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  مقدمة 
 

 

 أ 

الشعر دیوان العرب وسجل حیاتھم، والشعراء ھم أصحاب الرأي والتعبیر على  -

ا  غ فیھ ت إذا نب ة كان عراء أن القبیل رب للش دیر الع ن مظاھر تق ّر العصور، وم م

ة  ل الحمای ذي یمث شاعر أتت القبائل فھنأتھا، ألن الشاعر كان لسان القبیلة، وھو ال

ذكرھم، ألعراض الناس، وھو المدافع عن أحسابھم  آثرھم والممجد ل اخر بم والمف

  .وكان العرب ال یھنئون إال في ثالث، غالم یولد أو شاعر ینبع أو خرس تنتج

وقد اجتمع دارسوا األدب العربي على أن الشعر یمثل جوھر الثقافة العربیة، حتى 

ة  ة العربی ن الثقاف ة ع ون دراس ن أن تك ي یمك عر العرب ن الش ة ع ة دراس إن أی

دان الع ر والوج ین العص ا وب ور بینن د العص ن تباع رغم م ى ال ا، وعل ي مع رب

ي  ا والت د عن خمسة عشر قرن ي تزی رون الت ك الق رغم من تل ى ال الجاھلي، وعل

اق  ى آف ة إل رة العربی اق الجزی قطعتھا قافلة الزمن في رحلتھا المتواصلة من أعم

اره دنیانا المعاصرة ال یزال الشعر الجاھلي یثیر فضول الباحثین والدار سین باعتب

أھم مظھر من مظاھر الحیاة االجتماعیة والنفسیة للعرب، وھو صورة العربي في 

  .عالقتھ ببیئتھ ورؤیتھ للحیاة 

ا  دا وأعماقن زال شعره خال ذي ال ی وعنترة بن شداد واحد من بین ھؤالء الفحول ال

  .نابضا بكل معاني الحیاة ألنھ كان یعبر تعبیرا صادقا عما یجیش في خاطره

ذه  - ا من خالل ھ ب عن مكوناتھ اة والتنقی وقد دفعتنا الحاجة إلى معرفة ھذه الحی

ال  درك ب ذا المجال ی ي ھ ن شداد، والباحث ف رة ب اة وشعر عنت الدراسة حول حی

تعطش  ب الم ل الطال ا ال تشفي غلی رة ومتنوعة، لكنھ ریب أن جھود المؤلفین كثی

  .إلى االستنارة 

ا ھذا ما دفعنا إلى السیر على م وغ م ا لبل نوالھم على الرغم من إدراكنا قصور آلتن

ـ  ن : "وصلوا إلیھ، لذا جاء البحث موسوما ب رة ب ي شعر عنت لوبي ف التسایل األس

  ".شداد



  مقدمة 
 

 

 ب 

ذي یطرح نفسھ  ل السؤال ال ویثیر ھذا إشكالیة انطالقا من طبیعة الموضوع، ولع

  : ھو 

  ما قیمة اللفظة أو الكلمة في سیاق شعر عنترة ؟  -

  ا ھي مستویات التحلیل األسلوبي التي یمكن تحدیدھا في شعر الشاعر؟ وم -

  ھل اقتصر الشاعر على مدلولھا التركیبي والداللي والصوتي ؟  -

ة  ى وطبیع ة تتماش ع خط ا أن نتب ا علین ان لزام ئلة ك ذه األس ن ھ ة ع ولإلجاب

  .الموضوع، حیث تم تقسیم ھذه الدراسة إلى مدخل وفصلین وخاتمة 

دخل - ـ  الم وما ب طلحات : "موس اھیم والمص ي المف راءة ف ى " ق ھ إل ا فی تطرقن

  التعرف بـ 

  .لغة، اصطالحا : التشكیل  -

  .لغة، اصطالحا : األسلوب  -

تناولنا " التشكیل اللغوي في شعر عنترة بن شداد: "أما الفصل األول المعنون بـ  -

  : فیھ 

  .وحذف، وأسالیب انشائھبما فیھا من تقدیم وتأخیر، : البنیة التركیبیة  -

  : الحقول الداللیة * 

  .من تشبیھ واستعارة وكنایة: تشكیل الصورة الشعریة  -

رة  الموسیقي التشكیل" وفیما یخص الفصل الثاني فھو یحمل عنوان  في شعر عنت

  : تطرقنا فیھ إلى " بن شداد



  مقدمة 
 

 

 ج 

ة - یقى الداخلی ة، : الموس اق، المقابل اس، الطب رار، الجن ة التك ن ناحی دیر، م التص

  .التصنیع

  .بما فیھا البحور واألوزان، والقافیة، الروي: الموسیقى الخارجیة  -

  .وختمنا البحث بخاتمة جاءت حوصلة ألھم النتائج المتوصل إلیھا 

دنا  - د اعتم ى االحصاء وق ا عل أما المنھج ھو المنھج األسلوبي إلى جانب اعتمادن

الكشف عن ماھیتھ ومنھجھ، فمن  في ھذا البحث على مصادر أساسیة كانت سبیل

ا عن : ھذه المصادر ن منظور، أم ن شداد، لسان العرب الب شرح دیوان عنترة ب

اب  ى كت دنا عل د اعتم اني"المراجع فق م المع ق و " عل ز عتی د العزی األسلوب "لعب

  .لیوسف أبو العدوس " واألسلوبیة

ب ال ت اك بعض الجوان ر أن ھن ا نق د فإنن ن جھ ذلنا م ا ب ل م ع ك زال غامضة، وم

ى  : وھذا یرجع إلى اتساع الموضوع، وصعوبة تطبیق المنھج األسلوبي الذي یتبن

نص  عریة ال ن ش دة ع ون بعی ا تك ا م ي غالب ة والت ائیة الحساس ات اإلحص العملی

  .وفضاءه 

  .صعوبة تطبیق المنھج األسلوبي على كل قصائد الدیوان -

وي نوریة التي أشرفت على وفي األخیر نقف وقفة المعترف بفضل األستاذة شرفا

ى  ث حت ذا البح ة اھ ة المناقش اء لجن طر أعض ا نش ھ، كم ھ ھات ى ھیئت توى عل س

  . والتقدیر لقسم اللغة العربیة واألدب العربي فلكم منا أسمى آیات االمتنان 
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رن  ع الق ذ مطل الباحث الیوم في اللغة ال یمكن أن یجھل ما وجد في ھذا المیدان من

ات  ي لغوی ذي یبحث ف م األسلوب ال ا عل العشرین من نظریات ومناھج، ومن بینھ

ذ فجر  ة من ین شكوك النصوص المنطوقة والمكتوبة حیث شق طریق رن ب ذا الق ھ

لوبیة تعرف  ي الطموح فالدراسة األس ر العرب ي الفك خیمت حول شكل وجوده ف

بأنھا منھج لساني كذلك علم یستھدف الكشف عن العناصر الممیزة بما فیھ الحقول 

  .المختلفة 

ة  ین التشكیل واألسلوب وھي عالق ة واضحة ب یم عالق وبھذا الفھم نستطیع أن نق

ا مبنیة أساسا على خ الي م ا نطرح اإلشكال الت نص ومن ھن ي ال ة ف صوصیة اللغ

  معنى التشكیل ؟ وما معنى األسلوب ؟ 

  : مفھوم التشكیل : أوال 

ل  ة، تتمث كلة مبدئی تھ مش طلحات اعترض ن المص ره م كیل كغی طلح التش إن مص

ددة  ات المتع أساسا في تحدید ماھیتھ ذلك ألن التشكیل صار حقال مشتركا بین البیئ

ي مختل ومف ى . ف العل ھا عل ت نفس ي فرض ایا الت ن القض كیل م بح التش ذا أص ھك

ى  ا إل اء حولھ ى اختالف العلم ا أدى إل ذا م انیة، ھ ة واللس الساحة األدبیة والبالغی

ن  ارات ع ن االستفس ا م نھم وانطالق دال بی اش وج ع نق ا موض ارت فیھ درجة ص

  .حقیقة الموضوع وجوھره كا البد من البحث في مفھوم التشكیل 

  : مفھومھ  -1

ن منظور  :لغة  ي لسان العرب الب وم التشكیل ف ي مفھ كل بالكسر «ورد ف : الشِّ

الّدُل وبالفتح المثل والمذھب وھذا طریق ذو شواكل أي تتشعب منھ طرق جماعة 

الجمع، وتشكل الشيء : وشكل الشيء  : صورتھ المحسوسة والمتوھمة والجمع ك
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بالفتح الشبھ والمثل والجمع : س والشكلالتب: صوره و شكل األمر : تصور وشكلھ

  .1» أشكال وشكول 

ي المعجم الوسیط وم التشكیل ف ّكل : تشاكال « : كما ورد مفھ اثال، تش ابھا وتم تش

التبس الشكل األمر الملتبس : مطاوع شكلھ والشيء تصوره وتمثل، استشكل األمر

كل ائل ش ال مس ورتھ ویق يء ص ة الش كل وھیئ ا بالش: یةالمش تم فیھ كل دون یھ

  .2» الجوھر

ى  ا عل ي أغلبھ دل ف ا ت فیما جاء من تعاریف للتشكیل في المعاجم اللغویة نلحظ أنھ

  .المباثلة والمشابھة وصورة الشيء والتباس األمر

  : اصطالحا  -2

ث أن  اختلفت التعاریف المقدمة لمصطلح التشكیل سواء عند الغرب أو العرب حی

  .المصطلحلكل واحد منھم منظوره الخاص في ھذا 

  : عند الغرب  -أ

وغرادوف  د فین كیل عن وم التش مون « Finogradofمفھ دو كمض رة تب إن الفك

ھ  د ذات ي ح و ف دو ھ ي، یب ل األدب ي للعم كل داخل كل، كش للصورة، والصورة كش

ى الشكل الخارجي  ة "كمضمون بالنسبة إل ت القاعدة " الصیاغة اللفظی ذا كان ولھ

  3» الفطریة الفكرة مضمون وكل ما تبقى ھو شكل صوري 

                                                             
م مادة 2004، 02، ج)دط(لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، : ابن منظور  1
 .119ص } شكل{
معجم الوسیط، المكتبة اإلسالمیة للطباعة والنشر : أحمد حسن الزیات، إبراھیم مصطفى وآخرون  2

 .491، ص }شكل{، مادة )دت(، 1، ج)دط(والتوزیع اسطنبول، تركیا، 
، ص )دت(، )دط(مشكالت المضمون والشكل في العمل األدبي، تر ھشام الدجاني، : فینوغرادوف  3

143. 
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كل ل للش وغرادوف جع ح أن فین ول یتض ذا الق الل ھ ن خ كلین األول  م ي ش األدب

ا  مون الصوري أم ورة والمض و الص داخلي ھ كل ال اني خارجي فالش ي والث داخل

بیلوف  ول بوس ى ق ك عل ي ذل دا ف ي معتم رد اللفظ و الس ارجي ھ كل الخ الش

pospilopfe : »ي صورة ضالم اة ف ة للحی رة العمل، وصورة مطابق مون ھو فك

وع و لة بالموض یالت المتص و التفص كل ھ ة، الش ة عاطفی یالت التركیبی التفص

  .1» واللفظیة، والتي تؤخذ منھا الصور، والتي تتجلى الفكرة من خاللھ 

یعني ھذا أن الموضوع ال ینتج إال بوجود الشكل أي أن المضمون ھو مجرد قالب 

  .أو وعاء یحتوي الشكل

ى  دیم الشكل عل ى تق ح عل وقد نجد بعض االتجاھات الفنیة والنقدیة الحدیثة التي تل

ده فیشر أي  ا یؤك ذا م ي وھ ل الفن ھ  Fichreمصطلح في ما یتعلق بالعم ي قول : ف

ة « ایا الثانوی ة القض ى مرتب كل إل اء الش وى وإرج ى المحت ا عل ز انتباھن إن تركی

ذي  دیم الشكل والشكل وحده ھو ال لضرب من العبث، ذلك ألن الفن یقوم على تق

  .یجعل من الشيء المنتج أثرا فنیا

ا ھو شكل الف األثروأن شكل  ر مم ر ضروري، أكث ا أو غی یس عارضا كیفی ني ل

ادة،  ى الم ق سیطرة اإلنسان عل جسم البلوري، فقوانین الشكل وشروطھ ھي تحقی

ا، فھي النظام  ق علمي صیانتھ فیھ ل تحقی ة، ویجد ك ة المنقول ظ التجرب ففیھا تحف

ل فني معنى ھذا الشكل ھو الركیزة األساسیة لكل عم. 2»الضروري للفن والحیاة 

ى  ى المضمون، فاإلنسان یستطیع السیطرة عل دم الشكل عل ا أن نق لذا یجب علین

ذا یضمن سیطرتھ  وانین وشروط الشكل، وبھ األشیاء الملموسة من خالل اتباع ق

                                                             
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا  1
 .180، ص )دت(، 1ترمیشال میلمان، دار الحقیقة، بیروت، طضرورة الفن، : فیشر أرست 2
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ادة وال  ا ھي دون زی ا كم ا من خالل المحافظة علیھ على ھذه األشیاء التي یتلقاھ

  .ا عن التزییف نقصان وبذلك یصبح العمل الفني مقننا بعید

اركوز  ت م ا ھرب ھ  Herbet markosأم الي بأن كل الجم رف الش ة «: فیع نتیج

ة(تحویل مضمون معطى  ة شخصیة أو اجتماعی ة حضاریة أو تاریخی ى ) واقع إل

  .1» ....كلیة مكتفیة بذاتھا قصیدة مسرحیة روایة

ى  عمل من خالل ھذا التعریف یتضح لنا أن الشكل یسمح لنا بتحویل المضمون إل

ى عمل  ا إل ة نستطیع تحویلھ ة معین فني متكامل فمثال عند تأثرنا بشخصیة تاریخی

  .روائي أو مسرحیة أو تعبیر عنھا بقصیدة في نمذجة شكلیة جمالیة 

ة  ة ال جدلی ویرى ھربت ماركورز أن العالقة بین الشكل والمضمون عالقة تكاملی

لو جدلیا ففي العمل الفني إن الشكل الجمالي ال یناقض المضمون و«ذلك في قولھ 

اركورز 2» یغدو الشكل مضمونا والعكس بالعكس  ت م ي أن رأي ھرب ، فھذا یعن

یوجد عالقة بین الشكل والمضمون ألنھما یكمالن بعضھما البعض وال یوجد فرق 

الیري  ى ف بة إل ا بالنس ا، أم و Valeryبینھم ھ ھ كل بأن رف الش د ع الق : "فق خ

دیر  األفكارمن تنبعث المحتوى والسابق لھ والشاعر  ثال تق من أشكالھ، ومن ھنا م

ا أتي وفقھ رة ال أن ت ي یفضل أن تعطي الفك ة الت ذا  3" القافی ن ھ الیري م یقصد ف

القول أن الشكل مكونا ھو الینبوع الذي ینبع من الموضوع أو المحتوى أو األفكار 

  .لھذا أي أنھ یجعل من الشكل مكونا حقیقیا للعمل الفني

                                                             
البعد الجمال نحو نقد النظریة الجمالیة الماركسیة، تر جورج طرابیشي، دار الطلیعة : ماركوز ھربت  1

 .19، ص 1979، 1للطباعة بیروت، ط
 .55المرجع نفسھ ، ص  2
لعربي حتى القرن الثامن ھجري، دار شكل القصیدة العربیة في النقد ا: جودت فخر الدین : ینظر  3

  .185م ، ص 1983، 1الجواد للنشر والتوزیع، ط
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ھ كما أن فال ي قول ك ف ھ للشكل وذل ي تعریف الشكل «: یري استعمل كلمة الھیكل ف

ك  ى سوى تل ل تموت وال تبق ا ھیك یس لھ ي ل ال الت ھو ھیكل العمل الفني، فاألعم

معنى ھذا القول أن األعمال الفنیة التي لیس لھا  Squlettes «1التي تملك الھیاكل 

اتش  ح لوك د أوض ود، وق ا وج ى لھ كل ال یبق ل  Locatcheش وى الكام أن المحت

ي  ون للمضمون الحقیق ى یمكن أن یك ى شكل حت ب أن یتحول إل ي یج ل الفن للعم

ى  د، وأعل ى أقصى حاالت التجری ل إل اتش ال یمث دى لوك ة فالشكل ل ة جمالی فعالی

ة  ین العناصر المختلف ة ب ا النسب الدقیق ین لن تكثیف للمضمون فالشكل ھو الذي یب

ر من التي تكون العمل الفني إذ أن  ي التشكیل مساحة أكث العناصر الھامة تحتل ف

  .2العناصر الثانویة وعلى ذلك فالشكل ھو الصورة النھائیة للمضمون 

نستنتج من خالل عرضنا لبعض أبرز اآلراء الغربیة أن الشكل عندھم ھو الوعاء 

  .أما المضمون فال معنى لھ وال جمالیة دون الشكل 

  

  

  

  

  

  

                                                             
شكل القصیدة العربیة في النقد العربي حتى القرن الثامن ھجري، دار : جودت فخر الدین : ینظر  1

 .الصفحة نفسھا  185م ، ص 1983، 1الجواد للنشر والتوزیع، ط
ضان بسطاویمي، محمد غانم، مطابع الھیئة العامة للكتاب، رم: علم الجمال، تر: لوكاتش: ینظر  2

 .120م ، ص 1991، )دط(مصر، 
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  : عند العرب 

ي الكت د ف كیل نج كل والتش طلحي الش تعمال مص ة أن اس ة القدیم ات العربی اب

ة  ي القدیم م تكن ظاھرة ومفصلة ف ا ل ر أنھ خصوصا في تلك الكتابات القدیمة غی

ة الشعر الحدیث  كانت مبھمة حتى ظھرت وتطورت مع الزمن التي واكبت حرك

ة الع ات النقدی ي المؤلف رد ف م ی ن ل ات، ولك ي أواخر األربعینی وره ف ذ ظھ ة من ربی

ن  أتي م ي ت دة الت دى الفائ ي م ث ف دیثا البح د ح ون بالنق أ المھتم م یش ة ول القدیم

نص الشعري  ي الكشف عن خصائص ال دین ف ذین المصطلحین الواف استعمال ھ

م یعرف الشكل 1ومقوماتھ ا ل ي، كم د العرب ، حیث أن المضمون لم یعرف في النق

ام كمصطلح نقدي وإذا قلنا بالنسبة إلى قول فحواه أو م ول من إفھ ھ الق ؤدي إلی ا ی

أو إیحاء، استطعنا أن نجعل لھ مقابال في النقد العربي ھو المعنى الخاص الذي ال 

ى  –یوجد إال في الظاھر  وفقا لعمود الشعر أي أنھ لیس في النقد العربي ھو المعن

رب  اد الع ول أن النق ن الق ذ یمك اطني، عندئ ام الب اھر  –الع د الق تثناء عب باس

  . 2» أي الشكل وعاء المضمون«، فقد جعلوا الجرجاني

دي محض  دیم كمصطلح نق ي الق د العرب ي النق م یعرف ف ذا أن التشكیل ل معنى ھ

غیر أنھ كان یعرف باسم اللفظ، ذلك أن النقاد العرب كانوا یستخدمون ثنائیة اللفظ 

ى  رى أن معن ذي ی ادر الجرجاني ال د الق تثناء عب ى باس والمعنى أي الشكل والمعن

اني «: وذلك قولھ التشكیل عنده تنظیم الكلمات وطریقة تألیفھا ذه المع ا سبیل ھ إنم

د تھدى  رى الرجل ق ك ت ا أن وش فكم سبیل األصباغ التي تعمل منھا الصور والنق

ى ضرب من  ذي نسج إل في األصباغ التي عمل منھا الصورة والنقش في ثوبھ ال

ا  ھ لھ ة مزج ا وكیفی ا ومقادیرھ ي مواقعھ باغ وف س األص ي أنف دبر ف ل والت التخی
                                                             

، 1943، 1نظریة اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط: تامر سلوم  1
 .05ص 

، دار الكتب السید محمد رشید رضا: دالئل اإلعجاز في علم المعاني، تح: عبد القاھر الجرجاني 2
 .70م ، ص 1988، 1العلمیة، بیروت لبنان، ط
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ا، إ ھ إیاھ ب وترتیب ك أعج ل ذل ن أج ھ م اء نقش احبھ فج ھ ص د إلی م یھت ا ل ى م ل

و،  اني النح یحھم مع ي توض اعر ف اعر والش ال الش ذلك ح رب ك ورتھ أغ وص

  .»ووجوھھ التي علمت أنھا محصول النظم 

یم  ى تنظ دع عل ال المب ي إقب ى ف اني تتجل ادر الجرج د الق د عب كیل عن ة التش فعملی

نحویة وصیاغتھا بأسلوب جمیل ومتمیز  الكلمات وتناسق داللتھا وذلك وفق قواعد

ا  ي یتخیرھ ة باستخدام األصباغ الت ھ الفنی ذي یشكل لوحت ما یجعلھ یشبھ الرسام ال

ة  ى عالق ح عل ا نجد حازم القرطاجني یل ا أنن وموقعھا وكیفیة مزجھا وترتیبھا كم

رى أن  ب أو السیاق «الكلمة بصیاغتھا أو تركیبھا وی ا یحدده التركی ا إنم تالؤمھم

ھ ا ارات 1»لذي توجد فی ذكر عب ا نجده ی ا أنن آلف"« ، كم اء " التشاكل"و " الت وبن

  .2» الكلمة واأللحان واألصباغ 

ھ كیل بقول ى التش ھ إل ا نظرت ح لن بور فیوض د الص الح عب ا ص ي «: أم غلت ف ش

السنوات األخیرة بفكرة التشكیل، تفتقد الكثیر من مبررات وجودھا، ولعل إدراكي 

ن  لفكرة التشكیل لم ذوق ف ع من محاولتي لت ینبع من قراءتي في الشعر بقدر ما نب

الم  احف الع ن مت ر م ي لكثی ا رؤیت انتني علیھ دة أع ة جاھ ي محاول ویر، وھ التص

وط  ت خی الكبیرة وسعى إلقناع كثیر من المستخرجات الفنیة بعد ذلك وخاللھ وكان

ا أحب من  ت النظر فیم قصائد الشعر الفكرة عندئذ إذ تجتمع في ذھني فلما حاول

ح أن  ن الواض ان، وم وامض االستحس ن غ ر م ي كثی ر ل دتھا تثی ا وج ن خاللھ م

دنا  دیم سواء عن ي الشعر الق التشكیل في الشعر الحدیث أكثر مما یستطیع تلمسھ ف

رار أن  ن اإلق كیل م رة التش ع فك الطبع وتتب ة ب درجات متفاوت ا وب د غیرھ أو عن

                                                             
محمد الحبیب بن الخوجة، دار الكتب الشرقیة، : مناھج البلغاء وسراج األدباء تر : حازم القرطاجني 1

