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أن ه جاهرا لٌل نهار ألحمده وأدعو أنً الؽفار،العزٌز  القهار،بفضل هللا الواحد 

 وسكٌنة.أتوكل علٌه فً كل حركة  به،أستعٌن  وناٌكون لً ع

  : من شرفتنا بتؤطٌرها لنا فؤعطتنا الكثٌر من وقتها  إلى نتقدم بالشكر الجزٌل

 األستاذة –وأصدت لنا بالنجاح دوما ولم تبخل علٌنا بتوجٌهاتها القٌمة 

ننسى من قال أن " دون  مكاوي خٌرةالمشرفة على هذا العمل المتواضعة  "

والى كل من علمنا حرفا فً  ﴾ٌكون رسوالأن كاد المعلم ﴿فٌهم الشاعر 

 مشوارنا الدراسً .

  من بعٌد ولو بكلمة طٌبة أو كل من ساهم فً انجاز هذا العمل من قرٌب  إلى

. 

 أحبلم                                           ذهٌبة                         

  



 

سعٌد بتوفٌق من هللا العزٌز المجٌد توصلنا  بعد جهد جهٌد وعمل فرٌد وإرادة من حدٌد وحظ

 إلى انجاز هذا العمل المتواضع .

بكل سعادة العالم وبكل فرح الكون أهدي ثمرة عملً وجهدي هذا إلى الوالدٌن الكرٌمٌن 

أطال هللا فً عمرهما اللذان لوالهما لما وصلت الى هذا المكان مع تمنٌاتً المً الؽالٌة 

 ل .الحبٌبة بالشفاء العاج

 تً زهرة ، خواتً محمد ، عمر مراد . اخوأضاء الشجرة الطٌبة وأوراقها إلى إلى أع

 نبٌة ، نصٌرة التً تعتبر مثال للشجاعة والعمل والعزٌمة واإلصرار .

  إلى من شرفتنا بتؤطٌرها لنا فؤعطتنا الكثٌر من وقتها وأصرت لنا بالنجاح ولما تبخل

 علٌنا بنصابحها.

  الحٌاة الجامعٌة واخص بالذكر خٌرة ، صلٌحة أحبلم والى كل من إلى كل أصدقاء

 تجاوزه قلمً .

 . ًإلى زمٌلتً وأختً فً المذكرة أحبلم خبلف 

  إلى كل من ساعدنا فً هذا البحث من قرٌب أو من بعٌد 

 . كل من ٌسعى لطلب العلم والعمل لرفع راٌة البلد 

  2018/2019إلى خرجً دفعة 

 

 رْٛثح نطشش 

 



 

 

  ّأْذ٘ ثًشج جٓذ٘ ٔػًهٙ انًرٕاضغ إنٗ يثهٙ األػهٗ فٙ ْزِ انذَٛا انز٘ أكٍ ن

 كم انذة ٔاالدرشاو ٔانرقذٚش أتٙ انفاضم انؼضٚض يذًذ أطال هللا فٙ ػًشِ .

  ٔانٗ أيٙ انغانٛح سفٛقح انهٛانٙ ٔصادثح انذسب انطٕٚم أطال هللا فٙ ػًشْا

 أدايٓا نٙ .

  انكشًٚح : أخٙ إتشاْٛى ٔػثذ انذق ٔأخرٙ إكشاو .إنٗ انؼائهح 

  ٙٔانٗ أخرٙ سانًح ٔاتُرٓا انغانٛح أالء انكركٕذح انذثٕتح ٔانٗ كم ػائهح خالف

 رْٛثح ٔصهٛذح .–ٔانٗ صذٚقاذٙ خٛشج 

  ٔانٗ صيٛهرٙ فٙ ْزا انؼًم انًرٕاضغ رْٛثح نطشش ٔانٗ كم يٍ ساػذَا فٙ ْزا

 انؼًم يٍ قشٚة أٔ يٍ تؼٛذ .

 

 خالفٙ أدالو



  



 مقدمة 
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 مقدمة: 

العظٌم الذي حفظ لنا حٌاة العرب فً عصر  األثرالعرب هو  دالشعر عن

والحصون فان العرب  ننٌاببال مآثرهاتخلد  األخرى  األممكانت  وإذا اإلسبلمماقبل 

القادمة ولهذا قال ابن  األجٌال إلى ونقلها  المآثر ٌعولون على الشعر فً حفظ تلك

" وكان الشعر فً الجاهلٌة عند العرب دٌوان علمهم منتهى حكمهم به  :سبلم

 ةاألبنٌٌرون فالشعر عند العرب له منزلة عظٌمة تفوق منزلة تلك سٌإلٌه و وٌؤخذون

 وإنما األولىلم نقؾ على محاوالتهم أننا  إال ومع اهتمام العرب العظٌم بالشعر

 ...." األركان ماوجدنا شعرا مكتمل النمو مستقٌم الوزن ت

مباشرة  األذهان إلى ٌتبادر  اإلسبلموفً الحدٌث عن الشعر فً عصر ماقبل 

ماكتب من قصابد طوال كتبت بماء من ذهب  أفضل شعر المعلقات الذي عد من 

ل الشعرٌة فٌها من مدح وؼز األؼراضنظرا لتنوع  الكعبة.وعلقت على جدران 

عد عن التكلؾ وٌعد ورثاء وهجاء وكلها ولٌدة السلٌقة والطبع العربً بعٌدة كل الب

بصمتهم فً حفظ  االعبسً واحدا من أصحاب المعلقات الذٌن تركو عنترة بن شداد

 .التراث العربً

ولهذا كانت معلقة عنترة بن شداد محور بحثنا ومصب اهتمامنا فهً حوار 

عذب وجمٌل بٌن الحب والحرب والبطولة والقٌم السامٌة فنجده ٌصور لنا فروسٌته 

 وأدبعبلة بعفة  أحبالذي  األصٌلالفارس العربً  أخبلقوبطوالته مجسدا لنا 

 حش والمجنون.وكان شعره محاطا بالحشمة والحٌاء ٌكاد ٌخلو من الف

 ٌاأسلوبذلك وقع اختٌارنا بالضبط على هذه المعلقة وفضلنا دراستها  وألجل

عبر المستوى التركٌبً والمستوى الداللً ونإكد على اختٌارنا لهذه المعلقة دون 

ة بالدراسة رألنها جدٌ وإنماؼٌرها لم ٌكن من باب المٌول واالنجذاب الذاتً 

ً فً اللؽة أسلوبكل شعر راق ومتمٌز لما لها من ثراء شؤن والقراءة شؤنها 

الدراسات أن هذا البحث بما  إعدادفً  ًسلوباألوقد اعتمدنا على المنهج  واألسالٌب

القدٌمة وبالتالً فهً توفر طرٌقة منظمة  األدبٌةتعٌد النظر فً النصوص  ٌةسلوباأل

ة من صرؾ وداللة ه المختلفوتحلٌل مكوناته ومستوٌات األدبًلدراسة العمل 

 .وتركٌب

والحدٌثة  ٌةسلوباألٌعنً بضرورة انقطاع العبلقة بٌن الدراسة  وهذا ال

لدراسة الشعر  ٌنضب الذي ال األساستمثل الرافد  األخٌرةوالببلؼٌة القدٌمة فهذه 

دراستنا جاءت موسومة بعنوان معلقة عنترة بن أن المختلفة وبما  بٌةاألد واألعمال

 التالً : اإلشكالسنطرح  فإننا ٌةأسلوبشداد دراسة 



 ب 

 

 التً اتسمت بها معلقة عنترة ؟ ٌةسلوباألالظواهر والخصابص أهم ماهً  -

وؼٌرها من التساإالت فً الحقٌقة تثٌر اهتمامنا وفضولنا  اإلشكالٌةفهذه 

معاصر فهً ركٌزة جوهرٌة التً القدٌم والنقد ال األدبوفضول المشتؽلٌن فً حقل 

 األدبً.علٌها العمل  ىٌبن

لمعلقة  اإلٌقاعٌةومن الدراسات التً سبقتنا فً هذا الموضوع نجد " البنٌة 

معلقة “وكذلك  ”ٌة أسلوبظاهرة العدول فً شعر عنترة دراسة “عنترة بن شداد و 

أما فً تراثنا القدٌم نجد عدة مراجع من بٌنها شرح  ”عنترة بن شدادا دراسة فنٌة

ودٌوان عنترة وشرح دٌوان عنترة للتبرٌزي وهذا  ،المعلقات العشر للزوزتً 

العلوم الؽربٌة التً تولدت من أهم الموضوع هو نتاج البحث بؽٌة االطبلع على 

 رحم اللسانٌات الحدٌثة .

ى مدخل وفصلٌن وملحق والنجاز هذا العمل قد رسمنا له خطة موزعة عل

مقدمة وخاتمة وقابمة المصادر والمراجع . فقد تناولنا فً المدخل :  إلى  باإلضافة

 ًسلوباألالتحلٌل  وإجراءاتعند العرب القدامى والمحدثون  ٌةسلوباأل سلوباأل

 خٌرا العدول التركٌبً والداللً.أفً الثقافة العربٌة و ٌةسلوبواأل سلوبواأل

المعنون : المستوى التركٌبً فً معلقة عنترة  األولأما فٌما ٌخص الفصل 

فً  اإلنزٌاحالذي كان عبارة عن  األولففً المبحث  ،مبحثٌن إلى فقد تطرقنا فٌه 

والحذؾ . أما المبحث الثانً فقد  والتؤخٌرالتركٌب حٌث تناولنا فٌه ظاهرة التقدٌم 

 والفعلٌة والشرطٌة .اإلسمٌة منها  اإلنشابٌةخصصناه لدراسة الجمل 

فقد كان معنونا بالمستوى الداللً وطبعا فً معلقة  واألخٌرأما الفصل الثانً 

 إلى تطرقنا فٌه  األولمبحثٌن ففً المبحث  إلى عنترة وقد قمنا بتقسٌمه كذلك 

أما المبحث الثانً ، فً مستوى الصورة التشبٌهٌة واالستعارٌة والكنابٌة  اإلنزٌاح

وحقل  لطبلألالٌة بما فٌها من حقل للؽزل وحقل ن عبارة عن حقول دالفقد كا

 للحرب وحقل للطبٌعة .

ومنهجٌة  ًسلوباألبحث اتبعنا كما قلنا سابقا المنهج وخبلل مسارنا فً هذا ال

 ٌةأسلوبوكون الدراسة تتمحور حول دراسة  اإلجرابًالوصؾ والتحلٌل فً الجانب 

والحذؾ وكذا  والتؤخٌرات اللؽوٌة كالتقدٌم اإلنزٌاحفً معلقة عنترة حٌث درسنا 

 الحقول الداللٌة .أهم العدول فً الصور الفنٌة وستخلصنا 

ة التحلٌل وخاصة فً اللؽة الهٌن لصعوب باألمرتمامنا لهذا العمل لم ٌكن او

. ولتجاوز على المعلقة ًسلوباألالجاهلٌة القدٌمة وكذا على مستوى تطبٌق المنهج 

مبادبه  سلوباألبعض المواد المعرفٌة ومنها كتاب : علم  إلى الصعوبات استندنا 



 ج 

 

لعبد السبلم المسدي وؼٌرها من  ٌةسلوبواألسلوباأللصبلح فضل وكتاب  تهوإجراءا

 .هذا العمل رةاإنالمراجع التً كان لها الفضل فً 

كلمات  وأرقى ناوالعرفر نتقدم بجزٌل الشكأن  إال األخٌر والٌسعنا فً 

 أجل على كل المجهودات التً بذلتها من  ”مكاوي خٌرة“ األستاذة إلى االمتنان 

بكل صدر رحب والتً لم تبخل علٌنا بنصابحها القٌمة  األكادٌمًهذا البحث  إنجاح

ٌجازٌها خٌر جزاء أن جٌهاتها لنا طٌلة هذا العمل ونرجو من المولى عز وجل ووت

 .سراجا منٌرامن عنده 

فهذا  أخطؤنامن فضل هللا علٌنا وان  أصبنا فهذاكانت هذه هً عبارتنا فان 

. وصلى هللا وسلم على سٌدنا محمد سنا وهللا المستعان على ما ٌصفونمن عند أنف

 أجمعٌن.وعلى اله وصحبه 
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 هدخل :

ألسلىب واألسلىبيت في ا

 العربيت والثقافت الغربيت 
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 يت عند الغرب القداهً والوحدثين :سلىبواأل سلىباأل - 1

العصر الٌونانً فلفظة  إلى عند الؽربٌٌن  سلوباللفظً لكلمة األ األصلٌعود 

 stylesاإلؼرٌقًفً أصلها البلتٌنً تعنً الرٌشة ومن المعنى  styles أسلوب

عن طرٌق  أخرى معانً  إلى فٌما بعد مفهوم الكلمة  إنتقل وتعنً عمودا، ثم 

المجاز وهً معانً تتعلق كلها بطرٌقة الكتابة الٌدوٌة الدالة على المخطوطات  
(1)
 . 

 ."وشبهه بـ " السمة الشخصٌة  سلوبومثل " أفبلطون" األ

باللؽة فً كتبه عند الخطابة والشعر والتً  أرسطوعند  سلوباألوارتبط 

الشعر الذي صنفه وفرعه بٌن الملهات  أقسامتعنً " فن القول" والتً استنبطها من 

 و المؤساة .

صفات  إلى كاستعارة تشٌر  سلوباأل" فنجدهم ٌستخدمون  الرومان" أّما

اللؽة المستعملة من قبل الخطباء و الببلؼة 
(2)

. 

عند الؽرب  سلوباألعند الؽرب القدامى اما مفهوم  سلوبهذا بالنسبة لؤل

فقد أشارت الدراسات الحدٌثة أؼلبها  سلوبالمحدثٌن فقد وردت عدت تعرٌفات لؤل

تعرٌفا نال قسطا كبٌرا  سلوبفهو أول من عرؾ األ بوفوناللؽوي الفرنسً  إلى 

 le هو الشخص نفسه "  سلوبمن الشهرة وحظا أكبرا من الفهم حٌث ٌقول " األ

style est l’homme même " هو اإلنسان نفسه وقد اتبعه  سلوباألأن  أي

عموما هو التؽٌٌر الدقٌق عما  سلوب" األأن " الذي أدل على  ؼوتهالعدٌد أمثال " 

 فً داخله " .

هو التعبٌر عن معالم الروح "أما "  سلوب" األأن " مقترحا ر ونهاشو بأما " 

" هو كساء الفكر وهو الجزء الممٌز والمناسب فٌه "  سلوب" فٌقول األ هوغ
(3)

 . 

  

                                                           
 . 59ص  8554ٌنظر صالح فضل ، علم االسلوب مبادئه واجراءاته ، دار الشروق ، القاهرة  (1)

(2)
 .84ٌنظر مجاهد عبد المنعم مجاهد فلسفة الفن الجمٌل دار الثقافة للنشر القاهرة مصر )د ط ( ص 

(9)
 .90-25- 22ص 2009مشق ،سورٌا،،دار الفكر والتوزٌع د8فٌلً ساندرٌس ، نحو نظرٌة اسلوبٌة لسانٌة ،ثرء محمود جمعة ،ط
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 ٌة عند الغرب :سلوباأل 

ٌة وحاولوا من خبلل سلوبعرؾ كثٌر من الباحثٌن فً العصر الحدٌث مفهوم األ

ذلك معرفة ماهٌتها ووجودها وتؤصٌلها فً الدراسات النقدٌة  الحدٌثة التً تتنوع 

 ما ٌمٌزها فً الحقل المعرفً والمٌدان العلمً .أهم بٌن النظرٌة والتطبٌق وهذا كان 

إلٌها ٌة نحو الؽرب ألنهم هم السابقون سلوبومن الباحثٌن الذٌن حاولوا تعرٌؾ األ

ٌة هً علم ؼربً النشؤة سلوباألأن اعتبار قبلنا ب
(1)

 . 

o ٌة عند بٌارجٌرو : سلوباألjean piaget 

أن " لطالما  سلوبٌة تتحدد بكونها " البعد اللسانً لظاهرة األسلوبجعل األ

إال عبر صٌاؼاته الببلؼٌة وطور بٌارجٌرو إلٌه جوهر األثر األدبً ال ٌمكن النفاذ 

ٌة بعد العبلقة الرابطة بٌن سلوباللسانً فً تعري األهذا التعرٌؾ فٌضٌؾ البعد 

األرض أن  أي ٌة سلوبحدث التعبٌر ومدلول محتوى صٌاؼاته بٌن اللسانٌات واأل

ٌة بدراسة الجهاز سلوبٌة هً علم اللؽة الحدٌث تعنً األسلوبالتً نبتت علٌها األ

تحدٌد الخصابص اللؽوٌة التً بها ٌتحول الخطاب من سٌاقة  إلى اللؽوي وتسعى 

عملها ٌتجلى فً البحث عما ٌتمٌز به  أي وظٌفته التؤثٌرٌة الجمالٌة  إلى اإلخباري 

كبلم الفنً عن ؼٌره من أصناؾ الخطاب وهذا التمٌٌز ؼالبا ما ٌتحقق عن طرٌق 

خرق قواعد النظام اللؽوي العادي 
(2)

 . 

o عند شارل بالً ٌةسلوباأل Charles Bally: 

ٌة : " العلم الذي ٌدرس وقابع التعبٌر اللؽوي سلوبشارل بالً األ اعتبرلقد 

التعبٌر عن واقع الحساسٌة الشعورٌة من خبلل اللؽة  أي من ناحٌة محتواه العاطفً 

ووقابع اللؽة عبر هذه الحساسٌة ......... "
(3)

 . 

o عند جورج مولٌنٌه  ٌةسلوباألGeorge Moline: 

ثنابٌة الدال والمدلول  إلى إضافة  أخرى لقد اعتمد جورج مولٌنٌه على ثنابٌة 

وهً ثنابٌة التمٌٌز بٌن المحور التنظٌمً والمحور االستبدالً بقوله " فالمحور 

التنظٌمً هو الذي تنظم علٌه الوحدات اللؽوٌة لتإلؾ سلسلة معٌنة من الكبلم . أما 

فهو الذي تنتظم علٌه العبلقات بٌن كل إشارة من اإلشارات  المحور االستبدالً

الموجودة فً المراسالة الكبلمٌة  "
(1)

 

                                                           
(8)

 .81،ص8نورالدٌن السد ،االسلوبٌة وتحدلٌل الخطاب ،دراسة فً النقد العربً الحدٌث،دار هومة للطباعة والنشر الجزائر،دط،ج
(2)

 .81المرجع نفسه ص 
(9)

 .  21،لبنان صجورج مولٌنٌه، االسلوبٌة ثر: سلٌم بركة ، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، بٌروت
(8)

 .20المرجع السابق ص
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o ٌة عند رٌفاتٌر :سلوباألMichael Riffaterre 

األدبٌة دراسة  األثار ٌة حسب رٌفاتٌر هً علم ٌعنً بدراسة سلوباأل

وهً  سلوبموضوعٌة وهً لذلك تعنً بالبحث عن األسس الفارة فً إرساء علم األ

عتبار األثر األدبً بنٌة النسبٌة تتحاور مع السٌاق المضمونً تحاورا إتنطلق من 

 خاصا.

ٌة تدرس النص فً حد ذاته فتقوم بتفحص أدواته وأنواع سلوباألأن وهذا ٌعنً 

رسالة لؽوٌة قبل كل شا من أنه النص على أساس  إلى تنظر تشكٌبلته الفنٌة فهً 

خبلل تفحص نسٌجه اللؽوي 
(2)

 . 

o رومان جاكوبسون : ٌة عند سلوباألRomen Jakabson 

لقد عرفها جاكوبسون بكونها " بحث عما ٌتمٌز به الكبلم الفنً عن بقٌة 

 مستوٌات الخطاب أوال من سابر الفنون اإلنسانٌة ثانٌة " .

ٌة ٌدرس الخصابص اللؽوٌة للخطاب الذي له سلوبعلم األأن وهذا ٌعنً 

تؤثٌر فنً خاص ولٌس مجرد وسٌلة لئلببلغ العادي والتواصل االجتماعً 
(3)

.

                                                           
(2)

 .81نور الدٌن السد ، األسلوبٌة تحلٌل الخطاب ص
(9)

 .82المرجع نفسه ص 
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 سلوبإجراءات التحلٌل األ: ً 

ٌة مقاربة لعبلقة ترتٌب األبنٌة بحثا عن الكامل وراءها واستحضارا سلوباأل

لطرق الصٌاؼة الجمالٌة وتتقصى نقاط التمٌز الكتشاؾ طرق ممارسة النص للعبة 

الداللة على وجه خاص ٌنتج التجلً و التؤثٌر وتكشؾ الطرق التً تؤسس علٌها 

المسإولة عن وجوه الجمال فٌه وتستشرؾ  النص األدبً وصوال للتقنٌات التعبٌرٌة

الصٌاؼة إلٌها البنً المهٌمنة على حركة النص للبٌان عن قٌم تعبٌرٌة التً تحتكم 

فً تشكٌلها الجمالً 
(1)

 . 

وتظهر وجوه مؽاٌرة التً تمارسها المعانً النحوٌة بطرق تكسب البنً تفردها 

ٌة فً سلوبخطاب األأن بٌن فً إطار التوظٌؾ الجمالً المواقؾ لمقتضى الحال وٌت

النقد ٌقوم على دراسة النص األدبً دراسة وصفٌة وتصنٌفٌة وال ٌختلؾ عن النقد 

ٌعد األدب نتاجا لؽوٌا بدرجة األساس وهو  إذ البنٌوي فً اتخاذ المفاهٌم األلسنٌة 

قول واصؾ ٌعتمد فً أو هو خطاب حول الخطاب  إذ خطا نقدي فً إطاره العام 

مرتكزا ته األساسٌة تفكٌك بنٌة النص وٌختلؾ فً مسعاه بٌن مناهجه المتعددة فهناك 

إعادة صٌاؼة النص من خبلله وفقا لفكرة االكتمال فً محاولة  إلى من ٌسعى 

ً معتمدا فكرة سلوبٌكون الجانب األكبر فً نتاج النقدي األ إذ إلعادة هٌكلة بنٌته 

ً توزٌع ممتلكات النص سلوبلوصؾ . وهكذا ٌتولى الخطاب األالتشرٌع لؽرض ا

ٌجعل همه فً إعادة تكوٌنه بنٌوٌا أن وإرثه على مستوٌات التحلٌل اللؽوي دون 

ٌة من خبلل سلوبٌكون بشكل كبٌر برصد البنٌات األ اإلهتماموأكثر من ذلك نجد 

ً فً هذه البنٌة كشؾ خاصٌة البناء األدب إلى النسٌج اللؽوي وهنا ٌكون التوجه 

ً الحقٌقة المجسدة فً خطابه سلوبوهً مهمة الناقد األ
(2)

. 

ٌة تتولى وصؾ بنٌات النص األدبً للبٌان عن عولمة سلوباألأن وٌعنً هذا 

ٌة مظهرة األدبٌة سلوبوشفرات تكوٌنه فلؽة النص هً المٌدان الذي ٌتحرك فٌه األ

ٌة النص سلوبالتوتر وتقارب األمن خبلل نسٌجه الذي تنتظمه تحوالت تنتج مسافة 

فً مؽامرة ٌتجاوز الدال مدلوله وفق  المؤلوفةهٌكلة طرابق خروجه عن األنماط 

مبادئ المؽاٌرة مما ٌضا طاقة طاقة اللؽة 
(3)

  . 

ٌة توصٌؾ دٌنامً لتضارٌس النص والوقوؾ على مناطق سلوبوهكذا فإن األ

عددٌة الخصب والرصد الستخدام التشفٌر ومبادرة الوحدات اللؽوٌة وتسجٌل واع لت

ال تحاوره من  أنها المتراخً لثنابٌات فهً رإٌة شمولٌة فً قراءة النص من حٌث 

                                                           
(8)

عمر عبد هللا العنبر ، محمد حسن عواد األسلوبٌة والطرق قراءة النص األدبً دراسات فً العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة ، المجلد 

 .110ص  2081-2العدد  -18
(2)

 . 818مرجع نفسه ص ال
(9)

 .23ص  2دروٌش ، األسلوب ، األسلوبٌة مدخل فً مصطلح وحقول البحث ومناهجه ، المجلد األول ، العدد 
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زاوٌة المكون اإلشاري الدال منعزال عن السٌاق وإنما من خبلل قٌمته الشمولٌة 

 وطاقته التوزٌعٌة .

ٌة تكشؾ الوسابل التعبٌرٌة المسإولة عن وجوه سلوبومن هذا المنطلق فإن األ

البنً فً تشكٌلها لمجموع مركب إلٌه ترصد البعد الحٌوي الذي تحتكم  إذ الجمال 

ٌمنحها سماتها المابزة من خبلل مدلولها الكلً المفارق لتوقع والمجاوز للنسق 
(1)

 . 

داخل مستوى ٌة ال تعنً بالعناصر اللؽوٌة بدرجة قوتها سلوباألأن وهذا ٌظهر 

الت العاطفٌة لذلك االنص وأن اللؽة فً محٌطه تشكل أداته الناقلة لمجموعة اإلنفع

فإنها تعنً بالكٌفٌة القولٌة ومدى اقتراب المنتج وابتعاده وهً الفراغ اإلبداعً ومن 

ٌة تإطر لبلنحراؾ عن درجة الصفر إظهارا للقٌم التعبٌرٌة سلوباألأن هنا ٌتضح 

صٌاؼة مما ٌحدث أثرا جمالٌا مداره المعنى العاطفً الذي تقوده  إلٌهاالتً تحتكم 

التؤثٌر الناتجة عن تكثٌؾ المدارات البنابٌة  أسانٛة مزاٌا البٌان و 
(2)

 . 

وهذا ٌجعلها قابلة للقٌاس الكمً والنوعً وتتصل أساسا بمعٌار الوحدة والتعدد 

وهذا ٌجعلها ترتبط بحركة الفاعلٌة ونسبة المجاز والحذؾ  والصورة.فً الصوت 

تتجلى فً مظاهر تتعلق بفضاء ؼٌر لؽوي للنص  أنها فً النص الشعري . كما 

ٌا لتنظٌم النص الشعري أسلوباالعتماد على االختبارات المتاحة  إلى وهذا ٌإدي 
(3)

 

. 

لٌكون قادرا  النص الشعري ٌإلؾ نموذجا اقترحه " صبلح فضل"أن والمبلحظ 

ً سلوبرا للمبلمح التً تمتاز بها فً تعلقها األاعلى تفكٌك التجلٌات النصٌة إظه

 وتحوالتها البنابٌة .

 األسالٌب وٌمثل مجموعة من األبنٌة التعبٌرٌة التً توظؾ بمستوٌات متعددة فً 

بٌة والنحوٌة تخضع للقٌاس والتحلٌل فً المستوٌات الضوأن الشعرٌة بطرٌقة ٌمكن 

والداللٌة التخٌلٌة
(4)

. 

وهذا ٌكشؾ النموذج طرق إنتاج الداللة وٌتولى هذا النموذج معاٌنه درجات 

الشعرٌة إظهارا لطرق أدابها لوظابفها بما ٌكشؾ قٌمة كل عنصر ودوره الوظٌفً 

                                                           
(8)

 .24المرجع السابق ص 
(2)

 .25المجع السابق ص 
(9)

 .21، السنة الرابعة ص1عبد المطلب ، النهج اإلحصائً واألدب ، مجلة االبداع، العدد 
(1)

 .112العنبر ، محمد حسن عواد ، األسلوبٌة وطرق قراءة النص االدبً ص عمر عبد هللا
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ومن هذا المنطلق ٌبقى النموذج قاببل للتحول وعٌا لبلختبلؾ الذي تإسس علٌه 

النصوص 
(5)

 . 

 

 األلمانً فً ماٌلً : لٌوسبٌتزرً عند سلوبنموذج التحلٌل األوٌنتظم 

  ولٌس من مبادئ مسبقة وكل عمل أدبً مستقل بذاته . اإلنتاجالمنهج ٌنبع من 

  اإلنتاج كل متكامل وروح المإلؾ هً المحور الشمسً الذي تدور حوله بقٌة

كواكب العمل ونجومه والبد من البحث عن التماسك الداخلً
(1)

. 

  ًأن محور العمل األدبً ومن المحور ٌستطٌع  إلى تقودنا التفاصٌل أن ٌنبؽ

 نجد مفتاح العمل كله فً بنٌة واحدة .أن نرى من جدٌد التفاصٌل وٌمكن 

  محوره من خبلل الحدس ولكن هذا الحدس  إلى ٌتم إختراق العمل والوصول

 إلى تمحصه المبلحظة فً حركة ذهاب وعودة من محور العمل أن ٌنبؽً 

 حدوده .

  موضوعه.عندما ٌتم إعادة تصور عمل ما فإنه ٌنبؽً البحث عن 

 تكون نقطة بدأ فٌها لؽوٌة أن ٌة ٌنبؽً سلوبالدراسة األ
(2)

. 

بنٌة مستقلة أنه على  سبٌتزراً حسب سلوبومن هنا ٌظهر النص فً التحلٌل األ

قراءة النص  أي وأن الفاعلٌة التً ٌتمتع بها تقتضً نوعا من التناول المنهجً 

 من داخله بحثا عن البنٌة الداللٌة الكبرى التً تنتظم األبنٌة فً سٌاقها .

المدخل النقدي لدراسة النص هو النموذج الذي ٌعٌن مناطق المجازة أن 

ً ٌتعامل مع سلوبالتحلٌل األأن هذا ٌتضح ٌة لمقاربة تشكٌلها الجمالً وبسلوباأل

 ثبلثة عناصر :

 ٌعالج نصوصا قامت اللؽة بالوضع شفرتها . إذ  اللؽوي:العنصر  .1

ندخل فً حسابنا مقوالت ؼٌر أن  إلى الذي ٌإدي  :العنصر النفعً .2

 لؽوٌة مثل المإلؾ والقارئ والموقؾ التارٌخً وهدؾ الرسالة.

وٌكشؾ عن تؤثٌر النص على القارئ والتفسٌر  األدبً:العنصر الجمالً  .3

والتقٌٌم األدبٌٌن له
(3)

. 

 ً ٌرتكز على ثبلثة خطوات :سلوبالتحلٌل األأن والفكرة األساسٌة      

                                                           
(1)

 .112المرجع نفسه ص 
1

 .119المرجع السابق ص 
2

 .112المرجع نفسه ص 
3

 .119المرجع نفسه ص 
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النص جدٌر بالتحلٌل وهذا ٌنشؤ من قٌام بؤن ً سلوبإقتناع الباحث األ .1

 . واالستحسانً قابمة على القبول سلوبعبلقة بٌن النص والناقد األ

 إلى وهذه العبلقة تنتهً حٌنا ٌبدأ التحلٌل حتى ال تكون هناك أحكام مسبقة تإدي 

إنتقاء الموضوعٌة وهً سمة الممٌزة للتحلٌل
(1)

. 

مبلحظة التجاوزات النصٌة وتسجٌلها بهدؾ الوقوؾ على مدى شٌوع  .2

عناصر ثم تفكٌك هذه  إلى ٌة وٌكون ذلك بتجزبة النص سلوبالظاهرة األ

 جزٌبات و تحلٌلها لؽوٌا . إلى العناصر 

 أسلوبات والخصابص التً ٌتسم بها متحدٌد  الس إلى تتمثل فً الوصول  .3

ٌة الجزبٌة سلوبالكاتب من خبلل النص المفقود وٌتم ذلك بالتجمٌع السمات األ

 التً نبحث عن التحلٌل السابق وإستخبلص النتابج العامة منها .

الكلٌات إنطبلقا من  إلى كٌك ووصول فهذه العملٌة بمثابة تجمٌع بعد تف

الجزبٌات وهنا ٌمكننا من الوقوؾ على الثوابت والمتؽٌرات فً اللؽة ووصؾ 

 جمالٌات األثر األدبً وذلك بتحلٌل البنٌة اللؽوٌة للنص .

ٌة إلتخاذها نماذج تنظر للنص من سلوبفهذا بٌان للمرتكزات التً تسعى األ

رصد التجاوزات النصٌة التً تمد النص بؤدبٌة األدب  إلى خبللها فهً تستند 

ٌة مابزة تكسر النسق التصوري المعهود إعتمادا على أسلوب إلى وتإدي 

المإلؾ  إلى المختلؾ الذي ٌقود 
(1)

  . 

 تعتمد على أساسٌن : األسالٌب دراسة : أن والمبلحظة 

ال نؽفل اإلحساس الذي ٌلتبس بالضٌػ التعبٌرٌة ولكن فً أن األول : ٌجب 

 ال ٌكون لهذه الصٌػ التعبٌرٌة لحسابنا الخاص .أن نفس الوقت ٌجب 

التعبٌر هو بالضرورة مرتبط باإلحساس ال ٌتصل بالفعل فحسب أن الثانً : 

وقدرة المتلقً اللؽوٌة وإطار  لرد الفع االعتبارنضع فً أن ولكن ٌجب 

ذي ٌحٌط بالنص اللؽوي ، وكل ذلك ٌجعل ملؾ الدرس مفتوحا أمام اإلتصال ال

تكون تحكم أن الجوانب المتجددة ، فطبٌعة النص ٌجب  الستكشاؾالباحث 

بخواصها الداخلٌة ال بمجوعة أرقام تفرض علٌها 
(2)

. 

                                                           
1

 .119المرجع السابق ص 
(8)

، جامعة بغداد ، كلٌة األدب، قسم اللغة العربٌة 880رٌاض جباري شهٌر ، التحلٌل األسلوبً ثوابت ومنطلقات ، مجلة األدب ، العدد

 . 281ص
(2)

 .281المرجع نفسه ص
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ٌنظر الناقد للنص فً ضوء أن ٌة تقتضً سلوبالدراسة األأن وهذا ٌعنً 

التً ترصدها العناصر النصٌة فً ذاكرتها مما ٌستبعد القراءة المحموالت الداللٌة 

اإلسقاطٌة التً تصدر عن المخزون الثقافً للناقد وإذ تحاول إقتحام ذلك النص 

ٌة على قراءة ما تتضمنه البنً من القوى الداللٌة تتابى على سلوبالنظرة األ سوتإس

النص المرصود الذي تختزنه  التاطٌر ضمن النماذج النقدٌة الجاهزة فبلبد من قراءة

البنً فً تشكلها ومحاورة األسبلة التً ٌنتظمها النص كشفا عن تعدد األصوات 

ٌة وعٌا جادا للعبلقة التً تقام بٌن النص والمتلقً فً سلوبوتقدم هذه النظرٌة األ

 إطار التواصل .

 من سٌاقها المعجمً نحو األلفاظ ً من خبلل تحرر سلوبٌتشكل االختٌار األ

مظاهر التوصٌل بلوؼا  األلفاظ الدالالت المجسدة لتحوٌل المعنى وتتخطى هذه 

 .لً معبرا عن العواطؾ واإلنفعاالتللمستوى الجما

سواء كان  اإلنحراؾهً المقٌاس الذي ٌوضح لدرجة  اإلنزٌاحوستظل نظرٌة 

ذلك فً مجال إنتاج النصوص أم تحلٌلها أم الحكم علٌها 
(1)

 . 

  سلوباألعناصر تحلٌل: 

 ٌعالج التحلٌل نصوصا قامت اللؽة بوضع رمزها . إذ  اللؽوي:العنصر  .1

إدخال عناصر ؼٌر لؽوٌة فً عملٌة  إلى الذي ٌإدي  :العنصر النفعً .2

التحلٌل كالمإلؾ والقارئ : المإلؾ التارٌخً وهدؾ النص األدبً وؼٌر 

 ذلك .
3.

الذي ٌكسؾ عن تؤثٌر النص فً القارئ  األدبً:العنصر الجمالً  
(2. ) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(8)

 .111عمر عبد هللا العنبر، حسن عواد األسلوبٌة وطرق قراءة النص األدبً ص
(2)

 .283ثوابت ومنطلقات ص رٌاض جباري سهٌل ، التحلٌل االسلوبً
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 سلوبمحددات علم األ : 

فً أن  إذ  سلوبفً تحدٌد األإلٌه تهتم " بما ستند  سلوباألمحددات علم أن 

 :أن ومنه ماٌرى  سلوبدبً عناصر " ٌتناولها الباحث فً علم األالنص األ

 تضمنا وإضافة : سلوباأل 

ٌنظر  إذ  commotationتضمنا "  سلوباأل" أن تركز هذه النظرة على 

ٌة مستندة سلوبٌة التً تتضمنها السمة األسلوبالقٌمة األ إلى بحسب هذا التصور 

كل  إلى ً سلوبالموقؾ ومن هنا ٌنظر المحلل األأو بٌبة النص  إلى بذلك 

ٌة من دون وجود أسلوباللسانٌة بوصفها منضمة سمات أو ٌة سلوبالسمات األ

من ظواهر  سلوبٌة واألأسلوبمن ظواهر  سلوب" وهو ما ٌحمله األ تعبٌر محاٌد

معٌن  أسلوبدون اتباع  أي ٌة على اختبلؾ فً التعبٌر أسلوب
(1. ) 

ٌة معٌنة وهً أسلوبكل سمة لؽوٌة تتضمن سمة أن تضمن ٌعنً  سلوبواأل    

المواقؾ تعتبر قابلة للتؽٌر البٌبة أو ٌة تستمدها من بٌبة النص سلوبالقٌمة األ

 المعبر.الموجودة بها والموقؾ 

 إلى ٌة سلوبالسمات األأو " إضافة تعتبر بعض الخصابص  سلوبأما إعتبار األ

ا  " أسلوبالنصوص المحاٌدة فتنقلها من حٌادها فتصبح 
(2)

 . 

 اختٌارا: سلوباأل 

من مفردات اللؽة ٌعبر عن موقؾ ٌختار أن  أرادالشخص إذا أن مما ٌعنً 

كل الناس أن ٌعبر عما ٌرٌده ولكن هذا ال ٌعنً أن ها ماٌراه مناسبا لٌستطٌع بوتراكٌ

ٌختارون التراكٌب والمفردات ذاتها لتعبٌر عن الموقؾ والمشاعر عٌنها وعلٌه فمن 

 . أسلوبٌحسن إختٌار عبارته فهو صاحب 

ة ال ٌخترع نٌشبٌه بالرسام "الذي ٌبدع لوحة ف األدبً فً إبداعهالنص وكان  

ألوانا لم ٌسبق لها وإنما إستعمل األلوان ذاتها التً ٌستعملها ؼٌر فٌختار منها ما 

ٌناسب موضوع لوحته وٌمتزج بعضها ببعض وٌستعمل هذا اللون هذا الموضع 

                                                           
(8)

 .88ص 2080ٌنظر محمد بن ٌحً ، السمات األسلوبٌة فً الخطاب الشعري ، عالم الكتب الحدٌث األردن )د.ط(
(2)

 .82-88المرجع نفسه ص 
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ولكن  وذاك فً ؼٌره " فاألدٌب ال ٌصنع لؽته من لدنه وإنما اللؽة موجود من قبل

تعبٌرهأو مع فكرته  ٌتبلءمٌختار منها بحسب ما 
(1)

. 

ٌختار  إذااختٌارا " ٌطرح فً المقام األول السإال اآلتً : لم سلوبواعتبار األ

هذه التقنٌة دون ؼٌرها من أو هذا العنوان أو هذا التركٌب أو المبدع هذه الكلمة 

اختٌار األدٌب الذي ٌعبر به عما ٌشعر به وكؤن هذه الكلمات  أنها التقنٌات  " على 

 .ً بؽرض التعبٌر عن الموقؾ المرادهً التً تف

اختٌاري ٌعنً موافقته لعملٌة اإلبداع التً  سلوباألبؤن ذلك فالقول  إلى إضافة 

تشتمل مجموعة من االختٌارات وٌتضح ذلك مع المسودات التً ٌعتمدها المبدع قبل 

 سلوبالذي ٌهتم به علماء األ األمرٌنتهً من عمله األدبً وهو أن 
(2)

. 

 انزٌاحا : سلوباأل 

إنزٌاح وقد وردت عدت مصطلحات  سلوباألأن كما ٌرى بعض الباحثٌن 

واإلخبلل والعدول وخرق السنن ... " أما معنى  اإلنحراؾمنها "  اإلنزٌاحلمعنى 

ما ٌقتضٌه الظاهر أو " خروج عن المإلوؾ أنه فٌكاد اإلجماع ٌنعقد على  اإلنزٌاح

جاء عثر الخاطر لكنه ٌخدم أو المتكلم إلٌه هو خروج عن المعٌار لؽرض قصد أو 

 بؤخرى وبدرجات متفاوتة"أو النص بصورة 

والمإلوؾ هو ما تعود علٌه المتلقً من ترتٌب عادي للتراكٌب التً ٌتلقها 

أو المبتدأ والخبر دون خرق هذه القاعدة أو كترتٌب الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به 

الخروج عنها 
(3)

 . 

فً إلٌه ٌن " المعٌار الذي ٌمكن اإلستناد سلوبلدى األ اإلنزٌاحوٌحدد معٌار 

ما ارتضاه علماء النحو " وإتباع ذلك  أي هو المستوى العادي للؽة  اإلنزٌاحتحدٌد 

 عن القاعدة من طرؾ النجاة . اإلنحراؾفً صٌاؼة التراكٌب وإال فهو فً طرٌق 

 سلوباألأن ٌة فإن بعض الباحثٌن رأى أسلوبكظاهرة  اإلنزٌاح أهمٌة ونظرا " 

سٌاقنا " وبذلك إلٌه نص أدبً انحراؾ وإنزٌاح عن نموذج من الكبلم ٌنتمً  أي فً 

 انحرافا عن ما ٌعرؾ به الكبلم العادي .أو األدبً ذاته إنزٌاحا  سلوبفقد حد األ

                                                           
1
 هـ8181 8ٌنظر سعد مصلوح فً النص األدبً دراسة أسلوبٌة إحصائٌة ، عٌن للدراسات والبحوث اإلنسانٌة واإلجتماعٌة مصر ط 

 . 11- 11ص 
(2)

 .11المرجع نفسه ص
(9)

 .90محمد بن ٌحً ، السمات األسلوبٌة والخطاب الشعري ص
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اختٌار لكنا أو إضافة أو إنزٌاح  سلوباألأن رؼم تنوع أراء الباحثٌن على 

احتفاإها باألثر الجماعً أنه االنعدام خٌطا ٌنتظم هذه التفسٌرات على اختبلفها 

 سلوبلؤل
(3)

 . 

                                                           
(9)

 . 95المرجع السابق ص
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  ًومفهومه:العدول التركٌب 

 األحكامالعدول ٌقصد به خرق القواعد النحوٌة والخروج عن أن عرفنا 

الوضع فٌها ٌسٌر وقؾ نمط  أصلكان  فإذاالمعٌارٌة التً وضعها النحاة للجملة 

مبتدأ وخبر وفً الفعلٌة اإلسمٌة جملة الوٌكون هذا النمط فً  اإلفادةخاص تتحقق به 

أو  ٌكون بواسطة الحذؾنابب فاعل فان العدول عنه أو فعل متقدم ٌلٌه فاعبل 

 اإلعرابالتوسٌع فً أو  التؤخٌرأو تشوٌش الرتبة بالتقدٌم أو الفصل أو  ماراإلض

 –الفصل  –العدول التركٌبً ٌكون من خبلل " الحذؾ أن نقول أن ننا كوهنا ٌم

نً : " والتزال اجالعدول التركٌبً ٌقول الجر أهمٌة ... وعن  التؤخٌر –التقدٌم 

راقك ولطؾ أن ترى شعرا ٌروقك مسمعه وٌلطؾ لدٌك موقعه ثم تنظر فتجد سبب 

مكان " إلى قدم فٌه شًء وحول اللفظ من مكان أن عندك  
(1)

. 

 العدول على مستوى التراكٌب مظاهره : 

 هً:لدراسة العدول على مستوى التراكٌب مستوٌات 

 حذؾ عنصر من الجملة . -1

 تؤخٌرا.أو تبدٌل موقع عنصر بعنصر تقدٌما  -2

 اضافة عنصر بٌن العناصر االساسٌة للجملة . -3

 االلتفات فً السٌاق . -4

صورة أوضح لهذا العدول نفترض جملة نمطٌة تتكون من ثبلث  وإلعطاء

متممة ( فاحتماالت كسر هذا النمط  –إلٌه مسند  –عناصر بهذا الترتٌب ) مسند 

تكون
(2)

 : 

وذلك  األصلعلى ؼٌر  فٌؤتٌانوبعض التؽٌرات إلٌه وقد تلحق المسند والمسند 

التقدٌم  –التعرٌؾ والتنكٌر  –ببلؼٌة ومن هذه التؽٌرات : الذكر والحذؾ  ألسباب

 . والتؤخٌر

  والتأخٌر:التقدٌم 

للنصوص  ًسلوبواألالمباحث التً ٌعتمد علٌها التحلٌل الببلؼً  زبرأمن 

كثٌر الفإاد جم المحسن واسع التصرؾ بعٌد الؽاٌة الٌزال ٌفتر لك من أنه كما 

                                                           
1

 .22ص  2082سلٌم سعدانً : العدول األسلوبً فً القصة القرانٌة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة الجزائر ، 
2

 .22المرجع نفسه  ص 
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: مواضع  والتؤخٌركل لطٌفة ومن حاالت التقدٌم  إلى كل بدٌعة وٌفضً بك 

وتؤخٌرهما وؼاٌاتهما الببلؼٌة ماٌلً إلٌه تقدٌم المسند والمسند 
(1)

: 

 وتأخٌره:المسند  مٌتقد -1

المبتدأ الوصؾ المستؽنً بمرفوعه  –اسم الفعل  –المسند : وهو الفعل التام : الخبر 

 المصدر النابب عن الفعل . –عن الخبر أخبار النواسخ 

مما له أو  علىوجد باعث على تقدٌمه كان ٌكون عامبل نحو : قام  إذاٌقدم المسند 

 .الطرٌق أٌندارة فً الكبلم نحو : ال

 أرٌد به ؼرض من االؼراض االتٌة : إذاو

 نحو : هلل ملك السموات واالرض .إلٌه التخصٌص بالمسند  -1

 .خبر النعت أنه على  األمرالتنبٌه من أول  -2

 كان المتقدم مشعرا بالؽرابة . إذا للمتؤخرالتشوٌق  -3

 كون المتقدم محط االنكار والتعجب . -4

 التفاإل . -5

الدعاءأو الترحم أو الذم أو المدح أو التعظٌم أو ومنها التعجب  -6
(2)

. 

  علٌه:تقدٌم متعلقات الفعل 

من التقدٌم ٌكون مقصورا على متعلقات أخرماسبق ذكره هناك نوع  باإلضافةإلى

الفعل : المفعول ، الجار والمجرور ، الحال 
(3)

. 

ت محمد أكرم واألصلمحمدا أكرمت  قولك:ضمن تقدٌم المفعول على الفعل  -1

 .لمحمد بالكرم دون ؼٌره اص. فان قولك بالتقدٌم تخصٌ

باهلل وحده  إاللٌس  األمورمرجع أن  ىعل لوتقدٌمه د تقدٌم الجار والمجرور -2

هللا الحتمال  األمورإلىترجع  من ؼٌر تقدٌم وقٌل اآلٌة أوردتعلى حٌث 

 .ؼٌر هللا وهذا محال األمورإلىمرجع  إٌقاع

تخصٌص لحاله  " عملً إلى مبكرا خرجت "قولك كتقدٌم الحال على الفعل  -3

التبكٌر بالخروج دون ؼٌرها من الحاالت
(4)

. 

