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 مقدمة
 

 
 أ

على امتداد عصوره في حاجة دائمة إلى مزيد من القراءات القديم دب يبقى األ

كان لها  ما افي على جوهر النص مالمحة والنثرية، فتزيل عنه الغبار وتضلنصوصه الشعري

هم الموضوعات التي التي تعد من أ  "الموازنة"راسات نجد ح لوالها، ومن بين هذه الدن تتضأ

بها نميز الجيد من الرديء،  ها من االهتمام والبحث، كما تعتبر وسيلة نقديةنالت حظ

وذلك باختيار نصيين شعريين لمعرفة ما تنطوي عليه  ،ينوازن بين شاعر ينا أن نفارتأ

 وفنية. يةبالغن من جوانب سايدتصالق

أي "بي نواس في قصيدتي: سوما بـ: الموازنة بين المتنبي وأكان موضوع الدراسة مو و 

شكالية البحث طرح اإل اقتضى، وقد سلوبيةدراسة أ "كأنك الجنة والنار"و "األكف تباري الغيث

 التالية:

 بي نواس؟إلى أي مدى يمكن أن يتأثر المتنبي بأ

 سعا من قبل النقاد؟وا اهتماماوهل لقي هذان الشاعران 

تين القصيدتين اننا لم نجد موازنة بين هذا الموضوع العديد من الدراسات، إال أوقد تناول ه

بي نواس ديوان أ، تمثلت في: ديوان المتنبيعلى جملة من المصادر والمراجع  وقد اعتمدنا

 ودليل الطالب إلى علوم البالغة والعروض لناصيف اليازجي.

مدان حصائي اللذان يعتالموازنة هو المنهج األسلوبي واإلع في هذه الدراسة متبما المنهج الأ 

 مة لطبيعة الدراسة التي تقوم على التحليلليل باعتبارهما أكثر المناهج مالءالوصف والتح

      والمقارنة.                                                                          



 مقدمة
 

 
 ب

 األسلوبية، إذ تناولنامفهوم  : مقدمة ثم مدخل تحت عنوان:مقسمة إلى استنااءت در قد جو   

  تها واتجاهاتها.فيه تعريف األسلوبية، نشأ

فيها  ية الصوتية والتي قمنانفيه الب ألول المعنون بالمستوى اإليقاعي تناولناالفصل اأما     

 ات المهموسةمجهورة واألصو تمثلت في دراسة األصوات ال بدراسة الموسيقى الداخلية والتي

                       .الموسيقى الخارجية بدراسة الوزن، القافية والروي  والتكرار، ثم تناولنا

إلى الفصل الثاني والذي عنوناه بالمستوى التركيبي، فقمنا بتعريفه، وبعد  لناوبعدها انتق     

والتي  ،( والجمل الخبرية واالنشائيةيةواعها )الفعلية، االسمإلى دراسة الجمل بأن ذلك تطرقنا

                 .التقديم والتأخير سماء وطبيعة األفعال، وبعدها درسنااأل بإحصاءفيها  قمنا

فيه داللة  ي عنوانه المستوى الداللي فتناولناأما الفصل الثالث وهو الفصل األخير والذ     

المتنبي وقصيدة أبي لداللية في قصيدة العنوان وعالقته بالقصيدة مع استخراج الحقول ا

ودالالتها في  ارة وتشبيه وكنايةعند الصورة الفنية وما تضمنته من استع نواس، ثم وقفنا

                      .إليها تمة تتضمن أهم النتائج التي توصلناالقصيدتين، وفي األخير خا

بعض األلفاظ الصعبة  ين مع شرحفيه تعريف بالشاعر  بملحق تناولنا هذا البحث ذيلناو     

 .في القصيدتين

 أثناء رحلة البحث نذكر منها: ومن بين الصعوبات التي واجهتنا

ضيق الوقت، باإلضافة إلى كثرة المصادر والمراجع التي تنظر للدراسات األسلوبية 

ث للوصول ن نتجاوزها بروح اإلرادة ولذة البح، إال أننا حاولنا أوندرتها من الجوانب التطبيقية

 لى المبتغى.إ



 مقدمة
 

 
 ج

عشوعة" بوش المشرف "رابح  بجزيل الشكر ألستاذناتقدم نخير إال أن في األ اوال يسعن

 .تمام هذا البحثمن أجل إ الذي دأب على مساعدتنا

خفقنا أ نوا   فـلّله الحمد بدًءا وختاما على توفيقه، صبناوأ ومن هنا فإن بلغنا مقصدنا

نال أجر االجتهاد.فحسبنا أن ن
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 (1)قصيدة: أي االكف تباري الغيث للمتنبي

 ما الّشْوُق ُمقَتِنعًا مّني بذا الَكَمدِ  حتى أكوَن ِبال َقْلٍب وال َكِبدِ 

 وال الّدياُر التي كاَن الَحبيُب بَها َتْشُكو إلّي وال أشُكو إلى أَحدِ 

يوالّسقُم ُينِحُلني حتى حكْت جسد  ما زاَل ُكّل َهزيِم الَوْدِق ُينِحُلها 

 وكّلما فاَض دمعي غاض ُمْصَطبري  كأْن ما ساَل من َجفنّي من َجَلدي

دِ وأيَن منَك ابَن يحَيى َصْوَلُة األسَ   فأيَن من َزَفَراتي َمْن َكِلْفُت بهِ  

 لّما وَزْنُت بَك الّدْنيا َفِمْلَت بَها وبالَوَرى َقّل ِعندي كثَرُة الَعَددِ 

 ما داَر في َخَلِد األّيام لي َفَرح   أبا ُعباَدَة حتى ُدْرَت في َخَلدي

 َمْلك  إذا اْمَتألْت َمااًل َخزاِئُنهُ  أذاَقَها َطْعَم ُثْكِل األّم للَوَلدِ 

 ماضي الَجناِن ُيريِه الَحْزُم َقبَل َغدٍ  بَقلِبِه ما َتَرى َعيناُه َبْعَد َغدِ 

وُر من َبَشرٍ ما ذا الَبهاُء وال ذا النّ  وال الّسماُح الذي فيِه َسماُح َيدِ   

 أّي األُكّف ُتباري الَغيَث ما اّتَفَقا حتى إذا اْفَتَرَقا عاَدْت ولْم َيُعدِ 

دِ حتى َتَبْحَتَر َفهَو اليوَم ِمن ُأدَ   قد كنُت أْحَسُب أّن المجَد من ُمَضرٍ  

 َقْوم  إذا أْمَطَرْت َمْوتًا ُسُيوُفُهمُ  َحِسْبَتها ُسُحبًا جاَدْت على َبَلدِ 

َجْدُت َمداها غايَة األبدِ إاّل وَ   لم ُأْجِر غاَيَة فكري منَك في ِصَفةٍ  

 

                                                           
  42-46، ص5002، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، د ط، نديواالالمتنبي:  (1)
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 2(1)قصيدة: كأنك الجنة والنار ألبي نواس

نكــارُ   أِمـْنَك لْلـمكتوِم إظهــاُر، أم مـنـَك تَـْغـِبيـب  وا 
 أَحّل بالُفْرقةِ  لْومي، وما بـان األلى أْهـوى، وال سـاروا

َثارُ ِمْكَثاَرة   فينا، وِمكْ   إاّل ألْن تُـقــلَع عن قـولـهـا، 
 يــاذا الـذي ُأْبـِعـُدُه لـّلــذي !أسمع فيه، وهو الجارُ 
 واحـدة   أُعـطيـك فيهـا الَعـشا، إن قلَت إّني عنَك َصّبارُ 
 وثانيًا: إن قلَت إّني اّلذي أْسالَك إن شّطْت بك الدارُ 

للــَهـَوى، ولسٍم عليـه ُجـَنن   وضمُُّه للِورِد ُدّوارُ   
 أضـحـكُت عنـه سّن ِكـتمـانـهِ  وكـان من شــأنَي إظهــــارُ 
 وجـّنـة لّقـبت المـنـتَهــى، ثم اسُمـها في العْجـم ُجـاّلرُ 
 ُسـنَّـَم فـي جّنــاِت عــْدٍن لها من ُقـُضـِب الِعـقيـــاِن أنَهــارُ 
مْثـُلُهـْم ِفْتَيـة،وفتيـةٍ  مـا  كّلهـُم لـلَقـْصـِف ُمـْخـتَــــارُ   
 من كّل مْحض الَجّد لم يْضطِمم َجـْيـبـًا لـه مْذ كـان أْزرارُ 
طَّاِر ُشّطارُ   َيلقون في الُقّراِء أمثاَلُهمْ  ِزّيًا، وفي الشُّ

 نادمُتهم يومًا، فلّما دجا ليل  وصاروا في الذي صاروا
ـَرِك عيــدّيــة،قمُت إلى َمـبْ  فــانتـخـبوا الُغـرَّةَ  واخـتَـــاروا  
ْضَمارُ   وتحت رحلي طّيع  َمْيَلع   أدمجها طّي وا 

 كـأّنـمـا بـّرز من حبـِلـهــا تحت محاني الّرحِل أْسَوارُ 
 ال والـذي واَفـى لـرضــوانـِه، سارون حّجاج  وُعّمارُ 
 مـاعـدَل العبـّـاَس في جـوده، راٍم بـَدّفــاَعـّيــِه، تـّيــارُ 

المـلمِس َخــّوارُ لــْدن  على  َبا،   وال َدلوح  أِلَفْتُه الصَّ
 حتى غــدا أْوَطـَف مـا إْن له دون اعتنـاق األرض إقـصـارُ 

 يا بن أبي العباس أنَت الذي ســمــاؤُه بـالـجـوِد ِمــْدَرارُ 
                                                           

 246-240، ص5002ت، د ط، ديوان، تح سليم خليل قهوجي، دار الجيل، بيرو الأبو نواس:  (1)
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 أتتك أشعاري، فأذرْيَتها، وفيك أشعار  وأشعارُ 
الورى  يرجو ويخشى حالتيك َكأّنك الجّنة والنارُ   

 تـََقـّيــال مـنـك أبــاك الــذي جرْت له في الخيِر آثارُ 
 الراكُب األمـِر تعــاَيْت بـهِ  أقياُس أقوام وأْقدارُ 

 كــأّنـه أبــيُض ذو روَنــٍق، أخلصه الصيقُل، بّتارُ 
 حفـُظ وصـايـا عن أٍب لم تُشـْب  معـروَفـُه في النـاس أكــدارُ 
 كـأّن ربيـعـًا كـاسِمـه جـاَده منفِهُق األرجاء مهمارُ 
 يسقيه ما َغّرَد ذو ُعْلطة ٍ  في َفـَنـٍن الِعـبـرّي َهــّدارُ 

 من ِعَصِم الناس وقد أسَنتوا، ومن ُهدى الناس وقد حاُروا
 قــوم  كـأّن الُمـْزَن معــروُفـهم ينـميـِهـُم في المجـِد أْخــَطــارُ 
ـوا كــداٍء أبـطـحْيـهـا، فـمـاحلّ  وارت من الكعبـةِ  أْسـتــارُ   
ْمـــَرارُ   ليسوا بجانيَن على ناظرٍ  َشـْوبــاِن إْحــالء  وا 
 كـأّنمـا أوجهـهـم، رّقــة، لها من الّلؤُلؤ أْبَشارُ 
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 ماهية األسلوبية:. 1س

 لغة:أ. 

د األسلوب من الصحاح للجوهري وتاج اتفقت المعاجم اللغوية حول مفهوم وتحدي

وأيضا لسان العرب البن منظور حيث يقول في تعريفه لألسلوبية: "السطر  العروس للزبيدي،

من النخيل وكل طريق ممتد فهو أسلوب، فاألسلوب الطريق والوجه والمذهبـ ويقال: أنتم في 

يقال: أخذ فالن من  األسلوب ويجمع أساليب، واألسلوب الطريق، واالسلوب بالضم: الفن

 (1)األساليب أي أفانين"

 إصطالحا:ب. 

