كما یكثر من استخدام الفقرات اإلخباریة يف ضوء الكبت واحتكار السلطة.   جّيداً االجتماعية 

فاروق جویدة ابلدرس  1394)   زرحممديسعيد  تناول زهرة انعمي و ـ   املقاومة يف شعر  ( جتليات 
الل  فلسطني قضية مركزیة  ، وتوّصال إىل أّن  غة واملضمون والصور الشعریة لدیه والتحليل، وقاما بدراسة 

اباتً   رفضاً  اخلنوع  املبيّن على  السلم  یرفض  للشاعر، وهو  للرموز  ابلنسبة  الدقيق  استخدامه  من خالل 
   .  الدینية والتارخيية 

 

 اخلطاب يف اللغة واملصطلح ـ   3
تناول املعاجمه  اخلطاب مصطلح  العرب: العدید من  خطب فالن إىل فالن فخطبه  »  . جاء يف لسان 

الكالم، وق مراجعة  أجابه، واخلطاب واملخاطبة:  )ابن   «د خاطبه ابلكالم حماطبة وخطاابً وأخطبه أي 
حسن اخلطاب،  خطب خاطبه، أ» لزخمشري يف السياق نفسه قائاًل:  ذهب او ب(.  : مادة خط2منظور، جـ  

هنا حتيط  ب   املعاجم ما جاء يف  یّتضح من خالل    مادة خطب(.  :1998)الزخمشري،    « وهو مواجهة ابلكالم 
ال خُتاطبين  و  ﴿:  دة منها صيغة الفعل يف بصيغ متعد  ن يف القرآ  «اخلطاب»  ورد   . وقد ابلعملية التواصلية 

 (. 33)ذارايت:  ﴾ق ال  ف م ا خ طُْبُكْم أ یّـُه ا اْلُمْرس ُلون  ﴿  يفصيغة االسم  و  (37: هود)  ﴾يف اّلذین  ظ لُموا
متعددة.   معان  ذات  احلدیثة  النقدیة  املصطلحات  من  للتواصل  واخلطاب  أداة  اخلطابية  والوحدة 

 . « لسانيات اخلطاب»درس ضمن ما یسّمى بـ وهی ت،  ني يف سياق معني یوّجهه املتكلم إىل خماطب مع
إىل عنصري اللغة والكالم؛ فاللغة نظام من الرموز یستعملها الفرد للتعبري عن   صطلح هذا امل تعود جذور 

املخاطب، ومن هنا یولد مصطلح اخلطاب    أغراضه، والكالم إجناز لغوي فردي یتوجه به املتكلم إىل 
یعّد (.  10ـ11:  1998)انظر: شرشار،  ویفّك رموزها بعدة رسائل لغویة یبثها املتكلم إىل املتلقي فيستقبلها  
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ملفوظ طویل أو متتالية من اجلمل تكون  » بنّه    ه وعرّف   ته أّول من اهتّم بدراس  Zelling Harrisهاریس  
ال بنية سلسلة من  التوزیعيةجمموعة منغلقة ميكن من خالهلا معاینة  املنهجية  )یقطني،   « عناصر بواسطة 

املتلّقي تستخدم    إىلنشئ  رسالة موجهة من امل »للخطاب هو اعتباره    والتعریف األوسع  (.183:  2005
االمناط    فيها مبجموع  علم  على  یكون كالمها  أن  ذلك  ویقتضي  بينهما،  املشرتكة  اللغویة  الشفرة 

والنح والصرفية  الصوتية  تكوّ و والعالقات  اليت  والداللية  ایة  نظام  یلّّب  املشرتكة  غةللن  النظام  وهذا   ،
اللغویة، و متطلبات عملية االتص أفراد اجلماعة  ألوان  ال بني  تشكل عالقاته من خالل ممارستهم كافّة 

الفردي واالجتماعي يف حياهتمالن اخلطاب    ميكن  اوهبذ  (.74:  1977)السد،    « شاط  القول بّن حملل 
مكوّ   يینبغ عند  یقف  والرتكيب و األصوات و كوعناصره    هانتأن  للبحث عن  داللةاملعجم والالصرف   ،

 . وظائفه وأشكاله
 

   ـ نظرية االتصال 4
االتصال الغایة    «وصل» من    مشتقة  كلمة  وبلوغ  الّصلة  یعين  وصل(. الذي  مادة  الفريوزآابدي،    )انظر: 

یتّم فيها نقل رسالة أو جمموعة من الرسائل من ُمرسل إىل  » ریف نظریة االتصال بهّنا عملية  وميكن تع
ابستخدام  مستقِبل، أو نقل املعلومات واألفكار واالجّتاهات السياسية والفكریة من مرسل إىل مستقبل  

واللغة تقّدم رسالة یتّم تبادهلا بني مرسل ومستقبل عرب وسيلة مناسبة،    (. 33بو قربة، الات:  )  «رموز معيّنة 
للمتلقيتكون هذو  الرسالة مفهومة  أّن االتصال ال    . ه  أي  اللغوي،  نظریة االتصال  أبعاد  وهنا تكمن 

تتكّون نظریة    (.55:  2008عياش،  )انظر:  یتحقق إال بوجود شيفرة معينة یتّم تبادهلا بني مرسل ومستقبل  
لغویة  بتشكيالت  خطابه  یشّحن  الذي  املرسل  هو  األول  عناصر:  أربعة  من  فيها    االتصال  تتجّلى 

 (20  :2005  أ،  )عكاشة،  « ابعتماده إسرتاتيجيات خطابية»   ّّت یفهم املتلقي خطابه ح  شخصيته وفكرته 
الذي توّجه إليه  والعنصر الثاين هو املستقِبل    هو املرسل.  «ارحل وعارك بني یدیك »قصيدة  وفاروق يف  
هنا  اخلطاب.   بوش  اخلاّص  وجورج  واإلسالمية وأما  ،  للخطاباملتلقي  العربية  املتلّقي    الشعوب  هي 

الذي    .العام  السياق  الثالث هو  الظروف احمليطة إلنتاج»والعنصر  اخلطاب، وله جانبان؛ لغوي    ميّثل 
من   ابخلطاب  احمليطة  الظروف  یشمل  لغوي  غري  وجانب  اللغة كاّفة،  مستوايت  فيه  عوامل  توّظف 

واجتماعية تؤثر  سياسية  يف    وثقافية  مباشر  اخلطاببشكل  سياق   (.11  :2016عبدالفتاح،  )  « نشوء 
من خالل عالقات    اليت یوّجهها املرسل إىل املتلّقي أو القصيدة  والعنصر األخري هو اخلطاب أو الرسالة  

 رمزیة ظاهرة يف اللغة. 
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 قصيدة  ال مضمونـ   5
حرابً شعواء على  شّن  الذي    إىل جورج بوش جویدة  وّجهها    من طوال قصائد النثر اليت   هذه القصيدة 

ا  ه امتالك   ذریعة ب  العراق الشامل أسلحة  مقطوعاهتاسو .  لدمار  بني  »بعبارة  ا  تهّل كّل  وعارك  ارحل 
عاجل  بوشعلى رحيل  فيها  ملّحاً    « یدیك ما جلبت، مثّ  العراقي من مآس    فيها  الشعب    احلرب على 

   :األبرايء املدنيني بوش إلراقة دماء  هتجو معظمها    يفوالقصيدة  وآالم. 
ائعني / على  غار الض  الص     عٍب آمٍن .. كل  ث راحتيك  / وعلى يديَك دماُء شَ لو  تُ   وُد مازالت  ماُء الس  فالد  »

 . « شَم عاٍر ىف جبينك/ و  ..م ىف بغداَد صارواالد   حبار
الذي   بدمائهم، وهو  ملّطختان  األبرايء، ویداه  العراقيني  الذي سفك دماء    حّول جورج بوش هو 

كثرياً على    فاروقرّكز  جبينه.  األطفال، وهذا وصمة عار على  فيه    غاص  أرض العراق إىل حبار من الدم
   اليت أحرقت الرطب واليابس، وأودت حبياة الكثريین: نتائج احلرب 

  حشةَ طئ.. وَ واالش    صمت /    سيل  دمع كلما اختنقت  يَ   غيَ /    اآلن ىف بغداَد من ذكرىماذا تركَت  »
فالرصاُص يطل من    /  مل يبق ىف بغداد شىء  /   امى رى الد  ىف الث    هاتٍ أم  /    غارص  أطفال   ؤس بُ   / زينة  املدن الَ 

