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 داءـــــــــــــــــــــــــــــــإه

    إلى من علّمني الصعود ، وحمل لي شعلة تلذذ بحروقها في يديه 

 لينير لي دربي ، والذي علّمني العزة و كحل عيني بالكبرياء 

 إلى أبي الغالي

و إلى الينبوع الذي ال يمل العطاء ، إلى من حاكت سعادتي بخيوط 

إلى من انتظرت هذه اللحظة بفارغ الصبر ،  منسوجة من قلبها ،

 ومن اعتبرها سّر وجودي 

 الغالية أميإلى 

 جميعا وزهرة عمري تاج الدين  إخوتيإلى 

 إلى جدتي أطال هللا في عمرها

 و كل المشاعر الجميلة أواصر المحبة ل من تربطني بهم كإلى 

 م مني جزيل الشكر لك                            

 



 

 

 

 

 

سجد حمدا و شكرا هلل تعالى على ال يسعني في هذه الرحلة إال أن أ

 نعمة العقل سبحانه ، كما توفيقه إياي في انجاز هذا العمل و الذي وهبني

خص أتقدم بالشكر إلى كل من قدم لي العون في إنجاز هذا العمل ، و أ

" حمبليفاتح " الدكتور األستاذ و  الكريم  بالذكر أستاذي و مشرفي 

كان لتوجيهاته عظيم األثر في نسج هذه الدراسة و إتمامها  الذي

 . ووجهني الوجهة السليمة النجاز هذا البحث 

الذي لم يبخل " سامي قادم" بجزيل الشكر إلى أستاذي  هكما أتوج

 .يد العون و المساعدة  علي بوقته ومد

قبول و أتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم  ب

مناقشة هذه الرسالة و تقديم اآلراء التي من شانها تقويم هذه 

 .الدراسة 
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وصلت الحياة الفكرية في العصر العباسي إلى ذروة التطور و االزدهار و ال سيما في     

العصر حركات ثقافية مهمة و تيارات فكرية بفضل هذا و قد عرف ... العلوم و اآلداب

،وتشجيع الخلفاء و ...التدخل بين االمم ،وكان لنقل التراث اليوناني و الفارسي و الهندي

االمراء و الوالة وإقبال العرب على الثقافات المتنوعة أبعد االثر في جعل الزمن العباسي 

 ... عصرا ذهبيا في الحياة الفكرية

دب العباسي زاخرا بالمعطيات االنسانية من حيث تصويره لجوهر االنسان و ما جاء اال     

يتعقب على النفس من حاالت اليأس و األمل ،و الضعف و القوة ،كما رسم المشاكل العامة 

التي بلغت  وهذا ما ظهر في روميات أبي فراس...في االجتماع و االخالق و الفكر و السياسة

 ة و مقطوعة ،صور فيها حالة أسره و نفسيته المنكسرة و آالمه وتقريبا خمس وأربعين قصيد

جراحه ،وحنينه إلى أهله و أمه ،وطلب الفداء من سيف الدولة ،وعتابه إلى بعض أصدقائه 

وافتخاره بماضيه ،فكانت أشبه بسجل عذاب و ديوان نفس بائسة متمردة تعيش القلق 

ا من أبرز الشاعر واحد عد وقات ،لذلكواالنتظار ،وتحب الحرية شأنها شأن بقية المخل

يهتم   منهج،وبما أن األسلوبية  الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بالرقي الجمالي

ما فيه من ف باستكشابالكشف عن جماليات الخطاب األدبي عامة والشعر  خاصة وذلك 

 تجاوزلية و المعجمية و من خالل دراسة مستوياته التركيبية واإليقاعية و الدال جوانب جمالية

من هنا يأتي على الشرح و التفسير  و النقد السطحي الذي يقومالجوانب الشكلية للنص 

باعتباره أبي فراس  إلى عمق رائيةستطيع من خاللها النفاذ اختياري للمنهج األسلوبي وسيلة أ

إبان العصر العباسي مكانة متقدمة في سجل شعراء العربية أهم الشعراء الذين يمتلكون 

 : من إشكال رئيس هوفانطلقت 

  ما السمات األسلوبية التي تميزت بها رائية أبي فراس الحمداني ؟ 

 و كيف استطاع بأسلوبه المتميز أن يعبر عن ثورة مشاعره و انفعاالته ؟ 

ي فراس ألب" أراك عصي الدمع"دراسة أسلوبية لقصيدة } : موسوما بــ حثي هذا ليأتي ب    

 .{الحمداني 
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 النالفص بمقدمة للموضوع ، و ذياّل ال،استه فصليناقتضت طبيعة البحث أن يرد ضمن     

  .و ملحق خاتمةب

فيه  تناولت" لوبية المصطلح و الداللةاألس" نظريا موسوما بــ الفصل األول  جاء   

اهات األسلوبية اتجإلى  بعدها انتقلت األسلوبية من حيث مفهومها عند الغرب ثم عند العرب ،

 .و أهم أعالمها

احتوى و " مستويات التحليل األسلوبي"ا معنونا بــ تطبيقيبالنسبة للفصل الثاني فكان  أما    

 :  مباحثثالثة 

الضوء في هذا القسم على الموسيقى  ألقيت: مستوى اإليقاعي و الصوتي ال : المبحث األول

إلى أهم  انسجامها مع الموضوع ، ثم تطرقت الداخلية و الخارجية في الرائية و مدى

 . األصوات الواردة في القصيدة و عالقتها بنفسية الشاعر 

... فيه االساليب االنشائية من استفهام و نهي  تناولت: تركيبي المستوى ال :المبحث الثاني

ي إضافة الى االساليب الخبرية من اثبات و نفي و دورها في التعبير عن ثورة مشاعر اب

 . و انفعاالته فراس 

 :  وشمل جزئين: المستوى الداللي و المعجمي  :المبحث الثالث

فيه إلى بنية الصورة الشعرية من تشبيه و استعارة و كناية و  و تطرقت: الداللي األول    

 دورها في انتاج داللة النص الشعري 

داللية و مدى انسجامها مع فيه المعاجم الشعرية و ابعادها ال ارتأيت: المعجمي الثاني    

 .حالته النفسية 

 .الخاتمة لعرض أهم النتائج المتوصل إليها  فردتأو    

فراس بالقدر الذي تخدم موضوع الدراسة و  فيه حياة أبي الدراسة فتناولت حقأما  مل     

 . العوامل التي أثرت في بناء شخصيته ، و أراء النقاد فيه قديما و حديثا 
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وقد اعتمدت دراستي على بعض المراجع الخاصة باألسلوبية و بالشاعر أبي فراس      

،أدباء العرب في  الحمداني من بينها ديوانه ،األسلوبية و نظرية النص لخليل إبراهيم

دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب ) األعصر العباسية لبطرس البستاني ،األسلوب 

من  أبوفراس حياته و شعره لعبد المهدي عبد الجليل ،وغيرها ،ألحمد الشايب ( األدبية 

   .المراجع التي أفادتني في إتمام هذا البحث

الذي  "فاتح حمبلي" و ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الجليل الدكتور      

منحني الكثير من وقته و علمه ،فله مني كل التقدير و اإلجالل ، كما أتقدم بخالص شكري و 

اء مراجعة هذه الدراسة و تقديري إلى األساتذة أعضاء هيئة المناقشة لما تكبدوه من عن

 .تقييمها
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 األسلوبية عند الغرب و العرب : المبحث الول

 :األسلوبية لغة و اصطالحا: أوال

يا أيها الناس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمُعوا »: لقد ورد لفظ األسلوب في القرآن الكريم ، لقوله تعالى     

َوإِن يَسلُْبهُُم الُذبَاُب اَل  صلىهُ تَْدُعوَن ِمْن ُدوَن هللا لَْن يَْخلُقُوا ُذبَابًا َولَْو اْجتََمُعوا لَ  لَهُ إِن الِذينَ 

«  يَْستَْنفُِذوهُ ِمْنهُ ُضعَف الطالِِب َوالَمْطلُوبُ 
1
و  كما استعمل لفظ األسلوب في الخطاب الشعري ، 

 : نواس بي نجد ذلك في أشعار الجاهلين و اإلسالميين و من ذلك قول أ

بصائك من علق حبيب   ********جياشة تذهب في أسلوب           
2

                                                                        

. ..النخيل كل طريق ممتد فيه أسلوب إن الشطر من: " رمنظو البنكما جاء في لسان العرب 

بالضم ، الفن  األسلوبو أنتم في أسلوب سوء: مذهب يقال و األسلوب الطريق و الوجه ، و ال

." ..نفهلفي أسلوب إذ بدا متكبرا يقال أخذ فالن في أساليب من القول أفانين منه ، وإن ا
3
       

      ...ريقه و كالمه على أساليب حسنةط: ب فالنسلكت أسلو...»: البالغة  أساسو جاء في 

«.......إذا لم يلتفت يمنة وال يسرة : أنفه في أسلوب : و يقال للمتكبر 
4
 

 la، و في الفرنسية  stylisticو علم األسلوب هو الذي يطلق عليه في االنجليزية      

stylistique و الباحث في األسلوب ،stylisticien و كلمة ،style ة الكالم ، و تعني طريق

ثم ن الصلب كان يستخدم في الكتابة ،بمعنى عود م stylasهي مأخوذة من الكلمة الالتينية 

أخذت تطلق على طريقة التعبير عند الكاتب 
5
. 

و ما  فسواء انطلقنا من الدال الالتينيأما األسلوبية كمصطلح فهو حامل لثنائية أصولية ،     

 قر ترجمة في العربية لذي استتولد عنه في مختلف اللغات الفرعية أم انطلقنا من المصطلح ا

، و خصائص األصل تقابل " iqueــية"و الحقته  styleوقفنا على مركب جذره أسلوب 

، و الالحقة تختص به ول إنساني ذاتي ، و بالتالي نسبيانطالقا أبعاد الالحقة ،فاألسلوب ذو مدل

البعد العلماني العقلي و بالتالي الموضوعي ، و يمكن في كلتا الحالتين تفكيك الدال ب –
                                                           

1
 . 37اآلية  سورة الحج ،( 

 . 5802، صت .ط، د.،د 1ج، ، دار المعارف ، مصر العرب،مادة سلب  ابن منظور،لسان(2
3

 . 13المرجع نفسه ، ص( 
4

 . 783، ص  1995،  7الزمخشري ، أساس البالغة ، دار إحياء التراث ، بيروت ، ط (
 . 102، ص  1993،  1البالغة و األسلوبية ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، ط عبد المطلب ،(5
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لذلك تعرف "  science de style" علم األسلوب : االصطالحي إلى مدلولية بما يطابق عبارة 

األسلوبية بداهة بالبحث عن األسس الموضوعية إلرساء عدم األسلوب 
1

 

 :األسلوبية عند الغرب: ثانيا

 charlbaliفلم يحدد إال في الدراسات الحديثة مع شارل بالي تعريف األسلوب كمصطلح أما   

« أن علم األسلوب قد تأسست قواعد نهائية كدنا نجزم  1985فمنذ سنة » و من جاء بعده
2

 

و المتفحص لكتب البالغة اليونانية القديمة يجد أن الحديث عن األسلوب يبد أ   

األسلوب بالخطابة أكثر ، حيث ارتبطت عنده دراسة " فن الشعر "  في كتابه aristouبأرسطو

: " من ارتباطها بالشعر ، وقد استعمل أرسطو األسلوب بمعنى اللغة التي يستعملها المتكلم يقول 

أولها اإلقناع ، و ثانيها األسلوب أو اللغة التي يستعملها : إن المرء يراعي في قوله ثالثة أشياء 

" ب أجزاء القول و ثالثهما ترتي
3

 

 .األسلوب وسيلة من وسائل اإلقناع و ذلك بترتيب أجزاء القولaristouفقد اعتبر أرسطو   

األسلوب البسيط  : وقد قسم البالغيون األسلوب في العصور الوسطى إلى ثالثة أقسام و هي     

" فرجيل " و تعتبر دواوين الشاعر الروماني  و األسلوب المتوسط  ، و األسلوب السامي ،

verjel نماذج لطبقات األسلوب الثالثة ، فالديوان الذي كتبه عن حياة الفالحين بعنوان قصائد

ديوانه الذي بعنوان قصائد  يعتبر نموذجا أمثال لألسلوب البسيط ، وboucoliqueريفية 

" Eneide"االنياذة ينما تعد ملحمةسلوب المتوسط ، بيعد نموذجا لأل" Géorgique "ةزراعي

كرئيس ) يمثل الطبقات االجتماعية العليا نموذجا لألسلوب السامي ، حيث أن األسلوب الرفيع

و يمثل األسلوب المتوسط الطبقة المتوسطة كالفالح ، بينما يمثل األسلوب ( الجند ، الملك 

الضعيف أو البسيط الطبقة الوضيعة كالراعي 
4

 

و خالل القرن الثامن عشر ظهرت فكرة جديدة تقر بأن األسلوب يعكس شخصية صاحبه ، و    

، و يقول األسلوب هو الرجل ": في مقال في األسلوب بأن  boufonهذا عند الفرنسي بوفون

و تتحول و تفوز إذا ما لوقائع و المكتشفات تنتزع بسهولةو ا في موضع أخر إن المعرف

                                                           
  73ـــ77ت، ص .، د 7عبد السالم المسدي، األسلوبية واألسلوب، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ط( 1
  70، ص  5885،  1منذر عياشي ، األسلوبية و تحليل الخطاب ، مركز اإلنماء الحضاري ، ط(  2
  93رجع نفسه ، صالم( 3
3 )

.22، ص 1999ط، .هنريش بليت ، البالغة و األسلوبية ، مطبعة افريقيا الشرق ، د
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و أما األسلوب فهو ألشياء إنما تكون خارج اإلنسان التنفيذ ، هذه اوضعتها يد ماهرة موضع 

"نه أن ينتزع ، أو يحمل أو يتهدماإلنسان هو نفسه و لذا ال يمك
1
و هذا ما يوحي باالرتباط  

أن يقلد الوثيق بين األسلوب و مؤلفه فهو ال يمكنه أن يتبدل ، و ال أن يهدم كما ال يمكن 
2

 

و هذا يعني بكل بساطة انه يمكن ألفكار :  "piéredjirou" "بييرجيرو"يقول و في هذا الرأي 

الخطاب و جوهره أن تؤخذ من مؤلفها ، بينما الشكل الذي أعطاها لها ، فهو خاصية من 

" ال أن يهدم و ال أن يقلد خواصه ، و ال يمكن أن يتحول و ال أن  
3

. 

طريقة : " تعريف األسلوب ، وهو في نظره  إلى "piéredjirou" " بيير جيرو"و يذهب    

طريقة : بأنه كما يعّرفه أيضا " في الكتابة لكاتب ،و لجنس من األجناس و عصر من العصور، 

" للتعبير عن الفكر بواسطة اللغة 
4
. 

بحث عما  : "يعتبر أن األسلوبية  "romain djackipson" سونبرومان جاك"في حين أن    

يتميز بالكالم الفني عن بقية مستويات الخطاب أوال عن سائر أصناف الفنون اإلنسانية ثانيا 
5
. 

من أبرز رواد األسلوبية البنيوية ، و يركز على وظائف "  jackipson""سونبجاك"و يعد 

تختلف  اللغة و التواصل ، متطرقا إلى عملية الكالم بالوصف باعتبارها عملية تواصلية و هي ال

. في جوهرها عن تلك العمليات التي تتم بغير العالمة اللغوية 
6

 

على الوظيفة الشعرية من حيث هي وظيفة إبالغية في "jackipson"" سونبجاك"و قد ركز    

الخاصة  إن التحليل البنيوي للرسالة يبين أن كل نص يشكل بنية فريدة يأخذ منها اإلثارة: "قوله 

و هنا يؤكد بأن األسلوبية البنيوية تركز على النص في دراستها "،آخر به ، بمعزل عن أي نص

و عصره و عن الوسط الثقافي الذي نشأفيه( مؤلفه)في حلقته المغلقة معزوال عن صاحبه 
7

 

استطاع بقدراته اللغوية و  "amndoalonsou" "أماندواألونسو" في حين أن الباحث االسباني  

النقدية معا أن يعثر على الصيغة المالئمة التي تتوج جهود الدراسات األسلوبية  فأخذ يعتبر علم 

األسلوب العلم المنوط به شرح النظام التعبيري لألعمال األدبية ، و قدم عناصر نظريته من 
                                                           

1
 . 55، ص 1993،  5بييرجيرو ، األسلوب و األسلوبية ، دار الحاسوب ، حلب ، ط( 

2
 . 57المرجع نفسه ، ص( 

3
 . 57-55المرجع نفسه ، ص( 

4
 . 80المرجع نفسه ، ص( 

5
 . 73المسدي ، مرجع سابق ، صعبد السالم (

6
 .03، ص  1990،  1ق ، القاهرة ، طإجراءاته ، دار الشروصالح فضل ، علم األسلوب مبادئه ( 

 . 09المرجع نفسه ، ص (7
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ه إلى المعرفة الحميمة للعمل ، و يهدف علم األسلوب عند" بابلونيرودا" خالل تحليل أشعار 

األدبي و لمبدعه عن طريق أسلوبه ، و المبدأ الذي يعتمد عليه هو أن كل خاصية لغوية في 

. األسلوب تطابق خاصية نفسية 
1

 

يفهم من :"فيقدم تعريفا لألسلوب يقول  "mikhailrivatair""ميكائيل ريفاتير " أما    

، أو باألحرى مؤلف ماأي أسلوب  ، ي قصد أدبيا ذاألسلوب األدبي كل شكل مكتوبا فردي

"و حتى أسلوب مشهد واحد  مكن أن نطلق عليه الشعر أو النثرأسلوب عمل أدبي محدد ي
2
و ،  

إن هذا التعريف محدد للغاية، و كان من األفضل : "  يعلق المؤلف نفسه على تعريفه هذا بقوله

شكل مكتوب كل شكل دائم ، حتى يشمل اآلداب الشفاهية التي ال تستمر : أن نقول بدال من 

نتيجة للحفاظ المادي عليها كشكل نصي متكامل فحسب ، بل بوجود خواص شكلية فيها تجعل 

بطريقة منظمة ومستمرة و قابلة ألن تتعرف من الميسور فك شفراتها مثل االفتتاحية الموسيقية 

" عليها بالرغم من أي تنويعات أو أخطاء في طريقة عزفها أو تفسيرها من مختلف القراء 
3

 

قائمة على ...": على القصدية في عملية اإلبداع يقول " rivataire"" ريفاتير"كما يركز 

ألسلوبية دون االلتفات إلى العناصر االنتقاء أو االختيار في المعالجة ، أي معالجة الظواهر ا

أي أن األسلوب عنده فردي يختص بصاحبه ، هذا األخير الذي قصد من كتابته أن " خرى األ

"تكون أدبا
4

 

نحو نظرية أسلوبية لسانية " قدم في كتابه" "villisanderise" "فيليسانديرس"و لقد كان    

تعاريف لألسلوب تقارب الثالثين تعريفا ،
5
األسلوب " : "bofone"بداية من تعريف بوفون  

"هو الشخص نفسه
6
غيره بعض االلتقاء ، إذ نجد من يذكر التعبير عن  عاريفالذي يلتقي مع ت 

النفس ، أو عن الفكر ، أو عن الروح ، و هي كلها ال تخرج عن مقومات اإلنسان و نهاية 

                                                           
 . 32، ص  السابقالمرجع ( 1
 .18، ص1992، 5القاهرة ، طمحمد عبد المطلب، بناء األسلوب في شعر الحداثة، دار المعارف،( 2
  03فضل ، مرجع سابق ، صصالح ( 3
 .10، ص  5885موسى ربابعة ، األسلوبية مفاهيمها و تجلياتها ، دار الكندي ، األردن ، ط ، ( 4
 .75، ص نفسهالمرجع ( 5
 .30، صنفسهالمرجع( 6
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ائل لغوية مناسبة و محددة استعماال المبني على استعمال بد" slovinki"" سلوفينكي "بتعريف 

"  ةمتواترا ألغراض تعبيرية محدد
1

 . 

: أما التعاريف التي تتوسط هذين التعريفين ، فإنها في الغالب تخضع لجاذبية ثالثة تيارات هي 

من دون أن نجد تعريفا لألسلوب   -عموما –التعبير عن النفس ، االختيار ، العدول فال نكاد 

 : رين منها يخاألمور الثالث ، و بخاصة األمعرفة هذه بعض االستناد إلى يستند 

إن تعريف األسلوب بأنه اختيار عملية داخلة في جوهر العالقة بين اللغة و  :األسلوب كاختيار  (1

الكالم ، فإذا كانت اللغة هي النظام ، فاألسلوب هو ظاهرة كالمية فردية في الدرجة األولى ، 

فإن ذلك يعني أن هناك   ، لوب ينتمي إلى الكالم أكثر من انتمائه إلى اللغةومهما كان األس

إمكانيات كثيرة لالختيار تتيحها اللغة للمنشئ الذي يريد أن يقدم ما يريد بأسلوب خاص قائم على 

 . االختيار من إمكانيات اللغة المتعددة 

و اث إلى التعبير عن نفسه من جهة و األسلوب كاختيار عملية تأخذ بعين االعتبار حاجة الب

. فالرسالة المختارة يتجاذبها طرفان التأثير في المتلقي من جهة أخرى ، 
2

 

عريفات األسلوبية لعل تعريف األسلوب بأنه انحراف من أكثر ت " :انزياح" األسلوب كانحراف  (5

و بعض ، فمفهوم االنحراف يمكن أن يكون ضيقا مقتصرا على المجازات شهرة و انتشارا

 ، مع       غيرهااالستعارة، التقديم والتأخير والحذف و: قة بالبالغة ، مثلاإلجراءات األسلوبية المتعل

من المؤلف ألنه يريد منه أسلوبي مقصود  إجراءأنه ال يستطيع أحد أن ينكر أن االنحراف 

ود إلى التأثير تكريس قيمة فنية و جمالية تنحبس في النص لتوليد عناصر ذات أبعاد جمالية تق

من و في القارئ ، و قد عمد الدارسون إلى البحث عن المعيار الذي يحدث عنه االنحراف ، 

، و تبدو مثل هذه الظاهرة سهلة و يسيرة ، لكنها في خالله وصف ظاهرة أسلوبية بأنها انحراف 

ة و بتحليل الواقع ، قادت و تقود إلى بعض اإلشكاليات التي تتعلق بعملية الدراسة األسلوبي

. اإلجراءات األسلوبية  
3

 

                                                           
 .30 ، صالسابق  المرجع( 1
 . 20ص  5885،  1حسن ناظم ، البنى األسلوبية ، المركز الثقافي العربي ، لبنان ، ط( 2
 . 35موسى ربابعة ، مرجع سابق ، ص( 3
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تدخل به و وهذا يعني أن األسلوب شيء يضاف أو يزاد على اللغة  ( :زيادة)األسلوب كإضافة  (7

عبر ما يمكن أن يميز الكالم بحضور سمة أو عالمة من العالمات األسلوبية ، وهذا  ايدخل به

أمر يستدعي و يقتضي في الوقت نفسه وجود تعبير محايد غير ذي أسلوب أو ليس له أسلوب
1

 

البريئة و إذا كان األسلوب إضافة فإنه يعني التحسين و الزخرفة و التجميل للتعبيرات المحايدة 

يب ممكنة ، هنا مهمة الدارس األسلوبي ، ال تكون مقتصرة على تحديد ظواهر من أية أسال

الزينة و الزخرفة الحادثة في العمل األدبي ، آلن ذلك يعني أن األسلوب عبارة عن الزينة و 

الزخرفة فقط ، مع أنه غير ذلك ، ولكن لإلضافة وظيفة جمالية و تعبيرية و وجدانية ينبغي 

. االلتفات إليها 
2

 

أول من اهتم بتعريف األسلوب "  charlbali" "ليشارل با" و كما ذكرنا في السابق يعد     

األفعال و الممارساتالتعبيرية " كمصطلح في الدراسات الحديثة ، فهو يرى أن األسلوبية تدرس 

في اللغة المنظمة إلى حد رؤية أثرها المضموني ، و ذلك من حيث التعبير عن األعمال 

" باللغة ، و رؤية أثر األفعال اللغوية في الوجدان الحسي  الوجدانية
3

 . 