نظرا لمدى رحابة الميادين التي صارت كلمة األسلوبية تطلق عليها يرى كثير من 

الدارسين أن هذه الكلمة ال يمكن أن تعرف بشكل مرض إال أنه يمكن القول أنها تعني بشكل 

ذا ما أر  ،من األشكال التحليل اللغوي لبنية النص دنا وضع تعريف شامل فإننا نعرفها على وا 

أنها "فرع من اللسانيات الحديثة مخصص للتحليالت التفصيلية لألساليب األدبية أو 

 "(2)األدبيةلالختيارات اللغوية التي يقوم بها المحدثون والكتاب في السياقات األدبية وغير 

التحول فكلمة " كمصطلح خضع لفكرة الثبات و stylisticsكما أن علم األسلوب "

"stylistique ثابتة في التاريخ اللغوي الغربي، وبدايتها كانت تدل على األسلوب وتحولت "
                                                           

 5006،  2، ط8ج )ب .ل .س(ابن منظور: لسان العرب، دار صادر للنشر، بيروت، لبنان، مادة  (1)
 .522ص

، 1ط ،األردن-عمانيوسف أبو العدوس: األسلوبية الرؤية والتطبيق، المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  (2)
 .22، ص5010
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 المفهوم فيما بعد لتدل على األسلوبية، والتي أثارت خالفا بين الدارسين األسلوبيين من ناحية

من ما يولد  ويرى البعض أمثال ريفا تير" بأن األسلوب هو ،الدور وأهم االدوات المستعملةو 

لسلة الكالم، وهناك من يرى أن براز بعض عناصر سإردود فعل لدى القارئ من خالل 

 .(1)سلوب مفارقة أو انحراف عن نموذج النص اآلخراأل

تتضمن  ي ميزة لغويةأ، بمعنى أن connotationوبعضهم يقول بأن األسلوب إضافة 

 (2)في حد ذاتها قيمة أسلوبية معينة

 ية:نشأة األسلوب. 2

إذا ما حاولنا وضع اليد على تحديد دقيق لتاريخ مولد علم األسلوب أو األسلوبية 

أن علم »على:  1884فسنجد أنه يتمثل في تنبيه العالم الفرنسي )جوستاف كويرتنج( عام 

األسلوب الفرنسي ميدان شبه مهجور تماما حتى ذلك الوقت وفي دعوته إلى أبحاث تحاول 

فكلمة األسلوبية لم تصل إلى (  3)«األسلوبية بعيدا عن المناهج التقليدية تتبع أصالة التعبيرات

معنى محدد إال في أوائل القرن العشرين، وكان هذا التحديد مرتبط بشكل وثيق بأبحاث علم 

 (4)اللغة

                                                           
الدار -راسة في "أنشودة المطر " للسياب، المركز الثقافي العربيحسن ناظم: البنى األسلوبية، د (1)

 .12ت، ص لبنان، د ط، د –البيضاء المغرب، بيروت 
 .24يوسف أبو العدوس: األسلوبية الرؤية والتطبيق، ص (2)
 .28: صنفسهالمرجع  (3)
جراءاته، الهيئة المصرية العامة للكتاب، م (4)  1882، 5صر، طصالح فضل: علم األسلوب مبادئه وا 

 .12ص
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لقد ارتبطت نشأة األسلوبية من الناحية التاريخية ارتباطا واضحا بنشأة علوم اللغة 

 ظهرت مع ظهور اللسانيات الحديثة األسلوبية بوصفها موضوعا أكاديمياالحديثة، وذلك أن 

  (1)واستمرت تستعمل بعض تقنياتها

ذا كانت من المسلمات لدى الباحثين أن األسلو  فمن بية قائمة على علم اللغة الحديثوا 

العبث القول بأسلوبية والحديث في المصطلح وليس في المقدمات التاريخية التي حوت لفظة 

األسلوبية في كتابات العلماء والمثقفين دون محتواها االصطالحي، فهذا يعني غياب 

م، أي قبل فرديناند دي سوسير ألنه أول من نجح في إدخال اللغة 1811األسلوبية قبل عام 

طار الذاتي إلى اإلوأخرجها من مجال الثقافة والمعرفة، أي نقل اللغة من  في مجال العلم

 (2)طار الموضوعياإل

فمن هنا يمكن القول إن مصطلح األسلوبية ظهر في بداية القرن العشرين مع بداية 

 ظهور األبحاث اللغوية الحديثة، خدمة للتحليل األدبي وكذا النفسي واالجتماعي.

 اتجاهات األسلوبية: . 3

 األسلوبية التعبيرية: أ. 

دي سوسير لكن يعد "شارل بالي" مؤسس علم األسلوب معتمدا على دراسات أستاذه 

بالي تجاوز ما قاله أستاذه، وذلك من خالل تركيزه الجوهري واألساسي على العناصر 

الوجدانية للغة، فاهتم بالبحث عن عالقة التفكير بالتعبير وابراز الجهد الذي يبذله المتكلم 
                                                           

 .28يوسف أبو العدوس: األسلوبية الرؤية والتطبيق، ص (1)
 .28المرجع نفسه، ص (2)
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، وقد ركزت األسلوبية التعبيرية على (1)ليتوقف بين رغبته في القول وما يستطيع قوله

هتمامها بالشحنات العاطفية في الخطاب، فظلت أسلوبية بالي هي أسلوبية اللغة وليست ا 

أسلوبية األدب، وطريقة بالي في التحليل شرح تحديدات لغوية يمكن عزلها في مقاطع من 

الخطاب، ويمكن تصنيفها في فئات شكلية واسعة، ولذلك ظلت أسلوبيته تعبيرية بحتة ال 

 (2)ألوف والعفوي، فتستبعد كل اهتمام جمالي أو أدبيإال باإليصال الم ىنعت

 األسلوبية االحصائية:ب. 

حصائي الذي يتطلب ممارسة تحليلية إلحصائية على المنهج اترتكز االسلوبية اإل

على  االقتصارأخرى أكثر جوهرية، إذ ال يمكن  تتجاوز النص الشعري إلى ممارسات

طريقة الى ما، ويشير "ستيفن أولمن"  حصاءات الكتشاف أسلوبية نصمجموعة من اإل

عدة، تلك هي الطريقة التي تدرس مادة معينة عبر إحصائية تجمع مقارنات أسلوبية 

ويرى" سعد  (3)في اللغة العادية تزيد على نسبة تكرارها تشكل نسبة تكرارمما الكلمات، 

وعية معينة أنه يمكن  اللجوء إلى االحصاء حين يراد الوصول إلى مؤشرات موض "مصلوح

 (4)في فحص لغة النصوص األدبية، وتشخيص أساليب المنشئين

                                                           
 .68حسن ناظم: البنى األسلوبية: دراسة في أنشودة المطر للسياب، ص:  (1)
 .68المرجع نفسه: ص (2)
 . 20المرجع نفسه: ص( 3)
 .55، ص 5001، 1: دار النشر، األردن، طمحمد بن يحي: السمات األسلوبية في الخطاب الشعري  (4)
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 األسلوبية البنيوية: .ج

التي تعتمد أساسا على  تعتبر األسلوبية البنيوية مدا مباشرا من اللسانيات البنيوية

فالبنيوية تنطلق في دراستها من النص بوصفه بنية مغلقة كما ترتكز على  ،وسير"دراسات "س

زاء النص اللغوية فتهتم في تحليلها للنص األدبي بعالقات التكامل بين العناصر تناسق أج

ويعد "جاكوبسون" رمزا  ،اللغوية في النص والدالالت وااليحاءات التي تحققها تلك الوحدات

وقد قام بالتأسيس  ،حيث اعتمدت نظريته في التواصل وتحديده لوظائف اللغة لهذه الحركة

سلوب الميدان األول واألخير للبحث األمحايد الذي يجعل الطرح الذات لألسلوبية البنيوية 

كما كان يركز على الوظيفة الشعرية كأساس  ،أسلوبية(الرغم من أنه لم يستخدم كلمة ) على

 كد على ضرورة الوقوف على عالقتها بالوظائف األخرى للغةؤ في التحليل األسلوبي وي

بكونها كلمة، وليس كمجرد بديل على الشيء وتتجلى الشعرية عنده في إدراك كلمة 

 .(1)المسمى

 األسلوبية السميائية: .د

م 1881ظهر هذا المفهوم في أواخر القرن التاسع عشر على يد "فوندرجبلنش" عام 

 ةوية والبالغية في الكتابة األدبيلغالنزياحات اإلطلقه على دراسة األسلوب من خالل حينما أ

م ليصبح أكثر اهتماما بدارسة الجودة والمظهر 1821روزو" عام وتطور هذا المفهوم مع" مو 

من الناتجين عن االختيار الذي يمكن أن يقاس بما يسمى بالجياد اللغوي، أو االنطالق 

                                                           
 .18المرجع السابق: ص (1)
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الحالة الصفر في األسلوب، فصارت عند "لوسبيتز" السمات المميزة في األعمال األدبية 

 (1)لإلنزياحات في بعض الميادين. نعكاسافكل عدول عن القاعدة يعد  ،شخصية انزياحات

 

 

  

                                                           
-62، ص5008، 5إربد األردن، ط ،رابح بوحوش: اللسانيات وتحليل النصوص، عالم الكتب الحديث (1)

 ، بتصرف.62
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 أوال: المستوى االيقاعي:

عنصرا مهما في بنائه  تحتل الموسيقى مكانة مهمة ومتميزة بالنسبة للشعر، "إذ تعد

الفني والفكري، وهذا التشكيل الموسيقي يقدم صورة صادقة عن إحساسات الشاعر 

إذ أن الربط بين التجربة الشعرية وموسيقاها يكشف لنا عن النشاط النفسي الذي  (1)وانفعاالته"

لخواطر من خالله ندرك قيمة المثيرات الصوتية والتي لها " قدرة تعبيرية لنقل الوجدان وا

واالحاسيس والمشاعر التي قد تعجز األلفاظ والمعاني عن نقلها أو اإليحاء بها. فتأتي 

للغة المكنونة من فالمستوى الصوتي يعمل على تفجير طاقات ا (2)الموسيقى رمزا داال موحيا"

نساق الداللية والصوتية. فيتم الكشف عن السياقات األسلوبية التي تعطي ـخالل عالقات اال

نص الشعري داللته الخاصة التي تسهم في تشكيل وبلورة الرؤيا الشعرية الكامنة في ال

 القصيدة.

                                                           
 .162، ص 1،5010جاسم محمد الصميدعي: شعر الخوارج، دراسة أسلوبية، دار دجلة، عمان، ط (1)
 .162سه، صالمرجع نف (2)
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 * اإليقاع:

يعتبر اإليقاع من القضايا الصوتية الهامة. وذلك لما يحمله من شحنات تؤثر في 

 المتلقي، ولقد ارتبط في القديم بالشعر والنثر.

 لغة:أ. 

وفي لسان العرب: "اإليقاع  (1)يوقع األلحان ويبينها"" وهو إيقاع ألحان الغناء، وهو أن 

من إيقاع اللحن والغناء. وهو كذلك أن يوقع األلحان ويبينها. وسمى الخليل رحمه هللا كتابا 

 (2)من كتبه في ذلك المعنى كتاب االيقاع"

 :اصطالحاب. 

 شك أما اصطالحا فهو: " تنظيم ألصوات اللغة بحيث تتوالى في نمط زمني محدد وال

واإليقاع أيضا " حركة  (3)أن هذا التنظيم يشمل في إطاره خصائص هذه األصوات كافة"

النغم الصادر عن تأليف الكالم المنثور والمنظوم والناتج عن تجاور أصوات الحروف في 

اللفظة الواحدة وعن نسق تزاوج الكلمات فيما بينها، وعن انتظام ذلك كله شعرا في سياق 

فلما كان اإليقاع أسيرا للنفس بموسيقاه ونغمه الصوتي كان لزاما على  (4)في"االوزان والقوا

                                                           
 .211ص ،2ج،( ع.ق.و)مادة  ، الفيروز أبادي: القاموس المحيط. دار الجيل بيروت، لبنان.( 1)
 .542ص ،12ج )و.ق.ع( ابن منظور: لسان العرب، مادة (2)
  هارون مجيد: الجمال الصوتي لإليقاع الشعري، تائية الشنفري نموذجا، ألفا للوثائق، قسنطينة (3)

 .54، ص1،5016الجزائر، ط
 ،1، ط5ج ،أميل بديع يعقوب: المعجم المفصل في اللغة واألدب، دار العلم للميادين، بيروت (4)

 .514ص
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النفس االنقياد واالنصياع له. وذلك لما يبعثه فيها من سكينة وارتياح فتطرب وترقص مع 

المعاني الجميلة وتحزن للمعاني الحزينة. فيظهر هذا التأثير جليا على المتلقي قارئا أو 

 (1)مستمعا

 ى الداخلية:الموسيق. 1

وهي خاصة بالتركيب الداخلي للنص، وهي وحدة النغم التي مبعثها األلفاظ الخاصة 

والمنتقاة المؤدية لغرض فني، المبينة لالحتماالت التي تجوب في نفس الشاعر مع تكرار 

للكلمات واألصوات داخل التركيب " ويتطلب اإليقاع الداخلي" شيئا من المالحظة الدقيقة 

إلى الكشف آخر األمر عن البنية السطحية  مواطن رصد مظاهره قبل االنتهاءللكشف عن 

 ويكمن اإليقاع الداخلي في: (2)للنص المطروح للتحليل"

 صفات األصوات: المجهورة والمهموسة، والتكرار.

