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 ــداءإهــــــ

 والمثابرة الطموح نفسي في زرع الذي العطاء ينبوع إلى

 العزيز والدي

 ...ينبض إال بالحب ال الذي الحنان نبع إلى

 الغالية أمي

 ........وشبابي طفولتي ذكريات عيونهم في يحملون من إلى

  وأخواتي أخوتي

 .......قلبي فوسعهم ذكرهم من السطور ضاقت من إلى

 صديقاتي

 في ومساعدي العقول منير هلل الحمد أقول أن إال يسعني ال األخير وفي

 .للوصول الجهد هدا

ليه أ نيب   ((   ))وما توفيقي إ ال ابهلل عليه تولكت وإ 

 

 

 بكيري صفية 



 عرفان شكر و كلمة 
 بسم اهلل الرحمان الرحيم 

أمحد اهلل تعاىل الذي وفقين إلكمال هذا العمل ،مث أشكر كل من أعانين بكلمة أو نصيحة 

 .مرجعأو  مبصدرأو تشجيع أو 

الشكر و العرفان ألستاذي املشرف "زاوي حممد" احملرتم الذي منحين من علمه و كرمه و 

 البحث .الكثري هلذا  ءفضله الشي

كما أشكر القائمني على مكتبة قسم اللغة واألدب العريب جبامعة  غرداية على مساعدهتم 

 لنا طيلة هذا املشوار.

و أشكر األستاذ لعمش أمحد الذي ساندين يف هذا العمل وال أنسى بالذكر ابراهيم مورد 

 مدير إبتدائية األمري عبد القادر.

العرفان إىل األساتذة الكرام و إىل األولياء  كما ال أنسى أن أتقدم جبزيل الشكر و

ملساعدهتم يل معنويا وماديا، و إىل كل من وقف إىل جانيب و ساندين من قريب أو بعيد 

  إلمتام هذا البحث الذي بفضلهم وجد سبيله إىل النور.





 
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 َوَل  َربَّنَا أَْخطَأْنَا أَوْ  نَِّسينَا إِن تَُؤاِخْذنَا َل  َربَّنَا "

  قَْبلِنَا ِمن الَِّذينَ  َعلَى َحَمْلتَهُ  َكَما إِْصًرا َعلَْينَا تَْحِملْ 

ْلنَا َوَل  َربَّنَا  َعنَّا َواْعفُ   بِهِ  لَنَا طَاقَةَ  َل  َما تَُحمِّ

 َعلَى فَانُصْرنَا َمْوَلنَا أَنتَ  َواْرَحْمنَا لَنَا َواْغفِرْ 

 "اْلَكافِِرينَ  اْلقَْومِ 
 (682سورة البقرة اآلية )
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 الملخص :

املوسومة بـــ " الوحوش و البادية يف المية العرب للشنفرى األزدي تسعى هذه الدراسة     
دراسة أسلوبية "إىل الكشف عن الشروح و املفاهيم اليت هتدف إىل معاين الوحوش اليت كانت 

ة املوجودة يف الصديق بالنسبة للشاعر و عن أهم السمات و اخلصائص  األسلوبياألهل و 
 الالمية .

فالالمية هي تصوير للبيئة العربية الصحراوية القاحلة كوهنا جاهلية العواطف و القالب فهي      
تصلح أن تكون من مفاخر األدب العريب كله ،ورمبا أطلق عليها ها االسم ألهنا عربت أشد 

 بري عن حياة العرب اجلاهلية مبا فيها من ظروف و أخالق وطباع.التع

فقد عين هبذه الالمية شرحا عدد من العلماء العرب و املسلمني فشرحها حنو أربعني عاملا     
م (، العبكري عبداهلل بن احلسني ) 949ه/ 192من بينهم : املرب د حممد بن يزيد ) ت 

626 

 مية الشنفرى .م( الذي قام بإعراب ال 2129ه /

منهج هذا البحث هو " املنهج األسلويب الوصفي " وقد مت تطبيقه يف دراسة السمات        
األسلوبية يف المية العرب ،ويقدم البحث إجيازا عن المية العرب و شاعرها وحديثا عن 

 األسلوب واألسلوبية و اإليقاع و القافية .

ويعرض  ااألصوات و يدرس حبر القصيدة وأوزاهن و يتناول البحث اإليقاع للقصيدة فيعرض    
 أصوات القوايف و مقاطعها الصوتية والصور البالغية من استعارة و تشبيه و كناية .
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RESUME 

L’ etude de la poesie de Echanfara intitulee le desert et les les 

betes  suavges a mettre en valeur le style et le theme d’avoir une 

vie dure et bienmais entre les betes et non ses siens.La poesie 

revele  la vie dure mais agreable  entre les betes et le desert   

mais prefere  vivre avec. 

Cette poesie  est l une des poesies unique a mettre en valeur la 

vie bedouine  et une favorable   des poesies  arabes du temps de 

 aljahiliya. 

Plusieurs savants arabees et musulmans ont explique 

etcomment  cette poesie vu son importance . 

Parmi ces savants  on peut citer Al Mobarad Mohamed ibn Al 

Yazid  291h   / 940   et Al Abkari Mohamed  ben  Al Hossein  616 

h/ 121  .Tous ces savants ont explique et mis  la poesie parmi les 

plus preferees. 

Al minhaj de cet expose est un style  d approche  descriptive. A 

vec ce style  d etude  et cet expose onn arrive a mettre tous les 

donnees de cette poesie qui  nessicite  toute l attntion et l 

importance   de ce poete tant admire par ce collegues  

comtemporains . 
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 المقدمة

 وعلى أمجعني، صحبه و آلـه على و الكرمي رسولنا على والسالم الصالة و العاملني رب هلل احلمد
  بعد أما الدين يوم إىل هديه و هنجه على سار من

 عواطفهم و أحاسيسهم و الشعراء مشاعر عن تفصح اليت الوسائل إحدى هو الشعر كان إذا      
 احلياة جوانب لبعض ناقل يعد اجلاهلي الشعر فإن التقاليد، و والعادات الطبائع و القيم عن وتكشف
 مما الدقيقة املعاين و الرائعة والصور القيم من ومثلهم، وتقاليدهم العرب لعادات الصادقة الصور و اجلاهلية

 .العريب الشعر ذروة يعد جعله

 املصدر هو فالشعر شعرائه شعر يف مبثوثة حياة وأمناط ،عقائد  من احتواه مبا اجلاهلي العصر كان      
 اجلزء  احلياتية والطبيعة البادية يشكل اجلاهلي فالشعر تفاصيله، بكل اجلاهلي اجملتمع دراسة يف الرئيسي
 املآكل حيث من اجلاهلي العصر يف البدو أحوال ملعرفة األول املصدر كان لذا اجلاهلي اجملتمع من األكرب

 .والشرب وامللبس

 منذ والعروضني والبالغيني النقاد و الفالسفة باهتمام واألسلوبية الشعر موضوع حظي فقد
 سلكها اليت االجتاهات وتنوّع وصلتنا اليت املصنفات وفرة اخلطوة هذه وتؤكد الزمان، يف متفاوتة أحقاب

 إىل ترمي واسعة نقدية حركة تنشيط علينا هلذا واألسلوبية الشعر بشأن املناقشات تواصل وكذلك املصنفون،
 .واألسلوبية الفنية وخصائصه خباياه عن تكشف واعية نقدية قراءة الشعري و األديب الرتاث دراسة

 األزدي، الشنفرى شعر خاصة اجلاهلي العصر يف الصعاليك شعر دراسة أردت املنطلق هذا ومن
 فهم أساس على الشعري الرتاث هذا مدارسة إىل البحث هذا يهدف وبذلك األسلوبية خصائصه وتبيان

 إليه النظر ينبغي و  االجتماعية العملية أشكال من شكل يعترب فهو األسلويب حتليلها و األسلوبية  اجتاهاته
 المية يف البادية و الوحوش: " هو الدراسة هذه وموضوع. اجلاهلية يف البدو حلياة العاكسة املرآة أنه على

 لالمية الشنفرى الشاعر إبداع من معني جانب استيضاح فيها حاولت رؤية وهي" األزدي للشنفرى العرب
 .العصر هذا شعراء وحىت جاهليني شعراء وبني اجلاهلي شعر يف مرموقة مبكانة حظيت اليت
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 : املوضوع هذا الختياري احلقيقي الّدافع كان وقد

 .اجلمالية وقيمته اجلاهلي الشعر الكتشاف ذاتية رغبة: أوال

 . الشنفرى المية يف مكانه هلا كانت اليت والبادية بالوحوش التعريف:  ثانيا

 . الالمية يف املوجودة األسلوبية السمات أمهية معرفة:  ثالثا

صعوبة األلفاظ و شروحها اليت متيزت  :تين يف هذا البحث فقد متثلت يف وفيما خيص الصعوبات اليت واجه
 اليت كانت تتميز هبا القصيدة . شروح الوحوش و الباديةهبا الالمية ،

 وما البادية؟ مفهوم وما الوحوش؟ مفهوم ما:  التايل التساؤل طرح ميكننا السابق القول إىل واستنادا
 هي وما األسلوبية؟ اجتاهات هي وما ودالالهتا؟ األسلوبية تتجلى وفيما الشنفرى؟ المية يف مكانتهم

 األسلوبية؟ مستويات

 على" األزدي للشنفرى العرب المية يف البادية و الوحوش" بـ املوسوم هذا حبثي يف اعتمدت وقد
 سبيل على نذكر العرب المية يف األسلوبية خصائص درسوا الذين ومن املراجع، و املصادر من جمموعة

وفيما  ، مالك بن لعمرو"  الشنفرى ديوان" و احلليب إمساعيل بن حملاسن"  األزدي الشنفرى شعر"  املثال
 العدوس أبو يوسف ،" األسلوبية و األسلوب" كتابه يف املسدي السالم عبدخيص دارسو األسلوبية جند : 

 .الثانية و األوىل الطبعة"  التطبيق و الرؤية األسلوبية" كتابه يف

 شعر وألنّ  غالبا، اجلاهلي الشعر ارتكاز نقطة ألهنا األسلوبية بدراسة اهتموا األدباء فهؤالء
 .النقاد عند النقدية املباحث أهم من كان الشنفرى

 األزدي للشنفرى العرب المية يف البادية و الوحوش"  بـ املوسومة الدراسة هذه يف اعتمدت وقد
 البناء اخرتاق على القدرة الّدارس يعطي الذي الوصفي األسلويب باملنهج مستعينة األسلوبية الدراسة على"

 .العرب شعر يف قيل ما أجود مع نتعامل وحنن خصوصا والدالالت، املعاين الوصول أجل من اللغوي

 اخلصائص"  بعنوان  دكتوراه رسالة: جند البحث هذا مثل اىل تطرقت اليت الدراسات خيص وفيما
من إعداد الطالب حرشاوي مجال ، إشراف أستاذ  ( "امنوذجا الشنفرى) الصعاليك شعر يف األسلوبية

 م .5112م/5112، السنة اجلامعية  1بوقرية الشيخ ،جامعة وهران 
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  نظريني  مبحثني و مصطلحية ملفاهيم  مدخل و متهيد و مقدمة على الّدراسة هذه بنيت وقد
 :يلي كما خامتة و تطبيقي مبحثو 

 و لغة) البادية ومفهوم ،( اصطالحا و لغة) الوحوش ملفهوم مصطلحية مفاهيم:  فيه تناولت مدخل 
 (.اصطالحا

 . باألسلوبية التعريف  فيه تناولت فقد: األول املبحث أما

  األسلويب التحليل: ثالثا.  األسلوبية أنواع: ثانيا.  الداللة و األصول األسلوبية: أوال

 . الميته و بالشنفرى التعريف إىل فيه تطرقت الثاين املبحث

 . العرب المية شروح ، الشعرية مكانته ، حياته:  الشنفرى: أوال

 القصيدة أغراض ، الشنفرى إىل نسبتها حتقيق ، هبا التعريف:  القصيدة: ثانيا

 :  يلي كما القصيدة يف أسلوبية دراسة فكان التطبيقي اجلانب فهو الثالث املبحث أما

  الداليل املستوى ، املعجمي املستوي:  ثانيا ، الصويت املستوى: أوال

، وملحق حيوي أبيات القصيدة و قائمة املصادر  إليه تطرقت ما حوصلة كانت خبامتة حبثي ختمت مت
 واملراجع وفهرس الرسالة .

 

     صفية

    5112/ 12/ 52يوم :  غرداية
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 تمهيد

هبدف  هص وتبحث يف تشكل بنياتبالن تعىنم املناهج النقدية اليت تعد األسلوبية منهج من أه       
مساهتا اجلمالية و الفنية اليت حنن  الكتشافوذلك برصد مالحمها األسلوبية يف النص الوصول إىل دالالهتا، 

 بصدد دراستها يف الالمية للشنفرى األزدي.

فاألسلوبية عرفت منذ نشأهتا بدراسة النصوص األدبية دراسة علمية ،وهي حتاول أن تربز لنا         
خصائص جزئية و خصائص كلية مميزة لكل النص وذلك عن طريق السمات املختلفة املوجودة يف 

 النصوص.

غلى درر المية العرب للشنفرى كانت من أجود قصائد الشعر اجلاهلي فكانت تعترب درة من أ       
األدب العريب فقد القت اهتمام كبري من طرف األدباء و النقاد قدميا و حديثا ،سواء بالشرح أو التحليل 
فحىت املستشرقون األجانب اهتموا هبا اهتماما بالغا، فرغم االختالف يف ألفاظ هذه الالمية فإن معانيها قد 

  ظت جبوهرها يف كل أبيات القصيدة .احتف

هذه الالمية من لوحة فنية تصور بصدق حياة الصعاليك يف اجلاهلية ،حيث كان الصعلوك  تعترب         
منفصال عن قومه و قبيلته ،مفضال حياة الرباري و الصحاري املوحشة مستأنسا بالوحوش الضارية مفضال 

 إياها على قومه و بين جلدته الذين ختلوا عنه .

ا من الشارحني و احملققني إما لغرض لغوي أو لغرض اجتماعي فقد لقيت هذه الالمية اهتماما بالغ       
 او ملا فيها من صور مجالية ودقة وصدق يف التعبري.
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 مصطلحية مفاهيم مدخل

 الوحوش مفهوم: 

وهو احليوان الّذي صاحبه الشاعر يف قصيدته و عليه نتعرف على حش هو حيوان بري قوي مفرتس الو        
 مفهوم الوحش .

 حيش، وحشا. وحش، وحش فعل: لغة:

 وبه أو بسالحه : رمى به خمافة أن يلحق .ثـ وحش احملارب ب

 .خال ر، فأق ـ وحش املنزل من أهله:

وحش : حيوان الرب، كالوحيش، ج : وحوش، ووحشان : الواحد وحشي ، ومحار وحش  اصطالحا :اما في 
 ومحار وحشي.

 ـ أرض موحشة : كثريهتا.

 ـ وحشي: اجلانب األمين من كل شيء، أو األيسر. 

 الوحش: ما ال يستأنس من دواب الرب، و مجعه وحوش.وقال الفيومي: " ـ 

 .(1)"وكل شيء يستوحش عن الناس فهو وحش ووحشي

ويقال:  ،اتالوحش مجع وحشي ومنه الوحشة بني الناس، وهي االنقطاع وبعد القلوب عن املودّ "وقال الفارايب: 
 إذا أقبل الليل استأنس كل وحشي واستوحش كل إنسي.

 . (2)"األمينوالوحشي من كل دابة: اجلانب  ،وأوحش املكان و توحش: خال من اإلنس     

قال أئمة العرب: الوحشي من مجيع احليوان غري اإلنسان اجلانب األمين، وهو ال يركب منه الراكب وال حيلب منه 
 خر(.أاحلالب. واإلنسي اجلانب اآلخر وهو األيسر.)و يقال وجوه 

                                                           

 .948م، ص7891لبنان، دط، -أمحد بن حممد الفّيومي، املصباح املنري، مكتبة لبنان، بريوت - 1
 نفس املرجع، نفس الصفحة. - 2
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 نس. توحش: فارق األنيس.وحش: كلمة تدل على خالف اإل وقال ابن فارس:"    

 ف اإلنس. و أرض موحشة، من الوحش. ووحشي القوس ظهرها.و الوحش : خال

ها : ما أقبل عليك . ووحشي الدابة يف قول األصمعي: اجلانب الذي يركب منه الراكب وحيتلب احلالب، وإنسيّ 
 .(3)"فإمنا خوفه منه. و اإلنسي : اجلانب اآلخر

 البادية: مفهوم 

يف ذهنك احلياة البسيطة و البعيدة عن التحضر و التكنولوجيا من منا ال يعرف البادية فمجرد ذكرها تطرأ        
فالبادية هي احلياة اجلميلة و املوحشة كاحلروب و القتال و العيش يف اجلبال و املغارات و الكهوف فمن هنا لنا 

 تعريف بسيط عن البادية .

، "بديت   :الزمين والقدم بالسبق، يرتبط مبعىًن  العرب لسان يف البدو معىن ورد  آسرت اهلمزة خففت ملا وبدأت 
مبعىن بدأنا والبدو والبادية والَبداة   يقولون بدينا املدينة وأَهل :احلديث يف قوهلم ومنه ياء، اهلمزة فانقلبت الدال

 .(4)والَبداوة والِبداوة  خالف احلضر"
 

 خالصة القول :
مهم حدث فلها طريقتها يف التعامل مع األشياء الوحوش هي احليوانات الربية القوية اليت ال تتعايش مع اإلنسان 

واألحداث اليت حتدث أمامها فهي لديها القدرة على خلق مشاكل كبرية إذا تعرض إىل نوع من أنواع الرتويض 
 اخلاطئ هلا. أما بالنسبة للبادية أو البداوة فهي مكان ريفي يعيش فيه اإلنسان القبلي .