 .222م، ص 1966، 1تونس، ط
 .371المصدر نفسھ، ص  2
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اء  القصیدة لیست مجرد مجموعة من الخواطر أو ا بن الصور أو المعلومات ولكنھ

  . 1» متدامج األجزاء منظما تنظیما صارما

ن  ا ع بور أیض د الص الح عب د ص كیل عن رة التش ح أن فك ول یتض ذا الق ن ھ وم

ھ  عریة بقول ھ الش ي «: تجربت كیل ف ع التش عریة م ي الش رض تجربت د أن أع أری

ة  ى كلم ب أتبن ن قری ى زم ت إل د كن عر وق ار"الش ي یحب" المعم ا الت ا ویؤثرھ ھ

ة  ة " التشكیل"صدیقي الناقد ولكني اآلن أجد أن كلم ة من كلم ر دق ار"أكث " المعم

ى  ذا المعن تعمالھا بھ ة اس رف العربی م تع ین ل ال الكلمت دیھي أن ك ن الب وم

ل إن  ر، فلنق رة دون تخی ا المعاص ن داللتھ دث ع ا إذن أن نتح طالحي فلن االص

ع  ا ینب ن المعمار ینبع من فن العمارة، بینم ل أن ف ن التصویر، ولنق التشكیل من ف

ف  د یختل الشعر اقرب إلى التصویر منھ إلى العمارة، ولكن ھذه المسألة ذو قیمة ق

  .2» علیھا

ة  عریة ان كلم ھ الش الل تجربت ن خ رى م بور ی د الص الح عب ذا أن ص ي ھ یعن

التشكیل ھي أكثر دقة من كلمة المعمار التي برزت في زمن قریب من زمن كلمة 

ذي التش ارة ال ن العم ع من ف ار تتب ة المعم كیل غیر أن الفرق جوھري ھو أن كلم

ذا  إن ھ ھ ف ع الشعر وعلی ا ال یتناسب م ذا م د والتصمیم وھ تمیز بدرجة من العم

  .أقرب إلى فن التصویر منھ إلى فن العمارة  -التشكیل–األخیر 

ا ومن خالل عرضنا السابق لمفھوم التشكیل عند العرب نستخلص خالصة مف ادھ

ي  ھ ف ي انعدام ول ال یعن ذا الق ل ھ ي مقاب أن الشكل أو التشكیل مصطلح حداثي، ف

كل  ى أو الش ظ والمعن ي اللف ایرة ھ ة مغ تخدم بدالل ل اس دیم ب ي الق د العرب النق

ك صالح  ي ذل انده ف ادر الجرجاني، ویس د الق ابقا عب ا وضحنا س والمضمون، كم

                                                             
 .32- 31 ، ص1977، 2حیاتي في الشعر، دار العودة، بیروت، ط: صالح عبد الصبور 1
 .37، ص 1977، 2حیاتي في الشعر، دار العودة، بیروت، ط: صالح عبد الصبور 2
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ر ذا األخی ون ھ ي ك تالف ف ود اخ ع وج بور م د الص يء  عب كیل ش ان التش رى ب ی

ملموس في الشعر العربي الحدیث على غرار الشعر القدیم ولكن بدرجات متفاوتة 

ة  ر دق ة التشكیل ھي أكث ذا أن كلم ى ھ ھذا من خالل تجربتھ الشعریة، مضیفا عل

  .من كلمة المعمار 

  : مفھوم األسلوب: ثانیا 

د من اإلشارة إل د المقصود بالتشكیل الب دء بتحدی ى األسلوب من القضایا قبل الب

ایا  ض القض الجتھم بع د مع ذا عن ة، وھ اد بالدراس اء والنق ا األدب رض لھ ي تع الت

الغموض  زال محاطا ب النقدیة والبالغیة، كما یمكننا القول أن مفھوم األسلوب ال ی

ال لقلة ما قیل فیھ أم كتب عنھ، وإنما لكثرة تداولھ بین النقاد والدارسین فكل باحث 

ذي یرجعھ إلى  مرجعیتھ ویعرفھ اعتمادا على الحقل الذي ینتمي إلیھ ھذا األخیر ال

  .عرف بتعریفات مختلفة من قبل الدارسین والنقاد الغرب والعرب

  : مفھومھ 

  : لغة  -1

یقال للسطر من  «: ورد في مصطلح األسلوب في لسان العرب البن منظور بأنھ

ال  و أسلوب ق د فھ ق ممت ق والوجھ : النخیل أسلوٌب، وكل طری واألسلوب الطری

ق تأخذ  الیب، واألسلوب الطری ع أس ي األسلوب سواء یجم تم ف والمذھب، یقال أن

  . 1»أخذ فالن في األسالیب القول أي أفانین منھ: فیھ، واألسلوب بالضم الفن یقال 

                                                             
 .225، ص 2004، 02، ج07، مج1لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط: ابن منظور 1
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ي ال لوب ف طلح األس ا ورد مص ھكم یط بأن م الوس لكت  «: معج ال س ق یق الطری

ال: أسلوب فالن في كذا ن یق ھ والف أخذنا : طریقتھ مذھبھ وطریقة الكاتب في كتابت

  .1» أسالیب) ج: (في أسالیب من القول فنونا متنوعة والصف من النخیل ونحو 

ذه اللفظة  من خالل ھذه التعریفات اللغویة لمفھوم األسلوب یتضح لنا أن مدلول ھ

  .نھا كانت تستعمل للداللة على طریقة الكاتب في الكتابة والتعبیرأ

طالحا  -)2 ى  :اص ة عل درة الكامل ع بالق لوب یتمت د لألس ف واح اك تعری یس ھن ل

دیم  ى تق ذا إل د أدى ھ اولھم وق ي تن ون ف ا الدارس ع علیھ ة یجم اع وال نظری اإلقن

اآلراء لبعض مجموعة من التعریفات لعلم األسلوب وعلیھ سنعرض مجموعة من 

ي اتجاھین ذین حاولوا ضبط التعریف االصطالحي لألسلوب ف الغرب : النقاد ال

  .والعرب 

  : مفھوم األسلوب عند الغرب 

ي  «ویعني " Stilus"یعود إلى الكلمة الالتینیة " Style"األسلوب  مثقب یستخدم ف

  .2» الكتابة، أو عصى مدینة، تستعمل في الكتابة على الشمع 

نھج  و الم روف ھ و مع ا ھ لوب كم ة، واألس األقالم أو الریش ة ك یلة الكتاب أي وس

اه  ا معن ة، أم ي أداة الكتاب اه الحقیق ھ، إذن معن ي كتاب ب ف ھ الكات ذي یتبع ین ال المع

ة «المجازي فھو طریقة الكاتب الخاصة في الكتابة  ة الكتاب بط أوال بطریق د ارت وق

ب  الیدویة، ثم أطلق على التعبیر األدبي، فاستخدم في العصر الروماني أیام الخطی

                                                             
معجم الوسیط، المكتبة اإلسالمیة للطباعة والنشر : أحمد حسن الزیات، إبراھیم مصطفى وآخرون 1

 .441، ص )دت(، )دط(اسطنبول، تركیا، والتوزیع، 
، 1982أسلوب طھ حسین في ضوء الدرس اللغوي الحدیث، دار المعارف، القاھرة، : البداوي زھران 2

 .13ص 
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ى  المشھور شیشرون، وظلت ھذه الداللة في اللغات األوروبیة، وھي تنصرف عل

  .1» الخواص البالغیة المتعلقة بالكالم المنطوق 

وأشار إلى وظیفتھ التي ھي " أرسطو"عند ) أي األسلوب(كما ورد ھذا المصطلح 

ذابھم " اإلقناع" فال تكفي البرھنة والحجج ولكن البد من التأثیر في السامعین واجت

راھین  فالمتكلم ھو في حاجة إلى أسلوب مؤثر مقنع أكثر مما ھو في حاجة إلى الب

ھ وإذن ال یكفي أن یعرف ال....«واألدلة  ل یجب أن یقول ال ب ا ینبغي أن یق مرء م

  .2» كما ینبغي 

ائق  ر الحق فیبرز األسلوب وكأنھ شيء كما یلي یمكن االستغناء عنھ، مثال في تقری

إن األسلوب عند  «الخ ...وفي العلوم ال تحتاج إلى الخیال كالریاضیات والھندسة 

ن  وره یمك ى تص اء عل ر، وبن ى التعبی اف إل ي مض يء أجنب ل أرسطو ش أن نفص

  .3» األسلوب التعبیر، فیكون التعبیر غیر أسلوبي 

  : األسلوب عند النسون  -)1

ذا  ر ھ وباعتبار األسلوب ھو سمة أو عالمة خاصة یتركھا الُكتاب في مؤلفھ فیظھ

  .والمؤلف یحمل بصمات صاحبھ النفسیة لذلك درس األسلوب في عالقتھ بمنشئھ

اة المؤل لوب بحی وا األس ذین ربط ن ال ي وم ي الفرنس الم النفس یة الع ف النفس

ائق"جوستاف النسون" ي تأسیس الحق ك ...، وقد اعتمد نقده على الموضوعیة ف ذل

ین  أن اتجاه النسون یتضمن أفكارا معینة عن اإلنسان والتاریخ واألدب، والصلة ب

                                                             
م ، 2005، 01علم األسلوب مفاھیم وتطبیقات، منشورات السابع أبریل، لیبیا، ط: محمد كریم الكواز 1

 .53ص 
 .53المرجع السابق، ص  2
 .الصفحة نفسھا : نفسھ  المرجع 3
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ھ  1.المؤلف وعملھ ا من " النسون"فما قدم ي انطالق نص األدب ل ال ي تحلی ل ف یتمث

ى نفسیة الكا ل وحت تب، ھذا النص سنجد فیھ صفات األدیب وخصائصھ الفردیة، ب

م النفسي الالنسوني  ھ فعل ق بحیات ي تتعل ة الت ذي  «بعض التفصیالت الدقیق ھو ال

ین  ا تفصیالت عمل مع ابھ لھ د وأن تتش یقوم أساسا على نوع من الحتمیة التي الب

  .2» مع تفصیالت حیاة المؤلف وصناعتھ النفسیة 

رق  م تط ون"ث ـ " النس وم ب ھ الموس ي كتاب ة''ف ن الكتاب ائح ف لوب '' نص ى األس إل

ھ كالبساطة  وفر فی ي یجب أن تت ادل  «وصوره وبعض الخصائص الت وھي التع

، وھي صفة 3» الدقیق بین اللفظ والمعنى، والمالئمة التامة بین الشكل والمضمون

  .البد منھا لجزالة األسلوب 

ا بصور ال ىأما صور األسلوب فربطھ مجازات واستعارات، : بالغة وقسمھا إل

ھ  ب نفسھ، وخیال واستعمال التقدیم والتأخیر، وصور الفكر، وباألخص تفكیر األدی

ى صفة أساسیة أخرى وھي  وعاطفتھ ومدى تمثلھا في النص األدبي ثم تطرق إل

ھ  ى ومراعات الموضوع، وھي األساس في جودة الكتابة واألسلوب، وضوح المعن

  .في التركیب واأللفاظلقواعد اللغة 

دھا  ة ویمكن تحدی ة والمالئم وركز أكثر على الصورة المجازیة، ویتطلب لھا اللغ

  .4» الشكل في صلة بسیطة وتتعلق أقل ما تكون بعین األدیب المنشئ «بأنھا 

                                                             
، 01البالغة واألسلوبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، مصر، ط: أنظر محمد عبد المطلب 1

 .176م، ص 1994
 .176المرجع السابق، ص  2
حسن حمید، دار مجد الوي للنشر والتوزیع، : اللغة واألسلوب، مراجعة وتقدیم: عدنان بن ذریل 3

 .156م، ص 2006، 02األردن، ط
 .158المرجع نفسھ، ص  4
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لوب من ي األس وفر ف د وأن تت فات الب ك الص ل تل وح : ك حة، ووض اطة، وص بس

فسھا الصفات التي تحدث عنھا أرسطو واشترط إضافة إلى الدقة والمالئمة وھي ن

  .وجودھا في األسلوب

لألسلوب یمتزج بقضایا بالغیة، حیث ربط صوره '' النسون''وفي رأیي أن بحث 

ین أن  ي ح ھا، ف ا ویدرس ة یحللھ ور البالغی ھ بالص أولى عنایت ة، ف ور البالغ بص

  .حدیثھ عن األسلوب مقتضیا یخلو من البحث والدراسة والتحلیل

   1:التحلیل عند تشومسكي 

ویظھر األسلوب عنده على أنھ استغالل لإلمكانیات النحویة، ونظریتھ في النحو   

ي كشفھا  ك ف ة، وذل ي دراسة النصوص األدبی ر المدخل األنسب ف التحویلي تعتب

م  ا ل رة، وربم ل كثی ي إنشاء جم تكلم ف ي یستغلھا الم ة الت للطاقات الكامنة في اللغ

من قبل، من ھنا تبرز طبیعة اللغة اإلبداعیة، ألن الذات المبدعة یسبق لھ سماعھا 

ة  ة أو من خالل نظام اللغ ا اللغ ا لھ تخترع لغتھا من خالل اإلمكانات التي توفرھ

ت «المنفتح الذي یسمح لھا التعبیر عن نفسھا بوجھ من الوجوه  د تمثل وكأنما ھي ق

د ن القواع قا م ا متس ا م ر نظام ا المفك میم جوھرھ ي ص ن ف رى یمك ارة أخ ، وبعب

ذي یسمح  ك ضربا من النحو ال القول بأن المظاھر توحي بأن الذات المتكلمة تمل

ة  ا الخاص ار لغتھ ا بابتك ي  2» لھ ى ف ة تتجل تكلم اإلبداعی درة الم ع أن ق والواق

ات ال  تج تركیب ذلك لین تعین ب ة، فیس ام اللغ رار نظ ھ ألس ب امتالك لوبھ، وبموج أس

  .النحو وقواعدهحصر لھا تخضع لقوانین 

                                                             
من علماء اللغة المعاصرین في '' البنى التركیبیة''، 1928لساني أمریكي من موالید : نعوم تشومسكي 1

  .الدراسة اللغویة، ترك نظریات ومفاھیم
، 01البالغة واألسلوبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، مصر، ط: محمد عبد المطلب 2

 .206م، ص 1994
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ھذه التركیبات ھي صورة ذھنیة قبل أن تتجسد كتابة، وقد كان لتشومسكي دورا   

ة  ي ذھن كل مستعمل للغ بارزا في طرح فكرتي البنیة السطحیة والبنیة العمیقة ف

ة النحو التحویلي  ز نظری ا یمی ة األداء، ومم ي السیاق وطبیع وتأثیرھما من ثمة ف

الفعلیة إضافة إلى تفسیر القواعد اللغویة التي تتحكم  قدرتھا على وصف التعبیرات

  .فیما یقال 

ي    ال ف دور الفع ا ال نستطیع وھو صاحب ال فالنحو یحدد لنا ما نستطیع قولھ وم

ى التصرف  درة عل ا الق ذا النحو لتعطین أتي من وراء ھ ضبط الكالم واألسلوبیة ت

  .في استعمال اللغة 

ا ونصل بعد ھذا إلى أن النحو ال   لوبي لھ ل األس ي التحلی تحویلي وسیلة ناجحة ف

  .القدرة في توضیح التفاعل بین المبدع والمتلقي 

  : ویمكن لنا أن نلخص جملة أفكار تشومسكي عن األسلوب 

e  وي ام لغ ون نظ ل أن یك دع قب س المب ي نف ون ف وي یك ام معن لوب نظ أن األس

ظاھر، وھو جملة من المعاني المرتبة، قبل أن یبرز كألفاظ منسقة یكون في العقل 

  .قبل أن ینطق بھ اللسان

e » األسلوب یمثل بطریقة األداء، أو طریقة التعبیر التي یسلكھا األدیب لتصویر

  .1» سواهما في نفسھ ونعلھ إلى 

e  األسلوب یقوم على مبدأ االختیار، بمعنى أن الجمل تولد عن طریق سلسلة من

  .االختبارات، بناء علیھا یجري التركیب النحوي للجملة 

                                                             
، ص 1994، 01البالغة واألسلوبیة، الشركة المصریة للنشر لونجمان، مصر ، ط: محمد عبد المطلب 1

226. 
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e  و لوب ھ را فاألس ي «وأخی ھ ف ن خالل الم م ئ للك ھم المنش ة یس یة لغوی خاص

  .1» نتاجھا الثقافي، وتراثھا المجتمعي  ءتطویر اللغة واغنا

د تشومسكي    ا ھي عن ة كم ا سیكون «وقد أردنا اإلشارة إلى القواعد التحویلی لم

تم أساسا بظواھر  ا یھ لھا من تأثیر فعال ومھم في الدراسات األسلوبیة، إن كلتیھم

م واد األھ إن الم ا ف ي كلتیھم دة، وف ة واح ن طبیع ة  م ق بالبنی ا یتعل ل م ي ك ھ

  .2»اللغویة

ة م   ة التحویلی لوبیة والقواعد التولیدی ام األس ب األحك ق أغل لوبیة، وتتعل ة لألس ھم

  .بالبنیة العمیقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

األسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة الجزائر، : نور الدین السد 1
 .133، ص 1ج
، 1، المركز الثقافي العربي، ط)ت لغویة في االدبمقاال(اللغة والخطاب األدبي : انظر سعید الغانمي 2

 .80، ص 1993
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  : عند العرب 

ذه لقد أشار    ة ھ ى األسلوب بإعطاء بعض إشارات مھم اد العرب إل بعض النق

اإلشارات ال تعني أن ھؤالء النقاد قد بحثوا في كل قضایا األسلوب إنما ھي معالم 

نظم  ثال الجرجاني تحدث عن ال لوبیة فنجد م واضحة لھا دور في الدراسات األس

نظم م«: بأنھ ھ لل وم األسلوب بمفھوم ط مفھ ث ھو نظم ھو األسلوب فقد رب ن حی

اطع والقواعد 1 »للمعاني وترتیب لھا  ، أي مراعاة األلفاظ وترتیبھا وانسجام المق

ھ  نظم بأن ار «النحویة أما الجاحظ فتحدث عن ال ردة اختی ار اللفظة المف حسن اختی

ا  ي یمكن أن یتركھ ى الظالل الت وم عل موسیقیا یقوم على ألفتھا واختیار إیحائیا یق

ي  ة ف تعمال الكلم ا اس اورة تآلف ات المتج ین الكلم ق ب ن التناس ذلك حس نفس، وك ال

وتناسبا، وبرزت فكرة النظم عند الجاحظ بمعنى النسق الخاص بالتعبیر والطریقة 

: وخالفا لھذا نجد ابن خلدون في مفھومھ لألسلوب بأنھ. 2 »الممیزة في التراكیب 

د  « ة قواع ن ناحی ج م ھ ونس ي كتاب ب ف ا الكات ي یتبعھ ة الت وال أو الطریق المن

  .3 »اإلعراب والنحو والبیان ورصھا بشكل یوافق مقتضى حال كالمھ 

ما یختص بالمعاني بینما النظم  «: أما مفھوم األسلوب عند حازم القرطاجني ھو  

  .4 »ما یختص باأللفاظ 

ازم ال د ح لوب عن ذا أن األس ى ھ نظم معن ى خالف ال اني عل تم بالمع اجني یھ قرط

  .باأللفاظ

                                                             
 .05، ص 2010، )دط(األسلوبیة وتحلیل الخطاب الشعري، دار موسة الجزائر، : نور الدین السد 1
األسلوب واألسلوبیة بین الرؤیة والتطبیق، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، : یوسف أبو العدوس 2
 .11، ص 2010، 02ط
 .569، ص 2002، )دط(المقدمة، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، لبنان، : محمد بن خلدون: ینظر 3
، )دط(النص واألسلوبیة بین النظریة والتطبیق، منشورات اتحاد كتاب العرب، : عدنان بن ذریل 4

 .165، ص 2000
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ة    ن قتیب ا اب ف  «أم ق مختل ي نس ى ف رق أداء المعن لوب وط ین األس ط ب د رب فق

تكلم، واختالف الموقف  درة الم بحیث یكون لكل مقام مقال فطبیعة الموضوع ومق

  .1 »تؤثر في تعدد األسالیب 

ول   ل یق ن ذری ر «: ونجد عدنان ب ا یع ب األسلوب كم ة الكات و طریق ف عادة ھ

ول  درس الق ا ت ار أنھ ى اعتب الخاصة في الكتابة، وقد ارتبطت دراستھ بالبالغة عل

ھ م األفضل فی ري أي أصبح 2 »وتعل ر تعبی رد مظھ ھ أصبح األسلوب مج ، وعلی

  .مالمح تعبیر عن عبقریة الكاتب 

و   لوب ھ ایب أن األس د الش رى أحم ا«: وی ة اإلنش ة أو طریق ة الكتاب ء أو طریق

ھ ألداء  طریقة اختیار األلفاظ وتألیفھا للتعبیر بھا عن المعاني أو نظم الكالم وتألیف

  .3 »األفكار وعرض الخیال أو العبارات اللفظیة المنسقة ألداء المعنى 

ومما سبق من تعاریف مختلفة لألسلوب نستنتج أنھ طریقة الكتابة التي یتمیز بھا   

ره، فاأل ن غی ب ع خص أو كات ل ش ا ك ذھن، وم ي ال وفرة ف ب مت اظ والتراكی لف

رة  ب یناسب الفك ي قال نظم ف ب وت ذه التراكی ا ھ األسلوب إال طریقة التي تنسج بھ

  .التي یسعى الكاتب لعرضھا 

  

  

  

                                                             
 .11األسلوب واألسلوبیة بین الرؤیة والتطبیق، ص : یوسف أبو العدوس: ینظر 1
، ص 2006، 2اللغة واألسلوب، دار مجد الوي للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط: عدنان بن ذریل 2

151. 
م، ص 1999، 1األسلوب دراسة بالغیة تحلیلیة، مكتبة النھضة المصریة، ط: أحمد الشایب: ینظر 3

44 -46. 
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  : البنیة التركیبیة : أوال 

