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  شكر وتقد�ر
، والصالة والسالم �ىل س�ید املرسلني و�ٓ� وحصبه �ي �ٔ�انين �ىل ٕامتام هذه البحثامحلد � ا

  .�ٔفضل الصالة ؤ�مت ال�سلمي

�ٔتقدم جبزیل الشكر وعظمي �م�نان ٕاىل �ٔس�تاذيت الفاض� ا�كتورة طبين صف�ة �ىل ما قدم�ه 

ا مين لك ��رتام والتقد�ر والوفاء �ىل وتوج�ه يف ٕا�داد هذا البحث، فله يل من نصح وٕارشاد

  .ما بذلته من �د �ٔثناء م�ابعهتا يل، ٕاذ یعجز ا�لسان عن شكرها، والوفاء حبقها

أ�س�تاذة ٕاىل راج�ة من هللا �ٔن �كون هذه اللكامت القلی� مبثابة عرفان وتقد�ر من طالبة �مل 

  .�لی�

  .الشكر ٕاىل �ٔعضاء ا�لجنة املناقشة، لق�وهلم قراءة الرسا� وم�اقش�هتاكام �ٔتقدم جبزیل 

خ�رض �سكرة، قسم  وا�لغات يف �امعة محمد و�ٔتقدم �لشكر اخلالص ٔ�س�تاذيت يف لكیة ا�ٓداب

 .مت و�ه�ٔ  �ىل احئ، مما �ٔفادين لتكون هذه الرسا�ونص من توجهياتا�لغة العربیة، ملا قدموه 

  .عين �ريا جزاها و تاذة �زهية روینة، �رك هللا فهياو�ٔخص ���ر أ�س� 

وال یفوتين ٔ�ن �ٔتقدم �لشكر والعرفان ٕاىل �ٔس�تاذ الس�ید الشورجبي يف �امعة أ�زهر يف لكیة 

  .البنات أ�زهریة �امعة مرص ا�ي اكنت � ید املسا�دة يف ٕاجناز هذه الرسا�

. ولو �لكمة نصح �ٔو �شجیع �ٔو د�اء لك من ٔ��انين �ىل ٕامتام هذه الرسا�لالشكر  ويف أ��ري

  .و�ٓخر دعوا� �ٔن امحلد � من ق�ل ومن بعد

  



 

  مقدمـــة
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تنا الراهن یجعلنا نعید النظر من المعلوم أن تطور المناهج اللغویة واألدبیة في وق

التراث األدبي عامة والشعري خاصة، بهدف استنطاقه وٕاعادة قراءته مرة أخرى  في

كانت مختبئة وراء العبارات، للمس مواطن الجمال وأسالیب  ،للوقوف على دالالت جدیدة

  .مبدعمن خالل ما تتیحه وتسدیه لل للغة،البیان في ا

 جید التصرف في اللغة، فشعره نابضللمتنبي الذي ی ومن هذا المنطلق كان اختیارنا

ووقف على  ،رع في علم اللغةفقد ب... وت اللغة في صوتها وصرفها ونحوهابكل ما ح

  .شاردها وواردها

تي عاتب فیها ال-ة توهي میمیوفي ظل التحلیل اللغوي نتناول قصیدة من شعره   

 ساد والمنافسون، إذ تعدسیف الدولة، وقد نال منه في مجلسه بعد أن أوقع بینهما الح

 محاولین -جانبا مهما في حیاتهروع قصائد الشاعر وهي تمثل أ "قلباهواحر "قصیدة 

شف عن أبعادها الداللیة والك ،دراستها دراسة لغویة ترمي إلى الغوص في عالم القصیدة

فكیف تتشكل البنى اللغویة وتبنى دالالتها؟ وهل استطاع الشاعر بلورة هذه  .والنفسیة

  البنیات؟

، وقد ارتأینا  "قلباه واحر"یة لقصیدة البنیة اللغو " العنوان بهذه الدراسة وقد وسمنا   

   .، وخاتمةة فصولثالثو  إلى مقدمة، نابحثأن نقسم 

 الموسیقى إذ ضم مبحثین،  الصوتیة،للحدیث عن البنیة فقد خصصناه : األولالفصل   

، وكیفیة استخدام المتنبي )الوزن، القافیة(و الداخلیة، إذ كانت الخارجیة حول الخارجیة

في إطار على تكرار الصوت على تكرار الصوت المفرد و  الداخلیة فقد اعتمدت اأم ،لها

  .الداللي في القصیدة ماوأثره ،اللفظ

 هو األخر ضمقد تركیبیة، و البنیة الصرفیة ال: هكان عنوانفأما الفصل الثاني و 

  :مبحثین
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وبعدها  ،المركبة ل البسیطة وعلى أبنیة األفعا االبنیة الصرفیة، إذ جرى التركیز فیه :أوال

مشتقات، من أجل إبراز خصائصها الداللیة  مصادر وإلى أبنیة األسماء من  انتقلنا

  .باعتماد السیاق

الجملة بأنواعها، مستهلین ذلك بالجملة الفعلیة، ثم  فیها تناولنا البنیة التركیبیة، :ثانیا 

  .اإلنشائیة الجملة االسمیة، وأخیرا الجملة

دراسة لغة المتنبي المعنون بالبنیة المعجمیة ل الفصل الثالث ناوفي حین خصص

وذلك  الحاالت النفسیة والشعوریة للشاعر،ألنه یحوي الكثیر من  هأسلوبو  ،في القصیدة

رصد الصور والمحسنات البدیعیة الواردة في القصیدة، حتى یتبین لنا إلى أي مدى ب

 لنعرج إلى . ه، و على إثر ذلك نعایش حالته النفسیةاستطاع أن یصل المتنبي بصور 

  .، التي تعد آخر ما وصل إلیه البحث المعجميالحقول الداللیة

  .اأوجزنا فیها أهم النتائج المتوصل لهخاتمة،  أخیرا  و

دراسة هذا الموضوع، إذ یساعد ل ألنه األنسب على المنهج الوصفي وقد اعتمدنا

  .للوصول إلى النتائج المتوخاة و تحلیلها ووصفها ،على تشریح الظاهرة اللغویة

، فمنها كتب الصوت وتشعبت مراجعه بتنوع فصوله البحثتنوعت مصادر  قد و

علیها  المصادر والمراجع التي اعتمدناأهم وغیرها، ومن ... والنحو والصرف والداللة

البنیة اللغویة " تاب وبعده ك ،األساس هو دیوان المتنبي ،ومن الطبیعي أن یكون مصدرنا

العمدة البن رشیق، وأیضا موسیقى و مفتاح العلوم للسكاكي، و ري، یوصلبردة الب" 

اللغة العربیة و  علم الداللة ألحمد مختار،و األصوات اللغویة إلبراهیم أنیس، / الشعر

  .معناها ومبناها لتمام حسان

إذ  زارة المادة وصعوبة اإللمام بهاغوتتمثل في  بید أن هناك صعوبات واجهتنا

  .تتطلب إحالة واعدة بعلوم اللغة قدیما وحدیثا
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، وكل ما نرجوه هو أن نكون قد منحنا غیر أن كل هذا لم یحبط من عزیمتنا

  .كون من الموفقینوحسبنا أن ن للقصیدة حقها في  الدراسة،

وال یسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بوافر الشكر و االمتنان األستاذة المؤطرة 

التي منحتني وقتها وجهدها و نصحها فكانت من أولي الفضل في  الدكتورة صفیة طبني

            .إخراج هذا البحث الى النور، فجزاها اهللا عني خیر الجزاء

  و نسأل اهللا السداد و التوفیق                                                  



  )موسيقى األصوات(البنية الصوتية: الفصل األول

    :الموسيقى الخارجية- 1

  الوزن 1-1

  القافية 1-2

  :يةــالموسيقى الداخل-2

  بنية الصوت المفرد  2-1 

  بنية الصوت في إطار اللفظ    2-2
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  :)موسیقى األصوات:(البنیة الصوتیة  

اللغویة  وبناء المستویاتاللغویة في أي نص أدبي  البنىتعد البنیة الصوتیة من أهم 

      منه الدراسات اللغویة فهي أول ما تنطلق  داللیة،و  ،تركیبةو صرفیة،  األخرى،

ونسبة تركز على األصوات وصفاتها  إذ) الصوت(أصغر وحدة لغویة هي  ألنها تتناول

  .باإلیقاعالتي لها عالقة  ...والقافیة والوزن  تواترها

یصوغ منها  المادة التيوهو  موسیقاه،فالصوت هو األداة التي یشكل بها الشاعر 

صوصیات صوتیة وأبعاد ولهذه الموسیقى خ غیره،النغمیة بطریقة تمیزه عن  هإیقاعات

فالحدیث عن البنیة الصوتیة في النص  للشاعر،داللیة تندمج لتعبر عن الحالة الشعوریة 

  .المنشودودورها في تأدیة المعنى حدیث عن مكوناتها هو إال  ما الشعري

 النثرموسیقى في الشعر أهمیة عظیمة فهي من األمور التي تمیز الشعر عن فلل

من أجل  واولجؤ   أشعارهم،ا في یقى للشعر حرص الشعراء على توفرههمیة الموسرا ألونظ

إضافة إلى اإلیقاع الداخلي والتوافق  ،القافیة الوزن ووسائل ك عدةتحقیق ذلك إلى 

       ها أسرع للجمالعدة  وللشعر نواح" بقوله أنیس إبراهیم وعرفها .الكلماتالموسیقى بین 

قدر بعد  وتردد بعضهاتوالي المقاطع  وانسجام في األلفاظ،من جرس  فیه إلى نفوسنا ما

جرس "فالموسیقى تتمثل في  )1(."رالشع بموسیقىنسمیه هو ما وكل هذا  منها،عین م

إلى هذا تردد  مضافا خاص،لترتیب في توالي مقاطع الكالم وخضوعها  وانسجام األلفاظ

 صفات الشعر فهي أبرز )2(."ذا أثر أعظم في النفس إیقاعایكسب  وتكرارها مماالقوافي 

                                                           
  .6،7، ص1956، 2المصریة، القاهرة، ط إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، مكتبة األنجلو) 1(

  .15المرجع نفسه، ص ) 2(
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فلیس الشعر في الحقیقیة إال كالما موسیقیا تنفعل لموسیقاه  إذ تعتبر قوة الشعر األساسیة"

  )1(."القلوبوتتأثر به  النفوس

أخرى تتعلق  لشعر نواحعر موسیقى الكالم مبالغ فیه ألن لالش"إن القول بأن 

فینا وتثیر  شدیدا،من خیال وصور تؤثر في النفس تأثیرا  وما فیه، بالمعنى الشعري

  )2(."العقل اعتمادا إلى وال یلجأ الشاعر فیه ،العاطفة

الموسیقى الخارجیة التي  في تتجلىالموسیقي، و ثنائیة العربي على لشعر ا یقوم     

علیه الذي یقوم  والقافیة العمادویعتبر الوزن  والقافیة،وتتمثل في الوزن العروض، ا یحمله

    ألشطر أواخرولیست القافیة إال عدة أصوات تتكون في "اإلطار الموسیقى الخارجي 

فهي بمثابة  الشعریة، یكون جزءا هاما من الموسیقي وتكرارها هذا ،أو األبیات من القصیدة

  األذان  ذا التردد الذي یطربع بمثل هویستمت ترددها،الموسیقیة یتوقع السامع  الفواصل

نظام خاص یسمى ذات  معین من مقاطع  عد عددمنتظمة، وبنیة فترات زمفي 

  )3(."بالوزن

الشاعر  الصوتیة یوظفهاعلى تنوعات القیم الداخلیة التي تقوم  وهناك الموسیقى

الشاعر  وكذا حالة المطروح،مع طبیعة الموضوع  أللفاظ تتناسبر وتخیألصوات  بانتقاء

 وبین الكلماتاألصوات في الكلمة  التوافق عناصرو  نسجامالفا. "الشعوریة الوجدانیة

  )4(."داخل التركیب أساس اإلیقاع الداخلي

                                                           
  .19إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص )1(

  .19المرجع نفسه، ص) 2(

  .244المرجع نفسه، ص) 3(

الموت "دراسة وظیفیة تطبیقیة في قصیدة (نوارة بحري، نظریة االنسجام الصوتي وأثرهما في بناء الشعر) 4(

عمامة، كلیة اآلداب و العلوم محمد بو :، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في اللغة العربیة، إشراف)للمتنبي"اضطرار

  .321-320، ص2010-2009اإلنسانیة، قسم اللغة العربیة و آدابها، جامعة محمد الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،
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 :الخارجیة الموسیقى -1

المعروفة التي تضبط  بحورال ، فهيوالقافیةإن موسیقى الشعر تتمثل في الوزن 

  .بالعروض

 :الوزن 1-1

     هو أوالأعظم أركان حد الشعر " في القصیدة فالوزن أساسیایعد الوزن عنصرا 

 من تآلف وینبع الوزن)1(".ضرورةب لها لوجا القافیة،وهو مشتمل على  ،خصوصیة به

      فال بد للوزن ،والنحویةالكلمات في عالقة صوتیة ال تنفصل عن العالقات الداللیة 

   لصوابهالفهم یطرب  وللوزن إیقاع اللغة،ذاتها أي  تهمن أداة صیاغ أن تستمر فاعلیته

  )2(."واعتدال أجزائهمن حسن تركیبه  یرد علیهوما 

 البسیطر على بح التي نحن بصددها" واحر قلباه" وقد ركب الشاعر قصیدته المیمیة    

   لدن  الشعراء القدامى  منأو المختلطة األكثر طلبا  الشعریة المركبةوهو من البحور 

البحور  ى اقتدار الشاعر القدیم على تطویعوهو یدل عل األخرى،من البحور الخلیلیة 

 ني المختلفة وهو یفوقألغراض والمعالا استیعابا ا استعماال ومن أكثرهأكثرهو  المركبة

في األداء  وطالوة ومرونةمن البحور التي لها بساطة " فهو ،جزالةالطویل رقة و 

  )3(".الشعري

 إبراهیمفي هذا الصدد  یقولح لخصائصه الفنیة و المقطعیة لیق البسیط بالمدوأُ 

 لها القلوبالنفوس، وتضطرب ا فلیس من الموضوعات التي تنفعل له المدح ماأ" أنیس

والبسیط والكامل  كالطویلالمقاطع،  وبحور كبیرةأن یكون في قصائد طویلة  وأجدر به

                                                           
 4طالجیل،  محمد محي الدین عبد اهللا الحمید، دار: ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق) 1(

  .98ص،  1972

 المجدالوي للنشر والتوزیع، عماندار ) مقاربة بنیویة أسلوبیة منفتحة(سعید محمد بكور، تفكیك النص  :ینظر) 2(

  .124-68ص  ،2014 ،1طاألردن، 

  .24،25ص ،1993رابح بوحوش، البنیة اللغویة لبردة البوصیري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،: ینظر )3(
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انبسطت  وسمي بسیطا ألن األسباب )1(".میمكن أن یقال في الوصف بوجه عا ومثل هذا

 بسیطابذلك  سببان، فسمياعیة به الساعیة فحصل أول كل جزء من أجزائبالس أجزائهفي 

وهو مكون من ثمانیة أجزاء  به و ر بسیطا النبساط الحركات في عروضه وض ل سميوقی

  :)2(ضربوستة أ أعاریض،أربع مرات و له ثالث  )علن فاعلنفمست(

  مستفعلن فعلن  علنف مستفعلن                  مستفعلن فعلن فعلن مستفعلن      

الشاعر  ألن التفعیلة، البحر المزدوجفقد جاء موضوع القصیدة مناسبا لهذا  وبعد هذا

من التفصیل للممدوح بشيء  حاله والحكایة عنه منه في البوح عن حزنرغبته استخدمه 

 امتداد زماني ومكاني"ر البسیط من بأریحیة، وذلك لما یتمیز به بحالدولة  وعتاب سیف

یعطي للشاعر فالبسیط )3(."في عدد السكنات والحركات، ومن مساحة صوتیة واسعة

  ومصائبه  بآالمهفرصة التعبیر عن أشجانه من آالم نفسیة لعدم اهتمام سیف الدولة 

لما فیه من المقاطع الكثیرة التي تجعل الشاعر یصدر شوقه  وهذا یتناسب مع البحر

على أننا " :أنیسإبراهیم  الصدد یقول في هذا. من حزن وألم نفسي ما ینتابهوحنینه لیفرغ 