للبطولة /    /   ى شبٌح يدور  / حزن املساجد واملنابر  تشتكى الشوارع / والرَّد  جثث وطٌن عريق كان أرضاً 
 . «صار مأوًى للرمم

   : بلغة هتكمّي رمزي  مأساة الشعب العراقي مبأساة األطفال يف غزّة  ربطقد و 
املوُت حاصرهم فناموا ىف  /    وجٍه لألمل    وألف/    وجٍه للرحيل  ثراها ألف/    على   غزَة يرمسون   أطفال»
 . «حيكون عن ذئٍب حقي/   فيهم مل ينم    لكن صوت الق/  وعانقوا أشالءهم/  القبور

عن الشعب العراقي  عتذار جورج بوش ظّناً منه بنّه یعتذر  اب  القصيدةإحدى مقطوعات    خصّ وقد  
   :بّن عقارب الساعة لن تعود إىل الوراء  هيف هنایة مطافه. أّما الشاعر فيذّكر 

.. للقفار ؟/ للش    ؟ الت اريخ.. لألرض  الَزينة    يكون االعتذار ؟ / ملواكبوملن  » / لعيون  ط فٍل ماَت    واطئ 
 . «يوماً للوراء   ..ار ؟ / ما عاد ُيُ دى / أن تُعيد عقارَب الساعاتالنه   َعينيه ضوء الص بح  / واختنق ىف

فاروق  و  اجلّبارین رسم  القصيدة مصري  الضيا   وهو   يف هنایة  أو  السقوط  أو  املوت  ع يف غياهب  إّما 
   التاریخ:

يَ والد  » قهر  يَ يَ /    لطانالس    صةروى  مث  يَ كذُب..  مث  حي/    كذبُ كذُب..  والبالدةمث  التنط ع..    رتُف 
أو ضياع  /    الكذاب  ِ  الاكم    هذا مصي /    واخلداع   أو سقوٌط..  م  موٌت..  تَنزع  ثَراها/ فاألرض  كلَّ    ن 
 «. جترب.. ُسلطان 
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 ة التحليلي  املستوايتـ   6
واصطلح الدارسون على تقسيمها إىل مستوايت    مات تربط بينها عالقات. نظام من العال  إّن اللغة 

اللغوي  التحليل  مستوايت  مّسوها  حسان،   ة الداللو   ،النحو و ،  الصرف و   ،األصواتوهي:    أربعة  )انظر: 
 فيدخل حتت املستوى الداليل ابعتبار تعّلقه ابلداللة.   أّما مستوى املفرداتو  (.139: 1400

 

 املستوى الصوت . 1ـ   6
الصوتية   البنية  أّول    أول خطوة تعّد  اخلطاب؛ ألهّنا  النصّ متيف حتليل  لنسيج  ل  واحمللّ   . ظهر حّسي 

والبّد له  اتب؛  األصوات ألوان الكفـ»  . معينة   عتبارها عناصر حاملة لوظيفة أصوات اللغة اب  عاجل اللغوي ی 
بقّوهتا االنتبا  تار تلك أن خي األذهان؛ وتناسب    ه، وتستحوذ مبالحمها املمّيزة على األصوات اليت تلفت 

بتآلفه  وتصبغه  معانيه،  وتشحن  نّصه،  بذلك كمضمون  فتحمل  جّذابة؛  مجالية  بصبغة  مایرید  ا  ّله، 
إیصاله  الك سيادهتا    علىاتب  فارضًة  حال،  وبعد    .(84:  1395،  قشالقيرهق  طالّب)املتلّقي«    علىأمّت 

وانلت    فسيطرت هذه األصوات عليها،  لّون قصيدته ابألصوات اجملهورة  فاروقأّن  ظهرت    ،اإلحصاء
قدرة الشاعر على  میعود إىل عدم  والسبب  صواتً.    5500مرّة من أصل    3720أكثر تردد، إذ وردت  

یكتم   مصائب أن  من  احلرب  جلبته  وما  العراقي  الشعب  من  ،  مأساة  اهلائل  الكّم  هبذا  أراد  وكأنّه 
ما يف نفسه من    وجيهر ویكشف جرميته ضّد الشعب العراقي  ،  بوش وجه    یصرخ يف أن  األصوات اجملهورة

   ، وقّوهتا يف اجلرس. يف اخلطاب  ا ؛ ألّن هذه األصوات تتمّيز جبهوریتهآالمهم
 النسبة املئویة  عدد التواتر 

% 6/67 3720 األصوات اجملهورة  
% 4/32 1780 األصوات املهموسة   
 5500 جمموع األصوات 
%58 1320 األصوات الشدیدة   
%42 956 األصوات الرخوة   
 2276 جمموع األصوات 

الشدیدة   قد  أیضاً  واألصوات  اجلدول  من  یظهر  ألّن    هيمنتكما  طبيعي؛  وهذا  القصيدة.  على 
 وع يف قلبه اثنياً. أوالً ویلقي الرّ  وتقرعها  لتهّز أمساع املتلّقي اخلطاب الثوري يتاج إىل فونيمات شدیدة  
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 اإليقاع الداخلي  . 1ـ   1ـ   6
مجالية  يف  یلعب دوراً ملحوظاً  ؛ ألنّه  األديب   مبكانة مرموقة بني مكّوانت النصّ يظى اإلیقاع الداخلي  

یتأ   . اإلبداع لسانية  واإلیقاع  مكّوانت  من  املفردات،  ك  شّّت لف  الرتكيبية و   ،الفونيمات و نوعية    ، األبنية 
دوراً أساسياً يف ربط الصلة بني بىن النّص ومتاسك  »لعب  ت  . هذه الظاهرةسنات البالغية واحملوالتكرار،  

اإلیقاع  و   (. 57:  2001)عبيد،    «و بني شكله ومضمونه النّص وخارجه، أأجزائه، وحمو املسافة بن داخل  
االنسجام  »  واملراد منه .  بنية موسيقية فحسب بل هو مضمون نّصي تكمن فيه الذات الشاعرةليس  

ب أو  ودالالهتا  الكلمات  بني  املوسيقي  التوافق  من  ینبع  الذي  الداخلي  بعضها  الصويت  الكلمات  ني 
آخر حيناً  بدیل  وهو   (.3:  1981عبدالرمحن،  )   « وبعض  النثر  قصيدة  امل  يف  القصيدة  لإلیقاع  يف  نتظم 

 . اسك النسيج الداخلي للنصّ یزید من مت  الذي التقليدیة
 

 التكرار الريف . 2ـ   1ـ   6
لعب دوراً ملحوظاً يف جتلية املعىن وبلورته بتعدد  ی. و القصيدة رار من األنساق التعبريیة يف بنية  یعّد التك 

يقق توازانً  »املتلقي    على لرغم من أتثريها  . هذه الظاهرة على االنثر أمناطه وتشكيالته خاّصة يف قصيدة  
  بدع وامل  (.219  :2001)قاسم،    «ستثارة املتلقي والتأثري يف نفسه موسيقياً فيصبح النغم أكثر قدرة على إ

إحلاح على جهة  » عند القراءة؛ ألنّه    یرّكز ابلتكرار على الكلمات املفاتيح اليت ال ميكن التغاضي عنها
  بعد وقد الحظنا    (.276  :1967)املالئكة،    «هاّمة يف العبارة یعين هبا الشاعر أكثر من عنایته بسواها

  يف القصيدة هو وروداً    وأكثر احلروف أّن هذه الظاهرة تتواجد بصورة ال ميكن إمهاهلا.  قصيدة  القراءة  
من جمموع األصوات اجملهورة ليوحي قّوة   % 18بلغت نسبة وروده حوايل و ( مرّة 666الالم الذي تكّرر )

وشّدهتا(  خطابه   الالم  قّوة  من  غطرسة  )املستنبط  أمام  وصموده  شعبه  األمریكيومتاسك  .  الرئيس 
 هلا: احلضور املكّثف  ذلك التايل  النصّ قراءة  تكشف

ال  /    ال شىء يبدو ىف وداعك/    ل  عند الرحي   رغم أن الناس تبكى عادة/    وعارك ىف يديك    لارح»
ماىل  /    ل  الطوي  .. والصمتل  واستسلمت  للي/    ماىل أرى األشجار صامتةً /    ل  غناَء.. وال دموَع.. وال صهي