تھتم البنیة التركیبیة برصد الوحدات في العمل األدبي وكیفیة انتظامھا وھي من   

ل خاصیة  ا تمث ة صیاغتھ، ألنھ الوسائل التي یتوصل بھا إلى معرفة المعنى وكیفی

ى  م البن ة، ومن أھ ألوف للغ نمط الم ا من ال ا وخروجھ أو سمة أسلوبیة بانزیاحاتھ

  .ف، األسالیب اإلنشائیةالتركیبیة نجد التقدیم والتأخیر، الحذ

  : التقدیم والتأخیر -1

ل    ك بنق ا وذل یعتبر التقدیم والتأخیر ركیزة أساسیة في بناء الجملة لتحقیق بالغتھ

اھر  د الق د أدرك عب داعا، وق ر إب ع وأكث الكالم من مستواه العادي إلى مستوى أرف

ب ا ى مستوى التركی ة عل ة داللی أخیر قیم دیم والت يالجرجاني أن للتق و «: لجمل ھ

ك  ر ل زال یفت ة، ال ی د الغای د، جم المحاسن، واسع التصرف، بعی باب كثیر الفوائ

روك مسمعھ، ویلطف  رى شعر ی زال ت عن بدیعة، ویفضي بك إلى الطیفة، وال ت

ھ شيء وحول  دم فی دك أن ق لدیك موقعھ ثم تنظر فتجد سبب أن راقك، ولطف عن

  .1» اللفظ عن مكان إلى مكان آخر

بلذلك یع   ي التركی اح ف واع الخرق واالنزی أخیر نوعا من أن دیم والت ألن : د التق

الكالم إذا جاء على األصل یكون شیئا طبیعیا ال یحتاج إلى التعلیل، ومما ورد من 

  : ظاھرة التقدیم والتأخیر في شعر عنترة ما یلي 

  

  

                                                             
رضا، دار الكتب العلمیة،  دالئل اإلعجاز في علم المعاني، تح السید محمد: عبد القاھر الجرجاني 1

 .83م، ص 1988، 1بیروت لبنان، ط
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  . 1}من الطویل{: ویظھر ذلك في قولھ: تقدیم الخبر على المبتدأ -أ

ُھا           ولِكّن أوقاتِي إلى الِحلم أْقَرُب  ل   ولِلِحلم أوقاٌت وللجْھِل ِمثْ

" للجھل"وكذلك تقدم الخبر " أوقات"على المبتدأ " للحلم"في ھذا البیت تقدم الخبر 

ؤدي " مثلھا"على المبتدأ  دیم ی وجوبا ألن الخبر شبھ جملة والمبتدأ نكرة وعدم التق

  .االلتباس ىإل

  . 2}من الوافر{ :كذلك قول

َن ُظَباَتھا ُشَعُل الصرام  ٌ وُسْمٌر               كأ دة   بأیدیھم ُمھنَّ

ر  دیھم"ففي ھذا البیت قدم الشاعر الخب ى " بأی دة"عل ة " مھن ھ شبھ جمل ا ألن وجوب

  .والمبتدأ نكرة وعدم التقدیم یؤدي إلى االلتباس 

  . 3}من الوافر{: وكذلك قول

  وفِي أرِض الحَجاز ِخیام َقْوٍم           َحَالُل الَوْصل عندھم حرام 

ر  دیم الخب ت بتق ذا البی ي ھ ي أرض"قم الشاعر ف دأ " ف ى المبت ام"عل جوازا " الخی

ذا جاز  دیم ل انع من التق م یضع م ا ل ة كم ألنھ شبھ جملة والمبتدأ ال یأتي شبھ جمل

  .التقدیم 

  

  

  
                                                             

 -ھـ 1416(، 1شرح دیوان عنترة بن شداد، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: عنتر بن شداد 1
 .12، ص )م1996

 .130ص : نفسھ المصدر 2
 .134ص : نفسھ المصدر 3
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  .1} من الطویل{: كقولھ: الفعل تقدیم الجار والمجرور على -ب

ُج  ى الماُء من َمْخَباتِھا              فأصَبَح فیھا َنْبُتَھا َیَتوھَّ   بأْرِض َتَردَّ

رور  ار ومج ن ج ة م بھ الجمل دیم ش اعر بتق ام الش ث ق أرض"حی ل " ب ى الفع عل

  " .تردي"

  2}من الطویل{: یقول أیضا

ُم  َما            غدا طائٌر في أیَكة َیَتَرنَّ َّ   أحنُّ إلى تلك المنازل ُكل

ة مت جار ومجرور  ة"كذلك في ھذا البیت قام الشاعر بتقدیم شبھ الجمل ي أیك " ف

  ".یترنم"على الفعل 

  .3} من البحر الوافر{: وكذلك قولھ

  .فةَوُرْحَنا بالسیوف نسوق فیھم           إلى زبواِت معضلِة خفی

رور  ار ومج ن ج ة م بھ الجمل دیم ش اعر بتق ام الش ا ق ذا أیض یوف"وھ ى " بالس عل

  ".نسوق"الفعل 

  .4}من الطویل{: وذلك من خالل قولھ: تقدم الجار والمجرور على الفاعل* 

َِي األشواُق حتى كأنھا                َزْنَدْین في َجْوفي من الوجْد قادح َْت ب   َتَغال

  

                                                             
 .27ص : المصدر نفسھ 1
 - ھـ 1416(، 1دار الكتاب العربي، بیروت، ط شرح دیوان عنترة بن شداد،: عنترة بن شداد 2

 .132، ص )م1996
 .156ص : المصدر نفسھ 3
 .34ص : المصدر نفسھ 4
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ة من جار ومجرور وقع التقدیم في صدر  دیم شبھ الجمل ت أي تق ي"البی ى " ب عل

  " .األشواق"الفاعل 

  1}من البحر الطویل{: كما یقول

دِّ  ُتاُت المسِك تحت لِثامھا                فیْزَداُد من أنفاسھا أَرُج النَّ   َیبیُت ف

ى " من أنفاسھا"في ھذا البیت قام الشاعر بتقدیم شبھ الجملة من جار ومجرور  عل

  " .أرجُ "لفاعل ا

  2} من البحر الواخر{: كذلك قولھ

راعا  بیُب دواك ِعندي                إذا ما َجسَّ َحفََّك والذِّ   یقوُل لَك الطَّ

ار ومجرور  ن ج ة م اعر شبھ الجمل دم الش ا أیضا ق ك"وھن و " ل ى الفاعل وھ عل

  ".الطبیب"

نمط م: تقدم الجار والمجرور على المفعول بھ*  ھیتجلى ھذا ال من {: ن خالل قول

  .3}بحر الوافر

  فُخْضُت بمْھَجتِي َبْحُر الَمنایا              وِسْرُت إلى الِعراق بال ِرفاق 

ة من جار ومجرور  ي"ففي ھذا البیت قام الشاعر بتقدیم شبھ الجمل ى " بمھجت عل

  " بحر"المفعول بھ 
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  1} من بحر الوافر{: وكذلك قولھ

ِّحاقا  قع ال أْخشى الل   مثقْقُت بصدرِه مْوَج الَمنایا              وُخْضُت النَّ

  ".موج"على المفعول بھ " بصدر"قد جاء تقدیم شبھ الجملة من جار ومجرور 

من بحر {: یأتي المفعول بھ مقدما كما في قولھ :تقدم المفعول بھ على الفاعل -ج

  .2} الطویل

  َجواٌد إذا َشقَّ المحافَل َصْدُرهُ           َیُروُح إلى ُظْعِن القبائِل أو َیْغُدو 

وجوب االتصال ضمیر المفعول " صدر"على الفاعل " المحافل"قدم المفعول بھ 

  .بالفاعل" الھاء"بھ 

  3} من البحر الكامل{ : كذلك یقول الشاعر

جیَع ُصُدوُرھا         اَب َفتْخَتلي      وِرَماُحنا تِكُف النَّ   وُسُیوفنا َتْخلِي الرقَّ

ھ  ول ب دم المفع ت ق ذا البی ي ھ ع"ف ل " النجی ى الفاع دور"عل ال " ص و باالتص وج

  .بالفاعل " الھاء"ضمیر المفعول بھ 

إن انحراف الشاعر باللغة عن طریق التقدیم والتأخیر كان الھدف منھ التخصیص 

  .خر ولفت انتباه المتلقي ألمر المقدم أو المؤ
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  : الحذف  -2

الحذف من موضوعات البالغة العربیة لھا األھمیة الكبیرة في رصد الداللة وإذا   

ي  اعر ف لوبیة الش ن أس ف ع اول الكش ا نح اھرة فإنن ذه الظ ة ھ ي دراس ا ف دخلن

ال  ى إیص ادرا عل وي ق ان النح ل الكی ى جع ھ عل ذف وقدرت لوب الح تعمال أس اس

إلى المتلقي، ومن أھم أسالیب الحذف التي استخدمھا الداللة التي یرید الشاعر بثھا 

  : عنترة في شعره ھي 

ذي ھو صفة  :حذف المبتدأ -أ الخبر ال ة ب ي المبالغ ة ف دأ رغب یحذف الشاعر المبت

ا ومن  ة بھ ا مبالغ ع من إیحاءاتھ ي یحاول الشاعر الرف تبین ماھیة الموصوف الت

  .1} من البحر المتوسط{: أمثلة ذلك قول الشاعر

  د أْوَعدني بأْرماِح ُمَعلبٌة              ُسوٍد لقِْطِن من الِحْومان أخالقِ ق

دأ  ذف المبت ا ح اعر ھن ا"فالش ة " لونھ دیر الجمل ود"وتق ا أس ال " لونھ ھ بإھم وكأن

  ".سودا"المبتدأ إنما أراد التركیز على الصورة اللونیة الداكنة 

  2} من البحر الكامل{: وكذلك قولھ

  عنك مزاُرھا              ونأت لعْمري ما أراك تراھا داٌر لعبة شطَّ 

ذه"في ھذا البیت حذف الشاعر المبتدأ  ة" ھ دیر الجمل ذه دار"وتق ا حاول " ھ وكأنم

  .إلغاء التعریف بھا بھدف التعظیم في وصفھ لدار الحبیبة 
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ر -ب ذف الخب ول :  ح م كق ي كالمھ و وارد ف ر وھ ذف الخب رب ح ادة الع ن ع م

  .1} من البحر الطویل{: الشاعر

َمانِي واْرتَِفاَع الَمراتِب  َ ََعْمُرَك إنَّ الَمْجَد والَفْخَر والُعَال            ونْیُل األ   ل

ة  ي الجمل ة " لعمرك أن المجد"في ھذا البیت حذف الشاعر الخبر ف دیر الجمل وتق

  ".قسمي إن المجدلعمرك "

  2} من البحر الكامل{ : قولھ أیضا 

فِْنَك الَمْنزل ِ لي إذا َنَزلوا ب َْت                َمثْ ل ُل ُمثِّ َة لو ُتضَّ   إن الَمنِیَّ

لو تمثل مثلت "وتقدیر الجملة " لو تمثل مثلت"فالشاعر ھنا حذف الخبر في عبارة 

دأ " لھم"وقد حذف الخبر " لھم ت"العائد على المبت ى " مثل ر عل إلعطاء إیحاء أكب

  .الحرب 

  3} من البحر الطویل{: كقولھ: حذف الفاعل -ج

  أال ھل أتاھا أن یوم عراعر            شفى سقما لو كانت النفس تشتفي 

وھذا داللة على " ھل أتاھا خبر"وأصل الجملة " خبر"في ھذا البیت حذف الفاعل 

  .تعظیم ھذا الخبر 
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  1} حر الكاملمن الب{: كذلك قولھ

یار َتسفُّ حبُّ الَخمخم    ما راغي إال حمولُة أھلِھا               وْسَط الدِّ

ل  ط الفاع د رب ا تعم اعر ھن ة"فالش ل " حمول ي"بالفع ة " راغ ھ لفظ ع أّن فاعل م

  .المحذوفة " شيء"

  2} من البحر الكامل{: ذلك من خالل قولھ :حذف الفعل -د

نني َ َُم والفوارُس أ ْقُت َجْمَعُھم بَطْعنِة فْیصل                والخیُل نعل   َفرَّ

ل " تعلم"حذف الشاعر في ھذا البیت الفعل  وارس "وأصل الجم م والف ل تعل والخی

ب " تعلم كأن الخیل والفوارس تمثل ماھیة واحدة، والغرض من ھذا اإلیجاز وتجن

  .التكرار ألن واو العطف تغني عن ذكر الفاعل وتقوم مقامھ 

  3} من البحر الوافر{: ھوكذلك قول

ْبع الطباَقا    وأسعَدني الَزَماُن فصار سْعدي            َیُشقُّ الُحْجَب والسَّ

یشق الحجب ویشق "في عجز البیت واصل الجملة " یشق"وھنا أیضا حذف الفعل 

ر " السبع ي عن ذك رار ألن وواو العطف تغن ب التك ك لغرض اإلیجاز وتجن وذل

  .الفعل وتقوم مقامھ
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ھ -ھـ ول ب ل  :حذف المفع ره ب ي ذك ة ف اب األھمی یس لغی ھ ل د یحذف المفعول ب ق

تكون الغایة وراءه الرغبة في إمكانیة حصولھ، أو إنھ حاصل ومعروف فال حاجة 

  1} من البحر الكامل{: لذكره ومنھ قولھ

  ال یكَتسي إالَّ الحدیَد إذا اْكَتسى             وكَذلك كلُّ ُمغاوٍر ُمْسَتبس 

ي دمت  ف ت تق ذا البی ة"ھ ارع " الم النافی ل المض ى الفع ي"عل ى " یكتس دال عل ال

ھ  ول ب ي المفع تمراریة، ویختف وب"االس ة " ث ل الجمل ا إال "وأص ي ثوب ال یكتس

  .وتقوم مقامھ " الحدید"لفظة " ثوبا"لتحل محل المفعول بھ " الحدید

  2} من البحر الكامل{: وكذلك قولھ

باع وكلِّ َنْسٍر َقْشَعم    إن یْفعال فلقد تركُت أیاُھما                َجَزَر السِّ

  " .أن یفعال ذلك"وأصل الجملة " ذلك"ھنا أیضا حذف الشاعر المفعول بھ 

  3} من البحر المنسرح{: وذلك من خالل قولھ :الجر فحذف حر -و

ُني َوال الَخیاُل َیطُرق الَنوِح َوالَسَھِر              یا َعبَل ل ِ َیلي ب   .َقَضیُت ل

ارة  ي عب النوح والسھر"حذف الشاعر في الشطر الثاني حرف الجر ف دیر " ب وتق

  ".بالنوح وبالسھر"الجملة 
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  1} من البحر الكامل{: وكذلك قولھ

ِذ َدعا َة إ َّما َسِمعُت ُدعاَء ُمرَّ ِّلِ  في َوُدعاَء َعبسٍ          ل   .الَوغى َوُمَحل

ارة في ھذا  ي عب ل"البیت حذف حرف الجر ف وغى والمحل ي ال ة " ف وأصل الجمل

ذلك بغرض االختصار وتجنب التكرار ألن واو العطف " في الوغى وفي المحلل"

  .تغني عن ذكر حرف الجر وتقوم مقامھ 

ى  لجوء الشاعر إلى الحذف وتجنب اإلفصاح كان أزیَد وأبلَغ في الداللة عن المعن

ى تضاعف إحساس الذي یستدعیھ السیاق  ا أدى إل ري مم ف التعبی ة الموق وطبیع

  .المتلقي بأفكار الشاعر من خالل أھمیتھ في إثراء المعنى 

  : األسالیب اإلنشائیة  -)3

د    ذیب، ولق االت للتصدیق والتك ل االحتم ا ك د عنھ ة تبع وھي التي تصاغ بطریق

ة ائیة الطلبی ل اإلنش وعین أساسیین من الجم ین ن ون ب ة،  میز البالغی ر الطلبی وغی

األمر، النھي، االستفھام، (فاألولى تستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب وھي 

  : ، ومن األسالیب اإلنشائیة التي اعتمدھا الشاعر نجد منھا ما یلي 2التمني، النداء
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  : األمر -1

زام"ھو  ى وجھ االستعالء واإلل ول الشاعر1" طلب حصول الفعل عل من {: ، كق

  . 2} ویلالبحر الط

ةٍ  ُحسِن َمَودَّ ِ ً ِمّني ب ً في ِغبَطٍة َغیِر جاِزِع             َفُكن واثِقا   .َوِعش ناِعما

ا وأن  رة اتجاھھ ي نفس عنت ان ف ت غرس االطمئن ذا البی أرادت عبلة من خالل ھ

  .یعیش راضیا واثقا ومرتاح البال 

  3} من البحر الخفیف{: كذلك قولھ

َعاديإْتبعیني َتَرْي دماَء  مال            األ بى والرِّ   سائالٍَت بین الرُّ

اء  ة دم ى رؤی ففي ھذا البیت تحدث الشاعر عن مدى قوتھ وشجاعتھ داعیا عبلة إل

  .العدو ومدى قدرتھ على صد كل من تعرض طریقھ بغرض االفتخار 

  4} من البحر الكامل{: وقولھ أیضا

ھِ  احذر ِ ُل ب ذا            َمَحلَّ الَسوِء ال َتحل ِ لِ  َوإ َك َمنِزٌل َفَتَحوَّ ِ   .َنبا ب

ھ"أسلوب النھي " احذر محل السوء"قد اتبع أسلوب األمر  ل ب دعم " ال تحل ذا ی وھ

اء  ن رفق وخ الحذر م م یت ن ل ى كل م و إسداء النصیحة إل ذي اراده وھ ى ال المعن

  .السوء 
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  1} من البحر الطویل{: كذلك قولھ

َّ  خلیليَّ الغداة َ قفا یا    وُعوجا فإن لم َتْفعال الیْوم َتْندما            ما وسل

ل  ذي یمث وم ال ذا الی ى ھ ا شاھدین عل أن یكون ھ ب ت خلیل ذا البی توعد الشاعر في ھ

الم دون وداع  ذا الع ھ لھ ى مغادرت ا عل ة العبسي حزن ن حتمی ر ب ك زھی اءه لمل رث

  .بغرض التحسر والندم

  : النداء  -)2

ة "ھو  ى قرین اب أدعو ویشیر إل ب من داعي بحرف نائ طلب إقبال المدعو على ال

  3} من البحر الكامل{: كقولھ 2" النداء وھي حرفیة تؤول بفعل

َيَّ َفَقد ریدُ                 َدن یا َدھُر ال ُتبِق َعل ُ ُُب َقبَل ذا َوأ َطل   ما ُكنُت أ

ات  فالشاعر في ھذا البیت أراد بكل صدق أن یترجم كل ى كلم ھ إل ما یجول بداخل

مندفعة تروي لنا حكایتھ مع الزمان ھذا الزمن الذي آلمھ وجعل حیاتھ معقدة فوجھ 

لھ النداء بعدم بقائھ فیھ بعدما اقترب منھ ما كان یریده وذلك بغرض الشكوى من 

  .أھلھ وزمانھ 

َيَّ َفَقد َبكى ِن َتـبكي َعل َيَّ َوھــَو َحـسـودُ َصــرُف الَزمــاِن        یـا َعـبـَل إ   َعــل

" عبلة"وفي ھذا النداء شكوى وألم لفراق حبیبتھ " یا"بدأ الشاعر ھذا البیت بالنداء 

  .لما لھا من امتداد یفرغ من خاللھ توتره وحزنھ " یا"ولھذا نادى بـ 
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  1} من البحر الطویل{: وقولھ أیضا

ً كاَن َیلَتقي َفِابكي َخیلُ َویا    ُغباِر الَمعاِمِع  في ُصدوَر الَمنایا          فاِرسا

ي الموت بصدر رحب  في ھذا البیت داللة على فروسیة عنترة بن شداد وھو یلتق

  .بغرض االفتخار بوقتھ وشجاعتھ 

  2} من البحر الكامل{: وقولھ أیضا 

َِّمي َیا  الَجَواِء َتَكل ِ ـَة ب َ ً َداَر               َداَر َعْبل َِميَوِعمِّي َصَباَحا ََة َواْسل   َعْبل

ى شعره، " عبلة"لمحبوبتھ " عنترة"في ھذا البیت تظھر مناداة  ھ وعل للتعرف علی

  .منھ في نظم الشعر بغرض االفتخار وردا منھ على الرجل الذي ادعى أنھ أحسن

  : التمني  -)3

ھ مستحیل أو ممكن  التمني ھو طلب أمر مرغوب فیھ لكن ال یرجى، حصولھ ألن

  .3} من البحر الطویل{: ال یطمح في نیلھ، ومن أمثلتھ قولھ

َحبَّتي ْھَر ُیدني أ َنَّ الدَّ ْیَت أ َ ِ  إليَّ كما یدني إليَّ            فَیا ل   مصائبي

و فالشاعر في ھذا البیت تحصر على الدھر الذي أدنى إلیھ  و یتمى ل المصائب فھ

  .أن الدھر قدم لھ أحبتھ كما قدم لھ المصائب 
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  1} من البحر الوافر{: وقولھ أیضا

َُھ لِسانٌ  َنَّ الِسناَن ل َو أ ُؤادِ                 َول الف ِ ً ب   َحكى َكم َشكَّ ِدرعا

ا  ھ متمنی راق حبیبت نجد في ھذا البیت أن من الشاعر من كثرة ألم فؤاده متحسرا لف

  .كان للسنان لسان یحكي شدة معاناة بعده عن معشوقتھ لو 

 2} من البحر الوافر{: كذلك قولھ

بیُب دواَء داء ولو    َیُرّد الَمْوَت ما َقاَسى الّنَزاعا                   عَرَف الطَّ

وت  د الم ب دواء یص ان للطبی و ك ا ل ت متمنی ذا البی ي ھ داد ف ن ش رة ب دو عنت یب

  .بغرض التحسر 

  3} من البحر الكامل{: وقول الشاعر أیضا

ُ اْشَتَكى َْو َكاَن َیْدِري َما الُمَحاَوَرة ِِّمي              ل َْو َعلِْم الَكالَم ُمَكل َكاَن ل   َول

كواه وال  ن ش ر ع در أن یعب ھ ال یق ؤلم لكن ع الم ذا الواق ن ھ ي م رة یبك رس عنت ف

ال، فعنت ان یستطیع التعبیر عن آالمھ وھو في ساحة القت ا یتلقی رة وحصانھ كالھم

  .بصدرھما الرماح، والدموع التي یكتمھا الشاعر یراھا في حصانھ 
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  : االستفھام  -)4

