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 : مقدمة

,الحمدهللربالعالمٌنوالصالةوالسالمعلىاشرفالمرسلٌنوخاتمالنبٌٌن

.وعلىالهوصحبهأجمعٌن

لمدشكلالنصاألدبًبمختلفأشكالهوأنواعهعلىمرالعصورحضورا  

حٌثانهحضًبعناٌة,فعاالومتمٌزافًحملالدراساتالمدٌمةمنهاوالحدٌثة

كبٌرةفًمجالالدراسةوالبحثمنلبلالباحثٌنوالمنظرٌنوالنمادوذلنباعتباره

لذافمدتعددت,ٌشكلأهمٌةبالغةفًالحركةاألدبٌةوالفكرٌةعلىوجهالعموم

المناهجوالمناهجوتسابمتفٌمابٌنهامناجلدراسةمعممةومفصلةلغرض

اكتشافبنٌاتهوتراكٌبهالفنٌةواألدبٌةفكلمنهجمنهذهالمناهجراحٌدرسالنص

منزاوٌةمعٌنةومغاٌرةفًالولتنفسهعنالمنهجاألخرودلنباعتمادعلى

مرجعٌةالنظرٌةوالفكرٌةلتمنٌناإلطارالعامالذيٌنضويتحتهالنصاألدبً

فتعددهده(المصة–المسرحٌة–المصٌدة–الرواٌة)بمختلفأنواعهوأشكاله

الذيأفضىإلىتعددفًاآلراءواختالفوجهات...المناهجمثلالمنهجاألسلوبً

فتارٌخ,النظرحولمفهومالنصوطبٌعتهوماهٌةعاللتهبالمارئوالملتمً

األدبالعربًحافلبالصفحاتالمشرلةذلنانهولدناضجامماكانجدٌرابهعلى

والشنأنالسماألندلسفًالنفوس,أنٌعٌشعلىمرالعصوردونأنٌفنى

إٌماعشجًٌحملفًطٌاتهأصداءلرونمناإلشراقوٌعٌدللذهنتارٌخاومجداال

.وذكرىأعالمخلدواعلىمرالزمان,ٌنسىلرطبةوغرناطةواشبٌلٌا

منهذاالمنطلكارتأٌتأنتكوندراستًعلىاحدالنماذجالفرٌدةالتًخلدها

األندلسٌونفًشعرهموولعاالختٌارعلىنونٌةأبًالبماءالرنديالذيٌعدمن

إالأننونٌتهالتًذكرناهاأنفاتعد.شعراءاألندلسالمفلمٌنفًعصورهاالمتأخرة

منأروعشعرهعلىاإلطالقذلنإنهاتعبرعنحالاألمةاآلنحمافضالعن

وصفهالألندلسوصفابارعاٌجعلالمارئكأنهٌعٌشاللحظةمعالشاعرولذلن

عدتهذهالمصٌدةمنروائعمالٌلفًرثاءالمدنوالممالنالضائعةإنلمتكن

,إذاأرادالشاعرأنٌبكٌنافعلٌهأنٌبكًأوال-أروعهاعلىاإلطالقولدلٌللدٌما

.باإلضافةإلىتمٌزآبًالبماءببراعةأدبٌةولدرةإبداعٌةعلىالنظموالتألٌف

ومعلومأنالطبٌعةالبشرٌةتصبواإلىالتغٌٌرنحواألفضلفتأبىالجمود

والتفكٌرالنمديالحدٌثهواحدنتاجالفكراإلنسانًوصورةمنصور,والتمولع

هذاالتجدٌدالذيالعملالبشريمنخاللهصبرأغوارالمجهوللذاكانتدراستنا

تسٌروفكاحدهذهالمناهجالحدٌثةالمتمثلةفًاألسلوبٌةباعتبارهامجموعةمن

واألسلوبٌة,اإلجراءاتاألدائٌةالتًسندرسمنخاللهاالنونٌةألبًالبماءالرندي



 المقدمة                                                                                                           
 

 ب
 

كماٌرىالنمادعلمٌتناولالنصبدراسةمستوٌاتهالمتعددةوالمتراكمةفًعمل

فتمومبتحلٌلكلعنصرمنالعناصرالمكونةللغةالنصفًأي,اللغةوالخطاب

لذا,وإنمابوجودهافًحزممنالولائعاللغوٌة,مستوىالبصورتهاالمفردة

كانتالدراسةاألسلوبٌةالحدٌثةهًالمادرةعلىمواجهةالنصوكشفتجلٌاته

ولدسارالبحثوفكمنهجالوصفوالتحلٌلالذيٌمومعلى,وإبرازجمالٌاته

.وصفالخصائصاألسلوبٌةفًالنصثمٌمومبتحلٌلها

ونظرالشساعةالموضوعوتشعبهولكًالنتوهوسطهذاالزخمالمعرفًالكبٌر

ركزفًدراستًعلىرسممسارمحددانطلكمنهفًتحدٌدإشكالٌةسنحاولأنن

 :تتضمنمجموعةمنالتساؤالت

ماذانمصدبالمنهجاألسلوبً؟*

ماهًأهمالحمولالداللٌةالتًهٌمنتعلىالمصائد؟*

 ماهًأهمعناصرالتشكٌلالصوتًوالتركٌبًعندأبًالبماءالرندي؟*

إلىأيحداستطاعتالظواهراألسلوبٌةالمختلفةأنتجعلمنالمعنىالشعري*

عندالرنديلادراعلىتكثٌفداللةالنص؟



ووفمالهذهالغاٌةالتً,انطاللامنخلفٌةاإلشكالٌةالتًتطرحهاهذهالتساؤالت

:ٌسعىالباحثإلىتفعٌلهافًالدراسةالتضىتمسٌمالبحثإلىشمٌن

ثممحاولةاستٌفاءالكالم,ٌرصدفٌهالباحثحٌاةأبًالبماءونونٌته:شق نظري*

.وأهمٌتهفًالدراساتالنمدٌةالحدٌثة,علىالمنهجاألسلوبًمنحٌثالمفهوم

وفٌهٌمومالباحثبتحلٌلنونٌةأبًالبماءوفكالمنهجاألسلوبً: شق تطبيقي *

(الصوتً)وهًالمستوىاإلٌماعً,وذلنعنطرٌكمستوٌاتالتحلٌلاألسلوبً

.ومستوىالصورة–والتركٌبً,

وفًممدمتهانفحالطٌب,أمامصادرالدراسةومراجعهافكثٌرةمتعددة

ومنهأخذتالمصٌدةألننالمنحدآلبًالبماءدٌوان,ألحمدبندمحمالتلمسانً

وكذلنالبالغةواألسلوبٌة,واألسلوبواألسلوبٌةلعبدالسالمالمسدي,مطبوع

لدمحمعبدالمطلبوهوالكتابالذيانتفعنابهكثٌرافًالدراسةالنظرٌةلمالهمن

.وغٌرهامنالكتبالتًسٌأتًذكرهافًمكانها,تأصٌللهذهالمنهج
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 :ومنابرزالصعوباتالرئٌسٌةالتًجابهتناوالمرتبطةبالبحثذاتههً

.نمصالمصادروالراجع*

.ضٌكالولت*

 

األثر توضٌحأساهمفًأنوخالصةالمولهوأننًأردتمنخاللهذاالبحث

الذيلعبتهمرثٌةالرنديفًتجسٌدمظاهرالحزنواألسىعلىوطنغالًضاع

.منأٌديالمسلمٌنودلتهفًتصوٌرهذهالفاجعةالتًألمتبهم

والٌسعنافًاألخٌرإالأننتمدمبجزٌلالشكرالخالصإلىكلمنٌدلناٌد

استأذناالفاضلوالشعلةالتً,ونخصبالذكربستانالعلوموأرٌجالرٌحان,العون

.أنارتدربالطلبةعلىمراألزمان
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  (بابي البقاء الرندي والنونية)  :التعريف    :المدخل    
: ي حياة أبي البقاء الرند : أوال

 هو صالح بن ٌزٌد بن موسى بن أبً الماسم ابن علً بن شرٌف النفزي  :نسبه1-1

ٌكن أبو الطٌب الرندي , 
1

ولد ذكر بعض المؤرخٌن أن كنٌته أبو البماء , 
2

ولد  , 

 هجري الموافك 684وتوفً سنة ,  مٌالدي 1204 هجري سبتمبر 601فً سنة 

أي انه عاش لرابة اثنٌن وثمانٌن عاما عاصر فٌها أوائل إمارة دمحم ,  م 1285لسنة 

 .الثانً لمرطبة 

ومن أشهر , وكان ٌطرب لشعره ,         وكان من خاصة الممربٌن إلٌه 

 :لصائده فً مدح السلطان لصٌدة مطلعها 

 سرى والحب أمر ال ٌرام                           ولد أغرى به الشؤون والغرام 

 

 (روض األنس ونزهة النفس )  وكتب الرندي برسم السلطان كتابا سماه 
3

ومن , 

وهً مدٌنة لدٌمة على لمة جبل مرتفع بها أثار كثٌرة , لمبه نعرف انه من رندة 

مما أتاح لها ذلن أن , وٌشمها نهر ٌنسب إلٌها وتحٌط بها الودٌان من كل جانب  

تكون إمارة مستملة فً كثٌر من األحٌان حٌث لامت فٌها إمارة فً عصر الطوائف 

وهم من لبائل  البربر ومن بٌن كل المدن األندلسٌة لم تزل , على رأسها بنو افران 

وحٌاة أبً البماء , تحتفظ فً حاضرها بروح عربً واضح فً المبانً والشوارع 

فال نعرف شٌئا عن أسرته وال عن بنٌه , أتت فً كتب التوارٌخ مجملة غامضة 

                                                             
 مكتبة 1الطبعة , تحمٌك دمحم بن عبد هللا عنان , اإلحاطة فً أخبار غرناطة ,  لسان الدٌن ابن الخطٌب  1

  .3 مج 60ص ,  م 1985/  هجري 1395الخانجً بالماهرة 
دار , د ط , تحمٌك إحسان عباس , نفخ الطٌب من غصن األندلس الرطٌب , احمد بن دمحم الممري التلمسانً - 2

  .4مج   , 486ص ,  م 1988/  هجري 1408صادر بٌروت 
, م 1997/ هجري 1417مكتبة الخانجً بالماهرة  , 4ط , دولة اإلسالم فً األندلس , دمحم بن عبد هللا عنان - 3 

  .457ص 
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ومن خالل نسبه , وزوجه حتى ان شعره الذي وصلنا جاء خالٌا من ذكر عائلته 

وهً لبٌلة بربرٌة , نعرف انه من نفزة 
4

 . 

 :شيوخه وطلبه للعلم - 1-2

من لراءة وخط , تلمى أبو البماء فً أوائل أٌامه أولٌات العلم   :أبو الحسن يزيد -ا

على العادة التً درج علٌها أهل , وحفظ لبعض أجزاء المران على والده أبً الحسن 

 .األندلس فً ذلن الولت 

,  هجري 566المعروف با لدباج  ولد سنة   : أبو الحسن اللخمي االشبيلي-ب

وكان من دعائه إال ٌخرج عنها ,  هجري فً أخر حصار الشبٌلٌا 644وتوفً سنة 

فكانت وفاته لبل استالء العدو علٌها بتسعة أٌام , 
5
. 

 كان من عادة العلماء لدٌما اإللبال على جمٌع العلوم من شعر وأدب  مؤلفاته-1-3

, وهذا ما نالحظه من خالل ذكر مشاٌخ أبً البماء , وفمه وحدٌث وغٌر ذلن 

 . وٌالحظه الدارس لتراجم العلماء فً كتب التوارٌخ 

 .الوافً فً نظم الموافً وهو كناب تحدث فٌه عن الشعر وطبمات الشعراء  - أ

 شرح حدٌث جبرٌل مفمود - ب
6
. 

روض األنس ونزهة النفس ألفه أبو البماء برسم  ألفه أبو البماء برسم السلطان دمحم - ج

وأورد ابن الخطٌب فمرة منه فً اإلحاطة وكانت ردا على , بن ٌوسف ابن األحمر 

رسالة مداعبة بعث بها إلى مواطنه أبً بكر البرذعً  ٌصف فٌها جارٌة رآها بسوق 

الرلٌك ٌصفها وصفا حسٌا ٌتناول ما فتنه من جمالها وكٌف أنها استولت على لبه 
7
 

 .ولد ذهب الطاهر احمد مكً إلى انه من كتب اإلمتاع و المؤانسة 

                                                             
,  م 1987, دار المعارف بالماهرة  , 3ط, دراسات أندلسٌة فً األدب والتارٌخ والفلسفة ,  الطاهر احمد مكً  4

  .283ص 
 .292ص ,  دراسات أندلسٌة فً األدب والتارٌخ والفلسفة  5
  ..3مج  , 472ص ,  اإلحاطة فً أخبار غرناطة  6
  .294ص ,  دراسات أندلسٌة فً األدب والتارٌخ و الفلسفة  7
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:  شعره1-4

كان خاتمة األدباء  ))     له شعر كثٌر سهل المأخذ عذب اللفظ لال ابن عبد الملن  

((بارع فً التصرف فً منظوم الكالم ومنثوره ,باألندلس 
8

 وأورد له ابن الخطٌب 

, جملة من شعره تبلغ الستة والعشرٌن مابٌن لصائد وممطوعات اللها فً بٌتٌن 

 .وأطولها فً ستة وأربعٌن بٌتا 

 :نونيته 
9
  

تعد النونٌة من أروع شعر آبً البماء الرندي من أروع واشجً ما جادت به لرٌحة 

وهً لصٌدة رثاء مفعمة بأعمك المشاعر واسمً األحاسٌس ,الشاعر األندلسً 

بكى فٌها أبو البماء مصٌر ,الفردوس المفمود  ))تعالج ندب بالد األندلس وال 

, وهً من أجمل المراثً التً لٌلت فً األندلس , اإلسالم والمسلمٌن فً اسبانٌا 

ألنها تثٌر الشجى فً نفس كل من ٌسعها او ٌمراها فتنتابه هالة من األحاسٌس 

الحزٌنة و المشاعر الكئٌبة حتى ٌشعر وكأنه ماثل أمام ذلن المشهد المروع وهو 

انه لما , وسبب نظمها كما ٌذكر المؤرخون , شاحب النفس وحٌران وتدمع عٌنه 

تفالم عدوان المشتالٌٌن على ابن األحمر اضطر أن ٌتنازل عن بعض الحصون منها 

شرٌش و الملعة وغٌرها
10

وهكذا فمدت الدولة اإلسالمٌة فً األندلس معظم  , 

فمد أثارت هذه المحن التً توالت على األندلس فً تلن الفترة , لواعدها الكبٌرة 

وهً التً نظم   فٌها أبو البماء نونٌته , المظلمة من تارٌخها لوعة الشعر واألدب 

, وٌستنجد المسلمٌن نجاد  األندلس , الرائعة التً ٌبكً فٌها لواعد اإلسالم الذاهبة 

وتجعله مسئوال عن هذه , فهً تدٌن ابن األحمر دون أن تمسه أو تتعرض له 

وعمد أبناءه وبالً نسله , الفاجعة التً ألمت باألندلس دون التصرٌح باسمه 

وأحفاده على عدم انشاذ هذه المصٌدة وتناولها وتداولها بٌن الناس من اجل طمس 

                                                             
  .297ص ,  المرجع السابك  8
  .96ص ,  ٌنظر إلى النونٌة كاملة فً الجزء المخصص للمالحك  9
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ولد اختار لها مطلعا , معالم هذه المصٌدة إلخفاء الهزٌمة التً مستهم وألمت بهم 

ولد عبرت أبٌاته عن فكرة االعتبار فً الماضً , من أجود ما لٌل فً الحكمة 

إال أن أبا البماء استطاع أن ٌضفً علٌها ألوانا وعبارات استخلصها من , الزائل 

فكانت هذه, أعماق تارٌخنا المجٌد 
11

 األبٌات خٌر مدخل وفك فٌه الشاعر للتمهٌد 

 . لموضوعه ونالت هذه المصٌدة الشهرة التً تستحمها سواء فً المدٌم أو فً الحدٌث

 

                                                             
دار المنصورة للطباعة و , د ط ت , الذخٌرة السنٌة فً تارٌخ الدولة المرٌنٌة ,  علً بن أبً زرع الفاسً  11

  .112ص , الورالة 



 

 

 الفصل األول
 

   األسلوب واألسلوبٌة               
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 العالقة بٌن األسلوب واألسلوبٌة  : المطلب الثالث 

 . األسلوبٌة النقدٌة  :              المبحث الثانً

         األسلوبٌة التعبٌرٌة  : المطلب األول

 .األسلوبٌة النقدٌة  :المطلب الثانً 

 .األسلوبٌة الجدٌدة  :المطلب الثالث 

 األسلوبٌة فً التراث البالغً والنقدي :           المبحث الثالث 

  /   .اللفظ والمعنى  :المطلب األول 

     .  نظرٌة النظم:    المطلب الثانً  
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  مفهوم األسلوب و األسلوبٌة                                                                          : المطلب األول        

:  عند العرب  : أوال

كلمة أسلوب فً اللؽة العربٌة مؤخوذة من معنى الطرٌك الممتد  : الجذر اللغوي--1

وكل طرٌك ممتد فهو أسلوب و األسلوب هو الطرٌك و , أو السطر من النخٌل 

و األسلوب الطرٌك , الوجه و المذهب ٌمال انتم فً أسلوب سوء وٌجمع أسالٌب 

وان انفه , واألسلوب بالضم ٌمال اخذ فً أسالٌب من المول أي أفانٌن منه , تؤخذ فٌه 

.نفً أسلوب كذا إذا كان متكبرا 
1 

, سلبه الشًء ٌسلبه سلبا كاختالسه إٌاه  )فٌمول  ,      وٌتناول الزبٌدي مادة سلب 

ونالة وامرأة سالب وسلوب ومسلب إذا مات ولدها , ومن المجاز سلبه فإاده وعمله 

ومن المجاز  شجرة , لبل أو ألمته لؽٌر تمام وظبٌة سالب وسلوب سلبت ولدها 

, شجرة سلب إذا تناثر ورلها  )وعن األزهري  , سلبت ورلها وأؼصانها , سلٌب 

وألسلوب السطر من النخٌل والطرٌك ٌؤخذ فٌه ,  (والنخل سلب أي ال حمل علٌها 

ٌمال هم فً أسلوب , واألسلوب الوجه و المذهب , وكل طرٌك ممتد فهو أسلوب 

ومن , وكالمه على أسالٌب حسنة , ولد سلن أسلوبه  طرٌمته , سوء وٌجمع أسالٌب 

 (المجاز األسلوب الشموخ فً األنؾ 
2 

 :ٌمكن تبٌن أمرٌن ,  وبالنظر  إلى التحدٌد الؽوي لكلمة األسلوب   

من حٌث ,  الذي ٌمكن أن نلمسه فً تحدٌد مفهوم الكلمة  :البعد المادي :أوال 

ومن حٌث , ارتبطت فً مدلولها بمعنى الطرٌك الممتد أو السطر من النخٌل 

 .ارتباطها بالنواحً الشكلٌة أحٌانا كعدم االلتفات ٌمنة وال ٌسرة 

                                                             
, دار المعارؾ بالماهرة , د ط ت , تحمٌك عبد هللا علً الكبٌر وآخرون , لسان العرب ,  ابن منظور  1

  .3مج  , 2058ص
المجلس , د ط , عبد الحلٌم الطحاوي تحمٌك , تاج العروس فً جواهر الماموس ,  دمحم مرتضى الزبٌدي  2

  .3مج  , 71ص,  م 1984/  هجري1394, الوطنً للثمافة والفنون واآلداب بالكوٌت 
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كما لال ابن منظور , لذي ٌتمثل بؤسالٌب المول وافانٌنه  :البعد الفنً ا :   ثانٌا 
3

                    . 

 

: اصطالحا 

:  عند القدماء - أ

     إننا ال نكاد نعثر على كلمة أسلوب مصطلحا عند العرب على كثرة من تحدث 

وان ورد هذا المصطلح فانه ٌرد عندهم بمعناه , فً لضاٌا النمد والبالؼة العربٌة 

وأكثر ما راودت فكرة األسلوب وجوه األداء , أي طرٌك ومنهج ومسلن , العام 

ولد استؤثر ,  هجري 3عند المفسرٌن و البالؼٌٌن و النماد منذ المرن , الكالمً 

موضوع اإلعجاز ألمرانً باهتمامهم البالػ فانصرفوا إلى تحدٌد وجوهه وتجلٌاته فً 

المران الكرٌم على اعتبار أن اإلعجاز متصل بالجانب البٌانً أساسا وكان ابن لتٌبة 

 هجري لد الحظ أن دراسة األسالٌب الكالمٌة فً لؽة العرب 276الدٌنوري 

على , فلفت النظر إلى أهمٌة دراسة تلن األسالٌب , ضرورة لفهم األسلوب ألمرانً 

حٌث ٌمول  , اعتبارها أداة لفهم فكرة اإلعجاز الذي ٌنطوي علٌه األسلوب ألمرانً 

وفهم مذاهب العرب , وإنما ٌعرؾ فضل المران من كثر نظره واتسع علمه  )

فانه لٌس فً , وما خص هللا به لؽتها دون جمٌع اللؽات , وافتنانها فً األسالٌب 

 (األمم امة أوتٌت من البٌان واتساع المجال ما اوتٌته العرب 
4

ولد ظل البحث 

ومالحظة وجوه المنبهات , األسلوبً لابما على وصؾ وجوه االستخدام اللؽوي 

 هجري فمدم تصورا دلٌما لمفهوم 471األسلوبٌة إلى أن جاء عبد الماهر الجرجانً 

وأهل العلم بالشعر وتمدٌره , واعلم ان االحتذاء عند الشعراء  )األسلوب حٌث لال  

أن ٌبتدئ الشاعر فً معنى له وؼرض وأسلوبا و األسلوب الضرب من , وتمٌٌزه 

 (فٌعمد شاعر أخر إلى ذلن األسلوب فٌجًء به فً شعره , النظم و الطرٌمة فٌه 

بل الممصود من ذلن هو , ولكن لٌس معنى االحتذاء الذوبان فً أسالٌب اآلخرٌن 

                                                             
ص ,  م 1994, لبنان / بٌروت , مكتبة لبنان ناشرون  , 1الطبعة , البالؼة واألسلوبٌة ,  دمحم عبد المطلب  3

10.  
/  هجري 1393, مكتبة دار التراث بالماهرة  , 2ط , تحمٌك احمد صمر , تؤوٌل مشكل المران ,  ابن لتٌبة  4

  .12ص ,  م 1973
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الوعً فً عملٌة التركٌب الن منها ما ال ٌعرفه إال ذووا األذهان الصافٌة والطباع 

ثم أشار إلى أن مجاالت األسلوب فً النظم ال تخرج عن تركٌب األلفاظ فً , النافذة 

ومن دلن تنبه لصلة النحو  , األنساق بصورة تتبع ترتٌب المعانً فً نفس المتكلم 

 .بالمعانً 

فبعد عصر ,      ولم ٌتولؾ إدران معنى  األسلوب فً النمد  المدٌم عند هذا الحد 

بادران لمعنى األسلوب ال ,  هجري 538الجرجانً مباشرة ٌظهر لنا الزمخشري 

حٌث ٌرتبط رحمة هللا بٌن األسلوب و , ٌمل أهمٌة عن من سبمه من المحاوالت 

والن , إذ أن طرٌمة افتنانهم فً الكالم وتصرفهم فٌه , الطالة التعبٌرٌة الكامنة 

وإٌماظا لإلصؽاء , الكالم إذا نمل من أسلوب إلى أخر كان ذلن أحسن تطرٌة للسامع 

.إلٌه من أسلوب واحد 
5
 

إلى مناهج البحث , ٌستند فً تحلٌله , ومن خالل هذا الكالم ٌظهر لنا أن الزمخشري      

محاوال الوصول إلى , ومن  التركٌب النحوي من ناحٌة أخرى , البالؼً من ناحٌة 

 .من خالل رصد الخصابص األسلوبٌة فً النص ألمرانً     , ألصى درجة من التذوق 

حٌث ربط ,  هجري استوعب ما لدمه الزمخشري 626وٌبدو أن السكاكً         

وأكد انه خاصٌة أساسٌة , بٌن األسلوب  والخاصٌة التعبٌرٌة أٌضا فبحث االلتفات 

اعنً نمل , واعلم أن هذا النوع  )حٌث ٌمول , فً األداء الفنً ٌتمٌز بهل األسلوب 

و العرب , ٌسمى التفاتا عند علماء المعانً ... الكالم من الحكاٌة إلى الؽٌبة 

وٌرون الكالم إذا انتمل من أسلوب إلى أسلوب ادخل فً المبول عند , ٌستكثرون منه 

افتراهم ٌحسنون لرى األشباح وال ٌحسنون ... وأحسن تطرٌة لنشاطه , السامع 

فان الكالم , وإٌراد و إٌراد , فال ٌخالفون بٌن أسلوب وأسلوب , لرى األرواح 

                                                             
مكتبة الخانجً للطباعة والنشر والتوزٌع  , 3ط , ت محمود شاكر , دالبل اإلعجاز ,  عبد الماهر الجرجانً  5

 .468ص ,  م 1992/  هجري 1413بالماهرة 
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(وأطٌب لرى  لها , المفٌد عند اإلنسان أشهى ؼذاء لروحه 
6

وٌبدو أن مفهوم  , 

 هجري ذلن انه وجد تراثا 684األسلوب وجد مجاال طٌبا عند حازم المرطاجنً ر

جاء بعضه من المشرق وبعضه األخر من التراث الٌونانً , وافرا فً هذا المجال 

خرج لنا بدراسة أكثر شموال لمفهوم األسلوب , ومن خالل استٌعاب هذٌن التٌارٌن 

ألنه كسر الحاجز الذي وضعه عبد الماهر فً محاولة دراسة النظم عند حدود , 

ومفهوما للنظم , حٌث وجد مفهوما لألسلوب ٌؤتٌه من لبل أرسطو , الجملة الواحدة 

ومن هنا سار فً تحدٌد لمفهوم األسلوب متؤثرا أحٌانا , ٌؤتٌه من لبل عبد الماهر 

بنظرة أرسطو إلى العمل الفنً اعتبره وحدة متكاملة تمتد لتشمل المطعة األدبٌة كلها 

, مالحظا انتمال الشاعر من موضوع إلى موضوع فً تسلسل وترابط معنوي , 

ومتؤثرا أحٌانا أخرى بالنظم على نحو ما لدمه عبد الماهر
7

ولما كانت  )) ٌمول 

اإلؼراض الشعرٌة ٌولع فً واحد منها الجملة الكبٌرة من المعانً والمماصد وكانت 

وجهة , ومسابل منها تمتنً كجهة وصؾ المحبوب , لتلن المعانً جهات فٌها توجد 

والنملة من , وكانت تحصل للنفس باالستمرار على تلن الجهات , وصؾ الطلل 

... بعضها إلى بعض وبكٌفٌة االطراد فً المعانً صورة وهٌبة تسمى األسلوب 

فاألسلوب هٌبة تحصل عن التؤلٌؾ المعنوٌة و النظم هٌبة تحصل عن التؤلٌفات 

((اللفظٌة 
8

.  

فانه ٌتناول األسلوب فً فصل صناعة ,  هجري 732أما ابن خلدون رحمه هللا       

وما ٌجب فٌه من الملكة اللؽوٌة للمدرة على , حٌث انه لما تكلم عن الشعر , الشعر 

وال ٌكفً فٌه ملكة الكالم العربً  ), تكلم عن أسلوب تصرٌؾ هذه الملكة , صناعته 

بل ٌحتاج بخصوصه إلى تلطؾ ومحاولة فً رعاٌة األسالٌب التً , على اإلطالق 

واستعمالها فٌه ولنذكر هنا سلون األسلوب عند أهل الصناعة , اختصته العرب بها 

                                                             
دار الكتب العلمٌة بٌروت  , 1ط, ت عبد الحمٌد هنداوي ,  مفتاح العلوم ,  أبو ٌعموب ٌوسؾ بن دمحم السكاكً  6

  .296ص , 2000لبنان / 
  .28ص ,  البالؼة و األسلوبٌة  7
دار , د ط ت , ت دمحم الحبٌب بن الخوجة , منهاج البلؽاء وسراج األدباء ,  أبو الحسن حازم المرطاجنً  8

  .363ص , لبنان / الؽرب اإلسالمً بٌروت 
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فاعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال الذي ٌنسج فٌه , وما ٌرٌدون بها فً إطاللهم , 

وال ٌرجع إلى الكالم باعتبار أفادته كمال , التراكٌب أو المالب الذي ٌفرغ فٌه 

وإنما ٌرجع إلى ... المعنى من خواص التراكٌب الذي هو وظٌفة البالؼة و البٌان 

صورة ذهنٌة للتراكٌب المنتظمة كلٌة باعتبار انطبالها على تركٌب خاص وتلن 

وٌصٌرها فً الخٌال , الصورة ٌنتزعها الذهن  من أعٌان التراكٌب وأشخاصها 

ثم ٌنتمً التراكٌب الصحٌحة عند العرب باعتبار اإلعراب , كالمالب أو المنوال 

(...والبٌان 
9
 

نالحظ انه ٌربط بٌنه وبٌن الملكة ,   ومن هذا التعرٌؾ لألسلوب عند ابن خلدون  

اللؽوٌة وهً المدرة اللؽوٌة التً تمكن الفرد من التعبٌر عما ٌرٌد فً المناسبات 

وهً التً ٌسمٌها تشومسكً بالكفاءة اللؽوٌة كما أن نراه فً باب المنظوم , المختلفة 

, و المنثور ٌربط بٌن األسلوب و الفن األدبً و الممام المناسب لكل واحد منهما 

واعلم أن لكل واحد من هذه ), حٌث البد من التفرٌك بٌن أسلوب النثر والشعر 

ولد استعمل لكل واحد ... الفنون أسالٌب تختص به عند أهله وال تصلح للفن األخر 

ولد استعمل ... من هذه الفنون أسالٌب تختص  به عند أهله وال تصلح للفن األخر 

المتؤخرون أسالٌب الشعر وموازٌنه فً المنثور من كثرة األسجاع والتزام التمفٌة 

ولم , وصار هذا المنثور من باب الشعر وفنه , وتمدٌم النسٌب بٌن ٌدي اإلؼراض

ٌفترلا إال فً الوزن واستمر المتؤخرون من الكتاب على هذه الطرٌمة واستعملوها 

(فً المخاطبات السلطانٌة 
10

وعلى هذا فان ابن خلدون ٌرى وجوب التفرٌك بٌن , 

ألنه لكل ممام ممال وضرب على ذلن مثال بالمخاطبات السلطانٌة , أسلوب النثر 

وعلى هذا فان ابن خلدون ٌرى وجوب التفرٌك بٌن أسلوب الشعر وأسلوب النثر ,((

ألنه لكل ممام ممال وضرب على ذلن مثال بالمخاطبات السلطانٌة  التً أصبح , 

المتؤخرون ٌستعملون فٌها أسالٌب الشعر من كثرة األسجاع والتزام المافٌة وتمدٌم 

                                                             
دار الفكر , د ط , ت األستاذ خلٌل شحادة وسهٌل ز كار , ممدمة ابن خلدون ,  عبد الرحمان بن خلدون  9

  .786ص ,  م 2001/للطباعة والنشر والتوزٌع بٌروت لبنان 
  .782 المرجع السابك ص  10
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إذ المحمود فً المخاطبات السلطانٌة , وهذا ما ال ٌناسب جاللة الملن , النسٌب 

 .         الترسل وإطالق الكالم من ؼٌر تسجع إال فً النادر 

                                      :  عند المحدثٌن - ب

أن ٌمدم رأٌا خاصا ,  هجري من خالل كتابه إعجاز المران 1870حاول الرافعً   

وٌعود ذلن , به متؤثرا فً ذلن بالجرجانً فً كتابٌه دالبل اإلعجاز وأسرار البالؼة 

, إلى الفترة المبكرة التً حاول فٌها ان ٌمد بصره إلى مفهوم التركٌب  و جزبٌاته 

حٌث ٌمول , وربطه بالنطك الفكري عند المتكلم ثم ربطه بالمتلمً وخواصه النفسٌة 

وتصفح , وترداد النظر فً أسباب اختالفها , لد ثبت لنا من درس أسالٌب البلؽاء )

وجوه هذا االختالؾ وتعرؾ العلل التً أثرت فً مباٌنة بعضها لبعض من طبٌعة 

 (المزاج اإلنسانً )ان تركٌب الكالم ٌتبع طبٌعة تركٌب , البلٌػ وطبٌعة عصره 
11

 ,

هو , وابلؽه واجمعه لحر اللفظ ونادر هذا المعنى , كما ٌرى أن أفصح الكالم 

فال بد أن , ولكً تكون له هذه الجدارة ,  ((األسلوب ))الجدٌر بان ٌطلك علٌه كلمة 

بحٌث ٌمكن أن ٌمثل حدٌثا بٌن المتكلم ونفسه من , تفرغ فٌه األحاسٌس المثارة 

وبٌنه وبٌن المتلمً من جانب أخر, جانب 
12

إما توفٌك الحكٌم فانه ٌرفض أن  , 

حٌث , إنما هو روح وشخصٌة , ٌكون األسلوب لالب اللؽة المنممة و المصنعة 

, إن األسلوب السلٌم لم ٌزل فً عرفنا مرادفا للؽة المنممة و المصنعة  )ٌمول   

 (... وللٌل من فطن إلى أن األسلوب روح وشخصٌة 
13

وهذا التصور الذي لدمه  , 

ومعنى ذلن أن لكل  (األسلوب هو الرجل ذاته  )ٌمترب من تعرٌؾ بوفون لما لال  

إنسان طرٌمته الخاصة فً التعبٌر إال انه رفض ما ٌتداول بٌن الناس من ن األسلوب 

محاوال , وال ٌمنعه ذلن من مواصلة البحث عن حمٌمة , عبارة عن األلفاظ المصنعة 

                                                             
,  م 2003,بٌروت لبنان , دار الكتاب العربً  , 1ط, تارٌخ آداب العرب ,  مصطفى صادق الرافعً  11

  .2ج  , 134ص
  .88ص ,  البالؼة واألسلوبٌة  12
  .15ص,  م 1992مكتبة مبارن العامة بالماهرة  , 2ط , مبادئ فً علم األسلوب ,  شكري دمحم عٌاد  13
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إنً دابما أضع نصب عٌنً هذه ))  :ومن الحٌاة معا, أن ٌستلهمه من التراث 

... المصادر الثالثة استلهمها فنٌا المران وألؾ لٌلة ولٌلة والشعب أو المجتمع 

( (... ولطالما شؽلتن معً بالحدٌث عن األسلوب الفنً الذي ابحث عنه 
14

                                                   . 