 

 

 

                                                                                         

 الحروف بحسب صفاتها: تقسيم*   

                                                           
، 5002، 1عبد الملك مرتاض: األدب الجزائري القديم، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط (1)

 .105ص
 .105المرجع نفسه: ص  (2)
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 األصوات المجهورة:أ. 

تذبذب في أثناء النطق بها الوتران الصوتيان وهذه األصوات يوهي "األصوات التي 

العربية هي: الباء، الجيم، الدل، الذال، الراء، الزاي، الضاد، الضاء، العين، الغين، الالم، 

 (1)صاف حركات"الميم، النون، الواو، الياء في حالة كونهما أن

 :المهموسةاألصوات ب. 

تذبذب في أثناء النطق بها الوتران الصوتيان، وهذه األصوات يوهي" األصوات التي ال

هي: التاء، الثاء، الحاء، الخاء، السين، الشين، الصاد، الطاء، الفاء، القاف، الكاف، الهاء، 

 (2)الهمزة"

المهموسة في قصيدة المتنبي  نالحظ من خالل دراسة األصوات المجهورة واالصوات

(، أما 521سيادة صفة الجهر على صفة الهمس، حيث كان مجموع األصوات المجهورة: )

فإن دل على شيء فإنما يدل على أن الشاعر  .(161ع األصوات المهموسة فقد بلغ )مجمو 

دناه أراد اإلجهار واإلفصاح عن حبه الشديد وفخره بعباس بن الفضل بن الربيع. وهذا ما وج

 أيضا في قصيدة أبي نواس، حيث طغت األصوات المجهورة على األصوات المهموسة.

فالصوت المجهور يتصف بحركة قوية تشد انتباه السامع فيدرك أسرار النص أما 

فمن خالل استخدام النواسي لصفة الجهر فقد أراد من  ،المهموس فيوحي بالحس المرهف

 ي عبادة بن يحي البحتري بذكر خصاله الحميدة.خاللها التعبير واإلجهار عن حبه ألب
                                                           

 .68، ص5006، 1مصر، ط ،القاهرة الدينية،ثقافة حسام البهنساوي: علم األصوات، مكتبة ال (1)
 .20: صع نفسه المرج (2)
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بي أقصيدتي المتنبي و  سة فينستنتج من خالل دراسة األصوات المجهورة والمهمو 

نواس أن كالهما يشتركان في كونهما اعتمدا على صفة الجهر، وهذا يتماشى والغرض الذي 

 نظمت من أجله القصيدة أال وهو المدح.

 :التكرارج. 

 الموسيقي اإليقاعرة أسلوبية لها فاعليتها في األثر الشعري. وتكثيف ظاه عد التكراري

فهو  (1)ألسماء والمواضع في مواقف مختلفةالعرب منذ القدم وحفل بها شعرهم بتكرار ا اعرفه

ضرب من التناص، وهو" وجود عالقي خارجي بين النصوص وداخلي بين مستويات 

ر الفنية التي يستخدمها الشاعر للتعبير عن تجربته فالتكرار يعد منهم وأبرز الظواه (2)اللغة"

وموقفه، وله خفة وجمال ال يخفيان وال يغفل أثرها، حيث أن الفقرات االيقاعية المتناسقة تشع 

 (3) .في القصيدة لمسات يفرغها االيقاع المفردات المكررة بشكل تصحبه المفاجأة والدهشة

يقاع ما هو إال أصوات تتكرر فتترك في النفس فالتكرار يخلق نغما موسيقيا متناسقا. واال

 ع: تكرار الحروف، وتكرار الكلمات ا نو أأثرا، والتكرار 

                                                           
كلية اآلداب  الجزائرأحمد حساني: االيقاع وعالقته بالداللة في الشعر الجاهلي، أطروحة دكتوراه،  (1)

، 1.نقال عن عبد هللا خضر حمد، عالم الكتب الحديث، األردن، ط106، ص 5002- 5006واللغات
 .502 ، ص5012

عبد الكريم الرحيوي: جماليات األسلوب في الشعر الجاهلي، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع،  (2)
 .65، ص 5016: 1األردن. ط

ط  مصطفى السعدني: البنيات األسلوبية في الشعر العربي، منشأة المعارف االسكندرية مصر، د (3)
 .112، ص:1881
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 )الصوت( :تكرار الحرف - 1 

"أن نتحدث عن تماثل صوتي داخلي بالمقارنة مع  سماه كوهن بالجناس الناقص، فقال:

معها في كون  افية ويختلفيشبه القالتماثل الصوتي الخارجي الذي تكّونه القافية. فالجناس 

فيعمل داخل البيت بين كلمة  ،الجناس يوفر امكانات شبيهة بالقافية على المستوى الداخلي

 )1(ّوأخرى بيد أن القافية توفر إمكانات على المستوى الخارجي فقط".

وال يقتصر تكرار الصوت في قصيدة المتنبي على تكرار صوت واحد في االبيات بل 

 ن أو أكثر وذلك لتحقيق غاية جمالية.يتعدى الى صوتي

 )2(وهذا ما تلمسناه من تكرار "االصوات في مطلع قصيدته إذ يقول:

 حتى أكون بال قلب وال كبد   *** ما الشوق مقتنعا مني بذا الكمد

 ينحلني حتى حكت جسدي والسقم*** الودق يُنحلها  ما زال كل هزيم

 ( مرات08مرات وتكرر حرف األلف ) (06ربع )أول تكرر حرف الميم في البيت األ

هو ينسجم وموقف الشاعر في شدة شوقه لممدوحه فحاول أن ف ،فهذا التكرار الفت للنظر

يستخدم أكبر عدد من حروف المد للتنفيس عما يجول بداخله من أحاسيس ومشاعر، أما 

كل  حرف الميم فتكراره يتالءم مع موقف الشاعر وغرضه، أما الحرف الذي اشتركت فيه

ن دل على شيء فإنما يدل على ا  و  ،( مرة40أبيات القصيدة هو حرف الالم حيث تكرر )

 المواقف الجدية البعيدة عن السخرية والهزل.
                                                           

 .502االنزياح في شعر المعلقات، ص خضر حمد: أسلوبية  عبد هللا( 1) 

 .502ديوان، ص ال :المتنبي (2) 
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أما بالنسبة ألبي نواس فالمتأمل في مطلع قصيدته يرى كثرة استخدامه لحرف األلف   

ي لومه على فراق الفضل ( مرة، وهذا لما له من تأثير على نفسية الشاعر ف51حيث تكرر )

 )1(بن الربيع إذ يقول:

 م منك تغبيب وانكارأ *** إظهارمنك للمكتوم أ

  بان األلى اهوى وال سارو ***حل بالفرقة لومي وما أ                

 الكلمة: )اللفظ( تكرار-2

وهو تكرار كلمة معينة على مستوى البيت أو على مستوى النص بما ُيحقق ُبعدا   

ا ودالليا، فهو بصدد تسليط الضوء على االبعاد الداللية، والعبارات الحساسة في النص ايقاعي

كما يلعب دورا هاما في اضفاء النغم الموسيقي باعتباره  )2(فيكشف عن اهتمام المتكلم بها

 ن الموسيقى تتحقق بالتكرار.محور القصيدة، فيزيدها رونقا وجماال أل

نظر ظهرت في قصيدته ضمن محاور مختلفة، فيظهر وهو عند المتنبي صورة الفتة لل

ذلك جليا في االبيات األولى من القصيدة بحيث تكررت لفظة "الشكوى" مرتين في البيت 

 خيه أبا عبادة، ومن ذلك قوله:مدى معاناته وشدة شوقه أل إلبرازالثالث، وذلك 

 )3(أحد إلى وال أشكو يتشكو إل *** ر التي كان الحبيب بهاوال الديا

                                                           

 .240ديوان، ص ال :أبو نواس( 1) 

 .508أسلوبية االنزياح في شعر المعلقات، ص :عبد هللا خضر حمد( 2) 

 .46ص  ،ديوانالالمتنبي:  (3) 
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الشاعر المتشوقة إلى ممدوحه، فزاد المعنى  ةفالتكرار هنا قد ساهم في التعبير عن حال

 عمقا وداللة.

أما التكرار عند أبي نواس فقد لعب دورا كبيرا في عكس تجربته، فقصيدته مفعمة 

 ( والسادس02ومن أمثلة ذلك تكرار لفظة " إن قلت" في البيتين الخامس ) ،بالتكرار اللفظي

الشاعر أراد أن يعبر عن شدة صبره وطول نفسه، مما يعكس حالته النفسية المتأزمة ف (4)

 :(1)فيقول

 ك فيها العشى *** إن قلت إني عنك صباريواحدة أوط

 وثانيا إن قلت إني الذي *** أسالك إن شطت بك الدار

( 12في الثالث عشر ) (05كما نجد أيضا تكرار لفظة "جنة" حيث وردت مرتين )

( فأراد الشاعر من خالل تكرارها إبراز خصال الفضل بن الربيع الحميدة 16) ع عشروالراب

 (2) ومكارم أخالقه التي ستقوده حتما إلى دار الخلد والمنتهي فيقول:

 وجنة لقبت المنتهى *** ثم اسمها في العجم جالر

 سنم في جنات عدن لها *** من قصب العقيان أنهار

الناس" و"هدى الناس"، وهذا ما قد ورد في البيت السابع كما نالحظ تكرار كلمة "عصم 

 م( للداللة على أن الممدوح قد حمى الناس من الجوع بعطائه وهداهم من الظل21والثالثين )

 (5)يقول وثناء، إذبن الربيع مدحا فزاد الفضل 

                                                           
  .240ديوان، صالأبو نواس:  (1)
 .245ص :نفسه المصدر (2)
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 من عصم الناس وقد أسنتوا *** ومن هدى الناس، وقد جاروا

ما ساهم متوظيف التكرار بصورة جلية، -نواس والمتنبي وأب –ا استطاع الشاعران وهكذ

منح النص نوعا من النغم قصيدة ونقل التجربة الشعورية، ففي تشكيل اإليقاع الموسيقي لل

 العذب المنسجم وموقف الشاعر.

 الموسيقى الخارجية: -2

قوم في هذا العنصر بالوقوف على دراسة نإلى الموسيقى الداخلية س نابعد تطرق

الوزن  ركز فيه على دراسة:ن، والذي سوسيقى الشعر: أي اإليقاع الخارجي للقصيدةم

 . والقافية، والروي 

 الوزن:أ. 

يشكل الوزن الشعري أحد العناصر األساسية المكونة والدالة في بناء النص الشعري، 

شعري وقد يكتسب النص حظه من الرداءة والجودة بمقدار التزامه وتحديده في مجال الوزن ال

و"تكون فيه المقادير مقفاة تتساوى في أزمنة متساوية التفاقهما في عدد الحركات والسكنات 

ر تخذها الشاعر كأساس في نظمه للشعوهو نسق من الحركات والسكنات ي (1)والترتيب"

                                                           
م القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج األدباء، تح، محمد الحبيب بن خوجة، دار المغرب أبو الحسن حاز  (1)

 .542، ص1885، 5اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط



 الفصل األول                                                           المستوى اإليقاعي
 

 
14 

فالوزن يقع على جميع األلفاظ الدالة على المعنى، فاللفظ والوزن والمعنى عناصر تمتزج مع 

 .(1)حدث عند ائتالفها ببعضها البعض معاني يتكلم فيها"بعضها فت

فنالحظ أن قصيدة المتنبي هي من بحر البسيط، فهو إطار داللي وظفه للتعبير عن 

انفعاالته ومشاعره التي يشعر بها تجاه ممدوحه فاستعمل طاقاته ليوائم بين ابداعاته وحالته 

فيه نوع من الجلبة وهو ذو وجهين بحر رجزي "الشعورية، ومن خصائص بحر البسيط أنه 

 (2)وهو ذو تفعيالت طويلة حافلة بالجالل والعمق والرصانة" ،متناقضين وهما العنف واللين

ية كالمدح والحنين والرثاء وهذه الميزة جعلت الشعراء يستخدمونها في أغلب األغراض الشعر 

وهي  في الجسد الحي ر أنها كدور النبضومن المالحظ على دور تفعيالت البح ،وغير ذلك

ليست في نفس اإليقاع على مستوى تشكيل الموسيقى فقط بل هي أيضا تشكيل داللي يعطي 

 معنى إضافي في تعميق الداللة.