فقد عده فرعا للغة، خصوصا أن بالي كان من العلماء كما كان له وجهة نظر نحو األدب     

باالعتماد على دراسة المنابع "األسلوب"و يحاول مثال أن يدرس اللغويين الذين يقدسون اللغة فه

. األساسية للغة ، ثم بعد ذلك تأتي دراسة األدب أي أن اللغة هي األصل و األدب فرع لذلك 
4

 

إلى التمييز بين األسلوب و األسلوبية إلحساسه العميق  " charlballi" "شارل بالي"و قد ذهب 

الطاقات التعبيرية الكامنة في  باحتمال الخلط بين المفهومين ، فحصر مدلول األسلوب في تفجر

" االفتراضي إلى حيز الموجود اللغوي ، فاألسلوب هو صميم اللغة بخروجها من عالمها 

االستعمال ذاته فكأن اللغة مجموعة شحنات معزولة و األسلوب هو إدخال بعضها في تفاعل مع 

 " البعض اآلخر كما في مخبر كيميائي 

إلى أمرين يشكالن موضوع الدرس األسلوبي " charlballi" " شارل بالي " كما نبه    

 : بالنسبة إليه و هما

                                                           
 .55، ص السابقالمرجع ( 1
 .52، صنفسه المرجع( 2
 . 77عبد السالم المسدي ، مرجع سابق ، ص( 3
 .39، ص 1993،  1بية للنشر، بيروت ،طخليل إبراهيم ، األسلوبية و نظرية النص، المؤسسة العر( 4
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 .يتكلم فيه عن العالقة بين اللغة و التفكير .1

بخصوص .      األسلوبية خارج الدرس اللساني للنص األدبي" balli" "بالي"يضع فيه  .5

إذا كانت الدراسة اللغوية هي دراسة لنسق العالقة بين الذهن و الكالم ، "  :األمر األول يقول 

فنحن نرى أن األسلوبية تكمن في التعبير المنطوق ...فإن األسلوبية ال تستطيع أن تكون كذلك ، 

 " . و ليس في حدث التفكير 

ى العبارة و عن إن ما تالحظه األسلوبية يتجلى في البحث عن معن: " أما األمر الثاني فيقول 

سماتها الوجدانية ، وعن مكانها ضمن النسق التعبيري ، و في الطرق التي تعطي لهذه العبارة 

" صورتها 
1

 

و سنكتفي هنا بإلقاء الضوء على مفهوم األسلوب و األسلوبية من خالل المنظور الغربي 

 . لننتقل إلى المنظور العربي قديما و حديثا له له،

 :عند العرباالسلوبية : ثالثا

البالغيفهذا  هرة األسلوبية ، فدرسها ضمن الدرسعرف التراث العربي قديما و حديثا الظا   

األخير عند العرب كان درسا أسلوبيا على وجه اإلجمال و لقد حظيت لفظة األسلوب باالهتمام 

في الدراسات الغربية القديمة خصوصا في مباحث اإلعجاز القرآني و ذلك في مقارنتهم بين 

لقضية اإلعجاز الفكري كالمسار الفكري لقضية " أسلوب القرآن و غيره من األساليب العربية 

إلى أمور أخرى ، تنتمي إلى الطبيعة اإلنسانية و أدائها اللغوي في الظاهر ... اإلعجاز قد قادنا 

أو الباطن و بالضرورة البد أن يكون لذلك كله تأثير مباشر أو غير مباشر على مفهوم األسلوب 

الم اإللهي و و الذي ال نشك فيه أن استخدام القدماء لكلمة األسلوب قد ارتبط بفهمهم للك...

أحدهما خفي غير : مقارنته بالكالم البشري ، كما ارتبط بإدراكهم لوجود جانبين لألسلوب 

. ملموس و األخر متجسد في الصياغة اللغوية 
2

 

يمثل محاولة جيدة في هذا المجال ، حيث حاول أن يعطي لكلمة األسلوب  "ةبابن قتي"و   

رابطا بين تعدد األساليب و االفتتان فيها و " رآن تأويل مشكل الق" مفهوما محددا في كتابه 

ارتجل كالما من نكاح أو حمالة  فالخطيب من العرب إذا »: طرق العرب في أداء المعنى يقول 

                                                           
1

 . 71منذر عياشي، مرجع سابق  ص ( 
2

 . 9محمد عبد المطلب ، مرجع سابق ، ص ( 
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أو تحضيض ، أو صالح ، أو ما أشبه ذلك ، لم يأت به من واد واحد بل يفتن فيختصر تارة 

إدارة التخفيف ، و يطيل تارة إدارة اإلفهام ، و يكرر تارة إدارة التوكيد ، و يخفي بعض معانيه 

، ويشير إلى حتى يغمض على أكثر السامعين ، و يكشف بعضه حتى يفهمه بعض األعجمين 

«" وجاللة المقام على حسب الحال وكثرة الحشد  في عنه ، و تكون عنايته بالكالمالشيء و يك
1

 

بل يمكننا القول أن ابن قتيبةقد استطاع التوصل إلى الربط بين النوع األدبي و طرق الصياغة 

عندما ربط بين الخطبة و الموضوع الذي يتصل بها من نكاح أو حمالة أو تحضيض أو صلح أو 

.ذلك ما أشبه
2

 

فقد تميز بنظرة أكثر شموال للنص ، فهو أول من قسم القصيدة العربية  أما حازم القرطاجني    

إلى فصول رغم أنها لها أحكاما في البناء ، و أول من أدرك الصلة الرابطة بين مطلع القصيدة 

 "و ما سماه بالمقطع و هو أخرها الذي يحمل في ثناياه االنطباع األخير و النهائي عن القصيدة 

، فال يجوز في ة النص و التدرج الداخلي للمعانيبديهته صلة ما بين خاتمكأن حازما أدرك بو

"النطباعات الخاصة بفحوى القصيدةرأيه أن تأتي هذه الخاتمة بانطباع لم يتولد عن مجمل ا
3

 

فقد اهتم بطريقة األداء الفني و اعتمادها على نمط " عبد القاهر الجرجاني " ي حين أن ف

ت النحو المختلفة و التي تسهم في الربط بين الكلمات ، و كذا بين تعبيري خاص تصنعه إمكانا

الجمل و تبعا لذلك غدا األسلوب طاقة تعبيرية مرتبطة بغرض معين من أغراض الكالم 

المختلفة و المتعددة و من هنا يكون تعدد األساليب راجعا إلى تعدد المقامات و األحوال ، ثم إلى 

. م ، ثم إلى المقدرة الخاصة في نظم الكالم اإلطار الداللي الواسع للكال
4

 

فقد اتجه إلى الربط بين األسلوب و الغرض أو الموضوع فكلما تعددت  "الخطابي "أما 

 .و تشكلت بطبيعة هذا الموضوع  األساليب،الموضوعات التي يطرقها األديب تعددت 

بين األسلوب و الطريقة الفنية الخاصة في األداء، و بالتالي  " يالخطاب"و من هنا ربط     

فالمفاضلة لديه بين شاعرين ال تكون إال في المجال الواحد الذي يتطرقان إليه ، و أن المزية 

ألحدهما ال تكون إال إذا تفوق أحدهما على األخر في طريقة أداء المعنى من خالل تأليف أو 

                                                           
1

 . 11، ص السابقالمرجع ( 
2

 .15، صنفسه المرجع( 
3

 . 22خليل إبراهيم ، مرجع سابق ، ص( 
 . 73، ص1992، 1محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، مكتبة لبنان، ط( 4
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" ابن قتيبة"، يف بينهما ثم بين الجمل ، و هو في هذا على خالف استخدام خاص للكلمات و التأل

األخير ربط بين األسلوب و تعدد أنواعه بتعدد طرق أداء المعنى ، و إن كانا يتفقان كال  اهذ

دراك اإلعجاز إلمنهما ربط األسلوب و الطريقة الفنية في األداء باعتبار أن هذا الربط وسيلة 

. القرآني 
1

 

و حالذي ين "ابن رشيق " ي معالجتهم النقدية نقاد الذين نلمح لديهم ملمحا أسلوبيا فو من ال    

مفهوم األسلوب إلى منحى الصياغة اللفظية و ما يتوفر فيها من تالؤم األجزاء ، و سهولة ب

قال أبو عثمان الجاحظ أجود الشعر ما رأيته : " المخرج و عذوبة النطق ، و قرب الفهم ، يقول 

األجزاء سهل المخارج ، فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا ، وسبك سبكا واحدا ، وهو متالحم 

يجري على اللسان كما يجري الدهان ، و إذا كان الكالم على هذا األسلوب الذي ذكره الجاحظ 

لذ سماعه ، و خف محتمله ، و قرب فهمه ، و عذب النطق به  و حلي في فهم سامعه ، فإذا كان 

ته المسامع فلم يستنفر فيها منه و ثقل على اللسان النطق به  و محتباينا عسر حفظه ، متنافرا م

.  "شيء
2

 

األسلوب إلى ربط مفهوم " المطبوع و المصنوع" و يذهب الّرجل في باب آخر و هو باب    

نظرها في فصاحة ...و العرب"تكلم نلتمس ذلك في قوله بعملية االختيار الواعي من جانب الم

إحكام عقد القوافي و تالءمالكالم ى و إبرازه و إتقان بنية الشعر والكالم و جزالته و بسط المعن

..." بعضه ببعض حتى عّد من فضل صنعة الحطيئة  حسن نسقه الكالم بعضه على بعض 
3

 

" ابن رشيق"إتقان ، إحكام ،تالؤم ، ، صنعة ، نسق ، تؤكد مفهوم : فورود المصطلحات اآلتية 

ب في ربطه بالصياغة اللفظية المرتبطة بقصدية المتكلم في االختيار و التأليف على لألسلو

ال يكون حقيقيا بهذه " الشعراء و الشعر" طريقة خاصة ، فالشاعر كما ذكر ابن رشيق في باب 

إذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى و ال اختراعه أو استظرافلفظ و ابتداعه أو "......التسمية 

يما أجحف فيه غيره من المعاني أو نقص مما أطاله سواه من األلفاظ أو صرف معنى زيادة ف

...." إلى وجه عن وجه آخر كان اسم الشاعر عليه مجازا ال حقيقة 
4

 

                                                           
  73محمد عبد المطلب ، مرجع سابق ، ص ( 1
،  1م ،ج1983، 1ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر و نقده، مطبعة السعادة مصر، ط( 2

 . 105-101ص
 . 110، صنفسهالمرجع (3
 . 187، ص المرجع نفسه( 4
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بين ابن رشيق السابق نستوحي إدراكه لخصوصية كل مبدع في طريقة نظمه و تأليفه من كالم 

 . إال بصمة خاصة بصاحبه  الكلمات ، فاألسلوب انطالقا من هذا ما هو

األسلوب الحكيم " بين معنى األسلوب و بين خاصية أخرى سماها بـــ "السكاكي "كما ربط      

أعني إخراج الكالم ال على مقتضى الظاهر بأساليب متفننة إذ ما من : " و يشرح لنا هذا قائال " 

مقتضى كالم ظاهري إال و لهذا النوع مدخل فيه بجهة من جهات البالغة على ما نبه على ذلك 

لصناعة ، و ترشد إليه تارة بالتصريح ، و تارة بالفحوى ، و لكل من تلك منذ اعتنينا بشأن هذه ا

األساليب عرق في البالغة يتسرب من أفانين سحرها و ال كاألسلوب الحكيم فيها ، و هو تلقي 

" المخاطب بغير ما يترقب 
1
. 

ؤكدا بظاهرة االلتفات مدمجا إياهما في مباحث علم المعاني ، م" السكاكي " كما أشاد     

يتميز بها األسلوب مشيرا دوره في تنشيط المستقبل خصوصية هذا البحث في األداء الفني الذي 

أو السامع ، و تحفيزه باستمرار لترقب المزيد من الكالم الذي يأخذ في أفانين مختلفة الذي من 

 :ت و قد جاء في هذا السياق قوله شأنه أن يفضي إليه مبحث االلتفا

الكالم إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامع ، و أحسن و يرون أن ." ..

..." باستدرار إصغائه /نظرية لنشاطه ، و أمأل 
2

 

نختم هنا أراء الباحثين العرب القدامى حول األسلوب و األسلوبية و تعدد تعريفاتهالننتقل إلى     

ول الدارسون المحدثون ربط األسلوبية أراء العرب المحدثين و ما خلفوه من أراء ، فقد حا

" بركب اللسانيات علهم يكسبون تلك ما لهذه من صيغة علمية ، و هذا ما يرمي إليه األستاذ 

" األسلوبية و األسلوب " في كتابه" عبد السالم المسدي 
3

 

، و تتطابق في هذا المنظور ماهية بهفاألسلوب عنده قوام الكشف لنمط التفكير عند صاح    

، هذا المنحى في تحديد ماهية األسلوب لة اللسانية المبلغة مادة و شكالاألسلوب مع نوعية الرسا

هو بمثابة المعيار الداللي لمحتوى الرسالة المبلغة و هي ظاهرة يعللها بعض رواد التفكير 

 ل ما يلقى من الكالم ال يمكن أن تحياواألسلوبي في المشرق بأن الصورة اللفظية التي هي أ

و إنما يرجع الفضل في نظامها اللغوي الظاهر إلى نظام أخر معنوي انتظم و تألف في مستقلة 

                                                           
1

 . 30، ص 1905،  1السكاكي ، مفتاح العلوم ، مطبعة دار الرسالة ، بغداد ، ط( 
2

 . 138، ص المرجع نفسه( 
 . 18، ص المرجع نفسه( 3



األسلوبية المصطلح و الداللة:                                                           الفصل األول   
 

 
12 

،و معنى هذا أن األسلوب معان مرتبة قبل أن يكون ألفاظا منسقة و هو ..نفس الكاتب أو المتكلم

يتكون في العقل قبل أن يجري به اللسان أو يجري به القلم 
1

 

رة خاصة بصاحبه تبين طريقة تفكيره و كيفية نظره إلى كل أسلوب صو» : كذلك يقول    

أن  األسلوب هو فلسفة الذات في الوجود و معنى ذلك « األشياء و تفسيره لها و طبيعة انفعاالته 

. إذ هو كذلك فال يكون إال مغرقا في الذاتية تماما 
2

 

بأن مفهوم األسلوب ال يقتصر فقط على تقريب صورة األسلوب من  "المسدي " كما يؤكد    

صور فكر باثه و إنما يغدو األسلوب هو ذاته شخصية صاحبه ، و هو حّد من التمازح تختلط 

إن من الهين أن » " : biffon" " بيفون "فيه تلقائية األسلوب و الذات المفرزة له ، كما يقول 

كتشفات أو أن تبدل ، بل كثيرا ما تترقى إذا ما عالجها من هو تنتزع المعارف و األحداث و الم

، كل تلك األشياء هي خارجة عن ذات اإلنسان ، أما األسلوب فهو أكثر مهارة من صاحبها 

. « اإلنسان عينه لذلك تعّذر انتزاعه أو تحويله أو سلخه 
3

 

: ، معّرفا األسلوب بقوله  في البحث األسلوبي" األسلوب " في كتابه " الشايب " و قد خاض     

"هو الوسيلة الالزمة لنقل أو إظهار ما في نفس األديب من تلك العناصر المعنوية»
4

 

و في هذا القسم  styleاألسلوب » : األسلوب بالبالغة يقول " الشايب"و من ناحية أخرى يربط 

من علم البالغة ندرس القواعد التي إذا اتبعت كان التعبير بليغا أي واضحا ومؤثرا فندرس 

الكلمة و الصورة و الجملة و الفقرة  و العبارة و األسلوب من حيث أنواعه و عناصره و صفاته 

« ...و مقوماته 
5

 

قاصرة ، آلن نصفها درس تحت بأن علوم البالغة " أحمد الشايب "هذا القسم يقر  و في   

. عنوان المعاني و البيان و البديع و هو شطر على خطورته يعوزه التنسيق 
6

 

 

                                                           
 . 02-03، ص  السابقالمرجع ( 1
 .00، ص نفسه المرجع(2
 . 03، ص  نفسهالمرجع ( 3
،مكتبة النهضة المصرية،القاهرة  (دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب األدبية)أحمد الشايب، األسلوب (4

 . 15، ص  1991،  0ط
 . 73، ص نفسهالمرجع ( 5
 . 79، ص نفسهالمرجع ( 6
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، ثم يصل إلى أن األسلوب " لسان العرب" كما نجده يورد التعريف اللغوي البن منظور في    

 : معنيين 

 .  الشاعرو األسلوب خطة يسلكها ...للفظ يمثل الوضع األسبق  :قسم حسي ـــ   

و هو الخطوة الثانية في الوضع اللغوي حين تنتقل الكلمات من معانيها الحسية :  قسم معنويـــ 

.إلى المعاني األدبية 
1

 

رفي اختالف يربط األسلوب بالخطاب، مرجعا الس "أحمد الشايب " ناحية أخرى نجد  و من    

يحسن في خطاب  ن ماأل"  اختالف أغراض الخطابواألساليب إلى اختالف هذه األساليب 

 ما قد يصلح لغرض علمي منيحسن مع جماعة أو في حال أخرى و قد الجماعة أو في حال ما 

" .ماذا نقول ؟ و كيف نقول ؟ : لذلك يعترضنا دائما سؤاالن األساليب ال يصلح لغرض أدبي 
2

 

خطباء أم شعراء أم  أم باختالف المنشئين سواء كانوا كتابا" الشايب "كما تختلف األساليب عند 

فاألسلوب يختلف اختالف هؤالء األدباء ، فلكل منهم الطابع الخاص في طريقة التفكير و مؤلفين 

. فاألسلوب هو األديب أو الرجل تصوير و التي يتميز بها عن غيره التعبير و كذا ال
3

 

ية لها عدة ربط بين األسلوب و بين شخصية األديب ، هذه الشخص" احمد الشايب" نالحظ بأن 

 : عناصر

إذا كانت الطبائع تجذب إليها من التراكيب و األلفاظ ما يالئمها رقة و جفاء ، .... :الطبع  .1

 " . كما نجد عند المتنبي ، و البحتري 

... " لن يكون كابن الحاضرة المترفة ....فابن البادية المقيم في الفالة  :أثر البيئة  .2
4

 

 .فالمذهب المثقف يكون أعمق تفكيرا ، أحسن ترتيبا للمعاني  :الثقافة و التربية  .3

فمن األدباء من يلتفت إلى نفسه و يثق بها و يحاول أن يفتح بها أو فيها آفاق  :االبتكار  .4

. اللغة لطريقة تفكيره ثم يطوع أساليب ...التفكير أو من الشعر أو التخييل من
5

 

 

                                                           
1

 . 33الشايب ، مرجع سابق ، صأحمد (
2

 . 70، صنفسهالمرجع (
3

 . 151المرجع نفسه ، ص ( 
 . 178، ص  نفسهالمرجع (4
 .177-175، ص نفسه المرجع ( 5
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يقر بأن األسلوب األدبي يتكون من " أحمد الشايب  "انطالقا من العناصر السابقة نجد أن     

 عنصر الذاتية، فهو خاص بصاحبه في طريقة تفكيره و كيفية نظره لألشياء، و طبيعة انفعاالته

. بل هو معرض لهذه الشخصية االنفعالية المسيطرة على اإلنسان  
1

 

 : صفات األسلوب و المتمثلة في " الشايب"كما ذكر 

 لقصد اإلفهام  clearness:الوضوح : أوال 

 لقصد التأثير  force:القوة :ثانيا

( .أو السرور ) اإلمتاع  beauty:الجمال: ثالثا
2

 

فقد تناول األسلوب من خالل وجهة نظر الباحثين قبله إلى ماهية " سعد مصلوح "أما    

 . األسلوب

أو  choiseإلى أراء السابقين و أقر بأن األسلوب يمكن تعريفه بأنه اختيار  "سعد مصلوح"لجأ 

و كون : " رض التعبير عن موقف معين ، و يقول غانتقاء يقوم به المنشئ لسمات لغوية معينة  ب

عند هؤالء الباحثين اختيارا ال يعني أن كل اختيار يقوم به المنشئ البد أن يكون سلوب األ

أسلوبيا ، إذ علينا أن نميز بين نوعين مختلفين من االختيار اختيار محكوم بسياق المقام 

contesct of situation  و اختيار تتحكم فيه مقتضيات التعبير الخالصة. "
3

 

 : قد ميز بين نوعين من االختيار سعد مصلوح " و هنا نالحظ أن  

ربما يؤثر فيه المنشئ كلمة أو عبارة أخرى :  progmaticselectionانتقاء نفعي  .1

 ....للحقيقة ، يريد أن يظلل سامعيه –ألنها أكثر مطابقة في رأيه 

و المقصود بالنحو في هذا المصطلح : grammatical selectionانتقاء نحوي  .2

و يدخل تحت  ،...قواعد اللغة بمفهومها الشامل الصوتية و الصرفية و الداللية و نظم الجملة 

التقديم و بالغة المعروفة كالفصل و الوصل  هذا النوع من االنتقاء كثير من موضوعات ال

التأخير ، الذكر و الحذف ، وقد تكون بعض هذه الخيارات عالمة مميزة ألسلوب المنشئ و 

. سلوب ينصرف أساس إلى النوع الثاني يصل إلى نتيجة هي أن مصطلح األ
4

 

                                                           
 .172، ص  السابقالمرجع ( 1
 . 102، ص  نفسهالمرجع  (2
 . 70-73، ص 1997،  7القاهرة ، ط،غوية إحصائية مطبعة عالم الكتابدراسة ل،األسلوب،سعد مصلوح( 3
 .79، ص نفسه مرجعال( 4
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إلى الرأي الذي يقر بأن األسلوب عبارة عن مفارقة أو انحراف و " مصلوح"ذهب كذلك كما    

نبه إلى أن أداة التحليل األسلوبي عند أصحاب هذا الرأي هي المقارنة بين الخصائص و السمات 

اللغوية في النص النمط مرتبطة بسياقاتها و بين ما يقابلها من خصائص و سمات في النص 

يه بذلك ما يزخر به التراث العربي من موازنات بين الشعراء تقتضي المفارق ، و شب

.بالضرورة التمييز بين األساليب و نقدها 
1

 

بعدها انتقل إلى وجهة نظر ثالثة ، و التي أكد أصحابها بأن األسلوب عبارة عن إضافة ،    

ة و التي تكون حيث أكد بأن هذه النظرة تفترض وجود تعبير محايد ال يتسم بأي سمات أسلوبي

هذه األخيرة إضافة إلى هذا التعبير المحايد لكي تنجو به منحى خاصا موافقا للعبارة عن سياق 

بعينه و أداة التحليل األسلوبي عند أصحاب هذا الرأي هي دراسة العالقات بين الوحدات اللغوية 

2.و بيئتها و سياقها 
 

و أيا ما كان تعريف األسلوب فإن  »:  إلى نتيجة بقوله "لوح سعد مص" في األخير يصل    

القاسم المشترك بين هذه اآلراء جميعا هو اعتبار األسلوب استعماال خاصا للغة يقوم على 

استخدام عدد من اإلمكانات و االحتماالت المتاحة ، و التأكيد عليها في مقابل إمكانات و 

كانت مقارنة صريحة ة لتمييزه إنما هي المقارنة سواء أخرى ، و أن الوسيلة األساسياحتماالت  

«أم ضمنية 
3

 

ال تقل شأنا عن " إعجاز القرآن و البالغة النبوية " في كتابه "الرافعي " و لقد كانت محاولة    

أفصح الكالم و أبلغه : " محاولة سابقية في هذا المبحث ، فقد تعرض إلى مفهوم األسلوب قائال 

مبدعه حتى أن القارئ و يؤكد الرافعي على ربط األسلوب ب" ظ و نادر المعنى و أجمعه لحر اللف

( القارئ) ك بإحساساته من خالل تعبيره الذي يستخدمه ، كما يستطيع هذا األخير يمكنه أن يمس

.أن يتبين مواطن ضجر المبدع أو ملله 
4

 

قوانين الشائعة في كما يجعل الرافعي األسلوب بمثابة الصناعة التي تخضع إلى تلك ال   

.الخطاب لدى المستمعين و لحن القوم و كذا طريقة اللغة 
5

 

                                                           
1

 . 37المرجع السابق ، ص ( 
2

 . 32-33، ص  نفسهالمرجع ( 
3

 . 39، ص نفسهالمرجع ( 
،  1937،  9الرافعي ، إعجاز القرآن و البالغة النبوية ، دار الكتاب العربي ، بيروت طمصطفى صادق ( 4

 .583ص 
5
 . 535المرجع نفسه ، ص (  
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األسلوب صورة عن مبدعيه ، فإن ذلك يعني التصاق األسلوب  "الرافعي " و حينما يعتبر   

" الرافعي "بصاحبه ، فهو طريقته الخاصة في التفكير و كذا التعبير ، و هو ما يوحي بالهام 

" . األسلوب هو نفسه الرجل : " الشهيرة " boffon" "بوفون " ة بشكل أو بأخر بمقول
1

 

