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 شكــس وعـــسفاى                         

الشكس والتقديس وأخلص  هعاًي أزفع أمسى

 ث يل يد العىى   
ّ
عبازاث العسفاى إىل هي هد

يف إجناش  هرا البحث   وهٌحتٌي جهدها 

 :ا  األستاذة الفاضلت هووقت

 فاطوت" دخيت"

سبي كوا أشكس كل قسن األدب الع

                                              ة أساترجباهعت حمود خيضس بسكسة هي 

 إدازينيو

م يل يد العىى يف                                                                                
ّ
الشكس إىل كل هي قد

 إجناش هرا العول



 

 مـقـدمـة
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 ي مقاربتيا ـــــت األسموبية أن تشق طريقيا وسط المناىج النقدية المعاصرة فاستطاع      
لمنص األدبي ،وقد قدر ليا بفضل جيود مجموعة من الدارسين أن تستقر منيجا ييدف 

مت أن حا يا  الموضوعية والعممية بعدأدبية متوخإلى دراسة الخطاب األدبي  دراسة 
ّنص الشعري ، فعّدت بذلك األسموبية طريقة تستكشف الحوليا الشكوك في شرعية وجودىا

بفضل طرائقيا وأدواتيا المذىمة إلى استخراج ما يكتنز ، ساعّية من خالل جسده الّمغوي
 في ىذا الجسد من قيم جمالية.

، ولكن أنشطة الّمغة وجوانبيا وأنواعيا بكل يظير ومن المعموم أّن الجمال الّمغوي     
، ففي القصيدة ن األجناس األخرىّنص الشعري عتظير ىذه الظاىرة بصورة مكثفة في ال

 .ان شيئًا واحًدا وكالًّ متكامالً والمضمون ويصير ينصير الشكل 

توى الصوتي: أّوليا المس ت؛دراستيا لمّنص األدبي عمى مستويا وتتبع األسموبية في     
وىو الذي يتناول فيو الباحث أو الدارس ما في الّنص من مظاىر اإلتقان الصوتي 

وزن ...ويتناول في المستوى ومصادر اإليقاع فيو ومن ذلك الّنغمة والنبر والتكرار و ال
ويجيئ المستوى التركيبي  ،وداللتيما في الّنص الصرفي: أبنية األفعال وأبنية األسماء

فيل  ،بالتراكيب وتصنيفيا وأي األنواع من التراكيب التي تغمب عمى الّنصام  لالىتم
قوم فيو ثم يأتي المستوى الداللي وىو الذي ي ،عميو الجمل الفعمّية أو االسمّيةتغمب 

الباحث بإبراز ما استخدمو المنشئ من األلفاظ وما فييا من خواص تؤثر في األسموب، 
كتصنيفيا إلى حقول داللية ودراسة ىذه التصنيفات ومعرفة أي نوع من األلفاظ ىو 

 .الغالب

 :"الّنص الشعري الموسوم بـفي تطبيقو عمى  ،الباحث في بحثو وىذا ما سار عميو     
وقد انطمق البحث من  ." لمشاعر ابن الخموف القسنطينيسالبائس ورجاء اليائالتجاء 

 التساؤالت اآلتية: 

ذا  ما األسموبية؟ وما مدى قدرتيا كمنيج في إبراز خصائص وجماليات ىذا النص؟ وا 
كانت كذلك فما ىي الظواىر األسموبية والسمات التعبيرية الكامنة فيو؟ وما ىي 

 مّيز بيا؟الخصائص الفنية التي ت
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ره عمى ينل الحظ الوافر من الدراسة لشعلم وبما أّن الشاعر "ابن الخموف القسنطيني"     
  .الباحث الختياره كنموذج ليذه الدراسة عف، ما  دامتداد المغرب العربي

حث  المنيج األسموبي  لما لو من طاقات وخصائص تناسب طبيعة اوقد اعتمد الب     
 استقراء الخمفية التاريخية لألسموبية، وفي من المنيج التاريخي فيالموضوع، كما استفاد 
 التعريف بحياة الشاعر.

 فصمين:  بحث إلى تقسيم ال اقتضت الدراسة و      

تناول الفصل األول تعريف األسوب واألسموبية بمختمف اتجاىاتيا، وعالقاتيا بالعموم      
 األخرى المسانيات والبالغة والّنقد، كما عرض لمحة موجزة عن حياة الشاعر.

ّسم إلى الذي ق  ،الّنص الشعري بأما الفصل الثاني وعنوانو مستويات التحميل األسموبي 
ثم األّول دراسة األصوات المجيورة والميموسة وداللتيا،أربعة مباحث، فتناول المبحث 

ضّم الداخمي ف اإليقاع أّما ،ارجي وضّم الوزن والقافية والرويالخاإليقاع  االيقاع بنوعيو؛
 .تكرار الحرف، والضمير، والكممة، والعبارة ؛التكرار بأنواعو

في   عمى أوزانيا وداللتيا ركزام  أبنية األسماء وأبنية األفعال  وتطرق المبحث الثاني    
الجممة االسمية والفعمية مع استظيار أنماطيا التي  فتضمن :القصيدة. أّما المبحث الثالث

عنصرين وىما: الحقول الداللية  فاحتوىالمبحث الرابع  داللتيا، أماتواجدت في القصيدة و 
 والصورة الشعرية.

 الدراسة.ا من ع النتائج المتوصمة إلييوختم البحث بخاتمة تجم    

عوبات اعترضتو لحظة ومما ال شك فيو أن أي باحث تصدى لدراسة إاّل شكا من ص    
كأية وشغمتو عن أن يجد فرصة االنطالق مواتية ميسورة ، وىذه الدراسة  ،اقترابو منيا

مجال األسموبية وطرائقيا،  تشعب  دراسة اعترضت انجازىا مشاكل وصعوبات نذكر منيا:
 ، وال ننسى عامل الوقت.   المتواجدة في النص األلفاظبعض وكذلك غرابة 

 :المصادر والمراجع المعتمدة في البحث أىم أّما فيما يخص   
  ديوان اإلسالم البن الخموف القسنطيني. 
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  لعبد السالم مسدي. األسموبية واألسموب 
  عمم األسموب لصالح فضل.  
  مدخل نضري لفتح اهلل احمد سميمان.األسموبية 
  إلبراىيم أنيس المغوية  األصوات. 
  الدروس العربية لمصطفى الغاليينيجامع. 
   عمم الصرف لصبري متولي. 
   أبو الشواربمحمد جماليات الّنص الشعري لمصطفى. 
  بوحوش . لرابح الشعري خطابال المسانيات وتطبيقاتيا عمى 

 
" عمى ما دخّية فاطمة"أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لألستاذة المشرفة  وفي األخير   

 كما ،ودعميا المتواصل لي ،في انجاز البحثقدمتو لي من نصائح و توجييات أفادتني 
 ا مني الجزاء الوافر.أشكرىا عمى رحابة وسعة صدرىا فمي

 

 

 

 



 

 : مفاهيم أولىالفصل األّول
 األسلوب واألسلوبية أّوال :

 األسلوبمفهوم  -1
 األسلوبيةمفهوم  -2
 اتجاهات األسلوبية -3
 عالقة األسلوبية بالعلوم األخرى -4

 رـــــــرة الشاعــيـس  :ثانيا

 حياته -1
 وفاته -2
 مؤلفاته -3
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  األسلوب واألسلوبية :أّوال  
 األسلوب:مفيوم  -1

 اللغوي:التعريف  -1.1

طريؽ ممتد فيك أسمكب  كؿخيؿ أك يقاؿ لمسطر مف الن«األسمكب: بف منظكر في يقكؿ   
 ».ع أساليبػكيجم، سكء أسمكبيقاؿ أنتـ في كاألسمكب الطريؽ كالكجو كالمذىب،  :قاؿ

ف في أساليب القكؿ أم أفانيف أخذ فال«فيقاؿ:كيكرد بف منضكر لفظة األسمكب بالضـ 
ف أنفو لفي أسمكب إذا كاف مبتكرا منو،  (1) ». كا 
جمع ، أنو الطريؽ كالفف مف القكؿ«ا بطرس البستاني فيعرفو بقامكسو محيط المحيط:أم    

 (2) ».األنؼ في شمكخالاألسد ك ؽ أساليب كاألسمكب أيضا عن

 سنتناكؿ تعريفو عند العرب القدامى كالمحدثيف ثـ عند الغرب.االصطالحي: التعريف  1.1
 األسلوب عند العرب القدامى: -1.1.1

   استخدـ العرب القدامى األسمكب لمداللة عمى التناسؽ الشكؿ األدبي كانقسامو   
كاف الباقالني في كتابو .مح ستخدـ ىذا المصطكأقدـ مف أ،"إعجاز القرآف الكريـ"حكؿ
 الذم أكضح فيو أف لكؿ شاعر طريقة يعرؼ بيا كتنسب إليو."فالقرآ بإعجاز "ـكالمكس

فالشاعر الذم يقكؿ في المدح  ،المكضكع باختالؼكب ػاألسم الؼػاختكما تطرؽ إلى 
    (3) النفس. زة فيالكصؼ كما تطرؽ إلى الصفات المرك في الغزؿ أك أسمكبومختمؼ عف 

كلما كاف » األسمكب ينصب عمى الجكانب المعنكية فيقكؿ: القرطجنيحاـز  كيرل   
 اإلطراء كالتناسب حسفاألسمكب في المعاني إزاء النظـ في األلفاظ كجب أف يالحظ فيو 

يالحظ في  ة كالصيركرة مف مقصد إلى مقصد ماالتمطؼ في االنتقاؿ مف جية إلى جيك 
مف بعض العبارات إلى بعض كمراعاة المناسبة كلطؼ  النظـ مف حسف االطراد

 (4)«النقمة.
—————————— 

 .473ـ، جدر "سمب"، ص1994 ، 3. ط3مجمد :لساف العرب ،دار صادر، بيركت ، لبناف ، كر ابف منظ -1

 .419صـ، 1998طبعة جديدة، بطرس البستاني: محيط المحيط، مكتبة لبناف ،بيركت ،  -2

، 4طاكاة إلى التفكيؾ(، دار المسير ،عم اف ،األردف ، إبراىيـ محمد خميؿ: النقد األدبي الحديث )مف المح -3
 .149ـ، ص2111

 .34،ص2113، (ط.د)فتح اهلل أحمد سميماف: األسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية ، مكتبة اآلداب ، القاىرة ،  -4
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كىك بيذا  ،كالمعاني مقابمة لأللفاظ،كمعنى ذلؾ أف حازما يجعؿ األسمكب مقابال لمنظـ    
 كيفصؿ بيف المعاني ك األلفاظ. إطار المعنى، يحصر األسمكب في

ضمة الكبرل ج مطركقة في المغة الفنية كىك المنو عبارة عف مناىأ«كيعرفو بف خمدكف:   
 (1) ». التي تنضكم تحتيا التراكيب

؛ أم قدرة الشاعر عمى استخداـ  القدرة المغكيةبالممكة ك  ف خمدكف األسمكب فينا يربط ب  
ككؿ ما يضفي عمى النص ركنقا  الصكر الفنية مف استعارة ككناية كحذؼ كتشبيو ،

 كجماال مف عناصر االبداع الفني .
د ربطكه فق، با اتجاىا كاحدا في تعريؼ األسمك كعميو فإف النقاد العرب القدامى لـ يتبعك   

كمرة ثانية بالناحية المعنكية ك التأليفات كمرة ثالثة بالفصاحة  مرة بطبيعة الجنس األدبي،
 كالبالغة.

 األسلوب عند العرب المحدثين: -1.1.1 
 المحدثيف لدارسيف العرب كاسعا عند النقاد كا اىتماما قد شيد مصطمح األسمكب   

ألحمد  "األسمكب"كتاب :المؤلفات حكلو منيالعديد مف ا ل ىذا إلى ظيكرأد العرب،
ألميف الخكلي ككتاب  "فف القكؿ"لحسيف المرصفي ك"الكسيمة األدبية"ككتػػاب ،الشايب

 يني.                                              لحميد آدـ ثك  "األسمكب"
ما  األديب لتصكيربأنو طريقة التعبير التي يسمكيا  «:كيعرؼ أحمد الشايب األسمكب  

 أك ىك الصكرة المفظية التي يعبر (2)«. في نفسو أك لنقمو إلى سكاه بيذه العبارات المغكية
ليفو ألداء األفكار كعرض الخياؿ أك العبارات المفظية نظـ الكالـ كتأبيا عف المعاني أك 
 (3) .المنسقة ألداء المعاني

 
 

———————————— 
 .21ص ،ـ1،2117ط ألردف،ا عماف، ، دار المسير، الرؤية كالتطبيؽيكسؼ أبك العدكس :األسمكبية  -1
، 3النيضة المصرية، القاىرة، ط مكتبة ، (ية ألصكؿ األساليب األدبية)دراسة بالغية تحميماألسمكب  أحمد الشايب: -2

 .                                                                       44ص ،ـ 1999
  .26ص األسمكبية الرؤية كالتطبيؽ، : أبك العدكس يكسؼ -3
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                                  كيبدك أف أحمد الشايب يرل األسمكب ماثال في التركيب المغكم لمخطاب، كالعالقات  
 بؿ يتخطى ذلؾ إلى حد التمازج الكامؿ بينو التي تنتظـ فييا صكرة ىذا الخطاب المفظية،

 توػػػئ الفنية كطبيعػػػػػػسة لشخصية المنشػػػػػػرآة عاكػػػػػيصبح األسمكب مكبيف صاحبو بحيث  
 الطريقة التي »ني األسمكب بقكلو:مف ىذا المنطمؽ يعرؼ حميد آدـ ثكيك  اإلنسانية. 
 (1)«يبتدعيا اإلنساف في التعبير عما يحس كيشعر عف طريؽ الكتابة. 
 األسلوب عند الغرب: -3.1.1  
كىي أف  سمكب نشير إلى ىذه النقطة الميمة،تعريؼ عمماء الغرب لأل قبؿ الخكض في   

 العمماء الغربييف ليـ السبؽ في تناكؿ مصطمح األسمكب عف العرب.
األسمكب  كفرؽ بيف،"الخطابة "فمند أقدـ العصكر تحدث أرسطك عف األسمكب في كتابو  

كفي العصكر   (1) كقسمو إلى أسمكب متصؿ كآخر دكرم. الجميؿ كاألسمكب القبيح،
حيث الثالثي الذم استقر عميو بالغيك، مصطمح األسمكب شيرة التقسيـ الكسطى اكتسب

 ى كجكد ثالثة ألكاف مف األساليب ىي األسمكب البسيط كاألسمكب المتكسط ػذىبكا إل
 (3)كاألسمكب السامي.

كقد شيد مصطمح األسمكب في المغات األكركبية الحديثة مف االغتناء كالتنكع بمغت حدة   
 كتكاد تنطمؽ كؿ المفاىيـ التي تعمد إلى  في التكجو كتعدد المدارس. كاالختالؼالكثرة 
كالكقائع إف المعارؼ «فكف المتعمقة برؤيتو لألسمكبدم ب لككنتمف عبارة  األسمكبتحميؿ 

ىـ أعمى كيكتسبيا مف  كقد تنقؿ مف شخص آلخر. الشى بسيكلة،االكتشافات تت ك
فخذه األشياء تقـك خارج اإلنساف أما األسمكب فيك اإلنساف نفسو فاألسمكب إذف ال  ميارة،

 (4) ».يمكف أف يزكؿ كال ينتقؿ كال يتغير
فيتحكؿ معيا  الخطاب يصاغ صياغة متميزةفي يتحدد مضمكف العبارة أف األسمكب   

 ال يمكنو أف يتالشى أك يتغير أك ينتقؿ. إلى خاصية مف خكاصو،
———————————— 

 .21ص ـ،1،2116ط ألردف،ا عماف، دار الصفاء، (،رفف األسمكب)دراسة كتطبيؽ عبر العصك  حميد آدـ ثكبني : -1
 .149ص لنقد األدبي الحديث،ايؿ: إبراىيـ محمكد خم-2

 .324-323ص ،ـ1،2111ط الجزائر، ـ الناشركف،الدار العربية لمعمك  السميائيات،معجـ  فيصؿ األحمر:-3

جراءاتوعمـ األسمكب)مبادئ  صالح فضؿ:-4  .96 -95ص ،ـ1998ق،1،1419ط دار الشركؽ ،القاىرة، ،( كا 
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جكىر «األسمكب بقكلو :(max.jacob)جاككب  اكسكمف ىذا المنطمؽ عرؼ م  
فكؿ لغكم ما ىك إال انعكاس كمرآة لحالة نفسية  (1)». اإلنساف كامف في لغتو كحساسيتو

  متميزة.
ربطو ( في تعريفيما لألسمكب بHill( كىيؿ) Vinogradovكينطمؽ فينكترادكؼ )  

 كيعني بو النص، "األسمكب يتحدد بالعالـ األصغر"حيث يقكؿ األكؿ بالخطاب أك النص،
 بيف العناصر المغكية كالمتفاعمة معكىذا العالـ األصغر يحدده جياز الركابط القائمة 

                                                        (2.)قكانيف انتظاميا

تي تحمميا العالقات المكجكدة بيف األسمكب ىك الرسالة ال«: قكؿالثاني في أما       
نما في مستكل إط  ةالعناصر المغكي    ص كالن  ار أكسع منيا ال في مستكل الجممة كا 

   «.الكالـأك 
يرل ريفاتير األسمكب ىك النص، فمككنات النص كعناصره عنده ىي مككنات     

 بمعنى تفاعؿ ىذه العناصر المغكية لمقياـ بكظيفتيا.( 4)األسمكب ذاتو.
:      ي فيقكؿػحاف فيحصر األسمكب في األثر الذم يتركو النص في المتمقأما ريمكف ط   
مف اإلمكانيات التي تحققيا المغة كيشغؿ أكبر قدر منيا لمكاتب ألسمكب مجمكعة ا»

بؿ يبقى إيصاؿ ػة المعنى فحسب، الناجح أك صانع الجماؿ الماىر الذم ال ييمو تأدي
ذا ل المعنى نعدـ ـ يتحقؽ ىذا األمر فشؿ الكاتب كابأكضح السبؿ كأحسنيا كأجمميا ، كا 

 (5)«.معو األسمكب
التعاريؼ المقدمة ال يجدىا تخرج عف الزكايا الثالث التي اعتمدىا فالمالحظ إلى ىذه   

 عمـ"صالح فضؿ بكتابو  سدم بكتابو) األسمكب كاألسمكبية(،كؿ مف عبد السالـ م
  لمخاطب(.المخاطب، الخطاب ،ا) كىي "األسمكب

 
————————————— 

 ،67ص، (ت .د) ،3تكنس، طالدار العربية لمكتاب، ، األسمكبية كاألسمكب : عبد السالـ مسدم-1
                   .91 ص المرجع نفسو:-2

 .91:ص المرجع نفسو-3
)رؤية معاصرة في التراث النقدم كالبالغي في ضكء عمـ األسمكب يالتفكير األسمكب: سامي محمد عبابنة -4

 .117-116ص،ـ1،2117ط،عمافلمي لمنشر كالتكزيع،الحديث(.جامعة اربد األىمية جدار الكتاب العا
 .85ص ،األسمكبية كاألسمكب عبد السالـ مسدم: -5
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ف في تحديدىـ لألسمكب منحى مغايرا لما ذكرناه حيث ال يرتبػط كنحت باحثكف آخرك     
 بأحد عناصر عممية التخاطب، كمف ىذه التعاريؼ:

 األسلوب إضافية: -*  
المالبسات الكفيمة األسمكب ىك أف تضيؽ إلى فكر أف معيف جميع  »يقكؿ ستانداؿ:   

كتحدد كظيفة األسمكب في ىذه ( 1) ».بإحداث التأثير الذم يبغي ليذا الفكر أف يحدثو
 جمالية.ث التأثير كال صمة لو بالكظيفة الالحالة بإحدا

              األسلوب اختيار:-*  

كيعتبر "(2)اختيار بيف مجمكعة مف البدائؿ كاإلمكانيات«ماف األسمكب بأنو يعرؼ أكى   
عمى رسة التكليدية التي تنظر لألسمكب عند المد انتشارىذا التعريؼ مف أكثر التعاريؼ 

غ أخرل في التعبير عف رؾ مع صيغ معينة تشتصي اختيارقدرة الشاعر عمى "أنو 
 (3)».مضمكف شعكرم أك فكرم معيف

أف تضبط محكـك بقرارات مسبقػة مف شأنيا  كاع، اختيار«:بأنو االختياركيكصؼ ىذا   
 (4) .»تمؾ اإلمكانات

 األسلوب انزياح: -* 
؛ أم (5)» .انزياح عف نمط التعبيرم المتكاضع عميو«سمكب عمى أنو أليعر ؼ ريفاتير 

 في التعبير. الخركج عف المألكؼ كالسائد
 
 
 

———————————— 
 .99ص ،وإجراءات مبادئو كعمـ األسمكب  صالح فضؿ: -1

 .116-115صالمرجع نفسو ، -2

 .119صـ ، 1،1992دار بف كثير، دمشؽ، ط البنيكم في نقد الشعر العربي، األسمكبياالتجاه  :قاسـعدناف  -3

 117كاجرائتو،صمبادئو عمـ األسمكب  صالح فضؿ: -4

 .113ص،األسمكبية كاألسمكب عبد السالـ المسدم :   -5

 

 
 

 

 



 الفصل األول:                                                                    مفاهيم أولى

 

11 
 

كبحسب ىذا التصكر يتحكؿ األسمكب إلى عممية مفارقة بيف النسيج المغكم الذم يتركب   
كيتضمف ىذه المفارقة انحرافات تككف بمثابة صكر جديدة  منو النص، كأنظمو أخرل،

صكر خفية "مغايرة تتمثؿ إما خرؽ قاعدة مألكفة أك المجكء إلى صيغ نادرة ك االنزياح ىك
ا فيصبح بذلؾ حيمة يمتطييا اإلنساف لسد عجزه كعجز المغة لعجز اإلنساف كالمغة مع

   (1)"معا

نتيجة التي نخمص إلييا مف كؿ ذلؾ ىي أف مفيـك األسمكب ليس بسيطا كال سطحيا كال  
بطريقة آلية بؿ يحتاج إلى جيد خالؽ في مقاربة النصكص كمحاكلة  نبينويسمح لنا بأف 

 (1) اإلمساؾ بطكابعيا الخاصة .
 ماىية األسلوبية: -1
ظير مصطمح األسمكبية في بداية القرف العشريف مع ظيكر الدراسات المغكية الحديثة،    

 كقبؿ الخكض في الحديث عف بدايات ظيكرىا كمفيكميا نتعرض إلى جذر ىذه الكممة.
كترجع ique ""،(3 )"ية" كالحقتو "Style"كممة أسمكبية داؿ مركب مف جذره أسمكب 

 التي تعني الريشة أك القمـ أك أداة الكتابة. "Stilus"إلى الكممة الالتينية  "Style"كممة 
ك استخدمت في فف المعمارم  مف معناىا الخاص بالكتابة، "Style"كممة  انتقمتكقد  

 (4).ثـ عادت مرة أخرل إلى مجاؿ الدراسة األدبية. كالتماثيؿ

ـ عمى دراسة األسمكب 1875 كاف فكف درجا أكؿ مف أطمؽ مصطمح األسمكبية سنة   
 مرتكزا عمى مقكلة بيفكف الشييرة (5)نزيحات المغكية كالبالغية في الكتابة األدبية.عبر اال

 (6) «األسمكب ىك الرجؿ نفسو.»
 

————————————— 
 .116، صسمكباألسمكبية كاألعبد السالـ مسدم:  -1
 .91ص ،ـ2112،(ط.د)المغرب، ،إفريقيا الشرؽ، مناىج النقد المعاصر :صالح فضؿ -2

 .34ص ، كاألسمكب األسمكبية عبد السالـ مسدم:  -3

 .39ص :األسمكبية مدخؿ نضرم كدراسة تطبيقية، فتح اهلل أحمد سميماف -4

 ،ـ2111، 1ط األردف، اربد، ،عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع، الشعرمالسمات األسمكبية في الخطاب  محمد بف يحي: -5
 .11ص

 .326ص فيصؿ األحمر: معجـ السيميائيات،  -6
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لكف لـ تتضح في ىذه الفترة معالـ األسمكبية كظمت كذلؾ حتى تتبمكر مفيػػـك      
كعممو الرائع الذم  (f.Dessurالمسانيات في القرف العشريف مع فردناف دم سكسيػر)

 ."محاضرات في المسانيات العامة"يكشػؼ في كتابو القيػـ  
ككاف شارؿ بالي الشرؼ الكبير في نشر ىذا المؤلؼ النفيس بعد مكتو بثالثة سنكات،   

لعممية أىدافيا بعد أف شرب فكر أستاذه ،ابتكر األسمكبية التعبيرية التي أسس قكاعدىا ا
أصدره سنة "محاكالت في األسمكبيات الفرنسية"عنكانو األكؿ في كتابيف قيميف:

 ( 1)".1915نشره سنة "جمؿ في األسمكبياتالم"كالثاني عنكانو ،ـ1912
كبيذا يمكننا القكؿ أف المسانيات دكر كبير كالدة األسمكبية التي تعني دراسة النص مف    

 (1)منو كؿ دراسة أسمكبية.الذم تنطمؽ منطمؽ لغكم. فالمغة ىي مدخؿ أك المنطمؽ 

لتعبير المغكم مف ناحية تدرس كقائع ا"بقكلو: (chare bally)كيعرفيا شارؿ بالي  
كما تدرس فعؿ  ،أم أنيا تدرس الكقائع لمحساسية المعبر عنيا لغكيا الكجدانية؛مضامينيا 

 (3) ".الكقائع المغكية عمى الحساسية
فاألسمكبية عند شارؿ بالي تقـك عمى تحديد ما في المغة مف أساليب تعبيرية تبرز     

كىك إلى ىذا يبحث في  االجتماعيةجمالية كالنفسية ك ال المفارقات العاطفية كال إرادية ك
 ال في شيء آخر. في المغة الظكاىر المغكية

فانطمؽ في تعريفو لألسمكبية مف منطمؽ الشعرية ( r.jakobson) فجاكبسك أما    
ال كعف سائر الكالـ الفني عف بقية المستكيات الخطاب أك   بو إنيا بحث عما يتميز«يقكؿ:

 (4) »اإلنسانية ثانياأصناؼ الفنكف 
 

————————————— 
 .326ص ،معجـ السميائيات فيصؿ األحمر: -1

 ،(ت.د)، (ط.د)، الجزائر ،عنابة، منشكرات جامعة باجي مختار ،كتحميؿ الخطاب  األسمكبيات رابح بكحكش: -2
 .14-13ص

 .11ص ،1ط ألردف،ار الكندم لمنشر كالتكزيع ،اربد،د ة: األسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا،مكسى سامح ربايع -3
 .157ص ،ـ 1،2116ط الجزائر، ،مكتبة قسنطينة، محاضرات في مناىج النقد المعاصر :تاكريرتبشير  -4
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فاألسمكبية عند جاكبسكف تقتصر عمى الخطاب األدبي ال الخطاب العادم، كىذا ما        
دراسة ، ىي عمـ بدراسة اآلثار األدبية «حيث يقكؿ: بنى عميو ريفاتير تعريفو لألسمكبية.