و  تفھام ھ ة وأدوات "االس أداة خاص ل ب ن قب ا م ن معلوم م یك يء ل م بش ب العل طل

  .2} من البحر الوافر{: قول الشاعر: ومن أمثلتھ 1" االستفھام كثیرة

ناُم َعن  َ نا               ساداِت َقوٍم  َوَكیَف أ َ    َفضِل نِعَمتِِھم َربیتُ  في أ

ي أحضانھم بغرض  ى ق ذي نشأ وترب وم ال ام عن الق ف ین ا كی یتساءل الشاعر ھن

  .االستنكار والتعجب 

  . 3} من البحر الطویل{: وقولھ أیضا

  الصدِّ ألم  من مالٍك بوصٍل یداوي القلبَ              األیاُم یا ابنة تسمح فھل

أ الشاعر قصد التخفیف من  ذا لج ي ل ى النف ت تضمن معن ذا البی فاالستفھام في ھ

  .وطأة اإلحساس بالحزن وألم الصد محاوال أن یبعث في نفسھ شیئا من القرار 

  4} من البحر الوافر{: كذلك قولھ

یتُ  َوَكم ِمن َّ ٍد َخل كُ                 ُملقىً  َسیِّ ً  في ُیَحرِّ   َوساقاالِدما َقَدما

ي الحرب"ھنا یتساءل الشاعر  ى ف ت ملق م من سید خلی ا " كم"ف" ك ة ھن الخبری

  .أفادت التكثیر من أجل االفتخار والمباھاة 

  

  
                                                             

، ص )دت(، )دط(علم المعاني، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، علم المعاني، : عبد العزیز عتیق 1
88. 
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  1} من البحر الوافر{: كذلك قولھ 

ًَة َوغٌد َذمیمٌ  َیأُخُذ َعبل َ الِغنى َوالمالِ                      أ ِ   َوَیحظى ب

ذا  ي ھ ن تساؤلھ ف رة م ل أراد عنت ى الفع زة عل ذا أدخل الھم ذ ل ار األخ ت إنك البی

  " .األخذ"الن محط اإلنكار ومصبھ ھو إنكار " یأخذ"

  : القسم  -)5

ھ،  ي ذھن دى السامع من أجل محو الشك ف القسم ھو أسلوب یراد بھ تأكید شيء ل

  2} من البحر الوافر{: قولھ: ومن أمثلتھ 

َكسِب مال  ِ ََعـمـري ما الَفخاُر ب   الَسراةِ  ِمنَ  َوال ُیـدعـى الَغنِيُّ            ل

م  ت بالقس ذا البی ي ھ اعر ف تھل الش ري"اس ـ " لعم ر"ف اء " لعم ى ب افة إل ا مض ھن

ال  یس بكسب الم ان أن الفخر ل ذا السؤال تبی المتكلم، ومفاد عنترة من توظیف ھ

ا وإنما بشرف األعمال التي تخلد اسم اإلنسان بعد الفناء لذا جاء القسم  ا تعظیم ھن

  .لألمر 

    3} من البحر الطویل{: قول الشاعر أیضا

ِ یا ریَح الِحجاِز َتَنفَّسي َ ا ِ ٍد َحّرى َتذوبُ              َفب ِ   .الَوجدِ  ِمنَ  َعلى َكب

رة  ت عّظم عنت ذا البی ي ھ از"ف ح الحج فره، " ری ام س دى أی ي إح ھ ف د خروج عن

  .األرض قسما منھ وتعظیما لھذه " هللا"فاستخدم لفظة 

  
                                                             

 .149ص : المصدر السابق 1
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  1} من البحر الخفیف{: قولھ أیضا

َّى األْرَواح واألْجَسام َماَت َوأْحَیا               وَتول َ   قسما بالذي أ

ت  ي ویمی ذي یحی و ال ھ فھ ي خلق ا  عز وجل ف أقسم عنترة في ھذا البیت تعظیم

  .وبیده ملك األجسام واألرواح 

  2} من البحر الوافر: وقولھ أیضا

ََعمرُ   َسلو َھواھا  ل بیَك ال أ َ ُتھا              أ َو َطَحَنت َمَحبَّ    ِعظامي َول

م  ت األول بالقس دأ البی ھ، إذ ب ة عم ھ البن رة حب یم عنت ت تعظ ذا البی ي ھ ورد ف

  " .أبیك"ھنا مضافة إلى اسم ظاھر " لعمر"فـ " لعمرك أبیك"

  : النھي  -)6

و  ي "ھ دة وھ یغة واح ھ ص تعالء، ول ھ االس ى وج ل عل ن الفع ف ع ب الك طل

ع  ارع م ة"المض ھ.  3" ال الناھی رة قول عر عنت ي ش ھ ف ن أمثلت ر {: وم ن البح م

  .4} الكامل

باِدرُ  ُ ذ ال أ ِ لِ          الَمضیِق َفواِرسي في إ وَّ َ الَرعیِل األ ِ ُل ب َوكِّ ُ   َوال أ

ھ  ى رفض الشاعر في ھذا البیت عدم تولی ا نف ي المضیق، كم ار بالفرسان ف األدب

  .عدم كونھ أول الھاربین من الخیل القلیلة وھذا دلیل على فروسیتھ وشجاعتھ

  
                                                             

 .137ص : المصدر نفسھ 1
 .139ص : المصدر السابق 2
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  1} من البحر الكامل{: وكذلك قولھ

ٍة  ماءَ  ال َتسقِني َّ ِذل ِ الِعزِّ َكأَس الَحنَظلِ                الَحیاِة ب ِ    َبل َفِاسقِني ب

ة "عن إغارتھ على تحدث الشاعر في ھذا البیت  ي حریق اس " بن رفض إذالل الن ف

أس الحنظل  دم ك ان المق و ك ى ل ھ حت ع مكانت ھ بالحسنى ورف ب معاملت ل یج ھ، ب ل

  .وذلك لغرض االعتزاز بالنفس 

  2} من البحر الكامل{: وقولھ أیضا

ّني ِامُرٌؤ َسمُح الَخلیَقِة ماِجدٌ  ِ ُع الَنفسَ             إ ِ تب ُ َجوجَ  ال أ   َھواھا الل

ق  ى طری ود إل ي تق ینھى عنترة في ھذا البیت عن إتباع النفس األمارة بالسوء والت

  .الشر إذ یجب كبحھا والتحكم فیھا ویقر بأنھ ال یحبذ إتباع النفس وأھواءھا 

یح  ي توض اھمت ف د س رة فق وان عنت ي دی ة ف ائیة متنوع الیب اإلنش د أن األس نج

ى ة عل را عن  المعنى وتقویتھ مما أضافت شاعریة وجمالی ت تعبی ي كان ھ الت أبیات

  .مشاعره وأفكاره وشجاعتھ 

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .111ص : المصدر نفسھ 1
 .153ص : المصدر السابق 2



  الفصل األول                                                               تشكیل اللغة 
 

 

36 

  : الحقول الداللیة  -

اس  - ى أس وم عل ة، تق وال متباین عري حق نص الش ي ال ة ف دات الداللی كل الوح تش

تنا  ة، ومن خالل دراس ات داللی ا عالق ع بینھ ي محاوال عدة تجم ات ف تنظیم الكلم

  : لشعر عنترة قمنا بتقسیم مفرداتھ إلى عدة مجاالت وھي 

  : مجال الطبیعة  -1

وا  - د تفنن م، وق ر عن آالمھ یلة للتعبی لطالما تخنى الشعراء بالطبیعة واتخذوھا وس

في رسم صورھا المتنوعة بریشة شاعریة تثبت الحركة في الجماد وتضفي الحیاة 

عریة  ة الش ل التجرب یح أدوات لنق ون الفس اھر الك ن مظ ذ م ون، وتتخ ى الك عل

ا  وإظھار البراعة في التخیل، وتسبح خیوط اإلبداع ى م ل عل رة دلی وفي شعر عنت

  . 1} من البسیط{ : نقولھ ومن أمثلة ذلك قولھ

َُھ الُحُجبُ           إْن سلَّ صارمُھ سالَت مضاربھُ  ْشَرَق الَجوُّ واْنَشقَّْت ل َ   وأ

  2} من الطویل{: وفي قصیدة أخرى یقول

  َكالُنجوُم الَثواقِبَوَتنَقضُّ فیھا         َظالِمھ َتطیُر ُرؤوُس الَقوِم َتحتَ 

  3} من الطویل{: وقولھ 

َمـاِء َمَكاُنـھُ  فِـي َمَقاُمكِ    َوَباِعـي َقِصیـٌر َعـن َنـَواِل الَكَواِكـبِ         َجـوِّ السَّ
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  1} من الكامل{: وقولھ كذلك

َدیاجي           ِمن َشعِره َخَطَف الَظالُم َكساِرقٍ  ِ ما َقَرَن الُدجى ب نَّ َ   .َفَكأ

  2} من التقارب{: وقولھ أیضا

ِة ِشعٌب َووادي َرُض الَشَربَّ ُھا           أ ھل َ ُؤادي في َرَحلُت َوأ   ف

 3} من الكامل{: وفي قصیدة أخرى یقول

َو عاَینتِ  لوِب الَعسَكِر  في َكالَرعِد َتدوي    َعبِسيَّ  فیِھم َصرَخةً  یا َعبَل ل ُ   ق

  4} من الطویل{: وفي موضع آخر یقول

َْت          وفي اللیلة الظلماِء ُیْفَتَقُد البدر    سیْذَكُر فِي َقوِمي إذا الخیل أقَبل

  5} من الطویل{: وكذلك قولھ

َحاب الُمِطل  - َفت َصْوَب السَّ یالِیَك التِي                َسل َ   َفَسقى هللا ل

  6} من الوافر{: وقولھ أیضا

ََل بوادي الّرمل َبالي          - مال  أمن َظل   محْت آَثُره ِریُح الشِّ

  

  

  
                                                             

  .32شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنتر بن شداد  1
 .43ص : المصدر السابق 2
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  1} من الوافر{: وقولھ

ُو  - ْجِم َیْعل َیاِء َفْوَق النَّ ُوَنا في َمَكاٍن               من الَعلْ ْنَزل َ   أناس أ

  2} من الخفیف{: وقولھ أیضا

ٌ كالھالِل  - ة جى بسواٍد            بین عینیِھ ُغرَّ   أدھُم َیْصَدُع الدُّ

  3} من الكامل{: وكذلك قولھ

یُت الشمَس زاَل ُصَحاھا  - َ ُوُدُھْم            حتى رأ ق َ   َوَسَرْیُت في وْعِث الَظَالِم أ

اظ  ھ األلف نھال یستقي من ة م ات نلحظ أن الشاعر اتخذ الطبیع ذه األبی من خالل ھ

ة  اظ الطبیع ى ألف ي اشتملت عل ات الت رة ھي األبی التي تخدم غرضھ وھدفھ، وكثی

ى و م عل اذج كاف ألن نحك ذه النم الجمال ال یتسع لذكرھا كلھا ولكن ما جاء في ھ

اظ  در، (ھذه األلف ل، الب الشروق، الجو، السماء، الكواكب، النجوم، األرض، اللی

عبرت عن ذات الشاعر ) الوادي، الرمل، الریح، الدجى، الھالل، الظالم، الشمس

  .قة والموحیة وواقعھ وأوضحت انتقاد الشاعر لأللفاظ الدقی

ر  ن التعبی ور وحس م الص ة لرس ن الطبیع ن م د أحس ت ال یوج س الوق ي نف وف

  . واإلیحاء وشاعرنا من بین الذین یتخیرون لغتھم ویحسنون انتقاء األلفاظ 
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  : مجال الحرب والفروسیة  -2

ینص شعر عنترة بحرارة الفارس الفتي فقد مثل الفروسیة أصدق تمثیل في ساحة 

د وغى، وق ل  ال ة كالنب یم راقی ا من ق ا یتخللھ ي وصف صور الفروسیة وم الغ ف ب

رة  یة عنت ور فروس ن ص ة ع ي األمثل رة ھ دي وكثی اء والتح نفس والوف زة ال وع

ا  ر عم ن تعبی ر أحس ي تعب مھا فھ ي رس بیھ ف تعارة والتش ة واالس ت الكنای وامتزج

  : بداخلھ وفي شعره دلیل على ما نقول ومن أمثل ذلك

  1} من الطویل{: قولھ

  أِحنُّ إلى َضْرِب الُسیُّوِف 

لى َضرِب الُسیوفِ  ِ ِحنُّ إ َ َواِعبِ        الَقواِضبِ  أ لى َطعِن الِرماِح الل ِ َصبو إ   َوأ

  2} من الطویل{: وفي قصیدة أخرى قولھ

ُبنِي بالَقَنا والَصَفائِِح  َ َى َدِمي          وقد َطل َیام عِون َعل َ   وَقْوِمي مع األ

  3} من الطویل{: وكذلك قولھ

َْمِع ُبُروٍق في َظَالِم الَغَیاِھِب    وتلمُع فیھا البیُض من كلِّ جانٍب           َكل

  4} من الطویل{: وقولھ أیضا

ِي   فإّن ُھْم َنَسْونِي فالَصَوِرُم والَقَنا            ُتذكرُھْم فِْعلِي ووْقَع َمْضَرب

  

                                                             
 .15شرح دیوان عنترة بن شداد ، ص : عنتر بن شداد 1
 .32ص : المصدر نفسھ 2
 .15ص : المصدر نفسھ 3
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  1} من الكامل{: كذلك أیضا قولھ

ال -   .كانوا یُشنُّون الحروب إذا َخَبْت         قَِدًما بكل ُمَفَنٍد فصَّ

ذه  یتضح لنا أن شعر عنترة یعج باأللفاظ الدالة على الحرب وفروسیتھ سیطرت ھ

رض  دمت غ عره فخ ى ش اظ عل ر"االلف ة"و " الفخ ام " الحماس ي مق اعر ف فالش

وغى  اب ال ي ال تھ ة الت النفس الحربی ادة ب زاز واإلش وت االعت ل الم وتفض

ا، (واالستشھاد على الذل والمھانة ودلت ھذه األلفاظ  اح، دمي، القن السیوف، الرم

ة ل، معرك روب، الخی د، الح وارم، مھن یض، الص فائح، الب ا ) الص ك كم ى ذل عل

  .أثارت في نفوسنا معاني عدیدة كتجسید فروسیة الشاعر وشجاعتھ وعزة نفسھ 

  : المجال االجتماعي  -3

ز ا - د تمی ا لق ان لھ ي ك ل الت ین القبائ ن ب حراویة، وم ة ص اھلي ببیئ ر الج لعص

ة  ك العصر قبیل ة وذل ي عبس"الصدى الكبیر في تلك البیئ بط اسمھا " بن ي ارت الت

ي " عنترة"بشاعرھا  ة رغم الضغوطات الت وة وعزیم ا بق ع عنھ ذي داف الفارس ال

ة  ؤمن بوحدة القبیل ان ی ھ ك ھ، وألن ھ من طرف قبیلت ارس علی ت تم وضرورة كان

ھ وشجاعتھ وصبره  ا بقوت ة وفرض نفسھ فیھ تماسكھا دافع عن انتمائھ لھذه القبیل

  .2} من الوافر{: على تحمل الشدائد، وھذا یظھر من خالل قولھ

ا الفخار  ُكم أن َتْشُتُموَنا                بني العشَراِء إذا جدَّ   .فلم یُك حق

  

  

                                                             
 .107شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 1
 .24ص : السابقالمصدر  2
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  1} من الطویل{: وقولھ

مَراجَع فاشَرَعْت َراَیات و   َتْحَت ِظاللَِھا          من القوم أبناء الُحُروِب الْ

  2} من الطویل{: وقولھ

  وَیْصَحُبنِي إلى آل عبٍس عصابًة         لھا شُرُف بین القبائل َیمتدُ  -

  3} من الطویل{: وكذلك قولھ

مائْینِ  -   ِمنبر بني عْبَس ُسودوا في القبائل وافخروا             بعْبٍد لھ فوق السَّ

   4}من الطویل{: وقولھ ایضا

َْو َھدُروا َدِمي            َمحبَّة َعْبٍد َصاِدق الَقوِل َصابر -   .أِحُب بني عبٍس ول

  5} من الطویل{: وقولھ أیضا في نفس القصیدة

َتاج بني عبس ِكَرام الَعَشائر  - ِ ُب خالٍد             ب َسفا َكْیَف اْشَتَفى َقلْ َ   َفَوا أ

  6} من البسیط{: ع آخر یقولوفي موض

َرِف  - ُوا غایة الشَّ َقْد َبلُغوا              ُكَل الفخار وَنال َ   ِ َدرُّ بني عبس ل

د  ة عن ة القومی رت النزع رة"ظھ اظ " عنت الل األلف ن خ ح م كل واض ي "بش بن

ي عبس، العشائر ل، بن دة "العشراء، آل عبس، القبائ ، فالشاعر تربطھ صلة وطی

ھ الشاعر فھي بقومھ رغم رف ا یعنی ضھم ونكرھم لھ، فألفاظ محكمة الداللة على م

                                                             
 .46شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 1
 .49ص : المصدر نفسھ 2
 .57ص : المصدر نفسھ 3
  .68ص : المصدر نفسھ 4
 .الصفحة نفسھا: المصدر نفسھ 5
 .88ص : المصر السابق 6
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ھ  تدل على طبیعة المجتمع الذي عاشھ، فعبرت عن معانیھ ألنھ فارس حتى في قلب

  .ال یرضى إلى الشموخ والمكانة العالیة 

  : مجال الحب والھوى  -)4

ھوظف عنترة ألفاظا للداللة على مكوناتھ وحنایا وجدانھ ومن أمثلة ذل من {: ك قول

  .1} الخفیف

َذاَبُھ التعِذیُب  َ ُبُھ قد أ   فاترِك الوجَد والَھَوى لُمِحبٍّ              َقلْ

  2} من الطویل{: وكذلك قولھ

راكب ُموع المٍّ ْیَت َخیاًال مْنك یا َعْبَل طارًقا           َیَرى فیَض َجْفني بالدُّ َ   فَیا ل

  3} من الطویل{: وفي قصیدة أخرى یقول

َزْنَدْین في َجْوفِي من الوْجد فادُح  ِ   تغالت في األشواُق َحَتى كأَنھا           ب

  4} من الطویل{: وقولھ

ِْن تعاَنى عَداوتِي        َیبیُت على َنار من الُحْزِن والوْجد    فقولوا لِِحْصٍن إ

  5} من الوافر{: وفي قصیدة أخرى یقول

نِي الفراُق بال قَِتال       أَقتُِل كلَّ َجباٍر َعنِید             ُ   ویْقُتل

  

  
                                                             

 .20شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 1
 .22ص : المصدر نفسھ 2
 .34ص : نفسھالمصدر  3
 .25ص : المصدر نفسھ 4
 .59ص : المصدر السابق 5
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  1} من الوافر{: وكذلك قولھ

  وتطلُق عاشًقا ِمْن أْسر َقْوٍم               لھ في ُحبِّھم أُسُر وُغل  -

  2} من الوافر{: وفي قصیدة أخرى یقول 

َُؤاِد المستھاِم    لقْد َمَنتَك َنْفُسَك یوم َقوِّ                      أحادیَث الف

  3} من الوافر{: وقولھ

  ذكرُت َصبابتي من بعِد ِحین             فعاد لَي القدیُم من الجنوِن  -

ة  - اذج كافی ذه النم اظ الحب والھوى، فھ ى ألف كثیرة ھي األبیات التي اشتملت عل

اظ  ذه األلف رة فھ د عنت ظ عن ة اللف ى جمالی م عل ب، "ألن نحك وى، مح د، الھ الوج

رام وف، الغ واق، الج وى، األش ة، الھ ق، الوع بر، عاش اء، الص راق، البك ، الف

ون ؤاد، الجن بابتي، الف ھا " ص ان یعیش ف ك ة وكی ھ الداخلی ى حیات ز إل ا ترم كلھ

ى  وق إل اعره بالش ف مش ب فتخفی ات الح ات وذكری ارع لحظ و یص اعرنا وھ ش

  " .عبلة"محبوبتھ 

عوره  ق وش اعر العمی اس الش ن إحس ة ع ریحة للدالل اظ ص د أن األلف ذا نج ھك

ل  الوجداني حیث تؤدي الكلمة دورھا لیس من حیث الوضوح واإلشراق فحسب ب

ا  ھ الفاظھ وم من حیث المقصد والبعد الجمالي كذلك، فالشاعر یدرك تماما ما تعنی

ذه  كیل ھ ذوق تش ي یت ل المتلق ر وجع ب النظ ام وجل ارة االھتم ي إث ھ ف وحي إلی ت

  . األلفاظ وما تدل علیھ

  

                                                             
 .الصفحة نفسھا : المصدر السابق 1
 .129ص : المصدر السابق 2
 .149ص : المصدر السابق 3
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   :الصورة الشعریة : ثالثا 

كل أو  - ر الش عري وھي تعتب نص الش ھ ال وم علی ا یق د الصورة الشعریة أساس تع

اال  القالب الذي یصب فیھ الشاعر أفكاره ومعانیھ وعواطفھ وبھا تزید القصیدة جم

ا الشاعر  د أن ینظمھ ارات بع اظ والعب ذي تتخذه األلف وشاعیة فھي الشكل الفني ال

ب من جوان ي في سیاق بیاني خاص لیعبر عن جان ة ف ة الشعریة الكامل ب التجرب

ة  اع والحقیق ب واإلیق ة والتركی القصیدة مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتھا في الدالل

ي أو یرسم  ر الفن والمجاز والترادف والتضاد والتجانس وغیرھا من وسائل التعبی

  .1بھا صورة شعریة 

ر استخداما فنیا وعلى كل فإن الصورة الشعریة تبقى األداة التي یستخدمھا الشاع -

قصد إیصال حالة شعوریة إلى المتلقي والتأثیر فیھ، وتكمن أھمیتھا في تجملھ من 

ور  ع ص نحاول تتب اس س ذا األس ى ھ ى وعل یح المعن نص وتوض ي ال ات ف جمالی

ن  رة ب ي شعر عنت ات ف یھم من جمالی ا تنطوي عل التشبیھ واالستعارة والكنایة وم

  .شداد 

  : التشبیھ  -1

ھ عرف  - ت ل ول، فكان ون الق ذ لھجت ألسنتھم بق دمین من التشبیھ عند العرب األق

ذین  ین ال م، ومن ب ي كالمھ الصدارة من بین األسالیب التي یستخدمھا الفصحاء ف

ى جودة : "في قولھ" ابن قتیبة"اھتموا بالتشبیھ  ار ویحافظ عل ل الشعر یخت لیس ك

باب م ات وأس ى جھ ار عل د یخت ھ ق ى، ولكن ظ والمعن ي اللف ابة ف ا اإلص نھ

صفة الشيء بما یقاربھ وشاكلھ من : "ویعرفھ ابن الرشیق القیرواني بأنھ.2"التشبیھ

                                                             
م، 1999، 1الصورة الفنیة في الشعر ابن المعتز منشورات جامعة بنغازي، ط: زكیة خلیفة مسعود 1