الشاعر في حالة الیأس والجزع یتخیر عادة وزنا  أننقرر  أننستطیع ونحن مطمئنون 

نه حزنه وجزعه، فإذا قیل وقت ع ما ینفسطویال كثیر المقاطع یصب فیه أشجانه 

المصیبة والهلع تأثر باالنفعال النفسي، وتطلب بحرا قصیرا یتالءم وسرعة النفس وازدیاد 

  )4(".النبضات القلبیة

عبد اهللا  المتنبي، وقد أثار مهنظ وأروع مامن أعنف " قلباه حرَّ وا"قصیدة  تعتبر

    ینیخرج من أحد النقیض یكادال معینة فیرى أنه  الطیب عالقة البسیط بانفعاالت

                                                           
  .178صإبراهیم أنیس، موسیقى الشعر،  ) 1(

  .93، ص2006، 3طیوسف بكار، في العروض القافیة، دار المنهل، بیروت، لبنان،   )2(

  .124سعید محمد بكور، تفكیك النص، ص :ینظر  )3(

  .246إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص )4(
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        رغم ثبات البحر البسیط التي یتحكم  استطاع الشاعربذلك  و)1(."واللینالعنف "

عددة تحمل دالالت مختلفة إیصال معاني معینة وأغراض مت إلىفي القصیدة 

  .، والمدح و العتاباألحاسیس المتناقضةكو 

   :الزحافات و العلل 1-1-1

  : الزحاف و العلة تعریف  - أ

  تحویل یطرأ "أما العلة و )2(."نقصد به تحویل یدخل على وزن نموذج القصیدة"

  )3(."البحر ویحدد نموذج القصیدةوزن  على

  )4(:الزحافطبیعة  -ب 

 یدخل على الحرف الثاني من السبب  -1

 أنه اختیاري  األحیان، أيالزم في غالب  -2

 بو ر أحیانا، والعروض والضیقع في الحشو  -3

  )5(:العلةطبیعة  -ج

 واألوتادیدخل على األسباب  -1

 حیان الزم في غالب األ -2

 .بو ر ضوالعلى العروض  امقتصرة بطبیعته -3

                                                           
 1990، 2اهللا الطیب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، الجزء األول، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط عبد) 1(

  .36ص

  .36، ص1998-هـ418، 1مصطفى حركات، أوزان الشعر، دار الثقافة والنشر، القاهرة، مصر، ط) 2(

  .42المرجع نفسه، ص) 3(

  .37المرجع نفسه، ص) 4(

  .42المرجع نفسه ص:ینظر )5(
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السبب والوتد نما تدخل على إ الزحاف،غیر مقتصرة على السبب مثل  العلةإن 

 :األولىقطع األبیات ن" واحر قلباه"القصیدة  والعلل فيالزحافات  ولكي نعرف

  موبش  من قلبه  ممباه   واحرقل

/0/0//0  /0//0  /0/0//0  ///0  

  فعلن  مستفعلن  علنفا  مستفعلن

  سقم  لي عنده  مي وحا  ومن بجس

//0//0  /0//0  /0/0//0  ///0  

  فعلن  مستفعلن  فاعلن  متفعلن

  لهمو  ق اهللا كل  سنخل  حفكان أ

//0//0  ///0  /0/0//0  ///0  

  فعلن  مستفعلن  فعلن  متفعلن

  شیمو  في األحسن الش  سن ما  وكان أح

//0//0  ///0  /0/0//0  ///0  

  فعلن  مستفعلن  فعلن  متفعلن

 

   " الخبن" األبیات نجد في جمیعها زحاف وهو  أعاریض حین نلقي النظر على

كما أن الضروب هي األخرى مصابة " فعلن"على وزن  وهو حذف الثاني الساكن فجاءت

    وأیضا نجد. )1(مستحسن خبنوهو  ".فعلن"الوزن ذاته بمما یجعلها كذلك  "خبن"بعلة 

كامل  ىلع" خبن" طغىولقد " متفعلن"ونة فتحولت إلى أن مستفعلن في الحشو جاءت مخب

بسیف الدولة  المرتبطینوفي ذلك إشارة إلى فقدان المتنبي الطمأنینة والسكینة  األبیات،

  .وحساده

                                                           
  .28رابح بوحوش، البنیة اللغویة لبردة البوصیري، ص: ینظر )1(
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  :لقافیةا 1-2

 ت القافیةمیَّ وسُ فو البیت قْ الذي یَ  :رعْ القافیة من الشَّ "كما جاء في لسان العرب  :لغة  - أ

  )1(".بعض أثرا یتبع هوفي الصحاح ألن بعض البیت،ألنها تقفو 

لیست القافیة إال عدة أصوات تتكرر في أواخر "أنیس  إبراهیم یقول: اصطالحا-ب

  )2(".الشعریةالموسیقى  هاما من ایكون جزء وتكرارها هذاالقصیدة  واألبیات مناألسطر 

أخر حرف من البیت إلى أول ساكن یلیه هي " :قوله عرفها في" الخلیل  و عرفها

  )3(".ساكنالذي قبله المن قلبه مع حركة الحرف 

أو كلمة بذاتها أو أكثر من كلمة  كلمة،من  اوعلى هذا األساس تكون القافیة جزء

  ویلتزم والمتساویة كمیاالمشتركة  والحركات الصوتیة الحروف،بحیث تكون مجموعة 

  .أبیات القصیدةها الشاعر في كل ب

) 0///0: وسقمو(یدة مطلقة غیر مق" واحر قلباه"في القصیدة  ولقد وردت القافیة

خالیة من الردف و  ساكنین،أي تنتهي بثالث حركات بین ، القافیة من نوع المتراكب وهي

تتحكم في صورة  الشعوریة، كونهامالئمة لحالة الشاعر النفسیة و  وهي ،والتأسیس

  .منهاالشاعر المرتبطة بالمدح رغم المأساة التي یعاني  تفعاالان

     صوت شفوي أنفي مجهور متوسط "وهورویا للقصیدة " المیم"ویمثل صوت  

        موضوع القصیدةوهو یتالءم مع  )4(".ویتمیز بوضوح سمعي ،بین الشدة والرخاوة

                                                           
  )قفا: مادة( .3709ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، د ط، د ت، ص) 1(

  .244أنیس، موسیقى األصوات،صإبراهیم )  2(

  .3ت، ص.ط، د.غویة، مكتبة الخناجي، القاهرة، دمحمد عوني عبد الرؤوف، القافیة واألصوات الل) 3(

، دار المریخ لنشر، المملكة )معجمیا، صوتیا، صرفیا، نحویا كتابیا(سلیمان فیاض، استخدامات الحروف العربیة ) 4(

  .107م، ص1998- هـ  1418ط، .العربیة السعودیة، الریاض، د
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       حسادهو  له و أحاسیسه المتناقضة تجاه الممدوحعن انفعال الشاعر الذي ال حد  التعبیرو 

عن داللة النص فخصائص المیم " المیم"فال یمكن عزل القافیة المحددة بحرف الروي 

و الهدف من تكرار المتنبي للقافیة على مدار  المتنبي،مقصدیه الصوتیة تنسجم مع 

   إضافة إلى ذلك ، الذي یریدهو تأكید للمعنى  بصددهالقصیدة تعمقا للتعبیر الذي هو 

حركة الالمیم مع  وتالصوت، فصالواو لمناسبتها الضمة لیمتد  –فقد أشبع حرف الروي

ومدى المتنبي  إحساسا معاناة التي ینوء بهالیشكالن في نهایة كل بیت مدى المضمومة 

الممدوح له فیظهر  إعراضبه جراء  ما لحقعلى مواجهة  ومجاهدة نفسه بالقوة تظاهره

  .والقوة والعزةشیئا من الشجاعة 

  :الترصیع 1-3

ن مدى اقتدار یبی قصائدهم ألنهالبیت األول من مطالع  ترصیعالشعراء على  اعتاد      

مثلما أو أكثر  القرینتین إحدىالسجع الذي في " :هو الترصیعو جودة شعره و  ،الشاعر

    بالقرینتینوالمراد  )1(".األخیرحرف الیقابله في األخرى في الوزن و القافیة ب ،تطابقی

  .والقافیةهما المتوافقین في الوزن 

  :یقول الشاعر. مطلعهافي  مصرعةجاءت  "قلباه حروا"وقصیدة 

  )2(من بجسمي وحالي عنده سقمُ               قلباه ممَّن قلبه َشِبُم   واحرَّ        

آخر  استواءالحظ ، ن"سقم "تطابق في الوزن كلمة " م شب" كلمة نجد وفي هذا البیت 

 األذن واستمتاعثراء الموسیقى الداخلیة إإلى  وهذا یؤدي ،خر العجز في الوزنالصدر وآ

 المتنبيفي حرارة شوق  تتمثلوانفعالیة المطلع على عاطفة جیاشة  هذا إذ احتوى لسماعه؛

  .هذا االخیر عنه وٕاعراضالدولة  سیفل

                                                           
  50ت، ص.دط، .محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، د: الشریف الجرجاني، التعریفات، تحقیق) 1(

  .331، ص1983-هـ1403للطباعة و النشر، بیروت،  دار بیروتالدیوان،  المتنبي، )2(
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 موسیقي یلفت انتباه إیقاعيجو  إضفاء الترصیع إلىتنبي من خالل مال استطاع 

خلجات تدور في لك یوصل للمتلقي بعض المشاعر الذي ومن ذ. السامع، ویشده للقراءة

  .معه نفسه، فیشعر المتلقي بذلك و كأنه یعیش هذه اللحظات

وأولى حلقات دراسة  الخارجیة،الموسیقى  دراسةیكون آخر حلقات  الترصیع ولعل

  البعض تكمل بعضهاإذا حلقة مشتركة بینها مادام أنها  للقصیدة، فهوالموسیقى الداخلیة 

  دراستها؟من  الداخلیة؟ وما الجدوىما هي الموسیقى  لكن

   :الداخلیة الموسیقى: ثالثا

     والقافیةالوزن  ویتمثل في ،في البیت اثابت االموسیقى الخارجیة موقع كانت اإذ

األصوات ثابت تحكمه قیم صوتیة نحدث عن تكرار الداخلیة نمط غیر  الموسیقى"فإن 

نفسیة تكشف عن حالة وهي موسیقى  )1(."اإلیقاع داخلوكل ماله تأثیر  والجمل، والكلمات

مهموسا كان أو  وراهجمتعامل مع الصوت و ذلك بال المختلفة،وانفعاالته الشاعر النفسیة 

في أساسه ما هو إال سلسلة من اآللیات محركة  األدبيفالعمل  رخوا،أو  شدیدا،أو 

  وجب علینا أن ننطلق  لذا. للنصإلى المعنى العام  ومثیرة لالنفعاالت مؤدیةللمشاعر 

  .للنصللوصول إلى المعنى الكلي  وهي الصوتمن أصغر وحدة في القصیدة 

  :المفردبنیة الصوت   -1

 الصوت في النص الشعري ال یمكن تجاهله فاللغة في مقامها األول إنتاج إن

      تبرز قدرة الشاعر في التعبیر  األصواتوهذه  ني،جعلى حد تعتبر ابن  أصوات

الشاعر حیث قوتها  ةعاطفبفي الغالب  امرتبط"ویكون عن تجربته حین یتردد 

                                                           
دراسة بنیویة شكلیة، مجلیة العلوم : مجید صالح بك، كیري راشكو، االیقاع الداخلي في شعر ابن الفارض: ینظر)1(

  .68، ص2013- ه1434، )2(20االنسانیة والدولیة، العدد
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         وٕابرازهوظائف داللیة قادرة على حمل المعنى  صواتلألذلك ألن  )1(."وضعفها

یقوم  وتأثیرها إنما ...عور أو ارتباط أو ظروف وأو ش الكلمات أنغامأن  إذ السیاق،في 

اللغویة في داخل الكلمات و الرموز اللغویة  فاألصوات" على ما فیها من صوت و معنى

  )2(".دالالتصوتیة ذات 

م ءیتال لكنه ركز على ما العربیة،كل األصوات  المتنبي في قصیدته ولقد استعمل

   الصفاتوجدانیة فضال عن إذا اكتسبت بعضها صبغة  وشخصیة وموقفه المأساوي

على مستوى الحرف  وفي هذا المطلب سوف نتوقف عند تكرار فونیمي التي تتمیز بها

  .داللةفرد وما یحمله من مللكشف قیمة الصوت ا

  :األصوات المجهورة و المهموسة 1-1

یان معه الوتران الصوتیهتز الذي "هو  بأنه الصوت المجهور أنیس یعرف إبراهیم

        ها رنینالصوتیان وال یسمع لوالصوت المهموس هو الذي ال یهتز معه الوتران 

  )3(."حین النطق به

  :شكل التاليصوات المهجورة في القصیدة على الوقد وردت األ

- م13 الظاد-م10 الضاد-م15 الزاي-م92الراء –م13الذال –م58الدال –م53الباء 

الجیم -م119 النون-م 145المیم-م105الیاء - م165 الالم-م3الغین -م50العین 

  .م65الهاء -م75 الواو-م25

  .مرة991:المهجورة  األصواتحیث ترددت 

                                                           
  .52ص البنیة اللغویة لبردة البوصیري،رابح بوحوش، :ینظر )1(

  .116، ص4، ط 2000تمام حسان، اللغة بین المعیاریة والوصفیة عالم الكتب، القاهرة، )  2(

  .22- 21ت، ص.ط، د.إبراهیم أنیس، األصوات اللغویة، مكتبة األنجلو، القاهرة، د) 3(
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 الخاء -م 8الثاء - م 82التاء  :في حین وردت األصوات المهموسة كاآلتي       

-م 53الفاء -م 6الطاء -م 17الصاد -م 21الشین -م 34 السین-م 31الحاء -م 14

  .م196الهمزة -م43 الكاف-م 35القاف-م53الفاء -م 6الطاء-م17الصاد 

  .مرة 605 :المهموسة األصواتترددت 

 هذا أمرو  من األصوات المهموسةجهورة وردت أكثر ماألصوات ال أننالحظ هنا  

      أما الهمس فیدل ،على اإلسماع یدل هو الذي  فالكالم مسموع، و الجهر"طبیعي

  )1(."رعلى الصمت و اإلسرا

 على القصیدة تدل على ارتباطها الوثیق بعاطفة المتنبي هورةجماألصوات ال ةفغلب

من خالل األسى والحزن التي تجتاحه، إذ  الصادقة تجاه سیف الدولة الممزوجة بلوعة

غرض العتاب لجهورة مالئمة ماألصوات القسوة الموقف علیه، فیصور مدى  األبیات

 .، لقوة إسماعها ولما تجسده من ذبذبةوالشكوى

  :االنفجاریة و االحتكاكیةاألصوات  1-2

ارج من الرئتین حبسا تاما هواء الخالتتكون بأن ینحبس مجرى " االنفجاریةالصوامت 

فیدفع محدثا صوتا  فجأة،ویطلق سراح مجراه  ،الهواء طغثم یض ،واضعمالع من في موض

 ،القافلطاء، الصاد، الكاف الباء، التاء، الدال، ا:هي االنفجاریةوالصوامت  انفجاریا،

  )2(."الهمزة

  .مرة 355: "واحر قلباه"في قصیدة  االنفجاریةحیث ترددت األصوات  

                                                           
لبدر الشاكر السیاب، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في " میاءالمومس الع"طبني صفیة، البنیة اللغویة لقصیدة ) 1(

محمد بوعمامة، كلیة األداب و العلوم اإلنسانیة، قسم اللغة العربیة و أدابها، جامعة العقید الحاج : اللغة، إشراف

  .4، ص2002هـ،1423لخضر، كلیة اآلداب، باتنة، الجزائر، 

  .21.22صبراهیم أنیس، األصوات اللغویة، إ) 2(
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لخارج من الرئتین تتكون بأن یضیق مجرى الهواء ا " االحتكاكیةفي حین الصوامت 

 مسموعا والصوامتالمواضع بحیث یحدث الهواء أثناء خروجه احتكاكا  من موضع من

 الهاء الحاء، الخاء،الصاد، الشین، الذال، الثاء، الضادالسین، الزاي،  :هي االحتكاكیة