فهناك تغيرات طرأت على مستوى تفعيالت بحر البسيط منها: تفعيلة "مستفعلن"  

 كن.أصبحت "متفعلن" فقد أصابها الخبن وهو ما يعرف بحذف الثاني السا

نواس فهي من بحر السريع، ومن خصائص هذا البحر أنه يتميز  وأما قصيدة أب

بالخفة والسرعة فهو يصلح الستيعاب الموضوعات ذات االنفعاالت الشعورية الشديدة وحالة 

بحور لبحور المركبة أو الممتزجة وهي يعد من اكما الشاعر القلقة المضطربة تجاه األخر، 
                                                           

الدين السد: المكونات . نقال عن: نور 25محمد بن يحي: السمات األسلوبية في الخطاب الشعري، ص (1)
، 1888ديسمبر  16دب، جامعة الجزائر، العدد: الشعرية في يائية مالك بن الريب، مجلة اللغة واأل

 . بتصرف.80ص
 .548أبو الحسن حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج األدباء: ص (2)
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تشفيناه من القصيدة إلظهار سن مرة في كل شطر منهما وهذا ما اررتيذوات التفعيلتين المتك

 البحر.

الحظ االختالف في استخدام األوزان الشعرية عند نمن خالل الدراسة السابقة للبحر 

ويعبر  ،بحر البسيط ليبسط الشرح فيهنظم المتنبي قصيدته على  المتنبي وأبي نواس، حيث

فكان  براز مشاعر الرقةإلكل ما يريده الشاعر من براحة عن خصال ممدوحه ألنه يتسع 

بحر السريع ألنه يتناسب  نظم قصيدته علىض القصيدة، أما النواسي فقد الوزن مناسبا وغر 

وما ترتب عنه من  ذكر صفات وأخالق العباس بن الفضلمع ما أراد الكشف عنه من 

 . دوحهمشاعر وأحاسيس تجاه مم

 القافية:ب. 

لشعر بعد الوزن، وقد عرفها ابن السراج الشنتريني "كل ما يلزم وهي الحد الثاني ل

 (1)الشاعر إعادته في سائر األبيات من حرف وحركة، فهي تقفو األبيات أي تكون بآخرها"

s الخليل بن أحمد الفراهيدي " آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع  اعتبرهاوقد

وتعريف الخليل هو أصح  (2)ر كلمة في البيت"بأنها آخ األخفشحركة ما قبله، وقد عرفها 

 وار س( ومثال ذلك: /o/o/هذه التعاريف: إذن فالقافية هي: آخر ساكنين قبلهما حركة )

 بارو، ....

                                                           
 5015، 1محمد مصطفى أبو شوارب: علم العروض وتطبيقاته، دار الرضوان للنشر والتوزيع، ط (1)

 .511ص
 .511ص :نفسهالمرجع  (2)
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ففي  ،الحظ على القافية أنها تمتاز بالتغير فهي تتنوع على امتداد النصنا ومن هن  

في على القصيدة نغما وايقاعا كل بيت تختلف القافية عن سابقتها والحقتها، مما يض

 موسيقيا.  

المتحرك الحظ أن المتنبي كانت كل قوافيه مطلقة وهي " القافية المتحركة أي نكما 

 (1)ها سواء أكانت الحركة ضمة أو فتحة أو كسرة"يرو 

ظهارها إلى العالم الخارجي  ذلك أنه في مقام المدح واإلفصاح عن مشاعره الداخلية وا 

 (2) :، إذ يقولاهعواطفه وليس مقيدا في إبراز ة تساعده على تصوير فهو في حرية تام

 وبالَورَى َقلّ ِعندي كثرَُة العََددِ  لمّا وَزْنُت بَك الّدْنيا َفِمْلَت بَها ***

 أبا عُباَدَة حتى ُدْرَت في َخَلدي ما داَر في َخَلِد األيّام لي َفَرٌح ***

قد كانت كل قوافي أبياته مطلقة و المتنبي، أما بالنسبة ألبي نواس فلم يكن بعيدا عن 

 بممدوحه هي األخرى، فلم نجد حضورا للقافية المقيدة ألن الشاعر بصدد المدح والفخر

 (3) :فيقول" الفضل بن الربيع"

 األرجاء مهمار منفهقكان ربيعا كاسمه جاده *** 

 يسقيه ما غر ذو غلطة *** في فنن العبري هدار

                                                           
 .554ص علم العروض و تطبيقاته، :ربمحمد مصطفى أبو شوا  (1)
 .46ديوان، صالالمتنبي:  (2)
 .244ديوان، صالأبو نواس:  (3)
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ت في االكفاء، واالقواء واإليطاء، والتضمين وغيرها، وهي تمثل وللقافية عيوب تمثل   

خروجا عن القاعدة المعيارية التي انتهوا إليها خالل استقرائهم للنصوص الشعرية، ورصدوا 

وج عن التناغم والتماثل تضمنته من شذوذ وخر  لما-القافيةعيوب –هذه الظواهر تحت اسم 

 .(1) اإليقاعي

"المتنبي" لم يلجأ لكثير منها، فاإليطاء مثال كان غائبا في ثنايا  الحظ أن الشاعرن افإنن

، مما أضفى ولم يكررها في القصيدة بمعنى واحد ه، فقد غير ونوع في قوافي أبياتهقصيدت

 جد له أثرا في النصنكفاء فلم األذن وتأنس لها النفس، كذلك اإل تطرب لها نغمة موسيقية

فيته ولم يغيرها بأصوات تتقارب في المخرج، واألمر فقد حافظ على ثبات آخر أصوات قا

اآلخر لم يضطر إلى استخدام عيوب القافية فقد كانت غائبة  فهو-نواسنفسه بالنسبة ألبي 

 يترك في نفسه أثرا.و ا وقعا قويا يشد انتباه السامع، غيابا كليا في قصيدته، مما أكسبه

ها تتنامى الفاعلية الفنية بتي، فدرجة من درجات اإليقاع الصو فالقافية إذن هي    

 عن أهميتها البالغة في تشكيل موسيقى القصيدة. فضالالشعرية ى درجات ل إلو للوص

 الروي:ج. 

يعتبر الروي من أبرز وأهم الوحدات الصوتية في القافية، فيعطي السامع نغمة ثابتة 

لمسار العام فيها يد افي ذهنه مهما تنوعت موسيقى القصيدة، فهو المسؤول عن تحد تترسخ

                                                           
 .551محمد مصطفى أبو شوارب: علم العروض وتطبيقاته، ص (1)
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ل وبالضبط في يأتي قبل الوص (1)الذي تبنى عليه القصيدة، وتنسب إليه" وهو "الحرف

التفعيلة األخيرة من عجز البيت فقصيدة المتنبي اعتمدت على روي مجهور وهو حرف 

الدال، فأكثر من الكلمات الدالية داخل أبياته حتى يجعل رابطة قوية بينها وبين القافية بحيث 

رى أن الشاعر أكثر من حركات الكسر في قوافيه، فجاءت الدال مكسورة، والكسرة توحي ن

باالنكسار فتبرز حالة الحزن التي يشعر بها الشاعر من شدة شوقه لممدوحه، فجاء استعمال 

حرف الروي بما يتناسب مع الحالة الشعورية التي يعيشها فيلجأ إلى الصوت في قصيدته إذ 

 (2)يقول:

 حتى أكوَن ِبال َقْلٍب وال َكِبدِ  ْوُق مُقتَِنعاً مّني بذا الَكمَِد ***ما الشّ 

 َتْشُكو إلّي وال أشُكو إلى أَحدِ  وال الّدياُر التي كاَن الَحبيُب بَها ***

 والّسقمُ يُنِحُلني حتى حكْت جسدي ما زالَ ُكلّ َهزيِم الَوْدِق يُنِحُلها ***

 كأْن ما سالَ من َجفنّي من َجَلدي وكّلما فاَض دمعي غاض ُمْصَطبري ***

 ارتبط وهو لثوي أسناني مجهور "الدال" لحرف الروي  اختيارهفالمتنبي كان موفقا في 

 عبادة.بأخيه أبا  واالعتزازبالفخر 

 وهو يمتاز بالجهر والوضوح السمعي "راءلا"نواس فقد كان رويها  وأما قصيدة أب

مؤثرا جليا عبر عن حالة الشاعر الداخلية  برا وجرسافأعطى القصيدة رونقا موسيقيا مع

                                                           
: دليل الطالب الى علوم البالغة والعروض، مراجعة لبيت جريدي، مكتبة لبنان ناصيف اليازجي (1)

 .160، ص1888، 1ناشرون، ط
 .46ديوان، صال: المتنبي (2)
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وحاول إبرازها إلى العالم الخارجي، وصوت الروي الراء المضموم يشعر بالفخامة والعظمة 

وارتقاء النفس، فمن خاللها يصف الشاعر خصال ممدوحه وشدة إعجابه بهذه الشخصية 

  (1)فيقول:

 ِمــْدرَار دِ يا بن أبي العباس أنَت الذي *** ســمــاؤهُ بـالـجـو 

 أتتك أشعاري، فأذرْيَتها *** وفيك أشعاٌر وأشعارُ 

 أخلصه الصيقلُ، بتّارُ  كــأّنـه أبــيُض ذو روَنــٍق ***

 *** معـروَفـهُ في النـاس أكــدارُ  حفـُظ وصـايـا عن أٍب لم تُشـبْ 

 فاستخدام الشاعر لحرف الروي "الراء" يتناسب والغرض الذي نظمت من أجله القصيدة

 أال وهو المدح.

فالمتنبي اعتمد  ،في استخدام حرف الروي  هماختالفالحظ انمن خالل دراستنا للروي 

، لكن الغرض والهدف واحد وهو "الراء"استخدم حرف  فقد نواس و، أما أب"الدال"رف على ح

 ثوي والمتأمل في هذين الحرفين وفقا لصفاتها يرى أنها تمتاز بالشدة والرخاوة، فالراء ل،المدح 

انفجاري، والدال أسناني لثوي مما ساعد في إبراز نغم القصيدة وموسيقاها، فأكسبها دقة 

 وزادها وضوحا.

                                                           
 .242ديوان، ص الأبو نواس:  )1(



 الفصل الثاني
 

 

 
 

 

  :الفصل الثاني
 المستوى التركيبي

  الجملة .1
 األفعال في قصيدة المتنبي  .5
 فعال في قصيدة أبي نواساأل  .2
 جدول احصائي لألسماء في القصيدتين .6
 الضمير .5

 التقديم والتأخير .6

 لجملة الخبرية واالنشائية.ا .1



 وى التركيبي                                الفصل الثاني:                                                         المست
 

 
11 

 : المستوى التركيبيثانيا

يهتم هذا المستوى بدراسة العالقات ذات القيم المفارقة بين الوحدات اللغوية، ويعرف 

التركيب عادة بأنه دراسة هيكل الجملة، والعلم الذي يتكفل بدراسته يسمى بعلم التركيب 

(Syntax) ،لذي يهتم بدراسة تركيب صور الكالم وهو ذلك الفرع من اللغويات الوصفية ا

ما يساويها من صور مكتوبة بجمع العناصر المتكررة المنطوقة وتصنيفها على  المنطوقة أو

وفق ما تشغله من مواقع وظيفية على وفق عالقات مكتسبة ضمن التركيب الواحد، والتركيب 

بنيوي لتركيب الجمل يتكون من اإلسناد أي )المسند والمسند إليه(، الذي يشكل الهيكل ال

 جملة فعلية. و ، والجمل تنقسم إلى جملة اسمية)1(العربية

 الجملة:. 1

هي في تعريف النحاة الكالم الذي يتركب من كلمتين أو أكثر وله معنى مفيد 

 .والجملة الفعلية . وتشمل الجملة االسمية)2(ومستقل

 الجملة االسمية:أ. 

ال فهي جملة اسمية ولها ركنان أساسيان وهي الجملة التي تبتدئ باسم بدءا أصي

 وهما: )3(متالزمان تالزما مطلقا حتى اعتبرهما سيبويه كأنهما كلمة واحدة

 المبتدأ: وهو االسم المتحدث عنه، ويسمى المسند إليه، أو المحكوم عليه.
                                                           

سوزان الكردي: المستوى التركيبي عند السيوطي في كتابه االتقان، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان،  (1)
  .52-52، ص5016، 1األردن، ط

  .102، ص5008، 1دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط عبده الراجحي: التطبيق النحوي، (2)
  .104-102المرجع نفسه، ص (3)
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 .)1(الخبر: وهو ما تخبر به عن المبتدأ، ويسمى المسند أو المحكوم به

 :ملة الفعليةجالب. 

