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 اإلهذاء
 إىى ٍِ عيًَْ اىعطاء تذوُ اّرظار .. أهذي ثَزج جهذي

 إىى ٍِ أحَو أسَه تنو افرخار .. 

أرجى ٍِ هللا أُ ٌَذ فً عَزك وسرثقى ميَاذل ّجىً أهرذي 

 .األتذ.تها اىٍىً وفً اىغذ وإىى 

 اىعشٌشواىذي 

إىى ٍالمً فً اىحٍاج .. إىى ٍعْى اىحة وإىى ٍعْى اىحْاُ 

 واىرفاًّ .. إىى تسَح اىحٍاج وسز اىىجىد

إىى ٍِ ماُ دعائها سز ّجاحً وحْاّها تيسٌ جزاحً إىى أًٍ 

 اىحثٍثح

 إىى ٍِ أذقاسٌ ٍعهٌ اىحٍاج إخىذً وأخىاذً

 إىى مو اىذٌِ ذقاسَد ٍعهٌ أٌاً اىذراسح واىى مو طاىة عيٌ

 اىحق.ومو ٍِ ٌسعى إلعالء ميَح 
 

 

 

  هجٍزج فٍيً

 

 

 

 



 

 

  اإلهذاء
داء أاىحَذ هلل اىذي أّار ىْا درب اىعيٌ واىَعزفح وأعاّْا عيى 

 .هذا اىىاجة ووفقْا إلّجاس هذا اىعَو

أهذي ثَزج هذا اىجهذ أوال وقثو مو شًء ٍِ ىهٌ اىفضو 

اىنزٌٍَِ اىنثٍز     فً وصىىً اىى ٍا أّا عيٍه اَُ واىذاي 

 .حفظهَا هللا وأطاه فً عَزهَا

 .مَا أهذي عَيً هذا اىى أحثائً وّىر قيثً إخىذً وعائيرً

إىى مو ٍِ ٍذ ىً ٌذ اىعىُ ٍِ قزٌة أو تعٍذ وىى تنيَح طٍثح 

 .أو دعاء فً ظهز اىغٍة

 .إىى مو األصذقاء واألحثـــح

 إىى مو ٍِ عيًَْ حزفا أصثح سْا تزقه ٌضًء اىطزٌق أٍاًٍ

 

 ميثىً عاشىر 
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 مقدمة

 أ 

 :مقدمة

 بسم اهلل الرضباف الرحيم الصالة كالسالـ على اشرؼ اؼبرسلُت أما بعد:

دب العريب عدة مناىج جديدة سانبت يف تطور الدرس األديب اغبديث كمن بُت ىذه اؼبناىج اؼبنهج شهد األ
من خالؿ إجراءاتو كمستوياتو اليت أبرزت مكامن اعبماؿ يف العمل األسلويب الذم استقل بذاتو عن اؼبناىج االخرل، 

، من حيث نربة الصوت كبنية الكلمة قصيدةاالديب سواءا كاف شعرا أك نثرا، من خالؿ الوصف االسلويب اؼبتبع يف 
 كترابط اعبمل كداللة اؼبعاين.

  أىمية البحث:
 كتتجلى أنبية البحث الذم قمنا بو يف ابراز كاخراج ظبات األسلوبية اليت يتميز هبا ىذا الشعر كمدل تأثَته يف الشاعر

 *فمن االسباب اليت دفعتنا الختيار ىدا اؼبوضوع كىي كالتايل:

 الموضوعية: األسباب
 كتشاؼ اؼبوضوع الذم تتمحور عليو القصيدة.ا -

 ابراز ظبات األسلوبية يف القصيدة.-

 األسباب الذاتية:
 ي للمنهج االسلويبميولنا الشخص -

 الرغبة يف اكتشاؼ القيمة الفنية للقصيدة كمدل تأثَتىا يف القارئ -

 كىي كالتايل: كمن خالؿ ما ذكرناه نطرح االشكالية اليت انطلق منها البحث

 إشكالية البحث:
 كىل اكتسبت صيغة صبالية يف اؼبقابل ؟ ؟لوبية اليت سبيز هبا ىذا الشعراألس ماىي السمات -

 ه االشكالية صبلة من االسئلة الفرعية كىي كالتايل:ذكتندرج ربت ى

 / ما مفهـو االسلوب كاالسلوبية؟1

 / كيف نشأة االسلوبية عند العرب كالغرب؟2



 مقدمة

 ب 

 اليات التحليل األسلويب؟/ ماىي 3

 ؟/ ماىي االضافة اليت زادىا ىذا اؼبنهج يف القصيدة ككيف خرجت بعد ربليلها4

 الدراسات السابقة:
السيد اضبد  كبالنسبة لدراسات السابقة اعتمدنا على يف اعبانب النظرم ، جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع

 كاألسلوبية.البالغة  اؽبامشي،

 لدكتور ؿبمد عبد اؼبطلب ك بالنسبة للجانب التطبيقي اعتمدنا على مذكرة

 ، كمذكرة-صلوات اىل بنت العشرين-الدراسة االسلوبية لقصيدة مفدم زكريا

 -دراسة أسلوبية-شعر اؽبجاء يف ديواف اعبراكم

 ىداف البحث:أ
 تقدمي  اؼبنهج االسلويب اىل القراء يف جانبو النظرم كالتطبيقي-1

 ىل القراءإدمي  شاعر من اؼبنطقة  تق-2

 العمل على الوصوؿ اىل اؼبرامي العميقة يف القصيدة-3

 منهج الدراسة:
 اؼبنهج أسلويب كربليلي كبالنسبة للمنهج الدم اتبعناه  يف ربليل القصيدة ىو-

 .عتمدناىاكمن الصعوبات اليت كجهتنا يف حبثنا ىي قلة اؼبراجع كاؼبصادر اليت تالئم خطة البحث اليت ا-

 خطة البحث:
 ككانت خطة البحث اليت اتبعناىا يف دراسة ىذا اؼبوضوع كالتايل:

 ول: األسلوب واألسلوبيةالفصل األ

 ول: مفهوم األسلوب واألسلوبيةالمبحث األ

 ول: مفهوم األسلوبالمطلب األ 



 مقدمة

 ج 

 المطلب الثاني: مفهوم األسلوبية 

 والغربالمبحث الثاني: نشأة االسلوبية عند العرب 

 ربالمطلب األول: عند الغ 

 ربالمطلب الثاني: عند الع 

 المبحث الثالث: أليات التحليل االسلوبي

 المطلب األول: مفهوم المستوى الصوتي 

 المطلب الثاني: مفهوم المستوى التركيبي 

 المطلب الثالث: مفهوم المستوى الداللي 

 حو الشمال"سلوبي لقصيدة "تغريبة نالفصل الثاني: التحليل األ

 المبحث األول: المستوى الصوتي)االيقاع الداخلي والخارجي(

 المطلب األول: االيقاع الداخلي 

 المطلب الثاني: االيقاع الخارجي 

 المبحث الثاني: المستوى التركيبي)النحو+ البالغة(

 المطلب االول: الظواىر البالغية 

 المطلب الثاني: الظواىر النحوية 

 المستوى الداللي) المعجم +الحقول الداللية(المبحث الثالث: 

 المطلب األول : الحقول الداللية 

 المطلب الثاني: المعجم 



 مقدمة

 د 

اجات ؼبا توصلنا اليو يف أخر البحث، كألفيناىا بقائمة اؼبراجع كاؼبصادر استنت كختمنا حبثنا خباسبة على شكل 
 .كتليها اؼبالحق

 

   22/27/2222غرداية:

ىجَتة فيلي ككلثـو عاشور



 

 

األسيىب واألسيىتٍحاىفصو األوه:   
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 :التمهيد

تغَتات نفسية  يتميز االنساف انو ذا طبع اجتماعي فهو يتصل مع أبناء جنسو كتطرأ عليو جراء ىذا التواصل  
كالسعادة كاغبزف كالغضب كالقلق كالفرح كغَتىا من االحاسيس، إال أف االنساف بطبعو يريد اف يعرب عن اغباؿ الذم 
كصل اليو ، بعادات يقـو هبا ليفرغ فيها ىذه اؼبشاعر كاألحاسيس، مثل اف يرسم اك يغٍت اك يكتب كيشعر، كما فعل 

ىذه اؼبشاعر يف  الشعر، حيث كاف الشعر الوسيلة الوحيدة اليت يفصح فيها الشاعر  العرب يف اعبزيرة العربية باف كثقوا
عما يعًتيو من احاسيس كجراء ىذا تنوعت أغراض الشعر بتنوع مزاج الشاعر فوجد الرثاء ككجد الغزؿ كاؼبدح كالفخر 

 كاؽبجاء.