  )1(."العین

  .مرة  281: االحتكاكیةحیث ترددت األصوات 

 إذ دل جرسها الثقیل  ،االحتكاكیةعلى األصوات  االنفجاریةنالحظ غلبة األصوات 

على شدة الصراعات التي یعاني منها الشاعر لما آل إلیه من الجفوة بعد الود والقرب 

ها دالالتها التي تؤدیها داخل مجتمعة ل األصوات"وهذه . وبین ممدوحةالذي كان بینه 

        المعنى  إسقاطبقدرة لغویة استطاع من خاللها  وشاعرنا یمتاز، النصي السیاق

 جعله یتفاعل ویتحركه معاناة فالحیاة لیشارك وٕاعطائهیاقه اللغوي في س على الصوت

، فیفصح تلك البراعةبرز ت فعالة في عالم الشاعر الشعري، توعندما تصبح تلك األصوا

  )2(."الشاعر عن أحاسیسه تاركا المجال لهذه األصوات لتأدیة المعنى

  :یقول الشاعر

  من بجسمي وحالي عنده سقم و   ُم                ـوا حرَّ قلباه ممَّن قلبه َشبِ        

  األمـُم وتدَّعي حبَّ سیف الدولة   مالي أكتِّم حبًَّا قد َبَرى جسدي                     

  )3(مـسنقت در الحبَّ ـا بقلیت أنّ ــف                   هــــــتلغر  إن كان یجمعنا حب      

                                                           
  .20رابح بوحوش، البنیة الغویة لبردة البوصیري، ص: ینظر) 1(

  .7لبدر شاكر السیاب، ص" المومس العمیاء"طبني صفیة، البنیة اللغویة لقصیدة : ینظر) 2(

  .331المتنبي، الدیوان، ص) 3(



 البنیة الصوتیة:                                                                      الفصل األول

 

 
18 

 

لقد حاول الشاعر من خالل هذه األبیات أن یعطي لنا حجم المعاناة التي یعانیها 

فتنوعت بین الجهر ممدوحه له، وكانت الحروف المستعملة توحي بذلك،  إعراضجراء 

  .والهمس

تدل على حالة  وهذه الحروف...) الهاء-النون-القاف- السین(  لقد استعمل أصوات 

 مهموسصوت صامت "وهو " السین"تردد  الدولة، إذ الحزن والكآبة على فراقه لسیف

 حاسدنا سقم(:اآلتیة األلفاظورد في و )1(."الصفیریة الصوامتوي احتكاكي، وهو من لث

         فالمتنبي یعاتب سیف الدولة وینبهه .العتابوهو مناسب لموضوع )2(...)أسف،

أن هذا الصوت  إلىفة إضا ،من الحاسدین الذین كانوا سببا في حصول الخالف بینهما

اإلنصاف والعفو فهو مالئم لغرض الشاعر وهو طلب  ،الحركة والطلب یعبر عن معنى

      میز بطول مدة االستغراق الزمنيفالسین یت" سقم"استعمل لفظ  مثال ذلك نجده. عنه

یاة ثم یستخدم داللة قید الحعلى  ما بقيجسده بیوحي بطول زمن نزول السقم  هو و

     دل ی بقلقلتهم وهو صوت انفجاري مهموس، وهو )35(یتكرر  لذياصوت القاف 

الكثیر من الدالالت  جعل نفسه تحملالدولة نحوه ی لشاعر فجفاء سیفعلى ضعف ذات ا

الجسدیة للسقم والمرض، ویعلو بصوته، ویكشف عما یكنه من أسرار وعبارات في وجدانه 

  ه، نقتسمقلباالخلق (التالیة بسیف الدولة مستخدما األلفاظ  اإلیصالورغبته في 

  )3()...،نفارقهم

  

  

                                                           
  .74إبراهیم أنیس، األصوات اللغویة، ص : ینظر )1(

  .334-331ص الدیوان، المتنبي،: ینظر) 2(

  .334- 331المصدر نفسه، ص: ینظر) 3(
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  :فقد دلت علیه األبیات اآلتیة" النون"أما صوت 

  مــبَّ نقتســــــلیت أّنا بقدر الحفــــ  ه          ــــــــــــــّب لغرتـــــــا حـإن كان یجمعن    

 مُ ــــلك المهابُة ما ال تصنع الُبه    دیُد الخوف واصطنعْت        ناب عنك ش    

  )1(دمُ ــوجداُننا كلَّ شيٍء بعدكم ع  م              ــا أن نفارقهـــزُّ علینــــیا َمْن یع    

           متوسطمرة وهو صوت مجهور  16" النون"ففي األبیات یتردد صوت 

، فالقصیدة وحي بموسیقى حزینة وبمسحه أنینن یالنو فصوت  بین االحتكاكي واالنفجاري،

جفوني  ،منفردا: (والضعف والحزن األلمالتي تتضمن  األلفاظتتوفر على مجموعة من 

 إخراجالشاعر على  یساعد صوت النون ،)2()...وجداننا، ناب، یجمعنا، نفارقهم، انهزموا

سیف ل مرافقتهعلى عهوده السابقة في  فهو یتحسر واألسى باأللمالشحنات التي تربط 

      الدولة التي انقضت لیعیش وحیدا، فالشاعر على مدار أبیاته یصف حالته النفسیة

  :أما صوت الهاء فقد دلت علیه األبیات اآلتیة .التي تعج بالشكوى والعتاب تجاه ممدوحه

 نظرت إلیه والسیوُف دمُ وقد د مغمدٌة                      قد زرُتُه وسیوُف الهن      

  )3(مُ ــــــــــقد ُضمَِّن الدرَّ إال أنَّه كل                      ةٌ ـــــــه ِمقـــَك إال أنَّ ــــــذا عتابُ ــــــه     

      مهموس احتكاكيمرات، وهو صوت  قد تردد صوت الهاء في األبیات ستل

 وقد تردد الهاء في أغلب. الطویلة للتعبیر عن اآلهات والتنهیدات المتكررة وهو األنسب

     بشيءاأللفاظ ضمیرا یعود على غائب وهو سیف الدولة ویوحي تكرارها بهذه الكثافة 

  .من الضیق والتعب الذي یبدو على المتنبي

                                                           
  .333-331، صمتنبي، الدیوانال  )1(

  .133-131المتنبي، الدیوان، ص :ینظر  )2(

  .334-331ص المصدر نفسه، ) 3(
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  :أما صوت التاء فقد دلت علیه األبیات التالیة

  وتدَّعي حبَّ سیف الدولة األمُم    حبًَّا قد َبَرى جسدي            مالي أكتِّم       

  )1(رت إلیه والسیوُف دمُ ـــــــوقد نظ     وُف الهند مغمدٌة         قد زرُتُه وسی      

الشاعر  ت، وهو صوت انفجاري مهموس، وظفه مرا لقد تردد التاء في األبیات سبع

تحمله ما لیدل على شدة انفعاله من موقف سیف الدولة تجاهه، فهو في حالة صراع مع 

  .الذات من أشجان وحسرات

للتعبیر عن فهو صوت مهموس احتكاكي، وكان الصوت األقرب " الحاء"أما صوت 

جراء فراقه لسیف الدولة  إلیهوحزنه الذي آل  البكاء الصامت لشاعرنا فهو یعكس حرقته

  :خالل األبیات اآلتیة ویتضح ذلك من .علیه وقسوته

  ومن بجسمي وحالي عنده سقم                  مُ ـــوا حرَّ قلباه ممَّن قلبه َشبِ       

  ُم  ـوتدَّعي حبَّ سیف الدولة األم     د َبَرى جسدي            مالي أكتِّم حبًَّا ق      

  )2(مـــیت أّنا بقدر الحبَّ نقتســلف                  هـــإن كان یجمعنا حّب لغرت       

      مجهور تكراري، وقد تكون مفخمة صوت بأنه  یوصفف" الراء"أما صوت         

لمفخمة تتمیز بوضوح الصوت والراء ا" قلباه حروا"إذا كانت ساكنة ما قبلها مفتوح مثل 

اطا وثیقا بعاطفته فهو یرتبط ارتب لة التي طرحها الشاعر في قصیدته الدال وهو یعمق في

وقد یقوم بتصویر شدة المواقف التي یبتلى . وخاصة في وروده مفخما ،ةالعنیفة العمیق

 ربعدم استقراره وهذا ینطبق مع الشاعر في عدم استقرا "الراء" ویعرف بهمومها،الشاعر 

  .أحواله وعدم ثبات أحاسیسه ومشاعره واضطراب األحداث المحیطة به

                                                           
  .331ص ،المتنبي، الدیوان) 1(

  .331المتنبي، الدیوان، ص )2(
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 مرة وهو صوت شدید مجهور فتكراره )53(فقد تردد في القصیدة " ءالبا"صوت  أما

ما یؤكد على سعة النفس والصدر م فهو یتمیز بسعته و انبساطه ، مهم إلیقاعیة النص،

لشاعر الذي یتحمل المصاعب واآلالم، فهو شدید شدة الحرف وبسیط بساطة الرحب ل

  :اآلتیة األبیاتفي  ما نلمسه ذامكنونات وهالتعامل مع ما یخالج نفسه من 

  ــرم ــــــتها بجواد ظـــهره حـــــــــــــــأدرك              ومهجة مهجتي من هم صاحبها     

  )1(وشر ما یكسب اإلنسان ما یصم    ها            ـــد ال صدیق بـــشر البالد بال     

الشدة والرخاوة  بین" الالم" نالحظ أیضا أن الشاعر قد أكثر من استعمال صوت و

یوحي أن الشاعر  وهذا. مرة )165(وهو صوت منحرف، وقد تردد في القصیدة حوالي 

    مرددا  "الالم "ته بالرغم من فقدانه وبعده عن ممدوحه حیث نرى صوتنحمتمسك بم

      عن الكالم للداللة أصال ن للتعریف أممرة سواء كا )11(في بعض اآلبیات حوالي

  :فروسیة وشجاعة الشاعر مثل قول الشاعر على

  مُ ـــــــــْت كلماتي من به صمــوأسمع  ر األعمى إلى أدبي           ــــــأنا الذي نظ     

 والسیُف والرمُح والقرطاُس والقلمُ   ي           ـــــــــداُء تعرفنــــــالخیُل واللیُل والبی    

    )2(ُم ـــوُر واالكـــــــحتى تعجَّب منِّي الق    الوحَش منفردًا          صحبُت في الفلوات   

  

  

  
                                                           

  .331، صتنبي، الدیوانالم) 1(

  .332المتنبي، الدیوان،) 2(
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  :الطویلةأصوات اللین  1-2

یعترضه أي حاجز ال ، ألن الهواء باالنطالقیة والهوائیةتسمى  مجهورة،أصوات  هي      

وقد وردت في القصیدة بشكل مكثف، لما لها من وقع وصدى كونها  أثناء النطق بها،

  .تمتاز بالوضوح لذلك تشد انتباه المستمع الیها

  م) 75(:الیاءم ، ) 105:(الواو ،مرة )127(:األلف:وورد تكرارها في القصیدة كاآلتي    

   .مرة )307(بلغ مجموع تكرارها

    فهي تجعل الشاعر یفصح عن هواجسه حروف المد بنسبة عالیة، لقد وردت 

دود الم ه بهذهراب واأللم، ولعلواالضط بالحزنفس صدره الملئ التي تنتابه بمد صوته، لیتن

  .یخفف عن نفسه

  : بنیة الصوت في اطار اللفظ  -2

  :التكرار 2-1

 دَ عْ بَ  ةَ رَّ مَ  هُ عادَ أَ : هُ رَ كَ رَ كَ وَ  ءَ يْ الشَّ  رَ رَّ كَ : "غویة وردت في لسان العرب في قولهظاهرة ل :لغة 

ا یرً رِ كْ تَ  ءَ يْ الشَّ  تُ رْ رَّ كَ : يُّ رَ وهَ ، ویقول الجَ رارُ كْ التَّ  هُ نْ ومِ  ءِ يْ الشَّ  لىَ عَ  وعُ جُ الرُّ : رُّ الكَ ى، وَ رَ خْ أُ 

  )1(".اارً رَ كْ وتَ 

 ما سلفأسلوب تعبیري یصور انفعال النفس بمثیر من أشیاء  التكرار": أما اصطالحا

الوثیق بالوجدان  الصورة التصالهواللفظ المكرر فیه هو المفتاح الذي ینشر الضوء على 

نفوس  إلىیحب في الوقت نفسه أن ینقله  عنده، وهواهتماما  ما یثیرفالمتكلم إنما یكرر 

القول على بعد الزمان  إلیهممخاطبیه، أو من هم في حكم المخاطبین، ممن یصل 

                                                           
  )كرر: مادة(.3852ابن منظور، لسان العرب، ص) 1( 
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بمعاني الحیاة  أحاسیسهمشعراء أو غیرهم ممن یریدون تقریر ال ما یحملوالدیار، وهذا 

كذلك هو من العناصر المهمة  و )1(".یتخذوا التكرار أداة معبرة بنجاح عن مرادهم أنعلى 

الداخلیة بحیث یكسب النص بواسطته هویته النغمیة  لتي یتمثل فیها اإلیقاع الموسیقىا

  .وهذا التكرار یستفاد منه في تقویم النغم وقوة معاني الصورة الموسیقیة،

أدت  وٕایقاعیةداللیة  اأبعادمن  حمل إذ، "واحر قلباه"التكرار ظاهرة بارزة في قصیدة 

  :قوله صیدة نذكرقنماذج التكرار في ال ، ومنالقصیدة وتماسكها إثراءإلى 

  م ـومن بجسمي وحالي عنده سق                مُ ـــَشبِ  قلبهه ممَّن قلباوا حرَّ          

  )2(ممسیف الدولة األ حبَّ  وتدَّعي    قد َبَرى جسدي            حبَّاً مالي أكتِّم         

یعكس مدى شوقه ) حب-حب(، )قلبه-قلباه(فالشاعر من خالل تكرار األلفاظ 

رغم  عنه وٕاعراضه لممدوحةفتكرار قلباه یوحي بعتاب  ،وحرقة قلبه على سیف الدولة

  .واإلبداع اإلحسانالحب الذي یكنه له فهو یخاطبه كالصدیق مع 

في األبیات ) مهجتي-مهجة(، )جهلة-جاهل(ومن أمثلة التكرار أیضا نجد كلمة

  :اآلتیة

 ٌة وفمُ ـــتى أتته یٌد فراسـح          كي      ــضح جهلهمدَّه في  جاهلٍ و 

   )3(أدركتها بجواد ظهره حرم        من هم صاحبها       مهجتي مهجةو 

  :على فروسیته وشجاعته ویقول أیضا الشاعر من خالل هذا التكرار یؤكدو 

  مـــــــــأم اــأمرنمن  أمركمو أن ـــل ا منكم بتكرمه              ما كان أخلقن
                                                           

  .136،137، ص 1986 ،2عز الدین علي السید،  التكریر بین المثیر والتأثیر، عالم الكتب، القاهرة، ط) 1(

  .331المتنبي، الدیوان، ص )2(

  .332، ص المتنبي، الدیوان )3(
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  )1(في أهل النهي ذمم المعارفإن تم ذاك معرفة               وبیننا لو رعی

یوضح مدى إنصات ) المعارف -معرفة(،) أمرنا–أمركم(فالشاعر من خالل تكرار األلفاظ 

  .وتجنبه له فهو في محل عتاب له حساد و الوشاة،لسیف الدولة ل

یرتبط  إذنالحظ أن التكرار عند المتنبي في القصیدة یتم على مستوى البیت الواحد،      

هو یعاتب  مختلفة، فمرة ي التكرار مقصدیةیؤدة، فكل مرة تباألحاسیس المرتبطة بنفسی

  .كد فروسیته وأخرى یحط من قیمة حسادهؤ سیف الدولة ومرة ی

  بارع للوزن الصرفي  رتكراه في خواتم األبیات ذاك وما یثیر االنتباه أیضا نجد

 امرة، وقد أضاف تكرارها توازیا بدیعیا وانتظام )38(هذه الصیغة  تكرر حیث ت"فعلن"

بالنغم  حافال اإیقاعی ایبین مدى براعة الشاعر الشعریة، فهو یعطي القصیدة رونق ادقیق