 : اللغة إلى قسمين " الرافعي " إلى جانب ذلك قسم 

و تتمثل في أساليب التواصل في الحياة اليومية عبر مختلف المواقف ، وهذا  :لغة عامة  .1

 . النوع يصدر بعفوية و ال يقصد فيه للتأثير الفني ، لذا ال يعتني فيه التركيب 

و هي التي تخرج عن نطاق األولى أي اللغة العامة ، و تتميز بحسن اختيار  :لغة خاصة  .2

ز و كناية و استعارة و غيرها ، و التي تكون أقرب طرق تأدية المعنى من تشبيه و مجا

.و أكفل للتأثير في المتلقي 
2

 

األسلوب بتعدد الباحثين و اتجاهاتهم و تعدد الرؤى التي ينطلق  و بالتالي تعددت تعاريف    

منها كل دارس ، فمنهم من يعيد ما جاء في دراسات القدماء دون إضافة تذكر ، ومنهم من 

يتناول علم األسلوب من خالل تصورات و أفكار غريبة ، و منهم من يحاول أن يضيف للقديم 

يرا ليوفق بين الموروث البالغي و النقدي القديم و في الدراسات العربية الحديثة شيئا يس

 .دراسات العربية الحديثة ال

 :اتجاهات األسلوبية: مبحث الثاني ال

أعالم األسلوبية كثيرون جدا ، وال يمكن حصر عددهم بسهولة ، و تجدر اإلشارة إلى أن     

كثيرة ، إذ يمكن أن نميز أمام هذا العدد غير المحدود نقف إزاء عدد من اتجاهات األسلوبية ال

 : بين عدة اتجاهات أسلوبية  أهمها 

 : la stylistique linguistiqueاألسلوبية اللسانية   (1

ية ، و قد الذي يعد مؤسس األسلوب" charleballi" "شارل بالي " و يقف على رأسها    

ال يهتم " :و هذا االتجاه 1989سنة " نسيةبحث في األسلوبية الفر"عرض أفكاره في كتابه

باألدب وحده بل بالكالم عامة أي بالوسائل التي تتوفر عليها اللغة اإلنسانية للتعبير عن الجانب 

                                                           
1
 . 530-533، ص السابقالمرجع (  
2
 . 735، ص نفسه لمرجعاا( 
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" kroutchou" "شوتو كر" "marozo""ماروزو" تصنف أعمال العاطفي للمخاطب ، و 

" .ضمن هذا االتجاه 
1

 

 : la stylistique structuraleاألسلوبية البنيوية  (2

الذي ركز على الوظيفة " romain jackbson" "رومان جاكبسون" و قد مثلها كل من      

.   ي للخطاب اللغويالذي ركز على الطابع األسلوب" todorouf" "وتودوروف" الشعرية للغة ، 

من أكثر المذاهب األسلوبية شيوعا اآلن  و تعرف باألسلوبية الهيكلية ،  ويعد هذا اإلتجاه

وتهتمبرصد وظائف اللغة باعتبار أن النص األدبي مضطلع بدور إبالغي تواصلي له غايات 

.محددة
2

 

 

 : la stylistique idealisteاألسلوبية المثالية  (3

واألسلوب  ،" kroutchia" "وكروتشية"" fomlir" " فوملير"وانبثقت عن أفكار     

عندهما تعبير عن الترابط الداخلي للذات الفردية المنعكسة في العمل األدبي ، وقد جاء 

: وتعرف بعدة تسميات منها فيما بعد وعمل على تطويرها،" lyospittezer" "ليوسبيتزر "

. "أسلوبية الكاتب ، األسلوبية التكوينية ، األسلوبية األدبية"
3

 

ئه على جمالية مثالية ، وافتقاده غالبا للحس المنهجي ، األمر هذا اإلتجاهإتكاعلى لوحظ 

الذي يظهر في تأويالت موغلة في الذاتية أحيانا ، فهذه التحليالت األسلوبية تتجه غالبا نحو 

ترجمة الكاتب وروح العصر أو الطابع الوطني لشعب من الشعوب أكثر مما تتجه 

 4.نفسهاللنصوص

 : la stylistique statistiqueاألسلوبية اإلحصائية  (4

يعد النهج اإلحصائي قمة ما توصلت إليه األسلوبية في مجال تحقيق الجانب الموضوعي ،     

وتمكن أهمية هذا المنهج في أنه يحقق بعدا موضوعيا في الدراسة ، ويمكن بواسطته تحديد 

للغوية التي يمكن و الخصائص االمالمح األساسية لألساليب  أو في التمييز بين السمات 

                                                           
1

 .19، ص 1990،  5شكري عياد ، اتجاهات البحث األسلوبي ، دار الكتاب ، مصر ، ط( 
2

 .05، ص 1999، 1نور الدين السد ، األسلوبية وتحليل الخطاب ، دار الكتاب ،مصر ، ط( 
 .51عبد السالم المسدي ، مرجع سابق ، ص ( 3
 .51هنريش بليث ، مرجع سابق ، ص  (4
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.اعتبارها خواصا أسلوبية وبين تلك السمات التي يأتي ورودها في النص ورودا عشوائيا 
1

و قد 

 . piérjiro" "بييرجيرو"مثلها 

في العصر الحديث إن الناظر في األسلوبية إجماال منذ نشأتها إلى أخر مطاف تطورها "     

األسلوب من حيث هو معرفة إنسانية قديم في أولهما أن علم : يقف على حقيقتين اثنتين 

تصوراته المبدئية ، حديث في بلورة غاياته و تشكيل مناهجه ، و ثانيهما أنه علم ما فتئ يتطور 

جذريا غير أن الحدود الزمنية بين تحوالته مائعة جّدا ، فإذا سعى الباحث إلى استشفاف المحرك 

ى الوقوف على نوعية شاذة مدارها أن حركية الجدلي الذي يقوم خلف هذا التطور انتهى إل

المنهج قد كانت دوما تولد جدلية في المضامين ، فاألسلوبية قد رضخت لقانون جدلي شاذ 

معادلته أن التغير في منهج التحليل يكشف و يقتضي في نفس الوقت تغيرا في التصورات 

.الميدانية 
2

 

ر فيه األقاويل و تختلف حوله اآلراء ، و و من هنا فاألسلوبية موضوع علم ما انفك تكث    

تتفرغ عنه االتجاهات ، حتى أصبح الخائض فيه كالخائض في خضم عاتية أمواجه ، نائية 

أن الكتب التي ألفت في هذا ، ذلك تراوده، و طموح يأخذ بيدهشطآنه ، تمزقه الحيرة لوال آمال 

نا حتى التناقض، و أخيرا، لعلني ال أجد المجال كثيرة جّدا، متفقة حينا حتى التطابق، مختلفة حي

هذه هي المعالم الكبرى للدراسات  »:ما أختم به هذا التمهيد أفضل من مقولة شكري عياد 

األسلوبية كما نعرفها اليوم ، لنقل إنها تشكل إطارا يمكن تحريك أضالعه بحيث يتخذ أشكاال 

الطول و العرض، تاركة األقاليم مختلفة، أو خريطة ال تظهر عليها إال التضاريس، و خطوط 

«....المناخية و النباتية، و الحدود السياسية ليتصورها الناظر نفسه 
3

 

                                                           
 .21سعد مصلوح ، مرجع سابق ، ص ( 1
 .158عبد السالم المسدي ، مرجع سابق ، ص ( 2
 . 515شكري عياد ، مرجع سابق ، ص( 3
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 أضعفني= أضواني     -1

 من صفاته دموعه الغالية= من خالئقه الكبر      -2

 الطلوع=  الجوانح    -3

 أشعلتها، أوقدتها= أذكتها     -4

 الشوق= الصبابة    -5

 مطمعتي= معللتي     -6

 صحيفة أي كتاب: ج= صحائفي    -7

 فتاة هيفاء جميلة = غادة     -8

 تكذب أو تميل سرا= تروغ      -9

 الحاسدين أو الناقلين لألخبار= الواشين  -11

 مرح= أرن  -11

 َعِصيَّ الّدمِع ِشيَمتَُك الّصبرُ  أَراكَ 

 بلى أنا مشتاٌق وعندَي لوعةٌ ـ 2

 إذا الليُل أضواني بسطُت يَد الهوىـ 3

 حيتَكاُد تُِضيُء النّاُر بيَن َجَوانِ ـ 4

 معللتي بالوصِل ، والموُت دونهُ ـ 5

 ناحفظُت وضيعِت المودة  بينـ 6

 وما هذه األيام إال صحائفـ 7و ما هذِه ـ 7

 بنَفسي ِمَن الَغاِديَن في الَحّي َغاَدةـ 8

 ليتَُروُغ إلى الَواِشيَن فّي، وإّن ـ  9

 بدوُت ، وأهلي حاضروَن ، ألننيـ 11

 َوَحاَرْبُت قَْومي في هََواِك، وإنّهُمْ ـ 11

 ولم يكن فإْن كاَن ما قاَل الوشاةـ 12

 وفيُت ، وفي بعِض الوفاِء مذلةـ 13

بَا يَْستَفِّزهاـ 14  َوقُوٌر، َوَرْيَعاُن الصِّ

 ، وهي عليمة"مْن أنَت ؟ : " تسائلنيـ 15

 فقلُت ، كما شاءْت ، وشاَء لها الهوىـ 16

 أما للهوى نهيٌّ عليَك وال أمُر ؟

 !ولكنَّ مثلي ال يذاُع لهُ سرُّ 

 وأذللُت دمعاً مْن خالئقهُ الكبرُ 

 إذا هَي أْذَكْتهَا الّصبَابَة ُ والفِْكرُ 

 !إذا ِمّت ظَْمآناً فاَل نََزل القَْطرُ 

 العذرو أحسَن،مْن بعِض الوفاِء لِك،

 ألحرفها من كف كاتبها بشر

 وبهجتها عذرُ هواَي لها ذنٌب ، 

 ألْذناً بهَا، َعْن ُكّل َواِشيَة ٍ، َوقرُ 

 قفرأرى أنَّ داراً ، لسِت من أهلها ،

 وإياَي ، لوال حبِك ، الماُء والخمرُ      

 قَد يَهِدُم اإليماُن َما َشيَّد الُكفرُ ف

 آلنسة ٍ في الحي شيمتها الغدر

 فتأرُن ، أحياناً ، كما يأرُن المهرُ    ،

 بِفَتى ً ِمْثلي َعلى َحالِِه نُكُر؟َوهَْل     

 أيّهُْم؟ فهُُم ُكثرُ : قالَتْ ! قَتِيلُكِ 

 



مستويات التحليل األسلوبي:                                                      الفصل الثاني   
 

 

21 

 أذل= أزرى ـ 13          

 فوهة الوادي= ميثاء ـ 14

 رقيقة الجفن= ضمياءـ 15

 تنظر= ترنوـ 16

 ولد الظبية= طال ـ 17

 الركض= الحضرـ 18

 فعل جر أي قاد= جرار ـ 13

 الحرب= كتيبة ـ 14

 دائمة االنتصار= ال يخّل بها النضرـ 15

 أرض مخيفة= مخوفةـ 16

 نظر فيه الغضب و البغض= النظر الشزر ـ 17

 أعطش= ماء ظأـ 18

 و الرماح السيوف= البيض و القناـ 19

 أجوع= أسغب ـ 21

 

 

 لو شئِت لْم تتعنتي: " فقلُت لهاـ  17

 !لقد أزرى بَك الدهُر بعدنا: " فقالتْ ـ 18

 َوما كاَن لألحَزاِن، لَْوالِك، َمسلَكٌ ـ 19

 والِجّد ُمهَجة ٌَوتَْهلُِك بَيَن الهَْزِل ـ 21

 نُت أْن ال عزَّ ، بعدي ، لعاشقٍ فأيقـ 21

 وقلبُت أمري ال أرى لي راحةـ 22

 فَُعْدُت إلى حكِم الّزماِن َوحكِمهاـ 23

 َكأني أُنَادي ُدوَن َمْيثَاَء ظَْبيَةـ 24

 ا             تجفَُّل حيناً ، ثم تدنو كأنمـ 25

 فال تنكريني ، يابنة َ العمِّ ، إنهُ ـ 26

 وال تنكريني ، إنني غيُر منكرٍ ـ 27

 وإني لجراٌر لكلِّ كتيبةـ 28

 و إني لنزاٌل بكلِّ مخوفةـ 29

 فَأَظمأُ حتى تَْرتَوي البِيُض َوالقَنَاـ 31

 !َولْم تَسألي َعني َوِعْنَدِك بي ُخبرُ ـ  

 بْل أنت اِل الدهرُ ! معاَذ للاِ : "فقلتُ       

 للبلى جسرُ إلى القلِب؛ لكنَّ الهوى      

 إذا َما َعداها البَيُن َعّذبَها الهَْجرُ 

 َوأنُّ يَِدي ِمّما َعلِْقُت بِِه ِصْفرُ 

 إذا البَيُن أْنَساني ألَّح بَي الهَْجرُ 

 لَهَا الّذْنُب ال تُْجَزى به َولَي الُعْذرُ       

 على شرٍف ظمياَء جللها الذعرُ 

 تنادي طال ـ، بالواِد ، أعجزهُ الحضرُ           

 ليَعِرُف َمن أنَكْرتِِه البَْدُو َوالَحْضرُ 

 إذا زلِت األقداِم ؛ واستنزَل النضرُ 

   معودة ٍ أْن ال يخلَّ بها النصرُ 

 كثيٌر إلى نزالها النظُر الشزرُ            

 َوأْسَغُب حتى يَشبََع الّذئُب َوالنّسرُ 
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 الحي الذي غاب عنه رجاله= الحي الخلوف ـ 21          

 شن الغارة عليهم أي فرق الخيل و صبها عليهم= غارة ـ 22

 المنع هو الصد و المقصود به الحرب= منيعة ـ 23

 الموت= الردىـ 24

 خمار وهو ما تستر بها المرأة رأسها: ج= الخمر ـ 25

 المتبخترة في مشيتها= ساحبة األذيالـ 26

 المال= ـ الوفر27

 أعزل أي بدون سالح: ج= ـ العزل28

 الحرب= ـ الوغى 29

 صغير غير محرب= ـ فرسي مهُر 31

 حديث القتال= ـ ربه غمر31

 يبتعد وينفر= ـ يتجافى 32

 الكالم و الطيب الحسن= الذكرـ 33

 َوال أُْصبُِح الَحيَّ الَخلُوَف بَِغاَرةـ 31

 َويا ُرّب َداٍر، لْم تََخْفني، َمنِيَعةـ 32

 و حّي ٍرددُت الخيَل حتى ملكتهُ ـ 33

 َوَساِحبَة ِ األْذياِل نَحوي، لَقِيتُهَاـ 34

 َوهَْبُت لهَا َما َحاَزهُ الَجيُش ُكلَّهُ ـ 35

 يطغيني بأثوابِه الغنى و ال راحَ ـ 36

 و ما حاجتي بالماِل أبغي وفورهُ ـ 37

 أسرُت وما صحبي بعزٍل، لدى الوغىـ 38

 و لكْن إذا حمَّ القضاُء على أمرىءـ 39

 "الفراُر أوالردى : " وقاَل أصيحابيـ 41

 َولَِكنّني أْمِضي لَِما ال يَِعيبُنيـ 41

 بعَت السالمة َ بالردى: " لي يقولونَ ـ 42

 و هْل يتجافى عني الموُت ساعةـ 43

  هَُو الَمْوُت، فاختَْر ما َعال لك ِذْكُرهـ 44

 و ال خيَر في دفِع الردى بمذلة ٍـ 45

 يمنوَن أْن خلوا ثيابي ، وإنماـ 46

 و قائم سيفي ، فيهُم ، اندقَّ نصلهُ ـ 47

 َوال الَجيَش َما لْم تأتِه قَبلَي النُّْذرُ 

 أنا والفجرُ  طلعُت عليها بالردى ،     

 هزيماً وردتني البراقُع والخمرُ 

 فلْم يلقها جهُم اللقاِء ، وال وعرُ 

 و رحُت ، ولْم يكشْف ألثوابها سترُ 

 و ال باَت يثنيني عن الكرِم الفقر

 إذا لم أفِْر ِعْرِضي فاَل َوفََر الَوْفرُ 

 !وال فرسي مهٌر ، وال ربهُ غمُر  

 !يقيِه، وال بحُر  فليَس لهُ برٌّ                     

 هَُما أمَراِن، أحالهُما ُمرّ : فقُلتُ                     

 َوَحسبَُك من أمَريِن َخيُرهما األْسرُ 

 أَما َوللا، َما نَالَني ُخْسرُ : فَقُْلتُ 

 إَذا َما تََجافَى َعنَي األْسُر َوالّضّر؟

 فلْم يمِت اإلنساُن ما حيَي الذكرُ 

 "عمرو" تِه كما ردها ، يوماً بسوء   

 عليَّ ثياٌب ، من دمائهُم حمرُ                     

 َوأعقاُب ُرمٍح فيِهُم ُحطَّم الّصدرُ 
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 الذهب= ـ التبر35         

 النحاس= ـ الصفر36

 :مناسبة القصيدة 

معركة  أسر أبو فراس عند الروم ، فيما كان يتصيد رفقة سبعين من رجاله حيث حدثت

حتى أثخن بالجراح أسر و لما تعذرت ( أبو فراس ) بين الطرفين ، صمد فيها األمير 

هورة التي واجه مفاداته طفق به يترجم مآسيه في حلل شعرية رائعة، ومنها رائيته المش

و ما اكتنفه من أحداث أليمة في بعده عن أهله ، وتخلى سيف الدولة بها واقعه المر، 

ائه له، واصفا شجاعته و ظلم الروم له و عدم قدرتهم على نزع عنه و تناسى أصدق

توسط  الثياب  عنه المفضلة بدمائهم مؤمنا بقضاء للا، ومفتخرا بنفسه و بقومه الذين ال

.بينهم إما الّصدر أو القبر
2

 

 :مضمون القصيدة 

لكن استهل أبو فراس رائيته بمطلع غزلي و هو في ذلك نهج منهج القصيدة العربية، و 

غزله هذا مستوحى من الموقف الذي كان يعاني منه في أسره ، فقد رأى نفسه بعيدا 

                                                           

.94-92، ص 1992، 1أبو فراس الحمداني، ديوانه، دار الشرق العربي، بيروت، ط( 
1
 

2
، ص 2119، 1الشعرية، دار النهضة العربية، بيروت، ط آمال عرفان، مختارات من النصوص( 

152 

     َسيَْذُكُرني قَْومي إذا َجّد جّدهُمْ ـ 48

فإْن ِعْشُت فَالطّْعُن الذي يَْعِرفُونَهـ 49  

َوإْن ُمّت فاإلْنَساُن ال بُّد َميّتٌ ـ 51  

ولْو سدَّ غيري ،ما سددُت  اكتفوا بهِ ـ 51  

طَ ِعْنَدنَاـ 52 َونَْحُن أُنَاٌس، ال تََوسُّ  

تَهُوُن َعلَْينَا في الَمَعالي نُفُوُسنَاـ 53  

أعزُّ بني الدنيا ، وأعلى ذوي العالـ 54  

 "وفي الليلة ِ الظلماِء ، يفتقُد البدُر       

 و تلَك القنا ، والبيُض والضمُر الشقرُ 

 َوإْن طَالَِت األيّاُم، َواْنفََسَح العمرُ 

 وما كاَن يغلو التبُر ، لو نفَق الصفرُ 

لَنَا الّصدُر، ُدوَن العالَميَن، أو القَبرُ    

 و مْن خطَب الحسناَء لْم يغلها المهرُ 

َوأكَرُم َمن فَوَق التَراِب َوال فَْخرُ   
1
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محافظا على صفة  «عصي الدمع  »مكبال مريضا متشوقا و لكنه  صابر متجلد 

الرجولة و االمارة و الفروسية تاركا دموعه و شكوى صبابته إلى الليل حيث ال يراه 

أحد فيبسط يد الهوى ، و يذرف الدموع ثم يناجي طيف محبوبته البعيدة عنه ، و يلومها 

عن تغيرها و غدرها مشيرا إلى غيرته عليها مبديا تأسفا على ما يفعله الوشاة و 

هم مؤكدا حبه الشديد لها الذي جعله يتبدى ألجلها ، بل و يحارب قومه في استماعها ل

سبيل هواه و لكنها تقابل الوفاء بالغدر ، و تأرن كما يأرن المهر ، ثم يحاورها و 

يتساءل عن سبب تجاهلها و كيف تنتكر له و هو الفتى المعروف  لدى الكل و يقّر أن 

ذا التجاهل و يمزج أبو فراس هذه الشكوى األحزان وضعت طريقا إلى قلبه نتيجة ه

بالصبر و الفخر محسنا التخلص ، و منتقال إلى وصف مكانته عندها و عند قومه ، 

الموت و ال يخشى الذي ال يمكن ألحد أن يتنكر لفارس البدو و الحضر الذي ال يهاب 

نسر و ب حتى يشبع الذئب  و الحتى ترتوي البيض و القنا ، و يسغ "اء ضمي" الوغى 

هنا نالحظ فخر يرتبط كثيرا بالحكمة و المثالية في الحب ، فما حاجة الشاعر إلى الغنى 

، هنا يبدو إن الشاعر أحب " وفر الوفر" و المال ، إنما يريد الحفاظ على عرضه و هو 

كثيرا حبيبته و أنه كان صادقا وفيا لها ، و لكن هل يعقل أن يقابل وفاء األمير بغدر 

ا ؟ ال شك انه يقصد شيئا أخر فالتمعن في هذه المقدمة الغزلية بأن المحبوبة امرأة أحبه

التي تغزل بها الشاعر ، فغدرت به و أذلته ليست امرأة إنما هي رمز للحرية التي 

هي ...امتلكت عليه ليله و نهاره ، و قلبت موازينه فأضحى أسيرا بعد أن كان أميرا 

، فربط مصيره بها و عليه ، و تشمت فيه أعدائههكم وحدها استطاعت أن تستفزه و تت

عاد إلى حكم الزمان و حكمها ، و تتضح هذه القضية جليا عندهما راح يتحدث عن 

الروم له ، منيطا بالقضاء و القدر واثقا جدا من تصرفاته التي تجعله ثابتا معاملة 

لنفسه أو لقومه صامدا مختارا األسر على حسا الفرار أو الردى إنه ال يريد أن يلحق 

المذلة و العار رغم ضعف نفسه و صعوبة الموقف الذي هو فيه ، و نعلل هذا بقوة 

" إيمان الشاعر للحياة و الموت مضمنا شعره بقصة عمرو بن العاص مع اإلمام علي 

و يزيد الشاعر فخرا معاملة الروم التي منت عليه ترك " كما رّدها يوما بسوءته عمرو

ها ثياب يعتز بارتدائها فيكفي إنها تحمل دمائهم و ترتفع نبرة الفخر الثياب و يرد بأن
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لشبه نفسه بحال البدر الذي يفتقد في الليلة الظلماء و من خالله يكاتب قومه ، و السيما 

ستغناء عنه و ال يعوضه أحد أخر سيف الدولة الذي تقاعس في افتداء من ال يستطيع اال

عجز عند الموت ، فالشاعر ال ينفك يتحدث عن هذا و لكن هذا التنازع البطولي ال ي

 . المصدر المحتوم الذي هو مال الجميع ، حتى و إن طال الزمن و انفتح العمر 

هكذا تتحدث فكرتي الحرية و الموت لتتجلى شخصية األمير الفارس الشاعر األمير     

الن ، و يختم المؤمن بقضاء للا المتحمل لهوان النفس ، و جور الزمن و خفاء الخ

الشاعر قصيدته بالعودة مّرة أخرى إلى الفخر و لكنه فخر قومي ، فبعد أن عابهمهاهو 

يفخر بهم و يرفع من مرتبتهم ، فهم أعز بني الدنيا و أعلى ذوي العالء ، و لعل منبع 

.هذا الفخر هو النزعة القومية و النخوة العربية 
1

 

 :تي المستوى اإليقاعي و الصو : المبحث األول

 : المستوى اإليقاعي :أوال 

الداخلية و  :بنوعيهادراسة البنية اإليقاعية لقصيدة ما تعني دراسة موسيقاها      

أو يلفت إليه  النفس،و أثرا في  األذن،و كل ما من شأنه أن يحدث نغما في  الخارجية،

 .الفكر 

«مصطلح انجليزي اشتق أصال من اليونانية بمعنى الجريان و التدفق  »فاإليقاع 
2
ثم  

«، و اللحن من انسجام كل ما يحدث الوزن »تطور فأصبح 
3
و في هذا إشارة إلى  

الملمح النوعي للشعر العربي منذ  »ارتباطه بالشعر و الموسيقى و قد عرف أخيرا بأنه 

في كل النصوص التي لم ينازع في شعريتها القديم ، أو على األقل هو الملمح الحاضر 

«أعني هو الشرط الضروري لدخول نص ما منطقة الشعر 
4

 