 .22ص 
 .10، ص 1988، 03والشعراء، تح أحمد محمد شاكر، دار الفكر العربي، طالشعر : ابن قتیبة 2
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ة  و ناسبھ مناسبة كلی ھ ل ھ، ألن ع جھات جھة واحدة، أو من جھات كثیرة ال من جمی

  .1لكان إیاه 

د ورد  دم، وق ذ الق ھ الشعراء من ع ب د ول إذن فالتشبیھ فن من فنون التعبیر البلیغ وق

ي  ھف الل قول ن خ فھ م ا نستش ذا م ع وھ ن المواق ر م ي كثی رة ف عر عنت ن {: ش م

  .2}الوافر

َھاِب  - َمُع كالشِّ ْمِح یلْ ك رجلُھ رعًبا وفیِھ              ِسَناُن الرُّ   یحرِّ

ى  ھ عل في ھذا البیت تحدث الشاعر عن مدى تخوف الفرسان من صعوبتھ وقدرت

  .التوسع في الشرح" ھابالش"بـ " سنان الرمح"مواجھة الصعاب فشبھ 

  3} من الطویل{: كذلك قولھ

َِّب  -   .كتائُب ُتْزَجى فوق ُكلِّ كتیبٍة          لِواُء كِظلِّ الَطائِِر الُمَتَقل

  .فھو یرى كثرتھا مثل ظل الطائر " الكتائب"تحدث الشاعر في ھذا البیت عن 

  4} من الطویل{: وقولھ -

یُح  ُباء مدِّ ُوُق  الَعَذاَرى أو ق َرْت          َخل ُرس حین تَخدَّ   كأن دماء الف

ى وجھ األرض  فالشعار ھنا جعل الدماء في كثرتھا على أرض كالخلوق سال عل

  .أو أن طرائق الدم كاألثواب المزركشة 

  

                                                             
العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقد، تح محي الدین عبد المجید، دار الجبل، : ابن رشیق القیرواني 1

 .286، ص 1982، 1، ج5بیروت، ط
 .13شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 2
 .18ص : المصدر نفسھ 3
 .30ص : المصدر نفسھ 4
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  .1} من الوافر{: كذلك قولھ

َشدُّ الَمَناَیا قلًبا - َ ْقُت ِمن الَحدید أ َ َْیتُ           َخل   وقد بلى الَحدیُد وَما َبل

  .شبھ الشاعر في ھذا البیت قوة قلبھ بالحدید في صالبتھ وشدتھ 

  . 2} من الكامل{: وقولھ

اَفـٍة ِمثـلَ             َجسَرٍة  َغضوبٍ  ِذْفَرى منْ  َیْنَباعُ    الُمْكـَدِم  الَفنیـقِ  َزیَّ

ي  وة غضبھ الت ره فشبھھا بالفحل في ھذا البیت تحدث الشاعر عن ق ع من ذف تنب

  .الصلب 

  . 3} من الكامل{: وقولھ

ِمي َباِسلٌ  - ِّن ُظلْ َذا ُظلِْمُت َفإ ِ َقِم  َمَذاَقُتھُ  ُمرٌّ               َوإ   َكَطْعِم الَعلْ

ة من أي أحد  م واإلھان ل الظل ت نجد شاعرنا ال یقب في الشطر الثاني من ھذا البی

ي  م ف ر العلق بھ م ریم یش م ك بھ وإذا ظل م فش م"الطع ـ " الظل م"ب م العلق ي " طع ف

  .المرارة

  : االستعارة  -2

ي  - ة ف ة ھام ل مكان ة، وھي تحت ي الصور البیانی ي التشبیھ ف ذي یل ركن ال ھي ال

الدراسات البالغیة والنقدیة القدیمة والحدیث، فتفننوا في دراستھا باعتبارھا أسلوبا 

ھ،  ر مكان وفر لواضعھ من مشابھة من الكالم یكون في لفظ یستعمل في غی ا یت لم

ن  ھ ویمك وع ل ازي الموض ى المج ھ والمعن ب فی ذي یص ق ال ى الحقی ین المعن ب

                                                             
 . 30شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 1
 .122ص : المصدر نفسھ 2
 .122ص : المصدر نفسھ 3
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ة  ى كسر حاجز اللغ ا تعمل عل اعتبارھا انزیاحا وعدوال عن النظام اللغوي ألنھ

  1وقول ما ال یقال 

تتیح للشاعر إعادة بناء وحدة التصویر بین الحس "ویعرفھا مصطفى ناصف بأنھا 

، ففي تشخیص الملموس في المحسوس كما أنھا تساعد 2" م والذھن المجردالمجس

ي  ا ف على تسھیل المعنى وتولیده ومن االستعارات التي جعلھا الشاعر إطارا بیانی

  : شعره منھا 

ھ بشيء من " :اإلستعارة المكنیة -1 ز ل ھ ورم ظ المشبھ ب ا لف ا حذف فیھ وھي م

  .3"لوازمھ

  .4} قاربمن المت{: ومن أمثلتھا قولھ

َُھا ألف ُسْرَبة  - ق َفرِّ ُ أنِي أ ِ   .َوَتْشَھُد لِي الَخْیُل یوَم الّطعاِن             ب

ة  ي ساحة المعرك ھ وصرامتھ وھو ف ت عن مدى قوت ذا البی تحدث الشاعر في ھ

ھ  تشھد : "فصرح بمشاھدة الخیل لھ وھو یفرقھا ما بین العشرین إلى الثالثین بقول

  .ة الخیل بالفرسان فحذف المشبھ بھ إذ شبھ عنتر" لي الخیل

  

  

  

  

                                                             
 .258علم األسلوب مبادئھ وإجراءاتھ، ص : صالح فضل 1
 .189، ص )دت) )دط(الصورة األدبیة، دار األندلس، بیروت : مصطفى ناصف 2
 .77البالغة الواضحة، ص : علي الجازم ومصطفى أمین 3
 .09شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 4
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  .1} من البسیط{: وقولھ

ا أَنُھ وعد كاِذُب  - ًّ ني          وأعلُم حق   وُتوعد في األیاُم وعًدا َتُغرُّ

ا، شاكیا من  ا إیاھ في ھذا البیت تحدث الشاعر عن خیانة األیام وكذبھا علیھ معاتب

رأة"بـ " األیام"جور قومھ، فقد شبھ  ى شيء من فحذف " الم ى عل ھ وأبق المشبھ ب

  .على سبیل االستعارة المكنیة " الوعد"لوازمھ وھو 

  .2} من الطویل{: كذلك قولھ

ُج  - عَّ ََة ِمنِّي ھارُب یتمَّ ًعا             ُعَبْیل ُمت ُمَودِّ َُؤاِدي یوَم ق   .كان ف

ھ ومعشوقتھ ذة قلب ادر فل ھ وھو یغ ھ وتألم  أراد الشاعر من ھذا البیت وصف حالت

، وكأن قلبھ ھارب منھ ال یدري إلى أین، فشبھ الفؤاد باإلنسان الذي یھرب "عبلة"

  .من شيء إذ صرح بالمشبھ وحذف المشبھ بھ على سبیل االستعارة المكنیة 

  . 3} من الوافر{: كذلك قولھ

بة الشتاء وال تَرَھا               وراء الحّي یتبُعَھا المھار  -   ُمَقرَّ

تا اعر الش ص الش بھ خ د ش ر فق رم والخی ن الك ھ زم تاء"ء ألن ة الش يء " مقرب بش

  .ملموس فحذف المشبھ بھ

  

  

  

                                                             
 .ص الصفحة نفسھا : المرجع نفسھ 1
 .26شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 2
 .63ص : المصدر نفسھ 3
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  1وھي ما صرح فیھا بلفظ المشبھ بھ  :االستعارة التصریحیة  -2

  : ومن أمثلتھا قولھ 

  .2} من الكامل{

َداِء العاشقین شفاُء  - ُْؤلؤ ثِغُرَھا           فیھ ل   .تَبَسَمْت فالح ِضیاُء ل

ا من خالل  ؤ وھي متبسمة، كم ھذا البیت وصف عنترة فّم عمھ عبلة بضیاء اللؤل

قال بأّن فیھ شفاء للعاشقین فحذف المشبھ وصرح بالمشبھ بھ على سبیل االستعارة 

ادقة  اعره الص ا ومش ھ لھ ذي یكن ر ال ب الكبی ى الح دل عل ذا ی ریحیة، وھ التص

  .تجاھھا

  3} من الوافر{ : كذلك قولھ

ائراتوال تندبین إالَّ لَ  -   . ْیَث غاٍب             ُشجاًعا في الُحُروِب الثَّ

ن  أّن یجھل الموت ب رات ب ات المخب ي الناعی ت أن یوص ذا البی ن ھ رة م أراد عنت

ث  ارس الشجاع باللی بھ الف ره، فش ي ذك ون ف اء وال یغل ي بك رطن ف ات ال یف النادب

  " .اللیث"وصرح بالمشبھ بھ وھو " الفارس"فحذف المشبھ 

  .4} من الكامل{: كذلك قولھ

ّرِم  -   .بَرحیبة الفْرْعین یْھدي َجْرُسھا            باللیل مْنَتسَّ الذئاب الضُّ

دلو الواسع  - م ال ة بف ھ الطعن ذي أحدثت في ھذا البیت شبھ الشاعر فتحة الجرح ال

  .المتدفق منھ الماء فضرب ھذا لمخرج الدم من ھذه الطعنة 

                                                             
 .77البالغة الواضحة، ص : علي الجازم، مصطفى أمین  1
 .77ن شداد، ص شرح دیوان عنترة ب: عنترة بن شداد 2
 .23ص : المصدر السابق 3
 .124ص : المصدر السابق 4
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ة فمن خالل االستعارات السابقة نلح ظ أن الشاعر قد عنى باالستعارة فجاءت جلی

ا  رھن من خاللھ ا ب ا عمیق ذا فنی ى، وأكسب التصویر بھ ى إیضاح المعن قادرة عل

على مھارتھ الفنیة، كما نجح من خاللھا في تصویر تجاربھ وموضوعاتھ، فجاءت 

ى درجات  نص الشعري أعل ألفاظھا مالئمة للموقف التي كانت تعكسھ، فرفعت ال

  .الجمال 

  : الكنایة  -3

ھي نوع من أنواع البیان، شأنھا شأن االستعارة والتشبیھ ومتى وقعت في الكالم  -

أفادتھ بالغة وأكسبتھ فصاحة لم تعرف الكنایة مفھومھا الفني إال على ید قدامة بن 

طلح  ا مص ق علیھ ان أطل ر وإن ك ھ" األرداف"الجعف ھ بقول د : "فعرف و أن یری وھ

ل الشاعر داللة على معنى من المعاني، فال ى، ب ك المعن  یأتي باللفظ الدال على ذل

ع اد 1" لفظ یدل على معنى ھو ردفھ وتابع لھ، فإذا دل التابع أبن عن المتب د أف ، وق

ي ضم خالل مصطلح  عبد القاھر الجرجاني من تعریف قدامة بن جعفر وساھم ف

طلح " اإلرداف" ھ مص ل محل ة"لیح ھ" الكنای ا بقول ي عرفھ تكلم : "الت د الم أن یری

ى إثب ات معنى من المعاني فال یذكره باللفظ الموضوع لھ في اللغة، ولكن یجيء إل

ھ یال علی ھ  دل ھ ویجعل ھ إلی ومئ ب ي الوجود فی ھ ف ھ وردف تكمن 2"معنى ھو تالی ، ف

ر، فھي  ى التعبی درة عل دلیل والق بالغة الكنایة في أنھا تعطي الحقیقة مصحوبة بال

ا الشاعر  ارزة تعتبر میزة أسلوبیة یعتمد علیھ د من الصور الب ب فھي تع أو الكات

وان " عنترة"في شعر  ي دی واردة ف ات ال كغیره من الشعراء الجاھلیین ومن الكنای

  .عنترة 

                                                             
، )دط(نقد الشعر، تح محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : قدامة بن الجعفر 1
 .157، ص )دت(
، 1969) دط(دالئل اإلعجاز تح محمود أحمد شاكر، مكتبة الخانجي ، القاھرة، : عبد القاھر الجرجاني 2

  .70ص 
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  .1} من الطویل{: قولھ

ُح    .وأصدم كْبَش القوم ثم أذیقُھ           مرارَة الكأِس الموت صبًرا ُیمجَّ

ھ فالشاعر في ھذا البیت تحدث عن شجاعتھ ومدى صرام ق من قدرت و واث تھ فھ

ارة  دو وسیدھم فعب د الع رارة الكأس"على التصدي والوقوف في وجھ قائ ان " م ك

  .یقصد بھا صفة التضعیف في المبالغة 

  .2} من الوافر{ : ونجد كذلك الكنایة في قولھ

ْھلِي قد َنِسیُت  َ   سكن فَقَرأ عدائي الكسوت                   َوَظُننِي أل

ھ في ھذا البیت ور رأ عدائي"دت كنایة في قول ة األعداء " فق ة عن غفل وھي كنای

  .وغیابھم الشدید وسوء فھمھم لھ

  3} من الطویل{: وقولھ أیضا

َجاَبُھ              عظاُم اللھى من ُطول الَسَواِعِد  َ َذا قِیَل من الُمعضَالت أ ِ   إ

ـ  رمھم ف " لسواعدطوال ا"فعنترة في ھذا البیت تحدث عن سخاء قومھ مفتخرا بك

  .كنایة عن صفة الكرم والخیر والمعونة 

  .4} من المتقارب{: وقولھ أیضا  -

ماح وَضْرِب الحداد  َوْقع الرِّ ِ َِت الخیُل تحت الُغَباِر               ب ْقَبل َ   .وأ

                                                             
  .31شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 1
 .24ص : المصدر نفسھ 2
 .41ص : المصدر نفسھ 3
 .42شرح دیوان عنترة بن شداد ، ص : عنترة بن شداد 4
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ارات  ن العب رة م ار"قصد عنت ت الغب داد" تح رب الح اح، ض ع الرم احة " ، وق س

زائم وان ن ھ ا م ا فیھ م م ة رغ ا متشبث بانتصاراتھ المعرك ھ دائم تصارات، إال أن

  .لشدة ثقتھ بنفسھ 

  .1} من الطویل{: وقولھ أیضا

ُسود الَقناعِس  - ُ   َوُرمحي إذا ما اْھتزَّ یوم كریھٍة         َتِخُر لھ كل األ

ة من " یوم كریھة"في الشطر األول نجد أن الشاعر اختار  غ وأعمق دالل ألنھا أبل

ة عن الشجاعة لفظمة الحرب في الشدة و اني نجد كنای ي الشطر الث ا ف القسوة، أّم

  .والقوة التي تمیز بھا عنترة 

  .2} من الكامل{: ونجد الكنایة عن النسبة في قولھ

م  - مح األصمِّ ثیابھ            لیس الكریُم على القنا بحرَّ   .فشككت بالرُّ

ى ذا كن ي رمحھ وبھ رة ف ارس  فالثیاب تنسب لذلك الفارس الذي شكك عنت عن الف

  .بشيء ینسب إلیھ وھي الثیاب 

ا إال  رك نوعا من أنواعھ م یت من خالل الكنایات التي عرضت نلحظ أن الشاعر ل

وجعلھا قالبا بیانیا یحمل أفكاره ومشاعره وحماستھ جاعال منھا لونا أساسیا ضمن 

  .األلوان البیانیة 

ة، فالشاعر من خالل ھذه الصور الشعریة المتنوعة، من تشبی - ھ واستعارة وكنای

ن  ي م ى المتلق و أعط ورة، فھ غ ص عریة وأبل ة ش ل لوح م أجم تطاع أن یرس اس

  .الصور التي تدفعھ إلى إعمال العقل واالستمتاع بالفھم 

                                                             
 .76ص : المصدر نفسھ 1
 .12ص : المصدر نفسھ 2
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ك  :التشكیل الموسیقي  - رد ذل ة وم ة فائق اد عنای ھ النق ى ب التشكیل موضوع اعتن

ھ فالشعر  ة تركیب كلھ ھو االھتمام بالنص الشرعي والمحافظة على عموده وطریق

ن سمعي،  والموسیقى فن من الفنون األدبیة ولكل منھما صلة باآلخر وكل منھما ف

  .1ت ومادة الموسیقى األصوات ومادة الشعر األلفاظ وھي تنحل إلى األصوا

  : الموسیقى الداخلیة : أوال 

ا  - ت انتباھن ا، وتلف ا رؤیتھ ي یمكنن ة للقصیدة ھي الت إذا كانت الموسیقى الخارجی

القراءة  ا ب ي نالحظھ ي الت ة ھ یقى الداخلی ة، فالموس وزن والقافی ق ال ن طری ع

ط  ة فق وزن والقافی ى ال ر عل اعر ال یقتص ا فالش م معانیھ یدة وفھ ررة للقص المتك

ا إلعطاء قصی ات أخرى یشكل من خاللھ ى إمكانی أ إل ل یلج یقیا ب دتھ إیقاعا موس

  : أنغاما تكون أكثر تآلفا مع العاطفة والمعنى وھي 

ا، وشكل من : التكرار  -1 انون من قوانینھ ون وق ي شتى الفن اء ف ھو مالمح البن

ى  األذن تنجذب إل ي الصوت، ف ارزة ف ة ب اء القصیدة وعالم أشكال التنظیم في بن

ى  اه إل رار االنتب ك یجذب التك ا، وذل ر معانیھ التكرارات الصوتیة قبل أن یتدبر أم

اع وھا یعني أن التكرار ل. 2المدلول عن طریق اإلیقاع نفسھ  ھ دور في إنتاج اإلیق

إما عن طریق تكرار الحرف أو الكلمة بذلك یحدث نغما موسیقیا تطرب لھ اآلذان 

  .وقد تنوع التكرار في دیوان عنترة فكان منھ تكرار الحروف وتكرار الكلمات 

  

  

  
                                                             

 .95، مصر، ص )دت(، )دط(في النقد األدبي، دار المعارف،: شوقي ضیف 1
م، ص 2008، 1البنیة اإلیقاعیة في الشعر الجواھري، عمان، دار دجلة، ط: مقداد محمد شكر قادم 2

156 – 157. 
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  : تكرار الحرف / أ

ا یحدث  - إن تكرار الحرف في المقطوعات لھ أثر واضح على المتلقي، نظرا لم

دالالت  یح ال ن توض د م ا تزی ز بھ ي تمی واص الت ذا الخ یقي وك رس موس ن ج م

ة  ان أو ثالث ھ أو حرف د تكرر حرف بعین اره فق المعبرة عن مشاعر الشاعر وأفك

یخرج القول عن أحرف في أبیات القصیدة فھو إما أن یكون إلدخال تنوع صوتي 

ة أو  ى كلم اه إل نمطیھ الوزن المألوف لیحدث فیھ إیقاعا، وإما أن یكون لشدة االنتب

د  ا یری ر م ا عن أم د بھ ا، لیؤك ا بینھ آلف األصوات فیم كلمات بعینھا من خالل ت

یدة و  ي القص رازه ف ن "إب دھما م ع أح ان ینب ررة مجری روف المك وات الح األص

ت، روي القافیة ویلب فیھ، حیث یف رض ھذا الحرف ھیمنتھ على سائر تشكیل البی

ت أو من  اع البی ع من ق ا المجرى اآلخر فینب ھ الصوتي أم ا لبنائ كما یكون أساس

  1" قراره، وال یشكل حرف الروي

ابع من  ففي دیوان عنترة بن شداد صور عدیدة لھذه التكرارات الصوتیة بعضھا ن

  2}من الكامل{: النمط األول قولھ روي القافیة وبعضھا اآلخر من قاع البیت فمثال

ُْعَن بین الَوشي والدیباج  -   .كئن الّشموُس عزیزَة االحداج           َیْطل

روي  رار حرف ال ى تك ي عل ت مبن ت " الجیم"فالبی ى أجزاء البی ذي وزعھ عل ال

ذا  رار ھ ة، ونلحظ أن تك ھ سمة للموسیقى الداخلی توزیعا إیقاعیا منسجما مما جعل

ا إال ونلمح  الحرف قد سطع ین منھ ر أو بیت ال تم بریقھ في أغلب أبیات القصیدة ف

  .ھذا الحرف، وإن كان تكراره ووجوده فیھا نسب متفاوتة 

  

                                                             
، )دط(أبو الفراس الحمداني الموقف والتشكیل الجمالي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، : القاضي النعمان 1

 .501، ص 1987
 .31شرح دیوان بن شداد، ص : عنترة بن شداد 2
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  1} من الطویل{: كقولھ

ح في نًقا رْجَراج  - یاب كأنما                   ُغْصُن ترَّ ُُل في الثِّ   تمشي وَتْرف

ْت بھفَّ َمناِصل وَدوابُل       -   ومشْت بھن ذوامُل ونواحي              َخضَّ

عُة على األمواج - لُك ُمَشرَّ ُ   فیھنَّ ھْیَفاُء الَقَوام كأنھا                         ف

  .خطف الظالم كسارق مْن شعرَھا             فكأنما قرن الّدجى بّدیاجي  -

  2} من الوافر{: وكذلك نجد تكرار الشاعر لحرف الروي في قولھ

َُغ أھل الُجُحوِد                    َمَقال َفًتى وفِيُّ بالعھوِد  أال -   َمْن َمْبل

رف  اء ح د ج دال"فق اء " ال ن الوف دث ع د تح ا ق اعر ھن د الش تح فنج ور منف مجھ

ھ " بني زبید"بالعھود إلغارتھ على  وھي قبیلة من قبائل الیمن نظرا لما یتصفون ب

ردد حرف ....من الوفاء واإلخالص على عكس أھل الجحود د ت ي " الكاف"وق ف

  .3} من الكامل{: قول الشاعر

ي السالَم وحيِّ من َحیَّاِك  - َحقِّ َمْن شاِك                       ُردِّ ِ   ریَح الِحجاز ب