وزن الصرفي والحرف األخیر متتالیة خاصة عندما یأتي هذا التكرار لصیغ متشابهة في ال

  )2()...صمم-قدم-ورم-حكم–علم –نعم –سقم( :نجد ذلك في األلفاظ اآلتیة

بشكل مكثف اعتمده الشاعر و  ،"قلباه واحر"قصیدة هذه بعض نماذج التكرار في 

  .صوتیا متمیزا إیقاعالیعمق الداللة ویؤكد المعاني، ویضفي على كالمه 

ن الموسیقى الداخلیة والخارجیة بمحتویاتها ساهمت في إیصال التجربة نالحظ أ

، وما كان ذلك لیتم لوال قدرة الشاعر الحالة كل یالمس المتلقي و یجعله یعیشالشعریة بش

  .غویةالل

  

                                                           
  .333ص ،الدیوان تنبي ،الم )1(

  .334-331صالدیوان،  ،المتنبي :ینظر )2(
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  : البنیة الصرفیة:  أوال

یعد الجانب الصرفي في اللغة من أهم المستویات اللسانیة التي تستوقف كل عملیة 

تحلیلیة وصفیة، فهو المستوى الذي یقدم األبنیة والقوالب الجاهزة للدخول في البنیة اللغویة 

     النحو ال یتخذ لمعانیه مباني إال ما یقدمه " وهو مادة التركیب الخام من حیث كان 

 اللغة فدراسةتنتظم في عالقات خطیة ذات طابع نمطي في  )1(".بانيله الصرف من م

    الصرف بهذا المعنى تقودنا مباشرة إلى معرفة أبنیة الكلمات وأقسام الكلم وما یتفرع 

  .رفیة كاألفعال واألسماءعن ذلك من أبنیة ص

 ه الصیغ ومالها من دالالت معروفةحظها من هذ" واحر قلباه"وقد كانت لقصیدة 

  :وأول هذه األبنیة الصرفیة

  :أبنیة األفعال -1

، وقد تم "واحر قلباه"التركیب اإلفرادي ودالالته في قصیدة ندرس في هذا القسم   

... وفاعلل، ل، وفعِ البناء األول ویشمل الصیغ الصرفیة كفعَ : تحدیدها في بنائین

  .المركبة ةاسم الصیغ البسیطة، وسمینا البناء الثاني الصیغ وغیرهما، وقد أطلقنا علیها

  : تتوزع في القصیدة على النحو التالي :الصیغ البسیطة -أ

الصحیح (وهي صیغ الثالثي المجرد -بأبنیتها المختلفة،  ":َفَعلَ "صیغة  -1

  مرة، وفق زمن الماضي وعشرون ةواحدوردت في القصیدة  -)والمعتل

رتبطت هذه الصیغة باألفعال الدالة  اودا في القصیدة، إذي أكثر ور المضارع وه

                                                           
  .178، ص 1979، 2تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، الهیئة المصریة للكتاب القاهرة، ط )1(
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 –رأى  –ضرب  –جمع  –برى(واألعمال الجزئیة في معظمها  على الحركة

 )1(.)كان

  :من أمثلة هذه الصیغة قول الشاعر  

 ُم  ـوتدَّعي حبَّ سیف الدولة األم            جسدي      َبَرىمالي أكتِّم حبًَّا قد         

  )2(مـبَّ نقتســلیت أّنا بقدر الحفــ               ه     ـــیجمعنا حّب لغرت انـــــكإن        

حیث یقف الشاعر متسائال " َفَعلَ "استعمل هنا الشاعر األفعال المعتلة على وزن 

رى جسده في حین ، لقد كان یكتم حبه الصادق الذي بعن كتمانه لحبه لسیف الدولة

  .لحبهم المزیفیدعى الوشاة والحساد 

الصیغة في القصیدة أربع مرات وهي نسبة ضئیلة جدا  تواترت هذه :"لفعِ "صیغة  -2

جاءت للتعبیر عما یقوم به  رغم هذا، لم یستعملها الشاعر كثیرا )َفَعلَ (مقارنة بالصیغة 

  :ومن أمثلة ذلك قوله.

  )3( واألَكمُ  حتى َتعجَّب منِّي القور فلوات الوحش منفردا            في ال بتصحِ        

مدى  لیقر ویثبت وهو فعل ثالثي مجرد،، )بصحِ (حیث استعمل الشاعر الفعل   

  .، من خالل قدرته على مواجهة المخاطرفروسیته وشجاعته

   ووردت هذه الصیغة  )4(زیادة حرف من جنس عینه أي تضعیفهب ":فعَّل " صیغة  -3

  :ومن ذلك قول الشاعر: وردت للداللة على التكثیر والمبالغةفي القصیدة مرتان، وقد 

                                                           
  .331،334المتنبي، الدیوان، ص  )1(

  .331المتنبي، الدیوان، ص )2( 

  .332المصدر نفسه،  )3(

  .30، ص 2004، 1عبده الراجحي، التطبیق الصرفي، النهضة العربیة، لبنان، ط )4(
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  )1(َدمُ ــْم نَ ودَّعَتهُ ضمیرا  عن میامننا              لیحدثنَّ َلِمن  تركن لئن       

ه، فقد قرر الرحیل رغم حزنه ا بعبر الشاعر في البیت عن حاله بأنه لم یعد مرغوب  

        على وزن فعَّل، للداللة  ، وهو)عودَّ (الفعل  وقد وظف على فراق سیف الدولة،

  .الشاعر المبالغة في أفعال الرحیل و الذي یعانیهعلى 

     مرات في القصیدة وقد جاءت للداللة  وردت هذه الصیغة أربع :"َأْفَعلَ "صیغة  -4

  :على التعدیة، كقول الشاعر

  )2(یواریهم أرض وال َعَلمَ نفسك شیئا لیس یلزمها              أن ال  ألزمت       

  .یتعدى لمفعولین وهو على وزن أفعل، الذي) ألزم(استعمل الشاعر الفعل   

وهي صیغة ثالثیة مزیدة بحرف، وردت في القصیدة مرة واحدة  ":فاعل " صیغة  -5

  :ونجد قول الشاعر. للداللة على المتابعة

  )3(وجداننا كل شيء بعدكم عدم                   نفارقهمیا من یعز علینا أن        

، للداللة على معاناة الشاعر )فاعل(على وزن ) فارق(قد استعمل الشاعر ل  

  .الوجدانیة في فراقه لممدوحه

      وهي صیغة ثالثیة مزیدة بحرف التاء وتضعیف العین، وردت :"تفعَّل"صیغة  -6

  :في القصیدة ثالث مرات، ومن ذلك قول الشاعر

  )4(هم ارقهم فالراحلونعن قوم وقد قدروا                أن ال تف ترحّلتإذا       

                                                           
  .333المتنبي، الدیوان، ص  )1(

  .331المتنبي، الدیوان، ص  )2(

  .333المصدر نفسه، ص  )3(

  .333المصدر نفسه، ص )4(
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ل(استعمل الشاعر فعل    واستقرار  هداللة على عدم رضوخلل) تفعَّل(على وزن ) ترحَّ

  .حالته

وتواترت في القصیدة مرتین  ،والنونصیغة ثالثیة مزیدة باأللف وهي  :"ِاْنَفَعل"صیغة  -7

. إال الزما المطاوعة لهذا ال یكون ء الصرفي لهذه الصیغة لمعنى واحد،أال وهوویأتي البنا

  :ومن ذلك قول الشاعر

  )1(انهزمواعلیك هزمهم في كل معترك                 وما علیك بهم عار إذا      

  .المطاوعةعلى وزن انفعل بمعنى ) زمانه(جاء الفعل 

وردت في القصیدة مرة واحدة في قول  ،صیغة ثالثیة مزیدة بحرفین ":تفاعل " صیغة  -8

  :الشاعر

  )2( فیه بیض الهند واللمم تصافحتسوى ظفر                ى ظفرا حلواأما تر        

         ، وجاءت صیغته للداللة)تفاعل(على وزن ) تصافح(استعمل الشاعر 

  .كةعلى المشار 

 على المشاركة مرة واحدة في القصیدة، للداللة"اْفَتَعل " وردت صیغة ":افتعل"صیغة  -9

  :ونجد قول الشاعر

  )3(هملك المهابة ما ال تضع الب          اصطنعتقد ناب عنك شدید الخوف و     

وظف المتنبي صیغ األفعال الثالثیة المفتوحة العین أكثر من الصیغ البسیطة   

  حكم سهولة نطق ر إلى الخفة اللفظیة في األسلوب بالشاعز جنوح یبر األخرى، ألنه 

                                                           
  .331ن، ص الدیوا المتنبي، )1(

  .332المصدر نفسه، ص  )2(

  .331المصدر نفسه، ص  )3(
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یجنحون للفتح في كثیر من كالمهم "األفعال الثالثیة المفتوحة العین، وقد كان العرب 

  )1(."حركة الفتحة هي الحركة المستحبة عندهم لذا نجد أن ،لقصدهم الخفة في الكالم

  :المركبة ةالصیغ- ب

هذه الصیغ البسیطة، على صیغ أخرى  إلى  باإلضافة "قلباهحر وا"تحتوي قصیدة 

     شكلت ظاهرة لغویة ذات شأن، وهذه الصیغ ال تتكون من الفعل وحده، وٕانما منه 

  .ومن حرف زائد، أو فعل الكینونة

أن الشاعر أراد بالمركبة تغزو القصیدة، إذ تدل على معان داللیة توحي  ةوالصیغ      

   ، حتى یعطي لنفسه فرصة التنویع في الدالالت )الصیغ(توسیع دائرة استعماله لألفعال 

        صیغةهي ردت في قصیدتنا التي و  ةالصیغو  .الشعور إبرازو بالتالي توضیح و 

ألن الشاعر كان بصدد تأكید  ست مرات في زمن الماضي، ، وردت)"فعل + قد"(

" قد"و تفید  ،وهو یعبر عن الحدث و انقضائه،األحداث التي أثرت في حیاتهمجموعة من 

  .تقریب الفعل الماضي و توكیده

  :یقول الشاعر

  لیه و السیوف دمقد نظرت إو   دة     ـــــــــــــــــــــــو سیوف الهند مغم قد زرته

  )2(مـلك مهابة ما ال تصنع البه  عنك شدید الخوف و اصطنعت      قد ناب

   "قد نظرت"، و "قد زرته"في كل من  )"فعل+قد"(جاءت الصیغة المركبة على شكل     

السلم  :وضح المتنبي من هذه الصیغ أنه خدم سیف الدولة في حاالت كثیرة". قد ناب"و 

                                                           
  . 1، ص 1968إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، : ینظر )1(

  331،صالمتنبي، اادیوان  )2(
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و الحرب في الضیق و الرخاء في األمن و الخوف و في كل الحاالت هو معجب بسیف 

  .عدوه، و قد أفادتنا الصیغة هنا معنى تقریر الحقائقالدولة و یعلمه بمدى ذعر 

  :و یقول في موضع أخر

  )1(مــــــــــــأن ال تفارقهم فالراحلون ه           قد قدرواإذا ترحلت عن قوم و 

لیقول له ) قد قدروا( الصیغة المركبةوظف المتنبي یخاطب سیف الدولة دائما،إذ         

  .ال أنت قومك على ذلك، فهو المتحسرقدر إذا أردت الرحیل و 

  :و یقول أیضا

  )2(لمــــــــالدر إال أنه ك قد ضمن                ةـــــــــــــهذا عتابك إال أنه مق

على فعل ماض إذ قررت أمرا هو أن الشاعر "قد"و طبعا دخلت ) قد ضمن(إذ یقول    

      و حب و مودة ضمنه الدرروذُ إال هو رغم عتابه لممدوحه، إال أن هذا  العتاب ما 

  .فیا سیف الدولة ال تسمع للغاوین من الناس

  :أبنیة األسماء- 2 

بنیة األسماء والهیئة التي تكون أنتقل للحدیث عن بعد تعرضنا ألبنیة األفعال ن  

    ا مع مراعاة األصلي علیها من حیث عدد حروفها، وحركات هذه الحروف وسكناته

  .منها الزائد

إذ ترد في سیاقات  ،مادة صرفیة ثریة "حر قلباهوا"األسماء في قصیدة و تشكل 

نقوم بذكر و  .اختالف المعنى إلىوهذا التنوع  یؤدي حتما  مختلفة تحمل صیغا متنوعة ،

  .شیوعها في القصیدة  ةعلى كثر  ناصیغ باعتمادالهذه 

                                                           
  .333ص ،المتنبي، الدیوان )1(

  .334ص ،لمتنبي، الدیوانا) 2(
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  : أول ما یصادفنا في قراءة القصیدة و 

سهولته ، ل"واحر قلباه"أكثر األبنیة الثالثیة المجردة شیوعا في قصیدة  ":َفْعل"صیغة ) 1

  :في النطق وخفته، وسهولة االنتقال من الفتح إلى السكون ویأتي لعدة دالالت منها 

  :و نجد ذلك في قول الشاعر ،من الفعل الثالثي المجرد:الداللة على المصدر -1

  )1(یلتطم الموتومرهف سرت بین الجحفلین به              حتى ضربت وموج      

  :معنى المعجميالالداللة على ) 2

  :نجد ذلك في قول الشاعر :الداللة على الظواهر الطبیعیة -أ

  )2(لمـــــــــــــــوال ع أرضألزمت نفسك شیئا لیس یلزمها              أن ال یواریهم      

  ).القور(لفظ ونجد أیضا   

  :مثل قول الشاعر :الداللة على النفس أو أعضاء الجسد - ب

  )3( مـم                 ومن بجسمي وحالي عنده سقممن قلبه شب قلباهواحر       

  :مثل قول الشاعر :الداللة على أسماء الحیوانات -ج

   والقرطاس والقلم والسیف و الرمح     تعرفني           واللیل والبیداء الخیل

  )4( مــث یبتسـأن اللین ـــــال تظنــــــــــف         ارزة      ـــــــــــب اللیثب إذا رأیت نیو 

  :جاء في قول الشاعر :الداللة على أدوات الحرب -د

                                                           
  .334المتنبي، الدیوان، ص  )1(

  .331المصدر نفسه، ص  )2(

  .331المصدر نفسه، ص  )3(

  .332المصدر نفسه، ص  )4(
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  )1(والقرطاس والقلم الرمحو  السیفو الخیل واللیل والبیداء تعرفني                

وتحمل دالالت  ،"احر قلباهو "لقد تكررت صیغة فعل في قصیدة  ":ِفْعلْ "صیغة  -2

  : مختلفة

  : یقول الشاعر :الداللة على ظرف الزمان -أ

  )2( سقم عندهمي وحالي م             ومن یجسمن قلبه شبواحر قلباه م

جاء شبه جملة ) عند(في هذا البیت جاء على ظرف مكان هو ) ِفْعل(نالحظ بناء   

  ).سقم(مقدم للمبتدأ المؤخر وهو ، خبر )عنده(

  :الداللة على الجسد وأعضائه -أ

  )3(وحالي عنده سقم يیجسمواحر قلباه ممن قلبه شیم           ومن 

  .جسمال ،التي تدل داللة واضحة على)جسم(ة تمثل في كلم) فْعلِ (نالحظ أن بناء   

  :ومن أمثلة أیضا

  )4( ما ترید الكف والقدمرجاله من الركض رجل والیدان ید        وفعله 

  : فقد جاءت في القصیدة على مواطن كثیرة لیدل على ما یلي :صیغة َفِعل -2

  :نجد ذلك في قوله: صفة المشبهةالالداللة على -أ 

  

                                                           
  332ص الدیوان، ، المتنبي)1(

  .331المتنبي،الدیوان ص )2(

  .331المصدر نفسه، ص )3(

  . 332المصدر نفسه، ص )4(
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  )1(والحكم الخصمیا أعدل الناس إال في معاملتي       فیك الخصام وأنت 