من أهم المحاوالت فً دراسة  ((األسلوب ))وأما احمد الشاٌب فٌعد كتابه فً    

وهو عبارة عن محاولة لعرض البالؼة العربٌة , األسلوب والبحث فً مجاالته 

ولد حصر البالؼة فً بابٌن هما األسلوب والفنون , المدٌمة فً ثوب معاصر 

 .األدبٌة

درس المواعد التً إذا اتبعت كان التعبٌر بلٌؽا فدرس الكلمة و , ففً الباب األول     

واألسلوب من حٌث أنواعه ومموماته , الجملة و الفمرة و العبارة و الصورة 

أما فً الباب الثانً وسماه لسم االبتكار وفٌه درس الكالم من حٌث , وموسٌماه 

كالمصة و الممالة وؼٌر , وما ٌالبم كل فن من الفنون األدبٌة , االختٌار والتمسٌم 

, ثم خلص إلى أن األسلوب هو  الصورة اللفظٌة التً ٌعبر بها عن المعانً , ذلن 

أي هو طرٌمة اختٌار األلفاظ , أي هو عبارة عن طرٌمة فً اإلنشاء والكتابة 

. وتؤلٌفها للتعبٌر عن المعانً الكامنة فً النفس 
15
 

       ومن الدراسات الحدٌثة التً كان لها اثر فعال فً بعث الدراسات البالؼٌة من 

بطرٌمة توافك ما استجد من مفاهٌم فً العصر الحدٌث كتاب فن المول المٌن , جدٌد 

متؤثرا بالمدرسة , وهو بذلن ٌهدؾ إلى التجدٌد فً مٌدان البحث البالؼً , الخولً 

و  )),  ((األسلوب االٌطالً ))فً كتابه عن  ((ال بارنً))المتمثلة فً , االٌطالٌة 

ونظرا الن , (( عناصر األسلوب والعروض )) فً كتابه ( (لوٌجً  فا لماجً

الكتابٌن من الكتب المدرسٌة المٌسرة لم ٌمدر المٌن الخولً االطالع إال على التٌار 

مكتفٌا بالشرارة األساسٌة لهذه التوجهات , الٌسٌر من هذه التٌارات الخصبة 

                                                             
  .16ص ,  المرجع السابك  14
/ عمان, دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة  , 1ط, األسلوبٌة الرإٌة و التطبٌك ,  ٌوسؾ أبو العدوس  15

 .26ص,  م 2007األردن 
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األسلوب ))  :ورإٌته لألسلوب تنطبك من رأي بوفون لما لال , المنهجٌة الجدٌدة 

إن )) ٌرى , حٌث لما ٌتعرض لمناهج الؽربٌٌن فً دراسة البالؼة ( (هو الرجل 

األسالٌب ال تتفاوت إال بما تتفاوت به شخصٌة المتكلم وثمافته وأنالته والشخص هو 

ولد اتبع فً كتابه منهج الممارنة بٌن المدٌم , ( (األسلوب أو  األسلوب هو الشخص 

ثم تحلٌته بخٌر ما فً , لٌنتهً بعد ذلن بتخلٌة المدٌم مما ال خٌر فٌه , و الجدٌد 

المدٌم و الجدٌد
16

ومن خالل الممارنة بٌن البالؼة العربٌة المدٌمة  والحدٌثة ٌؤخذ  . 

فمن , لتؤخذ البالؼة العربٌة طابعا عصرٌا , الخولً فً أنواع من التحلٌة و التخلٌة 

التخلٌة إال نلزم دراستنا الطابع الدٌنً الذي لزمها ٌوم كانت البالؼة العربٌة طابعا 

فمن التخلٌة إال نلزم دراستنا الطابع الدٌنً الذي لزمها ٌوم كانت ؼاٌتها , عصرٌا 

فال , معرفة إعجاز المران ومن التخلٌة أن تتحرر دراستنا من اثؤر الدراسة المدٌمة 

وال نستهجن ما استهجنوا لفضل , نلتزم إحكامهم النمدٌة فنستحسن ما استحسنوا 

السبك و المدم 
17

وبسط افمه فال ٌمتصر على ,  ومن التحلٌة أن نوسع دابرة البحث 

ثم إلى , بل البد أن نمد البحث بعد الجملة إلى الفمرة األدبٌة , الجملة كما كان المدٌم 

 .ننظر إلٌها نظرة الهٌكل المتواصل األجزاء , المطعة من الشعر والنثر 

 

: عند الغربٌٌن :ثانٌا 

 التً ٌستعملونها  style ٌرى الباحثون الفرنسٌون أن أصل كلمة  :ي الجذر اللغو-ا

التً تعنً أزمٌال معدنٌا كان  ,  stilusالكلمة الال تٌنٌة , الٌوم بمعنى أسلوب 

المدماء ٌستعملونه للرسم على األلواح المشمعة
18

ثم انتمل عن طرٌك المجاز إلى  , 

فارتبط أوال بطرٌمة الكتابة الٌدوٌة داال على , مفاهٌم تتعلك كلها بطرٌمة الكتابة 

فاستخدم فً عهد , ثم اخذ ٌطلك على التعبٌرات الؽوٌة األدبٌة , المخطوطات 

خطٌبهم المشهور شٌشرون كاستعارة تشٌر إلى صفات اللؽة المستعملة من لبل 
                                                             

 م 1996تارٌخ النشر , دار الكتب المصرٌة بالماهرة , د ط , تمدٌم صالح فضل , فن المول ,  أمٌن الخولً  16

  .9ص , 
  .25ص ,  المرجع السابك  17
,  م 1979,بٌروت , المإسسة العربٌة للدراسات والنشر  , 1ط, ممدمة فً النمد األدبً ,  علً جواد الطاهر  18

  .306ص 
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حتى , ولد ظلت هذه الطبٌعة عالمة إلى حد ما بكلمة األسلوب , الخطباء و البلؽاء 

إذ تنصرؾ أوال على الخواص البالؼٌة المتعلمة بالكالم , أالن فً هذه اللؽات 

المنطوق
19

                                                          .  

وفً الفرنسٌة  ,  stylisticsوعلم األسلوب هو الذي ٌطلك علٌه فً االنجلٌزٌة     

20la stylistique واستخدم مصطلح أسلوب ألول مرة فً اللؽة األلمانٌة فً أوابل  

وورد ألول مرة فً اللؽة االنجلٌزٌة كمصطلح عام  ,  grimm فً معجم 19المرن 

 1872ودخل الماموس الفرنسً ألول مرة عام , طبما لماموس أكسفورد ,  م 1846

م 
21

                                                   . 

استعملت للداللة على ما هو ظاهري ,     وإذا استعملت أسلوب فً المٌدان األدبً 

ومن بالؼة كالتشبٌه , بما فٌها من مفردات وتركٌبات , فً النص األدبً من لؽة 

 .ومن عروض كالبحر والمافٌة واإلٌماع , واالستعارة 

    وسارت االستعماالت والدراسات األسلوبٌة على هذه العناٌة بالشكل وكان 

 التً نترجمها بكلمة شكل أو صورة أو  formeاألسلوب مرادؾ أدبً لكلمة 

وأسلوب العصر الفالنً وأسلوب , وبهذا المعنى لالوا أسلوب فالن , صٌاؼة 

 .المدرسة الفال نٌة 

 

: اصطالحا  - أ

: األسلوب  :أوال 

اجمع الباحثون الٌوم على أن ممولة األسلوب من أهم المموالت التً توحد بٌن     

إال , وان دراسته ٌنبؽً أن تتم فً المنطمة المشتركة بٌنهما , علمً اللؽة واألدب 

أنهم اختلفوا فً تعرٌفاتهم له فلٌس هنان تعرٌؾ لألسلوب ٌتمتع بالموة الكاملة على 

ولد أدى هذا إلى أن , وال توجد نظرٌة ٌجمع علٌها الدارسون فً تناوله , اإللناع 

ٌؤتً كثٌر من الباحثٌن فً ممدمة كتبهم على األسلوب بعرض مجموعة من 

                                                             
  .93ص ,  م 1998, دار الشروق بالماهرة  , 1ط , علم األسلوب ومبادبه وإجراءاته ,  صالح فضل  19
  .175ص ,  البالؼة واألسلوبٌة  20
  .94ص ,  علم األسلوب  21
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 تعرٌفا 130التعرٌفات تصل فً بعض األحٌان  
22

وإذا فحص الباحث تراث , 

التفكٌر األسلوبً اكتشؾ انه ٌموم على ركن ثالثً دعابمه هً المخاطب والمخاطب 

ولٌس من نظرٌة فً تحدٌد األسلوب اعتمدت أصولٌا على إحدى هذه , و الخطاب 

الركابز الثالث 
23
. 

 

 وتتمدم هذه الدعامة على الدعامتٌن األخرٌٌن الن  : األسلوب من زاوٌة المخاطب -1

الرسالة اللؽوٌة من حٌث حدوثها تنبثك من منشبها تصورا وخلما وإبرازا للوجود 

وهذا ما ٌإدي إلى , وٌموم هذا المنظور على أساس التوحٌد بٌن المنشا وأسلوبه ,

حٌث ٌكون األسلوب هو الكاشؾ عن مكنونات , التالحم التام بٌت األسلوب ومنشبه 

لذلن نجد ان األسالٌب تختلؾ من , صاحبه والمرأة العاكسة لشخصٌة المخاطب 

وهذا الذي تعارؾ علٌه النماد والفالسفة من لدٌم الزمان حٌث ٌمول , شخص ألخر 

أما مورٌه فٌرى أن األسلوب  ((كما تكون طبابع الشخص ٌكون أسلوبه  ))أفالطون 

ولٌس فً الحمٌمة شًء , بالنسبة لنا هو مولؾ من الوجود وشكل من أشكال الكٌنونة 

والتحوٌل المعجز لشًء روحً , ولكنه الفكر الخالص نفسه , نلبسه ونخلعه كالرداء 

24
. 

    وهذا التعرٌؾ ٌمترب بشكل كبٌر من التعرٌؾ المشهور الذي لدمه الكونت 

إن من الهٌن أن تنتزع المعارؾ واإلحداث والمكتشفات ا وان  ))بوفون حٌث ٌمول  

كل تلن , بل كثٌرا ما تترلى إذا ما عالجها من هو أكثر مهارة من صاحبها , تبدل 

لذلن تعذر , أما األسلوب فهو اإلنسان عٌنه , األشٌاء هً خارجة عن ذات اإلنسان 

ولد أثرت هذه الفكرة فٌمن جاء بعده من رواد النمد األدبً , ( (انتزاعه أو تحوٌله 

وتمثلها , ومنظري األسلوب فتبناها شوبنهاور فعرؾ األسلوب بكونه مالمح الفكر 

وعلى ,  ((إن جوهر اإلنسان كامن فً لؽته وحساسٌته  ))إذ لال  , ماكس جاكوب 

                                                             
  . 95ص ,   علم األسلوب  22
  . 61ص . د ت , الدار العربٌة للكتاب  , 3ط , األسلوب واألسلوبٌة ,  عبد السالم المسدي  23

 
  .43ص , م 2000تارٌخ النشر , اتحاد الكتاب العربً , د ط ,  عدنان بن ذرٌل النص واألسلوبٌة  24
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إما , هذه األلوال فان نظرٌة األسلوب تعد بمثابة اإلسماط لمخببات شخصٌة اإلنسان 

فهو بمثابة نؽم , كلودا فٌرى أن األسلوب خاصٌة طبٌعٌة ٌوهب اإلنسان إٌاها 

( (لشخصٌته مثلما لصوته نبرة ال تختلط بنبرة أصوات اآلخرٌن 
25
. 

,  ٌمثل المخاطب البعد الثالث فً العملٌة البالؼٌة  : األسلوب من زاوٌة المخاطب -2

فكما ال ٌوجد نص بال منشا كذلن لٌس ثمة إفهام أو تؤثٌر بال , وله دور مهم ومإثر 

و ٌعمد , وهو الفٌصل فً لبول النص أو رفضه , فهو الحكم على الجودة , لارئ 

, الفكر األسلوبً إلى منهج اختباري فً إثبات حضور المتمبل فً عملٌة اإلبالغ 

اهتدٌنا إلى أن المتكلم ٌكٌؾ صٌؽة خطابه حسب أصناؾ , فإذا استندنا إلى التجربة 

وعلى هذا المستند ترى الواحد منا ٌخاطب الصؽٌر تلمابٌا بما ال , الذٌن ٌخاطبهم 

, وتراه ٌخاطب الرجل بما ال ٌخاطب به المرأة وؼٌر ذلن , ٌخاطب به الكبٌر 

وهذا ٌمكن استؽالله فً , فانعكاس حضور المتمبل على الخطاب ٌعلم بالضرورة 

 .بلورة األبعاد السوسٌولوجٌة والنفسٌة فً الظاهرة اللؽوٌة 

 

  ٌعتبر تحدٌد ماهٌة األسلوب باعتماد جوهر الخطاب  :األسلوب من زاوٌة الخطاب -3

لما ٌتجذر فٌه من ركابز المنظور , الركن الضارب فً مجمع رإى الحداثة , 

عبارة عن انعكاس ألشعة  ((المخاطب ))فإذا كان األسلوب فً فرضٌة , اللسانً 

رسالة مؽلمة ال ٌفض جدارها إال  ((المخاطب ))وكانت فرضٌة , الباث وشخصٌته 

وأول ما ٌطالعنا فً ذلن ما , ففرضٌة الخطاب موجودة فً ذاته , من أرسلت إلٌه 

حٌث حصر مدلول األسلوب فً تفجر طالات التعبٌر الكامنة , ذهب إلٌه شارل بالً 

فً اللؽة وٌعرفه ماروزو بؤنه اختٌار الكاتب ما من شانه أن ٌخرج بالعبارة من حالة 

الحٌاد اللؽوي إلى خطاب متمٌز بنفسه
26

ؼٌر ان الذي كشؾ عن إبعاد هذا  , 

وذلن , وسٌر عممه ضمن وظابؾ الكالم عموما هو جاكبسون , الممٌاس التعرٌفً 

                                                             
  .67ص , األسلوب واألسلوبٌة ,  عبد السالم المسدي  25
  .44ص ,  النص و األسلوبٌة  26
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وهو ما , حٌنما عرؾ النص األدبً بكونه خطابا تؽلبت فٌه الوظٌفة الشعرٌة للكالم 

 ((بكونه الوظٌفة المركزٌة المنظمة )), ٌمتضً حتما إلى ماهٌة األسلوب 
27

.  

                                                                                تعرٌف األسلوبٌة  : ثانٌا -4

ٌعرؾ كثٌر من الدارسٌن واللؽوٌٌن أن كلمة أسلوبٌة ال ٌمكن أن تعرؾ تعرٌفا      

إال أن , نظرا لرحابة المٌادٌن التً أصبحت هذه الكلمة تطلك علٌها , جامعا شامال 

ومن هنا , ولال إنها تعنً بشكل من اإلشكال التحلٌل لبنٌة النص , هنان من عرفها 

مخصص للتحلٌالت , فرع من فروع اللسانٌات الحدٌثة )) :ٌمكن تعرٌفها على أنها 

أو لالختبارات اللؽوٌة التً ٌموم بها المحدثون والكتاب , التفصٌلٌة لألسالٌب األدبٌة 

, إما إذا تصفحنا الجذر اللؽوي لألسلوبٌة , ( (فً السٌالات األدبٌة وؼٌر األدبٌة 

فاألسلوب ذو مدلول , ((ٌة ))والحمته  ((أسلوب  )) :فنجدها تنمسم إلى لسمٌن

لذلن تعرؾ , والالحمة تختص بالبعد العملً الموضوعً , إنسانً ذاتً بمعنى نسبً 

بؤنها البحث فً األسس الموضوعٌة إلرساء علم األسلوب 
28
. 

                                                  :نشأة األسلوب و األسلوبٌة  :  المطلب الثانً

إذا اتبعنا التارٌخ المصطلحً لألسلوب واألسلوبٌة فإننا نجد أن األسلوب               

وأوسع من الناحٌة الداللٌة والمعنوٌة ذلن إن األسلوب , اسبك من الناحٌة التارٌخٌة 

بل كان , واكب فترة طوٌلة مصطلح البالؼة دون أن ٌكون هنان تعارض بٌنهما 

األسلوب ٌمؾ من البالؼة مولؾ المساعد على تطبٌك المواعد المعٌارٌة التً تحملها 

وتمثل دلن فً كتابات أرسطو عن , إلى الفكر األدبً والعالمً منذ العهد اإلؼرٌمً 

الشعر والبالؼة على نحو خاص 
29

وهذه الكتب أثرت كثٌرا فً الفكر البالؼً , 

لكن هذه المواعد البالؼٌة كانت تحتاج , األوروبً والعربً فً العصور الوسطى 

وتلن المواعد , إلى لواعد أخرى تصنٌفٌة تسهل تمسٌم الكالم بحسب مراتبه الفنٌة 

ومن هذه الزاوٌة عرؾ البالؼٌون فً العصور , كان ٌتكفل بها علم األسلوب 

                                                             
  .92ص , األسلوب واألسلوبٌة ,  عبد السالم المسدي  27
  .34ص , األسلوب و األسلوبٌة ,  عبد السالم المسدي  28
  .61ص  , 1984دٌسمبر  / 1العدد , 5المجلد , مجلة فصول , األسلوب و األسلوبٌة ,  احمد دروٌش  29
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, األسلوب البسٌط  ))الوسطى تمسٌن طبمات األسلوب إلى ثالث طبمات    

وحددوا لكل طبمة من هذه الطبمات ما , ( (واألسلوب السامً , واألسلوب المتوسط 

ٌناسبها من حٌث الموضوعات والمفردات بل حددوا لكل طبمة كتابا أدبٌا معٌنا 

وتمثل ذلن فً إنتاج , ٌصلح أن ٌكون نموذجا مثالٌا لها وصورة حٌة لمتطلباتها 

حٌث وجد فً , الشاعر الرومانً فرجٌل الذي عاش فً المرن األول لبل المٌالد 

                                                                             :إنتاجه ثالثة دواوٌن شعرٌة تصلح الن تكون نماذج لطبمات األسلوب الثالث  

  وهذا الدٌوان كتبه عن حٌاة الفالحٌن ولد عد نموذج لألسلوب : قصائد رٌفٌة-1

 . البسٌط 

  وهو دٌوان بحث الرومان للتمسن بؤراضٌهم ولد عد نموذجا قصائد زراعٌة -1

ولد عدت من األسلوب , اإللٌاذة  وهً ملحمة رومانٌة . لألسلوب المتوسط 

وعلى هذا األساس شاع عند البالؼٌٌن لدٌما ما ٌسمى بدابرة فرجٌل , السامً 

حٌث إذا اتفك على أن , وفً هذا اإلطار ترسم الحدود الفاصلة , فً األسلوب 

, كلمة الماشٌة تتناسب مع طبمة الفالحٌن وهذه الطبمة ٌالبمها األسلوب البسٌط 

فانه ال ٌنبؽً أن تنطلك هذه الكلمة إلى األسلوب المتوسط الذي ٌالبم الصناع 

ونظرا لشدة , والتجار ال إلى األسلوب العالً الذي ٌالبم األمراء والمفكرٌن 

فان فكرة طبمٌة األسلوب ظلت تشك طرٌمها حتى , االلتزام بالمواعد المعٌارٌة 

وكانت الهزة الموٌة , المرون الملٌلة الماضٌة حٌث بدأت تتولد حركات تجدٌدٌة 

 م 1788لمبدأ طبمٌة األسلوب ولبعض لواعده المعٌارٌة على ٌد جورج بوفون 

 ((ممال فً األسلوب  ))فً عمله المشهور 
30

الذي أدان فٌه بشدة فكرة أن 

وهذا ,  ((إلى أن األسلوب هو الرجل  ))األسلوب هو الطبمة لٌنهً بذلن 

ومن , التعرٌؾ هو الذي تؤثر به البحث األسلوبً كثٌرا بعد تطوره فٌما بعد 

المالحظ أن المصطلح الذي كان ٌستعمل فً حمل الدراسات البالؼٌة منذ المرون 

                                                             
  .23ص ,  عبد السالم المسدي األسلوب واألسلوبٌة  30
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ولم ٌظهر المصطلح الثانً إال فً بداٌات ,  ((األسلوب  ))الوسطى هو مصطلح 

مع ظهور الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة التً لررت أن تتخذ من , المرن العشرٌن 

                                                    .األسلوب علما ٌدرس لذاته

 أما فً العصر الحدٌث فمد أصبح مصطلح األسلوبٌة علما لابما بذاته مرتبطا   

وفتح , بالدراسات اللؽوٌة التً لام بها دي سوسٌر مإسس علم اللؽة الحدٌث 

 م 1947/ م 1865المجال أمام احد تالمٌذه لٌإسس هذا المنهج وهو شارل بالً 

فوضع  علم األسلوبٌة كجزء من المدرسة األلسنٌة وأصبحت هً األداة , 

الجامعة بٌن علم اللؽة واألدب
31

وبذلن فمط ارتبطت نشؤتها من الناحٌة  , 

ثم إن األسلوبٌة كادت أن , التارٌخٌة ارتباطا واضحا بنشؤة علوم اللؽة الحدٌثة 

تتالشى الن الذٌن تبنوا وصاٌا بالً فً التحلٌل األسلوبً سرعان ما تبدوا 

ووظفوا العمل األسلوبً بشحنات التٌار الوضعً فمتلوا ولٌد , العلمانٌة اإلنسانٌة 

ولكن , ماروزو . بالً فً مهده ومن ابرز هإالء فً المدرسة الفرنسٌة ج 

حٌث انعمدت ندوة عالمٌة بجامعة ,  م 1980الحٌاة عادت إلى األسلوبٌة بعد 

ألمى فٌها جاكبسون محاضرته األلسنٌة  ((األسلوب  ))إندٌانا بؤمرٌكا عن 

واإلنشابٌة فبشر ٌومها بسالمة بناء الجسر الواصل بٌن األلسنٌة و األدب
32

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 16ص,  دراسة األسلوب بٌن المعاصرة والتراث  31
 .133ص, م 1981 , 2العدد  , 1مجلد , مجلة فصول , األسلوبٌة نشؤة وتارٌخ ,  سلٌمان العطار  32
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: المبحث الثانً  

: المطلب األول 

:  التأسٌس :أوال 

   أسس هذا االتجاه العالم السوٌسري شارل بالً مإسس علم األسلوب تلمٌذ           

 م ممال فً 1902وخلٌفته على كرسً علم اللؽة فً جنٌؾ نشر سنة ,دي سوسٌر

أسس بها , ثم اتبعه بعدة دراسات أخرى مطولة نظرٌة وتطبٌمٌة ,األسلوب الفرنسً 

هو العلم الذي ٌدرس ولابع التعبٌر اللؽوي من  ))علم أسلوب التعبٌر حٌث ٌمول  

, أي التعبٌر عن والع الحساسٌة الشعورٌة من خالل اللؽة , ناحٌة محتواه العاطفً 

((ووالع اللؽة عبر هذه الحساسٌة 
33

ومن هذا التعرٌؾ نالحظ أن بالً ٌركز على  , 

إذ أن اللؽة تتكون من , وارتباطه بفكرتً المٌمة والتوصٌل , الطابع العاطفً للؽة 

كما أن اللؽة ال , التً تستخرج الجانب الفكري من كٌاننا , نظام من أدوات التعبٌر 

وعندما تظهر هذه الولابع , بل تعبر أساسا عن عواطفنا , تعبر عن أفكارنا فحسب 

التعبٌرٌة فان البحث األسلوبً هو الكفٌل بدراسة مالمحها
34

وهذا الذي صرح به , 

إن مهمة علم األسلوب الربٌسٌة فً  ))إذ انن تجده ٌمول  , بالً فً ؼٌر موضع 

تمدٌري تتمثل فً البحث عن األنماط التعبٌرٌة التً تترجم فً فترة معٌنة حركات 

ودراسة التؤثٌرات العفوٌة الناجمة عن هذه األنماط , فكر وشعور المتحدثٌن باللؽة 

وعلى هذا فان علم األسلوب ال ٌتدخل إال عندما ٌمس , ( (لدى السامعٌن والفراء 

ومن ناحٌة أخرى فان ما ٌدرسه , أو شكال معٌنا للحٌاة , التعبٌر وسطا اجتماعٌا 

إنما هو اإلجراءات أو الوسابل التً تإدي إلى , علم األسلوب من الوجهة التعبٌرٌة 

فإذا عمدت هذه الدراسة إلى إعادة التكوٌن العضوي , إنتاج اللؽة العاطفٌة الشعورٌة 

وٌطلك علٌها بالً اسم علم , للؽة فً بنٌتها وهٌكلها على أساس ممارنتها بؽٌرها 

 إما إذا تناولت العاللة بٌن الكلمة والفكر لدى المتكلم, األسلوب الممارن الخارجً 

                                                             
  .49ص,م 1991, مركز اإلنماء الحضاري للدراسات  , 2ط,منذر العٌا شً . ت, األسلوبٌة ,  بٌرجٌرو  33
 133ص, مجلة وفصول ,  األسلوبٌة نشؤة وتارٌخ  34
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فهً علم , وعالجت عاللة اللؽة بالحٌاة فً طابعها العاطفً الدابم ,    و السامع 

األسلوب الداخلً
35

.  

 

 ثانٌا مستوٌات الدراسة األسلوبٌة 

وبٌن الطبمات ,  من المعلوم أن اللهجات تتفرق بٌن الناس من ناحٌة اللهجة -1

ولد ٌستخدم اإلنسان فً حٌاته عدة لهجات طبما للظروؾ , من ناحٌة اخرى 

 وٌمكن التممٌز بٌن ثالثة مستوٌات من اللهجات , التً تحٌط به 

 .منخفضة وهً لهجة البٌت و الممهى  والشارع  - أ

    .والعاللات االجتماعٌة , و المكتب , متوسطة وهً لهجة المهنة  - ب

 .رفٌعة وهً لهجة المناسبات الخاصة كالخطب - ج

 .                           فاإلنسان ٌستعمل المستوٌات الثالثة حسب الموالؾ التً تمتضٌها 

   فلكل طبمة مفرداتها وتراكٌبها كما أن كل طبمة تمٌل إلى الطبقات االجتماعٌة-2

 .االحتفاظ بؤسلوبها مثل رجال الدٌن والمضاء وؼٌرهم 

وكذلن ,  الشن أن لكل عصر مفرداته و مصطلحاته المتداولة  العصور واألمكنة3

 .فلكل إللٌم ٌحتفظ بلؽته المحددة , بالنسبة لأللالٌم 

, وكذلن بالنسبة إلى النساء والرجال , فاألطفال استخداماتهم األعمار واألجناس  -4

ولد دلت اإلحصاءات على انه فً حالة اتفاق السن و الثمافة ٌالحظ على مفردات 

فاللؽة ترتبط بالعمر , الفتٌات أنها أكثر انحصارا واشد تحدٌدا مكن مفردات الفتٌان 

والجنس والمزاج 
36

.  

 ثالثا خصائص األسلوبٌة التعبٌرٌة 

 .أسلوبٌة التعبٌر عبارة عن دراسة عاللات الشكل مع التفكٌر  -1

 .أو عن الحدث اللسانً , أسلوبٌة التعبٌر ال تخرج عن إطار اللؽة  -2

 .أو دراسة المعنى , إذ أنها تتعلك بعلم الداللة , أسلوبٌة التعبٌر أسلوبٌة لألثر  -3

                                                             
  .22ص,  علم األسلوب  35
  .24 علم األسلوب ص  36
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أي انه وصفً , علم أسلوب التعبٌر ٌعتمد األبنٌة اللؽوٌة ووظابفها داخل النظام اللؽوي  -4

بحث
37

.  