 
 

 

 

                                                           

م 7818، د.ط،  7ة والنشـر، مصـر، جبن فارس، معجم مقاييس اللغة، تـ:: عبـد السـالم هـارون، دار الفكـر للطباعـ أمحد - 3
 .89-87ص

 م، مادة: بدا.7881، 7لبنان، ط-أبو الفضل مجال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت - 4
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 سلوبيةاأل تعريف : ولاألالمبحث 

 أوائل يف الإ حمدد معىن ىلإ تصل مل لكنها الغربيني عند عشر التاسع القرن خالل األسلوبية كلمة ظهرت
 يف اللغوية النهضة بوادر ظهرت فحني اللغة، علم بأحباث وثيق بشكل مرتبطا التجديد هذا وكان القرن هذا

مّسي بالفيلولوجيا أكدت الصلة بني املباحث اللغوية و األدب ،ألهنا تنظر إىل الدراسة اللغوية  فيما الغرب
ومنها هنا نتعرف على مفهوم .(1)جديداباعتبارها هدفا مقصودا لذاته بل باعتبارها انفتاحا ثقافيا و فكريا 

 طالحا.األسلوب لغة و اص

 األسلوب تعريف : 

للكل طريقة يف احلياة أو منحى يسلكه و يعيش على أساسه فمن هنا جند أن لكل شاعر أو كاتب 
 أسلوب  يتبعه يف ابداعاته و كتابة أشعاره جتعله متميزا و منفردا هبا لّذا سوف نقوم بتعريف التايل :

 اختلسه سلبا سلبا، سلبه، سلب، مادة من بأنّه :قائال معجمه يف آبادي لفريوزا يعرفها :لغةاألسلوب  -أ
 واألسلوب ورقها سقط وأ محله ذهب الشجر، أسلب و والسليب وسالبة سلبوت وامرأة ورجال ستلبهاك

 .(2)األنف يف والشموخ األسد وعنق الطريق

 واستولت عقله أو فؤاده وفالنة قهرا انتزعه سلبا، الشيء سلب: التايل التعريف )سلب( مادة يف وجاء
 . إياه سلبه: )استلبه(حقه عليه،

 كتابه يف الكاتب وطريقة ومذهبه، طريقته  :كذا يف فالن أسلوب سلكت ويقال الطريق،: األسلوب
 .والفن

 .(3)متنوعة فنون: القول من أساليب يف أخذنا قال :األساليب

 

 
                                                           

 2012  ،1ط األردن، عمان، والتوزيع، للنشر غيداء دار القيس، إمرؤ شعر يف السردية لبنيةا ن،مقرا عليوان مجيل - 1
 .71ص

 .68ص دط، دت، بريوت، ،1اجلبل،ج دار احمليط، القاموس : آبادي الفريوز يعقوب بن حممد الدينجمد  - 2

 .678ص،1980 ،7ط مصر، العربية، اللغة معجم الوجيز، املعجم : العربية اللغة جممع - 3
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 ا:اصطالح -ب

 على يؤثر مما املعلومات هذه خالهلا من تطرح اليت الطريقة على تطرأ تغيريات أنه على لألسلوب ينظر 
 .العاطفية القارئ استجابة على أو اجلمايل طابعها

 يعرف ابن خلدون األسلوب يف قوله: "عبارة عن املنوال ينسج فيه الرتكيب، أو القالب الذي يفرغ فيه  

 .(1) وال يرجع الكالم باعتبار إفادته املعىن الذي هو وظيفة اإلعراب"

هو الطريق املمتد و املعتمد يف التعبري فهو عند بعض البالغيني و ومن هنا نستنتج أن علم األسلوب       
 النقاد العرب يدل على طريقة أداء املعىن ،و قد يتصل األسلوب عند البعض بالغرض و املوضوع .

 حتديد يف أساسا تتمثل مبدئية، مشكلة املصطلحات، اعرتضته من كغريه األسلوب مصطلح إن
 .العلوم خمتلف يف املتعددة البيئات بني مشرتكا حقال صار األسلوب ألن ذلك ماهيته،
 أدى واللسانية، هذا األدبية والبالغية الساحة على نفسها فرضت اليت القضايا من األسلوب أصبح وهكذا

مما عرّفت عند أدباء اللغة  بينهم وجدال نقاش موضع فيها صارت درجة إىل حوهلا العلماء اختالف إىل
 العربية باألسلوبية اللغوية .

 والداللةاألسلوبية األصول  : أوال

 تمهيد: 

ما ال شك فيه أن حتديد املصطلحات له ذوق يف جماالت البحث العلمي، ألنه الوسيلة اليت نستطيع      
رجة أدق من درجات الفهم، مث من خالهلا التحديد الدقيق للمفاهيم اليت نناقشها، ومن مث الوصول يل د

إنه رصد للتطور الداخلي يف فرع من فروع املعرفة ولذلك جند أن العلماء قدميا وحديثا اهتموا مبعاجم 
 . ( 2)املصطلحات

                                                           

 .769 ص ،9لبنان، ط دار الكتب العلمية، بريوت،  عبد الرمحان بن خلدون : مقدمة ابن خلدون، - 1

  دط، دت ،مصر-أمحد درويش، دراسة أسلوبية بني املعاصرة والرتاث، دار غريب للطباعة والنشر و التوزيع، القاهرة - 2
 .71ص
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علم يدرس اللغة ضمن نظام اخلطاب، ولكنها أيضا ـ علم يدرس اخلطاب موزعا على  األسلوبيةو       
مبدأ هوية األجناس، ولذا كان موضوع هذا العلم متعدد املستويات خمتلف املشارب واالهتمامات متنوع 

 (1)األهداف و االجتاهات

ريفا جامع حمدد يعرتف كثري من الدارسني و اللغويني أن كلمة أسلوبية ال ميكن أن تعرف تع
وشامل نظرا يل امليادين اليت سارت وشاعت فيها، إال أن هناك من عرفها وقال عنها هي" فرع من 
اللسانيات احلديثة خمصص للتحليالت التفصيلية لألسباب األدبية، أو لالختبارات اللغوية اليت يقوم هبا 

 .(2)املتحدثون والكّتاب يف السياقات األدبية و غري األدبية"

 :مفهوم األسلوبية 
 األسلوبية في التراث :  .1
األسلوبية نوع من النقد يعتمد يف دراسة النص على لغته اليت يتشكل منها و يتصرف عما عداها        

من جوانب لتحصل حبياة الكاتب و ظروفه النفسية واالجتماعية وواقع جمتمعه الذي يعيش فيه، وال تسهم 
 . 3د ي ذاتهيف التعرف املباشر على األثر األ

تعين دراسة اخلطاب األد ي من منطلق لغوي ،لذا فهي " تعتمد على علم اللغة بطريقة  ةاألسلوبي          
 4ما ألن األسلوب ال ميكن حتديده بوضوح دون الرجوع إىل النحو "

 تلالختيارااألسلوبية  "فرع من اللسانيات احلديثة ،خمصص للتحليالت التفصيلية لألساليب األدبية ،أو 
 5اللغوية اليت يقومها املتحدثون و الكّتاب يف السياقات األدبية وغري األدبية "

األسلوبية أو األسلوبيات كما مسّاها بعض الّدارسني " علم يرمي مفهوم األسلوبية عند العرب :  .2
 ها إىل ختليص النص األد ي من األحكام املعيارية و الّذوقية". وعليه جند من العرب من عرف

 كاآليت :
 

                                                           

 .21دت، ص ،7ط  دم، ،احلضاري، مركز اإلمناء منذر عياش، األسلوبية وحتليل اخلطاب - 1

م، 2222سوريا، دط، -دار إحتاد الكتاب العرب،دمشق ،بني النظرية والتطبيق عدنان بن ذريل، النص واألسلوبية - 2
 .44ص

. 41ـ  44فتح اهلل أمحد سليمان ، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية ،مكتبة اآلداب ميدان األوبرا، القاهرة ،ص  3 
.  48ـ فتح اهلل أمحد سليمان ، املرجع السابق ،ص   4  
. 61م ،ص2226،  2ـيوسف عبد العدوس ،األسلوبية الرؤية و التطبيق ، دار املسرية ،عمان ،ط  5  



 المبحـث األول : تعـــريــــف األسلوبيــــــــة
 

 

12 

 عبد السالم المسدي: 
أما رائد األسلوبية يف العصر احلديث عبد السالم املسدي فريى بأن األسلوب يرتكز على أسس ثالثة       

وإذا فحص الباحث ما تراكم من تراث التفكري األسلو ي  ":املخاَطب، املخاِطب، واخلطاب فيقول :هي
وشقه مبقطع عمودي خيرق طبقاته الزمنية، اكتشف أنه يقوم على ركح ثالثي دعائمه هي املخاَطُب 
واملخاِطُب واخلطاب، وليس من نظرية يف حتديد األسلوب إال اعتمدت أصوليا إحدى هذه الركائز الثالث 

 .(1)ة"أو ثالثتها متعاضدة متفاعل
  : 2" علم يدرس نظام اللغة ضمن نظام اخلطاب " أهنا على عرّفهامنذر عياشي. 
  : ىل دراسة مكونات اخلطاب األد ي قال أهنا "علم وصفي حتليلي ،هتدف إنور الّدين الّسد

حتليلها ،كما أهنا قابلة الستثمار املعارف املّتصلة بدراسة الّلغة ، ولغة اخلطاب األد ي على و 
 3ذلك ألهّنا مناهج متعّددة و متداخلة االختصاصات" اخلصوص

تعددت مفاهيم األسلوبية لدى النقاد و اللغويني العرب وحاول  رب :مفهوم األسلوبية عند الغ .6
 كل منهم تقدمي مفهوم هلا ومن هنا سنربز فيما يلي األسلوبية عند :

   : اللغوي من زاوية مضموهنا عّرف شارل األسلوبية بأهّنا "دراسة لوقائع التعبريشارل بالي 
 4الوجداين "

 فهو يربط بني األسلوبية واجلانب العاطفي للغة .
 : األسلوبية عند هي "علم يعىن بدراسة اآلثار األدبية دراسة موضوعية )...(،  ميشال ريفاتير

جتاوزا خاصا، أي دراسة  تنطلق من اعتبار األثر األد ي بنية ألسنية تتجاوز مع السياق املضموين
 5النص يف ذاته ولذاته و تفحص أدواته و أنواع تشكالته الفنية )...( "

 ثانيا : اتجاهات األسلوبّية 

لألسلوبية معايري و قيم تسري عليها فهي اليت تتحكم يف صياغة اجتاهاهتا ويف عملية حتليلها للنصوص وعليه 
 سنتعرف على بعض منها :

                                                           
 .87م، ص7962، 2املسدي، األسلوب واألسلوبية، الدار العربية للكتاب، دم، ط السالم عبد -1

م،2226ـ فرحان بدري احلر ي ،األسلوبية يف النقد العر ي احلديث ،جمد املؤسسة اجلامعية للنشر و التوزيع ، دط ،   2  
 3 احلديث .ـ نور الدي الّسد ،األسلوبية و حتليل اخلطاب دراسة يف النقد العر ي  
86ـ بريجريو ، األسلوب و األسلوبية ، ص  4  
. 86ب و األسلوبية ،صـ فرحان بدري احلر ي ، األسلو   5  
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م( الذي شق الطريق للتفريق بني 7941ـ 7681رائدها شارل بايل ) بيرية)الوصفّية(:ـ األسلوبّية التعأ
أسلوبني أحدمها ينشد التأثري يف القارئ، واآلخر ال يعنيه إال إيصال األفكار بدقة فقد أصدر كتابه األول " 

م، مث اتبع بعد 7921م، وكتابه الثاين "اجململ يف األسلوبية" عام 7922حبث يف األسلوبية الفرنسية" عام 
 ذلك دراسات متعددة مليالد األسلوبية التعبريية.

األسلوبية عند شارل تعين عنده البحث عن القيمة التأثريية لعناصر اللغة املنظمة والفاعلية املتبادلة بني  
العناصر التعبريية، اليت تتالقى لتشكيل نظام الوسائل اللغوية املعربة وتدرس األسلوبية عند "بايل" هذه 

 1العناصر من خالل حمتواها التعبريي و التأثريي

لوبية "بايل" تدرس املضمون الوجداين للغة حيت أن اللغة سواء نظرنا إليها من زاوية املتكلم إذن فأس     
أو من زاوية املخاطب، فإهنا تعرب عن الفكرة من خالل موقف وجداين حيت يشكل املضمون الوجداين 

ولكن دراسة املضمون رتباطا وثيقا بأشكال التعبري باملواقف الوجدانية، اللغة موضوع األسلوبية عنده يرتبط 
هتمام بدراسة البىن أو احلالة الوجدانية اليت تنعكس يف ظرف ما من الظروف تبدو أقل اهتماما من اال

 .(2)اللسانية وقيمها التعبريية عموما

 متتاز األسلوبية التعبريية خبصائص منها : 

تفكري عموما وهي تتناسب مع ـ إن أسلوبية التعبري "عبارة عن دراسة عالقات الشكل مع التفكري، أي ال
 تعبري القدماء".

 ـ "إن أسلوبية التعبري ال خترج عن إطار اللغة أو عن احلدث اللساين املعترب لنفسه".

 .ـ وتنظر أسلوبية التعبري " إىل البىن ووظائفها داخل النظام اللغوي، وهبذا تعرب وصفية"

 .(3)ـ"إن أسلوبية التعبري أسلوبية لألثر، و تتعلق بعلم الداللة أو بدراسة املعاين"

                                                           

. 87م ،ص7962،  2ـ عبد السالم املسدي ، األسلوب و األسلوبية ، الدار العربية للكتاب ،ط  1  
م، ص 2272، اجلزائر،  7دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،ج نور الدين السد ، األسلوبية وحتليل اخلطاب ، - 2

82. 
م، 7994، سوريا-منذر العياشي، د ط، دار احلاسوب للطباعة والنشر، حلب ر:، بيار جريو، األسلوبية، تنظري ـ 3

 14ص
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معىن هذا أن األسلوبية التعبريية هي وصف ملا بداخل الكاتب مثل كتابة اخلواطر ،التعبري عن أفكار      
 شخصية.

األسلوبية النفسية م(أهم مؤسس 7982ـ  7661يعد "ليوسبيرتز")األسلوبّية النفسّية) الوظيفية(: ب.
وإليه تشري أغلب الدراسات الغربية والعربية اليت حاولت رصد تاريخ األسلوبية واجتاهات، تبحث هذه 
األسلوبية يف قدرة النص على الكشف عن شخصية صاحبه من خالل الكشف عن السمات األسلوبية، 

، وألجل ذلك تبحث يف أي تدرس األسلوبية النفسية األسلوب التعبريي يف عالقته بصاحب النص
الظروف اخلاصة بالكتابة و بنفسية الكاتب، فاألسلوبية النفسية حتاول أن جتد العالقة بني نسق النص و 

 .(1)سياقه النفسي

األسلوبية النفسية تعرق على أهنا اجتاه منهجي يف حتليل اخلطاب و تعىن مبضمون الرسالة ونسيجها      
حلدث األد ي، الذي هو نتيجة إلجناز اإلنسان والكالم والفن، فقد تبلورت اللغوي مع مراعاهتا املكونات ا

األسلوبية عند "ليوسبيرتز" الذي رفض املعادالت التقليدية بني  واألدب ووضع نفسه داخل التعبري األد ي 
 .(2)متكئا على احلدث لتقصي أصالة الشكل اللغوي

داللة التارخيية فهو يتتبع التطور التارخيي للكلمة، استعانت جل دراسات "سبيرتز" لألسلوب بعلم ال    
ليستقي منها معلومات تسهم يف إثارة بعض البؤر املظلمة يف النص، ألن الكلمة عنده يف السياق قد تأخذ 

 .(3)داللة معينة يف النص، و قد تتعدد داللتها حبسب السياق و القدرة التأويلية للمتلقي

لنفسية تعبري عن نفسية الكاتب من خالل كتاباته وطريقة إيصاهلا للمخاطب ومن هنا فإن األسلوبية ا     
 طبعا بأسلوب خاص.

تعد األسلوبية جسرا من اللسانيات البنيوية، اليت تعتمد  ـ األسلوبّية البنيويّة  ) التكوينية، الهيكلّية(:ج
تحليل النصوص األدبية أساسا على دراسات "دي سوسري"، والبنيوية كما هو معروف عنها أهنا تقوم ب

                                                           

 . 12م  ، ص 2272،اجلزائر ، 7نور الدين الّسد ، األسلوبية و حتليل اخلطاب ، دار هومة ، جـ  1
،  7األردن ، طيوسف أبو العدوس ، األسلوبية الرؤية و التطبيق ، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ،عمان ، ـ  2

م ،ص 2221  
. 16نور الدين الّسد ، األسلوبية و حتليل اخلطاب ،ص ـ  3  
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انطالقا من العالقات الداخلية اليت تربط أبنية النص اليت جندها كتلة واحدة و كان ألعمال الشكالنيني 
 .(1)الروس األثر البالغ يف علو و ارتقاء هذه األسلوبية

اللغوية  كما تعين األسلوبية البنيوية يف حتليل النص األد ي بعالمات التكامل و التناقض بني الوحدات
جتاه يف علم األسلوب يعد ألسنيا قائما على حياءات، و يتضمن هذا االاملكونة للنص و بالدالالت و اإل

علمي املعاين والصرف، وعلم الرتاكيب دون االلتزام بالقواعد فهي تدرس ابتكار املعاين، النابع من مناخ 
الرتاكيب فيبدو من خالل ما يتفاعل بني اللغة العبارات واملفردات أما توظيف التحليل األسلو ي لعلم 

 .(2)املدروسة وعلم الرتاكيب

قطاب هذه املدرسة، فمنذ أواسط اخلمسينات جنده حريصا على مواصلة أيعد "ميشال ريفاتري" أحد    
ضوعي طار املو رساء القواعد املنهجية الضرورية لضبط اإلإالبحث يف األسلوبية البنيوية تطبيقا وتنظريا وتبىن 

 .(3)العملي للدرس األسلو ي

األسلوبية البنيوية هنا هي تعتمد يف كتاباهتا على القواعد اللغوية والرتاكيب أي املنهجية األدبية          
 وتعتمد على ابتكار معاين بطريقة منهجية .