النص كبر أغواره يف االدب القدمي كيف ظل تطور القصيدة الشعرية تطورت اؼبناىج النقدية اؼبساعدة يف فهم  
كاالدب اغبديث، كيف ؾباؿ التخصص الذم درسناه "االدب اغبديث كاؼبعاصر" كيف مسار البحث العلمي إلقباز 
مذكرة التخرج كقع اختيارنا على ربليل قصيدة شعرية من شعر التفعيلة لشاعر جزائرم ؿبلي بعنواف "تغريبة كبو 

قصيدة براينا أف كبللها كفق اؼبنهج االسلويب الذم يهتم بالنص كاػبطاب. ىذا اؼبنهج الشماؿ" ككاف االنسب ؽبذه ال
الذم كضع قواعده ففي ظل اللسانيات اغبديثة اليت هتتم باللغة حيث قمنا بتحليل القصيدة كفق مستويات التحليل 

بعضها البعض "اعبمل االسلويب من حيث نربة الصوت" اصوات اؽبمس كاصوات اعبهر" كمن حيث ترابط اعبمل ب
 االظبية كالفعلية كغَتىا" كفبن حيث داللة اؼبعاين "اؼبعجم الداليل" كعلى ىذا تنتهي حدكد حبثنا.
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 المبحث األول: مفهوم األسلوب واألسلوبية

منهج من اؼبناىج النقدية اليت هتتم بالوسائل اللغوية، اؼبستخدمة  يف التعبَت عن االفكار داخل  سلوبيةتعد األ
 ا يقتضي علينا التحدث عنو أكال.ذالنصوص الشعرية، فهي علم يقـو على دراسة األسلوب، كؽب

 المطلب األول: مفهوم األسلوب 

 لغة: -أ
ن النخيل: أسلوب ككل طريق فبتد فهو أسلوب قاؿ: كيقاؿ للسطر م"جاء يف لساف العرب البن منظور:  

 كاألسلوب الطريق كالوجو كاؼبذىب: كيقاؿ: انتم يف أسلوب سوء، كهبمع أساليب

كاألسلوب: الطريق تأخذ فيو، كاألسلوب بالضم الفن يقاؿ: أخد فالف يف أساليب من القوؿ أم أفانُت منو  
  1كإف أنفو لفي أسلوب إدا كاف متكربا".

 سلبو ثوبو، كىو سليب، كأخد سلب القتيل كأسالب القتلى. :)الزـبشرم يف كتابو أسس البالغةكقاؿ  

كلبست الثكلى السنالب كىو اغبداد، كتسلبت كسلبت على ميتها فهي مسلب، كاإلحداد على الزكاج،  
 كالتسليب عاـ.

كسبرىا، كشجر  .كشجر سليب: أخد كرقهاكسلكت اسلوب فالف: طريقتو. ككالمو على أساليب حسنة 
 سلوب عند الزـبشرم ىو األخد، كاغبداد، كالطريقة.ظ أف األنالح 2سلب(. 

 :اصطالحا-ب
اؼبستمع أك القارئ كمهمة علم  سلوب ىو ؾبموعة عناصر اللغة اؼبؤثرة عاطفيا علىكيرل شارؿ بايل :" إف األ 

 سلوب لديو ىي البحث عن القيمة التأثَتية لعنصر اللغة اؼبنظمة" .األ

                                           

1
 .457، ص8لبناف، د .ف ط، مج-ابن منظور، لساف العرب، د صادر، بَتكت - 

2
، 1لبناف، ط-السود، د. الكتب العاؼبية، ببَتكت أيب القاسم جار اهلل ؿبمود بن عمر بن أضبد الزـبشرم، اساس البالغة، تح. ؿبمد باسل عيوف - 

 .468،ص191998ج
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الكاتب يف التعبَت عن مواقفو ،كاإلبانة عن شخصية  ةطريق كيقوؿ عنو الدكتور أيوب جرجيس العطية "بأنو 
نالحظ ىنا  1باختيار ألفاظو ،كصياغو صبلة كعباراتو كالتأليف بينها للتعبَت عن معاف القصد منها اإليضاح كالتأثَت"

 .يضا انو الوسيلة اليت تسمح للكاتب بالتعبَت عن مواقفوأ

 سلوبية المطلب الثاني: مفهوم األ
علم يدرس اللغة ضمن نظاـ اػبطاب، كلكنها علم يدرس اػبطاب موزعا على مبدأ االجناس.  "األسلوبية 

 .2فاألسلوبية ىي صلة اللسانيات باألدب كنقده، كهبا تنتقل من دراسة اعبملة اىل دراسة اللغة نصا"

 تعريفات بعض النقاد الغربيُت:سلوبية نذكر منها لقد تعددت مفاىيم األ 

*شارؿ بايل :" يرل أف اللغة ؾبموعة من كسائل التعبَت اليت تتناكؿ مع الفكرة أم الدالالت اؼبضافة مع  
. إذا فلغة ىي 3الفكرة ،كإف علم األسلوب يعٌت بدراسة الوسائل اليت يستخدمها اؼبتكلم للتعبَت عن أفكار معينة"

 كسيلة لتعبَت

ك:"أف األسلوبية بالغة حديثة ذات شكل مضاعف ،إهنا علم التعبَت ،كىي نقد لألساليب كعند بيَتجَت  
 نفهم  من ذلك اف االسلوبية ىي بالغة حديثة مضاعفة  تنقد األساليب اؼبفردة .   4الفردية ".

  

                                           

1
 .11،ص.2214األردف،دط،-د أيوب جرجيس العطية: األسلوبية يف النقد العريب اؼبعاصر، عامل الكتب اغبديث للنشر كالتوزيع،اربد- 

2
  .25ـ، ص2215ق191436دمشق، ط-منذر عياشي، االسلوبية كربليل اػبطاب، د. نينول للدراسات كالنشر كالتوزيع، سوريا 

3
 .32اؼبرجع السابق: أيوب جرجيس العطية(، ص 

4. 31اؼبرجع السابق، ص
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 المبحث الثاني: نشأة االسلوبية عند العرب والغرب
 : عند الغربالمطلب األول

وبية( عند الغرب خالؿ القرف التاسع عشر، لكنها مل تصل اىل معٌت ؿبدد اال يف أكائل "ظهرت )كلمة االسل 
للغوية يف الغرب فيما يسمى ىذا القرف، كىذا التجديد كاف مرتبطا بأحباث علم اللغة، فحُت ظهرت بوادر النهضة ا

تنظر اىل الدراسة اللغوية باعتبارىا أكدت الصلة بُت اؼبباحث اللغوية كاالدب، ألهنا مل   philologyلوجيا  بالفيلو 
ىدفا مقصودا لداتو، بل باعتبارىا انفتاحا ثقافيا كفكريا جديدا، كمن ىنا كاف ىناؾ نوع من االىتماـ بدراسة 

 جيا تأكيد لصلة اؼبباحث اللغوية باألدبيعترب ظهور الفيلولو   1النصوص القديبة كخاصة يف جوانبها اللغوية"

نفهم  2االسلوبية بوقت كالدة اللسانيات اغبديثة، كاستمرت تستعمل بعض تقنياهتا.""كلقد ارتبطت كالدة  
 من ذلك أف األسلوبية استعملت بعض تقنيات اللسانيات اغبديثة.

"كيعد فرديناند دم سوسَت أكؿ من قبح يف إدخاؿ اللغة يف ؾباؿ العلم، إخراجها من ؾباؿ الثقافة كالعرفة،  
يت إىل اطار موضوعي، كعليو فأف االرض اليت خرجت منها االسلوبية ىي علم اللغة ام نقل اللغة من إطار ذا

فبا نالحظو أف االسلوبية ظهرت يف ظل الدراسات اللسانية اليت جاء هبا فرديناند دم سوسَت الذم قبح  3اغبديث."
و خرجت األسلوبية من علم اللغة يف ادخاؿ اللغة يف اجملاؿ العلمي كحوؽبا من االطار الذايت اىل االطار اؼبوضوعي كمن

 اغبديث . 

البالغة "ؿبمد عبد اؼبطلب كلالطالع على أكرب قدر من اؼبعلومات حوؿ نشأة األسلوبية أنصح بقراءة كتاب  
 .بدال من يوسف أبو العدكس، االسلوبية الرؤية كالتطبيق كاالسلوبية"

 المطلب الثاني: عند العرب
تياراف متوازياف، نبا : األصالة ك اؼبعاصرة، ك نبا تياراف مل زبل منهما "يتجاذب الفكر النقدم اغبديث  

ؾباالت الفكر النقدم، ك األديب على اؼبستول االنساين ك لقد قامت حوؽبما دراسات موسعة مستفيضة أشبرت فيضا 
اكشات جدلية حوؿ من النظريات كاالذباىات اليت أثرت اغبركة النقدية كاألدبية يف الغرب اغبديث، كلقد حدثت من

على اؼبقدمة الطاللية، كلكن اؼبعاصرة هبذا اؼبفهـو كانت سبثل  اؼبعاصرة باؼبفهـو الدم نادل بو أبو نواس يف اػبركج
ناحية شكلية خالصة، أرادت أف تضع مقدمة بديال عن مقدمة أخرل، من حيث  كاف البدا حبديث اػبمر ىو 

                                           

172اؼبرجع نفسو: ص  -
1
  

.38ق،ص1427-ـ192227يوسف أبو العدكس، االسلوبية الرؤية كالتطبيق، د. اؼبسَتة للنشر كالتويع،ط- 2
  

.39، ص 191994ط-بلقاىرة-اف ناشركف، د. نوبار للطباعةؿبمد عبد اؼبطلب، البالغة كاالسلوبية، مكتبة لبن - 3
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وركث ظل مسيطرا على الواقع الشعرم، كمل يستطيع كثَت من الشعراء الدعوة اعبديدة أليب نواس، فكاف الشكل اؼب
 التخلص من ىذا الشكل إال يف القليل النادر

فإف ىذه القضية احتفظت دبكاهنا حىت ذباكرت اليـو مع الدعوة إىل األخذ بسبل اؼبناىج اؼبستحدثة، اليت  
رة اليت صبد عليها يف شكل  تيار يتعصب للقدمي، تتيح للعقل العريب االفادة من كل جديد، حبيث يبتعد عن الصو 