 

:  اثر األسلوبٌة التعبٌرٌة على الدراسات األسلوبٌة :رابعا 

 

 توسٌع مجال البحث عن المٌمة األسلوبٌة بعدم التصارها على الصور البالؼٌة المدٌمة  -1

واالهتمام باللؽة المنطولة من الناحٌة , توسٌع دابرة البحث فً المستوٌات اللؽوٌة  -2

 .األسلوبٌة 

 .االعتماد على المنهج الوصفً العلمً فً مجال الدراسات النظرٌة  -3

 خامسا عٌوب األسلوبٌة التعبٌرٌة 

ٌعنً صرؾ األسلوب فً كثٌر من , التركٌز على المحتوى العاطفً فً الدراسة  -1

 .األحٌان عن المٌمة الجمالٌة 

 .شؽله عن التطبٌك على أعمال معاصرة , االهتمام بالتنظٌر  -2

ابتعد عن اللؽة المكتوبة , االهتمام باللؽة المنطولة  -3
38

.  

 

:  األسلوبٌة األدبٌة :المطلب الثانً 

ٌتزعم هذه المدرسة كارل فوسلٌر الذي تؤثر بكتاب الفٌلسوؾ االٌطالً كروتشه       

والذي ٌلفت فٌع علماء اللؽة إلى أننا ,  ((الجمال كعلم للتعبٌر وعلم اللؽة العام ))

إذ أن اللؽة فً نفسها , كلما لمنا بتحلٌل التعبٌر وجدنا أنفسنا أمام ظاهرة جمالٌة 

ومن ثم فهً علم جمال وهذا التصور هو تصور أسلوبً , تعبٌر خالص 
39

ولذلن , 

ذلن أن اللؽة ما هً , ٌرى ان اللؽة والشعر متطابمان , انه لما ألؾ كتابه عن الشعر 

وال ٌمكن الحكم على , وهذا كفٌل بان ٌجعلها علم للجمال , إال تعبٌر عن الخٌال 

                                                             
  .42ص, م 2002, مركز اإلنماء الحضاري  , 1ط, األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب ,  منذر عٌاشً  37
  .32ص,  دراسة األسلوب بٌن المعاصرة والتراث  38
  .44ص,  علم األسلوب  39



واألسلوبٌة األسلوب                                                      :األول الفصل  
 

22 
 

التعبٌرات اللؽوٌة إال بوصفها تعبٌرا شعرٌا
40

ولد كان لهذا الفكر التؤثٌر البالػ على  ,

ٌبحث فٌع , حٌث كتب لكروتشه ٌعده بتمدٌم تحلٌل جمالً خالص , كارل فوسٌلر 

وكان بوسعه أن ٌعثر على نفس الفكرة , اإلٌماع واألسلوب والمافٌة  عن العاللة بٌن

فً كتبه عن علم الجمال ومن هنا ثبت عند فوسٌلر فكرة مفادها أن علم األسلوب 

وكان هذا مدخل فوسٌلر إلضافته الربٌسٌة ,  ٌمثل المجال اللؽوي كتطور وتارٌخ 

لعلم األسلوب على أساس تصور األسلوب كمصب لجمٌع وسابل التعبٌر الجمالٌة
41
 

فاللؽة أٌضا أداة لتحمٌك , ومن ناحٌة أخرى فان فوسٌلر ٌرى أن للؽة بعد أخر , 

ومن هذا المنظور تعتبر اللؽة إبداعا اجتماعٌا بدال , الحاجات العملٌة لتبادل األفكار 

كما أنها إبداع عملً ال مجرد تنظٌر إذ أنها خلك مكٌؾ , من أن تكون إبداعا فردٌا 

وبالتالً تصبح الدراسة , وعلى هذا فان الذي ٌتطور هو تمنٌات التعبٌر , للحاجات 

ولد كتب مإلفا مهما , اللؽوٌة بوصفها تطورا ٌتفك فٌها المنحى الجمالً والتارٌخً 

وفً ممدمته عرض المنهج الذي اتبعه فً دراساته , عن علم اللؽة والتارٌخ األدبً 

: والذي ٌتلخص فً النماط التالٌة , 

 

وعلى هذا ٌمول  , ولٌس من مبادئ خارجة عنه , المنهج ٌنبع من اإلنتاج األدبً  -1

, أرٌد أن اكرر انه على األسلوبٌة أن تؤخذ العمل الفنً الوالعً نمطة انطالق ))

 ( .(ولٌس أن تؤخذ بعض وجهات النظر الخارجة عنه 

وفً المركز نرى فكر مبدعه الذي ٌشكل مبدأ التالحم , كل عمل ٌشكل وحدة كاملة  -2

 .وهذا ما ٌسمٌه الجذر الروحً , الداخلً 

وٌنبؽً ان ترصد هذه األجزاء بعناٌة , البد أن تمودنا الجزبٌات إلى محور العمل  -3

 .حتى نتوصل من خاللها إلى مفتاح العمل 

وعن , الناتج عن الموهبة والتجربة اختراق العمل األدبً ٌكون عن طرٌك الحدس  -4

 .طرٌمه ٌمكن أن نشعر بؤننا نسٌر على الطرٌك الصحٌح أو ال 

                                                             
  .134ص, مجلة فصول ,  األسلوبٌة نشؤة وتارٌخ  40
  .47ص ,  علم األسلوب  41
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ؼٌر انه ٌمكن أن تكون من , ٌنبؽً أن تكون نمطة البدا فً الدراسة األسلوبٌة لؽوٌة  -5

 أن دماء الخلك الشعري واحدة لكننا ٌمكن أن نتناولها بدءا من 55سمات أخرى 

 .المنابع اللؽوٌة وتارٌخ األدب 

المالمح الخاصة للعمل الفنً هً وسٌلة للكالم الخاص واالبتعاد عن الكالم العام -6
42
. 

  

ذا المنهج الذي وضعه سبٌتزر اثر كبٌر فً إثراء النمد األدبً    لمد كان له

وارتكزت , وتخلٌصه من بعض اآلثار السلبٌة لالتجاه الوضعً الذي ٌمثله النسون 

 :فً النمد األدبً مبادئ لم تكن شابعة منها 

 .وان ٌؤخذ نمطة ارتكازه من العمل األدبً , ٌنبؽً على النمد أن ٌكون داخلٌا  - أ

 .ولٌس فً الظروؾ المادٌة الخارجٌة , جوهر النص ٌوجد فً روح مإلفه  - ب

 .على العمل األدبً أن ٌمدنا بمعاٌٌره الخاصة لتحلٌله -ج

وتظل ؼٌر منفصلة عن بمٌة الوسابل األخرى , أن اللؽة تعكس شخصٌة المإلؾ - د

التً ٌمتلكها
43
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .135ص, مجلة وفصول ,  األسلوبٌة نشؤة وتارٌخ  42
  .67ص, مجلة فصول , األسلوب واألسلوبٌة ,  احمد دروٌش  43
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:  األسلوبٌة النقد أو الجدٌدة :المطلب الثالث 

     لامت هذه المدرسة على مبادئ مدرسة لٌو سبٌتزر وتركزت فً الوالٌات المتحدة 

 م أن 1940الذي استطاع فً   ((دما سو الو نسو  ))بزعامة النالد االسبانً , األمرٌكٌة 

فخلص إلى أن األسلوب , ٌعثر على الصٌؽة المالبمة التً تتوج جهود الدراسات السابمة 

ولد عرض وجهة نظره حول , هو العلم المنوط به شرح النظام التعبٌري لألعمال األدبٌة 

إذ ٌرى أن األسلوبٌة , األسلوبٌة فً عدة مإتمرات ألٌمت فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

النمدٌة ٌمكن أن تطبك على األعمال األدبٌة المعاصرة والمدٌمة معا مما ٌمتضً إعادة بناء 

العناصر المكونة للعمل األدبً من الداخل ال من الخارج حتى ترلى الستشراؾ المٌمة 

الجمالٌة 
44

وهً تشكل حوارا أزلٌا بٌن , ذلن أن األعمال األدبٌة الحمٌمٌة خلود وإشراق  , 

 .لكن ما هً المواعد الموصلة إلى العمل األدبً الحمٌمً , نفس خالمها ونفس لاربها 

 

هذه المرتبة تصبح فٌها المعرفة تشكال عاما من حدس كلً مستنٌرة   يالقارئ العاد -1

, وٌحتاج لحدس المارئ , بالمراءة ذلن أن المصٌدة تولد من الحدسً النفسً لإلنسان 

 .لٌتحول ذلن العمل إلى عمل عاطفً حً 

 ٌعد النالد لارئ استثنابً ألنه ٌتمتع بمدرة واسعة استمبالٌة إذ أن له حدس : الناقد -2

ذلن انه لارئ لادر على التعبٌر بطرٌمة سرٌعة , صافً وعمٌك على العمل األدبً 

فالنالد هو الذي ٌموم العمل ورأٌه ٌعتبر دلٌل المارئ , ومكثفة عن الحدوس المستمبلٌة

 .كما ٌمول الو نسو 

  ٌرى الو نسو أن العمل األدبً ٌتحدد بوحدته وبكٌانه أي  :المحلل األسلوبً -3

وفهم هذه الوحدة من المانون الداخلً ٌتم , بوصفه كونا أو عالما مؽلما على ذاته 

وعلى الدراسة العلمٌة التً تتم من خالل جمع العناصر , من خالل الحدس 

المتفمة أو المتشابهة فً سلسلة من المصابد بطرٌمة تحمك الترتٌب الكلً 

                                                             
  .74ص,  مبادئ فً علم األسلوب  44
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ولمعاٌٌر تكون متحممة فً عناصر شعرٌة , االستمرابً لدرجات نوعٌة معٌنة 

كثٌرة وهذه المهمة تمع على عاتك األسلوبٌة
45

.  

,    والبد لمن ٌتصدى لهذه المهمة أن ٌكون خبٌرا بالمٌم التعبٌرٌة للؽة التً ٌدرسها 

ولذلن نجدان الو نسو ٌدعو إلى إلامة علم أسلوب اللؽة لدراسة العناصر العاطفٌة 

 ))فمولن  , فالدراسة األسلوبٌة عنده مبنٌة على جانبٌن هما الداللة والتعبٌر , فٌها 

ولكن مع ذلن , تشٌر الى طلوع الشمس من الناحٌة الداللٌة ( (ها لد طلعت الشمس 

نكتشؾ أن الجملة توحً بوالع نفسً معٌن للمتكلم كالفرحة بعد طول انتظار أو 

ولكً ٌصل , ولد توحً بالعكس بالنسبة للمحبٌن المستؽرلٌن , لحظة من السعادة 

 المحلل األسلوبً إلى هذه النتٌجة فال بذ أن ٌنطلك من محورٌن أساسٌٌن هما 

 .كٌؾ تكون وتشكل العمل األدبً فً مجموع عناصره ؟ -1

ما هً اللذة الجمالٌة التً أثارها ؟  -2
46
. 
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 ((البنائٌة  ))المطلب الرابع األسلوبٌة الوظٌفٌة 

ومن باب أولى ,       تعد هذه المدرسة امتدادا لمذهب بالً فً األسلوبٌة الوصفٌة 

ولٌمة , إلى ما ذهب إلٌه  دي سوسٌر التً لامت على التفرٌك بٌن اللؽة والكالم 

هذه التفرلة تكمن فً التنبه إلى وجود فرق بٌن دراسة األسلوب بوصفه طالة كامنة 

والممصود التفرٌك بٌن مستوى , ودراسة األسلوب الفعلً فً حد ذاته , فً اللؽة 

الذي ٌرى ان المنابع الحمٌمٌة  , (جاكوبسون )ورابد هذه المدرسة هو , اللؽة والنص 

للظاهرة األسلوبٌة لٌست فمط فً اللؽة و ونمطٌتها 
47

وال , وإنما أٌضا فً وظابفها وعاللاتها , 

رسالةٌمكن تعرٌؾ األسلوبٌة خارجا عن الخطاب اللؽوي بوصفه 
48

واتكؤ فً نظرٌته هذه  ,

على أفكار علوم االتصال التً نشؤت فً إطار أبحاث المهندس شا نون المختص 

بحٌث ٌعنً به  إٌصال المعلومات بواسطة المراسالت عبر , بمجال التلؽلراؾ 

ثم نمل نظرٌة االتصال إلى مجال اللؽة , إشكال متنوعة كا لتموجات الصوتٌة 

ذلن ان وظٌفة , ٌعبر اإلنسان من خاللها عما ٌرٌد , بوصفها نظام من الدالبل 

, إذ من خاللها ٌتاح لإلنسان التواصل مع بنً جنسه , التواصل من أهم الوظابؾ 

وإما أن , وتتخذ هذه الوظٌفة شكلٌن هما  إما أن ٌكون التواصل بالكالم واألصوات 

ٌكون بالكتابة
49

 وٌجسد العملٌة التواصلٌة من خالل خرٌطة توضح لنا العملٌة التً 

  :تمر بها الرسالة بٌن المرسل و المرسل إلٌه كالتالً

 

        المحتوى                                       

                              

 المرسل                             الرسالة                   المرسل إلٌه                                                        

 

                                      الشفرة
50
 

 

                                                             
  .65مجلة فصول ص , األسلوب واألسلوبٌة ,  احمد دروٌش  47
  .91ص ,  األسلوبٌة الرإٌة والتطبٌك  48
  .127ص ,  األسلوبٌة الرإٌة والتطبٌك  49
  .34ص ,  دراسة األسلوب بٌن المعاصرة والتراث  50
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 خصائص األسلوبٌة - أ

بحٌث ٌساعد على تحلٌله , ٌعمل على تمدٌم لراءة شاملة متكاملة للنص األدبً -1

 .تحلٌال وافٌا 

 .ٌهتم بالبنٌة السطحٌة والبنٌة العمٌمة للنص -2

ٌبدي هذا المنهج اهتماما بالؽا بالجانب الداللً للكلمات وعاللاتها واثر هذه -3

وهنا تكمن مهمة الدارس , العاللات السٌالٌة فً تكوٌن البنٌة الشكلٌة للنص 

فعلٌه أن ٌكشؾ عن التفاعل بٌن الجانب الشكلً والداللً للنص, األسلوبً 
51

.  
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 : األسلوبٌة فً التراث البالغً والنقدي :المبحث الثالث 

 

وهً االرتباط الدابم بٌن التراث , الشن انه البد أن تعمل على تؤكٌد حمٌمة مهمة    

إذ أن الناظر بعٌن البصٌرة ٌدرن العاللة الوثٌمة بٌنهما سواء , والوعً المعاصر 

كان عربٌا أو ؼربٌا فالدراسات النمدٌة الحدٌثة ال تنفصل عما سبمها من دراسات 

ولذلن نجد أن النماد كثٌرا ما ٌحتجون بآراء أرسطو فً البالؼة والخطابة , لدٌمة 

والدراسات , والذي  ٌهمنا اآلن هو العاللة الوثٌمة بٌن األسلوبٌة الحدٌثة , وؼٌرهما 

البالؼٌة و النمدٌة المدٌمة عند العرب 
52
. 

 

 : اللفظ و المعنى : المطلب األول

    لمد سارت اؼلب الدراسات األسلوبٌة الحدٌثة موحدة فً مصطلحً الشكل و 

وتحدثوا على ذلن كثٌرا , فان العرب لدٌما لد استعملوا اللفظ والمعنى , المضمون 

وهذه الثنابٌة فرعت مباحث , حتى صارت فً المرون األولى ابرز المضاٌا النمدٌة 

البالؼة إلى اتجاهات فمنهم من ٌهتم باللفظ ومنهم من ٌهتم بالمعنى وٌرجع االهتمام 

األلفاظ أجساد  ) : بها إلى النصؾ الثانً من المرن الثانً الهجري لال العتابً 

وإنما تراها بعٌون الملوب فا لدمت منها مإخرا أو أخرت منها ,والمعانً أرواح 

ممدما أفسدت الصورة وؼٌرت المعنى كما لو حول رأس إلى موضع ٌد أو ٌد إلى 

(لتحولت الخلمة وتؽٌرت الحلٌة ,موضع رجل 
53

ثم اعلم أن حكم )ولال الجاحظ  ,

وممتدة إلى ؼٌر , األلفاظ خالؾ حكم المعانً اآلن المعانً مبسوطة إلى ؼٌرؼاٌة 

((ومحصلة محدودة ,نهاٌة وأسماء المعانً ممصورة معدودة 
54

وأما ابن  رشٌك  , 

 والروحه المعنى , اللفظ جسم ) : فانه ٌشبه اللفظ بالجسد والمعنى بالروح فً لوله

                                                             
  .137 األسلوبٌة الرإٌة والتطبٌك ص  52
  .214ص,  ممدمة فً النمد األدبً  53
 .1مج . 86ص. م1998مكتبة الخانجً بالماهرة  , 7ط, عبد السالم هارون .ت , البٌان والتبٌٌن ,  الجاحظ 54
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فاا سلم المعنى , ٌضعؾ بضعفه وٌبمى بموته ,وارتباطه به كارتباط الروح بالجسد

وهجنة علٌه كما ٌعرض لبعض األجسام من , واختل بعض اللفظ كان نمصا للشعر 

وكذلن أن ضعؾ المعنى واختل بعضه , العرج والشلل من ؼٌر أن تهب الروح 

كالً ٌعرض ألجسام من المرض بمرض األرواح , كان للفظ من لن أوفر حظ 

))
55

 والدي ٌظهر من هدا الكالم أن البلؽاء لدٌما كانو ٌفرلون بٌن األلفاظ والمعانً 

ولدلن نجد ان ابن لتٌبة ٌمسم الشعر , فاأللفاظ هً التً تحوي المعانً و تحددها , 

 :على هدا االعتبار إلى أربعة ألسام 

 

 : ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه كمول أبً ذإٌب*

 والنفس راؼبة إذا رؼبتها                    و إذا تردالى للٌل تمنع

 

 :كمول المابل , فإذا فتشته لم تجد فابدة فً المعنى , ضرب حسن لفظه وحال *

 ولما لضٌنا من منى كل حاجة           ومسح ب األركان من هو ماسح

 أخدنا بإطراؾ األحادٌث بٌننا            وسالت بؤعناق    المطً  االباطح    

 : كمول لبٌد,ولصرت ألفاظه عنه , ضرب  جاد معناه *

ماعا تب الحر الكرم كنفسه           والمرء ٌصلحه الجلٌس الصالح        

  : كمول الشاعر, ضرب تؤخر معناه وتؤخر لفظه 

 إن محال وان مرتحال          وان فً السفر ما مضى مهال 

 

 

 

 

 
                                                             

المكتبة , د ط , ت عبد الحمٌد هنداوي , العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونمده ,  ابن رشٌك المٌروانً  55

  .1ج  , 112ص,م 2007ن .بٌروت ت / صٌدا, العصرٌة 
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تحدث ,     ولمد كان عبد الماهر الجرجانً بالؼٌا مفكرا نالدا مع كونه نحوٌا 

وان التعوٌل , طوٌال فً كتابٌه أسرار البالؼة ودالبل اإلعجاز عن اللفظ والمعنى 

وعلى ذلن لٌس لكالم فضل على كالم , عنده إنما ٌكون على المعنى ال على اللفظ 

حتى تفٌد ضربا خاصا من التؤلٌؾ , بمجرد ألفاظه 
56

وتعتمد على وجه دون وجه , 

األلفاظ خدم  )) :وعلى هذا لوله , وما األلفاظ عنده إال خدم للمعانً , من التركٌب 

للمعانً والمصرفة فً حكمها وكانت المعانً هً المالكة سٌاستها المستحمة طاعتها 

فمن نصر اللفظ على المعنى كان كمن أزال الشًء عن وجهته وأحاله عن طبٌعته , 

أو , رأٌت البلؽاء ٌجعلون األلفاظ زٌنة المعانً , إذ لد عرفت ذلن )) ثم , ( (

واللباس , واأللفاظ كالمعارض لها وكالوشً المحبر , ٌجعلون المعانً كالجواري 

وٌجعلون , إلى أشباه ذلن مما ٌفخمون به أمر اللفظ , الفاخر والكسوة الرابمة 

( (المعنى ٌنبل به وٌشرؾ 
57

وكالمه هذا ٌدل على أن المعنى ما لام فً نفس , 

وهذا ما ٌسمى بالنظم الذي أسس له فً كتابه دالبل , ووافك لواعد النحو , المتكلم 

 .اإلعجاز
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:  نظرٌة النظم :المطلب الثانً 

 

: نظرٌة النظم 

ولد ,   كان المران الكرٌم معجزا بؤسلوبه وبٌانه متحدٌا للعرب على أن ٌؤتوا بمثله 

ما للمران من عظمة رؼم ما ٌبدونه من    عجزوا عن ذلن مع المرار فً أنفسهم

ولد عجزوا عن ذلن مع اإللرار فً أنفسهم ما للمران من عظمة على , عداوة بمثله 

ولما اتسعت الرلعة اإلسالمٌة وظهرت الدراسات , ما ٌبدونه من عداوة شدٌدة 

ظهر من , واحتاج الناس إلى من ٌفسر لهم إعجاز المران لضعؾ سلٌمتهم , المرآنٌة 

وٌعنً ذلن أن هللا صرؾ للوب , أصحاب الفرق اإلسالمٌة من ٌمول بالصرفة 

ممتضى هذا  إذ أن, العرب على أن ٌؤتوا بمثله وكان هذا انتماصا منهم لمٌمة المران 

وهذا ما لم ٌتمبله أصحاب الفطر , المول أن إعجاز المران من مصدر خارج عنه 

وكان أول من تكلم فٌها هو , ومن ثم برزت فكرة النظم , السلٌمة والذوق الرفٌع 

وفرق ٌبٌن نظم المران ونظم )) :حٌث ٌمول , الجاحظ  لتفسٌر سر إعجاز المران 

واختالؾ البحث الذي ٌجوز , فلٌس ٌعرؾ فروق الكالم , سابر الكالم وتؤلٌفه 

من العجز الذي وصفه فً الذات فإذا عرؾ صنوؾ التؤلٌؾ عرؾ مباٌنة , ارتفاعه 

((نظم المران لسابر الكالم 
58

فعلى لول الجاحظ أن الذي ال ٌعرؾ الكالم العربً  , 

ذلن أن هللا اعجز , نثره وشعره وأسالٌبه لم ٌستطع معرفة نظم المران وإعجازه 

وإنما أخطا من , العرب بما كانوا ٌظنون انه ال ٌسبمهم فٌه احد وهو نظم الكالم 

إال أن , من فسدت سلٌمتهم بمخالطة األعاجم , أخطا فً فهم المران ووجوه إعجازه 

 وان ما فهمناه من خالل مذهبه األدبً الذي , الجاحظ لم ٌمدم تفسٌرا واضحا للنظم 

 

 

 

                                                             
  .16ص, م 1991لبنان/بٌروت, دار الجٌل  , 1ط, تحمٌك عبد السالم هارون , العثمانٌة , الجاحظ   58
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وٌنالش فٌها طرٌمة اختٌار األلفاظ فالؽٌث والمطر بمعنى , ٌهتم بالصٌاؼة واأللفاظ 

و الثانً فً مواضع , واحد لكن هللا عز وجل ٌستعمل أولهما فً مواضع العماب 

فالجاحظ ٌمصد بالنظم  معنى حسن االختٌار سواء كان موسٌمٌا بحٌث , الرحمة 

أو إٌحابٌا لابما على أثرها , أو معجمٌا لابما على الفتها , ٌموم على سالمة جرسها 

فً نفس السامع 
59

ولمد , ثم أصبحت نظرٌة النظم موضع نماش بٌن العلماء بعده , 

لمً مجال دراسة اإلعجاز المرآنً موضعا خصبا عند العلماء حتى ٌبدوا أرابهم فً 

ومن ذلن ما ٌروى عن البا لالنً الذي ألؾ كتابا خاصا عن , ظاهرة نظم المران 

المران عجٌب فً تؤلٌفه بدٌع فً نظمه )متخذا مدخله للحدٌث عن , إعجاز المران 

إذ أن أسلوبه خاص , ذلن انه لٌس كمثل المعهود من نظام جمٌع كالم العرب , (

متمٌز عن أسالٌب الكالم المعتاد
60

وتحدث  العلماء بعده   فً هذه المسالة إلى أن  , 

فاطلع على ما سبمه من أراء فً , انتهت هذه الدراسات إلى عبد الماهر الجرجانً 

ولد علمت أطباق العلماء  ))وفً ذلن ٌمول  , وعرؾ له مكانته وأهمٌته , النظم 

والتنوٌه بذكره وإجماعهم على أن ألفضل مع , على تعظٌم شان النظم وتفخٌم لدره 

( (وال لدر لكالم إذا هو لم ٌستمم له , عدمه 
61

ولٌس النظم عنده إال أن تضع , 

وتعرؾ , كالمن فً الوضع الذي ٌمتضٌه علم النحو وتعمل على لوانٌنه وأصوله 

فالفكر ال ٌتعلك بمعلنً الكالم مفردة مجردة عن معانً , مناهجه فال تزٌػ عنها 

: ولد خلص هللا فً نظرٌه إلى , النحو 

 

وال بٌن الشكل , وال بٌن الصورة والمحتوى , انه ال فصل بٌن األلفاظ ومعناها * 

 .والمضمون 

 .أن النظم هو مراعاة معانً النحو وأحكامه وفرله ووجوهه * 

 .إن البالؼة فً النظم ال فً الكلمات المفردة * 

                                                             
  .91ص,  دراسة األسلوب بٌن المعاصرة والتراث  59
  .16ص ,  البالؼة واألسلوبٌة  60

 
  .79 م ص1992الدار المصرٌة بالماهرة , 1ط,األسلوبٌة والبٌان العربً ,  دمحم عبد المنعم خفاجً 61
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    وهذه النظرٌة بما اشتملت علٌها من تطبٌمات تمترب مما ٌسمى الٌوم التحلٌل 

بل إن عبد الماهر ٌطابك بٌنهما من حٌث كانا ٌمثالن تنوعا لؽوٌا فردٌا , األسلوبً 

ٌصدر عن وعً واختٌار
62

, إذ أن توالً األلفاظ فً النطك ال ٌصنع نسما أبدا  , 

ألنه لكل , وإما ٌصنعه لصد المبدع إلى التؤلٌؾ الفنً بؤسلوب ٌمٌزه عن ؼٌره 

وأهل النظم , واعلم أن الحتذاء عند الشعراء )), أسلوب ؼرض ومعنى خاص به 

((والطرٌمة فٌه 
63

ومن خالل هذا الكالم نالحظ أن دراسة عبد الماهر تعد بداٌة  , 

للتحرن نحو نظرٌة لؽوٌة لفهم النص األدبً ٌنتهً بها األمر إلى نوع من التركٌز 

إال انه لم ٌخرج فً كالمه وتطبٌماته , على دراسة األسلوب من خالل مفهوم النظم 

وهذا , ومعلوم أن األسلوب ال ٌتضح إال فً أنموذج أوسع , عن الجملة والبٌت 

, الذي دعى إلٌه البالؼٌون المحدثون لما اطلعوا على الدراسات األسلوبٌة الحدٌثة 

حٌث رأوا  أن من األشٌاء التً البد أن تتحلى بها البالؼة الحدٌثة توسعة دابرة 

وال بد أن ننظر إلٌها , فال ٌمتصر على الجملة والبٌت الشعري , البحث وبسط افمه 

وهٌكل متواصل األجزاء, على أنها كل متماسن 
64

والذي الشن فٌه أن معظم  , 

المباحث البالؼٌة لامت على أساس وصفً للنماذج األدبٌة الرالٌة للشعراء والكتاب 

وكان رصد الحسن من هذه النماذج هو بداٌة , ومن باب أولى المران الكرٌم , 

 ؼٌر أن هذا المنهج الوصفً سرعان ما انملب إلى منهج معٌاري , الدرس البالؼً 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .240ص ,  فن المول  62
  .468ص,  دالبل اإلعجاز  63
  .240ص,  فن المول  64
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ومن ناحٌة أخرى فمد , اعتبر فٌه البالؼٌون أنفسهم أوصٌاء على اإلبداع األدبً 

وتؽاضوا عن الجوانب النفسٌة , اتسمت مباحثهم بإبراز الوسابل التعبٌرٌة الظاهرة 

ولم ٌستطٌعوا الوصول إلى , واالجتماعٌة كما أن دراستهم ولفت عند حدود التعبٌر 

العمل األدبً الكامل
65

ولد , كما لم ٌتسنى لهم دراسة الهٌكل البنابً للعمل الفنً  , 

أتاح هذا المصور لألسلوبٌة أن تكون الورٌثة الشرعٌة للبالؼة المدٌمة
66
. 

 

 

                                                             
  .147 فن المول ص  65
  .156ص ,  دالبل اإلعجاز  66
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                                                        المستوى اإلٌقاعً :   الفصل الثانً  

 تمٌز الشعر العربً عبر العصور بسمات جمٌلة أهلته الن ٌكون فنا متكامال :تمهٌد 

, والممصود بالفن المتكامل هو الشعر الذي توافرت له  شروط وتمسٌمات البحور , 

وتطور لواعدها فً كل ما ٌنظم , و االعارٌض التً تعرق بأوزانها وأسمائها 
1

 ,

وتعتبر الموسٌمى من ابرز الظواهر التً تمٌز بها الشعر عن سائر الفنون اإلبداعٌة 

ونؽمات , فهً التً تساهم فً تشكٌل جو النص الشعري بما تشٌعه من الحان , 

إذ تتلون الموسٌمى الشعرٌة تبعا , تنسجم مع المعنى العام والفكرة األساسٌة للنص 

مما ٌنعكس على مشاعر الناس وأحاسٌسهم , لتنوع الموضوعات الشعرٌة واختالفها 

فتنملهم إلى جو النص الشعري لٌعٌشوا معانٌه من خالل الموسٌمى التً تولظ , 

إحساس المتلمً ولذلن نجد أنها اللت عناٌة كبٌرة لدٌما وحدٌثا 
2
.                         

                                                                                   : مفهوم اإلٌقاع  

واإلٌماع الحان الؽناء وهو أن ٌولع  ))  :  لال فٌروز أبادي: الداللة اللغوٌة*

((األلحان وٌبنٌها 
3

ولد ذكر ابن منظور مثل هذا الكالم فً لسان العرب , 
4

ومن  , 

 .خالل هذا الكالم نالحظ أن اإلٌماع مرتبط باللحن والؽناء 

 

 

 

 

                                                             
 .22ص,  م 1995, نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع , د ط ,اللؽة الشاعرة , عباس محمود العماد  1
  .22ص,  م 1981, المطبعة التونسٌة , د ط , خصائص األسلوب , محمود الهادي الطرابلسً  2
  .244ص,  م 1952, مكتبة االنجلو المصرٌة بالماهرة  , 2ط, موسٌمى الشعر ,  إبراهٌم أنٌس  3
  .6مج  , 4897لسان العرب ص ,  ابن منظور  4
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 :  اصطالحا*

    هو ذلن النسٌج من التولعات و اإلشباعات واالختالفات التً ٌحدثها تتابع 

ألنه , وهو ٌرتكز على الحالة النفسٌة للسامع والمتكلم على حد سواء , المماطع 

ٌعتبر إٌماع للنشاط النفسً الذي من خالله ندرن فٌها المعنى مع الشعور
5

.  