                                                           
1

-98، ص 2111، 1سحر سليمان، مختارات من الشعر العربي القديم، دار البداية، عمان، ط( 

111. 
،  1974،  1، لبنان ، ط ناشرون مجدي وهبة ، معجم مصطلحات األدب ، مكتبة لبنان(  2

 .212ص
، ص 2111، 1لحات النقد األدبي العربي القديم، مكتبة لبنان، ط، معجم مصطأحمد مطلوب ( 3

119. 
، 1999ط، .، دطرابلسالمغربية،، دار النشرمحمد العمري، مسألة اإليقاع في الشعر الحديث( 4

 55ص
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إذا فاإليقاع داخل النص الشعري من الصعب اإلمساك به و ربطه بإحساس معين أو 

انفعال بذاته ، فاختيار الشاعر لبحره مثال يتم عندما تتوافق انفعاالته المتداخلة مع تلك 

 .مختلطة في إيقاعات البحر ذاته  التي هي بدورها كثيرة واإليحاءات 

I  الموسيقى الخارجية ــ : 

 :البحر الشعري ــ 1

أول ، فحكى عن الخليل شيئا في هذا المقام باعتباره الشعراختلف الناس في ألقاب 

، أنه سئل بعد إتمامه كتاب العروض لم سميت الطويل طويال ؟ واضع لعلم العروض

"... ألنه طال بتمام أجزائه ": قال 
1

 

أوزان صافية ، و هي التي : و أوزان الشعر العربي متعددة و متنوعة و هي نوعان 

، تتكرر في شطري البيت كالكامل و الرجز و المتقارب و تشكلها تفعيلة واحدة 

و أوزان مركبة و هي ما تشكلها تردد تفعيلتين كالطويل ...المتدارك و الرمل و الهزج 

الخ .. .الوافرلبسيط و المديد و الخفيف و السريع و و ا
2

 

" ال كما يقول و الطويل سمي طوي »و القصيدة التي بين أيدينا من بحر الطويل ،

أحدهما أنه أطول الشعر ، ألنه ليس في الشعر ما يبلغ : لمعنيين  " الخطيب التبريزي

عدد حروفه ثمانية و أربعين حرفا غيره ، و الثاني أن الطويل يقع في أوائل أبياته 

«األوتاد ، و األسباب بعد ذلك ، و الوتد أطول من السبب فسمي لذلك طويال 
3

 

الشاعر كان مقلّد للموروث  نأيبدو  و بذلك الفخر،و هو مناسب لموضوعي الغزل و 

قد نظم منه ما يقرب من ثلث " الشعري العربي القديم، فقد أظهر االستقراء أن الطويل 

" الشعر العربي ، و أنه الوزن الذي كان الشعراء يؤثرونه على غيره 
4
و تمثل  

المتكررة في البيت أساسا ً موسيقيا غالبا على النص " فعولن مفاعيلن" التفعيلتان 

، حيث تربط التفعيلة بالحالة النفسية التي أهلت " أبي فراس الحمداني "لشعري عند ا

                                                           
 . 122القيراوني ، مرجع سابق ، ص (  1
2
 .191، ص  1952،  2إبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر ، مكتبة أنجلو ، مصر ، ط(  
3
 ( .23نقال عن كتاب الكافي ، ص ) 111محمد حماسة ، المرجع السابق ، ص ( 
4
 . 112المرجع نفسه ، ص (  
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الشاعر لإلبداع و دفعته آلن يصب دفقاته الشعرية في نص واحد ، أضف إلى أن 

 ... احترام الشاعر للبحر الواحد أضفى على القصيدة انسجاما و تناسقا 

 :ثالثة صور تختلف باختالف الضرب و هي ولهذا البحر   

 : عروضها مقبوض و ضربها صحيح  :الصورة األولى 

 ُعولُْن َمفَاِعيلُنْ فَ  ُعولُْن َمفَاِعيلُنْ فَ لُنْ ُعولُْن َمفَاِعــفَ ُعولُْن َمفَاِعيلُنْ فَ 

 : مقبوضة و ضربها مثلها مقبوض عروضها : الصورة الثانية 

 ُعولُْن َمفَاِعلُنْ فَ ُعولُْن َمفَاِعيلُنْ فَ ُعولُْن َمفَاِعلُنْ فَ ُعولُْن  َمفَاِعيلُنْ فَ 

 : عروضها مقبوضة و ضربها محذوف  :الصورة الثالثة 

ُعولُْن َمفَاِعيفَ ُعولُْن  َمفَاِعيلُنْ فَ ُعولُْن َمفَاِعلُنْ فَ ُعولُْن  َمفَاِعيلُنْ فَ 
1

 

ي أن الخامس أو من هنا نالحظ أن عروض هذا البحر ال بد أن تكون مقبوضة ، 

«َمفَاِعلُنْ »يقصر فيها المقطع الثالث ، فتكون : و بعبارة أخرى الساكن فيها محذوف 
2
 

 .و هذا ما ورد في هذه القصيدة 

 : و نمثل لذلك بالبيت األول 

 للهوى نهيٌّ عليَك وال أمرُ  أما*******الّصبُر أَراَكَعِصيَّ الّدمِع ِشيَمتَُك 

 ْو رُ أمْ  الْ َك وَ عليْ  نْ نهيٌّ  ىْ وَ هَ للْ أما ِ ****وْ ّصبرُ صْ ِشيَمتَُك  عِ ّدمْ ديَّ يْ َعصِ  أَراكَ 

 //1  / //1 /1/1     //1/  //1/1/1 //   ******1/1 //1/1/1 //1 /   //1/1/1  

 مفاعيـلن  مفاعيلن فعولفعولن ***** فعول مفاعيـلنمفاعيــلن     فعول

" حذف منها الخامس الساكن و أصبحت " فعولن " التفعيلة األولى  فنالحظ أن -

 " فعول

 

 

 

                                                           
1
 .117محمد حماسة ، مرجع سابق ، ص(  
2
 . 111المرجع نفسه ، ص(  
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 :كذلك البيت الثالث  -

 للُت دمعاً مْن خالئقهُ الكبرُ ضوأ*****  إذا الليُل أضواني بسطُت يَد الهوى

 وْ برُ كِ قهُ لْ ئِ اَل ْن خَ مِ  نْ عَ مْ ُت دَ لْ لَ ضْ وأ ******ىْ وَ هَ بسطُت يَد لْ  يْ وانِ ضْ يُل أَ لَ إذلْ 

//1/1 //1/1/1 //1//  /1//1           //1/1 //1/1/1 //1//  /1/1/1  

 فعولــن   مفاعيلن  فعول  مفاعلن           فعولن  مفاعيـــــلن  فعول مفاعيلــن

أي حذف " القبض " و هو " مفاعلين " و نالحظ الزحاف الذي يصيب آخر التفعيلة 

ا لم يؤثر على وزن القصيدة ، بل ضبط اإليقاع و هذ" مفاعلن "الخامس الساكن لتصبح 

 . الموسيقي في أغلب القصيدة 

 : القافية و الروي ـــ 2

  هي علم بأصول يعرف به أحوال أواخر األبيات الشعرية من حركة  :القافية

و سكون  ولزوم و جواز و فصيح و قبيح ، وهي مع هذا اسم لعدد من الحروف ينتهي 

و سميت قافية الشعر قافية ألنها  »: بها كل بيت ، وجاء في معجم العين للخليل قوله 

«تقفو البيت ، و هي خلف البيت كله  
1

 

افية هي عبارة عن الساكنين األخير من البيت مع ما بينها من المتحركات و و حدود الق

أكثر من كلمة أو  ل ، و من هنا فالقافية قد تكونمع المحرك الذي يسبق الساكن األو

 . بعض كلمة 

 . و سنحاول هنا أن نتبين أنواع القافية و حروفها ، باإلضافة إلى حركاتها و عيوبها 

افية فهي تختلف باختالف األبيات الشعرية ، فنجد المترادف و بالنسبة ألنواع الق

هذه القصيدة التي بين أيدينا نالحظ المتواتر و المتدارك ، المتراكب و المتكاوس و في 

و هي التي يفصل بين ساكنيها حرف متحرك واحد ، و التسمية  »": المتواتر"قافية 

مأخوذة من الوتر ، وهو الفرد ، أو من تواتر الحركة و الّسكون ، أي تتابعهما ، أو من 

«. تواتر اإلبل على الماء ، إذا جاء قطيع منها ثم أخر بينهما مهلة 
2

 

                                                           
1

 . 421ص، 2113، 1باب القاف ، دار الكتب العلمية ،مصر،طد الفراهيدي ، كتاب العين،أحم( 
2

،  1ل في علم العروض و القافية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،طصالمعجم المف ،أميل يعقوب.د(

 . 348، ص  1991
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 صبرو

 قافية ساكنين بينهما متحرك واحد    1/1/

 

الدخيل و الّردف إضافة إلى الروي التأسيس  :فنجدف القافية فهي متعددة كذلك أما حرو

و الَخروج ، أما في هذه القصيدة فنجد حرف الوصل و هو الحرف الذي يلي الروي 

سمي بذلك ألنه وصل حركة الرّوي ، أي أشبعها أو أنه موصول به ، و  دالمتحرك و ق

و الوصل ..في الوصل كون أخر الوزن مبنيا على السكون النقطاع الوزن عندهالسبب 

حرف غير ضروري في البيت ، و لكنه إن وجد لزم في القصيدة كلها ، و اتفق علماء 

األلف، ) القوافي على أربعة أحرف ترد وصال بدون منازع هي حروف المد الثالثة 

( الواو، الياء المسبوقة بحرف يجانسها، الهاء
1

 

 حرف الوصل           وَصْبرُ و في هذه القصيدة حرف الوصل هو الواو          

 :عيوب القافية في رائية أبو فراس 

فراس الحمداني من الوقوع في عيوب طرأت على قوافي بعض  لم تخل قصيدة أبي

 : األبيات و من بينها 

يقصد باإليطاء تكرار اللفظة ذاتها و ذلك بلفظها و معناها مًعا قبل  :اإليطاء  

سبعة أبيات علىاألقل 
1

فراس و  رة واحدة في رائية أبيقد اتخذ اإليطاء صوو،

 :واحد في قولهذكر القافية بعد بيت " هي

 الهَْجرُ  َعّذبَها البَينُ  َعداها َما إذا ****ُمهَجة والِجدّ  الهَْزلِ  بَينَ  َوتَْهلِكُ 

،بعدي،لعاشقٍ  أنْ  فأيقنتُ               ِصْفرُ  بِهِ  ِمّماَعلِْقتُ  يَِدي َوأنُّ  ****العزَّ

 الهَْجرُ  بيَ  ألَحّ  أْنَساني إذاالبَينُ **** راحة لي الأرى أمري وقلبتُ           

                                                           
1
 .325مرجع سابق ، ص (  
 .362مرجع سابق ، ص(2
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بيت واحد، و قد وردت ( الهجر ) فصل الشاعر هنا بين قافيتي البيتين األول و الثاني 

القافية مكررة بلفظ واحد بالمعنى نفسه و المتمثل في بعد المحب عن محبوبه و ما 

و حزن و نالحظ أن الشاعر أحسن اختيار القافية فجاءت مالئمة يرافق ذلك من عذاب 

كونها تتحكم في صورة انفعال الشاعر المرتبط بالفخر و للحالة النفسية و الشعورية، 

 . الصبر و الكبرياء رغم المرارة و المشقة و المأساة التي يعاني منها 

  الحرف الذي تبنى عليه القصيدة فيرد في كل بيت ":يراد به في العروض  :الروي

"...منها، و يشغل موضعا معينا ال يتزخرح عنه في أواخر األبيات 
1

 

و قد أشبع بواو " فراس أبي"ائية روي القصيدة لذلك سمي بر" الراء" حرف و يمثل 

صوت لثوي ، مجهور، مكّرر، فهو ينطق بقرع : " لمناسبتها الضمة، و حرف الّراء 

غارز الثنايا بقليل، و هو يجمع بين الشدة و الرخاوة ماللسان، قرعات متكررة ، فوق 

" و قد نطقه العربمفخما و مرفقا ..
2

 

فحرف الّراء شاق و عسير، وقد بنى الشاعر قافيته على هذا الحرف و حركة الضمة  

ثقيلةشديدة، فصوت الّراء مع صوت الحركة المضمومة يشكالن في نهاية كل بيت مدى 

..." هنا فيه مشقة و عسرالمعاناة التي ينوء بها إحساس الشاعر فالّروي 
3

قد تكرر  و

مرة كروي، وهذا يعني أن  53مّرة، منها  125صوت الّراء في القصيدة حوالي 

ذلك بهدف تذكر القارئ لحجم الفاجعة و مدى  الصوت يلقي بظالله على القصيدة و

 .يعيشه الشاعر األسى و الحزن الذي

II  الموسيقى الداخلية ـــ : 

 : التكرار  (1

مظهر من مظاهر التماسك المعجمي ، حيث  هو،واالنتباه يلفت التكرار تشاكل لغوي 

من العالقات داخل المنجز النصي ، مما يحقق ترابط النص و تماسكه   شبكةيقوم ببناء 

                                                           
1
القافية ، مكتبة اآلداب ، ، معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض و محمد إبراهيم عبادة.د(  

 .147، ص 2111، 1القاهرة ، ط
2
 .113،ص2111، 1بدوي،دراسات الشعر العربي ،دار المعارف ،مصر،طعبده (  
 1991، 1صابر عبد الدايم،التجربة االبداعية في ضوء النقد الحديث ،مكتبة الخانجي،مصر،ط(  3

 . 49ص 
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إذ أن العناصر المكررة تحافظ على بنية النص ،و تغذي الجانب الداللي و التداولي 

.فيه ، وذلك من خالل تكاثر المفردات و كثافتها 
1

 

الرجوع ، و إعادة الشيء مرة بعد مرة ، و : و الكر ( ر.ر.ك)من :  ةالتكرار لغ ــ 

.البعث و التجديد و الخلق بعد الفناء : العطف و الكرة 
2

 

أسرع ، : أن يدّل اللفظ على المعنى مردوًدا ،كقولك : " فهو التكراراصطالحاـــ     

" لفظ واحدلفالمعنى مردد و ا" أسرع 
3

 

المعجمي بلفظه ، أو بشبه لفظه أو بمرادفه ، أو بزنته ، أو  إعادة العنصر: " كذلك هو 

"بمدلوله ، أو ببعض منه ، أو باسم العام له ، مما يؤدي إلى تماسك النص و سبكه
4

 

 :فينقسم إلى ( أراك عصي الدمع) أما التكرار في قصيدة 

  و هو أن يكرر الشاعر اللفظة  :تكرار الكلمات في البيت الشعري الواحد

دة في البيت الواحد على المعنى بعينه ، و قد تعددت أنماط هذا التكرار في المفر

 : هذه القصيدة على النحو اآلتي 

 :تكرار اللفظ في المصرع الواحد  .أ 

 المهر يأرنأحيانا كما  فتأرن**** يستفزها و ريعان الصبا وقور،

فساهم في بناء و هنا اتخذ التكرار اللفظي إطار التشبيه على مستوى هذا المصرع 

 .التوازن التركيبي مما ولد اإليقاع المتوازن في البيت الشعري 

 : كذلك قوله 

 لَهَا الّذْنُب ال تُْجَزى به َولَي الُعْذرُ *****هاحكمِ الّزماِن وَ  حكمِ فَُعْدُت إلى 

 : كذلك قوله 

 فهُُم ُكثرُ أيّهُْم؟ : قالَتْ ! قَتِيلُكِ ****لها الهوى  شاءَ ، و شاءتْ فقلُت ، كما 

                                                           
1
، ص  2111،  1،دار الثقافة الشارقة ،ط إبراهيم محمود ، البديع في القرآن أنواعه و وظائفه(  

84 . 
2
ت،ص .ط ،د.، بالغة الخطاب و علم النص ،مطبعة عالم المعرفة ،الكويت ، د صالح فضل( 

234 . 
3
 . 48، ص  2116، 1فتحي رزق خوالدة ، تحليل الخطاب الشعري ، دار األزمنة ، عمان ،ط( 
4
،ص  1،2119،طر و النثر ، دار جرير ، األردن زاهر بن مروان ، الترابط النص بين الشع( 

123. 
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 :كذلك في قوله 

 َوفََرالَوْفرُ إذا لم أفِْر ِعْرِضي فاَل ****و ما حاجتي بالماِل أبغي وفورهُ 

و هنا نالحظ أن التكرار في هذه األبيات يعود إلى بداهة الشاعر، حيث أفاد هذا التكرار 

 .على إلحاح الشاعر و تأكيده على مدى معاناته النفسية 

 : ى مستوى المصرعين تكرار اللفظ علب ــ 

 :في قوله 

 الدهرُ بْل أنت اِل ! معاَذ للاِ : "فقلتُ ****!بعدنا الدهرُ لقد أزرى بَك : " فقالتْ 

 

 :كذلك في قوله 

 !فاَل نََزل القَْطرُ  ظمأناِمتّ إذا  ****دونهُ،والموتُ بالوصِل،معللتي 

 : كذلك 

 ، َوقرُ  َواِشيَةَعْن ُكّل  ألْذناً بهَا، ****َن فّي، وإّن ليالَواِشيتَُروُغ إلى 

 :كما قال كذلك 

 .البَْدُو َوالَحْضرُ  أنَكْرتِهِ ليَعِرُف َمن **** ، يابنةَ  العمِّ ، إنهُ  تنكرينيفال 

و هنا نالحظ تكرار نفس اللفظ في المصرعين ، هما أسهم في تكثيف اإليقاع الشعري ، 

الّدهر و إبراز عدة حقائق انكشفت أمام الشاعر اثر أسره ، و إدراكه مدى تغيّر أحوال 

 .، و إنكار  األصدقاء له 

  يرد عّد هذا التكرار أكثر ارتباطا ببناء القصيدة و األبيات التي : تكرار البداية

قادرة على منح النص الشعري  فيها من أنواع التكرار السابقة فهو يكشف عن فاعلية

إبراز التسلسل و التتابع ، و إن  علىمتالحما، إذ أن كل تكرار من هذا النوع قادر  بناء

هذا التتابع الشكلي يعين في إثارة التوقع لدى السامع ، و هذا التوقع من شأنه أن يجعل 

" . السامع أكثر تحفزا السماع الشاعر و االنتباه إليه 
1

 : و من أمثلة ذلك   

 :تكرار األدوات  -أ 
                                                           

م ، ص 2111، 1، قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي ، دار الكندي ، األردن ،ط موسى ربابعة( 1

16-17   
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 : شرط ، و من أمثلة ذلك و يتمثل في تكرار األدوات بين أداة نفي و نهي و نداء و 

 معودة ٍ أْن ال يخلَّ بها النصرُ *****  لجراٌر لكلِّ كتيبة ٍ وإني

 كثيٌر إلى نزالها النظُر الشزرُ ***** لنزاٌل بكلِّ مخوفة و إني

 :و بعد عّدة أبيات من القصيدة يقول 

 الشقرُ  و تلَك القناوالبيُض والضمرُ *****ُت فَالطّْعُن الذي يَْعِرفُونَهِعشْ  فإنْ 

 َوإْن طَالَِت األيّاُم، َواْنفََسَح العمرُ *****  ُمّت فاإلْنَساُن ال بُّد َميّتٌ  َوإنْ 

في المثال األول إلى التعبير عن مدى تماسك الفارس " إن "لقد أدى تكرار أداة التوكيد 

 . األسير أمام المآسي التي تعرض لها ، كما ساهمت في تالحم األبيات 

في المثال الثاني أدى إلى التعبير عن المصدر المختوم و " إن "أما تكرار أداة الشرط 

ل الجميع مهما طال العمر و قد ساهمت في اإللحاح و التأكيد هو مآهو الموت الذي 

 .(  سيف الدولة ) على غدر األصدقاء به خاصة 

معنى دون أن  ا وو ينشأ هذا النوع من تطابق الكلمتين لفظ :تكرار الكلمات  -ب 

ينشأ من تكراره معنى ثان زائد على األول إال ما قد يتولد من السياق 
1
و من  

 : أمثلة ذلك 

 ليَعِرُف َمن أنَكْرتِِه البَْدُو َوالَحْضرُ ****  ، يابنةَ  العمِّ  إنهُ  فال تنكريني

 ذا زلِت األقداِم ؛ واستنزَل النضرُ ****، إنني غيُر منكرٍ  وال تنكريني

 : كذلك قوله 

 أيّهُْم؟ فهُُم ُكثرُ : قالَتْ ! قَتِيلُكِ *****فقلُت ، كما شاءْت ، وشاَء لها الهوى

 !َولْم تَسألي َعني َوِعْنَدِك بي ُخبرُ ******لو شئِت لْم تتعنتي : " لها فقلتُ 

في األبيات السابقة دورا كبيرا في " فقلت"و " ال تنكريني " لقد أدى تكرار الفعلين 

نسجام موسيقي في بداية كل بيت شعري ، فجاء هذا التكرار بمثابة رسالة تقرع إحداث ا

                                                           
1

محمد كراكبي، خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبو فراس، دراسة صوتية و تركيبية، ص ( 

114 . 
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ما يبرر للتكرار " أذان كل من غدر به خاصة سيف الدولة الذي تخلى عنه ، فثمة إذن 

" نه يسهل استقبال الرسالة إذ أوجوده 
1
و " grimass" "غريماس"ما يقول  بحس 

 . ي رغب به المخاطب ضمان وصولها إلى المتلقي على الوجه الذ

و يطلق على هذا اللون البديعي المطابقة و التضاد أيضا و يعرفه أبو : الطباق  (2

قد أجمع الناس أن المطابقة في الكالم هو الجمع بين الشيء  »: هالل العسكري 

و ضده في جزء من أجزاء الرسالة او الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة مثل 

 .  «...الحّر و البرد ...و الليل و النهار ..الجمع بين البياض و السواد 

 :و ينقسم إلى 

معناهما موجب لفظان المتقابالن لو ذلك بأن يكون ا :طباق إيجاب  
2

 

مثبت و منفي ، و أمر و : و هو الجمع بين فعلي مصدر واحد  :طباق سلب  

 نهي 

 : و من أمثلة ذلك في القصيدة ما يلي 

 : و ينقسم إلى أنماط عديدة هي : مطابقة اإليجاب 

 :الجمع بين اسمين  .أ 

 : يقول الشاعر

 رُ غدال لِك ، الوفاءِ و أحسَن ، مْن بعِض *****ناحفظُت وضيعِت المودة  بين

 :كذلك في قوله 

 الُكفرُ َما َشيَّد  اإليمانُ فَقَد يَهِدُم  ****فإْن كاَن ما قاَل الوشاة ُ ولْم يكنْ 

 :كذلك في قوله 

 ؟نُكرُ  َوهَْل بِفَتى ً ِمْثلي َعلى َحالِهِ ****عليمة، وهي"مْن أنَت ؟ : " تسائلني

 الهَْجرُ َعّذبَها  البَينُ إذا َما َعداها ****ة ٌـــــُمهجَ  دّ ـــالجِ و ْزلِ ــالهَ  ُك بَينَ ــَوتَْهلِ     

                                                           
1
 . 81-79منذر عياشي ، مرجع سابق ، ص (  
2
 . 339ط ، ص .ه ، د1419الصناعتين ، المكتبة العنصرية ، بيروت ،  أبو الهالل العسكري ، ( 
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( الكفر /اإليمان )، (لغدرا/ الوفاء) في هذه األبيات على الطباق في بنى الشاعر صوره 

معبرا من خاللها عن عالقته بسيف  (الهجر/البين) ، (الجد/الهزل )، ( نكر / عليمة ) 

 .لذي لقيه منه إثر أسره الغدر االدولة و تعبيره عن الجفاء و 

 : في قوله :الجمع بين فعلين  .ب 

 و أحسَن ، مْن بعِض الوفاِء لِك ، العذرُ *****ناالمودة  بينضيعتِ و حفظتُ 

 :كذلك في قوله 

 الُكفرُ  َشيّدَ اإليماُن َما  يَهِدمُ فَقَد  ****فإْن كاَن ما قاَل الوشاة ُ ولْم يكنْ 

 :أيضا في 

 الّذئُب َوالنّسرُ  يَشبَعَ حتى  أْسَغبُ وَ *** البِيُض َوالقَنَا تَْرتَويحتى  فَأَظمأُ 