الكشف عن تعتمد األسلوبية اإلحصائية على اإلحصاء الرياضي، يف حماولة ـ األسلوبية اإلحصائية:  د
خصائص األسلوب األد ي يف عمل أد ي معني، و يرى أصحاهبا أن اعتماد اإلحصاء وسيلة علمية 
موضوعية جتنب الباحث معية الوقوع يف الذاتية ومن الذين اقرتحوا مناذج اإلحصاء األسلو ي "زمب" الذي 

سب الكلمة، و وضع جاء مبصطلح القياس األسلو ي الذي يقوم على إحصاء كلمات النص و تصنيفها ح
متوسط تلك الكلمات على شكل جنمة و هكذا تنتج أشكاال و مناذج متنوعة ميكن مقارنة الكلمات 
ببعضها، و أنواع الكلمات حتص وهي: األمساء، الضمائر، الصفات، األفعال، حروف اجلر، حروف 

 .(4)الربط

                                                           
، 7حممـد بــن حيـي، الســمات األســلوبية يف اخلطـاب الشــعري، عـامل الكتــب احلــديث للنشـر والتوزيــع، إريــد، األردن، ط - 1

 .78م، ص2277

 62م، ص2272، اجلزائر، 7للنشر والتوزيع، جينظر، نور الدين السد، األسلوبية وحتليل اخلطاب، دار هومة  -2
 .92املرجع نفسه، ص: - 3
 .91، ص، مرجع سابقنور الدين السد - 4
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و التعبري باحلدث والثاين هو التعبري تقوم األسلوبية اإلحصائية على دراسة ذات طرفني، أوهلما: ه     
بالوصف، و يعين األول الكلمات أو اجلمل اليت تعرب عن حدث و بالتايل الكلمات اليت تعرب عن صفة، و 
يتم احتساب عدد الرتاكيب و القيمة العددية احلاصلة تزيد أو تنقص تبعا لزيادة أو نقص عدد الكلمات 

هذه القيمة يف الداللة على أدبية األسلوب و التفريق بني أسلوب  املوجودة يف هذه الرتاكيب، و تستخدم
 .(1)الكاتب و كاتب

األسلوبية اإلحصائية هنا هي مثل كتابة نصوص علمية تعتمد على الشرح بطريقة دقيقة مع اعتماد      
 أسلوب الشرح باألرقام و الرموز.

 خالصة القول :

هي أسلوبية تعبريية ، أسلوبية نفسية ،أسلوبية تكوينية ،أسلوبية اإلحصائية املعروفة  لألسلوبية أربعة اجتاهتات
يف الدراسات األدبية اليت هي نتاج تدخل العلوم املختلفة و املناهج املتنوعة وهي تصب يف قالب واحد 

 وهو األسلوبية و معايريها اللغوية و األدبية .

 األسلوبي لثالثا: التحلي

التحليل األسلو ي يف أنه يكشف املدلوالت اجلمالية يف النص وذلك عن طريق النفاذ تكمن أمهية 
يف مضمونه وجتزئة عناصره، والتحليل هبذا ميكن أن ميهد الطريق للناقد وميده مبعايري موضوعية يستطيع على 

هار رؤى أساسها ممارسة عمله النقدي وترشيد أحكامه ومن مث قيامها على أسس منطقية، ويسهم يف إظ
الكتاب وأفكاره ومالمح تفكريه وجيلب لنا ما وراء األلفاظ و السياق من مغزى ومعاين ينطوي عليها 

 .(2)النص، ويربز القيم البالغية واجلمالية فيه

 خالصة القول:

هو التحليل األسلو ي هو القاعدة األساسية اليت يرتكز عليها الناقد يف كتاباته أو الشاعر يف حتليل قصائده ف
  مبثابة الركيزة أو املبدأ الذي تقوم عليه األسلوبية يف بناياهتا .

                                                           
1
 .2229ماي، 22نبذة من مقال ماذا يقصد باملنهج األسلو ي أو األسلوبية؟ رياض خنوف،   - 

 .16،ص 2224،ميدان األوبرا ،القاهرة ،فتح أمحد سليمان ،األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية ،مكتبة اآلداب    2



 

 

 

 : لثانيالمبحث ا

نبذة عن حياة الشاعر والتعريف 

 بالقصيدة

  التعريف بالشنفرى 

 القصيدة التعريف ب 
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 تمهيد

 جزلة معاين من حوته ملا خاصة الصعاليك وشعر عامة اجلاهلي الشعر مناذج أفضل من العرب المية تعد
 عاشها اليت الصلعكة حياة من صورته وهلا رفيعة، وأخالق رائعة بالغية وصور أصلية لغوية ومفردات
 . صاحبها

  اخلطاب ين عمر فيها قال اليت وهي تعبري اصدق القصيدة هذه يف وجتاربه ومشاعره أحاسيسه عن فعرب
 ."األخالق مكارم تعلمهم فإهنا العرب المية أوالدكم علموا"  "عنه اهلل رضي"

 ذكره وما وشرحها، كتبه ما على وأطلعت قرأت فقد للشنفرى، العرب بالمية مهتما والزلت كنت
 تصوير من فيها ورد وما القصيدة بأبيات وتأثرت إليه، القصيدة نسبت الذي الشاعر حياة عن املؤرخون

 وصاحبها القصيدة هبذه واملؤرخون األدباء اهتم وقد آنذاك الشاعر عاشها اليت الصعلكة حلياة بديع
للقصيدة، فقد لقيت  اللغوية املعاين شرح على منصبا اهتمامهم معظم وكان يصا،حومت حبثا وأشبعومها

اهتماما بالغا من طرف احملققني وشراح الشعر، كما تعترب المية العرب للشنفرى من أشهر ما أبدع الشعراء 
 العرب ومطلعها:

 أقيموا بني أّمي صدور مطيكم
  

 (1)فإّني إلى قوم سواكم ألميل
   

 أوال: الشنفرى

  :اسمه ولقبه 

ونسبه، فقال بعضهم إّن "الشنفرى" لقب له، وامسه  اختلف العلماء يف اسم الّشنفرى، ولقبه،
عمرو بن براق، أو ثابت بن أوس، أو ثابت بن جابر ـ على ثالثة أقوال، و قال بعضهم إّن الشنفرى هو 
امسه احلقيقّي ال لقبه. وذهب معظم العلماء إىل أّن "الشنفرى" لقبه، وهو يعين الغليظ الّشفتني، وأّن 

نء بن األزد بن الغوث، شاعر جاهلي اشفتيه. وهو من األوس بن احلجر بن اهلالشاعر لقب بذلك لعظم 
 (2)قحطاين من أهل اليمن

                                                           
1
  .91ص دار الكتاب العريب ،  ،ديوان الشنفرىإميل بديع يعقوب  - 

2
 .1م، ص9111 ،2طعمرو بن مالك : ديوان الشنفرى، ، دار الكتاب العريب، بريوت، - 
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 : مقتله 

عاما نشأ يف بين سالمان  07م سبقت والدة النيب صل اهلل عليه و سلم قبل اهلجرة بـ 525وفاته       
 .(1)وبين بشري وبين جندب وبين سليم يف موقع من دوس ببالد زهران، حيث كانت دوس متتد إىل أبيدة

 قتله سئل أين نقربك فقال هذه األبيات اليت مطلعها :  ما أرادوافعند

 عليكم و لكن أبشري أّم عامر       ّرم    ــــــــــــــــــال تقبروني إّن قبري مح     

 و غودر عند الملتقى ثّم سائري         إذا احتملت رأسي وفي الرأس أكثري     

 سجيس الليالي مبسال بالجرائــر        رنـــــــــــــــــــــــــي هنالك ال أرجو حياة تس    

قوة نفسه ،فهو ال خياف املوت وال حيرص على أن يدفن ،و يوصي أن يلقوا جبسده  يظهر يف هذه األبيات
 إىل رفيقة تشرده  الضبع.

 :مكانته الشعرية 

مية خري دليل. المتيز الشنفرى بالقدرة والقوة على مسايرة احلياة اليت كان يعيشها، ويف قصيدته ال
ففيها يقول يوسف خليل: و أخص ما مييز أسلوب الشنفرى الفين تلك اخلشونة اللفظية اليت متثل اللغة 

كما ال رخاوة فيه، هذا إىل جانب البدوية اجلاهلية أصدق متثيل، مّث تلك القوة التعبريية اليت جتعل أسلوبه حم
 .ما ميتاز به من صدق التصوير والصراحة يف النقل عن احلياة

وهي من املقدمات يف احلسن والفصاحة والطول، فكان أقدر الناس على  " وفيها يقول أبو علي القايل:
 . (2)" القافية

العريب كله باحتوائه على وفيها يقول عبد احلليم حفين: وهو صاحب الالمية اليت يعتز الشعر   
مثلها، واليت فتنت املستشرقني فأولعوا هبا وبرتمجتها حىت ترمجت إىل حنو مخس لغات أجنبية، واليت حظيت 

 .1منذ القدمي بإعجاب األدباء والنقاد حىت أفردوا هلا الشروح

                                                           
1
 .91الشنفرى،دار الكتاب العريب، صإميل بديع يعقوب: ديوان  - 

2
 .951م، ص9117ه،9077ه(، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، 651اآلمال، أليب إمساعيل بن القاسم القايل )ت - 
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 :شروح المية العرب 

 أربعني عاملا من بينهم:  عين هبذه الالمية عدد من العلماء العرب و املسلمني فشرحها خنو

 ه.9677م(، وقد نشرت المية العرب يف اسطنبول عام 107ه/219ـ املربد حممد بن يزيد)ت 9

 م(9971ه/572ـ التربيزي حيىي بن علي )ت 2

م(، و نشر أعجب العجب يف المية العرب يف اسطنبول سنة 9906ه/561ـ الزخمشري جار اهلل )ت 6
 . ه9677

للشريف ضياء الدين أيب السعادات هبة اهلل بن علي بن حممد بن محزة احلسيين  ـ شرح المية العرب، 0
 ه(.502بن الشجري)تاالعلوي املعروف ب

 ه(.102ـ شرح المية العرب جلمال الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن مالك الطائي )ت 5

الشنفرى وصدر الكتاب بتحقيق م(، إعراب المية 9291ه/191ـ توىل العكربي عبد اهلل بن احلسني )1
 م.9110ه/9070حممد أديب عبد الواحد مجران، بريوت 

ـ شرح المية العرب للشنفرى، أليب نصر حممد بن حيىي بن كرم النحوي، ويوجد خمطوط هلذا الشرح يف 0
 .592مكتبة يوسف أغا 

 الغساين احلليب الشهري ـ املنتخب يف شرح المية العرب، ليحىي بن محيدة بن ظافر بن علي بن عبد اهلل1
 ه،)او املسمى حيىي بن ايب طي احلليب(، 191ه(، ألفه سنة 167بابن أيب علي النجار)ت

 ه(.9979ـ عنوان األدب بشرح المية العرب، أليب اإلخالص جاد اهلل الغنيمي الفيومي)ت بعد 1

املتحف الربيطاين أول  ـ سكب األدب يف شرح المية العرب للسويدي، و يوجد خمطوطة هلذا الشرح يف97
9095،0(2) . 

                                                                                                                                                                          

.07ميدان األوبرا ،القاهرة ، ص  02عبد احلليم حفين ، شعر الصعاليك منهجه و خصائصه ،مكتبة اآلداب ،ـ  
1
  

2
ه(،حممود حممد العامودي، جملة جامعة األزهر بغزة، 9716قادر بن عمر البغدادي)ت شرح المية العرب لعبد ال - 

 .9، العدد96، اجمللد 2799سلسلة العلوم اإلنسانية 
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 خالصة القول :

الشنفرى هو فارس و شاعر صعلوك من اجلاهلية  اشتهر بعداءه و سرعة قتاله و شعره ،فهو من      
فحول الشعراء و هو أحد الصعاليك الذين تربأت منهم عشائرهم .فرفضته قبيلته ومل ترحب به بينهم ،لكنه 

ّدائي العرب حىت ضرب به املثل يف العد، فقيل "أعدى من الشنفرى" فحياة متيز بالعد فكان من أعدى ع
الشنفرى كانت مملؤة بالتعب و الشقاء واملهانة و الّذل فكل هذه األسباب كانت سبب صعلكت الشنفرى 

 ، وخروجه من القبيلة وحرصه ع قتل مئة رجل منهم ثأرا ألبيه وغضبا منه فقتله بنو سالمان .

 ثانيا :القصيدة 

 :التعريف بها 

المية العرب قصيدة لشاعر جاهلي هو الشنفرى عرفت بالمية العرب، دون سواها من الميات اجلاهليني، 
مشاهري األدب واللغة بالشرح والتحليل ومنهم الزخمشري واملفضل الضيب واملربد وغريهم، كما  اولقد تناوهل

زية والفرنسية واألملانية واليونانية، ولعل من أسباب ولع األدباء أعجب هبا املستشرقون فرتمجت إىل اإلجنلي
هبا جزالة ألفاظها، وتعبريها الصادق عن حياة العريب وأخالقه زمن اجلاهلية، وعن حياة  واملستشرقون

 .( 1)الصعاليك على وجه اخلصوص

المية العرب قصيدة طويلة ن الشعر العريب، ومن أشهر قصائده قدميا وحديثا قاهلا الشنفرى أحد الشعراء 
 الصعاليك يف العصر اجلاهلي ،ومطلعها:

 فإني إلى قوم سواكم ألميل   أقيموا بني أمي صدور مطيكم
   

 مقمر وشدت لطيات مطايا و أرحل   فقد حمت الحاجات و الليل
   

                                                           
1
ه(، حممود حممد العامودي ،جملة جامعة األزهر بغزة ، سلسلة العلوم  9716عبد القادر بن عمر البغدادي )ت  - 

 . 9عدد ، ال 96م ،اجمللد 2799اإلنسانية 
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تسعة وستني بيتا، وتأيت شهرهتا يف املعاين اليت تضمنتها، فكثري منها مما يفخر به العريب، وتقع يف 
ألهنا محلت معظم القيم و األخالق احلميدة اليت حيب العريب أن يتجمل هبا وأن تذكر على أهنا من 

 .(1)اللغوية املهمة صفاته، كما أهنا تصور حياة الصعلوك اجلاهلي وروحه البدوية الوحشية، وتعد أحد املتون

 ومسيت بالالمية ألن أبياهتا تنتهي حبرف الالم، النوع األديب هو الفخر وهي من البحر الطويل. 

  :تحقيق نسبتها إلى الشنفرى 
مسيت قصيدة الشنفرى بالمية العرب متييزا هلا عن سائر القصائد الالمية يف األدب العريب وقد شغل 

قوله:" فكأهنا من تأليف العرب جمتمعني، أو كأن الشنفرى أسقط عن أحد العلماء هذه التسمية 
 العرب كلمة احلديث عن أنفسهم و بيان مفاخرهم املتعلقة بالقيم املركزة يف أنفسهم ".

أطلقت هذه التسمية عليها منذ زمن القدمي، ولعل أول من أطلق عليها هذه التسمية هو سيدنا عمر بن 
 ال:" علموا أوالدكم المية العرب فإهنا تعلمهم مكارم األخالق".اخلطاب رضي اهلل عنه إذ ق

 2وقد ذكرها هبذا االسم ابن قتيبة، إذ قال "المية الشنفرى املشهورة بالمية العرب"

ويأيت من بعد ابن قتيبة شراح الالمية، على سبيل املثال أول هذه الشروح هو الشرح املنسوب للمربد عنوانه 
"شرح المية العرب" ومن بعده شرح الزخمشري عنوانه" أعجب العجب يف شرح المية العرب " وهكذا 

 3عرفت المية الشنفرى "بالمية العرب" عند سائر العلماء و األدباء

 قصيدة :أغراض  ال 

أغراضها يف الفخر و احلماسة و الوصف أما الغرض الغالب على القصيدة الفخر ،إذ أّن متثلت      
افتخر بكربيائه يف رفض الذل و االعتزاز بالنفس و معاشرة احليوانات ،وافتخر أيضا بسرعة عدوه  الشنفرى

اليت ضرب هبا املثل و سبقه القطا إىل املنهل و أهنا ال تشرب إال سؤره، وافتخر أيضا بقوته و جالدته وقوة 

                                                           
عطاء اهلل بن أمحد، هناية األرب يف شرح المية العرب،، تح : عبد اهلل الغزايل ) حوليات كلية اآلداب ،جامعة  - 1

 م (9112م ـ 9119الكويت ،
2
،  0حممد عبد احلكيم القاضي و حممد عبد الرزاق عرفان، بلوغ األرب يف شرح المية العرب ،دار الكتاب العريب ،طـ   

 07م، ص9100ه ـ 9610،بريوت 

. 11م ،ص9110، مصر ، 2بن قتيبة الدينوري ، الشعر و الشعراء ،تح أمحد بن حممد شاكر ، دار املعارف ، ط ـ
3
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ربد، ليميل يف هناية أبياته إىل حتمله ،واستهانته باملوت ،وافتخر أيضا بصربه على األمراض و الفقر و ال
 1االفتخار ،مبؤالفة احليوانات ومعاشرهتا واختاذها أهال بدال من قومه 

 ففي هذه األبيات يشري يقتله األبرياء فيقول :

 دعست على غطش و بغش و صحبتي       سعار و إرزير ووجر و أفكل        

 ــــــــدة       وعدت كما أبدأت و الليل أليل  فأّيمت نسوانا و أيتمت إلـــــــــــــــــــ      

يوميا من أجل العيش  امتازت ايضا أغراضها باخلشونة يف ألفاظها و الصعوبات اليت يكابدها الشنفرى
ومقاومة اجلوع و إمهاله لنفسه و حماربته للطبيعة ويل تغرياهتا للطقس )شتاء ،صيف( فهذا جعله يف صراع 

 دائم من أجل العيش و االنتقام من قبيلته فقتل منهم مئة واحد .

 خالصة القول :

ت ،و لقد تناوهلا شعراء األدب عن المية العرب هي قصيدة أدبية للشنفرى ختتلف عن املعلقات و املفضليا
و اللغة بالشرح و التحليل حىت أن املستشرقون أعجب هبا وهذا راجع إىل جزالة ألفاظها وتعبريها الصادق 

 ة حياة الصعلكة على وجه اخلصوص .عن حياة الشنفرى و أخالقه وخاص

                                                           

.  919/ 9كارل بروكلمان ، تاريخ األدب العريب ،صـ   1
  



 

 

 

 : لثلثاالمبحث ا

 الدراسة األسلوبية لالمية 

  المستوى الصوتي 

  المستوى المعجمي 

  المستوى الداللي  

 



الدراسة األسلوبية لالمية ) الجانب التطبيقي (المبحث الثالث :   
 

 

24 

 المستوى الصوتي:أوال : 

اللغة عبارة عن جمموعة من األصوات اليت تصدرها آلة النطق لدى اإلنسان، وتنتقل من فم  اتمتّل   
بالغما   عصمانا ورمد أو هما أو الناطق إىل أذن السمام  عما اامواو، وسراهمة همصو األصموات رمد تطمورت تطمورا 

البمماونون أة ممة  بمممة ل بمممل الب ممن مااوممل اإلنتممال الصمموي وانتقالمم  وتلق  مم ، ول ممل مممن أهمم  هممصو ا وانمم  
ا انم  اتوهمم قل الممصي  تم ممب بمم  اإلبمداي البمم اي و ليممف القمماررت إل مم  ف مل لم   قمم   مممن هممصو اتوهمم ق  أو 

ائد، و مممما رممماء علمممماو اللغمممة ال اب مممة بتصمممن   األليممما    تلمممت فتبمممدو همممصو القصممم دة سون  مهممما ممممن القصممم
م اج  لغو ة، فإن احملللني األهلوب ني رد صنيوها وسم  ااصم ا ا وتريهمهما   األهملو  ال ماء وممن    مت  

 تصن يها   وقول س ل ة إضافة إىل  ابلتها   ات بان الصا .