كىي تنطمؽ مف لبحث عف أسس القارة لعمـ األسمكب،  مكضكعية كىي لذلؾ تعني با
أم ؛(1)«ر مع السياؽ المضمكني تحاكرا خاصاعتبار األثر األدبي بنية ألسنية تتحاك 

 .دراسة الخطاب األدبي بعيدا عف الظركؼ كالعكامؿ كالمؤثرات التي تحيط بو

أكؿ مف نقؿ -عبد السالـ مسدم  يةتطرقكا إلى تعريؼ األسمكب كمف النقاد العرب المذيف  
الذم صدره  "األسمكب كاألسمكبية"مصطمح األسمكبية إلى الكسط العربي بكتابو

يي ف ،(1)»كتأتي األسمكبية لتتبع بصمات الشحف في الخطاب عامة «يقكؿ: -ـ1977سنة
 كتقؼ نفسيا عمى استقصاء الكثافة بالجانب العاطفي في ظاىرة المغكية إذف تعنى

 الشعكرية التي يشحف بيا المتكمـ خطابو في استعمالو النكعي.
تعني الكصكؿ إلى كصؼ كتقييـ عممي محدد لجماليات «حمد دركيش إلى أنيا كيذىب أ  

كبية عنده ال فاألسم (3) «. التعبير في مجاؿ الدراسات األدبية كالمغكية عمى نحك خاص
لنصكص األدبية الفنية ف اىتماميا األكؿ ىك اإ إذ مالي لمنصكص؛تنفصؿ عف التناكؿ الج

 جمالي.ذات طابع ال
دراسة : أكليا كعميو فميما تعددت تعريفات األسمكبية فإنيا تتفؽ في نقطتيف ىامتيف  

المغة مدخال ليا في دراسة كثانييا تتخذ مف  أم الكالـ،"سكسير"الكجو الثاني مف ثنائية 
 النص األدبي.

 (4)كمف ىنا فاألسمكبية تعني دراسة الخطاب األدبي مف منطمؽ لغكم.  

 
——————————————— 

فرحات بدرم الحربي، األسمكبية في النقد العربي الحديث، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كلمنشر ك التكزيع ،  -1
 .  15،صـ 1،2113بيركت ،لبناف ،ط

 .41، صكاألسمكب السالـ مسدم: األسمكبيةعبد  -2

  .9ص ـ،2111، 1عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف، ط مسعكد بكدكخة:  األسمكبية كخصائص المغة الشعرية، -3

    .13محمد بف يحي : السمات األسمكبية في الخطاب الشعرم،ص -4
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 اتجاىات األسلوبية -3
اتجاىاتيا كالمتمثمة  الكاسع كالمتشعب باألسمكبية أدل إلى تنكيع حقكليا ك إف اىتماـ   

                فيما يمي:
-bally (chare)س ىذا االتجاه المساني شارؿ باليأس  :األسلوبية التعبيرية-1.3  

ر عف ال تعب-أم المغة–كانتيى إلى أنيا  كالمخاطب، الذم درس المغة مف جية المخاطب
رة المعبر عنيا بكسائؿ لغكية ال تصير ػإال مف خالؿ مكقؼ كجداني ؛أم أف الفكالفكر 

 (1).جدانية كاألمؿ كالترجي كالنيي...ا بمسالؾ ك ػكالما إال عبر مركرى
كيعبر فييا باألبنية المغكية ف نطاؽ المغة كال تتعدل كقائعيا ،فيي بذلؾ ال تخرج ع"

  ".حتاككظائفيا اعتمادا كصفيا ب
الكامنة في الكالـ أك المشار  "المغكية"دؼ إلى دراسة القيـ التعبيرية ة التعبير تيأسمكبي  

كىي تختمؼ عف الدرس البالغي القديـ في ككنيا التقؼ عف األنماط التقميدية  فيو،
كتقؼ عمى نحك خاص أماـ إلى الكالـ في مقكلة الالمتناىية، بؿ تمتد  المتعارؼ عمييا؛

   حتكل الكجداني )المضمكف العاطفي(،العالقة القائمة بيف المالكالـ المنطكؽ لنالحظ 
 (1) "التركيب الذم جاء عميو الكالـ.ك 
 عتناء بالمؤلؼ الذم ىك منشئ النص،إف اىتماـ بالي بالمحتكل العاطفي صرفو عف اال  

فكانت دراسة  مى المغة صرفو عمى المغة األدبية،كما أف تركيزه ع كعف الجكانب الجمالية،
  جمالية في النص األدبي.سة لغكية بعيدة عف إدراؾ القيـ السمكبية درااأل

تأثيرا في تاريخ  أقكل أنكاع األسمكبيةتعد األسمكبية األدبية  :األسلوبية األدبية1.3
الذم  (lèospitzer) ا االتجاه العالـ ليكشبتزركيمثؿ ىذ (3)،التعبير في القرف العشريف

إياه إلى نظرية متكاممة في النقد المغكم أك األسمكبية األدبية التي ا االتجاه محكال نمى ىذ
دراسة الخطاب األدبي ال مف ناحية النظاـ المغكم فقط بؿ تركز كتبحث في حالة   تعني ن

———————————— 
 .32ص، األسمكبيات كتحميؿ الخطاب رابح بكحكش: -1

 .179ص ت في مناىج النقد المعاصر،: محاضراتاكريريتبشير  -2
،كفر  ماف لمنشر كالتكزيع:البنية المغكية في النص الشعرم ، دار العمـ ك اإلي محمد الدسكقي -3 

 .2ص،ـ1،2118طالشيخ،
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قائؿ أك كاتب ىذا الخطاب األدبي كليذا فيي تسعى إلى أف تقيـ عالقة  ىك الذماألديب 
 (1).بيف النص األدبي كتربطو بحالة مبدعة النفسية

عكس األسمكبية ة األدبية تعتمد عمى النص المفتكح ىنا أف األسمكبيكيمكننا القكؿ  
 البنيكية التي تكرس انغالؽ النص.

 كيمكف تمخيص أسس األسمكبية األدبية في نقاط خمس:
 مف  النص ذاتو. ةكجكب انطالؽ الدراسة  األسمكبي -

 معالجة النص تكشؼ عف شخصية مؤلفو. -

 مو.ضركرة التعاطؼ مع النص لمدخكؿ إلى عال -

 حد مالمح المغة في النص األدبي.امة التحميؿ األسمكبي عمى تحميؿ أإق -

طريقة خاصة في أكىي مكبي فردم السمة األسمكبية المميزة تككف عبارة عف تفريغ أس -
 (1)زاح عف الكالـ العادم.الكالـ تن

 " ديرك "مشيكريف أمثا ؿ   ابدبية لكت  بتزر ىذا المنيج عمى أعماؿ أكقد طبؽ ليكش   
إلى نتائج عجيبة كانت مف  نتيىكا ،فحمؿ أساليبيـ "بركست "ك"باريكس"ك  "كمكديؿ"ك

 األسمكبيات"باسـ كجعمتيا مدرسة حقيقية أثارتمؿ التي رفعت األسمكبية األدبية ،العكا
كانكا أصحاب فضؿ عمى ىذا ك  . كمف بيف المكجييف إلى ىذه المدرسة."الجديدة
 (3)."ىاتزفمد"ك"سبكبرم"ككذلؾ "نسكأ امادك "ك "لسنكأ دماسك"االتجاه

ك  ،االنتقاداتلكف رغـ الدرجة التي كصمت إلييا األسمكبية األدبية إال أنيا لـ تمنع مف   
ىماليا مف أخطاء "لمنص يقكؿ جكييؿ تاميف يرجع ذلؾ الىتماميا الكاسع بنفسية المؤلؼ كا 
اف بالبحث فيما يرمي إليو المؤلؼ، األسمكبية األدبية أنيا ذاتية تعمقت في معظـ األحي
عممي  ختصاصكايككف ليا قانكف  فيي لما كانت مغرقة في األبعاد النفسية بدؿ أف

        (4)."صاـر
 

————————————— 
 .181ص :محاضرات في مناىج النقد المعاصر، بشير تاكربريت -1
 .16ص سمات األسمكبية في الخطاب الشعرم،:ال محمد بف يحي -2
 .35ص بكحكش :األسمكبيات كتحميؿ الخطاب،رابح  -3
 .36ص: والمرجع نفس -4
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 البنيكية التي   األسمكبية البنيكية مدا مباشرا مف المسانيات تعد األسلوبية البنيوية:-3.3

                                                                      تعتمد أساسا عمى دراسات دم سكسير كيمثميا كؿ مف ركماف جاكبسكف 
(roman Jakobsonكميشاؿ ريفاتير ) (Michael- Riff terre، )راستيا كتنطمؽ في د

كىي تيتـ ، المغكية بحيث تركز عمى تناسؽ أجزاء النصمف النص بكصفو بنيو مغمقة، 
كبالدالالت  بيف العناصر المغكية  في النص،مؿ في تحميؿ النص األدبي بعالقات التكا

إذ تحاكؿ الكشؼ عف المنابع الحقيقية  (1)ات التي تحققيا تمؾ الكحدات المغكية كااليحاء
نما في عالقة  عتبارىاباليس في المغة  ر األسمكبية،ػلمظاى نظاما مجردا فحسب ؛كا 

 (1) . ا أيضاػػعناصرىا ككظائفي
ف ػػكذلؾ ع ،إلى قكة ضاغطة تتسمط عمى حساسية القارئنيا تتحكؿ أ"كيرل ريفاتير   

 إلييا؛ نتباهاالالمية كمف ثمة حمؿ القارئ عمى طريؽ إبراز بعض عناصر السمسمة الك
بنيات  ىتزازاي كيتجمى ذلؾ ف ،جماليةال كفقد أبعادهبحيث إذا ما غفؿ عنيا نشكة النص 

ذا قاـ ألالنص األدبي؛  ذه البني الناقد أك الدارس بتحميؿ ىف النص قائـ عمى ىذه البني كا 
لكالـ يعبر كاألسمكب يبرز ا كىي التي تسمح بتقرير أف  كجدىا ذات دالالت خاصة 

كذلؾ  ر ينصب عمى البني النصية كعالقتيا يبعضيا؛ػفمحكر العمؿ لدل ريفاتي .يظيرك 
  (3).ؿ النظاـػبيدؼ إبراز القيمة األسمكبية لإلشارة داخ

ػي بكظائؼ المغة تعنك  (r.jakobson)سكفرائدىا ركماف جاكب الوظيفية :األسلوبية -4.3
يا كتحميمية مف خاللرسمو الرسالة االتصاليػػػة جاكبسكف بفقد اشتير  كنظريات التكاصؿ.

بيف المرسؿ)المتكمـ أك المؤلؼ( كالمستقبػػػؿ )السامع أك  لمكظيفة الشعرية في المغة،
 القارئ(.

 ترسـ عمى الشكؿ اآلتي:كىذه الخريطة يمكف أف 
 
 

———————————— 
 .17صسمات األسمكبية في الخطاب الشعرم،محمد بف يحي :ال -1
 .36صاألسمكبيات كتحميؿ الخطاب، بكحكش: رابح -2
 .186-185صت في مناىج النقد األدبي المعاصر،محاضرا بشير تاكريريت: -3
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         المرجع)المحتكل(                   

                                   ↓ 
 

       ←                                      →     
 

  

                                                   ↑ 

 

 شفرة)المغة(ال                                   
اصر سكاء كاف االتصػػاؿ مباشر اتصاؿ بشرل لغكم يحمؿ بالضركرة ىذه العن فكؿ 
 (1).غير مباشرأك 
سكف ركز عمى الكظيفة الشعرية مف حيث ىي كظيفة ح يتبيف لنا أف جاكبكبيذا الطر  

تدرس عممية بأنيا األسمكبية التي «األسمكبية  ريإبالغيو ،كمف ىذه الزاكية عرؼ ريفات
مى إبراز شخصية اإلبالغ مف خالؿ النصكص مع التركيز عمى العناصر التي تساعد ع

كىذا ال يأتي إال بإخضاع جؿ العناصر  كجذب انتباه المتمقي، الكاتب أك المنشئ،
ؼ عف معايير نكعية بيدؼ الكش األسمكبية المكجكدة في النص لمتحميؿ مف غير انتقاء؛

فيك  ريفاتير عمى االستعانة بالمتمقي، المعايير الجديدة تقـك عنػػدكىذه  جديدة لألسمكب،
 (1) «.أيو لفيـ طبيعة األسمكب فيما أصحالمدخؿ األنسب في ر 

الباحث األسمكبي عميو  الرغـ مف تأكيد جاكبسكف عمى الكظيفة الشعرية إال أف لكف عمى  
 جزأ.ككؿ ال يت متماسكة،"بنية"أف يتعامؿ مع النص عمى أساس أنو 

أم نفيميا ككؿ بحيث نحدد  يجب أف نقرأ قصيدة كما نشاىد لكحة؛« سكف:يقكؿ جاكب  
 (3)».جيدا عالقات عنصر باألخر

 
 

———————————— 
 .187ص ت في مناىج النقد األدبي المعاصر،محاضرا بشير تاكريريت: -1
 .156صالحديث مف المحاكاة إلى التفكيؾ، النقد األدبي إبراىيـ محمكد خميؿ: -2
 .19-18صسمكبية في الخطاب الشعرم،السمات األ محمد بف يحي: -3

    

 

         المستقبلالرسالة        المرسل         
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دكف  عمى الن ص فقطتركيزىا نصب مف األسمكبية البنيكية كالكظيفة ي كنمخص أف كال   
 . التي تحيط بو كالظركؼالمجكء إلى العكامؿ 

في النصكص  يفكنكلكجكالتـ بالجانب الصكتي التي تي كىي األسلوبية الصوتية:- 5.3
شارحا  الصكرة؛ كتحقيؽصكتي لتجسيد الخياؿ الجميمة حيث يساعد في كشؼ التكظيؼ ال

السياؽ الصكتي  كمستكلأبعاد التكرار كالتقابؿ كالتكازم في مستكل األصكات المفردة 
 نكلكجيا.فال معتمدا عمى مصطمحات كؿ مف عمـ األصكات ك (1).تتابعا كتطريزا

كعميو فإف أم تحميؿ  فكرة أف مادة األدب ىي األصكات كاأللفاظ؛كىي تنطمؽ أساسا مف 
ميؿ القالب الصػكتي أم عف طريػؽ تح كع لألدب ال يتحقؽ إال مف خالليا؛جمالي مشر 
  (1).األدبيليذا العمػؿ 

كطريقة تأثيرىا تمؾ المكاطف  تية تسعى إلى دراسة مكاطف الجماؿ،فاألسمكبية الصك   
عد ذلؾ ثـ تقـك ب عماؿ األدبية مف كجية نظر صكتية،اء كتمثيؿ األالمكجكدة في إنتاج كأد

 (3).كصفيا كتصنيفيابرصدىا ك 
س أمرا عفكيا ك إنما أمر كمف ىنا فإف ارتكاز الكاتب عمى أصكات دكف أخرل لي  

يحاءات كالشدة ك الرخكة. ،مقصكد  لما تحكيو األصكات مف دالالت كا 
 

كمعدؿ تكاترىا كتكرارىا في  بتتبع السمات األسمكبيةتيتـ  اإلحصائية : األسلوبية-3.6
 (5).الكشؼ عف خصائص األسمكبية الحائزة في النص األدبي بيدؼ ،(4)النص

 
 
 
 ————————————— 
     ، ـ 2112دط، ، مصر ،القاىرة ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع،األسمكبية الصكتية  محمد الصالح الضالع: -1

 .23ص
 .23ص،السمات األسمكبية في الخطاب الشعرم يحي:محمد بف  -2
 .18صلصالح الضالع: األسمكبية الصكتية،محمد ا-3
 .156إبراىيـ محمكد خميؿ :النقد األدبي مف المحاكاة إلى التفكيؾ،ص -4
 .45ـ ،ص3،2112سعد عبد العزيز مصمكح : في النص األدبي دراسة أسمكبية إحصائية ،عالـ الكتب، القاىرة،ط -5
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، الذاتيةكسيمة تجنب الباحث مف الكقكع في  كيرل أصحاب ىذا االتجاه أف اإلحصاء     
القياس "(الذم جاء بمصطمح zembكمف الذيف اقترحكا نماذج لإلحصاء األسمكبي زمب )

ككضع متكسط  كممة،ال صاء كممات النص كتصنيفيا حسب نكعكيقـك عمى إح"األسمكبي
  (1)ض.بعأشكاؿ كنماذج يمكف مقارنة بعضيا ب كىكذا تنتج شكؿ نجمة.تمؾ الكممات في 

خصائص األسمكب في كىك عالـ شغؿ بدراسة ( A.BUSEMANاعتمد بكزيماف ) كقد  
في اإلحصاء معادلة التعبير  1925كنشر دراسة في المكضكع عاـ  األدب األلماني،

ما يزة شيء ما أك كىك يعني صفة مم،"quatitive"كالتعبير بالكصؼ  "Active"بالحدث
، كبعدىا يتـ احتساب عدد التراكيب التي تنتمي إلى النكع األكؿ تصنؼ ىذا الشيء،
كيعطينا حاصؿ القسمة قيمة عددية  راكيب المنتمية إلى النكع الثاني،كاحتساب عدد الت

  كعة األكلى مف المجمكعة الثانية تزيد أك تنقص تبعا لزيادة أك نقص عدد كممات المجم
مة العددية لمداللة عمى أدبية األسمكب أك لمتفريؽ بيف أسمكب كاتب ك كقد تستخدـ ىذه القي

 (1).كاتب
، كمف ىنا فإف غاية األسمكبية ليست الحصكؿ عمى أرقاـ مطمقة عارية مف الداللة   

 (3)القادرة عمى إنتاج مقارنات دالة.ؿ إلى األرقاـ كالبيانات النسبية كلكنيا الكصك 
 
تفؽ أغمبيا في نقطة ، كىي اتخاىا لكف رغـ االختالؼ بيف ىذه األسمكبيات إال  أن يا ت   

 مف الم غة مدخال لدراستو.
 كأحب أف أشير كذلؾ إلى أف ىذه األسمكبيات قد تجتمع في دراسة أسمكبية كاحد 
 
 
 
 

—————————————————— 
 . 21محمد بف يحي :السمات األسمكبية في الخطاب الشعرم،ص -1
 .157صقد األدبي مف محاكاة إلى التفكيؾ،:الن إبراىيـ محمكد خميؿ -2
   .46صاألدبي دراسة األسمكبية إحصائية، ي النص: ف سعد عبد العزيز مصمكح -3
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 عالقة األسلوبية بالعلوم األخرى:-4    
 عالقة األسلوبية باللسانيات: -1.4  
بيف الدارسيف في أف عالقة األسمكبية بالمسانيات ىي عالقة نشأة كجكد حيث  خالؼال    
ىا خصكصا عمى يد مؤسسيا دم  كتطكر  ظيكر األسمكبية بنشأة الدراسات المسانية رتبطا

 :اتجاىيفىذه العالقة كنرصد في ىذا الصدد كقد تباينت كجيات النظر في طبيعة سكسير
 األول: االتجاه  
أف البحث األسمكبي ينبغي أف يككف فرعا مف عمـ المغة  االتجاهيرل أصحاب ىذا   

األسمكبية إلى عيادة المسانيات كيتأكد  انتماءكىك رأم يعبر صراحة عمى  (1))المسانيات(
مف  انطالقاات التي سعت إلى صياغة مفيـك األسمكبية في كثير مف المقارب االنتماءىذا 

األسمكبية كصؼ لمنص حسب طرائؽ «فدكالس يقرر أف المسانيات،اعتبارىا فرعا مف 
كأما ميشػاؿ أريفي فيؤكد عمى طبيعة المسانية لألسمكبية بقكلو ، (1)"مستقاة مف المسانيات

إف «كيبرز ىذا الرأم ركماف جاكيسكف (3)»إف األسمكبية نعرؼ بأنيا منيج لسػاني"
 (4) ».األسمكبية فف مف أفناف شجرة المسانيات

يا مكاصفة لمخطاب األدبي بحسب المقاربات المفيكمية لألسمكبية تجمع عمى أن  ف أ  
األسمكبية إلى حقؿ المعرفة  انتماءأدكات مستقاة مف المسانيات كفي ذلؾ إشارة عمى 

  المسانية كأنيا فرع مف فركع شجرة المسانيات.
تى بالمعرفة المسانية حيجب أف يتسمح األسمكبي لدل أصحاب ىذا االتجاه  إف المحمؿ  

 ثقة كاقتدار.يتمكف مف كلكج عالـ النص في 
 

———————————— 
 .48ص سمكبية مدخؿ نضرم كدراسة تطبيقية،:األ فتح اهلل أحمد سيمماف -1
 .48صمسدم :األسمكبية كاألسمكب ، السالـعبد -2
  .48ص: لمرجع نفسوا -3
  .47ص: لمرجع نفسوا -4
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 األسمكبية عف المسانيات. استقالؿ *اإلتجاه الثاني:  
)المسانيات(  أف األسمكبية ليست مجرد فرع مف عمـ المغة االتجاهكيعمف أنصار ىذا   

 (1) .فحص نفس الظاىرة مف كجية نظر خاصةلكنيا نظاـ مكاز ي

كثيرا مف جيكدىا فإف ذلؾ  استثمرت ك مف المسانيات، استفادتفإذا كانت األسمكبية قد  
؛إذ نمحظ بيف  فاألسمكبية كجكدىا المستقؿ منيجا كغاية،استقالليتيا  يعيبيا كال يفقدىا ال

أف عمـ األسمكب ال يحفؿ بالعناصر المغكية في «األسمكبية كالمسانيات فركؽ جكىرية حيث
نما بقكتيا التعبيرية كبيذا المعنى فإف عمـ األسم ينقسـ إلى نفس كب يمكف أف ػذاتيا كا 

كلك تقبمنا الرأم القائؿ بحصر مستكيات التحميؿ المغكم في ثالثة  المغة، مستكيات عمـ
بكسع التحميؿ األسمكبي أف يتدرج عمى نفس  كالنحكم ألصبحالصكتي كالمعجمي  ىي:

عندئذ نبدأ مف عمـ األسمكب الصكتي الذم يبحث في كظيفة المحاكاة الصكتية  النمط.
ة لمكممات في المغة معينة...ثـ يأتي عمـ أسمكب كمف الظكاىر مف الكجية التعبيري ،كغيرىا

 (1).»الجمؿ ليختبر القيـ التعبيرية لتراكيب

جزئو األكؿ الفركؽ بيف ب "األسمكبية كتحميؿ الخطاب"كيمخص نكر الديف السد في كتابو  
 :(3)المالحظات التاليةالمسانيات كاألسمكبية في 

 
ت                     اللسانيا               األسلـوبية 
                تعني باإلنتاج الكمي لمكالـ                    تعني أساسا بالجممة

 تعني بالتنظير لمغة كشكؿ مف أشكاؿ
                       الحدكد المفترضة

                تتجو إلى الحدث فعال.

تعني بالمغة مف حيث ىي مدرؾ مجرد 
ا.                         تمثمو قكانيني  

تعني بالمغة مف حيث األثر الذم تتركو 
         في نفس المتمقي كأداء مباشر.

 
———————————— 

 .51ص سمكبية مدخؿ نضرم كدراسة تطبيقية،ألا فتح اهلل أحمد سميماف: -1
جراءاتو، ضؿ:صالح ف -2  .159ص عمـ األسمكب مبادئو كا 
 .47،صـ 2111،الجزائر، دار ىكمةب)دراسة في النقد العربي الحديث(، الخطا األسمكبية كتحميؿ نكر الديف السد: -3
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 كبية عمى أفبيف المسانيات كاألسم تقامف الجدكؿ أعاله الذم يبيف الفرك يتضح    
فالمسانيات تنطمؽ في عممية  التبايف في النتائج، أفغير  رؾ بيف الطرفيف ىك المغة،المشت

نو مجمكعة مف الجمؿ بذلؾ تتعامؿ مع النص عمى أ فيي مة،الكصؼ كالتحميؿ مف الجم
 نو كؿ متكامؿ.تتعامؿ مع النص عمى أ بينما األسمكبية

كما تتجو األسمػكبية إلى المغة مف حيث قكتيا التعبيػرية كلذلؾ تتجمى كظيفتيا في    
البحث عف السمات البارزة في الخطاب األدبي كالتي يمكنيا أف تترؾ أثرا في نفس 

في حيف أف المسانيات تعني بالمغة مف حيث ىي عناصر في  ،مف خالؿ المغة المتمقي
 ذاتيا تمثميا قكانينيا.

مف خالؿ الخطاب المغكم في في تعامميا مع المغة كمحدث فعال،  األسمكبيةتنطمؽ   
تعامؿ المسانيات مع المغة كشكؿ مف أشكاؿ الحدكث المفترضة صكرتو المنتجة في حيف ت

 في المنطؽ يؤدم إلى تبايف في الغاية.كىذا التبايف 
 االنفصاؿكال يعني ، االرتباطال يعني فؾ  الؿ األسمكبية كما ترسخ فيما بعد،ستقا«إف  

 لمدراسيفال يمكف  ،غائيا  كاستقالالمنيجيا  انفصاالبؿ يعني بالدرجة األكلى  التاـ؛
يتجاىؿ نتائج  أفتاريخية كما ال يمكنو  أـيتجاىؿ المناىج المسانية كصفية   أف األسمكبي

تتقاطع مع جانب مف جكانب دراسة  أف؛ألنو البد  الميدانية أكالبحكث المسانية النظرية 
 (1) ».النصية

قد جرت العادة بيف الدارسيف عمى "كخالصة القكؿ في عالقة األسمكبية بالمسانيات أنو  
فقد نظر خاصة  األسمكبية فرعا مف المسانيات كلكف بما أنو يعتمد عمى كجية اعتبار

 (1) ".عمما مساكقا لعمـ المغة اعتبارهيككف مف المنطؽ 
 
 
 

———————————— 
 .48ص ألسمكبية الرؤية كالتطبيؽ، :ا لعدكسيكسؼ أبك ا -1
 .96ص ـ،1989،  3أصدقاء الكتاب ، القاىرة ، ط االبحث األسمكبي، اتجاىات كرم عباد:ش -2
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 عالقة األسلوبية بالبالغة: -1.4
 -األسمكبية  –فيي األسمكبية كالبالغة عالقة كطيدة،  ار جيرك أف العالقة بيفبي يرل    
إنيا عمـ التعبير كنقد ، ذات شكؿ مضاعؼ، كىي بالغة حديثة، كريثة البالغة».