  :"َأْفَعل" صیغة  -4

وهو المفاضلة  ،مؤدیة معناها الذي وضعت لهتأتي هذه الصیغة في القصیدة   

  : ، وذلك من خالل قوله)التفضیل(

  وكان أحسن ما في األحسن الشیم     م       ـخلق اهللا كله أحسن وكان

  فیك الخصام وأنت الخصم والحكم   الناس إال في معاملتي        أعدلیا 

  )2(مما یكسب اإلنسان ما یصم شرُّ ا          و بالد ال صدیق به وشر البالد

للداللة على المفاضلة بین الممدوح  اجاء) أحسن -أعدل(نالحظ أن االسمین 

  .وغیره

وهذا موافق لما " شرُّ " كلمة في" الهمزة" اسم التفضیل في القصیدة دونولقد جاء   

    یعاملوقد  إال أن الهمزة حذفت في األكثر من خیر وشر لكثرة االستعمال"قاله، النحاة 

   )3(."في ذلك معاملتها أحبّ 

     تستمد حیویتها من السیاق" قلباه واحر"نالحظ أن البنیة الصرفیة في قصیدة      

إذا لم توضع  وال قیمة لها فهي كمثل كائن الحي تستمد حیاتها بالتفاعل مع أبناء جنسها،"

من خالل ألن مالمح النظم في قصیدة تتحدد )4(."وهي الجملة في إطارها الواسع،

  .الكلمة، والجملة، والداللة الصوت، و

                                                           
  .331ص  الدیوان ،المتنبي )1(

  .331.334المتنبي، الدیوان، ص  )2(

.43،ص3حاشیة الصبان على شرح األشموني أللفیة ابن مالك، الصبان، دارالكتب العربیة ،القاهرة،ج: ینظر ) 3 ) 

  .148ص ابح بوحوش،ر : ینظر )4(
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  البنیة التركیبیة: ثانیا 

   تعتبر البنیة التركیبیة من أهم البنى التي تساعد على تحلیل الخطاب الشعري 

فهي طریق إبداعي آخر موصول بحبل الداللة التي تمثل المطلب األخیر البادي في ثوب 

  .یحقق الجمال والمتعةفني، 

، وكیفیة تكوینها، وقد حظیت تركیبیة على وصف نظام الجملة فیهاوترتكز البنیة ال

الجملة بأهمیة عظیمة من طرف النحاة، فدرسوا أنواعها وأنماطها وصورها وقد عرف 

    عبارة عن مركب " ومن بین تعریفات الجملة أنها لها، العلماء الجملة ووضعوا حدودا

" و أو لم تفد كقولك " زید قائم"ا إلى األخرى سواء أفاد كقولك متین أسندت إحداهمن كلم

  )1(".جملة ال تفید إال بعد مجيء جوابهالفإن " إن یكرمني

أما الجملة في العصر الحدیث فقد أخذت جانبا من جهود المحدثین، وعرفوها بأنها 

   ء تركب هذا القدر من كلمةسواأقل قدر من الكالم یفید السامع معنى مستقال بنفسه، " 

  )2(".أو أكثر

إفادة التركیب معنى مستقال، لیعد هذا التركیب  فالجملة في مفهوم المحدثین هي

  .جملة لغویة

          تركیبیة التي تمیزت أهم الظواهر ال" واحر قلباه"في قصیدة  اخترناوقد 

ضمنه من داللة داخل السیاق ، و ما تتاالسمیةبها كاستعمال الشاعر للجمل الفعلیة و 

  .الشعري

  

                                                           
 .  70ص ، التعریفات، الجرجاني )1(

  .261-260، ص 1966، 3ط  القاهرة، ،المصریة من أسرار اللغة العربیة، مكتبة األنجلو ،إبراهیم أنیس )2(
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  :الجملة الفعلیة -1

التي صدرها فعل، كقام زید، وضرب اللص، وكان زید  الجملة"الجملة الفعلیة هي   

    )1(."مقائما وظننته قائما ویقوم زید وق

وذهب بعض المتأخرین . وعلى هذا فالجملة الفعلیة هي ما تكونت من فعل وفاعل

 رهي ما كان المسند فیها فعال سواء تقدم المسند إلیه أم تأخ" الفعلیةإلى أن الجملة 

وطبیعة المسند في هذه الجملة هي الداللة على )2(".تغیرتغیرت صورة الفعل فیها أم لم ت

  : الجملة الفعلیة مایلينماذج ومن  )72(قرابة التجدد، وقد وردت في القصیدة 

نظر  -ألزمت نفسك -قد ناب عنك -قد نظرت إلیه -قد زرته -قد برى جسدي

تدعي حب  -أكتم حبا قد یرى جسدي -أسمعت كلماتي من به صمم -األعمى إلى أدبي

 -قد أعیذها نظرات منك صادقة -قد قدروا -نقتسم -یجمعنا حب -سیف الدولة األمم

مده في جهله  -قد ضمن الدر -یلتطم -ویختصم موج الموت -یسهر الخلق جراها

تعجب مني  - تعرفني -أدركتها -ضربت -سرت -رأیت نیوب -فراسةأتته ید ال - ضحكي

  .)3(أخلقنا-كم تطلبون -القوى واألكم

  

    

  

  

                                                           
محمد محي الدین عبد المجید، دار الكتاب العربي، بیروت،  :مغني اللبیب عن كتب األعاریب، تحقیق ،ابن هشام )1(

  .2/376، ت.ط، د.د

  . 47، ص 1986، 2ط لبنان، العربي نقد وتوجیه، دار الرائد العربي، بیروت،النحو مهدي المخزومي،  )2(

  .334-331ص ،المتنبي، الدیوان: ظرین )3(
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  :الجملة االسمیة -2

      ألف من ركنین أساسین تالتي یتصدرها اسم فت ةجملال"الجملة االسمیة وهي   

  )1(."ال یمكن االستغناء عن أحدهما وهما المبتدأ والخبر

      ویمكن عالقة اإلسناد، هي " الخبرالمبتدأ و "القة بین ركني الجملة الع إذا  

  ...الظرف، اإلضافة، النعت: أن تتصل هذه األركان بمكونات نحویة أخرى مثل

   إذ تلعب دورا داللیا  ،جملة )47(وقد وردت الجملة االسمیة في القصیدة قرابة   

غها شعرا، وعلیه فقد ظلت الجملة االسمیة في إبراز ثبات الشاعر أمام القضایا التي یصو 

   نماذج الجملة االسمیة بین ومن. ، والدوام)2("فیه لداللتها وهي التي تدل على الثبوت"و

  :صیدة نذكرفي الق

     -في طیه أسف -فوت العدو والذي یممته ظفر -حالي عنده سقم -قلبه شبم

وجاهل مده  -شحمه ورم -إن المعارف في أهل النهي ذمم -علیك هزمهم -في طیه نعم

الخلیل  - رجاله في الركض رجل-مهجة مهجتي -موج الموت یلتطم -في جهله ضحكي

-وجداننا كل شيء بعدكم عدم  -السیف والرمح والقرطاس والقلم -واللیل والبیداء تعرفني

  )3(.ك معرفةوبیننا لو رعیتم ذا -لقناما كان أخ

عتماده على الجملة االسمیة، ذلك لقد اعتمد المتنبي على الجملة الفعلیة أكثر من ا  

أن الجملة الفعلیة لها قوة التأثیر على المتلقي، بما تحدثه من حركة ذهنیة، نتیجة حركة 

الداللة، بین الماضي والمستقبل، وكذلك لقدرتها على استیعاب األحداث التي یعیشها، بكل 

تناقضاتها، إذ تعبر على عدم استقرار األوضاع والحالة النفسیة للشاعر، كما أنها جمل 

                                                           
  .135، ص 2000، 1النحو وتطبیقاتها، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، ط ، محمود مطرجي )1(

  .161، ص2007، 2تألیفها وأقسامها، دار الفكر، عمان، األردن، طفاضل صالح السامرائي، الجملة العربیة  )2(

  .334-331ص ،المتنبي، الدیوان :ینظر )3(
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قد برى (فمثال جملة . د والتطور، مما یجعلها تسایر الحالة النفسیة للشاعرقابلة للتجد

تكشف لنا عن داللة نفسیة هي الشعور بالمعاناة واأللم، ولذلك عبرت هذه الجملة ) جسدي

عن حالته النفسیة، بینما تكون الجملة االسمیة ذات طبیعة سكونیة وهادئة وظفها الشاعر 

     عن وجدانه، وضمان حیویة اإلیقاع للوصول إلى المتلقي لتأكید انفعاالته وللتعبیر

التي تكشف لنا نفسیة المتنبي و رغبة الشاعر ) سقم حالي عنده(ومن أمثلة ذلك في جملة 

  .من القوة على هذا التوصیف، ولتأكیده في ذهن المتلقي القویة في إضفاء شیئ

وبهذا تتكامل داللة الجملة الفعلیة مع داللة الجملة االسمیة لتشكل لنا داللة عامة   

  .  )العتاب(یصنعها موضوع القصیدة 

وعلى الرغم من تقارب أفعال الزمن الماضي والمضارع فإن ذلك ال یعبر عن داللة       

وظف الفعل ، إذ كثیرا ما نجد الشاعر )الماضي والمضارع(الفعل في زمنین مختلفین 

  :الماضي للداللة على الحاضر الذي یعبر عن واقع الشاعر المعیش، كما في قوله

  )1(كلماتي من به صمم أسمعتر األعمى إلى أدبي         و نظأنا الذي        

        في الماضي لكنه ینسجم أیضا ) أسمعت- نظر( ینم الشاعر الفعلاستخد  

     مراء فیها، متمثلةحقیقة منتهیة ال نقاش والك تأكید مع الحاضر، فهو یقصد من ذل

  هاتحقیقة المتمیزة، والتي یشهد الواقع بفي شهرته األدبی

  :قوله على نحووأیضا یستخدم المضارع للداللة على الماضي 

  مــویسهر الخلق جراها ویختص       جفوني عن شواردها         ملء نامأ

  )2(والسیف والرمح والقرطاس والقلم      ي        ـــــتعرفنالخیل واللیل والبیداء      

                                                           
  .332ص ،المتنبي، الدیوان )1(

  . 332، صالمتنبي ، الدیوان )2(
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    یقصد الداللة في الحاضر في حین) تعرفني -امأن(م الشاعر األفعال استخد  

   على الماضي كذلك، فالشاعر ال یقصد أن ینام ملء جفونه عن شواردها في الحاضر

  .بل في الماضي مع إمكانیة استمرار الداللة لتشملها

  :الجملة االنشائیة: ثانیا

نوع  هي تركیب من تراكیب الجملة العربیة، لما لها صور عدیدة تختلف باختالف  

  ..یة، وجملة الندائیة، وجملة النهيالجملة االستفهام :الجملة وداللتها، ومن أنواعها الجملة

  :بعدة أنواع وتقسیمها  كآتي" واحر قلباه"ي قصیدة لقد وردت الجملة اإلنشائیة ف  

  :الجملة االستفهامیة -1

اإلسناد وسواء تعلق ویتعلق إما بالمسند، وٕاما ب ،االستفهام في اللغة طلب الفهم  

 وأیوكمالهمزة، وأم، وهل، : فإنه دائما یكون بإحدى أدوات االستفهام وهي بهذا أم بذاك،

اة منها ما هو مختص بطلب فیما یرى النح –هذه األدوات و  .وكیف، وأین، ومتى، وأیان

ومنها ما هو لطلب التصور والتصدیق كالهمزة، وسائر األدوات للتصور دون  .التصدیق

 متابعة للسیاق، وأما عناصرها فهي المستفهفالتصدیق أما داللة الجملة االستفهامیة 

  )1(".المستفهم عنه والمستفهم وأداة االستفهام و

: وات االستفهام اآلتیةمصدرة بأد" واحر قلباه" وردت الجملة االستفهامیة في قصیدة  

  :قول الشاعروتتمثل في . ما ،أي،أكلما

  ما لي أكتم حبا قد برى جسدي               وتدعي حب سیف الدولة األمم

  إذا استوت عنده األنوار والظلم      ره           ـوما انتفاع أخي الدنیا بناظ

                                                           
  .170- 169البنیة اللغویة لبردة الوصیري، ص  رابح بوحوش، )1(
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  ال عرب وال عجمتجوز عندك        ة           ــبأي لفظ تقول الشعر زعنف

  )1(م ـتصرفت بك في اثاره الهم      ا            ـأكلما رمت جیشا فانثنى هرب

ینتظر من ذلك نالحظ من خالل األبیات أن توظیف المتنبي لجملة االستفهام ال   

ألنه یعلم مسبقا اإلجابة علیها و لـأنه من غیر المعقول أن ال یعرف  اإلجابة على أسئلته،

     وٕانما یطرح هذا التساؤل . مصیره الذي آل إلیه حاله عند إعراض سیف الدولة له

تتجاوز الجملة االستفهامیة في القصیدة مقتضى إذ  .على نفسه لكي یؤكد تعلقه بممدوحه

: السیاق، ومن المعاني التي خرج إلیها االستفهامظاهر إلى تولید دالالت جدیدة یحددها 

  ...النفيو التقریر، و اإلنكار، و التعجب، 

  :الجملة الندائیة -2

أو تنبیه المنادي وحملة . قبال المدعو على الداعي بأحد حروف النداءإ" النداء هو   

والمنادي أداة النداء  :وعناصره في األصل هي. وقد یخرج إلى معان أخرى. على االلتفات

          )2(."والمنادى، ومضمون النداء

    وتتمثل " یا " مصدرا بأداة النداء " واحر قلباه " في قصیدة  ت الجملة الندائیةورد   

  : في األبیات اآلتیة

  فیك الخصام وأنت الخصم والحكم    اس إال في معاملتي       ـیا أعدل الن

  )3( دمـــــــم عـعدكل شيء بـوجداننا ك     م         ــنفارقه یا من یعز علینا أن

                                                           
  .332- 331،المتنبي، الدیوان )1(

  .163، ص لبردة البوصیري البنیة اللغویة ،رابح بوحوش )2(

  .333-331، ص المتنبي، الدیوان )3(



  ةتركیبیالبنیة الصرفیة ال                                                            : الفصل الثاني

 

41 
 

تتجاوز مقتضى الظاهر إلى تولید  یات نجد أن الجملة الندائیة،من خالل األب  

ء، التعجب والحسرة ومن المعاني التي خرج إلیها الندا ،دالالت جدیدة یحددها السیاق

    ورغبته  ،ممدوحه الشاعر مدى حزنه لفراق اب، والغرض من ذلك إبرازوالندامة والعت

  .مستوى العاطفي أو على المجال السیاسيالفي التواصل معه سواء على 

  :جملة النهي -3

والنهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه "وهو من الجمل اإلنشائیة،   

، وقد تخرج جملة النهي عن معناها الحقیقي إلى معان مجازیة یؤكدها )1("االستعالء

  :قولناكتدخل على الفعل المضارع فتجزمه في و " ال " السیاق، وللنهي أداة واحدة وهي 

  :مرة واحدة في البیت اآلتي"واحر قلباه "وورد النهي في قصیدة ". ال تفعل"

  )2( مــــــــأن اللیث یبتس نفال تظن      ث بارزة       ـــــــــاللی إذا رأیت نیوب

     ه مما یشیر إلى أنه لم یكن یریدلم یوظف المتنبي النهي إال نادرا في قصیدت  

          ن موضعه األصليالنهي في القصیدة ع فانحرفأن ینهي شخصا عما یفعله، 

وقلة . فهو من خالله یحذر حساده من بطشه. النصح واإلرشاد إلى غرض بالغي إنه

        عة المأساوي، في معاناته النفسیةعلیه واقفرضها اهتمام المتنبي بالجملة النهي، 

  .إال آهات نفس منكسرة، صامدة بین الیأس والرجاء   قصیدتهفما 

  :ةیالجملة الشرط -4

     )حرف أو اسم(تتألف من أداة ة یبني على جملة مركبّ  الشرط أسلوب لغويّ   

            األّول منزل منزلة السبب، وهو الشرط والثاني منزل منزلة المسبب : ومن شقین

                                                           
  . 29، ص 2004، 1ط  لبنان، الراجحي، التطبیق النحوي، دار النهضة العربیة بیروت، هعبد: ینظر )1(

  .331، ص المتنبي، الدیوان )2(
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     وترتبط بینهما أداة یسمى الشق األول عبارة الشرط والثاني عبارة الجواب. وهو الجزاء