 اإليقاع الصوتي:.1

 األصموات   اللغموي الصموت و تمنمل  الطب  مة،   الوجموس عاممة ائ مةف ب  ظماهاة لصموتا مفهوو  الصوو :
 اتماسي ا  مبة واتقمو ءال همو والصموت ،بسمماع  السمام   مدر ها والميت الببماي الصموي ا هما  ممن ختمال الميت

 .اللغوي النظاء   رط ة صغاأو  وهنا ت  اللغوي الت ل ل ود وهو للسان
 وظ ية    ب ن و ن ،(1)" اللسان ات فاوي من فاي "  تا الصي  "األصوات عل "ظها اتنطلق هصا ومن

 المن    ما ف   الدارس  تناول "الصوي واتستوى الت بم ة، الوجهة من الظواها من و مها الصوت ة احملا اة
 نبمف للمنبم   ومما والمو نّماار والت والنماة النغممة ذلمت ومن ف  ، اإل قاي ومصاسر الصوت إتقان مظاها من

 .(2)من تواٍ   نيص إىل السم  واحلس"
 الميت األهملوب ة عناصما ممن وأ ضما أسيب نم  أي همةسرا عناصما ممن هامما ااعنصم  مدت الصموت وسراهمة
 ممن  نضم    مب مني األهملوب ة الدراهمة الصموت اتراهمة بد اتاتبطمة اتنماه  تد  أمم ورمد ، ها مواضم تبم بف
، عنم   غيمل   وأن ا انم  همصا  ااعل أن جي  األهلويب اتن   هصا من الب ا فدارس وعل   ااامة ات ارف
 بال ناصما وعالرتهما القصم دة   األصموات طب  مة لنبمني صموت ة همةراس م مة ال ما " " دراهمة ب هنقوءوعل   
 . األااى واألهلوب ة اللغو ة

 

                                                           

 .34 ء، ص0222ا بائا،  للنبا، القصبة سار ،2 ط اللسان ات،   مباسرت اإلبااه مل، طال  اولة - 1
 .5 الب اي، ص للن  األهلويب الت ل ل وآل ات مستو ات تاور ف،ببم  - 2
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 التحليل الصوتي للقصيدة:.2

 إاياو هو واامس نطق  عند نالوتاا  تصبص    الصي هو اتهموس الصوت :ةسو هممال األصوا _1
ورد ضمناها  1))( ث ت، ف، س، ص،ط، ش، ك، ق، خ ح ه( :هل اتهموهة واألصوات الصوت،

 :ا دول اآلي
 تكراره مخرجه صفته الصو 
 20 ولقل اوتّا ل راوي مارق احلاو
 91 لنوي بني األهنان اوتّا ل راوي مارق الناو
 901 ونملاي راوي مارق اوتّا ل اااو
 01  اري لنوي اوتّا ل مارق البني
 05 طبقل اوتّا ل راوي شب  ميخ  اخلاو
 01 لنوي مطبق اوتّا ل ميخ  الصاس
 15 شيوي اوتّا ل راوي مارق الياو
 29 لنوي اوتّا ل مارق صيمي السني
 51 طبقل انيملاري بني البدة والاااوة الّاف
 943 أهناين لنوي شد د مارق انيملاري التاو

نالوظ أن واوف اامس واليت مج ها ال لماو   روا )ونم  شمخ  فسمّف( رمد شمّلف وموا  
أمما أ نما األصموات تّماارا ممن  وماف، 999449ممن أصمل  642مخس جمموي احلاوف و ن أهنما بلغمف 

ممممماة( وهمممو "صمممموت انيملمممماري شمممد د مارممممق، و مممدل صمممموت التممماو علمممم  ا هتممممبا  943ب نهممما فّانممممف )التممماو 
 لنممموي وممماف (2)وا ضممطاا  واألو واحلمممبن،  مممما  ممموول تّممماارو ببممملو ممممن الضممم ق والت ممم  عنمممد البممماعا"

 والنمورة األو علم  تمدل م ماين ممن لصموتا همصا   تما نظماا التمواتا همصا ارتيماي  مان ورمد انيملاري مهموس،
 :)ن طف، تمان،، ت مو ل، القموت، التنمائ  ضممل ف  احلمات...(. أمما احلمافرولم  حنمو البماعا لمدى النيسم ة

                                                           

  .992-922 ء،ص0220، ال لمل  اجملم ب ةطم ال اب ة، األصوات عل  إىل مدال احلمد، ردوري  امن - 1

، 0291-24-23جسد ردمي لنا  ت ار" ل بدو البّل،   لوس ن عب ب، سراهة ش ا ة   األصوات "س وان لّ ما  - 2
gerorgetrabouls.wordpress.com 
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ممماة( وهممو صمموت اوتّمما ل رامموي، وهممو   مما عممن احلممبن والبّمماو 901الممصي  ل مم  تات بمما فهممو ومماف )اامماو 
 .(1)و وول بالت   وات اناة"
مماة(  وهمو وماف ولقمل اوتّما ل،  موول بالغصمة والتمريوو ورمد اهمت مل  البماعا  15و ل هما واف )اليماو 

  مواضم  عممدة منهمما )عافمماو، فممءاس، صمميااو، مه ماف، وفمماو...( و لهمما مصممطل ات تمموول بالبممدة وات انمماة، 
 أو احلنني والبوق.

 واليت حنصاها   ا دول التا : الجهر:أصوا  _2

 الصو  صفته مخرجه تكراره
 اامبة انيملاري شد د مارق ونملاي 903
 ال ني اوتّا ل مارق ولقل 921
 الغني اوتّا ل طبقل طبقل 03
 ا    اوتّا ل انيملاري ما   وهط احلنت 43
 الااو تّااري بني البدة والاااوة لنوي 903
 النون أنيل مارق لنوي أنيل 949
 الالء والاااوةجانيب بني البدة  لنوي جانيب 400
 الباو انيملاري شد د شيوي 922
 الدال انيملاري شد د لنوي أهناين 69
 الصال اوتّا ل مارق بني األهنان 02
 الواو انب رل صامف شب  لني شيوي أنيل 911
 ال او انب رل صامف شب  لني  اري شملاي 962
 ات   أنيل بني البدة والاااوة شيوي أنيل 915
 الضاس انيملاري ميخ  مطبقأهناين  03
 الظاو اوتّا ل ميخ  لنوي مطبق 1
 الطاو انيملاري شد د بني األهنان 43
 الباي اوتّا ل مارق لنوي أهناين  03

                                                           

 السابق. تاج  لوس ن عب ب، ا  - 1
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مد(  مان اما  نالوظ أن   ان حلاوف ا ها واليت مج ها ال لماو   روا  )َعظَُ  َوْ ُن راررٍت َ مٍّ  ذي طَلَمَ  ج(
وافما ممن  992515  القص دة و ن أهنا شّلف أرب ة أمخماس جممموي احلماوف فقمد بلغمف األهد وصة 
 ب نما ناى الغلبة لب ٍّ األصوات ومنها: ،999449أصل 

ماة(  949ماة( مث )النون  962ماة(  ل   )ال او 915ماة( مث )ات    911ماة( مث )الواو  400)الالء 
 ماة(. 903وأاما )األل  

 حروف المد: األلف، الواو، الياء تكرار.3

من الواضح أن واوف اتد هل وه لة لبن التوا ن أو القوة أو اللني أو ا رتياي أو ا خنيما  ومني 
 تطل  اتور  الت بمي لونا من هصو األلوان، أو ناة من هصو الناات، ورص دة شاعانا جنمدها للمف تّماار  

( أي هلممن جمممموي األصمموات جمتم ممة وبالتمما  رممد همم من علمم  ممماة 311 بممما   ومماوف اتممد و ممن بلغممف )
مستوى اخلطا  وهصا ا نب اح مالئ  متاما م  ما  امل إل   البنياى من ات سماي وإطالمة واه همال   المنيس 
من أجل ا ه هال   وص  احلنني، فإن    ل  متاما      ب من   القماررت روح السمّ نة ل ملصبم  و وصمل  

    سون أي عناو.إىل ما  صبو إل

 تكرار حرف الراء:

 وظ ه بو     واف الااو مسة مت بو ممن همائا احلماوف، فهمو وماف منيماس    بمار   علم  صميت  
: "ومنهمما اتّممار. وهممل ومماف شممد د جيمماي ف مم  الصمموت لتّا مماو (1)ومماف هممواو، وهممل التّا مما الصمموي، رممال

: "المممااو إذا تّلممممف جممما أااجمممف  ريهنممما مضممماعية، (2)واحناافممم  إىل المممالء، وهمممو المممااو". ورمممال   موضممم  آاممما
د همصا التّماار ول م، والور   ب مدها إ ضماوا،"، واتقصموس بمصلت همو تّماار اهتمبا ات اللسمان   أهنماو النطمق بم 

ىل انسمممملاء الد لمممة فالبممماعا  اتيممم  بمممالت ار إسى أوهمممصا مممما  ، قاعممما، تممماسس بمممني سرجممميت ا خنيممما  وا رتيمممايإ
بني واليمممااق وممممن ضممممن مممما ورس بممم  وممماف المممااو مممما  لمممل )مقمممما، را بممما، راهبممما،أررط، الوصمممل و مممنخيٍّ بمممالو 

 عافاو، َاا(ْق،...( .

                                                           
-، حتق ق حممد عبد السالء هارون، مّتبة اخلاجنل، القاهاة0أبو ببا عماو بن عنمان بن رنا ه بو  ، الّتا ، ل - 1

 .345صء، 9110، 0مصا  ط
 .942نيس اتاج ، ص  - 2
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 تكرار حرفي الال  والنون:

مممماة( فإهنمممما  وو مممان إىل احلمممبن وات انممماة وإىل  354أمممما بالنسمممبة حلممما  المممالء والنمممون والمممص ن تّمممارا )
ممن جهما ورنمني ل ما  الصمورة السمم  ة وا ني مال النيسمل   األو واأله ، ورد اهتخدم  الباعا هنا تما لم  

ت بممممو عمممن شمممور ، وممممن مجلمممة مممما تّمممار ف ممم  همممص ن احلمممافني )الل مممل، الق(لممم ، عمل مممس،  ُهلمممول منمممريى، ا ممماين، 
 الصو ان...(. ُوسىن،

أضم اف و مموول وبالتما  كّننما القممول أن األصموات اجملهممورة  انمف امما الغلبمة أو وصمة األهممد بنسمبة األرب ممة 
 ذلت ببدة ا ني ال النيسل لدى الباعا.

 : العروضي اإليقاع
 ".و ب نها األحلان  ور  أن" وهو والغناو الل ن إ قاي من واإل قاي اتطارة، وات ق ة، ات ق   لغة: اإليقاع    

   واإل قماي والنسم ، اتقماس ا حممدوسة أ منمة   النغمة عل  النقلة هو :الموسيقىاالصطالح  في واإليقاع
 مما بمني ات قمدة اإل قاعمات ممن جمموعمة اإل قاع مة فالبن مة ،همواو عمما البم ا ك مب المصي ال نصما همو القصم دة

 .عل   حيافظ وما النظاء عل  رو  ن
 عمن انيصملف الميت األوروب مة اللغمات   مث والالت مي ال ونماين البم ا   "  منر " أو إ قاي  لمة اهت ملف لقد

 .(1) القدكة اللغات
 ال اوضم ة والنظا مات البم ا وطب  مة اللغمات وسم   تغمم و واإلنبماس، بمال او  البم ا    ماتبط وهمو

 وجنمد ،  ارضم  وأو انما المو ن  موا ي نمااو وأو انما األتان مة أو ا جنل ب مة   نيسم  لم س ال ونان مة   واإل قماي
 .(2)الب ا   اإل قاي ت ا     متضاربة وأو انا خمتلية ت ار  

 البم اي الب مف ومول  دور وهو تغم من عل ها ما  طاأ و ،بريو ان الب ا نظ     ب ن عل  هو :العروض 
 .(3)منها تتريل  اليت والقص دةوأو ان  

 
 
 

                                                           

 53 ص جواسي، لسل مان ب دك(   ش ا(س وان   الد ل ة و األهلوب ة البن ات وّ مة، لو بن - 1
  .55اتاج  السابق، ص ،وّ مة  لو بن  - 2
 .92ء، ص 0224، 9لبنان، ط-بموت اخلط   التا بي، الّا    ال او  والقوا ، سار الّت  ال لم ة، - 3
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 التقطيع العروضي: -1

 

 

 
 

مما ات و ما ناى فقد نظم  البماعا رصم دت  علم  لما الطو مل المصي  نبمري ممن تّماار )ف مولن، ميماع لن( أربم  
علم  التمموا ، والممصي تصمم ب   وافممات منهمما القممبٍّ   )ف ممولن( فتصممبح )ف ممول(،  ممما جيممو  رممبٍّ )ميمماع لن( 
لتصبح )مياعلن(، "وربٍّ "ف ولن" وسن  عتماسو عل  وتد ن ربلل وب دي ورمبٍّ "ميماع لن"   الطو مل 

 .(1)رب ح و ي،     ّاس  وجد أما ربٍّ ال او  فواج "
الب ا عن الد لة ال م قة لالم ة البنياى واتتمنلة   ظاهاة ا نقبما  النيسمل والقلمق  و   بت د القبٍّ   

وا ضممطاا  الممصي   ان مم  البممنياى و ظهمما جل مما بممني هنا مما رصمم دت ، و ممن روممل عممن روممم  وعبمممت  وعاشمما 
اتم  عوضا عمنه  ووموش الصم ااو ورضمل جم  أهمال لم ،  مما  ظهما ا نقبما    شمدة جوعم ، و  شمدة م ان

من القاِّ المصي جيماو علم  أن  سمتدف  بقوهم    ب مٍّ األوما ني إىل  مم ذلمت ممن صمور احلمبن اتتنوعمة الميت 
 تظها    وا ا الن .

 القافية:-2
مما "شمما ّة       ت تمما القاف ممة مممن أهمم  األر ممان لتبممّ ل البمم ا ال ممايب فلهمما سور  بممم   اهممتقامة الممو ن إذ أهن 

 .(2)و   سم  ش اا وىت  ّون ل  و ن وراف ة" الو ن   ا اتصاص بالب ا
والقاف ة  ما عا فها اليااه دي فهل "من آاا واف   الب ف إىل أول ها ن  ل   ممن ربلم  مم  وا مة احلماف 

، وبنممماوا علممم  عل ممم  همممنلتبء بدراهمممة القاف مممة  مممما عا فهممما اليااه مممدي ورمممد جممماوت   الالم مممة (3)ربمممل السممما ن"
 :مطلقة  ما ناى ف ما  ريي

ي َبنِي أَقِيُموا ُكم    ُصُدورَ  أُمِّ َمِطيِّ م   إلى  َفإنِّي  َيلُ   ِسَواُكم   َقو  ََلَم   

                                                           

ء، ص 9121، 9لبنان، ط-الّا    علمل ال او  والقوا ، سار ال ل  للمال ني، بموتموه  نو اات، اتتوهط  -1
60.  
 .029ء، ص 0220، سط، 9لبنان، ل-ابن رش ق القمواين، ال مدة   حماهن الب ا، سار ومّتبة ااالل،  بموت- 2

 .944نيس اتاج ، ص  - 3
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 فالقاف ة هنا  لمة )أَْمَ ُل( آااها  ء وأواا ها ن وهو ات   م  وا ة ما ربل  وهل اليت ة عل  اامبة
 مياع ُل.         مياع لن     
2929299        299299  

 )ْم َمُلْو( راف ة مطلقة وا ة رو ِّها مبب ة وهصا اإلشباي نات  عن وا ة الض  الطو لة   الاوي.فالقاف ة 
 و قول البنياى   موض  آاا:

ُتها   َوَرَدت    إذا َدر  إن ها   ثم     أص   

  

تُ  ِمن    َفَتأتي َتُثوبُ  َعلُ   وِمن   ُتَحي   

   

ْن َعُل(  والقاف ة هنا تّونف من  لمتني ةا )م(
 م(ْن   َعُلوْ 

29 299 
ومن االل تتب نا للقوا  اتستخدمة   القص دة وجدنا أن ب ضها رد تّون من  لمة منل: )أَْمَ ُل أَْرُوُل، 

ْن َعُل(.   َمْيَ ُل...(، وب ضها ما جاو    لمتني منل: )م(
 وجاوت القاف ة    م ة ال ا  مطلقة عل  الن و التا    رول البنياى :

 ن مّدت إأليدي إلى إلزّإد لم أكن     بأعجلهم إذ أجشع إلقوم أعجل  وإ         
 فالقاف ة هنا  لمة ) أعملل ( آااها  ء و أواا ها ن هو ال ني م  وا ة ما ربل  هل اليت ة عل  اامبة 

 مياع ل  مممممممممممممممممممممممممممممممم      مياع لن  
2929299         299299  

 1( راف ة مطلقة  القاف ة  ) عمللو
 الروي:-3

واف الاوي هو "احلاف الصي تبىن عل   القص دة وتنس  إل   ف قال رص دة م م ة أو سال ة و لبء الاوي، 
آاا  ل ب ف من أب ات القص دة، و بد لّل ش ا رلَّ أو َ نُا من روي    آاا أب ات  ورد مس ل واف 

 .(2)الاوي جصا ا ه "

                                                           
.،262م،ص 2002،بيروت  ، 2ومكتبة الهالل ،ج  ـ ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر، دار 
1
   

 .41، ماج  هابق، صاخلط   التا بي - 2
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الالء هو صوت الاوي    م ة ال ا  رد وق ق تّاارو    ل أب ات القص دة ر مة إ قاع ة واض ة  و ان
 منل رول :

نِ  بَِمسِّ  َبِعيد   ه  ُدهُ   والَفل يِ   الدُّ َعه   

  

ل ِمنَ  عاف   َعَبس   له ِولُ  الِغس  ُمح   

   

ق   رِ  َوَخر  سِ   كَظه  ر    التُّر  ُتهُ   َقف  َقَطع   

  

نِ  ُرهُ   ، بَِعاِملََتي  سَ   َظه  َملُ   لَي  ُيع   

   

الَهُ    فأل َحق تُ  َراهُ    أُو  ُموفَِيا     بأُخ  ة    َعلَى  ِعي  قُنَّ ُثل   ِمَراَرا    أق  َوأم   

ْمممَوُل،  ُمْ َممممُل، أَْمنُمممُل رمممد بمممدأ رصممم دة البمممنياى واتمهممما فمممالاوي همممو صممموت  فمممنالوظ أن صممموت )المممالء(   حم(
الممالء، والممالء هممو ومماف متوهممط بممني البممدة والاامماو لنمموي جممانيب  ممما ذ انمما هممابقا   تّمماار األصمموات ولمم  
تريهم   القص دة ممن و من القمو ة، و مان  ات مار البماعا امصا الماوي )المالء( عالرمة مبضممون رصم دت  و رينم  

 ال . ا د من االل  التني س عل  روو  وإااال ما بدا
 وووو الوصل : 4

الوصممل هممو وا ممة اتممد  اتتولممد عممن إشممباي وا ممة المماوي لا ممة مممد  أو همماو همما نة حما ممة ف ّممون ألي،مما أو واو، أو 
هاو، ها نة أو مت ا مة ،و جيملو ب مد صموت الماوي ،و جيملو الوصمل وا مة طو لمة  موروس احلا مات ) ضممة ،  

  ساة( .
   أب ات القص دة ممنال لا ة طو لة نطقا ،و ل س اا متن ل اطل  رال البنياى :ورد جاو الوصل 

   لما إغتبطت بالّشنفرى قبل أطول    فإن تبتئس بالّشنفرى أّم قسطل         
 ـــــــــــــــــــــــــّم أول  ه ألّيها حعقيرتــــــه      ــــــطريد جنايات تياسرن لحم     

 .1هنا الوصل جاو   الب تني عل  شّل وا ة الض  عل  الالء
 و  رول آاا :

 سرى رإغبا أو رإهبا وهو يعقل     لعمرك ما باألرض ضيق على مرئ       
 أل  ــــــلس       وأرقط زهلول و عرفاء جيــــــــــولي دونكم أهلون سيد عم    

 جاو الوصل   الب تني عل  شّل وا ة الض  عل  الالء أي :   قُل ، ج ريلُ 
 وهّصا احلال    ل أب ات القص دة .