وھو صوت انفجاري مھموس وطبقي، " الكاف"نلحظ في ھذا البیت تكرار حرف 

نیران أشواقھ لدمشق الشام  فالشاعر ثار على الحجاز لرد التحیة علیھ كي تنطفئ

  .لطیلة غیبتھ علیھا لذا نجد الحرف الشدید كالكاف في ھذا البیت 

ق،  وي، مرق ون وھو صوت لث أّما عن النابعة قاع البیت، فنلحظ وجود الحرن الن

  .متوسط 

                                                             
 .32شرح دیوان عنترة بن شداد ، ص : ترة بن شدادعن 1
 .44ص : المصدر السابق 2
 .95ص : المصدر السابق 3
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  .1بین الشدة والرخاوة یتمیز بقوتھ االسماعیة العالیة  -

ھ فغلب ھذا الحرف على تلك األبیات التي ت شي بشجاعة عنترة رغم مغادرتھ لقوم

  .وأھلھ افتخار بقوتھ 

  2}من البسیط{: كذلك قولھ -

َلَ  - بنِي             فلسُت أبِكي على رْسِم وال طل ھى عنھا وأدَّ   .لقد ثنائي النُّ

ُت عن بطلِ  - نِي         فھل َفاَتنِي َبَطُل أو ُحلْ ُ ُوا َجَواِدَي َعنِي یوَم یْحِمل   َسل

ة، و " الحاء"ب حرف كما غل - ھ الحربی ي مھموس " الحاء"على أبیات حرف خلف

  .4} من الطویل{: ، وھذا ما یتضح في قولھ3یولد إحساسا باألسى والشجن 

  وتصھل خوًفا والرماح قواِصُد        إلیھا وتْنَسلُّ انسالَل األرقم -

  .موجِھ التَّالكم َقَحْمُت بھا َبحر الَمَناَیا َفَحْمَعْت         وقد غرقْت في  -

ة " الصاد"و " السین"شیوع حرف " الحاء"إضافة إلى  على أبیاتھ الفخریة والغزلی

ك : أیضا، فقد مزج الشاعر بینھما إلضفاء جماال صوتیا موسیقیا  على قولھ من ذل

  .5} من الكامل{: قولھ

  یعدون بالمستلمئْین عواسًبا           قوًدا تشكي أینھا وَوجاھا  -

-  ً ً َمداِعَس بالَقنا وقرا َن فِْتیانا    ما الحرُب خفَّ لواھا إذا      یْحِملْ

  بُكالھا ُخصى ً َمرٍس إذا لحَقتْ         كلِّ أروَع ماجٍد ذي َصْولة ِمنْ  -

                                                             
 .97م،ص 2002، 01علم الصرف الصوتي دار الصفاء للنشر والتوزیع، ط: عبد القادر عبد الجلیل 1
 .110شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 2
 .503الحمداني والتشكیل الجمالي، ص أبو الفراس : القاضي النعمان 3
 .134شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 4
 .152ص : المصدر نفسھ 5
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  .لیًال وقد مال الكرى ُبطالھا         بعثتھم وصحابٍة ُشّم األنوف -

إن تكرار اللفظة یمنح القصیدة نغما موسیقیا خاصا ومتمیزا یولد  :تكرار الكلمة  -

كل  ت الشعري أو القصیدة یش ي البی ا ف ا أن ترددھ نص، كم ي ال ة ف دالالت مختلف

ة  ا بصفة ثابت ا  فتكون إم ا بینھ ظاھرة أسلوبیة في السیاق، فتتوحد األصوات فیم

صل ومن بین الكلمات كاألسماء أو ذات طبیعة متغیرة تفرضھا طبیعة السیاق كالف

  .المتكررة في دیوان عنترة 

  .1} من الطویل{: قولھ

نو منھ صیب  - عاُد               ولِغیري الدُّ ِ یب ب ِ   .وَنصیبي من الَحب

ین  فكانت لھذه اللفظة بصیغة المتكلم داللة توحي بحالة التعلق والذوبان الروحي ب

ل منھما مذاب في اآلخر، لكن الشاعر وحبیبتھ لدرجة إفراد كل منھما بالحب، وك

  .ال حیلة لھ أمام القضاء الذي باعد بینھما

  2} من الطویل{: في قولھ" الموت"كما تكرر في موضع آخر في الدیوان لفظة  -

ُِس األْبَطاِل إلى الدْھِر ُیْذَكرُ  -   أنا الموُت إالَّ أنني غیُر صابر              على أْنف

ذه ال رار أصوات ھ یم"لفظة فقد أحدث تك واو"و " الم اء"و" ال ة موسیقیة " الت نغم

م  رة عن األل ھ النفسیة المعب ا الشاعر حالت حادة بحالة عدم الصبر التي وصف بھ

  .والحزن 

  

                                                             
 .9شرح دیوان عنترة بن شداد ، ص : عنترة بن شداد  1
 .66ص : المصدر السابق 2



  الفصل الثاني                                                       التشكیل الموسیقي 
 

 

58 

ھ - ك قول ال ذل خاص ومث ماء األش ن أس ة م اعر مجموع رر الش د ك ن {: وق م

  .1}البسیط

  ال وال الجْیداُء تفتِخُر ما خالد بعدما قد یسرُت طالُبُھ                   بخالِد  -

رار اسم  د"عمد الشاعر تك ھ الشاعر لشخصیة " خال ذي یكن ره ال ى الك ة عل للدالل

  .بطلب رأسھ " بني زبید"خالد وھذا ما دعا الشاعر إلى الخروج لدیار 

ھ  - ة"وخالفا لمشاعر الكره لخالد نجده یكرر اسم محبوبت ول" عبل ث یق من {: حی

  . 2} المتقارب

  بلَة نار بدْت                     أم الَبرُق َسلِّ ِمن الَغْیِم َغْضبة ومن دار ع -

ھر ُیْدني إليَّ األِحّبة  -   أعْبلُة َقْد زاد َشْوقِي                         أرى الدَّ

ذا  رق وھ ا أم الب دت من بیتھ فھي في البیت األدل توحي إلى بیت عبلة ھل النار ب

ي دلیل على اشتیاق الشاعر إل ا ف ل، أم د سفر طوی ى دیار قومھ وھو عائد إلیھا بع

ھ،  ادرة الشاعر لقبیلت البیت الثاني فجاءت لتدل على حبھ وحنینھ إلى عبلة رغم مغ

فإن ذلك لم یحبط حّبھ لھا بل زاده اشتیاقا، كما كرر الشاعر في قصیدتھ االستفھام 

قة بالنفس فاتخذ ثالث مرات وذلك لما أحاط تجربتھ الشعریة من شجاعتھ وقوة وث

  .3} من الكامل{: من االستفھام وسیلة موحیة على مدى شجاعتھ وعزیمتھ فقال

َنفسي ُخضُتھُ  - ِ بَجِر  َوُمفاِوٍز            َكم َمھَمٍھ َقفٍر ب َ األ ِ   جاَوزُتھا ب

َسَمِر        َجحَفٍل ِمثِل الَضباِب َھَزمُتھُ  َكم  - ٍد ماٍض َوُرمٍح أ ُمَھنَّ ِ   .ب

َخذُتھُ  َكم  - َ ِر        فاِرٍس َبیَن الُصفوِف أ الَقنا الُمَتَكسِّ ِ   َوالَخیُل َتعُثُر ب
                                                             

 .65شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 1
 .09ص : المصدر نفسھ  2
 .70ص : السابقالمصدر  3
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ا  رد بصورة تضفي علیھ م ی دیوان ل ي ال رار ف مما تقدم إیراده نخلص إلى أن التك

ا ھي  نص وإنم ل ال اظ تثق نوعا من الرتابة وعلیھ فھذه التكرارات لیست مجرد ألف

التكرار عن ده، ف ى وتأكی راز المعن وي إلب أثیر المعن ة الت ى وظیف ا عل رة قائم د عنت

  .والصوتي 

  : الجناس  -)2

یعد الجناس من أھم األلوان البدیعیة وأكثرھا استخداما من قبل الشعراء ویعرف  -

  .1" ھو ما تشابھ اللفظین في النطق واختلفا في المعنى: "بأنھ 

واتر والتراسل الصوتي  فھو یوظف كذلك كفن بدیعي جمیل یخلق من اإلیقاع المت

رة  ھ عنت ا قال ال م فتجسد القصیدة جمالیات اإلبداع الشعري ونسوق عل سبیل المث

  .2} من الوافر{: في ھذا الباب

َُق َعاشًقا ِمن أْسر قْوٍم                لھ في ُحَبھم أُسُر وُغل  -   وُتْطل

ي الشطر  عین فف ي موض ر ف تخدم لفظة أس د اس اعر ق د أن الش ت نج ذا البی ي ھ ف

في الشطر الثاني یقصد بھا جع " األسرُ "بمعنى الخلق أما " أسر"األول نجد لفظة 

  .3} من البسیط{إسار وھو ما یشد بھ قولھ 

  َحَرب فمن أجاب َنَجا ِمَما ُیَحاِذُره              ومن أجى ذاَق َطْعَم الحْرب وال -

ھ ولفظة " الحرب"الجناس التام بین الكلمتین  لبھ مال ي س ي تعن ي " الحرب"الت الت

  .تعني القتل والسلب 

  
                                                             

مدخل إلى البالغة العربیة، علم المعاني، علم البیان، علم البدیع، دار المسیرة ، : یوسف أبو العدوس 1
 .276م، ص 2007، 1عمان، ط

 .10شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 2
 .21ص : المصدر نفسھ 3
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  .1} من البسیط{: وفي قصیدة أخرى یقول -

ُدُّ أعالي البْیض والَحَجف  - َناِملِھا             بیُض َتق َ ْسُد في أ ُ   َفَدْوَت بْیتِِك أ

ین ورد الجناس التام ھنا بین الك یضُ "لمت ي السیوف و " ب ي تعن یض"الت ي " الب الت

  .تعني ما یلبس على الرأس 

  .2} من الوافر{: كذلك قولھ -

  علیك أبیك ُعبیلَة كلَّ یوم             َسَالُم في سالِم في سالم  -

  .التي تعني تحیة اإلسالم وكلمة األمن" سالم"جانس الشاعر في البیت بین كلمتین 

  3} ن الكاملم{: وقولھ أیضا -

ُ بُنو الُكماِة كأنھم         والخیُل تغثُر في الوغى یقناھا  -   فیھا الكماة

اة"التي تعني الشجاع ولفظة "الكماة"في ھذا البیت جانس الشاعر بین لفظة  " الكم

  .التي تعني اسم فیلة 

وظف الشاعر الجناس التام ألجل جمالیة لفظیة وإلقامة الوزن، ولیس ھذا فقط بل 

ین إل ة ب ر للمغازل معان الفكر في اللفظة التي لھا داللتان مختلفتان بھدف حث الفك

ي  ین ف ین متفقت ر وجد الكلمت ا أمعن الفك اللفظة ھذا ما جذب انتباه المتلقي لكن لم

  .اللفظ دون المعنى 

  

  

                                                             
 .88شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 1
 .139ص : صدر نفسھ الم 2
 .151ص : المصدر نفسھ 3
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  :الطباق -)3

د یكون "تعرف المطابقة على أنھا   ا ق ي الكالم، ومم ین الشيء وضده ف ع ب الجم

  .1" ین، أو فعلین أو حرفیناسم

ر  - وللطباق قیمة داللیة أفاد منھا الشعراء كثیرا وذلك باعتباره وسیلة لتكثیف األث

رة  ا، فعنت دا جمالی ة بع االنفعالي لدى المبدع، إضافة إلى ذلك فھو یضفي على اللغ

ھ ھ قول ن نماذج عره وم ي ش ھ ف اق فوظف ة للطب ة والداللی ة الفنی ن {: أدرك القیم م

  .2} اربالمتق

ٍة                وإن مات ال ُیجِري ُدموَع النوادِب  - لِیُل بُغضَّ   یعیُش كما َعاَش الذَّ

  3} من المتقارب{: وقولھ -

َُّموُع لشائٍِع                 َفَبْرُق ُحَسِمي غْیر كاِذِب  -   إذا كَذَب البرُق الل

  4} من الطویل{: وكذلك قولھ

ُّرب والبعِد  - ََة تناھي على الق َمُھم لي وَنْعُیُھم              وقِل ُر َقْوِمي ُظلْ َذكِّ ُ   أ

  

  5} من الطویل{: وكذلك قولھ

ْشد  - َاللَة والرُّ ُوا بین الضَّ َیَث غابٍة                 ولم َتْفَرق ُ قد ھیَّجُتم ل   قَراوة

                                                             
جواھر البالغة في المعاني والبیان والبدیع، یوسف الصملي، شركة أبناء : السید أحمد الھاشمي 1

 .303م ، ص 2003، )دط(الشریف، صدا یبروت، 
 .16شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 2
 .الصفحة نفسھا: المصدر نفسھ 3
 .50ص : نفسھ المصدر  4
 .52ص : المصدر نفسھ  5
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ین  اعر ب ین الش ھ ب اق فی ن الطب وع م ذا الن ماء ھ األس

ال ) بیض/سواد/كاذب/صادق/مات/عاش( اق األسماء ف ة عن طب رة ھي األمثل كثی

  .یمكن جمعھا كلھا، المقام ال یتسع لذلك 

  .1}من الكامل{: وقد ینوع الشاعر في طباقھ بین االسم والفعل ومن أمثلة ذلك قولھ

َخو ثَِقٍة ُیضاِرُب ناِزًال  - الَمشَرفِيِّ                فیُھْم أ ِ َم َینِزلِ ب   .َوفاِرٌس ل

  2}من الكامل{: وكذلك قولھ

ًِال والسیُف لم َیَتسْرَبل  - قِیُت الموَتى َیْوَم لقیُتُھ                     ُمَتَسْرب َ   ولقد ل

ال  ین األسماء واألفع ھ الشاعر ب ع فی اق جم ازال"ھذا النوع من الطب زل" ن م ین " ل

  .وتجعلھ یتفاعل وجدانیا مع القصیدة كلھا تؤثر في المتلقي" لم یتسربل"متسربال، 

دا عن  ذي عاشھ بعی الواقع ال یبدو الطباق في شعر عنترة بسیطا واضحا مرتبطا ب

ھ  ر عن تجربت ي التعبی ة ف درة الشاعر الفنی د ق التعقید والغموض والتناقض، ویؤك

ا  ا وھن ا متناغم ى القصیدة طابع الشعریة خاصة وأن التنوع في الطباق یضفي عل

  .یة عنترة الجمالیة للواقع واستیعابھ لھا فنیا وجمالیا تتجلى رؤ

  

  

  

  

  
                                                             

  .100شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة ابن شداد 1
 .الصفحة نفسھا : المصدر نفسھ 2
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  : المقابلة  -)4

ى، أي أن  ي المعن ھ ف ھ بمثل م مقابلت م "ھي إیراد الكالم ث ر، ث ین أو أكث ؤتي بمعنی ت

  .1" یؤتي بما یقابل ذلك على الترتیب

  2} من الطویل{: ومثالھا قول عنترة

ثام ألنني      - َّ َبُ           تجافیُت عن طّبع الل   أرى الُبْخُل ُیْشَتا والمكاِرم ُتْطل

ـ " البخل"فالشاعر في ھذا البیت قابل لفظة  ارم"ب ـ " یشنا"و " المك ب"ب أي " تطل

  .أنھ وضع لفظین ثم جاء بضدھما 

  3} من المتقارب{: وفي قصیدة أخرى یقول

دیق كثیر األعا -   دي أیا عبُل لوال ھواِك                   قلیَل الصَّ

ة  ل لفظ ت قاب ذا البی ي ھ اعر ف ا أن الش ظ أیض ا نلح ل"كم ـ " قلی ر"ب ة " كثی ولفظ

  " .األعادي"بـ " الصدیق"

  4} من الوافر{: وكذلك قولھ

یح بُنو زیاد  - ٍ   .إذا َجَحَد الجمیُل بُنو قَراٍد           وجاَزى بالَقب

ل لفظة " جازي"بـ " جحد"قابل لفظة  ل"كما قاب ـ " الجمی یح"ب ھ وضع  "القب أي أن

  .لفظین في الشطر األول ثم جاء بضدھا في الشطر الثاني 

  

                                                             
البالغة، البیان والمعاني والبدیع، تح أشرف محمد عبد المقصود، دار : علي حازم، مصطفى أمین 1

 .277م، ص 2002، 01العلوم، میدان األوبرا، ط
 .13شرح عنترة بن شداد، ص : شدادعنترة بن  2
 .43شرح عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 3
 .42ص : المصدر نفسھ 4
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  1} من الكامل{: وكذلك قولھ

ل بین المْعشر  -   من لم َیِعْش ُمَتعِزًزا بِسیانِھ                سیُموت َمْوت الذُّ

ل لفظة  ت قاب ذا البی ي ھ ـ " یعیش"كما نلحظ أیضا أن الشاعر ف ولفظة " یموت"ب

ر " الذل"بـ " متعززا" ة أخرى ویظھ اظ بثالث ة ألف ة ثالث وترد المقابلة أیضا بمقابل

  .2} من الكامل{: ذلك من خالل قولھ

یَض الّرشاقا  - ِ   وإني أعَشُق الَعَوالِي                   وغیري َیْعَشُق الب

ي"لفظة : من خالل ھذا البیت یتضح أن الشاعر قابل ثالثة ألفاظ بثالثة أخرى " إن

  " .الّرشاقا" بـ " العوالي"ولفظة " البیض"بـ " السمر "ولفظة  "غیري"بـ 

  : التصدیر  -5

ان اللفظین إما أن یكون أحدھما "ھو نوع من االیقاع الداخلي للقصیدة یتمثل في  -

ظ  ت، واللف ي أول عجز البی ي آخر الصدر أو ف في أو الصدر أو في حشوه، أو ف

ام وا ة أقس ك أربع ت فتل ر البی ي آخ ان أو اآلخر ف رران أو متجانس ا مك للفظان إم

تقاق أو  ا االش ذان یجمعھم ا الل انس وھم ان بالتج ان أو ملحق ان بالمتجانس ملحق

  . 3" الشبھة

  

  

                                                             
 .70ص : المصدر نفسھ 1
 .94ص : المصدر نفسھ 2
البدیع في ضوء أسالیب القرآن الكریم، طبع ونشر دار الفكر العربي، القاھرة، : عبد الفتاح التین 3

 .173م، ص 2001، )ط.د(مصر، 
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  .1} من البسیط{: ومن النماذج الشعریة التي ورد فیھا التصدیر قولھ

َئِن - ذا ما            َسوادي َفھَو لي َنَسبٌ  َیعیبوا ل ِ   الَنَسبُ  فاَتنيَیوَم النِزاِل إ

ي آخر " نسب"في ھذا البیت تصدیر في لفظة  ت وف ي صدر البی ا ف إذ جاء ذكرھ

  .العجز 

  .2} من الخفیف{: وقولھ

عادٌ  ِمنَ  َوَنصیبي - ِ   َولَِغیري الُدُنوُّ ِمنُھ َنصیبُ                الَحبیِب ب

اع " النصیب"و " نصیبي"إن الجمع بین طرفي البیت  ق إیق ى خل ل عمل عل متماث

  .ذلك ألن الشاعر قد ختم بنفس الجرس الذي بدأ بھ 

  3} من الوافر{: وقولھ أیضا

ُسودٍ  - ُسوِد َعلى أ األ ِ َحِمُل ب َدِم              َسأ ِ َخِضُب ساِعدي ب ُسودِ  َوأ   األ

كلمات من نفس اللفظة إذ ذكرھا في صدر " األسود"و " أسود"و " األسود"فلفظة 

  .نغما موسیقیا وجرسا تأنس لھ األذن لسماعھ البیت وفي آخر العجز أعطت 

  4} من الكامل{: وقولھ

ََجْبُتَھا إْن الَمنیَّة َمْنھلٌ  - ْس أنْ  ال بدَّ                 فأ ْسَقى بكأ ُ   المْنھل أ

ت " منھل، المنھل"في ھذا البیت وقع تصدیر بین لفظي  ة من البی لتوافق آخر كلم

  .آخر كلمة من صدره

                                                             
 .11شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 1
 .19ص : المصدر نفسھ 2
 .44ص : المصدر نفسھ 3
 .44شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 4
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  1} من الكامل{: وقولھ

ٌم َیْسَعْوَن تْحَت لوائِھِ  - َّ   محلم آلِ  تحَت لواءِ  والموتُ              وُمحل

ین  ت من خالل التصدیر الحاصل ب ي البی لقد استطاع الشاعر أن یجمع بین طرف

َّم" ِّم "و " ُمَحل   "ُمَحل

  2} من الكامل{: وقولھ أیضا

َِمي - َزَورِك َفاْعل ْن أ َ نِّي َعَداني أ ِ َِميَما َقْد       إ َْم َتْعل   َعلِْمُت وَبْعُض َما ل

  .عمل على خلق إیقاع متماثل " أعلمي، تعلمي"التصدیر الحاصل بین لفظي 

ى  ا یتجل یقیا داخلی ا موس ا نغم أعطى بھ ف ف ن توظی دیر أحس رة التص ف عنت وظ

  .للسامع عند قراءتھ ھذه األبیات ما یجعل المعاني أكثر وضوحا 

  :التصریع -6

ة   اھرة إیقاعی و ظ ث ھ الع بحی ین المط ر تحس ن عناص ر م و عنص وتیة، وھ ص

ھ روض بأن اء الع ھ علم د : "یعرف عر الواح ت الش ي بی طرین ف ایتي الش ق نھ تواف

زا  ائد تمی الع القص ي مط ك ف ون ذل ا یك ا م ابھة وغالب ة متش ارعین وبقافی المص

للقصیدة عن غیرھا ولیعرف منھ الشطر األول روي القصیدة وقافیتھا، والتصریع 

ت 3"لنغم یقوي ا اني من البی ، معنى ھذا أن التفعیلة األخیرة في الشطر األول والث

متماثلین، فیكاد یكون التصریع ھو القافیة الخالف بینھما طفیف وھو أن التصریع 

                                                             
 .99ص : المصدر نفسھ 1
 .126ص : المصدر نفسھ 2
 .292مدخل إلى البالغة العربیة، ص : یوسف أبو العدوس 3
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ھ  ھ، ومن أمثلت اني من ة آخر النصف الث ت، والقافی في آخر النصف األول من البی

  .1} من البسیط{: قولھ

ْفَواِھھْم َخَطُبوا لْو َكانَ  والُخْرسُ        أجفانھْم نظروا في لعمْي لو كانَ  فا - َ   في أ