  

                                                           
1

 892عتٌق : علم المعانً ، دار النهضة العربٌة ، بٌروت لبنان )د ط ( ص عبد العزٌز 
2

 893المرجع نفسه ص 
3

 894المرجع نفسه ص 
4
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  إلٌه:تقدٌم المسند 

عتبارات إلوٌقدم ا وأخواتهاسم كان إك المبتدأ أصلهوما  والمبتدأوٌكون الفاعل وناببه 

 :أهمهاأؼراض و 

 شوق تأن نها ؤمن ش ةرابؼإلٌه ٌكون فً المسند بؤن وٌق: وذلك شالت

 .المخاطب على معرفه المسند

 ص:ٌصالتخ 

 الحذف: -2

 وتؤدٌةسلك دقٌق من مسالك التؽٌٌر وفن جلٌل من فنون القول وم ةلؽوٌ رةظاه

باب دقٌق المسلك لطٌؾ أنه قال عبد القاهر الجرجانً : "  أهمٌة المعانً وله 

من الذكر والصمت  أفصح ، شبٌه بالسحر فانك ترى فٌه الذكر األمرعجٌب  المؤخذ

 .لم تٌن " إذابٌان  وأتملم تنطق  إذاوتجدك انطق ما تكون  لئلفادة أزٌد اإلفادةعن 

  الحذفشروط
(1) 

: 

دل ٌٌكون فً الكبلم ما أن جمٌعها على اختبلؾ ضروبها  اتفً المحذوف األصل

ومن شروط  المحذوؾ فانه لؽو  ىكن هناك دلٌل علعلى المحذوؾ فان لم ٌ

ال ٌناسب ما قد  شًء إلى ر الكبلم امتى أظهر ص ةزن ةالمحذوؾ فً حكم الببلؼ

 والحسن . ةكان علٌه من الطبلو

عن دلٌل علٌه  إالولٌس شًء من ذلك  ةوالمفرد والحرك ةوقد حذفت العرب الجمل

 من تكلؾ علم الؽٌب فً معرفته. ضرب كان فٌه  وإال

 هً:: فالحذؾ بمنظوره العام ٌدور حول ثبلث محاور ربٌسٌه إذن

 المفردة(. )حذؾ التركٌب أطراؾ أحد حذؾ  -1

 .)حذؾ الجملة(حذؾ التركٌب -2

 .من تركٌبأكثر حذؾ  -3

. وأؼراضهدواعً الحذؾ  -4
(2)

 

وجوبه فٌرجع  أوذكرالتفضٌل الحذؾ عن  إلى السبب الذي ٌدعو المتكلم  أما

حصر  ةوقد حاول سلٌمان حمود ٌةسلوبواأل ةالببلؼٌ األؼراضمجموعه من  إلى 

 :األؼراضهذه 

                                                           
1

 818المرجع السابق ص 
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 .واالختصار فً الكبلم كحذؾ الفاعل اإلٌجاز -

تعظٌم المحذوؾ بصوت اسمه  إظهار التفخٌم والتعظٌم وهو رؼبة المتكلم فً  -

 .ٌقترن بالمفعول به فً الذكرأن  بصوت عنأو ٌجري على لسانه أن عن 

صٌانة المحذوؾ عن الذكر فً مقام معٌن فقد ٌفترض الموقؾ الكبلمً على  -

 وتشرٌفا.جبلل فً نفسه صونا المتكلم أال ٌذكر ماله 

ا ٌرنابب الفاعل وحذؾ الفاعل تحق إلى الفعل  بإسنادتحقٌر المحذوؾ وذلك  -

 .ذل فبل ٌؽضب"ٌ" ٌهان و والذل:لشانه كوصؾ شخص ٌرضى الهوان 

 ذكره  إلى حاجة  فكونه معلوما للمخاطب فبل بالمحذوؾ:العلم الواضح  -

 فبل ٌستطٌع المتكلم تعٌٌنه للمخاطب. مجهوال:كونه أو  -

الضرورة لذكره وٌكثر ذلك فً حذؾ  عن العبث : وذلك بترك ما زاالحترا -

 المبتدأ فً جملة االستفهام .

ة له رمتوجعا فبل قد متؤلمام لككان ٌكون المت الكبلم: لةاإطضٌق المقام عن  -

. الكبلم إطالةعلى 
(1) 

                                                           
1
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 عند العرب : سلوبمفهوم األ 

بالضم: الفن ، ٌقال : أخذ فبلن  سلوببقوله :" األ سلوبٌعرؾ ابن منطور األ لغة :

 .أفانٌن منه "أن  أي من القول  أسالٌب فً 

ومنه فقد جاء بلسان العرب فً مادة " السلب "  سلبه الشا ٌسلبه ، سلبا وسلبا 

والسلب : السٌر الخفٌؾ السرٌع 
(1)

 . 

، فالطرٌؾ  أسلوبوٌقول أٌضا : " وٌقال للشطر من النخٌل وكل طرٌق ممتد فهو 

الطرٌق تؤخذ فٌه و  سلوبسوء واأل أسلوبوالوجه والمذهب ، ٌقال أنتم فً 

 .أفانٌن منه " أي من القول  أسالٌب فن : أخذ فبلن من  سلوباأل

عن ابن منظور لم ٌتحدد بمعنى واحد وإنما ورد بمعانً مختلفة  سلوبوبالتالً فاأل

وتصوٌر الخواطر ٌطرح األفكار قبل كل شا ثقافة مكتسبة لنقل  سلوبوٌبقى األ

أطرافه بٌن أحضان العقل والعاطفة والخٌال
(2)

 . 

فً معجم " أساسً ببلؼة " للزمخشري فً مادة " سلب "  سلوباأل وقد ورد مفهوم

وٌقول : " سلبه ثوبه وهو سلٌب وأخذ سلب القتٌل وأسلب القتلى ، ولبسن الثكلى 

السبلب وهو الحداد وتسلبت وسلبت على مٌتها فهً مسلب و الحداد على الزواج 

حسنة ومن المجاز  أسالٌب فبلن طرٌقته وكبلمه على  أسلوبوالتسلٌب عام وملكت 

: سلبه فإاده وعقله وأسلبته وهو مستلب العقل " 
(3)

 . 

" ناحٌة شكلٌة خاصة وهً أنه فً اإلصطبلح على  سلوبهذا وٌعرؾ علم األ

تعبٌر األدٌب بطرٌقته  أي طرٌقة التعبٌر التً ٌسلكها األدٌب لتصوٌر ما فً نفسه " 

ما ٌتفرد به المبدع من إشارات فً خطابه فهو  أسلوبالخاصة عن أفكاره كما ٌعتبر 

ٌتخذ ناحٌة معٌنة ومٌزات خاصة ٌعبر بها عن أفكاره " 
(4)

 . 

 سلوبفً معجمه  " المصباح المنٌر " األ سلوبكما ٌعرؾ " الفٌومً " علم األ

على طرٌق  أي القوم  أسالٌب من  أسلوببضم الهمزة : " الطرٌق والفن وهو على 

ٌسلب والجمع أسبلب "  من طرقه وسلب ما
(5)

 . 

أو هو طرٌق الكاتب  سلوباألأن بقوله "  سلوبحسن الزٌات علم األ أحمد وٌعرؾ 

 "األلفاظ شاعر الخاصة فً اختٌار 

                                                           
(8)

 . 834ص 2ابن منظور لسان العرب ، دار النشر لسان العرب ، بٌروت )دط( )دت( م ج 
(2)

 . 834المصدر نفسه ص
(9)

 .  901ص 8541الزمخشري ، أساس البالغة دار بٌروت للطباعة والنشر بٌروت )دط( 
(1)

 .59ٌنظر صالح فضل علم السلوب مبادئه وإجرءاته ص
(1)

 . 801ص 2002،  8المصباح المنٌر ، عبد القادر عبد الجلٌل دار صفاء عمان طالفٌومً ، 
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اللؽة ألن لسانً أنه " هو حدث قابل للمبلحظة  سلوباألأن وٌرى " منذر عٌاشً " 

رورة ضآلخر األن  اجتماعًاألثر ؼاٌة حدوثه وهو ألن أدات تباٌنه وهو نفسً 

وجوده " 
(1)

 . 

ٌة وقد سلوبٌعتبر نقطة االنطبلقة األساسٌة فً دارسة األ سلوباألوبالتالً مفهوم 

 تعددت التعرٌفات لهذا المصطلح.

  

                                                           
(8)

 . 22ص 2003دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة  8ٌنظر ٌوسف أب العدوس ، األسلوبٌة الرؤٌة والتطبٌق ط
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 ٌة عند الدارسٌن العرب المحدثٌن :سلوبمفهوم األ 

 ٌة عند عبد السالم المسدي :سلوبمفهوم األ -1

إنتاج قدم فً أهم ٌة لـ : عبد السبلم المسدي سلوبواأل سلوبٌعتبر كتاب األ

مٌدان النقد األدبً المعاصر عند العرب فهذا العمل فهو ثمرة مزدوجة من البحث 

سارت مخاض فكري تولد من رحم أو والتدرٌس خبلل سنوات عدٌدة كانت بمثابة 

ٌة سلوباألأن  ٌة : "سلوبالثورة اللسانٌة الحدٌثة ومن آراءه البارزة حول علم األ

الناشا بعلة نشوبه فلقد تفاعل علم اللسان مع مناهج النقد  إرتباط ترتبط باللسانٌات 

"  سلوباألدبً الحدٌث حتى أخصبه فارسً معه قواعد علم األ
(1)

  . 

ٌة إنتهجت مسلك لسانً محض قابم على األخذ سلوباألأن وهذا ٌعنً 

تفحصاتها اإلجرابٌة العلٌمة " أو والعطاء سواء كان ذلك فً المحاوالت التنظٌرٌة 

 إلى ٌة بٌن المناصرة والمنافرة فقد شقت طرٌقها فً طمؤنٌنة وثبات سلوبلكن األ

الفكر العربً تقتضً إٌضاح الفواصل بٌن هوٌات معرفٌة تقبل تظافر والمعاضدة 

ولكنها تؤبى التعاظل والمخالطة " 
(2)

  . 

 أنها دي سٌة على لسان عبد السبلم المسلوبومن هذا المنظور تعرؾ األ

فهً مصطلح ٌقؾ  سلوبتعنً: " بالبحث عن األسس الموضوعٌة إلرساء قواعد األ

على دال مركب لسانً والبلحقة تختص بالتباعد العلمً والعقلً وبالتالً 

 الموضوعً " 

ٌة شهدت صراعا كبٌرٌن الرفض والقبول ألنها سلوبومن هذا المنطلق فإن األ

إخترقت كل الحواجز واإلنتقادات منتهجة طرٌقها لتحقق طموحهم 
(3)

 . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(8)

 .1ص  8502، دار العربٌة للكتاب طرابلس ،  9عبد السالم المسدي ، األسلوبٌة واألسلوب ، ط
(2)

 02-01المرجع نفسه ص 
(9)

 .99المرجع نفسه ص
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 درٌل :ٌة عند عدنان بن سلوباأل 

ب سٌة علم لؽوي حدٌث ٌبحث فً الوسابل اللؽوٌة التً تكسلوباألأن ٌرى عدنان 

 دبً خصابص التعربٌة والشعرٌة فتمٌزه عن ؼٌره .الخطاب األ

هذه اإلعتبارات المنهجٌة الجدٌدة مٌزت البحث أن  إلى عدنان  ذهب من هنا فقد

أن ٌة الٌوم سلوبترٌد األأن نجده ٌصرح بقوله "  إذ ً عن البحث الببلؼً سلوباأل

كانت أن تكون علمٌة تقرٌرٌة تصؾ الواقع وتصنفها بشكل موضوعً منهجً بعد 

بروح معٌارٌة نقدٌة "  سلوبالببلؼة تدرس األ
(1)

 . 

 ٌة عند منذر عٌاشً :سلوباأل 

ٌة هً : " علم ٌدرس اللؽة ضمن سلوباألأن  إلى عٌاشً " لقد توصل " منذر 

ى مبدأ هوٌة الجناس "  وعلى هذا ٌدرس الخطاب موزعا علا أٌضا علم نظام لكنه

" آثر أنه عٌاشً " فً درسه اللؽوي من النص على أساس ساس إنطلق " منذر األ

عٌاشً " هً ٌة عند "منذر سلوبة علٌه " فاألمن آثار النص ونتٌجة من نتابجه الدال

عنده  سلوبا األعلم ٌدرس اللؽة فً مٌدان محدد وفق أدواته النظرٌة المنهجٌة أم

فهو طرٌق فً الكتابة لجنس من األجناس وطرٌق فً الكتابة لعصر من العصور 
(2)

 . 

 ٌة عند فتح هللا سلٌمان :سلوباأل 

مجاالت النقد األدبً إعتمادا على بنٌته اللؽوٌة دون ما  أحد ٌة عنده هً سلوباأل

منه  ٌتجزأعدها من المإشرات فهو لم ٌفصلها عن مٌدان النقد وإنما هً جزء ال 

ٌة " هً علم سلوباألأن منهجٌة فً ذلك الطرٌقة الوصفٌة للبنٌة اللؽوٌة حٌث أكد 

وصفً ٌعنً بالبحث عن الخصابص والسمات التً تمٌز النص لكن بطرٌق 

تتبعه لآلثر األدبً "  أثناء موضوعٌة 
(3)

  . 

  

                                                           
(8)

 . 892ص  2002دار مجد للنشر والتوزٌع عمان األردن  2عدنان بن ذرٌل اللغة واألسلوب دراسة ط
(2)

 .23منذر عٌاشً األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب )دط( مركز النباء الحضري مجلة روسٌا )دت( ص
(9)

 .95المرجع نفسه ص
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 ًسرٕٖ انرشكٛثٙ:نألٔل:ا

ر على التً تنتش ٌةسلوباألً فً هذا المستوى المبلمح سلوبألوٌتناول المحلل ا

و  ةوما ٌتعلق بها من معاٌٌر البساط ةالوحدات الجمل ةدراس ةمستوى البنٌه اللؽوٌ

التركٌب الداخلً بهذه الوحدات  ةدراسو ةوالجمل المركب ةب و الجمل البسٌطالتركٌ

د )فعلٌه، اسمٌه، وصفٌه( كما ٌدرس المستوى التركٌبً الذكر والحذؾ فً المسن

 .ةو االنشابٌ ةالخبرٌ ةللوحدات الجمل ةالعام ةالدالل إلى  ةضافإإلٌه  والمسند

ٌن ب ةالقابم ةباستنطاق وحدات النص تشكل العبلقٌعنً المستوى التركٌبً 

ٌبحث فً نظم صٌاؼه  ًسلوبن المحلل األؤوك ةوالبنٌه العام ةوحداته الجملٌ

 ٌةسلوباألتتبع مدى تماسكً البنى  إلى  ةوهو ما ٌفضً بالدراس ةات اللسانٌالمتتالٌ

لبنٌه النص. التركٌبٌةات اإلنزٌاحواتساقها  ورصد 
(1)

 

 ةالعام ةواللؽوٌ ةالنحوٌ ةٌتم الربط بٌن البنٌ ةحوٌالتركٌب الن ةوفً دراس

التً تظهر من خبلل الوحدات  ةالكامن ةً الذي ٌفرز الطاقات الجمالٌسلوبالتحلٌل األ

 ةخاص ةاللسانٌ ةٌضا بالتفسٌر الباطنً للمتتالٌأ للنص هذا المستوى التركٌبٌة

ما قدمه جاكسون فً نظام دٌب فً نصه وفً هذا تفكٌر لختارها األإالوحدات التً 

.والتؤلٌؾختٌار حور اإلمعتمدا على م ةاللسانٌ ةالمتتالٌ
(2)

 

 ةوفعلٌ ةسمٌإ ةشعرٌللنص الشعري من وحدات  التركٌبٌة ةتتشكل البنٌ

ث الذي ٌحكمه مقاما معٌن وعطر معٌنا فٌفرز عواطؾ حللبا ةالخاص ةتعكس الرإٌ

بهذه الجمل والتً ستحدد  ةكانت حافل ةعنتر ةمعلقأن صه الشعري والواقع فً ن

 أسالٌب  إلى ومعانٌها مشٌرا لفاظها أعلٌها من تؽٌٌر فً  أنواعها وما ٌطرأوظابؾ و

عنترة.  أسلوبن عللكشؾ  ةمختلف
(3) 

  

                                                           
1

 .40ص 2003ل الخطاب الشعري )د ط ( وزارة الثقافة الجزائر بكاي أخذاري ، تحلٌ
2

 .48المرجع نفسه ص 
3

 .42المرجع نفسه ص 
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  :فً التركٌب اإلنزٌاحالمبحث االول 

 : المفهوم االصطالحً لالنزٌاح 

هو  إذ  ةالمعاصر ٌةسلوباألفً علم  ةمن المصطلحات الشابع اإلنزٌاحعد ٌ

الخروج عن المعٌار لؽرض قصد  أوالظاهرما ٌقتضٌه أو  المؤلوؾ الخروج عن 

وبدرجات متفاوتة  أخرىلكنه ٌخدم النص بصورة أو جاء عفو الخاطرأوالمتكلم إلٌه 

.
(1)

 

نصراؾ واإل اإلنحراؾنزٌاح فً معناها اللؽوي من إتحمله كلمة  ن ماإوبالتالً ف

أنفً  أي ها بالمعنى االصطبلحً المٌل لٌدل داللة واضحة على قرب صلتو

وهذا المٌل له أثره الفنً والجمالً فً النص  أخرى  إلى مٌبل من صٌاؼة  اإلنزٌاح

الذي تنتجه الصٌاؼة  األثراألدبًهذا  حداثإل أخرى  إلى فٌعدل من صٌاؼة  األدبً

.ل بهاودالمع
(2)

 

ٌفهم آخر معنى  إلى الكلمة خرجت عن المعنى الحقٌقً الذي وضعت له أن  أي 

 .مةوردت فٌه هذه الكلمن خبلل السٌاق الذي 

هو الخروج عن  األدبًفً النص  اإلنحراؾن المٌل وإف األساسوعلى هذا 

ٌطلق علٌه العدول أن ٌمكن  وهو ما األدٌبإلٌها ى عؼاٌة فنٌة ٌس أجل من  المؤلوؾ 

تهم لتحقٌق بٌن الناس فً محاوراتهم وضروب معامبل المؤلوفةوهو مجاوزة السنن 

.أدٌبا أٌضاسمة جمالٌة فً القول وهذا ٌصٌر 
(3)

 

 ٌةسلوباألفً  اإلنزٌاح : 

عبد السالم وقد ذكر  ٌةسلوباألمن المصطلحات الببلؼٌة فً الدراسات  اإلنزٌاح

ؼٌر مستقر  ألنه  عسٌر الترجمة l’écart) العدول (  اإلنزٌاحمصطلح أن  المسدي

مصطلحات بدٌلة  فوضعوافً متصورة لذلك لم ٌرض به الكثٌر من رواد اللسانٌات 

 عنه.

حسب عبد السبلم المسدي هً :"  اإلنزٌاحومن المصطلحات الدالة على 

والمخالفة والثناعة  واإلطاحةختبلل إلوا اإلنحراؾلفالٌري ،التجاوز و اإلنزٌاح

.والعصٌان والتحرٌؾ ..."نتهاك وخرق السنن واللحن إلوا
(4)

 

                                                           
1

 21ٌوسف ابو العدوس ، األسلوبٌة الرؤٌة والتطبٌق ص 
2

،  10ع  85التركً ابراهٌم منصور ، العدول فً البنٌة التركٌبٌة مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشرٌعة واللغة العربٌة وأدابها ج 

 .115هـ ص  8124
3

 .114المرجع نفسه، ص 
4

 .55ٌنظر،عبد السالم المسدي ، األسلوبٌة واألسلوب ص 
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عدم رواج بعض هذه المصطلحات المرادفة  إلى  ةأدالتً  األسبابومن 

تقرٌبا كلمات ذات  أنها "  صالح فضلأورده الدكتور   ما اإلنزٌاحلمصطلح 

 أخبلقٌة موسومة مما ٌبرز بعض ردود الفعل الرافضة لها على اعتبار ما إٌحاءات

النظرٌة التً كانت شابعة فً  إلى من العودة  األمرفً نهاٌة إلٌه تفضً أن ٌمكن 

 إنسانالقرن الماضً والتً ٌعد الفن بمقتضاها ظاهرة مرضٌة والشاعر 

."عصابً
(1)

 

  اإلنزٌاحمعٌار : 

م اتباعه لٌحقق أداء لؽوٌا لكالمعٌار هو النظام اللؽوي الذي ٌنبؽً على المت

 . الفصاحة عند مستعمل اللؽةد درجة فصٌحا واعتمادا علٌه تحد

نه ٌتضمن ؼٌره من القواعد بل إوٌعد السٌاق قاعدة للعدول وفضبل عن ذلك ف

 اللؽة قاعدة نظام اتخذنا ما فإذاالدال علٌها أو لعله ٌكون المظهر الوحٌد لها 

عن قاعدة  اإلنزٌاحأو  اإلنحراؾدراك ذلك إنستطٌع  ال فإنناالعدول أو لبلنحراؾ 

ومن ثم  ،فرادٌة ال اعتبار لهاإلالداللة اأن  إذ ، ال ضمن سٌاق الكبلم إالنظام اللؽوي 

ال للداللة التركٌبٌة وهً داللة السٌاق الؼٌر ومن ثم ٌصبح السٌاق هو إفبل اعتبار 

كون ٌبؤن ومن ثم ٌكون جدٌرا  قاعدة من القواعد أي الحقٌقً عن  اإلنزٌاحمظهر 

.اإلنزٌاحهو القاعدة فً قٌاس 
(2)

 

ة من معناه الحقٌقً نكتسب من خروج اللفظالسٌاق هو الذي ٌحدد مدى  إذن

لٌست قوالب جاهزة اللؽة ألن الواقع  أرض جدٌدة على خبلل هذا التركٌب داللة 

 اإلنزٌاحو هذا  قافًوالثواالجتماعً هً حٌة قابلة للتواصل النفسً  ماوإنللتعبٌر 

هو وسٌلة للتعبٌر عن خرجات  وإنما ؤٌكون خطأن الٌمكن  األصلًعن المعنى 

ذلك المعروؾ الذي  ىتدل عل فً المتلقً. ومثال ذلك كلمة كتاب فهً لتؤثرالنفس 

لً معنً ا المؤلوؾ كتاب مفتوح هو عدول عن  علىفٌه فً حٌن عند قولنا  أٌقر

لمعٌار اللؽوي ولكنها فً ا طؤمبلمح جدٌدة تبدو خ ٌؤخذ مجازي ٌحدده السٌاق و هو

.عدول مجالً
(3)

 

 فً التركٌب اإلنزٌاح : 

                                                           
1

 .13ص  8552صالح فضل ، بالغة الخطاب وعلم النص )د ط ( ، الكوٌت ، عالم المعرفة 
2

 .20المرجع نفسه ص 
3

ت ، مجد المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ، بٌرو 8ٌنظر ، أحمد وٌس ، االنزٌاح من منظور الدراسات األسلوبٌة ط 
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فً التركٌب و ٌقصد به الخروج على القواعد النحوٌة التً رسمها  اإلنزٌاح

وكل ركن من هذٌن إلٌه المسند و المسند  علىفٌها  ةالنحات للجملة فقد اعتمد النحا

 الوضع فً تركٌب الجملة العربٌة  أصلبه و هذا هو  إالالركنٌن ال تقوم الجملة 

ظهار و إلصول مثل الذكر و امن  األ أخرى مجموعة إلٌه وهو المعٌار لها. تضاؾ 

و  األصلزٌاح عن نر هو عدول و اٌفادة و تجاوز هذه المعاٌإلالوصل و الرتبة و ا

 دة .ببس لتحقٌق الفالمن الأشرط فٌه  ال

ؼٌر مطرد فان كان ؼٌر أو ٌكون مطردا أن ما إفً تركٌب الجملة  اإلنزٌاحو

وذلك عندما ٌنسب  ؤخطأو درا انأو قلٌبل أو ضرورة أو  إذاٌسمونه ش ةنحاالمطرد ف

.الفصٌح ذي السلٌقة ًالعرب إلى 
(1)

 

  فً معلقة عنترة بن شداد اإلنزٌاحمظاهر: 

 فً التركٌب : اإلنزٌاح 

 والتأخٌر:ظاهرة التقدٌم  - أ

شكال التً ٌتحقق العدول بها على مستوى الجملة ألاأهم من  والتؤخٌرٌعد التقدٌم 

من علماء  ورأٌتاالرتباط حٌث ٌقول ابن رشٌق "  أشدمرتبط بالشعر  أسلوبوهو 

ٌكن فً شعره التقدٌم أن ال إببلدنا من الٌحكم للشاعر بالتقدم والٌقتضً له بالعلم 

...هو ، ولقد خصه عبد القادر الجرجانً بباب فً دالبله وقد قال عنه : " " والتؤخٌر

باب كثٌر الفوابد ، جم المحاسن واسع التصرؾ ، بعٌد الؽاٌة الٌزال ٌٌفتر لك عن 

لطٌفة ، والتزال ترى شعرا ٌروقك مسمعه ، وٌلطؾ لدٌك  إلى بدٌعة وٌقضً بك 

وحول اللفظ عن  شًءقدم فٌه  أنراقك ولطؾ عندك أن موقعه ثم تنظر فتجد سبب 

." مكان إلى مكان 
(2)

 

 :جملة فً اللؽة العربٌة ركنان همافكل 

أو المتحدث عنه ، وهو المبتدأ  األمرصاحب أو وهو المخبر عنه ، : إلٌه  دنسالم( أ

 .ام مقام مقامه فً الجملة الفعلٌةق ماأو والفاعل اإلسمٌة ٌقوم مقامه فً الجملة  ما

 ماأو وهو الخبر إلٌه المسند  إلى المعطى  األمرهو أو وهو المخبر به  المسند :ب( 

.قام مقامه فً الجملة الفعلٌة ماأو والفعل اإلسمٌة قام مقامه فً الجملة 
(3)
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كل  اإلسناد قواعد  إتقان   معرفة قواعد النحو و إلى الكبلم ٌحتاج  تؤلٌؾ

 إلى التعبٌر الدقٌق عن المعنى الذي نرٌد توصٌله  أجل ذلك ضروري من 

ومتعلقات الفعل من إلٌه بركنٌه المسند والمسند  اإلسناد المخاطب، وٌتعرض 

والتركٌب وهً  التؤلٌؾكثٌرة من  ألنواعالمفعول به وحال وشبه الجملة وؼٌر ذلك 

،  وتؤخٌرتقدٌم متنوعة ٌمكن لجمالها فً  أسالٌب  فً الكبلم على طرابؾ و تؤتً

 .الحذؾ والذكر ، التعرٌؾ والتنكٌر

وعند التعبٌر عن المعنى الذي ٌناسب مقام المخاطب البد للبلٌػ من مراعات 

ومقام الحذؾ ؼٌر مقام  التؤخٌر، فالمقام الذي ٌناسب التقدٌم ؼٌر مقام  األسالٌب هذه 

حال تناسبه له  أسلوبالذكر والمقام الذي ٌقتضٌه التعرٌؾ ؼٌر مقام التنكٌر فكل 

.كبلمه تؤلٌؾػ مراعاتها فً ٌلٌنبؽً للمتكلم الب
 (1)

 

 ٌكون على قسمٌن : شًءوتقدٌم 

وتقدٌم لٌس كذلك اما االول فٌكفً تقدٌم المفعول على  التؤخٌرتقدٌم علنٌة  -

قلت فً الكتاب فوابد فان قولك : فً الكتاب :  إذاالفاعل والخبر على المبتدأ ف

عول به ، فهما وان فدرهما انفقت فان " درهما " مت : قل إذاخبر مقدم ، و

 .التؤخٌرتقدما فً الكبلم لكن رتبتهما 

حمد ؤف أخوك   أحمد كقولك مثبل  التؤخٌرلٌس على نٌة  ما الثانً هو تقدٌم ماأ -

 مبتدأ و أخوك  فٌكون  أحمد  أخوك  تقول : أن خبر وٌجوز  أخوك  مبتدأ و

.حمد خبرأ
(2)

 

  والتأخٌرتعرٌف التقدٌم: 

 وإختصاص بعدها لعارض أو  األصلٌة هو جعل اللفظ فً رتبة قبل رتبته 

 ضرورٌة .أو  أهمٌة 

 أهمٌته  الكبلم ونظمه ، وهو موضوع له تؤلٌؾدعابم  أحد هو  والتؤخٌرالتقدٌم 

عنه عبد القاهر الجرجانً " هو باب كثٌر الفوابد جم  وقد قالفً الببلؼة العربٌة 

 .المحاسن واسع التعرؾ بعٌد الؽاٌة "

 إرتباط  هالمعنى مرتبط بألن علم المعانً  أركان  أحد هو  والتؤخٌرفالتقدٌم 

لكل جملة مقام تناسبه فمقام الجملة الفعلٌة مجرد ، زٌد قام،  قولك قام زٌدكبٌر مثل 

 القرآنخبار عن القٌام وقد ورد فً إلا تؤكٌداإلسمٌة خبار عن القٌام ومقام الجملة إلا

" وهلل الحمد رب  أٌضاالكرٌم " الحمد هلل رب العالمٌن " وورد فً قوله تعالى 
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تقدٌم ما أخبار إلٌفٌد مجرد ا المبتدأورب العالمٌن " فتقدٌم األرض السموات ورب 

.الخبر فمفٌد للقصر والتخصص
(1)

 

ٌقدم الشًء لبلهتمام إنما "  التؤخٌرنٌة تقدٌم شؤن عبد القاهر الجرجانً فً  موقد

لص اعٌى الناس معرفتها فانهم ٌقولون أو عٌى الطبلب حلها أمسؤلة كانت هناك  إذاف

اللص أمسك أو المسؤلة كان الذي حل  إذااما  ،خالد وامسك النص سعٌدالمسؤلة حل 

سعٌد أمسك  والمسؤلة الٌنتظر منه ذلك فانهم ٌؽٌرون النظم فسٌقولون حلت فاطمة 

. اللص
(2)

 

عبد القاهر فً شرح قواعد هذا الفن وبٌان فابدته الببلؼٌة وكان أبدع اإلمام وقد  

ٌقدم الشً إنما حدٌثا عام وٌقولون  والتؤخٌرالناس من قبله ٌتحدثون عن التقدٌم 

لبلهتمام به .
(3)

 

عاة نظم اهو التفنن القول ومر والتؤخٌرالهدؾ من التقدٌم أن ذكر ابن االثٌر 

اَك َنْسَتِعٌنُ إٌاك ﴿كما فً قوله تعالً  اآلٌاتالكبلم و فواصل  ٌَّ ِ فتقدٌم هنا فً  ﴾َنْعُبُد َوإ

 نعبد وإٌاك لقوله  الكبلم فلو قال نعبدك ونستعٌنك لم ٌكن له من الحسن ما تؤلٌؾ

من األوجه الكرٌم ٌراعً جمٌع هذه  القرآنبؤن نستعٌن وٌمكن جمع القول إٌاك 

و جمال  وحسن النظم المعنى هو دقة األساسً و الهدؾ  التؤخٌرخبلل التقدٌم و 

.العبارةإٌجاز التعبٌر و 
 (4)
 

أهم ٌقدمون الذي بٌانه إنما  وكؤنهمفٌقول "  والتؤخٌروٌتحدث سبوٌه عن التقدٌم 

 " . كان جمٌعا ٌهمانهم ٌعٌنانهمأن أعمى و  بشؤنهلهم وهم 

فٌه و االشؽال به و النظر أنه ، ورؤش صؽرواوبعض الناس هونوا مر التقدٌم ،و

مقدم أنهم قدم :  ٌقال فً كل شًءأن ٌكفً أنه ظنهم ، و ذلك لضربا من التكلؾ

جاءت تلك العناٌة ، ولما كان  أٌنٌبٌنو من أن ، من ؼٌر أهم ذكره ألن للعناٌة به و 

.لتشوٌقلهو إنما آخر وٌقلون فً كل شًء أهم ذكره 
(5)

 

 هوإنما ٌحدث عبثا فهو الإلٌها وسابل ٌتعٌن بها و ؼٌات ٌهدؾ  سلوبولهذا األ

. فحسب جهة وبنفس المخاطب من جهة ثانٌة مقرون ٌفكر مخاطب ونفسه من

ٌكشؾ عن أن  سلوبومهمة األفً ذهن الباحث ٌترتب كبلمه األفكار ترتٌب 

بن  الذي نحاوله فً قصٌدة عنتر األمروهوا  سلوبٌة التً ٌحققها األسلوباأل تالسما
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ٌة ما ٌخدم الفكرة المراد سلوبنختار من تلك السمات األسأننا  إلى االشارة  شداد مع

.كشفها
(1)

 

وبعد هذا التمهٌد الذي خصصناه للحدٌث عن ظاهرة التركٌب المتمثل فً التقدٌم 

 باعتبارها"بن شداد ةعنتر"، وذلك فً معلقة ننتقل الً دراستها تطبٌقٌا التؤخٌرو 

لٌات متمٌزة ولكننا االنص من جم ىم من هذه العناصر و بما تضفٌه علعنصر مه

الجوانب  التؤخٌرإلبرازاول طابفة من الجمل التً وقع فٌها التقدٌم و نقبل ذلك سنت

 .فً هذه المعلقة اتساقٌه أدوار لٌة لهذه الظاهرة وما لعبته من االجم

  ومواضعها:وهذا الجدول ٌبٌن لنا العناصر المقدمة 

 نوعه عباراته العنصر المقدم

 مفعول به أعٌاك رسم الدار الكاؾ

خصابص رواكد بٌنهن بٌنهن   ظرؾ ، مفعول فٌه 

 شبه جملة حبست بها طوٌبل ناقتً بها 

 حال بها طوٌبل طوٌبل

سفع إلى   شبه جملة اشك والى سفع رواكد 

 جملة فعلٌة وعمً صباحا دار عبلة عمً صباحا

 شبه جملة  فوقفت فٌها ناقتً  فٌها 

 خبر عسرا على طبلبك  عسرا

طبلبك على  على  شبه جملة  

المزاركٌؾ  كٌؾ  حال 

 مفعول به ماراعنً اال حمولة أهلها الٌاء

 ظرؾ ، مفعول فٌه أهلها وسط الدٌار وسط الدٌار

 شبه جملة ، خبر فٌها اثنتان وأربعون حلوبة  فٌها 
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 ذرؾ ، مفعول فٌه وقد نهرت ؼداة فارق أهلها ؼداة 

 شبه جملة وهللا من سقم أصابك من سقم

تستبٌك إذا إذا فٌه ظرؾ ، مفعول   

من الفم إلٌه سبقت عوارضها   إلٌه   شبه جملة  

بمقلة مكحولةإلٌه نظرت  الٌه  شبه جملة 

 شبه جملة جادت علٌه كل بكر حرة علٌها

 مفعول به هل تبلؽنً دارها شدنٌة الٌاء

 مفعول به هل تبلؽنً دارها شدنٌة دارها

 ظرؾ ، مفعول فٌه بقرٌب بٌن المنسمٌن مصلم بٌن

له قلص النعامتؤوي  له  شبه جملة 

 شبه جملة على نعش لهن مخٌم لهن

 شبه جملة بذي العشٌرة بٌضة  بذي العشٌرة 

 شبه جملة ابقى لها طول السفار لها

لما علمت علىاثنً  على   شبه جملة 

 شبه جملة سبقت بداي له بعاجل طعنة  له

 جملة فعلٌة  هبل سالت الخٌل ٌاابنة مالك  هبل سالت

 مفعول به ٌمؤل ٌدٌك تعففً ٌدٌك

ال ازال إذ  إذا  ظرؾ ، مفعول فٌه 

 شبه جملة  على رحالة سابح  على رحالة

 مفعول فٌه نهد تعاوره الكماة الهاء

 ظرؾ ، مفعول فٌه  طورا ٌجرد للطعان طورا

 ظرؾ ، مفعول فٌه  ٌؤوي تارة  تارة
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 مفعول به ٌخبرك من شهد الوقٌعة الكاؾ

عنها الحٌافٌصدنً  الٌاء  مفعول به 

 شبه جملة فٌصدنً عنها الحٌا عنها

 شبه جملة جادت له كفً له

 شبه جملة فشككت بالرمح االصم ثٌابه بالرمح

 شبه جملة لٌس الكرٌم على القنا بمحرم  على القنا

 ظرؾ ، مفعول فٌه  كما رأنً  كما

 مفعول به فتجسً أخبارها لً واعلمً  اخبارها

 شبه جملة من االعادي  من االعادي

تقلص الشفتان إذ   إذ   ظرؾ ، مفعول فٌه  

 مفعول به تشتكً ؼمراتها االبطال ؼمراتها

ٌتقون بً االسنة إذ   إذ  ظرؾ ، مفعول فٌه 

ٌتقون بً االسنة إذ  بً  شبه جملة 

 ظرؾ ، مفعول فٌه لما سمعت نداء مرة  لما

 ظرؾ ، مفعول فٌه عند لقابهم عند

راٌت القوم لما لما   ظرؾ ، مفعول فٌه 

 خبر كٌؾ التقدم والسٌوؾ كٌؾ

أمرفً كل  ناببا أمر أمٌته فً كل     شبه جملة 

 شبه جملة، خبر هل بعد أسوة صاحب بعد اسوة

 شبه جملة ركبت فٌه صعدة هندٌة فٌه

 شبه جملة فازور من وقع القنا بلبانه من وقع القنا

 شبه جملة وشكا الً بعبرة  إلى 
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 ناسخ واسمه ولكان ، علم الكبلم كملمً لكان

 مفعول به ولقد شفى نفسً نفسً

أزوركأن عدانً  الٌاء  مفعول به 

 مفعول به وبعض مالم تعلمً بعض

 مفعول به حتى اتقتنً الخٌل الٌاء

 شبه جملة ولم تدر للحرب دابرة للحرب
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  النصً:ومالها من دور فً التماسك  والتؤخٌرظاهرة التقدٌم 

كبٌرا  إسهاما التً تسهم  اإلتساقٌة الوسابل أهم من  والتؤخٌرالتقدٌم  ةتعد ظاهر

واٌقاعً حسن ال  ًفً بناء النص الشعري وتماسكه بما توفر من عنصر جمال

ٌستثمرها استثمار  ةا وجدنا شاعرنا فً معلقته الطوٌلمحاله مفهوم الشعر ولهذ

خرهاألأولها من  ةالقصٌد أجزاء  اسعا وذلك عبر جمٌع و
(1)

له  أحصٌنا حٌث  

اقدم  إذاخر ما هو وبالتالً العدد نفسه عنصرا مإ ةعنصرا مقدم خمسة وستٌن

قاطعا دلٌبل قاطعا على  تبلحظ معً نسبه ودلٌبلوهً كما آخر  ةعنصرا بالضرور

هده العناصر قد أن ه االداة العناصر المقدمة ٌمكن القول ذالشاعر به ةمدى عناٌ

تنوعت بٌن اشباه الجمل حٌث وردت فً ثبلثٌن موضعا و المفعوالت فً ثمانٌة 

وعشرٌن موضعا وبقٌة العناصر توزعت مابٌن احوال و اخبار و جمل فً مواضع 

ختلفة من القصٌدة و سنحاول تحلٌل بعض تلك العناصر المقدمة و الماخرة م

.ه الظاهرةذاٌن جمالٌات همستقر
(2)

 

  : فً قوله

مِ  َعَراُء ِمْن ُمَتـَردَّ  َهْل َؼاَدَر الشُّ
 

مِ  اَر َبْعَد َتَوهُّ  أَْم َهْل َعَرْفَت الدَّ

مِ  َتَكلّـَ ٌَ اِر لَْم  اَك َرْسُم الدَّ ٌَ  أَْع
 

 َتَكلََّم َكاألََصـمِّ األَْعَجـمِ َحتَّى 

 َولََقْد َحَبْسُت ِبَها َطِوٌبلً َناَقِتً
 

ـمِ  إلى أَْشُكو   ُسْفٍع َرَواِكِد جثَّ

اَداَر َعْبلَـَة ِبالَجَواِء َتَكلَِّمً ٌَ 
 

ً َصَباَحاً َداَر َعْبلََة َواْسلَِمً  َوِعمِّ

ـَها  َفَوَقْفُت ِفٌَها َناَقِتً َوَكؤنَّ
 

مِ َفَدٌن   ألَْقِضً َحاَجـَة الُمَتلَـوِّ

 

ه القصٌدة العنترٌة العصماء هو محاولة الشاعر ذنلحظه فً ها ناول ما

و العبر للناس ٌتفكرون فٌها  ل الحكمٌرسلظهور بمظهر الحكٌم المحنك الذٌا

 مام اطبلل دٌار القبٌلة و الحبٌبة وهوأحٌث وجدناه ٌقؾ متطٌا ناقته  وٌتدبرون

وقوؾ حزٌن فٌه من البكاء الشًء الكثٌر ولعل هذا هو السبب الذي جعل لؽة 

البسٌط الخالً من االؼراق فً الخٌال  سلوبالشاعر تتمٌز بالهدوء و الرصانة و األ

الذي دعاه الً ترتٌب عناصر كبلمه ترتٌبا منطقٌا قلفٌه  األمر اللفظٌةالصناعة أو 

أن ؼٌر  ةهذه القصٌدة خالٌة من هذه الظاهر أبٌات جاءت البعض من  إذا التؤخٌر

بشاعر لم ٌرد  وكؤنً، العكسأو  التؤخٌرماحقه  ٌقدموجدناه احٌانا أننا ٌمنع ذلك ال

االؼراق فً هذه االلٌة من الٌات االتساق النفً امتثاال لطبٌعة الموضوع  و احتراما 

                                                           
1

 .883)د ت( ص  –الزوزنً ، شرح المعلقات العشر ، دار الفكر ، بٌروت ) د ط ( 
2

 883المصدر نفسه ص 



 الفصل األول : الوستىي التركيبي

35 
 

فً  الوقت نفسه ن لخصوصٌة الموقؾ المحزن و الحزٌ
(1)

ه ذفً هو الشاعر 

االطبلل  ىالشعراء ٌفتتح قصٌدته بالوقوؾ علالمقدمة الحزٌنة وجدناه كعادة 

"ام انك عرفت دٌار محبوبة بعد إلٌه هل ترك لنا الشعراء مجال اال سبقونا ل "ءفٌتسا

أن طلب منها أن ة بعد ٌحاتحٌة الصبالشك وهم لبعد العهد بٌها  وٌخاطب دار عبلة ب

ناقته بعض الوقت ووقفها فً  هم كما ٌخبرنا بانه حبسعن احوال تكلمه عن اهلها و

ته لفراقها تلك الدٌار مشبها ناقته بقصر عظٌم فً ضخامته لٌبل شوقه وٌقض حاج

ؽة ما لٌنتقً من ال هارأٌنا المقطع الطللً فقد ذوالن الشاعر كان حزٌنا جدا فً ه

.فوجدنا  سلوبٌناسبه الموقؾ معا شًء من الهدوء فً التعبٌر و الرصانة فً األ

 توذلك فً العبارة "ولقد حبس "هاب"ت الثالث ٌقدم الجار و المجرور الشاعر فً البٌ

"  وكذلك فعل فً الشطر  هاب تًناق تولقد حبس"  األصل إذ "تًفٌها طوٌبل ناق

" و ذلك فً العبارة  فعسالو المجرور "  البٌت حٌث وجدناه ٌقدم الجار ذاهالثانً فٌ

تقدٌم حسن  هو" و  فعسرواكد جثم ال اشكوأ" األصل إذ "  رواكد جثمفع سلاشكوا أ" 

انسجاما أكثر  مسحة موسٌقٌة جعلت البٌت ٌبدووالعبارتٌن جماال ومتانة  على ىاضف

.ي الجرجانًأحسب ر ىوجاذبٌة و سحرا عل
(2)

 

ا المقطع فقد وجدناه ٌقدم الجملة الفعلٌة " ذما فً البٌت الرابع من هأو  

وعمً صباحا دار عبلة لك فً العبارة " ذ" وصباحا" معا المفعول الظرؾ " عمً

أن لمقام ا" والواضح فً هذا ٌادار عبلة عمً واسلمً صباحا"  األصل إذ " واسلمً

تقدٌم أن ٌمنا والحق تهذا التقدٌم كان للعناٌة حٌث عجل بذكر الصباح استبشارا به و

صنٌع الشاعر بل كان عادة ؼالبا ماتمٌل  " فً مثل هذه العبارات لم ٌكن منصباحا"

من دالالت حسنة استبشارٌة  العرب فً كبلمها الٌومً لما تحمله هذه اللفظةإلٌها 

.مشرقة
(3)

 

من هذه المقدمة الطللٌة وجدناه ٌقدم الجار  األخٌر  أي وفً البٌت الخامس 

فوقفت ناقتً "  األصل إذا" فوقفت فٌها ناقتًوالمجرور "فٌها" وذلك فً العبارة " 

ٌؽلب علٌه التكلؾ امتثاال للضرورة  إذ هذا التقدٌم لم كن له أثر كبٌر أن "وجلً فٌها

فارق  الأن هذه القصٌدة ومن ثم ٌمكن القول  العروضٌة التً التزم بها الشاعر فً

ٌمكننا االستؽناء عنه تماما من ؼٌر أنه  إذ ، مإخراأو وجود هذا العنصر مقدما  بٌن

العبارة ومهما ٌكن من امرء فان البٌت حسن السبك جمٌل المعنى قوي  تتؤثرأن 

 :حٌث ٌقول التماسك 
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اِبِرٌَن َفؤَْصَبَحتْ   َحلَّْت ِبؤَْرِض الزَّ
 

 ِطبلَُبِك اْبَنـَة َمْخَرمِ  علىَعِسَراً 

 َما َراَعنً إالَّ َحُمولَـُة أَْهلَِهـا
 

اِر َتَسؾُّ َحبَّ الِخْمِخمِ  ٌَ  َوْسَط الدِّ

 ِفٌَها اْثَنَتاِن َوأَْرَبُعـوَن َحلُوَبـةً 
 

ـِة الُؽَراِب األَْسَحمِ  ٌَ  ُسوَداً َكَخاِف

 َؼداَة فاَرَق أَْهلُها َنَظْرتُ 
 

ًْ ُمؽَرمِ َنَظَر  َن ٌْ  الُمِحّب بِطْرِؾ َع

َمـةٍ  ٌْ  َوَكؤَنَّ َفؤَْرَة َتاِجـٍر ِبَقِس
 

 ِمَن اْلَفـمِ إلٌه َسَبَقْت عَواِرَضَها 

 ِبُمْقلٍَة َمْكُحوَلةٍ إلٌه َنظَرْت 
 

مِ   َنَظَر الَملٌِل بَطْرِفِه الُمَتَقسِّ

ٌّةٍ   َسّحاً وَتسكاباً، فُكلَّ َعِش
 

َتَصّرمِ  ٌَ  ٌَجري علٌها الَماُء لَْم 
(1) 

من وصؾ  إنتقل الشاعر قد أن فنبلحظ  األبٌات من  ذه المجموعةما هأو

 األٌام حزٌن متذكرا تلك  أسلوبذكر الحبٌبة ودٌارها بلؽة باكٌة و إلى الطلل 

الذي جعله ٌبدو حزٌنا شدٌد الشجو صاحب  األمرالخوالً التً كانت بٌنه وبٌنها 

طبع على لؽة الشاعر بنبرة من الهدوء ومسحة من المتانة  طفة دفاقة هادبة ممااع

 االلفظٌة جعلت قصٌدته بدو قصٌدة متٌنة رصٌنة بعٌدة عن الصناعة اللفظٌة نوعا م

اختار له من  إذاالشاعر كان بارعا فً نصه هذا أن ذلك الٌمنعنا من القول أن ؼٌر 

وانسجاما وداللة وعمقا ونحن فً هذا المقام  إتساقا أكثر العناصر اللؽوٌة ماٌجعله 

 فٌها الشاعر بظاهرة تؽٌٌر الرتبة ما إستعان عاكفون على رصد المواضع التً 

 إلى  فباإلضافةسحة من الجمال والحسن ذلك بشكل ٌضفً على نصه م األمرمكنه أ

 التؤخٌرتقدٌم ماحقه  إلى وجدنا فً هذا المقطع الؽزلً ٌلجؤ أحٌانا  آنفا ماذكرنا 

"  عنًامار" فً العبارة " ىالجار والمجرور "عل والعكس أٌضا ومن ذلك تقدٌمه

" وهو هلهاأماراعنً اال حمولة الٌاء المتصلة بنون الوقاٌة وذلك فً العبارة "  أي 

ذلك لم ٌمنع من القول أن تقدٌم اضطراري باعتبار المفعول جاء ضمٌر متصبل ؼٌر 

ٌصور لنا حالته أن هذا الضٌع أضفى علٌه جماال استطاع الشاعر من خبلله أن 

النفسٌة التعٌسة التً عمرته وهو ٌتصور الذوق وهً ترحل عن الدٌار نحو سفر 

درجاته وكٌؾ ال؟  أعلى  إلى رتقى به الحزن الرجوع له والشاعر فً هذا الموقؾ ا

.قلبه وأعزهم إلى ٌفقد أحب الناس  وهو
(2)

 

وٌواصل الشاعر فً وصؾ تلك النوق التً تحمل الحبٌبة ومتاعها فً رحلة 

فً هو " وفٌها اثنتان وأربعون حلوبة سودا"بعٌدة محددا عددا ولونا وذلك فً قوله : 

هذه العبارة الحزٌنة ٌصور الموقؾ أدق لتصوٌر حٌث وجدناه ٌقدم الجار والمجرور 
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جاد أحلوبة فٌها" وهو تقدٌم ذكً حسن  ربعونأ" اثنتان و األصلا إذ" فٌها " 

الشاعر فٌه لفظا ومعنى خاصة حٌنما ألحق بالنوق الصفتٌن " حلوبة سودا" بعد ذكر 

منسجمة متسقة وأكثر اٌقاعٌة وانسجام  اة تبدوعددها مباشرة وهو ترتٌب جعل العبار

الهاء فً لفظة "حلوبة " زابدة مهما حاول الشراح أن لوزن والقافٌة والمإكد هنا اب

تصبح من ضرب لعوب  إذ تإنث  كانت على وزن فعول ال إذاالصفة ألن تخرٌجها 

. وطروب كما ٌقول الصرفٌون
(1)

 

سبقت العبارة "  " وذلك فًإلٌه كما وجدناه ٌقدم الجار والمجرور " 

" والواضح إلٌه سبقت عوارضها من الفم "  األصل اإذ" من الفم  إلٌه عوارضها 

أننا الضرورة العروضٌة حٌث  أي هذا التقدٌم كان امتثاال للقافٌة أن فً هذا المقام 

لهذه العبارة لم نبلحظ فارقا كبٌرا بٌن القول " سبقت عوارضها  المتؤنٌةوبالقراءة 

 أي  التؤخٌرعنترة فضل أن " ؼٌر إلٌه " سبقت عوارضها من الفم أو من الفم"  إلٌه 

ست به قافٌة أسٌم الذي ملفظة " الفم" حرصا منه على استثمار روي ال تؤخٌر

 .القصٌدة

ار وماقٌل عن العبارة السابقة ٌقال على العبارة البلحقة حٌث وجدناه ٌقدم الج

" نظرت  األصلا ذإ" بمقولة مكحولةإلٌه ظرت ن" فً قوله " إلٌه والمجرور " 

ٌمكننا القول فً هذه العبارة بالذات وهو موقؾ الؽزل أنه " ؼٌر إلٌه بمقولة مكحولة 

"التاء" العابد على عبلة "والهاء" العابد علٌه وذلك فً أن وموقؾ وصؾ المحبوبة 

عاطفٌا  متنفسا" وبتقرٌبه للضمٌرٌن ٌوجد الشاعر لنفسه إلٌه اللفظٌن " نظرت 

.ٌسري به عن نفسه الحزٌنة
(2)

 

سٌة تصوٌر الحالة النف علىهذه الصورة تترجم بالفعل قدرة هذا الضٌع 

فً  أهمٌة  والتؤخٌر" للتقدٌم :أن  على التؤكٌدكننا للشاعر وبمثل هذه المواقؾ ٌم

نفسٌة ونكتا ولطابؾ  أبعاد الشاعر فهو ٌتضمن  أي النفسٌة للمتكلم  األثار  إظهار 

 .ببلؼٌة "

فً قوله "جاءت علٌه  علىوكما وجدنا عنترة ٌقدم "الجار و المجرور" كذلك 

" جاءت كل بكر حرة علٌه" وهو تقدم جمٌل كان بسبب األصل إذاكل بكرة حرة" 

االرتباط الشدٌد بٌن الفعل " جاءت "وشبه الجمٌلة " علٌه' وهو تقدٌم لكاد ٌكون 

علٌه وضوحا فً الداللة وزادها دقة فً المعنى وهو تقدٌم سمح  أضفىاضطرارٌا 

ٌضؾ الموقؾ وصفا حقٌقٌا حسن البٌت وؼمره بعنصر اتساقً جمٌل لم أن للشاعر 
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عنترة فصل بٌن الفعل "جاءت" وشبه الجملة أن هذا النحو لو  علىٌكن لٌتوفر 

. "علٌه "
(1)

 

 : ٌضا واصفا للناقةأوقال 

ـةٌ َهْل ُتْبلَِؽنًِّ  ٌَّ  َداَرَهـا َشَدِن
 

مِ  َراِب ُمَصـرَّ  لُِعَنْت ِبَمْحُروِم الشَّ

اَرةٌ  ـَرى َمـوَّ اَرةٌ ِؼبَّ السُّ  َخطَّ
 

َثـمِ  ٌْ  َتِطُس اإلَِكاَم ِبَذاِت ُخـؾٍّ ِم

ـةً  ٌَّ َما أَِقَص اإلَِكاَم َعِش  َوَكؤَنَّ
 

مِ  ـِن ُمَصلّـَ ٌْ َن الَمْنِسَم ٌْ  ِبَقِرٌِب َب

َعاِم َكَما أََوتْ َتؤِْوي لَـُه   قُلُُص النَّ
 

ـٌة ألَْعَجَم ِطْمِطـمِ  ٌَ َماِن ٌَ  ِحَزٌق 

َفاِر ُمَقْرَمَداً   أَْبَقى لََها ُطوُل السِّ
 

ـمِ  ٌِّ  َسَنـَداً َوِمْثَل َدَعاِبـِم الُمَتَخ

 

وبعد وصؾ الطلل و فراق الحبٌبة وجدنا عنترة فً هذا المقطع من القصٌدة 

سهل و الفاظ سلسة  أسلوبالتفنً بناقته وبذكر محاسنها بلؽة بسٌطة و  ىلإٌنتقل 

تناسب من فٌه بشكل  متراتب كٌؾ ال ؟ وهو الشاعر المحنك صاحب التجربة 

م نشط من ؼٌرها ثأو ىقوأكون " جر من البن لبعد عهد اللقاح و ٌتالطوٌلة فناقته 

ر بخفها ما تحته من قش اللٌل متبخترة تكس أثناء هً رافعة ذنبها مرحا فً سٌرها 

ام فً سٌرها كإلأثناء  تكسٌرها فً اهً  وكؤنمالة تكسٌر أنه لصبلبته ؤو ؼٌره فك

جرٌا و  أشدذن له فهو فً هذه الحالة أاصلم ال وهو سمه نبٌن ملٌبل ظلٌم قرب ما

االبل الٌمانٌة الً الراعً  تؤويصؽار النعام كما إلٌه  تؤويعدوا و هذا الظلٌم أكثر 

 .ذي ال ٌفصح و الظلٌم صؽٌر النعاماالعجمً ال

ض عمستوي ب ىو عل األبٌات شاعر قد عمد فً هذه الأن وقد الحظنا سالفا 

اتساقه  علىتؽٌر رتبة عناصرها تؽٌرا اسهم فً انسجام النص و ساعد  إلى جملها 

دٌم وابٌات التقأكثر أؼراض  األخٌر الذي جعل اال ٌعد هذا  األمربشكل حسن . 