                                                           
،206ـ الخطيب التبريزي ، الوافي في العروض و القوافي ، ص 

1
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 خالصة القول للمستوى الصوتي :
و ال ناصما الميت ت مممل الب ن مة اإل قاع مة للقصمم دة بنوع هما الداال مة و اخلارج مة  همصا اتسمتوى سرهمف        

 تنت  عنها .وسرهف تّاار األصوات و الد  ت اليت  حتده  ،و األها ا ما  الص ي ا عل  تبّ له
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 المستوى المعجمي:ثانيا : 
 :الداللية الحقول 1-

 اتيماسات همصو جماوت ورمد ال ماء اتوضموي تبمّ ل   بمار ا اسور  تأس   ميماسات ةعمد القصم دة عل  ه طات
 وممن للقصم دة الائ سمل اتوضموي   مد المصي وقمل البموق واحلنمني وهمو ال اء احلقل خلدمة خمتلية وقول من
 :ف ها الد ل ة احلقول أبا 
 التال ة ات ملم ة اتداال و تضمن:  طبيعةال حقل  

 جاوت عل  الن و التا    رول الباعا البنياى :

 غدإ طاويا يعارض إلّريح هافيا    يخوت بأذناب إلّشعاب و يعسل 
 هصا الصن  كنل ا بل و ما حيو   من : الب ا  ،القنة ،الّبح ،أ يل اليت متنلف   الطاق و 

 ومسّن . مريواو   فهو   تاها اليت  ان البنياى   سس عل ها  لما ذاق ب  احلال و اس اا  عل

 المناخ األرض و الصحراء الجبل
جمع الشعب  الشعاب

وهو الطريق 
 في الجبل

الصلب  المكان األمعز
 الكثير الحصى

الهواء  الّريح
 المتطاير

الحجارة  الصوان أعلى الجبل القنة
 الملس

 شدة الحرارة الرمضاء
 أو الحر

عرض الجبل  الكبح
 و جانبه

و  الرعدة األفكل المكان المرتفع علياء
 االرتعاش

الممتع في  أغفل
الجبل العالي 
 ال يتوّصل إليه

األرصون  التنائف
واحدتها تنوفة 

وقيل هي 
المفازة في 

 الصحراء

  

موضع في  الغميصاء  
بادية العرب 

 قرب مكة
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   األرض الواسعة البراح  
األرض الواسعة  الخرق  

تتخرق فيها 
 الرياح

  

   الصحراء هماءالي  
موطن  األر  و الص ااو اليت  انف اتلملري الوو د للباعا و اختاذها بالنسبة التصن   الناين الصي متنل   

 ورب لت  اليت طاس منها .

أما بالنسبة للصن  النالن أنا وهو اتناخ الص ي  ان ال دو األ ا للبنياى بسب  تقلبات  ا و ة رسوة 
 البتاو البارس و واارة الص   البد دة اليت 

 :وصن يها البنياى إىل صنيني ةا احل وان األل   واتتوو ش وأ ضا ألياظا ااصة  حقل الحيوان
 بالط ور.

، الصئ ، األفاعل (. : )الس د،  هلول، ج ريل،صنف الوحش  األ ل،

 وسل ل ذلت الب تني  التال ني :

 ولي دونكم أهلون: سيد عملس        و أرقط زهلول و عرفاء جيأل       

 مستودع إلّسر ذإئع        لديهم وال إلجاني بما جّر يخّذلهم إألهل ال       

 ص  ف هما الباعا الووبة اليت  انف بداال    نيس الورف ،ووبة روت  و صااع  ألن  حمار    
  ها   وووش النيس و وووش الب ئة اليت  ان    بها ، بريهن  األهل و الصد ق .

 في القصيدةمعناه  الحيوان 
 بكسر السين وووو الذئب  يدالسّ 

بفتح العين و الميم و الال  المشّددة القوّي على  العمّلس
 الّسير الّسريع

 النمر وهو ما فيه سواد يشوبه نقط بيض اأّلرقط
 بضم الزاي ، األملس ووو خفيف  زهلول
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بفتح الجيم و سكون المثناة التحتية بعدها همزة  جيأل
على وزن فيعل، اسم للضبع معرفة مفتوحة ،

 وتكون بدال من عرفاء 
 

الضبع طويلة العرف ، لكثرة مؤنث األعرف ، عرفاء
 شعر رقبتها 

 ،الذئب األرسح صفة للذئب القليل اللحم األزل
 ولد الضبع الفرعل
 الحّيا  األفاعي
 الحية وقيل هي البقرة الموحشة ابنة الرمل

 الوركين  الخفيف الذئب األزل
ت ا وظ  الباعا البنياى هصو الوووش    م ت  أعطاه  منبلة األهل و األصدراو    مه  وبني هصا 

      بقول  :   مستوسي الس ا  ذائ .

م  هصو اليا  اخلبنة الباعا ااتار جمتم ا  م جمتم  أهل  ، ل  جمتم  من الوووش وهصو هل م  بة  
 .الص ال ت و اات ارا  

 : )اتطل، الّال ، األصارمي(.ف األليفصن

 ، )الدبا، اخلباء(.الحشرا  صنف

 :حقل الحرب وأدواتها  
 

 معناه أدوا  الغزو
 غاراته في الصعلكة جنايا 
 دفعت بشّدة و إسراع ،وقيل معناه مشيت دعست
 جعلتهم بال آباء أيتمت
 األوالد  إلدة
األيم من ال زوج له من الرجال و النساء على  أيّمت
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 حد سواء  
 جعلتهن أيامى ،أي بال أزواج نسوانا

 

 الغبو: )جنا ات، سعسف، أ تمُف إلدة،، أك ف نسوانا...(.

 )الق(سل، الصارء، إصل ف، صيااو، ال هماو، األرط ، ال س...(. أدوا  الحرب:

بصمممورة مناهمممبة لت ممما  عمممن والمممة الطممماس ا جتمممماعل الممميت  واتالومممظ أن البمممنياى رمممد وظ ممم  ميممماسات الطب  مممة
عاناها، فالقيار وأعما  ا بمال و  مب مّماين  بم ا ف م  البمنياى بالطمرين نمة واحلا مة، أمما ميماسات احل موان فقمد 
وظ يهمما البمماعا بصممورة واضمم ة للت بممم عممن طب  ممة و اتمم  إذ وظ مم    هممصا احلقممل ومموا  أربمم  ومخسممني ليظمما 

 ماات(. 23ماات(، احلباات ) 1ماة(، الطم )06ماة(، الووش )93ل   )فص ا منها األ

ول ل  هصا اإلوصاو البس ط  وضح ه منمة م ملم  احل موان اتتمووش علم  ات ماج  األاماى ورمد عما  البمنياى 
 عن ذلت أ نا من ما ة    م ت  إذ  ان  اى ف ه  أهال فقال:

 

لُون  ُدوَنُكم   َولِي َعَملَّس    ِسيد  :  أَه   

  

َقطُ  لُول   َوأَر  َفاءُ   ُزه  ُ   َوَعر  أَل      َجي 

   

لُ  ُهمُ  َتوَدعُ  ال  اَلَه  رِّ   ُمس  َذائِع   السِّ  

  

ِهم   َذلُ   َجرَّ  ِبَما  الَجانِي  َوالَ  لََدي  ُيخ   

   

م مل  األعالء والببا فل   ّن ل  نص     الالم ة إذ جندو  ص ا امس  ماتني وهصا ألن الس اق  أم ا
   تطل   ذلت أ  وهو اليخا بنيس  ومقدرت    احلا .

 صنف الحيوان األليف :

 شرحه الحيوان

بها هنا  المقصودما يمتطى من الحيوان و  المطي
 اإلبل .

من اإلبل نحو جمع الصرمة وهي العدد  األصاريم
 الثالثين .
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م  هصو اليا  اخلبنة الباعا ااتار جمتم ا  م جمتم  أهل  ، ل  جمتم  من الوووش وهصو هل م  بة  
 1الص ال ت و اات ارا   

 خالصة القول للمستوى المعجمي :

اخلصائ  األهلوب ة اليت تتناول ات مل  الب اي و حتد د طب  ت  و تا  ب  من أجل  هو مستوى  درس 
وألياظها م  تتب  التطورات اليت حلقف بات ىن احمل ط حتد د القدرة  ا مال ة و عالرتها بالّلمات 

 بالد  ت اليت تدف  إىل اهتبدال الّلمات مب اين امجل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ء . 9112م إم ل بد     قو  ، س ولن البنياى ،سار الّتا   ال ايب ، بموت ، 1   
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 المستوى الداللي:
 .(1)ب " عل   و وول  دل مما ر مت   تخص الامب إن إذ" وه قا ارتباط بالد لة الامب  اتبط:الرموز -1

البم ا ة علم  اتسمتوى اليمي   مما  سماه    نقمل  البماعا لتملابمة تب ما  تبمّل فهمو ا مال مة وظائيم  وللاممب
 والس اق هو الصي   طمل األة مة للاممب و ما  مضممون  ا مما ، ،اتباعا اإلنسان ة وحتد   أب اسها النيس ة

 ، ومن الامو  ما  لل:الامب ل  ا من االل  عن رؤ ت نياى الب وظ  ولقد

 و ن رال البنياى: رمز الليل:.1.1

تِ   َفَقد   لُ   الَحاَجاتُ   ُحمَّ ِمر     َواللَّي  ُمق   

  

ت   ات   َوُشدَّ ُحلُ   َمَطاَيا  لِِطي  َوأر   

   

ِض  وفي أَى اَلَر  اَلََذى  لِل َكِريِم َعنِ  َمن   

  

لُ   القِلَى  َخافَ   لَِمن    َوفِيَها ُمَتَعزَّ  

   

ما   الاو مل عمن أهلم    ّ ف بارة " الل ل مقما" حتمل س لة رمب ة تدل علم  الاو مل وا بت ماس، فالبماعا هنما  ي
ولمممل الب مممف اتممموا  لممم  س  ت عمممن واللملممموو إىل مّمممان ب  مممد وهمممصا مممما  ضمممطاو للخممماول   جممموف الل مممل، 

الاو ل )األر ، منريى، مت مب ل، هماى(، فالبماعا  ماى أن األر  واهم ة للمتريممل واتقم   واامار  علم  ومد 
همواو، ول مل البمماعا  بمم أ ضما إىل أن ضمموو القمما رف ممق السماري   األر ،  مما شممبه  بال قمل ل مموول إىل 

 ظلمة احل اة وض قها.أن ضوو القما  ت و ل إىل عقل  قظ جينب  

 وف   رال الباعا: رمز االنتماء:.2.1

لُون  ُدوَنُكم   َولِي َقطُ   َعَملَّس    ِسيد  :  أَه  لُول   َوأَر  َفاءُ   ُزه  ُ   َوَعر  أَل َجي   

   

لُ  ُهمُ  َتوَدعُ  ال  اَلَه  رِّ   ُمس  َذائِع   السِّ  

  

ِهم   َذلُ   َجرَّ  ِبَما  الَجانِي  َوالَ  لََدي  ُيخ   

   

فالبمماعا هنمما  بممم إىل انتمائمم  إىل عمماو  ممم عمماو الببمما الممص ن ضمماق جمم  صممدرو وحتممو ل إىل جمتممم  احل مموان 
الممممصي   ظلمممم  بمممم  و  جممممور، ورممممول البمممماعا )همممم  األهممممل(  مممموول إىل أنمممم    امممممل الوومممموش م املممممة ال قممممالو 

 نساين.و يض له  عن أهل  لب   الوفاو والّتمان وه  السا، اليت افتقدها جمتم   اإل
                                                           

 .0ء، ص: 0299األرسن، سط،  ، احلد ن الّت  عاو ، الامب   الب ا ال ايب، لوو بل ناصا - 1
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 و خالصة كّننا أن نقول أن  وو الباعا إىل الامب  ان للت بم عن ا وت اجات ا مال ة والاوو ة.

 ورال ف   الباعا أب ات  التال ة رمز الصبر:  3و 1

 1فإني لمولى إلصبر أجتاب بّزه       على مثل قلب إلسمع و إلحزم أفعل        

نما        ينال إلغنى ذو إلبــــــــــــــــــــــــــــعدة إلمتبّذلـــى و أعدم أحيانا و أغنــ        وإ 

  هص ن الب تني م ىن عن الصا و حتمل م اناة الص ا  و البقاق اليت  تلقاها الباعا ،فّلمة ) توىل 
  غتي و أو انا  يتقا .الصا ( هل الّلمة الدالة عل  الصا فالباعا أو انا 

 الصور البالغية:.2

إن الصمممور البال  مممة ممممن أهممم  ا مال مممات الممميت تاهممم  البممم ا وأوضممم ها وأراجممما إىل سارس األس  ببمممّل عممماء 
والدارس للصور الين ة ببّل ااص، ومن هنا أسرل النق اس ود نه  عن الصمور البال  مة حتمف األ ماط الين مة 

 اليت تبمل ا هت ارات والتبب هات والّنا ات وسورها   التبّ ل البال ل.

 التشبيه:.2.1
 .(2)ب " منلت  أي جصا هصا شبهف  قال الباو بتصن   شب  الي ل من مبتق مصدر وهو التمن ل" :لغة    

 حنوهما أو الّماف همل بمريساة أ نما أو صمية    مهما شمار ف أشم او أو شم ئا أن ب مان وهمو: "اصوطالحا
 .(3)"اتبب  وج    ب  واتبب  البب   بني تقا  مقدرة أو مليوظة

 والتبب    ما ن ل  بل غ وماهل فنملد البل غ   رول البنياى:
لُ  )ُهمُ  َتوَدعُ  ال ( اَلَه  رِّ   ُمس   َذائِع   السِّ

  

ِهم   َذلُ   َجرَّ  ِبَما  الَجانِي  َوالَ  لََدي  ُيخ   

   

هصا الب ف ورس التبب   بل غا و ن وصف الباعا أساة التبب   ووج  البب ، فالباعا عقد اتبماجة ب نم   فيل
 وبني تلت الوووش اليت  ان  سترينس جا.

 

                                                           
.22م ،ص2996،بيروت ،2ـ طالل حرب ، ديوان الشنفرى ،دار صادر للطباعة و النشر، ط

1
  

 .024ابن منظور، لسان ال ا ، ماسة )شب (، ماج  هابق، ص - 2
 .055،   البال ة ال اب ة، ماج  هابق، ص عت ق ال ب ب عبد - 3
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 أما التبب   اتاهل فنملدو   رول :
مُ   عنها َزلَّ  إذا ه  ها  َحنَّت   السَّ أة    كأنَّ لَى  ُمَرزَّ ِولُ    ُترنُّ  َعج  َوُتع   

   

فقد ورس التبب   هنا ماهال وأساتم   انمف ) مرين (، في م  حيماول البماعا وصم  القموس الميت تصمدر صموتا عنمد 
انطممالق السممه  منهمما و بممبه  بصمموت األننمم  ورممد رصممد النارممة وممني تصمماخ وتصمم ح تمموت رضمم  ها، فالسممه  

  نسل عن القوس  ما  نسل الول د عن أم  .
 ل :ف قو و  ود ن  عن صمو و حتمل   ا وي 

 ل ــــــــــــــــــــــــأزل تهادإه إلتنائف أطحـ  وأغدو على إلقوت إلزهيد كما غدإ           
   ل ــــــــــــــــــــــــقدإح بأيدي ياســر تتقلق    ـــــــــــها      ة شيب إلـــــوجوه كأنــــــــمهلل   
 ل  ــــــــشقوق إلعصــي كالحات و بس ـــها         ـــــــــه كـــــــــــأنها شدوقـــمهرته فو    
 و إياه نوح فوق علياء تكـــــــــــــــــــــــــل      ها   ــــــــــــــــــــفضج و ضجت بالبرإج كأن 

فيممل هممصو األب ممات  بممب  البمماعا نيسمم  مممممم   الصمما عممن ا مموي ممممممم بالممصئ  فاات ممار احل وانممات اتووبممة هممل 
سمم  لل  مماة المميت    بممها البممنياى ،فيممل الب ممف النمماين شممب  تلممت الممصئا  ا ائ ممة بالسممهاء    ممد اتقمماما األن

تبمممب     ّمممس هقافمممة البمممماعا و عصممماو ،و  بمممب    الب مممف التممما  أفمممواو تلممممت    اضمممطاابا ا و حنواممما وهمممو
المممصئا    ببممماعتها بال صمممل ا افمممة اتبمممقورة ،و   الب مممف األامممم  بمممني أن  ذلمممت المممصئ  و مممما م ممم  ممممن 
الصئا  عندما ت صر عل ه  القموت أومدهوا عمو ال و أصمواتا  ريهنما أصموات نسماو  بّمني أو سهمن علم  ماتيم  

 ر .من األ
 :   االستعارة.2.2

رف  البلو و حتو ل  من مّان إىل آاا ومن ذاك روا  اهت ار فمالن همهما ممن مّانتم  أي رف م  و لغة :"   
 .(1)ووول  منها إىل  دو ،فهل مرياوذة من ال ار ة وهل نقل شلو من شخ  إىل آاا"

                                                           

صاحل ال ماري، التصو ا الب اين   ود ن القاآن سراهة بال  ة حتل ل ة، اجمللس الوطي لإلعالء بدولة  عبد ال ب ب بن - 1
 .25،ص  0222اإلمارات ،
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ذ ممما اتبمممب  ممممن ا ملمممة، وهمممل لمممدعاو م مممىن احلق قمممة   البممملو مبالغمممة   التبمممب   مممم  طممماح وووو اصوووطالحا :"
اهممت مال الليممظ    ممم ممما وضمم  لمم  ل الرممة اتبمماجة بممني ات ممىن اتنقممول عنمم  وات ممىن اتسممت مل ف مم ، ممم  را نممة 

 .(1)صارفة عن إراسة ات ىن األصلل"

 .(2)ا هت ارة هل نقل ال بارة عن موض  اهت مااا   أصل اللغة إىل  مو لغا 

 ومن أمنلة ذلت رول : 

ـــــــــــى غطـــــــــــ ش وبغـــــــــــش دعســـــــــــت عل
 وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبتي

 

ســـــــــــــــعار وإرزيـــــــــــــــر ووجـــــــــــــــر 
 (3)وأفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

   
هنممما   همممصا الب مممف  صمممور لنممما )البمممنياى( اتظممماها الطب   مممة الممميت تممموول بممماخلوف و الاعممم  ممممن ظلممممة وبممماس 

 ومطا، ف صف اتبب  ب )الباعا(وتاك   ء من لوا م )ص بيت(عل  هب ل ا هت ارة اتّن ة. 