عبر الشاعر من خالل هذا التضاد المتكاثف ، عن مكانة سيف الدولة عنده ، مقدما في 

 . ذلك رضى الجماعة على رضاه 

المقابلة بين التقسيم و الطباق " : يقول ابن رشيق بخصوص هذا الفن : المقابلة  (3

و هي تتصرف في أنواع كثيرة ، أصلها ترتيب الكالم على ما يجب فيعطى أول 

الكالم ما يليق به أوال ، و أخره ما يليق به أخراً ، و يأتي في الموافق بما يوافقه 

و في المخالف بما يخالفه ، وأكثر ما تجئ المقابلة في األضداد فإن جاوز 

. لضدين كان مقابلة الطباق ا
1

 

 : قول أبو فراس الحمداني في قصيدته و مثال ذلك 

 َوأْسَغُب حتى يَشبََع الّذئُب َوالنّسرُ ****** فَأَظمأُ حتى تَْرتَوي البِيُض َوالقَنَا

الشراب قبل ارتواء سيوفه و ففي هذا البيت يكشف لنا حرمان الشاعر األسير نفسه 

رم نفسه الطعام حتى تشبع الذئاب و النسور ، و رماحه من دماء األعداء ، كما ح

حرمان النفس من الملذات إلى غاية األخذ بالثأر و هي عادة قديمة عرفها العرب منذ 

الذي " الحرمان " عنصر الجاهلية ، فالمقابلة هنا بين الظمأ و الجوع مقابلة في اتفاق 

 .يدل على صبر الشاعر و قوة شجاعته في الحرب 

                                                           
1

 . 23ابن رشيق القيرواني ، مرجع سابق ، ص ( 
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من جهة أخرى يقابل بين الموت في أحضان السيوف و الطّعن و القنا ، على الميتة  

 : العادية يقول 

 و تلَك القناوالبيُض والضمُر الشقرُ *****ُت فَالطّْعُن الذي يَْعِرفُونَهفإْن ِعشْ 

 مرُ َوإْن طَالَِت األيّاُم، َواْنفََسَح الع******   َوإْن ُمّت فاإلْنَساُن ال بُّد َميّتٌ 

فالموت في أحضان السيوف و الموت العادي أمرين يفيضان إلى الموت، و هما أمران 

 .متساويان لديه 

 :كما نالحظ تخليد ذكر المرء بين الناس في قوله 

 فلْم يمِت اإلنساُن ما حيَي الذكرُ *****هَُو الَمْوُت، فاختَْر ما َعال لك ِذْكُره

 :المستوى الصوتي : ثانيا

التراكيب الصوتية في كونها تمثل إحدى الوسائل األسلوبية المهمة في أهمية تتجلى 

الخطاب الشعري التي تجعل منه خطاباً يثير في نفس المتلقي الرقة و العذوبة و عن 

طريقها يبرز اإلبداع الشعري لدى الشاعر ، فضال عن كونها تعمل إلى جانب 

فاألصوات و ) طبيعة كل منها  المستويات األخرى في تنويع البناء األسلوبي ، بحسب

الوحدات الصوتية مثال تؤدي دورا فاعال في بناء األلفاظ الصوتية و هي المسؤولة عنه 

(على نحو تظهر فيه سمات و خصائص صوتية أسلوبية 
1
و ينشأ هذا من خالل نوعية  

 .األصوات و تجانسها مع بغضها بحيث تحدث موسيقى 

I  أصوات و من خالل هذه األصوات نعرف مدى عمق تتألف اللغة من : األصوات ـــ

هذه اللغة أو سطحيتها و مدى قوتها و شدتها و هي أيضا تدل على الحالة الشاعرية 

للمبدع و نستطيع الحكم عليها بأنها تنم عن الثورة أو الهدوء فاألصوات هي الالفتة التي 

ها محاوال إحصائها تواجهنا عندما نصطدم بالنص و منها ينطلق الدارس في رحلته مع

                                                           
1

 133، ص 2111، 1سامي الجبوري ، شعر ابن الجوري ،دار غيداء للنشر ،عمان ،ط( 
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 ".ديا و تحليلها تحليال نق
1

و سنحاول الوصول إلى دالالت األصوات األكثر وروًدا في 

 رائية أبو فراس مع اختيار األبيات التي تواترت بها األصوات المجهورة و المهموسة و 

 .سيتم وضع اإلحصاءات في جدول مع مدى تواتر هذه األصوات

استعمل أبو فراس كل األصوات العربية ، و لكنه رّكز على ما يتالءم و شخصيته و 

موقفه المأساوي إذا اكتسبت بعضها صبغة وجدانية فضال عن الصفات التي تتميز بها ، 

 : وهذا جدول يضم عدد األصوات األكثر استعماال في القصيدة 

كثيرا بحرفي الباء و الطاء بل و يتبين من خالل هذا الجدول أن الشاعر لم يهتم     

المجهورة على األصوات المهموسة و ربما يعود إلى طبيعة هيمنت األصوات 

 ( الفخر)الموضوع 

                                                           

21، ص1998ط، .عبد القادر عبد الجليل، األصوات اللغوية، دار صفاء للنشر، عمان، د(  1 

 األصوات المهموسة األصوات المجهورة

 عدده الصوت  عدده الصوت 

 األلف  -

 الجيم  -

 الدال  -

 الذال  -

 الراء  -

 الزاي -

 الضاد  -

 الظاء -

 القاف  -

 العين  -

 الغين  -

 الالم -

 النون  -

 الياء  -

 مجمل القصيدة 

19 

11 

18 

76 

16 

61 

16 

26 

28 

18 

16 

49 

21 

 التاء   -

 الثاء -

 الحاء -

 الخاء -

 السين  -

 الشين  -

 الصاد  -

 الفاء  -

 الكاف  -

 الهاء  -

 الميم -

 الواو  -

 الهمزة -
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عند خروجها و و هي التي يهتز معها الوتران الصوتيان : األصوات المجهورة  .1

( ب،ج،د،ذ،ر،ز،ض،ظ،ق،ع،غ،ل،ن،ي) هي   
1

 

 : صوت لثوي مجهور انفجاري ارتبط بالقوة كقول الشاعر : الّدال  

 "الظلماِء ، يفتقُد البدُر وفي الليلة ِ******  َسيَْذُكُرني قَْومي إذا َجّد جّدهُمْ 

 : كذلك قوله 

 وما كاَن يغلو التبُر ، لو نفَق الصفرُ ****ولْو سدَّ غيري ،ما سددُت  اكتفوا بهِ 

طَ   لَنَا الّصدُر، ُدوَن العالَميَن، أو القَبرُ *****ِعْنَدنَاَونَْحُن أُنَاٌس، ال تََوسُّ

لثوي أسناني ،مهجور متوسط وظف في القصيدة بنسبة كبيرة مقارنة  :النون  

 باألصوات المجهورة األخرى ،كقول الشاعر 

 إذا ِمّت َظْمآناً فاَل نََزل القَْطرُ  ****معللتي بالوصِل ، والموُت دونهُ ،

 : كذلك قوله 

بَا يَْستَفِّزها،  فتأرُن ، أحياناً ، كما يأرُن المهرُ ******  َوقُوٌر، َوَرْيَعاُن الصِّ

 َوهَْل بِفَتىً  ِمْثلي َعلى َحالِِه نُكرُ ****، وهي عليمة "مْن أنَت ؟ : " تسائلني

 : حلقي مجهور احتكاكي و من أمثلة هذا الصوت في القصيدة ، قوله : العين  

 طلعُت عليها بالردى ، أنا والفجرُ ****تََخْفني، َمنِيَعة ٍ َويا ُرّب َداٍر، لمْ 

 :  كذلك قوله 

 "عمرو" كما ردها ، يوماً بسوءتِه  *****و ال خيَر في دفِع الردى بمذلة ٍ

 :و قوله 

 و تلَك القنا ، والبيُض والضمُر الشقرُ *****فإْن ِعْشُت فَالطّْعُن الذي يَْعِرفُونَه

هو صوت لثوي مجهور أسناني هيمن على القصيدة حيث تكر حوالي : الراّء  

 : مّرة و كان عبارة عن حرف الّروي و مثاله  76

 أما للهوى نهيٌّ عليَك وال أمرُ  ****أَراَكَعِصيَّ الّدمِع ِشيَمتَُك الّصبرُ 

                                                           

 . 112محمد كراكبي ، مرجع سابق ، ص ( 1
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 : كذلك قوله 

 رُ أرى أنَّ داراً ، لسِت من أهلها ، قف ****ألنني حاضروَن،وأهلي  بدوُت،

 : و قوله 

بَا يَْستَفِّزها،  فتأرُن ، أحياناً ، كما يأرُن المهرُ ******  َوقُوٌر، َوَرْيَعاُن الصِّ

و هي األصوات الخافتة التي يكون الحس فيها مرهفا :األصوات المهموسة  .2

، و المشاعر النبيلة ألنها غالبا ما تكون في فيوجب التأمل فيوقظ حركة الوجدان

:" الحزن و اإلشفاق و األصوات المهموسة هي مقام 

" ت،ث،ح،خ،س،ش،ص،ط،ف،ك،ه،م،و
1

 

صوت لثوي أسناني ،مهموس انفجاري ،وظف في القصيدة إلظهار :التاء  

المهموسة تواترا في القصيدة ، و من  األصواتدالالت متعددة و هو من أكثر 

 : أمثلته 

 هَي أْذَكْتهَا الّصبَابَة ُ والفِْكرُ إذا ******حيكاُد تُِضيُء النّاُر بيَن َجَوانِ ت

 فاَل نََزل القَْطرُ  ظمأناإذا ِمّت **** دونهُ، والموُت  بالوصِل،معللتي

 : و قوله 

 فلْم يمِت اإلنساُن ما حيَي الذكرُ *****هَُو الَمْوُت، فاختَْر ما َعال لك ِذْكُره

 : كذلك قوله 

 َوإْن طَالَِت األيّاُم، َواْنفََسَح العمرُ *****َوإْن ُمّت فاإلْنَساُن ال بُّد َميّتٌ 

لثوي مهموس ،احتكاكي ،وظف في القصيدة إلظهارو تجسيد :السين 

 : البائسة التي الزمت الشاعر ، ومن أمثلته الحالة النفيسة 

 وال فرسي مهٌر ، وال ربهُ غمرُ ****أسرُت وما صحبي بعزٍل، لدى الوغى 

 من أمَريِن َخيُرهما األْسرُ  َوَحسبُكَ *****يَِعيبُنيَولَِكنّني أْمِضي لَِما ال 
                                                           

 . 113محمد كراكبي ،مرجع سابق ، ص ( 1
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 أَما َوللا، َما نَالَني ُخْسرُ : فَقُْلتُ ****"بعَت السالمةَ بالردى: ربييقولوَن 

أن الشاعر اعتمد على الحروف الشديدة المالئمة لحالته النفسية و من هنا نالحظ    

التي يرتفع فيها اللسان ، وهذه الصفة الصوتية ...الضاد ، الراء ، الخاء  الصاد ،:مثل

لها عالقة بصفة ذاتية في الشاعر إذ تحمل معاني القوة و الثبات و الشجاعة كما 

استعمل الحروف العميقة المخرج كالهمزة و الهاء و الكاف إلظهار مدى المعاناة و 

 . المشقة 

الحروف المنفتحة التي ينزل فيها اللسان إلى قاع الفم اعر في مقابل هذا استعمل الش    

و العذاب كالعين ،الدال ، الجيم ، الحاء ، التاء فتسكن ذات الشاعر وترتاح بعد المشقة 

و التي كّررها في مواضيع عدة لتوحي باالطمئنان و السكينة ،حيث يمنح لنفسه فرصة 

لم يغفل  الشاعر الحمدانيضر ،كما أن اضي و التفاؤل الحااالسترجاع و التأمل في الم

عن أصوات الصفير كالسين و الزاي و الصاد التي يتصل عنها اللسان باألسنان العليا ، 

وذلك للتعبير عن صرخته و آالمه بسبب إهمال سيف الدولة له ، ويكثر من توظيف 

لك ، أذللت الليل ،معللتي ،ته: الالم إذ نجدها تتكرر كثيرا في القصيدة في عدة ألفاظ 

 . و ذلك من أجل تأكيد الموقف الوجداني المصحوب بالمرارة و المأساة ....

أما الصوت المهيمن في القصيدة فهو صوت الّراء التكريري حيث انتشر في أغلب    

استعمله الشاعر لقيمته الجمالية وذلك بهدف إبراز حيرته الدائمة و مقاومته القصيدة وقد

 .للظروف رغم المآسي و الصعاب التي لقيها في أسره 

و بهذا نجد أن الشاعر اعتمد على هذه األصوات أكثر من غيرها ألنها ساعدته على     

ن كل صوت منها نقل الداللة بطريقة سهلة مع ترسيخ المعنى في الذهن للمتلقي أل

 يحمل داللة 

إذن أن كل هذه البنى اإليقاعية و الصوتية ال تظل خالية من مدلوالت نفسية ال ريب     

فهي متصلة بنفس المبدع ، و محركة لنوازع السامع و مشاعره ، و إن التنوع في 

الصياغة الصوتية يظل داال على طبيعة األسر و الحزن ة القهر الذي يعيشه الشاعر ، 
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فهي تنتقل من صيغة إلى أخرى تلتمس الحرية و الطمأنينة ، فكأنها ال تجدها ، فتتكرر 

 .حينا و تتنوع حينا ، و في هذا كله خدمة للنص 

و لعلنا بدارستنا للمستوى اإليقاعي و الصوتي قد كشفنا عن بعض الجوانب الخفية     

أخرى من خالل  في رائية أبو فراس الحمداني ، و سنحاول أن نكشف عن جوانب

 .   بعض المالمح األسلوبية الداللية و التركيبية المتناثرة في القصيدة 

 ــيبيالمستــــوى الترك:  المبحث الثاني

ي ي إلى تفجير هياكله اللغوية و تقصالتركيبية للخطاب الشعري تفضإن الدراسة    

 ألنهابدراسة الجملة ،معانيه الطريفة الموحية ، وقد اهتممنا في هذا التوجه المنهجي 

في عملية التواصل ، وعلى الرغم من تعدد الدراسات اللسانية الوحدة اللغوية الرئيسية 

المعقمة ،لم تحظ بتعريف شامل ، يضبط أصولها ،و حدودها و مراد ذلك إلى أنها ذات 

. أبعاد صوتية و تركيبية و نفسية و اجتماعية و فلسفية 
1

 

الشعرية قصيدة ،إال بعد تنظيمها ووضع تلك األفكار العائمة في ال تسمى القصيدة و    

صياغة شعرية تركيبية متوقفة على إبداع الشاعر و قدراته المميزة عن طريق 

لترتيب الحاصل بين أبيات القصيدة، الصياغة التركيبية نستطيع الكشف عن التناسق و ا

في نص ما هو الذي يشمل إال أن الشيء الذي يجب ذكره ، هو أن األسلوب المتبع 

. التجربة األدبية بكل أبعادها و خصائصها 
2

 

 : الجملـــــــة   

دراسة الجملة من الباحث أن يقوم بتصنيفها و الكشف عن كيفية بناءها و تقضي     

إظهار الوسائل التي تجمع عناصر هذا البناء و بيان وظيفة كل عنصر من أجزائها 

                                                           
1

 . 145حسن ناظم ، مرجع سابق ، ص . د( 
2

 . 149المرجع نفسه ، ص( 
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التركيبية اللغوية التي تتعلق بكل وظيفة منها ، و بعد ذلك تحديد النمط التركيبي الذي 

. يندرج تحته كل نوع من أنواع الجملة 
1

 

الجملة واحدة : ورد في لسان العرب البن منظور ،مادة جمل ما يلي : الجملة لغة    

أجملت له الحساب إذا : يقال الجمل و الجملة جماعة الشيء بكامله من حساب و غيره 

الجنة و النار أجمل على  رددته إلى الجملة و في الحديث القدر كتاب فيه أسماء أهل

فال يزاد فيهم و ال ينقص ، و أجملت الحساب إذا أجمعت آحاده و كملت أفراده ، أخرهم 

"حصلوا و أجمعوا ، فال يزاد فيهم و ال ينقص  أي
2

 

ر من حيث تردده على ألسنة الدارسين ،وورد في لفظ الجملة واسع االنتشا: اصطالحا 

و الجملة عبارة عن الفعل و  »: البن هشام قوله  األعاريبمغني اللبيب عن علوم 

ضرب " زيد قائمُ  ، و ما كان بمنزلة أحدهما نحو ) فاعله كقام زيٌد و المبتدأ و اخبر 

و كان زيد قائُم ، وظننته قائماً ،ثم بينه إلى أن الجملة غير  و اقائم الزيدان ،" اللص 

" .الكالم كما يتوهم بعض الناس ستشرط كذلك عنصر اإلفادة في الكالم 
3

 

بأن مضمونها ال يصح وصفه ال "تتميز الجملة اإلنشائية :الجملة اإلنشائية ـ 1

" وغير طلبي  طلبيعلماء المعاني اإلنشاء إلى بالصدق و ال بالكذب لذاته و يقسم 
4

 

" وهو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب " : الطلبي  
5
و يشتمل على  

 .....أسلوب األمر ، االستفهام ، التمني ، الترجي ، النداء 

" ما ال يستلزم مطلوبا ليس حاصال وقت الطلب :"  غير الطلبي 
6

ومنه أفعال 

 .....و المدح و الذم ، و القسم التعجب 

                                                           
1
ط ، .، القاهرة ، مصر، دعربية ،دار غريب للطباعة و النشرعبد اللطيف حماسة ، بناء الجملة ال(   

 . 19م ، ص  2113
2
 . 462، مرجع سابق ، ص منظورابن (  
3
 . 167، ص 1969، 2، دار الفكر، مصر، طابن هشام ، مغني اللبيب عن علوم األعاريب(  
4
 . 138ص ت،.ط، د.دار النهضة العربية، بيروت، دعبد العزيز عتيق ، علم المعاني ، ( 
5
،  1988مدخل إلى دراسة الجملة العربية ،دار النهضة العربية ، بيروت ، محمود أحمد نحلة ،( 

  25-24، ص  1ط
6
 . 26، ص  نفسهالمرجع (  
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أن علماء المعاني قد اهتموا باإلنشاء الطلبي أكثر من اهتمامهم باإلنشاء غير  المالحظ

سندرس في هذا المطلب الجملة اإلنشائية الطلبية في رائية أبو فراس وظف ،و الطلبي

 . االستفهام ،النهي ، األمر ، التمني : من أنواعها في القصيدة 

هو طلب معرفة شيء مجهول م أو االستفهام هو طلب الفه" :جملة االستفهام  .1

 : طة أداة و يتطلب مقام االستفهام وجود بواس

 ( الُمَخاِطب) المستفهم  

 ( الُمَخاطَب ) المستفهم منه  

 ( مدخول أداة االستفهام و قد يكون مفردا أو جملة ) المستفهم عنه  

و تعد القرينة اللفظية ألسلوب االستفهام و قد تكون :أداة االستفهام  

 من ، أي ، كم ، كيف ، أين ، أنى هل ، أم ، ما ، : قدرو أدوات االستفهام هي محذوفة فت

...متى ، أيان 
1
خمس مرات  -أراك عصي الّدمع-ظف االستفهام في قصيدة و قد وُ  

 .أما ، هل ، أيُّ ، الهمزة : استعملت فيها أربعة أدوات هي 

 : تركيب استفهامي أداته أما :  11النمط 

 أما للهوى نهيٌّ عليَك وال أمُر ؟ ****الّدمِع ِشيَمتَُك الّصبرُ َعِصيَّ  أَراكَ 

أفاد االستفهام في هذا البيت تعجب الشاعر و تساؤله عن ماهية سلطان الهوى و    

تأثيره على نفس محبوبته، و يعتبرها مثل الصخرة الصماء أمام الهوى بحيث يصعب 

 .   انقيادها له بسهولة

 : امي أداته هل تركيب استفه:  12النمط 

 َوهَْل بِفَتىً  ِمْثلي َعلى َحالِِه نُكُر؟****، وهي عليمة "مْن أنَت ؟ : " تسائلني

 : و قوله أيضا 

 إَذا َما تََجافَى َعنَي األْسُر َوالّضّر؟*****و هْل يتجافى عني الموُت ساعة 

                                                           
1

 . 142ص ت، .ط، د.دار الجيل، بيروت، دتمام حسان ، الخالصة النحوية ، ( 
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ما سبق نفيه في دّل االستفهام في هذين البيتين على تقرير حقائق ثابتة تمثلت في إثبات 

، أما في البيت الثاني فتمثلت في ضرورة اإليمان بالقضاء و القدر و أن البيت األول

 .للموت ساعة ال مفر منها 

 : تركيب استفهامي أداته أيُّ  13النمط 

 أيّهُْم؟ فهُُم ُكثرُ : قالَتْ ! قَتِيلُكِ ****فقلُت ، كما شاءْت ، وشاَء لها الهوى 

ا البيت على تظاهر المحبوبة بعدم معرفة الشاعر بدليل قاطع هو أفاد االستفهام في هذ

 .أن األشخاص الذين يحبونها كثر لذلك تساؤل عن عددهم 

 :تركيب استفهامي أداته الهمزة :  10النمط 

 هَُما أمَراِن، أحالهُما ُمرّ : فقُلتُ  ****"الفراُر أوالردى : " وقاَل أصيحابي

تيار حيث أن أصحابه يخيرونه بين الهروب من ساحة دّل االستفهام هنا على االخ   

 .القتال و بين تلقي الموت 

" النهي هو طلب الكف على وجه االستعالء " :جملة النهي  .2
1
و له  

الجازمة و قد وظفت جملة النهي في رائية أبو فراس في موضعين على  الحرف واحد 

 : نمط واحد 

 ليَعِرُف َمن أنَكْرتِِه البَْدُو َوالَحْضرُ **** فال تنكريني ، يابنةَ  العمِّ ، إنهُ 

 إذا زلِت األقداِم ؛ واستنزَل النضرُ *****وال تنكريني ، إنني غيُر منكرٍ 

أفاد النهي في هذين البيتين لفت انتباه المحبوبة له ، و تميزه ببطوالته و شهرته بين 

 . البدو و الحضر و يعتبره ظلم واقع عليه و هو ال يستحقه 

هو طلب القيام بالفعل ، و قد وظف في القصيدة في موضع واحد فقط :جملة األمر ــ  3

 :في

 فلْم يمِت اإلنساُن ما حيَي الذكرُ *****هَُو الَمْوُت، فاختَْر ما َعال لك ِذْكُره

دّل األمر في هذا البيت على تقديم النصيحة واإلرشاد للمتلقي و إيضاح ما قد يخفى أو 

 .يغيب عن اإلنسان 
                                                           

1
 295 ص، 1999ط، .دار المعرفة الجامعية، قناة السويس، دالراجحي ، التطبيق النحوي ، هعبد( 

 . 
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" التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي ال يرجى حصوله " :جملة التمني  .3
1

 

ليت ، لو ، أن ، أال، و قد وظف أبو فراس جملة التمني في قصيدته في : و أشهر أدواته

 : ثالث مواضع هي 

 !إذا ِمّت َظْمآناً فاَل نََزل القَْطرُ  ****معللتي بالوصِل ، والموُت دونهُ ،

و يتمنى أنه إذا مات ، إذ أن الشاعر يدعوا على العشاق التمني في هذا البيت الدعاء أفاد

هو ظمآنا بسبب العشق أن يموتوا هم أيضا كي يشعروا بنفس اإلحساس الذي يشعر به 

 . هو

 ليَعِرُف َمن أنَكْرتِِه البَْدُو َوالَحْضرُ **** فال تنكريني ، يابنةَ  العمِّ ، إنهُ 

 إذا زلِت األقداِم ؛ واستنزَل النضرُ *****إنني غيُر منكرٍ وال تنكريني ، 

أفاد التمني في هذين البيتين دعوة الشاعر لمحبوبته بأن تظل باقية على ذكراه و أن 

إنكارها له يتنافى مع منزلته في قومه  لهذا يعتبرها تقوم بظلمه و هذا ماال يجب أن 

 .تفعله

 وما كاَن يغلو التبُر ، لو نفَق الصفرُ ****ولْو سدَّ غيري ،ما سددُت  اكتفوا بهِ 

يتمنى الشاعر في هذا البيت لو يدرك بعض أهله مكانته ، و بأنها لن تظهر إال إذا سد 

 . مكانه شخص أخر ، حينئذ تظهر مكانة الذهب من مكانة النحاس 

اعترض الشيء دون الشيء : " جاء في لسان العرب : الجملة االعتراضية  .0

" تكلفه : واعترض الشيء  أي حال دونه ،
2

 

 