  أو مصاب يدفُن العلم  /  ل  .. ينعى القتيلٌ فهذا قات  /   ل  تركُض خلَف وهٍم مستحي /    خافتةً   األنفاسأرى  
بغداَد من ذكرى/    ل  يلالذ /    ل  غي دمع كلما اختنقت  يسي/    ل  على وجه اجلداو /    ماذا تركَت اآلن ىف 

  ل سرُب النخي/    ل  ُيُد الدليوال  /    ىف فزعٍ   لَ يسأل األطال/    ل  يفتش ىف ظالم اللي   طفل /    ل  صراٌخ.. أو عوي 
عن    لُ اآلن ترح/    ؟ل  النخي  غضبَة الشطآن  من قهر/    هل تُرى شاهدَت يوماً /    النهر يصرخ  على ضفاف
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/    َك ىف يديك  ارحل  وعار /    ل  َك الواهى اهلزيحلم  /ابلنصر املزيف/    عارك املسكونَ   لحتم/    ثرى بغداد
 . « لُ ترح لىف سواد  اللي/   هذى سفيَنتك الكئيبةُ 
الراء حرف  الالم    وأّما  بعد  تردداً  األكثر  اللسانيات    هوو مرّة.    292  بـفهو  علماء  یسّميها  كما 

مة  ویصدر الوتران الصوتيان عند نطقها نغ  (Flapped Consonant)صوت مستلب أو مستل أو مفرد  
بنسبة عالية    الراء ت  تّكرر   عما يمله من صخب عنيف. فضاًل    (187:  1962)انظر: السعران،  موسيقية  

)ارحل، عارك،    كـ  مفرداتالتايل یلحظ مدى تكرارها بشكل هندسي يف    للنصّ القصيدة. والقارئ  يف  
عار(  عارك،  ثرى،  ارحل،  لدار،  دار،  انظر،  الدمار،  أرجائها،  املنار،  إیقاعاً    لهأعطى    ممّا   انظر، 

   متناسقاً:
  ر  جائها شبُح الدمار ىف أ تشتكى / ويصيح رإىل صمت  املساجد  واملناب ر  َك ىف يديك  / انظر حل وعار ا»

خلَف    ى بغداَد / ر عن ث  حل ر / اآلن ت  ر  لدا  رٍ فيها املوُت من دا  إىل بغداَد تنعى أهلها / ويطوف  ر  انظ  /
 . «ر  ك أى عار جنودك القتلى / وعا 

الراء  تكّرر النص مرة يف    13  حرف  أّن كّل سطر.  هذا  أو    ونرى  مرّة  الراء  على  .  مرتني یشتمل 
رسل،  لضغط على املتلقي لتنفيذ األمر املطلوب من املاب   « ترحلارحل و »وذلك یشي خاّصة يف كلميت  

حرف )ال(  اعتمد الشاعر كذلك على تقنية تكرار    وقد  على اإلیقاع العاّم للقصيدة. وله أتثريه الصويت  
الرتاكيب،  يف جزء كبري خاّصاً   قصيدته على    أضفىف   من  اإلیقاع    رونقاً  وقّوى  به  السطور  استهّل  إذ 

جّلى  ت، وت على تنبيه املتلقي ملا بعدها؛ ألنه یهّز األمساع ویعمل يف كّل مرّة یتكّرر  بتقویة جرس األلفاظ 
   :يف النصّ  مجال النغما یزید من  ممن املتلقي ية إىل آذاوسيقامل يف هذا التكرار إعادة الوحدات

  ال   / ..صفحاً مجيالً   تنتظر    ال /    أُم اً ..  نتظر  تَ   ال بيضاَء /    صفورة ع  نتظر  تَ   ال   /طفالً يتيماً ..   ر  تنتظ   ال»
غناَء..    ال /    ك داع  شىء يبدو ىف و    ال /    حيل  الرَّ   عندَ /    الناس تبكى عادةً   أنَّ   رغمَ حيلك /  بكى ىف رَ شىء يَ 

الليل ترحُل /  هذي َك ىف يديك  /  ل  وعار / ارحَ   هيل  صَ   ال دموَع.. و   الو  الكئيبُة / ىف سواد     ال   سفيَنتك 
  ال ..  أحباب  الأهَل..  ال  متاع  /    ال.. و لديك   عرش  المر  /  ى وحيداً ىف خريف العُ ض  شراع  / تَ   الأماَن.. و 

 . «أتباع   السنداً.. و  الأصحاَب / 
یتيماً(    الالءتكرار  آلية    تؤّكد التالية  يف )ال تنتظر طفالً  العبارات  على عدم  والالءات األخرى يف 

د الصمت الطویل  ، وياول بتكراره أن یرسم مشهالالء   فيكثر من توايل اكرتاث املرسل لرحيل املتلّقي  
 عّم اآلفاق.  وهدأ عویله الذي طاملا  اليت طاملا سالت،  دموع الشعب بذلك، وكأنّه انقطعت هإزاء رحيل 
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 كم األصوات املمدودة ا . تر 3ـ   1ـ   6
على تشكيل جزء من اإلیقاع الداخلي    تعّد أصوات املّد وتكرارها إحدى املكّوانت اليت یعمل توظيفها 

داليل. وأّن مثّة قيماً  للقصيدة؛ ألهنا جتلب اهتمام القارئ ملا هلا من أتثري خفي على املستوى الصويت وال
حلروف املّد، ومثة عالقات بني هذه القيم، حُتدث اتثرياً نفسياً شبيهاً ابلتأثري الذي يدثه حلن  »موسيقية  

  والواقع أّن اإلكثار من   (85  :1968  )عياد،  « أخفى منه يف املوسيقىموسيقي، وإن كان األمر يف الشعر  
  الداللية.   ا على بنيته  ها داءإیقاعاً بطيئاً تنعكس أصالقصيدة یعطي  حروف املّد )األلف، والواو، والياء(  

له أثره يف إثراء احلركة  نلحظ تسخري حروف املّد يف قصيدة فاروق بغية إشاعة نظام صويت داخلي، و و 
   : اإلیقاعية الداخلية 

أشالُء  /  وسكان القبور  /  املوتى  وجهك املنقوُش فوق شواهد /  وجٌه كئيب/  ىف يديك    ارحل  وعارك »
والدمار سفينة  املفارَق واجلسور  /    سوداء   غزَة  اللياىل    انظر إىل األطفال يرتعدون /    تقتحُم  / ىف صخب 

..  من عبث  الضالل/  وجهك املرصودُ  وجه قبيح /  زئُي بركاٍن يثور  /  والقُد الدفنُي على الوجوه السود / 
حزن  /    شبٌح يدور    ىوالرَّد/    الشوارع  فالرصاُص يطل من جثث/ مل يبق ىف بغداد شىٌء /    الزور    وأوصياء

 «.الضاللة  والفجور   من زمن/   / صلواهتا اخلرساء  تشتكى املساجد واملنابر
أصوات املّد الطویلة )عا، ئي، قو، وا، تى، كا، بو، ال، ما، يف،    رغم قصره  النصّ قد طغى على  ل

دا، فا، سو، فا، دو، اي، يل، سو، يف، جو، ئي، كا، ثو، يب، صو، ال، اي، زو، دا، صا، وا، دى،  
أربعني صواتً ممدوداً. و   دو، سا، ان، كي، وا، ها، ال، جو( بلغت  املفتوحة  فقد  املّد  هيمنت أصوات 

خبصائص املّد املفتوح، إذ تتسع ألف املّد    تیعين أّن القصيدة قد انطبع   ر صواتً، وهذاعليه بثمانية عش
من امتداد صويت    املا فيه ـ على خالف الياء والواو ـ ومتتّد لتستغرق صرخات النداء، واالستغاثة والتوجع

ة متجانسة  على تشكيل شبكة صوتي فعمل هذا التوظيف املكثف لألصوات املمدودة  .یصل إىل املتلقي 
إل العام  احملور  جمتمعة  الداخليةیقاع  شّكلت  اإلیقاعية    . القصيدة  البنية  حتسني  على  ذلك  یقتصر  ومل 

ملحوظاً  دوراً  أّدى  بل  فحسب،  املضمون،    للقصيدة  أداء  إىل  يف  وبثّه  حزنه  إاثرة  املرسل  فاستطاع 
 . املتلقي 

 

 . تسكني الروي 4ـ   1ـ   6
اليت   اإلیقاعية  الظواهر  بدل  ومن  الروّي  تسكني  من  اإلكثار  هي  جویدة  فاروق  قصيدة  يف  نلحظها 