قول مؤلف من مسند ومسند إليه فهي المركب االسنادي بشيء واحد وال يشترط فيها أن 

تسميه جملة أو مركبا أو اسناديا، أن يفيد معنى تاما مكتفيا بنفسه، كما يشترط كذلك فيما 

كما  ا، وقد يكون ناقصا فال يسمى كالمنسميه كالما وقد يكون تام الفائدة فيسمى كالما أيضا

  )2(سمى جملة أو مركب اسنادي.يجوز أن ي

عددها لقد استعان الشاعر بالجمل االسمية من مجموع الجمل في القصيدة، حيث بلغ  

 ( جمل مثل قوله:01) سبع

 ما الشوق مقنعا مني بهذا الكمد -

 وال الديار كان الحبيب بها -

 أين من زفراتي من كلفت به -

معبرة عن أحاسيس الشاعر تجاه مالئما لجو القصيدة المدحية ال االستعمالوكان هذا 

االسمية حضور كان للجملة الفعلية حضور أيضا، حيث  ةممدوحه، فكما كان للجمل

 ( مرات، باعتبارها مالئمة للوصف كما تقوم بنقل الصورة الواقعية01استعملها الشاعر سبع )

 حيث يقول: س
                                                           

 5012، 5عاطف فضل محمد: النحو الوظيفي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط (1)
  .102ص

جامع الدروس العربية، راجعها ونقحها سالم شمس الدين، شركة أبناء شريف  :الغالينيمصطفى  (2)
  بتصرف.، 5006 ،1األنصاري للطباعة والنشر، ط
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 كنت أحسب أن المجد من مضر *

 مازال كل هزيم الودق ينحلها *

 دمعي غاض مصطبري  فاض *

أما بالنسبة لقصيدة أبي نواس فنالحظ طغيان الجمل االسمية، والتي بلغ عددها تسعة 

 ( جملة في قوله:58وعشرون )

 أمنك للمكتوم اظهار *

 يا ذا الذي أبعده للذي أسمع *

 واحدة أوطيك فيها العشى *

 بن ما يخبن من بعدهخو  *

 سنم في جنات عدن لها *

 فتية وفتية ما مثلهم *

 تحت رحلي طيع ميلع *

 ( جمل حيث يقول:08في حين بلغ عدد الجمل الفعلية تسعة )

 أحل بالفرقة لومي *

 أضحكت عنه سن كتمانه *

 لطةغيسقيه ما غر ذو  *

 يرجو ويخشى حالتيك الورى  *
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ن  استعان كل من المتنبي وأبي نواس بالجمل االسمية حيث وظفت بشكل واضح، وا 

دل على أن كالهما بغرض المدح، وهذا يتناسب مع الوصف بذكر دل على شيء فإنما ي

 ن الفضل.بالصفات التي يتمتع بها كل من أبي عبادة البحتري والعباس 

 األفعال في قصيدة المتنبي:. 2

 فعل األمر الفعل المضارع الفعل الماضي

-فاض-حكت-مازال-كان

-وزنت-كلفت-سال-غاض

-درت-دار-قل-ملت

-تفقاا-ترى -أذاقها-امتألت

-كنت-عادت-افترقا

-تدجا-حسبتها-أمطرت

 وجدت

-أشكو-تشكو-أكون 

-يعد-تباري -ريهت-ينحلني

 أجر-تبحتر-أحسب

 

 ي نواس:بألفعال في قصيدة أا. 3

 فعل األمر الفعل المضارع الفعل الماضي

-قلت-ساروا-بان-أحل

-اجد-كان-أضحكت-شطت

-أدمج-جهتو -قمت-صاروا

 أوطيك،-أبعده-تقلع

-يخبن-يكون -ضمه

-أنتخب-يضطمم-تلدغه
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-ألفته-وافى_عدل-رزب-فاتها

-هدى-تياتع-تهاأذري-أتتك

 وارت-حلو

-يخشى-يرجو-أختار

 يسقيه-تشب

نالحظ من خالل احصائنا لألفعال وتصنيفها بحسب أزمنتها في قصيدة المتنبي سيادة 

 ( فعال نحو: كان، مازال، غاض52) األفعال الماضية والتي بلغ عددها ثالثة وعشرون 

تحمل أبعادا داللية، فالشاعر أراد بها الرجوع إلى  ةل الماضيافعه الغلبة لألتوه سال،

الماضي وما يحمله من ذكريات ومحاولة احيائها وبعثها من جديد، ومن هنا فالفعل يحمل 

 أشكو ،نحو: أكون  افعال مضارع (11)داللة التجديد واالستمرارية، في حين نجد إحدى عشر

 األمر. تباري، مع غياب أفعال

واألمر نفسه في قصيدة أبي نواس، فقد سيطرت األفعال الماضية على األفعال 

 فيقلت حل، بان، أهوى، ( فعال ماضيا مثل: أ54المضارعة وكان مجموعها ستة وعشرون )

 ( فعال مضارعا.12مقابل خمسة عشر )

نه نستنتج مما سبق أن كل من المتنبي وأبي نواس اعتمدا الفعل الماضي بكثرة أل

 يتناسب وغرض المدح، بذكر الصفات والقيم التي يتميز بها الممدوح.
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 اء في القصيدتينمسجدول إحصائي لأل. 4

 األسماء                       الشاعر

-دمعي-جسدي-السقم-الودق-الحبيب-الديار-قلب_كبد-الكمد-الشوق  المتنبي

-الولد-األم-ئنهخزا-األيام-العدد-الورى -الدنيا-زفراتي-جفني-مصطبري 

-المجد-الغيث-األكف-السماح-النور-البهاء-عيناه-قلبه-الحزم-الجنان

 األبد-مداها-صفة-فكري -غاية-بلد-سحبا-موتا-قوم-اليوم

 وأب

 نواس

-جنن-الدار-العشى-الجار-مكثار-قولها-األلى-الفرقة-اظهار-المكتوم

-نتهىم-جنة-النار-حار-حارث-امهار-الطابن-اخبار-الوصف-الصفا

-أزرار-جيبا-القصف-فتية-أنهار-انيالعق-جنات-جالر-إمهار-عجمال

-ةمطعم-طي-طيع-رأغوا-هالفر -عيدية-ليل-يوما-الشطار-قراءال

-الصبا-دلوح-تيار-جوده-عمار-حجاج-أسوار-الرحل-محاني-خشنشار

-أقوام-أقياس-آثار-الخير-الجنة-الورى -أشعاره-سماؤه-األرض-الملمس

-اءجاألر -جاده-أكدار-الناس-أب-وصايا-الصيقل-رونق-أبيض-أقدار

 أستار-لؤلؤ-أستار-الكعبة-كداء-أخطار-المجد-المزن -قوم-فنن-غلطة

نواس، حيث  بيهو سيطرة األسماء على األفعال في قصيدة المتنبي وأ فالالفت للنظر

فعال  (22)، وكان عدد األفعال ثالثة وثالثون اسما( 60في القصيدة األولى أربعين ) بلغت
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فعال العامة، ومن هنا فالفعل يحمل داللة حركية وتطورية وديناميكية، يعمل من نسبة األ

 على التعبير عن حيوية األحداث، إال أنه لم يكن موظفا بشكل واضح مقارنة باالسم.

لغ (، في حين ب81أما النواسي فقد بلغ عدد األسماء في نصه واحد وثمانين اسما )

هذا طغيان واضح لألسماء على حساب األفعال فعال و  (61عدد األفعال واحد وأربعون )

، الطابن، النار، العجم...الخ، ومن هر فنذكر: العشى، الفرقة، األلى، ال سماءومن بين هذه األ

 وهذا يتماشى وحالة الشاعر النفسية تجاه ممدوحه. الثبات واالستقرار، هنا فاالسم يحمل داللة

ء أكثر من األفعال في بناء األسمانالحظ أن كل من المتنبي وأبي نواس استعانا ب

ألنهما بصدد المدح، وهذا ما يقتضيه الوصف بذكر المحاسن والمكارم وجودة  انصهم

 األخالق.

 الضمير:. 5

ي بين الكلمات، وهو اسم الضمائر دورا هاما في خلق االنسجام والترابط النصتؤدي 

سم إلى قسمين بارز ومستتر لمتكلم )أنا( وللمخاطب )أنت( وللغائب )هو(، وينقللما وضع 

 .)1(وهي ألفاظ تستعمل للحديث لتدل على أشخاص معروفين بدال من ذكر أسمائهم

نالحظ من خالل احصائنا للضمائر في قصيدة المتنبي أنها مفعمة بضمائر متنوعة 

توزعت بين ضمير المتكلم والمخاطب والغائب، أما ضمير الغائب فقد نال حصة األسد، 

                                                           
ا  دصي ةحمود أحمد القاس، المكتبة المصريمصطفى الهاشمي: القواعد األساسية للغة العربية، تح: م (1)

  .86، ص5001، 6بيروت، ط
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ضمير المتكلم ف( من مجموع الضمائر في القصيدة، 25ثنان وثالثون مرة )حيث استعمل ا

 (06( أما ضمير المخاطب فقد ورد أربع مرات )11استعمل احدى عشر مرة )

 .الصريحة قد غلبت على هذه الضمائر الصفة غير

كما نجد أيضا قصيدة أبي نواس قد احتوت هي األخرى على ضمائر المتكلم والمخاطب 

كما ورد أيضا  ( بطريقة غير مباشرة01سبع مرات )فاستعمل ضمير المتكلم )أنا( والغائب، 

 ىت(، ثالثة بصفة صريحة، وستة بصفة غير مباشرة، وأ15عشر مرة )تا ر الغائب اثنضمي

 ( بشكل غير صريح.06بضمير المخاطب )أنت( وقد ورد أربع مرات )

 التقديم والتأخير:. 6

، حيث يحتل كل جزء منه مكانه وفق الترتيب المألوف يتألف الكالم من أجزاء وكلمات

فال يتقدم ما حقه التأخير وال يتأخر ما حقه التقديم، ولكن المقام قد يقتضي تقديم ما حقه 

 التأخير والعكس وفقل لمطالب استعماله.

يعد التقديم والتأخير أحد دعائم تأليف الكالم ونظمه وهو موضوع له أهميته في البالغة 

، ألن المعنى مرتبط به )1(ية إذ يعد أحد أساليبها فهو ركن من أركان علم المعانيالعرب

في بأنه "جعل اللفظ في رتبة بل رتبته األصلية أو في ارتباطا كبيرا ويعرفه نجم الدين الطو 

 )2(بعدها لعارض اختصاصي أو أهمية أو ضرورة"

                                                           
نجم الدين الطوفي: االكسير في علم التفسير، تح عبد القادر حسين، مكتبة اآلداب، القاهرة، د ط،  (1)

  .126، ص1811
  .126المرجع نفسه، ص (2)
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رأ على جزء من أجزاء ومن هنا نجد أن التقديم والتأخير هو حالة من التغيير تط

الجملة، ويحدث ذلك في الجملة الفعلية كتقديم المفعول به على الفاعل، وفي الجملة االسمية 

 أيضا كتقديم المبتدأ على الخبر.

وقد جعله ابن األثير النوع التاسع في الصناعة المعنوية وقال بأنه "باب طويل عريض 

 يختص بداللة األلفاظ على المعانيل يشمل على أسرار دقيقة، وأنه على ضربين: األو 

 )1(والثاني يختص بدرجة التقدم في الذكر"

 لقد شاعت في قصيدة المتنبي ظاهرة التقديم والتأخير بشكل واضح نذكر منها:

 الجملة االسمية:أ. 

 األصل في نظم الجملة االسمية أن يتقدم المبتدأ على الخبر نحو قوله:

  الشوق مقتنعا 

حق الصدارة، كأن يكون اسم استفهام أو شرط  هعلى المبتدأ إذا كان ل وقد يتقدم الخبر

 أو غير ذلك نحو:

 أي األكف تباري الغيث *

 ماذا البهاء *

 الجار والمجرور )بك( على الفاعل )الدنيا( في قوله: موتقد

 وزنت بك الدنيا 

                                                           
ابن األثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر قدمه وعلق عليه: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار  (1)

  .50، د ت، ص5النهضة، مصر، ط
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 بها(تقديم اسم كان وهو الحبيب على خبرها الجار والمجرور )---كان الحبيب بها*

 تقدم اسم أن على خبرها وجوبا في قوله:

 كنت أحسب أن المجد من مضر 

 الجملة الفعلية:ب. 