اؼلب ما قدمه الشاعر من أن  أٌضاسنة الحبك والحظنا حتبدوا رابعة السبك و 

 اإلهتمامعناصر كان اشباه الجمل وقد كان تقدٌما فً الؽالب تحت ؼرض العناٌة و 

قرر.أن كما سبق أشملها و  التؤخٌرالتقدٌم و أكثر أؼراض  األخٌر ٌعد هذا  إذ 
(2)

 

ومن ذلك النماذج نجد الشاعر قدم المفعول الضمٌر " الٌاء" المتصلة بنون 

المفعول أن الوقاٌة وذلك فً العبارة " هل تبلؽً " و هو تقدٌم اضطراري باعتبار 

ٌقدم المفعول الثانً  أٌضاضمٌر اتصل بالفعل مباشرة وهو فً ذات العبارة وجدناه 

 ىلإا " الشدنٌة "هً النوق المنسوبة دارهتبلؽنً شدنٌة أن "  األصل" دارها " و 
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موضع معروؾ بالنوق الجدٌدة و قد شرحها التبرٌزي بقوله " ناقة نسبت أو مكان 

. اإلهتمامهذا التقدٌم كان للعناٌة و أن حً بالٌمن " واضح أو  إلى أرض 
(1)

 

وجدنا قدم المفعول فٌه الظرؾ "بٌن " و ذلك فً العبارة " بتقرٌب بٌن  و

الناقة أن  المعنى " بتقرٌب مصلم بٌن المسمٌن " و  األصل إذاالمسمٌن مصلم " 

وواضح  األشٌاء الخاصة التً تكسر  كاأللةكام فً سٌرها إلحٌن تسٌر كانت تحطم ا

تقدٌم الظرؾ بشكل اضطراري امتثاال منه  إلى الشاعر فً هذا المقام عمد أن 

لضرورة العروضٌة تلك التً جعلته ٌإخر لفظه "مصلم" خضوعا للقافٌة علما 

تقدٌم الضرؾ ٌكون لؽرض " االختصاص "فتقدم أن  علىالببلؼٌن ٌجمعون 

. إتساقا  أفضل تماسكا و أكثر الظرؾ هنا لم ٌخل بداللة العبارة بل جعلها تبدوا 
(2)

 

المصلم " –القوٌة " المنسم  األلفاظ تقوٌة هذه الجملة ببؽض  إلى  لجؤ و قد 

 أحسن وهما لفضتان جدٌدتان اتساقها من بٌبته الجاهلٌة  فوظفها بهذا الموضع 

لٌس له  ألنه من اصله فالظلٌم مصلم  شًء"الصلم قطع كل  : توظٌؾ و االصلم من

فً العبارة الموالٌة و جدنا ما أ اذن ظاهرة ومنسماه ظفراه المقدمان فً حقه " و

 إذا" تإوي له قلص النعام " : الشاعر ٌقدم الجار و المجرور " له " حٌث قال

امتثاال من  اضطرارٌاتقدٌم ٌكاد ٌكون  " تإوي قلص النعام له " وهو األصل

حاال تقدٌم شبه الجملة " له"  المعنى ال فرق فً  إذ الشاعر عروضٌا لبحره قصٌدته 

ما قٌبل عن العبارة السابقة ٌقال عن العبارة االتٌة حٌث وجدنا الشاعر و  تؤخٌرهأو 

ابقً طول  "إذا األصل قدم الجار و المجرور " لها " فً قوله "لها طول السفار" 

السفار لها "
(3)

وهً عبارة كسابقتها جاءت فً معرض وصؾ الشاعر لناقته و  

التكل وال  ناقته كثٌرة السفر فهًأن المقام بذات ٌإكد  هذا امتداحه اٌها فالشاعر فً 

الخٌمة وهو وصفر طرٌؾ ٌلم  كدعابمصارت لدٌها اقدام شدٌدة  أنها درجة إلى تمل 

ذلك الحكم الذي اطلقناه سابقا ال ٌمنعنا من قول أن صحراوٌة ؼٌر  جاهلٌةعن بٌبة 

لجملة شبه اأن علمنا  إذاذٌنك التقدمٌن كان فٌهما شًء من العناٌة  واهتمام خاصة 

احتفا بٌها  اطالمناقة الشاعر التً ال على عابدة" الهاء " فٌها كانت أن الثانٌة لها 

ذكرها بما تمثله الناقة بالنسبة له باعتبارها ال  علىالذي جعله دابمة المبادرة  األمر

مجرد حٌوان و لكنها المإنس فً الوحشٌة و الرفٌق فً الصفر . و الشاعر بهذا 

" : ال شكا إذ التقدٌم ٌخلق لنفسه جوا مناسبا ٌسمح له بتعبٌر عن مكنوناته النفسٌة 
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رؾ فً البٌت لؽرض الشاعر و بتقدٌم الظ األقرب هوفً انا هذا االثر النفسً 

لتحقٌق المراد ......." .
(1)

 

 وٌستمر الشاعر مفتخرا بنفسه :

ِنـً علىأَْثِنً   ِبَما َعلِْمِت َفإِنَّ
 

 َسْمٌح ُمَخالََقِتً إَِذا لَْم أُْظلَـمِ 

داَي لَـُه ِبَعاِجِل َطْعَنـةٍ  ٌَ  َسَبَقْت 
 

 َوَرَشاِش َناِفـَذٍة َكلَْوِن الَعْنـَدمِ 

 ُصْحَبتً َتْسؤلٌنً واسؤلً فً
 

مً ُُ ِك َتَعفُّفً وتكَّ ٌْ َد ٌَ ْمؤْل  ٌَ 

َعاِن َوَتـاَرةً  ُد لِلطِّ ٌَُجـرَّ ًِّ َعَرْمِرمِ  إلى  ٌؤوي   َطْوَراً   َحِصِد الِقِس
(2) 

الفخر تاركا الطلل  إلى الشاعر فً هذا الجزء من القصٌدة  إنتقل وحٌن 

ال اللؽة القوٌة وااللفاظ المشحونة ماستع إلى أكثر والؽزل والناقة جانبا وجدناه ٌمٌل 

استجابة لعاطفة ممتلبة بكل عناصر الحماسة حٌث ظهر لنا الشاعر بطبل مؽوار 

ومحاربا وشجاعا ٌقهر الخصم وأما فٌما ٌخص موضوع الترتٌب اللؽوي الذي حن 

وفً  التؤخٌربصدد دراسته وجدناه ٌقدم كعادته بعض العناصر اللؽوٌة التً حقها 

ك ٌإخر أحٌانا ماحقة التقدٌم حسب متطلبات كل موقؾ وهو فً كل ذلك المقابل ذل

درجات االتساق اللؽوي  أعلى  إلى ٌتحرى الدقة وحسن التعبٌر للوصول بنصه 

بما  على" وذلك فً العبارة " اثنً  علىوذلك من خبلل تقدٌمه للجار والمجرور " 

ن كان استجابة من " اثنً بما علمت علٌا" وهو تقدٌم حس األصل إذ علمت " 

" بالجملة الفعلٌة "أثنً " علىالربط "  أرادالشاعر للضرورة العروضٌة علما بانه 

تثنً علٌه بؤن افتتح موضوع الفخر بنفسه مخاطبا محبوبته أنه مباشرة باعتبار 

 أسلوبو والمراد من ذلك لفت انتباهها لشجاعته وبطولته وحسن مناقبته وأخبلقه وه

جمٌل وراق
.(3)

 

الجار والمجرور " له" وذلك فً العبارة  أٌضاقدم آخر كما نجده فً موضع 

" سبقت ٌداي بعاجل طعنة له " وواضح  األصل إذ " سبقت ٌداي له بعاجل طعنة" 

هذا التقدٌم لؽرض المبالؽة فً التفاخر وقذؾ الرعب فً قلوب  إلى الشاعر عمد أن 

تسمٌته بتعجٌل المساءة حٌث " صطلح الببلؼٌون على ا سابر الخصوم وهذا ما

أو ما التعجٌل المسرة أو ...نذكره... أهم وفل القزوٌنً" فً ذلك " وأما تقدٌمه

.ة "ءالمسا
(4)
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مبالؽة محمودة فً مثل هذه المواقؾ وقد اتاح هذا الضٌع للشاعر فرضة  وهً

رضا عنه أكثر الستعراض شجاعته أمام محبوبته على ذلك ٌشفع عندها وٌجعلها 

وربما تزداد بذلك قربا منه فٌكون الشاعر بهذا قد حقق عرضا نفسٌا من خبلل هذا 

 .لقاء هذه المحبوبة إلى المتعطشة التقدٌم الحسن ٌشبع عاطفته

تقدٌم المفعول " ٌدي "  إلى ما فً العبارة الموالٌة فالشاعر عمد أو

 ٌدٌك تعففً المقرونبضمٌر " الكاؾ " العابد على الحبٌبة وذلك فً قوله " ٌمبل

تعففً وتكرمً ٌدٌك " وهو تقدٌم عناٌة واهتمام كما هو  ٌملا" األصل إذ وتكرمً" 

على ذكرها  ٌدأبالٌخفى اهتمام الشاعر بمحبوبته فهو دابما  إذ واضح من السٌاق 

والتعجٌل بذكر كل شًء فٌها هذاٌستعجل ذكر ٌدٌها وٌإخر تعففه وتكرمه انسجاما 

مع البحر والقافٌة ومما زاد هذه العبارة جماال وحسنا هو ذكر الشاعر لتعففه والعفة 

درجة  إلى شًء رابع ومحمود فً كل المواقؾ وهوعلى هذا النحو ٌرتقً بفخره 

.جدها فً الشعر الجاهلًمقة قلما تخلقٌة نبٌلة سا
(1)

 

شهد به له الكثٌر من المإرخٌن والنقاد  أمر نبل اخبلق "عنترة " أن والحق 

 إلى تنتهً به الرقة أن العبسً ففٌه معنى الرجولة العربٌة الكاملة فهو رقٌق دون 

أن ؾ وهو صاحب شراب دون نالع إلى تنتهً به الشدة أن د دون الضعؾ وهو شدٌ

ٌنتهً أن السكر ماٌفسد الخلق والمروءة وهو صاحب صحو دون  إلى تنتهً به أن 

 إذاالتقصٌر عما ٌنبؽً للرجل الكرٌم من العطاء والندى وهو مقدام إلى به الصحو 

ٌشرؾ به خبلقه ماأٌصؾ قسمت الؽنابم وهو ٌحاول أن إذاكانت الحرب وهو عفٌؾ 

. "العربً الكرٌم
(2)

 

نبل اخبلقه كان "عنترة " صادق العاطفة وصاحب تجربة  إلى  وباإلضافة

ه خاصة فٌما ٌتعلق أسلوبشعرٌة ناضجة ٌتضح ذلك  من خبلل رقً نصه وجودة 

 بصدد دراستها هاهنا.هرة التً نحنبهذه الظا

المناسبة  األسالٌب وعلى هذا النسق ٌواصل الشاعر االفتخار بنفسه مستعمبل كل 

"ال ازال على رحالتً سابحا" حٌث قدم الجار والمجرور  : لذلك فهاهو ذا ٌقول

الشاعر فً هذا أن ال ازال سابحا على رحالتً وواضح  األصل إذا"على رحالتً" 

منه للضرورة العروضٌة والمعنى  امتثاالالمقام قدم شبه الجملةابراز المعانً الفخر 

وؾ الو هوادة دابم الركوب على الفرش وحمل السبلح وخوض المعارك دون خأنه 

قدم المفعول الظرؾ"طورا" فً  أٌضامهما كانت قوتهم كما وجدنا  لؤلعداءقاهرا"

ع كان فً عان طورا" وذات الضٌ"للط األصل إذاالعبارة "طورا ٌجدد للطعان" 
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العبارة الموالٌة
(1)

حصد  إلى  ٌؤوي "تارة" فً العبارة "وتارة  أٌضاحٌث قدم  

حصد القسً تارة" وهما عبارتان جاء فٌهما التقدٌم  إلى  وٌؤوي"األصل إذاالقسً" 

امتثاال من الشاعر للضرورة العروضٌة سٌرا على عادة العرب فً كبلمها فً مثل 

حٌث فتح امام الشاعر افقا رحٌبا ومجاال واسع النطبلق  أسلوبهذه المواقؾ وهو 

خٌاله فً عوالم الفخر بالنفس وتصوٌر شجاعته  وبطوالته وهذا ما ٌجعلنا نقول 

اسس  ,مما هً مقامٌة أكثر هذا التقدٌم له اسس نفسٌة ودواعً ذاتٌة أن مإكدٌن 

أن علمنا  إذاصة تتعلق بشخصٌة 'عنترة' ورؼبته الملحة فً اثبات وجوده وكٌانه خا

المخاطب فً هذا المقام هو حبٌبته "عبلة" التً طالما شعره السترضابها  وطلب 

 : ودها  والقرب منها بكل الوسابل المتاحة .وقال مفتخرا

ِنـً ٌُْخِبْرِك َمْن َشِهَد الَوِقٌَعَة أَنَّ  
 

 أَْؼَشى الَوَؼى َوأَِعؾُّ ِعْنَد الَمْؽَنمِ 

فارى مؽانم لو اشاء حوٌتها    
 

 فٌصدنً عنها الحٌا وتكرمنً 

 َجاَدْت لَـُه َكفًِّ ِبَعاِجِل َطْعَنـة
 

مِ   ِبُمَثقٍَّؾ َصْدِق الُكُعوِب ُمَقـوَّ

اَبـهُ  ٌَ ْمِح األََصمِّ ِث  َفَشَكْكُت ِبالرُّ
 

مِ  َس الَكِرٌُم َعلَى الَقَنا ِبُمَحـرَّ ٌْ  لَ
(2) 

وٌواصل الشاعر االفتخار بنفسه مخاطبا "عبلة " الحبٌبة ساببل اٌاها مرة ومجٌبا 

وهو فً كل ذلك ٌستعرض شجاعته وٌصؾ بطوالته فٌها وهو  أخرى عنها تارة 

ذا ٌقدم الحرب وهو به أي نً اؼشى الوؼى " "ٌخبرك من شهد الوقٌعة ان: ٌقول

المفعول المتمثل فً الضمٌر "الكاؾ" العابد علٌها وهو تقدٌم اضطراري مادام 

ذلك ٌمكن ادراجه فً تقدٌم العناٌة للتحبب كما قال أن المفعول ضمٌرا بالرؼم من 

 أمر المحب دابم االستعجال لذكر حبٌبته ومهما ٌكن من أن " باعتبار : "السكاكً "

جٌد والمعنى واضح والوصؾ دقٌق .." سلوبفان العبارة حسنة واأل
(3)

 

وكذلك نجد الشاعر قدم الجار والمجرور "عنها" وذلك فً العبارة )وٌصدنً عنها 

ٌصدنً الحٌاء عنها رؼم ذلك فان الجملة هاهنا ال تخلو من مسحة أو الحٌاء ( 

ٌة ونفسٌة بما حققه هذا التقدٌم للشاعر للقدرة على تصوٌر اعتزازه أسلوبجمالٌة و

ؼنابم الحرب مهما كانت هذه  بؤخذتمثل فً رفضه القطعً  والذيوافتخاره بنفسه 

 الؽنابم .

كما وجدناها ٌقدم الجار والمجرور "بالرمح " مع صفته " االصم " وذلك فً العبارة 

" فشككت ثٌابه بالرمح االصم " وكذلك  صلاأل إذا" فشككت بالرمح االصم ثٌابه " 
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 إذ صنع فً العبارة الموالٌة من البٌت نفسه حٌث قدم الجار والمجرور " على القنا " 

التقدٌم جاء للعناٌة أن قال " لٌس الكرٌم بمحرم على القنا " والمبلحظ فً الموقفٌن 

والمبالؽة فً الوصؾ .
(1)

 

بشكل دقٌق مستفٌدا من كل  لؤلعداءفالشاعر ٌلح دابما على تصوٌر مواقؾ قهره 

"الرمح والقنا " وؼٌر ذلك من العناصر التً  Sالعناصر البسٌطة الموجودة للحرب 

تسمح له بخلق نص حماسً رابع متسق ومنسجم وال نؽادر هذا الموقؾ بالذات حتى 

شبه الجملة فً  أي تقدٌم الجار والمجرور  إلى  , الشاعر كان اصٌلأن  إلى نشٌر 

منها هذه المعلقة وقد جاء ذلك تساٌرا مع سلٌقة العرب  أحصٌنا  إذااؼلب االحوال . 

 األمرخصلة  ٌؤتًالجار والمجرور ؼالبا ما  أي شبه الجملة أن فً كبلمها حٌث 

عله اقدر سهولة تؽٌٌررتبته فً الكبلم و تموقعه فً الجملة ذلك ٌج إلى الذي ٌإدي 

تحقٌق  إلى على تحقٌق كل االؼراض الببلؼٌة المنوطة به وهذا ما ٌإدي بدوره 

)اتساق النص وتماسكه بشكل الفت 
2
). 

 : حٌث ٌقول عنترة مفتخرا

ا ًَ َاِس َكأَََّ ِّ َيـذَّ انَُّٓ ِْٓذ٘ تِـ  َػ
 

َسأُُسـُّ تِانِؼْظهِـىِ  َٔ  ٌُ  ُخِضَة انثََُا

ٍَ  قَانَدْ  ُْٚد ِي ج  : َسأَ األََػاِد٘ ِغشَّ ٍْ ُْٕ ُيْشذَى   ًَ ِكَُـحٌ نِ ًْ اجُ ُي انشَّ َٔ  

َيِح انْ  ْٕ انرٙ ال ذَْشرَِكٙ بشْ ذَ فٙ َد  ػُٓأنكُٙ ذضاٚق يقذيٙ  

َٙ األَِسَُّحَ نَْى أَِخـىْ  إر  ٌَ تِ َٚرَّقُٕ نَكُِّٙ ذََضاَٚـَق ُيْقَذيٙ   َٔ َُْٓا   َػ

َتْمَمُع ذاَت َحدٍّ َلْهَذمِ َسْحَماَء   رّكبُت فيه َصْعَدًة ِهْنِديَّةً   
(3) 

وٌشٌر عنترة واصفا لنا فخره بشجاعته حٌث وجدناه فً العبارة االولى من هذه 

"عهدي به مد النهار " واالصل : قال إذ ٌقدم الجار والمجرور " به "  األبٌات 

جٌد فً اعتناء الشاعر  أسلوب"عهدي مد النهار به "وهو لون تصوٌري حسن و

الجار  أٌضابموضوعه الوصفً . والى جانب ذلك نجده فً البٌت الموالً ٌقدم 

ؼزة من االعادي "  رأٌت"  األصل إذا األصل إذا والمجرور"من االعادي" "ؼزة"

"لفظة " "االعداء  أي وهو تقدٌم اضطراري ٌجسد اعتناء الشاعر باللفظة بحد ذاتها 

من السرٌع للفرصة  الت الختبل"ؼزة " بما تشمل علٌه من دال" وقد حد منه لفظة 
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وهً صورة طرٌفة حسنة تخبر بصدق عن مكانة الفرس فً نفس الشاعر ومما زاد 

هذه العبارة بالذات زخما داللٌا هو اختٌار الشاعر للفعل " شكا " باعتباره لفظة 

بصدق ذلك الموقؾ الرابع دقٌقة جدا بما تتضمنه من معان نفسٌة سامٌة جسدت 

وهً عبلة وهو تركٌب إلٌه الناس  ألقربةفٌه الفرس باكٌا ساكٌا حاله حال الذي بدا

 .لؽوي اشعاري قلما نجده فً الشعر الجاهلً ٌنص عن تجربة شعرٌة ناضجة جدا

ن المعركة حٌث قدم المفعول " مٌدا إلى اما فً العبارة الموالٌة فالشاعر ٌنتقل بنا 

"ولقد شعى نفسً وابرا سقمها قٌل الفوارس " وهو تقدٌم جاء بسبب : قال إذ "  نفس

عناٌة الشاعر بالمفعول " النفس " الدال على الذات وهو تقدٌم جسد ضربا من 

العبارة " قٌل الفوارس " ٌفتح  تؤخٌرفان  أخرى االعتزاز هذا من جهة اما من جهة 

امام عنترة مجاال رحٌبا ٌطلق فٌه العنان لخٌاله فٌسمح له بالتفاخر بنفسه وتصوٌرها 

دخل  إذاأنه درجة  إلى تصوٌرا جمٌبل .وهو الفارس البطل الذي تهابه االعداء 

مٌدان المعركة تصابح الجمٌع مرددٌن اسمه قابلٌن "وٌك عنتر اقدم "داللة على 

هم منه لشدته وهو قوي البطش.خوف
(1)

 

ه المعلقة نجد الشاعر قد قدم من هذ والتؤخٌرالمواقؾ التً وقع فٌها التقدٌم آخر وفً 

اموت ولم تدر دابرة بؤن جار والمجرور " للحرب " وذلك فً العبارة ولقد خشٌت ال

"ولم تدر دابرة للحرب " وهو تقدٌم عروضً حٌث ال : األصل إذاللحرب دابرة " 

ٌصور لنا أن هذا البٌت ككل استطاع أن نبلحظ فارقا بٌن العبارتٌن فً المعنى .ؼٌر 

بتاره من اعدابه   ٌؤخذأن ٌموت قبل أن مدى شجاعته ومحبته للحرب وخوفه من 

جمٌل ومتسق جسد بصدق براعة عنترة فً  أسلوبوهً صورة حسنة جاءت فً 

وهو بذلك ٌبدو لنا    جانب براعته فً الحرب والمعارك إلى والمعانً  األلفاظ 

معلقته من لجاهلٌن وذلك لما ماامتازت به ولكل من قرا المعلقة من ابرز الشعراء ا

والمعانً والدالالت واالسالٌب بدقة وعناٌة ممااضفى على  لؤللفاظحسن اختٌار 

المعلقة تماسكا وانسجاما.
(2)

 

وجدناه ٌقدم المفعول آخر وفً موقؾ إلٌه تنقل أخبار "عبلة" أن وذلك كله فً سبٌل 

به "ؼمرات" حٌث قال: " التشتكً ؼماراتها االبطال "  واالصل " التشتكً 

االبطال ؼمارتها " وهو تقدٌم الؽرض منه المبالؽة فً وصؾ شدة المعارك التً 

س الٌشارك فٌها اال من كان  ٌخوضها شاعرنا الشجاع فً معارك حامٌة  الوطٌ

بطبل  شدٌد المراس كعنترة كما وجدناه ٌقدم عناٌة واعتداد بالنفس والمعنى : " 

جبن " ونجده ٌقدموننً للموت " وقوله :  لم أخصر لم أ أي وجعلوننً بٌنها وبٌنهم 
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لٌة ٌقدم الجار والمجرور " فٌه " حٌث قال : " دركبت فٌه اوأٌضا فً المواقؾ الم

ت صعدة هندٌة فٌه " وهو تقدٌم واضح فٌه امتثال كب" در األصل اإذصعدة هندٌة " 

الشاعر للضرورة العروضٌة حٌث ال نبلحظ فارقا فً المعنى بٌن العبارتٌن األولى 

ملحوظ فً كل  أمر والثانٌة وعلى كل فان الحاح الشاعر على وصؾ شجاعته بدقة 

لعب فٌها عنصر الترتٌب اللؽوي دور كبٌر واضحا كل  إلى هذه الجمل والعبارات 

ذلك مؤل النص تناؼما وانسجاما واتساقا وأخرجه للناس اخراجا جٌدا لفظا ومعنى
(1)

 

 مفاخرا : األخٌر وٌواصل عنترة فً هذا المقطع 

 َولََقْد َشَفى َنْفِسً َوأَْبَرأَ ُسْقَمَها
 

َك َعْنَتَر أَْقـِدمِ  ٌْ ُل الَفواِرِس َو ٌْ  ِق

ْدَمى َنْحُرهُ ٌَ  َحتى اّتَقْتنً الَخٌُل بابنً حْذلِمِ   ولَقد َتَرْكُت الُمْهَر 

ُت  ٌْ أَُموَت َولَْم َتُدرْ بؤن َولََقْد َخَش  لِْلَحْرِب َداِبَرةٌ َعلَى اْبَنً َضْمَضمِ   
(2) 

من المعلقة والتً بدأ فٌها عنترة واصفا لفرسه ذاكرا  األبٌاتاألخٌرةوفً هذه 

شجاعته فنبلحظ وهو ٌصؾ الفرس ٌقدم الجار والمجرور كعادته وذلك فً 

سبب أن " وواضح إلى " وشكا بعبرة  إذاألصلبعبرة " إلى العبارة " وشكا 

تقدٌم هنا رؼبة الشاعر فً تصوٌر تلك العبلقة الحمٌمة التً كانت تجمع بٌنه 

" بالفعل " شكا إلى لدٌه ، حٌث ألحق شبه الجملة "  ؤلفناهأسلوبفرسه وهو  وبٌن

الفرس ، فالفرس فً هذه الصورة ٌجعل من الشاعر محل  إلى " المنسوب 

شكواه ، وفً المقابل ذلك الشاعر الٌشكو اال للفرس وهً عبلقة وثٌقة بٌنهما 

جعله مع الفعل " شكا" درجة  إلى الذي جعل عنترة ٌعتنً بشبه الجملة  األمر

.ٌجوز الفصل بٌنهماكوحدة ال
(3)
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 :ظاهرة الحذف  - ب

 : تعرٌف الحذف 

أو العقلٌة أو هو اسقاط جزء من الكبلم والمحذوؾ ٌفهم بالقرٌنة اللفظٌة  

من خصابص اللؽة العربٌة االٌجاز  إذ السٌاق ، وقد عنً علماء الببلؼة بالحذؾ 

.واختصار الكبلم
(1)

 

 ودواعٌه :اضه رأغ 

 له مٌزتٌن ألن كبٌرة فً الببلؼة  أهمٌة للحذؾ 

 كمال المعنى مع المحذوؾ من جهة . : أولها 

له حكم بٌانٌة وأؼراض ببلؼٌة تفهم من هذا الحرؾ قال عبد القاهر  ثانٌها :

، سبٌه بالسحر ،  األمرهو باب دقٌق المسلك ، لطٌؾ المؤخذ عجٌب الجرجانً " 

،  لئلفادةفانك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ، والصمت عن االفادة ، أزٌد 

 " لم تبن إذالم تنطق ، ولتم ماتكون بٌانا  إذاوتدك أنطق ما تكون 

 الحذؾ:ومن المعانً الذي ٌدل علٌها 

لُِتْخِرَج  إلٌه َأنَزْلَناهُ ِكَتاٌب ﴿االٌجاز واختصار الفصول الكبلم : قال تعالى  -1

اسَ  ُلَماتِ ِمَن  النَّ ورِ  إلى  الظُّ  ﴾النُّ

ِعْنَد  اْلُمْجِرُموَن َناِكُسو ُرُءوِسهِمْ  إذ  َوَلْو َتَرى﴿االثارة والتشوٌق لقوله تعالى  -2

 ﴾َربِّهِمْ 

ٌَْدُعو﴿التعمٌم : لقوله تعالى :  -3  ُ ٌَْهِدي إلى  َوهللاَّ بلِم َو  إلى  ٌََشاءُ َمْن  َداِر السَّ

)﴾ُمْسَتِقٌمٍ ِصَراٍط 
2
) 

َعَك َربُّكَ ﴿رعاٌة الفاصلة : قال تعالى  -4  ﴾َوَما َقلَى َما َودَّ

تسٌر االنكار عند الضرورة : وٌكون ذلك التشبٌه عند خطر دابم وفً حالة  -5

 الحذؾ ومثال ذلك عن انسان " هتك األعراض وبعض االموال " 

ت واالرض التعظٌم : قال تعالى فرعون ومارب العالمٌن ، قال رب السموا -6

 وما بٌنهما "

ٌَْرجُِعونَ ﴿التخقٌر : قال تعالى  -7 ًٌ َفُهْم ال   ﴾ ُصمٌّ ُبْكمٌ ُعْم

ٌُِرٌدُ ﴿قال تعالى  وظهوره:تعٌن المحذوؾ  -8 اٌل لَِما   ﴾َفعَّ
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 عدم الفابدة من ذكره  -9

 المحافظة على الوزن الموسٌقً  -10

. العرب أسالٌب العرب كقولك  أسالٌب اتباع  -11
(1)

 

، فبلحتاز عن العبث إلٌه المسند  أي وٌقول القزوٌنً عن الحذؾ " أما حذفه 

أقوى الدلٌلٌن من العقل واللفظ كقولك :  إلى تخبٌل العدول أو بناء على الظاهر 

مقدار أو اختبار تنبه السامع عند القرٌنة أو قال لً : كٌؾ انت ؟ قلت : علٌل 

أو تؤتً االنكار لدى الحاجة ، و أعكسه أو اٌهام صونه هن لسانك أو تنبهه 

 .نحو ذلك "أو ادعاء التعٌن ، أو تعٌٌنه 

الحذؾ ٌطرأ على الجملة من تؽٌٌر وٌتمثل فً التخلً عن بعض  أسلوبو

ا المتكلم ، وقد اهتم علماء الببلؼة القدامى بهذإلٌها عناصرها لحاجة ٌرمً 

رجانً " هو باب دقٌق المسلك ، لطٌؾ المؤخذ جحٌثٌقول عبد القاهر ال سلوباأل

، شبٌه بالبحر فانك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر  ،  األمر، عجٌب 

لم تنطق وأتم ماتكون  إذاوتجدك انطق ماتكون  لئلفادةوالصمت عن االفادة أزٌد 

مقصود من طرؾ المرسل قصد استشارة  أمر  إذنلم تبن ...." فالحذؾ  إذا

الرسالة واعطابها داللتها وذلك  إنتاجالمتلقً واٌقاظ ذهنه مما ٌجعله ٌشارك فً 

من خبلل فهم السٌاق ومن تمت بمؤل المتلقً الفراؼات التً ٌحتوٌها النص 

الحذؾ فهناك حذؾ الحرؾ والفعل واالسم  إشكالل الرسالة ، وقد تعددت متفتك

ومواضع حصرها الببلؼٌون اال فً مواضعه ٌصعب حصرها  أؼراضوللحذؾ 

التمكن حصر أؼراضه أنه تنصل بمواقؾ فنٌة مركبة من خبلل الموقؾ كما  إذ 

 هطبتضأن ؼورا من  أعمقتعقٌد و  أشدوفالخطاب االدبً أوسع مساحة 

.الحدود
(2)

 

  شداد:الحذف فً معلق عنترة بن 

لها االهمٌة الكبٌرة فً رصد الحذؾ من موضوعات الببلؼة العربٌة التً 

الداللة وهو من الموضوعات التً تشارك تشارك بها الببلؼة والنحو والحذؾ 

طنة فً االلماح امواطنة فً موأكثر  لهو باب واسع ٌدخهو من نوع االٌجاز و

 .المعنى إلى 

  الحذف الواردة عند الشاعر فً معلقته : أنواع 
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الحذؾ المتنوعة فً شعره وقد قام الباحث بؤخذ  أنواع استعمل عنترة 

رة متكررة تستحق هالحذؾ التً كان ظهورها فً الدٌوان مشكبل ظا أسالٌب 

من النسخة  لؤلبٌاتمؤخوذاالدرس وكان اعتماد الباحث فً التخرٌج الشعري 

الحذؾ  أسلوبالمحققة للدٌوان ونظرة دقٌق على المعلقة تكتشؾ اعتماد الشاعر 

سات قادرة على رصد الداللة التً ٌحاول القابها أمام المتلقً الذي لٌكون مج

ٌتحاور مع ماؼاب منها لٌكون متلقٌا مشارك فً الوقت نفسه وأسالٌب الحذؾ 

المطروحة فً البحث قً تم اعتمادها على اساس كثرة الورود التً تشكل 

 ظاهرة تستحق الدرس وأسالٌب الحذؾ التً تم درسها عند الشاعر هً :
(1)

 

 حذف المبتدأ : -1

" من كبلم العرب حذؾ المبتدأ بكثرة وذلك فً جواب  إذ وهو كثٌر فً الكبلم  

 إذااالستفهام وبعد فاء الجواب وبعد الخبر صفة له فً المعنى "وٌجوز الحذؾ فٌه 

أو وجوبا فً مواضع معٌنة والٌتم الحذؾ وجوبا أو دل علٌه دلٌل وحذفه جوازا 

جوازا اال بقرٌنة دالة على الحذؾ واال امتنع الحذؾ فٌه " وٌلتفت الببلؼٌون لحذؾ 

ٌذكر باللسان أن من إلٌه أسباب عدة منها : صون المسند  إلى المبتدأ خٌر حونة 

أو الخبر الٌصلح له حقٌقة ألن  لئلنكارأو لتحقٌره بعدم ذكر اسمه أو لجبللة قدره 

 ادعاء .

د الشاعر رؼبة فً المبالؽة بالخبر الذي هو صفة تبٌن ماهٌة حذؾ المبتدأ عن وٌؤتً

.ٌرفع من اٌحاءاتها مبالؽة بهاأن الموصوؾ التً ٌحاول عنترة 
(2)

 

 قوه مصورا احتمال جواده للحرب : ومثال ذلك

 َما ِزْلُت أَْرِمٌُهْم ِبُثْؽَرِة َنْحـِرهِ 
 

مِ   َولََباِنـِه َحتَّى َتَسْرَبـَل ِبالـدَّ

 

عبارة " مازلت ارمٌهم " جاءت لتدل على المطاولة فً اجهاد فرس أن 

عنترة واقحامه فً صوالت القتال الدامً وتدخل لفظة " تسربل بالدم " لتكون خبرا 

لمبتدأ محذوؾ تقدٌره )نحره تسربل بالدم ( ولما كان ذكر المبتدأ ٌحجم مساحة الدم 

له ؼٌر محدد " تسربل بالدم " النحر" فان الشاعر دل عن ذكره وجعأو بال"الثؽر 

جسم الجواد كله قد تؽطى بالدم  أي وكؤن االٌحاء المقدم " جسمه تسربل بالدم " 
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وهو مازال ٌناضل وٌكافح وٌطٌع فارسه فً اقتحام االعداء لٌزاوج على النص 

 .لة التً توؼل فً وصؾ جواد الشاعرالدال
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الشًء المحذوؾ  إلى  ذلك الكساءها حالة من التعظٌمأو وٌحذؾ المبتدأ 

 وٌظهر ذلك فً وصفه لدار الحبٌبة التً حاول اكسابها بهالة من التعظٌم بقوله :

اَداَر َعْبلَـَة ِبالَجَواِء َتَكلَِّمً ٌَ 
 

ً َصَباَحاً َداَر َعْبلََة َواْسلَِمً  َوِعمِّ

ٍض َطْرفُـَها ٌْ  َداٌر آلِنَسٍة َؼِض
 

ـمِ َطْوَع الِعناِق لذٌـذِة   الُمَتَبسَّ
(1) 

حاول الؽاء  وكؤنمابحذؾ المبتدأ ) هذه ( والمقدر )هذه دار االنسة (  مقا إذ 

التعرٌؾ بها وكؤنها شًء مبهم ؼٌر خاضع للوصؾ النها عابدة للحبٌبة التً هً 

ؼٌر خاضعة للمقٌاس المتقدم . وٌاتً حذؾ المبتدأ عند الشاعر فً محاولة  األخرى 

 منه للتفخٌم والتهوٌل وٌكثر ذلك فً مواقؾ الحرب التً طؽت على شعره بقوله :

اَبـُه فً َسْرَحـةٍ  ٌَ  َبَطٍل َكؤَنَّ ِث
 

َس ِبَتْوأَمِ  ٌْ ْبِت ل  ٌُْحَذى ِنَعاَل السِّ

 

األبطال الذي تؽلب  أحد الشاعر فً موقؾ وصؾ للمعركة التً ٌواجهه بها 

التفخٌم فً صورة الفارس المواجهة للشاعر هو تفخٌم أن علٌهم الشاعر ومعلوم 

تمال كلشجاعته وصورته فالمواجهة لصاحب النص هو لٌس بتإم وذلك كناٌة عن ا

المبتدأ للمحذوؾ "  وٌؤتًفً التنشبة  أحد لم ٌشاركه  إذ نضجه وقوته من الصؽر 

هو " والمقدر ب هو بطل لٌجعل من صورة البطل صورة فٌها حالة تنكٌر تولج 

الشاعر الفارس المتلقً فً صورة التهوٌل فً جسامته وكل ذلك ٌصب فً مصلحة 

م من صفاته المتفردة وقد ٌكون وراء حذؾ المبتدأ عند عنترة ؼالذي اردا على الر

التعظٌم ومنه قوله فً وصؾ رحلة االحبة أو موضوع التقلٌل نفسٌة أكبر من  أبعاد 

 الراجلٌن :

 ِفٌَها اْثَنَتاِن َوأَْرَبُعـوَن َحلُوَبـةً 
 

ـِة الُؽَراِب األَْسَحمِ  ٌَ  ُسوَداً َكَخاِف

 

له  بإهمالهوكان الشاعر  (فالشاعر ٌحذؾ المبتدأ )لونها( والمقدر )لونها أسود

ٌركز على الصورة اللونٌة الداكنة " سودا " التً قد تحد من أن  أرادإنما المبتدأ 

مثلت الوداوٌة والقتامة التً احتوتها نفسه  أنها انسٌابٌتها اللفظٌة المحذوفة طالما 

بعد رحٌل األحبة بدلٌل االٌؽال فً عبارة )كخافٌة الؽراب االسحم ( التً تزٌد 

.دةبما اعتمل فً نفس الشاعر المجهالصورة قتامة تشً 
(2)
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 حذف الخبر :-2

وجوبا أو دل علٌه دلٌل جواز  إذ وهو وارد فً كبلم العرب وٌحذؾ الخبر 

السبع وجوبا فٌما التزم فً موضعه ؼٌره حو  إذاوٌحذؾ الخبر جوازا نحو خرجت ف

لوال على الهلك عمر" وحذفه من عادة العرب وله مواضع منها بعد الفجابٌة وفً 

 جواب االستفهام ومنه قوله :

َة َقْد َعبلَ  ا َسِمْعُت ِنَداَء ُمـرَّ  لَمَّ
 

ًْ َرِبٌَعَة فً الُؽَباِر األَْقَتمِ   َواْبَن

ْسَعـْوَن  ٌَ  َتْحَت لَِواِبِهمْ َوُمَحلٌِّم 
 

 َواْلَمْوُت َتْحَت ِلَواِء آِل ُمَحلِّمِ 
(1) 

أنه و ذلك فً وصؾ حاله الحرب وٌظهر الشاعر  وهنا حذؾ الخبر للتهوٌل 

لشدة اجابته  للداعً ثم " سمعت دعاء ة"السمعٌ ةقد اجاب النداء عن طرٌق الصور

 وتؤتًالموت(  -ٌسعون -) الؽبار  األلفاظ وتضخم عن طرٌق ة تضطرب  الصور

الموت "وكانه كابن جبار و ٌحذؾ الخبر فً للموت  ةاالستعارٌ ةالصور

تهوٌلٌه وكان الموتى  ةموجود تحت لواء( الٌوم فً الصورأو الموت واقفا "تحت

التام  وكان الموت تحتهم  ةبحاله تماس معهم وترٌد ؼزه تحت لواء معنى الخطور

حذؾ المفعول به رؼبته فً رسم اطار مإثر وقادر  ٌؤتًد ٌحضر لهم قبورهم وق

على  تؤثٌرمقابل اهمال ما كان من  ةالفاعلٌ تؤثٌر إلى على الجسد واثاره النظر 

تاثٌر اكبر وعام مطلق للفاعل ٌتؽذى  إلعطاءالمفعول به اعجابا بصورته الفاعل 

 الفاعل فً ذات الفاعل وحذؾ المفعول به ةتبات عمال العناٌآخر المفعول به بمعنى 
(2)

 اثبات المعنى فً نفسً شًء على االطبلق ومثال ذلك قوله  

ًْ َشـاِدنٍ  َن ٌْ َما َنَظَرْت ِبَع  َوَكؤَنَّ
 

َس ِبَتـْوأَمِ  ٌْ  َرَشـٍؤ ِمَن اْلِؽْزالِن لَ

 

بالفعل  ةالمتمثل ةبالصور ةكان فً محاوله لتقرٌب التشبٌه متواجد ةتتقدم االدا

نظر المرتبط  من حبٌبتً التً طوقت الخبر الوجودي للشاعر وتدخل لفظه عٌنً 

نظرٌه  ةوجودٌه المفعول به الضمٌر المقدر انا واصل العبار علىشاذن  خدٌجه 

للشاعر ثم مهملة واقعه فً محاوله لتركٌب صوره  ةعابده على نظره الحبٌب

والعموم  ةالشمولٌ ةطاء هذه النظرعٌون  الحبٌبة وعمق قطرها من خبلل اعتؤثٌر

.ةلتتم  عملٌه تجسٌد امكن خطره هذه النظرإلٌها كل من ٌنظر  التؤثٌرقادر على 
(3)
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جمال  إلى من وراء ذلك التركٌز على نفس المتلقً  أرادالشاعر قد أن 

حاء بعدم ٌا إلعطاءحذؾ المفعول به وذلك  ٌؤتًوفاعلٌته سحرها وقد  ةالمعشوق

الشًء محذوؾ وضعؾ فً قدره  وشانه وقد ظهر ذلك فً هجابه البن  أهمٌة 

 : ةضمضم  وتصؽٌر من شانها وفعلها الذي هدد الشاعر ٌقول عنتر

ُت  ٌْ  أَُموَت َولَْم َتُدرْ بؤن َولََقْد َخَش
 

 لِْلَحْرِب َداِبَرةٌ َعلَى اْبَنً َضْمَضمِ 

ًْ ِعْرِضً َولَْم أَْشِتْمُهَما اِتَم  الشَّ
 

ُتُهَمـا َدمـًِ ٌْ َن إِْذا لََق ٌْ اِذِر  َوالنَّ

ْفَعبل َفلََقْد َتَرْكُت أََباُهَمـاأن  ٌَ 
 

باِع َوُكلِّ َنْسٍر َقْشَعـمِ   َجَزَر السِّ

 

خصمٌه هو لٌس الخوؾ من  فإزاءالمتقدم من الشاعر الواقؾ  ةفعل الخشٌأن 

التً  ةبل الخوؾ من عدم تحقٌقها بٌنه وبٌنهم  لتطفو على النص الدالل ةالمواجه

ولما كان اعداء الشاعر هم من  ةوالؽلبة والؽلب ةمدارج الشجاع إلى ترفع الشاعر 

اصحاب الكبلم ال من اصحاب الفعل لذا ترفع مشمهم و ٌاتً الفعل )ٌفعبل( المرتبط 

وحذؾ المفعول به  ةقبلٌٌن ؼٌر متحققبالشخصٌن  والخاص بمحاوله قتله فعبل المست

الفعل المطلق من افواه خصومه و لمن  أمر ٌفعل ذلك الٌهود من أن )ذلك( وتقدٌرى 

لذا  ةوؼٌر وارد فً قاموسً حٌاه الشاعر و مواقفه البطولٌ ةألهمٌكان الفعل ؼٌر  

.الذكر إلى فهو لٌس بحاجه 
(1)

 

 : حذف الفاعل -3

وٌجوز حذؾ الفاعل و اقامه المفعول به مقامه وله فوابد منها كونه الفاعل مجهول 

 لتعظٌم الفاعل. باإلبهامرؼبه من المتكلم 

حذؾ الفاعل لٌتمثل قفزه على واقع االمتداد  ٌؤتًحذؾ الفاعل ال ٌقوم اال بقرٌنه وقد 

 ةحاله مستمرشًء هو  إلى حول الفعل وقوته  ةصح التعبٌر وهذه القصأن النحوي 

 المتلقً وٌظهر ذلك فً قوله: إلى فً ذهن الشاعر الذي ٌحاول منها 

 َما َراَعنً إالَّ َحُمولَـُة أَْهلَِهـا
 

اِر َتَسؾُّ َحبَّ الِخْمِخمِ  ٌَ  َوْسَط الدِّ

 