   :التايل  كالنصّ لحركات اإلعرابية  إخضاعه ل 
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/ فال غناء وال حياة وال  ال شيء يبدو يف و   /ل   تبكي عادًة عند الر حي  رغَم أن  الناس » جودك انفعاً 
/ غي دمع يف مآقي    ل  / ماذا تركَت اآلن يف أرض  الكنانة من دلي  ل  ستحي تركُض خلف وهم م  /ل   صهي

هدَت  / هل ترى شا  ل  الدلي  عن بيت توارى / وال ُيد/    ل  طفٌل يفت ش يف ظالم اللي /    ل  الن اس أيىب أن يسي
 . «ل  الن خي يوماً.. / غضبة الشطآن من قهر 

، وذلك  ، بل عّم ذلك على أكثر حروف الرويّ مل یقتصر يف قصيدته على تسكني الالم   وفاروق 
حلركة مستساغاً على أذن  یهدف إىل تركيب إیقاعي خفيف ینتهي به السطر الشعري ممّا جيعله سریع ا

وجاءت    ، إذ لو مل یكن الروي ساكناً ، كما أّن له قيمة تعبريیة حتّقق التأثري املطلوب يف السامع املتلّقي 
بقدر  اثنياً ومل یؤثّر على املتلقي أّوال    ا اإلعرايب مل يدث هناك إیقاع موزون تلك الكلمات مالئمة ملوقعه

 التسكني.  یؤثّرما 
 

 مل. تكرار اجل5ـ   1ـ   6
املتلقي ال یغفل عنه يف  ، و اإلیقاع بقوة   على ضبط   ؛ ألنّه یقدر تكرار اجلمل بمهية كبرية يف الشعر يظى  

القصيدة داللياً    بنية عالياً یتموج يف    ياً موسيق فضاء    هذا النوع من التكرار شّكل ی .  اخلطاب خاصة األديب منه 
لفظة أو    هو من الوسائل اللغویة اليت ميكن أن تؤدي يف القصيدة دوراً تعبريايً واضحاً، فتكرار »   و وإيائياً.  

  « یفتأ ینبثق يف أفق رؤاي الشاعر  وإحلاحه على الفكرة، فال عبارة ما یوحي بسيطرة هذا العنصر املكرر  
زائد، للفكرة    (.60  : 1977  )عشري  املفتاح  وهو  واإلفهام،  التوكيد  إىل  عام  بشكل  یهدف  والتكرار 

   املهيمن على تفكري الشاعر، واجملال الذي یكّثف فيه املبدع مشاعره ابحلّب أم البغض. 
مرتني  من حيث عدد مرات ورودها بني  فرتاوح    الشعریة يف قصيدة فاروق املثريات  من    اجلمل تكرار  

وارحتلْ »كجملة   ثيابك   مرّات ك إىل    « فاخلْع  عشر  من  یدیك   ارحل »  جملةأكثر  بني    اليت   « وعارك 
مرّةالشاعر    اكّرره املعتدي   إحدى عشرة  املتلقي    بغية طرد  الرحيل    العراق أرض  عن  /  على  وإصراره 
داللياً یشّد بنية اجلمل يف حركة تتماهى مع النسق الرتكيّب لعنوان    . والقارئ یتلّمس فيها تكثيفاً عنها

  فاملقت واإلصرار على الرحيل   على املقت واالستنكار.  اليت تدلّ   القصيدة )ارحل وعارك بني یدیك(
إثباهتا وإیصاهلا وح   فاروق يرص    رسالة  إ هنایتهاحّّت  القصيدة  من مفتتح  ضورها  على  العنوان  ، بل  هّنا 

القصيدة یدیك(  البارز يف صدر  وعارك يف  بوش..ارحل..  وداع  یكون    )يف  مقصوداً    التكراروبذلك 
وقد دعم الشاعر هذه الفكرة  إياءات جدیدة ویفّجر شحنات أخرى من املدلوالت.    لقصيدة ليعطي ل

نفسها كجملة  بب الفكرة  تلقي  التالية  «التنتظر»عض مجل  السطور  مرّات:  يف  أربع  تكّررت  ال  »  اليت 
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احلني / ال  أُم اً تطاردها دموُع الر    يضاَء / ال تنتظر  عصفورًة بَ   ر  نتظ  سامته الربيئة / ال تَ تيماً اببت  طفالً يَ   ظر  نتَ تَ 
 . «يالً تنتظر  َصفحاً مج 

الشاعر هي مجلة   اليت كّررها  رمّبا    املتلقي أن    املرسلوقد ظّن    .«ملن یكون االعتذار »ومن اجلمل 
  أّن االعتذار لن یفيد شيئاً ـ   وإن أقرّ ـ    ؛تكراره  سيعتذر عن الشعب العراقي يف هنایة مطافه، فأحلّ على

  ليظهر   أربع مرات تكراره  ب فنراه یرّكز على ذلك  ال ميكن الغّض عنها ابالعتذار،  ألّن اجلرائم اليت ارتكبها  
وردت عفوايً مرة أو      ثري ولوالثوري هو التثبيت والتأ اخلطاب  الغرض من  ؛ ألن  ه واستنكارهمقت مدى  

ال املتلقي مرتني  نفس  يف  ترسيخها  ضمان  آخر  .  ميكن  جانب  ومن  جانب،  من  تكرار    أحدث هذا 
وحركاته  حروفه  بكامل  وحركّياً جتانساً   اجلمل  وإیقاعياً  صوتياً  و   خالله   أّكد ،  من  فكرته    الشاعر  على 
 للمتلقي. قلبه يف الكراهية اليت يملها الوطنية والقومية واإلحلاح على 

 

 االستفهام . تكرار 6ـ   1ـ   6
وظّفه بصورة طاغية    إذ فاروق  لفة من السمات البارزة يف قصيدة  ختامل   ه بشكالوتكراره  االستفهام    إنّ 

 التايل:  كالنصّ 
؟االعتذار ؟ /  يكون  ملن لن يفيدَك االعتذار  / و » ؟ .. لألرض  للمدن   / و  للموتى؟ ..لألحياء ؟..  للطرقات 

؟  الزينة ؟ /   لألرضالتاريخ؟..    ملواكباالعتذار ؟ /    يكون  ملن؟ / و للصغار  العتيقة ؟..   ؟ للقفار  ..  للشواطئ 
عينيه ضوء  لعيون    / /    طفٍل مات ىف  ؟  تَ   لدموع  الصبح  تزل   مل   / و أمٍ   فوق   حيدًا؟ بكى  ساكناً  صاَر طيفاً 

بكى على  ؟ / ألماكٍن تَ االعتذارُ   االنتظار ؟ / ملن يكونُ   طولَ   / وأضناها مع األايم    اجلدار ؟ / ملواكٍب غابت  
 «. بار ؟ن غُ بقااي م   صارت   مدائنَ أطالهلا؟ / وَ 

فاروق جویدة   من األسئلة لقد حشد  مقته    كثرياً  یعرّب هبا عن  الشعب    للمتلقي اليت  وجرائمه ضّد 
والنغمية  الداللية  أقصى طاقاهتا  إىل  اخلطاب  االنفعال ونربة  وترية  نلحظ مدى صعود  ،  العراقي حيث 

وحمنة،  جمااًل وقضية    یفتح بكّل استفهام    واملرسل / الشاعر  ا جبالء تكرار صيغة )لـ + االسم(.واليت بيّنه
هبا نفسه.    ویثري  يف  دفيناً  املتناسقهنا    املتكرر  واالستفهامحزانً  لد  إبیقاعه  اإلحساس  یثري  القارئ  ى 

معاانة    مبدى جرائم وقّمة  النظر    . العراقينيبوش  یلفت  الغالب  والذي  االستفهام  القصيدة  أّن  هو  يف 
أو   االستنكار  یتضمن  الذي  التعّجب  یليه  اإلنكاري،  معظم    التهّكم. االستفهام  الشاعر  صبغ  وقد 

  آثر هنا تكرار   فاروق   .الرحيل االستفهام بصبغة الرفض، وجاءت مفرداته مشبعة ابحلزن املشوب بطلب  
عتذار(  االستفهامي األول )ملن یكون االتربط الدوال اجملرورة مبهادها  » الالم على أدوات العطف؛ ألهّنا  

الروابط هنا یعزز من شأن الرافضني لالعتذار. فكّل  فيظل يف حنني متصل إليه. فضاًل عن أن إسقاط  
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اجمليء ابلعاطف  الزمان الدال دائماً مع إمكانية  ترافض حمطة مستقلة یدعم استقالهلا نقطتان أفقيتان  
الوج من  الالم  تكریر  عن  بدیاًل  العروضية الواو  املعىنهة  أن  اجللّي  ومن  من  ..  سيفقد كثرياً  املطروح   