                                                           
1
ط، .دار الجيل، بيروت، دالسيد أحمد الهاشمي ، جواهر البالغة في المعاني و البيان و البديع ، (  

 .  68ص ت، .د
2
 .111ابن منظور ، مرجع سابق ، ص (  
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و من محاسن الكالم أيضا و : " أما ابن المعتز فيعرف الجملة االعتراضية في قوله 

" الشعر اعتراض كالم لم يتمم معناه ثم يعود إليه فيتممه في بيت واحد 
1
و قد وردت  

 : في القصيدة في أربعة مواضيع و هي 

 وإياَي ، لوال حبِك ، الماُء والخمرُ ****    َوَحاَرْبُت قَْومي في هََواِك، وإنّهُمْ 

جملة لوال حبك جملة اعتراضية أفادت التعبير عن امتناع أهله من أن يكونوا الماء و 

 .الخمر له بسبب حبه لها 

 أيّهُْم؟ فهُُم ُكثرُ : قالَتْ ! قَتِيلُكِ ****فقلُت ، كما شاءْت ، وشاَء لها الهوى 

اعتراضية فصلت بين الفعل قلت و بين  -الهوىكما شاءت و شاء لها -هذه الجملة 

و هو ال يملك القول ، حيث أكد الشاعر على أن قوله كان وفق هوى محبوبته و هو 

 . باليد حيلة 

 بْل أنت اِل الدهرُ ! معاَذ للاِ : "فقلتُ ****!لقد أزرى بَك الدهُر بعدنا: "فقالتْ 

نفي تهمة غدر و خداع الشاعر بل أنت ال الدهر اعتراضية أكدت  -معاذ للا -جملة 

 . المنسوبة للّدهر ، و إثباتها لمن قام بها و هي محبوبته

 : و أخيرا قوله 

 أَما َوللا، َما نَالَني ُخْسرُ : فَقُْلتُ ****"بعَت السالمة َ بالردى : " لييقولونَ 

و  ما نالني خسر اعتراضية أفادت التأكيد على سالمة قرار الشاعر -أما و للا -جملة 

رجاحته في عدم تفضيله للهروب من ساحة القتال أو الموت آلن كال األمرين عنده 

 سواء 

هي تركيب إسنادي يمكن وصف مضمونه بالصدق أو الكذب :الخبرية الجملةـ 2
2
 

و هي تقابل الجملة اإلنشائية التي ال يصح وصف مضمونها ال بالصدق و ال 

بالكذب
3

 .المثبتة ، المنفية والمؤكدة : و تنقسم إلى ثالثة أقسام   

                                                           
1
 . 59ص ، 1982، 3دار الميسرة، بيروت، طابن المعتز ، كتاب البديع ، عبد للا (  
2
، ص 1982ط، .، د1اإلسكندرية، ج ،،دار شباب الجامعةالجملة الفعلية كامل الخويستي ، زين(  

16. 
3
 .19المرجع نفسه ، ص(  
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يقصد بالجملة الخبرية المثبتة تلك الجملة المعراة من أدوات النفي  :المثبتةالجملة  :أوال

من أن تتقدمها أداة فيما عدا جملتي و التوكيد ألنه ال تكاد تخلو جملة من اللغة العربية 

فصاحيةلجمل االاإلثباتو األمر بالصيغة و بعض ا
1

و سنقسم الجملة المثبتة إلى اسمية و 

 .فعلية 

هي تركيب إسنادي صدره فعل تام يسند إلى فاعل أـو نائب  :الجملة الفعلية  .1

" فاعل إسنادا حقيقيا أو مجازيا 
2

 

هي الجملة الفعلية التي تضمنت عملية إسناد واحدة ،  :الجملة الفعلية البسيطة  

و قد ( الفعل و الفاعل أو نائب الفاعل) وقد تكون من المتممات مكتفية بركني اإلسناد 

.تكون موسعة حيث يضاف إلى ركني اإلسناد عنصر أو أكثر 
3
و قد وظفت الجملة  

 :الفعلية البسيطة في رائية أبو فراس مرات عديدة منها قوله 

 أما للهوى نهيٌّ عليَك وال أمُر ؟ ****أَراَكَعِصيَّ الّدمِع ِشيَمتَُك الّصبرُ 

 : و قوله 

 إذا هَي أْذَكْتهَا الّصبَابَة ُ والفِْكرُ ******حيتَكاُد تُِضيُء النّاُر بيَن َجَوانِ 

 : و قوله أيضا 

 أحسَن ، مْن بعِض الوفاِء لِك ، العذرُ  و*****ناحفظُت وضيعِت المودة  بين

 ألْذناً بهَا، َعْن ُكّل َواِشيَةٍ ، َوقرُ  ****تَُروُغ إلى الَواِشيَن فّي، وإّن لي

 : أيضا قوله 

 أرى أنَّ داراً ، لسِت من أهلها ، قفرُ  ****بدوُت ، وأهلي حاضروَن ، ألنني

 اَي ، لوال حبِك ، الماُء والخمرُ وإي****    َوَحاَرْبُت قَْومي في هََواِك، وإنّهُمْ 

 : و قوله 

 تنادي طال ـ، بالواِد ، أعجزهُ الحضرُ ******تجفَُّل حيناً ، ثم تدنو كأنما

 : أيضا قوله 

                                                           
1
 .11المرجع نفسه ، ص(  
2
 .13-12المرجع نفسه ، ص(  
3
 . 31، ص  1989ط، .نجاة الكوفي بنية األفعال ،دار الثقافة ، مصر ،د(  
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 عليَّ ثياٌب ، من دمائهُم حمرُ ***** يمنوَن أْن خلوا ثيابي ، وإنما

من خالل ما مضى نالحظ اختالف توظيف الشاعر لألفعال من ماضية و مضارعة 

، ضيعِت ، وفيت : مرة فاألفعال  29حيث توارت األفعال في القصيدة  ماضية ...متُّ

ربطت الزمن بالجو النفسي الذي يتالءم مع حالته النفسية حيث انسجمت مع طبيعة 

الشاعر ، أما األفعال المضارعة فقد الموضوع الذي صور الحزن و األسى الذي عاشه 

..... تروغ ،تسائلني ،أظمأ ، تجفل: ناسبت غرض الفخر و االعتزاز بالنفس فاألفعال 

تصور الحدث تصويرا دقيقا و كأنه أمامنا ، حيث جاءت كل األفعال المضارعة في 

 . القصيدة و هي تحمل دالالت الصبر و القوة و الفروسية 

هي الجملة الفعلية التي تتضمن عمليات اسنادية عديدة : الجملة الفعلية المركبة  

في مستوى سياق النحوي المفيد لعملية اإلخبار
1

دت في الجملة الشرطية وذلك سجو قد 

 : لقوله

و تلَك القنا ، والبيُض والضمُر ***** فإْن ِعْشُت فَالطّْعُن الذي يَْعِرفُونَه

 الشقرُ 

 َوإْن طَالَِت األيّاُم، َواْنفََسَح العمرُ ****فاإلْنَساُن ال بُّد َميّتٌ إْن ُمّت و

جاءت الجمل الفعلية المركبة هنا مكونة من جملة الشرط و جملة جواب الشرط أي أنها 

 .صيغت في أكثر من جملتين 

وهي تركيب إسنادي يتكون " هي الجملة المصدرة باسم ، : الجملة االسمية ـ 2

تند إليه الكلمة ، أو أكثر تعرف نحويا بالخبر الذي يتم به الفائدة من مبتدأ تس

". فيحسن السكوت 
2

و قد تدخل عليها أو تضاف إليها وحدات نحوية، فتقيد معناها 

التي تدخل عليها لتقييد ( كان و أخواتها ) أو زمنها، و من أهمها األفعال الناسخة

ن الزمن فإذا أريد إدخال معنى الزمن الزمن فيها ، ذلك أن الجملة االسمية خالية م

." أدخلت عليها كان أو إحدى أخواتها ألداء تلك المهمة 
3

 

                                                           
1

 .24، صمرجع سابقعبد اللطيف حماسة ،( 
2
 . 158، ص نفسهالمرجع (  
3
 . 24ص مرجع سابق،  محمد أحمد نخلة ،(  
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 :و نأخذ عدة أمثلة من القصيدة إليضاح ما ورد أعاله 

 !ولكنَّ مثلي ال يذاُع لهُ سرُّ *****  بلى أنا مشتاٌق وعندَي لوعة ٌ

 : و قوله 

 ألحرفها ، من كفِّ كاتبها بشرُ ***** و ما هذِه األياُم إال صحائفٌ 

 : أيضا قوله 

 طلعُت عليها بالردى ، أنا والفجرُ ****ّب َداٍر، لْم تََخْفني، َمنِيَعة ٍَويا ر

 هزيماً وردتني البراقُع والخمرُ **** و حّيٍ رددُت الخيَل حتى ملكتهُ 

 وال وعرُ  فلْم يلقها جهُم اللقاِء ،*****َوَساِحبَة ِ األْذياِل نَحوي، لَقِيتُهَا

 : أيضا قوله 

 َوَحسبَُك من أمَريِن َخيُرهما األْسرُ *****َولَِكنّني أْمِضي لَِما ال يَِعيبُني

 إَذا َما تََجافَى َعنَي األْسُر َوالّضّر؟*****و هْل يتجافى عني الموُت ساعة 

و اختيار الشاعر للجمل  مرة ، 27فراس نحو  واترت الجمل االسمية في رائية أبيت

 .االسمية دليل على جودة أسلوبه و إتقانه التعبير فقد أفادت الثبوت و االستقرار 

و هي الجمل التي احتوت على أدوات نفي ، ويمكن أن نحكم  :الجملة المنفية : ثانيا 

على القصيدة أنها وثيقة ،ذلك آلن الجمل المثبتة سيطرت على النص سيطرة لم تكد 

 : للنفي محاال إال قليال ، وقد ورد النفي في الجمل اآلتية تترك 

 َوال الَجيَش َما لْم تأتِه قَبلَي النُّْذرُ ****َوال أُْصبُِح الَحيَّ الَخلُوَف بَِغاَرة ٍ

 :و قوله 

 و ال باَت يثنيني عن الكرِم الفقر*****و ال راَح يطغيني بأثوابِه الغنى

 : أيضا قوله 

 !وال فرسي مهٌر ، وال ربهُ غمُر ****ٍل، لدى الوغى أسرُت وما صحبي بعز

 : و أخيرا قوله 

طَ ِعْنَدنَا  لَنَا الّصدُر، ُدوَن العالَميَن، أو القَبرُ *****َونَْحُن أُنَاٌس، ال تََوسُّ
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قد زاوج جمل فعلية و جمل اسمية ما يدل على أن الشاعر  منتتألف أبيات القصيدة 

أو قطعة موسيقية لذيذة و  بديعية،بينهما في بناء منسجم يجعل من القصيدة لوحة فنية 

الخاصة،إذ يريد الشاعر إيصال رسالته من دون أن يرهق لعل في هذا التنوع دالالته 

 . ذهن المتلقي أو يثقل عليه 

بأن أبو فراس استطاع بألفاظه و جمله باختالف أنواعها و التي : و بذلك يمكن القول 

وظفها في التعبير عن حالته النفسية أن يحرر المفردات من طبيعتها المجردة ، و يجعل 

منها ألفاظا موحية ، وغدت تراكيبه مرآة أللفاظه التي تولدت فيها األخيلة و المشاهد 

 .  سى و األلم  الكامن في نفس الشاعر لتعبر عن الحزن و األ

 :المستوى الداللي والمعجمي: المبحث الثالث

 المستوى الداللي : أوال

ضاء الجملة وما يطرأ عليها من جدول، فإن المستوى فإذا كان المستوى التركيبي يعني ب

المقصودة الداللي يدرس المعجم الذي استخدمه ذلك التركيب من أجل الكشف عن أبعاده 

فالشاعر يستعين بالصور الفنية ليشحن خطاباته الشعرية بطاقة أسلوبية وجمالية تؤثر في 

إلى عالم تلك الخطابات المليئة باألسرار، وما  ذافرئ، فيجعله يلجأ إلى سبل عدة للنالقا

هي األسلوبية إال أحد هذه المناهج والسبل التي يستعين بها الكاتب لتكون األساس في 

 .البحث رحلة

إن أساس بحثنا عن البنية الداللية في رائية أبو فراس يكمن في قدرة الصور الفنية في 

بناء عالم التخيل ومدى ارتباط هذا العالم بالمشاعر واألحاسيس المكتنزة في نفس 

 .الشاعر

I تعد الصورة من أهم مقومات الشعر بها تأخذ القصيدة :ورة الشعرية ـلصـــ ا

وتتأكد للشاعر براعته، والصورة مصطلح عام يتضمن التشبيه واالستعارة شاعريتها 

والكناية والمجاز، وكل ما من شأنه أن يرسم في ذهن المتلقي لوحة يقرأها بذوقه، وذلك 

 .أن الصورة عدول عن صورة الحياة الواقعية
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لذي الحق المتكلم ا شبهمثل كلم تكليما، فهو من فعلفي اللغة مصدر الفعل :التشبيهــ 1

به به، في صفة أو صفات بأداة تشبيه، لغرض يقصده المتكلم، وأركان المشبه بالمش

 : التشبيه أربعة

 األمر الذي يراد إلحاقه بغيره:المـشبــــــــه  

 به وهو األمر الذي يلحق به المش:به  ـــبـــــــهالمــش 

 طرفي التشبيه : ويسميان

 وى قبه به أشالطرفين، ويكون في المشترك بين هو الوصف الم:وجه الشبه

 . منه في المشبه، وقد يذكر وجه الشبه في الكالم وقد يحذف

به به، به بالمشمشهي اللفظ الذي يدل على التشبيه، ويربط ال :أداة التشبيهـــ 

تذكر األداة وقد تحذفوقد
1
 :رز صور التشبيه في رائية أبو فراسبومن أ 

، وبناءه يتطلب صنعة كبيرة تشبيه ذكرت فيه األداةوهو : "التشبيه المرسلأ ــ 

خاصة، ولعله بذلك شاع في الكالم أكثر من بقية أنواع التشبيه خاصة، وأنه  ةوتقني

" بين داللةبهبأجود الصور في أوضح مظهر، مشأحسن إطار لو
2

 :في قوله 

 ر ــعلى شرف ظمياء حللها الذع****كأني أنادي دون ميثاء ظبية

 رضتنادي طال بالواد أعجزه الحُ  ****  اــكأنه،ثم ترنو اـــتجفل حين

شبه الشاعر هنا حاله الذعر التي أصيب بها نتيجة تنكر الحبيبة له بالظبية التي تنادي 

 .من أعلى الوادي خوفا وقلقا على ولدها العاجز عن الركض كعجزه هو في أسره

وهو تشبيه ال يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة  :التشبيه الضمنيــ  ب

من صور التشبيه، السابقة المعروفة، بل يلمح للمشبه والمشبه به، ويفهمان من 

معنى، ويكون التشبيه به دائما برهانا على إمكان ما أسند إلى المشبه، كقوله
3

 : 

 ر وفي الليلة الظلماء يفتقد البد****  سيذكرني قومي إذا أجد جدهم

                                                           
1

 .248، مرجع سابق، صمحمد التونجي( 
2

  249،صنفسهالمرجع ( 
3
 251، صنفسهالمرجع (  
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فالشاعر هنا يشبه نفسه بالبدر الذي ال تعرف قيمته إال في الليالي الحالكات، أي أن قوم 

 :الشاعر ال يعرفون مكانته إال في الحروب والمشقات، كذلك قوله

 وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر****   ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به

في هذا البيت فنجد الشاعر يشبه مكانته ومكانة غيره بمكانة الذهب والنحاس عند  أما

التشبيه فقد وردا تلميحا  فان نالحظ حذف أداة التشبيه أما طرالناس، وفي كال البيتي

 . تعرفنا إليهما من سياق الكالم

 :الكنايةــ 2

 ما يتكلم به اإلنسان ويريد به غيره:لغة الكنايةــ 

لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له، مع جواز إرادة المعنى  :اصطالحاالكناية ــ     

األصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته 
1
. 

هي أن يعبر عن المعنى القبيح باللفظ الحسن، وعن الفاحش : "وفي تعبير أخرــ   

كناية عن الحدث"كانا يأكالن الطعام: "بالظاهر كقوله تعالى
2

 

الكناية ملمحا من مالمح اإلشارة، إذ يتكئ عليها  المبدع للتعبير عما يريد بشكل وتعتبر 

وردت حيث ال في البناء الشعري، وبخاصة إذ غير مباشر ولهذا يكون لها دورها الفع

ينبغي لها، وهو األمر الذي تلمسه في رائية أبو فراس، إذ طفحت على سطحها الكناية، 

 : في المتلقي، ومنها رةص، مؤثة، خادمة للنفوردت مرات كثير

 هزيما وردتني البراقع والخمر **** رددت الخيل حتى ملكته  يوح

 فلم يلقها جهم اللقاء وال وعر****  وساحبة األذيال نحـوي لقيتــها 

 وراحت، ولم يكشف ال ثوابها ستر **** وهبت لها ما حازه الجيش كله 

قومه من بنات تلك القبائل وحرصه عليهن يفاخر بحمايته لبنات  الشاعرهنا نالحظ أن 

كراما إفي خضم المعارك، حتى أنه كان يصفح عن تلك القبائل، و يتراجع عن حربها 

 .لهن، وقد جسد أبو فراس هذه الصورة في األبيات الثالثة السابقة في معرض الكناية

                                                           
1
  279ص ، مرجع سابق،محمد التونجي( 
2
م، 1،2114مرعي بن يوسف الحنبلي، القول البديع في علم البديع، دار كنوز اشبيليا، الرياض، ط( 

 . 179ص
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تخليهم بسبب كما استخدم أبو فراس كذلك الكناية مصورا الندم الذي سيعيشه قومه 

يخسرون الكثير، وهذا تعبير عن فخره  فسو ه، وهو في األسر، إذ أنهم بفقدعنه

 : بمكانته  العالية في قوله

 وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر****  و لو سد غيري ما سددت اكتفوا به

كذلك استخدم الكناية للتعبير عن مكانته ومكانة قومه، وعدم رضاهم بالحلول الوسيطة، 

الصدر ويعني به المواجهة وعدم الخوف في الحروب، وإما القبر ويقصد به  فإما

 : الموت، وذلك في قوله

 لنا الصدر دون العالمين أو القبر ***** ونحن أناس ال توســط عندنــــا 

 .ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر**** تهون علينا في المعالي نفوسنــا 

تطرق إلى مفهوم االستعارة العديد من النقاد العرب،فيعربها أبو : االستعارةــ 3

نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره ": هالل العسكري في قوله

إما أن يكون شرح المعنى وفضل اإلبانة عنه أو تأكيد والمبالغة لغرض وذلك الغرض

معرض الذي يبرز فيه، وهذه األوصاف فيه أو اإلشارة إليه بالقليل من اللفظ أو يحسن ال

..."موجودة في االستعارة المصيبة 
1

 

والتشبيه : "ا لالستعارة كقولهي فينطلق من التشبيه ويجعله أساسأما عبد القاهر الجرجان

ها كاألصل في االستعارة، وهي شبهيه بالفرع له، صورة مقتضبة من صورة إال أنها 

 ..." هنا أمورا اقتضت أن تقع البداية باالستعارة 

في الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف  اإلستعارة: "كما يقول كذلك

تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير 

"ذلك األصل، وينقله إليه نقال غير الزم، فيكون هناك كالعارية
2
فهنا ينطلق من الجانب  

 .الداللي لإلستعارة

إن اإلستعارة تشبيه، بليغ حذف أحد طرفيه أو مجاز لغوي عالقته : " ومجمل القول

المعنى الحقيقي رادالمشابهة مع قرينة مانعة من إي
3
 : وتقوم على ثالثة أركان" 

 

                                                           
1

 .295ص مرجع سابق،أبو هالل العسكري، (
2

 .31،31ص، 2111، 1دار الكتب العلمية، بيروت، طالجرجاني، أسرار البالغة في علم البيان، ( 
3
 37ص،1985ط، .النهضة العربية، بيروت، ددار ، علم البيانعبد العزيز عتيق، (  
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 اطرفالمشبه أو المستعار له                        .1

 االستعارةالمستعار منه                المشبه به أو  .2

 :  وتنقسم االستعارة إلى قسمين

ه به، وحذف المشبه، أي ما بالمشوهي ما يصرح فيها بلفظ : استعارة  تصريحيه/ 1

 .هباستعير فيها لفظ المشبه به للمش

وهي ما ذكر المشبه وحذف فيها المشبه به ورمز له بشئ من  :استعارة مكنية/ 2

 .ال عليهلوازمه دلي

فراس الحمداني إال أن سمة التشخيص من  ير استخدام االستعارة في رائيه أبوقد كث    

هي تلك التي : "أبرز السمات الظاهرة في القصيدة، ويقصد باالستعارة التشخيصية 

ةديشياء المادية والمفاهيم التجريتقوم على أساس خلع الصفات اإلنسانية على األ
1
ومن  

 :رائيةالاإلستعارة في هذه  أمثلة

 أما للهوى نهى عليك وال أمر***** أراك عصي الدمع شيمتك الصبر

استعارة مكنية حيث شبه الشاعر الدمع بشئ قوي ومتماسك "  عصي الدمع"فقوله    

في وجه الشدائد، أما قوله أما للهوى نهى عليك وال أمر فهي كذلك استعارة مكنية حيث 

كون له على من يحب أمر وطاعة، وهنا نالحظ شبه الهوى بشخص يحب أن ي

 .االستعارة التشخيصية للهوى

 وأذللت دمعا من خالئقه الكبر** **أضواني بسطت يد الهوى  إذا الليل

رة مكنية صور فيها الليل بالمرض أو الشئ الذي افقوله إذا الليل أضواني استع     

يد الهوى كذلك استعارة مكنية  وقوله بسطت، ....إلنسان مثل التعب أو األرق يضعف ا

صور فيها الشاعر الهوى بشخص له يد تبسط من كثرة التعب وهذا تشخيص ثاني 

للهوى، أما قوله أذللت دمعا من خالئقه الكبر فهي كذلك استعارة مكنية صور فيها 

 .الدمع بشخص الكبر، أي أنه شبه الدمع بشخص متكبر أذله الهوى

 إذ هي أدكتها الصبابة والفكر*****  تكاد تضيء النار بين جوانحي

                                                           
1
 42ص السابق،المرجع (  
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هنا نالحظ وجود استعارة تصريحية حيث،شبه عواطفه ومكبوتاته بالنار التي من 

الممكن أن تضئ وتشتعل وقد حذف المشتبه وهو العواطف وصرح بالمشبه به وهو 

 .النار

 وأحسن من بعض الوفاء لك الغدر**** حفظت وضيعت المودة بيننا 

 .شئ مادي هو يحفظه وهي ضيعتهبية شبه فيها المودة استعارة مكن وهنا

 وإياي لوال حبك الماء والخمر **** وحاربت قومي في هواك وأنهم 

كذلك نالحظ وجود استعارة مكنية شبه فيها الشاعر حبه وعشقه بشيء تقوم ألجله 

 الحروب 

 فقد يهدم اإليمان ما شيد الفكر**** فإن يكن ما قال الوشاة ولم يكن 

في هذا البيت أيضا استعارة مكنية حيث صور اإليمان بشخص يقوم بهدم ماشيد شخص 

 .وهنا تشخص لإليمان والكفرآخر الذي صوره الشاعر في صورة الكفر

 :وقوله

 فقلت معاذ للا بل أنت ال الدهر **** فقلت لقد  أزرى بك الذهر بعدنا 

 .هر بشخص قام بإزدرائهده فيها الشاعر اله أيضا استعارة مكنية تشخيصية شبهذ

 :كذلك قوله

 إذا ما عدها البين عذبها الهجر **** وتهزل بين الهزل والجد مهجة 

 و أن يدي بما علقت به صفر**** فأيقنت أن ال عز بعدي لعاشق  

 إذا البين أنساني ألح بي الهجر****وقلـــبت أمــري ال أرى راحة 

ففي البيت األول استعارة مكنية شبه فيها المهجة بشئ، يهلك، واستعارة مكنية    

تشخيصية صور فيها الشاعر البين والهجر كأنهما يقومان بتعذيب روحه، أما البيت 

الثاني فقوله أن يدي بما علقت به صفر فهي استعارة مكنية شبه فيها النفع العائد عليه 

لثالث فكذلك نالحظ وجود استعارة مكنية جعل فيها من جراء عشقه صفر، أما البيت ا

البيت أما في  راألمر وكأنه شيء يقلب وكذلك الراحة وكأنها شيء يرى هذا في صد

فنالحظ وجود استعارة مكنية تشخيصية صور فيها الكاتب الزمن بشخص حكيم  زجعال

 .له سلطان يصدر األحكام و يأمره بالنسيان
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 ال بالواد أعجزه الحضر طتنادي **** و كــأنــها ثم تدن تجفـــل حينـــــا،