ر " نظروا، خاطبوا"ورد التصریع في ھذا بین لفظتي  ي الحرف األخی لتوافقھما ف

  .وھو حرف الواو 

  2} من الرمل{: وقولھ

با - َ َغواَك الَطَمع الَیقظانِ  یا أ ً ال َینَدفِع              أ   .َسوَف َتلقى فاِرسا

ق " الطمع، یندفع"في ھذا البیت ایضا ورد تصریع بین لفظتي  ث حصل التواف حی

  .في حرف العین 

  3} من البسیط{: وقولھ أیضا

لى الَعلیاءِ  - ِ ِجدُّ إ َ ُصوى ِمَن الُرَتبِ        الَطلبِ  في َدعني أ ُُغ الغاَیَة الق بل َ   َوأ

تبْ "تصریع بین لفظتي  -   .وھو الباء لتوافق الحرف األخیر" الطلب، الرُّ

  4} من الطویل{: كذلك قولھ

  َغداَة َغَدت ِمنھا َسنیٌح َوباِرحُ        الَسواِرحُ  َطِربَت َوھاَجتَك الِظباءُ  -

  " .السواح، وبارحُ "في ھذا البیت تصریح بین لفظتي 

  

                                                             
 .12ن عنترة بن شداد، ص شرح دیوا: عنترة بن شداد 1
 .80ص : المصدر نفسھ 2
 .23ص : المصدر نفسھ 3
 .24شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 4
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  1} من الكامل{: وقولھ أیضا

ِن َشَجتكَ  - الَمناِزِل إ ِ ََعلَّ َعیَنَك َتسَتِھلُّ ُدموُعھا        ُربوُعھ قِف ب   َفل

  " .ربوعھا، دموعھا"وقع تصریح في ھذا البیت بین لفظتي 

  .2} من الوافر{: وقولھ

َكَ  - ذا َكَشَف الَزماُن ل ِ َیَك َصرُف الَدھِر باعا           القِناع إ ل ِ   َوَمدَّ إ

  " .القناعا، باعا"أما في ھذا البیت فقد وقع التصریع بین لفظتي 

ت  ھا الموسیقي جعل ة جرس ات وطبیع ام النھای ات أن إحك ذه األبی ي ھ المالحظة ف

المتلقي یصغي لھا أكثر لما تضیفھ على النفس من نشوة وراحة، وھذا ما استطاع 

  .أن یحققھ عنترة في شعره

ادر  ن مص درا م ائد إال مص ي قص اعر ف ا الش تعان بھ ي اس ون الت ذه الفن ا ھ وم

ملیة التعبیر عن التجربة الشعریة وفي تصویر النظام الموسیقى، وكلھا تسھم في ع

  .الفني المتناسق وتشكیل الصورة الجمالیة االیقائیة 

  : الموسیقى الخارجیة: ثانیا

ي  دة الت ل القاع ذي یمث م العروض وال ي عل ة للقصیدة ف یقى الخارجی ل الموس تتمث

اعر ال ا الش زم بھم ذان یلت ة الل وزن والقافی ھ ال عر بمكون ي تضبط الش ا ف ا تام تزام

د  و توحی ذي ھ ھ ال ق غرض ب لتحقی دأ التناس ا مب كل لھ ى یش یدة حت ھ للقص نظم

  .الموسیقى الشعریة 
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  : البحور واألوزان -1

اع  ي إحداث اإلیق ي تسھم ف یعد الوزن عنصرا أساسیا من العناصر الصوتیة الت

ن رشیق  د اب ا ب"الموسیقي داخل القصیدة، فھو عن ان الشعر وأوالھ ھ أعظم أرك

  .1" خصوصیة

ا قصائده، والجدول  ى تسعة أبحر نسج علیھ دیوان عل ذا ال ي ھ اقتصر الشاعر ف

  : التالي یبین ذلك

  عدد القصائد   البحور 

  42  الوافر

  33  الطویل

  29  الكامل

  13  البسیط

  05  الخفیف

  04  الرمل

  03  المتقارب

  02  الرجز 

  01  المنسرح 

أكثر الشاعر من األوزان الطویلة التي لھا عالقة جد وطیدة بالحالة النفسیة فالبحر 

ارب، المنسرح، یناسب األحداث  ل، المتق الوافر، الطویل، الكامل، الخفیف، الرم

ل  ار البحر المناسب، فمجم ي اختی ق ف التي مرت بھ لذلك نقول بأن الشاعر قد وف

                                                             
، تح محي الدین عبد المجید، 211العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ص : ابن الرشیق القیرواني 1

 .م1981، 1، ج05بیروت، ط دار الجیل
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فر فھو یعد من أھم البحور وأوفرھا على قصائد ھذا الدیوان جاءت على وزن الوا

  .اإلطالق نظرا لخفتھ وعذوبتھ 

ق  ة عم اد عمیق ة عدة وأبع و یحمل دالالت جمالی ھ الشاعر اإلیحاء فھ لقد رأى فی

الفخر  ا شتى ك ھ قیم ن خالل ھ فنستشف م عاره وآالم ھ یصب أش س الشاعر وفی نف

عریة ذات  ور الش ن البح و م النفس، وھ زاز ب ة واالعت اعد والحماس اع الص اإلیق

  :ومفتاحھ 

  بحور الشعر وافرھا جمیل           مفاعلتین مفاعلتین فعولن 

   1} من الوافر{: ومما نظم عنترة في ھذا الوزن قولھ

ُؤادي ِمن َصحا - َتي طیُب الُرقادِ           َبعِد َسكَرتِِھ ف   .َوعاَوَد ُمقل

  } من الوافر{ : ولھ أیضا

نصاٌف َوَعدلُ            الساداِت َسھلُ  یا ِابَنةَ  َعذاُبكَ  - ِ بیِك إ َ   َوجوُر أ

  : وقد نظم الشاعر كذلك بحورا شعریة أخرى منھا 

  : بحر الطویل 

ل  یقاه، وسمي بالطوی وھو أكثر أشعار العرب شیوعا لطول نفسھ وانسجام موس

ا سمي  ألنھ أتم البحور استعماال فھو بحر كیر النظم علیھ أو ألنھ أكثر حروفا، كم

  : الركوب لكثرة ما كانت تستعملھ العرب في أشعارھا، ومفتاحھ

  لن مفاعل طویل لھ دون البحور فضائل               فعولن مفاعلین فعو
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  } من الطویل{: ونذكر من ذلك قولھ

ً ال َیلیُن لِناِصِح  - ُعاتُِب َدھرا ُخفي الَجوى في الَقلِب َوالَدمُع فاِضحي        أ   َوأ

  : بحر كامل

ھ من  ا یشتمل علی ي، لم وھو من أشھر األوزان شیوعا في موسیقى الشعر العرب

بطء نتیجة لطول وحدة إیقاعیة، فلھ القدرة على استعاب تجارب متنوعة ومشاعر 

  : متعددة جعلت لھ مكانة في الشعر العربي ومفتاحھ

  كمال الجمال من البحور الكامل                متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

  } الكامل{من : مثال ذلك قولھو

َكیِك َوَبیَن ذاِت الَحرَملِ              طاَل الَثواُء َعلى ُرسوِم الَمنِزلِ  -   َبیَن الل

  : ومفتاحھ : بحر البسیط

  إن البسیط لدیھ یبسط األمل                مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 

   1} من البسیط}: وقولھ

الَقنا الُذُبلِ الَدیَن  َتقَتضي ال - ِ ِّال ب َلِ  َوال           إ ل ُ َسیاِف في الق م ِسوى األ   .ُتَحكِّ

  : بحر الخفیف 

لم یكن لوزن الخفیف شأنا یذكر في العصر الجاھلي، وسمي بذلك لتوالي األسباب 

  : الخفیفة فیھ ومفتاحھ 

  یا خفیًفا بھ حركات                   فاعالتن مستفعلن فاعالتن 
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       1} من الخفیف{: ومن نماذج ذلك قولھ 

ٌة َوُعیوبُ                الَزماِن ُذنوبُ  ِعندَ  َحَسناتي -   َوَفعالي َمَذمَّ

  : بحر الرمل

انیة  ن اإلنس وع م ھ ن ان، فی اء والنقص طراب البن ى اض ر عل ذا البح دل ھ ی

ذا  رد ھ و ی ادة وھ ف الح ن العواط ر ع الحا للتعبی ھ ص ا یجعل ال، مم واالسترس

  : مجزوءا وتاما وھو من األوزان القصیرة ومفتاحھ 

  رمل األبحر ترویھ الثقات               فاعالتن فاعالت فاعالتن 

             2}               من{: مثال ذلك قولھ

َدِع                   ترفُع العبد وللُحرِّ تَضعْ  - ِ   حادثاُت تأتي بالب

  : مفتاحھ : بحر المتقارب

  عن المتقارب قال الخلیل                  فعولن فعولن فعولن فعولن 

  3} من البحر الكامل{: ومما نظم عنترة على ھذا الوزن قولھ

َةَ َوغاَدرَن  - َة َكالُمحَتِطب           َمعَركٍ  في َنضل ِسنَّ َ   َیُجرُّ األ

  أشتھر ھذا البحر بأنھ مطیة الشعراء لسھولة النظم بھ ومفتاحھ  :بحر الرجز 

  في أبحر األرجاز بحر یسھل           مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

  

                                                             
 .19ص : المصدر نفسھ 1
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  1} من الرجز{: وقد نظم عنترة في ھذا البحر قولھ

  .كلُّ امرٍئ َیْحِمي ِحَره                 َعْنَتَرةْ  أنا الَھِجینُ   -

  مفتاحھ : سمى منسرحا ألسراحھ أي لسھولتھ : بحر المنسرح

ُْن    منسرح فیھ ُیضرب الَمَثُل                مستفعلن مفعوالت ُمستفِعل

  2} من المنسرح{: ومن أمثلة ما نظم في ھذا الوزن قولھ

  برد نسیم الحاز في السحر             إذ أتاني بریحھ العطر  -

ھ  ھ الشعریة وإبداعات ود لقدرات ا یع رة للبحور إنم ع عنت ا أن تنوی مما سبق یتبین لن

ي  ت ف ي كان اعره الت ھ ومش ن أحاسیس رت ع یتھ وعب ت شخص ث عكس ة حی الفنی

باقي البحور أغلبھا فخرا وحماسة وقد جسدھا بصورة واضحة في بحر الوافر أما 

ذا األوزان  ن ھ ال ع ھ، وفض ب وأحاسیس ذي یتناس عري ال ھا الش د أدت غرض فق

  .ساعدت على إحداث موسیقى جمیلة داخل القصیدة 

  : الزحافات والعلل -)2

ل  ر بالزحاف والعل تتعرض األوزان الشعریة للزیادة أو الحذف ویسمى ھذا التغیی

ي  زاء المی: "فھ ى أج دخل عل رات ت ن تغی ارة ع ا عب أ إلیھ عري، ویلج زان الش

دة بقواعد  ل ھي مقی ة ب ا لیست مطلق وزن ولكنھ ود ال الشعراء أحیانا تخفیفا من قی

ة ول معین رر 3" وأص ى یح اعر حت تعملھا الش ة یس ي تقنی ل ھ ات والعل ، فالزحاف

  .شعره من نمطیة ورتابة الوزن 

                                                             
 .74شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 1
 .72ص : المصدر السابق 2
العروض العربي ومحاوالت التطور والجدید فیھ، دار المعرفة الجامعیة، مصر، : سعد عیسى فوزي 3
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المثال قول ومن النماذج الشعریة التي ألحقت بتفعیالتھا زحافات وعلل على سبیل 

   1} من الوافر{: الشاعر 

  ُدُموٌع في الُخدوِد لھا َمسیُل                 وعْیٌن نوُمَھا أبًدا قلیُل 

  :الكتابة العروضیة لبیت 

ُْو   ْ أبَدْن َقلِیل ُْو             َوَعْیُنْن َنْوُمَھا ْ َمِسیل َھا َ ُخُدْوِد ل   ُدُمْوُعْن فِلْ

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

َْعْل                     ُتْن ُمَفا َ ْ ِعلُتْن ُمَفاَعل َْعْل              ُمَفا ُتْن ُمَفا َ ْن ُمَفاَعل ْ ِعلتُ   ُمَفا

ي  د وھ ر واح وافر تغی یالت ال ى تفع ع عل ف"وق ة القط بب " عل ذف الس ث ح حی

رك فت امس المتح كین الخ ع تس ة م ر التفعیل ن آخ ف م ولن الخفی ة فع ت افعیل حول

  ) .0/0(//إلى مفاعل ) 0/0(//

ا  ي لحقھ ات الت ن خالل األبی اع السریع م مار"ویمكن رصد اإلیق " زحاف االض

  : ویظھر ذلك من خالل قولھ 

  ھل غادر الّشعراء من مترّدم               أْم َھْل عرفت الدار بعد توّھم

    2} من البحر الكامل{: الكتابة العروضیة للبیت 

ْم َھْل َعَرْفَت ْدَدار َبْعَد َتَوْھُھِمْي  َ َْدَر ْشُشَعَراُء ِمْن ُمترْدِدِمْي          أ   َھْل َغا

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

ُنْ  ُْن  ُمَتَفا ِعل ُْن              ُمَتَفا ِعل ُْن  ُمَتَفاِعل ُْن  ُمَتَفا ِعل ُْن    ُمَتَفا ِعل   ُمَتَفاِعل
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 .112سرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 2



  الفصل الثاني                                                       التشكیل الموسیقي 
 

 

75 

ُْن  ) 0//0(///وما نلحظھ في ھذا البیت الموزون وفق بحر الكامل أن تفعیلة  ُمَتَفاِعل

ا  ق بھ مار"لح اف اإلض ُْن " زح ْتَفِعل بحت ُم اني ) 0//0/0(/فأص كین الث أي تس

  .المتحرك 

       1} من البسیط{: وكذلك قولھ 

  من العداو وإن خّوفت ال تخفي      یا عبل قّري بولدي الّرمل آِمَنًة             

  : الكتابة العروضیة لبیت

ِْن ُخْوِوْفِت َالْ َتِخفِْي  ُعَدْاِة َوإ َوْاِدي ْرَرمل آِمَنَتْن             ِمَن لْ ِ ْبَل قْرِرْي ب َ ْ ع   َیا

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

  فعلن فعلن                متفعلن فعلن مستفعلن  فاعل مستفعلن  فاعلن مست

ر وعو  یط تغی یالت البس ى تفع اكن " زحاف الجبن"طرأ عل اني الس أي حذف الث

تفعلن  ة مس تفعلن ) 0//0/0(/فتفعیل ى ُم ت إل ُْن ) 0//0(//انحرف ِْعل ا ) 0//0(/وَف

ْن  ُ ى َفِعل ت إل ة ف)0(///انزاح ى تفعیل رأ عل اني فط ر الث ا التغیی ) 0//0(/اعلن ، أم

ا ) 0/0(/فصارت فاعلن  ة وتسكین م أي حذفت ساكن الوتد المجموع آخر التفعیل

  " علة القطع"قبلھ وھي 

  2} من البحر الخفي{: وكذلك قول 

َیالي نائِباتِ  حاِربیني یا   َعن َیمیني َوتاَرًة َعن ِشمالي               الل

  : كتابة العروضیة للبیت ال

                                                             
 .112شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد  1
 .112ص : نفسھالمصدر  2



  الفصل الثاني                                                       التشكیل الموسیقي 
 

 

76 

ْ حَ  ِ ِر ا ِ نَ  ایَ  يْ نِ یْ ب یَ لْ  اتِ ائِب َ ْ ل ْ َوتَ  يْ نِ یْ َیمِ  َعنْ                يْ لِ ا ْ ِشمَ  َعنْ  َتنْ رَ ا   يْ لِ ا

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

  فاعالتن مستفعلن فاعالتن              فاعالتن متفعلن    فاعالتن 

ُْن ھنا وقع في تفعیلة " زحاف الخبن"فنجد أن  ُْن ) 0//0/0(/ُمْسَتْفِعل َتَفِعل فأصبحت ُم

  .أي حذف الثاني الساكن  ) 0//0(//

  1} من الرمل{: وقولھ أیضا 

با الَیقظانِ  َ َغواكَ  یا أ ً ال َیـنَدفِع              الَطَمع أ   َسـوَف َتـلقـى فـاِرسـا

  : الكتابة العروضیة للبیت 

ْ یَ  بَ  ا َ ْ ظَ َیقْ لْ أ َغْ  نِ ا ْ فَ  ـىْ قَ َف َتـلْ َسـوْ               َمعُ طَ ْط  كَ اْ وَ أ َ ـا   َیـنَدفِعْ  َالْ  نْ ِرسـ

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

  فاعالتن فاعالتن فاعلن                 فاعالتن    فاعالتن    فاعلن 

اعالتن  ة ف د تفعیل ا نج ا ھن ا ) 0/0//0(/أم ع علیھ بض"وق اف الق بحت " زح فأص

  .أي حذف الخامس الساكن ) 0//0(/فاعل 

  2} من المتقارب{: ونجد كذلك قولھ

َرِض الَشَربَّھ ِم الِمسُك َھبَّ             ُترى َھِذِه ریُح أ َ   الریِح َھبَّھ َمعَ  أ

  : الكتبة العروضیة لبیت 

                                                             
 .08شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد  1
 .09ص : المصدر نفسھ  2
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رْ یْ ِر  يْ َھِذھِ  ىْ ُترَ  َ ِم             بَّھبْ رَ شَ شْ ِض ُح أ َ   بَّھبْ ِح ھَ یْ ِر رْ  َمعَ  بَّ بْ ُك ھَ ِمسْ لْ أ

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

  فعول فعولن   فعولن     فعولن             فعولن   فعول    فعول تفعولن  

ود  ظ وج بض"نلح اف الق ُن " زح ول ة َفُع ى التفعیل ول ) 0/0(//عل ى فع ث إل حی

//)0.(/  

  1} من الرجز{: ومن قولھ أیضا

َيَّ الحاِدثاُت باَعھ ل ِ ت إ َت ما راَعھا             َمدَّ   َوحاَرَبتني َفَرأ

  : الكتابة العروضیة للبیت 

تْ دْ مَ  لَ  دَّ ِ ْ حَ لْ يَّ یْ إ ْ ِدثَ ا ْ ُت بَ ا ْ َوحَ ْا            َعھَ ا َتْ  يْ نِ َرَبتْ ا ْ مَ  َفَرأ ْ َعھَ اْ رَ  ا   ا

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

  مستفعلن مستفعلن متفعلن            مستفعلن مستفعلن متسفعلن 

ل  بن"دخ اف الخ تفعلن " زح ة مس ى تفعیل تفعلن ) 0//0/0(/عل بحت م فأص

ُنْ " زحاف الطي"، أما التغییر الثاني فھو )0//0(// َتْفِعل ة ُمْس ى تفعیل  الذي دخل عل

ُْن " زحاف الطي"، أما التغییر الثاني فھو )0//0/0(/ الذي دخل على تفعیلة ُمْسَتْفِعل

  .وھي حذف الرابع الساكن ) 0///0(/فتحولت إلى مستعلن ) 0//0/0(/

  2} من البسیط{: كذلك قولھ

َة َدمُع الَعیِن َتذریفُ  ِمن ُسَھیَّ َ َنَّ          أ َو أ   َمعروفُ  الَیوِم  َقبلَ  ذا ِمنكِ  ل
                                                             

 .81شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد  1
 .88ص : المصدر نفسھ  2
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  : لكتابة العروضیة للبیت ا

ِمنْ  َ َة َدمْ یْ ُسھَ  أ َوْ          وْ فُ یْ ِر ِن َتْذ َعیْ لْ ُع یَّ َ  ل   وْ وفُ رُ َمعْ  ِم َیوْ لْ  لَ َقبْ  كِ ِمنْ  اْ ذَ  نَّ نْ أ

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

ُْن َفاِعْل          ُْن ُمْسَتْفِعل ُْن َفِعل ُْن َفاِعلْ ُمَتْفِعل ُْن ُمْسَتْفِعل ُْن َفاِعل   ُمْسَتْفِعل

وقع على فاعلن " زحاف الخبن"وما نلحظھ على ھذا التقطیع وفق بحر البسیط أن 

فأصبحت ) 0//0/0(/، وكذلك في تفعیلة مستفعلن )0(///فأصبحت فعلن ) 0//0(/

  ) .0//0(//بالجبن متفعلن 

رات ا ذه التغیی د أن ھ اذج نج ذه النم الل ھ ن خ یدة فم یالت القص ى تفع ة عل لطارئ

ر  ي األخی ا ینبغي أن نشیر ف أكسبتھا تنوعا إیقاعیا جعلھا ال تسأم رغم طولھا، كم

ا  ى وتوضیحھ، كم أن ھذه التغییرات أعطت قیمة فنیة جمالیة في تبلیغ وبناء المعن

  .تدل على أن الشاعر وفر أكبر قدر ممكن من التنوع الموسیقي 

  : القافیة  -)3

رز تعد القا ا من أب ا أنھ اع الشعري، كم ة اإلیق ي بنی فیة بمثابة الركیزة األساسیة ف

ھ  ابھا وكأن ا متش در نغم ي تص رة، فھ یقیة كبی ة موس ن قیم ة م واھر التكراری الظ

ة  ع حرك دي م د الفراھی ل أحم مقطوعة موسیقیة واحدة متكررة حیث یعرفھا الخلی

  .1الحرف الذي قبل الساكن 

  

  

                                                             
العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، تح محي الدین عبد المجید، دار الجبل بیروت، : ابن الرشیق القیرواني 1
 .151م، ص 1981، 1، ج5ط
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  .خالل دراستنا لدیوان عنترة یتبین لنا أن للقافیة أنواع من  :أنواع القافیة  -أ

  .تنقسم إلى مطلقة أو مقیدة : من حیث حركة الروي * 

رة  :قافیة مقیدة - وان عنت ي دی ان استعمالھا ف ث ك وھي ما كان رویھا ساكنا، حی

  1} من المتقارب{: قلیل وھي أربعة قصائد ومن أمثلة ذلك قولھ

َرِض  ِم الِمسُك َھبَّ             الَشَربَّھ ُترى َھِذِه ریُح أ َ   الریِح َھبَّھ َمعَ  أ

  2} من الرمل{: وكذلك قولھ 

َدْع              َتْرَفُع العْبَد وللُحرِّ َتَضعْ  ِ   حادثاُت الدھر تأتي بالب

  3} من الرمل{: وفي قصیدة أخرى نجد قولھ 

َغواَك الَطَمع با الَیقظاِن أ َ ً ال َینَدفِعَسوَف َتلقى          یا أ   فاِرسا

  