والقارئ جيد    بدیاًل عن تكرار الالم.  «الواو»لو جاء الشاعر ابلعاطف    (55:  2016أبو طاحن،  )   «هبائه
كن فاروق ینتظر  نفسه یشارك الشاعر يف غضبه وسخطه انطالقاً من توايل تلك االستفهامات اليت مل ی

كار الذي يمله ذلك االستفهام  ألن االستن   ؛بوش، ومل مينح القارئ أّي فرصة لإلجابة   عنهاأن جييب  
 ل إبحداث الدهشة يف نفس املتلقي متاماً كما أحدثها اإلیقاع الصويت لذلك التكرار. كفي

 

 . املستوى الصريف   2ـ   6
لدالالت   حتدیده  يف  أمهيته  وتكمن  اللغویة،  الدراسات  يف  املهمة  اجلوانب  من  الصريف  املستوى  یعترب 

ها نسق اخلطاب  دخمتلفة يد  لبنية الصرفية وما يمله من معان االنّص وبيان معانيه، من خالل معرفة  
الداللة، ویدرس األثر  الصيغ اللغویة وأثر هذه الصيغ يف  »إذن یدرس علم الصرف    والقرائن األخرى. 

ال مثل  الكلمة  بنية  اصل  يف  الصرفية  الوحدات  بعض  زايدة  حتدثه  وهذه  الذي  التصریفية...  لواحق 
 عكاشة، )  «تالفها ومقدار الزايدة يف الكلمةوالتغريات تشارك يف الداللة ویتأثر يف املعىن ابخ  تاإلضافا

 (.21  :2005 ،ب
 

 . األفعال 1ـ   2ـ   6
 فعالً موزعاً على النحو اآليت يف اجلدول:  266جاء يف قصيدة فاروق حنو 

 مستقبل  هني  أمر  ماض   مضارع  الفعل 
 6 5 23 90 142 العدد 
 % 3/2 % 9/1 % 6/8 % 8/33 % 4/53 النسبة 

هو   املضارع  و   السائدالزمن  القصيدة،  نسبيف  زايدة  األّول  على    تهتدّل  أمور ،  موضوع  ثالثة  أّن 
و  الشاعر،  قصد  هو  فاروق  القصيدة  أّن  العراق،  الثاين  على  األمریكي  ابلعدوان  أّن  أتثّر  والثالث 

والنقطة امللفتة للنظر يف توظيف األفعال املضارعة أهّنا تساعد    األحداث املاضية ليست قصد الشاعر.
تسهم يف تفاعل مباشر  ويّددها زمنياً ومكانياً، كما   هاعلى استحضار األحداث والوقائع، وتؤّكد وجود

مثل    بني نّص القصيدة والظروف احمليطة مما جيعله أقرب إىل الواقع لتحقيق التأثري املنشود على املتلّقي
الكون  بغداد، حتمل عارك املسكون،    عن ثرى  اآلن ترحل )تركض خلف وهم مستحيل،   هذا ضمري 
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عرّب فاروق هبذه األفعال عن  ف  . یصرخ، والدهر یروي قصة السلطان یكذب.. مث یكذب.. مث یكذب(
 من قيود هذا الوضع املرتدي الذي سّببه بوش.    العراقنيإحلاحه املستمّر النعتاق 

منها الشعب    عان اليت    اضية ابجلرائم اليت ارتكبها بوش، أو ابآلالم وقد ارتبطت معظم األفعال امل
، العراقي مثل ) ، أخطأت، ارتكبت  ، اعتدت  غاص، هام، عاث، سجن، أفسد، خدع القطيع،    أخفيت 

الغنم،   أكل  الذي  الذئب  الفحشاء،  لليل،    مارس  استسلمت  أغلقت،  الشوارع  أضواء  أضناها، 
و اختنقت( ا   فاروق .  عن  هبذه  الكشف  يف  یرغب  العراقي    مظامللصيغ  للشعب  املعيش  والواقع  بوش، 
   املضطهد.

تكّررت   قْل(  اخلْع،  انظْر،  ارحتْل، سافْر،  )ارحل،  أمر  أفعال  الشاعر حنو سّتة  استخدم    23وقد 
وجاء النهي    . املعتدي   يف وجه   الشاعر  صمود قّوة  وهذا یدّل على حتدیه جلورج بوش، ونلحظ فيه  مرّة،  

وظهرت هذه العبارة  يف القصيدة بتكرار عبارة )ال تنتظْر( بشكل الفت، وقد كّررها الشاعر أربع مرّات، 
 ومثّلت استحضار الرفض على مساحة القصيدة.  جاء مرتبطة مبالمح اهل

 

 . األمساء 2ـ   2ـ   6
حبقائق   وحتمل داللة زايدة عدد األمساء أّن املرسل یرید إقناع املتلقي  830بلغ عدد األمساء يف القصيدة 

والثبات   االستقرار  داللة  تعطي  السامرائي،  )انظر:  اثبتة، واألمساء  أّن    (.41:  1981صاحل  یعين  وهذا ال 
احليویةالقص  إىل  يدة أصابت ابجلمود وعدم  أخرجتها  وامسية  فعلية  إطار مجل  األمساء يف  بل جاءت   ،

 احلركية مثل:  
ان مواكباً للشر  / والدنيا قطيع من رعاع  / األفق يهرب والسفينة ختتفى / بني  ك  الكون ىف عينيك»

  والدهرالوداع  /    هذا ضمُي الكون يصرُخ / والشموع السوُد تلهُث / خلَف قافلة.. والقالع  /  العواصف
 . «يروى قصَة السلطان

وقد جتّلى ذلك    وحالة املقت الذي یستبد ابلشاعر.  أهّنا بنية تتناغممن املالحظ على بنية األمساء  و 
  اسم.   159على القصيدة حيث بلغ عدد أمساء اجلمع  أواًل: طغيان صيغة اجلمع من األمساء    :رین بم

املزید من املبالغة  واجلدیر ابلذكر أّن خترّي الشاعر لألمساء اجلمع إمنا یوحي ابلرغبة اجلاحمة يف التعبري عن  
، وبذلك ميكن تفسري خترّي الشاعر لصيغة اجلمع بدالً من  يف توكيد املعاين داللياً ويف تكثري املباين صوتياً 

 التايل:  النص يف  صيغة املفرد



  155  2021 الصيف، اثنيا العدد، عشر الثالث السنة، عريبال االدب

 
 

قوَن  يتدف  /    اجلدران  على    أحزانٍ شريط  /    احلنيَ الر    اجلنودَ رى  وتَ /    تئذان  ال اس  ب    تلى القَ سوف يزورك  »
امليدان  أفواجاً /    املوت   قول  حُ .. من  وافذالنَّ   من   ور  ُجحمن  /    نادق  الفَ .. و الدائق  ن  م    لون تسل  يَ /     على 

 . «كان  مَ  هم  بكل  بقاايرى وتَ /  وفان  كالط    األرض
املشتقة يف  اثنياً  األمساء  بلغت  : طغيان  املشتقا.  اسم مشتق   135القصيدة حيث  ت على  تعمل 

اليت یشعر هبا املرسل وتعرّب عنها الكلمات    يف ثناايه وتعرّب عن املشاعر  احليویةتنشيط اخلطاب وبعث  
وهي أقوى    تردد   68ویشّكل الصفة املشبهة أعلى نسبة يف املشتقات بـ    .(58:  1984املنصوري،  )انظر:  

 يف الوصف من اسم الفاعل ألهّنا تدل على من قام به الفعل على وجه الثبوت. 
 