كيغايل يف تعصبو، كيرل فيو قدرة على استيعاب اعبديد بكل مضامينو، كتيار اخر رافض ؽبذا القدمي بأشكالو 
 1كمضامينو العاجزة عن مواءمة  الظركؼ اؼبتجددة  للحياة  كالفكر "

ف اؼبعاصرة أرادت أف تضع بديال للمقدمة كرغم نالحظ  بأف اػبالؼ كاف على اؼبقدمة الطاللية، حيث أ 
ذلك ظل الشكل اؼبوركث مسيطرا على الواقع الشعرم، كفبا نالحظو أيضا أف الفكر النقدم العريب ذبادب موضوع 
األصالة كاؼبعاصرة كقد نتج عن ىذا اعبداؿ تيارات منها متعصب للقدمي كمنايف للحديث كمنهم من كاسط بينهما 

 اصر للحديث كمنايف للقدمي.كمنها من ىو من

"ظهرت كلمة األسلوب يف تراثنا القدمي على كبو ربطت فيو بُت مدلوؿ اللفظة كطرؽ العرب يف أداء اؼبعٌت،  
بينو كبُت الغرض الذم يتضمنو النص األديب، كقد  -أحيانا-أك بينو كببُت النوع األديب كطرؽ صياغتو، كما أهنا ربطت

ـو النظم الذم يبثل اػبواص التعبَتية يف الكالـ،  لكن ذلك كلو مل يقدـ نظرية مكتملة يتساكل مفهـو الكلم مع مفه
سلوب قديبا ربط مدلوؿ اللفظة ما نالحظو أف األ 2يبكن اعتبارىا حبثا أسلوبيا عربيا يف اجملاؿ التنظَتم أك التطبيقي".

 .كطرؽ العرب يف أداء اؼبعٌت

  

                                           

  .172ؼبرجع السابق: صا 1
 .172: صاؼبرجع نفسو 2
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 بي:المبحث الثالث: اليات التحليل االسلو 
 تقـو االسلوبية يف ربليلها على مستويات ىي:

 ول: مفهوم المستوى الصوتيالمطلب األ
ففي إليقاع اػبارجي  1يف ىذا اؼبستول يبكن دراسة االيقاع)الداخلي كاػبارجي( كاالصوات كالتكرار كالوزف . 

تطرأ عليها كتصنيف االصوات اجملهورة كاؼبهموسة ،  كالعلل اليتيقـو الدارس باستخراج حبر القصيدة كالزحافات 
 كتكرار الكلمات كاعبمل

 المطلب الثاني: مفهوم المستوى التركيبي
ا اؼبستول ندرس فيو أم أنواع الًتاكيب اليت تغلب على النص، فهل يغلب عليو الًتكيب الفعلي أك ذ"يف ى 

يت دكر األسلوبية النحوية يف أالقصَتة، أك اؼبزدكجة، كىنا يبكن أف ياالظبي أك تغلب عليو اعبمل الطويلة اؼبعقدة أك 
دراسة العالقات كالًتابط كاالنسجاـ الداخلي يف النص، كسباسكو على طريق الركابط الًتكيبية اؼبختلفة. كقد يغلب 

. يعٍت ذلك اف 2اف شعرا"على النص إذا كاف سرديا الركابط الزمانية كاؼبكانية، كقد يغلب عليو الركابط الصوتية أدا ك
 اؼبستول الًتكييب ينبٍت بواسطة البالغة كالنحو كما مدل انسجاـ النص بًتابطهما

 المطلب الثالث: مفهوم المستوى الداللي: 
"فيو يتناكؿ احمللل األسلويب استخداـ اؼبنشئ لأللفاظ كما فيها من خواص تؤثر يف األسلوب، كتصنيفها اىل  

ة ىذه التصنيفات كمعرة أم نوع من األلفاظ ىو الغالب،... كيدرس الناقد أيضا طبيعة ىذه حقوؿ الداللية، كدراس
االلفاظ، كما سبثلو من انزياحات يف اؼبعٌت، فهل يف النص ألفاظ غريبة ، أك ألفاظ مألوفة دارجة؟ كىل ىذه األلفاظ 

 3كضعت يف سياؽ مغاير، حبيث تكتسب دالالت جديدة؟"

طبيعة العالقة اليت ترتبط يتم استخراج اغبقوؿ اليت اعتمدىا الكاتب يف قصيدتو كماىي ففي ؼبستول الداليل  
 لفاظبُت األ

                                           

بسكرة)اعبزائر( -تاكريت بشَت، مستويات كأليات التحليل االسلويب للنص الشعرم، ؾبلة كليلة اآلداب كالعلـو االنسانية، جامعة ؿبمد خيضر ينظر 1
 .4، ص2229جواف

.4نفسو: ص اؼبرجع  2
  

.495اؼبرجع السابق ص  3
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"كمن ىذا اؼبنطلق فإف االسلوبية ترسم تأملها لعامل النص رظبا تتعدد فيو القراءة، فهي تتأمل البنية الصوتية  
البنية الداللية اعبمالية، كمن دكف ذباىل للسياؽ كما  كاإليقاعية كاؼبعجمية، كتتأمل البٍت الًتكيبية النحوية، كتتأمل

 أم أف االسلوبية تتأمل النص حسب مستوياهتا دكف ذباىلها للسياؽ . 1يكتنزه من عالقات اختيارية كاكبرافية."

تساعدنا يف استخراج صباليات النص من خالؿ دراستو  ل األسلويبستويات التحليم كمن خالؿ ما سبق الحظنا أف
 كمضمونا.شكال 

   

  

                                           

.5اؼبرجع السابق ص  1
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 : التحليل األسلوبي لقصيدة تغريبة نحو الشمال:المبحث األول

يف ىذا الفصل سنقـو بإخضاع قصيدة" تغريبة كبو الشماؿ" لتحليل االسلويب كفق ثالثة مستويات: اؼبستول  
 الصويت ، كاؼبستول الًتكييب، كاؼبستول الداليل

 األول: المستوى الصوتي مطلبال
 *أكؿ ما يكننا  النظر اليو يف القصيدة من اعبانب الصويت ىو البحر ك اؽبيكل الذم انبت عليو القصيدة. 

* إف قصيدة "تغريبة كبو الشماؿ" اعتمدت على نظاـ األسطر النتمائها لشعر التفعيلة الذم يعتمد على  
 سطرا. (81من كاحد كشبانوف) افية كيبتاز بقافية مقيدة، كتتكوفالبحور الص

ضي اف نتحدث  *كعليو ندرس يف ىده القصيدة االيقاع اػبارجي كااليقاع الداخلي ، كلكن قبل ذلك يقت 
 :اكال عن االيقاع 

 االيقاع:أوال: 
كقع على الشيء كمنو يقع كقعا ككقوعا: سقط، ككقع الشيء من يدم كذلك، كأكقعو غَته ككقت من كذا كعن  لغة: "
 1كقعا، ككقع اؼبطر باألرض، كال يقاؿ سقط ىذا قوؿ اىل اللغة".كذا 

 ، مثل ماىو السَت كفق نظاـ تتفق فيو األصوات إما بالتعاقب أك التكرار، أك التوازم مع بعضها البعض اصطالحا:
صيدة، كمن وبدث يف عركض اػبليل بن أضبد الفراىيدم من تكرار التفعيالت، كتعاقبها داخل البيت، كتكرارىا يف الق

ىذا الًتاص يكوف الوزف الشعرم الذم أطلق عليو اػبليل اسم)البحر(، كمع اختالؼ التفعيالت من قصيدة إىل  ناتج
 2أخرل تنتجج حبور الشعر".

 كااليقاع ينقسم لقسمُت نبا:

                                           

422، مادة)كقع(، ص8لبناف، د.ف ط، مج-ابن منظور، لساف العرب، د.صادر، بَتكت 
1
  

.1329133ميداف احملطة، دط، دت، ص-شارع الشركات-نعماف عبد السميع متويل، إيقاع الشعر العريب، د. العلم كااليباف للنشر كالتوزيع، دكؽ 2
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 : االيقاع الخارجيالثانيالمطلب 
بناء القصيدة اال عليهما، كىو حركة صوتية تنشأ يعترب الوزف كالقافية نبا دعامتا اؼبوسيقى اػبارجية ال يبكن  

 1عن نسق معُت بُت العناصر الصوتية يف القصيدة.