 و أسغب حتى يشبع الذئب والنسر **** فأظمأ حتى ترتوي البيض والقنا 

 وال الجيش ما لم نأته قبلي النذر **** وال أصبح الحي الخلوف بغارة  

 طلعت عليها بالردى أنا والفجر **** و يـــارب دار لـم تخفني منيعة  

( ولد الظبية)األول استعارة مكنية تشخيصية شبه فيها الشاعر الطال في البيت     

بشخص ينادي عليه، أما البيت الثاني فنالحظ كذلك وجود استعارة مكنية تشخيصية 

صور فيها السهام والرماح بشخص يشرب حتى يرتوي، أما عجز هذا البيت فيحوي 

عام الشهي الذي رغم جوعه ث األعداء بالطجثاستعارة مكنية صور فيها الشاعر كذلك 

لتقتات به، أم بالنسبة للبيت الثالث فنالحظ وجود استعارة  لحيوانات المفترسةيتركه ل

مكنية في عجزه حيث شبه الشاعر، النذر بأشخاص يسيقونه في اإلتيان بالفرائس في 

الحرب، أما في البيت األخير استعارة مكنية تشخيصية شبه فيها الدار بشيء ليس منه 

ن موف، وقد طلع هو عليها بالموت ومعه الفجر وكأن الفجر إنسان وهنا يكخ

 .التشخيص

 ال باَت يثنيني عن الكرِم الفقرو***ىبـِه الغني بأثواو ال راَح يطغي

 فليَس لهُ برٌّ يقيِه، وال بحرُ **** و لكْن إذا حمَّ القضاُء على أمرىء 

 هَُما أمَراِن، أحالهُما ُمرّ : فقُلتُ ***الفراُر أوالردى : " اَل أصيحابيوق

بشخص يقوم كل  والفقر ىن مكنيتان شبه فيهما الشاعر الغنفي البيت األول استعارتا   

 :أما في البيت الثاني فنالحظ كذلك وجود استعارتان مكنيتان، منهم بما وكل إليه

شبه فيها الشاعر القضاء بشخص ضرب له موعد فجاء فيه وهذا دليل على  :األولى

 الوفاء 

شبه فيها الشاعر البر والبحر بشخصين عاجزين عن حماية من حم عليه  :الثانية

 .القضاء وهنا استعارة مكنية تشخيصية
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و أو استعارة مكنية شبه فيها الشاعر الفرار والموت بالشيء الحل الثالثأما في البيت    

 .المر المذاق الذي يخوض فيه كل خائضة دون هوادة 

 أَما َوللا، َما نَالَني ُخْسرُ : فَقُْلتُ ****  يقولون لي بعت السالمة بالردى 

 ؟إَذا َما تََجافَى َعنَي األْسُر َوالّضر*****و هْل يتجافى عني الموُت ساعة 

مة بالسلعة التي تباع والموت في البيت األول استعارة مكنية شبه فيها الشاعر السال   

بالعملة التي لها ثمن، أما البيت الثاني استعارة كذلك مكنية شبه فيه الموت بشيء يباع 

 .والمذلة هي الثمن الذي سيدفع مقابل الموت

فراس في رائيته،  يلتشخيص كان سمة غالبة على صور أبوأخيرا نستخلص بأن ا     

إذ ساهم في تقريب وتوضيح ما هو معنوي من الصورة، وفي نقل تجربة الشاعر 

ه االستعارية، ضفاء مالمح القسوة على شخصياتإالعاطفية والنفسية، إذ عمد إلى 

في عليها مالمح الحزن والكآبة وذلك انعكاس لتجربته في األسر ضوأحيانا كان إلى ي

 .ومرارتها

 :م الشعريالمعج: ثانيا

ساسية في النص، به تأخذ ال نص بال معجم، فالمعجم هو أحد المكونات البنيوية األ      

يفتها، وبه تحدد هوية المرسل، وينكشف مستواه الثقافي ظالرسالة شكلها، وتؤدي و

 .واالجتماعي، ولذا تنتج لنا دراسة المعجم فهما أكثر وأعمق للنص الذي يشكله

تعبر عن نفسه، وتؤثر في ة ان ينتج رسالاختيار معجمه جدير إن المرسل الذي يحسن

مخاطبه، ذلك أنه يضفي على كلماته مسحة من ذاته، فينقلها من وسطها القاموسي 

الجامد إلى وسط حيوي،أي أنه يمنح لها إلى جانب داللتها المعجمية، دالالت أخرى، 

 .اصة إذا كانت شعرامما يجعل الرسالة أكثر غنى، وأبعد أفقا، وأشد عمقا، وبخ
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هو المعنى األولي للكلمة أو المعنى الذي تدل عليه الكلمة المرتبة "المعنى المعجمي 

"ضمن قوائم المفردات في النظام المتبع
1

 

 الناحية الجامدة من اللغة أو الناحية السكونية،"ثل المعنى المعجمي من جهة أخرى ويم

وهذا المعنى يكون عاما أو مطلقا إلى أن يدخل التوظيف، كان يتناولها فنان مبدع 

فيضفي عليها من أسلوبه م يجعلها ذات ظالل ومعان جديدة، أو أن تدخل حقال من 

"اها معنى آخر أيضالحقول العلمية أو التقنية فيصبح ب
2

 

ه معجما شعريا فراس يالحظ بأنه تمكن من أن يكون لنفس يو الدارس لرائية أب

 : تتدرج تحته عدة مجاالت، وهي كاآلتي

 ،(فوهة الوادي)، الماء، الحي، ميثاء(المطر)قطر النار، ال األلفاظ الدالة على الطبيعة  

 بر، بحر، البدر

 الذئب،النسر،الخيل،(أوالد الظبية)طال ،الظبية،رالمه األلفاظ الدالة على الحيوان 

 الفرس 

 النيل، األيام، الدهر، الفجر، ساعة، الزمان  األلفاظ الدالة على الزمن 

 الصبر، اإليمان، الكفر، القضاء  األلفاظ الدالة على الدين 

 صحائف، كتابة األلفاظ الدالة على الكتابة 

 الدمع، مشتاق، لوعة، أضواني، وفيت  األلفاظ المستمدة من ذات الشاعر 

 الثوب، البراقع، الخمر  اللباساأللفاظ الدالة على 

 الوغي،الردى، الغارة السيف، البيض القنا  األلفاظ الدالة على الحرب 

 :معجم األلفاظ الدالة على الطبيعةـــ  1      

كما هو مبين في الجدول السابق نحو عشر مرات، األلفاظ الدالة على الطبيعة تتواتر

وهي مفردات نجدها ...( ماء،بحر، البدر )وذلك بمختلف مظاهرها من عناصر الطبيعة 

في التراث الشعري، خاصة الماء فهذه اللفظة طالما احتفى بها الشعراء منذ العصر 

 :الجاهلي، ما يجعلها نحو ذلك في رائيه أبو فراس قوله

                                                           
 2نصرت عبد الرحمان، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي، مكتبة األقصى،عمان ،ط( 1

 .98،ص 1892
 . 07المرجع السابق ، ص  (2
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 .والخمر الماءوإياي لوال حبك  **** في هواك وأنهموحاربت قومي 

 : كذلك قوله

 القطرإذا مت ظمانا فال نزل **** معللتي بالوصل والموت دونه 

 :وقوله

 .أعجزه الحضر بالوادتنادي طال **** تجفل حينا، ثم ترنو كأنها 

بمظاهره المختلفة، في " الماء"في  ةوظف الشاعر أحد عناصر الطبيعة والمتمثل

سياق التعبير عن أساه وأسفه وكذا معاناته نتيجة الذل الذي لقيه في أسره مقابل 

 .و أصدقائه له( سيف الدولة)تجاهل ابن عمه 

به نفسه شإلبراز مكانته، فهو يفتخر بنفسه وي" البدر"ة فظكذلك استخدم الشاعر ل

حق من ال في و يكاتب ابن عمه الذي تهاون بالبدر الذي يفتقد في الليلة الظلماء، فه

 :يستطيع االستغناء عنه، وذلك في قوله

 البدروفي الليلة الظلماء يفتقد **** سيذكرني قومي إذا جد جدهم 

 :أما قوله

 بحريقيه وال برفليس له **** ولكن إذا حم القضاء على امرئ 

البحر للداللة على مدى استفزاز الروم له مشيرا إلى / الشاعر لفظة البر استخدم

 .قضية القضاء والقدر التي ال يستطيع أي إنسان الهروب منها

ومما سبق نالحظ أن الشاعر وظف األلفاظ الخاصة بالطبيعة بمختلف مظاهرها ليس 

أشواقه ألحبابه من لمجرد الوصف، بل للتعبير عن نفسيته المتألمة المرتبطة بحنينه و

جهة، ومن جهة أخرى استطاع أن يربط الظواهر الطبيعية ومشاهدها المختلفة 

بالظروف التي يعيشها، من أوجاع وأالم، وهذا ما كان شائع وجوده في القاموس 

 .العربي منذ العصر الجاهلي

 :األلفاظ الدالة على الحيوانــ 2      

مرات، والمالحظ أن الحيوانات  17نحو  رائيةالي لة على الحيوان فتواترت األلفاظ الدا

التي وظفها الشاعر في قصيدته قد وظفت منذ العصر الجاهلي لدى الشعراء في 
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تعابيرهم عن رحلتهم وما يصادفونه من حيوانات سواء كانت وحشية أم أليفة، ومن 

 :  أمثلة ذلك

 جللها الذعرُ  ظمياءَ على شرٍف *****َظْبيَة ًَكأني أُنَادي ُدوَن َمْيثَاَء 

 ـ، بالواِد ، أعجزهُ الحضرُ  طالتنادي *****تجفَُّل حيناً ، ثم تدنو كأنما

ارتبطت صورة الظباء في الشعر الجاهلي بالمرأة أو المحبوبة، وقد صورها الشعراء 

في  الشعرملمسها، أما الحسن في عيونها والرقة في : الجاهليون في أحسن الصور

ه يصور لنا الظبية بأنها رقيقة الجفون لكن الذعر أخذ منها كل المثال السابق فنجد

 .الصفات الجميلة

 :وقوله

 النّسرُ وَ  الّذئبُ َوأْسَغُب حتى يَشبََع **** فَأَظمأُ حتى تَْرتَوي البِيُض َوالقَنَا

هما لتي الذئب والنسر وهما قد أشفيا غليظذا البيت أن الشاعر قد وظف لفنالحظ في ه

في ميدان الحرب، وهو ما كان يسير عليه الشعراء الجاهليون حيث  الضحايامن جثث 

 .ة الذئاب بحركة جيادهم في الحروبأنهم كانو يشبهون حرك

 : وقوله كذلك

 هزيماً وردتني البراقُع والخمرُ **** حتى ملكتهُ  الخيلَ و حّيٍ رددُت 

 : وكذلك

 ، وال ربهُ غمرُ  فرسيمهرٌ وال ****أسرُت وما صحبي بعزٍل، لدى الوغى 

 : وقوله

 .المهرفتأرن أحيانا كما يأرن**** وقور وريعان الصبيا يستفزها 

ففي البيت األول يصف الشاعر خيول الوغي في صالبتها و طولها وقوتها التي ال 

يستطيع أحد ردها سوى النساء، أما في البيت الثاني فالشاعر يصف خيله بالمهر 

في حين أن البيت الثالث احتوى على صورة المرح  الصغير عند تخلي صاحبها عنها،

عندما "الذي يغر به شبابه، وهذه كلها صفات كثيرا ما ظهرت في الشعر الجاهلي وذلك 
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يشبه الشعراء أفراسهم بالعقبان يجعلونهم تفتك بفرائسها، ولكنهم يقتلونها أو يخيبونها 

."هليللشاعر الجا ةوهي صورة أثير: إذا ما صيروا أفراسهم قطا
1

 

 :معجم األلفاظ الدالة على الزمنـــ  3

مرات، وقد كانت نظرة الشاعر الجاهلي  5المفردات الدالة على الزمن نحو  تتواتر

لألحبة، فقد كان يعتبره الشاعر منذ القدم  هى الزمن نظرة بطش بالبشر، وتفريقإل

فراس لمعجم ألفاظ الزمن من تلك المعاني  يمصدر سوء وغدر، ولم يخل توظيف أب

 :التي عبرت عن مأساته و أالمه بسبب أسره ومن أمثلة ذلك

 ألحرفها ، من كفِّ كاتبها بشرُ ***** إال صحائفٌ األياُم و ما هذِه 

 :وقوله

 الدهرُ بْل أنت اِل ! معاَذ للاِ : "فقلتُ **** !بعدنا الدهرُ لقد أزرى بَك : " فقالتْ 

 :وقوله

 لها الذنب ال تجزي به ولي العذر**** وحكمها  الزمانإلى حكم  فعدت

 : كذلك قوله

 وأذللت دمعا من خالئقه الكبرى**** أضواني بسطت يد الهوى  الليلإذا 

 : وقوله

 إَذا َما تََجافَى َعنَي األْسُر َوالّضّر؟****ساعةو هْل يتجافى عني الموُت 

 : كذلك قوله

 الفجرُ طلعُت عليها بالردى ، أنا و****ني، َمنِيَعة ٍَويا ُرّب َداٍر، لْم تََخفْ 

في المثال األول بدالالت حزن الشاعر وأساه إزاء مختلف " األيام" ارتبطت كلمة 

في المثال الثاني و " الدهر"المتأزمات النفسية التي عاشها في أسره بالروم،أما كلمة 

في صورة إنسان الذي يعود  في المثال الثالث فنجد أن الشاعر قد شخصهما" الزمان"

له الحق في غدر الحبيب واألثار التي يلحقها بها الزمان، لكنه، يبدو متجلدا كاتما ما به 

من ألم وأسى، أما في المثال الرابع فنجه ربط الموت أو الساعة بالضر و األسر 

ر ويتساءل هل بإمكان الموت أو الحزن اإلبتعاد عنه ولو ساعة شرطان يبتعد عنه الض
                                                           

 86نصرت عبد الرحمان، مرجع سابق ،ص (1
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وتنتهي ساعات أسره، أما في المثال األخير فالشاعر يفتخر بمكانته ويعتبر نفسه الفجر 

لم تخرج عن  كل هذه الدالالت التي وظفها الحمدانيالذي يطلع على الدار المظلمة، و

 .رؤية الشاعر القديم لها

 : معجم األلفاظ المستمدة من ذات الشاعرـــ  0    

ه وعن األسى عبارة عن األلفاظ التي ابتكرها الشاعر ليعبر عن حزن وهي

فراس من خاللها أن يحسن تمثيل مشاعره األليمة  واأللم وقد استطاع أبي

 ليجعلها قريبة من 

أذهاننا، فقد تميزت ألفاظه لما احتوتها من قوة أحاسيس فياضة، عالوة على 

بالحزن واألسى واأللم الذي لقيه  الكامن في الشاعر تجاه األهل واألحبة الشوق

 :له، ومن أمثلة ذلك ( سيف الدولة)في أسره وتجاهل ابن عمه 

 أما للهوى نهيٌّ عليَك وال أمُر ؟ ****الّصبرُ ِشيَمتَُك  الّدمعِ أَراَكَعِصيَّ 

 !ولكنَّ مثلي ال يذاُع لهُ سرُّ *****  لوعةوعندَي  مشتاقٌ بلى أنا 

 من خالئقه الكبر أذللتدمعاو**** يد الهوى  بسطت وانيأضإذا الليل  

شاعر في هذه األبيات يصف شوقه ودموعه ولوعته إزاء المحبوب من خالل عدة لفا

لكنه مقابل ذلك ... ( الدمع، مشتاق، لوعة، أضواني، الصبر)ألفاظ تصور تلك المشاعر

 "الصبر"يصف صبره وتجلده أمام الهوى من خالل لفظه 

 : كذلك قوله

 بْل أنت اِل الدهُر،! معاَذ للاِ : "فقلتُ **** !بَك الدهُر بعدنا أزرىلقد : " فقالتْ 

 إلى القلِب؛ لكنَّ الهوى للبلى جسرُ **** ، لَْوالِك، َمسلَكٌ لألحَزانِ َوما كاَن 

 ِصْفرُ بِِه  َعلِْقتُ ِمّما  يَِديَوأنُّ **** فأيقنُت أْن ال عزَّ ، بعدي ، لعاشٍق 

 ألَّح بَي الهَْجرُ  أْنَسانيإذا البَيُن *****راحةأرى ليوقلبُت أمري ال 

من خالل ما سبق يتبين لنا انصباغ أكثر ألفاظها بطابع الحزن واألسى فمثلت بصدق 

عن التكلف والتعقيد والغموض،  عرتجربة الشاعر األليمة، مما يوضح ويؤكد بعد الشا

ى صفاء لغته و بعدها عن لهذا يعتبر تلميذ لشعراء السهولة  والطبع فقد حرص عل

 .الغموض
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 :معجم األلفاظ الدالة على الحربـــ 5   

ويتمثل في تلك األلفاظ التي تنبعث منها قوة وشدة خصوصا حين توظيفها في سياقات 

أساليب قوية وفخمة  الشاعر مرات، استخدم فيها 17نحو  وية وقد تواترت في الرائيةلغ

 :ومثال ذلك قوله، تذكرنا بأساليب الشعراء الجاهلين

 معودة ٍ أْن ال يخلَّ بها النصرُ *****  لكلِّ كتيبة ٍ لجرارٌ وإني 

 كثيٌر إلى نزالها النظُر الشزرُ **** بكلِّ مخوفة لنزالٌ  و إني

 َوأْسَغُب حتى يَشبََع الّذئُب َوالنّسرُ **** القَنَاوَ  البِيضُ فَأَظمأُ حتى تَْرتَوي 

 َوال الَجيَش َما لْم تأتِه قَبلَي النُّْذرُ ****بَِغاَرة ٍَوال أُْصبُِح الَحيَّ الَخلُوَف 

 : كذلك قوله

 وال فرسي مهر وال ربه غمر **** أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغي 

 فيِهُم ُحطَّم الّصدرُ  ُرمحٍ َوأعقاُب ****  ، فيهُم ، اندقَّ نصلهُ  سيفيو قائم 

الحروب والمواجهات، ومدى  في األمثلة السابقة نالحظ أن الشاعر يفتخر بنفسه في

قوته في مواجهة الخصم وهزمه بسهولة وقدرته في التحكم بزمام الحرب من خالل 

وإن دل على شيء إنما يدل على ( الرمح/ السيف/ البيض/ القنا)استخدامه ألدواتها 

حسن بالء الفارس األسير في خوض المعارك وسرعة اإلطاحة بالعدو، وقد استخدم 

لة موحية بالشدة والبطش نستوحي منها نبذة الشاعر الجاهلي في ألفاظا قوية جز

 .مواجهة الخصم في الحروب والمعارك

يحمل في ثناياه بذور حياته وذلك من خالل انفتاح دالالته،  الشك إذن أننا أمام نص

وسعة أفقها، نظرا للمعاجم الشعرية الموظفة فيه، والتي كانت متناسقة، تصب كلها في 

تيار واحد يعكس التجربة الصادقة للشاعر، الذي استطاع أن يؤثر في القارئ ويجعل 

 .ائبشخصيته مثاال للقوة والشجاعة ومواجهة المحن والمص
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و هي في ختام هذه الدراسة نصل إلى جملة من النتائج على مستوى الدراسة التطبيقية      

 : على النحو التالي 

جاء المستوى اإليقاعي متالئما بل وثيق الصلة بالمستوى الصوتي الرتباطه مع  .1

  عن مشاعر و أحاسيس مكتنزة في نفسالعناصر األخرى داخل حدود النص، فهو يعبر 

قد حافظ على  أبو فراسعن طريق التناغم الحاصل ما بين األصوات ، فنجد أن  الشاعر

التي تظهر شاخصة للمتلقي  دليل على مقدرته الشعرية النمط التقليدي للقصيدة العربية و هذا

 . و تراكيبه  في صوره

و الخارجي جعلته يستفيد من جميع أالصوتي سواء الداخلي عناية الشاعر باإليقاع  .2

 .رائه فسعى إلى توظيف الكلمات التي تحدث وقعا في نفس المتلقي ثمقومات 

طاقات إيحائية إضافية إلى طاقات اللغة لجأ الشاعر إلى التكرار في رائيته فأكسبها   .3

الشعرية ،فالشاعر لم يكتف بتكرار األلفاظ المترادفة على المعنى ،بل كان يسعى إلحداث 

 السجع ، المقابلة : مثل  إيقاع و نغم موسيقي رائع من خالل وسائل بالغية مختلفة و متنوعة

 .و غيرهم...الطباق 

وجود هذه و  ت فيها جمل خبرية و إنشائية ،أما بالنسبة للدراسة التركيبية ورد  .4

  . الجمل في قصيدة ما راجع إلى أن الشاعر أراد تثبيت أفكاره في ذهن المتلقي 

شكلت األساليب الخبرية عناصر أساسية أقام عليها الشاعر بناء قصيدته ،معتمدا في  .5

ة مع النهي و ذلك على النفي و اإلثبات ، في حين ارتبطت األساليب اإلنشائية المقترن

  .االستفهام بموضوع الفخر على وجه التحديد

القول إن عاطفته  يمكننانستطيع أن نكشف من رائية أبي فراس روحه الرومانسية و  .6

من خالل  هذه األخيرةروح و قد انعكست أسره و ذاتيته هي التي خلقت لديه هذه الفي مرحلة 

اهرة التي ميزت الرائية فمن ظته هي الالصورة الفنية ، إذ جاءت ظاهرة التشخيص في قصيد

 . خاللها جسد الطبيعة و مظاهرها فأنطقها و خاطبها لتشاركه أحزانه 

عندما يثور وجدان الشاعر و يحلق بخياله يتعامل مع األشياء المختلفة من المجردات  .7

 أبدعفقد ث الحياة في الالحياة بالتشخيص و و الحسيات و كأنه ال فرق بينها ، فيعمد إلى 

 في انتقاء العبارات و توظيفها في صور مجازية  الشاعر
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أما في ما يخص مستوى الصورة الشعرية فلم يقتصر األمر على االستعارة  .8

التشخيصية ،إذا أن الرائية جاءت زاخرة بصور بيانية أخرى خاصة التشبيه و الكناية التي 

 . نالحظ أنها كانت حاضرة في القصيدة 

المعجمية للشاعر في رائيته بين ألفاظ تراثية و ألفاظ مستمدة من ذات تنوعت المادة  .9

  .الشاعر و غيرها من األلفاظ الداللية التي أضفت على األبيات رونقا و جماال و تماسكا قويا

في األخير ال ندعي في جهدنا هذا الكمال، فالكمال هلل وحده،  و يبقى األدب جبال شامخا      

 . لقه ، فقد تبلغ أعطافه لكنها تعجز أن تعتلي قمتهتحاول الدراسات تس
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 :حياته  (1

ه جدال و واسعا بين نقاده و دارسيه ، ال في عصر" فراس الحمداني  يأب"أثارت شخصية   

 . لفارس الشاعر ، و الشاعر األميرفهو الشاعر الفارس ، و ا فحسب  و إنما في عصور تاليه

الحارث بن أبي سعيد بن حمدان بن حمدون بن الحارث ، بن لقمان بن راشد بن المثنى : اسمه    

بن رافع بن الحارث بن عطيف بن محربة بن حارثة بن مالك بن عبيد بن عدي بن أسامة بن مالك 

 .بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب الحمداني العدوي التغليبي
1
  

وهي كنية غلبت عليه حتى ال يكاد يعرف إال بها ، و كنيته من األسد فقد  و كنيته أبو فراس ،    

 قيل أسد فّراسقيل الفراس هو األسد ، وقد كنوا بها من كانوا يتوسمون فيه الشجاعة و البطولة  و

." أي كثير االفتراس 
2
  

ه وقد أغفلت كتب األدب و التاريخ مكان مولده بالتحديد ، 023سنة  الحمداني ولد أبو فراس

قبل أن  الحمدانيينواليا عليها ، و كانت عاصمة  أبوهولد بالموصل إذ كان  أنهفذهبت بعضها إلى 

إلى المنطق أن تكون نه ولد بمنيج و األقرب أيقيموا ملكم في حلب ، وذهب بعضها اآلخر إلى 

ل ، حيث كان يعيش أبوه فراس بالموص ووالدة أب
3
  . 