" قد القً على النص وهذه القوه كان الدافع وراءها اٌقاع راعنًالفعل "أن 

 ةلته  لحظه قبول المبلزم للفعل راعنً المرتبط بالحبٌبالمتنقل فً جو من االٌحاء نق

ال ٌتوافق مع  ةفً المستوى العمٌق ةولما كانت التراكٌب تنشا  نفسها عبلقه البدلٌ

 ةقد اعتمدوا ربط الفاعل حمول ةقولً هذا فان الشاعر ةالمستوى السطحً للصٌاؼ
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الكبرى التً حملها  ةالقٌمألن وذلك  ةفاعله لفظه شًء المحذوفأن نً مع بالفعل راع

هلها" قد استوسقت فً نفسه  فحاول القاإها على السطح لٌبٌن أ ةالفاعل "حمول

اثارها الذي ضرب عمٌقا فً نفسه فهً صوره الفارق االولى وقد ٌكون حذؾ 

الفاعل داال على التعلٌم عن طرٌق تعلٌم وبها من وهذا الحذؾ ال ٌاتً لوحده فً 

المتماسك  تؤكل ةالقصٌدألن  ةاق العام فاقده لذلك ورافدا للداللبل ٌكون السٌ ةالدالل

أن ٌإلؾ بنابها الفنً بً أن ال ٌمكن  ةجزء من القصٌد أي و  ...أجزاء  متكون من 

 ةوهو الذي ٌحمل معالم الصفا ومن ذلك قوله فً حذؾ الموصوؾ تتاجر فً ما بٌنه

أن دل علٌه دلٌل النحو قوله تعالى "  إذاو ٌجوز حذؾ المنعوت واقامه نعت مقامه 

كان فً الكبلم ما ٌدل علٌه وٌكثر  إذااعمل سابؽات "، وكذا ٌجوز حذؾ المنعوت 

ولٌس تؽٌٌب لحاله  ةحذؾ الموصوؾ عند عنترأن كان نعته ؼالبا علٌه،  إذاحذفه 

حاله التسرب التً  إظهار التً قد تمكنوا فً نفسه بقدر ما تكون رؼبه فً  ةعنتر

حذؾ الموصوؾ أن  ةحاول النص انهار الموصوؾ فٌها من خبلل صفاته المتمٌزٌ

 تقوم بمهمتها .أن وهً  ةتإدي دورا مزدوجأن  ةوالصف

 :ةجواده بما ٌوحً تفردهما حٌث ٌقول عنترأو وقد كثر ذلك فً وصفه لناقته 

ةٍ  ٌَّ  ُتْمِسً َوُتْصِبُح َفْوَق َظْهِر َحِش
 

 أْدَهَم ُمْلَجـمِ َوأَِبٌُت َفْوَق َسَراِة 

 

على مفارقه ضدٌه   ةتقوم الموازنة التً ابتناها الشاعر بٌن نفسه و الحبٌب

"تمسً وتصبح"  ةالتقابل االفعال المضارع إذ تتعارض لتبٌن الطرؾ االجدر 

والثبات فً  ًمع الفعل )أبٌت(  الدال على المض ةباستمرار تنعم الحبٌب ةالموحٌ

بوسابله  ةحاله القوه والرسوخ  ولما كانت عناصر قوه الشاعر الجاهلً مرتبط

التً مجدها )مصدر(  ٌطفو ذكر جوابده وسبلته القتالٌة الذي اخفى ذكره  ةالقتالٌ

السببٌة فً تؽٌٌب لفظة ) الجواد(  أن )ادهم( وٌظهر  ةمقٌما مكانه  صفاته الظاهر

من الشاعر  رؼبة باسدال واكساء  وسٌلته  ةت مقصودواالكتفاء بذكر صفته كان

الحربٌة حلة من الفخر من خبلل تمٌزه عن باقً الجٌاد وكان لفظة " ادهم" الدالة 

فً  ةعلى القوة والتفرد هً االسم الذي اصبح ٌعرؾ وكان وراء ذلك كله الرؼب

أؼبقت  الفارس التً  ةتلك الموازن ةبٌن الشاعر والحبٌب ةالمقام ةكسب حاله الموازن

االرتقاء بها . ةالشاعر بصفات هللا ٌمكن للحبٌب
(1)

 

 :حذف المضاف الٌه -4
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تقدٌرا مرادا ،  أو الشًء بواسطه حرؾ جر لفظا  إلى كل اسم ٌنسب إلٌه المضاؾ  

الذي ٌستدل به علٌه وقد إلٌه وجد المضاؾ  إذا ةمن الجملإلٌه وٌحذؾ المضاؾ 

الشًء واندماجه فً نفسه ومنه  أهمٌة اٌحاء   إلعطابهإلٌه المضاؾ  ةٌحذؾ عنتر

 قوله:

َت ِمْن َطلٍَل َتقاَدَم َعْهُدهُ  ٌْ ٌِّ  ُح
 

َثـمِ  ٌْ  أَْقَوى َوأَْقَفـَر َبْعَد أُمِّ الَه

 

بطلل المعشوقة )  ةكٌؾ تتقدم وعباره " احٌٌت "  كعبلمه استبشار المرتبط

االفعال )تقادم اقوى اقفر(  كعبلمات توحً بالحزن القابع فً  وتؤتًرمز االستبقاء(  

ٌبٌن أن تجسٌد لرؼبه المتكلم  أسلوبهو  سلوباألأن نفس عنترة   والمعروؾ 

.رسالته فً محتواها من خبلل صٌؽها
(1)

 

حذؾ أن بٌنت الم عنترٌةوٌظهر  ةوهذه االفعال وااللفاظ هً تراكمٌة حزٌن

الهٌثم "  والمقدر ب بعد رحٌل امً الهٌثم "  قد كان فً " بعد أم إلٌه المضاؾ 

وراءه االٌحاء بالفقد الكبٌر لحبٌبة الشاعر ولهذا فان لفظة الرحٌل تختفً وتنزاح 

والت الفراق والبعد ام الهٌثم راسخة فً نفس عنترة رافضه لكل تح ةوتبقى الحبٌب

 .فً نفسه المحبة للحبٌبة الراحلة نت طواست أنها ذلك 

والشمول ومنه  ةمعنى العمومٌ إلعطاءإلٌه  ٌحذؾ الشاعر المضاؾوقد 

 قوله:

 هافؤكذبتَ  كَ سُ فْ ك نَ كذبتْ  وقدْ 
 

 ا أقطامِ ٌرً تؽرٍ  كَ ا منتْ لمَ 

 

)قطام( ولما كانت  اما فٌها أكاذٌب  ةقدمته ٌوصل من الحبٌب ةنفس عنترأن 

ٌرفض كل شًء منها ولذا أجاء حذؾ أن أوقعت الشاعر فً األسى فما كان منه اال 

ؤكذبها فً كل حٌن" واالٌحاء هما فأو بعد الٌوم  فؤكذبهاوالتقدٌر " إلٌه المضاؾ 

فؤكذبها فً كل وقت وحٌن ، ومعنى ذلك فتح  أي عطً االطبلق والعمومٌة ) ٌ

 للداللة .
(2)
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وتحذؾ الجملة لٌس لؽٌاب أهمٌتها بل قد تكون فً ؼاٌة األهمٌة بٌد الؽٌة 

المحذوؾ من  إلى المبتؽاة من وراء الحذؾ التحقٌر والتنبٌه على ضرورة االلتفات 

 قبل المخاطب ومنه قوله مخاطبا الحبٌبة بنفسه :

ا اْبَنَة َمالِكٍ  ٌَ َل  ٌْ  َهبلَّ َسؤَْلِت الَخ
 

 َما لَْم َتْعلَِمًُكْنِت َجاِهلَـًة بِ أن 

 ال أََزاُل َعلَى ِرَحالِة َساِبحٍ  إذ 
 

مِ   َنْهـٍد َتَعاَوُرهُ الُكَماةُ ُمَكلّـَ

 

بعده النداء " ٌابنة مالك" رؼبة  اءوٌؤتًحلؤلصٌتقدم االستفهام قوٌا هادرا 

طلبة منها  وٌؤتًالطرح الذي سوؾ ٌطرحه عنترة  ألهمٌتهبالصحو التام من الحبٌبة 

مرة  ) هبل سالت الخٌل ( والموصوؾ  ألولعله فً الحرب محٌرا فبالسإال عما ٌ

ري بكل لت عن افعالً وصبري وشجاعتً فتخٌهبل سا )وراء الجملة مقدر ب 

هامة (شال
(1)

 

ٌقال عنه كثٌر والتكفٌه عبارة اضافة أن الذي ٌستحق أن عنترة ٌحس أن وٌبدو 

 .خلق عبلة من خبلل رؼبة المعرفة المخفٌةطابع التحضٌر الذي  إلى 

 حذف النداء : -5

وٌجوز فً كبلم العرب حذؾ حرؾ النداء وابقاء المنادي وٌجوز حذؾ حرؾ 

النداء مع اسم الجنس واالشارة والمندوب نحو : قوله تعالى " ٌوسؾ أعرض عنها 

الشاعر ألن دل علٌه دلٌل وله فاعلٌة فً شعرٌة النص وذلك أنه " وشرط الحذؾ 

ٌخلق الذات التً ٌخاطبها بحٌث ٌرتهن وجودها بالنداء فالنداء هنا ٌختضن الذات 

.خاطب وللنداء اثر مهم فً الداللةالتً ت
(2)

 

المخاطبة الموجهة من أو والتنبٌه  لؤلصحاءحذؾ أداة النداء فً محاولة  وٌؤتً

 ٌقول :شًء مهم وٌظهر ذلك فً مخاطبة الحبٌبة الراحلة حٌث  إلى عنترة 

ْت َمَزاُر   اْبَنُة َمْخَرمِ ِطبلَُبَها  َعِسرًا َعَلىَّ الَعاِشِقٌَن، َفؤَْصَبَحْت ... َشطَّ

الدالة على المعشوقة قد أوحت  التؤنٌثمجًء لفظة )شط( المرتبطة بتاء أن 

الرفد فً لفظة )عسرا( المرتبطة )بطبلب  وٌؤتًبالبعد الروحً الموشً بالفقدان 

تؽٌٌر ٌصٌب الكلمات هو بمثابة تعبٌرٌة  أي )أن المعشوقة ( الصعب المنال وبما 

الؽاء  إلى فان ككل ذلك كان بمثابة تراكمٌة حفزت الشاعر آخر تقود لمعنى 

الحواجز وكسرها من خبلل توجٌه خطاب النداء ) الٌاء( المقدرة )ٌاابنة مخرم ( 
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أن التقلٌل والحد من اثرها كما أو الشحنة االنفعالٌة  إلى تً ٌعد وجودها تعطٌبل ال

حذفها اصبح بمثابة استحبلب روحً للمعشوقة ٌعرض الفقد الوجودي لها وٌرد 

ومن  أخرى دالالت  ارهإلظالمسارعة أو إلعطاءحذؾ أداة النداء عند عنترة وذلك 

) ذلك قوله :
1
) 

َوأَْبَرأَ ُسْقَمَهاَولََقْد َشَفى َنْفِسً   
 

َك َعْنَتَر أَْقـِدمِ  ٌْ ُل الَفواِرِس َو ٌْ  ِق

 

المتلقً األجواء الحربٌة التً خاضها الفارس التً تحاول  إلى النص ٌنقل 

االعبلء من شانه وٌتقدم الحرؾ )قد( الدال على التحقٌق لٌبلزم الفعل )شفى( 

فً مٌدان إلٌه المرتبط بالشاعر الدال على رضا النفسً من شعوره بحاجة األبٌاد 

ذلة وعبل  علٌه فً نفس عنترة الفرحة بالحاجة الملحة من قبل من أأن الحرب وٌبدو 

من تؤثٌر الموقؾ المتسارع ولذا أكثر السلم قد اثر على نقل الصورة بحاله متسارعة 

ذلك  إلى فقد تم حذؾ أداة النداء من ) وٌك عنترة( وأصلها )وٌك ٌاعنترة( اضافة 

فان االفعال )شفى قدم( قد اتت متسارعة ومتجاوبة مع موقؾ العرب المتسارع 

.االفتخار إلى ي قاده تطوحت فً جو من الخٌبلء الذوموقؾ نفسه التً 
 (2)
 

وتحذؾ أداة النداء للتقرٌب ومعنى ذلك تقرٌب الشخص الذي تتم مخاطبته 

 قوله:وكان أداة النداء تصبح بمثابة عازل بٌن الطرفٌن ومنه 

ُث ِشْبُت ُمَشاٌِعً ٌْ  ُذلٌَل ِرَكاِبً َح
 

 لُبِّـً َوأَْحِفـُزهُ ِبؤَْمـٍر ُمْبـَرمِ 

 

الجملة الخبرٌة ) ذلل  وتؤتًاالنسان المحب له (  أي الشاعر ٌخاطب مشاٌعه ) 

 .جمالً ( المتجهة للشخص المتقدم التبٌن أرحبٌة نفس عنترة له

 : "رب"حذف األداة  -6

 حرجاألومعنى )رب( التقلٌل ولها صدر الكبلم مختصة بنكرة موصوفة على 

دخل تدخل عمل نكرة موصوفة وواو رب ت وفعلها ماضً محذوؾ ؼالبا وواوها

 مجرورا.على االسم وتعمل عمل " رب " وتمٌزها ٌكون 
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وتحذؾ األداة رب عند الشاعر واتت فً كثٌر منها الؽاٌة من الحذؾ فٌها 

الكشؾ عن حالة المسارعة وكثر الكبلم ذلك فً صورة التً تجسد مواقؾ الحرب 

. فها ضرورة فنٌةوالنزال التً وقؾ بها عنترة وقد ٌصبح حذ
(1)

 

 فً قوله :

َل َعْنَهاَرَدْدُت  َوُمْرقَِصةٍ  ٌْ َمامِ  ***اْلَخ ْت بِإِْلَقاِء الزِّ َوَقْد َهمَّ  

جابُز بالِخدامِ ***ْقصري منُه وسٌري  وقد َعلَِق الرَّ

 إذ ها دالفارس الشاعر فً استنا وإسراعء النص ٌصور فرار امرأة من األعدا

طابع السرعة المتواشج مع موقؾ  إعطاءتتقدم واو )رب( التً تم حذفها مبالؽة فً 

واألفعال  األلفاظ صاحب النص قد حشد أن الفرار واالستنقاذ المتسارعٌن وٌبدو 

) الموصوؾ المحذوؾ( قد أوحى  المرأة الرافدة للموقؾ المتقدم )فمرقصة( صفة 

قرع( لتدخل هً  –همت  –االفعال )رددت  وتؤتًبحذفه ولفظه بالسرعة والعجلة 

حركة ) قرع الجزابر بالخدام حركة الباق أن فً الموقؾ المتسارع كما  األخرى 

 تؤخٌرمل الال تحتقد اتحدت مع الداللة العامة التً  لئلسراعالضارب للناقة بقوة طلبا 

طار ولهذا أصبح مما تقدم حذؾ األداة )رب( أصبح ضرورة فنٌة ٌتم به حفظ اال

المتلقً . وكما تقدم فحذؾ األداة )رب( جاء فً جانبه  إلى الصوري المراد بثه 

كلها فً خدمة  األلفاظ األؼلب فً وصؾ المعارك التً خاضها عنترة وقد تلتحم 

ة قمن حذؾ وصوال لحالة االستمرار البا بؤكثرالموقؾ المتسارع وقد ٌلقى عنترة 

.ءخٌل عنترة بخٌل األعدا لبلندفاع وتجسد ذلك فً قوله فً التاء
(2) 

 

ٍل تْحمُل اأَلبطاَل ُشعثاً  ٌْ الؼَداة َ الّروِع أمثالَ  وخ مالزِّ  

إا عناجٌج تخبُّ على رحاها ْقَع بالَمْوِت الزُّ مُتثٌُر النَّ  

مة ٍ علٌها إلى  خٌٍل ُمسوَّ  ُحماة ُ الّروِع فً َرهجِ القتام 

رامكَؤّن ُظباِتها ُشَعُل  بؤٌدٌهم مهندة ٌ وسمرٌ  الضِّ  

 

لة السرعة والقتال الخاصة سٌتتقدم )واو رب( لترتبط بلفظة ) الخٌل ( و إذا

ٌد زبعنترة وتختفً األداة )رب( لتعمل على انسٌاب المشهد الحربً المتسارع الذي ت
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) تخب على وجاها ( و ) تثٌر النفع ( ) شؽل الضرام (  األلفاظ من أثره المتسارع 

جبنا(. -جاءوا)ذي اضطرام ( )
(1)

 

 أسهمتوٌبدو حذؾ األداة )رب(  فً لفظة )خٌل( والمقدرة ب)ورب الخٌل (  قد 

 وتساوقت مع المد االنفعالً المتسارع فكان حذفها خادما للشًء المتقدم 

 : التشبٌهحذف أداة  -7

فٌؤخذه االنفعال  إزاءهمتبلحقة تصور مر تشبٌهٌهجلب صور  إلى وقد ٌسعى عنترة 

حذؾ أداة التشبٌه  إلى الممضً به  األمرالرفد الصوري المتبلحق  إلى الوجدانً 

لٌجعل عري النص متبلحقة ومتبلزمة فً الوقت نفسه ومنه قوله واصفا جمال 

 المعشوقة:

 

َمـةٍ  ٌْ  َوَكؤَنَّ َفؤَْرَة َتاِجـٍر ِبَقِس
 

 ِمَن اْلَفـمِ  إلٌه َسَبَقْت عَواِرَضَها 

َن َنْبَتَهـا آنفا َرْوَضًة أو   َتَضمَّ
 

َس ِبُمْعلَـمِ  ٌْ ْمِن لَ ٌث َقلٌُِل الدِّ ٌْ  َؼ

 

تتقدم األداة " كان " الدالة على التشبٌه والمقربة لحالة التجسٌد لتنبثق عنها 

ماهٌة قادرة على النفاذ  إلى الصورة الفنٌة " فارة تاجر" التً تحول الحبٌبة 

أمام جمال الحبٌبة  إصابتهحالة التطوع التً أن والتؽلؽل فً نفس عنترة وٌبدو 

روضة ( أو رافدة ومكملة لمفاتنها ) تشبٌهٌهسوق صورة  إلى وعطرها قد قاده 

وتسقط تجاوبا مع المد االنفعال  األخرى  التشبٌهٌةالموازي المقابل لها وتختفً أداة 

متبلحقة ومتبلزمة العري  أخرى صور  إلى الذي استوثق صاحب النص لٌقوده 

الرافد لجمال الحبٌبة الذي  اإلطارلٌس بمعلم ( التً تصب فً  –قلٌل الدمن  – آنفا )

وقؾ عنترة أمامه فً حالة انسراب عاطفً منثال.
(2)

 

 حذف الجار والمجرور : -8

وٌجوز فً كبلم العرب حذؾ الجار والمجرور وٌاتً عند حذؾ الجار والمجرور 

متنوعة وقد تكون دالالته متنوعة وقد تكون القصدٌة من وراء وتكون دالالته 

 الحذؾ متنوعة ومثال ذلك قوله :

َس ِبَباِرحٍ  ٌْ َباَب ِبـَها َفلَ  َوَخبلَ الذُّ
 

ـمِ  ـاِرِب الُمَتَرنِّ  َؼِرَداً َكِفْعِل الشَّ
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الفعل ) ترى ( رؼبة بتجسٌد  وٌؤتًوصؾ طلل المعشوقة  ءاإزالشاعر 

المتلقً وتدخل الصورة التشبٌهٌة التً صورت الذباب وكؤنها  إلى الحالة وتقرٌبها 

لفظة ) الشارب( هامبل )للخمر(  أركزصورت شارب للخمر وٌظهر عنترة وقد 

 إلىاإلٌجازذلك هو انسراب عنترة  التً تكتمل داللتها وقد ٌكون السبب القابع وراء

ك فان عنترة قد سعى من اعتمادا على المتلقً الذي ٌفهم الحذؾ لكثرة تداوله. كذل

الدالة على حالته النفسٌة  اإلٌحابٌةاستجبلب  إلى خبلل األصوات التً حملها النص 

نقلت  وإنماصوت الذباب لم تنقل حالة المرح أن القابعة فً الحزن وكما ٌقول عنترة 

حالة الحزن الدال على العزلة والتوحد الذي نقل حالة عنترة الواقؾ بدار األحبة 

جعل  إلى لٌن وتبدو الداللة المطلقة بٌنه فً الجار والمجرور فهو ٌسعى الراج

العام  اإلٌحاءالمتلقً فً جو من  إٌقاعالحذؾ مفتوح الداللة والؽاٌة من وراء ذلك 

الذي ٌجعل من عنترة حامبل للصفات المفتوحة المتعددة التً ترفع من مكانة عنترة 

 :ومنه قوله 

ُر َعْن َنَدىً َوإَِذا َصَحْوُت َفَما  أَُقصِّ  
 

ِمـً  َوَكَما َعلِْمِت َشَماِبلًِ َوَتَكرُّ

 

صحوت ( لتجعل من النص مفتوحا على الدالالت  إذاتتقدم عبارة )  إذ 

الصحو من الخمر أو العدٌدة منها الصحو من النوم ومنها الصحو من الضعؾ 

وقاببل لعدة توقعات جعل النص معوما  إمكانٌة...الخ ( وان هذا االنفتاح ٌكمن خلفه 

 أجل وان هذه التوقعات هً لٌست تشوٌشا للمتلقً بقدر ماتكون استدراج لذهنه من 

ؼمر داللة ) الصحو( العابدة على الشاعر  إلى فً توقعات عدة تهدؾ  إٌقاعه

أن والعموم التً تجعله فً حالة كرم الشمابل عازفا عن كل مامن شؤنه  باإلطبلق

 ٌقبب من شانه.أو ٌخفؾ من حدة أثرها 

وجوده قد ٌعمل على قطع ألن وٌحذؾ الجار والمجرور عند الشاعر وذلك 

.انسجامٌة الصورة التً ٌراد طرحها
(1)

 

 قوله:ومنه 

ِن َفؤَْصَبَحتْ  ٌْ ْحُرَض  َشِرَبْت ِبَماِء الدُّ
 

لَـمِ  ٌْ اِض الدَّ ٌَ  َزْوَراَء َتْنِفُر َعْن ِح
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ة العامة المطلقة التً ٌخرج منها الشاعر لالدال إلعطاءوقد ٌحذؾ الجار والمجرور 

 أكبر أوومن ذلك قوله : إطارالداللة التً تعطً  إلى 

ِجـٍج َكِرَه الُكَماةُ ِنَزالَـهُ   َوُمدَّ
 

 ال ُمْمِعٍن َهَرَباً َوالَ ُمْسَتْسلِـمِ 
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 : ًدراسة الجمل المبحث الثان 

 : اإلنشائٌةالجملة  –أ 

 الطلبً : اإلنشاء -1

 اإلٌجاد:  لغة اإلنشاء

الصدق والكذب لذاته نحو :  " اؼفر وارحم " فبل  حتملٌ الام اصطالحا :

 كذب .أو قابله صدق  إلى ٌنسب 

  ذا  إال: ماالٌحصل مضمونه والٌتحقق  اإلنشاءوان شبت فقل فً تعرٌؾ

تلفظت به ، فطلب الفعل فً " افعل " وطلب الكؾ فً " التفعل " وطلب 

فً  اإلقبالالمحبوب فً "التمنً " وطلب الفهم فً " االستفهام " وطلب 

.حصل اال بنفس الصٌػ المتلفظ بها" النداء " كل ذلك ما
(1)

 

الطلبً هو الذي ٌستدعً مطلوبا ؼٌر حاصل فً اعتقاد  فاإلنشاءوبالتالً 

 –االستفهام  –النهً  – األمرالمتكلم وقت الطلب وٌكون بخمسة أشٌاء : 

النداء ...الخ. –التمنً 
 (2)

 

 : النداء 

هو دعوة المخاطب بحرؾ من حروؾ النداء أو هو طلب اقبال المخاطب 

 ٌحل محل الفعل المضارع " أنادي "

ٌُوُسُؾ ﴿هم من الكبلم نحو قوله تعالى ف إذاوقد ٌحذؾ حرؾ النداء 

ِك  َواْسَتْؽفِِري لَِذْنبِكِ َهَذا  َأْعِرْض َعنْ   أي  .  ﴾اْلَخاِطِبٌنَ ِمَن  ُكْنتِ إِنَّ

ٌاٌوسفووظٌفة فً الكبلم هً التنبٌه والكبلم المشتمل على النداء ٌنقسم 

قسمٌن . لفظ النداء والرسالة . إلى 
(3)

 

المخاطب وان شبت فقل : دعوة مخاطب  إقبالوبالتالً فالنداء هو طلب 

 )أنادي( أو بحرؾ نابب مناب فعل ك )أدعو ( 

(  و )أٌا( و )هٌا ( و )وا( و أي ( و)أي : )ٌا( والهمزة و ) 8وحروفه 

)ا( وقبل كل شًء ٌجب تعرٌؾ جملة النداء التً تتكون من الفعل الذي 

له .ناب عنه حرؾ النداء وفاع
(4)

 

 حروف النداء : 

ٌا:  وهً حرؾ النداء البعٌد وقد ٌنادي البعٌد وقد ٌنادي بها القرٌب 

 الكبلم.األدوات استعماال فً أكثر هً أو توكٌدا 

                                                           
1

 14، ص  2001، مكتبة األدب القاهرة  8أحمد الهشامً ، جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌع ط 
2

 14المرجع نفسه ص 
3

 44بن عٌسى باطاهر البالغة العربٌة ص 
4

 823فضل حسٌن عباس البالغة فنونها وأفنانها 
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الهمزة : وٌنادي بها القرٌب وذلك لخلوها من حرؾ المد كقولك : أبنً ، 

 اجتهد تنجح .

 بنٌة حافظً على واجباتك  أي : وٌنادي بها القرٌب كقولط :  أي 

 البعٌد.وهً حرؾ لنداء  أٌا:

 . معتصماهاووا : وهً حرؾ نداء ٌختص بنداء الندبة كقولك : 

اعبد هللا . محمدآوهو حرؾ لنداء البعٌد كقولك :  آ :
(1)

 

  وهً كالتالً :أؼراض للنداء عدة  النداء :أغراض 

لتذكر واالستعانة والندبة والتعجب والزجر والتحسر والتوجع وا اإلؼراء

.والتحٌر والتضجر واالختصاص
(2)

 

  البالغٌة:فائدة النداء 

الكرٌم والسبب فً ذلك كما قال الزمخشري :  القرآنتكرر النداء بـ ٌاأٌها فً 

فٌه أوجها من التؤكٌد واسبابا من المبالؽة منها : مافً  ٌا من التؤكٌد والتنبٌه ألن " 

التوضٌح والمقام  إلى فً رأي ،  اإلبهاموما فً )ها( من التنبٌه ومافً التدرج من 

اته ظعكل ماندي هللا عباده من أوامر ونواهٌه وألن  والتؤكٌدٌناسب المبالؽة 

ص أخبار األمم الماضٌة وؼٌر ذلك مما أنطق ووعٌده ومن اقتصا هوزواجره ووعد

ٌتٌقظوا لها  وٌمٌلوا أن هللا به كتابة أمور عظام وخطوب جسام ومعان واجب 

ٌنادوا باألكداألبلػ ".أن وهم ؼافلون فاقتضى الحال إلٌها بقلوبهم وبصابرهم 
(3)

 

 ونجد صٌؽة النداء جلٌة فً مطلع معلقة عنترة فً قوله :

 ٌادار عبلة بالجواء تكلمً **** وعمً صباحا دار عبلة واسلمً 

تتكلم وتخبره عما فعل الدٌار فالشاعر بؤن عنترة ٌنادي دار محبوبته عبلة  أن 

ٌستخبر وٌنادي جٌشا ؼاب عنه بعدا حسٌا ومعنوٌا .
(4)

 

 قوله:وفً 

ا َشاَة َقَنٍص لَِمْن َحلَّْت لَـهُ  ٌَ 
 

َتَها لَْم َتْحـُرمِ  علىَحُرَمْت  ٌْ  َوَل

 عنترة:وكذلك نجد النداء فً قول 

ـَها َماُح َكؤَنَّ ْدُعوَن َعْنَتَر َوالرِّ ٌَ 
 

 أَْشَطاُن ِبْبـٍر فً لََباِن األَْدَهـمِ 

ـَها ْدُعوَن َعْنَتَر َوالسٌوؾ َكؤَنَّ ٌَ 
 

 لمع البوارق فً سحاب مظلم

                                                           
1

 50ة ص بن عٌسى باطاهر البالغة العربٌ
2

 48أحمد الهاشمً جواهر البالغة ص 
3

 52بن عٌسى باهر البالغة العربٌة ص 
4

 841ص  8552دار الكتاب العربً ، بٌروت  8الخطٌب التبرٌزي شرح دٌوان عنتر ط 
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ـَها ْدُعوَن َعْنَتَر َوالسهام َكؤَنَّ ٌَ 
 

 طش الجراد على مشارع حوم

ـَها ْدُعوَن َعْنَتَر َوالدروع َكؤَنَّ ٌَ 
 

 حذؾ الضفادع فً ؼدٌر دٌجم

 حذؾ حرؾ النداء واألصل فً الكبلم ٌدعون "ٌاعنتر" األبٌات وفً هذه 

وكذلك نجد صٌؽة النداء جلٌة فً قول عنترة بٌن شداد :
(1)

 

ا اْبَنَة َمالِكٍ  ٌَ َل  ٌْ  َهبلَّ َسؤَْلِت الَخ
 

 ُكْنِت َجاِهلَـًة ِبَما لَْم َتْعلَِمًأن 

 األمر : 

 : األمرتعرٌف  – 2

َوَأقٌُِموا ﴿هو طلب القٌام بالفعل على وجه االستعبلء فً قوله تعالى 

بَلةَ  َكاَة َواْرَكُعواَوآُتوا  الصَّ اِكِعٌنَ  الزَّ (2)﴾َمَع الرَّ
 

 : صٌغته وأدواته 

 صٌػ وهً : 4لؤلمر 

  َباِت َما َرَزْقَناُكمْ ِمن  ُكُلوا﴿: نحو قوله تعالى  األمرفعل ٌِّ  ﴾َط

  نحو قوله تعالى : " لٌنفق ذو سعة من  األمرالمضارع المقترن ببلم :

 سعته "

  حً  وقولك:اسكت  أي بخٌر "  إالنحو " صهبلتتكلم  :األمراسم فعل

 الصبلة.على 

  " المصدر النابب عن الفعل : وذلك قول النبً "ص" : "صبرا ال ٌاسر 

  األصلٌة عن داللتها  األمرخروج صٌؽة .
(3)

 

 أهمها : أخرى معان  إلى  األمروقد ٌخرج عن معنى 

* التعجب *  التؤدٌب* الدوام *  اإلباحة* االعتبار * التخٌٌر *  اإلرشاد*

التهدٌد * التمنً * االهانة والتحقٌر * التعجٌز * التسوٌة * االمتنان .
(4)

 

 واضحة فً قول عنترة بن شداد  األمرونجد فً المعلقة صٌؽة 

ِنـً علىأَْثِنً   ِبَما َعلِْمِت َفإِنَّ
 

 َسْمٌح ُمَخالََقِتً إَِذا لَْم أُْظلَـمِ 

 

                                                           
1

ص  2003ٌوسف بن سلمان بن عٌسى ، أشعار الشعراء الستة ، الجاهلٌن ) د ط ( وزارة الثقافة الجازئر عاصمة الثقافة العربٌة 

820 
2

 24-23بن عٌسى باطاهر البالغة العربٌة ص 
3

 812فضل حسٌن عباس البالغة فنونها وأفنانها ص 
4

 883ٌوسف بن سلٌمان بن عٌسى أشعار الشعراء الستة الجاهلٌن ص 
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تثنً علٌه بما علمت عنه من محاد ومناقب وٌخبرها بؤنه بؤن فالشاعر ٌؤمر عبلة 

 لم ٌفهم حقه . إذاسهل المعاشرة والمخالفة 

 وفً قوله أٌضا :

ا اْبَنَة َمالِكٍ  ٌَ َل  ٌْ  َهبلَّ َسؤَْلِت الَخ
 

ُكْنِت َجاِهلَـًة ِبَما لَْم َتْعلَِمًأن   

 

 به.تسؤل القوم عنه لتعلم عنه ماكانت جاهلة بؤن فالشاعر ٌؤمر عبلة 

 وقوله كذلك : 

تً َفقُْلُت لََها اْذَهِبً ٌَ  َفَبَعْثُت َجاِر
 

ًَ واْعلَِمً ِسً أَْخَباَرَها لِ  َفَتَجسَّ

 

جارٌتً بالذهاب والتحسس لتزوده بؤخبار عن محبوبته الؽاببة  أمر فعنترة 

 قلبه عنها وتؤتٌه بؤخبار عن عبلة وٌعلم حقٌقتها وقوله أٌضا : ٌطمبنكً 

ْدِري َما الُمَحاَوَرةُ اْشَتَكى ٌَ  لَْو َكاَن 
 

 َولَكاَن لَْو َعلِْم الَكبلَم ُمَكلِِّمً

 

 وقوله أٌضا :

ا اْبَنَة َمالِكٍ  ٌَ َل  ٌْ  َهبلَّ َسؤَْلِت الَخ
 

ُكْنِت َجاِهلَـًة ِبَما لَْم َتْعلَِمًأن 
 (1)

 

 

 وقوله كذلك : 

اَداَر َعْبلَـَة ِبالَجَواِء َتَكلَِّمً ٌَ  
 

ً َصَباَحاً َداَر َعْبلََة َواْسلَِمً َوِعمِّ
(2)

 

 

  االستفهام: 

  من  بؤداةاالستفهام : هو طلب العلم بشًء لم ٌكن معلوما من قبل وذلك

 –وعم  –كٌؾ  –وأٌان  –ومن  –وما  –أدواته وهً : الهمزة  إحدى

 وأي .

 أقسام وهً : 3 إلى وتنقسم بحسب الطلب 

o  الهمزة . أخرى ماٌطلب به التصور تارة والتصدٌق تارة : 

                                                           
1

 822المرجع السابق ص 
2

 888المرجع السابق ص 
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o " وماٌطلب به التصدٌق فقط وهو " هل 

o . وماٌطلب به التصور فقط وهو بقٌة ألفاظ االستفهام
(1)

 

 : الهمزة 

وهً أصل االستفهام وأكثرها تداوال واستخداما وهً ٌستفهم بها عن 

 تصدٌق .مثل الببلؼة صعبة أم النحو ؟ التصور وال

 : ك ٌمتنع معها لولذ وإدراكهابٌان النسبة  أي دابما للتصدٌق وتؤتٌ هل

 ذكر المعادل . مثل : هل ٌعقل الحٌوان ؟

ت بعد )هل( أم فهً المنقطعة التً تكون بمعنى )بل( ولٌست المتصلة التً ركذ وإذا

 أشدآخر شًء  إلى وهو االنتقال من شًء  اإلضراببعد الهمزة و)بل ( تفٌد  تؤتً

 منه .

 لقول عنترة :

مِ  َعَراُء ِمْن ُمَتـَردَّ  َهْل َؼاَدَر الشُّ
 

مِ  اَر َبْعَد َتَوهُّ  أَْم َهْل َعَرْفَت الدَّ

 

 المنقطعة.فـ " أم " هنا بمعنى )بل ( وهً 

 ما: وٌسؤل بها ؼالبا عن ذات ؼٌر عاقل : تقول : ماالصرؼام ؟ 

  ؟من : ٌسؤل بها عن العاقل نقول من حرر فلسطٌن من الصلٌبٌن 

 . كم : وٌستفهم بها من العدد (
2
) 

  كٌؾ : ٌستفهم عن الحال تقول كٌؾ زٌد  ؟ 

 زٌدا ؟ أٌن: وٌستفهم بها عن المكان تقول   أٌن 

 متى : وٌستفهم بها عن الزمان تقول متى جبت ؟ 

  أٌان : وٌستفهم بها عن الزمان المستقبل 

  ًأنى : وتكون بمعنى كٌؾ كما فً قوله تعالى ) قالت ربً أنى تكون ل

 ولد ولم ٌمسسنً بشر( .

وجمٌع هذه األدوات ٌطلب بها التصور وذالك ٌكون الجواب معها بتعٌٌن 

. المسإول عنه 
(3)

 

 :مات ومن بٌنها ماٌلًاالمعلقة ٌجد عدة استفه األبٌات والمتتبع 

 

                                                           
1

 23أحمد الهاشمً ، جواهر البالغة ص 
2

 40ة العربٌة ص بن عٌسى باطاهر ، البالغ
3

 42المرجع السابق ص 
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َعَراُء  مِ َهْل َؼاَدَر الشُّ ِمْن ُمَتـَردَّ  
 

مِ  اَر َبْعَد َتَوهُّ  أَْم َهْل َعَرْفَت الدَّ

 

تركوا فنا من فنون الشعراء لم أن ترك الشعر شٌبا ٌرفع بعدهم و  ٌتساءإلنفالشاعر 

 ٌسلكوه.

 

 وقوله أٌضا 

َع أَْهلَُهـا َؾ الَمَزاُر َوَقْد َتَربَّ ٌْ  َك
 

لَـمِ  ٌْ ـِن َوأَْهلَُنـا ِبالَؽ ٌْ ـَزَت ٌْ  ِبُعَن

 

 : أٌضاوقوله 

ـةٌ  ٌَّ  َهْل ُتْبلَِؽنًِّ َداَرَهـا َشَدِن
 

مِ  َراِب ُمَصـرَّ  لُِعَنْت ِبَمْحُروِم الشَّ

 

 وقوله كذالك :

ا اْبَنَة َمالِكٍ  ٌَ َل  ٌْ  َهبلَّ َسؤَْلِت الَخ
 

ُكْنِت َجاِهلَـًة ِبَما لَْم َتْعلَِمًأن   

 

 ًهالن: 

 تعرٌفه: 

االستؽبلء وله صٌؽة واحدة وهً هو طلب الكؾ عن الفعل على وجه 

َنا﴿الناهٌة مثل قوله تعالى  المضارع مع )ال( َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء أنه ُ   َواَل َتْقَرُبوا الزِّ

 األعلى إلى  األدنىكان من أن فان لم ٌكن على جهة االستؽبلء كان دعاء  ﴾َسبٌِبًل 

َنا اَل ُتَإاِخْذَنا﴿كقوله تعالى  ِسٌَناأن  َربَّ  ﴾َأْخَطْؤَناأو  نَّ

فقد اختلفوا فٌه هل هو الفور  األمرإما النهً ٌقتضً الفور أن جمعوا على أ و

.ال نقحمها وال نقحم الببلؼٌة فٌها أصولٌةللتراخً وهذه مباحث أو 
(1)

 

أن ٌطلب به  ترك الفعل  أن من شرطٌن  ون النهً حقٌقٌا فبل بدوحتى ٌك

 . األدنى إلى  األعلىٌصدر من 

                                                           
1

 814فضل حسٌن عباس ، البالغة فنونها وأفنانها ص 
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  صٌغته: 

َواَل َتْقَرُبوا َماَل ﴿للنهً صٌؽة واحدة هً المضارع ال الناهٌة كما فً قوله تعالى 

 ًَ تًِ ِه تٌِِم إاِلَّ بِالَّ ٌَ ٰى  أحسن اْل ْبُلَػ َحتَّ  ﴾هُ أشدٌَ

َنا اَل ﴿األعلى سٌسمى الدعاء كما فً قوله تعالى  إلى كان النهً من األدنى  وإذا َربَّ

ِسٌَناأن ُتَإاِخْذَنا   كان النهً من متماثلٌن فهو ٌفٌد التماس مثل :  إذاوأما  ﴾َأْخَطْؤنَ أو  نَّ

قٌام به على  أي ولٌن تحرٌم وٌقتضً الفور صال تسبقنً " وٌفٌد النهً عند األ" 

الفور ودون تؤجٌل .
(1)

 

  األصلٌة خروج صٌغة النهً عند داللتها : 

المعانً تعزؾ  إلى وقد تخرج صٌؽة النهً عن مدلولها الربٌسً وهو طلب الكؾ 

 بالقرابن  وتستفاد من السٌاق ومنها : 

 ِذٌَن آَمُنواْ ﴿: لقوله تعالً  اإلرشاد َها الَّ ٌُّ ا َأ اَء الَ َتْسؤَلُوْا  ٌَ ٌَ ُتْبَد َلُكْم أن َعْن َأْش

 ﴾َتُسْإُكْم 
 ًِذٌَن َكَفُروا اَل َتْعَتِذُروا﴿:التدبٌس: لقوله تعال َها الَّ ٌُّ ا َأ ْوَم    ٌَ ٌَ ُتْجَزْوَن إنما اْل

 ﴾َما ُكنُتْم َتْعَمُلونَ 
 : ًَك ﴿التحقٌر : لقوله تعال ٌْ َن ٌْ نَّ َع ْعَنا بِِه َأْزَواًجا ِمْنُهمْ  إلى َوال َتُمدَّ  ﴾ َما َمتَّ
 .التوبٌخ 

  : التسلٌة و التصبر 

   ًالتمن
(2)

 

المعلقة فً قوله  أبٌات حة فً ضاعنتر بن شداد ٌلحظ صٌؽة النهً و والمتبع لمعلقة

: 

َرهُ  ٌْ  َولََقْد َنَزْلِت َفبل َتُظنِّـً َؼ
 

 ِمنًِّ بَِمْنِزلَـِة الُمِحبِّ الُمْكـَرمِ 

 وفً قوله:

ال أََزاُل َعلَى ِرَحالِة َسابِحٍ  إذ   
 

مِ   َنْهـٍد َتَعاَوُرهُ الُكَماةُ ُمَكلّـَ

 وفً قوله :
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 فً َحْوَمِة اْلَمْوِت التً ال َتْشَتِكً
 

َر َتَؽْمُؽـمِ  ٌْ (1)َؼَمَراِتها األَْبَطاُل َؼ  

 وفً قوله : 

َة لَْم أَِخـمْ  إذ  ًَ األَِسنَّ تَّقُوَن بِ ٌَ  
 

ـَق ُمْقَدمً ٌَ  َعْنَها َولَكنًِّ َتَضا

 

 :ًاالنشاء ؼٌر الطلب 

 مرؼوبا فً انشابه. أمرا ٌنشا أنه هو ما ال ٌستدعً مطلوبا اال 

 :صٌغته 

  المدح والذم أسالٌب : 

َماَن ۚ ِنْعَم اْلَعْبُد   ﴿ٌاتً المدح بالفعل نعم كقوله تعالى  ٌْ ابٌ أنه َوَوَهْبَنا لَِداُووَد ُسلَ  ﴾أَوَّ

 ﴾َوبِْبَس اْلَمِصٌرُ ﴿لقوله تعالى  ببسوٌاتً الذم بالفعل 

 ا كقوله :حبذا صحبة الكتب.حبذوقد ٌاتً المدح ب

 كقولك:الحبذا الصدٌق خالد .بل حبذوقد ٌاتً الذم ب

 ةوقد وردت هذه الصٌؽة فً قول عنتر

لَـُه ِبَعاِجِل َطْعَنـةٍ  ٌداي َجاَدتْ   
 

مِ  (2) ِبُمَثقٍَّؾ َصْدِق الُكُعوِب ُمَقـوَّ  

 

  القسم : أسالٌب 

 وٌكون القسم بصٌػ  كثٌرةمنها:"اقسم باهلل لفعلت ''

 وقدوردت فً المعلقة صٌؽة القسم فً قوله: 

َقْوَمَها ُعلِّْقُتَها َعَرَضاً َواْقُتـلُ   
 

َس ِبَمْزَعـمِ  ٌْ  َزْعَماً لََعْمُر أَبٌَِك لَ

 

ٌحبها وهو ٌطمح لظفربها بالرؼم من القتال أنه فعنترة ٌقسم بحٌاة ابٌها  

ؼٌر طلبً معناه التوكٌدعلى  انشابً أسلوبهو  سلوبوالعداوة مع قومها فهذا األ

 وفً قوله كذلك :  حقٌقة ما
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َماَعْهِدي ِبـِه َمـدَّ  َهاِر َكؤَنَّ النَّ  
 

(1) ُخِضَب الَبَناُن َوَرأُُسـُه ِبالِعْظلِـمِ   

 

اإلسمٌة مؽلقة عنتر بن شداد الجمل  أبٌات ومن االسالب الواردة فً  

 والفعلٌة والشرطٌة .

 :والفعلٌة فً المعلقةاإلسمٌة الجمل  -1

والجملة هً مركب انسادي افاد فابدة وان لم تكن مقصودة والجملة عند القدامً من 

 اسم وفعل. أو العرب :هً الكبلم مركب من اسمٌن 

 قسمٌن فعلٌة و اسمٌة .إلى ذلك الجملة تنقسم  علىوبناء 

 الجملة الفعلٌة: 

موضوعةالفادة التجدد وحدوث فً زمن معٌن مع االختصار وتبدا ؼالبا  

المعلقة من هذه الجمل و التً تفٌد  األبٌات بفعل وبعد االحصاء ٌتبٌن لنا ماورد فً 

االستمرار والتجدد شٌبا فشٌبا حسب مقام وبمعونة القرابن ال بحسب الوضع بالشرط 

ٌكون الفعل مضارعأن 
(2)

هذه الصٌؽة تتكرر أن المعلقة بلحظ  األبٌات و الذي ٌتبع  

 من بٌنها قول عنترة : أبٌات فً عدة 

مِ  َعَراُء ِمْن ُمَتـَردَّ  َهْل َؼاَدَر الشُّ
 

مِ  اَر َبْعَد َتَوهُّ  أَْم َهْل َعَرْفَت الدَّ

اَداَر َعْبلَـَة ِبالَجَواِء َتَكلَِّمً ٌَ  
 

 َوِعمًِّ َصَباَحاً َداَر َعْبلََة َواْسلَِمً

 َوَتُحلُّ َعْبلَـُة ِبالَجـَواِء َوأَْهلَُنـا
 

مِ  َمـاِن َفالُمَتَثلّـَ  ِباْلَحـْزِن َفالصَّ

ـَها  َفَوَقْفُت ِفٌَها َناَقِتً َوَكؤنَّ
 

مِ   َفَدٌن ألَْقِضً َحاَجـَة الُمَتلَـوِّ

َت ِمْن َطلٍَل َتقاَدَم َعْهُدهُ  ٌْ ٌِّ  ُح
 

ثَ  ٌْ ـمِ أَْقَوى َوأَْقَفـَر َبْعَد أُمِّ الَه  

 ُعلِّْقُتَها َعَرَضاً َواْقُتـُل َقْوَمَها
 

َس ِبَمْزَعـمِ  ٌْ  َزْعَماً لََعْمُر أَبٌَِك لَ

َرهُ  ٌْ  َولََقْد َنَزْلِت َفبل َتُظنِّـً َؼ
 

 ِمنًِّ بَِمْنِزلَـِة الُمِحبِّ الُمْكـَرمِ 

ةٍ  ـٍن َثـرَّ ٌْ ـِه ُكلُّ َع ٌْ  َجاَدْت َعلَ
 

ْرَهـمِ َفَتَرْكَن ُكـلَّ َحِدٌَقٍة  َكالدِّ  

ٌَّـةٍ  اً َوَتْسَكاَباً َفُكلُّ َعِش  َسحَّ
 

مِ  َتَصـرَّ ٌَ َها الَماُء لَْم  ٌْ ْجِري َعلَ ٌَ  

ٌَّةٍ   ُتْمِسً َوُتْصِبُح َفْوَق َظْهِر َحِش
 

 َوأَبٌُِت َفْوَق َسَراِة أْدَهَم ُمْلَجـمِ 

َما َداِع َكؤَنَّ  َبَرَكْت َعلَى َماِء الرِّ
 

مِ  َبَرَكْت َعلَى َقَصبٍ  أََجشَّ ُمَهضَّ  

 َولََقْد َشِرْبُت ِمَن الُمَداَمِة َبْعَدَمـا
 

 َرَكَد الَهَواِجُر ِبالَمُشوِؾ الُمْعلَـمِ 

نِـً ٌُْخِبْرِك َمْن َشِهَد الَوقٌَِعَة أَنَّ  
 

 أَْؼَشى الَوَؼى َوأَِعؾُّ ِعْنَد الَمْؽَنمِ 

لَـُه ِبَعاِجِل َطْعَنـةٍ  يٌدا َجاَدتْ   
 

مِ ِبُمَثقٍَّؾ  َصْدِق الُكُعوِب ُمَقـوَّ  

ْمِح ُثمَّ َعلَْوُتـهُ   َفَطَعْنُتـُه ِبالرُّ
 

ٍد َصاِفً الَحِدٌَدِة ِمْخـَذمِ   ِبُمَهنَّ
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ٌَتً َفقُْلُت لََها اْذَهِبً  َفَبَعْثُت َجاِر
 

ًَ واْعلَِمً ِسً أَْخَباَرَها لِ  َفَتَجسَّ

ـَها َماُح َكؤَنَّ ْدُعوَن َعْنَتَر َوالرِّ ٌَ  
 

 أَْشَطاُن بِْبـٍر فً لََباِن األَْدَهـمِ 

 َحالَْت ِرماُح اْبَنً بؽٌٍض ُدوَنُكمْ 
 

ٌُْجِرمِ   َوَزَوْت َجَواِنً الَحْرِب َمْن لم 

 

وؼٌرها من الجمل الفعلٌة التً وردت فً المعلقة النها ؼنٌة بهذه الجمل  

دل على شا فانه ٌدل أن معظم المعلقة وهذا  علىهذه االفعال طؽت أن .و نبلحظ 

أو التجدد وحدوث والحركة و التخطً وعنترة قد راوح إلى القصٌدة توحً أن على 

زاوج بٌن زمن الماضً و المضارع واالمر وفً االحصاء ٌمكن رصدها بالتقرٌب 

 فً الجدول االتً :

 

األمرافعال  االفعال المضارعة االفعال الماضٌة  

فعل60حوالً  فعل50حوالً  افعال10حوالً    

(
1
) 

وٌوحً توظٌؾ عنترة بن شداد لهذه االفعال فً معلقته بقوة تعلقه  

بالماضً و ذكرٌاته التً عاشها مع عبلة وماٌتعلقباالٌام الخالٌة التً عاشها مع عبلة 

هناك شٌبا ؼالبا ال ٌزال راسخا فً أن  علىوقومه واستحضاره لزمن الماضً ٌدل 

قلبه وذكرٌاته وهذا ما جعله ٌقؾ على طلل محبوبته عبلة اما توظٌفه لزمن 

ٌبث الحٌوٌة والحٌاة فً الخطاب أن المضارع فهو زمن حً استطاع من خبلله 

خطابه بؤن االدبً ووظٌفة عنترة للتفاعل الحٌوي و التاثٌر فً المتلقً وهذا ماٌوحً 

قارئ عند قراءته لهذه المعلقة صدقا واضحا فً  أي واقعً ٌحس كان حطاب 

 استحضاره للواقع المعاشى.