على  طرأتيات من القصيدة للكشف عن كزف القصيدة كالتغيَتات اليت يف ىذا اؼبطلب سنقـو بتقطيع بعض األب
  ، كىذا ما سنوضحو يف اعبداكؿ التالية:االصلية ةالتفعيل

 ضي:التقطيع العرو  -1
 التقطيع العروضي 1 جدول

 ســـَـــلـــــــي أْنُجـــــَم اللــيـــــــْـــل تُـنـْبـيـْــــــك َخـجـَلــــي
 ك خجلي ل تنبي جم الي سلي أن
0/0// //2/2 //2/2 //2/2 

 فعولن فعولن فعولن فعولن
 الـَحنـــَـــايـــــــَـــــا مـــــــن الشـّــــوقبمـــَــــــــا فـــــــي 

 ق من ششو حنايا بما فل
//2/2 //1/1 //1/1  / 

 ف فعولن فعولن فعولن
 مقطوعة سالمة سالمة سالمة

 مــــــــن َلهـــَـــب ٌمْسَتعـــــــــــرْ 
 تعر ىبن مس من ل

/1/ //1/1 //1 
 فعو فعولن عول

 محذوفة سالمة مقطوعة
َعنـَــــــــــا...مــــــــن ســـــــــَواي  َسلــــــــي رَبـْ

 سواي عنا من سلي رب
//1/1 //1/1 //1/ 

                                           

. شاكر لقماف،  قراجلية سعاد، البنية االيقاعية يف بائيات ابن ضبديس الصقلي، مدكرة مكملة لنيل شهادة اؼباسًت يف ميداف اللغة كاالدب العريب، اشراؼ
24،ص2215/2216-أـ البواقي-جامعة العريب بن مهيدم

1
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 فعول فعولن فعولن
 مقبوضة سالمة سالمة

 

 إَذا الليـْل جــــّن َيطْيُب لُو فــي البَـًراري الّسَهر
 ْسَسهر بَرار لو فل َيطيبُ  ل جْننُ  إذ للي

//2/2 //2/ //2/ ///2 //2/ 2/2/ 
 فعو فعولن فعلن فعول فعول فعولن
 محذوفة سالمة مقبوضة مقبوضة مقبوضة سالمة

 أجر الخطى ىائما متعيا
 عبن ئمن مت خطى ىا اجرر ل

//1/1 //1/1 //1/1 //1 
 فعو فعولن فعولن فعولن
 محذوفة سالمة سالمة سالمة

 يجّد المسير
 مسير يجدد ل

//1/1 //1/ 
 فعول فعولن
 مقبوضة سالمة

 يجالد كّل خطرْ 
 طر د كلل  يجال

//1/ //1/ //1 
 فعو فعول فعول

 محذوفة مقبوضة مقبوضة
 يهيم بأرض ىنالك

 ىنالك بأرض يهيم
//1/ //1/ //1/1 

 فعولن فعول فعول
 سالمة مقبوضة مقبوضة
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 ما وطأتها قبيل ركابي أماني البشرْ 
 بشر أماني بيل ىاق طأت  ماو

/1/ /1/ /1/ /1/ //1/1 //1 
 فعو فعولن لُ عْ فَـ  لُ عْ فَـ  لُ عْ فَـ  لُ عْ فَـ 

 محذوفة سالمة مبتورة مبتورة مبتورة مبتورة
م نسجت عليو القصيدة ؼبعرفة البحر الذ من(االخَتة 4كاالربع )( األكىل 6قمنا بتقطيع االبيات الستة) 
 كالتغيَتات اليت طرأت على تفعيلتو.القصيدة 

لك سنقـو ذقد طرأت بعض التغيَتات على التفعيلة االصلية عند تقطيعنا لبعض االبيات، كقبل ل  
 الزحاف  والعلة:بتعريف موجز عن 

 ىو تغيَت يعًتم ثواين األسباب)أم اغبرث الثاين من السبب( كينقسم اىل نوعُت:" الزحاف:أ/ 

 1."كىو الذم يصيب التفعيلة مرة كاحدة"الزحاف المفرد: *

 2.": كىو الذم يصيب التفعيلة مرتُتالزحاف المزدوج*

من الزحافات اليت كجدناىا يف القصيدة زحاؼ القبض كىو من كاؼبعركؼ عن الزحافات تقع يف حشو البيت، ف
 .اغبافات اؼبفردة

 .3"لساكن من اعبزءىو حذؼ اغبرؼ اػبامس االقبض:" 

األسباب كاألكتاد الواقعة يف اعاريض القصيدة كضركهبا، ىذا التغيَت الـز على االغلب، إذا  يعًتمىي تغيَت العلة: ب/
لألبيات  كمن العلل اليت كجدناىا عند تقطينا .غبق عركض ببيت أك ضربو كجب التزامو يف سائر أبيات القصيدة

 :اؼبقطعة اعاله اغبذؼ

( عند لنحيث تصبح تفعيلة ) فعو 1علل النقص." ىو إسقاط السبب اػبفيف فبن اخر اعبزء، كىومنالحذف: "
 )فعو(.اسقاط السبب اػبفيف 

                                           

126ـ، ص1991ق 14166، 1طؿبمد علي اؽبامشي، العركض الواضح كعلم القافية، د القلم، دمشق، 
1
  

.126اؼبرجع نفسو: ص 2
  

263ـ،ص191991لبناف، ط-اؼبعجم اؼبصل يف علم العركض كالقافية كفنوف الشعر، ع. الدكتور إميل بديع يعقوب، د. الكتب العلمية، بَتكت
3
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 يًتكب من اغبذؼ كالقطع" مثل ما كرد يف اعبدكؿ اعاله: فعولن=فْعلالبتر: "

 التي طرأت على األبيات التي سبقت:والعلل *جدول يوضح بعض الزحافات 

 الزحافات والعلل 2 جدول
 نوع الزحافات والعلل التغيير الدي طرأ عليها التفعيلة
 القبض فعوؿ فعولن
 اغبدؼ فعو=فعل فعولن
 البًت فْعل   فعولن

 *نسج الشاعر قصيدتو على حبر اؼبتقارب كىو من البحور اػبليلية كمفتاحو: 

 عن اؼبتقارب قاؿ اػبليل *** فعولن فعولن فعولن فعولن

 2/2، كظبي باؼبتقارب لقرب أكتاده كأسبابو//2كسبب خفيف/2*تفعيلة فعولن تتألف من كتد ؾبموع//

 القافية:-2
"ىي اغبركؼ اليت يلتزمها الشاعر يف آخر كل بيت من أبيات القصيدة، كتبدأ من آخر حرؼ ساكن يف البيت إىل 

 2اكؿ ساكن سبقو مع اغبرؼ اؼبتحرؾ الذم قبل الساكن".

 قسماف: مقيدة كمطلقةكللقوايف 

 *القافية اؼبقيدة: "ىي القافية اليت تنتهي بساكن

 3*القافية اؼبطلقة: ىي القافية اليت تنتهي دبتحرؾ".

 

 

                                                                                                                                        

1 263.اؼبرجع السابق: ص
  

.135اؼبرجع سابق:)ؿبمد علي اؽبامشي( ص 2
  

.141ؽبامشي( صاؼبرجع نفسو:)ؿبمد علي ا 3
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 :تخرجة من االبيات اعاله يف اعبدكؿ التايلالقوايف اؼبس

 القوافي3 جدول
 نوعها الرمز القافية

 مقيدة 2/2/ خجلي
 مطلقة /2/2/ نشوؽ
 مقيدة 2//2/ مستعر
 مقيدة 2/2/ رارس

 مطلقة /2//2/ من سوام
 مقيدة 2//2/ متعنب

 : االيقاع الداخليالثالثالمطلب 
ىي ذلك االيقاع اؽبامس الذم يصدر عن الكلمة الواحدة، دبا االيقاع الداخلي: )الموسيقى الداخلية( " 

ؽبا من رىافة، كدقة تأليف، كانسجاـ حركؼ، كبعد عن التنافر، ربمل يف تأليفها من صدل ككقع كحسن، كدبا 
. فإليقاع الداخلي يدرس مضموف القصيدة  1يندرج يف باب )فصاحة اللفظ("-كتقارب اؼبخارج كىو عند البالغيُت

 من خالؿ انسجامها كاتساقها.

يما يلي من خالؿ يف ىدا اؼبطلب بدراسة التكرار بأنواعو)اغبركؼ، الكلمات، اعبمل(كىدا ما سنالحظو ف سنقـو
 ربليلنا للقصيدة، كلكن قبل ذلك لبدا لنا من التحدث عن التكرار أكال:

 التكرار:-1
ابن األثَت بأنو داللة " ظاىرة لغوية كظبة اسلوبية سبثل خطا أساسيا يف الشعر القدمي كاغبديث على حد سواء، عرفو 

 2اللفظ على اؼبعٌت مرددا".

  تكرار الحروف:1-1
استخرجنا كل االحرؼ  ار و ها أك ؾبسو همكقد يكوف اغبرؼ م ،1يعٍت تكرار الصوت الذم وبملو اغبرؼ يف كلمة ما" "

 اؼبكررة كقمنا بتصنيفها اىل  أصوات مهموسة ك ؾبهورة يف اعبدكؿ التايل:
                                           

.74،ص191989برامكة، ط-الوجي عبد الرضبن، االيقاع يف الشعر العريب، د اغبصاد، دمشق  1 
إشراؼ أ. عمرك شلغـو نعيمة، مستويات التشكيل اإلبداعي يف شعر مسلم بن الوليد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلـو يف األدب العريب القدمي،  2

  .228، ص2215/2216،-تبسة- التبسيعيالف، جامعة العريب
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 األصوات4 جدول
 صوات المجهورةاأل صوات المهموسةاأل

 مرة39السُت=
 مرة22الشُت=
 مرة34الكاؼ=
 مرة22اغباء=
 مرة15اػباء=
 مرة21الصاد=
 مرة72التاء=
 مرة21الطاء=
 مرة39القاؼ=
 مرة38الفاء=
 مرة44اؽباء=

 مرة118الالـ=
 مرة72الواك=
 مرة58اؼبيم=
 مرة73الراء=
 مرة64الباء=
 مرة19اعبيم=
 مرة48العُت=
 مرة78النوف=
 مرة27الداؿ=
 مرات6الذاؿ=
 مرات12الضاد=
 مرات4الظاء=

تتسم ىذه األصوات بقلة الوضوح السمعي، كطوؿ اؼبدة الزمنية اليت يتم إنتاجها "*األصوات المهموسة:  
اقف، ألف االصوات اللغوية فيها، كقد تكوف ىذه الصفات سببا يف مناسبتها ؼبوضوعات اغبب كاغبنُت، يف بعض اؼبو 

الوعاء اؼبادم الذم يفرغ فيو الشاعر ذباربو، فالتجربة يبكن صياغتها يف أم قالب كزين، كيبكن إخراجها بأم  ىي 
 كىي اثنا عشر صوتا: ت ث ح خ س ش ص ط ؼ ؽ ؾ ق.  2."واء كاف صوتا مهموسا أك ؾبهوراسصوت لغوم 

 عاله تدؿ على  مدل شوؽ كحنُت الشاعر لصنعاءة يف اعبدكؿ أليت استخرهنا اؼبوضحاؼبهموسة ا فاألصوات 

كضوحها السمعي كترددىا العايل، كقد كاءمت ىذه الصفات تتميز ىذه األصوات بقوهتا ك  ":ةر و جهمالاألصوات *
 3سياقات الفخر كاغبماسة". 