 

 :الموسٌقى الخارجٌة  :المبحث األول              

 األول الوزن  :المطلب 

, فا تزنه أي أخذه , بمعنى كلت ٌزٌد , تمول وزنت الشًء لزٌد أزنه  : الوزن لغة*

 وما ألمت له وزنا كناٌة عن اإلهمال و, فهو وازن , ووزن الشًء نفسه ثمل 

أي لد لخسته , وتمول العرب لٌس لفالن وزن , االطراح 
6
 ))لال ابن منظور  ,

ووزن الشًء إذا , وإذا كاله فمد وزنه , وٌمال وزن فالن الدراهم وزنا بالمٌزان 

 ( .(والمٌزان الممدار , لدره 

ولد وزن الشعر وزنا ,     وأوزان العرب ما بنت علٌه أشعارها واحدها وزن 

((أي الوي وأمكن , وهذا المول أوزن من هذا , فاتزن 
7

.  

 

 اصطالحا  *

    هو اإلٌماع الحاصل من التفعٌالت الناتجة عن كتابة البٌت الشعري كتابة 

عروضٌة أو هو الموسٌمى الداخلٌة المتولدة من الحركات والسكنات فً البٌت 

الشعري
8

.  

   

                                                             
ع  , 23مجلد , مجلة جامعة دمشك , اإلٌماعات الردفٌة واإلٌماعات البدٌلة فً الشعر العربً ,  مصلح النجار  5

  .125ص, م 2007 , 1
م 2008مؤسسة المختار للنشر والتوزٌع  , 1ط, ت ٌحً مراد , المصباح المنٌر ,  احمد بن محمود الفٌومً  6

 401ص,
  .6مج  , 4829ص, لسان العرب ,  ابن منظور  7
م 1991لبنان / بٌروت, دار الكتب العلمٌة  , 1ط, المعجم المفصل فً العروض والموافً ,  إمٌل بدٌع ٌعموب  8

  .458ص, 
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    وتعد نونٌة أبً البماء الرندي من أروع لصائده على اإلطالق حٌث لالها فً 

, رثاء المدن األندلسٌة التً سمطت فً أٌدي المشتالٌٌن بسبب تخاذل ملون األندلس 

وٌذكر المؤرخون أن الذي سبب هذا الهول عند األندلسٌٌن هو تنازل دمحم بن ٌوسؾ 

, ممابل أن ٌحتفظ بعرش ملكه , ملن ؼرناطة عن أكثر من مائة حصن للنصارى 

ومنهم أبو البماء الرندي الذي طبك الماعدة النمدٌة , فبكى لذلن الناس والشعراء 

ذلن إن المصٌدة , المائلة بان الشاعر إذا أراد أن ٌبكٌنا فلٌبكً أوال وهو ما حصل 

ولذلن لمٌت مرثٌته الكثٌر من ,تثٌر الكثٌر من الشجى فً نفس لارئها وسامعها 

ولد انتمى الشاعر من بٌن , الذٌوع والشهرة ما لم تنله ؼٌرها من المصائد األخرى  

وزنا لمصٌدته لمدى مناسبة البحر لموضوع شعره  (البحر البسٌط  )بحور الشعر

ألنه ٌعبر عن الحالة النفسٌة للشاعر المتمثلة فً مرارة المصاب وهذه الماعدة تنبه 

إلٌها النماد لدٌما حٌث لالوا أن الشاعر ٌختار الوزن والمافٌة التً تناسب الموضوع 

فإذا أراد الشاعر بناء  ))ومن هؤالء ابن طباطبا حٌث ٌمول , الذي ٌتطرق إلٌه 

واعد له ما ٌلبسه , لصٌدة محض المعنى الذي ٌرٌد بناء الشعر علٌه فً فكرة نثرا 

والوزن الذي ٌسلس له المول , إٌاه من األلفاظ التً تطابمه و الموافً التً توافمه 

((علٌه 
9

وٌرد تاما و , والبحر البسٌط من البحور المركبة الختالؾ أجزائه  , 

مجزوءا أو وهو من البحور الطوٌلة التً ٌعتمد علٌها الشعراء فً الموضوعات 

وهو ٌمترب من الطوٌل فً الشٌوع و , الجدٌة وٌمتاز بجزالة موسٌماه ودلة إٌماعه 

أن أكثر ما فً دواوٌن الفحول من الشعراء  ))حٌث لال المعري  , الكثرة والذٌوع 

((الطوٌل والبسٌط 
10

                         .  

    وسمً بسٌطا الن األسباب انبسطت فً أجزائه السباعٌة فحصل فً أول كل 

ولٌل سمً بسٌطا النبساط الحركات فً عروضه , جزء من أجزائه السباعٌة سببان 

وضربه
11

  :ومفتاحه هو  , 

                                                             
, م 1982لبنان / بٌروت , دار الكتب العلمٌة  , 1ط, ت عباس عبد الساتر , عٌار الشعر ,  ابن طباطبا  9

 .11ص
  .103ص ,  المعجم المفصل فً العروض والموافً  10
دار الشروق للنشر والتوزٌع بالماهرة  , 1ط, البناء العروضً فً المصٌدة العربٌة ,  دمحم حماسة عبد اللطٌؾ  11

  .108ص , 1999
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ٌْط لَدٌَِه ٌُْبَسُط األَمُل               ُمْستَْفِ لُْن  َاِْعلُْن ُمْستَْفِ لُْن  َِ لُ              إِنَّ اْلبَِس

 :صٌغته 

ُمْستَْفِعلُْن فَاِْعلُْن ُمْستَْفِعلُْن فَاِْعلُْن *** ُمْستَْفِعلُْن فَاِْعلُْن ُمْستَْفِعلُْن فَاِْعلُْن 

  فال ٌُؽرُّر بطٌب العٌش إنسانُ                   لكّلِ شًٍء إذا ما تمَّم نمَصانُ   

 م نمصانو                    فال ٌؽرر بطٌب لعٌش انسانومذا ما ت لكلل شٌئن

 متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن                    متفعلن فعلن مستفعلن فعلن 

 

ؼٌر أن عروضه فً ,   نالحظ أن الشاعر استعمل البحر البسٌط تاما ؼٌر مجزوء 

وكذلن تؽٌر , بحٌث تؽٌرت من فاعلن إلى فعلن , كثٌر من الحٌان لم تبمى صحٌحة 

ضربه من خالل األبٌات التً لمنا بتمطٌعها كما نالحظ أن البماء التزم فً البٌت 

, وهو ٌمرر لاعدة عظٌمة مستمدة من الحٌاة  (با لتصرٌع  )األول من نونٌته 

فاإلنسان ما ٌكاد ٌبلػ رٌعان شبابه حتى , ومفادها أن كمال األشٌاء بداٌة نهاٌتها 

وهذا أٌضا ما ٌصدق , حتى تسلمه إلى الفناء , تدركه الشٌخوخة وترده إلى وهن 

وال تبطرن امة لوتها , على الحضارات واألمم فال ٌؽرن إنسان جبروته مهما عظم 

فمرد ذلن إلى فناء , مهما بلؽت 
12
. 

  

   المصٌدة     عدد األبٌات    عدد التفعٌالت   التفعٌالت السالمة    التفعٌالت الؽٌر 

                                                        منها                   السالمة

 

 نونٌة أبً 

 190                  146                 336             42البماء           

 

 

                                                             
/ عمان,  دار صفاء للنشر والتوزٌع 1ط, فن األسلوب دراسة تطبٌمٌة عبر العصور ,  حمٌد ادم ثوٌنً  12

 .550ص, م 2006األردن 
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  :الزحا ات وال لل :المطلب الثانً 

, هو تؽٌر ٌلحك بثوانً أسباب الجزاء للبٌت الشعري فً الحشو وؼٌره : الزحاف-1

, وحذؾ األلؾ فاعلن فتصٌر فعلن , كتسكٌن التاء من متفاعلن فتصٌح متفاعلن 

وٌدخل الحشو والعروض والضرب
13

.  

هً تؽٌٌر مختص بثوانً األسباب والع فً العروض والضرب الزم لها  : ال لة-2

لً انه إذا لحك بعروض أو ضرب فً أول بٌت من لصٌدة وجب استعماله فً 

.ومثال ذلن حذؾ السبب األخٌر من فاعالتن لٌصبح بعد ذلن فاعلن, سائر أبٌاته 
14

                

 :لمول الرندي , ولتوضٌح ذلن نأخذ بعض األبٌات نموذج للتحلٌل 

وأٌن شاطبة أم أٌن جٌاُن             * * *          فاسأل بلنسٌة ما شأن مرسٌة 

 بلنسٌتن ما شان مرسٌتن                           واٌن شاطبتن ام اٌن جٌانو فسال

 مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن                            مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعل

 

     التفعٌلة         نوع التؽٌٌر                نوع الزحاؾ        التفعٌلة المتحصل

     األصلٌة                                    أو العلة                علٌها

 

     مستفعلن     حذؾ الساكن األول            زحاؾ الخبن              متفعلن

     

      فاعلن        حذؾ الساكن األول        زحاؾ الخبن                 فعلن

 

     فاعلن          حذؾ الساكن األخٌر        علة المطع                   فاعل 

 

                                                             
, األردن / عمان, دار صفاء للتوزٌع  , 1ط, فن األسلوب دراسة تطبٌمٌة عبر العصور ,  احمد ادم ثوٌنً  13

 .550ص,م 2006
األردن , دار الشروق للنشر والتوزٌع  , 1ط, موسٌمى الشعر العربً لدٌمه وحدٌثه ,  عبد الرضا علً  14

  .19ص, م 1997
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 :القا ٌة والروي :المطلب الثالث 

ولها دور كبٌر فً تحدٌد بنٌة البٌت ,  المافٌة شرٌكة الوزن فً االختصاص بالشعر 

 .من حٌث التركٌب واإلٌماع معا 

        ولد درس العلماء المافٌة ولدموا كل ما ٌتعلك بها من اجل أدائها للدور 

, وعرفوا الشعر بأنه الكالم الموزون الممفى الذي له معنى , المنوط بها فً الشعر

ونظام لوافٌه , والبد لكً ٌستمٌم فهو الشعر المدٌم معرفة نظامه العروضً 
15
. 

 

 القا ٌة  -ا

, ولفٌت اثر فالن أي اتبعته إٌاه ,  تمول لفوت أثره لفوا أي تبعته : لغة :القا ٌة -1

,  ((ٌعمد الشٌطان على لافٌة أحدكم  ))وفً الحدٌث , والمفا ممصور مؤخر العنك 

أي على لفاه 
16
. 

 اتفك علماء العروض على أن المافٌة هً أخر البٌت ولكنهم : القا ٌة اصطالحا-2

المافٌة هً أخر حرؾ من  ))فمال الخلٌل , اختلفوا فً كونها حرؾ أو كلمة أو أكثر 

وعلى هدا , البٌت إلى أول ساكن ٌلٌه من لبله مع حركة الحرؾ الذي لبل الساكن 

 (.(المول فان المافٌة تكون مرة كلمة ومرة أكثر 

فٌمال  لصٌدة المٌة , الروي هو الحرؾ الذي تبنى علٌه المصٌدة وتنسب إلٌه - ب

إن كان حرفها األخٌر الما أو مٌما أو نونا, أو مٌمٌة أو نونٌة 
17

.  

فإننا نجد انه رحمه هللا لد استعمل فً ,    أما إذا طبمنا ذلن على نونٌة أبً البماء 

وٌمكن , لصٌدته هذه المافٌة المطلمة ذات روي متحرن مضموم فً جمٌع أبٌاتها 

 :مالحظة ذلن من خالل النموذج التالً 

 

 

                                                             
  .165ص,  البناء العروضً فً المصٌدة العربٌة  15
  .299ص,  المصباح المنٌر  16
  .129ص,  مٌزان الذهب  17
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  عسى البماء إذا لم تبك أركانُ             * * *       لواعد كن أركان البالد فما 

 كنن أركان لبالد فما                       عس لبماء إذا لم تبك اركانولواعدن 

 .متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن                         متفعلن فعلن مستفعلن فاعل 

 

 :ي عالقة الوزن بالموضوع الش ر:راب ا 

,    لمد دار جدل كبٌر بٌن النماد عن عاللة األوزان الشعرٌة بمواضٌعها الشعرٌة 

بناء الشعر , فإذا أراد شاعر بناء لصٌدة مخض المعنى الذي ٌرٌد ))لال ابن طباطبا 

والموافً التً توافمه , علٌه فكرة نثرا واعد له ما ٌلبسه إٌاه من األلفاظ التً تطابمه 

((والوزن الذي ٌسلس له المول 
18

.  

 

     ولمد مر علٌنا ا نابا البماء الرندي نظم لصٌدته على بحر البسٌط الذي ٌتألؾ من

 ُمْستَْفِعلُْن فَاِْعلُْن ُمْستَْفِعلُْن فَاِْعلُْن      ***     ُمْستَْفِعلُْن فَاِْعلُْن ُمْستَْفِعلُْن فَاِْعلُْن 

 

  وهذا الوزن ٌتناسك تناسما تاما مع جو الرثاء والحزن الذي خٌم على أبً البماء 

وٌنفس ,  النفس الذي ٌفرج عن الشاعر كما ٌتناسب مع, فً فمد اعز بالد المسلمٌن 

وهو فً ذلن متبعا لمن سبمه من , فهو بحر إطالق اآلهات , عن اإلحزان واآلالم 

ولم تمتصر الموسٌمى المتدفمة , الشعراء الن معظم المراثً جاءت على هذا البحر 

بل ختم أبٌاته بمافٌة مطلمة , والمعبرة عن حالته النفسٌة الفزعة على الوزن فمط 
19
 

مما ٌبعث فً النفس نؽمة , ثم ختم أبٌاته بروي النون وهو من حروؾ الؽنة , 

  .حزٌنة شجٌة تسفر عن األسى العمٌك والتماس العبرة فٌما حل باألندلس 

 

 

 

 
                                                             

 .11ص ,  عٌار الشعر  18
  .176ص , موسٌمى الشعر ,  إبراهٌم أنٌس  19
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 الموسٌمى الداخلٌة  :       المطلب األول 

 

 التكرار       المطلب الثانً  

 

 .األصوات  :       المطلب الثالث 
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 :الموسٌقى الداخلٌة 

 

لٌصبح تمنٌة ,   لد ٌتجاوز التكرار الوظٌفة االفهامٌة التأكٌدٌة :المطلب التكرار

كما انه ٌمكن أن ٌضٌؾ روحا , جمالٌة تختلؾ درجتها وطرٌمتها من شاعر ألخر 

ورؼم أن التكرار لد ٌثٌر الملل فً نفس المارئ أو السامع على حد , ؼنائٌة للنص 

إال أننا ملزمون بالبحث عن سر اللجوء , سواء وٌحط من لٌمة صاحب األثر كمبدع 

إلى هذه الظاهرة األسلوبٌة محاولٌن التراح التحلٌالت المناسبة وإٌجاد اإلٌحاءات 

المرٌبة والبعٌدة التً ٌرمً إلٌها فكلما كانت الخاصٌة األسلوبٌة ؼٌر منتظرة كان 

ولعها فً المتلمً عمٌما وكلما تكررت فً نفس الخاصٌة فً نص معٌن ضعفت 

والتكرار لسمان  لسم ٌتكرر , الن التكرار ٌفمدها شحنتها تدرٌجٌا , لوتها التأثٌرٌة 

ولم نجد إٌماعا , ولسم أخر تكرر فٌه المعنى دون اللفظ , فٌه اللفظ والمعنى معا 

موسٌمٌا إال فً النوع األول أي فٌما تكرر اللفظ والمعنى 
20
. 

 

 :حروف المد  : تكرار 1

 

       الحروؾ إجماال                حروؾ المد                نسبتها 

 

            1606                       238                      14.8   

 

 

وهذا األمر ٌعطٌها ,   وال شن أن حروؾ المد تحتاج زمنا طوٌال عند النطك بها 

بحٌث تمنح المتلمً ألحانا مختلفة وتأثٌرات , لدرة فائمة على التلون الموسٌمً 

ولد برزت , وتختلك نوعا من االنسجام الموسٌمً والحالة النفسٌة للمبدع , متنوعة 

                                                             
 .62ص ,  خصائص األسلوب  20
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, ظاهرة تكرار حروؾ المد فً نونٌة أبً البماء الرندي حتى أصبحت مٌزة الفتة 

 :هومن ذلن لول, بحٌث نستطٌع أن نطلك علٌها بأنها تعد ظاهرة أسلوبٌة 

 

ٌُٕ كم َٗ  َُ ْغرَْضعَفُ٘ َُ ُُ               َْٝغرَِغُٞس تَِْا اى َّْغا رَضَّ إِ ْٖ ا َٝ ََ أَْعَشٙ فَ َٗ قَرْيَٚ 

ٌ ِ اب ِٖ َْاِصِى ٍَ يًُ٘ما فِٜ  ٍُ ِظ َماُّ٘ا  ٍْ ٌْ فِٜ تََِلِد اىُنْفِش ُعْثذَا                األَ ُٕ ًَ ْ٘ اىَٞ َٗ

  ٌْ ُٖ ٌْ َؼَٞاَسٙ ََل دَِىَٞو ىَ ْ٘ ذََشإُ ُُ                 فَيَ ا َ٘ ِْ شَِٞاِب اىزُّّهِ أَْى ٍِ  ٌْ ِٖ ْٞ َعيَ

 ٌُ ِٖ ِْٞع ْْذَ تَ ٌْ ِع َْٝد تَُنإُ ْ٘ َسأَ ىَ َٗ                     ُُ ذَْل أَْؼَضا َ٘ ْٖ اْعرَ َٗ ُش  ٍْ اىََل األَ َٖ ىَ

ا   ََ ُٖ َْْٞ ِطْفوٍّ ِؼَٞو تَ َٗ  ًٍّّ ُ ُُ                   َٝا ُسبَّ أ أَْتذَا َٗ اغٌح  َٗ ُ  أَْس ا ذُفَشَّ ََ   َم

ِظ إِرْ تََشَصْخ  َْ ِِ اىشَّ صِْو ُؼْغ ٍِ َطْفيَحٍّ  َٗ          ُُ ْشَظا ٍَ َٗ َٜ َٝاقُ٘خٌح  ِٕ ا  ََ  َمأََّّ

َٕحً   ْنَش ٍُ  ِٓ ْنُشٗ ََ َٕا اىِعْيُط ِىْي ُُ                 َٝقُ٘دُ َْٞشا اىقَْيُة َؼ َٗ ُِ تَاِمَٞحٌح  ْٞ اىعَ َٗ

ذٍّ  ه ََ ِْ َم ٍِ ُ٘خ اىقَْيُة  َُ َٕزَا َٝ صِْو  ٍِ               ُُ ا ََ إِٝ َٗ ًٌح  َُ فِٜ اىقَْيِة إِْعََل ُْ َما  إِ

 

إذ تشترن أصوات المد فٌها , من المالحظ أن هذه األبٌات تعج بالشكوى       

ومن , لتعزؾ نؽما من األلم والحزن الذي أراد الشاعر أن ٌبثه من خالل نونٌته 

والالفت أن ,  ((بكاهم , عبدان , طؽٌان كان ملوكا , أحال حالهم  ))أمثلة ذلن 

مما ٌدل على انه الصوت , أٌضا هو األكثر شٌوعا وتكرارا  (األلؾ  )صوت المد 

األلدر على التعبٌر عن مشاعر األلم والحزن وتصوٌرها من خالل موسٌماه الممتدة 

. 

ٌخلص صالح فضل أن لٌمة كل عنصر بنائٌا تكمن على وجه  :  تكرار الكلمة2

التحدٌد فً كٌفٌة اندماجه وتصاعده إلى ما ٌملٌه فتكسب بذلن الصٌػ أهمٌة خاصة 

ٌصبح تكرارها لٌس مجرد تولٌع موسٌمً رتٌب بل هو إمعان فً تكوٌن التشكٌل , 

التصوٌري للمصٌدة ودعامة لمستوٌاتها العدٌدة فً هٌكل تركٌبً 
21

حٌث ٌحدث  , 

الن تكرار , التكرار فً البٌت أو األبٌات إٌماعا صوتٌا ٌشارن فً موسٌمى الشعر

ولد شكل التكرار فً لصٌدة أبً البماء , الصٌؽة ٌعنً نمطا تتردد وحداته الصوتٌة 

                                                             
  .275ص , 1987, مؤسسة المختار للنشر والتوزٌع بالماهرة  , 1ط, إنتاج الداللة األدبٌة ,  صالح فضل  21
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الرندي حضورا ممٌزا وظفه الشاعر للتعبٌر عن انفعاالته ومشاعره مما أثرى 

ومن ذلن لوله , المستوى الشعوري لمصائده 
22

: 

َعةٌ  اٌت َوأَْحَزاُن                      *            فََجائُِع الدَّمْهِر أَْنَواعٌ ُمنَوَّم َماِن َمَسرَّم َوِللزَّم

للتعبٌر عن فجائع ,    حٌث نراه ٌكرر كلمة أنواع مع اختالؾ طفٌؾ فً صٌؽتها 

الدهر كثٌرة ولذلن على اإلنسان أن ال ٌؽتر بما ٌراه من النعٌم الزائل 
23

فاألندلس , 

ولكن ما حل باإلسالم فً , البلد العظٌم لد حل بهم الم ٌكن فً الحسبان من الفجائع 

 :ولذلن تراه ٌمول , األندلس لٌس له سلوان 

لَُها  َوَما ِلَما َحلَّم بِاإِلْساَلِم ُسْلَواُن                    *              َوِلْلَحَواِدِث ُسْلَواٌن ٌَُسّهِ

   

     فتكرار كلمة سلوان هنا أدى دورا بارزا فً اإلشارة إلى عظٌم ما أصٌب به 

ذلن أن لكل الحوادث سلوان ٌسهلها ولكن ما أصٌب به , المسلمون فً األندلس

اإلسالم لٌس له سلوان فعظمة المصاب توحً بعظمة المصٌبة
24

 . 

 :ومن ذلن لوله 

ٌَْضاُء ِمْن أََسؾٍ  ٌَْماُن            *         تَْبِكً الَحنٌِِفٌَّمةُ البَ َكَما بََكى ِلِفَراِق اإِلْلِؾ َه

   

ومرة فً الماضً , مرة فً الزمن المضارع ,     حٌث نالحظ انه كرر الفعل بكى 

, وإنما ٌخص اإلسالم , ال ٌخص المسلمٌن فمط , للداللة على أن المصاب جلل , 

 .فحتى الحنٌفٌة البٌضاء بكت 

 

 

 

 

                                                             
  .89ص ,  خصائص األسلوب  22
 298ص ,  إنتاج الداللة األدبٌة  23
 .100ص ,  خصائص األسلوب  24
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  ٌعد تكرار بعض األسالٌب فً نونٌة أبً البماء  الرند ي سمة : تكرار األسالٌب 3

حٌث انه فً مستهل , ترجع إلى حالته النفسٌة واإلحباط الذي كان  علٌه , أسلوبٌة 

ومفادها أن كمال , نونٌته أكثر من أسلوب النفً لٌمرر لاعدة إنسانٌة جلٌلة ثابتة 

وهذا ما , ولذلن ٌنبؽً أن ال ٌعثر اإلنسان بمدرته وجبروته , ألشٌاء بداٌة نهاٌتها 

  .(وال تبمى وال ٌدوم  ) :ٌدل علٌه لوله 

 

 :  ومن ذلن تكراره ألسلوب االستفهام فً لوله 

ٍِّ أِٝ ََ َٝ ِْ ٍِ  ُِ ٗ اىرَِّٞعا ُٗ يُُ٘ك رَ َُ ُُ                  اى ذَِٞعا َٗ ٌْ أََماِىٞوٌح  ُٖ ْْ ٍِ  َِ ْٝ َ أ َٗ  

ٌَْن َما َشادَهُ َشدَّمادُ فًِ إَِرٍم  ٌَْن َما َساَسهُ فًِ الفُْرِس َساَساُن                        َوأَ َوأَ

ٌَْن َما َحاَزهُ لَاُروُن ِمْن ذََهٍب  ٌَْن َعادٌ َوَشدَّمادٌ َولَْحَطاُن                   َوأَ  َوأَ

 . َحتَّمى لََضْوا فََكأَنَّم المَْوَم َما َكانُوا                   أَتَى َعلَى الُكّلِ أَْمٌر اَل َمَردَّم لَهُ 

 

وهو فً ذلن ٌمرر لاعدة عظٌمة ,   حٌث انه لد كرر أسلوب االستفهام ست مرات 

وهو ٌرٌد أن , سواء طال أو لصر , وهً أن كل شًء البد أن ٌؤول إلى زوال 

وان كان الذي أصٌب به , ٌأسى نفسه وٌصبرها عما أصٌب به أهل األندلس 

اإلسالم فً األندلس لٌس له سلوان 
25
. 

 

   

 

 

 

 

 

                                                             
 .304ص ,  جواهر البالؼة  25
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هو المدن األندلسٌة التً ضاعت ,     ثم ٌدرن أن الذي ٌستطٌع أن ٌعزي نفسه فٌه 

 :من أٌدي المسلمٌن فٌمول 

َهَوى لَهُ أُُحدٌ َواْنَهدَّم ثَْهاَلُن                        دََهى الَجِزٌَرةَ أَْمٌر اَل َعَزاَء لَهُ 

ٌُْن فًِ اإِلْساَلِم فَاْرتََزأَْت   َحتَّمى َخلَْت ِمْنهُ أَْلَطاٌر َوبُْلدَاُن                 أََصابََها العَ

ٌَْن َجٌَّماُن                        فَاْسأَْل بَلَْنِسٌَةً َما َشأُْن َمْرِسٌٍَة  ٌَْن َشاِطبَةٌ أَْم أَ َوأَ

ٌَْن لُْرُطبَةٌ دَاُر العُلُوِم فََكْم   ِمْن َعاِلٍم لَدْ َسَما فٌَِها لَهُ َشاُن                        َوأَ

ٌُْن ِحْمُص َوَما تَْحِوٌِه ِمْن نَُزٍه  َونَْهُرَها العَذُْب فٌََّماٌض َوَمْْلُن                   َوأَ

َعَسى البَمَاُء إِذَا لَْم تَْبَك أَْرَكاُن                       لََواِعدٌ ُكنَّم أَْرَكاَن الباَِلِد فََما 

  

, وأٌن شاطبة , ما شان مرسٌة  )   وٌرجع سر شٌوع أسلوب االستفهام فً لوله  

للتحسر , وأٌن حمص وما تحوٌه من نزه , وأٌن لرطبة دار العلوم , أم أٌن جٌان 

وهو استفهام الستعظام آمر , وعلى حالها , والتعجب واألسؾ على ضٌاع هذه البالد

ثم ٌنادي , ٌراد المبالؽة فً إظهار التعجب والتحسر واأللم مما ٌحدث , ظاهر

هؤالء الؽافلٌن الالهٌن عن أوطانهم الذٌن انشؽلوا عنها بثرواتهم ومطامعهم 

الشخصٌة
26

لٌفٌموا من ؼفلتهم ولٌنهضوا لٌعبروا عن لوتهم فً الحرب وجالدهم  , 

فتؽذوا فً مٌدان السباق كالطٌور الجارحة , فً المعركة بضمور الخٌل وسرعتها 

واصفا إٌاهم بان الفرلة , وٌكرر نفس األسلوب منادٌا المسلمٌن مذكرا بأنهم إخوان 

 وهو ما أصٌب به المسلمٌن فٌمول , ال تجلب سوى الذل والخسران 

ٌِْل َضاِمَرةً  ْبِك ِعْمبَاُن       *        ٌَا َراِكبٌَِن ِعتَاَق الَخ  َكأَنَّمَها فًِ َمَجاِل السَّم

َكأَنَّمَها فًِ َظاَلِم النَّمْمعِ نٌَِراُن       *          َوَحاِمِلٌَن ُسٌُوَؾ الِهْنِد ُمْرَهفَةً 

 لَُهْم بِأَْوَطانِِهْم ِعزٌّ َوُسْلَطاُن       *        َوَراتِِعٌَن َوَراَء البَْحِر فًِ دََعٍة 
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والبدٌع عالم واسع ,   البالؼة أنواع وفنون :المحسنات البدٌ ٌة  :المطلب الثانً 

, والحسن الفاتن , والبهاء الساكن , من الجمال ٌشار إلٌه ببحر من الجمال الكامن 

فمد اكتشؾ البالؼٌون فً النصوص ذات البٌان الرفٌع منثورات جمالٌة لفظٌة 

 .ومعنوٌة جمعوها فً علم واحد وأطلموا علٌه اسم البدٌع 

 

بدٌع  ))  هو المخترع على ؼٌر مثال سابك ومنه لوله تعالى البدٌع لغة* ا

 . 117البمرة ( (السماوات واألرض 

هو العلم الذي ٌعرؾ به الوجوه والمزاٌا التً تزٌد الكالم : البدٌع اصطالحا*ب 

حسنا وتكسوه بهاء ورونما بعد مطابمته لممتضى الحال
27

.  