 الصورة الشائعة في نظام الجملة العربية هي تقدم الفعل على الفاعل

 قوله: يبه على الفاعل وله حق الصدارة ف تقدم المفعول

 من كلفت به 

 لفاعل في قوله:كما تقدم الظرف أيضا في عجز البيت )عندي( على ا

 عندي كثرة العدد 

عجز البيت وهو معرفة )السقم( على الخبر وهو جملة فعلية  يتقديم المبتدأ ف

 )ينحلني(:

 السقم ينحلني حتى حكت جسدي 

 تقديم المبتدأ وهو )الديار( على الخبر وهو جملة فعلية )تشكو(

 تشكو إلي وال أشكو إلى أحد الديار التي كان الحبيب بها 

ير يعود على المفعول ضم على فعل )خزائنه( ألن الفاعل له لمفعول به )ماال(تقديم ا

 به في قوله:

 ملك إذ امتألت ماال خزائنه 
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تقدم المفعول به على الفاعل ألن المفعول به ضمير متصل بالفعل وهو الهاء والفاعل 

 اسم ظاهر في قوله:

 يريه الحزم 

 عجز البيت على الفاعل في قوله: ير الهاء فيضمكما تقدم أيضا المفعول به وهو 

 أذاقها طعم 

 تقدم الجار والمجرور على الفاعل في قوله:

 فرحلي خلد األيام  يف 

 التقديم والتأخير في قصيدة أبي نواس:

 االسمية: الجملة- أ  

 روى في التعريف في قوله: وهو الجاتقديم المبتدأ على الخبر ألن الضمائر أق

جملة من الجار أمنك للمكتوم اظهار( ألن الخبر شبه تقديم الخبر على المبتدأ )

 قوله:في ، ةنكر وهو  روالمجرو 

 امهار نباللط *

 فيك أشعار *

 ن العبري هدارنفي ف *

 الجملة الفعلية: -ب 

 تقديم الجار والمجرور على الفاعل والفعل في قوله:

 ر آثاريجرت له في الخ *
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 تعايت به أقياس أقوام *

 أخطارميهم في المجد نت *

 تقديم المفعول به على الجار والمجرور:

 تنميهم في المجد أخطار 

 تقديم المفعول به على الفاعل:

 أتتك أشعاري  *

 ورات أستار *

 :الجملة الخبرية واإلنشائية-7

الكالم التي يعبر بها عن األفكار والمشاعر وسائر ضروب الحياة ال  ضروبإن 

 تتعدي أسلوبي الخبر واإلنشاء

 ة:الخبري-1

ن خالفته  وهي الجملة التي تحتمل الصدق والكذب فإن طابقت الواقع فهي صادقة، وا 

 فهي كاذبة.

 االنشائية:-2

 هي كالم ال يحتمل الصدق والكذب، وليس له واقع يطابقه وهي على قسمين:

 

 



 وى التركيبي                                الفصل الثاني:                                                         المست
 

 
41 

 الطلبي: -أ

  )1(هي واالستفهام والنداء والتمني.لنوهو ما يستدعي مطلوبا كاألمر، وا

 غير الطلبي: -ب

وهو ما يستدعي مطلوبا كالتعجب، أفعال المدح والذم، الرجاء، أسماء األفعال وألفاظ 

  )2(القسم.

التأمل في قصيدة المتنبي والغوص في ثناياها، نرى سيطرة الجمل االنشائية على  عدب

 : في قوله تمثلت في االستفهام وهي وقد ،قصيدةالأبيات 

 أي األكف تباري الغيث؟

 ماذا البهاء وال ذا النور من بشر؟

 أين من زفراتي من كلفت به؟

المالحظ على أسماء االستفهام في قصيدته جاءت متنوعة وهي: )أي، ما، أين( ف

 وداللتها هي طلب فهم الحال.

فالشاعر هنا ليس بحاجة إلى أجوبة من المتلقي أو القارئ، ألنه يعي اإلجابة في 

بممدوحه، كما نجد أيضا النفي  ر وشدة اعجابخنت عبارة عن فن هنا فتساؤالته كانفسه، وم

 ( في قوله:02قد تكرر ثالث مرات )

 وال الديار التي كان الحبيب بها *
                                                           

 102.، ص5001، 5دار الفكر، طفاضل صالح السمرائي: الجملة العربية تأليفها وأقسامها،  (1)
 103.المرجع نفسه: ص (2)
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 مازال كل هزيم الودق ينحلها *

 ما جار في خلد األيام لي فرح *

 يقول:إذ  في قصيدته  احاضر الخبري ا األسلوب كما نجد أيض

                                                                                                                                                        قبل غد ماضي الجنان يريه الحزم*

  كنت أحسب أن المجد من مضر*

يات أما بالنسبة لقصيدة أبي نواس فقد كانت السيادة لألسلوب الخبري في أغلب أب

مما ساعد في عكس تجربته النفسية  ،سووصف ، ألن الشاعر في مقام اخبار وسردتهقصيد

 تجاه هذا الممدوح، ومن األساليب الخبرية الواردة في القصيدة نذكر:

 ي، وما بانمأحل بالفرقة لو  *

 أضحكت عنه سن كتمانه *

 قولك عل من لعل *

 سنم في جنات عدن لها *

 وفتية ما مثلهم فتية *

كما كان لألسلوب الخبري حضور كان لألسلوب االنشائي حضور أيضا في القصيدة ف

تمثل في النداء، وهو: يا ابن أبي العباس، يا ذا الذي أبعده للذي أسمع وهو الجار، والغرض 

 منه لفت االنتباه.

ومن األساليب االنشائية نجد االستفهام أيضا في قوله: أمنك للمكتوم اظهار، والنفي 

 لرضوانه. ىدل العباس في جوده، ال والذي وافله: ما عفي قو 
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 : المستوى الداللياالثث

يقوم هذا المستوى على أساس تحديد العالقة بين الدال والمدلول وهي عالقة ال يمكن 

ى طبيعة كل من الدال والمدلول وخواصها، وفي هذا اإلطار فإن ضبطها إال إذا تعرفنا عل

الدال اللغوي ال يمكن بحال من األحوال أن يحيلنا على الشيء الذي يعفيه في العالم 

نما مرورا بالمدلول، أو المحتوى الذهني الذي يرجعنا إلى الشيء الذي  الخارجي مباشرة وا 

 .)1(تشير إليه اللسانية

 الداللة: تعريف .1

درس علم الداللة الطبيعة الرمزية للغة ويحللها من حيث عالقاتها بالبنية اللغوية ي

وقد عرف  )2(وتطورها وتنوعها بين الكلمات والعالقات النحوية التي تربط بين مكونات الجملة

ابن منظور الداللة بقوله: "دله على الطريق يدله داللة وداللة، وداللة، ودل بمعنى أهدى 

 )3(وأرشد"

                                                           
علم الداللة أصوله ومباحثه في التراث، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق، د ط، عبد الجليل منقور:  (1)

 .81، ص5001
نعمان بوقرة: المصطلحات األساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، عالم الكتب الحديث،  (2)

 .156، ص5010، 5عمان، األردن، ط
 .568، ص5ابن منظور: لسان العرب، مادة )د.ل(،ج (3)
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ما الداللة في التعريف االصطالحي فهي: العالقة التي تربط الدال بالمدلول كمال أ

االتصال، وأن أحدهما يقتضي اآلخر ويؤذن به أما "موريست" قد عرف علم الداللة بأنه 

 )1("عالقات العالمات باألشياء التي بها تكون العالمات قابلة لالستعمال"

 الحقول الداللية: .2

لداللية من المباحث التي لم تتبلور فيها نظرية داللية جامعة رغم يعد مبحث الحقول ا

الجهود اللغوية لعلماء األلسنية والداللة والتي أنتجت رؤى مختلفة حول تصور جلي للحقول 

، فقد )2(الداللية وهي: "مجموعة من الكلمات ترتبط داللتها وتوضع تحت لفظ عام يجمعها"

البنية العميقة  برازإلالت بحسب حقولها الداللية وذلك اهتم علم الداللة بتصنيف المدلو 

 والداخلية للكلمات وعالقتها بالسياق العام للقصيدة.

 داللة العنوان: .أ

ويقصد بها العالقة الموجودة بين النص وعنوانه، فهل العنوان يخدم الموضوع؟ وهل 

 يمكن أن نعتبره تلخيص لما في المتن؟

تين اللتين بين أيدينا اتضح لنا أن: "أي األكف عنا على موضوع القصيدالفبعد اط

تباري الغيث" للمتنبي، "وكأنك الجنة والنار" ألبي نواس كعنوانين تربطهما عالقة وثيقة 

ورحمية بينهما وبين النص، فكالهما ورد نكرة بمعنى أنهما يمتازان بالخصوصية والدقة في 

                                                           
، 1زيادي: الدرس الداللي عند عبد القاهر الجرجاني، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، طحاكم ال (1)

 .56، ص5011
 .81عبد الجليل منقور: علم الداللة أصوله ومباحثه، ص (2)
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تخار بهما فزاد العنوان عمقا وداللة، مما صفات الممدوح بذكر خصالهما، واالف إلبرازالتعبير 

 ساهم في خلق ترابط جذري بين النص وعنوانه، وبالتالي فهو انعكاس لما في المتن.

 الحقول الداللية في قصيدة المتنبي: .ب

لعبت بعض الكلمات دورا بالغ األهمية في تشكيل الموضوع العام للقصيدة، فجاءت 

 ، وقد تجلت فيما يلي:ىلمعنل مختلفة خدمة لو هذه المفردات من حق

 حقل الطبيعة: الودق، الهزيم، النور، الغيث، السحب، الديار، النار. *

 أبا عبادة، مضر بن نزار، أدد بن قحطان، ابن يحيى. حقل األعالم: *

 حقل الحزن: الكمد، الشكوى، السقم، الدمع. *

 حقل الحيوانات: األسد. *

 ، الكبد، الجفن.حقل الجسد: الجنان، األكف، الزفرات *

 الحقول الداللية في قصيدة أبي نواس:ج. 

 ف، سنمطناهيذ، األو  خت، الدلوح، الجالر، ذحقل الطبيعة: الدفاع، المزن، بي *

 .النار ،الماء

 حقل األعالم: أبي العباس، الفتية *

 ، كداء، الكعبة.الجنةحقل األماكن: نجدية، األغوار،  *

 حقل النبات: العبري  *

 حيوانات: عيدية، الخشنشارحقل ال *
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 حقل األخالق: الخير، المهمار، العدل، الجود *

 حقل الزينة: األسوار، العلطة، العقيان، القصب، اللؤلؤ. *

بعد تحليلنا لقصيدة المتنبي والبحث في حقولها الداللية فقد وجدنا حقل الطبيعة )الطلل( 

لدى الشاعر، ذلك أن الطلل هو يأتي في الموقع األول من اهتمامات التجربة الشعرية 

األرضية المناسبة لممارسة الذات الشاعرة حياة الحب، فهو البعد المكاني الذي يجمع 

 )1(المحبين والبعد الحقيقي لتجسيد الذكريات بعد رحيل الممدوح، فيقول:

 حتى أكون بال قلب وال كبد ***ما الشوق مقتنعا مني بهذا الكمد

 تشكو إلي وال أشكو إلى أحد*** يب بهاوال الديار التي كان الحب

أما قصيدة أبي نواس فقد ابتدأها بحقل الحب والغزل، مما ساعد على تعميق الوصف 

الذي أطلقه على ممدوحه )العباس بن الفضل( ليأخذ أبعادا داللية مهمة، فقد ارتبطت القيم 

لمخاطب بالممدوح الذاتية في هذا الحقل بذات الشاعر المخاطبة، فرصدت عالقة الشاعر ا

 )2(في قوله:

نكار ***أمنك للمكتوم إظهار   أم منك تغبيب وا 

 بان األلى أهوى وال سارو ***أحل بالفرقة لومي، وما 

 مكثارة فينا ومكثار ***إال أن تقلع عن قولها 

                                                           
 .46ديوان، صالالمتنبي:  (1)
 .240صديوان، الأبو نواس:  (2)
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( حقول تمثلت في: حقل الطبيعة، حقل 04فقصيدة المتنبي قد احتوت على ستة )

ل األخالق، حقل الحيوانات، حقل الجسد، أما قصيدة أبي نواس فقد األعالم، حقل الحزن، حق

( حقول داللية هي: حقل الطبيعة، حقل األعالم، حقل الزينة، حقل 04اعتمدت على ثمانية )

 األماكن، حقل الحزن، حقل النبات، حقل الحيوانات، حقل األخالق.

لية كحقل الطبيعة، ومن المالحظ أن كال القصيدتين يتفقان في بعض الحقول الدال

حقل الحزن، حقل األعالم، حقل الحيوانات، حقل األخالق، والسبب في ذلك راجع إلى أن 

كال الشاعرين بصدد المدح، وبالتالي ساهمت هذه الحقول المشتركة في النصين في تعميق 

 الوصف الذي اعتمده المتنبي وأبي نواس بذكر الخصال الحميدة التي يتصف بها الممدوح.