التي  ؽإف المزا ل«كيسانده الرأم محمد عبد المطمػب حيث يقكؿ: (1)».األساليب الفردية
 (1).»كقعت فييا البالغة أتػاح لألسمكبية أف تككف الكريث الشرعي ليا

، عالقة تنافر كتبايف –األسمكبية كالبالغة  –يرل العالقة بينيما ، ا عبد السالـ مسدمأم    
 إذا أتاح لألسمكبية كاأللسنية أف تتكاجد"فيقكؿ:،"األسمكب كاألسمكبية"كيبرز ذلؾ بكتابو

ال تيف .متضاد فتمثالف شخصيتيف متنافرتيف فإف األسمكبية كالبالغة كعنصريف فكرييف.
 (3) ".يستقيـ ليا كجكد في تفكير أصكلي كاحد

ف األسمكبية كعمـ ألسني حديث ال يمكف أف تككف بديال عف البالغة ال كيمكف القكؿ أ  
رغـ أنيا تطيع أف تقـك مقاـ البالغة كحدىا، كاألسمكبية ال تس، اعني االستغناءيمكف 

كانت البالغة كحدىا تعني بيا التي ، تستطيع أف تنزؿ إلى خصكصيات التعبير األدبي
 (4)في التركيب كالداللة عمى السكاء.

بكتابو السمات األسمكبية في "األسمكبية كالبالغة"كيمخص محمد بف يحي الفرؽ بيف  
 (5)الشعرم في المالحظات اآلتية:الخطاب 

 
 ةـاألسلوبي ةـالبالغ

 تتعامؿ مع النص بعد أف يكلد.-1 مكجكد قبؿ النص-1
 أكال تنطمؽ مف قكانيف سابقة -2 تنطمؽ مف فكانيف سابقة-2

 جاىزة)كصفية(. تافتراضا
———————————— 

 .9ص ،ـ2،1994ط حمب، مركز اإلنماء الحضارم،، رجمة منذر عياشيت األسمكبية، : كجير ار بي -1

 .259صـ، 1994،  1دار نكبار ، القاىرة ، ط ،البالغة كاألسمكبية محمد عبد المطمب: -2

 .62ص ،االسمكبية كاألسمكب عبدالسالـ مسدم: -3

 .62ص ،األسمكبية الرؤية كالتطبيؽ يكسؼ أبك العدكس: -4

 .25ص ،لسمات األسمكبية في الخطاب الشعرما محمد بف يحي: -5

 .115ص ،األسمكبية كاألسمكب عبد السالـ مسدم: -6
 



 الفصل األول:                                                                    مفاهيم أولى

 

24 
 

ىدفيا تقكيمي قبؿ إيداع  النص، -3
 كتقيمي بعد إبداعو.

 ال تحكـ عمى العمؿ األدبي بالجكدة ك-3
                                  ءةالردا

إال جانبا مف  المتمقي ال يشكؿ-4
 جكانب مقتضى الحاؿ.

المتمقي يبحث الحياة في النص -4 
 كتذكقو.األدبي يتمقو 

معنى تقـك عمى ثنائية األثر األدبي، -5
 فصؿ الشكؿ عف المضمكف

 

تنظر إلى النص عمى أنو كياف لغكم -5
 كمدلكالتو. كاحد بدكالو

 
كلكف  لبالغة في المنيج كاليدؼ كالغاية،فمف الجدكؿ يبرز أف التبايف بيف األسمكبية كا    
حيث تستثمر األسمكبية الكثير مف المباحث عني القطيعة الكاممة بيف العمميف، ي الىذا 

البالغية كلكف برؤية أسمكبية مستفيدة مف أدكات لسانية خصكصا الطابع العممي الكصفي 
عف الدراسة المعيارية الحكمية التي كقعت فييا البالغة القديمة مما أصابيا  ينأالذم 

 بالجمكد كالقصكر في معالجة الظاىرة األدبية.
 لوبية بالنقد األدبي:عالقة األس -3.4
كبذلؾ األدبية في حدكد نسيجيا المغكم،  األسمكبية منيج لغكم يقارب النصكص    

يقتصر عمؿ المحمؿ األسمكبي عمى دراسة البنيات األسمكبية الماثمة في نسيج الخطاب 
 الخطاب األدبي في حدكده المغكية؛ كأما النقد فإنو عممية ال تقتصر عمى دراسة األدبي.

كيمكف أف نرصد في عالقة  دراسة عناصر أخرل مف خارج الخطاب،بؿ يتعدل ذلؾ إلى 
 :اتجاىيفاألسمكبية بالنقد 

 األول: االتجاه* 
كال تتجو إلى لغة النص،  األسمكبية«يرل أف األسمكبية مغايرة لمنقد ذلؾ أف  اتجاهكىك    

تتخطى عممية التحميؿ كما ال إصدار األحكاـ في شأف األدب،  تتجاكزىا فيي تحجـ عف
 كأما النقد فينظر إلى المغة عمى أنيا أحدثر األدبي باالحتكاـ إلى التاريخ، إلى تقييـ األ
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لنقد ففي افي إماطة المثاـ عف رسالة األدب،  كتكمفالعناصر المككنة لألثر األدبي، 
 (1).»كفي األسمكبية ما في النقد إال بعضوبعض ما في األسمكبية كزيادة، 

كليس مف ز عمى العمؿ األدبي مف خالؿ لغتو، ترك"دل ىذا القكؿ أف األسمكبية كمؤ  
كما أنو ليس مف كظيفتيا إصدار األحكاـ في ا أف تتناكؿ أىداؼ األدب كرسالتو، كظيفتي

 (1)."نقدية أخرل اتجاىاتشأف األدب كتقييمو؛ إنما يتسع مجاؿ ذلؾ 
أف تتكقؼ ممارسة أكسع نطاقا مف األسمكبية،  ىك -االتجاهبحسب ىذا  -إف النقد 

كىي محككمة برؤيتيا كأدكاتيا اإلجرائية  ،األسمكبية عف المكاصفة المغكية لمخطاب األدبي
 كأما النقد فانو يتسع إلى دراسة عناصر خارج النص.

 *اإلتجاه الثاني:
فكالىما يمكنو أف  األسمكبية كالنقد،قائـ عمى ضركرة التكامؿ كالتعاكف بيف  اتجاهكىك   

األسمكبي ال يستكفي كؿ فالنقد «مف مجاؿ دراستو استقاىايقيد اآلخر معارؼ كخبرات 
أك مط حتى تتسع لو طاقة الدرس األسمكبي، ية اإلبداعية إال إذا ىشـ أطرافو ممجكانب الع

 (3) ».الدرس األسمكبي فكؽ طاقتو يتسع لمعمؿ األدبي بكؿ جكانبو
 دراستو النص األدبي مف حيث لغتو، كما أف الدارس أف تفيد النقد فيفاألسمكبية يمكنيا   

نفسية كاجتماعية كجمالية بغية  يستفيد مف اتجاىػات نقدية مختمفة،األسمكبي يمكنو أف 
 استكمػاؿ دراسػة األسمكب في مستكيات المغة.

    
 
 
 
 

——————————— 
 .115صاالسمكبية كاألسمكب،  عبد السالـ مسدم: -1
 .115ص لبالغة كاألسمكبية،ا :المطمبمحمد عبد  -2
 .31ص ،ـ 2،1993ط القاىرة، أصدقاء الكتاب لمنشر ك التكزيع، ،األسمكبعمـ مدخؿ إلى  شكرم محمد عباد: -3
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 الشاعر رةــيــــــــــــــــس : المبحث الثاني

الرحمف حمد بف أبي القاسـ بف محمد بف عبد العباس أ :ىك شياب الديف أبكحياتـــو-1
ى 829كلد في مدينة قسنطينة في الثالث مف محـر سنة  (1)القاسي التكنسي بف الخمكؼ،
عثماف بف  عاش في بالط السمطاف الحفصي (1)ـ.1465ة المكافؽ لتشريف الثاني سن

،تكنسي الدار، المغربي  دك بذلؾ فاسي األصؿ قسنطيني المكلفي (3)محمد بتكنس.
مع في تلمف دكاعي الدىشة ك الغرابة أف تج أف«ادم:عنو عبد اهلل حمالمالكي، قاؿ 

فيك فاسي األصؿ ؿ المتعددة المتجانسة في مضمكنيا، الشاعر كؿ ىذه األسباب كاألصك 
تكنسي الدار كالقرار ، مقدسي النشأة ك الثقافة حجازم فمسطينيئرم المكلد، جزا قسنطيني

 (4)».الشيرة األدبية كالكفاة
ككاف أبكه المكرمة حيث مكث فييا أربع سنكات، ده كىك صبي إلى مكة لذىب بو كا   

 ستقراركاى بيت المقدس ليتخذىا دار مقاـ إل نتقؿاثـ لفقو مف شيد لو بالبراعة في عمـك ا
 تصؿكا(5)الكريـ ككتبا جمة في فنكف مختمفة،كأثناء كجكده ببيت المقدس حفظ القرآف 

الشياب "كمنيـخذ عنو الفقو كالمغة كاألصكؿ، فأ"منكير القاسـ الت أبك "بعمماء الشرؽ كمنيـ
كفي سنة  في القراءات كعمـك القرآف، خذ عنيما ركايتوفأ"العز القدسي"ك"بف رسالف

 " بالمعز عبد السالـ البغدادم"جتمعاإلى القاىرة كبيا  فانتقؿتكفي أبكه (1455) ى859
اية في البالد المغربية كبمغ الغ كقفؿ إلىكناؿ منو النحك ك الصرؼ كالمنطؽ ، ،لو فتتممذ

 أنو أحفظ مف كيقكؿ عنو:"أحمد السالكم"فأخذ عنو ىناؾ براعة اإلنشاء كنظـ الشعر،

 

———————————————— 
 ،ـ1991،(ط.د)لييئة العامة لمكتاب، ، ترجمة غريب محمد كآخركف،تاريخ األدب العربي كارؿ برككمماف: -1

 .112ص

  ،ـ 2116،( ط.د)، لجزائرا،  ديكاف المطبكعات الجزائرية، تقديـ عبد الجميؿ، الجزائرمتاريخ األدب  ر:مامحمد الط -2
 .119ص

 .112ص، تاريخ األدب العربي كارؿ برككمماف: -3
 net culture –Alukah.www/http/11/7847/2/عبد الكريـ بمبؿ: ثم ة مف عمماء قسنطينة،   -4

                                                                ـ.11/1/2113،
، ( ط.د)، الجزائر، دار ىكمة، تحقيؽ العربي دحك، ديكاف جني الجنتيف في مدح خير الفرقتيف ابف خمكؼ: -5

 .12، صـ2114
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حفيد فارس "المسعكد بف عثماف"تصؿ ذكره بالمكلى، فشاع خبره، كاإلى قرض الشعر لقيو
 ستكتبو.الحفصي فا

ـ فاجتمع بيا 1472-ى877كحج سنة  كمنيا دخؿ إلى مكة،غير مرة إلى القاىرة  نتقؿا   
كقد  في ضكئو، "السخاكم"كجرت  بينيما محاكرات أدبية ، عمى قكؿ  "باإلماـ السخاكم"

كاألبية، ظاىر  الشاكمة:لقيتو مكدعا لو كىك حسف  كصفو لنا في نفس الكاتب بقكلو
 (1)،بميغ بارع األدب كمتعمؽ بو. العبارةطمؽ  ،ةالنعم
بجكدة الشعر ك الكتابة فكاف يعرؼ بيف "ابف خمكؼ"أما عف حياتو األدبية، فقد اشتير  

لما تميزت بو  ،فيك حقا مف فحكؿ الشعراء كأمراء الكالـ، أدباء عصره بذم الصناعتيف
،          لسالسة كالمتانة،جامعة بيف ا قصائده، فكانت كميا رائعة األسمكب صافية الديباجة

 منيا: (2)كقد كتب بف الخمكؼ قصائده في أغراض مختمفة
 بما في ذلؾ المدائح النبكية. نجاد*المدح كاالست

 *الغزؿ كاالستعطاؼ.
 *الطبيعة ك مظاىرىا.
 *الخمرة كمجالسيا.

 كفمسفة الحياة. المراثي*
 (3)*التكبة كاالعتذارات.

 ليا عنصرا فيما يأتي. شعرية سنفصؿأما عف آثاره ال   
  :ــاتوـــوف-1

 :ىي لكف الشيء المتفؽ فيو لـ يتفؽ بشأنيا، صيتوأف كفاتو عمى الرغـ مف  نذكر      

ففي ىذه السنة أنيى السخاكم كتاب ابف خمكؼ الضكء الالمع كلـ  ،ى898بعد سنة أنيا 
 أم سنة ىالؾ ؛ى  899كقد اقترح فريؽ تاريخ كفاتو ىك سنة  يشير فيو إلى كفاتو.

———————————— 
 .192-191ص ،حمد الطمار: تاريخ األدب الجزائرمم -1
 .192ص المرجع نفسو: -2
الجزائر، الجامعية،  ديكاف المطبكعات، ابف خمكؼ كديكانو)جني الجنتيف في مدح خير الفرقتيف( لعربي دحك: -3

 .43-42ص ، (ت.د) ،(ط.د)
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شاعرنا، كالفريؽ الثاني اقترح سنة السمطاف أبي يحي بالطاعكف ،الذم قد يككف ىمؾ 
ككال الرأييف يفتقراف إلى الدعـ بما ىك  كىك رأم حسف حسني عبد الكىاب ، ، ق911

 كما ىمؾككباء يمكف أف يككف ميمكا لمشاعر عممي معقكؿ عدا االرتكاز عمى الطاعكف 
سنة مف العمؿ التي ترجع كفاتو ذكره بكقمرة  كما نطمئف إليو ىك ما السمطاف نفسو.

 :كالتي أكجزىا في نقاط الثالث ىي ق899
  المختمفة التي لكجدناه يكتب عف األحداث ى 899لك كاف الشاعر قد عاش بعد سنة  -أ

كذلؾ ما ال يكجد في  كاليات كالدكؿ اإلسالمية األخرل،بقية ال ك تكنس كطف إقامتو،ىزت 
 شعر الشاعر. 

خذ ذلؾ مف بصحتيا يككف قد أاجـز  ،ى 899الذم انفرد سنة ؾبرانشفيأف  -ب 
أك أف  تغافؿ عف ذكر المصدر الذم اعتمده،ك  اىتمت بالشاعر،لكثيرة التي ا تالمخطكطا

 نو بسمطاف الطاعكف الجارؼ ىك حكؿ لو ىذا االطمئناف القريب مف العقؿ كالمنطؽ.ظ
أك ترجمت ألعالـ القرف العاشر البف الخمكؼ مما  المصادر التي أرخت لـ تتعرض -ج
 ( 1)عيشو في ىذا القرف. عديب

سنة "بتكنس"كافية لعد سنة كفاتو-عمى األقؿ-األدلة الثالثة التي يطمئف إلييا عقميا ىذه
 (1)".محرز بف خمؼ"(.كدفف ىناؾ بتربة سيدم ـ1494) ق899

 مؤلفاتـو:-3
  السخاكم الذم عدد لنا مؤلفات تأخذ عف ف المصادر كالمراجع كميايبدك أ   

لؾ ذ ك كميا كعمره لـ يتجاكز خمسيف سنة، نو كتبيايبدكا أ كالنثرية التي الشاعر النظمية
ىا عنو في المقاء الذم تـ أخذثبت ىده اآلثار البف الخمكؼ إنما قد ألف السخاكم حيف أ

 نو قد ألؼ كتبا أخرل بعد مدة التي بف الخمكؼ يمكف أ القاىرة كىذا يعني أف بينيما في
 
 

  
———————————— 

 .21-21ص،"جني الجنتيف في مدح خير الفرقتيف"ديكاف الخمكؼ:ابف  -1
 192ص ، تاريخ األدب الجزائرم لطمار:ا محمد -2
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تعرؼ عنيا شيئا؛  كلكف ال ،نشد أشعار غير التي تحدث عنيا أيضا كأ ذكرىا السخاكم
عرؼ مكاطف كال ن ،حصؿ عمييا كميا بعد السخاكم نفسيا لـ ن اآلثار التي ذكرىا ىذه  فأل

المنيكب مف  كجكدىا بالتحديد شأنيا شأف كثير مف المخطكطات تراثنا العربي اإلسالمي
  في فترات الحركب المختمفة.دياره عنكة 

 سخاكم ىي:لكمف أثار الشاعر التي ذكرىا ا
 نظـ المغني. -

 خيص.نظـ التم -

 كشرحيا. "مكاىب البديع في عمـ البديع" البديعية ذات العنكاف -

 عمدة الفرائض. -

 األقكاؿ في صيغ األفعاؿ. جامع -

 تحرير الميزاف لتصحيح األكزاف. -

 شعر. -

ضافة إلى ىذا  كا 
أما الثاني  ،ـ 1976فاألكؿ حققو الدكتكر ىشاـ بكقمرة سنة  جزأيفمشاعر ديكاف مف ف 

ك عنكنو النساخ  فحققو العربي دحك الذم عنكنو "بجني الجنتيف في مدح خير الفرقتيف"
 لمشاعر بديكاف اإلسالـ.كالعامة كبعض المترجميف 

 الجزء األكؿ مف الديكاف عمى أبكاب مختمفة: احتكل
 :تضمف ىذا الباب عمى باب المدح 

 مدائح نبكية. -

 مدح السمطاف الحفصي أبي عمرك عثماف. -

 مدح كلي العيد المسعكد بف السمطاف عثماف. -

 مدح السمطاف بف يحي زكريا الحفصي. -

 باب الرثاء :كفيو 

 محمد في قصيدتيف فقط. ابنورثا  -
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 :باب الغزؿ 

 في الديكاف. مكقكنةكقد شغؿ ىذا الباب حكالي سبع كثمانيف كرقة 
 .باب الخمر 

 .باب الكصؼ 

 (1). كفي النياية أغراض متفرقة  
 "برليف" ك كما أف الشاعر ديكاف مخطكط مرتب عمى الحركؼ اليجاء بمكتبة "باريس" 
 (1مكتبة "برليف"كلو مكشح مستقبؿ في " لندف "ك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
——————————— 

 .25ص ني الجنتيف في مدح خير الفرقتيف"،ديكاف "ج ابف الخمكؼ: -1
 192مد الطمار: تاريخ األدب الجزائرم،مح -2

 
  



 

 

 

 بالّنص الشعرياألسلوبي حليل تمستويات ال :يـــانــــل الثــــالفص
 المستوى الصوتيأّوال. 

 القصيدةفي داللة األصوات  .1
 وجمالياته:اإليقاع  .2

 اإليقاع الخارجي 1.2

 اإليقاع الداخلي 2.2        

 ثانيا. المستوى الصرفي

 أبنية األسماء .1
      أبنية األفعال .2

    المستوى التركيبي .ثالثا

 الجملة االسمية -1

 الجملة الفعلية -2

 رابعا. المستوى الداللي

 .الحقول الداللية1

 .الصورة الشعرية2
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 : المستوى الصوتي.أّوال 
 داللة األصكات: -1

الشعرم، كقد التفت م يتركب منو الّنص ذصكت األكؿ في اإليقاع المتحرؾ اليعد ال    
تجعؿ الّنص يحفؿ  ا العنصر مف خالؿ كحدات صكتية  معينة ،ذالشعراء إلى ى

كتتمثؿ أىمّية الدراسة الصكتية لمنصكص الّمغكّية بعامة في ككنيا  باإليقاعات المنكعة ،
كلى بمثابة العتبة أك البنّية األ» ؛أم دراسة المعنى .فالصكتتساعد عمى الدراسة الداللية 

لمّنص. كمف خاللو تتشكؿ ضفيرة الكممات لتخرج في األخير نسيجا إبداعيا رائعا يتمثؿ 
فالصكت الّمغكم يعد أحد أىـ الّدعائـ  في تأدية (1)«في تراصؼ الجمؿ المككنة لمصكر. 

 المعاني، كأصبح لكّؿ رمز صكتي كظيفة في الكممة.

كدراسة األصكات في التائّية الصغرل "البف الخمكؼ القسنطيني "دراسة في خصائصيا   
 الّنظر في طبيعتياك  الصكتية ،كما ليا مف أثر في بناء القصيدة كبياف معانييا كداللتيا ،

ساؤؿ عف نسب كركد بعض األصكات لؾ بالتبيعة األصكات مف حيث االستعماؿ كذط
لؾ كتكضيحو ال بّد مف كإلبراز مدل تأثير ذ أك القصائد ، تكرارىا كترديدىا في األبياتأك 

 الّتكقؼ قميال عند مصطمحي "عمـ األصكات "ك" األصكات".
الّمغكم مف حيث المخارج عمـ يبحث فيو عف أحكاـ بنّية الصكت »عمـ األصكات:    

 (2)«الصكتية ،  كالصفات األصمية ، كالصفات العارضة .

الدراسات بكىي ما يطمؽ عمييا  ا األصكات فيي الكحدة الصغرل في بناء الّمغة ،أمّ    
 phoneme (3)الّمغكّية الحديثة بالفكنيـ "

قديمة ، فالعرب قد  كر أّف العالقة بيف األصكات ك المعاني مسألة لغكيةالجدير بالذك    
 الّمغة العربّية مف   تتخذكعميو (4).عالقة بيف معاني الكممات ككقع أصكاتياى كجكد فطنك إل

———————————— 
 (دجاأنمك االستنجادم في الشعر الجزائرم )الشعر المقاـك لالحتالؿ االسباني لكىراف فاطمة دخية: بنية الخطاب  -1
 .69ص ـ،2007-ـ2006/   1428 -ق1427جامعة بسكرة ، كرة ماجستير ،قسـ األدب العربي ،مذ

 .9ص ،2002،(ط .د )دار غريب ، القاىرة ، صبرم متكلي :عمـ الصرؼ "أصكؿ البناء كقكانيف التحميؿ "، -2

 9ص المرجع نفسو:-3

 .34ص ـ،2007،(ط .د)محمد فتكح أحمد: الحداثة الشعرّية ""األصكؿ كالتجميات "، دار غريب ،القاىرة، مصر ،  -4
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 ف مكقؼ ما أك حالة شعكرية معينة لمتعبير عتكرار األصكات كسيمة بالغية  

ا ارتكزت دراستنا فمذ، ي الكقكؼ عند الظاىرة البارزة كبما أّف الدراسة األسمكبية تستدع  
 عمى األصكات المجيكرة كالميمكسة.

كقصد الكقكؼ عمى أسرار تمؾ الحركؼ كاف لزاما عمينا تطبيؽ المنيج اإلحصائي لما   
كمّية حّتى ال نقتؿ ركح  ؼ لكننا لف نركز عميو ك فيو مف تحديد كمي لعدد تكاتر الحر 

عر كؼ الناصعة التي تحمؿ معيا فمسفة الشار الّنص الشعرم أك نطفئ كميض تمؾ الح
ه لمذككرة سالفا نتطرؽ إلى تعريؼ ىذدراسة  األصكات ا كرؤيتو الككنية ،كقبؿ الكلكج في

 األصكات.

ىي التي ترتعش معيا األكتار الصكتية الصكتية عند النطؽ بيا »األصكات المجيكرة: - 
ك األصكات المجيكرة بحسب تحسيف عبد الّرضا الكّزاف (1) «صكت قكيا مسمكعا.فيككف ال

 (2)د، ز، ظ، د، ـ، ك( ىي )ء، ا ،ع، غ ، ؽ، ج، م، ض، ؿ، ف، ر، ط،

 (3)م عص جد طمب ."كيجمعيا  قكلؾ "عظـ كزف قارئ ذ

كىي ال يسمع ليا ،لكتراف الصكتياف افيي التي ال تيتز معيا »أّما األصكات الميمكسة -
كيجمعيا (5)خ، ؾ، ش، س، ت، ص، ث، ص،ؽ(،كىي)ق، ح، (4) «رنيف حيف النطؽ بو

 (6)قكلؾ "فحثو شخص سكت."