 ورول  أ ضا :

إلصــــــــــــوإن القــــــــــــى إذإ إألمعــــــــــــز 
 مناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما

 

 (4)تتطــــــاير منــــــه قــــــادح ومفلــــــل
   

شب  البنياى   هصا الب ف بالب م   القوة و الصالبة و ال دو، فهو  يخما بنيسم    هماعة ال مدو ف مصف 
 اتبب  ب  )الب م( وتاك   ء من لوا م  هو)اتنس  وهو ا  الب م(عل  هب ل ا هت ارة اتّن ة.

 و  هصا الب ف مّن ة جتسدت   القول التا  :

                                                           

 .41م  46، ص0224، 9حممد التوجنل، م مل  علوء ال اب ة، سار ا  ل، بموت، ط - 1

اوي ،و حممد أبو اليضل ابااه   ، سار ه(،  تا  الصناعتني، تح: حممد علل البمل415أبو هالل ال سّاي)ت  - 2
 .063ء ،ص9150ه م 9469،  9ا و او للّت  ال اب ة ،ط

 9عبد احلل   ويي ،شاح وسراهة  م ة ال ا  للبنياى ، مّتبة اآلسا  للطباعة و النبا و التو    ، القاهاة ،ط - 3
 .01،ص

 20إم ل بد     قو  ،س وان البنياى ،ص - 4
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 إذإ وردت أصدرتها ثم إنها      تثوب فتأتي من تحيت ومن عل               

وهل تال مم  صمورة البائما النق مل بمدواء الب مارة هنا صورة اهت ار ة مج لة ،فقد اهت ار لصورة ااموء اليت ذ اها 
علمم  هممب ل ا هممت ارة اتّن ممة وهممصا ممما متنممل   ااممموء و ات انمماة ووممصف اتسممت ار منمم  ونمماك شمم ئا مممن لوا ممم  

 الدائمة للباعا.

 ورول  :

 إذإ زل عنها إلسهم حنت كأنها       مرزإة عجلى ترن و تعول         

  هممصا الب ممف أراس البممنياى أن  صممو ر عمممق ال الرممة المميت  ااهمما بممني هممهم  و روهمم  فلمم  جيممد  ممم ا هممت ارة 
همممب ال ،فبمممب   مممما حتدهممم  القممموس ممممن صممموت عنمممد الاممممل جممما لنمممني التّلممم   مممام  إومممداث صممموت    مممل 

 التب  ة . ،ووصف اتبب  ب  و اشتق من احلنني الي ل " ونف " عل  هب ل ا هت ارة التصاحي ة 

 الكناية :.3.2

،فقمممد (1)الّنا ممة   اصمممطالح علمممماو البال مممة: ليمممظ أطلمممق وأر مممد بممم    ء م نممماو مممم  جممموا  إراسة ذلمممت ات مممىن 
 ورست ب ٍّ الصور الب ا ة عن طا ق الّنا ة، ومنها رول    مطل  القص دة :

ي َبنِي أَقِيُموا ُكم    ُصُدورَ  أُمِّ َمِطيِّ  

  

م   إلى  َفإنِّي َيلُ   ِسَواُكم   َقو  ََلَم   

   

الّنا ة   رول  "صدور مط ّ " وهل  نا ة عن صية وهمل ا همت داس للاو مل، فّمىن عمن ذلمت بطلم  رفم  
صدور تلت اتطا ا عن األر ، فهل ت ا عن عمبء البماعا عمن السميا والاو مل، وإراممة صمدور اتطا ما  نا مة 

 عن الته ء للاو ل، ول س م ناها السم.

 و رول  :

 فقد حّمت إلحاجات و إلّليل مقمر      و شّدت لطّيات مطايا و أرحل.         

                                                           

 1  024ء ،ص9115، 9، عل  الب ان ،سار النهضة ال اب ة للطباعة و النبا، بموت ،لبنان ، طعبد ال ب ب عت ق ـ 

 

  .024عبد ال ب ب عت ق ،عل  الب ان ،،صـ  2
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ص راار الاو ل بّل رو  ة و أناة، لّن    ا  عن هصا األما ببّل مباشا.    هصا الب ف  ء د الباعا أن  اخت 

 فقال: " الل  ل مقما"  نا ة عن التيّم اتتريين و رؤ ة األمور ببّل واضح .

 : و رول  ا ضا

 و يوم من إلشعرى يذوب لعابه      أفاعيه في رمضائه تتململ           

البمماعا   هممصا الب ممف أراس أن  بممني شممد ة احلمما   ذلممت ال مموء فقممال "أفاع مم    رمضممائ  تتملمممل "هممل صممورة 
 1م اة عن  وء شد د احلاارة

 أما   هصا القول :

 على رقة أخفى وال أتنعل        فإّما تريني كابنة إلّرمل ضاحيا         

  رولمم  ابنممة الامممل  نا ممة عممن موصمموف وهممو احل ممة ،ورممد تّممون البقمماة اتووبممة فهممل صممورة مممن البممداوة جتممم  
البءس و الظل    القب لة ،و حتممل همصو الّنا مة  د مدا لقومم  أنم  مم ب  جم  و  ) تما ي ( اطما  ل ننم  

 2ا الباعايت  تيقدهوهل مصدر ال ط  الصي كنل احلاجة ال

همو الّمالء جمانسما ألن وماوف ألياظم   ّمون تا  بهما ممن جمنس واومد، ومنم   الجناس و المعنوى :مم  3ممم 0 
 ما تّون الّلمة جتانس األااى   تريل   أواف ،أو   اإلشتقاق وأو انا   ات ىن .

 ا صغاو و التلص ذ بنغمت  ال صبة. و للملناس فوائد بال  ة أن   بد  انتباو اتتلقل و جي ل  أشد م ال إىل

 ومن أمنلة ا ناس رول البنياى :

 و إن مّدت إأليدي إلى إلزإد لم أكن    بأعجلهم إذ أجشع إلقوم أعجل           

 هنا جناس بني الليظتني ) أعملله  ، و أعملل (فا ناس جاو   أول ال ملب و آااو ،ألن هصا الب ف  نب 

 القوء عل  الط اء .

 
                                                           

 م 2002عبد الحليم حفني ،شرح و دراسة المّية العرب للشنفرى  ،مكتبة  كلية اآلداب ،القاهرة ،مصر ،ـ 
1
  

 م 2922، 3العصر الجاهلي ،دار المعارف ،مصر ،ط يوسف خليف ،الشعراء الصعاليك فيـ 
2
  



الدراسة األسلوبية لالمية ) الجانب التطبيقي (المبحث الثالث :   
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 و  القول الناين للبنياى :

 فقد حّمت إلحاجات و إلليل معمر    وشّدت لطّيات مطايا و أرحل           

الليمممظ اجملمممانس   همممصا الب مممف   أول الصمممدر )ل مممف( و النممماين   أول ال ملمممب )شمممد ت( ،  الب مممف األول 
 1اين هابتا من و ن التي  لة هان امتباعدا و   الب ف الن

لب مممف موهممم ق  تبمممني لنممما رناعمممة البمممنياى و افتخمممارو و ب مممدو عمممن ا بممم  فهمممو بممماري   صممم د همممصا ا       
 الطاائد     أ لها .

 خالصة القول :

ت مدست الصمور البال  مة  لقد مت ب اتستوى ات ململ باخلصمائ  الين مة األهملوب ة فيمل  م مة ال ما  للبمنياى
 من تبب   و اهت ارة و  نا ة و جناس مما  اس   مجال الالم ة .

                                                           
 م..2922، 3شفيع السيد ،التعبير البياني رؤية بالغية نقدية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،طـ  
1
  



 

 

 

 

 

ةــــــاتمــالخ الخاتمة   
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 الخاتمة : 
 : ميكن أن خنلص بعد هذا البحث إىل جمموعة من النتائج

كانت حياة الشنفرى مليئة باألحداث و التناقصات اليت أثرت يف حياته و على نفسيته  وعلى   :أوال 
  .شعره

 لذاته،  الشنفرى يف الميته ال يتبع أسلوب شعراء اجلاهلية املعتاد يف الوصف كغرض شعري مقصود  : ثانيا
  و إمنا من زاوية ارتباط الشيء املتناول بشخصه هو يف مزاولته الصعلكة ،أنه يعتمد األسلوبية بطريقة نفسية

يف الالمية ارتكزت الدارسة على اظهار ما يتميز به أدب الشنفرى من خشونة يف األلفاظ ،و التدفق  ثالثا:
 .الفطري

حظيت الالمية بأمهية كبرية بني القصائد العربية فقد شرحها الكثري من العلماء عرب العصور األدبية  : رابعا
 . املختلفة

متيز الالمية بالقوة يف البناء و اجلودة يف انتقاء األلفاظ هذا ما زاد يف تلقيها متيزا بطبيعة  :امسا خ
 .قصيدته موضوعها و املأساة اليت عاشها الشاعر مما كان ظاهرا يف

حتدث الشاعر يف القصيدة عن أدوات القوة فافتخر بالسالح و أدوات الغزة ،و حديثه كان  سادسا:
 .يصف فيه قوته و صالبته ،فهو هبذا احلديث يهدف إىل إثارة الرعب يف قلوب أعدائه والنيل منهم

أكثر من أصوات  أصوات القصيدة تراوحت بني اجلهر و املهموسة و األصوات اجملهورة وردت سابعا:
 .اهلمس، ودليل هذا يف التحديات اليت خاضها الشاعر يل يسمع صوته ويفرض وجوده يف قيلته

اتسمت القصيدة بإيقاع اخلارجي الذي جاء على وزن حبر الطويل، وهذا الوزن متناسب مع معاناة   ثامنا:
جاءت متفاوتة يف تركيبها الصويت  و مهوم الشاعر من ما يعانيه من قلق ، وتوصلت إىل قوايف القصيدة اليت

 . واختالف القوايف يف رّويها فقد أغىن اإليقاع اخلارجي يف القصيدة

متثل اإليقاع اخلارجي يف التكرار. جند التكرار الّذي اسهم على مستوى الكلمة و االسم يف تركيز  تاسعا:
فالشنفرى استعمل معاين تالءم املعىن وإعطاء النص رونق من املوسيقى مما يتالءم مع حالة الشاعر ،

 . أصوات الالمية

وّظف الشاعر يف الميته صور بالغية متثلت يف التشبيه و االستعارة و الكناية اليت كان هلا دور يف  عاشرا:
 . الربط بني الفن و الواقع الّذي يعيشه
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اجلانب املعجمي يف الالمية مثل الطبيعة كمحور أساسيا يف املعجم الشعري ،حيث  حادي عشر:
 .شكلت عناصر الطبيعة العماد اليت ارتكز عليها الشنفرى يف قصيدته. فهي كان هلا تأثري على حياته 

 متيزت الالمية يصدق العاطفة ودقة التصوير وروعته يبعدها عن النحل .: ثاني عشر

أبياهتا جواز يعد يف الشعر اجلاهلي من إبدال مفاعلن األوىل أو الثالثة من البحر  بعض يف: ثالث عشر
 الطويل بــ فاعيُلن .

عدم التصريع يف البيت األول منها ،ولعل عادة التصريع مل تكن متبعة يف زمن الشنفرى : رابع عشر
 فتكون القصيدة من أقدم الشعر اجلاهلي .

يف القصيدة : فإن تبتئس بالشنفرى أمُّ قسطل   ملا اغتبطت بالشنفرى  ورود اسم الشنفرى :خامس عشر
 قبل أطوُل 

 



 

 

 

 

 

قـــــحـــالمل الخاتمة   
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 نص الالّمية )بحر طويل( 

 َمِطووووووووووووووووووووووووويُِّ   ي  ُصوووووووووووووووووووووووووُ   َي أُمِّووووووووووووووووووووووووو  بَوووووووووووووووووووووووووِ ي أَِقيُمووووووووووووووووووووووووو  
 ي

ِّّي يَوووووووووووووووووووووووووووووو ُي  ِسووووووووووووووووووووووووووووووَ  ُ   ي قَووووووووووووووووووووووووووووووو    ي إىل  فَوووووووووووووووووووووووووووووو   ََلَم 
 يي

ِمووووووووووووووووووو  ي   َ  للَّي وووووووووووووووووو ُي   حلَاَجوووووووووووووووووووا ُي  ُُحَّوووووووووووووووووو ِي  فَوَقوووووووووووووووووو  ي  ُمق 
 ي

 َ أ  ُحووووووووووووووووووووووووووو ُي  َمطَايَوووووووووووووووووووووووووووا  ِلِطيّوووووووووووووووووووووووووووا  ي َ ُشووووووووووووووووووووووووووو َّ  ي
 يي

  ََلَذ   َعووووووووووووووووووووووووووووووو ِي  لِل َ ووووووووووووووووووووووووووووووو ِ ِي َمن وووووووووووووووووووووووووووووووَ    ََل  ضِي  يف
 ي

 ُمتَوَعووووووووووووووووووو َّ ُي   لِقلَووووووووووووووووووو   َخوووووووووووووووووووا َي  ِلَمووووووووووووووووووو  ي  َ ِفيَهوووووووووووووووووووا
 يي

ووووووووووووووووُ  َي وووووووووووووووو ِ   ي  علوووووووووووووووو  ِضووووووووووووووووي  ي بِوووووووووووووووواََل  ضِي َمووووووووووووووووا َلَعم    م 
 ي

وووووووووووووووووووووو َي  َ ِهبَووووووووووووووووووووووا ي أَ  ي  َ ِغبَووووووووووووووووووووووا ي َسووووووووووووووووووووووَ    يَوع ِقوووووووووووووووووووووو ُي َ ه 
 يي

لُوووووووووووووووووووووووووو    ُد َنُ وووووووووووووووووووووووووو  ي َ ِلي  َعَملَّوووووووووووووووووووووووووو  ي  ِسووووووووووووووووووووووووووي  ي:  أَه 
 ي

لُوووووووووووووووووووووووووووووو   ي َ أَ  قَووووووووووووووووووووووووووووو ُي  َجي ووووووووووووووووووووووووووووووَ  ُي  َ َع  فَووووووووووووووووووووووووووووووا ُي  زُه 
 يي

وووووووووووووووووووووو ُي ُهوووووووووووووووووووووو ُي ووووووووووووووووووووووَت دَ ُي ال   ََله  وووووووووووووووووووووو ِّي  ُمس   َذ ئِوووووووووووووووووووووو  ي  لسِّ
 ي

ي  َ الَي لَووووووووووووووووووووَ ي ِه  ي  ُُي ووووووووووووووووووووَ  ُي  َجوووووووووووووووووووو َّي ِبَووووووووووووووووووووا   جلَوووووووووووووووووووواِّ
 يي

ووووووووووووووووووووووووووووووووو َي   بَاِسووووووووووووووووووووووووووووووووو  ي   َأِب ي   َُ ووووووووووووووووووووووووووووووووو  ي  أنَّوووووووووووووووووووووووووووووووووِ ي  َغيو 
 ي

 أب َسوووووووووووووووووووووووووووووووووو ُي   لَط َ ئِوووووووووووووووووووووووووووووووووو ِي  أُ ىَلي َعَ َضوووووووووووووووووووووووووووووووووو  ي إذ 
 يي

 أُ ووووووووووووووووووووووو  ي  لَ ي   لووووووووووووووووووووووو َّ دِي  إىل  َلي وووووووووووووووووووووووِ   ُمووووووووووووووووووووووو َّ ِي َ إ  ي
 ي

َشوووووووووووووووووووووو ُي  إذ ي بَووووووووووووووووووووووَ ع َ ِلِه  ي  أَع َ وووووووووووووووووووووو ُي   لَقوووووووووووووووووووووو   ِي  َأج 
 يي

وووووووووووووووووووووووووووطَ  ي  إاّلي  َذ  َي َ َمووووووووووووووووووووووووووا  تَوَفضُّووووووووووووووووووووووووووو  ي   َعووووووووووووووووووووووووووو  ي  َبس 
 ي

ُتَوَفضِّوووووووووووووووووووووووووو ُي   َلَف َضوووووووووووووووووووووووووو َي   ََ ووووووووووووووووووووووووووا َي َعلَووووووووووووووووووووووووووي ِه  ي
  مل

 يي

ّّي ي َ إ ووووووووووووووووووووو َي َ َفووووووووووووووووووووواِّ  َجازِيَوووووووووووووووووووووا ي   لَوووووووووووووووووووووي  َي  َمووووووووووووووووووووو  ي  فَوق 
 ي

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَ ي  ُمتَوَعلَّووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ُي  قُو  بِووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ِي  يف   ال  ِِبُس 
 يي
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وووووووووووووووووووووووووووووووووَ ا  ي َثالَثَووووووووووووووووووووووووووووووووو ُي  ُمَشووووووووووووووووووووووووووووووووويَّ  ي  فُووووووووووووووووووووووووووووووووووَ  د ي:  أص 
 ي