 

                                                                                                                                        

6ـ، ص1998ق191418كفرالشيخ، ط-د سيد خضر، التكرار اإليقاعي يف اللغة العربية، د. اؽبدل للكتاب، بيال 
1
  

قسم -علـوكلية دار ال-د.ياسر عبد اغبسيب رضواف، شعر ضبيد بن ثور اؽباليل دراسة أسلوبية، رسالة ماجستَت، إشراؼ أ.صالح رزؽ، جامعة القاىرة 2
  .37ـ، ص2223الدراسات األدبية،
.39اؼبرجع نفسو: ص 3
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 كىي ثالثة عشر صوتا: ب ج د ذ ض ظ ع غ ؿ ـ ف.

 .بكل فخر لبلده صنعاء أحاسيسوكظف الشاعر االصوات اجملهورة لتعبَت عن  

فمن خالؿ جدكؿ احصاء االصوات اؼبهموسة كاجملهورة ال حضنا أف االصوات اليت أخدت الصدارة يف القصيدة *
 .ى مد فخر الشاعر لوطنيو اغببيب صنعاءكىذا يدؿ عل ىي األصوات اجملهورة 

 تكرار الكلمات:1-2
 أكرد الشاعر بعض الكلمات اؼبكررة يف قصيدتو لتأكيد فكرتو أك شعوره  للقارئ كىذا ما سنالحظو يف األمثلة التالية:

مكررة ؼبا ؽبا من كقع يف نفسية الشاعر صب فيها شوقو كاحاسيسو اؼبرىفة العاشقة غببيبتو   "صنعاء"قبدد أف كلمة -
 اد اليمن األرض اليت ىي مسقط رأسو يف قولو:اليت يتمٌت  العودة  اليها كيعيد أؾباده أؾب

 كصّدؾ صّدت ذبرعٍت البؤس صنعاء  *

 سلي ليل صنعاء كم سّهد الّنام*

 لصنعاء عشق تعّتق قبل اضطراـ الّسدمي*

 ..صنعاءسلي ليل *

كاػبالف  كرار فعل األمر يف كلمة "سلي" فما ىو اال دليل شوقو كحنينو  اىل موطنو فهو يذكر اػبليضا  تكقبد أ-
 كالسهر يف قولو:

 سلي أقبم الليل تنبيك خجلي*

 سلي ربعنا .. من سوام  *

 سلي سبأن كيف كّنا*

 سلي ليل صنعاء كم سّهد الّنام*

 .. سلي ليل صنعاء*

 مكررة م قولو: " أرتل"كما قبد كلمة-
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 *لعينك أنت أرتل أحلى القصَت

 *كأعبد ريب أرتل أبياتو

 يؤكد الشاعر ىويتو األصلية بانتسابو لصنعاء يف قولو: فيو أنا"تكرار ضمَت" -

 *أنا عريب

 أنا ال أمّشط شعرم*

 ..نا سّيد لألساطَت أبدعها ىائجات*أ

 تكرار الفعل اؼباض الناقص )كاف( تدؿ على ما سبق يف اؼباضي التليد زمن اجملد كالقوة  قولو:-

 قد كاف يف صفحات الغيوب سطورا*ل

 .. كاف البدايات*

 .. كاف النهايات*

 .. ك كاف البقاء لبعضي*

 ك كاف الًّتّحل  صوب ربوع أخرْ *

حيث أف الليل  ىو الوقت الوحيد الذم كاف يلجأ اليو الشاعر للخلوة كصب مشاعره اؼبليئة  تكرار كلمة ''الليل''-
 بالشوؽ كاغبنُت لصنعاء كما ىو موضح يف األمثلة التالية:

 سلي ليل صنعاء

 صنعاء كم سّهد الّنام سلي ليل

 إذا الليل جّن يطيب لو يف الربارم الّسهرْ 

 يف قصيدتو. اليها الشاعر رمز من رموز الطبيعية اليت عبأ كيعترب "الليل"

 تكرار الجمل:1-3



 الشمالالتحليل األسلوبي لقصيدة تغريبة نحو  :الفصل الثاني

23 

 اؼبكررة اليت أكردىا الشاعر عند نسج قصيدتو ىي: ةاعبمل 

 *سلي ليل صنعاء

 *سلي ليل صنعاء

ىو اال توضيح كتأكيد للمشاعر اليت يعيشها الشاعر من شوؽ كحنُت ؼبسقط رأس أجداده التكرار يف القصيدة ما 
 األشاكس.
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 المبحث الثاني: المستوى التركيبي

من اؼبعركؼ أف اؼبستول الًتكييب يقـو على النحو+ البالغة كؽبذا سنقـو بدراسة القصيدة من خالؿ الظواىر  
 البالغية كالظواىر النحوية:

 المطلب األول: الظواىر البالغية
ففي ىذا اؼبطلب سنستخرج  الظواىر البالغة اليت ربملها القصيدة من خالؿ اقساـ البالغة اليت تنقسم اىل  

 ثالثة علـو كىي:

، سنقـو بإسقاط ىذه العلـو على قصيدة "تغريبة كبو /وعلم البيان3البديع،  /وعلم1علم المعاني،  /1
 الشماؿ".

 عاني:/علم الم1
ىو اصوؿ كقواعد يعرؼ هبا احواؿ الكالـ العريب اليت يكوف هبا مطابقا ؼبقتضى اغباؿ حبيث يكوف كفق تعريفو :"

 فاألسلوب اػبربم كاإلنشائي يندرجاف ربت ىذا العلم.  1الذم سيق لو." الغرض

الشماؿ"، كلكن لبدا لنا من ن قصيدة "تغريبة كبو ففي ىذا القسم سنقـو باستخراج األساليب اػبربية كاإلنشائية م
 تقدمي مفهـو لألسلوب اػبربم كاالسلوب االنشائي.

 / األسلوب الخبري: 1-1
 ، كللخرب أضرب  كأغراض كىي:2"ىو كل كالـ وبتمل الصدؽ كالكذب لذاتو"

 أضربو:
 تضنو.أ/ االبتدائي: "ىز اػبرب الذم يكوف خاليا ف اؼبؤكدات ألف اؼبخاطب خايل الذىن من اغبكم الذم 

 ب/ الطليب: ىو اػبرب الذم يًتدد اؼبخاطب فيو كال يعرؼ مدل صحتو.
 ج/ االنكارم: كىو اػبرب الذم ينكره اؼبخاطب إنكارا وبتاج إىل اف يؤكد بأكثر من مؤكد".

 أغراضو:

                                           

لبناف، ط -السيد اضبد اؽبامشي، جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع، اشراؼ صديقي ؿبمد صبيل، د. الفكر للنشر كالتوزيع، ببَتكت 1
  .39،ص2223ؾبددة،

، 26/23/1982، 1الكويت، ط-ف ككالة اؼبطبوعات شارع فهد السامل 68، د. القلم،اؼبعاين-البالغة-د أضبد مطلوب، أساليب بالغية الفصاحة 2
  .89ص
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, :" كمعناه إفادة اػباطب اغبكم الذم تضمنتو اعبملة أك الكالـ، ك ىذا ىو االصل يف كل اػبرب/فائدة الخبر1
 ألف فائدتو تقدمي اؼبعرفة أك العلم لألخرين.

 1: كىذا الغرض ال يقدـ جديدا للمخاطب كامبا يفيد أف اؼبتكلم عامل باغبكم"./الزم الفائدة1

 سبق نقدـ امثلة مستخرجة من القصيدة يف اعبدكؿ التايل: كمن خالؿ ما

 أمثلة األسلوب الخبري 5 جدول
 غرضو أضربو لخبرياألسلوب ا

 الـز الفائدة ابتدائي أنا عريب أجر اغبظا ىائما
 فائدة اػبرب ابتدائي أحب اؼبكاـر .. أقفو األثرْ 

 الـز الفائدة ابتدائي .. أنا ال أمّشط شعرم
 فائدة اػبرب طليب لعينيك أنت أرّتل أحلى القصيد
 اػبرب فائدة ابتدائي .. أنا سّيد لألساطَت أبدعها ىائجات
 فائدة اػبرب ابتدائي لقد كنت صّبا قبيل ألوؼ السنُت

 *من خالؿ ىذا نستنتج أف الشاعر ىبربنا عن حالو كصفاتو اليت يتصف هبا كمبادئو كىويتو

 األسلوب االنشائي: -1

أك ال "ىو كل كالـ ال وبتمل الصدؽ ك الكذب لذاتو، ألنو ليس ؼبدلوؿ لفظة قبل النطق بو كاقع خارجي يطابقو 
 2يطابقو".