لقصيدة في االكارد ألصكات المجيكرة كالميمكسة حصائية  ليامنا بعممية إكمف خالؿ ق   
 :ظيرت لنا النتائج اآلتية

——————————— 
 .261، 1،2010طعّماف، األردف،  إبراىيـ السامرائي: األصكات العربية ،دار الجميس ،عماف األردف ، -1
 .156-155ـ، ص2011، 1األردف ،ط تحسيف عبد الرضا الكزاف :الصكت كالمعنى ،دار دجمة ،عماف ، -2
، 1اف ، األردف ،طفيد خميؿ زايد : الحركؼ معانييا مخارجيا كأصكاتيا في لغتنا العربية ، دار الدناجرية ، عمّ  - 3

 .56ـ، ص2008
 .22ص ـ،1999، 4مكتبة أنجمك ، مصر، طإبراىيـ أنيس :األصكات الّمغكية ، -4
 .22كالمعنى ، صضا الكّزاف: الصكت تحسيف عبد الرّ  -5
 .56فيد خميؿ زايد: الحركؼ معانييا مخارجيا كأصكاتيا، ص -6
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 عدد تواترها في  المجيكرةكات ألصا
 القصيدة

 نسبة توارها في
 القصيدة

 فــاألل
 ػالـال
 ميـالػػ
 ػّنكفالػ
 ػّراءالػػ
 يمزةالػ
 كاكالػػػ
 ػاءالبػػ
 ػػػػداؿال
 ػػػعيفال

 اءاليػػػػ
 ػيػـػالج
 ػضادالػػػ
 ػيفالغػػػ
 ػزامالػػػػ
 اؿػذالػػػػ
 دظاالػػػ

     569       
     258 
     217 
     186 
     161 
     158 
     129 
     127 
     112 
     101 
     100 
     64 
     36 
     23 
     19 

 19      
     8 

      23 .25% 
      12.63% 

      9.62% 
      8.03 % 

      7.13% 
      7.00% 
      5.72% 
      5.63% 
      4.96% 
      4.47% 
      4.43% 
      2.83% 
      1.59% 
      1.01% 
      0.84% 
      0.84% 
      0.35% 
      

 

 ورةــــهجــوات المـــدول األصــــج                
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 ـوســــةمـدول األصـوات المـهــجـــ                 

 
 
 

 

 

 

 دد تواترها في ع األصوات المهموسة
 القصيدة

 عدد تواترها في
 القصيدة

 ػػػػتاءالػػػػ
 ػػاء الحػػػػػ
 ػػاءالفػػػػػ
 ػاءاليػػػػػػ
 ػفالسيػػػػػ
 ػاؼالكػػػػػ
 ػفالشيػػػػ
 ادالصػػػػػ
 ادالطػػػػػػ
 ػاءالخػػػػ
 ػاءالثػػػػػ

    228 
    103 
    101 
    83 
    74 
    58 
    48 
    40 
    33 
    30 
    8 

     17.27% 
     12.27% 
     12.03% 
       9.89% 
       8.82% 
      6.91 % 
      5.72% 

      4.76 % 
      3.93% 
      3.57 % 
      0.95% 
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أكثر األصكات  ،تبيف لناألصكات المجيكرة كرسميا البياني اخالؿ قراءتنا لجدكؿ من    
 (عمى التكالي.تكاترا ىي )األلؼ كالالـ كالّنكف كالّراء

 ( مّرة أم569لؼ ،حيث تكرر خمسمئة كتسعة كستكف)صكت األلفكانت الحصة األكبر   
ليعبر عف مشاعر الشاعر  %،كجاء صكت األلؼ في القصيدة25.23ما يعادؿ نسبة 

عّبر عف ا إلى ىذ إضافةكالتابعيف ، ا الصحابةالمكنزة اتجاه النبي الياشمي ككذ كأحاسيسو
 المو كآىاتو.أحزاف الشاعر  ك آ

 الشاعر: يقكؿ

 ات  ػػػػػػػ  يػػم  ج   ات  ػػػػػػ  آيب   اـ  ػػػػػػػػن  األ   ؿ  ك   ى       إل   كؿ  س  الر   ،ماد  الي  ى ،ف  ط  ص  الم   د  م  ح  م  
 ت  ال  د  األ   فػػػػياى  ر  ػػػػ  باه   ع  د  ا أ ػػػػػم  ب           ت  د  ػيش   ػف  م ار  ت  خ  الم   ،ب  اق  الع   ،ر  اش  لح  ا

ـ  ػػػػػػػػ  تخ  ة   كء  ػػػب  الن  و ب            ت  ػحت  ت  اف  م ي الذ  اح  الم   ،ـ  ات  الخ   ،ح  ات  الف    ت  اال  ػػسالر   ا
 (1)ات  ي  م  الب   اؼ  ش  ، ك  ـ  ائ  ر  ر الج  ا  ف  غ           ـ  ػائ  ػػػنالغ   اد  ػػ  ػػػػػػػػػػأخ ،ـ  ػػػػػائ  ز  ػػػػػػػي العػػػػػػػػػػاض  ػم

 (30)فحيث تكرر فييا ثالثي،ه األبيات حضكر مكثؼ لصكت األلؼ فنالحظ في ىذ  
ّرة، كقد احتكل أغمب كممات األبيات )اليادم، األناـ، الحاشر، المختار،......(،فجاء م

، كىي أسماء الّمو "الطو المصطفى"شخصية  يحمؿ معنى العظمة كالّرفعة كالسمكىنا 
 الحسنى.

بمغ مئتيف كخمسة  التي كردت بكثافة صكت )الاّلـ(،إذكمف األصكات المجيكرة    
م في المرتبة الثانية بعد األلؼ الذا جاء %،إذ12.63؛أم بنسبة ( صكتا 285ف )كثماني

 احتؿ صدارة األصكات المجيكرة في القصيدة.

ا يتكافؽ تماما مع المساف ينحرؼ عند النطؽ بو ،كىذ كالالـ صكت صامت منحرؼ ،ألفّ  
 عف طريؽ الحؽ ،يقكؿ:كضاللو تعبير الشاعر عف انحرافو 

 (2). ت  ال  ال  الض   ات  ي  ط  م   ت  ي  ط  ت  ا ام  م  ل           ات  اي  د  الي   ؿ  ب  س   ف  ع   ي  ي الغ  ن  م  ض  أ 

———————————— 
 .450الديكاف: ص -1
 .449ص المصدر نفسو:  -2
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 م جاء في المرتبة الثالثة ،حيث بمغ الذ ؼ الالـ ننتقؿ إلى صكت )الميـ(كمف حر   
كمف معانيو %(،09.62) ( صكتا ،أم بنسبة217تكاتره في القصيدة مئتيف كسبعة عشر )

 اتجاه الّرسكؿ كأحاسيسو النبيمة مشاعرهفأبدل بو الشاعر (1)،الّرقة كالّميكنة كالتماسؾ 
 ،و كالتمسؾ بخطاهتتبع،كحرارتو لمقائو كانفتاحو عمى ى اهلل عميو كسمـ( )صمّ  المصطفى

 كاتخاذه قدكة كنبراسا يستضيء بو .
 شاعر:ليقكؿ ا 
 ات  ي  ح  الت   ار  ط  ع  ، م  ؿ  ك  الق   أ  ر  ػػ  بم           ر  م  ا ،ق  ن  الس   اح  ،كض   ب  م  الق   ر  ي  ط  م  
 (2)ات  كالذ   كح  الر   يف  م  ر  ك  األ  ة   ز  ع  ب            ذ  ػػػػػػ  ػختم   ر  ػػػػػ  صالن  ، اء  د  ػر  ػػػػػب ػح  شمك  
أم بنسبة ،( مّرة 186م تكّرر في القصيدة مئة كسّتة كثمانيف )كيميو صكت الّنكف الذ  
 %(، كيعد صكت الّنكف مف األصكات التي تكحي بمكسيقى" الحزف كاأللـ 08.03)

 ا الصكت ، يقكؿ فيو الّشاعر:ينسجـ مع البيت أكثر تكاترا ليذ  ا ماكىذ(3)،كاألنيف"
 (4)ات  اء  س  اإل   ف  ك  ا ر  ن  ،أ  كف  ؤ  الخ   *ب  ا الخ  ن  أ       كب  ذ  ك  ال ر  غ  الب   ا ن  ، أ يئ  س  ا الم  ن  أ 

امتداد حزف  ىذا يدؿ ،كفي البيت يتصؿ بحرؼ المد األلؼ  كنالحظ صكت النكف   
 كآالـ كمعاناة الشاعر.

( مّرة 161يف )كبعد صكت الّنكف يأتي صكت )الّراء(،كرد في القصيدة مئة ككاحد كست  
(،كىك صكت يحدث نتيجة التقاء طرؼ الّمساف مّرات % 7.13أم ما يعادؿ نسبة )

ا ما كىذ(5)ىكاء الّصكت،  ثناءىاأمنطقة الّمثة في شكؿ ضربات متتالية يخرج متتالية ب
 أكسبو صفة التكرار.

 
———————————— 

 *الخّب: الّرجؿ الخّداع الخبيث الدم يسعى الفساد.
 .47ـ، ص1998(،د.طمنشكرات اتحاد كتاب العرب، دمشؽ،)حسف عباس: خصائص الحركؼ العربية كمعانييا،  -1
 .451 الديكاف: -2
 ـ، 2002 -ق1423،عر الحاّلج(، دار مجد، عّماف ،األردفأماني سميماف داكد: األسمكبية كالصكفية)دراسة في ش -3

 .77ص
 .449ص  :االديكاف -4
 ا.34ص،   (ت.د) ، (ط.د)لمطباعة، القاىرة، مصر ، محاضرات في األصكات العربية ،دار الياني  كفاء زيادة : -5
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 النتباه قكؿ الشاعر:كرد فييا صكت الّراء بشكؿ الفت ل كمف األبيات التي 
 ت  اال  ي  الج   ض  ك  خ   ف  ع  ـ   م  الع   و  ي  ن  ي   ـ  ل          ؿ  ج  ك   ف  ع   ك  ف  الع   يف  م  اح  الر   ـ  ح  ر  ا أ ي  
 ػات  ػػػيػن  الد   اء  د   ف  ػػػػػػػم   ب  الط   و  ف  ش  ي   ـ  ل          ؼ  ن  د   ف  ع   ك  ف  الع   يف  م  اح  الر   ـ  ح  ر  ا أ ي  
 (1)ات  اع  ض  االر  ح  ب   ف  م   ـ  ك  الع   و  ج  ن  ي   ـ  ل         ؽ  ر  غ   ف  ع   ك  ف  الع   يف  م  ح  الّرا   ـ  ح  ر  ا أ ي  

لؾ ( كقد دّؿ فييا عمى التكرار ،كذ10ه األبيات عشرة مّرات)فتكرر صكت الّراء في ىذ  
بالترجي ك االنحناء إلى اهلل  -الّراء–مف خالؿ تكراره لمكممتيف )أرحـ، الّراحميف(، كتكحي 

 عّز كجؿ بأف يفّرج كربو ، كيخرجو مف الظممات إلى الّنكر.
ا تجاكزنا األصكات المجيكرة إلى األصكات الميمكسة كجدناىا ىي األخرل ساىمت إذ  

كمف األصكات الميمكسة في إظيار ما يختمج في نفس الشاعر مف مشاعر كأحاسيس، 
 )التاء كالحاء كالفاء( كما ىك مبيف في الجدكؿ.التي كاف ليا حضكر مكثؼ ىي 

مّرة، أم  (228)القصيدة ي مقدمة األصكات الميمكسة ،تكرر في فجاء صكت التاء ف
لـ كالحسرة تاء في القصيدة يكحي بالحزف ك األ%( ،ككاف صكت ال 12.27بنسبة )

 قكلو:لؾ بالمركنة كالّرقة كالّميكنة، كنممح المعنى األّكؿ في كالّندـ، ككذ
 (2)ات  اد  ر  اإل   د  ي  ي م  ف   ب  م  ق  الت   ف  ا      ع  دن ب  ي أ  م  ت  ن  ت   ى ال  ت  ى م  ت  ح   ب  م  ا ق  ي  

 أّما المعنى الثاني فيظير في قكلو: 
ـ  تػػ  خ   ة  كء  بػػالن       و   ب   ت  ح  ت  ت  م اف  ي، الذ  اح  ، الم  ـ  ات  الخ    (3)ت  اال  سالر   ا
( مّرة، أم بنسبة 103القصيدة مئة كثالثة )م تكرر في كيميو صكت الفاء الذ 
 %(، كأخد صكت الفاء معنى االنفراج كاالنزياح يقكؿ الشاعر:12.27)
 (4)يآت  ر  م   يط  ر  التّف   د  ص  أ  د  ق   ام  ر  س  ا     خ  ي  ف   و  ل  اإل  ّب   ي ح  ف   ط  ر  ف  ا الم  أن  

( 101القصيدة مئة ككاحد )ره في ثـّ يأتي صكت الحاء بالمرتبة الثالثة ،حيث بمغ تكات 
ّنبي )صّمى الّمو عميو كسّمـ( الشاعر حّبو إلى ال ،فقد أبدل بو  %(،12.03لؾ بنسبة )كذ

 البيت الثاني كالستيف كىذا ما يكضحو
——————————— 

 .449الديكاف: ص -1
 .449المصدر نفسو: ص -2
 .450المصدر نفسو:  -3
 .449المصدر نفسو:ص -4
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 يقكؿ الشاعر: 
 (1)ػات  مّ ي  م   ػػػكاؿ  ح  أل   ػاـ  نػ  األ   ف  ع        ه  صد  ق  م   ت  د  ح  م ك  الذ   ب  بي  الح   ك  ى  

صكات المجيكرة تفكؽ بكثير األصكات الميمكسة ،حيث كما يجب اإلشارة إليو أّف األ
%(. كبما أّف األصكات 25.23%(،أّما الثانية فبمغت نسبتيا )74.16بمغت نسبة األكلى) 

ات العميا ،كفي ،فيي تالءـ الشاعر في مناداتو لمذ(2)المجيكرة تمتمؾ بركزا كاضح المعالـ 
 كفي إبراز عكاطفو كمشاعره اتجاه ممدكحيو.  بث أحزانو كآىاتو كآالمو ،

لؾ راز مقاصد الشاعر كمراميو ،فيي بذكنخمص في األخير أف لألصكات دكر ميـ في إب 
 مرآة عاكسة ألحاسيسو  كمشاعره.

 اإليقاع وجمالياته:-2
ىك مف إيقاع الّمحف كالغناء ،كىك أف »جاء اإليقاع بالمعاجـ العربية مرتبط بالمكسيقى   

ا كانت الّنقرة ىك تقدير ما لزماف الّنقرات فإذ»كيقكؿ بف زيمة : (3)«األلحاف كيبينيا.يكقع 
 (4) «منغمة كاف اإليقاع لحنّيا.

منو. كالمقصكد باإليقاع  شمؿ كأعـّ بمصطمح الكزف ،إاّل أّف اإليقاع أكيرتبط اإليقاع    
الشعرم؛أم تكالي التي تتكرر عمى نحك محدد في الكالـ البيت ىك كحدة الّنغمة »

فقرتيف أك أكثر مف فقر الكالـ أك  في مجمكعة مف الحركات كالسكنات، عمى نحك منتظـ
ّنيا تي تؤلؼ بيتا شعريا معّينا، أك أكالكزف ىك مجمكع التّفعيالت  ال(5)«في أبيات القصيدة.

الكزف فيختص كنفيـ مف التعريفيف أّف اإليقاع يككف في الشعر كالّنثر أّما (6) بنية مجّردة.
 بالشعر فقط.

———————————— 
  .453الديكاف: ص -1
 ـ.1998ق/1418، 1عبد القادر عبد الجميؿ: األصكات الّمغكية، دار الصفاء، عماف ، األردف،  ط -2
 408صجدر "كقع" ،  كر: لساف العرب ، مجّمد الثامف،ابف منظ -3
، 1عمر خميفة بف إدريس: البنية اإليقاعية في شعر البحترم" دراسة نقدية تحميمية"، منشكرات تازيكنس، ليبيا، ط -4

 .22، ص2003
 .175، ص1998، 1في نقد الشعر العربي المعاصر، دار الكفاء، مصر، ط رمضاف الصباغ : -5
 .175المرجع نفسو : ص -6
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، يمثمو عنصريف أساسييف ىما "الكزف كالقافية "منظكر القدامى في  كاإليقاع في الشعر    
ّنو لفظ مكزكف مقفى دّؿ إ» بف جعفر: فيعرفو قدامى لؾ في تعريفاتيـ لمشعر ،كيظير ذ

بيات ربية القديمة أّنيا مجمكعة مف األالعالقصيدة  كعميو يمكننا تعريؼ  (1)«.عمى معنى
يقاعا كاحدا  (2) .تمتـز كزنا شعريا كاحدا ، كا 

ّنما تأّما    لؾ إلى عّدل ذالمحدثكف لـ يعد اإليقاع عندىـ قائما عمى الكزف كالقافية فقط ؛كا 
 (3)لتراكيب الّمغكية كالتقابؿ ك التكرار ك التكازم....إلخ.ا
يعمؿ عمى خمؽ االنفعاؿ القكم »كعميو فاإليقاع عنصر ميـ في بناء القصيدة .كما أّنو   

لؾ مف ذرعة كاالسترخاء كغير ع كالسّ مالّسرد كخّفة السّ ك الّسبؾ كشّدة كالتأثير الالمتناىي 
 (4)«.التأثيرات التي يقصد إلييا الّشاعر

م يربط الذ ىك بمثابة الخيط ك  ،عمى فيـ معاناة الّشاعر كتجربتو لؾ يساعدنا فيك بذ  
 بيف الشاعر كالمتمقي.

يمعبو في الكشؼ عف ظالؿ م التي يكتنفيا اإليقاع كالّدكر الذه األىمّية كانطالقا مف ىذ  
بدءا باإليقاع الخارجي ثـّ  -مكضكع الدراسة–ارتأينا أف نقؼ عنده في قصيدتنا  ،المعنى

 اإليقاع الداخمي. 
 :اإليقاع الخارجي -1.2
م يقـك بشكؿ عاـ عمى الكزف كالقافية باعتبارىما إطارا خارجيان كمككنان أساسيان، الذكىك   

ف الطركب مف بحكر تتالءـ مقاطع صكتّية كأحكاـ كضعتيا األذ بما يتعمؽ بيما مف
"ابف الخمكؼ" ما يالئـ أف يختار لؾ كاف مف الطبيعيلذالقصيدة الشعرية،  كغرض

كعكاطفو اتجاه ممدكحيو، كما يعّبر عف الّنص في شكمو الّداللي العاـ ، كيناسب معاناتو 
 مف خالؿ الكزف.

 
———————————— 

ف سميماف فتكح: األدب في العصر العباسي "خصائص األسمكب في شعر ابف الّركمي" ، دار شعيب محي الّدي -1
 .44ص ـ،2004-ق1424، 1ط الكفاء، مصر ،

 .44المرجع نفسو: ص -2
كرة دكتكراه، قسـ المغة العربية كآدابيا ، حداثية في شعر عبد اهلل حمادم، مذسامية راجح: أسمكبية القصيدة ال -3

 .24ص ـ،2011-ـ2010جامعة الحاج لخضر باثنة ،
 .162ص ـ،2005، 1محمد مصطفى أبك الشكارب :جماليات الّنص الّشعرم، دار الكفاء، مصر ،ط -4
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 : الوزن -1.1.2
 الكزف أعظـ أركاف الشعر كأكالىا بو خصكصّية ، كىك  »بف رشيؽ بقكلو:ايعرفو 

 (1) «كجانب منيا ضركرة. مشتمؿ عمى القافّية ،
صكتّية ىي البحر كأعاريضو كأضربو ،كالتحكالت الطارئة عميو  يتعمؽ بظكاىر كالكزف   

)مف زحافات كعمؿ( ،كمظاىر االئتالؼ كاالختالؼ بيف المقاييس العركضّية كالمقاطع 
 (2) الّمغكّية.

و انبسط البحر البسيط ،كقيؿ سمّي بسيطا ؛ألنّ م نظـ فيو الشاعر قصيدتو ىك البحر الذ  
باب انبسطت في أجزائو السباعّية ؛ألّف األس بسيطا لؾ سميّ عف المدل الطكيؿ ،كقيؿ كذ

فحصؿ في أّكؿ جزء منيا سبباف، كمنو مف يرجع الّتسمّية إلى انبساط الحركات في 
 فاعمف مرتيف. مستفعمفكىك عمى ثمانّية أجزاء أصمو مستفعمف فاعمف  (3)،ضربوكضو ك ر ع
 
تناسب أغراضو (4)"طة كطالكة اسب"البحر البسيط ، لما لو مف  "بف خمكؼ"اكقد اختار   

 المتعددة)االستنجاد ك الّدعاء كالمدح(،فبو استطاع احتكاء تجربتو الشعكرّية.
أصمح بحكر الّشعر لممديح القكم »ّنو مف أهلل  الطّيب المجدكب عف البسيط: يقكؿ عبد ا  

 (5)«الفخـ.
يمتيف التي يتشكؿ منيا أّما عف الزحافات كالعمؿ فكانت بشكؿ كثيؼ أصابت كال التفع 

 ما ستكضحو األمثمة اآلتية:  اكىذ البحر ،
 
 

———————————— 
، بيركت ، دار الجيؿ،  تحقيؽ عبد الحميد  ىنداكم،  العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقدهابف رشيؽ القيركاني:  -1

 .121ـ، ،  ص1981ق/1401، 5ط ،1جلبناف،
ـ، 1993 .ط(،د)رابح بكحكش: البنية الّمغكية لبردة البكيصرم، ديكاف المطبكعات الجامعّية،  بف عكنكف ، الجزائر،  -2

 .23ص
 .28-27ـ، ص2010، 1األردف، ط،ضر أبك العينيف :أساسيات عمـ العركض كالقافية، دار أسامة، عّماف خ-3
 .24ص البنية الّمغكّية ،رابح بكحكش:  -4
 .147ى أبك الشكارب: جمالّيات الّنص الّشعرم، صمحمد مصطف -5
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 يقكؿ الشاعر: 
ر اد ات   ي د  اإل  ت ى ال  ت ن ت م ي أ ب دنا       ع ف  الت قم ب  ف ي م  ت ى م   (1)ي ا ق م ب  ح 

/0/0/ /0/0//0/0/0//0///0 //0//0///0  /0/0 //0/0/0 
م ف   ػمػػف  ف ا ع  ت ف ع  مم س  ت ف ع  م ف  م س  م ف       م ت ف عػػم ف  ف ع  م ف  ف ع  ت ف ع  م ف   ػػػػػػػف  م س   ف ع 

م ف  رل التغيير ضرب صدر البيت كحشك كعركض عجزه.اعت  فنجد فاعمف تحكلت إلى ف ع 
منيا الثاني الساكف كىك ما يعرؼ  حذؼكال التفعيمتيف ك  ،مف  ع  ف  مت  أصبحت  مف  ع  تف  س  م  أّما 

كف المتحرؾ د مجكع مف آخرىا كس  منيا كت فحذؼ" ف  م  ع  أّما تفعيمة "ف   (2)، بزحاؼ الخبف
 (3)م قبمو كىي ما تعرؼ بعّمة القطع.الذ
 يقكؿ الشاعر :ك 

ائ   ـ  ب ج  م كؼ  ف ق د      ػف أ ن ع  ب ف  الخ  يػػى ل ي  ػػك اف ى ي ر ج      ز ة  ال   (4)ات  ػػػػػػػػػالك ر يم  ؾ  ػػػػػاد 

//0/0//0///0 /0 /0//0///0     /0/0 /0/0  //0/0/0//0/0/0 
ت ف ع   م ف   ػف  مم س  ت  ف ع   ف  ػم  ع  ػػف   ف  ػم  عفت  س  م   ف  ػػػػػػػػػػػػم  اعف   عػؿ  فتػ  س  م        ف  مػف ع    ػف  مف ع  ػػ  م س 

 اعترل التغيير  حشك صدر البيت كضربو كحشك عجز البيت ك عركضو ،ككاف التغيير 
 كاآلتي: 
 زحاؼ الخبف. ————ف  م  ع  ف     ————ف  م  اع  ف                 

 عّمة القطع. ———ؿ  ع  ف  ت  س  م   ————ف  م  ع  ف  ت  س  م                
 عّمة القطع. ————ف  م  ع  ف   —————ف  م  اع  ف                

 
ّنما أمرا مقصكدا،    كما يجب اإلشارة إليو استخداـ الشاعر لمزحافات لـ يكف اعتباطي كا 

 بحيث يجسد بيا انفعالو الكجداني  كما يعانيو مف عدـ االستقرار كاالضطراب .
 

——————————— 
 . 449صالديكاف:  -1
، 1998 -ق1407 ، 1لبناف، طعدناف حقي :  المفصؿ في العركض كالقكافي ، مؤسسة اإليماف، بيركت،  -2

 .15ص
 .17المرجع نفسو : ص -3
 . 453: صالديكاف-4
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 :القافية-2.1.2
، القفا، كقفاه، قفكا، كقفّك ك اقتفاه» العرب:جاء في لساف     القفك مصدر : تبعو، ك القفي 

أم  قفا، يقفكا، قفّكا كقفكا، كىك أف يتبع الشيء، كيقكؿ أبك عبيد : ىك يقفك ك يقتاؼقكلؾ 
يتبع األثر، كيقكؿ ابف األعرابي: يقاؿ قفكت فالنا اتبعت أثره، كفي نكادر األعراب قفا 
أثره؛ أم اتبعو، كالقافية مف الشعر الذم يقفك  البيت ، كسميت قافية ؛ألّنيا تقفك البيت ، 

 (1) « كفي الصحاح: ألّف بعضيا يتبع أثر بعض
 آخر حرؼ في البيت »ىذا عف تعريفيا الّمغكم أّما االصطالحي فيعرفيا الخميؿ مف   

  كعمى ىذا  (2) «إلى أّكؿ ساكف يميو مف قبمو ،مع متحرؾ الذم قبؿ الساكف الذم قبمو.
 األساس قد تككف القافية بعض كممة أك كممة، أك كممتيف.

 :في البيت اآلتي صاغ الصّباف تعريؼ الخميؿ لمقافيةك    
 (3)كقافية مّما تحّرؾ قبؿ سا    كنيف إلى ختـ  عمى مذىب عال. 

 جي في قكلو:نكصاغو الزر    
 (4)كقافية البيت األخير مف اؿ     محّرؾ قبؿ الساكنيف إلى انتيى.  
م ف      (،كقد التـز بيا الشاعر 0/0/-كتتحدد القافية بحسب تعريؼ الخميؿ في الّتفعيمة )ف ع 
كّؿ أبيات القصيدة .أتى الشاعر بالقافية مطمقة ليطمؽ بيا معاناتو ك آالمو ك عكاطفو  في

 كانفعاالتو.
  :لّرويا-3.1.2

، فيقاؿ مثال سنّية البحترم ، كالمية ىك الحرؼ  الذم تبنى عميو القصيدة ، كتنسب إليو  
 (5)الشنفرل نسبة إلى ركم القصيدة.

 
———————————— 

 ، جدر "قفا.15العرب ، مجمد كر: لسافابف منظ -1
 .63شعيب محي الديف سميماف فتكح: في العصر العباسي "خصائص األسمكب في شعر ابف الّركمي، ص -2
 .18، صـ2003، 2ط مصر،حسيف أبك الّنجا : قكافي الّشعر العربي ، دار منى ، -3
 .18المرجع نفسو: ص -4
 .46أماني سمماف داكد: األسمكبية كالصكفية، ص -5
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كىك ذلؾ الصكت الذم ال بّد أف يشترؾ في كّؿ قكافي القصيدة ،فال يككف الشعر  » 
ذا تكرر كحده كلـ  مقفى إال بأف يشتمؿ عمى ذلؾ الّصكت  المكرر في أكاخر األبيات ، كا 
يشترؾ معو غيره مف األصكات، عّدت القافية حينئذ أصغر صكرة ممكنة لمقافية 

قيمة اإليقاعّية مف خالؿ تكراره عمى مسافات ثابتة ىي ك يحقؽ الّركم ال  (1)«.الشعرية
ضربة إيقاعّية بعد العدد نفسو مف  ينتظرالحركات التي يككنيا البيت فكأّف المتمقي 

 (2) التّفعيالت في كّؿ بيت.
كمنو فإّف لمركّم دكر ميـ في التأثير بالمتمقي ،كفي ترجمة مشاعر الشاعر كأحاسيسو،   

 كيؤدم بنا ىذا أّف اختيار الشاعر لحرؼ الّركم اختيار كاعي ك مقصكد.
،كىك ذلؾ الصكت االنفجارم ،  كاختار شاعرنا ابف الخمكؼ صكت التاء ركيان لمقصيدة 

خمجانو إلى العالـ الخارجي ،كال ننسى ما حققو ىذا ما يكّنو في   الشاعر فّجر بو الذم
 الصكت مف إيقاع تطربو األذف كتمذه األسماع .