ووووووووووووووووووووووووِلي  ي   أبو ووووووووووووووووووووووووَي ُي  َعي طَوووووووووووووووووووووووو ُي  َ َصووووووووووووووووووووووووف  َ  ُي  إص 
 يي

ُل وووووووووووووووووووووووووو َي ِمووووووووووووووووووووووووو َي َهتُووووووووووووووووووووووووو   ي
تُووووووووووووووووووووووووو  ِي  مل

ُ
 َت ِيُنهووووووووووووووووووووووووووا   مل

 ي
 َ ِِم َمووووووووووووووووووووو ُي  إليهوووووووووووووووووووووا  نِيطَووووووووووووووووووووو  ي قووووووووووووووووووووو  َ َصوووووووووووووووووووووائِ ُي

 يي

ووووووووووووووووووووووووووووه  ُي  عنهووووووووووووووووووووووووووووا َز َّي إذ  ووووووووووووووووووووووووووووا  َحنَّوووووووووووووووووووووووووووو  ي  لسَّ    َّنَّ
 ي

لَوووووووووووووووووووووووووووووووو   ُمووووووووووووووووووووووووووووووووَ زَّأ  ي  َ تُوع ووووووووووووووووووووووووووووووووِ  ُي   تُوووووووووووووووووووووووووووووووو  ُّي َع  
 يي

ووووووووووووووووووووووووووي َي  َ أغ وووووووووووووووووووووووووو   ِّي  ال  لووووووووووووووووووووووووووَبط    َخَِ وووووووووووووووووووووووووووَتِف ُّ  َيس 
 ي

ووووووووووووووووووووووووووووو ُي فُووووووووووووووووووووووووووووو  د ي أ  ِحووووووووووووووووووووووووووووو    ي  لووووووووووووووووووووووووووووو َ دِي إىل  ُم َ َّ
 يي

ووووووووووووووووووووووووووووووو ُي يَوووووووووووووووووووووووووووووووا  ي َ َلس  ووووووووووووووووووووووووووووووو   ِبِه   َسوووووووووووووووووووووووووووووووَ  َم   يُوَعشِّ
 ي

َعوووووووووووووووووووووووووووو  ي َباَُّنا   ُُمَ َّ وووووووووووووووووووووووووووو َي  ُسووووووووووووووووووووووووووووق  وووووووووووووووووووووووووووو ُي   َ ه    بُوهَّ
 يي

َهووووووووووووووووووووووووووووووو   ُجبَّووووووووووووووووووووووووووووووو  ي   ال  بِع  ِسووووووووووووووووووووووووووووووو ِي   ُموووووووووووووووووووووووووووووووِ   ي أ  
 ي

َعووووووووووووووووووووووووووو ُي  َ ي ووووووووووووووووووووووووووو َي َشووووووووووووووووووووووووووو  نِ ِي  يف يُطَالُِعهوووووووووووووووووووووووووووا  يَوف 
 يي

 فووووووووووووووووووووووووووووووووووو  َد ُي   َ وووووووووووووووووووووووووووووووووووَ  َّي  َهي ووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ي َخوووووووووووووووووووووووووووووووووو ِ  ي َ الَي
 ي

وووووووووووووووووووووووا ُي بووووووووووووووووووووووو  َيظَووووووووووووووووووووووو ُّي َّ 
ُ
وووووووووووووووووووووووُف ُي  يَوع لُووووووووووووووووووووووو    مل  َ َيس 

 يي

 ُمتَوغَووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ِّ  ي  د  ِيَّووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ي  َخووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواِل  ي   ال
 ي

ووووووووووووووووووووووووووووووو ُي  د هنوووووووووووووووووووووووووووووووا ي َ يغ وووووووووووووووووووووووووووووووُ   يوَوووووووووووووووووووووووووووووووُ   ُي  يَوَتَ  َّ
 يي

ووووووووووووووووووووووووووووووو ُي ِ ِي  ُد  َي  َشووووووووووووووووووووووووووووووو ُّ ُي  بَِعووووووووووووووووووووووووووووووو  ي  َ َلس   َخووووووووووووووووووووووووووووووو  
 ي

تَوووووووووووووووووووووووا َي ُ ع تَووووووووووووووووووووووو ُي موووووووووووووووووووووووا إذ  ألَووووووووووووووووووووووو َّي  أع وووووووووووووووووووووووَ  ُي   ه 
 يي

ووووووووووووووووووووووووو ُي يَوووووووووووووووووووووووووا ِي َ َلس    نو َتَ ووووووووووووووووووووووووو  ي  إذ    لظَّووووووووووووووووووووووووواَل ِي  ِبِ  
 ي

َمووووووووووووووا ُي   لِعّسووووووووووووووي ِي  هلَ  َجوووووووووووووو ِي ُهووووووووووووووَ    ه َجوووووووووووووو ُي  يَوه 
 يي

َعوووووووووووووووووووووووووووو ُي  إذ   َ ُمَفلَّوووووووووووووووووووووووووووووو ُي   قَوووووووووووووووووووووووووووووواِد  ي   منوووووووووووووووووووووووووووووو    َتطَووووووووووووووووووووووووووووووايَو َي َمنَوووووووووووووووووووووووووووواِ ِ  القَوووووووووووووووووووووووووووو    لصَّووووووووووووووووووووووووووووّ   ُي  َلم 
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 يي ي

 أُِميتَووووووووووووووووووووووووووووووووووو ُي حوووووووووووووووووووووووووووووووووووّ ي  جلُووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ِي ِمطَوووووووووووووووووووووووووووووووووووا َي أُد ُي
 ي

ووووووووووووووووووِ  ُي  ف ُذ َهوووووووووووووووووو ُي  َصووووووووووووووووووف  ا ي   لوووووووووووووووووو ِّ   َي َعن وووووووووووووووووو ُي  أض 
 يي

ووووووووووووووووووووَت ُّي  لَوووووووووووووووووووو ُي  يوُووووووووووووووووووووَ   َ ووووووووووووووووووووي ال  َل  ضِي توُوووووووووووووووووووو   َي  َ َأس 
 ي

ووووووووووووووووووووووووُ   ي  لطَّوووووووووووووووووووووووو   ِي ِموووووووووووووووووووووووو َي َعلَوووووووووووووووووووووووو َّي  ُمَتطَوووووووووووووووووووووووو ِّ ُي  م 
 يي

ِتنَووووووووووووووووووووا ُي  لوووووووووووووووووووو ال ووووووووووووووووووووَ   ي  يُول وووووووووووووووووووو َي ل  لووووووووووووووووووووَ أ  ِي  ج   َمش 
 ي

 َ َم  َ وووووووووووووووووووووووووووووو ُي  لَووووووووووووووووووووووووووووووَ  َّي  إالّي  بوووووووووووووووووووووووووووووو  يُوَعووووووووووووووووووووووووووووووا ُي
 يي

َسوووووووووووووووووووووووووووووووا ي  َ لِ ووووووووووووووووووووووووووووووو ّي  ب  تُِقوووووووووووووووووووووووووووووووي ُي ال  ُمووووووووووووووووووووووووووووووو َّ  ي  نَوف 
 ي

 َأََتَوووووووووووووووووووووووووووووووو َّ ُي  َ يو َثمووووووووووووووووووووووووووووووووا إالَّي  لوووووووووووووووووووووووووووووووو   ِي علوووووووووووووووووووووووووووووووو 
 يي

ووووووووووووو ِي علووووووووووووو  َ أَط وووووووووووووِ     ن طَوووووووووووووَ   ي َ موووووووووووووا  حَلَ  يوووووووووووووا  خلَم 
 ي

تَووووووووووووووووووووووووووووو ُي   تُوغَوووووووووووووووووووووووووووووا ُي  موووووووووووووووووووووووووووووا ِ  ي  ُخُي طَووووووووووووووووووووووووووووو ُي   تُوف 
 يي

 َغوووووووووووووووووَ    موووووووووووووووووا  لَ ِهيووووووووووووووووو ِي  لُقووووووووووووووووو  ِي علووووووووووووووووو   أَغ وووووووووووووووووُ  
 ي

 أط َ وووووووووووووووووووووووووووووووووووو ُي    لتنَووووووووووووووووووووووووووووووووووواِئ َي   تَوَهووووووووووووووووووووووووووووووووووواَد  ُي  أََز ُّي
 يي

 َهاِفيووووووووووووووووووووووووا ي   لوووووووووووووووووووووووو ِّي َي  يُوَعوووووووووووووووووووووووواِ ضُي طَاِ يووووووووووووووووووووووووا ي َغووووووووووووووووووووووووَ  
 ي

وووووووووووووووووووووووووَعا ِي بَ ذ نَوووووووووووووووووووووووووا ِي  َُيُووووووووووووووووووووووووو  ُي   يُوع ِسووووووووووووووووووووووووو ُي  لشِّ
 يي

 أَمَّوووووووووووووووووو ُي  َحي وووووووووووووووووو ُي  ِموووووووووووووووووو  ي   لُقوووووووووووووووووو  ُي  لَووووووووووووووووووَ   ُي فَوَلمووووووووووووووووووا
 ي

 ُُنَّوووووووووووووووووووووووووووووو ُي   َنظَووووووووووووووووووووووووووووووائِ ُي   فَ َجابَوت وووووووووووووووووووووووووووووو ُي  َدَعووووووووووووووووووووووووووووووا
 يي

ووووووووووووووووووووووووووووووووا   لُ ُجوووووووووووووووووووووووووووووووو  ِي   ِشووووووووووووووووووووووووووووووووي ُي   ُمَهلَّلَوووووووووووووووووووووووووووووووو  ي    َّنَّ
 ي

 تَوتَوَقل َقووووووووووووووووووووووووووووو ُي  ياِسووووووووووووووووووووووووووووو  ي  ب يووووووووووووووووووووووووووووو    قِوووووووووووووووووووووووووووووَ    ي
 يي

ووووووووووووووووووووووووووووَ  ُي أ ِي عُوووووووووووووووووووووووووووو  ُي  خَلش  َبو 
 َدبو وووووووووووووووووووووووووووو َ ُي  َحث َ وووووووووووووووووووووووووووو َي  مل

 ي
ووووووووووووووووووووووووووووووو ُي َسوووووووووووووووووووووووووووووووا  ي أ  َد ُهووووووووووووووووووووووووووووووو َّي َِمَوووووووووووووووووووووووووووووووابِي ُي  ُمَعسِّ

 يي



 قـــــــــالملح

 

 

52 

 ُشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووُ  َقها َ وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَ  َّي  فُووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ي ُمَه َّتَووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ي
 ي

وووووووووووووووووووووووووووو ُي َ احِلَووووووووووووووووووووووووووووا  ي  لِعِصوووووووووووووووووووووووووووو ِّي ُشووووووووووووووووووووووووووووُق  ُي  َ ُبسَّ
 يي

ووووووووووووووووووووووووووووووووا  بووووووووووووووووووووووووووووووووالبَو َ  ِي  َ َضوووووووووووووووووووووووووووووووو َّ  ي َفَضوووووووووووووووووووووووووووووووو َّي    َّنَّ
 ي

وووووووووووووووووووووو ُي  َعل يَووووووووووووووووووووووا َي  فَووووووووووووووووووووووو   َي  نُوووووووووووووووووووووو   ي   إيّووووووووووووووووووووووا ُي  ثُ َّ
 يي

 بوووووووووووووووووو     تََّسوووووووووووووووووو  ي  َ  تََّسوووووووووووووووووو    أغ َضوووووووووووووووووو  ي  أغ َضوووووووووووووووووو 
 ي

 ُم  ِموووووووووووووووووووووووووووووووو ُي   َع َّت وووووووووووووووووووووووووووووووو ُي  َع َّ هووووووووووووووووووووووووووووووووا َم َ ِميوووووووووووووووووووووووووووووووو ُي
 يي

 َ    َعوووووووووووووووووَ   ي  بَوع ووووووووووووووووو ُي     َعوووووووووووووووووَ   ُثَّي َ َشوووووووووووووووووَ   ي َشوووووووووووووووووَ ا
 ي

َفووووووووووووووووووو ِي  لَ ي  إ  ي  َ لَل َصوووووووووووووووووووبو  ُي ووووووووووووووووووو   ُي  يَونو  َووووووووووووووووووو ُي   لشَّ  أْج 
 يي

  َُ لُّهووووووووووووووووووووووووووووووووا   بَوووووووووووووووووووووووووووووووواِد    ي  َ فَوووووووووووووووووووووووووووووووواَ   ي  َ فَووووووووووووووووووووووووووووووووا َي
 ي

 ُُم ِموووووووووووووووووووووووو ُي يَُ ووووووووووووووووووووووووا ُِي  ِمَّووووووووووووووووووووووووا  َنَ وووووووووووووووووووووووو  ي علوووووووووووووووووووووووو 
 يي

وووووووووووووووووَ  ُي ووووووووووووووووو  ِ   َ َتش   بَوع وووووووووووووووووَ ما   لُ ووووووووووووووووو   ُي   لَقطَوووووووووووووووووا  أس 
 ي

َنا هوووووووووووووووووووووووووووا  قَوَ بَوووووووووووووووووووووووووووا ي َسوووووووووووووووووووووووووووَ   ي  تَوَتَصل َصووووووووووووووووووووووووووو ُي  أح 
 يي

ووووووووووووووووووووووووووووو ُي وووووووووووووووووووووووووووووَ َل  ي  َ  بو تَوووووووووووووووووووووووووووووَ   نَا  َ ََهَّووووووووووووووووووووووووووووو  ي ََهَم    أس 
 ي

وووووووووووووووووووووووووووووو ُي   فَووووووووووووووووووووووووووووووا ِ  ي   ِموووووووووووووووووووووووووووووو ِّي    ََشَّوووووووووووووووووووووووووووووو َي  ُمَتَمهِّ
 يي

ووووووووووووووووووووووو َي  َعن هوووووووووووووووووووووووا  فَوَ لَّي ووووووووووووووووووووووو ُي بُووووووووووووووووووووووو   َ ه  ووووووووووووووووووووووو ِ ِي  َت    لُِعق 
 ي

َصووووووووووووووووووووووووووو ُي   ُذقُووووووووووووووووووووووووووو   ي  منهوووووووووووووووووووووووووووا  يُوَباِشووووووووووووووووووووووووووو ُ ُي  َ َح  
 يي

َ تَوي ووووووووووووووووووووووووووووووو ِي  َ َغاهوووووووووووووووووووووووووووووووا   ووووووووووووووووووووووووووووووو  َّي لَووووووووووووووووووووووووووووووو ُي   َح    َ َح  
 ي

 نوُووووووووووووووووووووووو َّ ُي   لَقَبائِووووووووووووووووووووووو ِي َسوووووووووووووووووووووووف  ِي ِمووووووووووووووووووووووو  ي أَضووووووووووووووووووووووواِمي ُي
 يي

َي  َفَضوووووووووووووووووووووووومََّها  إِلَي وووووووووووووووووووووووو ِي  َشوووووووووووووووووووووووو َّي  ِموووووووووووووووووووووووو  ي  تَوووووووووووووووووووووووووَ  فَو  
 ي

َهووووووووووووووووووووووووووو ُي  َلَصوووووووووووووووووووووووووووا ِ ِي أذ َ  دَي َضووووووووووووووووووووووووووو َّي  موووووووووووووووووووووووووووا  َمنو 
 يي

ووووووووووووو  ي  لصُّوووووووووووووب  ِي  َمووووووووووووو َي   َّّنوووووووووووووووووووووووووووووووا  َمووووووووووووووووووووووووووووووو َّ  ي  ُثَّي  ِغَشاَشوووووووووووووووووووووووووووووووا ي فَوغَووووووووووووووووووووووووووووووو َّي  ُُم ِفووووووووووووو ُي  أَُحاظَووووووووووووو َي  ِمووووووووووووو  ي   َ  
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 يي ي

ووووووووووووووووووووووووو َي   آلَووووووووووووووووووووووووو ُي   فو ََت ِشوووووووووووووووووووووووووها  ِعن ووووووووووووووووووووووووو َي   َل  ضِي  َ ج 
 ي

ووووووووووووووووووووووووووووَ أَي وووووووووووووووووووووووووووو ُي   َسَناِسوووووووووووووووووووووووووووو ُي  تُون ِبيوووووووووووووووووووووووووووو ِي   بَ ه   ُق َّ
 يي

 ُفُص َصوووووووووووووووووووووووووووو ُي   وووووووووووووووووووووووووووو  َّي  َمن ُ  ضووووووووووووووووووووووووووووا ي  َ أع ووووووووووووووووووووووووووووِ  ُي
 ي

وووووووووووووووووو َي  الِعوووووووووووووووووو  ي َدَحاَهووووووووووووووووووا   َعووووووووووووووووووا  ي  ُمثَّوووووووووووووووووو ُي  فَوه 
 يي

ووووووووووووووووووووووووووونو َفَ    تَوب تَوووووووووووووووووووووووووووِ   ي  فووووووووووووووووووووووووووو   ي وووووووووووووووووووووووووووَط  ي  أ ُّي بالشَّ  َقس 
 ي

ووووووووووووووووونو َفَ    غ َتَبطَووووووووووووووووو  ي َلَموووووووووووووووووا  أط وووووووووووووووووَ  ُي  قَوب ووووووووووووووووو ُي  بالشَّ
 يي

 حلَ َموووووووووووووووووووووووووووووووو ُي  تَوَياَسوووووووووووووووووووووووووووووووو   َي  ِجَنايَووووووووووووووووووووووووووووووووا  ي  َط ِيوووووووووووووووووووووووووووووووو ُي
 ي

 أَ َّ ُي    ُحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو َّي   َِليِّهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا   َعِق َتُوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ُي
 يي

ظَوووووووووووووووووووووووو   نَووووووووووووووووووووووووا َي  َمووووووووووووووووووووووووا  إذ  تَونَووووووووووووووووووووووووا ُي  ُعُي َُّنووووووووووووووووووووووووا  يَوق 
 ي

ُ  ِهووووووووووووووووووووووووووووووووووو ِي   إىل   ِحثَاثَوووووووووووووووووووووووووووووووووووا ي  تَوتَوَغل غَووووووووووووووووووووووووووووووووووو ُي   َم  
 يي

 تَوعُوووووووووووووووووووووووووووو ُد ُي  تَووووووووووووووووووووووووووووو َ  ُي  مووووووووووووووووووووووووووووا َُهُوووووووووووووووووووووووووووو   ي  إل وووووووووووووووووووووووووووو ُي
 ي