 أقسامو:

 ىو ما يستدعي مطلوبا غَت حاصل كقت الطلب كىو طبسة أنواع:"أ/ اإلنشاء الطليب: 

 األمر: كىو طلب الفعل على كجو االستعالء كااللزاـ 

 النهي: ىو طلب الكف عن الفعل على كجو االستعالء كااللزاـ 

                                           

(919929999122اؼبرجع نفسو)ص، ص() 1
  

.127اؼبرجع السابق: )أضبد مطلوب(، ص 2
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االستخبار الذم قالوا فيو إنو طلب خرب ما ليس  االستفهاـ: طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل، كىو 
 عندؾ، أم طلب الفهم

 التمٍت:" توقع امر ؿببوب يف اؼبستقبل

 1."كالنداء: التصويت باؼبنادل ليقبل أك ىو طلب إقباؿ اؼبدعو على الداعي 

 ـبتلفة منها: غَت حاصل كقت الطلب، كلو صيغ كىو ما ال يستدعي مطلوبا "ب/ اإلنشاء غَت طليب:

 صيغ اؼبدح كالذـ: كمنها )نعم كبئس( كمنها )حبذا كال حبذا(-1

 التعجب: كلو صيغتاف قياسيتاف نبا)ما أفعلو( ك)أفعل بو(-2

 القسم: كيكوف بالواك كالتاء كالباء-3

 .ب الوقوع، كاغبرؼ اؼبوضوع لو لعلالرجاء: كىو طلب حصل أمر ؿببوب قري-4

 2ـ".العقود: كتكوف بصيغة اؼباضي على العمو -5

 *اف أنواع األسلوب االنشائي زبتلف اغراضها كذلك ما الحظناه يف دراستنا للقصيدة كاؼبوضح يف اعبدكؿ التايل:

 أمثلة األسلوب االنشائي6 جدول
 غرضو نوعو سلوب االنشائياأل

 السؤاؿ األمر سلي أقبم، سلي ربعنا
ذا الليل جن يطيب لو يف إ

 السهر؟ الربارم
 التحصر االستفهاـ

 

من خالؿ استخراجنا لألساليب اليت كانت ربتويها القصيدة نالحظ اف األسلوب اػبربم ىو األكثر كركدا يف -
 ،القصيدة

                                           

(11291169118912291269128اؼبرجع نفسو: )ص، ص، ص، ص، ص، ص()  1
  

.312، ص2223، 1لبناف، ط-د ؿبمد أضبد قاسم كد ؿبي الدين ديب، علـو البالغة)البديع كالبياف كاؼبعاين(، اؼبؤ سسة اغبديثة للكتاب، طرابلس  2
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 / علم البيان2
 الكشف، كااليضاح، كالظهور.لغة:" 

يف كضوح الداللة العقلية اصوؿ كقواعد يعرؼ هبا إيراد اؼبعٌت الواحد، بطرؽ ىبتلف بعضها عن بعض، اصطالحا: "
 يندرج ربت ىذا العلم الصور البيانية كاالستعارة كالتشبيو كالكناية.  1على نفس ذلك اؼبعٌت."

من القصيدة ، لكن يقتضي التشبيو، والكناية، واالستعارة( فمن خالؿ ماسببق سنقـو  باستخراج الصور البيانية  )
 عريف دبثاؿ من القصيدة.علينا التعريف هبذه الصور اكال كسنزكد كل ت

 التشبيو: 2-1
 ىذا شبو ىذا كمثيلو.يقال:  التمثيل،لغة: "

ىو 2عقد فباثلة بُت امرين، اك اكثر، قصد اشًتاكهما يف صفة، اك اكثر، بأداة: لغرض يقصده اؼبتكلم."اصطالحا: 
 تشبيو شيء بشيء أخر مع اشًتاكهما يف صفة اك اكثر

 يف قوؿ الشاعر: 

 )شبهو الشاعر دركبو أم مشاعره اؽبائجة بالليل الذم ال يستقر(كهذا الّنول ما ؽبا مستقرْ   ك دركيب-1

 )شبو الشاعر صد حبيبتو لو بصد صنعاء كىي ذبرعو البؤس(كصّدؾ صّدت ذبرعٍت البؤس صنعاء  -2

 ه ؽبا(كعشقك عشقي لصنعاء)شبو الشاعر عشق حبيبتو لو بعشقو لصنعاء أم اهنا تعرب عن حنينو كافتقاد-3

 الكناية:2-2
 ما يتكلم بو االنساف، كيريد بو غَته، كىي مصدر كنيت اك كنوت بكذا، اذا تركت التصريح بو.لغة:" 

 1لفظ أريد بو غَت معناه الذم كضع لو، مع جواز إرادة اؼبعٌت األصلي لعدـ كجود قرينة مانعة من إرادتو."اصطالحا: 
 .جلوم كضع ألذأم لفظ يدؿ على معٌت اخر غَت ال

                                           

، ط لبناف-السيد اضبد اؽبامشي، جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع، ، اشراؼ صديقي ؿبمد صبيل، د الفكر للنشر كالتوزيع، ببَتكت 1
  212،ص2223ؾبددة،

  .214اؼبرجع نفسو:ص 2
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 يف قولو: 

 .. أنا ال أمّشط شعرم

 ك ال أقتٍت ألف دىن ليبيّض كجهي

 اؼبقصود من ذلك، كناية عن الشخوخة

 *)سلي أقبم الليل تنبيك خجلي ( كناية عن السهر

 االستعارة:2-3
 .2يده"لغة: "رفع الشيء كربويلو من مكاف إىل آخر، يقاؿ استعار فالف سهما من كنانتو: رفعو كحولو منها إىل 

اصطالحا: ىي استعماؿ اللفظ  يف غَت ما كضع لو لعالقة اؼبشاهبة بُت اؼبعٌت اؼبنقوؿ عنو كاؼبعٌت اؼبستعمل فيو، مع 
 كاالستعارة نوعاف مكنية كتصروبية: 3قرينة صارفة عن ارادة اؼبعٌت االصلي."

 ا لفظ اؼبشبو بو للمشبو.االستعارة التصروبية: كىي ما صرح فيو بلفظ اؼبشبو بو، أك ما استعَت فيه-ب

 4."ىي ما حذؼ فيها اؼبشبو بو أك اؼبستعار منو، كرمز لو بشيء من لوازمو "االستعارة اؼبكنية:-أ

 

 أمثلة االستعارة7 جدول
 التعليل نوعها االستعارة

ذكر اؼبشبو كحدؼ اؼبشبو  مكنية لومض من خفقات حنيٍت القمر
 بو"االنساف"

دكر اؼبشبو كحذؼ اؼبشبو بو  مكنية زماين انكسر كيف
 "االنساف"

                                                                                                                                        

لبناف، ط -السيد اضبد اؽبامشي، جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع، ، اشراؼ صديقي ؿبمد صبيل، د الفكر للنشر كالتوزيع، ببَتكت 1
 297.-295-296،ص2223ؾبددة،

.167، ص1985ق 1425العربية، بَتكت، دط، د عبد العزيز عتيق، يف البالغة العربية علم البياف، د. النهضة  2
  

.264اؼبرجع السابق : )السيد اضبد اؽبامشي( ص  3
  

176عبد العزيز عتيق( صاؼبرجع السابق: )
4
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 /علم البديع3
 : "اؼبخًتع اؼبوجود على غَت مثاؿ سابق.لغة

 كىو مأخوذ كمشتق من قوؽبم: بدع الشيء كابدعو، اخًتعو ال على مثاؿ."

هباء كركنقا، بعد مطابقتو :" ىو علم يعرؼ بو الوجوه، كاؼبزايا اليت تزيد الكالـ حسنا كطالكة، كتكسوه اصطالحا
 فمن احملسنات البديعية اليت تندرج ربت ىذا العلم، الطباؽ كاعبناس كالسجع.  1ؼبقتضى اغباؿ."

" ىو اعبمع بُت لفظُت مقابلُت يف اؼبعٌت، كنبا قد يكوناف اظبُت، اك فعلُت، اك حرفُت، اك الطباق:3-1
 .كطباؽ ينقسم لنوعُت نبا: االهباب كالسلب2ـبتلفُت."

 :مثلة الطباقأ 8 جدول
 نوعو الطباق

 االهباب بيض=سود
 االهباب الًتحل=البقاء

 االهباب البدايات=النهايات
 االهباب االرض السماء
 االهباب ابتذاؿ=أبدعها
 االهباب مستقر=يطوؼ

 االهباب بعد=قبل
 كاختالفهما يف اؼبعٌت.ىو تشابو لفظُت يف النطق، الجناس: "3-1  

يعٍت ذلك أهنا يتشاهباف يف ألحرؼ كىبتلفاف يف معناىا كإذا كاف  3كىو ينقسم اىل نوعُت: لفظي كمعنوم."
 يتشاهباف يف اؼبعٌت كعدد االحرؼ فهو جناس تاـ كادا تشاهبا يف النطق كاختالؼ يف اؼبعٌت فهو جناس ناقص 

 

                                           

.328اؼبرجع السابق، ص  1 
2 313اؼبرجع السابق، ص 

  
343اؼبرجع السابق، ص

3 
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 الجناسأمثلة 9 جدول
 نوعو الجناس

 ناقص قمر=سبر
 ناقص سحر=سهر

 ناقص مستقر=مستعر
 ناقص سواؾ=ىواؾ
 ناقص يطارد=هبالد

 . 1" ىو توافق الفاصلتُت يف اغبرؼ االخَت من النثر"السجع:3-3

 يطارد كل خطر=هبالد كل خطر

يعٍت ذلك  2يقابل دلك على الًتتيب "ىو اف يؤتى دبعنيُت متوفقُت اك معاف متوافقة، مث يؤتى دبا المقابلة: "3-4
 أف تكوف الكلمتُت اك اعبملتُت متفقتاف يف اؼبعٌت كقولو:

 /كاف البدايات=كاف النهايات1

 /كاف البقاء لبعض=كاف الًتحل صوب2

 حوية:المطلب الثاني: الظواىر الن
 لتها، مث استخراج اعبمل اؼبركبةيف ىذا اؼبطلب سنقـو باستخراج االزمنة كاعبمل الغالبة على القصيدة كتوضيح دال 

 /أزمنة االفعال المتواجدة في القصيدة:1
 أزمنة الفعل11 جدول

 مراأل المضارع الماض
 سلي أقبم  أجر، يعاؼ، يسود،  نفعت

 سلي ربعنا نطل، تلفح، ذبر نفح
 سلي ليل مل يزؿ، أرتل، نفخ 
 سلي سبا هبالد، يفتل، وبب 

                                           

351اؼبرجع السابق، ص
1 

  2اؼبرجع نفسو
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*اؼبالحظ يف ىذا اعبدكؿ أف أكثر االفعاؿ اؼبوظفة يف قصيدة "تغريبة كبو الشماؿ" ىي األفعاؿ اؼبضارعة كىي تدؿ 
عر كشوقو لصنعاء مازاؿ مستمرا، كركز الشاعر أيضا على فعل األمر ؼبالو من ميزة  اعلى اإلستمرار دبعٌت أف عذاب الش

 .الستهاللو بو يف بداية القصيدة، ما ىو إال ضركرة مستحكم ليهمنا حالتو كمشاعره 

 /الجمل:2
 يعٍت ذلك اعبمل اليت تبتدأ  بفعل كفاعل كمفعوؿ، ىذا ما 1ىي اليت صدرىا فعل "الجملة الفعلية: " 1-1

 سنوضحو يف اعبدكؿ من خالؿ اعبمل اليت استخرجناىا من القصيدة

 أمثلة الجملة الفعلية 11 جدول
 نوعها الجملة الفعلية

فعل مضارع مبٍت للمجهوؿ+ نائب فاعل مستًت+  أجزء اػبطأ ىائما متعبا
 مفعوؿ بو

 يولفعل امر+ مفعوؿ بو+ مضاؼ ا سلي أقبم الليل
 فعل مضارع+ مفعوؿ بو النجـوتطل 

 فعل مضارع مبٍت للمجهوؿ+ جار كؾبركر+ صفة يومض من خفقات جن

 فعل مضارع مبنيي للمجهوؿ+ حاؿ بؤسي متهكما
 فعل مضارع+ جار كؾبركر+ مفعوؿ بو+ مضاؼ اليو أقطف من جّنيتَّ شهي الّثمر

 فاعل+ مضاؼنائب + مبٍت للمجهوؿ فعل مضارع يعاؼ ابتذاؿ اغبضر
 اليو

فعل مضارع مبٍت للمجهوؿ+ نائب فاعل مستًت+ جار  يفتك باؼبفسدين شهابا
 كؾبركر+ حاؿ

 فعل مضارع+ جارك ؾبركر+ فاعل+ حاؿ يتوؽ إىل الّصبح يشرؽ مبتسما
 فعل مضارع+ جار كؾبركر  هتزأ باآلخرين

مضاؼ فعل أمر+ فاعل+ جار كؾبركر+ مفعوؿ بو+  سلي شهرزاد عن الرّكب صوب الشماؿ
 اليو

                                           

292227911االردف، ط-لة العربية تأليفها كاقسامها، د الفكر، عماففاضل صاحل السامرائي، اعبم د
1
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* اف يف الغالب داللة اعبمل الفعلية ىي "التجدد" كىذا ما نالحظو يف ىده القصيدة حيث تتجدد مشاعر الشاعر 
 من خالؿ صبلو الفعلية 

يعٍت اعبمل اليت تبتدأ باؼببتدأ سواء كاف اظبا ظاىرا اك ضمَتا،  1: "ىي اليت صدرىا اسم"الجملة االسمية1-1
 عبدكؿ التايل:كىدا ما سنالحظو خالؿ ا

 أمثلة الجملة اإلسمية12 جدول
 نوعها الجملة االسمية

 ضمَت اؼبتكلم+ اسم نكرة انا عريب
 ضمَت اؼبتكلم+ حرؼ النهي+فعل  انا ال أمشط شعرم

 فعل ماض ناقص+ اسم معرفة كاف البدايات
 فعل ماض ناقص+ اسم معرفة كاف النهايات

 فعل ماض ناقص+ اسم معرفة كاف البقاء
 فعل ماض ناقص+ اسم معرفة كاف الًتحل

 مبتدأ+ خرب أعبد ريّب 
 مبتدأ+ خرب+ مفعوؿ بو تعويذة تستدّر اؼبطرْ 

 ضمَت اؼبتكلم+ خرب+ جار كؾبركر أنا سّيد لألساطَت
على أف مشاعره *إف اعبمل االظبية  تدؿ على الثبات كاعبمود كاغلب اعبمل االظبية منسوخة كيدؿ دالك  

 ماتزاؿ ثابتة كمزاؿ العذاب كالشوؽ يرافقو

 :/التقديم و التأخير3
من اؼبسلم بو أف الكالـ يتألف من كلمات كأجزاء، كليس من اؼبمكن النطق بأجزاء ام كالـ دفعة كاحدة. " 

ـ يف أجزاء الكالخر. كليس شيء من ـ من تقدمي بعضو كتأخَت بعضو اآلمن أجل ذلك كاف البد عند النطق بالكال
من حيث ىي ألفاظ تشًتؾ يف درجة االعتبار، ىذا بعد مراعاة  األلفاظحد ذاتو أكىل بالتقدـ من اآلخر، ألف صبيع 

 .فالتقدمي كالتأخَت يكوف بُت اؼبسند كاؼبسند إليو 2. "االستفهاـ ما ذبب لو الصدارة كألفاظ الشرط ك

 

                                           

11اؼبرجع السابق، ص
1
  

.136لبناف، د ط، دت، ص-د.عبد العزيز عتيق، يف البالغة العربية علم اؼبعاين، د النهضة العربية، بَتكت 2
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 ية:ظاىرة التقديم والتأخير في الجملة الفعل3-1

كقد  1إف اعبملة الفعلية ترتبط بنظاـ ثابت حيث تبتدأ بالفعل )اؼبسند( مث يليو الفاعل كىو )اؼبسند إليو( 
 السياؽ الشعرم، كمن ظواىر التقدمي كالتأخَت يف اعبملة نذكر ما وبدث تقدمي كتأخَت يف اعبملة الفعلية كذلك حسب

 يلي:

 :م الجار والمجرور تقدي-أ

عبأ إليو اؼببدعوف بأف يقدموا اعبار كاجملركر على الفعل  النحوية يف اعبملة العربية ىو من بُت مالصدع البنية  
كتللك الدالالت يتدخل يف  أك اؼبعيار، كفاعلو، بغية إنتاج بعض الدالالت اليت ينتجها الًتكيب اؼبنحرؼ عن القاعدة

دالالت من شأهنا توجيو الباحث اىل علة حركؼ اعبر  تتخذ، كنوع حرؼ اعبر، أذ ربديدىا السياؽ الشعرم
 2.تقدمها

 يف توظيف الشاعر للجمل التالية: نالحظوكىدا ما 

 *في حناياه أنشودة لم يقلها

تقدمي اعبار كاجملركر)يف حناياه( عن الفاعل)أنشودة( كعن الفعل )مل يقلها( كاالصل يف اعبملة ىو: مل يقل أنشودة 
 يف حناياه.

 أرتل أحلى القصيد *لعينيك أنت

كىنا ايضا قبد تقدـ اعبار كاجملركر)لعينيك( عن الفاعل )انت( كعن الفعل)ارتل( كاألصل يف اعبملة: ارتل لعينيك 
 احلى القصيد، كالغرض لذلك ىو التخصيص.

 بصنعاء رّوضت أعتى الخيول*

يف اعبملة: ركضت أعيت  قدـ اعبار كاجملركر)بصنعاء( عن الفعل كالفاعل)ركضت( كاألصليف ىذه اعبملة  
 كذلك أيضا لغرض التخصيص. اػبيوؿ بصنعاء

 : تقديم الحال3-1
                                           

119ينظر اؼبرجع السابق: )ياسر عبد اغبسيب رضواف( ص
1
  

.121نفسو:صينظر اؼبرجع  2
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األصل يف اغباؿ أف تأيت بعد عاملها كصاحبها لبياف ىيئتو، كقد يطرا على الًتكيب االفًتاضي ما يقضي " 
على صاحب  الكوفيوفلى عاملها، أك على صاحبها أك عليهما، كلقد اشًتط عبتغَت موقعي يف رتبة اغباؿ فتتقدـ 

يعٌت انو البد أف يكوف صاحب اغباؿ مضمرا حىت هبوز تقدـ اغباؿ   1".ال ظاىرا يكوف مضمرااغباؿ عند تقديبها أف 
 :كىذا سنالحظو يف اؼبثاؿ التايل 

 .. شغوفا بكأساتها مفعمات*

 فاغباؿ ىو)شغوفا( كصاحبها)الضمَت اؼبتصل اؽباء(   

 الجملة اإلسمية: التأخير فيو ظاىر التقديم 3-1

، كيف اػبرب أف يلي اؼببتدأ رتبة، كقد يتقدـ اػبرب، كيتأخر ألغراض األصل يف اؼببتدأ أف يأيت متقدما على اػبرب" 
نفهم من ذللك بأف تقدـ اػبرب على اؼببتدأ ال يكوف إال ألغراض  2."بالغية كتركيبية، فتكوف صبلة ـبالفة لألصل

 بالغية أك تركيبية.