  .)1()، لماإن، لو، إذا، أنى، ما، من متى، لوال(أو الجزاء، وأدوات الشرط 

  :قول الشاعر مثل" واحر قلباه "  وردت الجملة الشرطیة في قصیدة    

  إذا رأیت ینوب اللیث بــارزة              فال تظن أن اللیــث یبتسـم       

  فما لجرح إذا  أرضاكم آلــم        دنا  إن كان سركم من قال حاسـ       

  لیحدثن لمن و دعتهم ندم لئن تركن ضمیرا عن میامننا                       

  )2( مـأن ال تفارقهم فالراحلون هدروا         ـإذا ترحلت عن قوم وقد ق              

ط یحمل وظف المتنبي الجملة الشرطیة ألنه أراد أن یكثف الداللة، فأسلوب الشر   

مقتضى الظاهر لإلفادة بدالالت جدیدة  طتجاوز الشر  التعبیر، ومساحة واسعة في 

  .التمني، النصح واإلرشاد والتنبیه: ومن المعاني التي خرج إلیها ،یحددها السیاق

       فاستطاع   ،منسقا بینها نوع في توظیف الجمل بأنواعها نالحظ أن المتنبي 

أعطى لها  إذ ؛ورها المنوطأدت الجمل د قدو  أن یبرز لنا مقدرته اللغویة،من خاللها 

   .عریةالش بتهعن تجر  رةبي معاق بعیدة عن معناها الحقیقیدالالت أخرى یحملها الس

                                                           
  .187-186، ص ة لبردة البوصیريرابح بوحوش، البنیة اللغوی: ینظر )1(

  .362ص  الدیوان ،متنبيال )2(
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 :لغة المتنبي في القصیدة: أوال

تكمن قیمة الشعر بوصفه فنا أدبیا في استخدام اللغة على نحو خاص یكسبها قیما      

    وسمات فنیة تحمل تأثیرا معینا، في القارئ أو المستمع الذي یجید فهم اللغة، ویملك

الفن الشعري وهي تلعب الدور  هي من أدوات فاللغة"تذوقها ما یملك،  من القدرات على

  )1(."اعن طریق نقل التجربة الشعوریة وتوصیله إبرازهاألساسي في 

ا في حدیثه على الدارس التوقف عنده ،كیان لغوي بالدرجة األولى فالنص الشعري

     اجتماعیة بأسالیبها ونبراتها یكتسبها المرءواللغة ظاهرة "لشعر، عن القضایا الفنیة ل

وهو یحتاجها دائما بما أنه ینقل  ،ببیئته اقدام المرء ملتصامن البیئة وتبقى في النمو م

    تواصله مع أبناء جنسه، واللغة انعكاس للمجتمع شرط شروط إذاأفكاره لآلخرین فهي 

  )2(."إذا ارتقى ارتقت لغته، وٕاذا تخلف انحدرت لغته

سهل و السیما  أمر يللمتنب "قلباه حر او "البحث عن ممیزات اللغة في قصیدة  إن    

غة تنشأ عن وخصائصها العامة ضمن المتعارف، فاللمالمحها  علىفیما یخص التعرف 

         ، ومادامت ألفاظ القصیدة في مجملها قد تمیزت بالقوة تنتظم في التراكیبو ألفاظ 

 رها بالجزالة و الفخامة مع الرقةعلى لغتها التي تمیزت بدو  الفخامة فإن ذلك انعكسو 

و المالحظ في ألفاظ القصیدة وكلماتها أنها  ،ك البدیع و النظم المتینبالس إلىومرد ذلك 

ي تجسدها عالقة الشاعر تختلف تبعا للمقام الواردة فیه، فاأللفاظ الواردة في بنیة المدح الت

یمكن أن یقال عن  ما ، و"العتاب" في بنیة  هي غیرها الواردة ه الصادق له،بالممدوح وحب

بلحاف العتاب  لقوة، وترق في معرض الرقة وتلتحفا تقوى في معرض الغة القصیدة إنه

غة   الحزن مصاغة بصبفي معرض المدح، وعلى هذا األساس جاءت األلفاظ لینة رقیقة 

                                                           
  .48، ص1979، )ط.د(، ، منشأة المعارف، اإلسكندریة)رؤیة نقدیة(رجاء عید، دراسات في لغة الشعر )  1(

  .85لبدر شاكر السیاب، ص "العمیاءالمومس " صفیة، البنیة اللغویة لقصیدة  طبني: ینظر ) 2(
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ه تارة ثالثة، وهذه الدقة في اختیار األلفاظ تارة، وجزلة فخمة تارة ثانیة، وحاملة لنبرة عتابی

  .بدیع وذوق رفیع وطابع سلیم قویمم عن حس مقام المناسب الالئق ینوتوظیفها في ال

نظم ، مما زادت في الهیات والتشاباالستعارات والكنای علىالقصیدة المنتقاة احتوت    

 للمحسنات اللفظیة حضور كبیركما  تناسق الموسیقي وومن ال. المحكم و السبك المتین

خاصة  أن تقف عنده في قصیدتناواألمر الذي ینبغي . وممیز على مدى أبیات القصیدة

یتعلق بالجانب اللغوي، وهو تلك الدقة المتناهیة في وضع األلفاظ في محلها، فالشاعر  ما

شجاعة و حین حدیثه عن البعیدة كل البعد عن الفخامة،  افاظفي معرض المدح یستلهم أل

  :قوله في ویتجلى .هاجرسجد بألفاظ فخمة وقوي یستن

  ومرهف سرت بین الجحفلین به          حتى ضربت و مـوج الموت یلتطم     

  )1(ب مني القور و األكـــــــمبت في الفلوات الوحش منفردا      حتى تعجَّ صحِ 

        معترك– ظفر– انهزموا -هزمهم- العدو– السیف:(اآلتیةوأیضا نجد األلفاظ 

     الذعة وٕاذا ما عرج ناحیة العتاب اختلف األمر كلیا واستخدم ألفاظ )2(....)الجیش-

كما عند الجاحظ، فأصبحت  .)الحالمطابقة الكالم لمقتضى (هو في ذلك یستخدم قاعدة و 

فیك - أكتم حبا- واحر قلباه ( عتاب نجدوابرز صیغ ال .ائتالفاانسجاما و القصیدة أكثر 

ومن بجسمي و حالي عنده - در الحب نقتسمـلیت بق-  و أنت الخصم و الحكم الخصام

  )3(...)مـسق

  

  

                                                           
  .332المتنبي، الدیوان، ص) 1(

  .334- 331المصدر نفسه، ص: ینظر) 2(

  .334-331المصدر نفسه،ص :ینظر) 3(
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    :وبـاألسل:ثانیا

   عبارة عن المنوال الذي تنسج " :بقولهفي المقدمة  األسلوبرف ابن خلدون یع       

اللفظیة التي لصورة ا ":بأنه أحمد الشایب هوعرف)1(".فیهفیه التراكیب أو القالب الذي تفرغ 

هو العبارات  أو الخیال وعرضاألفكار  وتألیفه ألداءأو نظم الكالم  ،المعنىعبر عن ت

  )2(".قة ألداء المعانيساللفظیة المن

إال أنها لم تتبلور  الغربیین،فقد ظهرت خالل القرن التاسع عشر عند  ،األسلوبیة أما

بدراسة  بأنها علم یعنى " :المسديو عرفها عبد السالم  ،خالل قرننا الحالي إال

تأثیر أداة  إلىالخصائص اللغویة التي تنتقل بالكالم من مجرد وسیلة إبالغ عادي 

ني عن بقیة مستویات بحث عما یتمیز به الكالم الف ":جاكبسون األسلوبیةوعرف  )3(".فني

  )4(".ثانیا اإلنسانیةالفنون  أصناف وعن سائر أوال،الخطاب 

   من خالل البحث عن العناصر الموجودة  األدبيتهتم بمعالجة النص  فاألسلوبیة

هذه العناصر  أدبیا متمیزا من أجل تحدید خصوصیة منه نصا والتي تجعلفي النص 

  .األدبيفي العمل  وطبیعة عملها

إنه التركیب الذي یشكل  ،الكاتبالشخص أو  أوهو الفرد  األسلوبوما نستنتجه أن 

  .ماكاتب  صورة من صور استخدام الكالم لدى معادلة رمزیة تحمل في طیاتها أبهي

وبحث دائم ومتواصل في األسس الموضوعیة  األسلوب،علم " فهي األسلوبیةأما 

        اللغوي الجهاز  وغیرت نظامحطمت  انزیاحیةرة مغامهي باختصار  العلم،لهذا 

                                                           
  .571، 570، ص )ت.د(، 1إحیاء التراث العربي، بیروت، ط ابن خلدون، المقدمة، دار )1(

  .49، ص 1945، 2مصر، ط األسلوب، مطبعة االعتماد، الشایب،أحمد  )2(

ص ،2011، 1عمان، ط األردن، ،رالشعریة، عالم الكتب الحدیث للنشوخة، األسلوبیة وخصائص اللغة مسعود بود )3(

9.  

  .11، ص 1989 ،1لبنان، ط بیروت، محمد عزام، األسلوبیة منهجا نقدیا، دار األفاق،: ینظر )4(
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في سیاقاتها  مرجعتیهاعن  والرموز تبتعدمما یجعل الدوال  متباینة،الفي مستویاته 

     كون نصیبهایر ما عما وضعت له أصال بقد لهاانحرافها وانزیاحها وعدو قدر األدبیةوب

  )1(".أكبر األدبیةمن 

   ه الدراسات التطبیقیة بیقدم من توضیحات یصبح عدیم الفائدة إذا لم تواك ما كل إن   

ألنها هي التي تكشف لنا ما في النص من مقومات جمالیة  " النماذج،و التي تقدمها 

حتى نلمس حیویة مؤثرة توضح لنا  األداء،في بعض ألوان  األسلوبیةتبرز لنا الظاهرة 

    عن صورهیلجأ في التعبیر فالشاعر "  )2(".ذاتیته ووجدانهتجربة الشاعر و تكشف لنا 

 األخیلةأسلوب المجازات و االستعارات رغبة منه في تجلیه تلك الصور و  إلىو أخیلته 

  )3(".بها ما كمنیر ثالمشاعر فت إلىالقلوب و تحركها و  إلىحتى تنبعث 

المتنبي في سماء العواطف  وقد حلقر،النثأنسب للغة الشعر من لغة  األسلوب إن

فقد نوع  ،وتحریكا للمشاعرزادت قصیدته طربا  الصور،قریحته بعض  وانتزع من واألخیلة

ا خیاله فیما یسوق من عبارات به یصیغا أفكاره و ه  وسیلة ینقل بهمنفي صوره جاعال 

مجال ظهور شخصیة الشاعر وفیه یستطیع أن یظهر طابعه الخاص  األسلوبوجمل ألن 

  .األدبيبه وهو في كل ذلك یخضع لمقتضیات الجنس 

 والبحث عنعن وجهه نظره في األمور  كیف عبر المتنبياآلن أن نعرف نحاول 

فنكشف من خالل ذلك عن الصور الفنیة المجازیة تلك التي تنشأ  تجاربه،أهم النقاط في 

بما أنهما أكثر المجازات  واالستعارة والكنایة،من عالم الشاعر المبدع من التشبیه 

  .و أقواها تعبیرا استعماال

                                                           
بشیر تاورریت، محاضرات في مناهج النقد المعاصر، دراسة في األصول والمالمح واإلشكاالت، النظریة  :ینظر )1(

  .191، ص 1،2008التطبیقیة، دار الفجر الطباعة والنشر،قسنطینة،الجزائر، ط 

  .93لبدر شاكر الصیاب، ص" المومس العمیاء"طبني صفیة، البنیة اللغویة لقصیدة : ینظر )2(

  .137، ص 1994محمد عبد الرحمن، المؤثرات اإلیقاعیة في لغة الشعر، دار المعرفة الجامعیة،اإلسكندریة، )3(
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  :التشبیه/ 1

      من الصور التي ترتكز  وهو العربي،المتوافرة في الشعر  األنماطالتشبیه من    

وأدوات مختلفة،وعرفه بعالقة أساسها المشابهة بأشكال  األسماءعلى الخیال فیجمع بین 

كهما في صفه اطرفین التحادها أو اشتر  تجمع بینالتشبیه عالقة مقارنة  "رعصفو جابر 

  )1(."فات أو حالة أو مجموعة من الص

قوم علیه جمیع الصور ومن خالله تبرز مقدرة الشاعر األساس الذي ت ویعتبر التشبیه   

  .واإلبداعیةالفنیة 

التشبیه  التي استخدمها نجد أنواع التشبیه ومن ،وظف المتنبي هذه الخاصیة البیانیة    

من سیاق الكالم وهو تشبیه  ولكنه یفهمالضمني وهو ما ال یصرح فیه بأركان التشبیه 

 اومن أمثلة ذلك قوله متحدث للشاعر،معاناة النفسیة الوهو یعكس لنا  التركیب،یعتمد على 

  :فروسیتهعن 

  )2(ث یبتسم ـن أن اللیـال تظنــف  زة        ار ـث بیالل ت  نیوب إذا رأی

 لفریستیهاألسد  أنیابه،وشبه تكشیرةنفسه باللیث الذي یكشر عن شبه الشاعر      

    ونجد الغاضبة،هي تدل على السخریة  إنمالخصمه  ابتسامة الشاعرو  لها،باالبتسام 

        حیث جاء التوكید في نون التوكید زیادة في النهي  "فال تظنن":بـأكمل قوله  أنه

من أجل تأكید قوة اتصافه  "اللیث"نه كرر لفظة أ بالمظاهر،ونجد أیضاعن االنخداع 

  .والبطشباألسد في الفتك 

  

                                                           
  جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البالغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بیروت، الحمراء  )1(

  . 172، ص  1992،  3ط 

  .332،صالمتنبي، الدیوان )2(
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  :أیضاویقول الشاعر   

  )1(أعیـذها نظرات منك صادقة        أن تحسب الشحـم فیمـن شحمـه ورم 

وقوة ویوحي صحة  شحما،فیظنه  اإلنسانفي رأیه كمن یرى ورم  یخطئشبه من 

  .له هملوظمن خاللها بانخداع سیف الدولة  الشاعر

  :نحو قولهو یتجلى على  في القصیدة  ونجد أیضا التشبیه التمثیلي

  )2(ماأبعد العیب و النقصان عن شرفي      أنا الثریا و ذان الشیب و الهرم 

    شبه الشاعر نفسه من، فكما أن الشیب و الهرم ال تصیب الثریا فإن النقصان و العیب

  .ال یصیب شرفه

متعة فنیة في البیت عندما أدت  إعطاءالتشبیه استطاع الشاعر من  ن خالل هذام       

ووظیفة التنمیق  والتوكید، التوضیحوظیفة  أال وهي هذه الصورة التشبیهیة وظیفتها

  .والتزیین

  :االستعارة / 2

   تكون "في هذه القصیدة و أیضامن الصور التي استخدمها الشاعر  االستعارة       

لعالقة مشابهة بین المعنى الحقیقي  األصلوضع له في  ما في غیر في اللفظ المستعمل

االستعارة  إذا)3(."هبحذف المستعار ل إالو هي ال تزید عن التشبیه  المجازيو المعنى 

  .الشبه و أداته ركنیه ووجهأبلغ منه ألنه حذف أحد  هاتشبیه مختصر و لكن

                                                           
  .332،صالمتني، الدیوان )1(

  333المصدر نفسه،ص) 2(

  .161، ص 1981محمد الهادي الطرابلسي، خصائص األسلوب في الشوقیات،منشورات الجامعة التونسیة، )3(
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بل  یریده،لتوسیع مجال حدیثه لیقول ما  "واحر قلباه"وظف الشاعر االستعارة في قصیدته 