، فيك بناء القصيدة العربية القديمة الخاضعة لنظاـ  كنشير في األخير إلى بناء القصيدة  
ال تحيد عنو ، كتخضع لألكزاف  الخميمية الشطريف ، حيث تتكالى أبياتيا بشكؿ عمكدم 

 مراعاة القافية ككحدة الّركم.مع 

: ىك حركة مجّردة مف عنصرىا الصكتي فيي حركة متكررة اإليقاع الداخمي -2.2
كمف عناصر اإليقاع   تكمف في بنية القصيدة أك في غير الصكتي ، كمتماثمة كمنتظمة ،

 الداخمي التكرار.

 التكرار: -1.2.2
الكّر الّرجكع ،ك كّر عنو رجع ، ككّر الشيء ك كرره :أعاده مّرة  »كرد في لساف العرب 

ك كررتو عف كذا  ك يقاؿ كركرت عميو الحديث ككركرتو إذا رددتو عميو ، بعد أخرل ،
 (3)«كركرة إذا رددتو كالكّر الّرجكع عمى الّشيء كمنو التكرار.

 
————————————— 

 .46صأماني سميماف داكد: األسمكبية كالصكفية،  -1
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اّل أّنيا تصّب في المضمار فقد كانت لو تعريفات كمفاىيـ مختمفة إ أّما في االصطالح    
أسمكب يقـك عمى إعادة استخداـ كممة أك عبارة بمفظيا كمعناىا في »فالتكرار  نفسو ،

أّما السيكطي فيقكؿ  فيو :  (1)«حد.مكاضع أخرل في سياؽ نص أدبي كامكضع آخر ،أك 
 (2)«كمف سنف العرب التكرير كاإلعادة :إرادة اإلبالغ  بحسب العناية باألمر.»

ّف التكرار في حقيقتو إلحاح إ»تـ بو نازؾ المالئكة حيث تقكؿ :كمف المحدثيف مف اى   
عمى جية ىامة في العبارة يعنى بيا الّشاعر أكثر مف عنايتو بسكاىا. كىذا القانكف األّكؿ 

لبسيط الذم نممسو كامنا في كّؿ التكرار يخطر عمى الباؿ . فالتكرار يسمط الضكء عمى ا
المعنى ذك داللة كىك بيذا  ،ة  كيكشؼ عف اىتماـ المتكّمـ بياسة في العبار نقطة حسا
 (3)«نفسّية قّيمة.

 االصطالح أّف أسمكب التكرار ال يعّد كككنو ترجيحان ك المثير في ىذا المفيـك بيف الّمغة ك    
 ك المقطع  أك الجممة يدا ، كقد يككف عمى مستكل الحرؼ أك الكممة أأك إعادة أك ترد 

 أك الصكرة  .
حديثيا عف التكرار عمى الزاكّية المكسيقّية كأثرىا أّما أماني سميماف داكد فقد ركزت في    

يضفي التكرار ضربات إيقاعّية ممّيزة ، ال تحس بيا  »عمى نفس المتمقي حيث تقكؿ :
األذف فقط بؿ ينفعؿ معيا الكجداف كّمو ، مّما ينفي أف يككف ىذا التكرار ضعفنا في طبع 

ا في أداكتو الفنّية.  (4)«الّشاعر أك نقصن
كذلؾ ما يتركو  ؿ التعريؼ يمكننا القكؿ أّف التكرار عنصر ميـ في اإليقاع ،كمف خال  

فضالن عف أّنو مف أقكل طرؽ اإلقناع مف خالؿ اعتماده عمى اإلفياـ  ،في الّنفس مف أثر
 كالتقرير.

 
 

————————————— 
 . 163ص محمد مصطفى أبك الشكارب : جماليات الّنص الشعرم ، -1
في عمـك الّمغة كأنكاعيا ، تحقيؽ محمد أحمد جاد المكلى كعمي محمد البجاكم كمحمد أبك السيكطي : المزىر  -2

 .332، ص،)د.ت( (ط.د،)1جدار الجيؿ، بيركت  ، لبناف ، راىيـ ،إب الفضؿ
 .276ص ـ،1989، 8نازؾ المالئكة : قضايا الشعر المعاصر ، دار العمـ لممالييف ، بيركت، لبناف ، ط -3
 .67داكد: األسمكبية كالصكفية، ص  أماني سميماف -4
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كتكضيح المعنى  ،كلـ يغفؿ الشاعر عف الّدكر الذم يمعبو التكرار في التأثير بالمتمقي   
 متعددة ، نممح تكرار الحرؼ ك الضمير كالكممة كالعبارة.كلذا نجده في نّصو بأنماط 

 تكرار الحرف:   1.1.2.2
المفردة في الصفحات السابقة ، فسنتناكؿ في ىذا كؼ ر بما أّننا  تطرقنا إلى تكرار الح  

 كؼ المعاني.ر العنصر تكرار ح
كىي مف أبسط أنكاع التكرار ،لعّمو ما تحممو ىذه الحركؼ مف معاني كقّيـ شعكرّية ال    

ظير الشاعر ىذا الّنمط مف التكرار في أ.كقد ترتقي إلى مستكل تأثير الكممة أك الجممة 
بيت السابع ة ،لكّف اخترنا األبيات أكثر كركدا ليا، كىي مف المكاضع كثيرة في القصيد
 إلى البيت الحادم عشر.

 يقكؿ الشاعر:
 ؟!ات  اد  ر  اإل   ػد  ػػػػػيػػػػي م  ػػػػف   ب  ػػػػػػػػػػم  قالت   ف  ػػػػع      ا     دن ب  ي أ مػػػػػػ  تن   ت  ى ال  ت  ى م  ت  ،ح   ب  م  ا ق  ي  
 ؟! ت  ال  قا  م   ف  ػػػػػػي م  نػ  غ  ي   س  ي  ا ل  م   بث   ف  ع       ا    دن ب  ي أ ن  نث  ت   ى ال  ت  ى م  ت  ، ح   ؽ  ط  ا ن  ي  
 ؟! ت  ال  يا  خ   ف  م م  د  ج  ي   س  ي  ا ل  م   ظ  ح  لف   ع      ا     دن ب  م أ ك  ع  ر  ت  ى ال  ت  ى م  ت  ، ح   ظ  ح  ا ل  ي  

 مناجات؟!ف ػػعف سمع ما ليس يغني م     ا     د أبدن ػػػػػئػتػػػع، حّتى متى ال تيا سم
 (1)؟!ات  از  ػػػػػج  ػػػػػػػالم   ـ  ك  ػػػػػػا يػدن ػػػػػػػغ ف  أ  ت  ػػػػم  م  ع     ا      م  ك ي ،أ ف  ت  ك   ت  ى ال  ت  ى م  ت  ،ح  س  ف  ا ن  ي  
 ،فمف حركؼ  المعاني المكّررة في ىذه األبيات )يا ،حّتى ، متى، ال ، عف ، مف(   

تكحيد اإليقاع  أّدل إلى في األبيات ،مّماررة نفس المكاقع كت ىذه الحركؼ المكقد اتخذ
أّما داللّيا فقد فييا.كما رسـ لنا تكرارىا لكحة فنّية جمالّية تثير انتباه القارئ أك المتمقي .

 حّدة القمؽ كاالضطراب كالّتعجب كالحيرة التي تعّج نفس الّشاعر. حمؿ لنا
 
 
 
 

—————————————— 
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كمف األبيات التي كرد  ،كما برز في القصيدة تكرار الضمير : الضميرتكرار  -2.1.2.2
 فييا ىذا الّنمط البيت الثالث ك الّرابع .

 يقول الّشاعر:
 يػآتر  م   ط  ػير  ػػػػف  الت  ّد   ص  أ  د  ػػػػق   ام  ر  ػػػػػػػػػسخ         يا  ف  و   ل  اإل   ب  ي ح  ف   ط  ر  فػ  الم   نا  أ 
 (1)ات  اء  س  اإل  ف   ك  ا ر  ن  أ   ،كف  ؤ  الخ   ب  ا الخ  ن  أ       كب  ذ  الك   ر  غ  ا الب  ن  ،أ  يئ  س  ا الم  ن  أ 
فنمحظ في البيتيف تكرار الضمير المنفصؿ "أنا" ،حيث تكرر خمس مّرات. كقد حمؿ   

ىذا التكرار داللة عميقة ذات مضمكف عاطفي خاص. يتجمى في حالة الحزف الشديد التي 
كما أفاد التأكيد  االعتقاد أّنو حالة متفّردة في كآبتو كحزنو.استبدت بالشاعر إلى درجة 

 عمى ما ترتكبو تمؾ الذات مف معاصي كأخطاء. 
 يقكؿ الشاعر : 

 ات  م  ي  م   اؿ  ك  ح  أل   اـ  ن  األ   ف  ع       ه   صد  ق  م   ت  د  ح  م ك  الذ   ب  بي  الح   ك  ي  ف  
ـ  ر  الك   ك  ى  ك    (2)ات  يم  ظ  ع   اـ  آلث  اد   ع  الم   ـ  ك  ي         و  ت  ح  د  م   ت  د  د  ع  م أ  الذ    ي
مما الغائب )ىك( في صدارتيما،  فالالفت لالنتباه في البيتيف تكرار الضمير المنفصؿ 

 إلى الترابط كالتالحـ بيف البيتيف ،كما أفاد التأكيد .  أّدل  
 تكرار الكممة: -3.1.2.2 
لتأكيد معانيو كتكضيحيا كإلثراء استعاف الشاعر بتكرار األلفاظ في صياغتو الّمغكّية    

براز مف خاللو  إلحاحو عمى تحقيؽ رغباتو، تجربتو الشعكرّية التي يعانييا كا  الشعكر ب
 كنممح ىذا النمط في قكلو:

 (3)ت  اال  ى   ار  م  أق  ،  ة  ي  ط  ع  أ  ار  م  غ  أ         ة  غ  ب  س  م   ار  ك  ن  ،أ   ة  ي  اج  ر د  ا  ك  ن  أ 

اعميتو األفقية في إنتاج الداللة "أنكار" ، كىك تكرار يمارس ف نمحظ في البيتيف تكرار كممة 
 التي ترتبط بالغرض المتمثؿ في اإلشادة كالمدح.

  
————————————— 
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 كيقكؿ أيضا :  
 (1)ت  ااب  غ   اد  ، آس  ة  ك  م  ع  م   اد  ك  ط  أ        ة  ك  ر  ع  م   اد  ج  ن  ،أ  ة  ي  د  ن  أ  اد  ج  ن  أ 
في تكرار كممة "أنجاد" أسيـ في خمؽ   ىتتخذ التكرارية في ىذا البيت مكضعا أفقيا يتجمّ   

 ي التأكيد عمى قّكة كشجاعة الصحابة كالتابعيف.جك إيقاعي يرتبط بداللة خاصة كى
معنى العظمة  كما زاد اإليقاع قّكة ككضكحا في كال البيتيف صكت اليمزة ،الذم حمؿ

 كالتفخيـ كالقّكة.
مرات ،ليبرز بيا عّدة أّما عمى مستكل القصيدة ،فنجد الشاعر كرر كممة "أرتجي"   

لحاحو كسعيو عمى في التخمص مف آثامو كزالتو، كرسكلو باهلل عّز كجؿ  كواستمرار تمسّ  كا 
 .كآمالوتحقيؽ رغباتو 
 يقكؿ الشاعر:

 (2)ات  ي  ف  الخ   ـ  ال  ع  م ل  ر  ذ  ع   ت  ي  د  ب  أ      د  ق  و ك  ل  اإل   ك  ف  ي ع  ج  ت  ر   أ ال   ؼ  ي  كك  
 كيقكؿ أيضا:

 (3)ات  ن  با  ل   ف  م   يو  ج  ت  ر  ا أ م   ؿ  ي  ن  ب   ي     ن  ر  ش  ب  ا ي  ين ع  س   ه  كد  ى ج  ى إل  ع  س  أ  
 تكرار العبارة:-4.1.2.2

الّشاعر لغرض يعد ىذا الّنمط مف التكرار أشد تأثير مف النمط السابؽ ،كقد كّظفو   
 الدعاء كاالستنجاد كيظير ذلؾ في قكلو:

 ت  اال  ي  الج   ض  ك  خ   ف  ع   ـ  م  الع   و  ي  ن  ي   ـ  ل       ؿ  ج  ف ك  ع   ك  ف  الع   يف  م  اح  الر   ـ  ح  ر  ا أ ي  
 ػات  يػن  الد   اء  د   ف  م   بّ الط   و  ف  ش  ي   ـ  ل       ؼ  ن  د   ف  ع   ك  ف  الع   يف  م  اح  الر   ـ  ح  ر  ا أ ي  
 (4)ات  اع  ض  اإل  ر  ح  ب   ف  م  ـ   ك  الع   و  ي  ن  ي  ـ   ل      ؽ  ر  غ   ف  ع   ك  ف  الع   ف  مي  اح  الر   ـ  ح  ر  ا أ ي  

 
 

——————————— 
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نغما رحـ الّراحميف العفك عف" التي أحدثت فالمالحظ في ىذه األبيات تكرار عبارة " يا أ  
التخمص مف مكسيقيا مكحدا فضال عف الداللة التي يحمميا كالمتمثمة في رغبة الشاعر 

العميا   معاناتو كآالمو الناتجة عف تقمباتو في بحر الضياع ، فيا ىك يستنجد بالذات 
رغبتو في الّنفاد منيا االستنجاد كما يبّيف  حّدة ىذه المعاناة كشّدة ما ىك عميو. لتخمّصو ب

 باهلل بصيغة أخرل يقكؿ الشاعر:
 يات  اح  س   اف  ب  ص  الع   ؿ  ح  م  أ  د  ق  ف   الن ض  ف    ي     ن  ر  ط  م  ي   ؾ  ن  ا م  بن ك  ص   والم   ة  م  ح  ا ر  ي  
 يات  ػػػػػػػػػػقك  أ  اف  م  ر  ػػػػالح ع  ي  ض   ػػد  ػػػػػػقف   ّنا  م    ي      ن  ر  ب  ج  ي   ؾ  ن  ا م  كدن و ج  الم   ة  م  ح  ا ر  ي  
 (1)يات  كء  ػس   اف  ك  د  ػػػػػػػالع ر  ي  ظ  أ  د  ق  ا ف  كن ف  ع    ي      م  م  ش  ؾ ي  ػنا م  رن ت  س  الم و  ة  م  ح  ا ر  ي  
 
،  اكترابطياىـ في تالحـ أبيات القصيدة  سكنخمص في األخير إلى أف التكرار     
عنصر ىاـ في  ،الذي يعدثر ر كالتأعنصر التأثي كما أنتج شكؿ نغمة مكسيقية قكية ،ك 

 الشعرم. النّص اخمي في تثبيت اإليقاع الد
 

اخؿ مع الجانب اإليقاعي كيتكامؿ، كمف خالؿ ما سبؽ نجد أف الجانب الصكتي يتد   
فكؿ منيما ينضكم تحت الجانب المكسيقي العاـ ألم نص شعرم، كما أّنيـ خدما كأبرزا 

 مقاصد الّشاعر.
 
 
 
 
 
 
 
 

———————————— 
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 .المستوى الصرفي :ثانيا

أصمكا ليا أصكال  بعد أف اختمطكا باألعاجـ. لما خشي أىؿ العربية مف ضياع لغتيـ,  
إلى عصمة بيا  التي تكصؿ "العمـك العربية"كتسمى ىذه األصكؿ  تحفظيا مف الخطأ,

 .(1)"اسـ النحك"كأىـ ىذه العمـك الصرؼ كاإلعراب كيجمعيا كالقمـ عف الخطأ,المساف 

حكاـ بنية الكممة العربية مف حيث التجرد ىك عمـ يبحث فيو عف أ"كعمـ الصرؼ:   
العمـ الذم تعرؼ بو كيفية صياغة ».أك ىك (2)"كالزيادة ك االعتالؿ كالجمكد كاالشتقاؽ

 كالمقصكد باألبنية ىي أبنية األسماء كاألفعاؿ. .(3)».األبنية كأحكاؿ ىذه األبنية
 " أبنية األسماء: -1

, لتدؿ عمى معنى كقع مف المكصكؼ  صفة تأخذ مف الفعؿ«اسم الفاعل:-1.1    المعمـك
 (4).»بيا أك قاـ بيا عمى كجو الحدكث ال الثبكت

غير الثالثي بإبداؿ حرؼ  كمف ,ؿ  اع  كيصاغ اسـ الفاعؿ مف الفعؿ الثالثي عمى كزف ف  
 (5) .ميما مضمكمة ككسر ما قبؿ اآلخر المضارعة

 كمف أسماء الفاعؿ الكاردة في القصيدة:   
 
 
 

————————————————— 
 ـ,    2007,  1طلبناف,  ,ضبط مازف عمي الشيخ, دار الفكر, بيركت الييني: جامع الدركس العربية,الغمصطفى  -1
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 .16ص,  "عمـ الصرؼ العربي" أصكؿ البناء كقكانيف التحميؿ" العربي, الصرؼعمـ  صبرم متكلي: -2
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 الداللػة الػكزف اسـ الفاعػؿ

 المفرط
 المسيء
 خاض
 مطيع

 الممبسيف
 ؿالمجمج
 داعي

 ممتطئ
 الصائنيف
 الماحي

 صحةمف
 الفاتح
 اليادم

 الراحميف
 معطي
 مبدم
 نافحة
 السابقة

 الحايزيف
 الحاشر

 
 العاقب
 مالكي

 ؿمفع  
 ؿمفع  

 فاعؿ
 ؿمفع  
 ؿمفع  
 ؿمفع  

 فاعؿ
 ؿمفع  

 فاعؿ
 فاعؿ
 ؿمفع  

 فاعؿ
 فاعؿ 
 فاعؿ
 ؿمفع  
 ؿمفع  

 فاعؿ
 فاعؿ
 فاعؿ
 فاعؿ

 
 فاعؿ
 فاعؿ

 المعصية
 الكفر كالضالؿ

 اإلغراؽ في المعاصي
 ضعؼ اإليماف

 الدنك األخالؽ كانحطاطيا
 الغائص في الخطايا كالذنكب

 الخائض كالسالؾ أك السائر في طريؽ المعصية
 السائر في طريؽ الكفر كالضالؿ

 اهلل الحافظيف لكتاب
 السماح كالعفك

 اإلبانة ك الظيكر
 الجياد في سبيؿ نشر اإلسالـ

 المرشد لطريؽ الحؽ
 العطؼ ك الرأفة ك الميف
 فضؿ اهلل عمى عباده

 الظيكر ك اإلبانة
 أمؿ نيؿ المغفرة
 مف فارقكا الحياة

 الحاصميف
 الجامع بيف الناس

 
 الطائع ك األميف

 رفعة ك سمك المكانة
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كىك يدؿ عمى %(37.93)في القصيدة بشكؿ كاسع, أم بنسبة  فاعؿالتكرر اسـ    
نحك قكؿ يحمؿ معنى الصفة المشبية كىي الثبكت كالدكاـ الحدث كالحدكث كالتجدد, كما 

 ."الحاشر.................اليادم, الماحي, "الشاعر:

باستمرار حاؿ المكصكؼ إلى أف يتحكؿ  عمى الحدكث في الحاؿ ك االستمرار,كيدؿ    
الممبسيف,  المجمجؿ, ممتطئ,":اآلتية األسماء الفاعؿ إلى كصؼ آخر كيظير ذلؾ في

 " مطيع

كعميو فإف الشاعر استعمؿ اسـ الفاعؿ ليبرز بو صفات ك فضائؿ النبي صمى اهلل عميو   
 كسمـ. ككذا صفات الخائض في طريؽ الكفر ك الضالؿ.

 صفة تأخذ مف الفعؿ الالـز لمداللة عمى معنى القائـىي  لمشبهة:الصفة ا -2.1  
ما ليا ألنيا تدؿ عمى صفات بيا عمى كجو الثبكت ال عمى كجو الحدكث كالز  بالمكصكؼ

 (1).  كالذم يتطمب الزماف إنما ىك الصفات العارضة ثابتة,

ف ال  ع  ك ف   ؿ  ع  ف  ًا كىي  ي المجرد عمى أربعة أكزاف قياسية,كتأتي الصفة المشبية مف الثالث  
ؿ كخ ؿيلكف تتفرغ مف فع   يؿ,ع  ؿ ك ف  ع  كف   اؿ ع  ف كف  اب  ؿ كج  عا  ؿ كف  ط  ؿ كب  ع  كف   ,فش  فع 
 (2).ؿؿ كفاض  كر كفاع  كؿ ككق  ع  ب كف  ن  ؿ كج  ع  ـ كف  خ  ض  ؿ ك  ع  ب كف  م  ؿ كص  ع  اع كف  ج  كش  

 :كما يمي في الجدكؿ كاألبنية الكاردة في القصيدة مف الصفة المشبية ىي

 

 

 
——————————————  

 .120صالييني :جامع الدركس العربية, الغ مصطفى -(1)

 ,1ك داللتيا في شعر عامر بف الطفيؿ, دار البشير,عماف,األردف,طشي: األبنية الصرفية تيجنيك ىدل  – (2)
 .158صـ, 1995-ى1416
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 ةػالدالل كزفػال الصفة المشبية

 الحبيب
 الكريـ
 الشفيع
 العظيـ
 النبيؿ
 رحمة
 ضخـ

 فعيؿ
 فعيؿ
 فعيؿ
 فعيؿ
 فعيؿ
 فعمة
 فعؿ

 الخميؿ ك الرفيؽ
 اثبات الجكد ك العطاء
 المنقد,المنجد,المخمص

 الرفعة ك السمك
 المطيؼ

 الرأفة ك الميف
 القكة ك العظمة

 

لـ يكف بشكؿ مكثؼ مقارنة باسـ الفاعؿ, حيث  إف استعماؿ الشاعر لمصفة المشبية    
كأكردىا الشاعر لتعزيز الكصؼ, ألف الصفة المشبية تدؿ ( ,%12.06)بمغت نسبتيا 

 عمى الثبكت في صاحبيا بشكؿ أقكل مف اسـ الفاعؿ.

 مزيد مجرد أكالـز أك متعد,  -مشتؽ مف فعؿىك كؿ كصؼ  صيغة المبالغة: -3.1
ككصؼ قائـ بيذه الذات التي صدر منيا ىذا الفعؿ أك  يدؿ عمى ذات -أك معتؿ صحيح
بقكتو ك بكثرتو أك بتكرارىا أف يككف الكصؼ داال عمى المبالغة, منيا بشرط  تكجو

 (1)" .أكبمجمكع ىذه األمكر

 (2). ؿع  ف   -يؿع  ف   -كؿع  ف   -اؿع  ف  م   -اؿع  ف   كلصيغ المبالغة خمسة أكزاف مشيكرة ىي:   

 

 

 .61,ص"أصكؿ البناء كقكانيف التحميؿ"الصرؼ صبرم متكلي: عمـ -1

 .408قصة اإلعراب,صإبراىيـ قالتي:  -2
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 :كأبنية المبالغة الكاردة في القصيدة ىي

 الداللة الكزف الصيغة المبالغة

 ارجب  

 اؼكش  

 ارغف  

اد  أخ 

 ابكى  

 ـعال  

 اـكر  

 معطار

 مفتاح

 احكض  

 الكذكب

 الخؤكف

 

 اؿفع  

 اؿفع  

 ؿفعا  

 اؿفع  

 اؿفع  

 اؿفع  

 ؿفعا  

 فعاؿم  

 فعاؿم  

 فعاؿ

 فعكؿ

 كؿع  ف  

 القكة ك العظمة

 الكضاح ك المبيف

 المتسامح ك العافي

 المتقبؿ

 كثير العطاء دكف عكض

 اهلل بكؿ شيء عميـ

 كثرة الجكد كالعطاء

 طيب الكالـ

 السيادة 

 المنير لطريؽ الحؽ

 كثير الكذب

 كثير المكر ك الخداع
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نسبتيا بمغت حيث ص الشعرم بشكؿ كاسع, ن  الكردت صيغة المبالغة في    
(20.68%). 
 كقد كانت أغمب الصيغ المبالغة تعكد عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ.  
كىذا ما ,  )الر سكؿ(غة المبالغة إلبراز عظمة الممدكحؼ صيكعميو فإف الشاعر كظ 

ؼ الذم يفيد رؼ المد األلالمذاف احتكتا ح فع اؿ, م فعاؿ(,تترجمو األكزاف المستخدمة) 
  .معنى العظمة كالر فعة كالسمك

كقع  ثعمى حد لمداللةفة تأخذ مف الفعؿ المبني لممجيكؿ, ص» المفعول: اسم -4.1
 (1)".عمى المكصكؼ بما عمى كجو الحدكث ك التجدد ال الثبكت ك الدكاـ

كمف غير الثالثي " ولع  مف  "المفعكؿ مف الثالثي المبني لممجيكؿ عمى كزف اسـكيصاغ   
ا قمب حرؼ المضارعة ميمن الماضي المجيكؿ إلى مضارع مجيكؿ ثـ تبتحكيؿ 
 (2)مضمكمةن 

 كمف األسماء المفعكؿ الكاردة في القصيدة ما يمي: 

 الداللة الكزف المفعكؿ اسـ

 المصطفى
 ارػػػػػػػػػػػالمخت
 كدػػػػػػػػػػػمحم
 حػػػػػػػػػمكش  
 ري  ػػػػػػػػػمط
 أر  ػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػم

 ؿمفع  
 ؿمفع  
 عكؿف  م  

 ؿمفع  
 ؿمفع  
 ؿمفع  
 

 المجيب عند اهلل
 المفضؿ عند الغير
 الصادؽ ,األميف

 المنصكر
 صفاء ك نقاء القمب
 طيب ك حسف القكؿ

 

—————————————————————————— 

 .111مصطفى الغاليني: جامع الدركس العربية, ص -1
" في أصكؿ القكاعد كاإلعراب كالبالغة كالعركض , دار الكعي , الجزائر,  تاج الديف عـ عمي: الن كر المضيء  -2

 .124ـ, ص 2012ق, 1433, 1ط
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الشاعر مف أجؿ إبراز  كظفو. كقد (%17.24)المفعكؿ في القصيدة اسـبمغت نسبة   
 كعند الخمؽ أجمع.اهلل عميو كسمـ عند اهلل تعالى,  مكانة الرسكؿ صمى

مف الفعؿ تدؿ عمى شيئيف اشتركا في صفة ك زاد  تأخذ صفة» سم التفضيل:ا-5.1
 (1)«.أحدىما عمى اآلخر

 ةصيغمتضمنا معنى التفضيؿ في  "فعمى"أك"أفعؿ"التفضيؿ عمى كزف اسـكيصاغ  »
 (2) «. معينة

ينا لممعمـك تاما قابال التفضيؿ أف يككف ثالثيا مب اسـكيشترط في الفعؿ الذم يصاغ منو   
 .(3)الذم مؤنثة فعالء "أفعؿ"ليس الكصؼ منو عمى لممفاضمة, 