كان من باب االستعبلء  األمرأن استخدم وبقلمه االفعال االمروبما أنه  كما 

. وااللزام فعنترة ؼٌر القاعدة ووظفه لبلستعطاؾ واالقناع لٌبٌن خصاله ومناقبه
(2)
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 :اإلسمٌة الجملة  -2

تجدد وال إلى  لشا  لٌس ؼٌر بدون نظر باصل وضعها وثبوت شاتفٌد 

'فاالستفاد منها سوى ثبوت الحركة لبلرض بدون  نحو'االرض متحركةاستمرار .

وتفٌد  األصلعن هذا اإلسمٌة تجدد ذلك و ال حدوثه وقد تخرج الجملة  إلى نظرا 

فً معرض أو الدوام واالستمرار بحسب القرابن كان ٌكون الحدٌث فً مقام المدح 

َك َلَعلى ُخُلٍق َعِظٌمٍ ﴿الذم كقوله تعالً  فٌساق الكبلم فً معرض المدح  دال  ﴾ َوإِنَّ

ال تفٌد الثبوت اإلسمٌة الجملة أن ادارة االستمرار مع الثبوث ومنه  على

أو " الوطن عزٌزكان خبرها مفرا نحو " إذاباصلوضعهاوال االستمرار بالقرابن اال  

كان خبرها جملة فلٌة فانها تفٌد  إذا" اما الوطن هو سعادتًكان جملة اسمٌة نحو "

"الوطن ٌسعد بابنابهالتجدد  نحو "
(1)

. 

كانت نسبتها اقل مع الجمل اإلسمٌة الجمل أن المعلقة  أبٌات وما ٌبلحظ فً 

 .التً وردت فٌها هذه الجمل األبٌات ٌمكن رصد بعض أننا الفعلٌة اال 

 فً قول عنترة بن شداد:

ٍض َطْرفُـَها ٌْ  َداٌر آلِنَسٍة َؼِض
 

ـمِ   َطْوَع الِعناِق لذٌـذِة الُمَتَبسَّ

ُكْنِت أْزَمْعِت الِفَراَق َفإِنََّماأن   
 

ْت ِرَكاُبُكم  ـٍل ُمْظلِـمِ ُزمَّ ٌْ ِبلَ  

َضهُ  ٌْ ُعوُد ِبِذي الُعَشٌَرِة َب ٌَ  َصْعٍل 
 

ِوٌِل األَْصلَمِ   َكالَعْبِد ِذي الَفْرِو الطَّ

َعاِن َوَتـاَرةً  ضـرعٌُ َطْوَراً  لِلطِّ  
 

ًِّ َعَرْمِرمِ  إلى  ٌؤوي  َحِصِد الِقِس  

أَزَورِك َفاْعلَِمًأن إِنًِّ َعَدانً   
 

(2)َما لَْم َتْعلَِمًَما َقْد َعلِْمُت وَبْعُض   

ُل َتْقَتِحُم الَخَباَر َعَواِبـَساً  ٌْ  َوالَخ
 

َظمِ  ٌْ َظَمـٍة َوأَْجَرَد َش ٌْ ِن َش ٌْ  ِمْن َب

ْدِري َما الُمَحاَوَرةُ اْشَتَكى ٌَ  لَْو َكاَن 
 

َكلِِّمًكان ٌدري ماجواب تُ أو   

أَزَورِك َفاْعلَِمًأن إِنًِّ َعَدانً   
 

َما لَْم َتْعلَِمً َما َقْد َعلِْمُت وَبْعضُ   

ْفَعبل َفلََقْد َتَرْكُت أََباُهَمـاأن  ٌَ  
 

َنْسٍر َقْشَعـمِ  لخامعة و َجَزرَ   

 

واالسماء بمختلؾ اشكالها تعطً داللة االستقرار والثبات على وضع معٌن 

التقتصر على الثبات فقط بل  األسماء عنصر الزمن ؼابب فٌها وداللة أن باعتبار 

اقوى من االفعال  األسماء  انالقوة وهذا ماقالهالمازثً فً قوله :" إلى تتعداها 

 ".فاجعلولها فضٌبل لقوتها

رم الشاعر وخصاله فً المعلقة تثبث وتوحً ثبات مكااألسماء وداللة  

ٌه وصدق عاطفته وحبه الشدٌد لعبلة.ستالحمٌدة و وفرو
(1)
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  الشرطٌةالجملة: 

هً جملة مركبة تشمل على جملتٌن متبلزمتٌن مسبوقتٌن باداة شرطا ال ٌتم 

ابعضها ٌجزم أن ال الثانٌة وذكرعلماء النحو ادوات الشرطا وٌبنوا  األولىمعنً 

)متى( الفعل وبعضها ال ٌجزم وبٌنوا معانٌها كذلك فبعضها ٌدل على الزمان.مثل

ولن نحدثك عن شا من هذا )كٌؾ( وبعضها للحال مثل( أٌن)وبعضها للمكان مثل 

.الجملة الشرطٌة هً جملتان فً الحقٌقةأن فارجع اله فً علم النحو ولنعلم 
(2)

 

 احداهما:جملة الشرط.

 واالخرى:جوابه وجزاإه.

 تطلع الشمس ٌذب الثلج.أن وتظهر هاتان الجملتان فً قولك: 

ب االنشاء وقد ٌكون الشرط من باب الخٌر كالجمل السابقة وقد ٌكون من با

 جاءك المجتهد فاكرمه.أن كقولك:

 والمتامل فً معلقة عنترة بن شداد ٌلحظ الجملة الشرطٌة فً قوله:

 َفإَِذا ُظلِْمُت َفإِنَّ ُظْلِمً َباِسـلٌ 
 

 ُمـرٌّ َمَذاَقُتـُه َكَطْعِم الَعْلَقـمِ 

 

 : أٌضامن ظلمه سٌعاقبه عقابا بالؽا كرٌها مرا كطعم الحتطل ونجد فً قوله أنه  أي 

ِنـً ُمْسَتْهلِـكٌ   َفإَِذا َشِرْبُت فإِنَّ
 

ٌُْكلَمِ   َمالًِ َوِعْرِضً َواِفٌر لَْم 

 

خدشأو ه ٌحفظ عرضه ال ٌصٌبه عٌب فالشاعر وان شرب الخمر فان
 (3)

 

 :أٌضافً قوله 

ُر َعْن َنَدىً َوإَِذا َصَحْوُت َفَما  أَُقصِّ  
 

ِمـً  َوَكَما َعلِْمِت َشَمابِلًِ َوَتَكرُّ

 

السخاء وهً  أي كلمة ندى إلى افاق من شكره واثار  إذافالشاعر ٌصحو 

واحدة من الشمابل واالخبلق التً تمٌزه والذا جمع فً هذا البٌت بٌن الشكر 

 والصحو.
                                                                                                                                                                      

1
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 :أٌضاوقوله 

ْدِري َما  ٌَ الُمَحاَوَرةُ اْشَتَكىلَْو َكاَن   
 

 َولَكاَن لَْو َعلِْم الَكبلَم ُمَكلِِّمً

 

 ٌتكلمأن فمن شده المعاناة االالم الذي مربها خٌله حتً كاد 

 :  أٌضاوقوله 

َك ِبِذي ُؼُروٍب َواِضحٍ  إذ  ٌْ َتْسَتبِ  
 

لُـُه لَِذٌـِذ الَمْطَعـمِ   َعْذٍب ُمَقبَّ

 

أن وهنا ٌقصد بتستبٌك تذهب بعقلك والعذب رابحته طٌبة والمقصود هنا 

 .الشاعر متعلق بعبلة النها عذبة لذٌذة المطعم 

 :أٌضاوفً قوله 

ال أََزاُل َعلَى ِرَحالِة َسابِحٍ  إذ   
 

مِ   َنْهـٍد َتَعاَوُرهُ الُكَماةُ ُمَكلّـَ

 

ٌقمح  ألنه وهنا ٌقصد بالسابعالخٌل الذي ٌدحو بٌٌده دحوا وقصد بالكماة الشجاع 

 العدو وهنا نسب الشجاعة لنفسه 

 :أٌضاوفً قوله 

َة لَْم أَِخـمْ  إذ  ًَ األَِسنَّ تَّقُوَن بِ ٌَ  
 

ـَق ُمْقَدمً ٌَ  َعْنَها َولَكنًِّ َتَضا

 

ولم ٌتضاٌق الموضع قدمونه للموت ولم ٌكن جبانا أنه وهنا الشاعر ٌصرح 

الذي هو امامه)
1
). 

 :أٌضاوفً قوله 

َؾ  ٌْ  الّسَحاِب األْرَكـمِ فً  َبْرٌق َتؤلأل =الّتَقّدمُ والّرَمـاُح َكـَؤّنـهـاَك

َؾ  ٌْ ٌَمِ فً  َؼوؼا َجرادٍ  ...الّتَقّدمُ والّسٌوُؾ َكَؤّنهاَك  َكثٌٍب َأْه

 َفاْزَورَّ ِمْن َوْقـِع الَقَنا ِبلََباِنـهِ 
 

ِبَعْبـَرٍة َوَتَحْمُحـمِ إلى َوَشَكا   
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 : أٌضاوفً قوله  

ْفَعبل َفلََقْد َتَرْكُت أََباُهَمـاأن  ٌَ  
 

باِع َوُكلِّ َنْسٍر َقْشَعـمِ   َجَزَر السِّ

َقى عمرو َوُأْذِعُن َؼْدَوةً  إذ  ٌُتَّ لَِدْلَهمِ  َشَرْعنَ  إذ األِسّنِة َحَذَر     

) : أٌضاوفً قوله 
1
) 

َؾ  ٌْ َع أَْهلَُهـاَك الَمَزاُر َوَقْد َتَربَّ  
 

لَـمِ  ٌْ ـِن َوأَْهلَُنـا ِبالَؽ ٌْ ـَزَت ٌْ  ِبُعَن

ُكْنِت أْزَمْعِت الِفَراَق َفإِنََّماأن   
 

ـٍل ُمْظلِـمِ  ٌْ ْت ِرَكاُبُكم ِبلَ  ُزمَّ

 : أٌضاوفً قوله 

ُتْؽِدِفً ُدوِنً الِقَناَع فإِنَِّنًأن   
 

اْلُمْسَتْلبِـمِ ِطبٌّ بؤخِذ الَفـارِس   

 

بٌت عٌنك عنً فاؼدفت دونً أن ٌقول أن واراد الشاعر من خبلل هذا البٌت 

قناعك فانً حادق بقتل الفرسان واننً سالبس لٌس البلمة وهً الدرع 
(2)

. 
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 :الضمائر -4

وهً مبنٌة نعرض لها النحو التالً  األسماء الضمابر فً النحو العربً هً 

: وهً محل رفع دابما فٌما عاد ضمٌرا ٌكون فً محل نصب  الضمابر المنفصلة:

-هو -انتن–انتم  -انتما -انت -انت-نحن -اناوالضمابر تقع فً محل رفع . وهً :

 .هن-هم-هما-هً

تلحقه أن اما الضمٌر المنفصل الذي ٌقع فً محل نصب فهو الضمٌر )اٌا( الذي البد 

-اٌاهما-اٌاها-اٌاه-اٌاكن-اٌاكم-اٌاكما-اٌانا -اٌايعبلمة تدل على من هو له قد تحول :

اٌاهن.)-اٌاهم
1
) 

 الضمابر المتصلة: 

وهً الضمابر التً تتصل باخر الكلمة سوءا كانت اسم فعل حرؾ وتقع فً محل 

–تاء المتكلم نصب والضمابر المتصلة التً تقع فً محل رفع هً: أو جر أو رفع 

على حسب ضبطها اما الضمابر المتصلة  والمخاطبة -تاء المخاطب -تاء المتكلمٌن

 -والكاؾ للمخاطب– ٌاء المتكلمٌن–ٌاء المتكلم هً التً تقع فً محل نصب وهً : 

 على حسب ضبطها . والمخاطبة

 استتار الضمٌر : 

نابب فاعل فقد ٌكون ضمٌر بارزا كما الحضنا فً االمثلة أو وقع الضمٌر فاعل  إذا

استتارة على درجتٌن استتارجابز واخر السابقة وقد ٌكون ضمٌر مستترا .و

واجب.
(2)

 

وباسقرابنا للمعلقة عنترة بن شداد لحظنا تكاثؾ هذه الضمابر باعتبارها الرابط فً 

 واختبلفها اتجهاتها ومن هنا نبلحظ قول عنترة :  أنواعهالتركٌب اللؽوي مع تعدد 

 ضمٌر متكلم مثل : -

ـَها  َفَوَقْفُت ِفٌَها َناَقِتً َوَكؤنَّ
 

مِ   َفَدٌن ألَْقِضً َحاَجـَة الُمَتلَـوِّ

 ُعلِّْقُتَها َعَرَضاً َواْقُتـُل َقْوَمَها
 

َس ِبَمْزَعـمِ  ٌْ  َزْعَماً لََعْمُر أَِبٌَك لَ

ِنـً ُمْسَتْهلِـكٌ   َفإَِذا َشِرْبُت فإِنَّ
 

ْكلَمِ  ٌُ  َمالًِ َوِعْرِضً َواِفٌر لَْم 

ُر َعْن  َنَدىً َوإَِذا َصَحْوُت َفَما أَُقصِّ  
 

ِمـً  َوَكَما َعلِْمِت َشَماِبلًِ َوَتَكرُّ

ِن َفؤَْصَبَحتْ  ٌْ ْحُرَض  َشِرَبْت ِبَماِء الدُّ
 

لَـمِ  ٌْ اِض الدَّ ٌَ  َزْوَراَء َتْنِفُر َعْن ِح
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ٌدل على شا أن التً توحً بذاتٌة وطؽٌانها لى المعلقة وهذا  األبٌات وؼٌرها من 

ٌدل على افتخار واعتزاز عنترة بنفسه من خبلل ثقته الزابدة بنفسه وقوة شخصٌته 

الصارمة  
(1)

. 

 ضمٌر مخاطب : -

 عنترة:وقد وردت صٌؽة هذا الضمٌر فً قول 
 

اَداَر َعْبلَـَة ِبالَجَواِء َتَكلَِّمً ٌَ  
 

ً َصَباَحاً َداَر َعْبلََة َواْسلَِمً  َوِعمِّ
 

بؤن دار عبلة  أمر ، فالشاعر األمروقد جاء الخطاب فً هذا البٌت بصٌؽة 

 تتكلم وتخبره عن محبوبته عبلة ولكن الدٌار ال تجٌب.

ووظؾ الشاعر هذه الضمابر على نٌة القوة واالستعبلء والعلو واالرتجال 
(2)

 . 
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 :ضمٌر الؽابب  -

 قوله:الذي شؽل حٌزا واضحا فً المعلقة مثل 

 ُعلِّْقُتَها َعَرَضاً َواْقُتـُل َقْوَمَها
 

َس ِبَمْزَعـمِ  ٌْ  َزْعَماً لََعْمُر أَِبٌَك لَ

 

فالهاء تعود على عبلة معترفا بحبه لها بالرؼم من العداوة التً بٌنه وبٌن 

 فً السلم .أو قومها فضمٌر الؽابب ٌوحً على كثرة تزكره لها سواءا فً الحرب 

 أٌضا:وفً قوله 

ـةٌ هَ  ٌَّ ْل ُتْبلَِؽنًِّ َداَرَهـا َشَدِن  
 

مِ  َراِب ُمَصـرَّ  لُِعَنْت ِبَمْحُروِم الشَّ

 

وتعود الماء على عبلة باعتبارها هً التً سكنت تلك الدٌار 
(1)

 . 

 :  أٌضاوقوله 

تً َفقُْلُت لََها اْذَهِبً ٌَ  َفَبَعْثُت َجاِر
 

ًَ واْعلَِمً ِسً أَْخَباَرَها لِ  َفَتَجسَّ

 

وتتجسس إلٌها تذهب أن جارٌته  أمر وقه لمحبوبته عبلة شمن كثرة ولعه والشاعر 

 عن أخبارها حتى ٌتطمؤن قلبه لسماع أخبارها وفً قوله :

ٍض َطْرفُـَها ٌْ  َداٌر آلِنَسٍة َؼِض
 

ـمِ   َطْوَع الِعناِق لذٌـذِة الُمَتَبسَّ

ه الُخدورِ فً  َتَظلُّ َعبَلةُ  َتُجرُّ الَحدٌِد الُمبَهمِ فً َحَلِق  َوأََظلُّ .     

اِبِرٌَن َفؤَْصَبَحتْ   َحلَّْت ِبؤَْرِض الزَّ
 

ِطبلَُبِك اْبَنـَة َمْخَرمِ  علىَعِسَراً   

َماأن  ُكْنِت أْزَمْعِت الِفَراَق َفإِنَّ  
 

ـٍل ُمْظلِـمِ  ٌْ ْت ِرَكاُبُكم ِبلَ ُزمَّ
(2)
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ً فً هذا المستوى بمدى مطابقة )الكبلم( المعجم سلوبوٌتناول المحلل األ

وجوب التوافق بٌن الوحدات االفرادٌة والمؽزى  أي االفرادي المتتالٌة اللسانٌة 

الداللً للوحدات وابراز هذه الوحدات وداللتها كالتشبٌه واالستعارة والكناٌة وبالتً 

" أنه ٌهتم المستوى الداللً بالصورة من الناحٌة الفنٌة ومن الناحٌة البٌانٌة حٌث 

قدرة على إحٌاء والتؤثٌر الصورة الفنٌة مكانتها فً النص األدبً فهً تعطٌه كامل ال

والشعر ٌكتسب مكانته من الصوورة الشعرٌة من خبلل قدرتها االٌجابٌة بالداللة " 
(3)

 . 

 إلى دبٌة بٌن الصورة الزمنٌة والمكانٌة واالٌقاع اضافة تجمع الصورة األ

الدفقة الشعرٌة التً ٌضٌفها األدٌب لتصبح صورة متكاملة وهذه الصورة الفنٌة هً 

التً تشكل بنٌة النص األدبً كما تبعث الصورة الفنٌة طاقة اإلحٌاء ولهذا ال ٌمكن 

بناء النص وعنصرا جلٌل من  أركان ٌستؽنً عنها باعتبارها ركن من أن للدارس 

جمٌل عن عاطفة األدٌب  بؤسلوعناصر األدب الذي هو التعبٌر ب
(2)

. 

ً فً هذا المستوى بعض سلوبصورة فنٌة ٌدرس المحلل األ إلى وباإلضافة 

الحقول الداللٌة التً تتجلى أهمٌتها فً التواصل واإلببلغ 
(3)

  . 
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  : فً مستوى الصورة : اإلنزٌاحالمبحث األول 

 االستعاري : اإلنزٌاح 

 فً اللؽة : اإلستعارة تعرٌؾ 

هً نقل الشا من أو فً اللؽة من العاربة ، وهً ماٌتداوله الناس بٌنهم ،  اإلستعارة 

 ٌعره إٌاه .أن ، واستعار الشا : طلب مننه آخر  إلى شخص 

 :فً االصطبلح  اإلستعارة 

لم آخر معنى  إلى هً نقل اللفظ من معناه الذي عرؾ به ووضع له  اإلستعارة 

ٌعرؾ به من قبل الوجود عبلقة تشبه بٌن المعنى الحقٌقً والمعنى المجازي ، 

المعنى الحقٌقً وتوجب ، إٌراد المعنى المجازي  أرادووجود قرٌنه تمنع من 
(1)

 . 

  : ًومن التعرٌفات المتداولة لبلستعارة ماٌل 

 : مجاز لؽوي عبلقته مشابهة . اإلستعارة  .1

 ؾ طرفٌه مع وجود قرٌنة تدل على المحذوؾ .: تشبٌه بلٌػ حذ اإلستعارة  .2

 سلوبفاالستعارة اذن تجمع بٌن المجاز والتشبٌه وسمٌت استعارة ألننا فً هذا األ

لم ٌعرؾ آخر الجمٌل نستعٌر صفة من )الشا(  شا ما قد عرؾ بها واشتهر شا 

بها ولم ٌشتهر بها 
(2)

 . 

هً استعمال اللفظ فً ؼٌر ما وضع له  لعبلقة مشابهة بٌن المعنى   اإلستعارة و 

 اإلستعارة المنقول عنه و المعنى المستعمل فٌه مع قرٌنة صارفة عن ارادة المعنى و 

فاصل راٌت اسدا فً المدرسة " لٌست اال تشبٌه مختصرا لكنها ابلػ منه كقولك "

فحدفت المشبه "رجبل مدرسة" راٌت رجل شجاعا  كاالسد فً ال" اإلستعارة هده 

"واالداة "الكاؾ" ووجه التشبٌه "الشجاعة " والحقته بقرٌنة "المدرسة" لتدل على 

 انك ترٌد باالسد شجاعا 

 ثبلثة اإلستعارة  أركان 

 المستعار منه وهو المشبه به  1

 مستعار له وهو المشبه  2

ومستعار وهو اللفظ المنقول 3
(1)
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تناس التشبٌه  أٌضاوال بد فٌها من عدم دكر وجه الشبه وال اداة التشبٌه بل وال بد 

ادعاء أو المشبه عٌن المشبه به أن فقط مع ادعاء  اإلستعارة الدي من اجله وقعت 

علم جنس وال تتاتى أو ٌكون اسم جنس بؤن المشبه فرد من افراد المشبه به الكلً أن 

ألن فً "العلم الشخصً "لعدم امكان دخول شًء فً الحقٌقة الشخصٌة  اإلستعارة 

نفس تصور جزبً ٌمنع من تصور الشركة فٌهاال ادا افاد العلم الشخصً وصفا به 

ٌصح اعتباره كلٌا فتجوز استعارته كتضمن "حاتم" للجود "قس" للفصاحة فٌقال 

 جنس الجواد والفصٌح."راٌتحاتما وقسا" بدعوى كلٌة حاتم وقس ودخول المشبه فً 

وفٌها ولبلستعارة اجمل وقع فً الكتابة النها تجرى الكبلم قوة وتكسوه حسنا ورونقا 

تثار االهواء واالحساسات
(1)

. 

 هً  أركان لبلستعارة ثبلث  االشعاري اإلنزٌاح أركان 

 المستعار.1

 المستعار له .2

 المستعار منه .3

قولك    ذلك وهده األركان   ثبلثة البد من وجودها استنتاجها  من الكبلم  مثال و  

 لقٌت البدر و البحر"."

فالمستعار كلمة بدر والمستعار له الجمال والحسن والمستعار منه المعنى الذي 

 المعروؾ.وضعته العرب لمعنى كلمة البدر وهو القمر 

البحر والمستعار له الكرم والمستعار منه المعنى الذي  الثانً كلمةوالمستعار 

.وضعته العرب لكلمة بحر وهو تلك البقعة من الماء
(2)

 

  اإلستعارة  أنواع: 

جوانب مختلفة فٌها  إلى أقسام كثٌرة ودلك بالنظر  إلى  اإلستعارة قسم الببلؼٌون 

زٌادة اإلٌضاح وبٌان  أجل وقد كان حرصهم على اإلكثار من هده التقسٌمات من 

منصبة  تكون عناٌة الدارس أن المختلفة ولكن ٌنبؽً  أنواعهاالفروق الدقٌقة بٌن 

وبٌان والؽرض الببلؼً الذي هدفت  اإلستعارة على الكشؾ عن مواطن الجمال فً 

 .إلٌه 
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 :التصرٌحٌة  اإلستعارة  -1

طرفً التشبٌه هما أن طرفٌه و قد عرفت قبل  أحد هً تشبٌه حذؾ  اإلستعارة 

 فإذاتارة ٌكون  المشبه و تارة ٌكون المشبه به  إذنالمشبه به فالشىء المحذوؾ 

 ذلك تصرٌح بلفظ مشبه به و مثال ألن تصرٌحٌة  اإلستعارة حذؾ المشبه سمٌت 

َراَط اْلُمْسَتقٌِمَ ﴿قوله تعالى  (1)﴾اْهِدَنا الصِّ
 

هدؾ  و كل منهما  و  إلى و الصراط هو الطرٌق فقد شبه الدٌن بجامع التوصٌل 

 .حدؾ المشبه و هو الدٌن و ٌصرح بلفظ المشبه به  الصراط 

 المكنٌة: اإلستعارة -2

كر  به  ذؾ فٌها المشبه به و ذبالكناٌة و هً التً  ح اإلستعارة أٌضاو تسمى 

ابو لوازمه  كقول  أو ٌدل على المشبه به شىء  من صفاته أن المشبه و لكن ال بد 

 :دلًاله دإٌب

ُة أنشبْت أظفاَرها ٌَّ  ألفٌُت كلَّ تمٌمٍة ال تنَفعُ  -- وإذا المن

ي ال ٌفرق  ذال حٌوان مفترسبالبالمٌع  لموتاهً  ةهنا تشبٌه المنٌ ارادا الشاعر

ه   و لكن  حدؾ المشبه ببٌن الناس  لك المنٌة ال تفرقذعند افتراسه بٌن الناس وك

.)مكنٌة  اإلستعارة ا االضفار  فسمٌت رمز له  بشىء من لوازمه  و ه
2
) 

معلقته   أبٌات ٌة فً البٌان توفرالصورةمدى بن شداد ٌبلحظ  ةلمعلقة عنترع بو المتت 

 :و منها قوله

 َفاْزَورَّ ِمْن َوْقـِع الَقَنا ِبلََباِنـهِ 
 

ِبَعْبـَرٍة َوَتَحْمُحـمِ إلى َوَشَكا   

 

و ٌعبر عنها بالبكاء  األمة إلٌه ٌشكو   بإنسانحٌث شبه عنترة فرسه  استعارة مكنٌة  

و   ةعلى قوة العبلقة بٌن عنتر تدل التشخٌص والصور جماللها و الحمحمة وسر

 شدة  االم الخٌل  و كثرة جراحه فً المعركة  ىنها  صدٌقان  و دل علؤرسة و كف

 :لك فً قولهذو ك

َماُح َنَواِهلٌ   َولََقْد َذَكْرُتِك َوالرِّ
 

 ِمنًِّ َوِبٌُض اْلِهْنِد َتْقُطُر ِمْن َدِمً
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حٌث شبه  الرماح   بانسانظمان  ٌرتوي من دم عنترة و سر جمالها  استعارة مكنٌة 

. التشخٌص 
(1)

 

 ونجد فً قوله :

اَداَر َعْبلَـَة ِبالَجَواِء َتَكلَِّمً ٌَ  
 

ً َصَباَحاً َداَر َعْبلََة َواْسلَِمً  َوِعمِّ

 

 ٌتكلم . بإنساناستعارة مكنٌة شبه دار عبلة 

 وفً قوله أٌضا : 

 َفإَِذا ُظلِْمُت َفإِنَّ ُظْلِمً َباِسـلٌ 
 

 ُمـرٌّ َمَذاَقُتـُه َكَطْعِم الَعْلَقـمِ 

 

شبه الخٌل بالحٌوان الناطق أنه استعارة مكنٌة فقد شبه الظلم بشًء له مذاق كما 

مخاطبته لعبلة فً قوله : هبل سالت الخٌل ٌاابنة مالك أثناء 
(2)

فقد عنً العلماء  

قدرته  إبراز عنترة قد افرغ جهده فً أن من سابر شعره وٌبدو أكثر بمعلقة عنترة 

على التعبٌر الفنً فً المعلقة فاذن هذه القصدٌة مثال عال لعبقرٌة عنترة بن شداد 

 حٌث ٌقول محمد سعٌد مولوي " والتنفرد المعلقة بكونها المٌدان فً قوله :

ْدِري َما الُمَحاَوَرةُ اْشَتَكى ٌَ  لَْو َكاَن 
 

 َولَكاَن لَْو َعلِْم الَكبلَم ُمَكلِِّمً

ُل  ٌْ َتْقَتِحُم الَخَباَر َعَواِبـَساً َوالَخ  
 

َظمِ  ٌْ َظَمـٍة َوأَْجَرَد َش ٌْ ِن َش ٌْ  ِمْن َب

 

 ومن ذلك قوله : 

 َما ِزْلُت أَْرِمٌُهْم ِبُثْؽَرِة َنْحـِرهِ 
 

مِ   َولََباِنـِه َحتَّى َتَسْرَبـَل ِبالـدَّ

 

ح به الفرس ٌتعار السربال لوشاح الدم الذي ٌشحٌث اس
(3)

. 
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  في هعلقت عنترة : اإلستعارة 

عنترة قد أفرغ جهده فً أن من سابر شعره وٌبدو أكثر ً العلماء بمعلقة نقد ع

قدرته على التعبٌر الفنً فً المعلقة فهً تعد مثاال عالً لعبقرٌة عنترة وهذا  إبراز 

ماجعل محمد سعٌد مولوي ٌقول "والتنفرد المعلقة بكونها المٌدان الرحب فان بقٌة 

شعر عنترة مجاال واسعا للتشبٌهات واالستعارات " ومعلقته مثال رابع لبلستعارة 

 حٌث ٌقول :

َد توهمِ أم هْل عرفَت الداَر بع  
 

م     هْل ؼادَر الشُّعراُء مْن متردَّ

 َحتَّى َتَكلََّم َكاألََصـمِّ األَْعَجـمِ 
 

ارِ  اَك َرْسمُ الدَّ ٌَ مِ  َأْع َتَكلّـَ ٌَ لَْم   

ـم إلى أَْشُكو   َولََقْد َحَبْسُت ِبَها َطِوٌبلً َناَقِتً ُسْفٍع َرَواِكِد جثَّ  

اَداَر َعْبلَـَة ِبالَجَواِء  َتَكلَِّمًٌَ ً َصَباَحاً َداَر َعْبلََة َواْسلَِمً    َوِعمِّ

 

حٌث شبه الدٌار التً  ةوهنا وظؾ عنترة عدة استعارات وكانت كلها مكنٌ

كانت تسكن فٌها الحبٌبة باالنسان الذي دل عٌه تعرٌنة من لوازمه وهً الكبلم 

تكلمه أن ٌلبً طموحه وانما ٌرجو  الأمرا وتبدوا مخاطبة عنترة الدٌار عبلة فقط 

ٌجد فً حدٌثها تخفٌفا لمعاناته فتراه ٌشكو للحجارة السإاء التً  ألنه وٌتوسل لذلك 

عنترة لم ٌصؾ حال الدٌار ألن اصبحت رمزا للفناء وانها لحظة الحزن االنفعالً 

وانما وصؾ حالته االنفعالٌة حٌنما وجد الدٌار اصٌب بالحزن والموت وٌشعر 

الحٌاة لها بؤن الدٌار هً من حٌاة الشاعر وان خرابها واندثارها هو انذار بؤن ة عنتر

وقوفه على تلك الدٌار تخفؾ من أن تبقى وتسلم وٌعتقد الشاعر أن نهاٌة وتمنى لها 

جزء من  ألنه معاناته وعجزه أمام هذا التؽٌٌر فً الحٌاة التً تمسك وتعلق بها 

حٌاته ووجوه.
(1)

 

الٌدٌن وهو كبلم الؼرابة فٌه فالٌدان تقومان  إلى عل جادت وسند عنترة الف

باعمال الجود لكن المفاجاة تحدث فً كٌفٌة فجود الٌدٌن هنا : بعاجل طعنة وبمثقؾ 

الجود هو عطاء الخٌر الدال على استمرار ألن ٌخلؾ فً البٌت استعارة تناظرٌة 

الٌنتظر المعطً مقابل عطابه لكنه عند عنترة  إذ درجات العطاء  أعلى الحٌاة وهو 

درجات الكرم والخٌط الواصل  أعلى جود على خصمه بالموت أنه جود بالطعن 

) بٌن الضدٌن ٌكمن فً فروسٌة عنترة ودفاعه عن ذاته وعن قبٌلته
2
) . 
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الكرم فً القتل لٌس محرما وفً هذا استعارة فقد جعل الشاعر أن ثم ٌقول 

القتال ؼٌر محرم وارتباط الركم بالقنا جمع بٌن متباعدات الكرم فً ساحات 

متضادات فالكرم عطاء الخٌر وصفة محمودة تستمر الحٌاة بها لكن الكرم على القنا 

انهاء للحٌاة وقد بالػ فً جعل القتل عادة محمودة ولمظامن أنماط الركم لٌخٌؾ 

م بوصفه الفارس الخصم ولٌظهر بمظهر القوة الفابقة فٌكسب حب قومه واحترمه

على حماٌتهم من االعداء 
(1)

. 

فً وصؾ ناقته فهو رجل شجاع وفارس نبٌل  اإلستعارة وكذلك وظؾ 

 وعاشق أصٌل فً قوله :

مِ  َراِب ُمَصـرَّ ـٌة  *** لُِعَنْت ِبَمْحُروِم الشَّ ٌَّ  َهْل ُتْبلَِؽنًِّ َداَرَهـا َشَدِن

اَرةٌ ***  ـَرى َمـوَّ اَرةٌ ِؼبَّ السُّ َثـمِ َخطَّ ٌْ  َتِطُس اإِلَكاَم ِبَذاِت ُخـؾٍّ ِم

مِ  ـِن ُمَصلّـَ ٌْ َن الَمْنِسَم ٌْ ـًة **** ِبَقِرٌِب َب ٌَّ َما أَِقَص اإلَِكاَم َعِش  َوَكؤَنَّ

وصؾ الظلٌم ولكنه  إلى وهكذا نراه ٌبدأ بوصؾ الناقة ثم ٌنتقل من وصفها    

ذكر الناقة  إلى ل سرعان ماٌعود حد حٌث ٌنسى ناقته ب إلى الٌستؽرق فً وصفه 

 ؼرضهه النبٌل . إلى ثم ٌنتقل 

 َفاْزَورَّ ِمْن َوْقـِع الَقَنا ِبلََباِنـهِ 
 

ِبَعْبـَرٍة َوَتَحْمُحـمِ إلى َوَشَكا   

ْدِري َما الُمَحاَوَرةُ اْشَتَكى ٌَ  لَْو َكاَن 
 

 َولَكاَن لَْو َعلِْم الَكبلَم ُمَكلِِّمً

ُل َتْقَتِحُم  ٌْ ً َوالَخ الَخَباَر َعَواِبـَسا  
 

َظمِ  ٌْ َظَمـٍة َوأَْجَرَد َش ٌْ ِن َش ٌْ  ِمْن َب

 َما ِزْلُت أَْرِمٌُهْم ِبُثْؽَرِة َنْحـِرهِ 
 

مِ   َولََباِنـِه َحتَّى َتَسْرَبـَل ِبالـدَّ

 

 حٌث استعار السربال لوشاح الدم الذي تشح به الفرس ...الخ

عنترة فً تصوٌره ٌعتمد فً كثٌر من األخٌلة والخٌال صفة الٌقوم الشعر أن 

الجمٌل اال بها وهو مخرج النفس من حدة الواقع ومسرح الشعور فً عالم التصوٌر 

ما فبل  أمرا تخٌل  إذاٌرتبط فً مادته بالواقع فأنه والمبلحظ على خٌال عنترة 

بشاهد أن ٌتخٌله مبالؽا ؼٌه والٌتخٌله أسطورة التصدقه العقول وانما ٌتخٌل ماٌمكن 

ٌراه فً حٌاته الدنٌاأن االنسان وما ٌمكن 
(2)

 . 
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 ومن االستعارات التً ٌستحضرها عنترة فً مٌدان القتال قوله :

ِجـٍج َكِرَه الُكَماةُ ِنَزالَـهُ   َوُمدَّ
 

  ُمْسَتْسلِـمِ ال ُمْمِعٍن َهَرَباً َوالَ 

 َجاَدْت لَـُه َكفًِّ ِبَعاِجِل َطْعَنـةٍ 
 

مِ   ِبُمَثقٍَّؾ َصْدِق الُكُعوِب ُمَقـوَّ

ْهِدي َجْرُسَهـا ٌَ ِن  ٌْ  ِبَرِحٌَبِة الَفْرَؼ
 

مِ  ـرَّ َبـاِب الضُّ ِل ُمْعَتسَّ الذِّ ٌْ  باللَّ

اَبـهُ  ٌَ ْمِح األََصمِّ ِث  َفَشَكْكُت ِبالرُّ
 

َس الَكِرٌُم  ٌْ مِ لَ َعلَى الَقَنا ِبُمَحـرَّ  

ُنْشَنـهُ  ٌَ َباِع   َفَتَرْكُتـُه َجَزَر السِّ
 

ْقِضْمَن ُحْسَن َبَناِنـِه َوالِمْعَصـمِ  ٌَ  

 

السبلح وعتاد الحرب فهو  أنواع وٌحدثنا عنترة عن خصم مجهز ٌقتنً 

مدجج واٌقاع حرؾ الجٌم المتكرر ٌوحً بقوة ذلك الخصم وجاهزٌته وكان صوت 

در عن وصفه بالمدجج وهو قوي ٌخشاه الخصوم وان كانو أوٌاء الٌفر الحرب ٌص

عنترة ٌحذؾ حرؾ الجر )رب( وٌستعجل أن من حرب والٌستسلم أمام خصم نلحظ 

الكبلم على خصمه ثم تاتً المفارقة فً نتٌجة تلك المواجهة حٌث ٌتؽلب عنترة على 

 عدوه القوي .

فهو اصٌل صبور جرئ تحدث عنه وكذلك وصؾ الفرس فقد اعده للحرب والؽارة 

 فً معلقته عند الحدٌث عن فروسٌته حٌث ٌقول :

ا اْبَنَة َمالِكٍ  ٌَ َل  ٌْ  َهبلَّ َسؤَْلِت الَخ
 

ُكْنِت َجاِهلَـًة ِبَما لَْم َتْعلَِمًأن   

ال أََزاُل َعلَى ِرَحالِة َساِبحٍ  إذ   
 

مِ   َنْهـٍد َتَعاَوُرهُ الُكَماةُ ُمَكلّـَ

َعاِن َوَتـاَرةً َطْوَراً  ُد لِلطِّ ٌَُجـرَّ  
 

ًِّ َعَرْمِرمِ  إلى  ٌؤوي  َحِصِد الِقِس  

 

وهنا استعارة مكنٌة حٌث شبه الشاعر الخٌل باالنسان الذي ٌتكلم وراح ٌطرح علٌها 

)االسبلة وٌطلب منها االجابة 
1
). 

 قوله:وكذلك وردت استعارة فً 

ِنـً علىأَْثِنً  ِبَما َعلِْمِت َفإِنَّ  
 

 َسْمٌح ُمَخالََقِتً إَِذا لَْم أُْظلَـمِ 

 َفإَِذا ُظلِْمُت َفإِنَّ ُظْلِمً َباِسـلٌ 
 

 ُمـرٌّ َمَذاَقُتـُه َكَطْعِم الَعْلَقـمِ 

 

حٌث جعل للظلم مذاق وهو طعم العلقم المر فهو بهذا وصؾ األحاسٌس 

فهو ٌحس الداخلٌة واالالم النفسٌة فقد استطاع ذلك فً حدٌثه عن اخبلقه ومفاخره 
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ؼٌر جمٌل وان شكله الٌؽر انثى والتنال أنه تحبه وهو ٌعلم أن  إلى بانه بحاجة 

تبعث على االعجاب  أخرى أمجادها لذلك أعرض عن ذلك وتحدث عن مٌزة 

والتتوفر عند الناس وهً الشجاعة والخلق الكرٌم فعرض عبٌها خصاله وبالػ فً 

الواقعٌة فً عرضه 
(1)

. 
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 الداللًثانً المستوى ال

 التشبٌهى: اإلنزٌاح -2

 :تعرٌؾ التشبٌه فً اللؽة 

( والشبه و التشبٌه المثل والجمع اشباه تقول اشبه الشا شبههو مشتق من مادة )

 ماثلهوبمعنً 

دهب بعض الببلؼٌن   ذلك ولم ٌفرق اللؽوٌٌن بٌن التشبٌه  والتمثٌل والى 

كالزمخشري وابن االثٌر ولكن المتاخرٌن من امثال السكاكً والقزوٌنً وشراح 

الشبٌه الثمثٌلًنوع من الشبٌه المركب ولقبوه أن التلخٌص ٌرون 
(1)

. 

 ٌفً االصطبلح: هالتشب 

المر فً صفة مامن  أمر ٌدل التشبٌه فً اصطبلحات الببلؼٌن على مشاركة 

 الصفات فهو محاولة للربط بٌن شٌبٌن تجمع بٌنهما صفة اوصفات مشتركة 

 فً معنً"آخر الداللة على مشاركة امرالمر قال القزوٌنً التشبٌه هو "

 "تثبٌت للمشبه حكما من احكام المشبه بهأن وقال ابن االثٌر الشبٌه هو :"

بمعنً ما بواسطة الكاؾ  األشٌاء أو ٌبٌن الجمع بٌن الشوقال العلوي  : الشبٌه هو "

 ونحوها"

أو والتشبٌه صورة فنٌة قابمة على الربط والمقارنة بٌن شٌبٌن تجمعهما صفة 

المبالؽة الطرافة اضافة مجموعة من الصفات المشتركة والهدؾ من ذلك 

" صفةالجمال على التعبٌر
(2)

 

  التشبٌه  أركان: 

طرفان وجه التشبٌه اداته وفً الؽرض منه وفً تقسٌمه بهذه  أربعةوهً 

 االعتبارات.

: اما حسٌٌن كما فً تشبٌه الخدب بالورود والقً بالرمح والفٌل بالجبل فً طرفاه

المبصرات والصوت بالهمسى فً المسموعات والنكهة بالعنبر والرٌق بالخمر 

 .(3)والجلد الناعم بالحرٌر فً الملموسات

 اما عقلٌان كما فً تشبٌه العلم بالحٌاة واما مختلٌفان والمعقول هو المشبه 
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 العطر بالخلق الكرٌم ومنها قول عنترة :أو كما فً تشبٌه  المشبه  بالبٌع 

ـَها َماُح َكؤَنَّ ْدُعوَن َعْنَتَر َوالرِّ ٌَ  
 

 أَْشَطاُن بِْبـٍر فً لََباِن األَْدَهـمِ 

 

صدر الحصان باالحبال التً  علىهنا تشبٌه تمثٌلً شبه الرماح وهٌتنهال 

تتساقط فً الببر والصورة توحً بشدة المعركة وكثرة االصابات التً اصٌب بها 

 فرس عنترة.

 وفً قوله: 

ـَها ْدُعوَن َعْنَتَر َوالسٌوؾ َكؤَنَّ ٌَ 
 

 لمع البوارق فً سحاب مظلم

ْدُعوَن َعْنَتَر َوالسهام  ـَهاٌَ  َكؤَنَّ
 

 طش الجراد على مشارع حوم

ـَها ْدُعوَن َعْنَتَر َوالدروع َكؤَنَّ ٌَ 
 

 حذؾ الضفادع فً ؼدٌر دٌجم

 

تخبٌبل والمرادأو فان تحقٌقا رالذي ٌشرك فٌه الط المعنى فهو  واماوجهه
(1)

 

 تاوٌل .ى ال ٌمكن وجود المشبه به االعلأن بالتخبٌل: 

 قوله:وكذلك فً 

أَْرِمٌُهْم ِبُثْؽَرِة َنْحـِرهِ َما ِزْلُت   
 

مِ   َولََباِنـِه َحتَّى َتَسْرَبـَل ِبالـدَّ

 

شبه الدم الذي ٌسٌل من صدر الفرس بالسربال اللباس الذي ٌؽطً جسمه كله 

والصورة توحً بكثرة الدماء المتساٌلة من الفرس وبحطورة جراحه
(2)

. 

ً القتال رؼم اصابة فرسه ، والتعبٌر فً هذا البٌت ٌدل على استمرارٌة عنترة ف

 وهذا دلٌل على شجاعته.

فً "زٌد كانه أسد "أما اداته : فالكاؾ نحو قولك " زٌد كاالسد " وكان فً نحو قولك 

نحو قولك " زٌد مثل االسد" ومافً معنى مثل لقطة "نحو" وماٌشتق من لفظه " مثل 

 " و"شبه" ونحوهما .
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ٌلٌها المشبه به وقد ٌلٌها مفرد الٌتاتىالتبٌه به . أن واالصل فً الكاؾ ونحوهما 

ا َكَماٍء ﴿كان المشبه به مركب كقوله تعالى : أن وذلك  ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ َواْضِرْب َلُهْم َمَثَل اْلَح

َماِء َفاْخَتَلَط بِِه َنَباُت ِمَن  َأْنَزْلَناهُ  ٌَاحُ األرض السَّ (1)﴾َفَؤْصَبَح َهِشًٌما َتْذُروهُ الرِّ
. 

 عنترة:ومثال ذلك فً قول 

ـةً  ٌَّ َما أَِقَص اإلَِكاَم َعِش  َوَكؤَنَّ
 

مِ  ـِن ُمَصلّـَ ٌْ َن الَمْنِسَم ٌْ  ِبَقِرٌِب َب

 

 وقوله كذلك :

َما َتْنؤَى ِبَجاِنِب َدفَِّها الـ  َوَكؤَنَّ
 

 ًِّ بعدمحنةوتزعمَوْحِش  

 

 : أٌضاوقوله 

ـاً  بلً ُمْعَقَداً أو َوَكؤَنَّ ُربَّ ٌْ ُكَح  
 

 َحشَّ الَوقُـوُد ِبـِه َجَواِنَب قُْمقُمِ 

 

 وقوله كذلك :

ـةٍ  ٌَ َما الَتَفَتْت ِبِجٌِد َجَدا  َوَكؤَنَّ
 

 َرَشٍؤ ِمَن الِؽْزالِن ُحـرٍّ أَْرَثـمِ 

 

 إلى المشبه أوقد ٌعود  إلى واما الؽرض من التشبٌه فٌعود فً االؼلب  -

 المشبه به .

وجوه المشبه به ممكن أن أن وجوه مختلفة منها بٌان  إلى أما االول ٌرجع  -

فٌه وٌرعى امتناعهأن ؼرٌب ٌمكن  أمر وذلك فً كل 
(2)

. 

علم لون  إذافً السواد وآخر ومنها : بٌان حاله ، كما فً تشبٌه ثوب بثوب 

 المشبه به دون المشبه .

 ومنها : بٌان مقدار حاله فً القوة والضعؾ والزٌادة والنقصان .

: تقدٌر حاله فً نفس السامع كما فً تشبٌه من الٌحصل على سعٌه  ومنها

نثقنا الجبل فوقهم  إذاعلى طابل بمن ٌرقم على الماء فً قوله تعالى : " و

 كانه ضلة " فانه بٌن ماال تجرى به العادة بما جرت به العادة .
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ومنها تزٌٌنه للترؼٌب فٌه كما فً تشبٌه وجه مجرور سلحة جامعة قد نقر 

 ها الدٌكة .ب

ومنها : استطرافه كما فً تشبٌه وحصر فٌه جهد موقر ببحر من المسك 

 موجه الذهب البرازه فً صورة الممتع عن العادة .

ٌكون المشبه به نادر الحضور ، اما مطلق أن وهو آخر ةلبلستطراؾ وجه 

كما مر ، واما حظور المشبه 
(1)

. 

 بٌه ٌمكن تلخٌصها فً ما ٌلً : نللت أخرى أؼراض إلى ار الدارسون أشوكما  -

  ٌكون التبٌه بمثابة الدلٌل األفكار حمل المخاطب على االقتناع بفكرة من

 الذي ٌإٌده دعوة المتكلم .

  ًتحقٌق قدرة من المتعة الوجدانٌة والفكرٌة عن طرٌق الجمال الفن

 التشبٌه.الذي ٌحققه 

  ًالعمل . إلى ز التحفٌ أجل من  األشٌاء اثرة عاطفة الطمع والرؼبة ف 

 . اثارة مشاعر الخوؾ والحذر فً النفس 

  المدح والذم كمدح الشجاع بتشبٌه باالسد ، وتذم الجبان بشبهه

باالرنب
(2)

. 