         ما یجلبه علیه من حرجالمباشرو أكثر ما یرید دون أن یقع في مضایق المعنى 

  .مؤاخذةأو 

       أكثر من االستعارة التصریحیة  الشاعر على االستعارة المكنیة اعتمد ولقد

  :الشاعرومن شواهد ذلك قول 

  )1(ومـن بجسمي وحالي عنده سقـم         م    بشه ـواحر قلبـاه ممن قلب

حذف یحرق و  امادی بشئافقد شبه الحزن في القلب بنار تحرق أي تصور القلب 

  .المكنیةعلى سبیل االستعارة  )الحرق(لوازمه التي هي  وأبقي بأحد) النار(المشبه به 

  :أیضایقول 

  )2(موالقرطاس والقلوالسیف والرمح         واللیـل والبیـداء تعرفنيالخیل 

بالمعرفة والبیداء  واللیلیتضمن هذا البیت استعارة مكنیة مركبة فقد شخص الخیل 

 المكنیةعلى سبیل االستعارة یفكر  تملك عقال األشیاءتصور أن هذه  :أي ،كاإلنسان

  إضافة الى ذلك لم یهمل المتنبي في قصیدته االستعارات التصریحیة ومن أمثلتها 

  :قول الشاعر

  )3(قـد ضمن الـدر إال أنه كلـم             ةك إال أنـه مقـهـذا عتاب

) درر(به  وذكر المشبه) كلماته(حذف المشبه و شبه الشاعر كلماته القیمة بالدرر 

  .للمعنى وهي تجسیمعلى سبیل االستعارة التصریحیة 

                                                           
  .331صالدیوان،  المتنبي، )1(

  .332صالدیوان،  المتنبي، )2(

  . 334صالدیولن،  المتنبي، )3(
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ا كأننا نعیش معه فیجعلن حزینة،یعایش لحظات  ناشاعر  أنمن خالل ذلك یتبین لنا 

یكتم  أنوهو في كل ذلك یحاول  ،هذه اللحظات من خالل تجسیدها في شكل استعارات

  .تأوهاته، فغلبت االستعارات المكنیة على التصریحیة

  ةــالكنای/ 3

ذكر ما یلزم لینتقل من  إلىالشيءذكر هي ترك التصریح ب: "الكنایة بقوله السكاكي عرف 

  )1(."كالمترو  إلىالمذكور 

معنى ظاهر ال یقصد لذاته، ومعنى خفي وهو  :معنیانهذا یعني أن للكنایة 

  .جمالیةفنیة للكنایة قیمة  المقصود،حیث یعطي

استعمال الكنایة بكثرة ألنها في نظره  في "واحر قلباه"ع المتنبي في قصیدته بر لقد 

ذلك فقد  وعلى إثرفي كالم مختصر  والتعبیر عنهاأقدر على استیعاب حالته النفسیة 

  .حازت على أوفر نصیب

  :قول الشاعرومن أمثلة الكنایات في القصیدة 

  )2(مسیف الدولـة األم بوتدعـي ح         يدـرى جسبد ـا قلي أكتم حبما

ي بسبب بنالمت وشدة معاناةكنایة عن ضعف ) رى جسديقد ب( جملة ونجد في

توحي بأثر الحب الواضح  فالصورة الكنائیة ،له و إنصاته لحسادهسیف الدولة  إعراض

  :قولهالكنایة أیضا  أمثلهسبب حبه لممدوحه ومن على جسده ب

  )3(ـممن بـه صم يوأسمعت كلمـات     يأدب إلى األعمىر نظـأنـا الذي 

                                                           
  . 5، ص  2001تحقیق عبد الحمید هنداوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  مفتاح العلوم، السكاكي، )1(

  .331،ص، الدیوانالمتنبي )2(

  .332،ص، الدیوانالمتنبي )3(
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تیان و اإل اوسحر جمالهاألدبیةكنایة على قدرة الشاعر ) ىاألعمظر نـالــذي  أنا( فجملة

  .وتجسیم ومبالغةایجاز عنى مصحوبا بالدلیل علیه في بالم

  .الصمكنایة عن قوة تأثیر شعره حتى أسمع ) أسمعت كلماتي( ونجد في

 الكنایة في القصیدة  بالحیویة، إذ استطاع المتنبي تصویر المعنى بطریقة تمتاز       

آن واحد  وٕایحائیة وتأملیة فيتمتلك طاقة جمالیة  فالكنایة وبیانا،محسوسة لیزداد وضوحا 

  .والتصریحعبر ثنائیة التلمیح 

 من استعمالها في القصیدة أما على هذا عن المحسنات المعنویة التي أكثر المتنبي

 ا تحسینوبالذات ویتبعهاللفظ أوال  إلىیكون التحسین فیها راجعا "والتي المحسنات اللفظیة 

فظین بما النوع عن األول بأنه لو غیر أحد الل وبالغرض ویتمیز هذافي المعنى ثانیا 

  )1(".لزال ذلك المحسن یرادفه

ستعمالها فاستغنینا بها اللذین أكثر المتنبي من ا الجناس،المحسنات الطباق و  فنجد

   .عن غیره

  :الطباق/ أ

      الموافقة :المطابقةو تطابق الشیئان تساویا و  الشیئین،اللغة الجمع بین  "الطباق في

  )2(."واحد ذ جعلتهما على حذوبین الشیئین إ التطابق،االتفاق، وطابقتو 

و طباق  إیجابن متقابلین وهو ضربان طباق یالجمع بین معنی" :اصطالحوا

  )3(."سلب

                                                           
  .23، م ص 1419،1999عبد الفتاح أحمد الشین، البدیع في أسالیب القرآن، دار الفكر العربي،القاهرة،) 1(

  .2636ص  ،ابن منظور، لسان العرب )2(

  .189م، ص  2007، 1دروس البالغة، بشعبه الكتب الدراسیة،كراتشي،باكستان، ط :حفني ناصف، محمد دیاب،)3(
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دل على وجود واإلثارة  فوجوده یبالتوتر  نصه ءإلغناالطباق  إلىو یعمد المتنبي 

  .ومن أمثلة الطباق الشعریةبین أطراف الصورة  تناقض وصراعحالة 

  حبه سیـف الدولـة األمم  تدعيدي       و رى جسحبـا قـد ب أكتمي مال

  م ـوالحك الخصم وأنتام فیك الخصي معاملتي    ـاس إال فـلناا أعدل ی

  مـیختصجراها و  الخلق رـیسهو         ملء جفوني عـن شوا ردها أنام

  رم ـــون والكـما تأت ره اهللاویكـ            میعجزكفلنا عیبا  ونتطالبــم ك

  )1( مـعجوال  عربدك ال ــتجوز عن        ة ول الشعر زعنفبـأي لفـظ تق

 ≠أكتم( المتناقضة األشیاءبین  األبیاتالمتنبي في  قابل،لقد 

والشاعر موجبة  وهذه طباقات )یعجزكم≠تطلبون(،)یسهر≠أنام(،)الحكم≠الخصم(،)تدعي

  .عنهاالتي یخبر  وتقویة المعانيتوسیع  إلىمن خاللها  یهدف

ذلك  جاء بل قاتهاطبنالحظ من خالل القصیدة أن المتنبي لم یتكلف في تركیب 

اقع تعكس الو  التي تساعده على رسم ذلك فهي قریحته،وتجربته الشعریةعفویا من 

  .وبین وحسادهفاصال بینه  حدا الطباقاتمن خالل  المتناقض الذي یعیش فیه فتشكل

  .والمجانسةبالتجنس  ویسمى كذلك:الجناس/ ب

وینقسم  )2(."في اللفظ و اختالفهما في المعنى تشابه الكلمتین هو"  :عرفه السكاكي بقوله

  .الى تام و ناقص

  :أمثلتهومن 

                                                           
  .334- 331،صالمتنبي ،الدیوان )1(

  . 539السكاكي، مفتاح العلوم ، ص ) 2(
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  )1(والسیف والرمح والقرطاس والقلـم        والبیداء تعرفني اللیلو الخیل 

فالقارئ یحس بنغمة ممیزة ) ،اللیلالخیل(في في هذین البیتین ممثال جاء الجناس 

    هو یهدفعند النطق بهذه الكلمات ، فالمتنبي یحاول أن یعلن لنا أفكاره و أحاسیسه 

إلى شحن األلفاظ بأكبر قدر من المعاني، وهو لم یكثف بما تحمله هذه األلفاظ من معاني 

     الى صوغ تجربته و معاناته دف بهامعاني أخرى مجازیة یه إلىبل یخرج  ،حقیقیة

    و كان شدید الحرص أن یكون  ،ناء قصیدته عن طریق الصور الفنیةوقد استطاع ب

  .هذا البناء متكامال

        متفرقة في القصیدة و لقد كثفه شاعر بكثرة أبیاتأیضا نجد الجناس في  

أمم )  ( ورم_ حرم _ م هر _ رسم :(  اآلتیة األلفاظو نجد ذلك في  األبیاتفي ضروب 

  )2(.)اللمم _ 

 األلفاظأنه أدى المعنى المنوط به من خالل تناسب  إلى اناقص جناس المتنبيجاء 

النص  عمقوزیادة  في إضفاء جرس موسیقي عن األبیات المكونة له  تج عن ذلكنإذ 

  .ووضوحه

 د أوضح لنا نفسیة المتنبي و فكره    نالحظ أن األسلوب من خالل هذه الصور ق

  .و قد بین لنا ذلك نوعیة الكتابة نفسها

    

                                                           
  .332المتنبي ، الدیوان، ص  )1(

  .334- 331،صالمتنبي، الدیوان: ینظر) 2(
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  :الحقل الداللي:ثالثا

إن المعجم الشعري هو الذي یرسم فضاء القصیدة، ویحدد أبعادها الداللیة وما هذا           

مما یمكنها اكتساب عالقة جدیدة   إال تجاوز الكلمات وتحاورها مع بعضها البعض،

فتعدل عن بعض معانیها المعجمیة، لتذوب أخیرا في حقول داللیة، ویقصد بالحقول 

مجموعة من الكلمات ترتبط داللتها وتوضع عادة تحت لفظ عام یجمعها، مثال "الداللیة 

ألفاظا وتضم ) لون(ذلك كلمات األلوان في اللغة العربیة، فهي تقع تحت المصطلح العام 

  )1(."الخ...أحمر، وأزرق، وأصفر، وأبیض: مثل

    )2("المعجم هو أحد المكونات البنیویة األساسیة في النصو  ال نص بال معجم،ف"

شخصیة الشاعر الشعري ویؤدي وظیفته، وبه تتحدد  من خالل المعجم یتضح شكل النص

تتیح لنا دراسة المعجم فهما لذا ... شاعریة وینكشف مستواه الثقافي واالجتماعيالوقدرته 

  .أكثر وأعمق للنص الذي یشكله

 ا عن نفسه     عبر ه مشعر ي ُیحسن توظیف معجمه جدیر أن یكون إن الشاعر الذ

فینقلها من وسطها ألنه یضفي على كلماته مسحة من ذاته،  بذلك یؤثر في المتلقي و

 –ب داللتها المعجمیة إلى وسط حیوي، أي أنه یمنح لها إلى جان القاموسي االصطناعي

     فالنص الشعري" دالالت أخرى، مما یجعل شعره أكثر غنى، وأبعد أفقا وأشد عمقا،

هو الفضاء الذي تحوم فیه داللة اللفظ، ویضیع فیه المعنى بما یعنیه من توحد لصالح 

  .ي هو ما یحدثه من أثر في الملتقىوالهدف من النص الشعر )3(."التعدد والتنوع والغموض

                                                           
  . 76، ص 1993، 4علم الداللة، عالم الكتب، مصر، ط  أحمد مختار،)1(

 ، جامعة الجزائر،8صخر نموذجا، مجلة اللغة واألدب، العددنور الدین السد، تحلیل الخطاب الشعري، رثاء )2(

  .67،ص1996

اآلداب و  للخنساء، دراسة أسلوبیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة"قذى بعینك"البكاي أخذاري، قصیدة )3(

  .85، ص2005-2004اللغات،قسم اللغة العربیة و آدابها ،جامعة الجزائر ،
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 .      متصلة بها داللیاإال من خالل الكلمات  وال یتم معنى الحقول الداللیة

وظیفتها في سیاقها  تقتضي دراسة تفتیت النص ثم تصنیف وحداته، من دون أن ننسى

داللتها، على أننا لن ندرس جمیع الكلمات المكونة للنص بل  ت فیهتتحدد الذي كانت

یكون منتقي من كلمات یرى " د دراسته البد أننكتفي ببعضها، ذلك ألن المعجم المرا

  )1(".الدارس أنها مفاتیح النص أو محورها الذي یدور حولها

جملة من الكلمات نعتقد أنها أهم " واحر قلباه"وٕاذا كان كذلك فقد اخترنا من قصیدة   

من غیرها، وقد جاءت هذه المفردات من حقول مختلفة لخدمة الحقل العتابي الذي یعد 

  :ضوع الرئیسي للقصیدة، ومن أبرز الحقولالمو 

 :ویتضمن المداخل المعجمیة التالیة :حقل اإلنسان  - أ

خلق  –األمم  –حاسدنا  –الزعنفة  –الجمع  –مجلسنا  –سیف الدولة  –المتنبي 

الجحفلین  - أهل النهى –الجیش  –العدو  –عجم  –عرب  –قوم  –الناس  –اهللا 

  .األعمى-صدیق   –أخو الدنیا  –

 :ویتضمن المداخل المعجمیة التالیة :حقل الطبیعة  - ب

  .الدیم –الغمام  –البالد  –األكم  –القور  –البیداء  –األرض 

 :ویتضمن المداخل المعجمیة التالیة :حقل الحیوان  - ج

  .الوحش–اللیث  –الناقة  –الجواد  –الخیل 

 :ویتضمن المداخل المعجمیة التالیة: حقل األشیاء  - د

  .القلم –القرطاس  –السیف  –الرمح

                                                           
، 2التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة)1(

  .58، ص 1986
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كلمات قد اكتسبت دالالت أخرى إلى جانب داللتها المعجمیة المن المالحظ أن جل 

التي تظل محتفظة بها فأصبحت أكثر غنى، وأشد تعبیرا، وأعمق تأثیرا، ولتوضیح بعض 

  :منها

الشاعر هو بؤرة القصیدة ومحور معانیها، المتنوعة، ونجد أن نفسیة المتنبي  :الشاعر -1

      مرة في الرحیل ومرة یریدمیز بالتناقض الوجداني، تارة یمدحه وتارة یعاتبه، یفكر تت

معاناته النفسیة لها أثر سلبي وواضح على جسده ویتضح ذلك في البیت أن یفارقه، ف

  : اآلتي

  )1( مالي أكتم حبا قد برى جسدي        و تدعي حب سیف الدولة األمم

المعجمیة في أنه حیوان  وتتمثل داللتها) اللیث(لفظة الشاعر استخدم  :اللیث -2

اللیث في  ئص ترتبط باألسد ویوهم القارئ بأنوالشاعر یستعیر لنفسه خصا مفترس

لكي یرسم لنفسه صورة في صراعه ضد خصومه، . هو الشاعر ولیس األسد    القصیدة 

  .فعدلت داللتها إلى رمز الشجاعة والجرأة والقوة

  )2(اللیث بـارزة          فــال تظنـن أن اللیـث یبتسم   إذا رأیت  نیوب 

لكن الشاعر " المطر"تحمل في داللتها المعجمیة معنى إیجابي  :الدیم –الغمام  -3

وظفها للتعبیر عن معنى سلبي، فینسب الغمام للصواعق، للداللة على األذى، الذي لحقه 

  :وذلك من خالل قول الشاعر.من طرف الممدوح

 )3(الدَِّیمُ  ُیزیُلُهّن إلى َمْن ِعْنَدهُ  َصواِعُقهُ  َلْیَت الَغَماَم الذي عندي

                                                           
  .331ص الدیوان، ،المتنبي )1(

  .332المتنبي، الدیوان، ص )2(

  .332المتنبي، الدیوان، ص ) 3(
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  مستوى الحربي في الفخرالاستخدم المتنبي السیف كوسیلة لتأكید ذاته على  :السیف -4

  :ذلك  من خالل قول الشاعر

  ـــوُف َدمُ ــــــَوالّسیُ  َوقد َنَظْرُت إَلْیهِ  ُمْغَمَدةٌ  قد ُزْرُتُه َوُسُیوُف الِهْندِ 

 

 )1(َوالَقَلمُ  َوالّسیُف َوالّرمُح والقْرطاُس  َوالَبْیداُء َتعِرُفني الَخْیُل َوالّلْیلُ 

یتضح لنا من خالل ما عرضنا أن المتنبي مكن كلماته من اكتساب معان             

  .ودالالت وٕایحاءات إضافة إلى ما كان في حوزته

تنبي، فهو صالح للزمن من حیاة الم اثنایاه جزء وال شك أننا أمام نص یحمل في  

داللة نظرا للمعاجم الشعریة الللزمن الغابر، وذلك من خالل انفتاح  اصالح الحاضر، كان