  4} من الوافر{: وقولھ أیضا

قینا َیومَ  َ َُھم             َسِریَّھ َصھباءٍ  ل ًَة ل   الَحرِب نِیَّھ في َحناِظل

  : لقافیة على وزن المتقارب ومطلعھاولعنترة كذلك قطعة واحدة مقیدة ا

  

  

                                                             
 .09سرح دیوان عنترة بن شداد،ص : عنترة بن شداد 1
 . 80ص : المصدر نفسھ  2
 . 80سرح دیوان عنترة بن شداد،ص : عنترة بن شداد 3
 .156ص : المصدر نفسھ 4
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  1} من الوافر{

َةَ  َة َكالُمحَتِطبَیُجرُّ           َمعَركٍ  في َوغاَدرَن َنضل ِسنَّ َ   األ

ة*  ة مطلق ي  :قافی ر ف یب كبی تعمالھا نص ان الس ا، وك ا متحرك ان رویھ ي ك وھ

  .دیوان عنترة بن شداد

  : من حیث الحركات التي بین ساكنیھا وھي * 

ي  2" وھي التي یتصل ساكنیھا متحرك واحد" :المتوافر - ا ف ة ورودھ ومن أمثل

  3} من الكامل{: شعر عنترة بن شداد قولھ

 َ تني عاِریا َ ذ َرأ ِ َُة إ ََق الَقمیِص َوساِعدي َمخدوشُ          َضِحَكت ُعَبیل   َخل

  : الكتابة العروضیة للبیت 

ْذ ُعَبیْ  َضِحَكتْ  ِ َُة إ تْ  ل َ ْ عَ  يْ نِ َرأ ََق          نْ ِریَ ا ْ َقمیِص َوسَ لْ َخل   وْ شُ وْ دُ َمخْ  يْ ِعدِ ا

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

رك  ود متح ك لوج واترة وذل اءت مت ھ ج ة فی ت أن القافی ذا البی ى ھ ھ عل ا نلحظ م

  ).0/0" (/دوشو"فاصل بین الساكنین األول و األخیرة فالقافیة فیھ تتمثل في 

  

  

                                                             
 .16ص : المصدر نفسھ  1
منشورت جامعة في العروض والقافیة، دراسة الشعر العمود وشعر التفعیلة، : عمر خلیفة إدریس 2

 .216م، ص 2003، 1یونس، لیبیا، ط
 .77شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 3
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رة  1" انالتي یفصل بین ساكنیھا متحرك"وھي : المتدارك - ول عنت ك ق ال ذل : وم

  2} من الطویل {

َن ُیشَترى ِمن الَقنا َشَریتُ  ِِس  ِمن َونِلُت الُمنى        الَقن َقبِل أ َشَوَس عاب   .ُكلِّ أ

  : الكتابة العروضیة للبیت 

ْ َقنَ لْ  تُ بْ َشرَ  َنْ َقبْ  ِمنْ  ا َشَوَس لْ كُ  ِمنْ  ىْ ُمنَ لْ ُت َونِلْ         اَقنلْ  َترَ ُیشْ  ِل أ ِسِ عَ لِّ أ   .يْ اب

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

ك  ة وذل ھ جاءت متدارك ة فی ونلحظ من خالل ھذا البیت من بحر الطویل أن القافی

ِسيْ "لوجود متحركین بین الساكن األول واألخیر، والمتمثلة في  ِ ْب   )0//0" (/َعا

  .3" التي یفصل بین ساكنیھا ثالث حركات متحركات"وھي : المتراكب 

  4} من البسیط{ومن أمثلة ھذا النوع نذكر قول عنترة 

َرةٍ  ِ ً َغیَر صاب َقد َوَجدنا َزبیدا َ ِقُ             ل   َیوَم ِالَتَقینا َوَخیُل الَموِت َتسَتب

  : الكتابة العروضیة لھذا البیت 

َقدْ  َ ْ نَ َوَجدْ  ل ِ  ا ْ َر صَ َغیْ  نْ دَ یْ َزب رَ ا ِ ْ نَ َتَقیْ لْ َم َیوْ             تِنْ ب قُ ِت َتسْ َموْ لْ ُل َوَخیْ  ا ِ   وْ َتب

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

                                                             
في العروض والقافیة، دراسة الشعر العمود وشعر التفعیلة، منشورت جامعة : عمر خلیفة إدریس 1

 . 217م، ص 2003، 1یونس، لیبیا، ط
 .75شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 2
في العروض والقافیة، دراسة الشعر العمود وشعر التفعیلة، منشورت جامعة : عمر خلیفة إدریس 3

 .217م، ص 2003، 1یونس، لیبیا، ط
 .91شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 4
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ا  ك ألنھ ة وذل ة وردت متراكب ت من بحر البسیط أن القافی ذا البی ا من ھ یتضح لن

ي تفصل بین الساكنین األول واألخیر  ُوْ "ثالث حركات ھذه القافیة متمثلة ف ق ِ َتب " َتْس

/)0///0. (  

  1" وھي التي یتصل بین ساكنیھا بال فاصل بینھما " :المترادف  -

  2} من الطویل{: ومن أمثلتھ قول الشاعر 

َوال ِسناني َوالُحساُم َوِھمَّتي َھا َفخرُ            َول َما ُذِكَرت َعبٌس َوال نال   ل

  : الكتابة العروضیة للبیت 

َوْ  ْ  ِسنَ َال َول تِ مْ اُم َوھِ ُحسَ لْ وَ  يْ نِ ا َمَ            يْ مَّ ْ ل ْ  نَ َوَال  نْ سُ َعبْ  ُذِكَرتْ  ا َھَ ا ْ ل   رْ َفخْ  ا

//0// /0/0  /0//   ///0//0           //0 ///0   /0/0  /  //0//0/00   

ك  ة، وذل ت مترادف ة أت ح أن القافی ع یتض ذا التقطی الل ھ ن خ اكنین م اوز س لتج

  .ولقد كان استعمالھا في دیوان عنترة بن شداد قلیل ) 00(فالقافیة فیھ تكمن 

  .نجد أن عنترة استطاع أن یختار من القوافي ما یناسب الحالة النفسیة التي یعیشھا

  

  

  

  

                                                             
في العروض والقافیة، دراسة الشعر العمود وشعر التفعیلة، منشورت جامعة : عمر خلیفة إدریس 1
 216م، ص 2003، 1ونس، لیبیا، طی
 .71شرح دیوان عنترة بن شداد، ص : عنترة بن شداد 2
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  : حروف القافیة  -ب

ھو حركة المد الناتجة عن اشباع حركة حرف الروي ألف والواو والیاء : الوصل 

  1} من الوافر{: كقولھ 

َكَ  ذا َكَشَف الَزماُن ل ِ َیَك َصرُف الَدھِر باعا               القِناع إ ل ِ   َوَمدَّ إ

ة  ي كلم ف تسمى " باعا"إن حركة العین المفتوحة ف ذه األل ا وھ د ألف " وصال"تول

  .وصل الزما في جمیع األبیات ویجب أن یكون ال

اء الوصل  :الخروج - ة ھ اء(وھو الساكن الناشئ عن إشباع حرك ف، واو، ی ) أل

  .2} من الوافر{: ومن أمثلتھ قولھ

ِن َشَجتكَ  الَمناِزِل إ ِ ََعلَّ             ُربوُعھ قِف ب   َتسَتِھلُّ ُدموُعھا َعیَنكَ  َفل

  .یسمى الخروج " دموعھا"فحرف األلف في كلمة 

  : وھو حرف المد الذي قبل الروي، ومن أمثلتھ قولھ :الردف -

  .3} من الكامل{: وھو یصف دیار أھلھ ویتشوقون إلیھم ومن أمثلتھ قولھ

ینَ  یا دارُ  َ َل الُسّكانُ  أ ِھم              َتَرحَّ ِ َظعانُ  ِمن َوَغَدت ب   َبعِدنا األ

  .فالنون حرف روي، أما األلف ھو الردف 

  

  

  
                                                             

 .83ص : المصدر نفسھ 1
 .82ص : شرح دیوان عنترة بن شداد: عنترة بن شداد 2
 .114ص : المصدر نفسھ 3
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  .وھو حرف المد الذي یفصل بینھ وبین الروي حرف المتحرك :التأسیس

  .1} من الطویل{: مثال قول الشاعر 

ِحاِر الَزواِخِر           كاَن فینا ِكفاَیةً  َقوٍم  َعلى َحربِ  ُھم ِمثُل الب نَّ َ َو أ   .َول

  .ھي التأسیس " الزواخر" "في كلمة" األلف"فحرف المد فالنو

ول  :الدخیل - روي كق وھو الحرف المتحرك الواقع بین حرف التأسیس وحرف ال

  2} من الطویل{: الشاعر

لَموُت َخیٌر لِلَفتى َ َم            َحیاتِھِ  ِمن َول ذا ل ِ قائِدِ  َیثِب إ ِ ِّال ب مِر إ َ   لِأل

  " .تأسیس"واأللف " روي"، والعین "الدخیل"فحرف الھمزة ھو 

روي  روف  :ال م ح و أھ ات القصیدة وھ ر أبی ي أواخ رر ف ذي یتك و الصوت ال ھ

ة ة، المی ة، میمی ال قصیدة نونی ھ تنسب فیق خ، ...القافیة وعلیھ تبنى القصیدة وإلی ال

رة  عر عنت ي ش روي ف وع ال د تن یدة وق ات القص ي أبی ا ف اعر تكرارھ زم الش ویلت

  : والجدول اآلتي یبین نوعھ وعدد قصائده وعدد تواتره 

  عدد األبیات   عدد القصائد   ي الرو

  272  19  الدال 

  292  18  الالم 

  183  16  الراء

  284  14  المیم

  148  14  الباء

                                                             
 .68ص : المصدر نفسھ 1
 .41ص : المصدر نفسھ 2
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  165  13  النون

  105  09  العین

  59  06  القاف

  69  04  التاء

  52  04  الھاء

  41  04  الیاء

  32  03  الحاء

  22  03  الكاف

  20  03  الھمزة 

  47  02  الجیم

  26  02  الفاء

  16  02  السین

  06  01  الغین 

ت  دیوان أن األحرف المجھورة كان ذا ال ي ھ روي ف لقد تبین لنا بعد عد حروف ال

د  ى أن الشاعر یری ل عل ا ھو إال دلی وق م أكثر ترددا من المھموسة، وأن ھذا التف

ذي  اإلجھار عن آھاتھ وآالمھ الشدیدة وھذا یعود إلى طبیعة الموضوع وغرضھ ال

ي و ة ف ھ العظیم ة وقدرت ر والحماس ي الفخ ل ف زم تمث د الت رب، وق و الح ف ج ص

ث  الم حی عنترة بحرف الروي في معظم قصائده فھیمن على ھذا الدیوان حرف ال

استعمل الشاعر ھذا الصوت نظرا لقیمتھ الجمالیة والنفسیة إذا استطاع أن یضفي 

حیویة على الموسیقى الخارجیة فیبدو أن تعمد في ذلك إلثبات شجاعتھ وحماستھ، 

فأكثر ) العین  -الباء  -النون  -المیم  -الدال  -الالم (ھي  والحروف األكثر شیوعا

وات  ذه األص ي بھ دیوان غن داني فال ف الوج د الموق ا لتأكی ن توظیفھ اعر م الش
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ي  اعر فھ ة الش ة بذاتی ا عالق فة لھ ذه الص لوبي وھ اء األس الي والبن كیل الجم للتش

ى تحمل معاني القوة، الثبات، المشقة، الفخر وعزة النفس، ولم یق تصر الشاعر عل

ة المخرج  اك حروف روي عمیق ل ھن زة (ھذه الحروف فحسب، ب اء  -الھم  -الت

اء  -الحاء  -الباء  -الجیم  -الھاء  اف  -الف ل شیوعا ) الشین -السین  -الك وھي أق

  .حیث یجد الشاعر صعوبة وثقال في مخرجھا حیث یتطلب جھدا 

ي انتقاء القافیة والروي المالئمین للمضمون والشك ا یسھم إسھاما واضحا ف ل مع

ي تماسك  خلق حركة فنیة تجعل نھایة األبیات تتشكل في سیاق منتظم من جھة وف

  .الوحدة الصوتیة من جھة أخرى 
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ل  - ھ فلك ى إتمام ا عل ذي وفقن د هللا ال ذا البحث، نحم اآلن وقد وصلنا إلى خاتمة ھ

  : بدایة نھایة ولكل نھایة نتیجة ونتائج ھذا البحث نذكرھا في النقاط اآلتیة 

  .ظاھرة بارزة في دیوان عنترة وھو نوع من االنزیاح التقدیم والتأخیر  -

  .تجنب الشاعر اإلفصاح كان أبلغ وأزید في الداللة  -

ت  - ي عكس ة الت ور البیانی الل الص ن خ ة م ة فنی م لوح اعر أن یرس تطاع الش اس

ة  ھ بلغ ي عكست انفعاالت ة الت الشاعر أن یرسم لوحة فنیة من خالل الصور البیانی

  .ن الصور الحسیة التي تقرب المعنى للمتلقي موحیة، فھو قریب م

  .األوزان الطویلة صورة لنفسیة الشاعر  -

در ممكن من  - ر ق رت أكب الزحافات والعلل ظاھرة موسیقیة أحطت قیمة فنیة وف

  .التنوع الموسیقي 

د  - ورة لتأكی رف المجھ ي الح دیوان ھ ذا ال ي ھ یوعا ف ر ش روي األكث روف ال ح

  .الموقف الوجداني 

  .قافیة مطلقة في أغلب القصائد ال -

ان الحب  - ا فك افح من أجلھ ي ك لم یكن نسب عنترة عائقا في تحقیق األھداف الت

  .عنده ھو النور الذي أضاء ظلمة حیاتھ 

  .مثل صوت الشاعر صرخة دعا من خاللھ إلى الحریة، العدالة، المساواة  -

ى شخصیة عنترة في حد ذاتھا ثنائیة جمعت بین الحب والح - ا أضفت عل رب مم

عره  ال ش ي جم ذا ھو السر ف ا ھ ة وربم ة رائع بتھ صورة فنی اال وأكس الشعر جم

ذكریات ذكرى الحب والحرب  یج نفسھ وتحتاجھ ال المطبوع بالطابع النفسي فتتھ

  .وتفیض مشاعره بالسیوف في ساحة الحرب وآیات العشق 
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ي الموضوع وأخیرا نرجو أن تكون محاولتنا ھذه حافزا لدراسات أخرى تبح ث ف

ة  ذه المحاول ا ھ ا حاولن بنا أنن ة، وحس ري مھم نفسھ أو ما فاتھ من جوانب تبدو لغی

  .بصدق وإخالص، ومن هللا التوفیق، والحد  
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  العربیة : أوال

د : ابن الرشیق القیرواني -1 دین عب ح محي ال ھ، ت العمدة في محاسن الشعر وآداب

  .م 1981، 1، ج05المجید، دار الجبل بیروت، ط

  .1988، 3الشعر والشعراء، تح محمد شاكر، دار الفكر العربي، ط: قتیبةابن  -2

ان، ط: لسان العرب: ابن منظور -3 روت، لبن ، 1دار صادر للطباعة والنشر، بی

  .م 2004، 02ج/07ج

، 1األسلوب دراسة بالغیة تحلیلیة، مكتبة النھضة المصریة، ط: أحمد الشایب -4

  .م 1999

ات،  -5 ن الزی د حس رونأحم طفى وآخ راھیم مص ة : إب یط، المكتب م الوس معج

  ) .دت(، )دط(اإلسالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، إسطنبول، تركیا، 

ران -6 داوي زھ وي الحدیث، دار : الب درس اللغ ي ضوء ال ین ف لوب طھ حس أس

  .م  1982المعارف، القاھرة، 

ان وا: السید أحمد الھاشمي -7 اني والبی ي المع ح یوسف جواھر البالغة ف دیع، ت لب

  .م 2003، )دط(الضمیلي شركة أبناء الشریف، صیدا، بیروت، 

لوم -8 امر س ر : ت وار للنش ي، دار الح د العرب ي النق ال ف ة والجم ة اللغ نظری

  .م1943، 1والتوزیع، سوریا، ط

امن : جودت فخر الدین -9 رن الث ى الق ي حت د العرب ي النق شكل القصیدة العربیة ف

  .م  1983، 01نشر والتوزیع، طھجري، دار الجواد لل
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اجني -10 ازم القرط ن : ح ب ب د الحبی ح محم اء، ت راج األدب اء وس اج البلغ منھ

  .م 1966، 01الخوجة، دار الكتب المشرقیة، تونس، ط

افي : حسن ناظم -11 البنى األسلوبیة دراسة في أنشودة المطر للسیاب المركز الثق

  .م  2002، 01العربي، دار البیضاء المغرب، ط

ة : زكیة خلیفة مسعود -12 الصورة الفنیة في الشعر ابن المعتز، منشورات جامع

  .م  1999، 01بنغازي، ط

ى -13 لیمان عیس حر س ة، دار : س ة العربی لوبیة والبالغ م األس ى عل دخل إل الم

  .م 2011، )دط(البدایة للنشر والتوزیع، عمان، 

  ) .دت(، )دط(في النقد األدبي، دار المعارف، مصر، : شوقي ضیف -14

بور -15 د الص الح عب روت، ط: ص ودة، بی عر، دار الع ي الش اتي ف ، 02حی

  .م1977

ل -16 الح فض روق، ط: ص ھ، دار الش ھ وإجراءات لوب مبادئ م األس ، 01عل

  .م1988

ان، : عبد العزیز عتیق -17 ، )دط(علم المعاني، دار النھضة العربیة، بیروت، لبن

  ).دت(

ع ونشر دار : عبد الفتاح الشین -18 ریم، طب رآن الك الیب الق ي ضوء أس دیع ف الب

  .م  2001، )دط(الفكر العربي القاھرة، مصر، 

دالئل اإلعجاز في علم المعاني، تح السید محمد رشید : عبد القادر الجرجاني -19

  .م 1988، 01رضا، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط
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  : عبد القادر عبد الجلیل -20

ان، األردن، األسلوبیة و*  ثالثة الدوائر البالغیة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عم

  .م  2002، 01ط

  .م  2002، 01علم الصرف الصوتي، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط*

ل -21 ان، : عدنان بن ذری ع، عم ة واألسلوب، دار مجد الوي للنشر والتوزی اللغ

  .م2006، 02األردن، ط

اد ال: عدنان بن ذریل -22 ق، منشورات اتح ة والتطبی ین النظری نص واألسلوبیة ب

  .م  2002، )دط(كتاب العرب، 

د -23 و زی راھیم أب ي إب امعي : عل اب الج ا، دار الكت ة وتطبیقاتھ وص األدبی النص

  .م2002، 1العین، اإلمارات، ط

ین -24 دیع، : علي الجارم ومصطفى أم اني، والب ان والمع البالغة الواضحة، البی

رف م ح أش را، طت دان األوب وم، می اء دار العل ن أبن ود م د المقص د عب ، 01حم

  .م2002

  .م  2000، )دط(في األسلوب األدبي، دار مكتبة الھالل، : علي بومجلم  -25

ة، دراسة الشعر العمود وشعر : عمر خلیفة بن إدریس -26 في العروض والقافی

  .م 2003، 1التفعیلة، منشورات جامعة یونس، لیبیا، ط

  .شرح دیوان عنترة بن شداد: ترة بن شدادعن -27

ھ، دار : فوزي سعد عیسى -28 د فی ي ومحاوالت التطور والجدی العروض العرب

  .م 1998، )دط(المعرفة الجامعیة، مصر 
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ر -29 ن الجعف ة ب ب : قدام اجي، دار الكت نعم خف د الم د عب ح محم عر، ت د الش نق

  ).دت(، )دط(العلمیة، بیروت، لبنان، 

دونمحمد بن خ -30 ان، : ل روت، لبن ة العصریة، صیدا، بی ة المكتب ، )دط(المقدم

  .م  2002

واز -31 ریم الك د ك ابع : محم ورات الس ات، منش اھیم وتطبیق لوب مف م األس عل

  .م  2005، 01أبریل، لیبیا، ط

د شكر قاسم -32 ان، دار : مقداد محم ي الشعر الجواھري، عم ة ف ة اإلیقاعی البنی

  .م  2008، 01دجلة، ط

ر، : ور الدین السدن -33 األسلوبیة وتحلیل الخطاب الشعري، دار موصة، الجزائ

  .م  2010، )دط(

  :یوسف أبو العدوس -34

ع *  ر والتوزی یرة للنش ق، دار المس ة والتطبی ین الرؤی لوبیة ب لوب واألس األس

  .م  2010، 02والطباعة، ط

د*  م الب ان، عل یع، دار المسیرة، مدخل إلى البالغة العربیة، علم المعاني، علم البی

  .م  2007، 01عمان، األردن، ط

  المترجمة : ثانیا 

ان، : بیارجیرو -1 روت، لبن ومي، بی اء الق األسلوبیة، تر منذر عیاش، مركز اإلنم

  .م  1990، )دط(
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روت، ط: فیشر أرست  -2 ، 01ضرورة الفن، تر میشال سلیمان، دار الحقیقة، بی

  ) .دت(

وغرادوف -3 مون: فین كالت المض ام  مش ر ھش ي، ت ل األدب ي العم كل ف والش

  ) .دت(، )دط(الدجاني، 

ة : لوكاتش -4 ة العام انم، مطابع الھیئ علم الجمال، تر رمضان بسطاوي محمد غ

  . م 1991، )دط(للكتاب، مصر، 

البعد الجمال نحو نقد النظریة الجمالیة الماركسیة، تر جورج : ماركوز ھربت -5

  .م  1979، 01بیروت، ططرابیشي، دار الطلیعة للطباعة، 
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 ملخص :
نستخلص في األخير أن التشكيل األسلوبي في شعر عنترة رسم لوحة فنية من خالل الصور 
البيانية التي عكست انفعاالته لغة موحية، فهو قريب من الصور الحسية التي تقرب المعنى 
للمتلقي، وكانت شخصية عنترة بن شداد في حد ذاتها ثنائية جمعت بين الحب و الحرب مما 

 جماال و أكسيته صورة فنية رائعة و أعطته جمال في شعره . أضيفت على الشعر 
 الكلمات المفتاحية : 

 الصورة الشعرية  -الموسيقى الشعرية -البنية -الروي-األسلوب -التشكيل -البحور الشعرية