 . املستوى النحوي   3ـ   6
ال متثل قيمة يف    نفردةيف جمال الدراسات األسلوبية؛ ألن األلفاظ امل  مبكانة مميزة  ظى املستوى النحويي

یهتّم  »یضمن هلا معىن حمدداً.    يف بنية  ن خالل تداخلهامعينة إال م  إياءات حد ذاهتا، وال تكون هلا  
مث امسية وفعلية،  تركيب اجلمل، من حيث هي  النحویة وقواعد  النحوي ابلعوامل  تة ومنفية،  باملستوى 

 : 1998  ،)حلمي  « وعالقتها مبا قبلها وما بعدهاخربیة وإنشائية، كما یدرس العالقات يف اجلملة نفسها  
 الرتكيب أو اجلملة. وثيقاً مبفهوم  أّن دراسة النحو ارتبطت ارتباطاً  یعين  وهذا (105

 

 . التقدمي والتأخي 1ـ   3ـ   6
من والتأخري  التقدمي  ظاهرة  النحوي  تعّد  املستوى  يف  الفاعلة  النص    الظواهر  أبعاد  خيدم  الفكریة  مبا 

يقق يف األساس غرضاً نفسياً وداللياً،  مظاهر العدول يف الرتكيب اللغوي  »واجلمالية. وهي مظهر من  
ویقوم بوظيفة مجالية كونه ملمحاً أسلوبياً خاصاً یكسر العالقة الطبيعية املألوفة بني املسند واملسندإليه  

صيدة  قالمتّيز كثري من سطور  (.67: 1993)اهلامشي،  « قة متميزةيف اجلملة ليضعها يف سياق جدید وعال
على    «وعلى يديَك دماُء شعٍب آمنٍ »قّدم الشاعر اجلار و اجملرورة يف عبارة  .  هبذه السمة األسلوبية 

عل  جي  وكثرياً ما نراه املبتدأ، ذلك أنّه قصد محل مسؤولية إراقة الدماء يف العراق على عاتق بوش وحده.  
لكثري من سطوره و  الظرف مفتتحاً  یدّل على مدى عنایته  یمن  قّدمه على سائر أركان اجلملة، وهذا 

 ابلزمان: 
غي» ترحل  عليك    اآلن  والنبيذ  اآل/    مأسوٍف  تسكر..  امللعونن  وال  /    األسود  جيٌش..  ال  اآلن 

اآلن ترحل غي مأسوٍف /    اآلن ترحُل عن ثرى بغدادَ   /  اآلن حتمل سخَطها الدامى/    بطٌش.. وال سلطان  
 «. عليك  
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قّدم الشاعر )اآلن( على متعلقه يف السطور السابقة؛ ألّن الشاعر غایته هنا الفعل )ترحل، تسكر،  
التقدمي  و   فلذلك قّدم الظرف على متعلقه.  قبل املتلقي،   الزمن الراهن من لذي يّب إجنازه يف  حتمل( ا

، وفائدة لفظية  من الرحيل ز من خالل الرتكيز على    هنا یفيد فائدتني: فائدة معنویة وهي تكثيف الداللة
التنغيم اآلخذ والتوازن الصويت الذي یشاركه مشاركة فاعلة يف حتریك املتلقي. قد  و   وهي احلفاظ على 

 عمد فاروق إىل تقدمي اجلاّر واجملرور يف مواضع متعددة ليجعله مركزاً حمورايً للداللة:  
   ويصيُح ىف أرجائها شبُح الدمار  

   هذى سفيَنتك الكئيبُة ىف سواد  الليل ترحلُ 
   ولن تعيَدك للهداية  توبٌة عرجاء  

ها،  أرجائها، يف سواد الليل، للهدایة( ألمهيّتقّدم فاروق يف كّل من السطور املذكورة شبه اجلملة )يف 
 فأبرزها وأكسبها ختصيصاً. 

 

 . توازي األساليب النحوية 2ـ   3ـ   6
أثناء اخلطاب    یثه عن فكرة وجود تناسبات حتدث جاكبسون من املهتّمني بقضية التوازي يف حدیعّد  

یلقي املتكلم مجلة ما  »فالتوازي ینشأ حينما  (  106:  1988جاكبسون،  )انظر:    الشعري مبستوايته املختلفة
املعىن  یتبعها جبملة أخرى متصلة هبا أو مرتتبة عليها سواء كانت مضادة هلا يف  أو مشاهبة هلا يف  مث   

تعّد البىن املّتكئة على الرتكيب النحوي من أهم العناصر  و   .(8  :1999  حسن الشيخ،)  «الشكل النحوي
املكونة للتوازي؛ ألّن هذه البىن تساعد على حتدید السمات النحویة األساسية يف اللغة وأنظمتها كما  

ویهدف هذا الضرب إىل تبليغ الرسالة    ،أهنا تعني على إدراك أبعادها الداللية والتعمق ابلفكر اللغوي  
الرتاكيب   تعادل  الرتاكيب لنحوی ا بواسطة  هذه  تصبح  حيث  جانب    ة  إىل  أتثريي  مجايل  طابع  ذات 

والعالقية   املعنویة  اتمر،  طبيعتها  للتوازي    النص  (.238:  1987)انظر:  الرائعة  النماذج  من  يف  التايل 
 القصيدة: 

.. ال أصحاب  / .. َوال َمتاع  / .. وال شراع  ال أمان  /   اللَّيل َترَحل   يف َسواد»  «. .. وال أتباع   .. ال أحباب 
إذ یتكّون كّل مجلة  نحویة  ال  رتاكيبال  على أساس التماثل بنيكأداة ضغط سياقية  بين التوازي ههنا  

وامسها، و  للجنس  النافية  النّص من ال  الشاعر من خاللهيف  و   خلق  داللياً  بفعل  توازايً  نغمة موسيقية 
  للمتلقي   شهد مأساويمب  تنّبأكما أنّه  أصوات املّد يف )أمان، شراع، متاع، أحباب، أصحاب وأتباع(  

من األمان والشراع واملتاع وكّل من كان  يف حياته  بعد رحيله إذ یفقد كّل شيء    یشاهده يف صورة مرئية
   جبانبه من أحبابه وأتباعه.



  157  2021 الصيف، اثنيا العدد، عشر الثالث السنة، عريبال االدب

 
 

التوازي  من  آخر  نوع  النحویة،  وهناك  القواعد  على  یعتمد  الذي  التكرار  وهو    الداليل  یشبه 
 هلا خصوصياهتا الفاعلة:  نسقاً صوتياً العمودي الذي یتحقق يف بعض احلروف وااللفاظ ویشّكل 

سامح  /  يوماً أن تُ   فو منهم / كيف لألشالءواملقابَر ال تصاف ح  / إن كنَت ترجو الع  ولكن الشواهد »
/ بني سلطاٍن يتو  جه    ..ىف اجلوانح  / فرٌق كبي  / انمت    / وتسرى صرخٌة خرساء  ..تطل أمساءٌ   بور الق  بنيَ 

 .«ضائح  تطارده الفَ  احٍ ف  / وبني سَ  اجلالل
)تصافح،  يف بعض املفردات مثل  حتّقق التوازي يف هذا املقتطف عرب البنية التكراریة ألجزاء بنائية  

والفضائح(  اجلوانح،  هذه  و   تسامح،  ومتطابقة يف    االجزاءقد جاءت  اللفظ  يف  بدرجة كبرية  متشاهبة 
 . وقد أراد فاروق جویدة من خالل هذا التوازي أن یعّمق الصورة اليت یرید إیصاهلا للمتلقي. اإلیقاع

 

 . الضمائر 3ـ   3ـ   6
واخلطاب غري املباشر    (Direct discourse)تعرّب الضمائر يف عملية االتصال عن اخلطاب املباشر  

(Indirect discourse)    وتشارك يف الربط السياقي مبا توحي به من إحاالت إىل غائب أو حاضر، ومتثّل
اخلطاب   املشاركني يف  األشخاص  اخلطاب  يف   (.71  :2005  أ،  عكاشة،انظر:  )يف    القصيدة   للضمائر 

مبختلف أنواعها. ومن خالل إحصائنا لتلك الضمائر وجدانها وفقاً    كثيف استخدمها فاروقحضور  
 للجدول التايل: 

 الضمي
 أنت املسترت  أنت هم كَ  ها ه ان  تَ 
14 2 10 22 73 6 2 55 

أّن مثّة ضمائر من نوع معني ترتاكم على طول القصيدة حبيث تسهم    ومن خالل هذا اجلدول نرى   
للقصيدة. الداللية  البنية  تكوین  ضمري    يف  )ثيابك،    مرة  73بتكراره    «ك »یشّكل  مثل  مفردات  يف 

يف  مرّة    55املسترت بتكراره    « أنت» ضمري  و ك، وجنتيك، یدیك، راحتيك، مقلتيك، والدیك و..(  ار ع
ظاهرة لسانية يف    اخلع، قل، ارحتل، سافر( األفعال األمر والنهي مثل )ارحل، ال تنتظر، انظر، ترحل،  

العراق. والطریف  مطالباً منه الرحيل ومغادرة    بوش   لشاعر بكثرة ليوجه خطابه إىل استخدمها ا  القصيدة
، وهذا یدّل على استغالل الشاعر من فاعلية  بوش هو  عالية أّن العائد يف كال الضمريین بنسبة ترددمها ال