أن وفً الحدٌث عن الصورة التشبٌهٌة فً معلقة عنترة بن شداد ٌمكننا القول 

الخروج عن مقتضى الحال فهو االستجابة أو المشبه به هو مجال العدول الفنً 

المتولدة عن المثٌر ) المشبه ( وذلك فً االؼلب االحٌان فالشاعر ٌستجٌب للمثٌر 

لمح عبلقة مابٌن المثٌر ) المشبه ( واالستجابة ) المشبه  ألنه استجابة ؼٌر متوقعة 

لتاثٌر فً به (  فٌرسم هذه االستجابة  بشكل صورة فنٌة تتم عن كقدرة الشاعر فً ا

 المتلقً . ومن اشكال التشبٌه فً معلقة عنترة بن شدادا نجد ماٌلً :

مِ  َتَكلّـَ ٌَ اِر لَْم  اَك َرْسُم الدَّ ٌَ  أَْع
 

 َحتَّى َتَكلََّم َكاألََصـمِّ األَْعَجـمِ 

 

هذه صورة فنٌة عدل بها عنترة لٌوصل للمتلقً مشاعر وأحاسٌسه تجاه 

ماٌعانٌه وما ٌفكرفٌه من الحصول على الحرٌة وقد كانت دٌار الحبٌبة خٌطا مهما 

خطة العاشر دون هذا الخٌط فرسم الدار موحً أن هذه الؽاٌة اال  إلى للوصول 

من الحرٌة اال إلٌه بو بالخراب والدمار وهو بذلك ٌوحً على خراب ودمار ماٌص
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فً النهاٌة ترك خٌطا أنه فقد تعرؾ على الدار وكانه االصم االعجم اال  ٌٌؤس لم أنه 

معرفة طرٌق الحرٌة اال وهً دار الحبٌبة  إلى الثبات توصله 
(1)

. 

وٌكمل عنترة صورة الفنٌة وتشبٌهاته التً عدل بها عن الحدٌث المباشر 

 فٌقول:حول الحرٌة 

ـَهاَفَوَقْفُت  ِفٌَها َناَقِتً َوَكؤنَّ  
 

مِ   َفَدٌن ألَْقِضً َحاَجـَة الُمَتلَـوِّ

 

ٌصور عنترة ناقته بالقصر وماٌوحً به من القصر من الفخامة والضخامة 

فان كانت الملوك تمكن القصور فلدى عنترة قصره الخاص به ، فالناقة هً المعادل 

الموضوعً للقصر رمز الملك والحرٌة والسٌادة فهو الٌبكً محبوبته بعٌنها وانما 

 إلى تً كانت الخٌط الذي ٌوصله ٌبكً حرٌته التً بعدت عنه بسبب بعد محبوبته ال

 مراده .

فالقصر ٌتوافق مع الناقة فً بنٌته من حٌث القوة والصبلبة سواء كانت من 

ماان اكتمل هذا الصرح الخٌالً عنده أنه الناحٌة المادٌة هذه القوة المعنوٌة ؼٌر 

حتى عادت صور الحرمان والفقدان تبلحقه ، فقد راعه راحلة الحبٌبة
(2)

التً تشبه  

بسوادها خافٌة الؽراب االسحم وقد عكس صورة العبٌد فً مجتمع من االحرار وما 

 ٌعانوه من استبلب النسانٌتهم وذلك من خبلل قوله :

 ِفٌَها اْثَنَتاِن َوأَْرَبُعـوَن َحلُوَبـةً 
 

ـِة الُؽَراِب األَْسَحمِ  ٌَ  ُسوَداً َكَخاِف

 

السواد ونوع التبٌه مرسل مفصل فقد فقد شبه لون التوق بخافٌة الؽراب فً 

ذكر االداة ووجه الشبه
(3)

 . 

 وكذلك نلحظ فً معلقته تبٌه مفرد فً قوله :

ةٍ  ـٍن َثـرَّ ٌْ ـِه ُكلُّ َع ٌْ  َجاَدْت َعلَ
 

ْرَهـمِ   َفَتَرْكَن ُكـلَّ َحِدٌَقٍة َكالدِّ

 حٌث شبه المٌاه المتشكلة من السحابة على الروضة بالدراهم )تشبٌه مرسل (.

 قوله : أٌضاومثله 

َس ِبَباِرحٍ  ٌْ َباَب ِبـَها َفلَ  َوَخبلَ الذُّ
 

ـمِ  ـاِرِب الُمَتَرنِّ  َؼِرَداً َكِفْعِل الشَّ
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حٌث شبه صوت الذباب فً الروضة بصوت شارب الخمرة وهو ٌعنً تشبٌه 

مرسل مجمل
(1)

. 

 ً معلقته صورته التبٌهٌة بقوله :ل عنترة فمكوٌ

َما َنَظَرْت  ًْ َشـاِدنٍ َوَكؤَنَّ َن ٌْ  ِبَع
 

َس ِبَتـْوأَمِ  ٌْ  َرَشـٍؤ ِمَن اْلِؽْزالِن لَ

َمـةٍ  ٌْ  َوَكؤَنَّ َفؤَْرَة َتاِجـٍر ِبَقِس
 

 ِمَن اْلَفـمِ  إلٌه َسَبَقْت عَواِرَضَها 

َن َنْبَتَهـا آنفا َرْوَضًة أو   َتَضمَّ
 

َس ِبُمْعلَـمِ  ٌْ ْمِن لَ ٌث َقلٌُِل الدِّ ٌْ  َؼ

ًقاِمْن  َعاتًِقاأو  َقُه ُمُلوُك اأَلْعجَ          َأْذُرَعاٍت ُمَعتَّ ا َتَعتَّ  مِممَّ

ةٍ  ـٍن َثـرَّ ٌْ ـِه ُكلُّ َع ٌْ  َجاَدْت َعلَ
 

ْرَهـمِ   َفَتَرْكَن ُكـلَّ َحِدٌَقٍة َكالدِّ

ـةٍ  ٌَّ اً َوَتْسَكاَباً َفُكلُّ َعِش  َسحَّ
 

مِ  َتَصـرَّ ٌَ َها الَماُء لَْم  ٌْ ْجِري َعلَ ٌَ 

ارِب الُمَتَرّنمِ َفَترى  ً َوْحَدُهَهْزجًا كِفْعل الشَّ ٌَُؽنِّ َباَب بها   الذُّ

ٌَِسنُّ ِذراَعهُ  َناِد اأَلْجَذمِ بِذراِعْه  َؼردًا   *فِْعَل الُمِكبِّ على الزِّ

(2) 

صورته التشبٌهٌة لٌظهر للمتلقً فً معلقته عنترة و ٌكمل خبلل ذكر الناقة 

المعلقة والنظر فً صفات  إلى بحثه الدابم عن الحرٌة التً ٌفتقدها وٌمكن الرجوع 

 الناقة حٌث ٌقول : 

ـةٌ  ٌَّ  َهْل ُتْبلَِؽنًِّ َداَرَهـا َشَدِن
 

مِ  َراِب ُمَصـرَّ  لُِعَنْت ِبَمْحُروِم الشَّ

اَرةٌ  ـَرى َمـوَّ اَرةٌ ِؼبَّ السُّ  َخطَّ
 

َثـمِ  َتِطسُ  ٌْ اإلَِكاَم ِبَذاِت ُخـؾٍّ ِم  

ـةً  ٌَّ َما أَِقَص اإلَِكاَم َعِش  َوَكؤَنَّ
 

مِ  ـِن ُمَصلّـَ ٌْ َن الَمْنِسَم ٌْ  ِبَقِرٌِب َب

َما َتْنؤَى ِبَجاِنِب َدفَِّها الـ  َوَكؤَنَّ
 

مِ  ًِّ ُمـَإوَّ ًِّ ِمْن َهِزِج الَعِش  َوْحِش

 ِهرٍّ َجِنٌٍب ُكلََّما َعَطَفْت لَـهُ 
 

ـِن َوِبالَفـمِ  ٌْ َد ٌَ َقاَها ِبال  َؼَضْبى اتَّ

ـاً  بلً ُمْعَقَداً أو َوَكؤَنَّ ُربَّ ٌْ ُكَح  
 

 َحشَّ الَوقُـوُد ِبـِه َجَواِنَب قُْمقُمِ 

ْنَباُع ِمْن ِذْفَرى َؼُضوٍب َجْسَرةٍ  ٌَ  
 

اَفـٍة ِمْثَل الَفِنٌـِق الُمْكـَدمِ  ٌَّ  َز
(3) 

نرى عنترة فً هذه الصور الفنٌة المتتابعة ٌحاول التمسك بخٌط الحب الذي 

مبتؽاه وٌخلصه من عبودٌته التً طالما اقته فلقد كان هاجس  إلى ٌوصله ٌوما 

العبودٌة شبحا ٌبلحقه وٌحاول التخلص منه وٌفهم من ذلك من خبلل صورته 
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التشبٌهٌة بوصفه لحبٌبته عبلة فقد تمثل الجمال فً الصور حبٌبة متداخلة كاملة 

االطراؾ فً بنابها فهو ٌتؽزل بجمال العٌن وطٌب رابحة الفم وكانه ٌصور روضة 

بعٌنها مستخدما صفات الحبٌبة فً ذهنه فقد ابتدا بوصؾ عٌون الحبٌبة ومقبلها 

من التبٌهات المتتابعة وجعل للروضة الطٌب ورابحة فمها الزكٌة وٌصورها بفٌض 

ؼزٌرة التتوقؾ وربط نزول المطر بالعٌش  أمطارها اتقالم ٌدخلها الناس وجعل 

والحٌاة وجعلها ٌخلؾ البرك العدٌدة التً تبدو كمظهر الدراهم تلمح تحت الضوء 

وجعل الذباب ٌالؾ الناس وٌتركهم وٌعٌش وحٌدا وقد اسكره جمالها فراح ٌؽنً تٌها 

ورا وسر
(1)

. 

المعلقة فالمتلقً الٌتوقع كل هذه الصور الفنٌة  أبٌات هذه التشبٌهات التً وردت فً 

القدر المطلوب من المشاركة فً عملٌة الشعور الذي كان ٌنتاب  إلى التً توصله 

عنترة تجاه هذه المحبوبة فهً طوق النجاة له من بحر العبودٌة لترسله فً نهاٌة 

ةالمطاؾ على شاطء الحرٌ
(2)

 . 

شبه عٌنً الحبٌبة بعٌنً الشادن  إذاالذهن سإال مفاده لم إلى وهذا وقد ٌقفز 

معانً الؽزال الشمس والؽزال حٌوان مقدس عند أن الؽزال ؟ واالجابة فً أو 

مات إذاالجاهلٌة فقد كانت تعمل له التماثٌل وٌوضع فً محارٌب الملوك وٌناح علٌه 

صٌد على كثرة أنه ون ٌٌذكر الشعراء الجاهلحٌوان لم أنه وٌحرق من ٌقتله ثم 

حٌدثهم عن الصٌد 
(3)

. 

التً ٌحبها عنترة على درجة من القدسٌة والمكانة الدٌنٌة بحٌث  فالمرأة 

كان ٌدهد من خبلله أنه ٌقدسها لوال أن ٌشبهها بالمقدس عن العرب فهل كان ٌقدر 

ؼٌر الظاهر لنا اال وهً الحرٌة فعبلة هً معادل آخر مرا أ تشبٌهه الفنً ال

موضوعً للحرٌة فً وجدانه وسرٌرته وقد ركز على الفم للتخلص من عقدة خلفٌة 

 كان مهدل الشفاء أفلح وكان ٌلقب بعنترة الفلحاء.أنه فً فمه فقد وصؾ 

وقد صور الرابحة من فمها وكانها فارة تاجر فللحرٌة رابحة طٌبة كرابحة 

لعرب قدٌما أولعو بالطٌب وتزٌنوا به وضمخو به أجسامهم واعتسلوا بماء الطٌب فا

الورد وحمل العطر دابما فً حٌاتهم أعظم معانً التكرٌم واكن عندهم من صناعات 

االشراؾ وتاجر به ملوكهم وامراإهم 
(4)

 وكذلك تسبٌه تمثٌلً فً قوله :

ـاً  بلً ُمْعَقَداً أو َوَكؤَنَّ ُربَّ ٌْ ُكَح  
 

َوقُـوُد ِبـِه َجَواِنَب قُْمقُمِ َحشَّ ال  
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شبه الشاعر صورة العرق النازل من راس الناقة وعنقها من اثر السفر 

بصورة القطران الذي ٌترشح من قمقم
(1)

. 

ٌرسم المستقبل الذي أن من خبلل هذه الصور الفنٌة ٌحاول عنترة بن شداد 

من قٌظ الصحراء وشقاوة الحٌاة تحت إلٌها ٌحلم به فالحرٌة هً الروضة التً ٌلجؤ 

ظل العبودٌة التً مورست علٌه واستطاع من خبلل اختٌاره للروضة االنؾ 

ماٌجول فً خاطره وله دالالته النفسٌة  إلى الخضراء والؽٌث االبٌض فهو ٌوحً 

والوجدانٌة فالروضة الخضراء والؽٌث مدعاة لبلستقرار واالمان الذي ٌنشده عنترة 

عبودٌة القاحلة فً صحراء ال
(2)

. 

من خبلل ذكر الذباب فً صورة الروضة  المؤلوؾ وقد عدل عن الشًء 

الخضراء وهذا الذباب نشوات سكران مترنم فحاسر وجوده فً هذه الصورة الجمٌلة 

ٌستحضر مثل هذا الشاعر فً مثل هذه الصور صورة الذباب ؟ أن ؟ الٌس ؼرٌبا 

ٌكون أن كن المعنى الجامع فً سبب الؽرابة ل المؤلوؾ نعم ٌبدو ؼرٌبا وعدوال عن 

الخاطر والٌقع فً الوهم عند بدٌهة النظر إلٌه الشبه مقصودا من الشًء مما الٌنزع 

نظٌره الذي ٌشبه به بل تثبٌت وتذكر فكر للنفس فً الصورة التً تعرضها  إلى 

وتحرٌك الوهم فً عرض ذلك واستحضار ماؼاب منه . وهذا هو جوهر الصورة 

من مجرد النظر السطحً أبعد  إلى شبٌهٌة الفنٌة وهو تحرٌك الذهن للوصول الت

لبلمور
(3)

. 

أنه فروضة عنترة كثٌرة العشب والبنات ٌالفها الذباب وٌؽنً بها نشوان اال 

كالمخدوم الذي الٌستطٌع قدح النار ولربما استفاق عنترة فً نهاٌة  األمرفً نهاٌة 

عبد الٌستطٌع نٌل الحرٌة لبعد حبٌبته عنه وهً كلمة أنه حلمه على حقٌقو مرة هً 

 روضة الحرٌة . إلى السر ومفتاح الدخول 

 قوله:وكذلك نلمح تشبٌها تمثٌبل فً 

َمـةٍ  ٌْ  َوَكؤَنَّ َفؤَْرَة َتاِجـٍر ِبَقِس
 

ِمَن اْلَفـمِ  إلٌه َسَبَقْت عَواِرَضَها   
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الرابحة المنبعثة من قارورة وهنا شبه الرابحة المنبعثة من فم عبلة بصورة 

العطر
(1)

 . 
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 فً الكناٌة : اإلنزٌاح 

 : تعرٌف الكناٌة لغة 

تتكلم بالشًء وترٌد به ؼٌره ، وتكنى أن هً مصدر كالهداٌة والعانٌة ، وهً 

 : تستر ، ومنه الكنٌة ، وهً التً تقوم مقام االسم واللقب ، كما قال الشاعر :

ِه حٌَن ُأنادٌهِ  ٌْ ْكِرَمهُ ؛  ُأْكِن َبهُ .... أِلُ ْوَءة؛  وال ُأَلقِّ  الَّلقبا والسَّ

 ٌة فً االصطالح :انالك 

ٌرٌد المتكلم اثبات معنى من أن عرفها عبد القاهر الجرجانً بقوله : " 

إلٌه المعنى هو ت إلى المعانً فبل ٌذكره باللفظ الموضوع له فً اللؽة ، ولكن ٌجًء 

 وٌجدله دلٌبل علٌه ".إلٌه وردفه فً الوجود ، فٌوما به 

 وعرفها السكاكً بقوله :  

ماٌلزمه " ، ولخص القزونً تعرٌؾ  إلى " هً ترك التصرٌح بذكر الشًء 

السكاكس بقوله : " الكناٌة اصطبلحا : لفظ أرٌد به الزم معناه ، مع جواز ارادة 

معناه معه أٌضا "
(1)

 

قولهم "فبلن كثٌر  ومن االمثلة التً ساقها الببلؼٌون لبٌان معنى الكناٌة

الرماد ٌنتج عن اشتعال النار، ألن الرماد " والمقصود بكثرة الرماد هنا صفة الكرم 

بٌته  إلى واشتعال النار ٌدل على كثرة الطبخ ، مما ٌعنً كثرة الضٌوؾ الذٌن ٌاتون 

 والمفهوم من هذا كله هو الكرم.

د ، والركن الثانً المعنى هو اللفظ الذي كتبت له ، وهو كثرة الرماالركن االول : 

الذي  كتبت عنه وهو الكرم ، والركن الثالث القرٌنة التً فهمت من تضاعٌؾ الكبلم 

 ، والعبارة التمنع من ارداة المعنى الحقٌقً .

نجد أمرإ القٌس ٌقبل فً وصؾ أمراة بانها  أٌضاومن االمثلة  عن ذلك 

 "نإوم الضحى".

أن  أرادوالمعنى الحقٌقً للنوم فً وقت معلوم ؼٌر ممتنع ، ولكن الشاعر 

النوم فً وقت الضحىألن وعزها وؼناها ،  المرأة ٌعبر عن ترؾ هذه 
(2)

ٌلزم منه  

امراة سٌدة فً قومها ، ذات ترؾ وعز ودالل ، "ونإوم الضحى" هو اللفظ  أنها 

هو المعنى الذي كنٌت عنه ،  الذي كنٌت به عن الترؾ والدالل والترؾ والدالل
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كناٌة لٌكون تعبٌره أجمل ، موقعة من  إلى الشاعر قصد أن وقرٌنة السٌاق ذلك 

 النفً الحلى وألطؾ .

  فً الكناٌة اإلنزٌاح أركان 

 للكناٌة ركنان اساسٌان هما :

اللفظ المكنى به : وهو اللفظ المذكور فً التعبٌر الذي ٌدل على معنى  -1

 هو المقصود ، كما فً قولهم " كثٌر الرماد". ٌكونآخر أو حقٌقً 

المعنى المكنى عنه : وهو المعنى المراد الذي ٌقصده المتلكم ، وٌكون  -2

 خفً ومستور ، ولكنه ٌفهم من خبلل السٌاق وبمساعدة القرابن .

لفظ مكنى به وٌلزم منه المعنى  أي والعبلقة بٌن الركنٌٌن هً عبلقة تبلزم ، 

ٌضع المتكلم قرٌنة تدل على المعنى المراد ، ولكنها فً أن المكنى عنه ، والبد 

ٌكون المعنى الحقٌقً مرادفا أٌضا ، نفً قولهم 'فبلن أن الوقت نفسه التمنع من 

ٌكون هذا الممدوح كثٌر الرماد أن كثٌر الرماد ' و'فبلنة نإوم الضحى ' الٌمنع من 

 .أٌضاالمترفة كثٌرة النوم فً وقت الضحى  المرأة قٌقة ، وان تكون تلك ح

هذا اخً له تسع أن وقد تكون الكناٌة فً اللفظ المفرد كما فً قوله تعالى : " 

كما قال جمهور  المرأة وتسعون نعجة ولً نعجة واحدة " فلفظ النعجة هو كناٌة عن 

هو كثٌر فً الكبلم البلؽاء ، ومن أمثلة المفسرٌٌن ، وقد تكون الكناٌة فً التركٌب و

ذلك قوله تعالى : " والتصؽر خدك للناس".فتركٌب تصؽر خدك للناس كناٌة من 

التكبر
(1)

. 

المتتبع لمعلقة عنترة بن شداد ٌبلحظ مدى توفر الصورة الكنابٌة فً أبٌاتها 

 وقد وردت فً مواضع عدة فً معلقته ومنها قوله :

ٍض َطْرفُـَهاَداٌر آلِنَسٍة  ٌْ َؼِض  
 

ـمِ   َطْوَع الِعناِق لذٌـذِة الُمَتَبسَّ

 

وفً هذا البٌت جمع عنترة ثبلث كناٌات عدل بها عن وصؾ محبوبته 

اثارة المتلقً ورفع درجة  إلى خطاب فنً ٌصبو من خبلله  إلى بالخطاب العادي 

بٌبة التً التوتر لدٌه وهو ٌنتقل بٌن هذه والعدوالت الفنٌة لٌكشؾ عن حال الح

تتصؾ بهذه الصفات المحبة لدٌه ولؽٌره فهً " ؼضٌض الطرؾ " كناٌة عن العفة 

والشرؾ والطهر والنقاء فهً التنظر  الحد من الرجال نظرة مخلة بالشرؾ وما 

تفعل وهً سٌدة القوم وابنة سٌدهم فً هذا العدول ماٌستوقؾ المتلقً أن كان لها 
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ك لترسم  أجل من  التؤنً وٌحثه على 
(1)

 القرآنالصورة التً علٌها عبلة وقد امتدح 

الكرٌم هذه الصفة فً النساء فً قوله تعالى " وعندهم قاصرات الطرؾ عٌٌن " 

 إلى والٌلتقٌن  أزواجهن على  أبصارهن فهً وؼٌرها من النساء العفٌفات ٌقصرن 

ؼٌرهم من الرجال وهً فً العشرة طوع العناق كناٌة عن لطؾ المعاشرة وسهولة 

رسم تلك  أجل االنقٌاد فهً متاتٌة لزوجها عدول ٌشحد الفكر وٌعمل العقل من 

لذٌذة المتبسم عدوالت تصور  أٌضاوهً  المرأة الصورة التً ٌتمناها الرجال فً 

عفتها ومعاشرتها  المرأة ٌحب فً الصفات التً ٌحبها الرجال فً نسابهم فالرجل 

 اللطٌفة لذٌذة الفم الٌخرج منه سوى الرابحة الطٌبة والكبلم الطٌب.

والشاة ممكنة لمن هو مرتمً كناٌة عن ؼفلة قوم عبلة والفرصة  أٌضاوٌقول 

 السانحة باللقاء معها.

 وٌقول فً معلقته واصفا فرسه واهله :   

َعاِن  ُد لِلطِّ ٌَُجـرَّ َوَتـاَرةً َطْوَراً   
 

ًِّ َعَرْمِرمِ  إلى  ٌؤوي  َحِصِد الِقِس  

 

وفً هذا البٌت ٌصؾ حاله بصورة فنٌة موحٌة بالشجاعة والتماسك بٌن 

جٌش كثٌر ملتؾ  إلى  ٌؤوي افراد القبٌلة فهو مرة ٌطاعن على هذا الفرس ومرة 

بنٌان مرصوص ٌشد كؤنهم  متماسك ؼٌر متفرق . كناٌة عن وحدة الصفوؾ و

حصد القسً عرمرم فالحصد هو شدٌد القتل كناٌة عن شدة  إلى  ٌؤوي بعضه بعضا 

التفاهم حول بعضهم صورة فنٌة ٌسرح فٌها خٌال المتلقً بعدما أحدثه العدول 

الكانبً من صعكة فً توقع المتلقً دفعة التً كد الذهن واعمال العقل فً هذا 

صورة التً ٌرٌدها عنترة ثم تراه ٌفاخر  إلى ول الوص أجل المراوغ من  سلوباأل

ابٌر ٌزٌد عبنفسه فً الحرب فهو الٌقاتل اال الفرسان االقوٌاء والشجعان وهو بهذه الت

 من مدحه نفسه ٌقول عنترة :

 وِمَشكِّ َساِبَؽٍة َهَتْكُت فُُروَجَها
 

ِؾ َعْن َحاِمً الَحِقٌَقِة ُمْعلِمِ  ٌْ  ِبالسَّ

َداهُ  ٌَ ِبالِقـَداِح إَِذا َشَتـاَرِبٍذ   
 

مِ  اِت التَِّجـاِر ُملَـوَّ ٌَ ـاِك َؼا  َهتَّ

اَبـُه فً َسْرَحـةٍ  ٌَ  َبَطٍل َكؤَنَّ ِث
 

َس ِبَتْوأَمِ  ٌْ ْبِت ل ٌُْحَذى ِنَعاَل السِّ  

 

لٌنسج صورا  المؤلوؾ بٌر ٌعدل عنترة عن القوم اعفً هذه الكناٌات والت

ابداعٌة تحمل معانً ودالالت جدٌدة وفً ذات الوقت تكشؾ عن حالة نفسٌة 
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رسم تلك الصورة  أجل متفاخرة تثٌر فً المتلقً االحاسٌس وتعمل عقله وفكرة من 

مكانة الملوك فكٌؾ بمن ٌتمكن من هذه الشخصٌة  إلى للخصم وطوٌل مكانته تصل 

الصفات منه وعنترة عندما ٌمتدح خصمه  أحق بهذهأنه وٌقدر علٌها ؟ الشك فً 

 .ك الصفات فقد مدح نفسه بمدح ؼٌرهفانما ٌمتدح نفسه التً تعلو على تل

فً قوله ) حامً الحقٌقة ( كناٌة عن الخصم الذي ٌحمً قومه وقد علم نفسه 

وهذا ماجعل عنترة ٌتعرؾ علٌه وٌواجهه وهو كذلك )ربط إلٌها بعبلمة القوة واشار 

اٌة عن سرعتها عند اللعب بالقداح فً فصل الشتاء وفٌه تقل الخٌرات اال الٌدٌن ( كن

)هناك ؼاٌات التجار( فهو ٌشتري منهم كل الخمر  أٌضاعند ذوي الركم والجود هو 

عدل بذه الكناٌات لٌوصل للمتلقً شهامة ذلك الفارس وكرمه وقدرته المادٌة وفً 

به كانها فً سرحة عدول عن التعبٌر البٌت الثالث كناٌة عن العظمة ذلك الفارس ثٌا

الكبلم االدبً الذي ٌثٌر اهتمام المتلقً وٌجعله ٌكد فً الحصول عل  إلى المباشر 

الحقٌقة التً ٌرٌدها الشاعر مما ٌعطً متعة فً التلقً ورؼبة فً االستمرار فً 

كشؾ الحقابق المستترة خلؾ الكناٌات
(1)

. 

اه فهو ) ٌحذي نعال السبت( كناٌة والخصم ٌتسم بالعظمة وسمو الرفعة والج

وعلو الماكنة االجتماعٌة وفً قوله )لٌس بتوأم ( ٌدل هذا العدول  األصلعن شرؾ 

هذا الفارس لٌس له مثٌل فً الخلق وتمام الشدة والقوة لٌعدل بها أن الكنابً على  

عنترة الٌبلقً اال االنداد من بؤن ٌوصل للمتلقً أن عن مدح نفسه مباشرة فهو ٌرٌد 

هو معادل موضوعً للصفات التً ٌتحلى بها إنما االبطال والخصم بتلك الصفاة 

الشاعر وظؾ اللؽة االدبٌة توظٌفا فنٌا من خبلل الكناٌات التً أن عنترة والحقٌقة 

 .الصورة التً ٌرٌدها عنترة لنفسه رسم أجل تشٌر المتلقً من 

 بقوله:ثم ٌتابع بعد هذه الصوؾ للخصم 

 

ا َرآِنً َقـْد َنَزْلُت أُِرٌـُدهُ   لَمَّ
 

ـمِ   أَْبَدى َنواِجـَذهُ لَِؽٌِر َتَبسُّ

ْمِح ُثمَّ َعلَْوُتـهُ   َفَطَعْنُتـُه ِبالرُّ
 

ٍد َصاِفً الَحِدٌَدِة ِمْخـَذمِ   ِبُمَهنَّ
(2) 

)ابدي نواجده ( كناٌة عن الؽٌظ والكره لعنترة خوفا من الطعن وهذا ما وجده 

راي العٌن بعد المواجهة فقد اجهز عنترة علٌه بسٌفه المصقول وهذا عدول ٌرٌد من 

ٌرم الصورة التً كان علٌها ذلك الفارس والصفات الحمٌدة أن خبلله عنترة 
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ٌخشى من أنه الصفات الملوكٌة اال السابقة وان كان صاحب  األبٌات المذكورة فً 

مواجهة عنترة لعلمه بانه هالك ال محالة ولذلك ابدى نواجده
(1)

. 

وقد اعتمد عنترة على الخطاب الببلؼً فً توجٌه المتلقً وتحرٌك مشاعره 

المستوى  إلى ٌصل أن وانفعاالته تجاه هذا الخصم واستطاع من خبلل هذه الكناٌة 

التفاعل واالنفعال مع ما ال  إلى الشعوري واالحاسٌس النفسٌة فً المتلقً ودفع به 

 مصٌر ذلك الفارس الشجاع أماما قدرة وسطوة عنترة ٌقول عنترة :إلٌه 

تً َفقُْلُت لََها اْذَهِبً ٌَ  َفَبَعْثُت َجاِر
 

ًَ واْعلَِمً ِسً أَْخَباَرَها لِ  َفَتَجسَّ

ُت  َقالَتْ  ٌْ ةً : َرأَ ِمَن األََعاِدي ِؼرَّ  
 

اةُ ُمْمِكَنـٌة لَِمْن ُهو ُمْرَتمِ   َوالشَّ
(2) 

بالشاة ففً هذا  المرأة فً البٌت الثانً كناٌة وهً )الشاة( وقد كنى عن 

المطلوب وهو  إلى العدول الذي خرج به عن المعنى الحقٌقً والمعجمً للشاة 

سرا بٌنه وبٌن جارٌته  األمرٌبقى أن المراةالخفاءماٌقصد عن االخرٌن وكانه ٌرٌد 

مستوى فنً ٌلفت انتباه المتلقً وٌثٌر  إلى وقد خرج باللؽة عن مستواها المعجمً 

إلٌه لمعنى الذي قصد ا إلى الوصول  أجل فً نفسه قدرا من التامل والتساإل من 

 :الشاعر ٌقول

َحى ً ِبالضُّ  َولََقْد َحِفْظُت َوَصاَة َعمِّ
 

َفَتاِن َعْن َوَضِح الَفمِ َتْقلُِص الشَّ  إذ   
(3) 

هذا أن فً قوله )تقلص الشفتان ( كناٌة عن صفة الؽضب واالستعداد للقتال 

العدول الكنابً ٌحرض المتلقً على االنتباه وٌحفز فإاده على التفكٌر والتخٌل 

هذه الكناٌة تلفت أن والتساإل عن قصد الشاعر ب )تقلص الشفتان ( الشك فً 

من ورابها تصوٌر حال االنسان فً الحرب داللة على شدة المعركة  االنتباه وٌقصد

وقت الضحى عندها تتقلص الشفتان وترتفع الشفة عن االنسان حتى ٌبدوا كانه ٌبتسم 

النص هً اختراق وتجاوز لما هو  وهذه الكناٌة تفاجا القارئ والمفاجاة التً ٌثٌرها

متوقع منتظر )
4

فً وعً القارئ بٌنما تثٌر العناصر شٌبا ذا بال  ( فالمتوقع الٌثٌر

 :القارئ وتستفزه وله فً وصؾ عبلة ؼٌر المتوقعة وعً

 الشهـِد *** اَذا مازجْتُه بْنُت الُكُروممن  كاعٌب رٌقها ألذُّ 
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قوله )كاعب( كناٌة عن  إلى ٌعدل عنترة عن ذكر عمرها وصؽر سنها 

دون ذكر اال إلٌه صؽر السن واالنوثة المحببة ونضارتها وجمالها والٌتركماٌصبو 

وهو رٌقها اللذٌذ الذي قرن بنبت الكروم كناٌة عن الخمرة وهذه الصورة الفنٌة 

ٌرسم من أن واالنتباه فٌه وٌصور له ماٌمكن  اإلهتمامتستوقؾ المتلقً وتثٌر 

ٌتقمص أن فً النساء وهو بهذا التصور الكنابً ٌجبر المتلقً الصفات المستحسنة 

الصورة المثالٌة التً كانت علٌها ابنة عمه  إلى شخص عنترة وٌحثه على الوصول 

من الحرٌة وهً المعادل إلٌه عبارة عن ذكرما ٌصبو  أٌضاعبلة التً قد تكون هً 

 مؤربه . إلى الموضوعً لها والحبل الذي سٌوصله 

َضهُ َصْعٍل ٌَ  ٌْ ُعوُد ِبِذي الُعَشٌَرِة َب  
 

ِوٌِل األَْصلَمِ   َكالَعْبِد ِذي الَفْرِو الطَّ

(
1
) 

كناٌة عن سرعة عدو وركض الصعل " طكر النعام " وكناٌة عن سرعة 

 الناقة وعدوها . كذلك كناٌة فً قوله :

مِ   .لما رآنً قد قصدُت أرٌده *** أبدى نواجَذه لؽٌر تبسٌّ

كناٌة عن اخبلقه الحمٌدة وعن كره الفارس الذي قابله فً الحرب 
(2)

. 
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 المبحث الثانً الحقول الداللٌه-2

 تمهٌد: 

: حقل ةمن الحقول الداللٌ ةبن شداد على مجموع ةعنتر ةلقد احتوت معلق

حقل  إلى  ةاضاف ةالسامٌالمثل طبلل والدٌار وحقل الحرب واأل لل وحقالؽز

 ةواٌقاع وبعد تفحصنا لهذه المعلق بكل منها معجم خاص به ولون وطابع ةالطبٌع

 ةٌز والبداٌموجعلها فً طابع مت ةج الشاعر معلقتوقفنا عند الحقول التً بها نسٌ

)الؽزل كانت مع حقل
1

.) 

 لزحقل الغ: 

  ًالغزل فً العصر الجاهل: 

كان هو  ألنه فً الجسد ذلك  الدم ىجرالحب فً الشعر الجاهلً م ىجر

 ةؼراض جدٌدأل ةمعالج ةالجاهلٌ ةولقد كانت القصٌد،  ةالعربٌ ةالحٌا فً  والحرب

و مجالس الشراب و الفخر  ك، ووصؾ الفرس والمعار طبللاأل ةكالؽزل ومخاطب

التً تتشابه فً  ةمل فً جمٌع القصابد الجاهلٌؤوالمت. ذلك إلى المدح والهجاء وما و 

فهذان  ،الحب والحربمن  ةدها منبثقجالذكر ٌ ةؼراض االنفتنوعها على األ

 ةالقصٌده الجاهلٌأن اصاب من قال  وقد ،اوتنوع ةدفق ةالقصٌدٌزٌدان  نالموضوعا

 إلى ال ٌسعى الشاعر من خبللها  ةنٌنؤالطم ةقصٌد أنها بمعنى  ةالحٌا ةهً قصٌد

حٌاته اثبات إلى مر و ٌسعى دالتأو التشكً 
(2)

. 

عد من روابع الشعر تداد هً احدى المعلقات السبع حٌث ابن ش ةعنتر ةومعلق

 :مطلعها والتً العربً القدٌم 

مِ  َعَراُء ِمْن ُمَتـَردَّ  َهْل َؼاَدَر الشُّ
 

مِ  اَر َبْعَد َتَوهُّ  أَْم َهْل َعَرْفَت الدَّ

 

ان ال ذلاٌوجد فً الشعر القدٌم ب افٌها الذٌن قلم ن ،واللٌ ةسهولالتمتاز ب

ا وبٌن لٌس بٌنه اللفظ قرٌبة المعنى ةسهل ةواضحه جلٌ ةوجزال ةٌخلوان من فخام

فٌها رقٌق فً ؼزله  ةوعنتر ةتً تكاد تبلػ الؽرابال ةالنفس حجاب من هذه الجزال

بطوالته ورقٌق فً حدٌثه عن اعدابه ةواالشاد
(3)

. 
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بدٌهً باعتباره رجل حساس  أمر ةحدٌث عن الؽزل فً شعر عنترالفان 

ٌعٌش فً  ألنه طبعا  لؤلنثى معلقته نحس بمٌله لا نعند قراءت ننحو  ًورومنس

متعدد  ةعند عنتر الؽزلو   المرأة العصر الجاهلً الذي كثر فٌه الحدٌث عن 

حب عذري شرٌؾ تؽزل بعبله فً خلقها وصفات ها  ألنه و الصفات األوجه 

 وتؽنى بجمال نفسها واللذي ٌضحك معلقته ٌارا بوضوح وصفه للمراه بولٌس

وصؾ جمال ولٌس فاحش وانما محاط بالحشمه والعفه والحٌاء اولٌس هو الذي 

 :ٌقول 

اَبـهُ  ٌَ ْمِح األََصمِّ ِث  َفَشَكْكُت ِبالرُّ
 

مِ  َس الَكِرٌُم َعلَى الَقَنا ِبُمَحـرَّ ٌْ  لَ

بل هو رقٌق على فرسه بااللم ال لمه ، وٌسكً بشفابه وٌرى وبكاءه وٌسمع 

 .االعداءتوجعه حٌن تبعت فٌه رماح 

تصوٌر واضح لنفسً الشاعري و مشاعره و حٌاته و عواطفه  المعلقةوفً 

بطوالته وباسه ونضال من اعدابه وال عجب فً ذلك وهً تتبع من نفسه وحٌاته 

وتصور الؽزل فً اتم تصوٌر
(1)

. 

موضوع الحب لم تكن فً الشعر الجاهلً بمنؤى عن موضوع  والمرأة

 إلى لعربً فٌها ولم ٌكن من الؽرٌب النساء الحرب بل كانت شرٌكه للفارس ا

الحرب العطاء الفوارس حافزا ٌجعل من االستماته مرادؾ للهوى ولقد كانت 

الحضور المتوهج  إلى الفروسٌه مشتركه بٌن الحب والحرب وهل الفروسة تدعو 

للمراه حسدا وروحا فً ثناٌا القصٌده الجاهلٌه وال نرى ادل على ذلك التمازج بٌن 

 ة.ن البٌتٌن عنتر مخاطب حبٌبته عبلبتً الحب والحرب من هذٌتجر

ِك  وح من جسِد الجبان ***ٌا َظُلومُ فَؤْنِت ِعْنديأُِحبُّ  مكان الرُّ

َك باِدَرة***أقوُل مكاَن روحًولو َأنً  ٌْ  الّطعانِ  خشٌُت َعل

 الحٌاةلقد امساك الشاعر الجاهلً بذلك االقتران بٌن الحب والحرب فً 

ؼوضه لهوا ، وصٌدا ومؽامرات   ، وراحه بٌن قصٌدته منوعا علٌه ، فاتسع العربٌة

وقد بلػ به التنوٌع احٌانا حد العبث  المرأة ؼرامٌه، وتصوٌرا حسٌا المحاسن 
(2)

. 

 :تتحدث عن القتل من ابرزها  المعلقةفً  أبٌات وقد وردت عده 

ٍض َطْرفُـَها ٌْ  َداٌر آلِنَسٍة َؼِض
 

ـمِ َطْوَع الِعناِق  لذٌـذِة الُمَتَبسَّ  

ًْ َشـاِدنٍ  َن ٌْ َما َنَظَرْت ِبَع  َوَكؤَنَّ
 

َس ِبَتـْوأَمِ  ٌْ  َرَشـٍؤ ِمَن اْلِؽْزالِن لَ
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 : أٌضاوٌقول 

اَداَر َعْبلَـَة ِبالَجَواِء َتَكلَِّمً ٌَ  
 

ً َصَباَحاً َداَر َعْبلََة َواْسلَِمً  َوِعمِّ

َوأَْهلَُنـاَوَتُحلُّ َعْبلَـُة ِبالَجـَواِء   
 

مِ  َمـاِن َفالُمَتَثلّـَ  ِباْلَحـْزِن َفالصَّ

َع أَْهلَُهـا َؾ الَمَزاُر َوَقْد َتَربَّ ٌْ  َك
 

لَـمِ  ٌْ ـِن َوأَْهلَُنـا ِبالَؽ ٌْ ـَزَت ٌْ  ِبُعَن

 : أٌضاوقوله 

اِبِرٌَن َفؤَْصَبَحتْ   َحلَّْت ِبؤَْرِض الزَّ
 

ِطبلَُبِك اْبَنـَة َمْخَرمِ  علىَعِسَراً   

 ُعلِّْقُتَها َعَرَضاً َواْقُتـُل َقْوَمَها
 

َس ِبَمْزَعـمِ  ٌْ  َزْعَماً لََعْمُر أَِبٌَك لَ

َرهُ  ٌْ  َولََقْد َنَزْلِت َفبل َتُظنِّـً َؼ
 

 ِمنًِّ ِبَمْنِزلَـِة الُمِحبِّ الُمْكـَرمِ 
(1) 

 الجمال النسابً فٌقول وفكرة  الطبٌعة ما بٌن عنترة  وقد ربط 

َمـةٍ َوَكؤَنَّ  ٌْ َفؤَْرَة َتاِجـٍر ِبَقِس  
 

ِمَن اْلَفـمِ  إلٌه َسَبَقْت عَواِرَضَها   

َن َنْبَتَهـا آنفا َرْوَضًة أو  َتَضمَّ  
 

َس ِبُمْعلَـمِ  ٌْ ْمِن لَ ٌث َقلٌُِل الدِّ ٌْ  َؼ
 

ةٍ  ـٍن َثـرَّ ٌْ ـِه ُكلُّ َع ٌْ  َجاَدْت َعلَ
 

ْرَهـمِ   َفَتَرْكَن ُكـلَّ َحِدٌَقٍة َكالدِّ

 

(2) 

ماله  كان ٌتحدث عن آبحٌاته ومشاعره و عواطؾ و عنترة  بؤن ذلك 

وصوره  أسالٌبه  خذ من تجاربه ومن فروسٌته وذكابه ؤٌ النفوس وٌصؾ الناس و

ماده بٌانه وشعوره وشعره بالبٌبة ومعرفته  بالحٌاة إلمامه  واألمة وٌستمد من 
(3)

. 

فً وصفها حسا   المرأة  إلى وهو ٌرجع  النسٌبوٌرادؾ الؽزل التشبٌب و 

فهو ٌقدم أهمٌة كبٌرة والكلؾ بحبها وللنسٌب عند العرب إلٌها ومعنى واظهار المٌل 

هناك فرق بٌن الؽزل والنبٌب ، فالؽزل ما أن على  األخرى الشعر أؼراض على 

مسوقا فٌه أو ذلك بعقٌده  إلى مدفوعه   المرأة وصؾ  إلى عمد فٌه الشاعر 

 .بضاعة
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ٌب فطرٌقه ذكر النساء ومحاسنهن وشرح احوالهن والشوق الٌهن ، ساما الن

ذكر الصبابة الم الهوى والفراق صابرا بذلك عن وجدان وشعور ال  إلى وفٌه توجه 

 .ٌكونان اال للمحبٌن المؽرمٌن

ولقد افتتحت العرب به القصابد لما فٌه من لهو النفس وارتٌاح الخاطر واالن 

لقصٌده القدٌمه هو منبت االؼراض فٌها ولذلك فبل وال باعته هو الحب والحب فً ا

ٌكون النبٌب اقدم فنون الشعر العربً القدٌم لقدم العبلقه بٌن الرجل أن ٌستبعد 

والمراه ولما اقتضتهحٌاه الحل والترحال وتقلب الفصول واالٌام من خلق اسباب 

 :ادٌا فً قوله الهوى والهٌام انا لما فٌها من قرب وفراق وتواصل وبعاد وذلك ب

َرهُ  ٌْ ً َؼ ً بَِمْنِزَلَة اْلُمِحبِّ اْلُمْكَرمِ ...  َوَلَقْد َنَزْلِت َفبَل َتُظنِّ  ِمنِّ

اهرا وانها قد نزلت من بحبه لعبلة ظعنترة  وفً هذا البٌت ٌبدوا اعتراؾ 

.ةعظٌم ةنفسه منزل
(1)
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 حقل االطالل والدٌار: 

 :ًاالطالل فً العصر الجاهل 

ة دٌطبلل والدٌار شارحا لنا نهج القصاألٌقول ابن قتٌبة فً الوقوؾ على 

مقصد أن الجاهلٌة وقؾ على نظاماها فً قوله : " سمعت بعض اهل االدب ٌذكر 

من واالثار فبكى وشكا وخاطب الربع دابتدأ فٌها ذكر الدٌار والإنما دة ٌالقص

كان نازلة الوبر  إذ واستوقؾ الرفٌق لٌجعل ذلك سببا لذكر اهلها الظاعنٌٌن عنها  

ماء  إلى فً الحلول والطعن على خبلؾ ماعلٌه نازلة المدر النتقالهم من ماء 

وانتجاعهم الكبل وتتبعهم مساقط الؽٌث حٌث كان ثم وصل ذلك بالنسٌب فشكا شدة 

الوجوه إلٌه جد والم الفراق وفرط الصٌابة والشوق لٌمٌل نحو ه القلوب وٌصرؾ الو

واالستماع له ، عقب باٌجاب الحقوق إلٌه قد استوثق من االصؽاء أنه علم  إذاف

فرحل فً شعره وشكا النصب والسهر سري الٌل وحر الهجٌر وانضاء الراحلة 

.والبعٌر
(1)

 

الرجاء وذمامة التامٌل وقرر عنده قد اوجب على صاحبه حق أنه علم  إذاف

اره فً المسٌرة بدأ فً المدٌح فبعثه على المكافاة وهزه للسماع كماناله من الم

وعدل بٌت هذه االقسام  األسالٌب وفضله على االشباه فالشاعر المجٌد من سلك هذه 

.فلم ٌجعل واحمنها اؼلب على الشعر ولم ٌطل فٌمل السامعٌن "
(2)

 

ونفس الموضوعات  عراء ظلوا ٌستلهمون نفس المعانًشاؼلب الأن على 

الفنٌة فجاء الؽزل فً صورة مختلفة من البكاء على الطبلل ووصؾ الحبٌب وذكر 

الحناء والتؽنً ببطولة الفٌان وهذا  إلى السعادة وحٌرة العاشق بٌن الخضوع  أٌام 

تلهم جوانب من الشعر  أنها وضوحا أكثر مر وثٌق الصلة بالحٌاة البدوٌة وبصورة 

القدٌم.
(3)

 

الموقؾ الطللً للقصٌدة الجاهلٌة هو ترجمة الشعورٌة للرؼبة فً خبلص أن 

رقى وتلوح هذه الفكرة أمرحلة حضارٌة  إلى من ظرؾ حضاري متهدم والتحول 

المجتمع ٌتمخض بؤن ٌوحً أن الوقوؾ على الرسوم كان ٌمكن بؤن ولو من بعٌد 

الجاهلً فً وقوفه على االطبلل أشبه بعشتار التً تنوح على لٌلد الثورة والشاعر 

 تموز.
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 : ومن نماذج من شعر الطلل 

 لٌة قول امرإ القٌس :لالمطالع الط أجود ومن 

خول فَحْوملِ ، ِذكرى حبٌب ومنزلمن  قفا نبك  بِسقِط اللِّوى بٌَن الدَّ

 ِمْن َجُنوٍب َوَشْمؤَلِ  َنَسَجْتَهالَِما ، ٌَْعُؾ َرْسُمَهالَْم  َفْالِمْقَراةِ َفُتِوضَح 

قول طرفة بن العبد أٌضاومن ذلك 
(1)

: 

ِد  ***لَِخْوَلَة َأْطبلٌل بُبرَقِة َثْهَمدِ  ٌَ  خولةَتلوُح كباقً الَوْشِم فً ظاهر ال

 ًِّ  .الَؽدِ  إلى ، وأْبِكً، َظلِلُت بِــَها أْبِكً* ** َفؤْكَناِؾ َحابِلٍ ، بَِروَضِة ُدْعِم

 زهٌر :ومن ذلك قول 

مِ   ، ِبَحوماَنِة الُدّراِج َفالُمَتَثلَّمِ َأِمن ُأمِّ َأوفى ِدمَنٌة َلم َتَكلَّ

ها  ، َمراِجُع َوشٍم فً َنواِشِر ِمعَصمِ َوداٌر َلها بِالَرقَمَتٌِن َكَؤنَّ

 وسلك نفس المسلك لبٌد بن ربٌعة فً قوله :

ها فُمقاُمَها َد َؼْولُها ***عفِت الدٌاُر محلُّ َفِرَجاُمَها بمًنى تؤبَّ
(2)

 

َي رْسُمها اِن عرِّ ٌَّ ًَّ ِسبلُمها  ***فمدافُع الرَّ  خلقًا كما َضِمَن الُوِح

 إذاأقامو وكانت القصٌدة تبقى بٌتا لهم  إذاولؤلحباب وكانت الخٌمة بٌتا 

رحلوا ، لذا بنٌت القصٌدة كما أوضح حازم القرطاجٌنً على مثال الخٌمة لكً 

الرحٌل ولما كانت  أٌام االقامة وٌصون ذكراهم  أٌام ٌصونهم لؤلحباب تكون سكنا 

الحٌاة البدوٌة قابمة على الرحٌل المستمر فقد شهدت القصدٌة الجاهلٌة رحٌبل مشابها 

ؼرض بدءا بالوقوؾ على االطبلل والرحٌل الذي شكل عصبا  إلى من ؼرض 

آخر  إلى للحٌاة البدوٌة شكل أٌضا عصبا للقصدٌة الجاهلٌة ، فاالنتقال من ؼرض 

لم ٌكن سوى تردد فً االجواء التً تشٌعها تلك العبلقة االساسٌة والمحورٌة بٌن 

ل ثابتا على مدى منها الشاعر عمودا لقصدٌته ظأقام تجربتً الحب والحرب والتً 
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 إلى لحضارٌة المستجدة من عصر العصور الطوٌلة وان راح ٌؽتنً بالدالالت ا

).عصر
1
) 

 الوقوف على االطالل: 

دة الجاهلٌة ٌخل موضوعً لعالم القصدالوقوؾ على الطبلل والدٌار هو مأن 

طبلل والبكاء على الدٌار ، وهذا والنجد قصٌدة جاهلٌة تخلو من الوقوؾ على األ

خر بحثا آ إلى فرضته طبٌعة الشاعر القابمة على الرحلة والتنقل من مكان  األمر

 ٌم .كرعن الكؤل والعٌش ال

فاالقامة فً الدٌار والرحٌل عنها والبكاء على الرحٌل االحبة والوقوؾ على اثارها 

فان الشاعر الٌبكً على الدٌار نفسها بل ٌبكً النفس التً سكنت هز قلبه ووجدانه 

 وشكى فقدان الحبٌبة .فبكى 

اسً عهً التً توقؾ الشاعر على الطبلل وهً التً تبعث فً نفسه الت فالمرأة 

هو الذي ٌحمله على وصؾ الضؽابن  المرأة بذركٌاته الماضٌة معها ، ورحٌل هذه 

)وٌؽرٌه بالرحٌل فً اثارهما ، ووصؾ ماٌتصل بهذا الرحٌل من حٌوان وأحداث
2
) 

. 