هو األول  ))نحو لوله تعالى , هو الجمع بٌن الشًء وضده فً الكالم  :الطباق -1

وٌنمسم إلى لسمٌن   , 3الحدٌد ( (واألخر والظاهر والباطن وهو بكل شًء علٌم 

  :نحو لول الشاعر, وهو ما لم ٌختلؾ فٌه الضدان إٌجابا وسلبا , طباق اإلٌجاب 

 حلو الشمائل وهو مر باسل             ٌحمً الدمار صبٌحة اإلرهاق

 

نحو لوله تعالى  ,        أما طباق السلب  فهو ما اختلؾ فٌه الضدان إٌجابا وسلبا 

 108النساء ( (ٌستخفون من الناس وال ٌستخفون من هللا 
28

وٌعد الطباق من  , 

وهو , العناصر األسلوبٌة التً استعان بها أبو البماء الرندي فً مستهل لصٌدته 

: فً البٌت األول , بذلن ٌمرر لاعدة إنسانٌة جلٌلة 

 

 ُُ ٌَّ ُّْقَصا ا ذَ ٍَ ءٍّ إِرَا  ْٜ ُُ                     ِىُنّوِ َش َّْغا ِْٞش إِ فَََل ُٝغَشَّ تِِطِٞة اىعَ

 

 

                                                             
 .297ص , 2005, بٌروت / صٌدا , د ط , المكتبة العصرٌة , جواهر البالؼة ,  احمد الهاشمً  27

  .304ص ,  جواهر البالؼة   28
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ولد أثار االنتباه , لٌبرز المعنى الذي أراده الشاعر  ((ونمصان , تم  )) :     فموله 

ورسخها فً النفس وأكدها ففً الولت الذي ٌمعن اإلنسان النظر وٌرى , إلى الفكرة 

وتلن سنة ٌجب على العالل أن , ٌرى فً الولت نفسه ما ٌتخلله من نمصان , التمام 

 :وفً لوله .ٌضعها نصب عٌنٌه 

ًِ َ اِىَٞحٍّ  َِ اِاْعََل ٍِ ُُ                    َعيَٚ ِدَٝاسٍّ  َشا َْ ا تِاىُنْفِش ُع َٖ ىَ َٗ قَذْ أَْقفََشْخ 

 

ىٞؽشك ااّغاُ ىٞرأٍو , طثا  ظَع تِٞ اىضذِٝ , ( ( عَشاُ –أقفشخ  ))  فق٘ىٔ  

شٌ , َلُ اىضذ ٝنُ٘ اقشب ؼض٘سا تاىثاه عْذ رمشٓ , ٕزٓ اىثيذاُ مَا ذأٍيٖا اىشاعش 

ّادٙ اىشاعش إٔو األّذىظ  اصح ٗاىَغيَِٞ عاٍح اىزِٝ غفي٘ا عِ تَلدٌٕ ؼرٚ 

ضاعد ٌٍْٖ
29

  : قائَل 

 

ِعَ حٌح  ْ٘ ٍَ ِش  ْٕ ىَُٔ فِٜ اىذَّ َٗ ُُ                َٝا َغافًَِل  ُش َْٝقَ ا ْٕ َْْد فِٜ ِعَْحٍّ فَاىذَّ ُْ ُم     إِ

     

ٗقذ ْٝضه تن٘اسشٔ , َلُ اىذٕش ٝقع ,     إر عيٌٖٞ أُ ٝعرثشٗا ٍَا ؼذز ٗمفإٌ غفيح 

ٍَا ٗضػ اىص٘سج فٜ أعِٞ , ٍٗصائثٔ فٞفعع اىغافيِٞ اىزِٝ ىٌ ٝؽراط٘ا ىٖزا اىًٞ٘ 

ٗٝشظع عش اىعَع تِٞ اىغفيح ,  ((ٝق اُ , ٝا غافَل  ))اىغاٍعِٞ اىطثا  فٜ ق٘ىٔ  

فرْغط اىَرعح اىزْٕٞح تِٞ , أُ اىعق٘ه ذععة تْغط ٍصو ٕزٓ األعاىٞة , ٗاىٞق ح 

ٗقذ ٗسد اىطثا  فٜ اىّْ٘ٞح فٜ عذج أتٞاخ ّؽاٗه ؼصشٕا فٜ , اىَعاّٜ اىَرضادج 

 :ٕزا اىعذٗه 
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      اىطثا                      ّ٘عٔ                             اىثٞد

   

ُُ ّقصاُ               إٝعاب                ,      ذٌ  ٌَّ ُّْقَصا ا ذَ ٍَ ءٍّ إِرَا  ْٜ                             ِىُنّوِ َش

 

ُُ عَشاُ         إٝعاب                  ,     أقفشخ  َشا َْ ا تِاىُنْفِش ُع َٖ ىَ َٗ قَذْ أَْقفََشْخ 

 

ُُ ؼافال         إٌجاب                ,     ٌمظان  ُش َْٝقَ ا ْٕ َْْد فِٜ ِعَْحٍّ فَاىذَّ ُْ ُم  إِ

 

ُُ                    أحزان      إٌجاب,     مسرات  أَْؼَضا َٗ اخٌح  َغشَّ ٍَ  ُِ ا ٍَ ِىيضَّ َٗ  

 

 عزهم            إٌجاب                 ٌا من لذلة لوم بعد عزهم    ,     ذلة 

 

ٌْ الٌوم         إٌجاب                   ,     األمس  ِٖ َْاِصِى ٍَ يًُ٘ما فِٜ  ٍُ ِظ َماُّ٘ا  ٍْ تِاألَ

 

 

ٕ٘ أُ ٝؤذٚ تَعِْٞٞ ٍر٘افقِٞ أٗ ٍعاّٜ ٍر٘افقح شٌ ٝقاتيٖا تَا ٝقاتيٖا  :   المقابلة2   

, عيٚ اىرشذٞة 
30

, ٗصذ  تاىؽغْٚ , ّؽ٘ ق٘ىٔ ذعاىٚ  فأٍا ٍِ أعطٚ ٗاذقٚ 

( (فغْغٞشٓ ىيعغشٙ , ٗمزب تاىؽغْٚ , ٗأٍا ٍِ تخو ٗاعرغْٚ , فغْٞغشٓ ىيٞغشٙ 

  .10-5اىيٞو 
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: ٗق٘ه اىشاعش أتٜ اىثقاء اىشّذٛ 

 

 ٌْ ِٖ َْاِصِى ٍَ يًُ٘ما فِٜ  ٍُ ِظ َماُّ٘ا  ٍْ ٌْ فِٜ تََِلِد اىُنْفِش ُعْثذَاُ                تِاألَ ُٕ ًَ ْ٘ اىَٞ َٗ   
31
 

 

ٗقذ مشفد ىْا اىَعاّٜ ٗذعيد ,     ٍٗع رىل َل ٝخفٜ دٗسٕا فٜ ذؽشٝل اىْف٘ط 

ٍٗضٝح اىَقاتيح  أّٖا شنيد عَلقح تِٞ اىطشفِٞ ذؽشمد فٜ , عافشج تزمش أضذادٕا 

 .ذ٘اذش ٍرعا رب 

 

أو مادة تمحضت , هو استعمال لفظٌن ٌرجعان إلى مادتٌن مختلفتٌن  :  الجناس3

متماربٌن أو متحدتٌن فً , من كل دال من االثنٌن إلى التعبٌر عن معنى خاص 

ومختلفتٌن فً المعنى, األصوات 
32

  : وٌنمسم إلى 

 

 وهو ما توافمت فٌه حروؾ اللفظتٌن فً عددها وترتٌبها :الجناس التام -ا 

 .وهذا المسم أفضل األنواع , وضبطها 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
المكتبة , ت مجدي فتحً السٌد , د ط ت , اإلٌضاح فً علوم البالؼة ,  دمحم بن عبد الرحمان المزوٌنً  31

 .218ص , التوفٌمٌة بالماهرة 
دار الثمافة للنشر والتوزٌع بالدار البٌضاء , د ط , فً سٌمٌاء الشعر دراسة نظرٌة تطبٌمٌة ,  دمحم مفتاح  32

  .87ص ,  م 1989,
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سواء كان ذلن , وهو الذي لم تتوفر بٌن لفظٌة شروط التام  :  الجناس الناقص-ب

 .بتؽٌر بعض الحروؾ أو عددها أو ؼٌر ذلن 

 :ومن أمثلة الجناس الواردة فً النونٌة ما ٌلً 

 

     الجناس                   نوعه                  البٌت

 

ًٍّ شداد                نالص         ,   شاده  ا َشادَُٓ َشذَّادُ فِٜ إَِس ٍَ  َِ ْٝ َ أ َٗ 

ُُ          ساسان           نالص ,    ساسه  ا َعاَعُٔ فِٜ اىفُْشِط َعاَعا ٍَ  َِ ْٝ َ أ َٗ 

  أحال حالهم جور وطؽٌان          حالهم             نالص,    أحال 

 دار الزمان على دارا ولاتله      دارا                نالص     ,    دار 

ِيلٍّ               ملن                تام,    ملن  ٍَ  ِْ ٍِ َٗ ْيلٍّ  ٍُ  ِْ ٍِ  َُ ا َما ٍَ َصاَس  َٗ 

َٕحً          مكرهة         نالص,    مكروه  ْنَش ٍُ  ِٓ ْنُشٗ ََ َٕا اىِعْيُط ِىْي   َٝقُ٘دُ

ُُ         أركان            تام   ,    أركان  ٌْ ذَْثَ  أَْسَما  َعَغٚ اىثَقَاُء إِرَا ىَ

 

 

 

ومزٌته انه ذو ولع شجى وتأثٌر لوي ,      من الواضح شٌوع الجناس فً األبٌات 

ومن خصائصه أٌضا , وإنصات األذان , وتنشٌط األذهان , فً استمالة النفوس 

إذ أن المطابمة الصوتٌة توحً , تموٌة العاللة المعنوٌة بٌن الوحدات المعجمٌة 

كما أن التأوٌل األوربً الحدٌث ٌذهب إلى أن , بمرابة معنوٌة بٌن المتطابمٌن 

العاللة بٌن الدوال هً نفس العاللة بٌن المدلوالت
33

فدوال مختلفة لها مدلوالت  , 

 .وبخاصة إذا جاء عفوا دون لصد , ودوال متشابهة لها مدلوالت متشابهة , مختلفة 

 

                                                             
المكتبة التوفٌمٌة , د ط ت , دمحم رشٌد رضا . ت, أسرار البالؼة فً علم البٌان ,  عبد الماهر الجرجانً  33

  .16ص , بالماهرة 
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وال , وعلى الجملة فانن ال ترى تجنٌسا ممبوال  ... )) :  لال عبد الماهر الجرجانً 

وحتى , واستدعاه وسالن نحوه , سجعا حسنا حتى ٌكون المعنى هو الذي طلبه 

وال تجد عنه حوال ومن هنا كان احلً تجنٌس تسمعه , تجده ال تبتؽً به بدال 

, ما ولع من ؼٌر لصد من المتكلم إلى اجتالبه , وأحمه بالحسن وأواله , وأعاله 

 ( .(... وتأهب لطلبه 

 

: األصوات  :المطلب الثالث 

 

,  هو اثر سمعً ٌصدر طواعٌة واختٌار ا عن أعضاء النطك : ت رٌف الصوت-1

والمالحظ أن هذا األثر ٌظهر فً صورة ذبذبات معدلة وموائمة لما ٌصاحبها من 

حركات الفم بأعضائه المختلفة وٌتطلب الصوت وضع أعضاء النطك فً أوضاع 

ومعنى ذلن أن على المتكلم أن ٌبذل جهدا ما لكً ٌحصل على , معٌنة ومحددة 

األصوات التً ٌرٌدها
34

.  

 

 :الجهر والهمس -2

, هو عبارة عن تذبذب الحبال الصوتٌة خالل النطك بصوت معٌن  : الجهر* ا

  .(ى, و , ن , م ’ ل , غ , ع , ض , ز , ر, ذ, د, ج , ب)  :وهً

خ , ح , وهً  ت ث , هو عدم تذبذب الحبال الصوتٌة خالل النطك  :الهمس * ب

الهاء, ن , ق , ؾ , ط , ص , ش ’ س , 
35

.   

       

                      

 

 

                                                             
 .119ص , م 2000تارٌخ النشر , دار ؼرٌب بالماهرة , د ط , علم األصوات ,  كمال بشر  34
تارٌخ النشر , مكتبة الشباب بالماهرة , د ط , ت عبد الصابور شاهٌن , علم األصوات ,  برتٌل ما لبرج  35

 .110ص ,  م 1984
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                            العدد               النسبة                    المجموع  

 

                         68.24             1096الحروؾ المجهورة       

                                                                              1606 

 31.76            510الحروؾ المهموسة         

 

 

 

    ومن خالل تأملنا للجدول نالحظ طؽٌان األصوات المجهورة على األصوات 

حٌث , وأهل األندلس عامة , وهو ما ٌتوافك مع ما أصٌب به الشاعر , المهموسة 

وٌسخط على الصلٌبٌٌن مرة كما كما أننا رأٌنا من خالل تحلٌل , نراه ٌستؽٌث مرة 

النون و  )المصٌدة صوتٌا أن أكثر الحروؾ المجهورة ترددا فً المصٌدة حرؾ 

وهما من الصوائت الؽناء كما ٌسمٌها علماء األصوات,  (المٌم 
36

وهو ما ٌتوافك  , 

كما أنهما ٌبعثان فً النفس , مع مولؾ الحسرة واأللم الذي ولع على أهل األندلس 

كما أنهما , نؽمة حزٌنة شجٌة تسفر عن األسى العمٌك الذي ولع على أهل األندلس 

والتماس العظمة , ٌبعثان فً النفس نؽمة حزٌنة شجٌة تسفر عن األسى العمٌك 

 .والعبرة فٌما حل بهم 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .140ص , م 1999ت ن , دار الفكر العربً بالماهرة , د ط , علم اللؽة ,  محمود السعران  36
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 :الشدة والرخاوة -3

هو أن ٌحبس الهواء الخارج من الرئتٌن حبسانا ما فً موضع من : الشدة* ا

وٌنجم عن هذا الحبس أو الولؾ أن ٌضؽط الهواء ثم ٌطلك سراح , المواضع 

أجد لط  )وتجمع فً عبارة , فٌندفع محدثا صوتا انفجارٌا , المجرى الهوائً فجأة 

 (بكٌت
37

.  

أو االحتكان هً خروج الصوت مستمرا فً صورة تسرب للهواء  : الرخاوة* ب

والسٌن , والزاي , والحاء , والظاء ’ والذال , والثاء , محتكا بالمخرج وهً الفاء 

والصاد والشٌن والخاء والؽٌن والعٌن والهاء
38

.  

 

                              العدد                النسبة                       المجموع

 

 1606                     30.19                485األصوات الشدٌدة          

 

         69.81            1121األصوات الرخوة         

 

      نالحظ من خالل الجدول أن هنان تفاوتا كبٌرا بٌن الحروؾ الشدٌدة والرخوة 

وهذا ما ٌتناسب مع الممام الذي نظمت فٌه المصٌدة فحالة الهلع والحزن الشدٌد , 

الذي وصفه لنا الشاعر منه ومن أهل األندلس ال تتناسب مع اختٌار الحروؾ 

 ومما ٌدل على ذلن إكثاره من حروؾ الصفٌر السٌن والصاد مما ٌوحً , الشدٌدة 

 

 

 

 

                                                             
 .100ص , علم األصوات ,  كمال بشر  37
  .113ص , ترجمة عبد صا بور شاهٌن , علم األصوات ,  برتٌل ما لبرج  38
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 .با ألسى العمٌك الذي ٌحاول أن ٌبثه أبو البماء فً ثناٌا كلماته

:  و أبٌاته كموله 

 

ْو ىَُٔ َعثَةٌح  ُٖ ٌْ َْٝغ ْعُة ىَ ا اىصَّ ََ ُُ                        َمأََّّ ا ََ ْٞ َّْٞا ُعيَ يََل اىذُّ ٍَ ََل  َٗ ا  ًٍ ْ٘ َٝ

َعحٌح  َّ٘ َْ ٍُ ااٌح  َ٘ ّْ َ ِش أ ْٕ ُُ                              فََعائُِع اىذَّ أَْؼَضا َٗ اخٌح  َغشَّ ٍَ  ُِ ا ٍَ ِىيضَّ َٗ

ا َٖ يُ ِّٖ ٌُح َُٝغ ا َ٘ اِدِز ُعْي َ٘ ِىْيَؽ َٗ                       ُُ ا َ٘ ًِ ُعْي ا َؼوَّ تِاِاْعََل ََ ا ِى ٍَ َٗ 

 

  ٗأٍا األص٘اخ اىشذٝذج اىرٜ ٗظفٖا اىشاعش فٜ ّّ٘ٞرٔ عيٚ قيرٖا تاىْغثح ىألص٘اخ 

 .اىََٖ٘عح فئّٖا ذذه عيٚ اىق٘ج ٗاىصثش سغٌ ٍا ٗقع 

 

: االستعالء و االستفال -4

 

ٕٜٗ صفح ىثعض األص٘اخ اىخيفٞح  اىرٜ ٝشذفع اىيغاُ فٖٞا تعضئٔ  : االستعالء-ا

 .اىخيفٜ ّؽ٘ اىيٖاج ىٞخشض اىص٘خ غيٞ ا ٍفخَا ٗؼشٗفٔ ٕٜ  اىقاف ٗاىغِٞ ٗاىخاء 

ٕ٘ ّ ٞش اَلعرعَلء ٕٗ٘ ٗضع اىيغاُ فٜ قاا اىفٌ ىٞخشض ٗؼشٗفٔ  :  االستفال-ب

ٕٜ تقٞح اىؽشٗف اىعشتٞح اىغٞش اىَغرعيٞح 
39
. 

 

                         

 

 

 

                               

 

 

                                                             
 .117ص , علم األصوات ,  برتٌل ما لبرج  39



 الفصل الثاني                المستوى اإليقاعي
 

55 
 

 

                                             اىعذد                   اىْغثح           اىَعَ٘ا                          

  

                 3.98                   64األص٘اخ اىَغرعَيح                   

                                                                                      1606        

 96.02             1542 األصوات المستفلة                  

 

 

,      من المالحظ أن الحروؾ المستفلة شكلت الجزء األكبر من حروؾ النونٌة 

فحالة البكاء والحزن ال تتناسب معها , وهذا ما ٌتناسب مع موضوع المصٌدة 

الن الذي ٌتناسب مع الحروؾ المستعملة الفخر والمدح , الحروؾ المستعلٌة 
40

 ,

لتدل على , أما فً حال الحزن والهلع فال ٌمكن إال التعبٌر بالحروؾ المستفلة 

 .االنتكاسة والذل والمهانة 

 

  :اإلطباق واالنفتاح -5

, هو ارتفاع مؤخر اللسان حتى ٌمترب من الحنن أثناء نطك األصوات  :اإلطباق * ا

 .وحروؾ اإلطباق هً الصاد والضاد والطاء والظاء 

 

وهو عكس اإلطباق ٌعنً أن اللسان ال ٌرتفع أثناء النطك بالحروؾ  :االنفتاح -ب

وحروفه هً بمٌة الحروؾ العربٌة باستثناء الحروؾ المطبمة
41

 .  

                        

 

 

                                                             

 .102ص , علم األصوات ,  كمال بشر  40 
 .93ص , م 2000, فهرسة مكتبة الملن فهد الوطنٌة , د ط , الصوتٌات العربٌة ,  منصور دمحم الؽا مدي  41
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                                العدد                 النسبة                    المجموع 

 

     4.23                   68األصوات المطبمة            

                                                                                 1606 

 95.77                1538األصوات المنفتحة           

 

إذ ,     شكلت الحروؾ المطبمة فً المصٌدة نسبة ضئٌلة بالنسبة للحروؾ المنفتحة 

: أن الحروؾ المنفتحة توحً بنوع من الٌأس واالستسالم ومثال ذلن فً لوله 

 

ّْذَىُظٍّ  ِو أَ ْٕ ِْ أَ ٍِ ٌح  ٌْ َّثَأ ْْذَُم ُُ                  أَِع ًِ ُسْمثَا ْ٘ فَقَذْ َعَشٙ تَِؽِذِٝس اىقَ

 ٌْ ُٕ َٗ  َُ ْغرَْضعَفُ٘ َُ ٌْ َْٝغرَِغُٞس تَِْا اى ُُ        َم َّْغا رَضَّ إِ ْٖ ا َٝ ََ أَْعَشٙ فَ َٗ قَرْيَٚ 

 

ٌحتاج الباحث إلى تمسٌم الكالم المتصل إلى مماطع صوتٌة  :التقطٌع الصوتً -6

وعلٌها ٌعرؾ نسج الكلمات فً , علٌها تنبنً فً بعض األحٌان األوزان الشعرٌة 

لؽة ما 
42
ٌتفك مع إٌماع , ولد عرؾ بعض العلماء الممطع بأنه تألٌؾ صوتً ,

ولد ورد مصطلح الممطع , ومع نظام اللؽة فً صوغ مفرداتها , التنفس الطبٌعً 

اعلم أن  ))  :ومن ذلن لول ابن جنً  , فً تراثنا عند كثٌر من علماء األصوات 

الصوت عرض ٌخرج مع النفس مستطٌال متصال حتى ٌعرض له فً الحلك والفم 

فٌسمى الممطع أٌنما عرض له حرؾ , والشفتٌن مماطع تثنٌة وامتداد واستطالة 

فالممطع أو المماطع عند , ( (وتختلؾ أجراس الحروؾ بحسً اختالؾ مماطعها 

والمماطع الصوتٌة , ابن جنً تعنً لطع الهواء كلٌا أو جزئٌا عند بعض الحروؾ 

, والمتحرن هو الذي ٌبدأ بحرؾ لٌن طوٌل آو لصٌر , عند نوعان متحرن وساكن 

                                                             
  .87ص , مطبعة نهضة مصر , د ط ت , األصوات اللؽوٌة ,  إبراهٌم أنٌس  42
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ٌتكون من ثالث  (فتح  )فالفعل الماضً , والساكن هو الذي ٌنتهً بحرؾ ساكن 

مماطع متحركة
43

 . فانه ٌتكون من ممطعٌن ساكنٌن – فتح –وأما مصدره  , 

 

فإننا نجد , أما إذا طبمنا ذلن على النونٌة ,  هذا بالنسبة لتعرٌؾ الممطع الصوتً    

, أن المماطع الصوتٌة لد لعبت دورا هاما فً تشكٌل الموسٌمى الداخلٌة للمصٌدة 

, حٌث ساهمت كثرة المماطع الطوٌلة فً إبراز نؽمة األلم والحزن لدى الشاعر 

: ومن ذلن لوله 

 

 ُُ ٌَّ ُّْقَصا ا ذَ ٍَ ءٍّ إِرَا  ْٜ ُُ          ِىُنّوِ َش َّْغا ِْٞش إِ فَََل ُٝغَشَّ تِِطِٞة اىعَ

هٌح  َٗ ا دُ َٖ َٕذْذَ ا َشا ََ ُ٘س َم ٍُ َٜ األُ ِٕ       ُُ ا ٍَ ٌِح َعاَءذُْٔ أَْص ٍَ ُٓ َص ِْ َعشَّ ٍَ

ِٓ اىذَّاُس ََل ذُْثِقٜ َعيَٚ أََؼذٍّ  َِٕز َٗ          ُُ ا َشا َٖ ًُ َعيَٚ َؼاهٍّ ىَ ََل َٝذُٗ َٗ  

 

, عا , طٜ , َل , صا , ٍا , إرا  )),  مصشج اىَقاطع اىص٘ذٞح اىط٘ٝيح      ؼٞس َّلؼع 

ففٜ ٕزٓ اىَقاطع اٍرذاد ىيص٘خ ٍَا ٝضٝذ ٍِ إٓاخ ( (... َل , ٍا , ٕا , شا ,ٍا , ٍ٘ 

, ٕٗ٘ ٕو ىيشاعش قصذ فٜ رىل , اىشاعش عيٚ أُ عؤاَل قذ ٝصاس عيٚ ٕزا اىصْٞع 

, ٗىنِ ٍا َٝنِ ق٘ىٔ أُ اعرغَله اىَ٘اد اىص٘ذٞح ٕ٘ اؼذ ٍَٞضاخ اىْص اىشعشٛ 

ٗاؼذ ٍعرَذاذٔ ٗ ٍشذنضاذٔ
44
.  

 

                                                             
  .87ص ,  األصوات اللؽوٌة  43
  .63ص ,  فً سٌمٌاء الشعر دراسة نظرٌة تطبٌمٌة  44
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 . المستوى التركيبي :الفصل الثالث    

ولذلن نجد أن ,  ٌعد المستوى التركٌبً من أهم مستوٌات التحلٌل األسلوبً :تمهيد 

العلماء اهتموا بدراسة األسالٌب المتعلمة بالتراكٌب اهتماما كبٌرا وٌعود ذلن إلى 

وٌعتبر عبد , المرون األولى من الهجرة كأمثال الجاحظ وابن لتٌبة وغٌرهم كثٌر 

الماهر الجرجانً من أشهر علماء البالغة الذٌن لدموا صورة واضحة حول كٌفٌة 

بناء التراكٌب اللغوٌة وفك نسك ٌمتضً وضع كل عنصر من عناصر الجملة فً 

كتشوٌك , الموضع الذي ٌناسب ممتضى الحال وتمتضٌه صورة المعنى فً النفس 

وهو توخً معانً النحو فٌما بٌن , السامع أو االختصاص ضمن مصطلح النظم 

الكلم
1

بل هو منطلك , ذلن أن التعلٌك النحوي له دوره الهام فً عمد التراكٌب  , 

الن الفائدة ال تجنى من الكلمة الواحدة  (التراكٌب اللغوٌة )النحاة فً تناول الكالم 

وإنما تجنى من الجمل و مدارج  المول
2

ومما  ))لال عبد الماهر الجرجانً   , 

انه ال ٌتصور أن ٌتعلك الفكر بمعانً , ٌنبغً أن ٌعلمه اإلنسان وٌجعله على ذكر 

فال ٌموم فً وهم وال ٌصح فً عمل أن , الكلم أفرادا ومجردة من معانً النحو 

و إن أردت أن ترى ... ٌتفكر مفكر فً معنى فعل من غٌر أن ٌرٌد أعماله فً اسم 

ثم انظر هل ٌتعلك , ذلن عٌانا فاعمد إلى كالم شئت وأزل أجزاؤه عن مواضعها 

واعلم أنً لست الو الن الفكر ال ٌتعلك بمعلنً الكلم , منن فكر بمعنى كلمة منها 

ولمد , ولكنً ألول انه ال ٌتعلك بها مجردة من معانً النحو , المفردة أصال 

عن لواعد النحو فً  (مماالت فً علم اللغة  )خصص جا كبسون فصوال من كتابه 

, بنٌة النص الشعري وٌرى أن الجملة إذا تخطت الماعدة النحوٌة أو انحرفت عنها 

((فإنها تتحول إلى كلمات متجاورة ذلن أن العاللة وثٌمة بٌن النحو و المعنى 
3

.  

                                                             
 .370ص ,  دالئل اإلعجاز  1
م 2006تارٌخ النشر , دار غرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع , د ط , النحو والداللة ,  دمحم حماسة عبد اللطٌف  2

  .12ص , 
 .10ص ,  النحو والداللة  3
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 األساليب اإلنشائية في النونية  :                 المبحث األول 

    ٌعرف علم المعانً بأنه تتبع خواص تراكٌب الكالم فً اإلفادة بها من 

االستحسان وغٌره لٌحترز بالولوف علٌها من الخطأ فً تطبٌك الكالم على ما 

تمتضً الحال ذكره
4

فالخبر ما , وٌمسم علماء المعانً الكالم إلى خبر وإنشاء  , 

وأما اإلنشاء فٌما ال ٌصح الحكم علٌه , ٌصح أن ٌمال لمائله انه صادق أو كاذب 

, محكوم علٌه , ولكل جملة من جمل الخبر واإلنشاء ركنان , بالصدق أو الكذب 

وٌمسم علماء البالغة األسالٌب , ومحكوم به وٌسمى األول مسندا إلٌه والثانً مسندا 

فالطلبة هً ما ٌستدعً مطلوبا غٌر حاصل ولت ,اإلنشائٌة إلى طلبٌة وغٌر طلبٌة 

وأما ,  (األمر والنهً واالستفهام والتمنً والنداء )الطلب وٌكون ذلن بخمسة أشٌاء 

غٌر الطلبً فهو ماال ٌستدعً مطلوبا غٌر حاصل ولت الطلب كصٌغ المدح والذم 

والمسم والرجاء وكم الخبرٌة 
5

, فاألسالٌب اإلنشائٌة الطلبٌة منها وغٌر الطلبٌة ,  

 وٌتمثل ذلن فً عدة عوامل منها , من ابرز مظاهر اللغة التً تعرب عن حٌوٌتها 

 وخاصة منها الطلبٌة , العامل الصوتً من ممومات التراكٌب اإلنشائٌة *

لبماء الكالم  فً حاجة إلى جوانب , النغمة الصوتٌة فهذه ال تنخفض فً أخرها *

 .مما ٌجعل الكالم منفتحا غٌر منغلك , بالمول أو استجابة بالفعل 

ولد تفضً إلٌه ولد ال تفضً , العامل النفسً  األسالٌب اإلنشائٌة تنبئ بمٌام حوار *

 .وبحسب ذلن تتلون معانٌها ودالالتها , 

وتعرب أكثر من غٌرها ,  وبذلن تنشط األسالٌب اإلنشائٌة مراحل النص إذا دخلته 

من األسالٌب عن حاجة الباث إلى مساهمة المتلمً
6

.  

 

    

                                                             
 .34ص ,  اإلٌضاح فً علوم البالغة  4
ص , م 2007, دار لباء للنشر والتوزٌع بالماهرة , د ط , البالغة الواضحة ,  علً الجارم ومصطفى أمٌن  5

237.  
  .350ص ,  خصائص األسلوب  6



 اٌفصً اٌصاٌس                                                                اٌّسرٜٛ اٌررو١ثٟ

 

61 
 

  ومن خالل نظرتنا فً نونٌة أبً البماء الرندي فإننا رأٌنا كثرة تردد بعض 

 .األسالٌب اإلنشائٌة والتً هً االستفهام واألمر

 

 :المطلب األول  االستفهام 

الهمزة  )  هو طلب العلم بشًء لم ٌكن معلوما من لبل وذلن بأحد أدواة االستفهام 

وٌعد االستفهام من األسالٌب ,  (وهل ومن ومتى وأٌان وكٌف وأٌن و أن وكم وأي

بحٌث شكل لوحده ظاهرة أسلوبٌة , التً ترددت كثٌرا فً نونٌة أبً البماء الرندي 

من خاللها استطاع الشاعر أن ٌبث همومه وإحزانه 
7

 :ومن ذلن لوله  , 

 

ُه  ااَد ٌَٗد رٌر  َد  َد َد ِْم جَد  َد ٠رَد َ٘دٝ اٌلَد ِز ُْه                   َد َلَد ْٙم دَّ شَد َٙد ْٔم ا َٚد دٌر  ُه  ُهحُه ٜ ٌَٗد َٛد َ٘د

ذَد َد َدخْم  َِز  َدااْم ُٓه  ِٟز ااِز ْمَلَد ا اٌلَد١ْم َٙد اتَد ُْه             َد َد ٍْمدَدا تُه َٚد ْٕمُٗه  َدلْمطَدااٌر  ِِز ٍَددْم  رَّٝ خَد حَد

ذَد َد َدخْم  َِز  َدااْم ُٓه  ِٟز ااِز ْمَلَد ا اٌلَد١ْم َٙد اتَد ُْه             َد َد ١َّا َٓد  َد َْم  َد٠ْم ثَدحٌر  َد َٓد  َدااِز    َٚد َد٠ْم

١َدحٍة  رْم ِز َِد ُْه 
ا  َد ْم َِد ١َدحًة  ْٕمسِز َد َديْم تٍَد ُْه                    َدا ْم  ١َّا َٓد  َد َْم  َد٠ْم ثَدحٌر  َد َٓد  َدااِز َٚد َد٠ْم

ُْم  َِز  َدىَد ُٛه اُهثَدحٌر  َدااُه اٌلٍُه َٓد لُهرْم ُْه                    َٚد َد٠ْم ُه  َدا ا ٌَٗد َٙد ا  ِز١ َّد ٍُة لَددْم  َد ٌِز ْٓم  َدا ِِز

ٍٖة  ْٓم ُٔه َد ِِز ِٗز  ٠ ِٛز ا ذَد ْم َِد َٚد ّْم ُه  ُٓه حِز ُْه              َٚد َد٠ْم ْلْم َِد َٚد َ٘دا اٌلَدذْمبُه  َد١َّاضٌر  رُه ْٙم َٔد َٚد

ا َّد َْد اٌثِزَلَد ِز  َد وَدا َّٓ  َداْم دٌر وُه ا ِز َٛد ُْه                   لَد وَدا ُْم ذَدثْمكَد  َداْم   . َدسَدٝ اٌثَدمَدااُه  ِز َدا ٌَد

 

          اٌشا ر ٠ٛا  اٌّ  اج  ٟ  ١اق ا  رفٙاَ اٌّلٕف ِع حذف اٌلٛاب  ْ 

ٚٚظ١فح , ٚ ّٔا ٘ٛ ا رفٙاَ تَلغٟ   ٠ راض  ٌٝ  ٛاب , ا  رفٙاَ ١ٌس  ٍٝ حم١مرٗ 

 دَ اٌلٛاب اااَلق ٚااتٙاَ ٚتاٌراٌٟ  ٙٛ ٠لثر  ٓ  رخح ِد٠ٚح ذلثر  ٓ أفلاي 

 َل  ائدج ِٓ اٌلٛاب ِع ,  ١ٕف ٠ س تٗ اٌشا ر ٠ٚر٠د  ْ ٠ٙ  تٗ ِشا ر غ١رٖ 

ٚاغُ  ٌه , ٘ذٖ اٌ اٌح اٌرٟ ذلثر  ٓ اٌّ  اج ٚاٌشؤَ ٚاٌ  ْ ٚ مداْ اٌل ج ٚاٌٙٛاْ 

ٌٚىٕٗ   اب لٛا د اا َلَ,  أٗ لد ٠ْٙٛ ٌٛ   اب اٌرا ٗ اٌ م١ر 
8
 . 