 التفضيؿ الكاردة في القصيدة ما يمي: اسـكمف صيغ   
 الداللة الكزف يؿاسـ التفض

 أرحـ
 أكفى
 أعظـ
 األكـر

 أفعؿ
 أفعؿ
 أفعؿ
 أفعؿ

 العطؼ ك الرأفة
 اإلخالص ك الكفاء

 إجالؿ ك رفعة
 الجكد ك العطاء

————————————— 
 .126صالييني:جامع الدركس العربية, مصطفى الغ- -1
اىج لمنشر كالتكزيع, عماف, األردف,  دار المنقكاعد النحكية ك األبنية الصرفية, محسف عمي عطية:الكاضح في ال -2
 .258صـ, 2007ق,  1427, 1ط
 .239صلمرجع نفسو: ا -3
 

 المرجى
 منصكر
 ميسكف
 المسعكد

 

 مفعؿ
 مفعكؿ
 مفعكؿ
 مفعكؿ

 السميع لعباده)اهلل تعالى(
 المصكف ك المحمي عند اهلل

 المطيؼ ,الحميد
أحبو اهلل ك أسعده)النبي 

 صمى اهلل عميو كسمـ(
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كلككنو (%12.06)حيث بمغت نسبة مكثؼ,بشكؿ التفضيؿ  اسـالشاعر  ؼلـ يكظ    
أحدىما عف اآلخر, كظفو الشاعر ,ليعزز  في صفة كاحدة كزاد اشتركايدؿ عمى شيئيف 

 التفضيؿ يتضمف: اسـك  بو الكصؼ,
مد عميو أفضؿ كفيو جسد الشاعر النبي محكىك الذم زيد في الصفة,  ؿ:المفض     

 .الصالة كسالـ 
ؿ عميو في الصفة كفيو جسد الشاعر األنبياء المفض  ؿ عميو كىك الذم زاد المفض     
  أجمع. الصحابة ك التابعيف ك الناسك 
بنية األسماء إلثبات الصفات بممدكحيو ذلؾ أف  يمكننا القكؿ إف  الشاعر استخدـ أكمنو   

 االسـ داؿ عمى الثبكت كالدكاـ.
أبنية األسماء في  تكاتر ةأف نختـ عنصرنا بمخطط يكضح نسبارتأينا كفي األخير  

 ليككف عممنا أكثر شمكلية ككضكح:القصيدة 
 

 
 
 
 
 
 

 خيػػػػػػػػػػر 
 أشرؼ
 أزكى

 )دكف ىمزة(أفعؿ
 أفعؿ
 أفعؿ

 تفضيؿ كتسييد
 العفة كالطير

 التكثير
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 أبنية األفعال: -2
فرادية التي أكردىا الشاعر في سـ أف نقؼ عند الصيغ الصرفية االفي ىذا الق ارتأينالقد   

 القصيدة.
 الصيغ التالية: استخمصنافي النص الشعرم  التمحيص كبعد التطمع ك التمعف ك  

  داللتو)الفعؿ( في القصيدة الفعػؿ الصيغة
 ف ع ؿ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 منح
 قضى
 جاء
 فاض
 كسا

 حمت
 كعى
 كتب
 سقا

 سادك
 حصدكا

 العطاء

 الزكاؿ ك االضمحالؿ

 اإلقباؿ

 الزيادة عف الحد

 العظمة ك الرفعة ك القكة

 قكة اإلسالـ

 اإلدراؾ ك المعرفة

 القيد

 عكدة إلى الحياة
 (السير عمى خطى الرسكؿ)صمى اهلل عميو كسمـ

 النتيجة ك الحصيمة
 قاـ 

 نفح
 جنى
 مطر
 جبر
 ذىب
 سأؿ
 رتعت
 نظر
 أتى

قباؿ  حركة كا 
 أمؿ نيؿ المغفرة

 النتيجة ,الحصيمة
 العطاء ,المنح

 االتباع كالخضكع
 إلى الحسفالتحك ؿ مف السيئ 

 يـك الحساب كالعقاب
 السككف كالثبات

 طمب العطؼ كالر أفة
 المنح



 لنّض الشعريمستويات التحليل األسلوبي با                               :الثانيالفصل 

 

62 
 

 عفى
 نيى
 قاؿ

 عضد
 شمؿ

 حرص
 شفع
 شفى
 ىز
 شؽ  
 مد
 

 طمب المغفرة
 االستمرار في ارتكاب المعاصي

 البكح كاالفصاح 
 الدعاء

 االلماـ كاإلحاطة الشمكؿ
 الحماية كالصكف

 المغفرة
 العجز
 الر فع

 االنتقاؿ كالتحك ؿ مف مكاف آلخر
 البشرة كالخير

 
 
 حفظت ؿ  ع  ف  

 رحـ
 عمـ
 نسي

 الحماية ك الصكف

 لرأفة ك العطؼ ك الرفؽا 

 تجاىؿ بالمعرفة 

 شدة الفرح كالمسرة
 الرفعة ك السمك عظـػ ؿ  ع  ف  

 أزاحني ؿ  ع  ف  أ 
 أضمني
 أصد

 أكقرت
 أبديت
 أطاع

 أشعمت

 عف الطريؽ الضالؿ االنحراؼ

 عف الطريؽ المستقيـ االبتعاد

 عف طريؽ الحؽتضميؿ 

 المعصية, حممت

 إلى اهلل االعتذار

 الخضكع ك اإلتباع

 كلكع الحزف ك األسى ك األلـ
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 أطفأ
 أرعدت
 أظير
 ألقى
 أمحؿ
 أعدد
 أشبع

 حمكؿ اليدكء كالطمأنينة

 البركز ك الممعاف

 الكشؼ ك اإلبانة

 النيؿ ك الحصكؿ

 أطغى

 اإلنجاز

 االكتفاء
 امتطت افتعؿ

 اتضحت
 امتدحت
 اختفى
 انتمى
 اكتفى

 ركبت, سرت

 اإلبانة ك الظيكر

 المجازاة

 الزكاؿ ك االضمحالؿ

 المعاصي ارتكابالتمادم في 

//      //   //      // 
 ارتجى 

 انتيى
 اغتدل

 شيتاخ
 اصفك ات

 طمب المغفرة ك العفك مف اهلل

 عدـ الكؼ مف األخطاء

 الزكاؿ كاالضمحالؿ

 الشجاعة

 الرفعة ك السمك)لمصحابة ك التابعيف(
 تب  اط  خ   ؿ  اع  ف  

 ىاف  ك  
 الحكار

 المجكء كاإلقباؿ
 عتم  تج   ؿ  ع  ف  ت  

 متس  تق  
 ىشك  ت  

 الكماؿ

 العظمة
 االطمئناف كالراحة
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 حتقب   ؿ  ع  ف  
 عضي  

 المعصية

 حدة الفراغ

 تستدعي تستكجب, تستمـز استفعؿ

 
 
 

 
 

 رسم بياني يوضح نسبة تواتر الصيغ الصرفية  االفرادية             
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 الثالثي  الجدكؿ مجمؿ الصيغ الكاردة في القصيدة ىي أكزاف الفعؿيتضح لنا مف خالؿ      
د األفعاؿ الرباعية ك الخماسية كمؤدل ىذا أف الشاعر لـ يعتمالمزيد(,  )المجرد,

  السداسية.ك 
كتمييا %(, 45.83)ةبنسبتحتؿ الصدارة ,  "ل  ع  ف  "نجد صيغو فعف صيغ الفعؿ الثالثي:  

حيث بمغت  فكانت أقميما نسبة, ,ؿ  ع  .أما صيغو ف  (%5.55)بنسبة "ل  ع  ف  "صيغة 
الشاعر ح جنك  ؿ(,فع   -ؿؿ عف الصيغتيف)فع  . كقد يرجع تفكؽ صيغة فع  (%1.38)نسبتيا

 ذلؾ أف الفتحة أخؼ الحركتيف)الضمة ك الفتحة(., إلى الخفة المفظية في األسمكب 
حيث بمغت  في المقدمة, "لع  ف  أ  "فكانت صيغةد, أما عف الصيغ الفعؿ الثالثي المزي   

كتأتي بمعاف متعددة , كىي مف الثالثي المزيد بحرؼ, %(19.44) تكاترىا في القصيدة
كما تدؿ عمى أف الفاعؿ , الكثرة أك التحريض, االستحقاؽ السمب كاإلزالة, التعدية,» :منيا

    (1) . «صار صاحب شيء مشتؽ مف الفعؿ
 كمف ذلؾ قكؿ الشاعر: بمعنى التعدية,قصيدة كجاءت صيغة أفعؿ في أغمب ال  
 (2)يات  كء  س   اف  ك  د  الع   ر  ه  ظ  أ   د  ق  ا ف  كن ف  ع        ي     ن  م  م  ش  ي   ؾ  ن  ا م  رن ت  س   و  الم   ة  م  ح  ا ر  ي  

 كفي قكلو كذلؾ:
 (3)ات  ي  ف  الخ   ـ  ال  ع  م ل  ر  ذ  ع   ت  ي  د  ب  أ             د  ق  ك   و  ل  اإل   ك  ف  ي ع  ج  ت  ر  أ  ال   ؼ  ي  ك  ك  
 
.  "أبديت"ك بالبيت الثاني في الفعؿ"أظير"كتظير الصيغة في البيت األكؿ في الفعؿ  
 كقد تعديا إلى مفعكؿ بزيادة حرؼ اليمزة. ما فعالف الزماف في صيغة الثالثي,كى
 
 
 

———————————— 
 .185-184رحاب شاىر محمكد الحكامدة: الصرؼ الميسر,ص -1

 .450, صالديكاف-2

 .450نفسو:صالمرجع  -3
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الثالثي المزيد  الفعؿ , كىي مف%(15,27) بنسبة "افتعؿ"كبعدىا تأتي صيغة   
,"كما تفيد (1)"االتخاذ, المطاكعة, االشتراؾ, المبالغة»بحرفيف, كليا دالالت كثيرة منيا: 

 (2).», كتفيد كذلؾ معنى حدكث الصفة"ف ع ؿ"معنى
 كقد كردت ىذه القصيدة بمعاف منيا: 

 كيظير ذلؾ في قكؿ الشاعر: :التخاذا-
م ن ي الغ يُّ ع ف  س ب ؿ  الي د اي ات           ل م ا  م ط ي ات  الض ال ال ت   ت  ي  ط  ت  ام  أ ض 

(3) 
 أم اتخذ مطية."امتطيت"كتكمف الصيغة في المفظة  

مغة حزينة تحمؿ معاني انحرافو عف طريؽ الحؽ بىذا البيت يعبر عف  في رفالشاع
 الندـ.الحسرة ك 

 ممح ىذا في قكؿ الشاعر:كن :ك السعي مف أجؿ تحقيؽ غاية االجتياد-

 (4)ات  ان  ب  ل   ف  م   يه  ج  ت  ر  أ  ا م   ؿ  ي  ن  ب   ي          ن  ر  ش  ب  ا ي  ين ع  س   ه  كد  ى ج  ل  إ   ىع  س  أ  

 , رغابتوالدالة عمى إلحاح الشاعر عمى تحقيؽ  "أرتجيو"كتنحصر الصيغة في المفظية
 المغفرة ك السماح ك العفك مف اهلل عز كجؿ.أال كىي نيؿ 

 كنستكشؼ ىذا المعنى في قكلو: :اإلظيار ك الزكاؿ

. ىف  ت  اخ  ش م س      الي د ل ك   ت  ح  ض  وات  ن ي ار  الد يف   ء  ك  ض   ح  ال   (5)ل ي ؿ  الض ال ال ت 
 

كىما فعالف متضادتاف, فكجكد  "اختفى"ك"اتضحت"ككردت الصيغة في المفظتيف   
الكاحد يعني زكاؿ اآلخر, فظيكر اإلسالـ ك انتشاره أدل إلى زكاؿ الضالؿ, بحيث أباف 
لنا اإلسالـ الخطأ مف الصكاب, كالحالؿ ك الحراـ, كما المستحب كما المكركه, كما 

 .....الحسف كما القبيح
 
 

———————————— 
 .189ص الميسر,اىر محمكد الحكامدة: الصرؼ رحاب ش -1

 .201صـ, 1996, 1ط ـ األصكات, دار الصداقة العربية, بيركت,الصرؼ كعم ديزيرة قاسـ: -2

 449ص الديكاف:-3
 .453المصدر نفسو: -4

 .452المصدر نفسو:  -5
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حيث كردت  فكانت نسبتيا ضئيمة جدا, -المزيد الفعؿ الثالثي -أما باقي األكزاف   
الكثرة, "كتأتي لمداللة عمى كىي مف المزيد بحرفيف,, (%.4.16)بنسبة (لع  ف  ت  )صيغة 

 (1)"التكقع....التكمؼ, المطاكعة, الطمب, الترؾ, 
 ك يتجسد ذلؾ في قكلو: ؿاالشتمااإللماـ ك اإلحاطة ك بمعنى كبرزت في القصيدة  
 (2)ت  ال  ال  الج   اؼ  ص  ك  أ  يو  ف   ت  م  س  ق  ت  ا م  ك           اؿ  م  الك   اـ  س  ق  أ  يو  ف   ت  ع  م  ج  ت   
رفعة ك  ايممت(, ك ظفيما الشاعر ليبرز بعت, تقس  في المفظتيف) تجم   كتنحصر الصيغة 

 )النبي صمى اهلل عميو كسمـ(. عظمة كسمك ممدكحو
ككالىما مف الفعؿ الثالثي  , %(2.77) بنسبة لاع  ,ف   ل  ع  ف  كبعدىا تأتي الصيغتاف   

 المزيد بحرفيف.
لمداللة عمى التكثير أك المبالغة أك التعدية أك اإلزالة ك قد تأتي بمعنى  (ؿفع  )كترد صيغة  

 (3)أفعؿ لمداللة عمى الدعاء
 ممس ذلؾ في قكؿ الشاعر:كن ,المبالغة ك التكثيرة ي القصيدكمف المعاني التي حممتيا ف 
 (4)ت  اال  ح   ر  ش  ا اى  ر  ت  ف   و  ت  اال  ح              ت  ح  قب   ؼ  ن  د  م   ئ  س  م   ف  م   و  ح  ي  ا ك  ي   
 

نكب ك بيا عف مدل شناعة حاالت الخائض في الذ حت( ليعبراستخدـ الشاعر لفظو)قب  
 الخطايا كذمو لممسيئ الذم يرتكب الكثير مف المعاصي. 

 
 
 

————————————     

 .200ص الصرؼ ك عمـ األصكات, ديزيرة قاسـ: -1

 .451ص الديكاف : -2
 .200قاسـ: الصرؼ كعمـ األصكات, ص ديزيرة -3
 .450الديكاف : ص-4
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 ك يظير ذلؾ في قكلو:  التعديةكما أخذت معنى  

.ي  ت  قا  ك  أ  اف  م  ر  الح   ع  ي  ض  فقد ا ن  ي      م  ن  ر  ش  ب  ي   ؾ  ن  ا م  كدن ج   و  الم   ة  م  ح  ا ر  ي  
(1) 

بعد صيغة الثالثي, ك  ي كانت الزمة فيكتتمثؿ الصيغة في ىذا البيت في كممة)ضي ع( الت
كجاءت تحمؿ عمؽ الفراغ الذم كاف يكتنؼ نفس  تضعيؼ عينيا أصبحت متعدية لمفعكؿ

 الشاعر.

المتابعة كما تأتي لمداللة عمى المشاركة, «فتأتي بعدة معاف أشيرىا "فاعل"أما صيغة     
ىذا ك كاف , (2) كقد يدؿ عمى معنى فعؿ ئا صار صاحب صفة يدؿ عمييا الفعؿ,أف شي

 : األخير السائد في القصيدة ك نممح ذلؾ في قكلو

 (3) .ات  ين  ب  م   ات  ار  ب  ع  ب   و  ق  د  ص   ف  ع                ةن ح  ص  ف  م   ـ  ج  الع   كش  ح  الك   ت  ب  اط  خ  

 ي .كى%1.12التي بمغت نسبتيا", استلزم"صيغة  -الفعؿ الثالثي المزيد -كآخر األكزاف   
الصفة,  دلتحكؿ ك التشبيو اعتقاامف الثالثي المزيد بثالثة أحرؼ, كمف معانيو الطمب, 

 (4)."أفعل"كقد تأتي بمعنى,  الحكاية, اختصار المطاكعة,

 ضمف قكلو: ه, كنجداإللزامكردت صيغة استمـز في القصيدة معنى   
 (5).ات  ام  ر  الك   ر  ح  ب   ف  م   ؿ  ي  الن   م  ز  ل  ت  س  ت         ح  د  م   و  ال  ض  ف  ى أ ل  ي إ  ي ب  ي  ت  ن  ت   
(,فأرا   خالؽ األد الشاعر أف يبرز مف خالليا كتظير الصيغة في البيت في لفظة )تستمـز

 ممدكحة.الحميدة كالكريمة ل
 
 
 
 

—————————————— 
 .450ص الديكاف:  -1

 .187-186 ص الصرؼ الميسر , :ةرحاب شاعر محمكد الحكا مد -2

  .451 ص الديكاف, -3

  .191-192ص ,الصرؼ الميسر  :ةرحاب شاعر محمكد الحكا مد -4

 .453الديوان ، ص-5
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كنمخص في األخير أف الشاعر اعتمد أكزاف الفعؿ الثالثي المجرد ك المزيد في التعبير   
كما لمحركؼ الزيادة مف دكر في كرية, إلدراكو ما لممجرد مف خفة , عف تجربتو الشع

 إبراز المعاني.
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 .المستكل التركيبي: ثالثا    

 :الجملة -1

الذم يرل شرم"، لقد اختمؼ العرب القدامى في تحديد مفيـك الجممة مف بينيـ " الزمخ   
المركب مف كممتيف أسندت إحداىما إلى األخرل ، كذلؾ ال يتأتى إاّل في  »أّف الكالـ ىك

نحك قكلؾ ضرب زيد كنطمؽ بكر اسميف كقكلؾ "زيد أخكؾ" كبشر صاحبؾ ،أك فعؿ كاسـ 
 (1)«كيسمى الجممة.

 ،أّما الكالـ فكّؿ لفظ مستقؿ بنفسو مفيد لمعناه»كتابو الخصائص :كيقكؿ ابف جّني في   
، "كضرب سعيد" "،كقاـ محمد "، "زيد أخكؾ"نحك  الّنحكيكف الجمؿ ،كىك الذم يسميو 

،فكؿ لفظ مستقؿ بنفسو ، كجنيت ثمرة معناه  "كأّكه"، "كأؼّ  "، "كصو"، "كفي الّدار أبكؾ"
 (2)«فيك الكالـ.

لشيء كاحد ، فالكالـ ىك فمف التعريفيف نستنتج أّف الكالـ كالجممة ىما مصطمحاف   
 الكالـ.الجممة كالجممة ىي 

ة ،مف بينيـ ابف ىشاـ األنصارم لكف ىناؾ مف العمماء مف فّرؽ بيف الكالـ كالجمم  
" كالمبتدأ كقاـ زيد "الجممة عبارة عف الفعؿ كفاعمو»كتابو )مغني الّمبيب( الذم يرل أّف ب
كما "،  "أقائـ زيداف"، ك"ضرب الّمص " :،كما كاف بمنزلة أحدىما نحك "كزيد قائـ"الخبر أك 
 (3)«.، فيي أعـ مف الكالـ ،إذ شرطو اإلفادة بخالفيا "ظننتو قائما"ك"ف زيد قائـ كا

 .كؿ جممة كالـ كعميو فإّف كؿ كالـ جممة كليست  

—————————— 
، 2002-ق1422، 1فاضؿ صالح السامرائي: الجممة العربية "تأليفيا كأقساميا "، دار الفكر ، عّماف ،األردف، ط -1

 .12ص
)د.ط( ، )د.ت( ،  ،1جتحيؽ محمد عمي الّنجار ، مكتبة الكتب المصرية، مصر،  الخصائص،ابف جّني :  -2

 .17ص
 .12فاضؿ صالح السامرائي : الجممة العربية " تأليفيا كأقساميا" ، ص -3
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ّف أ »أّما إذا انتقمنا إلى الّمغكييف المحدثيف  العرب نجد إبراىيـ أنيس يعّرفيا بقكلو :   
صكرىا أقؿ مف الكالـ يفيد الّسامع  معنى مستقال بنفسو ،سكاء تركب ىذا الجممة في أقؿ 

 (1) «القدر مف كممة كاحدة أك أكثر .
فتعريؼ إبراىيـ أنيس لمجممة تعريؼ شامؿ لكّؿ تراكيبيا بدء بصكرتيا الصغرل ككممة   

 ( 2)المعنى.كاحدة عند الحذؼ كانتياء بالجمؿ األكثر تركيبا فالميـ عنده أف تككف تامة 

ساس في تحديد الجممة ، فيك بؤرة الجممة كنكاتيا ،فإذا كاف المسند فعال كالمسند ىك األ  
ذا كاف المسند اسما كانت الجممة اسمّية.  فالجممة فعمّية ،كا 

الصكرة الّمفظية الصغرل لمكالـ المفيد في لغة مف »كيرل ميدم المخزكمي الجممة :   
يبّيف بو المتكّمـ أّف صكرة  ذىنّية كانت قد تألؼ أجزاؤىا في الّمغات، كىي المركب الذم 

التركيب الجممي  كعميو فإفّ (3)«.تكّمـمذىنو ، ثـ ىي الكسيمة التي تنقؿ ما جاؿ في ذىف ال
أك األلفاظ المتألفة في جمؿ ماىي إاّل صكرا منطكقة لما ىك حاصؿ في الذىف  ىك ربط 

معو صمة كنسبة بيف ىذه  مى نحك تتحقؽالصكرة الذىنية المفردة بعضيا ببعض ع
فإف أردنا الّتعبير عف ذلؾ أك ننقمو إلى ذىف الّسامع أك المخاطب عّبرنا عنو  الصكرة، 

أّنيا القكؿ المفيد »كمف ىذا الّتصكر عّرفيا عمي جابر المنصكر: (4) بمركب لفظي .
 (5)«بالقصد.

———————————— 
، 1" دراسة في مفيكميا كتقسيماتيا الّنحكّية "،دار فارم ، عّماف ،االردف ،ط الحسيف منصكر الشيخ : الجممة العربية-1

 .45ـ، ص2009
بمقاسـ دفو : في الّنحك العربي، رؤية عممّية المنيج ، الفيـ ،التعميـ ،التحميؿ، دار اليدل ، عيف مميمة ، الجزائر ،  -2

 .17ـ، ص2003-ـ2002دط، 
، ـ1986ق/1406، 2في الّنحك العربي )قكاعد كتطبيؽ(،دار الرائد، بيركت ، لبناف، ط ميدم المخزكمي :  -(3)

 .83ص

 .25ـ، ص2002، 2عّماف ، األردف ، ط عمي جابر المنصكرم : الداللة الزمنية في الجممة العربية، دار الثقافة ،-4

 .25المرجع نفسو: ص-5
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بعد ىذه الجكلة حكؿ تعريؼ الجممة كمكازنتيا بالكالـ ، نصؿ إلى أّف الجممة ىي    
ذات معنى مفيد لمسامع ،كىي مركب مجمكعة مف الّركابط الّمغكّية المترابطة نحكيا 

 سنادم؛ أم مككنة مف مسند كمسند إليو .إ

 ي.كلقد قادنا تأممنا إلى نّصنا الشعرم إلى دراسة التركيب الفعمي كاإلسم  

 الجملة االسمية :1.1

تحدثت المطكالت الّنحكّية العربية عف الجممة االسمية في بابي المبتدأ كالخبر، كفي   
تأديتيا لكظائؼ نحكّية في سياؽ معّيف خاّصة ، كأبرز تعريؼ ليا ما ذكره ابف ىشاـ 

 (1)«اف .فاالسمّية ىي التي صدرىا اسـ كزيد قائـ ، كىييات العتيؽ ،كقائـ الّزيد»قائال: 

ىي التي يككف فييا المسند داالن عمى الدكاـ ،أك بعبارة »كيعّرفيا ميدم المخزكمي بقكلو :
أخرل ،ىي التي يككف فييا المسند فعال ،كذلؾ نحك : محمد أخكؾ ،كالحديد معدف داالف 
ىنا عمى الدكاـ أم: دكاـ  اتصاؼ المسند إليو بيما ألّف األخّكة ثابتة لمحمد ال تتغّير ، 

 (2) «.فكّؿ مف ىاتيف الجممتيف جممة اسمّية 

 االسمية الكاردة في القصيدة ما يأتي: كمف الجمؿ

رقـ ل
 البيت

 ػياداللتػ ػمةالجػػ

03 

04 

04 

 .أنا المفّرط في حّب االلو

 أنا المسيئ

 أنا البغر الكذكب.

  الطريؽ  االنحراؼ عف

 الحزف،األلـ،الحسرة،الّندـ
  //      //   //     // 

———————————————- 

الجممة كداللتيا البالغية " في األدب الكبير البف المقفع دراسة تركيبية محمد كراكبي: بنية  -1
 .19ـ، ص2008، 1تطبيقية، عالـ الكتب الحديث، األردف ، ط

 .86ميدم المخزكمي: في الّنحك العربي "قكاعد كتطبيؽ"، ص -2
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 أنا الخب الخؤكف

 أنا ركف االساءات.

 نار فارس أطفأ جمرىا 

 السادة الغّر. 

 ىـ أشرؼ سادات.

 كأّنيـ لكما المجد بيت عال

 ىك الحبيب.

 

 ىػػػك الكػػػػريـ.

 

 أّنػػػػػي ضيؼ أنعمو.

 إّنػػػػػػػػػػػي مدحتؾ

 لكني امتدحت بعمياكـ أبياتي

      //   //      //// 
   
   //  //     //    // 

 انجازات الّرسكؿ العظيمة

  لمصحابة المكانة العالية

 شرؼ كعفة الصحابة.

 الّرفعة كالّسمك.

إثبات المحّبة لمنبي )صمى اهلل 
 (عمية كسّمـ

إثبات صفة الجكد كالكـر 
  .لمرسكؿ

  النبي اإلشادة بفضائؿ

 الّرغبة الشديدة في اليداية.