داد نجد وصؾ تلك االطبلل والدٌار ووقؾ فٌها ٌخاطب تلك وفً معلقة عنترة بن ش

تتكلم وتخبره عن محبوبته عبلة أن الدٌار لكنها التجٌبه وٌبقى فً ابوعها بطلب منها 

 لكنها التجٌب . قاببل :

مِ  َعَراُء ِمْن ُمَتـَردَّ  َهْل َؼاَدَر الشُّ
 

مِ  اَر َبْعَد َتَوهُّ  أَْم َهْل َعَرْفَت الدَّ

 

اَك  ٌَ مِ أَْع َتَكلّـَ ٌَ اِر لَْم  َرْسُم الدَّ  
 

 َحتَّى َتَكلََّم َكاألََصـمِّ األَْعَجـمِ 

 َولََقْد َحَبْسُت ِبَها َطِوٌبلً َناَقِتً
 

ـمِ  إلى أَْشُكو  ُسْفٍع َرَواِكِد جثَّ  
(3) 

ونجد هنا فً المعلقة وصؾ االطبلل عند عنترة الٌخلو من ذكر أسماء 

الشاعر بالبٌبة التً كان ٌعٌش فٌها لذلك  إرتباط المواضع والمناطق هذا دال على 

 شعره ملًء بذكر تلك االماكن والمواضع نجد ذلك فً قوله :أن نجد 

اَداَر َعْبلَـَة ِبالَجَواِء َتَكلَِّمً ٌَ  
 

ً َصَباَحاً َداَر َعْبلََة َواْسلَِمً  َوِعمِّ
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 َوَتُحلُّ َعْبلَـُة ِبالَجـَواِء َوأَْهلَُنـا
 

مِ  ِباْلَحـْزنِ  َمـاِن َفالُمَتَثلّـَ َفالصَّ  

َع أَْهلَُهـا َؾ الَمَزاُر َوَقْد َتَربَّ ٌْ  َك
 

لَـمِ  ٌْ ـِن َوأَْهلَُنـا ِبالَؽ ٌْ ـَزَت ٌْ  ِبُعَن

 

فالنفً التً عاشها مع تلك المواضع واالماكن تركت اثار فً نفس الشاعر 

وذكرٌات التمحى من ذاكرته 
(1)

. 

 الفراق:وٌقول عنترة وصفا لمرارة 

َع أَْهلَُهـا َؾ الَمَزاُر َوَقْد َتَربَّ ٌْ  َك
 

لَـمِ  ٌْ ـِن َوأَْهلَُنـا ِبالَؽ ٌْ ـَزَت ٌْ  ِبُعَن

َماأن  ُكْنِت أْزَمْعِت الِفَراَق َفإِنَّ  
 

ـٍل ُمْظلِـمِ  ٌْ ْت ِرَكاُبُكم ِبلَ  ُزمَّ

 َما َراَعنً إالَّ َحُمولَـُة أَْهلَِهـا
 

اِر َتَسؾُّ َحبَّ  ٌَ الِخْمِخمِ َوْسَط الدِّ  

 ِفٌَها اْثَنَتاِن َوأَْرَبُعـوَن َحلُوَبـةً 
 

ـِة الُؽَراِب األَْسَحمِ  ٌَ  ُسوَداً َكَخاِف

َك ِبِذي ُؼُروٍب َواِضحٍ  إذ  ٌْ َتْسَتِب  
 

لُـُه لَِذٌـِذ الَمْطَعـمِ   َعْذٍب ُمَقبَّ

 

وقد سار عنترة بن شدادا فً معلقته على نهج ؼٌره من الشعراء ذكر الدٌار 

كما ذكرهوها ،ووصؾ الناقة كما وصفوها وفتخر بالنجوة والكرم والبطولة وفٌها 

أن مثلها ؼٌر عنترة من الشعراء ولم ٌخطا ابن سبلم حٌن قال  إلى معان قلما انتهى 

هذه القصدٌة نادرة فهً نادرة حقا ، وكؤنما طابفة من االنؽام الموسٌقٌة الكثٌرة 

ن ذااختبلؾ وتحسها النفً وان لم تسمعها اإل أشدالمختلفة فٌما بٌنها 
(2)

. 

عنترة فٌما ألن فهذه النؽمة فً قصٌدة عنترة حلوة رقٌقة تمازج النفس فتمتزج بها 

عز بعد ذلة ، أنه العاطفة جاءه ذلك من ٌظهر كان حلو النفس رقٌق القلب قوي 

وتحرر بعد رق . فهو قد شقى فً صباه وطفةلته ، واحتمل االذى فً شبابه، والذل 

الذي ٌمتزج بالنفس فٌصفً عواطفها وٌلطؾ حدتها، على حٌن نجد هذه النؽمة 

 مختلفة عند ؼٌره وهذا بادٌا فً قوله :

َرهُ  ٌْ  َولََقْد َنَزْلِت َفبل َتُظنِّـً َؼ
 

 ِمنًِّ ِبَمْنِزلَـِة الُمِحبِّ الُمْكـَرمِ 

 أٌضا:وفً قوله 

مِ َهـل  راِب ُمَصـرَّ ـَةُلِعَنْت بَِمْحُروِم الشَّ ٌَّ ـً َداَرَها َشَدنِ  ُتْبلَِؽنِّ

 قوله:وكذلك فً 
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2

 822الجاهلٌن ص ٌوسف بن سلمان بن عٌس اشعار الشعراء الستة 
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َت ِمْن َطلٍَل َتقاَدَم َعْهُدهُ  ٌْ ٌِّ  ُح
 

َثـمِ  ٌْ  أَْقَوى َوأَْقَفـَر َبْعَد أُمِّ الَه

(
1
) 

 أٌضا:وفً قوله 

تً َفقُْلُت لََها اْذَهِبً ٌَ  َفَبَعْثُت َجاِر
 

ًَ واْعلَِمً ِسً أَْخَباَرَها لِ  َفَتَجسَّ

ةً  َقالَتْ  ُت ِمَن األََعاِدي ِؼرَّ ٌْ : َرأَ  
 

اةُ ُمْمِكَنـٌة لَِمْن ُهو ُمْرَتمِ   َوالشَّ

 

 من المصطلحات الدالة على هذا الحقل فً المعلقة ماٌلً :

، رسم الدار، تلكم، ٌادار، تكلمً ، عمً ، اسلمً ، دار النسة ، مبتسم  الدار، توهم

، حاجة المتلوم ، فوقفت ، تحل ، بالحزن، طلل، نزلت ، المحب، المكرم ، الفراق، 

اللٌل المظلم، الدٌار ، تمسً ـتصح ، دارها ، طول السفار، عطفت له ، تكرمً ، 

سسً ، الشفتان ، الفم ، شفى نفسً ، ابنة مالك ، اللٌل ، الكرٌم ، أخبارها ، تح

أزورك وؼٌرها من المصطلحات ...
(2)

 

  السامٌة:حقل الحرب والمثل 

ٌشتهر بشجاعته وفروشٌته ولقد أنه والمبلحظ فً معلقة عنترة بن شداد نجده 

ٌصور لنا هذه البطولة من خبلل شعره ولقد جسد لنا أخبلق أن استطاع بذلك 

الفارس العربً االصٌل وقد ربط ذلك الفارس المؽوار بشخصٌته فقدم لنا شخصٌته 

تقدٌم ، فكان هدؾ عنترة هو الحرٌة وحبه لعبلة هو المحرك الذي ٌدعو  أحسن 

ن عند الثبات وجوده وابراز شخصٌته وكان مٌدان ساحة الحرب هو ارحب مٌدا

 األمرعنترة )الٌصاهر( الظهار البطولة ومبارزة الخصم ، ولم ٌشتهر عنترة أول 

بشعر ؼٌر البٌتٌن والثبلثة ، وانما ؼلبت علٌه الفروسٌة مكتفٌا بها حتى عٌره ٌوما 

بعض قومه بسواده وأنه الٌقول الشعر فاجتح لسواده بخلقه وشجاعته ، واحتج 

لتً كانت تسمى المذهبٌة أٌظا ، وقد ضمنها لفصاحته بنظم معلقته المشهورة ا

خصاله ومارم قومه ، وحس دفاعه عنهم ووفرة جودة معرجا فٌها على اوصاؾ 

أمور شتى 
(3)

 وهذا ماجعله ٌفتخر بنفسه وشجاعته :

ِنـً علىأَْثِنً  ِبَما َعلِْمِت َفإِنَّ  
 

 َسْمٌح ُمَخالََقِتً إَِذا لَْم أُْظلَـمِ 

َفإِنَّ ُظْلِمً َباِسـلٌ َفإَِذا ُظلِْمُت   
 

 ُمـرٌّ َمَذاَقُتـُه َكَطْعِم الَعْلَقـمِ 

ِنـً ُمْسَتْهلِـكٌ   َفإَِذا َشِرْبُت فإِنَّ
 

ْكلَمِ  ٌُ  َمالًِ َوِعْرِضً َواِفٌر لَْم 

                                                           
1

 820المرجع السابق ص 
2

 828،  820،  885المرجع نفسه ص 
3

 121أحمد الهاشمً ، جواهر االدب ص 



 الوستىي الدالليالفصل الثاني : 

112 
 

ُر َعْن َنَدىً   َوإَِذا َصَحْوُت َفَما أَُقصِّ
 

ِمـً  َوَكَما َعلِْمِت َشَماِبلًِ َوَتَكرُّ

 

وقد نزع عنترة عن حال العبودٌة ، واخذ ٌروض نفسه على الطراد 

اسطورة شعبٌة تحمل كل  إلى والفروسٌة فارتبط اسمه بالشجاعة والفروسٌة فتحول 

مقومات البطولة والفروسٌة 
(1)

. 

 ٌقول :أن  إلى وٌستمر عنترة بالتنوٌه بشجاعته 

َماُح َنَواِهلٌ   َولََقْد َذَكْرُتِك َوالرِّ
 

َوِبٌُض اْلِهْنِد َتْقُطُر ِمْن َدِمً ِمنًِّ  

َها ٌُـوِؾ ألَنَّ  َفَوِدْدُت َتْقِبٌَل السُّ
 

ـمِ   لََمَعْت َكَباِرِق َثْؽِرِك اْلُمَتَبسِّ

ُت الَقْوَم أْقَبَل َجْمُعُهـمْ  ٌْ ا َرأ  لَمَّ
 

ـمِ  َر ُمَذمَّ ٌْ َتَذاَمُروَن َكَرْرُت َؼ ٌَ  

َماُح َكؤَنَّ  ْدُعوَن َعْنَتَر َوالرِّ ـَهاٌَ  
 

 أَْشَطاُن ِبْبـٍر فً لََباِن األَْدَهـمِ 

 َما ِزْلُت أَْرِمٌُهْم ِبُثْؽَرِة َنْحـِرهِ 
 

مِ   َولََباِنـِه َحتَّى َتَسْرَبـَل ِبالـدَّ

 َفاْزَورَّ ِمْن َوْقـِع الَقَنا ِبلََباِنـهِ 
 

ِبَعْبـَرٍة َوَتَحْمُحـمِ إلى َوَشَكا   

ْدِري َما  ٌَ الُمَحاَوَرةُ اْشَتَكىلَْو َكاَن   
 

 َولَكاَن لَْو َعلِْم الَكبلَم ُمَكلِِّمً

 َولََقْد َشَفى َنْفِسً َوأَْبَرأَ ُسْقَمَها
 

َك َعْنَتَر أَْقـِدمِ  ٌْ ُل الَفواِرِس َو ٌْ  ِق

 

(2) 

حتى انك لترى فٌه جمٌع الصفات التً كانت ٌتحلى بها فرسان القرون 

ومناصرة للضعٌؾ وحب  أعلى الوسطى من شجاعة وشرؾ وقتال فً سبٌل هدؾ 

شدٌد عنٌؾ لفتاة كرٌمة ٌعمل جهده فً ارضابها ، وهو شاعر فٌاض القرٌحة ٌلتهب 

حمحماسة ، فنظم الشعر بٌهؾ مواقعه واذ نفسه ٌقترب من نفس المبل
(3)

. 

 قوله:ولقد تجلت مظاهر البطولة والمعركة مع خصمه فً 

ِجـٍج َكِرَه الُكَماةُ ِنَزالَـهُ   َوُمدَّ
 

 ال ُمْمِعٍن َهَرَباً َوالَ ُمْسَتْسلِـمِ 

ُنْشَنـهُ  ٌَ َباِع   َفَتَرْكُتـُه َجَزَر السِّ
 

ْقِضْمَن ُحْسَن َبَناِنـِه َوالِمْعَصـمِ  ٌَ  

 

 بطعنة سرٌعة تنزؾ بالدم وتؤكل لحمه السباع قاببل :ثم ٌتحدث كٌؾ قضى علٌه 

 َجاَدْت لَـُه َكفًِّ ِبَعاِجِل َطْعَنـةٍ 
 

مِ   ِبُمَثقٍَّؾ َصْدِق الُكُعوِب ُمَقـوَّ
                                                           

1
 825ٌوسف بن سلٌمان بن عٌسى ، اشعار الشعراء الستتة الجاهلٌن ص 

2
 825المرجع  نفسه ص 

3
 815عروة عمر الشعر الجاهلً ، حٌاة العرب االدبٌة ، ص 
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َبـاعِ  َنْشَنـُه  فَتـرْكُتُه َجَزَر السِّ ْقِضْمـَن ُحْسَن َبنانِه       ٌَ  .والِمْعَصـمِ ٌَ

(1) 

 افعاله المجٌدة وشجاعته قاببل :وقد راح ٌسال ابنه مالك عن 

ا اْبَنَة َمالِكٍ  ٌَ َل  ٌْ  َهبلَّ َسؤَْلِت الَخ
 

ُكْنِت َجاِهلَـًة ِبَما لَْم َتْعلَِمًأن   

ِنـً ٌُْخِبْرِك َمْن َشِهَد الَوِقٌَعَة أَنَّ  
 

 أَْؼَشى الَوَؼى َوأَِعؾُّ ِعْنَد الَمْؽَنمِ 

ِجـٍج َكِرَه الُكَماةُ ِنَزالَـهُ   َوُمدَّ
 

ُمْمِعٍن َهَرَباً َوالَ ُمْسَتْسلِـمِ ال   
 

هم ، أشدولعنترة راي فً شجاعته فعندما قال له قابل : انت أشجع الناس و

راٌت االقدام  إذاشاع لك هذا فً الناس ؟ قال كنت أقدم  إذاقال له : ال...ظ قال فبم

راٌت االحجام حزما وال أدخل موضعا ال ارى لً منه  إذاعزما عزما وجحم 

مخرجا ، وكنت اعتمد الضعٌؾ الجبان فاضربه الضربة الهابلة ٌطٌر لها قلب 

أن  إلى عنترة القٌادة وبلػ أوج السٌادة  أحسن الشجاع فاثنً علٌه فؤقتله ...وهكذا 

قتل
(2)

 . 

، فتحدث  ونجد عنترة ٌتحدث عن وسابل الحرب لكنه لم ٌخص نوعا دون

 عن السٌؾ  ، الرمح ، الرمح ، الفرس ، الخٌل .... وعلى ذكر الفرس نجده ٌقول :

 َما ِزْلُت أَْرِمٌُهْم ِبُثْؽَرِة َنْحـِرهِ 
 

مِ   َولََباِنـِه َحتَّى َتَسْرَبـَل ِبالـدَّ

 

 َفاْزَورَّ ِمْن َوْقـِع الَقَنا ِبلََباِنـهِ 
 

ِبَعْبـَرٍة َوَتَحْمُحـمِ إلى َوَشَكا   

ْدِري َما الُمَحاَوَرةُ اْشَتَكى ٌَ  لَْو َكاَن 
 

 َولَكاَن لَْو َعلِْم الَكبلَم ُمَكلِِّمً

 

فلقد جرى على لسان عنترة الفخر والحرب والشجاعة والفروسٌة والبطولة 

 السامٌة وأول هذه الخصابص هً االقدام فً قوله :

ُت الَقْوَم أْقَبَل َجْمُعُهـمْ  ٌْ ا َرأ  لَمَّ
 

ـمِ  َر ُمَذمَّ ٌْ َتَذاَمُروَن َكَرْرُت َؼ ٌَ  

 

                                                           
1

 839رح دٌوان عنترة ص الخطٌب التبرٌزي ، ش
2

 828عمر عروة ، الشعر الجاهلً ص 
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والى جانب هذه البطوالت السامٌة نسب عنترة لنفسه أٌضا صفات الجود 

 والكرم قوله :

ِنـً ُمْسَتْهلِـكٌ   َفإَِذا َشِرْبُت فإِنَّ
 

ْكلَمِ  ٌُ  َمالًِ َوِعْرِضً َواِفٌر لَْم 

ُر َعْن َنَدىً   َوإَِذا َصَحْوُت َفَما أَُقصِّ
 

ِمـً  َوَكَما َعلِْمِت َشَماِبلًِ َوَتَكرُّ

 

 بحسن معاشرته ومخاطته فً قوله :  أٌضاكما تمٌز 

ِنـً علىأَْثِنً  ِبَما َعلِْمِت َفإِنَّ  
 

 َسْمٌح ُمَخالََقِتً إَِذا لَْم أُْظلَـمِ 
(1) 

ٌفهمها ناحٌة ملحمٌة كما فً سابر أن ومن ٌقرا معلقة عنترة بن شدادا ٌلمح 

الشعر الجاهلً ، وهو ٌجعلنا فً جو ملحمً أبطاله سٌؾ الشاعر ورمحله وساعده 

عنترة بن شدادا ألن وخوارقه أعمال الشاعر التً ٌضخمها الخٌال الخبلؾ وذلك 

من بٌن الشعراء القبلبل الذٌن احتجوا لسوادهم بالشجاعة والخلق ولفصاحتهم 

 نظم معلقته المشهورة التً كانت تسمى المذهبٌة وأولها : بالشعر ، حٌث

مِ  َعَراُء ِمْن ُمَتـَردَّ  َهْل َؼاَدَر الشُّ
 

مِ  اَر َبْعَد َتَوهُّ  أَْم َهْل َعَرْفَت الدَّ

 

وقد ضمنها خصاله ومكارم قومه وحسن دفاعه عنهم وجوده معرجا فٌها عن 

لفظا فؤكثرها انسجاما أوصاؾ أمور شتلى وهً من أجمل المعلقات وأسهلها 

أصح ببلإه فً الحوب أسطورٌا أن ها حماسة وفخرا بعد أشدوابداعها وصنفا و

قسما من دٌوانه الشعري قد الهمته اٌاه أن وٌتؽنى عنترة ببطوالته الشخصٌة على 

حرب داحس والؽبراء والهمٌة معلقته عنترة بن شداد فً مجال الشعر الملحمً 

بعض الظبلل القصصٌة الملحمٌة فً قولهٌجتزئ منها مقاطع تتخلها 
(2)

  : 

اَداَر َعْبلَـَة ِبالَجَواِء َتَكلَِّمً ٌَ  
 

ً َصَباَحاً َداَر َعْبلََة َواْسلَِمً  َوِعمِّ

َت ِمْن َطلٍَل َتقاَدَم َعْهُدهُ  ٌْ ٌِّ  ُح
 

َثـمِ  ٌْ  أَْقَوى َوأَْقَفـَر َبْعَد أُمِّ الَه

اِبِرٌَن  َفؤَْصَبَحتْ َحلَّْت ِبؤَْرِض الزَّ  
 

ِطبلَُبِك اْبَنـَة َمْخَرمِ  علىَعِسَراً   

 ُعلِّْقُتَها َعَرَضاً َواْقُتـُل َقْوَمَها
 

َس ِبَمْزَعـمِ  ٌْ  َزْعَماً لََعْمُر أَِبٌَك لَ

َرهُ  ٌْ  َولََقْد َنَزْلِت َفبل َتُظنِّـً َؼ
 

 ِمنًِّ ِبَمْنِزلَـِة الُمِحبِّ الُمْكـَرمِ 

 

                                                           
1

 125أحمد الهاشمً ، جواهر االدب ص 
2

 822عمر عروة ، الشعر الجاهلً ، ص 
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 القتال:كما ٌقول مشٌدا ببسالته فً 

ِنـً*** أَْؼشى الَوَؼى وأَِعؾُّ ِعْند الَمْؽَنـمِ   ٌُْخِبـرِك َمْن َشَهَد الَوقٌَعَة أنَّ

نً عنها الحٌا وتكرمً  فؤرى مؽانَم لو أشاء حوٌتها *** فٌصدُّ

ِجٍج َكـِرَه الُكماةُ ِنَزالَـُه *** الُمْمعـٍن َهـَرباً وال   ُمْسَتْسلِـمِ وُمـدَّ

مِ   َجـاَدْت لُه َكفًِّ ِبعاِجِل َطْعنـٍة *** ِبُمَثقَّـٍؾ َصْدِق الُكُعوِب ُمَقـوَّ

ْمِح األََصمِّ ِثٌابـُه ***  مِ َفَشَكْكـُت ِبالرُّ  لٌـَس الَكرٌُم على الَقنا ِبُمَحـرَّ

ماُح َنواِهلٌ   َدمً ِمّنً وِبٌُض الِهنِد َتقُطُر ِمن -  َولََقد َذَكرُتِك والرِّ

ها  مِ  -َفَوَددُت َتقبٌَل الُسٌوِؾ ألَنَّ  لََمَعت َكباِرِق َثؽِرِك الُمَتَبسِّ

(1) 

قتل اباهما  ألنه ثم ٌختتم معلقته بتهدٌد ابن ضمضم وكان قد نذرا دمه وتربصا له 

 :فً الحرب فً قوله 

 َولََقْد َشَفى َنْفِسً َوأَْبَرأَ ُسْقَمَها
 

َك  ٌْ ُل الَفواِرِس َو ٌْ َعْنَتَر أَْقـِدمِ ِق  

ُل َتْقَتِحُم الَخَباَر َعَواِبـَساً  ٌْ  َوالَخ
 

َظمِ  ٌْ َظَمـٍة َوأَْجَرَد َش ٌْ ِن َش ٌْ  ِمْن َب

ُث ِشْبُت ُمَشاٌِعً ٌْ  ُذلٌَل ِرَكاِبً َح
 

 لُبِّـً َوأَْحِفـُزهُ ِبؤَْمـٍر ُمْبـَرمِ 

ُت  ٌْ أَُموَت َولَْم َتُدرْ بؤن َولََقْد َخَش  
 

َداِبَرةٌ َعلَى اْبَنً َضْمَضمِ لِْلَحْرِب   
(2)

 

ًْ ِعْرِضً َولَْم أَْشِتْمُهَما اِتَم  الشَّ
 

ُتُهَمـا َدمـًِ ٌْ َن إِْذا لََق ٌْ اِذِر  َوالنَّ

ْفَعبل َفلََقْد َتَرْكُت أََباُهَمـاأن  ٌَ  
 

باِع َوُكلِّ َنْسٍر َقْشَعـمِ   َجَزَر السِّ

 

 الحرب:ومن المصطلحات الواردة فً المعلقة والدالة على 

أقتل ، ؼضبً ، القناع ، الفارس ، أظلم ، ظلمت ، ظلمً ،باسل ، بعاجل طعنة ، 

رشاش ، الخٌل ، الطعان  ، الوقابع ، الوؼى ، مدجج ، الجزر ، المشك ، الرمح ، 

القنا ، السباع ، السٌؾ ، السرٌع ، الرند ، فطعنته ، بالرمح ، علوته ، صافً الحٌدة 

، االسنة ، ٌتذامرون ، الخٌم ، الشطن ، الرماح  ، بطل ، حومة ، الحرب ، االبطال
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، بثؽرة ، نحره ، وؼٌرها من المههلحات الدالة على القتال والحرب وهذا ماجعل  

شعر عنترة ٌتمٌز باالعتزاز بالنفً والتعنً بالبطوالت الشخصٌة وصوٌر المفاخر 

)الفردٌة 
1
). 

 : ًحقل الطبٌعة فً العصر الجاهل 

المواضٌع التً ٌتصدى لها مستفادة أن البٌبة العربٌة الجاهلٌة لرأٌنا  إلى لونظرنا 

من واقع بٌبته فالجاهلً لم ٌكد ٌتخلى عن ذكر الناقة والضلٌم والبقرة الوحشٌة 

 ووصؾ المؽارتا الموحشة والرٌاح واالمطار والبروق .

بما  فالشعر فً هذا المنطلق لٌس سوى وجه من وجوه التعبٌر عن تصارع االنسان 

 ٌحٌط به ، بوما بفرض علٌه من مإثرات.

التاثر بطبٌعة البادٌة وحٌاة البدو فً الفاظه  أشدولقد جاء الشعر الجاهلً متاثر 

 واسالٌبه واخٌٌلته التً هً صورة صادقة لهذه الطبٌعة .

طبٌعة النوع االدبً انعكاسا لطبٌعة الواقعأن نزعم أن ٌمكننا 
(2)

والبٌبة . فالبٌبة  

العربٌة كانت بسٌطة ذات حٌاة ؼٌر مستقرة صٌؾ حار وذات حل وترحال تمٌل 

أنهم التوحٌد وتفضل وصؾ المحسوس الظاهر ال المتخٌل كقول االمدي :"  إلى 

ٌصفون الشٌا كما هو وكما شوهد من ؼٌر اؼراب وال اٌداع " ومهما ٌكن فان 

لتمثلً ضمن حٌاة اللهو وطقوس انشاد الشعر وما البٌبة العربٌة التخلو من النشاط ا

ٌجري فً المناسبات واالعٌاد واالسواق
(3)

لذلك اختلفت االداب باختبلؾ البٌبات ، 

التاثر بطبٌعة البادٌة وحٌاة البدو فً الفاظه فاسالٌبه  أشدفكان الشعر الجاهلً متاثر 

لكثبان واالطبلل حٌث نجد الشاعر ٌصؾ الصحراء والسراب واالباعو والؽزالن وا

 :ونجد خٌر تمثل قول أمرإ القٌس 

ُه َحبُّ ُفْلُفــلِ .....  َعَرَصاتَِهـاِفً  َتَرى َبَعَر األْرآمِ  َعـاِنَها َكؤنَّ ٌْ  َوقِ

ُلوا ْوَم َتَحمَّ ٌَ ِن  ٌْ ً َؼَداَة اْلَب ًِّ َناِقُؾ َحْنَظل...  كَؤنِّ  َلَدى َسُمَراِت اْلَح

 

ٌَّلِ فًِ  َعَذاَرى َدَوارٍ ...  ِنَعاَجهُ ! َ َفَعنَّ لََنا ِسْرٌب َكؤَنّ   ُمبلٍَء ُمَذ

لِ فًِ  َكبٌُِر ُأَناسٍ َوْبِلِه ...  َعَراِنٌنِ فًِ  َكَؤنَّ َثبٌِراً   بَِجاٍد ُمَزمَّ

 ٌقول النابؽة : أخرى ومن جهة 
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 نابً الِمٌاِه عِن الُوّراِد، ِمقفارِ  و مهمة ٍ نازٍح ، تعوي الذباُب بِه ،

 وعَر الّطرٌِق على اإلحزان ِمضمارِ  بعلنداة ٍ مناقلة ٍجاوزتُه 

 األشباِح نظارِ  إلى ذبَّ الرٌاِد ،  كؤّنما الّرحُل منها فوَق ذي ُجَدٍد،

 

(1) 

 حقل الطبٌعة 

والمتتبع لمعلقة عنترة بن شداد ٌبلحظ مدى حظور الطبٌعة بؤلوانها الزاهٌة 

وحٌواناتها المختلفة والمتعددة التً وجمالها الذي ٌذهل العقول وبذاتها وأمطارها 

 ذكرها عنترة فً معلقته فً قوله ٌصؾ جمال الطبٌعة فً وصؾ روضة :

ًْ َشـاِدنٍ  َن ٌْ َما َنَظَرْت ِبَع  َوَكؤَنَّ
 

َس ِبَتـْوأَمِ  ٌْ  َرَشـٍؤ ِمَن اْلِؽْزالِن لَ

َمـةٍ  ٌْ  َوَكؤَنَّ َفؤَْرَة َتاِجـٍر ِبَقِس
 

ِمَن اْلَفـمِ  إلٌه َسَبَقْت عَواِرَضَها   

َن َنْبَتَهـا آنفا َرْوَضًة أو  َتَضمَّ  
 

َس ِبُمْعلَـمِ  ٌْ ْمِن لَ ٌث َقلٌُِل الدِّ ٌْ  َؼ

ةٍ  ـٍن َثـرَّ ٌْ ـِه ُكلُّ َع ٌْ  َجاَدْت َعلَ
 

ْرَهـمِ   َفَتَرْكَن ُكـلَّ َحِدٌَقٍة َكالدِّ

ـةٍ  ٌَّ اً َوَتْسَكاَباً َفُكلُّ َعِش  َسحَّ
 

َها الَماُء  ٌْ ْجِري َعلَ مِ ٌَ َتَصـرَّ ٌَ لَْم   

َس ِبَباِرحٍ  ٌْ َباَب ِبـَها َفلَ  َوَخبلَ الذُّ
 

ـمِ  ـاِرِب الُمَتَرنِّ  َؼِرَداً َكِفْعِل الشَّ

ُحكُّ ِذَراَعـُه ِبِذَراِعـهِ  ٌَ  َهِزَجاً 
 

َناِد األَْجـَذمِ   َقْدَح الُمِكبِّ َعلَى الزِّ
(2) 

ة فً الطبٌعة فً وكذلك نجده ٌصؾ فً معلقته مجموعة من الحٌوانات الموجود

 قوله:

 

َها مَفَدٌن؛  َفَوَقْفُت ِفٌَها َناَقِتً َوَكؤَنَّ ًَ َحاَجًة الُمَتَلوِّ ألِقض  

َؾ  ٌْ َأْهُلَهاَتَرّبَع  اْلَمَزاُر َوَقدْ َك ِن   ٌْ َزَت ٌْ لَمِ  َوَأْهُلَناِبُعَن ٌْ ِبالَؽ  

ُكنِت أَزَمعِت الِفراَق َفإِنَّماأن  ُمظلِمِ ُزمَّت ِركاُبُكُم ِبلٌٍَل  
(3)

.  

ِة الُؽَراِب اأَلْسَحمِ  ٌَها اْثَنَتاِن َوَأْرَبُعوَن َحُلَوَبةً  ٌَ  ُسودًا َكَخاِف
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 نجده ٌتحدث عن الذباب فً قوله : أخرى ة ومن جه

َباُب ِبَها َفلٌََس ِبَبـاِرحٍ َوَخَلى  ارِب الُمَتَرّنـمِ ***الذُّ  َؼِرداً َكِفْعل الشَّ

ُحكُّ ِذراَعُه َهِزجًا   َقدَح الُمِكبِّ َعلى الِزناِد األَجَذمِ *** ِبِذراِعهِ ٌَ

(1) 

وتارة نجد عنترة ٌتحدث عن النعام المتعٌم فً الصحراء فٌصفه فً حاركاته وسٌره 

: 

َعاِم َكَما َأَوتْ  ْعَجَم ِطْمِطمِ ِحَزٌق  ***َتْؤِوي َلُه ُقُلُص النَّ ٌة أِلَ ٌَ َماِن ٌَ 

ةَ  ْتَبْعَن ُقلَّ مَحَرٌج  ***وكَؤّنهُ َرأَِسِه  ٌَ ٌَّ  عَلى َنْعٍش لهنَّ ُمَخ

ُعودُ  ٌَ َضُه *** كالَعْبد ذيبِذي الُعَشٌَرِة  َصْعٍل  ٌْ  (2)الَطِوٌِل اأَلْصلمِ الَفْرِو  َب

 ومن جهة نجده ٌتحد عن المؽانم فٌقول :

ِنـً ٌُْخِبْرِك َمْن َشِهَد الَوِقٌَعَة أَنَّ  
 

 أَْؼَشى الَوَؼى َوأَِعؾُّ ِعْنَد الَمْؽَنمِ 

ا وَتـَكٌرمً ٌَ ٌَُصُدنـً عنها الَح  فؤرى مَؽانَِم لو أشاُء َحَوٌُتها *** ف

 نجده ٌتحدث عن الخٌل فً قوله : أخرى ومن جهة 

ا اْبَنَة َمالِكٍ  ٌَ َل  ٌْ  َهبلَّ َسؤَْلِت الَخ
 

ُكْنِت َجاِهلَـًة ِبَما لَْم َتْعلَِمًأن   

 قوله:وتارة نجد عنترة ٌصؾ الذباب فً 

ْهِدي َجْرُسَهـاِبَرِحٌَبِة  ٌَ ِن  ٌْ الَفْرَؼ  
 

مِ  ـرَّ َبـاِب الضُّ ِل ُمْعَتسَّ الذِّ ٌْ  باللَّ
(3) 

 ٌصؾ الشاة فً قوله : أخرى وتارة 

ا َشاَة َقَنٍص لَِمْن َحلَّْت لَـهُ  ٌَ  
 

َتَها لَْم َتْحـُرمِ  علىَحُرَمْت  ٌْ َوَل  

من كانت ألن بالحٌوان الثاة وهو ٌؽنً بها جارته  المرأة وهنا وصؾ الشاعر عنترة 

 له جارة فهً فً حماٌته وكانت محرمة علٌه وهً كاالم واالخت فٌقول :

تً َفقُْلُت لََها اْذَهِبً ٌَ  َفَبَعْثُت َجاِر
 

ًَ واْعلَِمً ِسً أَْخَباَرَها لِ  َفَتَجسَّ

ةً  َقالَتْ  ُت ِمَن األََعاِدي ِؼرَّ ٌْ : َرأَ  
 

اةُ  ُمْمِكَنـٌة لَِمْن ُهو ُمْرَتمِ َوالشَّ  
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 نجد عنترة ٌصؾ الؽزالن : أخرى ومن جهة 

ـةٍ  ٌَ َما الَتَفَتْت ِبِجٌِد َجَدا  َوَكؤَنَّ
 

 َرَشٍؤ ِمَن الِؽْزالِن ُحـرٍّ أَْرَثـمِ 
(1) 

عدٌدة من الحٌوانات ) الطٌور ( منها أنواع عنترة ذكر أن  أحد وكما الٌخفى على 

 وفً قوله : النسر والفراخ وؼٌرها

َقْنُت  ٌْ ُكون ِعْنَد لَِقاِبِهمْ أن أَ ٌَ َس  
 

ـمِ  ٌُِطٌُر َعِن الِفَراِخ الُجثَّ  َضْرٌب 

ْفَعبل َفلََقْد َتَرْكُت أََباُهَمـاأن  ٌَ  
 

باِع َوُكلِّ َنْسٍر َقْشَعـمِ   َجَزَر السِّ
(2) 

وانما تعدد لم ٌكتفً عنترة فً معلقته بذكر مختلؾ الحٌوانات الموجودة فً الطبٌعة 

 ذلك لوصؾ الماء والنبات والؽٌث التً التخلو الطبٌعة من وجودهم فً قوله :

ِن َفؤَْصَبَحتْ  ٌْ ْحُرَض  َشِرَبْت بَِماِء الدُّ
 

لَـمِ  ٌْ اِض الدَّ ٌَ  َزْوَراَء َتْنفُِر َعْن ِح

َما َداِع َكؤَنَّ  َبَرَكْت َعلَى َماِء الرِّ
 

مِ َبَرَكْت َعلَى َقَصٍب أََجشَّ  ُمَهضَّ  

 ونجده ٌتحدث عن الؽٌث فً قوله :

َن َنْبَتَهـا آنفا َرْوَضًة أو  َتَضمَّ  
 

َس بُِمْعلَـمِ  ٌْ ْمِن لَ ٌث َقلٌُِل الدِّ ٌْ  َؼ
(3). 

ٌَّـةٍ  اً َوَتْسَكاَباً َفُكلُّ َعِش  َسحَّ
 

مِ  َتَصـرَّ ٌَ َها الَماُء لَْم  ٌْ ْجِري َعلَ ٌَ  

 

 فً الطبٌعة فً قوله :ن النباتات الموجودة بٌٌ ىخرأومن جهة 

َما َهاِر َكؤَنَّ  َعْهِدي ِبـِه َمـدَّ النَّ
 

 ُخِضَب الَبَناُن َوَرأُُسـُه ِبالِعْظلِـمِ 

 وٌقصد عنترة بالعظلم الشجر االحمر 

 قوله:وفً 

اَبـُه فً َسْرَحـةٍ  ٌَ  َبَطٍل َكؤَنَّ ثِ
 

َس بَِتْوأَمِ  ٌْ ْبِت ل ٌُْحَذى ِنَعاَل السِّ  
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 بـ الشجرة الثمرة لها وانما تستظل بها فقط .وٌقصد عنترة سرحة 

 نجده ٌتحدث عن العلقم فً قوله : أخرى ومن جهة 

 َفإَِذا ُظلِْمُت َفإِنَّ ُظْلِمً َباِسـلٌ 
 

 ُمـرٌّ َمَذاَقُتـُه َكَطْعِم الَعْلَقـمِ 
(1) 

 ومن المصطلحات الدالة على الطبٌعة :

، الذباب ، الناقة ، عنٌزتٌن ، الؽزالن ، فارة ، روضة ، نبتها ، ؼٌث ، الماء 

ركابكم ، حلوبة ، ؼراب ، النعام ، الصعل ، المؽانم ، الخٌل ، الذباب ، السارة ، 

الؽزالن ، النسور ، الفراخ ، نبات الظلم ، العلقم ، نبات سرحة ، وؼٌرها من 

 المصطلحات التً وردت فً المعلقة وشكلت حقبل كامبل فً الطبٌعة .
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 :خاتمة 

ً والتعامل مع اجراءاته فً التحلٌل سلوبنتابج بحثنا هو اكتشاؾ المنهج األأهم من 

 بن شداد .اثً متمثبل فً معلقة عنترة ره على المقارنة المتن الشعري التوقدرت

 سدابم فً االسوبحث  سلوبٌة هً رإٌة نصٌة وعلم دراسة األسلوباأل 

 الموضوعٌة لهذا العلم .

 أن جراء اال ٌة فً الؽاٌة والمفهوم واالسلوببالرؼم من اختبلؾ الببلؼة و األ

اللؽة أن نقاض الببلؼة فهً ورٌثتها الشرعٌة باعتبار أٌة قامت على سلوباأل

 نهما .هً القاسم المشترك بٌ

 و وشارل بالً ، ررجٌبٌا و ٌة الؽربٌٌن أمثال بوفونسلوبتعدد رواد أعبلم األ

م ممن ساهموا فً تطوٌر هرسون وؼٌبومان جاكاتٌر ، فجورج مولٌنٌه ، رٌ

 ٌة وزٌادة شهرتها فً العالم .سلوباأل

 تعرٌؾ نال قسطا كبٌرا من الشهرة وحظا  سلوبوفون أول من عرؾ األب

 وقد اتبعه فً ذلك ؼوته ،هو الرجل نفسه سلوبٌث قال : األأكبر من الفهم ح

  شارل بالً عرفه وقال المعلم الذي ٌدرس وقابع التعبٌر اللؽوي من ناحٌة أن

 التعبٌر عن واقع الحاسٌة الشعورٌة. أي محتواه العاطفً 

 ٌة ٌكشؾ عن وسابل تعبٌرٌة متعددة ومختلفة سلوبتعدد اجراءات األ

 . اإلنزٌاح امعٌار هباعتبار بسلووعناصر تحلٌل األ

 وعدنان  ٌة العرب امثال ابن منظور وعبد السبلم المسديسلوبتعدد رواد األ

 ً ، فتح هللا سلٌمان وؼٌرهم .شبن ذرٌل ومنذر عٌا

  مختلفة  نامعورد بابن منظور لم ٌتحدد بمعنى واحد وانما  دعن سلوباألأن

 وٌبقى ثقافة مكتسبة .

  حد هو البحث عن اٌة العرب واالتجاه وسلوبرواد األتختلؾ التعرٌفات عند

 . سلوباأل علم الموضوعٌة الرساء قواعد ساالس

  إلى عدنا  إذاٌة تتناول الخطاب االدبً من مستوٌات عدة فسلوبالدراسة األأن 

فً  اإلنزٌاحمن الناحٌة التركٌب استعمل أنه معلقة عنترة بن شداد نجده 

واستعمال  األسالٌب التركٌب وظاهرة التقدٌم والتاخٌر والحذؾ وؼٌره من 

 الداللة عبر عدة حقول .

  زمن االفعال الطاؼٌة على المعلقة نجد هو زمن الماضً .أن 

  المعجم الشعري للمعلقة له افاق واسعة تختص عدة حقول .أن 
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 للداللة بؤلفاظه ل عنترة بن شداد عصور طوٌلة مرجع فً اللؽة ٌستشهدون ظ

 هذا الشاعر . أهمٌة وهذا دال على ، منها  ضعلى المعانً وخاصة الؽام

  ٌعتبر عنترة بن شداد مثال ٌحتذى به فً الشاعرٌة والبراعة فً استخدام

ووضعها فً موضعها المناسب  األلفاظ التشابٌه واالستعارات واستخدام 

 لئلصابة فً المدلول .

   وهً  األبٌات معلقة عنترة بن شداد مختلفة الرواٌات من حٌث عدد أن

 سلسلة من األحداث واألوصاؾ .

  اعطاء العمومٌة لكثٌر من الشواهد  أجل الحذؾ من  أسلوباستعمل الشاعر

 ٌعطً اكبر للصورة التً ٌقدمها فً طروحاته .

  ًلقة المعلقات أشهر ما كتب العرب فً الشعر ومعبؤن نقول  األخٌر وف

عنترة بن شداد هً عالم من المدلوالت السابحة فً فضاء داللً ؼنً 

باإلٌحاءات والرموز التً مالها نهاٌة فهً مادة خصبة وثروة ؼنٌة تستحق 

 الدراسة والتتبع باستحقاق .



 

 
 

 

 

 

 

 

 

الوصطلحاث هلحق 

 واالعالم
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 : ملحق االعالم -

 ٌة عند الغربسلوباعالم األ : 

 JEANPIAGETبٌاجاي* : 

اختص فً علم النفس االطفال واهتم  1986عالم نفسانً سوٌسري ولد سنة 

 اساسا باصلنشاة الدكاء عند االنسان وقد تمٌزت بحوثه فً علم النفس التكوٌنً

PAYSHOLOGIE GENETIQUE  تقدٌرات علم المنطق بالمزج بٌن

من LE PISTENOLOGIEواالبستٌمٌةLA SEMIOTIQUEوالعبلمٌة

 االبستٌمٌة التكوٌنٌة  إلى مإلفاته اللؽة والفكر عند الطفل سٌكٌولوجٌة الدكاء مدخل 

 GEORGESLOUIS LECLERC COMTE DE BUFFANبٌفون

هتم ا 1788- 1707عالم فً الطبٌعات وادٌب فً الوقت نفسه عاش بٌن سنتٌن 

اللؽة فً صٌاؼتها ونظان أن بعامة واعتبر  األثار كثٌرا بقٌمة اللؽة التً تكتب بها 

احكمت  إذاتكشؾ عن شخصٌة صاحبها وال ٌخلد اثر اال إنما التً تحملها األفكار 

 . سلوبلؽته من ابرز مإلفاته مقاالت فً األ

 : TZVETAN TODOROV  تودوروف

عاش فً بلؽازٌا ودرس فٌها االدب البلؽازي ثم 1939بلؽازي ولد سنة 

وحصل جنسٌتها فاعد اطروحة الحلقة الثالثة باشراؾ 1963فرنسا سنة  إلى هاجر 

روالن بارت ثم نشرها بعد تحوٌرهابعنوان االدب والداللة وتفرغ للبحث فً المركز 

 (c, n ,r ,s)القومً للبحوث العلمٌة ببارٌس

فً المدرسة العلٌا للدراٌا rhetoique et synboloqueخطابةوالرمزٌةٌدرس ال

اعماله نشره لنظرٌة االدب وتالٌفه باالشتراك مع دٌكرو أهم التطبٌقٌة ببارٌس من 

 gerardٌدٌر مع ج جٌنات  أنه للقاموس الموسوعً فً علم اللسان كما 

genette مجلة الشؽرٌةpoetique. 