                                                             
  .47ص ,  فً سٌمٌاء الشعر المدٌم دراسة نظرٌة تطبٌمٌة  7

  .37  اإلٌضاح فً علوم البالغة ص 8 
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  ِٚٓ خَلي ٘ذا اٌلدٚي ٔ اٚي حصر وً ِٛاضع اٌرٟ ٚا   ١ٙا   ٍٛب ا  رفٙاَ 

9
. 

 

 

    موضعه                                  أداته                 نوع األسلوب 

 

ٍٓة    َّد ْٓم ٠َد ِِز ِْز  ا ٚ اٌرِّتِز١لَد ُٚه نُه  َد ٍُٛه ُّه َٓد اٌ            ٠ٓ                        ٔشائٟ اٍثٟ  َد٠ْم

 

ُهسٍة     ْٔمدٌَد ًِز  َد ْ٘م َد ْٓم   ِِز ٌر  ُْم َٔدثَد  ْٕمدَدوُه                   اٌّٙ ج                    ٔشائٟ اٍثٟ َد ِز

 

    ِا ا اٌرمااع  ٟ اا َلَ ت١ٕىُ            ِا ا                        ٔشائٟ اٍثٟ

 

     ّا  سٝ اٌثماا   ا ٌُ ذثك  اواْ         ِا                          ٔشائٟ اٍثٟ      

  

   ِا  اْ ِر ١ح                                ِا                         ٔشائٟ اٍثٟ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
سنة النشر , مكتبة اآلداب بالماهرة , 1ط , بغٌة اإلٌضاح فً تلخٌص المفتاح ,  عبد المتعال الصعٌدي  9

  .1ج, 44ص, م 2005
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,  ٘ٛ اٍة اٌّرىٍُ ِٓ اٌّخااة  ١ٍٗ ت رف ٔاب ِٕاب  ٔا ٞ : ثانيا اننداء

ٚلد ذر     ٍٛب إٌداا  ٟ ا١ٌٕٔٛح , ٚ ٞ ٠ٚا ٚ ٠ا ١٘ٚا , ٚ  ٚاذٗ ٟ٘  اٌّٙ ج 
10
 ,

 :ٚ٘ٛ ِا ٔ د  ِٛاضلٗ  ٟ اٌلدٚي اٌراٌٟ 

 

    ِٛضع إٌداا                                      اذٗ                   ٔٛع األ ٍٛب

 

ْٛم ِز َدحٌر  َِد ْ٘مرِز  ُه  ِٟز اٌدَّ ٌَٗد َٚد                   ا١ٌاا                       ٔشائٟ اٍث٠َٟدا غَدا ِزَلًة 

 

َ٘دفَدحًة  رْم ُِه ْٕمدِز  ِٙز فَد اٌ َٓد  ُه١ُٛه ١ ٍِز ِِز ا حَد                    ا١ٌاا اٌّ ذٚ ح           ٔشائٟ اٍثٟ َٚد

 

جًة  رَد ِِز ا ًِز ضَد ١ْم رَداقَد اٌخَد َٓد  ِز ثِز١ اوِز                  ا١ٌاا                        ٔشائٟ اٍث٠َٟدا اَد

 

خْم  سِز  ِز ْم تَدرَد َد ّْم ِٓز اٌشَّ سْم ًِز حُه صْم ِِز اَدفْمٍَدحٍة            ا١ٌاا اٌّ ذٚ ح             ٔشائٟ اٍثَٟٚد

 

ِٓ خَلي حصرٔا أل ٍٛب إٌداا  ٟ ١ٔٛٔح  تٟ اٌثماا  : معاني اننداء في اننونية

 : إٕٔا َٔلحع أٗ ٚضفٗ ٌّلأٟ ِخرٍفح ِٕٙا , 

 

 تلدِا  ور  تٛ اٌثماا اٌّدْ األٔدٌس١ح اٌرٟ  مطد  ٟ  ٠دٞ : إنكار وتوتيخ* ا

ٔا ٜ  ً٘ األٔدٌس اٌغا ١١ٍٓ ِٕىرا  ١ٍُٙ غفٍرُٙ ِٚٛتخا ٌُٙ, اٌص١ٍث١١ٓ 
11

 , 

١ٌٚس ٕ٘ان ِص١ثح  مد٘ا , ٠ٚر سر  ٍٝ ض١اع حّ  اٌرٟ   ٠رضٝ تٙا تد٠َل 

 .ٌٚٓ ٠ٕسا٘ا ِّٙا ااي اٌ ِٓ , اٌرٟ  ٔسد وً اٌّصائة 

 

                                                             
,  م 2005, بٌروت / صٌدا , المكتبة العصرٌة , د ط , المبسط فً علوم البالغة ,  دمحم الطاهر الالذلً  10

  .27ص
, م 2006مؤسسة المختار للنشر والتوزٌع بالماهرة  , 2ط, المواعد األساسٌة للغة العربٌة ,  احمد الهاشمً  11

  .324ص 
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ْٛم ِز َدحٌر  َِد ْ٘مرِز  ُه  ِٟز اٌدَّ ٌَٗد َٚد ُْه              ٠َدا غَدا ِزَلًة  ْ٘مرُه ٠َدمْم َدا َٕدحٍة  َداٌدَّ ْٕمدَد  ِٟز  ِز ْْم وُه  ِز

ُه  ُٕٗه اِز ْٛم َِد ِٗز  ١ ِٙز ٍْم ا ٠ُه حًة رِز َِد ١ًةا  ا ِز َِد ُْه                  َٚد اَدا ْٚم اُه  َد رْم َّد ّْم ٍة ذَدغُهرُّ اٌ  َدتَدلْمدَد حِز

ا َٙد َِد ا ذَدمَددَّ َِد ْٔمسَددْم  ١ثَدحُه  َد ُّهصِز ٍْمهَد اٌ ُْه                ذِز ١َدا ْ٘مرِز ِٔزسْم ايِز اٌدَّ َٛد ْٓم اِز ِِز ا  َٙد ا ٌَد َِد   .َٚد

 

ٚلد ٠خرض  ٓ ِلٕاٖ ,  ٘ٛ اٍة اٌفلً  ٍٝ ٚ ٗ ا  رلَلا :األمر :ثانثا 

األ ٍٟ واٌد اا ٚا ٌرّاس  ٓ  لً األِر
12
 . 

 

ٚ٘ٛ تذٌه ٠ر سر ٠ٚر ٌُ حرٝ ,    ٚا    ٍٛب األِر  ٟ ا١ٌٕٔٛح  ٟ ِٛضع ٚاحد 

ٚ٘ٛ ٠صٛا ٘ٛي , ذ    د اٌلثاي اٌرا ١اخ ٌّا حً تاا َلَ  ٟ األٔدٌس 

 :ٌمٌٛٗ , اٌّص١ثح ٚ دذٙا 

 

ُه  ااَد ٌَٗد رٌر  َد  َد َد ِْم جَد  َد ٠رَد َ٘دٝ اٌلَد ِز ُْه                        َد َلَد ْٙم دَّ شَد َٙد ْٔم ا َٚد دٌر  ُه  ُهحُه ٜ ٌَٗد َٛد َ٘د

َِز  َدا ُٓه  ِٟز ااِز ْمَلَد ا اٌلَد١ْم َٙد اتَد ُْه ِر ٕد                َد َد ٍْمدَدا تُه َٚد ْٕمُٗه  َدلْمطَدااٌر  ِِز ٍَددْم  رَّٝ خَد حَد

١َدحٍة   رْم ِز َِد ُْه 
ا  َد ْم َِد ١َدحًة  ْٕمسِز َد َديْم تٍَد ُْه                       َدا ْم  ١َّا َٓد  َد َْم  َد٠ْم ثَدحٌر  َد َٓد  َدااِز    َٚد َد٠ْم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .291ص ,  البالغة الواضحة  12
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 اضرب انخثر في اننونية  :     انمثحث انثاني 

 

  انخثر االتتدائي  :انمطهة األول 

 

  انخثر انطهثي :انمطهة انثاني 

 

 توظيف األزمنة :انمطهة انثانث 
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                         انمثحث انثاني اضرب انخثر في اننونية 

أٗ ,      ٠ٕمسُ اٌىَلَ اٌلرتٟ  ٌٝ خثر ٚ ٔشاا  اأشاا ٘ٛ ِا   ٠صح  ْ ٠ماي ٌمائٍٗ 

 اْ واْ ِطاتما ٌٍٛالع , ٚ ِا اٌخثر  ٙٛ ِا ٠ رًّ اٌصدق ٚاٌىذب ,  ا ق  ٚ وا ب 

٠ٕٚمسُ تدٚاٖ  ٌٝ  ٍّح ا ١ّح ٚ ل١ٍح , واْ لائٍٗ  ا لا ٚاْ واْ لائٍٗ وا تا 
13
. 

 

   :انمطهة األول  انخثر االتتدائي 

ح١س ,      ٠ثر  ضرب اٌخثر ا تردائٟ  ٟ ١ٔٛٔح  تٟ اٌثماا اٌرٔدٞ ظا٘رج   ٍٛت١ح 

٠لد ِٓ  وصر األ ا١ٌة اٌخثر٠ح ذر  ا ٚ ٛف ٔرٕاٌٚٗ ِٓ ح١س ذلث١رٖ  ٓ ٔفس١ح 

 .اٌشا ر 

 :    ٠ّٚىٓ حصر اٌرراو١ة اٌخا ح ِٓ خَلي ٘ذا اٌلدٚي 

 

 اٌررو١ة                                ٔٛع اٌلٍّح                   ضرتٗ     

 

ُْه  ْٔمسَدا ١ةِز اٌلَد١ْم ِز  ِز               ٍّح  ل١ٍح                  خثر اتردائٟ َدَلَد ٠ُهغَدرَّ تِزطِز

 

يٌر  َٚد ا  ُه َٙد َ٘ددْمذَد ا  َدا َّد ٛاُه وَد ُِه َٟد األُه            ٍّح ا ١ّح                 خثر اتردائِٟ٘ز

 

دٍة  ٍَٝد  َدحَد ِٖز اٌدَّااُه  َد ذُهثْممِزٟ  َد َ٘دذِز               ٍّح ا ١ّح                 خثر اتردائَٟٚد

 

ْٓم  َد َدفٍة  ِِز ااُه  ١َّحُه اٌثَد١ْم َد ِٕز١فِز ٟ اٌ َد                      ٍّح  ل١ٍح                 خثر اتردائٟ ذَدثْمىِز

 

 

 

                                                             
دار الفضٌل للطباعة , د ط , ت دمحم الصدٌك المنشاوي , معجم التعرٌفات ,  علً بن دمحم الشرٌف الجرجانً  13

  .70ص,  م 2004. والنشر والتوزٌع بالماهرة 
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٠لد اٌخثر اٌطٍثٟ شأٟ األ ا١ٌة اٌخثر٠ح ِٓ ح١س  : انخثر انطهثي :انمطهة انثاني 

ا ٔرشاا  ٟ ا١ٌٕٔٛح 
14

 :ٚ٘ٛ ِا  ٕٛض ٗ ِٓ خَلي اٌلدٚي اٌراٌٟ 

 

           اٌررو١ة                            ٔٛع اٌلٍّح               اج اٌرٛو١د

  

ُْه    ا َُّ ُٔهمْمصَد ا ذَد َِد اٍة  ِز َدا  ْٟم ًِّتِز  َد ىُه                ٍّح ا ١ّح               ذمد٠ُ اٌخثرٌِز

 

ُه  َدثَدةٌر  ًْم ٌَٗد ُٙه ُْم ٠َدسْم لْمةُه ٌَد ا اٌصَّ َّد َّ َٔد            ٍّح ا ١ّح                و ّٔا     وَد 

 

ُْه  ا َٚد َدحْم َد اخٌر  سَدرَّ َِد ِْز  ا َِد َّ ٍ ٌِز                    ٍّح ا ١ّح               ذمد٠ُ اٌخثر َٚد

 

ا َٙد ٍُه ِّٙتِز ٌْر ٠ُهسَد ا َٛد ٍْم زِز  ُه ا ِز َٛد ٍْم َد ٌِز                     ٍّح ا ١ّح                ذمد٠ُ اٌخثر َٚد

 

ُْه  ا رَد ّْم ا تِزاٌىُهفْمرِز  ُه َٙد ٌَد َٚد خْم                 ٍّح ا ١ّح                 لد لَددْم  َدلْمفَدرَد

 

ُْه ِا  ٍْمثَدا َٚد ُه الِز١سٌر  َٛد َّٓ  ِز َّ َٔد ِٙز                 ٍّح ا ١ّح                ْٔٛ اٌرٛو١د ِز١

 

 

          

 

 

 

 

                                                             
  .321ص ,  مفتاح العلوم  14
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  انتقديم وانتأخير في اننونية :      انمثحث انثانث 

 :توظيف األزمنة 

: تعريف انفعم -1

 

 .٘ٛ اٌ دز  :نغة * ا

 .٘ٛ ِا  ي  ٍٝ ِلٕٝ  ٟ ٔفسٗ ِمررْ ت حد األ ِٕح اٌصَلشح  :اصطالحا *ب

 .٘ٛ ِا  ي  ٍٝ حدز ٚلع  ٟ اٌ ِٓ اٌذٞ لثً  ِٓ اٌّرىٍُ  :انماضي -

٘ٛ ِا  ي  ٍٝ حدز ٠مع  ٟ  ِٓ اٌّرىٍُ  ٚ تلدٖ  :انمضارع -
15
.  

  .   ٍٝ حدز ٠طٍة حصٌٛٗ تلد  ِٓ اٌرىٍُ  ي ٘ٛ ِا :األمر -

 

ٚ ٕ اٚي حصر   ِٕح األ لاي اٌّسرلٍّح  ٟ ا١ٌٕٔٛح حسة ِا ٠مر ١ٗ اٌّماَ ٚ 

:  ضفد  ١ٗ 

 

 

     د  األ لاي            اٌفلً اٌّاضٟ           اٌفلً اٌّ ااع        األِر 

   

     53                        31                         21                    01 

 

 

ٚذفس١ر  ٌه  ْ  تا اٌثماا ,    َٔلحع ِٓ خَلي اٌلدٚي اغ١اْ األ لاي اٌّاض١ح 

 . اا   ْ ٠خثرٔا  ّا ٚلع ٚأمطع 

     

 

                                                             
 .7ص, م 2003دار اإلمام مالن للكتاب بالجزائر , شرح االجرومٌة ,  محً الدٌن عبد الحمٌد  15
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     ِا اٌفلً اٌّ ااع  مد ٚا   ٟ اٌمص١دج ١ٌف١د ذلد  اٌصٛاج اٌمد٠ّح 

ٚا ر  اا٘ا ٌٚرلس١د األِر اٌغائة  ٓ األ ٘اْ ٌمٌٛٗ 
16
 :  

 

ْٓم  َد َدفٍة  ِِز ااُه  ١َّحُه اٌثَد١ْم َد ِٕز١فِز ٟ اٌ َد ُْه             ذَدثْمىِز ا َّد َ٘د١ْم ٌْمفِز  اقِز ااِز فِزرَد ٌِز ا تَدىَدٝ  َّد وَد

١َدحٍة  ٌِز ا َِز خَد َٓد ااِز ْمَلَد ِِز ٠َدااٍة  ٍَٝد  ِز ُْه                          َد ا رَد ّْم ا تِزاٌىُهفْمرِز  ُه َٙد ٌَد َٚد خْم  لَددْم  َدلْمفَدرَد

ا َِد َٕدائِزسَد  خْم وَد ااَد دُه لَددْم  َد سَدا ِز َّد ١ْمسُه اٌ ُْه                حَد ٍْمثَدا َٚد ُه الِز١سٌر  َٛد َّٓ  ِز َّ َٔد ِٙز   ِز١

َٟد  ْ٘م َٚد  ٟ ٠ةُه ذَدثْمىِز ااِز َّد َد رَّٝ اٌ دَدجٌر  حَد ِِز ا ُْه                  َد ١دَدا َٟد  ِز ْ٘م َٚد شِٟز  َٕداتِزرُه ذَدرْم َّد رَّٝ اٌ   .حَد

 

     ١ٌدي  ٍٝ  ْ تىاا اٌ ١ٕف١ح ٚاٌّ اا٠ة  ٍٝ  لفاا  ٠اا اا َلَ  ١ثمٝ ٚاْ ااي 

اٌ ِٓ حرٝ ٠ ذٟ ٔصر هللا  ٚ ذمَٛ اٌسا ح 
17
. 

 

                                                             
 .158ص,  فً سٌمٌاء الشعر العربً المدٌم  16
 .158ص,  المرجع السابك  17
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                                                    :مستوى الصورة  :الفصل الرابع   

    ال ٝنظَو اال رخىفظخكش’ الشل أُ ؿَخه حألعي٘د فٜ حىشؼش خخطش   : تمهيد

   فٖٜ طشنو عؼٞخ كؼٞؼخ ٗسحء حىَطيق, ار أُ ىغش حىشؼش طْؤٙ ػِ حىغطلٞش , ٗحىزٞخُ 

ٍِ خاله شلِ حىَفشدحص ٗسعٌ حىظ٘سس ٗحعظذػخء حألعط٘سس , حىال ٍظْخٕٜ   

ٗػ٘حىَٖخ , ػَِ اٝقخع خخص ٝفغش كشمٞش حىْفظ فٜ طَ٘ؿٖخ , ٗطنؼٞف حىذالىش 

مَخ طغظْذ فٜ كٞ٘ٝظٖخ ػيٚ حالّضٝخف فٜ أؿَو ط٘سس رالغٞش , حىزخؽْٞش حىغخٍؼش 

ٕٗزح حالّغـخً رِٞ حىظشحمٞذ حىَظزخػذس حىَؼَشس ْٝظَٖخ حىَشعو فٜ ط٘س , ٗؿَخىٞش 

ٗال ٝظؤطٚ رىل ىيشخػش اال ارح مخُ ٗحعغ حإلدسحك ٗىٔ دسحٝش , ٗحػلش حىظشخٞض 

, فخ ىزخع ٗحىَظيقٜ ٍظقخرالُ فٜ حىظظ٘ٝش , شخٍيش طزؼغ حىَظيقٜ ػيٚ طظزغ ٍخ ّطق رٔ 

ٗارح مخُ حىظؤىٞف ٝقظؼٜ طـشرش ٗحعؼش ٍٗؼشفش دقٞقش , فخألٗه ٝئىف ٗحىؼخّٜ ٝليو 

رخزخٝخ حىيغش ٝظغْٚ اخشحؽ أصٗحؽ ٍِ حىظ٘س حىزالغٞش ال ٝلظخؽ رؼذٓ اىٚ حؿظٖخد مزٞش 

ىي٘ق٘ف ػيٚ أرؼخدٓ حىَقظ٘دس
1

ٗىقذ خظظْخ ٕزح حىفظو ىذسحعش حىظ٘س حىفْٞش فٜ  , 

ٗحىيغش , ٍلخٗىِٞ رزىل حىظ٘فٞق رِٞ كخىش حىشخػش حىْفغٞش , حىّْ٘ٞش ٗحىَؼـٌ حىذالىٜ 

حىظٜ أسحد أُ ٝؼزش ٍِ خالىٖخ أالٍٔ ٗأكضحّٔ رخػظزخس أُ حىقظٞذس سػخثٞش مَخ ػشفْخ ٍَخ 

ال ٝقظظش ػيٚ ٍـشد ’ عزق رىل أُ ٕذف حىظليٞو حألعي٘رٜ حىلذٝغ ىيظ٘س حىزالغٞش 

رو ال رذ أُ ٝزِٞ أٗػخػٖخ حىَلذدس ٗٝنشف ػِ , كظشٕخ ٗطؼذحدٕخ فٜ حىْض حألدرٜ 

ػالقظٖخ حىَظْخغَش أٗ حىَظْخفشس رخىظشمٞض ػيٚ ٍظٖشِٝ  حكذَٕخ حىظ٘ظٞف حىزالغٜ 

ٗحألخش دٗسٕخ فٜ طنِ٘ٝ رْٞظٔ, ٗقٞخط ٍذحٓ ٗٗطفٔ , ىٖزٓ حإلشنخه 
2

   .  
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 : انصىرة انفنيت  :انمبحث األول

 : انتشبيه :انمطهب األول

 

ٗىزىل طْخٗىٔ ػيَخء حىزالغش , حكذ أسمخُ أى٘حُ حىزٞخُ فٜ حىزالغش حىؼشرٞش  :     انتشبيه

ٗرٞخُ , ٗطؼَق مؼٞش ٌٍْٖ فٜ سطذ حىقٌٞ حىـَخىٞش ىٔ , ٗحعظطشدٗح فٜ ششف طقغَٞخطٔ 

حىظشزٞٔ  ))قخه حىَزشد , رىل أُ حىظشزٞٔ فِ ؿَٞو ٍِ فُْ٘ حىق٘ه , ٍ٘حؽِ حىلغِ ٍْٔ 

ٍٗغ رىل , ( (كظٚ ى٘ قخه قخثو ٕ٘ أمؼش مالٌٍٖ ىٌ ٝزؼذ , ؿخس مؼٞشح فٜ مالً حىؼشد 

فخّٔ ىٌ ٝفقذ قَٞظٔ حىفْٞش حىغخٍٞش رغزذ حؽشدحٓ ٗعٖ٘ىش رْخثٔ
3

.  

ٗحىـَغ , حىشزٔ ٗحىشزٞٔ حىَؼٞو  ))قخه حرِ ٍْظ٘س  , ٗٝقظذ رخىظشزٞٔ فٜ حىيغش حىظَؼٞو -

ٗطشخرٔ حىشٞجخُ ,  ((ٍِ أشزٔ أرخٓ فَخ ظيٌ  ))ٗفٜ حىَؼو  , أشزخٓ ٗأشزٔ حىشٜء ٍخػئ 

أٍخ فٜ حططالف إٔو , ( (أشزٔ مو ٗحكذ ٍَْٖخ طخكزٔ ٗحىظشزٞٔ حىظَؼٞو , ٗحشظزٖخ 

ٕ٘ رٞخُ أُ شٞجخ أٗ أشٞخء شخسمض غٞشٕخ فٜ طفش أٗ أمؼش رؤدحس ٕٜ  ))حىزالغش 

ٗىٔ أسرؼش أسمخُ حىَشزٔ ٗحىَشزٔ رٔ ٗٝغَٞخُ ؽشفٜ حىظشزٞٔ ٗأدحس , حىنخف أٗ ّلٕ٘خ 

( (حىظشزٞٔ ٗٗؿٔ حىشزٔ 
4

فخىؼيٌ ٍشزٔ ٗحىْ٘س ,  (حىؼيٌ مخىْ٘س فٜ حىٖذحٝش  )مق٘ىل  ’ 

 .ٗحىنخف أدحس حىظشزٞٔ , ٗ حىٖذحٝش ٗؿٔ حىشزٔ , ٍشزٔ رٔ 

ّلخٗه حُ ّؼَو ػيٚ ,      ٗرؼذ أُ ػشفْخ أق٘حه إٔو حىزالغش فٜ ٕزح حىفِ حىـَٞو 

ططزٞق رىل فٜ ّّ٘ٞش أرٜ حىزقخء ٍلخٗىِٞ كظش مو أعخىٞذ حىظشزٞٔ حىظٜ حعظؼَيٖخ 

 .ٍغ رٞخُ دٗسٕخ فٜ حىنشف ػِ كخىظٔ حىْفغٞش , حىشخػش 
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                                                           :                                                     ّ٘ػٖخ :  حىظ٘سس  

 

ِيٍل   ٍَ  ِْ ٍِ َٗ ْيٍل  ٍُ  ِْ ٍِ  َُ خ َمخ ٍَ َطخَس                     طشزٞٔ ٍـَو َٗ

 ُُ ْعَْخ َٗ ِْٞف  ِْ َخَٞخِه حىطَّ خ َكَنٚ َػ ََ َم

 

َشدَّ ىَُٔ  ٍَ شٌر اَل  ٍْ                                     طشزٞٔ ٍـَو أَطَٚ َػيَٚ حىُنّوِ أَ

خ َمخُّ٘ح ٍَ  ًَ ْ٘ َُّ حىقَ َ ح فََنؤ ْ٘  َكظَّٚ قََؼ

 

خ ََ َُ حىزاَِلِد فَ َِّ أَْسَمخ حِػذٌر ُم َ٘                                       طشزٞٔ ريٞغقَ

 ُُ ٌْ طَْزَق أَْسَمخ َػَغٚ حىزَقَخُء اِرَح ىَ

 

َشسًة  ٍِ ِْٞو َػخ َِ ِػظَخَا حىَخ                                طشزٞٔ ٍـَو َٝخ َسحِمزِٞ

 ُُ ْزِق ِػْقزَخ خِه حىغَّ ـَ ٍَ خ فِٜ  َٖ َمؤََّّ
5
 

 

 ُُ ح َ٘ ِْ ػَِٞخِد حىزُّذّهِ أَْى ٍِ  ٌْ ِٖ ْٞ                                    طشزٞٔ ريٞغ َػيَ

 

ِظ اِرْ رََشَصصْ  َْ ِِ حىشَّ ؼِْو ُكْغ ٍِ َؽْفيٍَش                          طشزٞٔ ٍشعو     َٗ

  ُُ ْشَؿخ ٍَ َٗ َٜ َٝخقُ٘صٌر  ِٕ خ  ََ          َمؤََّّ

 

ٗؿذّخ حّٔ قغٌ ,  ٍِ خاله دسحعظْخ ىظشحمٞذ أرٜ حىزقخء  :معاني انتشبيه في اننىنيت *

قظٞذطٔ اىٚ ػذس أؿضحء ٝشٝذ ٍِ مو ؿضء ٍؼْٚ ٍؼِٞ مَخ سأْٝخ ٍغزقخ 
6

ٕٗزح ٍخ , 

 .   ّالكظٔ أٝؼخ فٜ حعظؼَخىٔ ألعي٘د حىظشزٞٔ 

 
                                                             

5
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  : ٍِٗ طيل حىَؼخّٜ

كٞغ ّالكع ٍِ خاله حىـذٗه أُ ٍِ حألدٗحص حىفْٞش حىظٜ ٗظفٖخ   :تسهيت اننفس -1

حىظ٘سس حىظشزٖٞٞش حىَ٘سٗػش ػِ حىزٞجش حىؼشرٞش فٜ ػخدحطٖخ , حىشخػش فٜ سػخء حألّذىظ 

ٗطقخىٞذٕخ ٕٜٗ رغٞطش قشٝزش حىظْخٗه عشٝؼش حىفٌٖ ٗحػلش حىذالىش 
7

ٗٝ٘ػق رٖخ , 

 :رؼغ حإلكذحع كٞغ ٝق٘ه 

ِيلٍ  ٍَ  ِْ ٍِ َٗ ْيٍل  ٍُ  ِْ ٍِ  َُ خ َمخ ٍَ َطخَس  َٗ                     ُُ ْعَْخ َٗ ِْٞف  ِْ َخَٞخِه حىطَّ خ َكَنٚ َػ ََ َم

 

ٗاَّخ حىطٞف ٍخ َٝش ,     كٞغ شزٔ حىَيل ٗحىَي٘ك رخٞخه حىطٞف حىزٛ ال ٗؿ٘د ىٔ 

 .ٍِٗ رخد أٗىٚ  ال كقٞقش ىيخٞخه , رخٞخه حإلّغخُ ٕٗ٘ ال كقٞقش ىٔ 

 :ٗٝئمذ حىظشزٞٔ رؤخش فٜ ق٘ىٔ 

َشدَّ ىَُٔ  ٍَ شٌر اَل  ٍْ خ َمخُّ٘ح               أَطَٚ َػيَٚ حىُنّوِ أَ ٍَ  ًَ ْ٘ َُّ حىقَ َ ح فََنؤ ْ٘ َكظَّٚ قََؼ

ىٞئمذ أُ حألٍش , رخىشٜء حىَؼذًٗ حىزٛ ال حػش ىٔ ,   كٞغ شزٔ ٕئالء رؼذ حّذػخسٌٕ 

, ٗمخُ ٝـذ ػيٚ حىؼقالء أُ ٝغظ٘ػز٘ح حىذسط , مخُ ػـزخ فٜ حىقؼخء ػيٌٖٞ 

 .ٗقذ سأٗح حألق٘حً أٍخٌٍٖ مؤٌّٖ ىٌ ٝ٘ؿذٗح , ىٞلخفظ٘ح ػيٚ رالدٌٕ 

فقذ شزٔ حىل٘حػش حىظٜ عقطض ,      ٗٗحػق حىظشزٞٔ فٜ ق٘ىٔ ق٘حػذ مِ أسمخُ حىزالد 

فنزىل ٕزٓ حىل٘حػش , فنَخ أُ أسمخُ أٛ شٜء ٕٜ أعغٔ , رخألسمخُ ىزالد حألّذىظ 

فبرح عقطض حألسمخُ عقؾ مو شٜء , ٕٜ حألعظ ٗحىؼَذ رخىْغزش اىٚ رالد حألّذىظ 

رؼذٕخ 
8
. 