 :صورة الفنيةال .3

لم تعد أساليب البيان هي المحققة لمفهوم فنية الصورة الشعرية ألن القيمة الحقيقية في 

الصورة الفنية ال تتحقق إال في التعامل معها على أساس وحدة أجزائها وشمول بنائها، فقد 

مس تخلو الصورة من وسائل البيان المألوفة، ومع ذلك يتواصل فيها اإلبداع ويسري حتى تال

 .)1(أحاسيس المتلقي فتؤثر فيها

االستعارة و  نحصرة في أنواع بعينها، كالتشبيهوهي عند عبد القاهر الجرجاني لم تكن م

، إنما هي األلفاظ من حيث هي أدلة على معان ال من حيث هي نطق اللسان الكنايةو 

نفسه، ورسم لما ول داخل بداع الشاعر وتجسيد ما يجإاس الحروف، فالصورة الفنية تؤكد وأجر 
                                                           

 1غيداء للنشر والتوزيع، ط اسة نقدية، دارعبد اللطيف عيسى: الصورة الفنية في شعر ابن زيدون در  (1)
 .148، ص5011
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، فهي بناء متالحم األجزاء كل جزء يمثل دوره )1(يستقيها من التراث الضخم العريق في خياله

في البناء المتنامي، وتعمل الوسائل البيانية على تحقيق التشكيل الفني في نقل التجربة 

 )2(الشعورية للشاعر.

ن جديد للتعبير عن دقائق وبالتالي إعادة خلق عالقات بين مفاصل األشياء وتشكيلها م

 فتزيد الصورة تماسكا وترابطا فنيا للقصيدة. ،موقف الشاعر

 :االستعارة .1

تعرف االستعارة بمقتضى التركيب النحوي والداللي بأنها اختيار معجمي تقترن 

بمقتضاه كلمتان في مركب لفظي اقترانا دالليا ينطوي على تعارض أو عدم انسجام منطقي 

شعورا بالدهشة والطرافة، وتكمن الدهشة فيما تحدثه المفارقة الداللية من  تثير لدى المتلقي

 .)3(مفاجأة للمتلقي

فاالستعارة إذن هي الضرب الثاني من المجاز وهي ما كانت عالقته تشبيه معناه بما 

 )4(وضع له

 وتنقسم االستعارة إلى قسمين:
                                                           

م، 1818، 1زكية خليفة مسعود: الصورة الفنية في شعر ابن المعتز، دار الكتب الوطنية بنغازي، ط (1)
 .18ص

 .110الصورة الفنية في شعر ابن زيدون، صعبد اللطيف عيسى:  (2)
علقات السبع، دار وفاء لدنيا النشر والطباعة، علم البيان، بالغة التشبيه في الم :مختار عطية (3)

 .44اإلسكندرية، د ط، ص
البالغة، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية للنشر، القزويني: االيضاح في علوم  (4)

 .515م، ص5002، 1بيروت لبنان، ط
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 استعارة تصريحية: -أ

 ا المستعار منهوهي ما حذف منها المستعار له وذكر فيه

 استعارة مكنية: -ب

وتسمى بالكناية، وهي عكس التصريحية حيث يحذف منها المستعار منه وتدل عليه 

، فغالبا )1(قرينة قرائنه، أو دليل من أدلته أو الزمة من لوازمه، فيصرح فيها بلفظ المستعار له

 لموس.المكنية، شيئا معنويا والمشبه به شيئا ماديا م–ما يكون المشبه فيها 

العديد من االستعارات نذكر  فالمتأمل في قصيدة المتنبي يجد أن الشاعر قد وظف

 :منها

 لشوق مقتنعا مني بذا الكمد *** حتى أكون بال قلب وال كبداما 

  وردت في مطلع القصيدة سحيث 

وهي استعارة مكنية حيث شبه الشوق وهو المشبه باإلنسان، وهو المشبه به )محذوف( 

من لوازمه وهو االقتناع على سبيل االستعارة المكنية، وذلك للداللة على الحزن وترك شيء 

 وشدة الفراق.

 إلي وال أشكو إلى أحد  وتشك*** وال للديار التي كان الحبيب بها

استعارة مكنية حيث شبه الديار وهي المشبه باإلنسان وهو المشبه به وترك شيء يدل 

 ارة المكنية.عليه وهو الشكوى، على سبيل االستع

                                                           
 .48ص :السابقالمرجع  (1)
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أما بالنسبة لقصيدة أبي نواس فقد كانت أقل حظ من االستعارة فقد وردت مرة واحدة 

 حيث يقول:

 فهو بخرمي ذا وترخيم ذا *** آه لمن تلذعه النار

، وترك رحذف هذا األخي ،حيث شبه "النار" وهي المشبه "باألفعى" وهي المشبه به

 .عارة المكنيةشيء من لوازمه وهو اللدغ على سبيل االست

نستنتج مما سبق أن االستعارة المكنية تتمحور دالليا على شدة شوق وفراق الشاعر 

 مما زاد المعنى ايحاء وبعدا فنيا جماليا نتيجة تكرار االستعارة المكنية. ،لممدوحه

 حيث أكدت هذه األلفاظ الدالالت التي استخدمها الشاعر في بناء العالقة اللغوية

 اح غاية الشاعر وتقريبها إلى ذهن القارئ.فساهمت في إنج

 التشبيه: .2

يعد التشبيه لون من ألوان التصوير الفني، حيث يشبه فيه الكاتب شيئا بشيء آخر 

للداللة على مشاركة أمر  )1(أقوى منه وأظهر ليضفي الثاني على األول من قوته وجماله

 آلخر في صفة أو أكثر.

إن أجود التشبيه وأبلغه ما يقع على أربعة أوجه وقد عرفه أبي هالل العسكري بقوله "

أحدهما إخراج ما ال تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه، وثانيهما ما لم تجربه العادة إلى ما 

جرت به العادة والوجه الثالث اخراج ما ال يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بها، والوجه الرابع 

                                                           
، 5010، 5طعة علي الحسيني، األهلية للنشر والتوزيع، خليل إبراهيم: الواضح في االنشاء، مراج (1)

 .28ص
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وللتشبيه أركان تمثلت في المشبه  )1(وة فيها"إخراج ما ال قوة له في الصفة على ما به ق

والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، وكل من المشبه والمشبه به يسميان طرفي التشبيه، 

 والبد في التشبيه من وجود الطرفين سواء صرح بهما أو فهما من المعنى.

القصيدة  فقد وظف المتنبي في نصه جملة من التشبيهات برزت بشكل واضح في ثنايا

 بقوله:

 كلما فاض دمعي غاض مصطبري ***  كأن ما سال من جفني من جلدي

 حيث شبه نقص االصطبار ويقصد بها الدموع، ووجه الشبه هو السيالن.

 (08كما ورد التشبيه كذلك في البيت الثامن )

 أذاقها طعم ثكل األم للولد *** خزائنه االملك إذا امتألت م

والمال بالولد، فقد فرق بين المال والخزائن كأنها أم فقدت ولدها فقد شبه الخزائن باألم 

 .فهو الجواد السخي يعطي المال لكل طالب حاجة

 (12وقد ورد أيضا في البيت الثالث عشر )

 م إذا مطرت موتا سيوفهم *** حسبتها سحبا جادت على بلدو ق

ذا مطرت السيوف الدم فقد مطرت  فهو يريد بالموت الدم ألن سيالنه سبب الموتـ وا 

 .شبهها وهي تمطر الدم بالسحب تجود بالمطر ثالموت، حي

 ( حيث يقول:16كما نجد التشبيه أيضا في البيت الرابع عشر )
                                                           

، 5أبو هالل العسكري: كتاب الصناعتين، تح مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط (1)
 .546-545م، ص1888
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 لم أجر غاية فكري منك في صفة *** إال وجدت مداها غاية األبد

 حيث شبه صفات الممدوح بغاية األبد التي ال تنتهي وهو الدهر الذي تطول غايته وال

 .يفنى إال بعد فناء الدنيا وانقطاعها

 أما بالنسبة لقصيدة أبي نواس فقد حظيت هي األخرى بالعديد من التشبيهات في قوله:

 ** ين السباقين خشنشارفاتها *كأنها مطعمة 

 .فقد شبه الناقة بالمرزوقة وهي التي رزقت الصيد وطلبته

 أما قوله في البيت الثالث والعشرين:

 ن صلبها *** تحت محاني الرحل أسواما برز م  كأن

حيث شبه ظهر الناقة بالسوار وهي حلية تلبسها المرأة في زندها ومعصمها، وهي داللة 

 على ظهورها والتوائها

 كما نجد أيضا التشبيه في قوله:

 بتار كأنه أبيض ذو رونق *** أخلصه الصيقل

 فهو يشبه والد الممدوح بأفضل السيوف رونقا ومضاء

 ( إذ يقول:28ضا في البيت الثامن والثالثين )وورد أي

 قوم كأن المزن معروفهم *** تنميهم في المجد أخطار

 يشبه عطاء آل الربيع بالسحاب الممطر وقد انتسبوا إلى المجد بمكارمهم ورفعة قدرهم

 كما نجده أيضا في قوله:

 ف ما إن له *** دون اعتناق األرض إقصاروطأ حتى غدا
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ف ذلك السحاب بأنه صفي ،" بالسحاب الممطر وهو داللة على جودهفقد شبه "العباس

 متراخي الجوانب يالمس األرض

 وورد أيضا في قوله:

 كأنما أوجههم رقة *** لها من اللؤلؤ أبشار

حيث شبه وجه الممدوح )العباس بن الفضل( بأغلى المجوهرات وهي اللؤلؤ داللة على 

 نفاسته وعظمته.

 به   وأين منك ابن يحيى صولة األسد أين من زفراتي من كلفت

فقد استخدم الشاعر لفظة صولة األسد وهي كناية عن شجاعة ممدوحه كأنه قال 

 صولتك فوق صولة األسد

 كما وردت في البيت السادس حيث يقول:

 لما وزنت بك الدنيا فملت بها *** وبالورى قل عندي كثرة العدد

ا وأهلها في الكفة الثانية علمت أن الرزانة فهو يقول لما رجحت كفتك وقد وضعت الدني

 للمعالي ال لألشخاص فهي كناية عن السمو ورفعة القدر.

 ونجدها أيضا في البيت التاسع بقوله:

 ما ترى عيناه بعد غد * بقلبهماضي الجنان يريه الحزم قبل غد **

بمعنى أنه يخطف إلى الكائنات قبل حدوثها وهي كناية عن صحة الحدس وجودة 

 الظن.

 كما وردت مرة أخرى في البيت الحادي عشر:
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 أي األكف تباري الغيث ما اتفقا *** حتى إذا افترقا عادت ولم يعد

فاألكف تعارض الغيث في السماحة حتى إذا افترقا بإقالع السحب عادت الكف إلى 

ئه عادتها ولم يعد الغيث يمطر، وكف الممدوح تجود وال ينقطع جودها، وهي كناية عن عطا

 وشدة سخائه.

نستخلص مما سبق أن التشبيه قد ساهم في إثراء الجمال الفني للقصيدة كما عمل على 

اذ يدفع الشاعر إلى ختجسيد صورة في عرض الوسائل المعروفة، وخلق إبداع فني وجمالي أ

يقاع مؤثرين في ذهن المتلقي.  خيال خصب، فيعرف على موسيقى وا 

 الكناية:  .3

ونزيد  بشيءأن نتكلم "  في لسان العرب في مادة كني بقوله: وقد عرفها ابن منظور

فالكناية  (1)يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه يكنى كناية،بغيره، وكنى عن األمر  غيره،

وهي مخاطبة ذكاء المتلقي فال يذكر اللفظ الموضوع للمعنى  لى المعنى وتلميح،إإذن ايماء 

 .(2)"يجعله دليال عليهإلى مرادفه ل ولكف يلجأ المقصود،

ظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إرادة فجاء في معجم المصطلحات الكناية ل ماك

 .(3)المعنى األصلي

                                                           
 .156، ص12، ج(ي .ن .ك)ابن منظور: لسان العرب. مادة  (1) 
، المؤسسة الحديثة (البديع، البيان، المعاني، )البالغة قاسم: علوممحي الدين ديب ومحمد أحمد  (2) 

 .561، ص 1،5002 طرابلس. لبنان، ط ،للكتاب
 .561ص :المرجع نفسه( 3) 
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للكناية بقدر كافي حيث وردت في البيت  توظيفهيرى  تنبيفالمتأمل في قصيدة الم

 في قوله: (02الخامس)

 لة األسدوأين هناك يحيي صو  ***أين من زفراتي من كلفت به 

فقد استخدم الشاعر لفظة صولة األسد وهي كناية عن شجاعة ممدوحة. كـأنه قال  

 صولتك فوق صولة األسد.