وووووووووووووووووووو  ِعيَوووووووووووووووووووواد  ي  أثو َقوووووووووووووووووووو ُي ِهوووووووووووووووووووو َي  أ   ل ِّب وووووووووووووووووووو ِي َ ُ مَّ
 يي

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَ   ُ ا   َ َ َد  ي  إذ   إَّّنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا   ثّي   أص 
 ي

 َعوووووووووووووووو ُي   ِموووووووووووووووو  ي َُتَي وووووووووووووووو ُي ِموووووووووووووووو  ي  فَوتَوووووووووووووووو ي تَوثُوووووووووووووووو  ُي
 يي

وووووووووووووووووووووو ِي   ابو نَوووووووووووووووووووووو ِي  تَوووووووووووووووووووووووَ ي ِ ي  ف ّمووووووووووووووووووووووا  َضوووووووووووووووووووووواِحَيا ي   ل َّم 
 ي

َفووووووووووووووووووووووووووو    ِقَّووووووووووووووووووووووووووو  ي  علوووووووووووووووووووووووووو   أَتَونَوعَّووووووووووووووووووووووووووو ُي    ال   أح 
 يي

ّّي  بوَووووووووووووووووووووووو َّ ُي   أجتوووووووووووووووووووووووا ُي  لصَّووووووووووووووووووووووو  ِي  َلَمووووووووووووووووووووووو ىَلي  فووووووووووووووووووووووو 
 ي

ووووووووووووم  ِي  قَول وووووووووووو ِي  ِمث وووووووووووو ِي علوووووووووووو   أفو َعوووووووووووو ُي    حلَوووووووووووو   َي   لسِّ
 يي

َيانوووووووووووووووووووووووووووووووووا ي    أُع وووووووووووووووووووووووووووووووووِ  ُي وووووووووووووووووووووووووووووووووا   أَغ وووووووووووووووووووووووووووووووووَ ي   َأح    إَّنَّ
 ي

َتبَووووووووووووووووووووووووووو ِّ ُي   لبُوع وووووووووووووووووووووووووووَ  ِي  ذ   لغِوووووووووووووووووووووووووووَ ي  يَونَوووووووووووووووووووووووووووا ُي
ُ
  مل

 يي
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ووووووووووووووووووووووو  ي   َخلَّووووووووووووووووووووووو  ي   ِمووووووووووووووووووووووو  ي  َجووووووووووووووووووووووو ِ  ي  فوووووووووووووووووووووووال  ُمَتَ شِّ
 ي

 أََتَيَّوووووووووووووووووووووووووووو ُي    لغِووووووووووووووووووووووووووووَ ي  ََت وووووووووووووووووووووووووووو َي  َموووووووووووووووووووووووووووو ِ  ي   ال
 يي

هوووووووووووووووووووووووووووووووا ُي تَو  َدِهووووووووووووووووووووووووووووووو   ال  أَُ     ال  ِحل ِمووووووووووووووووووووووووووووووو   َلج 
 ي

ِوووووووووووووووووووووووووووو ُي   َلقَا يوووووووووووووووووووووووووووو ِي  ب ع َقووووووووووووووووووووووووووووا  َسوووووووووووووووووووووووووووُ  ال ي  أَّن 
 يي

لَووووووووووووووووووووو ِي وووووووووووووووووووووطَل   َُن ووووووووووووووووووووو  ي  َ لَيو  وووووووووووووووووووووا   لَقووووووووووووووووووووو   َي  َيص   َ ُّبُّ
 ي

ي  َ أق طَُعوووووووووووووووووووووووووووووو ُي  يَوتَوَنبَّووووووووووووووووووووووووووووووو ُي    ُِّبَووووووووووووووووووووووووووووووا   لووووووووووووووووووووووووووووووالَّ
 يي

ووووووووووووووووو ُي َبي  َ بَوغ ووووووووووووووووو  ي  َغط ووووووووووووووووو  ي علووووووووووووووووو  َدَعس   َ ُصووووووووووووووووو  
 ي

وووووووووووووووووووووووووووو  ي   إ  زِيوووووووووووووووووووووووووووو  ي  ُسووووووووووووووووووووووووووووَعا  ي  َ أَفَ وووووووووووووووووووووووووووو ُي   َ َ ج 
 يي

وووووووووووووووووووووووووووووووَ  نَا ي  ف َّيَّ ووووووووووووووووووووووووووووووو ُي ووووووووووووووووووووووووووووووو ُي  ِنس   إل وووووووووووووووووووووووووووووووَ   ي    أيو َتم 
 ي

 أل يَوووووووووووووووووووو ُي    للَّي ووووووووووووووووووو ُي أب ووووووووووووووووووووَ أ  ُي   موووووووووووووووووووا َ عُووووووووووووووووووو   ُي
 يي

وووووووووووووووووووووووووووووووَب َي  َجالسوووووووووووووووووووووووووووووووا ي  بالُغَمي َصوووووووووووووووووووووووووووووووا ِي َعوووووووووووووووووووووووووووووووّ ي  أص 
 ي

وووووووووووووووووووووووووووووُ    ي: َف ِيَقوووووووووووووووووووووووووووووا ِي ووووووووووووووووووووووووووووو  ُي  َ آَخووووووووووووووووووووووووووووو ُي َمس   َيس 
 يي

 ِ اَلبُونَوووووووووووووووووووووووا  بَِلي ووووووووووووووووووووووو  ي  َهووووووووووووووووووووووو َّ  ي  َلَقووووووووووووووووووووووو  ي: فَوَقووووووووووووووووووووووواُل  
 ي

 فُو  عُووووووووووووووووووو ُي  َعوووووووووووووووووو َّي  أ  ي َعوووووووووووووووووو َّي أِذئ وووووووووووووووووو  ي: فَوُقل نَووووووووووووووووووا
 يي

 َه ََّمووووووووووووووووووووووووووووووو  ي  ُثَّي  نَوب وووووووووووووووووووووووووووووو   ي  إالَّي  يَووووووووووووووووووووووووووووووو ُي  فَولَوووووووووووووووووووووووووووووو  ي
 ي

ووووووووووووووووووووووَ  ُي   ِيوووووووووووووووووووووو َي أ  ي  ِيوووووووووووووووووووووو َي َقطَووووووووووووووووووووووا  ي: فَوُقل نَووووووووووووووووووووووا  أج 
 يي

 طا ِقوووووووووووووووووووووا ي  َلبو ووووووووووووووووووووو َ ُي  ِجووووووووووووووووووووو  ي ِمووووووووووووووووووووو  ي يَووووووووووووووووووووو ُي فَوووووووووووووووووووووِ   ي
 ي

َعوووووووووووووو ُي   إلنووووووووووووو ُي  َ هوووووووووووووا مووووووووووووووا إن َسوووووووووووووا ي يَووووووووووووو ُي  إ  ي  تَوف 
 يي

وووووووووووووووووووووووع َ    ِموووووووووووووووووووووو َي  َ يوووووووووووووووووووووو   ي  لَُعابُووووووووووووووووووووووو ُي  يَووووووووووووووووووووووُ   ُي   لشِّ
 ي

 تَوَتَمل َموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ُي  َ م ضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووائِ ِي  يف  أفاِعيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ِي
 يي

هووووووووووووووووووووووو  لوووووووووووووووووووووو  َنَصووووووووووووووووووووووب  ُي َُ ع بَوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو    َلَت َِمووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ُّي  إالَّي ِسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووتو  َي  ال ُد نَووووووووووووووووووووووو ُي   ِوووووووووووووووووووووو َّي   ال  َ ج 
  مل
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 يي ي

 طَيوَّوووووووووووووووووووَ   ي   لووووووووووووووووووو ِّي ُي  لووووووووووووووووووو   طَووووووووووووووووووواَ   ي  إذ  َ َضووووووووووووووووووا  ي
 ي

وووووووووووووووووووووو ُي   موووووووووووووووووووووا  أع طَافِوووووووووووووووووووووو ِي  عووووووووووووووووووووو   لبائِووووووووووووووووووووو َي  تُوَ جَّ
 يي

ووووووووووووووووووووووووُ  ُي    لَفل وووووووووووووووووووووووو ِي   لوووووووووووووووووووووووو ُّه  ِي ِبَوووووووووووووووووووووووو ِّي بَِعيوووووووووووووووووووووووو  ي  َعه 
 ي

وووووووووووووووووو  ِموووووووووووووووووو َي عووووووووووووووووووا  ي َعووووووووووووووووووَب  ي لوووووووووووووووووو   ُِم ووووووووووووووووووِ  ُي  لِغس 
 يي

وووووووووووووووووووووو ِي َ َخوووووووووووووووووووووو    ي وووووووووووووووووووووو  ي   لتوُّوووووووووووووووووووووو   ِي   َظه   َقطَع تُوووووووووووووووووووووو ُي  قَوف 
 ي

ِي ووووووووووووووووووووووووووو ُ ُي  ، بَِعووووووووووووووووووووووووووواِمَلتَو    يُوع َمووووووووووووووووووووووووووو ُي  لَوووووووووووووووووووووووووووي  َي  َظه 
 يي

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ُي ق   ُم ِفيَووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ي   بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووُ خ  َ  ُي   أُ  الَ ُي   ف حلَ 
 ي

ثُوووووووووووووووووووووو ُي   ِموووووووووووووووووووووو َ  َ  ي  أُق عِوووووووووووووووووووووو   قُونَّوووووووووووووووووووووو  ي  َعلَوووووووووووووووووووووو   َ أم 
 يي

   َّّنووووووووووووووووووووووووووا َحوووووووووووووووووووووووووو  ل  لصُّوووووووووووووووووووووووووو   ُي   َل َ ِ    تَوووووووووووووووووووووووووووُ  دُي
 ي

ووووووووووووووووووووووووووواَل ُي  َعلَوووووووووووووووووووووووووووي ِه َّي  َعوووووووووووووووووووووووووووَ  َ  
ُ
ُوووووووووووووووووووووووووووَ يَّ ُي    مل

  مل
 يي

  وووووووووووووووووووووووووووووو ّن   َحوووووووووووووووووووووووووووووو  ِلي  باآلَصووووووووووووووووووووووووووووووا ِي  يَو  ُ وووووووووووووووووووووووووووووو   َي
 ي

ووووووووووووو ِي ِمووووووووووووو َي  1أع َقووووووووووووو ُي   لِ وووووووووووووي َي  يَون َت ووووووووووووو   أد ىف  لُعص 
 يي

 

                                                           
 85ـ  85م ،ص 6991،  2ـ عمرو بن مالك ، ديوان الشنفرى ، جمع و تحقيق : إميل بديع يعقوب ،دار الكتاب العربي ،بيروت ، ط 
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر:

 .948م،ص 1891ـ أمحد بن حممد الفيومي ،املصباح املنري، مكتبة لبنان ،بريوت ـ لبنان ،دط ،1

، 1ـ أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،تح: عبد السالم هارون، دار الفكر للطباعة والنشر مصر،ج9
 . 89ـ 81م، ص 1818دط ،

م ،مادة : 1881، 1ـ أبو الفضل مجال الدين ابن منظور، لسان العرب ،دار صادر، بريوت ـ لبنان ،ط3
 بدا .

م ،ص 1898، 1ار ومكتبة اهلالل ، بريوت ـ لبنان ،طـ ابن رشيق القريواين ،العمدة يف حماسن الشعر، د4
19 . 

م ، 9003، 1ـ اخلطيب التربيزي ،الكايف يف العروض والقوايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،ط5
 . 10ص

ه 1400ه(، اآلمايل ، دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ـ لبنان 359ـ أيب إمساعيل بن القاسم القايل )ت 9
 .  159م ، ص 1890،

ـ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه ،الكتاب ،تح: حممد عبد السالم هارون ،مكتبة  اخلاجني 1
 . 435م ،ص 1899، 9،القاهرة ـ مصر، ط 9،ج

،بريوت ،دت ، دط ، 1ـ جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ،القاموس احمليط ،دار اجلبل ،ج9
 . 99ص

 . 319، ص8قدمة ابن خلدون ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،طـ عبد الرمحن بن خلدون ، م8

م 1891، 9ـ ابن قتيبة الدينوري ،الشعر و الشعراء ،تح: أمحد حممد شاكر، دار املعارف ،مصر، ط10
 . 98،ص 
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ـ الباقالين أبو بكر حممد بن الطيب ، إعجاز القرآن ،حتقيق السيد أمحد صقر، دار املعارف ،مصر 11
 .  93م، ص 1881، 5،ط

 المصادر و المراجع  بالعربية:

 . 19م ،ص 9،1889ـ إميل بديع يعقوب ،ديوان الشنفرى ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط19

 . 19م ،ص1891، 4ـ أمحد أمني ،النقد األديب ،دار الكتاب العريب ،بريوت ـ لبنان ،ط13

ـ أمحد درويش ،دراسة أسلوبية بني املعاصرة والرتاث ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ـ 14
 . 15مصر، دت ، دط ، ص 

 . 91،دت ،ص 1ـ منذر عياش ،األسلوبية وحتليل اخلطاب ،مركز اإلمناء احلضاري، دم ، ط15

 .119م ، ص 1813،بريوت ـ لبنان ،دط ،ـ حممد  غنيمي هالل ،النقد األديب احلديث ،دار الثقافة 19

ـ عدنان بن ذريل ،النص واألسلوبية بني النظرية و التطبيق ،دار احتاد الكتاب العرب ،دمشق ـ سوريا 11
 . 44م ، ص9000،دط ، 

ـ  مجيل عليوان مقران ،البيئة السردية يف شعر إمرؤ القيس ،دار غيداء للنشر و التوزيع عمان ـ األردن 19
 . 11م ، ص9019، 1،ط

 19م ،ص 1899، 9ـ  عبد السالم املسدي ،األسلوب و األسلوبية ،الدار العربية للكتاب ، دم ،ط18
. 

، اجلزائر، 1ـ  نور الدين السد ،األسلوبية وحتليل اخلطاب ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،ج90
 . 99م ،ص 9010

احلاسوب للطباعة والنشر ،حلب ـ سوريا ،دط  ـ  بيار جريو، األسلوبية ،تر: منذر العياشي ،دار91
 . 54م ، ص184،

ـ  حممد بن حيي ،السمات األسلوبية يف اخلطاب الشعري ،عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع ،إربد ـ 99
 . 19م ، ص9011، 1األردن ،ط
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وبرا، القاهرة ـ  فتح أمحد سليمان ، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية ،مكتبة اآلداب ،ميدان األ93
 . 53م ، ص9004،

م ،ص 9000،اجلزائر،  9ـ  خولة طالب االبراهيمي ،مبادئ يف اللسانيات ،دار القصبة للنشر، ط94
43 . 

، ص 9ـ  عمرو بن مالك ،ديوان الشنفرى ، حتقيق إميل بديع يعقوب ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط95
19 . 

 . 54األسلويب للنص الشعري ،ص ـ بشري تاوريت ،مستويات وآليات التحليل99

ـ 109م ص 9009ـ غامن قدوري احلمد ،مدخل إىل علم األصوات العربية ،مطبعة اجملمع العلمي ،91
110 . 

 .53ـ بن محو حكيمة ،البنيات األسلوبية والداللية يف ديوان )ال شعر بعدك(، لسليمان جوادي ص 99

 1وض و القوايف ،دار العلم للماليني ،لبنان ، طـ موسى نويرات ، املتوسط الكايف يف علمي العر 98
 . 10م ، ص9003،

 . 9م ، ص 9011ـ ناصر لوحيشي ،الرمز يف الشعر العريب ،عامل الكتب احلديث ، األردن ، دط ، 30

ـ حممد التوجني 39ـ عبد العزيز، يف البالغة العربية ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت ـ لبنان 31
 . 39ـ  31م ، ص9003، 1م علوم العربية ، دار اجليل ،بريوت ، ط، معج

م ،ص 1888،  1ـ عبد احلليم حفين ،شرح ودراسة المية العرب للشنفرى ،مكتبة اآلداب ،مصر ، ط33
99 . 

م ،ص 1881، 5ـ عبد الفتاح آلشني ،البديع يف ضوء أساليب القرآن ،الناشر دار املعارف ،مصر، ط34
155 . 

 98،ورشف الضرب أليب عبد اهلل السويدي ،ص 1/109روكلمان ،تاريخ األدب العريب ،صـ كارل ب35
. 
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 9ه(،القوايف ، حتقيق عوين عبد الرؤوف ،الناشر مكتبة اخلاجني ،مصر ،ط5ـ القاضي التنوخي )ت ق39
 . 98م ،ص 1819،

ـ عبد العزيز بن صاحل العماري ،التصوير البياين يف حديث القرآن دراسة بالغية حتليلية ،اجمللس الوطين 31
 . 95م ، ص 9009لإلعالم بدولة اإلمارت ،

م(،كتاب الصناعتني الكتابة و الشعر ،حتقيق حممد البجاوي و 1005ـ أبو هالل العسكري )ت 39
 . 914م ، ص 1859ه ـ 1311، 1الكتب العربية ، ط حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار اإلحياء

ـ  حممد عبد احلكيم القاضي ،بلوغ األرب يف شرح المية العرب  ، حتقيق حممد عبد الرزاق عرفان ، 38
ه ـ 1104، وأيب عبد اهلل السويدي )14م ،ص 1814ه ـ 1384، 4دار الكتاب العريب ،بريوت ، ط

 .  99،ص  ه( ،رشف الضرب يف شرح المية العرب1114

ـ عطاء اهلل بن أمحد هناية األرب يف شرح المية العرب ، حتقيق عبد اهلل الغزايل ، حوليات كلية اآلداب  40
 .م 1889م ـ 1881،جامعة الكويت ،

 المجالت العلمية : 

ه(، حممود حممد العامودي جملة جامعة 1803ـ شرح المية العرب ، لعبد القادر بن عمر البغدادي )ت 1
 .  1، العدد 13م ،اجمللد 9011ر، بغزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،األزه

يوليو  99م ، النسخة حمفوظة 9019أغسطس  13ـ المية العرب ، بوابة اخليمة أطلع عليها يف 9
 م ، علو موقع واي باك مشني .9011

  م.1890،  1اللغة العربية ، مصر، ط ـ جممع اللغة العربية ، املعجم الوجيز، معجم3

 المواقع اإللكترونية :

 04ـ كلودين عزيز، دراسة شعرية يف األصوات "ديوان لكما جسد قدمي لنا يتحرر"، لعبده البكي ، 1
 م .9018مارس 

Gerorgetrabouls.wordpress.com 
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