    ٗطشؿغ ٍضٝش حىظشزٞٔ اىٚ مّ٘ٔ ػْظشح أعخعٞخ فٜ حىظشمٞذ حىـَيٜ ٗحىَؼْٚ حىؼخً 

رو ر٘طفٔ , فخىْض ال ٝقظذ اىٚ حىظشزٞٔ ر٘طفٔ طشزٖٞخ فلغذ , حىَشحد ال ٝظٌ اال رٔ 

 خخطٞش فْٞش طزْٚ ػيٖٞخ ػشٗسس حىظٞخغش ٗحىظشمٞذ فٖ٘ ٗحُ مخُ ػْظشح أعخعٞخ 
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اال حّٔ ٝزذٗ ػْظش ػشٗسٛ ألدحء , ٝنغذ حىْض سٗػش ٗحعظقخٍش ٗطقشٝزخ ىيفٌٖ 

حىَؼْٚ حىَشحد ٍِ ؿَٞغ حى٘ؿ٘ٓ الُ فٜ حىظشزٞٔ طنٞٞف حىْض حألدرٜ ّل٘ حىَؼْٚ 

ٍغٞطشح ػيٚ حىَ٘قف ٍِ خاله , دُٗ ط٘قف ىغ٘ٛ أٗ ٍؼخسػش رٞخّٞش , حىَشحد 

 .أٗ اػزخطٔ ٍِ ٍؼْٚ , طظ٘سك ىَخ طشٝذ اٍؼخءٓ ٍِ كذٝغ 

 

,  ٗإلظٖخس ؿَخىٞخص حىْض ٝليق رْخ حىشخػش فٜ آفخا حىخٞخه : استغاثت واستصراخ-2

كٞغ , ٗػَق حىَؼخّٜ فٜ خظ٘طٞخص طَْق حىنالً أٗطخف غٞشٓ فٞيـخ اىٚ حىظشزٞٔ 

 :ٝق٘ه 

َشسًة  ٍِ ِْٞو َػخ َِ ِػظَخَا حىَخ ُُ                 َٝخ َسحِمزِٞ ْزِق ِػْقزَخ خِه حىغَّ ـَ ٍَ خ فِٜ  َٖ                                                 َمؤََّّ

     

 

ٗػيٚ حىقخسة أُ ٝيظقؾ ,     فقذ شزٔ حىخٞو رخىْغ٘س فٜ حىق٘س ٗحالّقؼخع ٗحىغشػش 

ٗحى٘طف حىذقٞق, عش ٕزح حىْغٞؾ 
9

 .ٗحىخٞخه حى٘حعغ  , 

َٕفَشًة  ْش ٍُ ِْْذ  ِٖ َِ ُعَُٞ٘ف حى ِيٞ ٍِ َكخ َٗ                ُُ ًِ حىَّْْقغِ َِّٞشح خ فِٜ َظاَل َٖ  َمؤََّّ

 

,     كٞغ شزٔ ٕٞجش حىغٞ٘ف ٕٜٗ طزشا ٗعؾ غزخس حىَؼشمش حىنؼٞف حىالٍغ رخىْخس 

 .حىظٜ طؼٜء ظالً حىيٞو فظزشص ٗطظؼق 
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 : االستعارة  :انمطهب انثاني 

 

ألّٖخ قخدسس ػيٚ طظ٘ٝش ,    طؼظزش حالعظؼخسس ٍِ أػظٌ أدٗحص سعٌ حىظ٘سس حىشؼشٝش 

رشنو ٝـؼيْخ , حألكخعٞظ حىغخثشس ٗحّظشخىٖخ ٗطـغٞذٕخ ٗٝنشف ٍخٕٞظٖخ ٗإَٔٞظٖخ 

ّْفؼو حّفؼخال ػَٞقخ ىزح ٝشٙ حىنؼٞش ٍِ حىْقخد أّٖخ ٍِ إٌٔ حى٘عخثو ىيلنٌ ػيٚ شخػشٝش 

ٗفٜ حططالف , حىشخػش ٗحالعظؼخسس فٜ حىيغش ٍِ ق٘ىٌٖ حعظؼخس حىَخه ارح ؽيزٔ 

حىزٞخِّٞٞ ٕٜ حعظؼَخه حىيفع فٜ غٞش ٍخ ٗػغ ىٔ ىؼالقش حىَشخرٖش رِٞ حىَؼْٚ حىَْق٘ه 

, ٍغ قشْٝش طخسفش ػِ اسحدس حىَؼْٚ حألطيٜ , ػْٔ ٗحىَؼْٚ حىَغظؼَو فٞٔ 

قخه ػزذ حىقخٕش حىـشؿخّٜ  .ٗحالعظؼخسس ىٞغض اىٚ طشزٖٞخ ٍخظظشح ىنْٖخ حريغ ٍْٔ 

حػيٌ أُ حالعظؼخسس فٜ حىـَيش أُ ٝنُ٘ ىفع حألطو فٜ حى٘ػغ حىيغ٘ٛ ٍؼشٗفخ طذه ))

ػٌ ٝغظؼَئ حىشخػش أٗ غٞشٓ فٜ غٞش رىل , حىش٘حٕذ ػيٚ حّٔ حخظض رٔ كِٞ حى٘ػغ 

( (فٞنُ٘ ْٕخك مخىؼخسٝش , ْٗٝقئ اىٞٔ ّقال غٞش الصً , حألطو 
10

ٗٝؼظزش حىزالغُٞ٘  , 

ٕزح حىْ٘ع ٍِ أؿَو حىظ٘س حىزٞخّٞش ىَخ فٞٔ ٍِ حىظشخٞض ٗحىظـغٞذ ٗرغ حىلٞخس 

   )) : قخه حىـشؿخّٜ, ٗحىلشمش فٜ حىـَخدحص ٗطظ٘ٝش حىَؼْ٘ٝخص فٜ ط٘سس كٞش 

أّٖخ طزشص ٕزح حىزٞخُ أرذح فٜ ط٘سس ٍغظـذس طضٝذ قذسٓ , ٍِٗ حىفؼٞيش حىـخٍؼش فٖٞخ 

( (ّزال ٗط٘ؿذ ىٔ رؼذ حىفؼو فؼال 
11

ٍِٗ خظخثظٖخ حىظٜ طزمش رٖخ ٕٜٗ ػْ٘حُ  , 

 .أّٖخ طؼطٞل حىنؼٞش ٍِ حىَؼخّٜ رخىٞغٞش ٍِ حىيفع , ٍْخقزٖخ 

   ٗعْلخٗه فٜ ٕزح حىَزلغ طظزغ حىظ٘س حالعظؼخسٝش حىظٜ ٗػفٖخ أر٘ حىزقخء فٜ ّّ٘ٞظٔ 

 .ٍزشصِٝ ػالقظٖخ فٜ رْخء حىظ٘سس حىشؼشٝش فٜ حىّْ٘ٞش , 
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 :                                                            ّ٘ػٖخ :حىظ٘سس  

 

ِٓ حىذَّحُس اَل طُْزِقٜ َػيَٚ أََكذٍ   َِٕز   حعظؼخسس ٍنْٞش                                    َٗ

َػشٌر   َّ٘ َْ ٍُ حعٌر  َ٘ ّْ َ ِش أ ْٕ خثُِغ حىذَّ ـَ   حعظؼخسس ٍنْٞش                                      فَ

شٌر اَل َػَضحَء ىَُٔ   ٍْ ِضَٝشسَ أَ ـَ َٕٚ حى دَ
12
                                حعظؼخسس ٍنْٞش  

  ُُ اَل ْٖ ذَّ ػَ َٖ ّْ ح َٗ ٙ ىَُٔ أُُكذٌر  َ٘                                          حعظؼخسس ٍنْٞشَٕ

ًِ فَخْسطََضأَصْ    ُِ فِٜ حإِلْعاَل ْٞ خ حىؼَ َٖ                             حعظؼخسس ٍنْٞش أََطخرَ

ِْ أََعفٍ    ٍِ َْٞؼخُء                                 حعظؼخسس ٍنْٞشطَْزِنٜ حىَلِِْٞفَّٞشُ حىزَ

ٌر    ذَس ٍِ َٜ َؿخ ْٕ َٗ َلخِسُٝذ طَْزِنٜ  ََ                              حعظؼخسس ٍنْٞش َكظَّٚ حى

 ُُ َٜ ِػٞذَح ْٕ َٗ َْخرُِش طَْشػِٜ  ََ    حعظؼخسس ٍنْٞش                                َكظَّٚ حى

   ٌُ ِٖ ِْٞؼ ْْذَ رَ ٌْ ِػ َْٝض رَُنخُٕ ْ٘ َسأَ ىَ َٗ  
13

  حعظؼخسس ٍنْٞش                                

 

ٗرىل ٍِ حؿو طظ٘ٝش ,     ّالكع ٍِ خاله حىـذٗه أُ شٞ٘ع أعي٘د حالعظؼخسس 

ٍِٗ رىل , أكخعٞغٔ ٍٗشخػشٓ حىَيظٖزش طـخٓ ٍخ ٝـشٛ فٜ دٝخس حإلعالً فٜ حألّذىظ  

 :ق٘ىٔ 

ِٓ حىذَّحُس اَل طُْزِقٜ َػيَٚ أََكذٍ  َِٕز َٗ            ُُ خ َشخ َٖ ًُ َػيَٚ َكخٍه ىَ اَل َٝذُٗ َٗ

 

 

 

 

 
                                                             

 .40ص ,  المرجع السابق  12
13

 .165ص, مجلة وفصول , األسلوبية نشأة وتاريخ  
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فٞؼطٜ ٗٝظشك ػيٚ عزٞو حالعظؼخسس ,   كٞغ شزٔ حىذحس رخإلّغخُ  حىزٛ ٝظلشك  

ار ط٘سص , فقذ ؿؼيض حالعظؼخسس حىقخسة ٝلظ رخىَؼْٚ أمَو اكغخط , حىَنْٞش 

ٗؿؼيض حألٍش حىَؼْ٘ٛ ٍيَ٘عخ ٗال شل أُ , حىَْظش ىيؼِٞ ّٗقيض حىظ٘سس ىألرُ 

ٗحى٘ط٘ه رٔ اىٚ , ىالعظؼخسس حىَنْٞش ْٕخ حػش مزٞش فٜ ّقو حىَشٖذ اىٚ  حىغخٍغ 

ّٗقئ فٜ ط٘سس ٍلغ٘عش , حىغشع ىَخ ىٖخ ٍِ قذسس فخثقش ػيٚ حىظظ٘ٝش حىخٞخىٜ 

 :شخٕذٕخ حىَظيقٜ فظلشمض ّفغٔ ٗحّفؼيض ٍؼٖخ فٜ ق٘ىٔ 

شٌر اَل َػَضحَء ىَُٔ  ٍْ ِضَٝشسَ أَ ـَ َٕٚ حى ُُ                دَ اَل ْٖ ذَّ ػَ َٖ ّْ ح َٗ ٙ ىَُٔ أُُكذٌر  َ٘ َٕ 

 

ٗٝشفغ قز٘ه   ,     كٞغ شزٔ حألّذىظ ربّغخُ طغخقطض ٕٗ٘ص ػيٞٔ حىَظخثذ 

ٗ فقذ ؿؼو حألّذىظ مخىشؿو حىزٛ  (أطخرٖخ حىؼِٞ فخٍظلْض  )ٗمزىل فٜ ق٘ىٔ , حىؼضحء 

طزنٜ حىلْٞفٞش  (فٜ ق٘ىٔ , مَخ ٝيـخ حىشخػش اىٚ حالعظؼخسس حىَنْٞش أٝؼخ , ٝـغذ 

كٞغ شزٔ رنخء حىَغيَِٞ ,   ( كظٚ حىَْخرش طشػٜ – كظٚ حىَلخسٝذ طزنٜ –حىزٞؼخء 

رزنخء حىَلذ ػيٚ فشحا كزٞزظٔ ٗمزىل حىَلخسٝذ ٗحىَْخرش , ػيٚ فشحا ٕزٓ حىزالد 

ٗاال فنٞف طزنٜ حىـَخدحص ٕٗزح ٍِ سٗػش أعي٘د       , ػيٚ عزٞو حىَزخىغش 

حىظشخٞض ٗحىظـغٞذ ... ٍِٗ خظخثظٖخ ))   :قخه ػزذ حىقخٕش حىـشؿخّٜ , حالعظؼخسس 

( .(ٗرغ حىلشمش ٗحىلٞخس ٗحىْطق فٜ حىـَخد , فٜ حىَؼْ٘ٝخص 
14
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 :  انكنايت  :انمطهب انثانث 

 :تعريف انكنايت 

ٗمْٚ ػِ حألٍش مْخٝش ٝؼْٜ ارح طنيٌ , حىنْخٝش أُ طظنيٌ رشٜء ٗطشٝذ غٞشٓ    :نغت -1

 –ك  )الُ , ٗعَٜ ٕزح حىْ٘ع مْخٝش ىَخ فٞٔ ٍِ ٍؼْٚ حىخفخء , رغٞشٓ ٍَخ ٝغظذه ػيٞٔ 

مٞفَخ طشمزض دحسص ٍغ طؤدٝش ٍؼْٚ حىخفخء ٍِ مْٚ ػِ حىشٜء ارح ىٌ ٝظشف  ( ٛ –ُ 

.رٔ ٍْٗٔ حىنْٚ رخىؼٌ ٕٗ٘ أر٘ فالُ ٗحرِ فالُ ٗأً فالُ 
15
 

أُ ٝشٝذ حىَظنيٌ اػزخص ٍؼْٚ ٗحىَشحد رخىنْخٝش  ))   :  قخه حىـشؿخّٜ  : اصطالحا-2

ٗىنِ ٝـظزت اىٚ ٍؼْٚ ٍِ , فال ٝزمشٓ رخىيفع حىَ٘ػ٘ع ىٔ فٜ حىيغش , ٍِ حىَؼخّٜ 

ٍؼخه رىل ق٘ىٌٖ مؼٞش حىشٍخد ٝؼُْ٘ مؼٞش , حىَؼخّٜ فٍٞ٘ت اىٞٔ ٗٝـؼئ دىٞال ػيٞٔ 

 ( .(...حىقشٙ 

  ٗعْلخٗه فٜ ٕزح حىَزلغ كظش حىظشحمٞذ حىظٜ ٗػف فٖٞخ أر٘ حىزقخء أعي٘د 

 :حىنْخٝش ٍِ خاله حىـذٗه حىظخىٜ 

 

  ّ٘ػٖخ     حىظ٘سس                                         

 

هٌر        َٗ خ دُ َٖ َٕذْطَ خ َشخ ََ ُ٘س َم ٍُ َٜ حألُ                مْخٝشِٕ

َشسًة     ٍِ ِْٞو َػخ َِ ِػظَخَا حىَخ    مْخٝش               َٝخ َسحِمزِٞ

َٕفَشًة     ْش ٍُ ِْْذ  ِٖ َِ ُعَُٞ٘ف حى ِيٞ ٍِ َكخ    مْخٝش                َٗ

    ُُ َّْغخ ظَضَّ اِ ْٖ خ َٝ ََ أَْعَشٙ فَ َٗ  مْخٝش                  قَظْيَٚ 

    ٌْ ُٖ ٌْ َكَٞخَسٙ اَل دَِىَٞو ىَ ْ٘ طََشحُٕ  مْخٝش                      فَيَ
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, ىظنشف ػِ قغ٘س حىَظٞزش ,     طؤطٜ حىنْخٝش فٜ ق٘ىٔ  طيل حىَظٞزش أّغض ٍخ طقذٍٖخ 

فٜ , ٗمزىل حىنْخٝش ػِ سشخقش ق٘س حىخٞو ٗكغِ طذسٝزٖخ , ٗشذس ٗقؼٖخ ػيٚ حىْفظ 

ٗحىنْخٝش فٜ ق٘ىٔ  ٗكخٍيِٞ عٞ٘ف حىْٖذ ٍشٕفش , ق٘ىٔ  ٝخ سحمزِٞ ػظخا حىخٞو ػخٍشس 

ٗحىنْخٝش فٜ ق٘ىٔ , فٖٜ مْخٝش ػِ فٌَٖٖ ٗٗػٌٖٞ ٗكغِ طذسٝزٌٖ ػيٚ طيل حىغٞ٘ف , 

طذه ػيٚ ػذً حالعظـخرش ٗػذً حىَزخالس رخالعظغخػش أٗ ٍـشد حالّشغخه , فَخ ٖٝظض اّغخُ 

ىظذه ػيٚ حّقٞخدٌٕ , ٗؿخءص حىنْخٝش فٜ ق٘ىٔ  في٘ طشحٌٕ كٞخسٙ ال دىٞو ىٌٖ ,رٖخ 

مْخٝش ػِ طغٞش حىلخه , ٗفٜ ق٘ىٔ ٕٜ حألٍ٘س مَخ شخٕذطٖخ دٗه , ٗشذس رىٌٖ , ىغٞشٌٕ 

ٗػذً ػزخص حىلخه ٗػذً ػزخص حىلٞخس ػيٚ ٗطٞشس ٗحكذس 
16
. 

 

 : انمجاز  :انمطهب انرابع 

 :تعريف انمجاز

طق٘ه ؿضص حىطشٝق ٗؿخص حىَ٘ػغ ؿ٘حصح ٗؿ٘حصح ٍٗـخصح ٗؿخصٓ  عخس فٞٔ  : نغت-1

قخه حىشحؿض , ٗعينٔ 
17
 

ٍغ قشْٝش دحىش ػيٚ , ٕ٘ حىيفع حىَغظؼَو فٜ غٞش ٍخ ٗػغ ىٔ ىؼالقش  : اصطالحا-2

ٗحىقشْٝش قذ طنُ٘ ىفظٞش ٗقذ طنُ٘ كخىٞش , ػذً اسحدس حىَؼْٚ حألطيٜ 
18
. 

 

   :                  حىقشْٝش :                                   ّ٘ػٖخ  :     حىظ٘سس  

   

ْشِعَٞشٍ  ٍَ  ُُ
خ َشؤْ ٍَ ِْْغَٞشًة                  ٍـخص ٍشعو                  ٍليٞش فَخْعؤَْه رَيَ

 

 اال ّف٘ط أرٞخص ىٌٖ ٌَٕ                     ٍـخص ٍشعو                 ؿضثٞش 

 

ُُ حال خ ٍَ ٌِر َعخَءطُْٔ أَْص ٍَ ُٓ َص ِْ َعشَّ                 ٍـخص كنَٜ                حىفخػيٞش ٍَ

                                                             
  .70ص ,  دالئل اإلعجاز  16
  .1مج  , 724ص ,  لسان العرب  17
  .201ص ,  جواهر البالغة  18
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فقذ  (ٍِ عشٓ صٍِ عخءطٔ حصٍخُ  )     حعظخذً حىشخػش حىَـخص حىلنَٜ فٜ ق٘ىٔ  

, اىٚ أصٍخُ ٗحىضٍِ ىٞظ فخػال ىيغشٗس  (عخءطٔ)ٗحىفؼو , اىٚ صٍِ  (عش)حعْذ حىفؼو 

, ٗفٜ رىل ٍزخىغش فٜ كذٗع حىفؼو , ىنِ حىغشٗس ٗإلعخءس ٗحقؼخُ فٞٔ , ٗال ىإلعخءس 

ٗالُ حىشخػش أسحد أُ ٝؼشع , ٗػشد ٍِ حىظ٘عغ ٗحىظفِْ فٜ رْخء    حىؼزخسس 

اال  )فيـخ اىٚ حىَـخص حىَشعو فٜ ق٘ىٔ  , ٗأعي٘د ؿَخىٜ , حىَؼخّٜ فٜ ّغق خٞخىٜ 

رو حإلّغخُ مئ ٗىنْٔ ػزش رخىـضء , فخىْف٘ط ىٞغض أرٞخص ,  (ّف٘ط أرٞخص ىٌٖ ٌَٕ 

ػِ حىنو ىٞضٝذ حخظظخطٔ رخىَؼْٚ حىَطي٘د
19

.  
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  : ٛ انمعجم انهغى :انمبحث انثاني 

 ال شل أُ مو شخػش َٝظيل ٍؼـٌ ىغ٘ٝخ خخطخ رٔ رلٞغ ٝظو ٍَٞضح ٍْٗفشدح ػيٚ      

, ٗمٞفٞش ط٘صٝؼٖخ فٜ حىقظٞذس , ٗرىل ىْ٘ػٞش أىفخظٔ حىَخظخسس , رقٞش حىشؼشحء 

ٗحىَ٘ػغ حىزٛ ٝشٝذ حىشخػش أُ ٝزشص ٍِ خالىٔ حىفنشس
20

فخألىفخظ حىظٜ ٝغظؼَيٖخ فٜ  , 

, حىفخش غٞش حألىفخظ حىظٜ ٝ٘ػفٖخ فٜ حىَذف ٗمزىل طخظيف حألىفخظ ٍِ غشع ٟخش 

ػخع  ٗقذ ػيَْخ ٍَخ عزق أُ ّّ٘ٞش أرٜ حىزقخء قخىٖخ فٜ عٞخا حىظفـغ ٗحىزنخء ػيٚ ٍخ

ٗىزىل ؿخءص أىفخظٔ سقٞقش شـٞش دحىش ػيٚ حىٖ٘ه حىزٛ أطٞذ رٔ , ٍِ أسمخُ حألّذىظ 

آخزح حىؼزشس  ٍَخ عزقٌٖ ٍِ حألٌٍ حىظٜ فـؼٖخ , إٔو حإلعالً فٜ شزٔ حىـضٝشس حالرٞشٝش 

ٗػيٚ ٕزح فبّْخ ّغظطٞغ , حىضٍخُ فآىض اىٚ حىضٗحه كظٚ مؤّٖخ ىٌ طَنِ شٞجخ ٝزمش 

ٕٞنيش حىَؼـٌ حىيغ٘ٛ فٜ ّّ٘ٞش آرٜ حىزقخء
21

 : ػيٚ حىشنو حىظخىٜ 

 

 .حألىفخظ حىذحىش ػيٚ حألٌٍ حىغخرقش -1

 .حألىفخظ حىذحىش ػيٚ حىؼقٞذس -2

حألىفخظ حىذحىش ػيٚ حىلغشس ٗحألىٌ -3
22
. 

 

,  أُ حىظخسٝخ ىٞظ ٍـشد ظخٕشس ػخرشس  : األنفاظ اندانت عهً األمم انسابقت :أوال      

ٗىنِ حىظخسٝخ خخىذ خي٘د حإلّغخُ ٍٗظـذد ػيٚ ٍش , طْظٖٜ رَـشد حّظٖخء صٍْٖخ 

 ّقطش أسحد أٛٗحىشخػش ْٖٝو ٍِ ٕزح حىظخسٝخ مٞفَخ شخء ٍِٗ , حىؼظ٘س ٗحألصٍخُ 

ٗىزىل ّـذ حىشخػش قذ , ٗمو ٝ٘ظفٔ ػيٚ كغذ ٍخ ٝشحٓ   ٍْخعزخ , ألّٔ ٍيل حىـَخػش 

 , ٍٗلخٗىش طغيٞش حىْفظ ػَخ أطخرٖخ , ٗظف طخسٝخ حألٌٍ حىؼخرشس ألخز حىؼزشس ٍْٖخ 

   :ٗرىل فٜ ق٘ىٔ

 

 ٍِ ََ َٝ ِْ ٍِ  ُِ خ ـَ ٗ حىظِّٞ ُٗ يُُ٘ك رَ َُ َِ حى ْٝ َ ُُ        أ خ ـَ طِٞ َٗ ٌْ أََمخِىٞوٌر  ُٖ ْْ ٍِ  َِ ْٝ َ أ َٗ

                                                             
 .277ص ,  المرجع نفسه  20
21

 .166ص, مجلة وفصول , األسلوبية نشأة وتاريخ  
22

 .154ص , فن األسلوب دراسة تطبيقية عبر العصور, حميد ادم ثويني   
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 ًٍ خ َشخدَُٓ َشذَّحدُ فِٜ اَِس ٍَ  َِ ْٝ َ أ َٗ                 ُُ خ َعخَعُٔ فِٜ حىفُْشِط َعخَعخ ٍَ  َِ ْٝ َ أ َٗ

َٕذٍ  ِْ رَ ٍِ  ُُ خ َكخَصُٓ قَخُسٗ ٍَ  َِ ْٝ َ أ َٗ           ُُ قَْلَطخ َٗ َشذَّحدٌر  َٗ َِ َػخدٌر  ْٝ َ أ َٗ

َشدَّ ىَُٔ  ٍَ شٌر اَل  ٍْ خ َمخُّ٘ح            أَطَٚ َػيَٚ حىُنّوِ أَ ٍَ  ًَ ْ٘ َُّ حىقَ َ ح فََنؤ ْ٘   َكظَّٚ قََؼ

 

 ( قلطخُ – ػخد – قخسُٗ – حىفشط – عخعخُ – حسً ٍي٘ك حىَِٞ –شذحد  ) :    فق٘ىٔ

فزؼذ غيزظٖخ ٗغفيظٖخ أطخٕخ , ٝؼ٘د رْخ رخىزحمشس اىٚ أٌٍ عخرقش رخثذس ألخز حىؼزشس ٍْٖخ , 

ٗىنِ ٕٖٞخص فخىزٛ أطٞذ , ٕٗزٓ عْش هللا فٜ حىنُ٘ , أٍش هللا فنؤّٖخ ىٌ طنِ رخألٍظ 

رىل أُ حىَظخد ٕ٘ , رٔ حىَغيَُ٘ فٜ حألّذىظ أػظٌ ٍِ أُ ح طغيٚ حىْفظ ػْٔ 

حإلعالً ٍِٗ رح حىزٛ ٝغظطٞغ أُ ْٝؼٚ حإلعالً ٗإٔئ ٗقذ رمش ٕزح أر٘ حىزقخء ٕٗ٘ 

ٗىزىل قخه رؼذ رىل , ٍذسك رخُ حىزٛ أطٞذ رٔ إٔو حإلعالً فٜ حألّذىظ ىٞظ عي٘حُ 

 :ق٘ىٔ

َػشٌر  َّ٘ َْ ٍُ حعٌر  َ٘ ّْ َ ِش أ ْٕ خثُِغ حىذَّ ـَ ُُ         فَ أَْكَضح َٗ حصٌر  َغشَّ ٍَ  ُِ خ ٍَ ِىيضَّ َٗ

خ َٖ يُ ِّٖ ٌُر َُٝغ ح َ٘ حِدِع ُعْي َ٘ ِىْيَل َٗ          ُُ ح َ٘ ًِ ُعْي خ َكوَّ رِخإِلْعاَل ََ خ ِى ٍَ َٗ
23
 

 

 

 : األنفاظ اندانت عهً انعقيدة  :ثانيا   

ٗاَّخ حىَقظ٘د ,       ىٞظ حىَقظ٘د ْٕخ حىؼقٞذس حىَظطيق ػيٖٞخ رِٞ ػيَخء حىششٝؼش 

ٗحىقظٞذس قٞيض طفـؼخ ػيٚ ٍخ , ٗرَخ أُ أرخ حىزقخء ٍِ إٔو حإلعالً , سٍ٘ص حىذٝخّش 

أطٞذ رٔ حىَغيَُ٘ فخُ حىقظٞذس ػَْض رخىؼشٗسس ٍؼـَخ ىغ٘ٝخ دحال ػيٚ سٍ٘ص 

فؤٗه ٍخ , ٗخخطش أُ حىلشد ٕٜ كشد طيٞزٞش رخىذسؿش حألٗىٚ , إٔو ٕزح حىذِٝ 

ٗػيٚ ٕزح فخُ حىقخسة ىّْ٘ٞش أرٜ حىزقخء , ٗؿٖض ىٔ أٝذٛ حىظخشٝذ ٕٜ طيل حىشٍ٘ص 

, حىزِٝ ّخىظٌٖ أٝذٛ حىؼذٗحُ , ٝـذ مؼشس طشدد حألىفخظ حىذحىش ػيٚ دٝخّش إٔو  حألّذىظ 

 – حىَغخؿذ – حىلْٞفٞش حىزٞؼخء – حىَْخرش – حىَلخسٝذ – حإلَٝخُ –حإلعالً  )ٍؼو  

فٖزٓ ,  ( طيزخُ – ّ٘حقٞظ – رالد حىنفش – رالد حإلعالً –حّظٌ ٝخ ػزخد هللا اخ٘حُ 
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ٗقذ ٗ ػفٖخ حىشخػش , ٍـَ٘ػش ٍِ حألىفخظ ٍزم٘سس فٜ حىقشحُ ٗحىلذٝغ حىششٝف 

, ألٌّٖ ٍِ إٔو دٝخّش ٗحكذس , حىشّذٛ ىٞلشك ٍشخػش حىَـخٕذِٝ ٍِ إٔو حىَغشد 

.ال ٝخظض رٖخ ريذ دُٗ ريذ , ٗحىشٍ٘ص حىَظخرش فٜ حألّذىظ ٕٜ سٍ٘صٌٕ ؿَٞؼخ 
24

 

 :    ٍِٗ رحك ق٘ىٔ

ِْ أََعفٍ   ٍِ َْٞؼخُء  ُُ                    طَْزِنٜ حىَلِِْٞفَّٞشُ حىزَ خ ََ ْٞ َٕ خ رََنٚ ِىِفَشحِا حإِلْىِف  ََ َم

ًِ َخخِىَٞشٍ  َِ حإِلْعاَل ٍِ ُُ                         َػيَٚ ِدَٝخٍس  َشح َْ خ رِخىُنْفِش ُػ َٖ ىَ َٗ     قَذْ أَْقفََشْص 

خ ٍَ َغخِؿذُ قَذْ َطخَسْص َمَْخثَِظ  ََ ُْٞغ حى ُُ               َك ُطْيزَخ َٗ حقِٞظٌر  َ٘ َِّ اِالَّ َّ ِٖ فِٞ

ٌر  ذَس ٍِ َٜ َؿخ ْٕ َٗ َلخِسُٝذ طَْزِنٜ  ََ ُُ                َكظَّٚ حى َٜ ِػٞذَح ْٕ َٗ َْخرُِش طَْشػِٜ  ََ  .َكظَّٚ حى

 

: األنفاظ اندانت عهً انحسرة واألنم  :ثانثا 

ػيٌ ٍَخ عزق أُ ّّ٘ٞش أرٜ حىزقخء حىشّذٛ قٞيض فٜ عٞخا ٕ٘ه مزٞش أطٞذ رٔ    

ٕٗزح مفٞو رخُ ٝ٘كٜ رَشخػش حىَخعخص , حىشخػش خخطش ٗإٔو حألّذىظ ػخٍش 

ٗىزىل ّـذ أُ حىزٛ ٝقشح حىقظٞذس ٝلظ , ْٕخك ٗحىظؤٕٗخص حىظٜ أطٞذ رٖخ حىَغيَُ٘ 

رىل أُ حىشخػش أرخ حىزقخء ّـق فٜ طظ٘ٝش حىَ٘قف ىيقخسة , رَشخػش حىلضُ ٗحألعف 

ٕٗزح ٍخ ؿؼو ٍِ ٕزٓ حىقظٞذس أسٗع ٍخ مظذ فٜ ٕزح حىفِ, ٗحىغخٍغ ػيٚ كذ ع٘حء 
25
 

ٕٜ  ))قخه حألعظخر حكَذ حىطخٕش ٍنٜ  , ٗمظذ ىٖخ ٍِ حىشٖشس ٍخ ىٌ ٝنظذ ىغٞشٕخ , 

ٗطـٜء فٜ ٍقذٍش حىقظخثذ حىظٜ ػشػض ىَؼو ٕزح حىيُ٘ , أسٗع شؼشٓ ػيٚ حإلؽالا 

الُ قظٞذطٔ طؼٞش حىشـٚ , ٍِ حألكذحع ٍِٗ حى٘حػق أُ حىشّذٛ رنٚ طخدقخ ٗػَٞقخ 

, ( (ٗىٌ طفقذ ؿذطٖخ ٗطؤػٞشٕخ كظٚ ٍْٝ٘خ ٕزح , فٜ ّفظ مو ٍِ ٝقشإٕخ آٗ ٝغَؼٖخ 

 – حىَغظؼؼفُ٘ – طشػٜ – رنٚ –طزنٜ  )ٗرخىْظش اىٚ حىَؼـٌ َٝنِ اؿَخىٔ فَٞخ ٝيٜ 

 – أكضحُ – مَذ – ٝزٗد – كٞشحُ – حعظٖ٘حطل – رنخٌٕ – كٞخسٙ – ػزذحُ –رىش 

فٖزٓ حألىفخظ طؼظزش َّ٘رؿخ ٝخذً حىغشع ,  ( حىظقخؽغ فٜ حإلعالً – أػ٘حُ –أّظخس 

                                                             
 .198ص, مجلة وفصول , األسلوبية نشأة وتاريخ  24
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فخألعٚ ٗحىلضُ ٗحىٞؤط ميٖخ قذ عززض حىشػذ ٗحىخ٘ف فٜ , حىزٛ قٞيض فٞٔ حىقظٞذس 

فشَيظٌٖ حألٕ٘حه ٗأكخؽض رٌٖ حىلغشحص , قي٘د حألّذىغِٞٞ 
26

 :  فٞق٘ه

 ٌْ ِٖ َْخِصِى ٍَ يُ٘مًةخ فِٜ  ٍُ ِظ َمخُّ٘ح  ٍْ ٌْ فِٜ راَِلِد حىُنْفِش ُػْزذَحُ             رِخألَ ُٕ ًَ ْ٘ حىَٞ َٗ 