 لتفاؤؿ كاألمؿ ّ 
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 بأنماط متعددة كىي:كردت الجممة االسمية كما ىك مبيف في الجدكؿ   
 .ـػػػػػك الكريػػػػػػنحك : ى    (+خبر مفرد مبتدأ )ضمير

 .رّ ػػػػػػادة الغػػػػنحك: الس       مبتدأ )اسـ(+خبر مفرد
 رىا.ػػػفأ جمػػارس أطػػػار فػػػػنحك: ن  مبتدأ)اسـ(+خبر جممة فعمّية

 و.ػػػػػعمػػػػػؼ أنػػػػػػػي ضيػػػػػػػػػناسخ+ اسمو+ خبره          نحك: أنّ 
 

 :الجملة الفعلّية2.1

 تحدث الّنحاة العرب القدامى عف الجممة الفعمّية في أبكاب نحكّية كثيرة أىّميا باب    
الفاعؿ كالمحؿ ، كأشمؿ  تعريؼ ليا ما ذكره ابف ىشاـ قائال: تسمى فعمّية إف بدئت بفعؿ 
سكاء كاف متصرفا أـ جامدا ، كسكاء كاف تاما أك ناقصا ، كسكاء أكاف مبنيا لمفاعؿ ،أك 

 مبنيا لممفعكؿ كقاـ زيد ،كيضرب عمر ، كأضرب زيدا ، كنعـ العبد، ككاف زيد قائـ ،
ا أك محذكفا تقدـ معمكلو عميو " ،كال فرؽ في الفعؿ بيف أف يككف مذككر  ك قتؿ الخراصكف 

 ،تقدـ عميو حرؼ أـ ال نحك: ىؿ قاـ زيدا كنحك : زيدا ضربتو، ك يا عبد اهلل ، فزيدنا، الأك 
 فحذؼا ضربتو ، بفعؿ محذكؼ ألف التقديـ في األكلى ضربت زيدن اهلل منصكباف  كعبد  

ضربتو ، كفي الثاني أدعك عبد اهلل ،فحذؼ أدعك ألنحرؼ ضربت لكجكد مفّسرة ، كىك 
الّنداء نائب عنو ،كنحك "ففريقا كذبتـ كفريقا تقتمكف " ففريقا مقّدـ مف تأخير كاألصؿ كذبتـ 

 (1)فريقا ."
كمضمكف التعريؼ أف الجممة الفعمّية ما تصدرت بفعؿ، كتبقى كذلؾ سكاء حذؼ ىذا   

 خر. الفعؿ أك ذكر، كسكاء تقدـ أك تأ

ىي ما كاف المسند فييا داال عمى »ف ، فنجد ميدم المخزكمي يعّرفو بقكلو :أّما المحدثك   
التغيير كالتجدد أك بعبارة أخرل ىي التي يككف فييا المسند فعال ،ألّف الفعؿ بداللتو عمى 

 (2)«. الّزماف ىك الذم يدؿ عمى تجدد االسناد كتغيره

————————————— 
 .73بنية الجممة كداللتيا البالغّية، صمحمد  كراكبي :  -1
 .82ميدم المخزكمي : في الّنحك العربي قكاعد كتطبيؽ، ص -2
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كعميو فإّف الجممة الفعمّية مكضكعة إلحداث الحدث  في الماضي أك الحاؿ فتدؿ عمى   
 تجدد سابؽ أك حاضر. 

 يأتي:فعمية الكاردة في القصيدة ما كمف الجمؿ ال

 

 ياداللتػػػػػ  ػػػػػػػمةالجم     رقـ البيت

 01 

 02 

 03 

 04 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 20 

 24 

 

 أضّمني الغّي عف سبؿ اليدايات 

 أزاحني الّرشد عف طريؽ الغكايات 

 قد أصّد التفريط مرآتي 

 لقد أكقرت ظيرم بأكزار كزاّلت 

 ـ عف خكض الجياالت لـ ينيو العم 

 لـ يشفو الّطّب مف داء الّدنيات 

 لـ ينجو العـك مف بحر االضاعات 

 أطاع داعي التصابي كاليكل أسفا 

 فقد أمحؿ العصباف ساحاتي 

 فقد ضّيع الحرماف أكقاتي 

 يذىب الحزف إقباؿ المسّرات 

 االنحراؼ عف الطريؽ المستقيـ

 اتباع األىكاء

 الخضكع لمكفر كالضالؿ 

 االغراؽ في المعاصي

 العجز

// 

// 

 كجؿضعؼ اإليماف بالّمو عز 

 الّطغياف

 عمؽ الفراغ

أمؿ في حياة جديدة ممؤىا الّسعادة 
 كالمسّرة
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26 
41 
 

41 
48 
 

48 
48 
 

64 
64 
 

72 
 

73 
 

73 
75 
81 
 

81 

 جئت مستشفعا

 مما جنيت 

 ناؿ الشفاعة في أىؿ الجنايات

 تجّمعت فيو أقساـ الكماؿ  

 تقّسمت فيو أكصاؼ الجالالت  

 الح ضكء نيار الّديف  

 اتضحت شمس اليدل  

 كاختفى ليؿ الّضالالت 

 أسعى إلى جكده سعيا 

 يبشرني  

تراءل لعيني في المنـ عمى أتـ  
 حاالت الكماالت

 مّد كفيو نحكم 

 رّحب بي 

 كي أرجك 

 كغفر لو

 كعؼ عنو

 طمب الشفاعة

 الحصيمة. ،النتيجة 

 رأفة الّمو بعباده

 الّرفعة كالّسمك

  عظمة الّرسكؿ )ص(

بانة اإلسالـ كانتشارهظيكر   كا 

//     //     //      // 

 نكر كىداية

 االجتياد كالمثابرة ألجالؿ الغاية 

 تفاءؿ ،أمؿ 

 الحمـ 

 

 بشرل ،تفاءؿ

//     // 

 الرغبة ، الغاية ، اليدؼ

 الدعاء

 الدعاء
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يتضح لنا مف خالؿ الجدكؿ استخداـ الشاعر ألنكاع متعددة مف الجمؿ الفعمّية منيا    
 المؤكدة كالمثبتة ك المنفية .

فنجد الشاعر قد كظؼ الجممة  أما مف حيث زمف فعميا )ماضية ،مضارعة ،أمرّية(،
( 67الفعمّية بكثافة مقارنة بالمضارعة كاألمرية ، حيث كردت في القصيدة سبعة كستيف )

%(، كظفيا الشاعر الستظيار أحداث الماضي ، كما 57.75مّرة؛أم ما يعادؿ نسبة )
مؤكدة في كثير مف المكاضع ،  كذلؾ ألجؿ التأكيد عمى كقكع ىذه األحداث، يا جاءت أنّ 

 يظير ىذا في قكؿ الشاعر:
ا اْعِتذ اِرم ِإْف  ُسِئْمُت         ا ِحيم ِتي ،م  ِبأ ْكز اِر ك ز الَّت َوَقْد َأْوَقْرُت َظْهِريَ م 

(1) 

 ككذلؾ قكلو:
ُط ِفي ُحِب االل و  ف يا              ُخْسر ام    (2)يآتِ رْ مِ يط ُ رِ فْ الت   د  صَ أَ  دْ قَ أ ن ا الُمف رِّ

 كتركيب الجممتيف كما يمي:
(+جار (+فعؿ ماضي )د)أداة تككيد ق (+فاعؿ)ضمير المتكمـ تاء(+مفعكؿ بو )ظيرم  أكقر 

 )زالِت(.عميو كمجركر)بأكزاِر(+حرؼ العطؼ)ك( + معطكؼ
.)  قد)أداة تككيد (+فعؿ ماض)أصدَّ(+فاعؿ)التّفريُط(+مفعكؿ بو)مرآتي 

 
%(، 28.44( مّرة، أم بنسبة )33)الفعمّية فظيرت بالقصيدة ثالثة كثالثيف  ةالجمم أّما 

 ح ذلؾ في  قكلو :مكجاءت تحمؿ داللة األمؿ كالتفاؤؿ لدل الشاعر ،ك  نم
 (3)اِت ر  سَ المَ  لَ باَ قْ إِ  نُ َفَيْذَهُب الُحزْ     َنافـَحة   ــَرانِ ُح ِلْلُغفْ فَ َتْنــَلَعل  

 كاآلتي : كتركيب الجممتيف
 نافحة(مفعكؿ مطمؽ) فعؿ مضارع)تنفح(+جار كمجركر)لمغفراف(+

 فعؿ مضارع+)يذىب(+فاعؿ)الحزف(+ضرؼ مكاف)إقباؿ(+مضاؼ إليو )المسّرات(
 

————————————— 
 .449الديكاف: ص -1
 .449صالمصدر نفسو:  -2
 .450المصدر نفسو:ص -3
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يا عّبرت عف تدؿ عمى االستمرارية ،أم أنّ –الجممة الفعمية المضارعة –كما جاءت  
 استمرار معاناة الشاعر كتخبطاتو في بحر الضياع ، كىذا ما تنقمو لنا األبيات التالية:

ٍؿ        ـ  الرَّاِحِميف  ال عْفك  ع ْف ك ج   ِت الِعْلمُ َعْن َخْوِض الِجَهاال َلْم َيْنِههْ  ي ا أ ْرح 
ْنٍؼ        ْف د   ـاِت ــــالّدني اءِ دَ  نْ مِ  ب  ــــالطَ  هْ فِ شْ يُ  مْ لَ يا أرحـ الّراحميف الع ْفك  ع 
ٍؽ        ـ  الرَّاِحِميف  الع ْفك  ع ْف غ ر   (1)اِت اعَ االضَ رِ حْ ـَـــ ب نْ مِ  مُ وْ العَ  هْ جِ نْ يُ  مْ لَ ي ا أ ْرح 

 كتركيب الجمؿ :
+ مفعكؿ بوجـزأداة  +فاعؿ+ حرؼ الجر +اسـ مجركر+  +فعؿ مضارع مجزـك

 مضافإليو.
ذا انتقمنا إلى الجممة الفعمّية األمرّية فنجد ليا حضكرنا كذلؾ إاّل أّنيا ضئيمة جّدا مقارنة  كا 

كقد %(  13.79(؛أم بنسبة )16بالماضية كالمضارعة ،حيث كردت ستة عشر مّرة )
 الّدعاء ، كمثاؿ ذلؾ قكؿ الشاعر:كانت مجمميا دالة عمى 

ْمُو       ا ِإالَّؾ  ْيرح  دن ك اِت  َفاْرَحْمهُ ال  ي ْرِتِجي أ ح  ي ا ف اِطر  السَّْبع السَّم 
(2) 

 ك تركيب الجممة:
(+فاعؿ ضمير مستت  + مفعكؿ بو)الياء(ر)أنت(فعؿ أمر)ارحـْ

 
ية كجدنا نسبة الجمؿ كمف خالؿ احصائنا لمجمؿ االسمية كالفعمّية في القصيدة الشعر   

%(، أّما 62.36الفعمية تفكؽ بكثير نسبة الجمؿ االسمية ، حيث بمغت نسبة األكلى )
%(  ، كمؤدل ىذا أّف حاالت االنفعاؿ عند الشاعر كانت 37.63)الثانية فكانت نسبتيا 

 أكثر مف حاالت االستقرار كاليدكء.
 
 
 
 

————————————— 
 .449الديكاف : ص -1
 .450نفسو : صالمصدر  -2
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 المستوى الداللي: رابعا  

 الحقول الداللية:-1

إحدى النظريات الحديثة ،التي بدأت في الظيور (semanticfilds)الداللية  تعد الحقول  
في عشرينيات القرن العشرين تقريبا، وتأصمت أسسيا وتبمورت أفكارىا مع مطالع 

منيم العالم  الثالثنيات ،وبخاصة عند عمماء الّمغة السوسريين واأللمان،و
 (1)م. 4291سنة ((jollesم،والعالم جوليز4291في سنة ( (jespenجسبين

وضع ىو مجموعة من الكممات ترتبط داللتيا ،وت ((semanticfildsوالحقل الداللي »
لك كممات األلوان في الّمغة العربية ،فيي تقع تحت تحت مصطمح عام يجمعيا .مثال ذ

 (2).«أبيض....إلخخضر،وتضم ألفاًظا مثل3 أحمر، أزرق،أصفر،أ" الّمون"المصطمح العام 

ىو قطاع متكامل من المادة الّمغوية يعبر » بقولوs.ullmann) )3ويعرفو ستيفان ألمان   
؛ومفاده أّن الحقل الداللي  يشمل قطاعا دالليا مترابطا مكونا (3)«عن مجال من الخبرة 

 في حين يعرفو ن تصور أو رؤية أو موضوع أو فكرة من مفردات المغة التي تعّبر ع

بأّنو مجموعة جزئية من مفردات الّمغة "؛ومؤّداه أّن الحقل الداللي » (j.lyones)ليونز
 (4)«يتضمن مجموعة كثيرة أو قميمة من الكممات تتعّمق بموضوع خاص وتعبر عنو.

 

——————————— ————————— 

 .ليا أسس ومبادئ نظريةيا ا منجعمو  قبل الغرب ؛إال أن الغربلداللية *إن العرب عرفوا الحقول ا
 .39ص ،م  9002 ،4القاىرة،ط الشرق،مكتبة زىراء  حسام البينساوي3 عمم الداللة والنظريات الداللية الحديثة ،- 4
 .32،ص4221،  5عالم الكتب ،القاىرة ،مصر، طأحمد مختار عمر3 عمم الداللة، - 9
،دمشق ،سوريا، 3 نظرية الحقول الداللية في كتاب المخصص البن سيده، الينابيع رازق جعفر الزيرجاوي-9
 .449م، ص4،9040ط
 .31ص حسام البينساوي3 عمم الداللة والنظريات الداللية الحديثة،-1
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واليدف من تحميل الحقول الداللية جمع كل الكممات  التي تخص حقاًل معينًا والكشف   
ه العالقات وال تخرج ىذ(4)وصمتيا بالمفيوم العام . باألخرى ،عن صالتيا الواحدة منيا 

في أي حقل معجمي عن الترادف واالشتمال أو التنافر أو عالقة الجزء بالكل أو عالقة 
 (9)التضاد أو التنافر.

 3دئ تعد أساسًا لمنظريةاأصحاب النظرية عمى مجموعة من المب اتفق وقد   
 تنتمي كل وحدة معجمية )كممة(إلى حقل داللي. البد أن-
 ال يصح انتماء وحدة معجمية واحدة إلى أكثر من حقل داللي واحد.-
 ال يمكن إغفال السياق الدي ترد فيو الكممة.-
 (3)ال يمكن دراسة المفردات مستقمة عن تركيبيا النحوي.-
لصمنا إلى جوىر القصيدة فإن الحقول الداللية يمكنيا أن تو وعميو     ى إبراز المعجم وا 

لك بالكشف عن طبيعة األلفاظ التي تشيع عند الشاعر ،والدالالت المغوي لمشاعر ،وذ
 التي تقترن بيا فضال عن عالقات كل حقل داللي بعضيا مع بعض.

استخمصنا  -الحقول الداللية-ا المبدأستطالعنا وقراءتنا لمقصيدة وفق ىذوبعد ا  
عتمدىا الشاعر في التعبير عن تجربتو الشعورية من التي ل داللية اعّدة حقو 

 بينيا3

 زرع ،نهار ،العش القضيب، عطف، األغصان، البحر، الشمس، قمر، :حقل الطبيعة

 ليل.

 أعوام، أشير ،ساعات ، يوم، ماض ،آت، غدا، عمر، الصبح، افنتو. حقل الزمن:
 الحزن. لوعاتي، نيران ،الجراحات، أشعمت ،ات، الدموع ، المصيبات، البميّ  حقل الحزن:

————————————————— 
 .411ص ،م9002 ،4ط،الجزائربيت الحكمة،  ،في عمم الداللة مع نصوص وتطبيقات3 محاضرات جاديخميفة بو  -4
 .11ص ،م4،9009مصر ، ط القاىرة ، مكتبة زىراء الشرق ، محمد سعد محمد3 في عمم الداللة، -9
 .13صالمرجع نفسو3 -9
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 3 البشر، السعادات، المسّرات ،رنات، ليو رحب.حقل الفرح
كّف ، العين، الجسم ،رأس ،  3حقل األلفاظ الدالة عمى أعضاء اإلنسان وما يتعمق به

 القمب، ظفر، أصابع، لحظ، سمع ،الروح ، الذات، الشّم ، الصبا ،أنٍس ،ممك
محمد ،الرسول النبي،اليادي،  حقل أسماء وصفات النبي )صمى اهلل عميه وسّمم(:

المختار، األنام ،الحاشر، الفاتح ،الخاتم ،الماحي ،ماضي ،أّخاد ، غّفار ،كّشاف ،ضخم، 
،كنز ، مفتاح ، مصباح ،أوفى ،أعظم ، مطّير، جرار، ميمون، منصور، وّضاح ،
 الحبيب، الكريم، خير، أكرم، النبيل.

 فاطر.  ، رّب، المرّجى، عاّلم ،الجّبار،3 الشفيع ، المعطي ، اهللحقل أسماء اهلل تعالى
 ، المعاد، دار ، المنيات، الخمد.سئمت ،المجازات 3حقل األلفاظ الدالة عمى اآلخرة
 .آياتنص ،الكتاب ،االسالم ،الّدين ، :حقل األلفاظ الدالة عمى القرآن

الجيش ،الفتح، نار،  3 معركة ، الحرب ،الّرماح ،العدا ،حقل األلفاظ الدالة عمى الجهاد
 .صرالنّ 

ت ،براىين، أبيات، أقالم، كتبت، خياالت، عممت، الطب ، 3 العمم ، أدالّ حقل المعرفة
 مقاالت، حّجة.

اتساع ما يتضح من الحقول المقدمة  أغمبيا من القاموس الديني ومؤدى ىذا إلى     
 المعجم المغوي الديني عند الشاعر.

)صمى اهلل  اتساع حقل الضالل وحقل صفات النبيه الحقول وما نالحظو كذلك من ىذ  
إلى التساؤل التالي3ما سبب  اتساع الحقمين عن سائر الحقول  يقودنا ىذا  عميو وسمم( ،

 األخرى؟
ات ضائعة ،تائية، غارقة، جوىر القصيدة ،التي تنقل معاناة ذفكال من الحقمين يمثالن   

صمى )فكان مدح النبي  من الغرق، ينقدىا تبحث عن منجد أو منقد، في بحر الضياع،
 لك قولو3 و السبيل إلى الّنفاد وما يثبت ذى(اهلل عميو وسمم 

 ي.ت  زال   ي و  ام  ث  أ  ي و  ين  د   اك  ر  ش  إ   ن  م       ص  م  خ  و الت  ج  ر  أ  ي  ك   ك  ت  ح  مد  ي   ن  إ   
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 :الصورة الشعرية -2

حظيت "الصورة الشعرية "باىتمام النقاد والدارسين ، بحيث عّدت من أبرز ما يحكم بو     
 (1) «فالصورة وحدىا التي يمكن أن تعطي األسموب لونا من الخمود. »عمى قّوة اإلبداع 

جميعيم ويصعب عمينا العثور عمى مفيوم محدد وشامل لمصورة عند الّنقاد ؛إاّل أّنيم   
 يؤكدون عمى أىميتيا في العمل اإلبداعي خاصة فن الشعر.

تركيب لغوي لتصوير معنى عقمي وعاطفي متخّيل لعالقة بين »يعّرفيا أبو أصبع "أّنيا   
شيئين يمكن تصويرىما بأساليب عّدة منيا المشابية أو التجسيد أو التشخيص أو التحديد 

في الوسائل التي ينقل بيا األديب فكره  "الشايبفي حين يحصرىا أحمد (2)أو التراسل ،"
فيي بدلك تنقل لممتمقي ما يختمج في نفس  (3)«. وعاطفتو معا إلى قارئو أو سامعو

ا ما ذىب إليو عمي صبح وىذالشاعر من مشاعر وأحاسيس وانفعاالت بيدف التأثير فيو .
ر يوقظ ىي الكشف عن معنى في إطار قوي مؤث»في تعريفو لمصورة حيث يقول 

 (4) «.المشاعر في األخرين

لى الكشف عما وتكمن أىمّية الصورة في التعبير عّما يتعذر ال     يتعذرتعبير عنو وا 
 ة التي يتصّرف المتكمم فييا لنقل رسالتو وعقدوسيمة من الوسائل الشعريإذن  ىي معرفتو.

 (5)الحوار واالتصال مع المتمقي.
——————————————— 

جراءاتوصالح فضل : عمم األسموب مبادئو  -1  .323(،صوا 
عبد المطمب محمود : االبداع واالتباع في أشعار فناك في العصر األموي ، منشورات اتحاد كتاب العرب ،  -2

 .123، صم2003، (ط.د ) ،دمشق
تحميل ونقد وموازنة(، دار عالء عبد الّرحيم : الصورة الفنية في قصيدة المدح )بين بن سينا الممك والبياء زىير  -3

 .123، صم2009، 1المعمم واإليمان ، كفر الشيخ ، ط
 .39المرجع نفسو: ص -4

-1427، (ط.د)، الجزائر ، رابح بوحوش : المسانيات وتطبيقاتيا عمى الخطاب الشعري ،دار العموم ، عنابة  -5
 .152، صم2006
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تحممو من مشاعر وجدانية تنتمي فيي أداة الكشف في أعماق الذات المبدعة ، وما    
تركيبة وجدانية تنتمي في  »بيذا المفيوم  في جوىرىا إلى العالم الخارجي ، فالصورة

 (1) «جوىرىا إلى عالم الشعور أكثر من انتمائيا إلى عالم الواقع.
 وتظير  الصورة في القصيدة من خالل العناصر الثالث التشبيو واالستعارة والكناية .   

 لتشبيه:ا -1.2

تقول في فالن شبو من فالن ، وىو ِشبيو ،وشبيو، وشبييو إذا »جاء في لسان العرب:   
 ( 2)«ساوى شيٍء و شيٍء .

آلخر في معنى ".  ىو داللة عمى مشاركة أمر»فيعّرفو القزويني:  ،ا في االصطالح أمّ   
فالتشبيو التماس بين أمرين أو أكثر قصد االشتراك بينيما في صفة من الصفات لغرض 

 ، فيو وسيمة يمجأ إليو الشاعر ألجل توضيح معانيو وأىدافو.  «يريد المتكّمم عرضو

 بو ، واألداة، ووجو الشبو. ولو أربعة أركان وىي المشبو، المشبو  

 ومن نماذج التشبيو الكامنة في القصيدة قول الشاعر: 

 (4)ِمْشك اِة  اح  ب  صْ مِ  وِ ي بِ بِ الن   ور  ن              ل  ع    ت  ي  ب   د  ج  الم   ال  م  ك  ل   م  ه  ن  أ  ك  

تكمن الصورة  في الشطر األّول من البيت، فأراد الشاعر من خالليا أن يبرز رفعة  
وسمو مكانة الصحابة، وىو تشبيو تام؛ أي يشتمل عمى األركان األربعة، األداة )كأّن(، 

 المشبو )ىم( وتعود عمى الصحابة، المشبو بو )بيت عال( ووجو الشبو )الرفعة والعمو(.

—————————————— 

 .57م، ص 2005، (ط.د )ىيمة: الصورة الفنّية في الخطاب الشعري، دار ىومة ، الجزائر، الحميد عبد -1

 505ص ، "جدر شبو" ،،  13ور: لسان العرب، مجّمدبن منظ ا -2

م، 2000، (ط.د )بيروت ، لبنان، ،القزويني: اإليضاح في عموم البالغة، تحقيق عمي بوممحم، دار ومكتبة اليالل  -3
 .189ص

 .453ص الديوان: -4
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 وكذلك في قولو: 

 (1).اِت ي  حِ الت   ار  ط  عْ ، مِ  لِ وْ الق   أ  ر  ب  م           ر  م  ق  ا، ن  الس   اح  ض  ، و  بِ مْ الق   ر  ي  ط  م  

ويتجّمى التشبيو في لفظة  "قمر" حيث شبو الّرسول) صّمى الّمو عميو وسّمم ( بالقمر في   
حيث جعل كل من المشبو والمشبو بو صورة واحدة ال  جمالو ونوره ، وىو تشبيو بميغ.

 انفصام بينيما وقد زاد المعنى رونقا وجمااًل.  

 االستعارة: – 2.2

تعد االستعارة لونا بالغيا شائعا في الشعر من قدميو إلى حديثو ، سواء كان عربيا أو    
 ضرب من المجاز»أجنبيا .وقد اختمف النقاد والبالغيون في إعطاء تعريف ليا ، إذ ىي 

أوىي تشبيو حذف أحد (2)«الّمغوي ، وىي ما كانت عالقتو  تشبيو معناه بما وضع لو.
 .طرفيو الرئيسيين والعالقة فييما بين الموصوف وصفتو المشابية دائماً 

ومنو فإن االستعارة استعمال الّمفظ في غير ما وضع لو أصال في التركيب لقرينة ما    
 مع إرادة التشبيو.

 وتنقسم االستعارة إلى قسمين:
-

 (3)االستعارة التصريحية. وىي ما صّرح بمفظ المشبو بو. 

-
 (4)االستعارة المكنّية : وىي ما حذف فييا المشبو بو ورمز لو بقرائن تدل عميو. 

االستعارة وسيمة لتجميل الّنص الشعري ، وىي مفيوم ذو قّوة معرفّية يؤسسيا وتعد   
، تحدد العالقة بين الفرد الخطاب الشعري ،ذلك أّنيا جزء من بنيتو التصويرية 

 ، وتحدد طبيعة الفكر الذي يجعل نوعية االستعارة تختمف من ثقافة ألخرى ،وعالمو

————————————— 
 .451ص الديوان: -1
، (ط.د )بيروت ، لبنان، عمي بوممحم، دار ومكتبة اليالل،  القزويني: اإليضاح في عموم البالغة، تحقيق  -2

 .241م،ص2000
 .170رابح بوحوش: المسانيات وتطبيقاتيا عمى الخطاب الشعري، ص -3
 .177المرجع نفسو: ص -4
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 ومعرفية تخييميووتؤسس الخطاب الشعري ، كما تعد االستعارة انعكاسا لطاقة تعبيرية  
أفرزتيا تراكم األرصدة ، رسمت حدودىا ذات المبدع ، واعتقاداتو وثقافاتو الشخصي، 

 ومعجمو الذىني والطبيعي
بن خموف" بالصورة االستعارية ، وىذا إن دّل فإّنو يدل عمى عبقريتو  اوقد عّبر "  

)...( وىي آية االستعارة أعظم األساليب »وبراعتو، يقول أرسطو في ىذا الصدد: 
 (1) «.الموىبة

وأعظم شيء ىو أن يكون لمشاعر قدرة استخداميا والسيطرة عمييا ،إذ يرفض أن يصبح   
 الألحداث الواقعية ، بل يأخذ المشاىد واألوضاع المحيطة بو ، ويصمميشعره مجّرد سرد 

 فنية خاصة ، حتى يخرجيا في أحسن صورة والرقي بيا إلى أفضل مستوى.