، لما رأى تسرب الضعف إلى جسم الدولة العباسية في الروايات أن حمدان جد الشاعرو تذكر     

على أن الموت لم يمهله فقضى نحبه قبل تحقيق على بعض مقاطعتها، أيامه ،حدثته نفسه باالستيالء

ناصر الدولة "  البنهى الموصل و يورثها والد سيف الدولة يستولي عل" عبد هللا" أمنيته فإذا بابنه 

، فما كان من سعيد والد أبي فراس إال أن سعى مع الراضي باهلل ألجل توليه الموصل ، و " الحسن 

أراد دخولها لم يتردد ابن أخيه ناصر الدولة من قتله ، وعندما استولى سيف الدولة على لكنه عندما 

ه اليتيم بالرعاية و العطف ، ولم يمكن ألبي فراس من العمر مقاليد الدولة الحمدانية ، أحاط ابن عم

عمه آنذاك إال ثالث سنوات ، األمر الذي أنسى الشاعر شبح الجريمة ، وجعله يصفح عن ابن 

" فراس في بعض أشعاره  يله و فضله عليه فأمر لم ينكره أبه القاتل ، أما عن رعاية ابن عم
4
   

، هل هي عربية أم رومية ففي  أصلهاأما والدته فأشعار أبي فراس تشعرنا بالحيرة تجاه     

 : األصفر ، فيقول من بني  أخوالهديوانه يتحدث عن 
                                                           

1
 . 033، ص 8811،  ط.د،  81ج ،السيد حسن األمين ، أعيان الشيعة ، دار التعارف ، بيروت ( 

2
 .6181ص ( فرس ) منظور ، مرجع سابق ، مادة ابن  ( 

3
 . 038السيد حسن األمين ، المرجع السابق ، ص (  
4
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و أخوالي بلصفر و هي غلب ***** و أعمامي ربيعة و هي صيد 
1

 

حيد لذلك فقد منحته و قد تركت والدته في حياته أثرا بالغا كانسان و شاعر ،فقد كان ابنها الو   

الذي حرم منه ،  األبوةكل حنانها و عطفها ،و حاولت أن تعوضه عن فقد والده ، وعن حنان 

و من خالل . فاحتضنته و حاولت بكل وسيلة أن تربيه ، و تؤبد به و تثقفه ليشب أميرا فارسا كأبيه 

برعايتها له ، وصبرها على  رالشاعديوانه نستطيع أن نتبين مكانتها بالنسبة له ، فكثيرا ما تغنى 

 : تربيته و حزناه لفراقه ، يقول 

 مضى بك لم يكن منه نصير ؟ *****أيا أماه كم هم طويل 

 أتتك نها األجل القصير ؟ ****أيا أماه كم بشرى بقربي                         

متأثرا بصفات والدته ، حيث كانت تتصف بالتقوى ، و الصالح و البر، و  الحمدانينشأ  و قد     

 : الصيام ، يقول 

مصابرة و قد حمي الهجير ****ليبكيك كل يوم صمت فيه 
2

 

مرافقا لسيف الدولة و هو ابن الثالثة عشرة ربيعا و ذلك في بناء دولته التي  الشاعرو قد كان     

كان لها شأنا عظيما آنذاك ، وهنا تبدأ أهم مراحل حياة أبي فراس ،فقد ازدادت صلته بسيف الدولة 

قرب الناس إليه ،كما اصطحبه األخير منذ صباه في غزواته حتى يكتسب المهارات أحتى صار 

مهر القادة ،إذ لم يكد يبلغ سن أالعلمية ، وهكذا تعلم أبو فراس طرق الحرب و أساليبها على أيادي 

في دفاعه عن  االشباب حتى خاض معظم الحروب رفقة ابن عمه سيف الدولة فأبلى بذلك بالء حسن

خشيد إلى جانب القبائل التي يثيرها الخليفة و الحمدانية التي كانت أطماع الروم و اإلاإلمارة 

. البويهيون من أجل تفويض حكم الحمدانيين 
3
فاستطاعت الدولة الحمدانية بهذا الصنيع إعادة  

على حدودها ، وتصدع كيان الروم بفضل ما أوتيت به من نشاط  اإلسالميةالسيادة إلى الدولة 

.فاق التصور حربي 
4
  

و كان لألدب مكانته الكبيرة في حياة أبي فراس ، ولقد كان يتردد على حلب بين فترة و أخرى     

،فيتصل باألدباء و الشعراء في بالط سيف الدولة ، وقد شارك في مجاالت الحياة الفكرية و 

 . في منيج  إقامتهالسياسية و األدبية ، في حلب على الرغم من 

                                                           
 . 68ديوان أبو فراس الحمداني ، مرجع سابق ، ص(  1
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ن أبو فراس فارسا ال يشق له غبار ، خاض المعارك بشجاعة و بسالة ،إال أن الحظ قد لقد كا    

آالم األسر و خانه في إحدى المرات فوقع أسيرا في أيدي الروم و بقي عدة سنوات أسيرا يكابد 

ويالته و قد انعكست تلك المعاناة على شعرة فأنشأ رومياته التي تعتبر أروع ما قيل من الشعر 

.  العربي
1
  

فراس أثرا بالغا و جرحا عميقا و انعكست هذه اآلثارعلى  يلقد تركت مرحلة األسر في حياة أب   

عي يفرضا أصيال من أغراض رومياته، كرد فعل طبشعره بشكل الفت ، فظهر فن الشكوى 

هجره لميادين بسبب للظروف العصبية التي عايشها، وقد كان من أشد األمور تأثيرا على نفسيته 

الحرب والقتال، بعد أن كان فارسها وسيدها، فإذا به يرقد كاألسد الجريح منطويا على آالمه، 

 : وجروحه بعد أن تحولت الفروسية إلى ذكريات يتحسر عليها، يقول

 لدي وال للمتعفين جناب**** تمر الليالي ليس للنفع مــــــوضوع               

 وال ضربت لي بالعراء قبات*** سابح وال شد لي سرج على ظهر 

وال لمعت لي في الحروب جواب*** وال بـــرقت لــــــــي في اللقاء قــــواطع      
2

 

بتاريخ العرب وشعرهم وأدابهم، عدا عن أما ثقافته فكانت ثقافة عربية الجذور تعكس إلمامه    

العلمية واألدبية، فالقرن الرابع الهجري  ثقافته الدينية الواسعة فقد وجد في عصر الكمال من الناحية

الحضارة والتطور والرقي، لعل من أهم ذلك حركة التدوين،  منها الذي وجد فيه اتسم بعدة سمات

نقلت فيه عدة علوم ومعارف وفنون عن تيسر تدوينه في اللغة واألدب والشريعة، كما  إذ دون ما

لتي بلغت في هذا العصر ذروته، بتنوع أعظم غيرها من األمم، وكان األدب في مقدمة الفنون ا

ارة العربية تقدمهم رعيل جميل في القرنيين السابقين، حيث أدخلوا على الشعر معاني ضشعراء الح

.جديدة، وما غيروا موازينه و أوضاعه
3

 

يصف دور مجالس سيف الدولة وكذا أثرها في " طه حسين"ونجد من ناحية أخرى الدكتور     

وكانت مجالس الدولة في أوقات السلم كمجلس أمثاله من "تطور الحركة الثقافة، وذلك في قوله 

مدارس بتثقف فيها الجاهل، ويتهذب فيها ذو الطبع الغليظ، وتشتد فيها : األمراء وأصحاب السلطان

كل واحد من الذين يشتركون فيها ويختلفون إليها بأن يعظم حظه من الثقافة، ويزداد علمه عناية 

ولعل سيف الدولة نفسه كان  لباقةو سعة وعمقا، ويزداد طبعه رقة، وتهذيبا، ويزداد لسانه مرونة 

                                                           
1
 . 83-81المرجع السابق ، ص (  

 .61ديوان أبو فراس الحمداني، مرجع سابق، ص(  2
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نت ثقافته فادة مما يلي فيها من العلم ويدار فيها من حيث فكاناس انتفاعا، بهذه المدرسة، واستأشد ال

."تزداد وعلمه ينمو من يوم إلى يوم
1
  

من هنا يتجلى لنا ذلك الدور الفعال الذي كانت تقوم به مجالس سيف الدولة وأثرها في خدمة    

الحركة الثقافية والعلمية واألدبية فكانت فعال نهضة شملت العلوم واألدب فأتت كلها في هذا 

 .العصر

سيف الدولة في حلب، التي كانت قد بلغت أوجها وغدت  بحضور مجالس الشاعركما خطى     

مناقشات و و كان يدور فيها من شعر وأدب ا م كز الحضارية تقدما فتفتح ذهنه علىمن أكثر المرا

مجاالت في مختلف الفنون والفنون والعلوم فقد ضم سيف الدولة إلى بالطه جل العلماء واألدباء 

.تقي بأئمة عصره في كل فنوالشعراء مما أتاح ألبي فراس أن يل
2
  

نقش ضمن قائمة أن ي سمهإلوبقدر ما كان أبو فراس فارسا، كان أيضا شاعر كلمة مما أتاح    

المجيدين بفضل ما أوتي به من ثقافة واسعة ألمت بالتراث العربي من أخبار و تاريخ  الشعراء

ض صورهم التي راقته فحول وغير علب هتضمينوأسباب وكذا بثقافة عصره، وقد تأثر بالقدامى في 

وعدل، إلى جانب ثقافته اإلسالمية، حيث ضمن الكثير من األلفاظ القرآن الكريم وتعابيره وصوره، 

. وعالوة على بصره الدقيق باللغة وأسرارها و تركيبها
3

    

 :والنقد القديم الحمداني أبو فراســ 2   

من الدراسة واإلهتمام مايليق بمكانته إن المتتبع لكتب النقد القديمة، يجد أن أبا فراس لم ينل     

الشعرية، فكل ما قيل عن أبي فراس في القديم ال يتجاوز ترجمته لحياته، ومن الذين أعجبوا بشعره 

لصاحب وكان ا:ميته إذ يقوليتعالبي في ثوبالغته الصاحب بن عباد وقد سجل هذا اإلعجاب ال

"بدئ الشعر بملك وختم بملك، يعني امرئ القيس وأبا فراس:"يقول
4

 

أن   ويلفتنا في قول الصاحب ذلك الحكم المطلق الذي يعبر من خالله عن شاعرية أبي فراس    

من جاء بعده ال يدانيه في شاعريته وقد انتقد أحمد بدوي قول الصاحب هذا، إذا جاء بعد أبي فراس 

                                                           
ط، .المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، د محمد شحادة عليان، المديح في بالط سيف الدولة الحمداني، دار( 1
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 01م،ص8883، 8محمد رضا مروة، أبو فراس الحمداني، الشاعر األمير، دار الكتب العلمية، بيروت،ط( 3
 832،ص8810، 8، ط8الثعالبي، يتيمة الدهر، دار الكتب العلمية، بيروت، ج( 4



أبو فراس حياته و موقف النقاد منه:                                              الملحق   
 

 

72 

أبو العالء، ولكنه يجد له العذر في هذا الحكم المطلق إد أنه لم يعش ليدرك نهج الشريف الرضي، و

.الشريف، أما أبو العالء المعري فكان لم يبلغ بعد مبلغ أبي فراس
1

 

البي فقد خص أبا فراس بجزء كبير في يتميته، وقد بدا إعجابه بأبي فراس واضحا، إذ ثعأما ال

وبراعة، دبا وفضال، وكرما ونبال، وجدا وبالغة كان فريد دهره، وشمس عصره، أ":يقول

وفروسية، وشجاعة، وشعره مشهور سائر بين الحسن والجودة والسهولة والجزالة والعذوبة و 

الفخامة والحالوة والمتانة، ومعه رواء الطيع، وسمة الظرف وعزة الملك، ولم تجتمع هذه الخالل 

".اس يعد أشهر منه عند أهل الصنعة ونقده الكالمقبله إال في شعر عبد هللا بن المعتز، وأبو فر
2

 

والواقع أن قول الثعالبي هذا يعكس تقديره ألبي فراس، إذ يفضله على ابن المعتز، ويعتبره    

 .أشعر منه

قد أطلت عنا :ويفرد الثعالبي حديثا خاصا عن روميات أبي فراس، يقول مختتما حديثه عنها    

اسبها ، وعذوبة نمن محاسن  شعر أبي فراس، وما محاسن شيء كله حسن، وذلك لت االختيار

الصواب ولعمري  ةصاب شاكلأوال سيما الروميات التي رمى بها هدف اإلحسان، و مشاعرها

ش أنست، أو خوطبت به الخرس نطقت، أو وكما قرأته لبعض البلغاء، لو سمعته الوح...إنها

".استدعيت به الطير نزلت
3
  

 ي فراس إذ يرى أن الثعالبي قد عنيجاء في اليتيمة، فيما يخص أبويعلق أحمد بدوي على ما     

اته، وال بتحليل نفسيته وال بتحديد يفي كتابه بعرض نماذج كثيرة من شعره إال أنه لم يعن كثيرا بح

.الحوادث وال بإعطاء القارئ صورة صحيحة كاملة للشاعر
4

 

م يزيدوا شياء ذا أهمية على ما قاله، فابن خلكان نقل عنه، إال أنه ومن جاء بعد الثعالبي، ل   

.حاول أن يبرز األحداث المهمة في حياة الشاعر مثل تاريخ أسره ومقتله، وغير ذلك
5
  

وال نجد عند األدباء والنقاد القدامى، غير ما ذكرنا سوى ذكر بعض األشعار القديمة ألبي    

فراس كما هو شأن العسكري في ديوان المعاني، واألبشيهي في المستطرف، وياقوت في معجمه، 

.وابن العربي في شرح المضمون به على غير أهله، وغيرهم
6

 

                                                           
 818ص 8880، 2حمدان، مكتبة أنجلو، مصر، طبدوي أحمد، شاعر بني ( 1
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 :يثوالنقد الحدالحمداني أبو فراس ــ 3     

ي فراس وقد كان جورجي زيدان أب أما في عصرنا الحاضر، فقد تنوعت أراء النقاد في شعر    

وابن  الثعالبينه اعتمد فيما كتبه عن أبي فراس على كتابي ك، لهمن أوائل من تناولوا حياته وشعر

.خلكان، ولم يضف إليهما شيئا جديدا
1

 

أدباء العرب في األعصر )ومن الذين تناولوا شعر أبو فراس بطرس البستاني في كتابه   

الرفيعة مع الشعراء المبدعين، ولكن األدباء يستوي على الدرجة الشاعر إذ يرى أن ( العباسية

المتقدمين لم يلتفتوا إليه كل االلتفات ألسباب منها أن معاصرته للمتبني أخفت صورته، كما أخفت 

 .فراس أظهر منهم بسبب مكانته في دولته غيره من الشعراء، لكنه يرى أن أبا صوت

بأبي فراس وشعره، إال أنه يرى عمق العاطفة لديه قد جعل خياله  إعجابهوعلى الرغم من     

وغلب على شعره العاطفة، ألنه لم يتكلفه تكلفا وإنما جرى به طبعه ": ضيقا محدودا، يقول

 ."االت التأثر محاربا كان أو أسيراالصحيح وهو في أشد ح

واستالمه إلى العاطفة المطلقة جعل في خياله ضيقا،فلم يفسح له المجال التصوير، و التزيين،   

ال كما تجسدها المخيلة وتوسعها، وكان فقد كان يصف حالته في األسر كما يحسها، ويشعر بها، 

لتلوينها وتعظيمها فعل المتنبي، فصوره يصف الحروب، ويذكر الوقائع دون أن يلجأ إلى الخيال 

.الخيالية قصيرة الخطى، قريبة المدى، و لكنها لطيفة محببة
2

 

أما زكي مبارك في موازنته، فقد أعجب بأبي فراس، إعجابا شديدا، ورأى أن شعره أشد      

لمتنبي، ال تذكروا آالم ا ":وأكثر عاطفة من شعر المتنبي، والمعري، وابن زيدون، يقول، تأثيرا

بجانب طفال يتوجع من جراحه جد ابن زيدون، كل أولئك أحمالهم خفاف ووال أشجان المعري، وال 

.المهويشكو آ
3

 

وقد أوزن زكي مبارك بين أبي فراس والبارودي، وحتى البارودي نفسه قد تمثل لتجربة أبي 

 .فراس في األسر وعارضه في الكثير من أشعاره

كتابه شاعر بني حمدان حيث تحدث عن حياته وشعره وأراء النقاد نه أحمد بدوي في عوتحدث    

وبعد فهذه حياة أمير، ولد في أسرة طامحة، ألب يرنو إلى اإلمارة : عنهفيه،  ويقول مختتما حديثه 

وعطف  والملك، استقبل الحياة عند طفولته يتيما، ولكنه استعرض عن اليتيم رعاية أمير أخيه

                                                           
 00-02، ص8813 ط،.د ،2ج ،تاريخ آداب اللغة العربية، دار مكتبة الحياة، بيروت ، زيدان جورجي ( 1
 .038، ص8838دط، أدباء العرب في العصر العباسية، دار الجيل، بيروت، ،البستانيبطرس ( 2
 .031-038ص 8801 ،2مبارك زكي، الموازنة بين الشعراء، دار الفكر، مصر، ط( 3
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عليه األمراء، وخرج قائدا شجاعا، خاض غمار شتى المعارك، وصادفه عليه، ونشأ خير ما ينشأ 

و ضل مدة طويلة بعيدا عن أهله وبالده، ولم يكد يخرج من األسر  سوء التوفيق في إحداها، فأسر

.حتى تحرك فيه طموح ورثه، وكان سبب مصرعه
1

 

المتنبي، إذ يقول بعد أن أما درويش الجندي فيرى أن أبا فراس ال يرتقي بشعره إلى مستوى    

 :يتحدث عن دور المتنبي و ابي فراس في تسجيل وقائع حروب سيف الدولة في قصائدهما

على أنه إذا كان أبو فراس في خبرته بالحرب وفي شجاعته وبطولته قد يفوق المتنبي، فإنه ال 

ن كانا قد شهدا يقاس به في شعره بوجه عام وفي قصائده الحماسية بوجه خاص، فكال الشاعرين وإ

ه وفي نفس غيره فيها وذاقا لذتها وآالمها، ثم وصفها، ووصف ما تركت في نفس شتركاواالمواقع 

 األذهانإلى وصف المتنبي قوة، وفتوة ونشاطا يقربا صور هذه الحرب  من األثر، إال أنك تجد في

رقة العواطف، س رقة الحس، وريخ، على حين يظهر في شعر أبي فرابها من حقائق التا ويدنو

هذه الحياة العنيفة التي كان يحياها هؤالء العرب من المسلمين في  يالءموهو ال يخلو من فتور ال 

.ذلك الوقت
2
  

: ويعود ليؤكد على هذه الحقيقة بشكل غير مباشر مشيرا إلى التفاوت بين الشاعرين إذ يقول   

بينهما، يعدان من مصادر التاريخ وجملة القول إن هذين الشاعرين معا بوجه خاص على تفاوت "

السياسي التي تلقي كثير من الضوء على سيف الدولة وتنميط اللثام عن كثير من جوانبه 

."ونواحيه
3
  

ومن الذين تحدثوا عن أبي فراس من جهة نقدية، خليل شرف الدين في موسوعته الميسرة، إذ    

 الرومانسيةلب والموضوع، إال أن روح يرى أنه الرغم من كالسيكية شعر أبي فراس من حيث القا

 .واالنتماء والتنكر للقيم السائدة، والهذيان بقيم جديدةقد تمثلت في شعره فهو يعيش حالة من التفرد، 

ويقارن خليل بشرف الدين بين رومانسية أبي فراس والرومانسية الحديثة، فيرى أن    

لبراءة، هر واطم بالغنيهباألرض، وتلق أصحابها تعالرومانسية بمفهومها الحديث من خالل 

سوى أبي فراس جديد يعكسون روحه ويعشون  الرومانسيونهؤالء  ورثائهم للشباب الضائع ما

تجربته، والفرق بينه وبينهم أن رومانسيته جاءت عفو فتوته وشبابه المأساوي، في عصر لم 

: نسية أبي فراس قائالعن روما حديثهيعرف الرومانسية كفلسفة أو منصب، ويسهب الناقد في 

                                                           
 . 088ص أحمد أحمد بدوي، مرجع سابق،( 1
  .816 ص،8888، 8الجندي درويش، الشعر في ظل سيف الدولة، مكتبة أنجلو، مصر، ط( 2
 .818،صنفسهالمرجع ( 3
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في الشعر العربي القديم الحت لنا من خالل روح أبي  نطقية مبكرةاتراءت لنا بوضوح روموهكذا 

 و هي هررعونة إلى عالم البكارة الطعن عالم الدنس وال فراس الهائمة و التواقة إلى العيش بعيدا

رنا بانسجامه مع أشياء الطبيعة الطبيعة، ويعكسه شاعنطقيين المحدثين، عالم تمثيله الروما شيمة

للطبيعة،بل رموزا حية تشكل في الوعيه جزءا  امادي االحلوة البريئة، والتي لم تعد في نظره، امتداد

"هاما من كيانه ووجدانه
1

 

شاعر مجيد بال منازع مبدع بل إنه شاعر العاطفة سواء في  أبا فراسومهما يكن من أمر فإن    

وسموها،  أسرياته، فرومياته تقوم على صدق العاطفة ورقتها وعذوبتهاشعره الحماسي أو في 

الشاعر أشجانه ومشاعره كما تقوم على طبيعتها  ةيجعلها تؤثر فينا وتحملنا على مشاطر اوهذا م

وبعدها عن التكلف بحيث نشعر ونحن نقرأها أن ذات الشاعر ذابت وسالت صافية، أضف إلى ذلك 

 .كيب وجمال اإليقاع الموسيقيسهولة اللفظ ومتانة التر

 

                                                           
 . 16، ص8818، ط.درة، دار الهالل، بيروت،سالموسوعة األدبية الميخليل شرف الدين، ( 1
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تناولت هذه الدراسة رائية أبي فراس الحمداني على ضوء المنهج االسلوبي الذي يسعى     

إلى استكشاف القيم اللغوية و الجمالية للنص األدبي وتنهض هذه الدراسة بمعالجة بعض 

مفهومها ق بهذا المنهج فتناول الفصل األول األسلوبية من حيث تتعل المستويات المهمة التي

أن  اهاتها والذي تبين لنا من خالل هذا الفصلاتج عند الغرب ثم عند العرب وقوفا عند أهم

باإلضافة إلى انتقالها ، االسلوبية تركز بشكل كثيف و مباشر على عملية اإلبالغ و االفهام

ثير في المتلقي وذلك من خالل ميل الكاتب إلى أن يجعل االساسي و الجوهري إلى التأ

،ومن جهة أخرى تظل  كالمه مبنيا بطريقة يلفت فيها انتباه المتلقي لما يريده هذا من جهة

االسلوبية علما ناشئا يصبو إلى التطور ،وذلك من خالل احتكاكها بالعلوم و المناهج 

 وغيرها..األخرى كالبنيوية و التأويلية ..

 مات المفتاحية:الكل

األسلوبية البنيوية ،األسلوبية االحصائية ،الموسيقى الخارجية ،البحر الشعري ،المعجم 

 الشعري .
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 00----------------------------------ــ األصوات المجهورة 1   

 03------------------------------ــ األصوات المهموسة 2         

 11--------------------------:المستوى التركيبي: المبحث الثاني

 11-----------------------------------------------------الجملة

I30-----------------------------------------ــ الجملة االنشائية 
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II 31-----------------------------------------ــ الجملة الخبرية 

 22----------------:المستوى الداللي و المعجمي: المبحث الثالث

 22-----------------------------------: ــ المستوى الدالليأوال 

I 32---------------------------------------ــ الصورة الشعرية 

 36----------------------------------------------ـ التشبيه 1   

 30----------------------------------------------ــ الكناية 2   

 30-------------------------------------------ــ االستعارة 3   

 25------------------------------------:ــ المعجم الشعري ثانيا

 30-----------------------ــ معجم األلفاظ الدالة على الطبيعة 6  

 33----------------------ــ معجم األلفاظ الدالة على الحيوان 0  

 16------------------------ــ معجم األلفظ الدالة على الزمن 0  

  10----------------ــ معجم األلفاظ المستمدة من ذات الشاعر 3  

 10----------------------ــ معجم األلفاظ الدالة على الحرب 3  

 32-------------------------------------------------الخاتمة

 52-36-----------أبو فراس حياته و موقف النقاد منه :الملحق 

 10-----------------------------------------------حياتهــ  1

 16-------------------------------أبو فراس و النقد القديمــ  0

 10-----------------------------أبو فراس و النقد الحديثــ  6

 55-----------------------------------------------الملخص

 82-79----------------------------قائمة المصادر و المراجع

  84 ----------------------------------فهرس المحتويات     
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