وميكن أن نستنتج من خالل ما سبق أّن للضمري املخاطب حضور  الضمري إللقاء خطابه إىل متلقيه.  
   قوّي يف القصيدة؛ ألنّه هو املتلّقي، واخلطاب موّجه إليه فالبّد من احلضور املكّثف له ليؤثّر فيه. 
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 الدالل املستوى .    4ـ   6
عر معجم  لكّل شاّن  إ.  یعرّب املستوى الداليل عن معاين املفردات يف النّص وعالقاهتا مبوضوع اخلطاب

حلمة أي نص أديب وسداته،وميّثل املخزون اللغوي املوجود يف حافظة املبدع  »یستمّد مفرداته منه وهو  
والواقع أّن املفردات لدى كّل شاعر    (.61  ،2000يدة،  )ابومح  « لذي یساعده يف إخراج عمله الشعريا

یعرّب هبا   اً يمل معىن وروحاً خاصّ  الداللية جمموعة من    ل عن تفكريه وأحاسيسه. واحلقو   به، والشاعر 
جمموعة ترتبط دالالهتا ضمن مفهوم حمدد، أو قطاع متكامل  »فردات تدّل على مفهوم واحد وهي  امل

 (. 79 م،1982)عمر،   «اخلربة واالختصاص من املادة اللغویة یعرّب عن جمال معنّي من 
 

 . مستوى األبنية الداللية الكربى 1ـ   4ـ   6
اليت متثّلها ألفاظ اخلطاب وتراكيبه وتعرّب عنها، وتتابع هذه األفكار یدعم    مل هذا املستوى األفكاریش

ونلحظ  .  (88  :2005  أ،  عكاشة،انظر:  ) متاسك اخلطاب وتسلسل أفكاره ومناسبة عباراته هلذه األفكار  
الفكرة الرئيسة هلا.  اليت تشّكل مأساة الشعب العراقي ومعاانته  ة فاروق  هذا املستوى بوضوح يف قصيد

وظّل هذا املوضوع حموراً له حّّت هنایة القصيدة.    ،بني اجلمل وتراكيب قصيدته يف موضوع واحد إذ ربط
 . كما جاءت األفكار متسلسلة   القصيدة متماسكاً يف شكله العام ة فجاءت بني

 

 الصغرى  . مستوى األبنية الداللية2ـ   4ـ   6
یسهم دراسة املعجم الشعري يف الكشف عن عوامل القصيدة الداخلية بقدر ما یسهم يف الكشف عن  

أّن  رؤى   أیدینا على بعض الرتددات ذات  »الشاعر وتفكريه. ویرى هيدجر  الدراسة اإلحصائية تضع 
تسهم يف رصد  اليت  اخلطاب   مغزى  عليها  یدور  اليت  مفردات    (.60:  1986)مفتاح،    «احملاور  جاءت 

حقول  اخلطاب.    اخلطاب يف  عنه  یعرّب  الذي  العام  احلقل  لتدعم  خمتلفة  احلقول   داللية  جاءت    وقد 
   جویدة على النحو اآليت: الداللية يف قصيدة 
 أ ـ حقل الظلم 
من أكثر األلفاظ بناء للمعجم    برتدد أكثر من سبعني مرّة أّن مفردة الظلم وما یرادفه   ممّا ال شّك فيه

هناك مفردات كثرية يف القصيدة    يف قصيدة فاروق جویدة من خالل اّتكاء رؤیة الشاعر عليه. الشعري  
 : واألمثلة اليت ميكن أن نسوقها دلياًل على ذلك كثرية كاملقتطف التايل  ، تدّل على هذا احلقل
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/    ضوء شاحب من عينيه    طلويُ /    دم  اخلَ فيها.. و   راس الُ مع  ُيَ /    لعته املهيبة ق خلف    لس ُي   الذئب»
دَع  خَ /    الذى   الذئب    روى قصةت/    واألمُة اخلرساءُ /    ظلم    الدٍ جَ سوداَء تصفُع كل  /    شانقاً مُ   ويرى الفضاء

   . «الغنم   واغتصب.. الفحشاء ومارس/  .طيعَ القَ 
املقطوعة   هذه  الفحشاء،    ا مبفرداهتتكشف  مشانقاً، جالد،  احلراس،  املهيبة،  قلعته  )الذئب،  مثل 

 عن البنية الداللية املهيمنة للقصيدة اليت تتضافر عناصر النّص مجيعاً للكشف عنها. اغتصاب الغنم( 
 ب ـ حقل املوت 

ملوت والقتل أّول شيء جتلبه  طبيعي. ألّن اوهذا أمر  یشّكل هذا احلقل انتشاراً واسعاً يف القصيدة،  
  عشر مرّات إذ تكررت لفظة املوت    ، وابلعودة إىل قصيدة فاروق جند أّن شبح املوت خّيم عليها   . احلرب
 ( للموت،  موت،  فيه  استسلمت  املوت،  بلون  أحالماً  املوت،  فيها  یطوف  املوت،  املوت  حشود 

وقد اخّتذ داّل املوت يف    . ملوت، جناح املوت(  حقول املوت، صوت احاصرهم، ساحة املوت اجلبان،  
املعجمي  القصيدة   املعىن  بعيدة عن  داللية أخرى  فيه من سوداویة وشؤم  »أبعاداً  مبا  فاستخدم املوت 

 ( 61  :2013  )راين،  « ماساة شعب لن یغفر ملن تسلط عليهليعرب عن واقع حياة الشعب العراقي وعن  
 واستعمل املوت هبذا املعىن يف السطور التالية: 

 «. واختنَق النهار ؟/   ينيه ضوُء الصبح لعيون  طفٍل مات ىف عَ /  وملن يكوُن االعتذار ؟»
فقدان األمل ابحلياة املشرقة لدى األطفال العراقيني نوعاً من املوت ومحّله داللة أخرى.    عّد فاروق 

هؤالء األطفال مل یعرفوا من احلياة إال بؤسها وشقاءها، وال یرون احلياة إال بلون قامت، فلذلك ال یغفرون  
وحتّول    ى فقدان احلياةصورة استعاریة تدّل أیضاً عل  «اختنق النهار »ويف    من سلب حياهتم ومستقبلهم.

   حياة األطفال إىل ظالم، وهبذا محّله مدلوالً آخر. 
 «.وأحالماً بلون املوت /   كتئباً ووجَه الصبح مُ /  خافتةً  ماىل أرى األنفاس »

العراق   يف  الوضع  صار  إن  األمریكي  احلرب  لون    وحمزانً   مأساوايً إثر  أخذت  األحالم  أن  لدرجة 
وهناك دوال كثرية  ، فحّمله املوت هنا مدلوالً آخر أي اكتئاب احلياة وفقدان األمل ابملستقبل.  املوت

الدوال:   هذه  ومن  ابملوت  املقابر  ،  أشالء)ترتبط  القبور،  العدم،  الردى،  الشهداء،   القتلى،  املوتى، 
 اليت تتجاوؤ مخس وأربعني مفردة.  و...( 

 لسواد ا ج ـ 
أي   السواد  قد خّيمإّن  القصيدة  الظلمة  أجواء  السود سبع    . على   / السوداء  تكّررت مفردة  وقد 

)الدماء السود، الليايل السود، الشموع السود، صفحة سوداء، سفينة سوداء، رحلة سوداء،    مرات يف
،  الدمار  القفار، شبح وتبلغ عشرین مفردة مثل: )هناك مفردات كثرية تدّل على ذلك  . و النبيذ سوداء( 
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الّنهار، مات يف  ،جحيم   اختنق  أحداقها،  أغلقت  الّشوارع  الليل،   أضواء  الصبح، ظالم    عينيه ضوء 
مشانقاً  الضاللة، الكآبة،  زمن الضاللة والفجور،  حزن املساجد،    وجه كئيب،السفينة الكئيبة،  غبار،  

، فيأيت  یتجاوز السواد يف قصيدة فاروق عن معناه املعجمي غالباً   جحور األرض(. التضليل،  سوداء،  
صفة للظلم والقسوة واآلالم اليت یفرضها الواقع على عامل الشاعر، فأكثر ما تكرر اللون األسود بداللة  

 خماطباً جورج بوش:  املوت والقمع واحلزن ومن ذلك قوله الظلم، و 
/    والشموع السود تلهث رحلًة سوداَء /    وترى النهاية سوداء  / .. /    وأنت خُتفى من حياتَك صفحة »