الموظفة فیه والتي كانت متناسقة تصب كلها في تیار واحد یعكس التجربة الصادقة 

  .  اناتهللشاعر الذي استطاع أن یؤثر فینا، ویرسم لنا شدة آالمه ومع

  

                                                           
  .332المتنبي، الدیوان، ص)1( 

  



   

  الخاتمـة
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جل الكشف اتها من أیل بن، من خالدراسة لغویة" قلباه حروا"قصیدة  بدراسة ناقم          

والبحث عن ممیزات هذا التوظیف  ،التي استطاع الشاعر توظیفها یةعن بعض الحقائق اللغو 

  :لصخن وعلیه في بلورة المادة اللغویة، وتبیان مدى توفیق شاعرنا

  إذ یتمیز بالطالوة و الجزالة، لقدماء في اختیاره البحر البسیطسار المتنبي على نهج ا-1

على وزن " الخبن"غى زحاف وقد طلتفریغ شحناته العاطفیة  واسعا مما وفر للشاعر مجاال

  .إلى فقدان المتنبي الطمأنینة و السكینة واضحة إشارة ولعل ذلك ،القصیدة

 الشعوریةمتواترة و منسجمة مع الحالة النفسیة و مقیدة و جاءت القافیة مطلقة غیر  -2

رغم المأساة التي یعاني المرتبطة بالمدح  انفعاالت الشاعركونها تتحكم في صورة ل ،للشاعر

  .منها

من خالل التعبیر عن انفعاله  مقصدیته لتناسبه مع " المیم" اختار المتنبي حرف الروي -3

  .ممدوحه الذي ال حدود له و أحاسیسه  المتناقضة تجاه 

    لون المتنبي قصیدته بمختلف األصوات اللغویة سواء المكررة المفردة أو المجتمعة -4

   .ا عذًباموسیقیصوات جرسا أضفت علیها األو  ،فقد عبرت عن مكنوناته النفسیة

استخدم شاعرنا  قدو  ،معنى الحركیة على النص إضفاءفي  اهام اعال دور أبنیة األفوأدت  -6

              تحمل دالالت  )تفعَّل –أفَعل  -فعَّل -لفعِ  –فَعل (أبرزها و الصیغ البسیطة 

 والمطاوعةالمبالغة، التشارك، التكثیر و النفسي،  االرتیاحالحاضر و المستقبل،   :منهاعدة 

فقد عبر عنها بالصیغ  الماضيي الزمن ف االمركبة تواتر أكثر معاني الصیغ  أما. التعدیةو 

  .تحمل داللة التقریر و التوكید هيو  ،)فعل+قد(عنه مركبة  تعبر المركبة

 مختلفة  يها المختلفة معانصیغ دورها المنوط بها فأفادت األسماءأدت أبنیة  - 7 

      و هي ترتبط برؤیة الشاعر الخاصة  ،االسمیةوظف المتنبي التراكیب الفعلیة و  - 8 

 من القوة على هذا التوصیفالقویة في إضفاء شیئ رغبة الشاعر ذلك لالنفسیة،  هاالتحو ب

  .ولتأكیده في ذهن المتلقي
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 والشرطیة الجمل االستفهامیة ، و الندائیة توظیف الجمل اإلنشائیة منها  نوع شاعرنا في -9

بذلك تجاوزت مقتضى . قد ارتبطت الجمل اإلنشائیة بحاالت وجدانیة و نفسیةوجملة النهي، و 

  .سیاقإلى تولید دالالت جدیدة یحملها الالظاهر 

         كشفت قدم لنا المتنبي لغة تمتاز بألفاظ و تراكیب غایة في السهولة و البساطة، -10

  .الجمیلترجمت لنا عتاب الشاعر لسیف الدولة بثوب الحسن و  المعنى،

 استعاراتكنایات و شبیهات و واسع، تجلى في تمن رصید ثقافي  أسلوب المتنبي تغذى-11

      إضافة  .ثوب فني الشعوریة في وحالته الطویلة،تجربة الشاعر  كفیلة بتصویر كانت

    اقضالتي یعاني منها و عن الواقع المتنعبرت عن اآلالم  اللفظیة، التيإلى المحسنات 

  .وزادت النص عمقا ووضوحا وأعطت الكالم قوة، من حوله،

بطریقة  مفرداتتوظیف  اللغویة علىقدرته  عن لحقل المعجمي عند المتنبيكشف ا -12 

  .الشعریةتقتضیها طبیعة تجربته 

 محكومة الدراسة تبقى ،هذا البحث المتواضع إلیها فيأهم النتائج التي توصلنا  هذه     

الدارس  عند حتىتختلف  قد بل ،و قد تختلف مع قراءات أخرى ،ظروف معینة، فقد تتفقب

   إني رأیت أنه ال یكتب إنسان كتابا في یومه إال قال:" ولعلي أقول قول األصفهاني ،نفسه

كان أفضل في غده لو أغیر هذا لكان أحسن ، و لو زید كذا لكان یستحسن ، و لو قدم هذا ل

     و هذا من أعظم العبر و هو دلیل على استیالء النقص  ،و لو ترك هذا لكان أجمل

 لكن أعطافهفقد تبلغ  ،لشعر شامخا تحاول الدراسات تسلقهو یبقى ا". على جملة البشر 

  .تعجز أن تعتلي قمته

  خر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمینوآ                                                   

  

 



   قائـــــــمة

  المصادر    

  و المراجع        
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  حقـــالمل

 

 



  :نص القصیدة
  

ــن     قَلبــاهُ     َواَحــرَّ    َشـبِمُ    قَْلبُـھُ     ِممَّ
  
  َجَسدي  بَـَرى   قـد   ُحبّـاً   أَُكـتِّمُ    لـي  مـا
  
تِــھِ     ُحــبٌّ    یَجَمُعنــا   كــانَ     إِنْ    لُِغرَّ
  

  ُمغَمـدةٌ   الِھنـدِ    وُسـیُوفُ    ُزرتُـھ   قــد
  

  ُكـلِِّھمِ     اللـھ   َخــلقِ    أَحَســنَ    َوكــانَ 
  

ذي    الَعــُدوِّ     فَــوتُ  ْمتَـھُ    الـِّ   ظَفَـرٌ     یَمَّ
  
  واصطَنََعتْ  الَخوفِ  َشِدیدُ  عنكَ  نـابَ  قـد
  

  یَْلَزُمھـا  لَیسَ   َشـْیئاً   نَْفَســكَ    أَلــَزْمتَ 
  

  ـاً ھََرب  فـانثَنَى  َجیشـاً     ُرمـتَ     أَكلمــا
  

  ُمْعـتََركٍ   ُكـلِّ    فـي    ھَــزُمھُمُ     علَیــكَ 
  

  ظَفَرٍ   ِسـَوى  ُحـلواً   ظَفَـراً   تَـَرى  أَمـا
  
  ُمعـاَملَتي  فـي  إِالَّ   النـاسِ   أَعـَدلَ   یــا
  

  صاِدقَـةً     ِمْنــكَ     نَظَــراتٍ      أُِعیُذھــا
  

  بِنـاظِرهِ     الُدنیـا    أَخـي    انتِفـاعُ     ومـا
  

ـن  الَجـْمعُ     َســیَْعلَمُ    َمْجلُِسـنا   َضـمَّ    ِممَّ
  
ذي  أَنـا   أََدبي  إلـى  األَعَمـى  نَظَـرَ    الـَّ
  

  شوا ردھا  عـن  ُجـفُوني   ِمـلءَ     أَنـامُ 
  

هُ    َوَجــاِھلٍ  َضِحـِكي  َجھلِـھِ     فـي   َمـدَّ
  
  بـاِرَزةً    اللّیــثِ    نُیُــوبَ     َرأیــتَ    إِذا
  

  صاِحبِھـا  ھَـمِّ    ِمـن  ُمھجـتي    وُمھجـةٍ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  َسـقَمُ   ِعْنـَدهُ   َوحـالي  بِِجسـمي    وَمــن

  
  األَُمـمُ   الَدولـةِ    َسـیفِ    ُحـبَّ    وتَــدَِّعي

  
ـا     فَلَیــتَ    نَقتَِسـمُ     الُحـبِّ     بِقَــْدرِ    أَنـَّ

  
  َدمُ     والُسـیُوفُ    إلیـھِ    نَظَــرتُ     وقــد

  
  الِشیَمُ  حَسنِ األَ  فـي  مـا   أَْحَسـنَ   وكـانَ 

  
ھِ     فــي ھِ     فـي   أََسـفٌ    طَیـِّ   نَِعـمُ     طَیـِّ

  
  البُھَـمُ    تَْصنـعُ   ال  مـا   الَمھابــةُ    لَــكَ 

  
  َعلَـــمُ   وال  أرضٌ    یُـــواِریَھُم    ال   أَنْ 
  

فَتْ    الِھَمـمُ    آثـاِرهِ    فـي    بِــكَ     تََصــرَّ
  

  انھََزمـوا  إِذا  ارٌ عـ   بِِھـمْ   َعلَیـكَ    ومــا
  

  والِلَمـمُ   الِھْنـدِ   بیـضُ   فیـھِ     تَصـافََحتْ 
  

  والَحَكمُ  الَخـْصمُ  وأَنـتَ   الِخصـامُ   فیـكَ 
  
  َوَرمُ  َشـْحُمھُ  فیَمـن  الَشـحمَ    تَْحَسـبَ   أَنْ 
  
  والظُلَـمُ   األَنـوارُ    ِعنـَدهُ   اســتََوتْ    إِذا
  

  قـَدمُ    بِـھِ   ْسـَعىتَ     َمـن    َخـْیرُ     بِــأنَّني
  

  َصَمـمُ    بِـھِ    َمـن   َكلِمـاتي    وأَســَمَعتْ 
  

اھـا    الَخــْلقُ     ویَْســھَرُ    ویَخـتَِصمُ   َجرَّ
  

اســةٌ      یَــدٌ      أَتَْتــھُ      َحــتَّى   وفَـمُ      فَرَّ
  

ـنَ     فَــال   یَْبتَِســمُ     اللَیــثَ    أَنَّ     تَظُنـَّ
  

  َحــَرمُ    ظَْھــُرهُ      بَِجــوادٍ      أَدَرْكتُھــا



  
  یَدٌ  والیَدانِ  ِرْجلٌ  الـَركضِ    فـي  ِرجـالهُ 

  
  بِـھِ   الَجْحـفَلَینِ   بَیـنَ   ِسـرتُ   وُمـرھَفٍ 

  
  تَعـِرفُني    والبَیـداءُ     واللّیــلُ      الَخــْیلُ 

  
  ُمْنفَِرداً  الَوحشَ  الفَلَـواتِ   فـي   َصِحـبتُ 

  
  نُفـاِرقَھم  أن  َعلَینـا   یَِعـزُّ    َمــن   یــا
  

  بِتَكِرمـة    ِمنُكـم   أَخلَقَنــا   كــانَ     مــا
  
ُكمُ    كــانَ    إِن   حاِسـُدنا  قـالَ   مـا   َســرَّ
  

  َمعِرفـةٌ     ذاكَ     َرَعْیتُــمْ    لَــو    وبَینَنــا
  

  فیُعِجـُزكم  َعیبـاً     لَنـا    تَطلُبُــونَ    َكــم
  
  َشَرفي عن والنُقصانَ  الَعْیـبَ   بَعـدَ أَ   مـا
  

  َصواِعقُـھُ   ِعنـِدي  الـذي  الَغمـامَ   لَیـتَ 
  

  َمْرَحلـةٍ   ُكـلَّ    یَْقتَِضینـي  النَــَوى  أََرى
  

  َمیاِمنِنـا   عـن  ُضَمـیراً    تَـَرْكنَ     لَئِــن
  
ــْلتَ    إذا   قَـَدروا  وقـد  قَـومٍ    عـن   تََرحَّ
  

  بـھِ    َصـدیقَ    ال   بالدٌ     دِ البِـال    َشــرُّ 
  

  قَنَـصٌ   راَحـتي    قَنََصْتـھُ     مـا   وَشــرُّ 
  

  ِزْعنِفـةٌ     الِشـْعرَ    تَقُـولُ    لَْفــظٍ     بــأَيَّ 
  

ـھُ      إِالَّ      ِعتـــابكَ      ھـــذا  ِمقَــةٌ      أَنـَّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
والقَـَدمُ     الَكـفُّ    تُریــدُ    مــا     وفِْعلُــھُ 

  
  یَْلتَِطمُ   الَمـوتِ   وَمـوجُ   َضـَرْبتُ   حـتَّى

  
  والقَلَـمُ  والقِرطـاسُ   والـُرْمحُ    والَسـیفُ 

  
ـبَ     حــتَّى ي    تََعجَّ   واألََكـمُ   القُـورُ    منـَّ

  
  َعـَدمُ    بَعـَدُكمْ    َشـيءٍ    ُكـلَّ    اَوجداننــ

  
  أََمـمُ    أَمِرنـا   ِمــن    أَمــُرُكمُ    أَن   لَــو
  

  أَلَــمُ     أَرضــاُكمُ     إِذا   لُِجــْرحٍ      فَمــا
  
  ِذَمـمُ   النُھَـى  أَھـلِ    فـي  الَمعـاِرفَ   إِنَّ 
  

  والَكـَرمُ     تـأْتُونَ    مـا    اللــھ    ویَكــَرهُ 
  

ـا   أَنــا   والھَـَرمُ   الَشـیبُ    َوذانِ    الثَُریـَّ
  

  الـِدیَمُ     ِعنـَده   َمــن   إلــى    یُــِزیلُھُنَّ 
  
ــادةُ    بِھــا   تَســتَقِلُّ     ال   الُرُسـمُ    الَوخَّ
  

  نَــَدمُ     ودَّْعتُھُــمْ       لَِمــنْ       لَیَْحـــُدثَنَّ 
  
  ھُــمُ   ـالراِحلُونَ فـ    تُفـــاِرقَھم    ال   أَن
  

  یَِصمُ  مـا  اِإلنسـانُ   یَْكِسـبُ   مـا  وَشـرُّ 
  

  والَرَخـمُ   فیـھِ    َسـواءٌ     الـبُزاةِ     ُشــْھبُ 
  

  َعَجـمُ   ِوال  ُعـْربٌ   ال  ِعنـَدكَ   تُجــوزْ 
  

ــنَ      قــد ھُ    إِالَّ     الــُدرَّ    ُضمِّ  َكـلِمُ    أَنـَّ
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  :ملخص

وفق المنهج اللغوي ، "واحر قلباه"الدراسة البنیة اللغویة لمیمیة للمتنبي  هذه نا فيتناول      

 والنحوي ،الصرفيو  ،الصوتي: ني الحدیثالمختلفة في الدرس اللسا هببنیات تخذالذي یُ 

   و داخلیة ل فیه من موسیقى خارجیةت الدراسة بالبنیة الصوتیة بما تتمثوبدأ .يالمعجمو 

 تركیبیةالصرفیة الثم تطرقت للبنیة ، من معاني و دالالت داخلتفصح عنه  مكوناتها 

و  االسمیةوأنواع الجملة الفعلیة و  صالطاغیة في الن األسماء وأبنیة األفعالأبنیة  بمعالجة

الدالالت و  األسلوبو  في اللغة م تناولت البنیة المعجمیة متمثلةث ،داللتها على داخل السیاق

 .المتوصل لها النتائج أوجزت فیها أهم  ة، ثم خاتمةالمعجمی الواردة عن  الحقول

Summary: 
 

          we dealt in this study with the linguistic structure of Maimih for 
Mutanabi "and the hottest Qbeh" according to the linguistic approach 
that takes from its various structure in the new lingual lesson talk 
:voice, morphological, and grammar, lexical, and we began the study 
with the voice infrastructure including its internal and external music  
and discloses components of meanings and connotations inside, then 
touched the structure Morphostructer addressing the buildings of verbs 
and the buildings of  tyrant names in the text .and actual verbal and 
nominal sentences and significance on the inside of context, then the 
structure lexical dealt represented in the language and style and 
connotations contained for lexical fields, then the conclusion of the 
results of This search . 

 