 :ROMONGAKABSONجاكسبون

واهتم منذ سنة االولى باللؽة واللهجات 1896فً موسكو سنة  ولد

 وفٌسنةHUSSERLوالفولكلور فاطلع على اعمال سوسٌروهٌسارل

اسسطلبةبمعٌةسنةالنادي اللسانً فً موسكو وعنه تولدت مدرسة التكلٌن 1915

وهو 1920اسهم فً تاسٌس النادي اللسانً ببراغ سنة أن بعد 1930الروس وفً 

احتضن مخاض المناهج البتبوٌة فً صلب البحوث االنشابٌة والصرفٌة النادي الذي 

اللمنطلقات أهم وفً بحوث وظابؾ االصوات وفً خصم هذه الحقبة تبلورت 

 .المبدبٌة فً عبلقة الدراسة االنٌة بالدراسة الزمانٌة لدى جاكسبون
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 :michaelriffaterreرٌفاتار

جامعات نٌوٌورك بالوالٌات المتحدة  اهم columbiaاستاذ فً جامعة كولومبٌا 

ٌة منذ مطلع العقد الخامس وابرز مإلفاته محاوالت فً سلوباختص بالدراسات األ

 ٌة البنٌوٌةسلوباأل

 : nicolasruwevرٌفاي 

 إلى اهتم بعلوم الموسٌقى والشعر ثم تفرع 1933لسانً بلجٌكً ولد سنة 

ث العلمً ثم بالمعهد التكنولوجً اللسانٌات فالتحق بالمركز القومً البلجٌكً للبح

بفانسان من ابرز منشورات المدخل  8لماساشٌوستسفً بوستون ثم جامعة بارٌس 

 التولٌدي

 :arthurshopenhawersشوبنهاور

ارادة أن الوجود قابم على االدارة المطلقة ؼٌر أن فٌلسوؾ المانً راى 

أن الحٌاة تنشا عنها كل المفاسد فتإول باالنسانالى دوامة اللذة فااللم فالقلق على 

االنسان قد وهب الذكاء وهو بتحرٌره عن طرٌق الفن من ابرز مصنفاته العالم كما 

 هو ارادة وتشكل 

 :  Georges Moliniéجورج مولٌنٌه

الذي  –هذه الدراسات  ٌة فً جامعة السوربون ورابد من روادسلوبأستاذ األ   

راح  إذ مؤخذ جد ؛ المسؤلة ٌة( بحسرة علمٌة ، جعلته ٌؤخذ سلوبتلقؾ نبؤ )وفاة األ

قد أصٌبت  أنها هذا المصٌر ، فتبٌن له  إلى ٌة سلوبٌشخص األعراض التً آلت باأل

 .بالداء ذاته الذي فتك بالفٌلولوجٌا

 ٌة عند العرب سلوباعالم األ: 

 :ي دعبد السالم المس

من موالٌد مدٌنة صفاقش تونس متخرج من كلٌة االداب و المعلمٌن العلٌا فً 

الجامعة التونسٌة حٌث حصل على االجازة و التبرٌز ودكتوراه الدولة استاذ 

عضو مجمع العالمً  1972اللسانٌات فً الجامعة التونسٌة كلٌة االدب تونس منذ 

 1997دب والفنون منذ عضو المجمع التونسً العلوم واال 1989العراقً منذ 

عضو مجمع اللؽة العربٌة  1999عضو مجمع اللؽةالعربٌة فً الجماهٌر اللٌبٌة منذ 

 .2002فً دمشق منذ

 : عرنان بن دزٌل
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عدنان بن  دزٌل محمد زكً الذهبً ولد فً دمشق  وفٌها توفً عاش فً 

سورٌا مصر تلقى تعلٌمه قبل الجامعً فً معهد االخوة الفرٌر قصد مصر 

الستكمال دراسته الجامعٌة والتحقى بقسم الفلسفة فً كلٌة االدب جامعة 1945

عمل موظؾ بوزارةالثقافة واالرشاد فً دمشق وعمل 1950القاهرة وتخرج فٌها 

بالتدرٌس فً بعض مدارس دمشق ومارس العمل بالصحافة واثارت بعض 

االرجوزة فً  عمله بالتمثٌل المسرحً احٌانا ومن انتاجه الشعري لهإلى صادر الم

الوجود والعدم تلٌها القصٌدة العٌنٌة فً النفس مع مقدمة النطون مقدس وله العدٌد 

منها نشٌد االنشاد مسرحٌة والفن فً  األخرى من المقاصد وله العدٌد من االعمال 

 .الزخرفة وادب القصة 

 : ًمنذر عٌاش

تعلٌمه  تلقً 1945-6-24منذر العطا العٌاشً ولد فً حلب سورٌا بتارٌخ 

فً مدرسة الملك فٌصل االبتدابٌة ثم المامون فً حلب حصل على شهادة الثانوٌة 

حصل على اللسانً ثم الماجستر ثم الدكتوراه فً  1966العامة دراسة حرة عام 

 1983ٌة من جامعة اكس اون برودفانس وفرنسا بمصر عام سلوبالدراسات األ

حرٌن من اعماله وكتبه المإلفة علم شؽل منصب نابب ربٌس تحرٌر مجلة ثقافات الب

ٌة المقارنة اطروحة دكتوراه سلوباللؽة النظرٌة التولٌدٌة ونحو الجملة العربٌة اه األ

 .ٌةسلوبفً الدراسات األ

 فضل:صالح 

ولد صبلح فضل محمد صبلح الدٌن بقرٌة شباس الشهداء بوسط الدلتا فً 

البتدابٌة والثانوٌة بالمعاهد م احتاز المراحل التعلٌمٌة االولى ا1988مارس  21

م  1962االزهرٌة حصل حصل على اللسانٌن كلٌة دار العلوم جامعة القاهرة عام 

ولصبلح  فضل مإلفاته عدٌدة  1965عمل معٌدا بكلٌة ذاتها منذ تخرجه حتى عام 

اثرت المكتبة العربٌة فً االدب والنقد االدبً والمقارن فً المسرح والرواٌة منها 

م ببلؼة الخطاب وعلم 1992ظواهر المسرح االسبانً  1987داللة االدبٌة انتاج ال

 .م وؼٌرها 1993النص 

 :عبد القاهر الجرجانً 

ه و 471-400ابو بكر القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجانً 

نحوي متكلم ولد فً جرجان السلرة رقٌقة الحال نشا ولوعا بالعلم 1009-1078

الكتب ٌلتهمها وخاصة كتب النحو واالدب فارسً الصل  محبا للثقافة فاقبل على

ؼٌرها حتى توفً  إلى ٌنتقل أن جرجانً الدار ولد فً جرجان وعاش فٌها دون 
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ه من مإلفاته مإسس علم الببلؼة دالبل االعجاز واسرار الببلؼة و الرسالة 47سنة 

 .......الخ . القرآنبعنوان الرسالة الثقافٌة فً اعجاز  القرآنفً اعجاز 

 الخطٌب القزوٌنً:

هو محمد بن عبد الرحمان بن عمر ابو المعالً جبلل الدٌن القزوٌنً 

الشافعً المعروؾ الخطٌب دمشق ولد بالموصل لكنه من مدٌنة قزوٌن هو كاتب 

ح فً علوم الببلؼة وهو ٌتحدث فٌه عن نشاة علم ٌضاومإلؾ عربً من مإلفاته  األ

ح فً شرح ٌضاتلخٌص المفتاح فً المعانً والبٌان وله األ أٌضاالببلؼة ومن كتبه  

جانب العرب من  إلى السور المجانً من شعر االرجانً  أٌضاالتلخٌص وله 

 . األخرى المإلفات 

 : الزمخشري

ابو القاسم محمود بن عمربن محمد بن عمر الخوارزمً الزمخثري ولد فً 

ه من مإلفاته 6فً القرن  1074-467من شهر رجب سنة  27الزمخثرٌوم االربعا

اساس الببلؼة والمستقصً فً االمثال الفابق  ؼرٌب الحدٌث ومقدمة  االدب وهو 

 .قاموس من العربٌة الفارٌسٌة والقسطاس 

 :ابن المنظور 

ه ادٌب ومإرخ وعالم  فً الفقه 711م 630-م 311م 232ابن المنظور 

االسبلمً واللؽة العربٌة  من االشهرمإلفاته معجم لسان العرب هو محمد بن محمد 

 أٌضاومعجمً وقاضً شرعً وفقهً ومإرخ  وله  علىمعجمً بن مكرم بن 

عساكر مختار االؼانً وهومختصر االؼانً لبلصفهانٌمختصرتارٌخ دمشق البن 

 اخبار ابً نواس.....الخ –مختصر الذخٌرة –مختصر الحٌوان للجاحظ 

 اعالم المعلقات : 

 :عنترة بن شداد

اشهر شعراء العرب فً فترةماقبل  أحد عنترة بن شداد بن قراد لعبسً هو 

االسبلم واشهرشعر الفروسٌة وله معلقة مشهورة ٌعتبر من اشهر الفرسان العرب 

وشاعر المعلقات والمعروؾ بشعره الجمٌل وؼزله العفٌؾ بعبلة ولد عنترة فً 

الجزٌرة العربٌة فً الربٌع االول من القرن السادس مٌبلدي ووفق لبلخبار التً 

م 5250ب عنه فقد  شارك فً الحرب داحً والؽبراء وعلٌه حدد مٌبلد تناقلها العر

عاصر كل من عمر بن معري كرب بؤن وماٌعزز ذلك االخبار التً كانت تقبل 

والخطٌبة وهما ادركا االسبلم .من اعماله لدٌه معلقة تهنٌبة نظمها عنترة فً القرن 

م ٌتضمن مختلؾ م .من بحر طوٌل تؽنى بالوصؾ والحماسة ولدٌه دٌوان ضخ6
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كشؾ لك  إذا–اشعار فً الحب والؽزل اجمل قصابده حكم سٌوفك فً رقاب الؽزل 

  األخرى الزمان القناعا والعدٌد من القصابد 
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 :امرؤ القٌس

هو جندح  بن حجر بن الحارث الكندي اشهر بلقب امرإ القٌس هو شاعر 

م برز فً فترة الجاهلٌة وٌعد راس شعراء 540-500عربً من مكانة الرفٌعة 

العرب واحد ابرزهم فً التارٌخ اختلفت المصادر فً تسمٌة فورد باسم جندح 

لقاب عدة منها وملٌكة وعري وهو من قبٌلة كندة ٌعرؾ فً كتب التراث العربٌة با

 الملك القلٌل وذو القروح ابً وهب وابً زٌد وابً الحارث 

من اشهر ماكتبه المعلقة الشهٌر من بحر طوٌل وهً رومنسٌة تحتوي الؽزل 

لفاحا ولدٌه قصابد اخري بعنان لمن طال الجدٌة والجبل جزعت من البٌن مجزع 

تاتكتنوضاخارض  إذا حً الحمول بجانب الؽزل تطاولت لٌلك بالثمد من ذكر سلمً

عمر وكانً خمر احار تري برٌقا هب وهنا دٌمه هطاالء فٌهل وطؾ وؼٌرها من 

 .القصابد

 :طرفة بن العبد

طرفة بن العبد بن سفٌان بن سعدابو عمرو لقب بطرفة وهو من بنً قٌس بن 

من ابوٌن شرٌفٌن شاعر جاهلً  543ثعلبة من بنً بكر وابل ولد حوالً سنة 

من اقلٌم البحرٌن التارٌخٌن هو مصنؾ بٌن شعراء المعلقات  األولى عربً من طبقة

بٌت 121 علىمن اعماله معلقة تهنٌبة تحوي  569طرفة بن العبد توفً أنه وقٌل 

بحر طوٌل تحدث فٌها عن نخر والؽزل وله قصابد عدٌدة وركوب تعزؾ اللحن به 

مى قومً ولم ٌؽضبوا بجولة اطبلل ببرقة تمهٌد ما الملوك فانت الٌوم االهم اسل

 ماتنتظرون بحق وردة فٌكم 

 :زهٌر بن ابً سلمى 

 أحد  609-520زهٌر بن ابً سلمى ربٌعة بن رٌاح المزنً من مصر 

الثبلثة المقرمٌن على  أحد اشهر شعراء العرب وحكٌم  الشعراء فً الجاهلٌة وهو 

سابر الشعراء وهم امرإ القٌس وزهٌر بن ابً سلمى والنابعة الذبٌانً وتوفً قبل 

بعثة النبً محمد سنة واحدة له معلقة شهٌرة لمدح مصلحٌن اصلحو بٌن  بنً عبد  

وبنبً فزارة بعنوان امن امراو فً دمنة لم تكلمً وله العدٌد من القصابد وهً صحا 

 نشر الناس حً لمن الدٌار بقنة الحجر أن تعلم  سلوبمى  وقد كاد ألالقلب عن سل

 :لبٌد بن ربٌعة 

بن صعصهة من قبٌلة مر بوعقٌل لبٌد بن ربٌعة بن مالك العامري من عا

صحابً واحدث شعراء الفرسان االشرؾ فً الجاهلٌة سكن  661-560هوازن 

قال شعرا قال  إذالبٌذا  اصحاب المعبلقات كان أحد الكوفة وعاش طوٌبل فٌها وهو 
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فً نفسه التظهره ولكن عندما قال عفت الدٌار محلها فمقمها تحدث فٌها عن الكرم 

بٌت من اعماله له العدٌد من 89والفخر والشجاعة معلقة شهٌرة ٌبلػ عدد ابٌاتٌها 

القاصابد اشهرها كانً وقد خلقت تسعٌن حجة ٌادرا سلمى خبلل ال اكلفها قوم 

نهوا ه مختلؾ المرء لبلسبلم الكلب والشاعر فً من منزل  عرفت هواهم وما 

 .المنزل الخالً

 :النابغة الزٌانً

م من قبٌلة قرٌؽس 604-م535زٌاد بن معاوٌة بن ضباب  المري الزٌانً 

 إلى بنً كنانة ولكن لإي خرج من قومه ودخل فً بنً ذبٌان الؽطفانٌن  وانشب 

سعد بن ذبٌان لقب هكذا االنة فً الشعر شاعر له قصابد ٌعدها البعض من المعلقات 

الكثٌر من القاصبد من بٌنها كلٌنً لهم  أٌضامطلعها ٌادارمٌة بالعلٌاء فالسند وله 

ٌامٌمة ناصب انً كانً لدي النعمان خبرة المرء ٌامل ان  ٌعٌش حدثونً بنً 

 .بلق مجدك جلت مالها خطر .....الخالشقٌقة الطاعن الطعنة ٌوم الوفى اخ

 ملحق المصطلحات: 

 :الثنائٌة 

تطلق لفظ الثنابٌة  فً علم المنطق على تواجد مظهرٌن قابمٌن الذات 

وتسمى كل la dualitالٌنفصبلن وال ٌندمجان وٌعبر عن ذلك المصطلح  بمصطلح 

 rapporitunaiعبلقة تحررت بٌن عنصرٌن رابطا ثنابٌا  

 والمدلول:الدال 

الدال والمدلول من المفاهٌم االساسٌة التً قامت علٌها نظرٌات للسانٌة عامة 

أو رؼم التعرٌفٌة التً ٌحددها اللسانٌون جمل جردالمفاهٌم التً توحً باالنتباه 

ومظهر جرد هو المتصور الذهنً الذي  ٌدلنا والمدلول   leاالشكال وسمى الدال و 

 leisignifiantاعار لعملٌة ٌقترن فٌها الدال والمدلول فهً تسمى الداللة 

 *المحور النظٌمً

هو الذي تنظم علٌه الوحدات  اللؽوٌة تإلؾ سلسلة معنٌة من الكبلم اعتمد علٌه 

 تنابٌة الدال  والمدلول  إلى جورج مولٌنة بالضافة 

 : المحور االستدالً

هو الذي  تنظم به العبلقات بٌن كل اشارة من االشارات المجودة فً 

 المراسلة الكبلمٌة 
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 :ٌة سلوبالقراءة األ

هً منهج نقدي ٌقوم بدراسة الجوانب الجمالٌة داخل االدب فهً تبحث فٌها 

وتركز اهتمامها على تحلٌل  األخرى ٌمٌز النص االدبً عن بقٌة النصوص 

 الظواهر اللؽوٌة والببلؼٌة *

 : الموضوعٌة

أو مصالح أو ٌشوٌها اهواء أن على ماهً علٌه دون  األشٌاء ادراك 

الحقابق على اساس العقل بعبارة  إلى النظر  إلى تستند االحكام  أي تجهٌزات 

 خارجٌا فً الواقعلموضوعات المعرفة  وجودا مادٌا بؤن تعنً االٌمان  أخرى 

 : االختٌار

العلمٌة التً ٌتم بمقتضاها فحص طلبٌات المتقدمٌن للتاكد من تتطبق علٌهم 

  األمرشروط وموصافاتالوظفٌة تم مقابلتهم وتعٌنهم فً نهاٌة 

 : التضمن

أو على بعض معناه  األلفاظ دل لفظ من  إذاداللة للفظ على جزء معناه ف

السمٌع ٌتضمن ثبوت السمع له هذه داللة  مثالجزء معناه فداللته علٌه بالتضمن  

ٌقظة مثل البصٌر ٌتضمن صفة البصٌر هلل تبارك أو تضمن الننا اخذنا كل المعنى 

 وتعالى 

 : البنٌة اللغوٌة

ٌشكل التنظٌم الفوٌولوجً للؽة العربٌة وحدة متكاملة نضع مجموعة من القوانٌن 

صوتٌة والمعرفة والداللة وتنشا هذه تجاوز االصوات ومواقعها وامكانٌة واالنظمة ال

 تواجدها فً المقاطع.

 : التركً اإلنزٌاح

هو الخروج عن قواعد المتواضع علٌها من خبلل التقدٌم والتاخٌروالحدؾ 

الخروج عن اصل وضع الجملة باعتبار الجملة الشعرٌة تركٌب ٌشمل  أي والفصل 

 .مجموعة من االنماطها

 : الداللً اإلنزٌاح

 اإلنزٌاحأن هو الحدٌث عن الصور البٌانٌة كاالستعارة والمجاز والتشبٌه ذلك 

 الداللً هو الخروج من الدالالت المالوفة دالالت جدٌدة مبتكرة
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 :ٌة سلوباأل

ٌة سلوبوعموما فان األ سلوبعنالموضوعٌة الرساء على األهً البحث 

تكون علما تحلٌلً تجردي ٌشٌد ادراك الموضوعٌة فً حدود عقبلنٌة ، ألن تهدؾ 

كما تبحث عما ٌتمً به الكبلم الفنً عن بقٌة مستوٌات الخطاب عن سابر أصناؾ 

 الفنون .

 األدبٌة :

 إلى حول كبلم من خطاب عادي هو لفظ ولٌد النقد الحدٌث ٌطلق على ما به ٌت 

ممارسة فنٌة ابداعٌة وٌختص هذا المصطلح احٌانا بصٌؽة علمٌة فٌطلق على وجه 

 من المعرفة االنسانٌة .

 التارٌخٌة :

 األشٌاء هو مصطلح ذو محتوى فلسفً ٌطلق على خاصٌة ظواهر  

والموجودات التً ٌلتصق مفهومها بالتارٌخ وقد ٌطلق المصطلح على سمة 

 الصٌرورة مما ٌحول التارٌخ انعكاس الحاضر على الماضً .

 االنٌة :

وهً لفظ من الفاظ الفبلسفة إلٌها انٌة الشًء هً وجوده االكمل والنسبة  

 . البات والدوام والكمال والثقافة فً الوجودأن ٌقول الفارابً معن 

 الباث :

وهو ٌعنً مرسل وهو الطرؾ األول فً جهاز التخاطب ٌقابله ثان اطلق 

لٌقوم المرسل إلٌه هو المرسل آخر علٌه المجاز مصطلح فٌزٌابٌتعرازدوج بمصطلح 

 فً جهاز عملٌة التركٌب بٌنما ٌقوم المرسل بعملٌة التفكٌك .

 االبداع :

بتجردها عن كل شحنة تقٌمٌة هو الخلق الفنً وتتمٌز اللفظة فً هذا السٌاق 

 . أخرى معٌارٌة وهً خالٌة بذلك من الصبؽة المدحٌة ، التً تكتشفها فً سٌاقات 

 البدٌل :

من مصطلحات علم المنطق وتعنً الكلمة ابتداء تواجد مجموعة من 

المقدمات االستداللٌة التً لٌس منها اال مقدمة واحدة سلٌمة وٌعرد اللفظ العربً 

 الحدٌث بمعنى تولد الظاهرة األدبٌة . بدٌل فً النقد

 :(l’ecart) اإلنزٌاح

ؼٌر مستقر فً متصورة لذلك لم ٌرض به  ألنه هو مصطلح عسٌر الترجمة  

ٌة وضعو مصطلحات بدٌلة عنه وعبارة انزٌاح سلوبكثٌر من رواد اللسانٌات واأل

 التجاوز . نصطلح علٌه بعبارةأن المفهوم ذاته قد ٌمكن أن على ecartترجمة للفظ 

 االبالغ :
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حد مراد أو ؼاٌة مقصودة  إلى هو االنتهاء والوصول واالٌصال والتوصٌل 

 من االمور المقدرة معنوٌا . أمر أو زمانا أو تلك الؽاٌة مكانا أو ٌواء كان هذا الحد 

 التواصل :

شخص ، أو كٌانٌٌن أو هو عبارة عن التفاهم مابٌن الطوفٌن معنٌٌن كنظامٌن 

وٌحدث تفاعل اٌجابً فما بٌنهم وٌكون آخر الطرفٌن مرسل فً الوقت  أحد وٌكون 

ذلك من خبلل استعمال الحواس من قبل كل من المرسل والمستقبل على حد سواء 

 والذي ٌنبع من الرؼبة الشدٌدة فً التواصل .

 المقاربة :

ج هً أساس نظري ٌتكون من مجموعة من المبادي ٌتاسس علٌها البرنامج والمنها

 ومنه فالمقاربة هً الطرٌقة التً ٌتناول بها الدارس والباحث الموضوع .

 الداللة :

والشًء األول هو آخر هً كون الشًء بحالة ٌلزم من العلم به العلم بشًء 

الدال والثانً هو المدلول وكٌفٌة داللة اللفظ على المعنى باصطبلح علماء األصول 

داللة النص زاقتضاء النص ، ووجه محصورة فً عبارة النص واثارة النص و

 ال.أو ٌكون ثابت بنفس النظم أن الحكم المستفٌد من النظم اما أن ضجة 

 الخطاب :

الخطاب هو أن أو هو مجموعة متناسقة من الجمل والنصوص واالقوال  

منهج فً البحث فً المواد المشكلة من عناصر متمٌزة ومترابطة سواءا كانت لؽة 

منطرقؤو فعل كبلمً  أي أو من جملة أولٌة أكثر أم شًء شبٌه باللؽة ومثمل على 

 ٌفترض وجودا و مستمع وفً نٌة الوادي التاثٌر فً السامع .

 االجراء :

معاصرٌن ورؼم تنوع سٌاقاته فانه هو لفظ ٌطرد فً لؽة المفكرٌن العرب ال

أو واقع مطبق على منوالها  إلى ٌتمحض ؼالبا للداللة على عملٌة تحوٌل الفكرة 

 على تؽٌر ٌسببه الطرق النظري للمارسات التطبٌقٌة .

 الجمالة :

وتستعمل أٌضا إلٌه ٌنسب أو تستعمل اللفظة نعتا لكل ما ٌتصل بالجمالٌة  

على األحكام التقٌمٌة التً تمٌز بها االنسان الجمٌل من  اسم وتعنً العلم الذي ٌعكؾ

 ؼٌر الجمٌل .

 العدول :

ٌقصد به خرق القواعد النحوٌة والخروج عن األحكام المعٌارٌة التً وضعها 

 كان اصل الوضع فٌها ٌسٌر وفق نمط خاص تتحقق به االفادة . إذاالنحاة للجملة ف
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 معلقة عنترة بن شداد: 

مِ َهْل َؼاَدَر  َعَراُء ِمْن ُمَتـَردَّ  الشُّ
 

مِ  اَر َبْعَد َتَوهُّ  أَْم َهْل َعَرْفَت الدَّ

مِ  َتَكلّـَ ٌَ اِر لَْم  اَك َرْسُم الدَّ ٌَ  أَْع
 

 َحتَّى َتَكلََّم َكاألََصـمِّ األَْعَجـمِ 

 َولََقْد َحَبْسُت ِبَها َطِوٌبلً َناَقِتً
 

ـمِ  إلى أَْشُكو   ُسْفٍع َرَواِكِد جثَّ

اَدارَ   َعْبلَـَة ِبالَجَواِء َتَكلَِّمً ٌَ
 

ً َصَباَحاً َداَر َعْبلََة َواْسلَِمً  َوِعمِّ

ٍض َطْرفُـَها ٌْ  َداٌر آلِنَسٍة َؼِض
 

ـمِ   َطْوَع الِعناِق لذٌـذِة الُمَتَبسَّ

ـَها  َفَوَقْفُت ِفٌَها َناَقِتً َوَكؤنَّ
 

مِ   َفَدٌن ألَْقِضً َحاَجـَة الُمَتلَـوِّ

 َعْبلَـُة ِبالَجـَواِء َوأَْهلَُنـاَوَتُحلُّ 
 

مِ  َمـاِن َفالُمَتَثلّـَ  ِباْلَحـْزِن َفالصَّ

َت ِمْن َطلٍَل َتقاَدَم َعْهُدهُ  ٌْ ٌِّ  ُح
 

َثـمِ  ٌْ  أَْقَوى َوأَْقَفـَر َبْعَد أُمِّ الَه

اِبِرٌَن َفؤَْصَبَحتْ   َحلَّْت ِبؤَْرِض الزَّ
 

 ِطبلَُبِك اْبَنـَة َمْخَرمِ  علىَعِسَراً 

 ُعلِّْقُتَها َعَرَضاً َواْقُتـُل َقْوَمَها
 

َس ِبَمْزَعـمِ  ٌْ  َزْعَماً لََعْمُر أَِبٌَك لَ

َرهُ  ٌْ  َولََقْد َنَزْلِت َفبل َتُظنِّـً َؼ
 

 ِمنًِّ ِبَمْنِزلَـِة الُمِحبِّ الُمْكـَرمِ 

َع أَْهلَُهـا َؾ الَمَزاُر َوَقْد َتَربَّ ٌْ  َك
 

ـِن َوأَْهلَُنـا  ٌْ ـَزَت ٌْ لَـمِ ِبُعَن ٌْ  ِبالَؽ

َماأن   ُكْنِت أْزَمْعِت الِفَراَق َفإِنَّ
 

ـٍل ُمْظلِـمِ  ٌْ ْت ِرَكاُبُكم ِبلَ  ُزمَّ

 َما َراَعنً إالَّ َحُمولَـُة أَْهلَِهـا
 

اِر َتَسؾُّ َحبَّ الِخْمِخمِ  ٌَ  َوْسَط الدِّ

 ِفٌَها اْثَنَتاِن َوأَْرَبُعـوَن َحلُوَبـةً 
 

ـِة الُؽَرابِ  ٌَ  األَْسَحمِ  ُسوَداً َكَخاِف

َك ِبِذي ُؼُروٍب َواِضحٍ  إذ  ٌْ  َتْسَتِب
 

لُـُه لَِذٌـِذ الَمْطَعـمِ   َعْذٍب ُمَقبَّ

ًْ َشـاِدنٍ  َن ٌْ َما َنَظَرْت ِبَع  َوَكؤَنَّ
 

َس ِبَتـْوأَمِ  ٌْ  َرَشـٍؤ ِمَن اْلِؽْزالِن لَ

َمـةٍ  ٌْ  َوَكؤَنَّ َفؤَْرَة َتاِجـٍر ِبَقِس
 

 ِمَن اْلَفـمِ  إلٌه َسَبَقْت عَواِرَضَها 

َن َنْبَتَهـا آنفا َرْوَضًة أو   َتَضمَّ
 

َس ِبُمْعلَـمِ  ٌْ ْمِن لَ ٌث َقلٌُِل الدِّ ٌْ  َؼ

ةٍ  ـٍن َثـرَّ ٌْ ـِه ُكلُّ َع ٌْ  َجاَدْت َعلَ
 

ْرَهـمِ   َفَتَرْكَن ُكـلَّ َحِدٌَقٍة َكالدِّ

ـةٍ  ٌَّ اً َوَتْسَكاَباً َفُكلُّ َعِش  َسحَّ
 

َها الَماُء  ٌْ ْجِري َعلَ مِ ٌَ َتَصـرَّ ٌَ  لَْم 

َس ِبَباِرحٍ  ٌْ َباَب ِبـَها َفلَ  َوَخبلَ الذُّ
 

ـمِ  ـاِرِب الُمَتَرنِّ  َؼِرَداً َكِفْعِل الشَّ

ُحكُّ ِذَراَعـُه ِبِذَراِعـهِ  ٌَ  َهِزَجاً 
 

َناِد األَْجـَذمِ   َقْدَح الُمِكبِّ َعلَى الزِّ

ةٍ  ٌَّ  ُتْمِسً َوُتْصِبُح َفْوَق َظْهِر َحِش
 

 َفْوَق َسَراِة أْدَهَم ُمْلَجـمِ َوأَِبٌُت 

ِتً َسْرٌج َعلَى َعْبِل الشََّوى ٌَّ  َوَحِش
 

 َنْهٍد َمَراِكلُـُه َنِبٌـِل الَمْحـِزمِ 

ـةٌ  ٌَّ  َهْل ُتْبلَِؽنًِّ َداَرَهـا َشَدِن
 

مِ  َراِب ُمَصـرَّ  لُِعَنْت ِبَمْحُروِم الشَّ

اَرةٌ  ـَرى َمـوَّ اَرةٌ ِؼبَّ السُّ  َخطَّ
 

َثـمِ َتِطُس  ٌْ  اإلَِكاَم ِبَذاِت ُخـؾٍّ ِم

ـةً  ٌَّ َما أَِقَص اإلَِكاَم َعِش  َوَكؤَنَّ
 

مِ  ـِن ُمَصلّـَ ٌْ َن الَمْنِسَم ٌْ  ِبَقِرٌِب َب

َعاِم َكَما أََوتْ   َتؤِْوي لَـُه قُلُُص النَّ
 

ـٌة ألَْعَجَم ِطْمِطـمِ  ٌَ َماِن ٌَ  ِحَزٌق 

ـهُ  َة َرْأِسـِه َوَكؤَنَّ ْتَبْعَن قُلّـَ ٌَ 
 

ـمِ حِ  ٌَّ  ْدٌج َعلَى َنْعٍش لَُهنَّ ُمَخ

َضهُ  ٌْ ُعوُد ِبِذي الُعَشٌَرِة َب ٌَ  َصْعٍل 
 

ِوٌِل األَْصلَمِ   َكالَعْبِد ِذي الَفْرِو الطَّ
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ِن َفؤَْصَبَحتْ  ٌْ ْحُرَض  َشِرَبْت ِبَماِء الدُّ
 

لَـمِ  ٌْ اِض الدَّ ٌَ  َزْوَراَء َتْنِفُر َعْن ِح

َما َتْنؤَى ِبَجاِنِب   َدفَِّها الـَوَكؤَنَّ
 

مِ  ًِّ ُمـَإوَّ ًِّ ِمْن َهِزِج الَعِش  َوْحِش

 ِهرٍّ َجِنٌٍب ُكلََّما َعَطَفْت لَـهُ 
 

ـِن َوِبالَفـمِ  ٌْ َد ٌَ َقاَها ِبال  َؼَضْبى اتَّ

َفاِر ُمَقْرَمَداً   أَْبَقى لََها ُطوُل السِّ
 

ـمِ  ٌِّ  َسَنـَداً َوِمْثَل َدَعاِبـِم الُمَتَخ

َماَبَرَكْت َعلَى َماِء  َداِع َكؤَنَّ  الرِّ
 

مِ   َبَرَكْت َعلَى َقَصٍب أََجشَّ ُمَهضَّ

ـاً  بلً ُمْعَقَداً أو َوَكؤَنَّ ُربَّ ٌْ  ُكَح
 

 َحشَّ الَوقُـوُد ِبـِه َجَواِنَب قُْمقُمِ 

ْنَباُع ِمْن ِذْفَرى َؼُضوٍب َجْسَرةٍ  ٌَ 
 

اَفـٍة ِمْثَل الَفِنٌـِق الُمْكـَدمِ  ٌَّ  َز

ِنًُتْؽِدِفً ُدوِنً أن   الِقَناَع فإِنَّ
 

 ِطبٌّ بؤخِذ الَفـارِس اْلُمْسَتْلِبـمِ 

ِنـً علىأَْثِنً   ِبَما َعلِْمِت َفإِنَّ
 

 َسْمٌح ُمَخالََقِتً إَِذا لَْم أُْظلَـمِ 

 َفإَِذا ُظلِْمُت َفإِنَّ ُظْلِمً َباِسـلٌ 
 

 ُمـرٌّ َمَذاَقُتـُه َكَطْعِم الَعْلَقـمِ 

 اَمِة َبْعَدَمـاَولََقْد َشِرْبُت ِمَن الُمدَ 
 

 َرَكَد الَهَواِجُر ِبالَمُشوِؾ الُمْعلَـمِ 

ةٍ   ِبُزَجاَجٍة َصْفَراَء َذاِت أَِسـرَّ
 

مِ  َماِل ُمَفـدَّ  قُِرَنْت ِبؤَْزَهَر فً الشِّ

ِنـً ُمْسَتْهلِـكٌ   َفإَِذا َشِرْبُت فإِنَّ
 

ْكلَمِ  ٌُ  َمالًِ َوِعْرِضً َواِفٌر لَْم 

ُر َعْن َنَدىً َوإَِذا َصَحْوُت َفَما   أَُقصِّ
 

ِمـً  َوَكَما َعلِْمِت َشَماِبلًِ َوَتَكرُّ

الً  ٍة َتَرْكُت ُمَجدَّ ٌَ  َوَحلٌِِل َؼاِن
 

 َتْمُكو َفرٌَصُتُه َكِشْدِق األَْعلَـمِ 

داَي لَـُه ِبَعاِجِل َطْعَنـةٍ  ٌَ  َسَبَقْت 
 

 َوَرَشاِش َناِفـَذٍة َكلَْوِن الَعْنـَدمِ 

ا اْبَنَة َمالِكٍ َهبلَّ َسؤَْلِت  ٌَ َل  ٌْ  الَخ
 

 ُكْنِت َجاِهلَـًة ِبَما لَْم َتْعلَِمًأن 

 ال أََزاُل َعلَى ِرَحالِة َساِبحٍ  إذ 
 

مِ   َنْهـٍد َتَعاَوُرهُ الُكَماةُ ُمَكلّـَ

َعاِن َوَتـاَرةً  ُد لِلطِّ ٌَُجـرَّ  َطْوَراً 
 

ًِّ َعَرْمِرمِ  إلى  ٌؤوي   َحِصِد الِقِس

ِنـًٌُْخِبْرِك َمْن   َشِهَد الَوِقٌَعَة أَنَّ
 

 أَْؼَشى الَوَؼى َوأَِعؾُّ ِعْنَد الَمْؽَنمِ 

َماُح َنَواِهلٌ   َولََقْد َذَكْرُتِك َوالرِّ
 

 ِمنًِّ َوِبٌُض اْلِهْنِد َتْقُطُر ِمْن َدِمً

َها ٌُـوِؾ ألَنَّ  َفَوِدْدُت َتْقِبٌَل السُّ
 

ـمِ   لََمَعْت َكَباِرِق َثْؽِرِك اْلُمَتَبسِّ

ِجـٍج َكِرَه الُكَماةُ ِنَزالَـهُ   َوُمدَّ
 

 ال ُمْمِعٍن َهَرَباً َوالَ ُمْسَتْسلِـمِ 

 َجاَدْت لَـُه َكفًِّ ِبَعاِجِل َطْعَنـةٍ 
 

مِ   ِبُمَثقٍَّؾ َصْدِق الُكُعوِب ُمَقـوَّ

ْهِدي َجْرُسَهـا ٌَ ِن  ٌْ  ِبَرِحٌَبِة الَفْرَؼ
 

مِ  ـرَّ َبـاِب الضُّ ِل ُمْعَتسَّ الذِّ ٌْ  باللَّ

اَبـهُ  ٌَ ْمِح األََصمِّ ِث  َفَشَكْكُت ِبالرُّ
 

مِ  َس الَكِرٌُم َعلَى الَقَنا ِبُمَحـرَّ ٌْ  لَ

ُنْشَنـهُ  ٌَ َباِع   َفَتَرْكُتـُه َجَزَر السِّ
 

ْقِضْمَن ُحْسَن َبَناِنـِه َوالِمْعَصـمِ  ٌَ 

 وِمَشكِّ َساِبَؽٍة َهَتْكُت فُُروَجَها
 

ِؾ َعْن َحاِمً الَحِقٌَقةِ  ٌْ  ُمْعلِمِ  ِبالسَّ

َداهُ ِبالِقـَداِح إَِذا َشَتـا ٌَ  َرِبٍذ 
 

مِ  اِت التَِّجـاِر ُملَـوَّ ٌَ ـاِك َؼا  َهتَّ

ا َرآِنً َقـْد َنَزْلُت أُِرٌـُدهُ   لَمَّ
 

ـمِ   أَْبَدى َنواِجـَذهُ لَِؽٌِر َتَبسُّ

ْمِح ُثمَّ َعلَْوُتـهُ   َفَطَعْنُتـُه ِبالرُّ
 

ٍد َصاِفً الَحِدٌَدِة   ِمْخـَذمِ ِبُمَهنَّ

َما َهاِر َكؤَنَّ  َعْهِدي ِبـِه َمـدَّ النَّ
 

 ُخِضَب الَبَناُن َوَرأُُسـُه ِبالِعْظلِـمِ 
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اَبـُه فً َسْرَحـةٍ  ٌَ  َبَطٍل َكؤَنَّ ِث
 

َس ِبَتْوأَمِ  ٌْ ْبِت ل  ٌُْحَذى ِنَعاَل السِّ

ا َشاَة َقَنٍص لَِمْن َحلَّْت لَـهُ  ٌَ 
 

َتَها لَْم َتْحـُرمِ  علىَحُرَمْت  ٌْ  َوَل

تً َفقُْلُت لََها اْذَهِبً ٌَ  َفَبَعْثُت َجاِر
 

ًَ واْعلَِمً ِسً أَْخَباَرَها لِ  َفَتَجسَّ

ةً  َقالَتْ  ُت ِمَن األََعاِدي ِؼرَّ ٌْ  : َرأَ
 

اةُ ُمْمِكَنـٌة لَِمْن ُهو ُمْرَتمِ   َوالشَّ

ـةٍ  ٌَ َما الَتَفَتْت ِبِجٌِد َجَدا  َوَكؤَنَّ
 

 ِمَن الِؽْزالِن ُحـرٍّ أَْرَثـمِ َرَشٍؤ 

َر َشاِكِر ِنْعَمِتً ٌْ ْبُت َعْمَراً َؼ  ُنبِّ
 

 َوالُكْفُر َمْخَبَثـٌة لَِنْفِس الُمْنِعـمِ 

َحى ً ِبالضُّ  َولََقْد َحِفْظُت َوَصاَة َعمِّ
 

َفَتاِن َعْن َوَضِح الَفمِ  إذ   َتْقلُِص الشَّ

 فً َحْوَمِة اْلَمْوِت التً ال َتْشَتِكً
 

َر َتَؽْمُؽـمِ  ٌْ  َؼَمَراِتها األَْبَطاُل َؼ

َة لَْم أَِخـمْ  إذ  ًَ األَِسنَّ قُوَن ِب تَّ ٌَ 
 

ـَق ُمْقَدمً ٌَ  َعْنَها َوَلكنًِّ َتَضا

لَـةٍ  ٌْ  ولَقْد َهَمْمُت ِبَؽاَرٍة فً لَ
 

 َسْوَداَء َحالَِكـٍة َكلَْوِن األَْدَلـمِ 

َة َقْد َعبلَ  ا َسِمْعُت ِنَداَء ُمـرَّ  لَمَّ
 

ًْ َرِبٌَعَة فً الُؽَباِر األَْقَتمِ   َواْبَن

ْسَعـْوَن َتْحَت لَِواِبِهمْ  ٌَ  َوُمَحلٌِّم 
 

 َواْلَمْوُت َتْحَت ِلَواِء آِل ُمَحلِّمِ 

َقْنُت  ٌْ ُكون ِعْنَد لَِقاِبِهمْ أن أَ ٌَ  َس
 

ـمِ  ٌُِطٌُر َعِن الِفَراِخ الُجثَّ  َضْرٌب 

ُت الَقْوَم أْقَبَل َجْمُعهُ  ٌْ ا َرأ  ـمْ لَمَّ
 

ـمِ  َر ُمَذمَّ ٌْ َتَذاَمُروَن َكَرْرُت َؼ ٌَ 

ـَها َماُح َكؤَنَّ ْدُعوَن َعْنَتَر َوالرِّ ٌَ 
 

 أَْشَطاُن ِبْبـٍر فً لََباِن األَْدَهـمِ 

 َما ِزْلُت أَْرِمٌُهْم ِبُثْؽَرِة َنْحـِرهِ 
 

مِ   َولََباِنـِه َحتَّى َتَسْرَبـَل ِبالـدَّ

 ِبلََباِنـهِ  َفاْزَورَّ ِمْن َوْقـِع الَقَنا
 

 ِبَعْبـَرٍة َوَتَحْمُحـمِ إلى َوَشَكا 

ْدِري َما الُمَحاَوَرةُ اْشَتَكى ٌَ  لَْو َكاَن 
 

 َولَكاَن لَْو َعلِْم الَكبلَم ُمَكلِِّمً

 َولََقْد َشَفى َنْفِسً َوأَْبَرأَ ُسْقَمَها
 

َك َعْنَتَر أَْقـِدمِ  ٌْ ُل الَفواِرِس َو ٌْ  ِق

ُل َتْقَتِحُم  ٌْ ً َوالَخ  الَخَباَر َعَواِبـَسا
 

َظمِ  ٌْ َظَمـٍة َوأَْجَرَد َش ٌْ ِن َش ٌْ  ِمْن َب

ُث ِشْبُت ُمَشاٌِعً ٌْ  ُذلٌَل ِرَكاِبً َح
 

 لُبِّـً َوأَْحِفـُزهُ ِبؤَْمـٍر ُمْبـَرمِ 

 أَزَورِك َفاْعلَِمًأن إِنًِّ َعَدانً 
 

 َما َقْد َعلِْمُت وَبْعُض َما لَْم َتْعلَِمً

 اْبَنً بؽٌٍض ُدوَنُكمْ َحالَْت ِرماُح 
 

ٌُْجِرمِ   َوَزَوْت َجَواِنً الَحْرِب َمْن لم 

ُت  ٌْ  أَُموَت َولَْم َتُدرْ بؤن َولََقْد َخَش
 

 لِْلَحْرِب َداِبَرةٌ َعلَى اْبَنً َضْمَضمِ 

ًْ ِعْرِضً َولَْم أَْشِتْمُهَما اِتَم  الشَّ
 

ُتُهَمـا َدمـًِ ٌْ َن إِْذا لََق ٌْ اِذِر  َوالنَّ

ْفَعبل َفلََقْد َتَرْكُت أََباُهَمـاأن  ٌَ 
 

باِع َوُكلِّ َنْسٍر َقْشَعـمِ   َجَزَر السِّ

 

 



 

 
 

 

 

 قائوت الوصادر والوراجع
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جنا الفخوري ، الفخر والحماسة وفنون االدب العربً ، دار المعارؾ القاهرة ،  .6

 1991 4مصر ، ط 
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عة دار الحرؾ العربً للطبا 2جودت فخر الدٌن وحسن عبد هللا ، كاتب الؽزل ط  .7

 1998والنشر والتوزٌع بٌرةت ، لبنان 

الخطاب أسماء سعود ، التسبه فً معلقة عنترة ، جامعة الموصل العلوم االنسانٌة ع  .8

 2004صٌؾ  8

 زكرٌاء صٌام ، دراسة فً الشعر الجاهلً ، )د ط ( ، )د ت ( الجزابر .9

ٌة أحصابٌة عٌن للدراسات أسلوبسعد مصلوح فً النص األدبً ، دراسة  .10

 1414 1ث االنسانٌة واالجتماعٌة ، مصر ط والبحو

صبلح فضل ، ببلؼة الخطاب وعلم النص ، )د ط( الكوٌت ، عالم المعرفة  .11

1992 

، دار الشروق القاهرة  1ومبادبه واجراءاته ط  سلوبصبلح فضل ، علم األ .12

1998 

عبد الرحمن نصرؾ ، الصورة الفنٌة فً الشعر الجاهلً فً ضوء النقد  .13

 1982عمان ، مكتبة االقصى ،  2الحدٌث ، ط 

، دار العربٌة للكتاب  3ط  سلوبٌة واألسلوبعبد السبلم المسري ، األ .14

 1902طرابلس 

عبد العزٌز عتٌق علم المعانً دار النهظة العربٌة ، بٌروت لبنان ) د ط ( )  .15

 دت (

، دار المعرفة الجامعٌة ، االسكندرٌة  2عبده الراجحً التطبٌق النحوي ، ط  .16

 1992 ، ) د ت (

، دار مجد للنشر والتوزٌع ، عمان ،  2ط  سلوبعدنان بن ذرٌل ، اللػ واأل .17

 2006االردن 

، دار  1الكرٌم ، ج  القرآنأبو قاسم عون ، ببلؼة التقدٌم والتؤخٌر فً  على .18

 2000المنار االسبلمً ، عمان ، االردن ) د ط( ، 

، دار المدنً  ، حٌاة العرب األدبٌة ، الشعر الجاهلً ) د ط (عمر عروة  .19

 2008للنشر و الطباعة والتوزٌع 

عناد ؼزوان ، التحلٌل النقدي والجمالً لبلدب ، افاق عربٌة للصحافة  .20

 وللطباعة والنشر ) دط( ، )دت(

، دار  12فضل حسٌن عباس ، الببلؼة فنونها وأفنانها علم المعانً ط  .21

 النفابس للنشر والتوزٌع 

جمٌل ، دار الثقافة للنشر القاهر مصر ، ) د مجاهد عبد المنعم ، فلسفة الفن ال .22

 ط ( ) دت ( 

ٌة فً لخطاب الشعري ، عالم الكتب الحدٌث سلوبمحمد بن ٌخً ، السمات األ .23

 2010، االردن ) د ط ( 
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ٌة ، سلوبمختار عطٌة ، التقدٌم والتاخٌر ومباحث التراكٌب بٌن الببلؼة واأل .24

 2005دار الوفاء االسكندرٌة مصر ) د ط ( 

د الزبٌري ، بناء القصدٌة الفنً فً النقد العربً القدٌم والممعاصر ، مرش .25

 1997دار الشإون الثقافٌة العامة ، بؽداد ) د ط ( 

ٌة وتحلٌل الخطاب ، دراسة فً النقد العربً سلوبنور الدٌن السد ، األ .26

 1الحدٌث ، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزابر ) د ط ( ج 

دار المسٌرة والتوزٌع  1ٌة الرإٌة والتطبٌق ط لوبسٌوسؾ أبو العروس ، األ .27

2007 

دار  3، ط  ٌوسؾ بن سلٌمان بن عٌسى ، اشعار الشعر و الستة الجاهلٌن .28

  ، الجزابر 1983االفاق الجدٌدة 

 :المصادر والمراجع المترجمة

 2ٌة تر ، منذر عٌاسً مركز االنماء الحضاري سورٌا ط سلوببٌروجٌرو ، األ .1

1994 

 جورج مولٌنٌه ، تر : بسام بركة المإسسة الجامعٌة للنشر والتوزٌع بٌروت لبنان  .2

، دار الفكر والتوزٌع  1ٌة تر محمود جمعة ، ط أسلوبفٌلً ساندرٌس نحو نظرٌة  .3

 2003دمشق 

، تر : حمٌد الحمدانً منشورات دراسات  سلوبمٌكابٌل اٌفاتٌر ، معاٌٌر تحلٌل األ .4

 1993 1سال الدار البٌضاء ط 

 :المجالت والدورٌات 

 

تركً ابراهٌم منصور ، العدول فً البنٌة التركٌبٌة مجلة جامعة أم القرى للعلوم  .1

 1428 40، العدد  19الشرعٌة واللؽة العربٌة وأدابها ج 

حافظ محمد ، درسة فنٌة لشعر عنترة ، مجلة القسم العربً الجامعة الوطنٌة للؽات  .2

 2011، باكستان  18الحدٌثة ، العدد 

 1ٌة ، مدخل فً الصطلح وحقول البحث ومناهجه مجلد سلوبواأل سلوبدروٌش األ .3

 2، العدد 

 110ً ثوابت ومنطلقات مجلة االدب العدد سلوبرٌاضً جباري سهٌل التحلٌل األ .4

 جامعة بؽداد كلٌة االداب قسم اللؽة العربٌة  –

ر الجامعة قاصدي ٌة أطروحة دكتوالقرآنً فً القصة سلوبسلٌم سعدانً العدول األ .5

 2016مرباح ، ورقة الجزابر 

صكبات صالح كاضم ، الحذؾ فً شعر عنترة ٌؾ شداد دراسة ببلؼٌة ، جامعة  .6

 2003،  13واسط ، مجلة كلٌة التزنٌة ع 

 السنة الرابعة  4عبد المطلب المنهج االحصابً واالدب ، مجلة ابداع العدد  .7
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ٌة وطرق قبلاءة النص االدبً ، لوبسعمر عبد هللا العنبر ومحمد حسن عواد ، األ .8

 2014،  2، العدد  41دراسات فً العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة ، المجلد 

محمد  مصطفى حسن حداد ، المناثرة الداللٌة فً نماذج من شعر عنترة العبسً  .9

، مجلة جامعة طرطوس للبحوث والدراسات العلمٌة سلسلة  اإلستعارة قراءة فً 

  2018 2، العدد  2النسانٌة ، المجلد االداب والعلوم ا

محمد شهاب ، السمات الفنٌة للمعلقات فً دراسات المستشرقٌن ، بناء  .10

القصٌدة مثاال ، مجلة كلٌة التربٌة األساسٌة للعلوم التربوٌة واالنسانٌة ، جامعة بابل 

 2008/  37، العدد 

ٌة وتحلٌل الخطاب ، ) د ط ( مركز االنباء الحضاري ، سلوبً األشمنذر عٌا .11

 مجلة سورٌا ، )د ت ( 

  



 

143 
 

  :ملخص البحث 

ٌعد شعر عنترة بن شداد العبسً ظاهرة مهمة من ظواهر الشعر الجاهلً 

 إلى وفً بحثنا تطرقنا دراسات متعددة  إلى الذي مازال على كثرة الدرس بحاجة 

 المستوى التركٌبً والداللً.ٌا عبر أسلوبدراسة هذه المعلقة 

بما فٌها من التقدٌم والتؤخٌر  اإلنزٌاحففً المستوى التركٌبً ، درسنا ظاهرة 

و المركبة ) الفعلٌة، ة البنٌة اللؽوٌة كالجمل البسٌط إلى والحذؾ كما تم التطرق 

 والشرطٌة (. اإلسمٌة 

ة الشعرٌة ) اما على المستوى الداللً ، فقد درسنا العدول فً مستوى الصور 

أن السٌما و ، الكناٌة التشبٌه ( وكذا الحقول الداللٌة منها حقل الؽزل اإلستعارة 

ن ٌرسم لنفسه صورة ؼزل عنترة متعدد الصفات واألوجه ، خاصة وأن عنترة كا

نجد حقل االطبلل والدٌار عند  أخرى ومن جهة الكمال الخلقً هذا من جهة ، 

الشاعر بالبٌبة  إرتباط عنترة الٌخلو من ذر اسماء الموضع والمناطق هذا دال على 

التً كان ٌعٌش فٌها فتركت اثار فً نفس الشاعر، اما فٌما ٌخص حقل الحرب 

والمثل السامٌة نجد عنترة ٌنوه بشجاعته وٌذكر جمٌع الصفات التً ٌتحلى بها 

ومناصرة للضعٌؾ ، نجد  أعلى ع من شرؾ وقتال فً سبٌل هدؾ الفارس الشجا

شعر عنترة ٌقترب من شعر المبلحم ، اما فٌما ٌخص حقل الطبٌعة فالمتتبع لمعلقة 

عنترة بن شداد ٌجد مدى حظور الطبٌعة بؤلوانها الزاهٌة وجمالها الذي ٌذهل العقول 

 بما فٌه من نبات وأمطار وحٌوانات مختلفة.

،  سلوبالمعلقة ، عنترة ، بن شداد ، العدول ،األ فتاحٌة :الكلمات الم

  . اإلنزٌاحٌة ، األطبلل ، سلوباأل
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