 «. خلَف قافلة  الوداع  
 

 نتائج البحث 
 لفاروق جویدة حصل لنا النتائج التالية:  « ارحل وعارك بني یدیك»وبعد دراسة قصيدة  

جویدة  فاروق  إیصال    جنح  يف  بنجاحه  وذلك  قصيدته،  يف  االتصال  نظریة  أهداف  حتقيق  يف 
خطابه إىل املتلقي اخلاص والعاّم. مثّلت اللغة فضاء رحباً اغرتف الشاعر من مستوايهتا املختلفة صوتياً،  
  وصرفياً وحنوايً وداللياً يف بناء قصيدته. ويف املستوى الصويت جنح الشاعر يف استغالل طاقات األصوات 

اجملهورة والشدیدة إلیصال خطابه إىل املتلقي وفقاً لنظریة االتصال، كما الحظنا مسایرة تكرار احلروف  
أعان على   مباشراً  انفعالياً  واملفردات واجلمل النسجام القصيدة موضوعياً، فخلق الشاعر بذلك أتثرياً 

جنح فاروق بتوظيف األمساء  إقناع املتلقي، كما ساهم يف تصعيد قوة خطابه. وعلى املستوى الصريف  
يف جنح  القارئ، كما  إقناع  يف  املضارعة  واألفعال  العراق.   املكثفة  يف  احلاضرة  األحداث  ويف    سرد 

املستوى النحوي جنح الشاعر بتوظيف أسلوب التقدمي والتأخري، وتوازي األساليب النحویة يف الرتكيز  
الرئيس األمریكي كما استطا  ارتكبها  اليت  اجلرائم  بني  على  معنوايً  ترابطاً  إیقاع موسيقي حّقق  ع خلق 

  . القصيدة  إّن  أجزاء  إذ  الداللة وتراكيبها،  اللغوي وحقول  املعجم  اّتساع  الداليل  املستوى  ورأینا على 
 هدفه األساسي هو تقدمي حقائق ووقائع ختّص احتالل العراق على یدي رئيس مستبّد طاغ. 

 

 املصادر
 القرآن الكرمي 

 . دار املعارفمصر: ، لسان العربابن منظور،مجال الدین )الات( 
 . مطبعة املقداد غزة:، اخلطاب الشعري عند حممود درویش دراسة أسلوبية( 2000ابومحيدة، حممد صالح )

 . دار البشري للثقافة والعلوم  مصر:، احلضور األمریكي يف الشعر املصري احلدیث( 2016أبوطاحون، مصطفى حممد )
 جامعة بشار. اجلزائر: ، حماضرات يف اللسانيات االجتماعيةبو قربة، لطفي )الات( 
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 . قافية العامةثدار الشؤون البغداد: ، مرارات نقدیة يف إشكالية النقد واحلداثة واإلبداع( 1987اتمر، فاضل )
 . دار توبوقال: الدار البيضاء ،املغرب، ترمجة: حممد الويل ومبارك احلنون، قضااي شعریة( 1988جاكبسون، رومان )

 ( مناهج البحث يف اللغة، الدار البيضاء: مطبعة دار الثقافة. 1400حسان، متام )
 مطبعة اإلشعاع الفنية. القاهرة:  ،البدیع والتوازي( 1999حسن الشيخ، عبدالواحد )

 . دار النهضة بريوت:  ،دراسات يف اللغة واملعاجم(  1998حلمي، خليل )
مني بالوي،  رسول  علي؛  )ژ خضري،  محيد  جلوه»(  1398ه  نوستالبررسي  جویدهژ هاي  فاروق  اشعار  در  دو «ي   ،

 . 51ـ 72، سال اول، مشاره اول، صص ادب عربیفصلنامه جستارهاي 
 رسالة املاجستري، جامعة القدس.  «املصریة احلدیثة: دراسة أسلوبيةشعر الثورة »( 2013راين، جودت عصام )

 ، حتقيق: حممد ابسل عيون السود، بريوت: دار الكتب العلمية. أساس البالغة (1998الزخمشري، جارهللا )
سردي، ، حتليل اخلطاب الشعري والاألسلوبية وحتليل اخلطاب: دراسة يف النقد الغريب احلدیث(  1977السد، نورالدین )

 .ار هومة للطباعة والنشر والتوزیع د :اجلزائر
 . دار الفكر العريب :القاهرة علم اللغة،( 1962السعران، حممود )

 منشورات احتاد الكتاب العرب.  :، دمشقحتليل خطاب أديب قضااي النص ( 1998شرشار، عبدالقادر )
 جامعة الكویت.  ،معاين األبنية يف العربية( 1981صاحل السامرائي، فاضل )

التحليل الصويت والداليل يف قصيدة بلقيس لنزار قباين: مقاربة يف ضوء منهج النقد  »(  1395قشالقي، مجال )طالّب قره
 . 79ـ98، صص 40جملة اجلمعية العلمية اإلیرانية للغة العربية، العدد ، « الصويت

 .دار العودة :بريوت، قضااي الشعر يف النقد األديب( 1981عبدالرمحن، إبراهيم )
اخلطاب السياسي الفلسطيين يف ضوء علم اللسانيات احلدیث: خطاب الرئيس ايسر (  2016عبدالفتاح، نداء حسني )

 . ة الدراسات العليا، جامعة اخلليلكلي  :فلسطني، عرفات أمنوذجاً 
( صابر  الداللية  (  2001عبيد، حممد  البنية  بني  احلدیثة  العربية  الشعریة القصيدة  االنبثاقة  حساسية  ـ  اإلیقاعية  والبنية 

 . احتاد الكتاب العرب :دمشق ،األوىل جيل الرواد والستينات
 دار النشر للجامعات. مصر: ، )ب( التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة( 2005عكاشة، حممود )
دار النشر مصر:  ،  )أ(  نظریة االتصاللغة اخلطاب السياسي: دراسة لغویة تطبيقية يف ضوء  (  2005عكاشة، حممود )

 . للجامعات
 دار الفصحى للطباعة. القاهرة: ، دیثةعن بناء القصيدة احل  (1977، علي )عشري زاید

 مكتبة دار العروبة.  :، الكویتعلم الداللة( 1982عمر، أمحد خمتار )
 . الكتاب أصدقاء :القاهرة، موسيقى الشعر العريب( 1968عياد، شكري حممد )

 مركز اإلمناء احلضاري.حلب:  ،األسلوبية وحتليل اخلطاب( 2008عياش، حممد )
 . الرسالةمؤسسة  :بريوت، القاموس احمليط( 2005حممد بن یعقوب )الفريوزآابدي، 

 . الدار العربية :مصر، االجتاه األسلويب البنيوي يف نقد الشعر العريب( 2001قاسم، عدانن حسني )
 : املركز الثقايف العريب. ، الدار البيضاءحتليل اخلطاب الشعري؛ اسرتاتيجية التناص( 1986مفتاح، حممد )
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 . مكتبة النهضة :بغداد ،قضااي الشعر املعاصر( 1967املالئكة، انزك )
 : جامعة بغداد.، بغدادالداللة الزمنية يف اجلملة العربية( 1984املنصوري، جابر علي )

فرامرز؛   زهرا كو ر ممريزائي،  قائمي، جميد صمدي،  )چتضي  نيت  الثوري »(  1393كي  اخلطاب  الشعري يف  االنزايح 
 . 17ـ31، صص 33، جملة اجلمعية العلمية اإلیرانية للغة العربية، العدد «لشعر فاروق جویدة 

اشعار فاروق جویدة بر اساس رویکرد ساختار اندیشگاين و بينافردي  خوانش  » (  1396فرهاد؛ مسيه اندري )  اندري،
 . 1396، 25ـ 54، صص 13، دو فصلنامه نقد ادب معاصر عريب، سال هفتم، مشاره «گراي هليدينقش 

، جملة دراسات يف النقد  «جتليات املقاومة الفلسطينية يف شعر فاروق جویدة»(  1394انعمي، زهره، سعيد زرحممدي )
 . 173ـ208، صص 9األدب العريب، مشاره 

، بنية  السكون املتحرك: دراسة يف البنية واألسلوب، جتربة الشعر املعاصر يف البحرین منوذجاً (  1993اهلامشي، علوي )
 .رات احتاد كتاب وأدابء اإلماراتاللغة. اإلمارات: منشو 

  .ثقايف العريب املركز الل اخلطاب الروائي، بريوت: ( حتلي2005سعيد )طني، یق
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