 كما وردت في البيت السادس حيث يقول:

 وبالورى فل عندي كثرة العدد ***لما وزنت بك الدنيا فملت بها 

 نية علمت أن الرزانةفهو يقول لما رجحت كفتك وقد وضعت الدنيا وأهلها في الكفة الثا

 طمعا لي ال لألشخاص فهي كناية عن السمو ورفعة القدر.

 ونجدها أيضا في البيت التاسع بقوله:

 بقلبه ما ترى عيناه بعد غد ***ان يريه الحزم قبل غدنماضي الج

 بمعنى أنه يقطف إلى الكائنات قبل حدوثها وهي كناية عن صحة وجودة الظن. 

 الحادي عشر: لبيتيناكما وردت مرة أخرى في 

 حتى إذا افترقا عادت ولم يعد ***الغيث ما اتفقا  تباري أي األكف 

فاألكف تعارض الغيث في السماحة حتى إذا افترقا بإقالع السحاب عادت الكف إلى  

وكف الممدوح تجود وال ينقطع جودها، وهي كناية عن عطائه  عادتها ولم يعد الغيث يمطر،

 وشدة سخائه.
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وقد وردت في  فقد وظف هو الخر الكناية بشكل واضح. أبي نواس. فسه عندواألمر ن

  بقوله: (21والثالثين) البيت الواحد

 ثار.آ خيرجرت له في ال*** منك أباك الذي  تقيال              

وهي الكناية  فقد شبه الممدوح بوالده في البأس والعطاء والذي يذكر في الخير والمكارم.

 عن الجود.

 سنجد الكناية في قوله:كما 

 شوبان أحالل وأمرار ***ليسو بخافين على ناظر

في السلم بما يفضلون  إحالءفهو يقصد أن األمر هؤالء القوم ال يخفى على أحد فهم 

وهي كناية عن  وامرار في الحرب لما يذيقون أعدائهم من القسوة والفتك، به على الناس،

 التغير وتبدل الحال.

  ي قوله:وقد وردت أيضا ف

 منه. وللطابن إمهار ***وخبن ما يخبن من بعده

فهو يتحدث عن ممدوحة )أبا عبادة( ويطلب من قومه جزاءه على حس مكاره وصدق  

 .أخالقه. وهي كناية عن األجر

 مما زاد القصيدتين. ع كل من المتنبي وأبي نواس توظيف الكناية بشكل جيد.ااستط

 أو المتلقي. لقارئ ارونقا وجماال فنيا يؤثر في ذهن 
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                     :توصل البحث من خالل الموازنة بين المتنبي وأبي نواس إلى النتائج التالية 

 تنطوي قصيدة المتنبي وابي نواس تحت نزعة حسية ذاتية مفعمة بالوجدان. -

ية خلقت الموسيقى الداخلية والخارجية في القصيدة رونقا وجماال خاصة من ناح -

 التكرار القافية.

 طغيان األصوات المجهور في قصيدتي المتنبي وأبي نواس. -

 ر البحر الذي نظمت عليه القصيدتيناختلف كل من المتنبي وأبي نواس في اختيا -

 مع اتفاقهما في الغرض.

 كالهما اعتمد القافية المطلقة تبعا لحالتهما النفسية. -

الفني  خالل التالعبره وذلك من بي نواس إثبات حضو أاستطاع كل من المتنبي و  -

 باللغة واالستعمال المكثف للصور البيانية.

الحقول الداللية في القصيدتين لها عالقة وطيدة بداللة العنوان، مما ساعد في  -

 استخراج الحقول الداللية.

هذه أهم النتائج التي توصلنا إليها في اثناء الدراسة والتي تبقى غير ملمة بكل شاردة 

  ، حيث لكل عمل انساني نقائص والكمال هلل عز وجل وحده دون سواه.وواردة
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 المتنبي أوال:

 حياته: -1

هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي ولد بالكوفة، لم 

يذكر شيء عن أسرته سوى جدته التي كان يعتبرها بمقام أمه هي التي تولت تنش أته، فهو 

 (1)ال بجدوده وفي هذا يقول يفتخر بنفسه

نشأ أبو الطيب في الكوفة فقير الحال إال أنه كان ذا نفس أبية متطلعة إلى الذرى فبدأ 

بتعلم العربية لغة واعرابا ثم ارتحل إلى البادية ليذهل من منبع الفصاحة والبالغة، فجالس 

م، 825-هـ250ة األعراب وشافههم، ثم شد الرحال إلى بغداد دار الخالفة وكان ذلك سن

ادع ي النبوة، ولهذا سمي بالمتنبي ومن  وبعد ذلك انحدر إلى البادية الشام، ويقال: إنه هناك

 (2)هنا تشكلت شخصيته المتعالية

 شعره:  -2

كما أحصاه الواحدي، وقد  (2600حوى ديوان المتنبي خمسة آالف وأربعمائة بيتا )

يثا ما القاه ديوانه من األجيال الشديد رتبه بنفسه، وما القى ديوان شعر عربي قديما وحد

( 60على دراسته وتتبع أغراضه ومضامينه األسلوبية، وقد ذكر أن هناك أكثر من أربعين )

شرحا لديوانه إضافة إلى ما حظي به من البحوث والدراسات عند العرب والمستشرقين لقد 
                                                           

 .181ص ط، دت، حنا الفاخوري: الجامع في تاريخ األدب العربي القديم، دار الجيل بيروت، لبنان، د (1)
، 1ي، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، عمان جعبدعون الروضان: موسوعة شعراء العصر العباس (2)
 .556، ص5001، 1ط
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ء والوصف والحكمة، خاض المتنبي مختلف أغراض الشعر كالمدح  والرثاء والغزل والهجا

وقد اكسبته حياته القلقلة غير المستقرة واطالعه على فلسفة اليونان والفرس والهند أبعادا 

  (1)رائعة لم تتوفر لغيره من الشعراء.

 وفاته: -3

لقد أكدت كتب التاريخ أن المتنبي قد مات مقتوال وكان ذلك في دير العقول قرب واسط 

ريق بجماعة من أصحابه، ومع المتنبي جماعة من عندما عرض له فاتك األسدي في الط

وكان ذلك في أواخر شهر رمضان من  سنة  وابنهأصحابه أيضا فقاتلوهم، فقتل المتنبي 

 (2)م.226

 ثانيا: أبو نواس

 حياته:  -1

سن بن هاني المعروف بأبي نواس في األهواز بخوزستان، من أصل فارسي، سحلاولد 

الثالثين، فأكب على علوم عصره يذهل منها ما  ثم انتقل إلى البصرة حيث مكث إلى

استطاع ليشحد قريحته الفياضة بحفظ قصائده وأراجيزه، ثم دعاه داعي البؤس إلى العمل 

فلجأ إلى حانوت عطار يظم فيه نشاطه إلى نشاط صاحبه، وقلبه في األدب، وعقله عند 

بالخالفة والكأس، فراقه  األدباء ووجهه موجه إلى مالهي البصرة، يحاول أن يعالج الشقاء
                                                           

 .552المرجع السابق، ص (1)
عالء هاشم مناف: حفريات األنفاق االبستيمولوجية في شعر أبي الطيب المتنبي، دار صفاء للنشر  (2)

 .18ص ،5015، 1والتوزيع، عمان، ط
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يام بين الفكاهة والسمر، ثم مضى إلى وأتى به إلى الكوفة  حيث قضى األ ذكاؤه وجماله

البادية فأقام فيها سنة صحت خاللها لهجته، واستقامت لغته فعاد إلى الكوفة ومنها إلى 

 .(1)بغداد

 شعره  -2

حبه بشاعر لهو د ظهر فيه صاألبي نواس ديوان شعر كان يسجل حياته وآرائه وق

 وزهده.جدي في مدحه  كما كانوعبث في خمرياته الغزلية وطرده 

كان لشعره بريق أخاذ وأريحية خالبة تأتيه من قوة الطبع وكان شعره يشبه العصر 

فكانت له صداقة معقودة ، ح يشبه جانبا كبيرا من حياة عصرهالذي عاش فيه أو على األص

نا ويحل ره في نفوسهم ويقع منها موقعا حسجانب شعمع كبار رجال عصره وذلك يقوم على 

 منها محال لطيفا سهال.

وس أكثر وهذا وقد عاصر أبو نواس األصمعي والجاحظ والشافعي فوقع شعره في النف

 .(2)وجعله في نظر الناس رأس المدرسة التجديدية أةعر جر اكله زاد الش

طر إلى مجاراتهم في اختيار نواس في المدح على عادة األقدمين وقد اض كما نظم أبو

االبل وبرع في هذا الشعر التقليدي براعة كبيرة وجار  بالغزل ووصفالبحور الجليلة واالفتتاح 

 (3)أكابر شعراء المدح في متانة السبك وروعة األسلوب

                                                           
 .588القديم، صحنا الفاخوري: الجامع في تاريخ األدب العربي  (1)
 .581، ص5002، 2، ط5حنا الفاخوري: الموجز في تاريخ األدب العربي، دار الجيل بيروت، مج (2)
 .204المرجع نفسه: ص (3)
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 :وفاته  -2

ثم غضب عليه اتصل أبو نواس بالشعراء واألدباء والوزراء ومدح الرشيد فقر به منه 

به األمين من بعده إلى أن المأمون أمر الخطباء بخرسانة أن يعيبوا وحبسه وقر لشعوبيته 

فتظاهر األمين بالسخط على شاعره وسجنه ثالثة أشهر وخرج من  ،األمين بشعر أبي نواس

 .(1)وافته المنية نأ الرجل كثير العلل فظل هكذا إلى بعدها

                                                           
 .581، صجز في تاريخ األدب العربيو الم :حنا الفاخوري    (1)
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 : المتنبي قصيدة ألفاظ شرح

 الودق: المطر

 استمساكه هزيمة: عدم

 صغاض: نق

 مصطبر: االصطبار

 القوة والصبرالجلد: 

 الخلد: البالي

 الجنان: القلب

 تباري: تعارض

 الحزم: صبط األمر واألخذ فيه بالثقة
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 :نواس" ألفاظ قصيدة " أبوشرح 

 المجيء يوما والغياب يوما :تغبيب

 العشى: مفردها عشوة: وهي ركوب األمر على غير بيان

 اءوافر العط دراز:

 النقص الحزم:

 خر حدود الجنةأ المنتهى:

 سنم: ماء في الجنة

 الذهب الخالص العقيان:

 الشطار: من يعيشوا حياة غير سوية 

 نجم.اسم من أسماء سهيل بالفارسية وهو  خت:بيذ

 طيع: سهل االنقياد

 سريع ميلع:

 وااللتواءموضع االنحناء  محاني:

 وح: السحابة الكثيرة ماءاالدل

 ها تشب تقيال:

 العطاء بسخاء الجاد:

 ر السيليكث المهمار:
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 كداء: جبل بمكة

 المرزوقة أي التي رزقت الصيد فرأته وطلبته المطعمة:
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 .5002، 1لبنان، ط ،العلمية للنشر، بيروت

 5002ط،  للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، د الجيلدار  ،المتنبي: ديوانه .52

، 1ط دنر اب الشعري، دار النشر، األلخطالسمات األسلوبية في ا محمد بن يحيى: .56

5001. 

 ،(والمعاني البديع ،البيان) البالغة.علوم  ومحمد أحمد قاسم:ديب محي الدين   .52

  .5002، 1ط، لبنان ،طرابلس للكتاب،المؤسسة الحديثة 

لرضوان للنشر والتوزيع، محمد مصطفى أبو شوارب: علم العروض وتطبيقاته، دار ا .54

 .5015، 1ط

شركة أبناء  اجعها ونقحها شمس الدينع الدروس العربية، ر جام :ينيالالغمصطفى  .51

 .5006، 1شريف األنصاري للطباعة والنشر، ط

 االسكندرية،منشأة المعارف  ،بنيات األسلوبية في الشعر العربيمصطفى السعدني: ال .58

 .1881د ط،  ،مصر

المكتبة  ممحمود أحمد القاس قواعد األساسية للغة العربية، تحمصطفى الهاشمي: ال .58

 .5001، 6بيروت، طصيدا، المصرية، 
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 .5006، 1طقسنطينة، الجزائر، 

بيروت،  مفيد قميحة، دار الكتب العلمية أبو هالل العسكري: كتاب الصناعتين، تح  .21

 .1888، 5، طلبنان

عة، لطبايوسف أبو العدوس: األسلوبية الرؤية والتطبيق، المسيرة للنشر والتوزيع وا .28

 .5010 ،5األردن، ط-عمان
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