 

 ٌْ ُٖ ٌْ َكَٞخَسٙ اَل دَِىَٞو ىَ ْ٘ طََشحُٕ ُُ                 فَيَ ح َ٘ ِْ ػَِٞخِد حىزُّذّهِ أَْى ٍِ  ٌْ ِٖ ْٞ َػيَ

 ٌُ ِٖ ِْٞؼ ْْذَ رَ ٌْ ِػ َْٝض رَُنخُٕ ْ٘ َسأَ ىَ َٗ                    ُُ طَْل أَْكَضح َ٘ ْٖ حْعظَ َٗ ُش  ٍْ خىََل حألَ َٖ ىَ

خ ََ ُٖ َْْٞ ِؽْفٍو ِكَٞو رَ َٗ  ًٍّ ُ ُُ                  َٝخ ُسدَّ أ أَْرذَح َٗ حفٌر  َٗ ُا أَْس خ طُفَشَّ ََ َم

ِظ اِرْ رََشَصصْ  َْ ِِ حىشَّ ؼِْو ُكْغ ٍِ َؽْفيٍَش  َٗ         ُُ ْشَؿخ ٍَ َٗ َٜ َٝخقُ٘صٌر  ِٕ خ  ََ َمؤََّّ

َٕشًة  ْنَش ٍُ  ِٓ ْنُشٗ ََ َٕخ حىِؼْيُؾ ِىْي ُُ                َٝقُ٘دُ َْٞشح حىقَْيُذ َك َٗ ُِ رَخِمَٞشٌر  ْٞ حىؼَ َٗ 
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 :خاتمة    
      يٍ خالل دساعرُا ٔيؼاندرُا نًشثٛح أتٙ انثقاء انشَذ٘ ٔاعرخشاج انثُٗ اإلٚقاػٛح 

انرٙ كشفد ػٍ يٕاطٍ انحغٍ ٔاندًال ػٍ طشٚق عًاخ , ٔانرشكٛثٛح ٔانذالنٛح 

 األعهٕتٛح انرٙ شكهد َظايٓا انهغٕ٘ انؼى ذٕصهُا إنٗ انُرائح انرانٛح 

فٕٓ ٚغرًذ خًانٛاذّ ٔخصائصّ يٍ , األعهٕب خضء ال ٚردضأ يٍ انثالغح انؼشتٛح * 

ٔاألعهٕب ْٕ طشٚق َغح ٔذُظٛى ْزِ انصٕسج , انثالغح فٓٙ ذهك انصٕسج اندًانٛح 

 .اندًانٛح يغ انًادج انهغٕٚح فٙ َظاو ٔطشٚقح يحكًح انثُاء 

أيا فٙ انداَة اإلٚقاػٙ فقذ الحظُا أٌ انشاػش قذ ٔفق فٙ اخرٛاس األصٕاخ *

ٔيًا صاد يٍ تالغح , انًالئًح ندٕ انحضٌ ٔانحغشج انرٙ أنًد تانًغهًٍٛ فٙ األَذنظ 

يًا ٚثؼث فٙ , انرصٕٚش نهًاعاخ ْٕ حشف انشٔ٘ انٌُٕ انز٘ ٚؼذ يٍ أحشف انغُاء 

انُفظ َغًا شدٛا ٕٚحٙ تًشاسج انًصاب كًا أٌ انشاػش أدسج ػهٗ يٍ عثقّ يٍ 

يًا , انشؼشاء ْٕٔ اخرٛاسِ نثحش انثغٛظ نهًٕافقح تُّٛ ٔتٍٛ حاالخ انُفظ انًُغهقح 

ْٔزا انز٘ ذًٛض تّ أْم األَذنظ , ٚذل ػهٗ تشاػح انشاػش انهغٕٚح ٔانحظ انًشْف 

 .ػايح 

فاالعرفٓاو , أيا يٍ انُاحٛح انرشكٛثٛح فانشاػش أكثش يٍ أعهٕتٙ االعرفٓاو ٔانُذاء * 

كًا اَّ ٚرغاءل ػٍ انًذٌ , كاٌ ألخز انؼثشج ٔانغؤال ػٍ األيى انغاتقح انغاتشج 

ٔقذ شاع ضشب انخثش االترذائٙ فٙ انَُٕٛح , األَذنغٛح انضائؼح حغشج ٔذًُٛا تزكشْا 

الٌ انشاػش ٚصف أحذاثا يشٔػح ال ذخفٗ ػهٗ احذ يٍ انُاط فهى ٚحرح يغ ْزا إنٗ 

 .كثشج انًؤكذاخ ٔذٕانٛٓا 

ٕٚحٙ تاٌ انشاػش ٚشٚذ يٍ خالنٓا , أيا شٕٛع األنفاظ انذانح ػهٗ انشيٕص اإلعاليٛح *

فٓزِ انشيٕص انرٙ أصٛثد نٛغد يهكا ألْم , أٌ ٚثٛش ًْى انغٕٛسٍٚ يٍ أْم ْزا انذٍٚ 

, كًا أٌ شٕٛع األنفاظ انذانح ٔانرأْٔاخ , األَذنظ ٔحذْى تم يهك أليح اإلعالو ػايح 

فانُصاسٖ نى ٚكرفٕا تاعرشداد أساضٛٓى فقظ كًا , ٚذل ػهٗ ػظًح يا أصٛة تّ انُاط 

, ٔإًَا َكهٕا تأْم ْزِ انًهح انرٙ عهثرٓى أسضٓى نقشٌٔ ٔخشتٕا سيٕصْى , صػًٕا 

 .ْٔزا يا ٚذل ػهّٛ كثشج ذشدد يادج تكٗ تًخرهف انصٛغ 
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أٌ دساعح يثم ْزِ انًُارج يٍ انقصائذ ٔخاصح األَذنغٛح يُٓا ذشخغ تانفائذج * 

فٛٓا يٍ , فثاإلضافح إنٗ كٌٕ انقصٛذج َغٛح نغٕ٘ سائغ , انكثٛشج ػهٗ    داسعٓا 

  .انحكًح ٔاعرشخاع أٚاو انراسٚخ

 



 

 قائمة المصادر   

 و             

  المراجع         
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 . م2007 , 1ع  , 23هجلذ , جاهؼح دهشق 

هؤطظح الوختار  , 1ط, خ ٌذً هزاد , الوظثاح الوٌٍز , ادوذ تي هذوىد الفٍىهً -*

 .م2008للٌشز والتىسٌغ 

  

دار الكتة  , 1ط, الوؼجن الوفظل فً الؼزوع والقىافً , إهٍل تذٌغ ٌؼقىب -*

 .,م 1991لثٌاى / تٍزوخ, الؼلوٍح 

 



 

 

  المالحق     



 المالحق                                                                                                         
 

90 
 

 : المالحق
 :ملحق الشواهد :أوال 

 :  ٞنونية أبي البقاء الرند-  :الشعر  * ا

 

ُْا أُْمَظ  َُّم َِ ا َ ٍ ا ِشَ ا ْٟ اَ  ًِّ ُى ااااااااااااااااااااااٌِ ُْ َْٔؽ  ابِِط١ِبا ٌع١َِْشا ِ فَََلا٠ُغَطَّم

ٌيا َٚ َٙ ازُ َ٘سْ َ َّ اَ   ُٛضاَو ُِ ا ٤ُ َٟ ااااااااااااااااااِ٘ ُْ  َِ اَؼ َ  ُْٗاأَْظ ٌٓ َِ ُٖاَظ اَؼطَّم ْٓ َِ

ِٖا ٌسَّم ُضاَ ا ُْ ِمٟاَ ٍَٝاأََ سٍاا َِ٘ص اااااااااااااااااااَٚ ُْ َٙ اَ   َُاَ ٍَٝاَ  ٍياٌَ َ ا٠َسُٚ َٚ

ٍٓا َّ ا٠َ ْٓ ِِ ا ِْ ٚا ٌل١َِّي  ُٚ ٍُُٛناشَ ُّ ا ٌ َٓ ااااااااااااااااأ٠َْ ُْ َٚ ١َِي  ا ًٌ ١ ٌِ اأََو  ُْ ُٙ ْٕ ِِ ا َٓ أ٠َْ َٚ

ٍَاا َِ اَ  زَُٖاَ سَّم زُافِٟا َِض ا َٓ أ٠َْ ااااااااااااااااااااااَٚ ُْ َِ اَؼ َؼُٗافِٟا ٌفُْطِغاَؼ َؼ  ا َٓ أ٠َْ َٚ

َ٘بٍا اشَ ْٓ ِِ ا ُْ َِ اَ  َظُٖالَ ُضٚ ا َٓ أ٠َْ اااااااااااااااااااَٚ ُْ لَْحَط  َٚ َ سَّم زٌا َٚ اَ  زٌا َٓ أ٠َْ َٚ

َطزَّماٌَُٗا َِ ٌطاَ ا ِْ اأَ ًِّ َِ اَو ُٔٛ اااااااااااااااااااااأَ َٝاَ ٍَٝا ٌُى ا ََ ْٛ ا ٌمَ َّْم َ ْٛ افََىأ الََؼ َ لَّٝم

ٍِهٍا َِ ا ْٓ ِِ َٚ ٍٍْها ُِ ا ْٓ ِِ ا َْ َِ اَو  َط َضا اااااااااااااااااَٚ ُْ ْؼَٕ  َٚ ١ِْفا اَذ١َ ِيا ٌطَّم ْٓ َّ اَ َىٝاَ  َو

اٌَُٗاَؼ َبٌا ًْ ُٙ ا٠َْؽ ُْ ْعُباٌَ َّ ا ٌظَّم اااااااااااااااااااَوأََّٔم ُْ  َّ ١َْٔ اُؼ١ٍَْ ٍََها ٌسُّ َِ َ ا َٚ ًِ ا ْٛ َ٠

َ  ٌا َّٛم َٕ ُِ َٛ اٌا ْٔ َ ِطاأ ْ٘ اااااااااااااااااااااااااافََي اُِ ا ٌسَّم ُْ أَْ َع  َٚ َؽطَّم ٌتا َِ ا ِْ  َِ ٍعَّم ٌِ َٚ

 َٙ ٍُ ِّٙ ا٠َُؽ ٌْ  َٛ ٍْ َٛ ِزِثاُؼ ٍَْح ٌِ اااااااااااااااااااااااااااَٚ ُْ  َٛ ٍْ اُؼ َِ ابِ ٦ِْؼََل ًَّم َّ اَ  ٌِ َِ ا َٚ

ٌطاَ اَ َع َ اٌَُٗا ِْ َ٘ٝا ٌَيِع٠َط َاأَ ااااااااااااااااااااازَ ُْ ََل ْٙ سَّماثَ َٙ ْٔ  َٚ ٜاٌَُٗاأُُ سٌا َٛ َ٘

افَ ْض ََعأَتْا َِ افِٟا ٦ِْؼََل ُٓ َٙ ا ٌع١َْ ااااااااااااااااأََط بَ ُْ ٍْسَ  بُ َٚ ُْٕٗاأَْلَط ٌضا ِِ اَذٍَْتا َ لَّٝم

ْطِؼ١َ ٍا َِ ا ُْ
َِ اَ أْ ِْٕؽ١َ ًا اااااااااااااااااااااااافَ ْؼأَْيابٍََ ُْ اَج١َّم  َٓ اأ٠َْ َْ اَ  ِؽ َ ٌاأَ َٓ أ٠َْ َٚ

ُْا افََى َِ الُْطُؽ َ ٌازَ ُضا ٌعٍُُٛ َٓ أ٠َْ اااااااااااااااااااااااااَٚ ُْ َٙ اٌَُٗاَ   َّ اف١ِ الَسْاَؼ ٍُ ٌِ اَ   ْٓ ِِ

ٍٖا أَُع ْٓ ِِ ا ِٗ ٠ ِٛ َِ ا َْح َٚ ُضا ّْ اِ  ُٓ أ٠َْ ااااااااااااااااااااَٚ ُْ ٣ْ َِ َٚ َ٘ ا ٌعَصُْباف١ََّم ٌعا ُط ْٙ َٔ َٚ

 َّ ا ٌ ََِلِزافَ َْ اأَْضَو  َّٓم َٛ ِ سٌاُو اااااااااااااااااااااااااالَ ُْ ا َْ َكاأَْضَو  ُْ َ َؽٝا ٌ َمَ ُ ا ِشَ اٌَ

اأََؼفٍا ْٓ ِِ َّ ااااااااااااااااااا َْ ِىٟا ٌَح١ِِٕف١َّم ُا ٌ ١ََْؼ ُ ا ١ْ َ٘ ٌِْفا ِفَط ِقا ٦ِ ٌِ َّ ابََىٝا اَْو

ا

ا

ا
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١َ ٍا ٌِ اَذ  َِ ا ٦ِْؼََل َٓ ِِ ااااااااااااااااااَ ٍَٝاِز٠َ ٍضا ُْ َط  ّْ َٙ ابِ ٌُىْفِطاُ  ٌَ َٚ لَسْاأَْلفََطْتا

 َِ َؽ ِجسُالَسْاَط َضْتاَوَٕ اَِػا َّ اااااااااَ ١ُْثا ٌ ُْ  َ ٍْ ُط َٚ َٛ ل١ٌِػا أَ ا ِ َّم َّٓم ِٙ ف١ِ

ٌا سَ  ِِ اَج  َٟ ْ٘ َٚ َح ِض٠ُبا َْ ِىٟا َّ ا ٌ اااااااااااَ لَّٝم ُْ اِ ١سَ  َٟ ْ٘ َٚ َٕ بُِطا َْطثِٟا َّ ا ٌ َ لَّٝم

ِ َ  ٌا ْٛ َِ ِطا ْ٘ ٌَُٗافِٟا ٌسَّم َٚ اااااااااااااا٠َ اَ  فًَِلا ُْ ُطا٠َْمَ   ْ٘ َْٕتافِٟاِؼٍَٕ افَ ٌسَّم اُو ْْ ِ 

ِؽُُٕٗا ْٛ َِ ا ِٗ ١ ِٙ ٍْ ِطً  ا٠ُ َِ َِ ِ ١ً ا اااااااااااااااااااَٚ ُْ َؽ  ْٚ ْطُ اأَ َّ ا ٌ ٍضا َغُطُّ ّْ أَبَْعسَاِ 

 َٙ َِ َِ ا َمَسَّم َْٔؽْتا ِظ١ َ ُاأَ ُّ ٍَْها ٌ ااااااااااااااا ِ ُْ ِطأِْؽ١َ  ْ٘ َٛ ِيا ٌسَّم اِؽ ْٓ ِِ َٙ ا َِ اٌَ َٚ

َط ًا ِِ اَػ  ًِ اِ لَ َقا ٌَر١ْ َٓ ااااااااااااااا٠َ اَض ِو ١ِ ُْ ْ ِكاِ ْم َ  َي ِيا ٌؽَّم َِ َٙ افِٟا َوأََّٔم

َ٘فَ ًا ْط ُِ ِْٕسا ِٙ اُؼ١َُٛوا ٌ َٓ ١ ٍِ ِِ   َ ااااااااااااااااَٚ ُْ ا ٌَّٕمْم ِا١َِٔط  َِ َٙ افِٟاَظََل َوأََّٔم

َض َ ا ٌ َْحِطافِٟازََ  ٍا َٚ ا َٓ َض  ِِع١ اااااااااااااااَٚ ُْ ٍَْط  ُؼ َٚ ا اِ عٌّ ُْ ِٙ َؽ ِٔ ْٚ َ ابِأ ُْ ُٙ ٌَ

ُْا ِٙ ٌِ َٕ ِظ َِ ًٍُٛو افِٟا ُِ ِػاَو ُٔٛ ا ِْ افِٟابََِلِزا ٌُىْفِطاُ ْ سَ ْااااااااااااابِ ٤َ ُْ ََاُ٘ ْٛ َ١ٌ َٚ

ُْا ُٙ اٌَ ًَ ١ ٌِ اَ ١َ َضٜاَ ازَ ُْ ا ََط ُ٘ ْٛ اااااااااااااااافٍََ ُْ  َٛ ٌْ َ اأ اث١َِ ِبا ٌصُّّيِ ْٓ ِِ ا ُْ ِٙ ١ٍَْ َ

ُُا ِٙ ْٕسَاب١َِْع اِ  ُْ اَضأ٠ََْتابَُى ُ٘ ْٛ ٌَ اااااااااااااااااااَٚ ُْ َٛ َْهاأَْ َع  ْٙ َٚ ْؼلَ ُطا ِْ َٙ ٌََها ٤َ ٌَ

َ٘ ًا ْىَط ُِ ِٖا ْىُطٚ َّ ٍْ ٌِ ٍُْ ا َ٘ ا ٌِع ااااااااااااااا٠َمُٛزُ ُْ ٍُْباَ ١َْط  َٚ ٌمَ ابَ ِو١َ ٌا ُٓ َٚ ٌع١َْ

سٍا َّ اَو ْٓ ِِ ٍُْبا ُٛتا ٌمَ ُّ َ٘صَ ا٠َ ا ًِ ْ ِّ ااااااااااااااٌِ ُْ  َّ ٠ِ َٚ ا ٌَ ٍِْبا ِْؼََل افِٟا ٌمَ َْ اَو  ْْ ِ 

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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   :ملحق األعالم والبلدان :ثانيا 

  األعالم- ا*

٘ٛاأبٛادمحما  ساهللاابٓاِؽٍُابٓالل١  ا ٌس٠ٕٛضٞااا(ا٘يطٞا276ا/ا213) بٓالل١  ا*ا1

ٌٚٗاو ١طآِا ٌىلبافٟا ٌمط ْاٚ ٌحس٠ثا,او ْا  ٌّ افٟا ٌعطب١ اٚ ٌٍغ اٚ ٦ذ  ضا,ا

ا.ٚ ٌٍغ اٚ ٌشعطا

أبٛا ٌفلحا  ّ ْا ٌّشٙٛضاب بٓاجٕٟا  ٌُااا(ا٘يطٞا322تا) : بٓاؽ  ؽ  ا*ا2

ا.ٌٚساب ٌّٛطًا  َاٚٔش اٚ عٍُا ٌٕحٛاف١ٙ ا ٍٝا٠ساأبٟا ٍٟا ٌف ضؼٟا,أحٛٞاو ١طا

أبٛا ٌفلحا  ّ ْا ٌّشٙٛضاب بٓاجٕٟاا(ا٘يطٞا392/ا٘يطٞا322)ا : بٓاجٕٟا*ا3

ا.ٌٚساب ٌّٛطًاٚٔش اٚ عٍُا ٌٕحٛاف١ٙ ا ٍٝا٠ساأبٟا ٍٟا ٌف ضؼٟا,ا  ٌُأحٛٞاو ١طا

ٔؽ ٗا ٌٝا,اأبٛا ٌحؽٓابٓاض ١كا ٌّؽ١ٍٟاا(ا٘يطٞا456/ا390ا) :  بٓاض ١ك*ا4

ِٓاِؤٌف  ٗا,ا ٌّؽ١ٍ ا ٌلٟاٌٚساف١ٙ اٚ ٌم١طٚ ٟٔأؽ ٗا ٌٝا ٌّس٠ٕ ا ٌلٟا٘ جطا ١ٌٙ ا

ا. ٌعّس افٟاطٕ   ا ٌشعطاٚ ٌٕ طا

,اأبٛا ٌفؼًاجّ يا ٌس٠ٓا بٓإِ ٛضا ٦فط٠مٟاا(٘يطٞا630/711ا) بٓإِ ٛضا*ا5

و ٔ ا  ٌّ افٟا ٌفمٗاٚ ٌٍغ اٚذسَافٟاز٠ٛ ْا ٦ٔش  اب ٌم ٘ط اثُاٌٟٚاا ٌمؼ  افٟا

ا.أ ٙطاأ ّ ٌٗاٚأو ط٘ اٌؽ ْا ٌعطبا,اؽط بٍػا ٌغطبا

ٌٚسا,ا  سا ٌط ّ ْابٓاذٍسْٚا ٌّؤضخا ٌٍغٛٞاا(ا٘يطٞا733/808ا) بٓاذٍسْٚا*ا6

ا.ِٚٓاأ ٙطاِؤٌف  ٗاِمسِ ا بٓاذٍسْٚا,ابلٛٔػاٚ مٍساو ١ط آِا ٌٛظ افا ٌس٠ٛ ١ٔ ا

 رطجآِاِسضؼ ا ٌمؼ  ا ٌشط ٟاب ٌم ٘ط اا(اَا1966تاا) :أ١ِٓا ٌرٌٟٛا*ا7

ثُاأط حا ؼٛ ابّيّ ا ٌٍغ ا,اٚ ٌٛٝا ٌلسض٠ػافٟا ٤ظ٘طاٚفٟاج ِع ا ٌم ٘ط ا

ا. ٌعطب١ ا

ب  ثا,اض اسا ٌسض ؼ تا ٌٍغ٠ٛ ا ٌعطب١ اا(َا1977/اَا1906)ا : بط ١ُ٘اأ١ٔػا*ا8

ا.ٌٗاِؤٌف تاو ١ط إِٙ اِٛؼ١مٝا ٌشعطاٚ ٤طٛ تا ٌٍغ٠ٛ ا,اٌغٛٞاٌٚساب ٌم ٘ط ا

ا

 ٘لُاب ٌٍغ ا,ا  ٌُافٟا ٌط ١ع١ تاٚأز٠باا(1707َ/1788َ)ا :اBuffonب١فْٛا*ا9

ا. ٌلٟا ىلبابٙ ا ٢ث ضا  ِ ا
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ٚ٘ٛا,اٌٚسافٟا ٦ؼىٕسض٠ اٚ ٛفٟافٟا ٌم ٘ط اا(1898/1987َ) ٛف١كا ٌحى١ُا*ا10

ا.ِٓاضٚ زا ٌطٚ ٠ اٚ ٌىل ب ا ٌّؽط ١ ا ٌعطب١ ا,او  باٚأز٠باِظطٞا

 لٍّصاا,ا1928ااٌؽ ٟٔآِاِٛ ١ٌساف١َلزٌف١ اؼٕ اNoam Chomsky شِٛؽىٟا*ا11

ا.ٚا أثطابي و ؽْٛا,ا ٍٝا٠سا٘ ض٠ػا

أبٛا  ّ ْا ّطٚابٓابحطابٓاِح ٛبا ٌىٕ ٟٔاا(ا٘يطٞا159/255) ٌي  عا*ا12

ا. ٌ ظطٞاأز٠با طبٟاو ْآِاو  ضاأاّ ا ٤زبافٟا ٌعظطا ٌع  ؼٟا

ِٓاو  ضاأاّ ا,ا  سا ٌم ٘طابٓا  سا ٌط ّ ْاا(ا٘يطٞا471تاا) ٌيطج ٟٔا*ا13

ا.ِٓاِؤٌف  ٗاز اًا ٦ ي ظ,اٌٚسافٟاجطج ْاٚ ذصا ٌعٍُاف١ٙ ا,ا ٌعطب١ اٚ ٌ ١ ْا

ٚ ٘لُاب ٌغ تا,اٌٚسابّٛؼىٛاا(1896/1982ا)اRoman Jakobsonج و ؽْٛا*ا14

ٚ٘ٛا ٌصٞا ٌٛستا,اأؼػاِ ابعغاظَِلاٗا ٌٍؽ ٟٔابّٛؼىٛا,اٚ ٌٍٙي تاٚ ٌفٍىٍٛضا

ا. ٕداِسضؼ ا ٌشىَل١١ٔٓا ٌطٚغاف١ّ ابعسا

,اأبٛا ٌحؽٓا  ظَابٓادمحما ٤ٚؼٟاا(ا٘يطٞا608/684)ا :  ظَا ٌمطؽ جٕٟا*ا15

ا.  ٌُاب ٌٍغ اٚ ٌٕحٛاٚ ٌشعطاِٚٓاأ ٙطاِؤٌف  ٗا ٌمٛ فٟإِٚٙ جا ٌ ٍغ  ا

  ٌُاٌغٛٞا,اأبٛاؼ١ٍّ ْا ّسابٓادمحما ٌرط بٟا :ا(٘يطٞا319/398) ٌرط بٟا*ا16

ا.ِٓا  ٙطاِؤٌف  ٗا ٌؽٕٓاٚ ط٠با ٌحس٠ثا,اِٚحسثاٚ   طا

  ٌُافٟا ٌٍؽ ١ٔ تاا(1857/1913َا)Ferdinand Dauaureزٞاؼٛؼ١طا*ا17

ا.زضغافٟاج١ٕفاثُازضغابٙ ا

ف١ٍؽٛواأٌّ ٟٔا٠طٜاأْاا(1788/1860َ) :اSchopenhauer ٛبٕٙ ٚضا*ا18

ا ٌٛجٛزال اُا ٍٝا ٦ض ز ا ٌّطٍم ا

ٌؽ ٟٔاؼ٠ٛؽطٞاٌٚسابي١ٕفاا(1865/1947َ) :اCharles Bally  ضياب ٌٟا*ا19

ا. ١ٍّصازٞاؼٛؼ١طاٚذ١ٍفلٗا ٍٝاوطؼٟا ٌلسض٠ػافٟاج١ٕفا,اِٚ تابٙ ا

ا.   طاٚلظ صافطٔؽٟاا(1876/1944َا)Max Jacobِ وػاج وٛبا*ا20

 ٠ط ٌٟآِاأ َلَا ٌفٍؽف اا(1952َ/ا1866ا)Benedetto  Croceوطٚ شٗا*ا21

 .ٚ ٌل ض٠داٚ ٌٕمسا ٤زبٟ

ا
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   :البلدان - ب

بعساأْا,اَا711  ؼُا ٌصٞاأؽٍمٗا ٌّؽٍْٛا ٍٝا  ٗاجع٠ط ا ٠ ط٠ ا  َا :ااألندلس*ا1

ا.ٟٚ٘ا ؼ  ١ٔ ا  ١ٌ ,ازذٍٙ ا ٌّؽٍّْٛابم١ ز اؽ ضقابٓاظ٠ زاٚػّٛ٘ اٌٍرَلف ا ٠ِٛ٤ ا

,اا  طّ ا ٌّط بط١ٓاٚ ٌّٛ س٠ٓاأ٠ َا ٌحىُا ٦ؼَلِٟا٥ٌٔسٌػا :Sevilla   ١ٍ١ ا*ا2

ا.ٟٚ٘ا ٢ْاِح ف  اٌّم ؽع ا   ١ٍ١ اجٕٛبا ؼ  ١ٔ ا

  طّ اِم ؽع ابٍؽ١ٕ ا طقا ؼ  ١ٔ ا ٍٝا ٌ حطا ٌّلٛؼؾا  valencia :  :بٍؽ١ٕ *ا3

ا.ٟٚ٘آِا و طاِسْا ؼ  ١ٔ ا ٢ْا,ا

 حًّا ع ضا,اِس٠ٕ اٚ  طّ اِم ؽع ا م افٟاجٕٛبا ؼ  ١ٔ ا :ا Jaénج١ ْا*ا4

ا.ا ٌظٕ   ابٙ اٖ ٌع طّ ا ٌع ١ٌّ اٌع٠تا ٌع٠لْٛاٚشٌها ٔلش ضا٘ص

ِٚٓا,ا  طّ ا ٌسٌٚ ا ٠ِٛ٤ اأ٠ َا ٌحىُا ٦ؼَلِٟا ؼ  ١ٔ ا :اcordobaلطؽ  ا*ا5

ا.أُ٘اِع ٌّٙ اِؽيسالطؽ  ا

 عطوابمٍع اج بطاٚ م ا ٍٝأٙطا ٌٛ زٞا ٌى ١طا ٍٝابعسا :ا AL Cala ٌمٍع ا*ا6

ا.ثّ ١ٔ اأ١ِ يآِا   ١ٍ١ ا

أؼؽٙ ا ١٠ِٛ٤ٓاأ٠ َا ٌحىُا ٦ؼَلِٟا٤ٔسٌػابعساأْافلحٙ ا :اGranada طٔ ؽ ا*ا7

ا.ِٓاأُ٘اِع ٌّٙ الظطا ٌحّط  ا,ااَاٚأؼؽٛ الٍع ا طٔ ؽ ا711 ٌّؽٍّْٛا  َا

اٟٚ٘ا م افٟاِم ؽع ال زغا ٌل بع ا٦ل١ٍُا  JEREZ de la Frontera : ط٠شا*ا8

ا. ؼ  ١ٔ ا

ٟٚ٘اِس٠ٕ اأٔسٌؽ١ ا م افٟا ٌيٕٛبا ٌشطلٟا ٍٝاؼ  ًا :ا Murciaِطؼ١ ا*ا9

ا.أؼؽٙ ا  سا ٌط ّ ْا ٌس ذًا,ا ٌ حطا ٤ب١غا ٌّلٛؼؾا

,اٟٚ٘اِس٠ٕ ا ؼ  ١ٔ ا م افٟاِم ؽع ابٍؽ١ٕ ا طقا ؼ  ١ٔ ا :اxativa  ؽ  ا*ا10

ا. طفتا ٌّس٠ٕ افٟا ٌفلط ا ٦ؼَل١ِ ا ظز٘ ض او ١ط ا

ا
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   : ملخص

   الشك أن العرب بمجرد فتحهم األندلس حتى صبغوها بصبغة عربٌة ونقلوا 

إال أن السنٌن , ذلك أن العربً حٌثما حل ذكر أوطانه , معٌشتها إلى معٌشة عربٌة 

باإلضافة إلى ما , األولى كانت سنٌن دهشة وتخمر فالبالد غرٌبة والمنظر مختلفة 

فلما دخل صقر قرٌش األندلس جمع أهلها , كان من صراع سٌاسً وعدم استقرار 

وساد األمن واجتمع األدباء حول القصر مما ولد حركة أدبٌة ال تقل شانا عن التً 

فً المشرق بل أن بعض شعرائهم ضاهى من كان بالمشرق قال ابن خلكان فً 

,  ((انه كان من أشعرهم بل عندهم مثل المتنبً فً المشرق  ))ترجمة ابن هانئ  

إال أن حدث ما لم ٌكن بالحسبان تمثل فً تقسٌم األندلس إلى عدة دوٌالت نتٌجة 

مما جعل شهٌة القشتالٌٌن تنفتح للغزو على , لالشتغال بالرٌاسة عن المصالح العامة 

بالد المسلمٌٌن مما جعل األندلسٌون ٌندبون حالهم ومنهم الشعراء الذٌن بكوا كثٌرا 

ومنهم أبو البقاء الرندي الذي رثى األندلس ببدٌعة رائعة , على المدن التً سقطت 

  :استهلها بقوله 

اًُك ْي َش ىُكا ا ِل َش اهَش ا َشنَّم ا َش ْي ٍء اااااااااااااااااااااا ِل ُك ِّلِل ًْيسَش ىُك ا ِل ا  عَشيْيشِل يبِل ابِلطِل ايُكغَشزَّم فَشَلَش

و ذ كا ر  يٌ ا ىاً ىمابدر سته او حليله اعياطزيقا  وٌهجا,اااوضوٌه اح و ار ئعةا

ا.و س لاهللاا ىايىف ٌ ا,ا السلىب ا  حديثا

ا

, غرناطة , قرطبة , أبو البقاء الرندي , األسلوبٌة , الخصائص  :الكلمات الدالة *

 .المستوى الفنً , مستوى اإلٌقاع , مستوى التراكٌب , األسلوب , نظرٌة النظم 