نا في ىذا المستوى بالبحث في االستعارة بنص القصيدة ، ومحاولة الكشف عّما يتجو عمم
 ومدى مساىمتيا في بناء العالم الكمي والتخيمي. بداخميا ،

 ومن النماذج االستعارية في القصيدة:

 تِ اال  ي  الجِ  ضِ وْ خ   نْ ع   م  مْ العِ  وْ يِ نْ ي   مْ ل          ل  ج  و   ن  ع   و  ف  الع  ين  مِ اح  الر   م  ح  رْ ا أ ي  
 ـاِت يـــْــــ نالد   اءِ د   مـنْ  ب  ــــالطِ و ْ فِ شْ ي   مْ ل          ف  ن  د   ن  ع   و  ف  الع  ين  مِ احِ الر   م  ح  رْ ا أ ي  
 (2)اِت اع  ض  اإلِ رِ حْ ب   نْ ع   م  وْ الع   وْ جِ نْ ي   مْ ل         ق  ر  غ   ن  ع   و  ف  الع  ينِ مِ احِ الر   م  ح  رْ ا أ ي  

 

بقولو "العفو عن وجل"، "العفو عن دنف" ، "العفو عن تتجمى الصورة في ىذه األبيات   
مرض)دنف( والغرق، وقد أراد أن يبدي د الشاعر نفسو في الخوف)وجل( والجسّ  ،غرق"

 بيا شدة خوفو ومعاناتو وتقمباتو في الحياة ، وىي استعارة مكنّية ، حيث جعل من الخوف 

—————————————— 
م، 1990، 1البالغي والنقدي ، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، طمحمد: الصورة الشعرية في الخطاب – 1

 .7ص
 .449الديوان :ص -2
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 والمرض والغرق انسانا مرتكب لممعاصي ، ويعاني من آالم وجراحات ومآسي وضياع ،    
 ينتظر العفو من الّمو عّز وجل .  

 ونجد في قولو أيضا:

 (1)ات  ر  س  الم   ال  ب  ق  إ   ن  ز  الح   ب  ه  ذ  ي  ف          ــةحــ  اف  ن   ان  ر  ف  غ  م  ل   ح  ف  ن  ت   ل  ع  ل  

،  اإنسانوالحزن الغفران  الشاعر كل من ، فقد شبونمحظ في البيت استعارتين  مكنّيتين  
 في ، وتتجمى في األولىوحذف ىنا المشبو بو )اإلنسان(وترك قرينة تدل عميو

مقي  )يذىب(،وحممت كال االستعارتين لممت، وفي الثانية وتتمثل في لفظة نافحة( -)تنفح
ما يسعى ويطمح إليو الشاعر وال يخفى عمينا ما ليذه الصورة من دور في تقوية المعنى 

 وتجسيده.
 وقد وظف الشاعر االستعارة ليعبر بيا عن  حرقة الحزن ويظير ذلك في قولو:  
 (2)يات  ـ  عو  ل   ان  ـر  يـن    ت  م  ع  ش  أ   ع  م  د  أ  ب  ي         ــرِ مْ ع   نْ مِ  و  ت  نْـ ف  ا أ م   ب  د  نْ األ  
لّنار وحذف المشبو بو وترك قرينة نجد الشاعر في ىذه الصورة يشبو الدموع  بما يوقظ ا  

تدّل عميو ) أشعمت( عمى سبيل االستعارة المكنّية، و نممح صورة أخرى تشبييو حرارة 
 الحزن بالنيران.
 يقول الشاعر:

 (3)ات  ر  ي  ح  و   ل  ي ذ  ف   ك  ر  ي الش  د  ت  غ  ي   و          ةٍ ع  ي دِ وفِ  ز  ي عِ ف   ين  الد   ح  بِ صْ ي  لِ 
فنجد الشاعر يستعير صفة  ذّل وحيرات" ، "ونممس االستعارة في قولو " يغتدي الشرك في

 ، عمى سبيل االستعارة المكنية.التي ىي من صفات االنسان  "الذّل والحيرة"
 ويقوا أيضا:

 (4)ات  ي  ر  ه  م  الس   اح  م  ا يالر  ه  ش  ي ع  ف     ه  ت  و  ط  س   م  ل  س  ال   ة  ض  ي  ب   ت  م  ى ح  ت  ح  
 جاءت االستعارة مكنية حيث شبو الشاعر )اإلسالم( بالطائر و حذف ىذا األخير وترك 

————————————— 
 .450ص الديوان: -1
 .450المصدر نفسو:ص -2
 .450مصدر نفسو:صال -3
 .452المصدر نفسو: ص -4
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العش (، فأراد الشاعر من خالليا إبراز قوة اإلسالم وتصديو -عميو )بيضةقرينة تدّل 
 .لمكفر والضالل

دم نخمص إلى أّن الشاعر استخدم االستعارة بشكل واسع وخاصة االستعارة ومما ق    
المكنية لما ليا من مميزات ،" فيي متوغمة في العمق لخفاء لفظ المستعار ، وحمول بعض 

افية في العممّية الذىنية التي إضمالئماتو محّمو ، مّما يفرض عمى المتقبل تخطي مرحمة 
 (1)يكشف إثرىا حقيقة الصورة."

 الكناية: 3.2
بغيره مما يستدل تعني أن تتكّمم بشيء وتريد غيره. وكنى عن األمر  :لغةالكناية   

 (2)عميو

أّما اصطالحا فيعّرفيا القزويني بقولو: " لفظ أريد بو الزم معناه مع جواز إرادة معناه  
 (3)"حينئذ كقولك: "فالن طويل الّنجاد ؛أي طويل القامة.

 (4)."ويعّرفو أبو ىالل العسكري بقولو:" أن يكنى عن الشيء ويعرض بو وال يصر ح  
 ومنو فإّن الكناية ىي اإلشارة  إلى شيء عن طريق شيء آخر.

 وتنقسم الكناية تبعا لمعناىا إلى ثالثة أقسام:  
ي يذكر فييا وىي التي يكون فييا المعنى المكّنى عنو صفة، وىي الت كناية عن صفة:-

 (5).الموصوف وتضمر الصفة

: وىي التي يكون المعنى المكّنى عنو موصوفا ، فتنتقل من صفتو كناية عن موصوف-
 (6)إليو . ويستمزم ىذا أن تكون الصفة مذكورة.

 
————————————— 

 .177رابح بوحوش: المسانيات وتطبيقاتيا عمى الخطاب الشعري، ص -1
 .233صجدر "كنى" .15: لسان العرب، مجّمد ابن منظور -2
 .273: اإليضاح في عموم البالغة،  صالقزويني-3
-177م، ص1997، 1سقال: عمم البان بين النظريات واألصول ، دار الفكر العربي، بيروت ، لبنان، ط ديزيرة -4

178 . 
 .177المرجع نفسو:ص -5
 .178المرجع نفسو:ص -6
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 كّنى عنو نسبة حاصمة بين الموصوف : وىي التي يكون فييا المكناية عن نسبة
شبو  يذكر الموصوف ، وتذكر صفتو ، ثم صفتو المالزمة لو ، إثباتا أو نفيا ، ولذلك و 

 (1)ىذه الصفة إلى ما يالزم صاحبيا ، أو يتم نفي ىذه الّنسبة.
 ومن نماذج الصورة الكنائية في القصيدة قول الشاعر:

 (2)ات  اب  غ   اد  ،آس  *ة  و  م  ع  م   اد  و  ط  أ  ،   ة  ك  ر  ع  م   اد  ج  ن  أ  ، ة  ي  د  ن  أ   اد  ج  ن  أ  
وأراد الشاعر أن ينقل لنا بيذه الصور الكنائية قّوة وشجاعة وضخامة الصحابة في 

 المعارك.
 وكذلك في قولو:

 (3)ات  يئ  ط  الخ   ر  ح  ب  ي ف   ل  جِ مْ ج  و الم  ج  نْ ي       لْ ى  ، و   وب  ن  ا والذ  اي  ط  ي الخ  فِ  اض  وخ  
كناية ،وىي فجاء الشاعر بمفظة البحر ليعبر عن اتساع حجم األخطاء التي وقع فييا   

 اإلغراق في المعاصي والكفر.عن 
 عّبر عكس المعنى األول يقول: -بحر–وبنفس المفظ 

 (4)ات  ام  ر  الك   ر  ح  ب   نْ مِ  ل  يْ الن   م  ز  مْ ت  سْ ت               ح  دْ م   وِ الِ ض  فْ ى أ ل  ي إِ ي بِ يِ ت  نْ ت  ف  

فيي كناية عن  جاءت الكناية تعبر عن الصفات الحميدة لمنبي صمى اهلل عميو وسّمم  
 صفة.

وتعكس الكنايتين المتناقضتين رغبة الشاعر في التحمي بصفات النبي )صمى اهلل عميو   
 وسّمم( .

جماال عمى الّنص، وال ننسى  إضفاءلقول أن لمصورة الشعرية دور في وعميو يمكن ا  
يصاليا لممتمقي .  ميمتيا في توضيح معاني الشاعر وا 

 
 

——————————————— 
 ةم*أطواد: الجبال الضخ

 .179ص سقال: عمم البيان بين النظريات واألصول، ديزيرة -1
 .453الديوان: ص -2
 .450المصدر نفسو: ص -3
 .453المصدر نفسو: ص-4
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الدراسة المقدمة ما ىي إاّل محاولة إلبراز الجماليات والخصائص األسموبية إّن ىذه      
التي تمّيز بيا اّلنص الشعري البن الخموف القسنطيني الموسوم بـ"التجاء البائس ورجاء 

 يمكن تمخيصيا في الّنقاط اآلتية:اليائس"  وحصمت عمى مجموعة من النتائج 

األّول : فعرضنا فيو تعاريف مختمفة لمفردة األسموبية ،مع تناول فعمى المستوى الفصل 
اتجاىاتيا وعالقاتيا بالعموم األخرى ، وخمصنا من ىذا أّن األسموبية منيج لغوي حديث 
ييدف إلى دراسة الّنص ألجل إبراز جمالياتو وخصائصو األسموبية انطالقا من لغتو ، 

ددة كالمسانيات و البالغة والّنقد واألصوات كما أّنيا تستفيد في دراستو من عموم متع
 والّنحو...

وت أّما عمى مستوى الفصل الثاني والذي تطرقنا فيو إلى دراسة الّنص من جانب الص  
 .والصرف والّنحو والداللة

 ،كانت األصوات المجيورة والميموسة المنتشرة في القصيدة: المستوى الصوتي ففي -
قت الميموسة نسبة ، لما ليا من مميزات وخصائص إاّل أّن األصوات المجيورة فا
 تناسب حالة الشاعر الشعورية.

نجد الشاعر حافظ عمى نظام القصيدة القديمة التي ذا انتقمنا إلى اإليقاع الخارجي إ -
 تبنى أساسا عمى وحدة الوزن والقافية والّروي.

يدة)االستنجاد ، فاستخدم الشاعر البحر البسيط لمناسبتو لألغراض التي بثيا في القص -
المدح، الرثاء، الدعاء( ،أّما عن القافية فاختار القافية المطمقة لتعكس  ما يعانيو من 
مآسي وأحزان جّراء تقمباتو في بحر الضياع ، وجعل من حرف التاء روّيا لقصيدتو 
وىو من الحروف التي تحمل معاني  الحزن واأللم والحسرة ، ونستشف من ىذا براعة 

 اختياره ما يالئم حالتو الشعورية.  الشاعر في
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براز مقاصد دورًا فعااّل في تكثيف اإليقاع وا  أّما اإليقاع الداخمي ، فقد لعب التكرار  -
الشاعر ومراميو ، وورد في القصيدة بأنماط متعددة : تكرار الحرف ،الضمير، الكممة 

 والعبارة.
إاّل أّنيا لّبت غرض وعن الجانب الصرفي ، فوردت أبنية األسماء بنسب مختمفة  -

 الممدوح. بالشاعر والمتمثل في إثبات تمك الصفات 
فرادية ، فكانت أوزان أّماعن أبنية األفعال والتي وقفنا فييا عند الصيغ الصرفية اإل -

 الفعل الثالثي المجّرد والمزيد  ىي الطاغية عمى الّنص ، وكانت أكثر األوزان ورودا
 صيغة "َفَعَل" ،وصيغة "أفعل"

عمى النص مقارنة بالجمل  محتكرةالتراكيب فكانت الجمل الفعمية  مى مستوىوع -
  عدم االستقرار والثبات. عانيت نفسيةال الشاعر حالة أنّ يحيمنا إلى ىذا و  ،االسمية

ويأتي المستوى الداللي ونبدأ بالحقول الداللية التي تبرز لنا ما استخدمو الشاعر من  -
إيصال المعنى لمقارئ، ومدى قدرتيا عمى  إليو،تنتمي الذي معجمي الحقل الألفاظ و 

، وىذا يرجع إلى طبيعة الموضوع الواردة تنتمي إلى المعجم الدينيكانت أكثر األلفاظ و 
لى ثقافة الشاعر ثانيا فاستطاع الشاعر من خاللو بث ما يختمج في نفسو من  ،أّوال وا 

 مكنونات إلى المتمقي . 
التي و  ،التشبييية واالستعارية والكنائيةفي الصور  جسدتتأّما عن الصورة الشعرية ف  -

ساىمت بشكل كبير في توضيح المعنى وتقويتو فضال عمى ما أضفتو عمى الّنص من 
 جمال ورونق، وىذا إن دّل فإّنو يدل عمى عبقرية الشاعر وبراعتو واتساع خيالو.

توصمنا إلى ومنو يمكن القول إّن األسموبية كمنيج حديث استطاعت أن      
عمى القصيدة من  القسنطيني ، وفي استظيار ما ُأضفي خصائص أسموب ابن خموف
 مظاىر الجمال و اإلبداع.  
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 ائسالتجاء البائس ورجـاء الي            
 الالت  ـت مطيات الضـــــا امتطيـــــ  لم     أضمني الغي عن سبل اليدايات          

 ات  ــوايــأزاحني الرشد عن طريق الغ    ة          ـــــــوفيق موىبــــلو منحت من التو 

 ــيـــريط مرآتـــــــــــــــــــــخسراي قد أصد التف     ــا         يـــب اإللو فــــرط في حـــــا المفــــــنأ

 !اءات  أنا الخب الخؤون أنا ركن اإل    وـب         ـذغر الكــــــسيئ أنا البــــــالما ــــأن

 ت  أوزار وزال  ــبري ــــــرت ظيــأوق دـــوقــــــــــت مـــــــــــــــــــسئ ذاري إنـــــــتمتي مــــا اعــــــــــــــــمـــــا حي

 ؟!ــات  حاجـــو المــــــــيـــي حجة عند توجل             ذار ال تقوم بـــــــــــوـــي باعتــــوكيف ل

 ؟!ــد اإلرادات  ـــــــــي ميــــمب فـــن التقـــــــع       ـــــدا     ي أبى متى ال تنتـــــيا قمب، حت  

 ؟!االت  ي من مقـنث ما ليس يغن بـــع         دا   ـــأب يمتى ال ترعو  حت ىيا نطق،

 ؟!االت  ن خيدي مجيس يحظ ما لن لــع        ـــدا    ـــأبـتنثنـــي  حت ى متى اليا لحظ،

 ؟!ات  من مناجليس يغني  عن سمع ما     دا      ـــــــــحت ى متى ال تتئـــــــد أبيا سمع،

 ؟!ازات  ـــــــــــــجــــدا يـــــــــوم المــــــــــمت أن غعمـ       ا     ـــمتى ال تكتفي،أوم حت ىيا نفس،

 ـاالت  ـــــمم عن خـوض الجيو العــــــــينلم ي       ل     ــيا أرحم الراحمين العفو عن وج

 ات  ـــــــن داء الدنيــــــــــــــــمب ـــــــو الطــــلم يشفـ       ف     ـــيا أرحم الراحمين العفو عن دن

 ات  عــاـــــــضر اإلحو العوم من بــــــلم ينج      رق     ــــــــياأرحم الراحمين العفو عن غ

 ات  ــــــابـــــــــبصع لمـــــــــيـف ينـــــــجو مطوكيــــــــــ       أطاع داعي التصابي واليوى أسفا   

 ات  ــــــــطيئر الخجل في بحـــــــينجو المجم       والذنوب،وىل    وخاض في الخطايا 

 !االت  ـــــــــر  حــــــــــــــا شـراىــــاالتو فتــــــــــــــــــــح     دنف قبحت      ـــن مسئ مـــــيا ويحو م

 وات  سمــــــع الــــــطــــــر السبـــا فاـــفارحمو ي      و     ــــــــــــــدا إالك يرحمـــــــال يرتجــــــي أح
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 ــاتي  لعصـــبان ســاحــحل افضال فقد أم       يا رحمة اهلل صوبا منك يمطرني

 اتي  ـــــــــــان أوقد ضيــــــ ـــــع الحرمـــمن ا فق        ودا منك يجبرني     ــــج يا رحمة اهلل

 وءاتي  وان ســــــــــدعفوا فقد أظير العــــــــ        را منك يشممني     ـــــيا رحمة اهلل ست

 ات  اعـــــوا كســــيت زىـــبأشيــــــر قضـــ            ت ــــرضــــام قد انقــــــــأعوام ليو كأي

 ـاتي  ـــــــــان لوعــر نيــــــــــ مــتـــــــــأشع عـــبأدم     ــري        ن عمــــــــــــو مــــدب ما أفنتـــنـاأل

 ات  ـر  ــــــــــــالمس الىب الحزن إقبـــــــــــذـــفي      ة       ـــــــافحـــران نــــــــــــــــــــــح لمغفـــــلعل تنف

 ات  ـــأبـــــديت عـــــــدري لعـــــال م الخفيــــ ــ       عفو اإللو وقد      وكيف ال أرتجي 

 ــات  ـايـــــــــــــاعة في أىل الجنــنال الشف       وجئـــت مستشفعا مم ا جنيـــت بمن    

 ـات  ــــــــــات جميـــــــآيــاـم بـــــــــاألنـــــــــــــ إلى           الر سول ، اليادي محمدالمصطفى

 حـــــــــاتـــت الفن األدال  ـــــراىيــــــــبما آدعاه ب  من شيدت ،المختار،العاقب  الحاشر،

 ـاالت  ـــــــــــــــــام الر ســــــختــــوءة النبـــــــــــبو             ت ـــــــي افتتحذــــاحي الـــالم ،الحاتم

 ـــات  ـــــــــــاف البميـ  ار الجرائم ، كشــ  ــــغف        ـائم     اد الغنــــــــــــــأخ   ــزائم،ماضي العــــ

 الت  اب الجزيـ  ــة، وىـــــــــــميمـــــــون النقب     يبة       ــــــجر ار الكن ة ،ــــضخم الر سيغ

 ات  ــــــداياح اليـوض   ،اقبمحمود المن       ور الكتائب     مبدي العجائب منص

 ــالت  ـات جميجميــــــــــــــيا من ــــــعظم بأ         كنز المعجزات التي ما ناليا أحد    

ـــــ        من شق  إيوان كسرى عند مولده      ــوات  يب من أفق الس موانقضت الشُّ

 ـضات  ض فيـــــغاضت بحيرة ساوى بع       ــو   ــــــــــــرىا، وبـــــــارس أطفأ جمونار ف

 ـنات  ـــــــبيـــــــارات مـــــــــــــــــبعبـــدقو ـــــعــــــن ص       حة  العجم  مفصوخاطبت الوحوش،

 ات  ـــــاعـــــالمج ر  ـــــــرتيم ضـــــــــيخشوا لكث       ع الجيش بالزاد القميــــــل فمــــــــم    وأشب

 ـادات  ــــن بـحر الزيــــــــل مـــذا النيــــــــبيا ح      ومن أصابعو فـــــاض الـــــز الل،فقــــل    
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 ـات  ــادوا اآليـل إن عــــم الر ســـوأعظ            أوفى النبيل أن عــــــــــــدو الســــــــابقة 

 الالت  ـــــت فيو أوصاف الجقسمــت       ــا       تجمعت فيو أقسام الكمال ،كمــــ

 ات  ـــر  الن فيسـالقــ ر  بالد ررـــــا ضــــم         لو كان لمبحــــــر جزء من مواىبو     

 ات  ـــنــــجي الد جــنما جـيم األفق ز             لو كساالش مس،وصفا من محاسنو

 ات  ــار التحي  ــطـول، معـــــر أ القــــــمب        قمر      مطير القمب ،وضاح السنا،

وحرمين الــــــــاألكز ة ــــبع          ـــد   ـــ  ـــمتخــ   صر ،ــء الن  ح  برداـــــموش    ات  والـــــــذ ر 

 ـات  ــــــيخفرار ـــــــــداة بأســـــى العـــــــــعم         يره    ـار يظـــــــــــجب  يد والــــازال يجـــــــم

مــفي عش         تو    الم سطو حت ى حمت بيضة اإلس  ات  ـــــيرياح الس مــــيا بالر 

 الالت  ـــــــــــل الض  ــى ليـــــواختف دى،ــــــس اليــــتـشمحت ،واتضوالح ضوء نيار الدين 

 ات  ـــــــــمشرفيـض ــــــــرأس الجحـود بيـ       ة من   في معشر حصدوا زرع الغواي

 ــرات  ـــــــو ظفر العمـــــو لمســـــــــال ينس     متطئ لمن ـــــيد مـــــــدر ع        ن كل  مـــــــم

ائنين بسمر ال  ارات  ن من شعواء غــمسارح الد ي       خط يؤم وعى      الص 

 ات  ــــاف عريــــــــــداة بأسين العـــــــــم        والممبسين ثياب الدل كل كــــــــــٍم  

 ات  ـم الر فيعــة المجد، والش  ــوحــحبــب        وبيض ظبا      بأحساب، والحايزين

زيــــــــــــالم أرمــــاحيم سطبت أقــــــــــــكت جســــــــــم إذين حروف الـــــــوالمعجم  ـات  ــــــــــر الر 

 ت  ـاــــوىم بكاسات المني ــــقٍإ إال  ســـــمن ظمرب ــــــوال تشكى وال نشكى العدا في الح

 ـات  ـحاــفاء الجر ل وطــبـإال  ىمـــى       م       وارقيما أرعدت في سما اليجا ب

 ات  ـــاب ،عريقــــ ـــــار بأنسعند الفخــ            ـــوا فبصحبو خير الخمق ، واتصــــ

 ادات  م أشرف ســـاب فيالكت نص              م أ بسؤددىــــــــــر  من أنبــــالغالس ادة 

 االت  ــ،أقمـار ىـة طيــــــار أعمـــــأغ      وار داجيـــــة ،أنوار مسبــــــــــــــغة،       ــــأن
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 ـاد غابــــــــــات  آســــــــــــــــــــو ة، أطــواد معم       ــــــــــــــــــــة        اد أندية ،أنجاد معركــأنج

 ـاة  مشكــــاح ـبنــــور النبي  بـــــــو مص       ـــــــــال       د بيت عـــــــكأنيم لكمال المج

ــــاــــــــــــعــــن األن     مقصده         وح دتي فيو الحبيب الذ  ـات  م ألحـــوال مـــــــــــيم 

 ــات  يـــــــوم المعــــــاد آلثـــــام عــــــظيمـ        ددت مدحتو      ـــــوىو الكريم الدي أع

 انـــــــــات  ن لبــــــــــيو مـا أرتجـــــــــل مــــــبني       رني       ـــــــــوده سعيا يبشـــــأسعى إلى ج

 ات  ـــيل من بحــر الكر امــــتستمــزم النـ       دح       ــــــــــــــــالو مــــفتنتيي بي إلى أفض

 ات  مم  ــــــلممـع  المــــرجى ـــــيـــى الش فإلـــ              يوـــــــــجيا ىل الر سول يؤدي ما أو  

نك ال أختــــش        و     ـــــــيف أنعمــــمق أن ي ضـــويبمغ الخ ثبــفي محي الض   ات  و وا 

 ات  ي سجع ،ورن ــــــــــــــــينســى الحائم ف     ى       ـــــــــــادح ، بثنـــــاب صــــوق بيبـــــمط

 ات  يبالمصـــوز من ىول و الفـــــألقى ب        المدح في خير الكـــــرام عسى    أحبر

 ات  ريمـــــــــــــــــــــاديك الكـــى يــــــــرجى ليوافـ         قد     ــــــائزة البن الخموف فــــفأنعم بج

 ات وقدإخالص المحب ـ في مدحو سـرُّ           وكيف ال أرتجي الفوزالعظيم ولي   

 ـ ــاالت  ـــــــــــــم  أوصاف حـــــاالت الكمأتــ           م عمــــــــى  ــــــــــي المنــــــتراءى لعيني ف

 ادات  ــــــــن بالسعـــمنو ضميـوالبشــــــــر      ي       ـــــــــــــب بومد  كفيو نحوي ،ثم رحـــــ

 آت  اض ،ومن ـرف الخمق من موأش        يا أكرم الر سل من أنس ومن ممك    

تـــــــامي وز ي، وآثـــــــــــــإشـــــــــراك دين       إن ي مدحتك كي أرجو الت خم ص من     ي  ـــال 

 اتي  ــــت بعمياكم أبيــــــي آمتدحـــولكن ـــــــــــــ       الك     بأبيــــــاتي عـــــ دحتـــــــــــتما إن م

ــــفاعــــــــــــــة إال  لمجنـــــــــتـــرج        ل    ـــــــواشفع بفضمك فيما قد جناه وى  ــات  ـــــايـى الش 

 ـات  مي ـــــــــــــر  البـــــــــــــان من شـــــموالي عثم        يا رب  وكأل بجاه المصطفى كرما    

 ات  ات الميمـــــوكن عونا لو في المممـ       ــــــن     ـــواعضده بالن صر والفتح المبيــ
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 ـات  نـايـــل العــــظت بو أىفح حسٍد ،بما            ي واحفظو من كيد ذي بغي وذ

 ــر اماتد في دار الكــــــــــــــمتنبيــــــــو الخــــ        واغفر لو ،واعف عنو، وأتو منحًا   

 ــــوال آفـــــات  ــمك من أىــمعـــــــــــاقل المـــ       واحرس لو حوزة اإلسالم واحم بو    

 ـــرات  وحيـــــــ في دل   تدي الش ركـــــــــــــــويغ         ، وفي دعٍة  ليصبح الد ين في عز  

 ادات  ــــى السعــمولـــــــ والية العـــــــــــــيد يا      وصن حمى مالكي المسعود وارع لو  

 اتـــي العطي  وامنحو جدواك يا معطـــــــ     ة     ـــــــــوانظر إليو بعين العطف تكرم

ـــــــــخير األنـ      واخصص بأزكى صالة منك دائمٍة     ـــات  فاعــــى لمشــــــــام المرج 

 اتــى اليز ار عمى أغصــان بانغن   وما          ما ىز كف الصبا عطف القضيب،

، وآلو بــــــــــــــــــغ      ت   ـــــــواألصحاب ما رتعــــ الغر   ـح في أدواح داراتزالــــــــــة الص 
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