 قدمي اؼبسند على اؼبسند إليو:من امثلة ت

 لعينيك أنت أرّتل أحلى القصيد*

يف ىذه اعبملة تقدمي اػبرب يف شبو اعبملة )لعينيك( عن اؼببتدأ )ارتل( فاألصل يف اعبملة: أرتل لعينيك أحلى 
 القصيد.

 جملة الشرط:-4

 يف الشرط أف يكوف فعال خربيا، متصرفا، غَت مقًتف بقد، أك لن، أك ما النافية، أك السُت أك سوؼ هبب

 فإف كقع اسم بعد أداة من أدكات الشرط، فهناؾ فعل مقدر

 إذا الليل جّن يطيب لو يف الربارم الّسهْر ؟؟

  الربارم السهر(اف صبلة الشرط يف ىذه اعبملة ىي)إذا الليل جن( كجواب الشرط ىو)يطيب لو يف
                                           

.99ـ، ص2211األردف، دط،-غادة أضبد البواب، التقدمي كالتأخَت يف اؼبثل العريب دراسة كبوية بالغية، ف كزارة الثقافة، عماف 1
  

.59اؼبرجع نفسو: ص 2
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 جملة الشرط13 جدول
 الجوابجملة  جملة الشرط أداة الشرط

 يطيب لو يف الربارم السهر الليل جن إذا
 *التوكيد اللفظي:

يف دراستنا للقصيد ال حضنا بأف الشاعر كضف التوكيد اللفظي خالؿ نسجو للقصيدة، كقبل التحدث عنو لبدا لنا 
 بالتعريف بالتوكيد اكال:

 التوكيد )أك التأكيد(: "تكرير يراد بو تثبيت أمِر اؼبكرر يف نفس السامع.-

 التوكيد اللفظي: يكوف بإعادة اؼبؤكد بلفظو أك دبرادفو، سواء أكاف اظبا ظاىرا، أـ ضمَتا، أـ فعال، أـ صبلة.-

 1التوكيد اللفظي تقرير اؼبؤكد يف نفس السامع كسبكينو يف قلبو، كإزالة ما يف نفسو من الشبهة فيو." كفائدة

 أمثلة التوكيد اللفظي :
 اسما:

 .. لصنعاءكعشقك عشقي 
 فعال:

 ذبرعٍت البؤس صنعاء   كصّدك صّدت
 ضميرا:

 … اختزاال لكّل النساء أنت كأحبّ 
 ارتل احلى القصيد ك أنتلعيٍت

خالؿ االمثلة اليت استخرجناىا من القصيدة نالحظ بأف الشاعر يريد أف يؤكد لنا صدؽ مشاعره اليت وبملها من -
 اذباه صنعاء.

  

                                           

1
، جامع الدركس العربية، موسوعة يف ثالثة أجزاء، تح عبد اؼبنعم خليل ابراىيم، منشورات ؿبمد يل بيضوف، د الكتب العاؼبية، الشيخ مصطفى الغالييٍت  

 . 176،ص292222لبناف،ط-بَتكت
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 المبحث الثالث: المستوى الداللي:

 ندرس يف ىذا اؼبستول اغبقوؿ الداللية اليت كظفها الشاعر يف قصيدتو" تغريبة كبو الشماؿ : 

 ليةالمطلب األول: الحقول الدال
 : ىي كلمات ؽبا معٌت كاحد لتفادم التكرار.الحقول الداللية

يف اغبقل اؼبناسب ؽبا كىدا ما سنالحظو يف االمثلة اليت يف ىذا اؼبطلب صنفنا كل الكلمات اؼبتشاهبة ككضعنها 
 استخرجناىا من القصيدة، كىي كالتايل:

 كعشقي، أحب، أحبك: الحب والعشق حقل/أ

 .. كعشقك عشقي لصنعاء*

 أحب اؼبكاـر .. أقفو األثرْ *

 … أحّبك أنت اختزاال لكّل النساء*

 الشوؽ، حنيٍت، مولعا: الشوق و الحنين حقل/ب

 .. دبا يف اغبنايا من الّشوؽ*

 ك يومض من خفقات حنيٍت القمرْ *

 .. تلفح كجو اؼبدل مولعا بالّسفرْ *

 ..ك للشوؽ يف مقل الفاتنات ىصر *

 أنكسر، األسى، الكدر، األنُتالعناء، : العذاب/ حقل ج

 ك يسوّد بعد عنائي الّنظرْ *

 بنصل تغلغل يف خافقي ك انكسرْ *

 بعد طوؿ أسى ك كدرْ *
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 ك قبل أنُت الوترْ *

 الصعاب، اػبطر :الصعاب حقل/د

 .. يزرم الّصعاب*

 هبالد كّل خطرْ *

 اؼبنايا، يقصر أجاؽبم، اؼبوت: الموت حقلج/

 .. هاك ِإّما رأيت اؼبنايا أحّن إلي*

 يقصر آجاؽبم قبل موعدىا اؼبنتظرْ  *

 ك أشربتها اؼبوت تدعو إىل حفر ك سقرْ *

 الوجو، شهرزاد، فارس: االنسان حقل/ خ

 ك ال أقتٍت ألف دىن ليبيّض كجهي*

 سلي شهرزاد عن الرّكب صوب الشماؿ*

 .. يبدعها فارس ال يهاب الّتًتْ *

 ما كطأهتا قبيل ركايب أماين البشرْ *

 اػبيوؿ، األفاعي: الحيوان حقلر/

 بصنعاء رّكضت أعىت اػبيوؿ*

 .. ك نّقعت  بيض األسنة يف نفثات األفاعي*

 سبأ، صنعاء: االماكن حقل/ز

 سلي سبأن كيف كّنا*
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 *سلي ليل صنعاء

، القمر، اؼبطر: السماء حقل/ص  النجـو

 سلي أقبم الليل تنبيك خجلي *

 ك يومض من خفقات حنيٍت القمرْ 

  الليل، الشجر، الربؽ، األرض، اؼبطر :الطبيعةحقل /ض

 إذا الليل جّن يطيب لو يف الربارم الّسهْر ؟؟*

 وبب األباة ك يشتل يف أرضو مستهاما*

 ك قبل اخضرار الّشجرْ *

 ك كنت على صهوات الربكؽ*

 ك تعويذة تستدّر اؼبطرْ *

 العُت، الوشم، الشعر: الجسد حقل/ط

 .. أغٍّت لعينيك*

 كمشها إذ ىبّط القدرْ  تأنّق يف*

 .. أنا ال أمّشط شعرم *

 ..ك للشوؽ يف مقل الفاتنات ىصر*

 السنُت، الدىر، اؼبوعد: الزمان حقل/ظ

 لقد كنت صّبا قبيل ألوؼ السنُت*

 كم أرّخ الّدىر فيو حكايا البطولة  *
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 يقصر آجاؽبم قبل موعدىا اؼبنتظرْ *

 السفر، الًتحل :السفرحقل ع/

 لعا بالّسفرْ تلفح كجو اؼبدل مو *

 ك كاف الًّتّحل  صوب ربوع أخرْ *

 *من خالؿ ما تطرقنا اليو ال حضنا أف اغبقل الغالب يف القصيدة ىو حقل الزماف كحقل الشوؽ

 المطلب الثاني: المعجم
 *العالقة الداللية  للمفردات:

 من الدالالت اليت كجدناىا يف القصدة خالؿ ربليلنا ىي:

 الترادف:-1
فارس "الراء كالداؿ كالفاء أصل كاحد مطرد، يدؿ على اتباع الشيء، فالًتادؼ التتابع، كالرديف الذم : قاؿ ابن لغة

 يرادفك.

 عرؼ بعدة تعريفات متقاربة: :اصطالحا

 اؼبًتادؼ ما كاف معناه كاحدا، كأظباؤه كثَتة - أ

، كقيل توايل ا-ب اللفاظ اؼبفردة الدالة على شيء كعرفو بتعريف اخر فقاؿ: الًتادؼ ىو عبارة عن االرباد يف اؼبفهـو
 .1باعتبار كاحد"

 كقوؿ الشاعر:

 .. ك ِإّما رأيت اؼبنايا أحّن إليها*

 يقصر آجاؽبم قبل موعدىا اؼبنتظرْ  *

                                           

.197ـ،ص191426/2225الرياض، ط-قضاياه، د بن خزيبة، اؼبملكة العربية السعودية-موضوعاتو-ؿبمد بن إبراىيم اغبمد، فقو اللغة مفهومو 1
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 نالحظ الًتادؼ  يف :

 اؼبوت= اؼبنايا، يقصر أجاؽبم

 كقبد الًتادؼ ايضا يف: 

 ، اغبنُت*الشوؽ=التوؽ

 *السفر=الًتحل

 :سطورةاأل-2
. كىذه أسطورة من اساطَت  كسطرا كاسطرا كسطورا كأسطارا ب سطرا من كتابو، ككتسطر كاستطر: كتبلغة: 

األكلُت: فبا سطركا من أعاجيب أحاديثهم. كسطر علينا فالف: قص علينا من أساطَتىم. كىو مسيطر علينا 
 1.كمتسيطر: متسلط"

 أك اآلؽبة عن اؼبنسوخة الركايات أك اغبكايات من ؾبموعة أك حكاية هنا ا، الرسوف جَتالد اعتقاد كيف اصطالحا:

تعرض ذبارهبا كعاؼبها فرديا اك صباعيا، كما  العرقية، اعبماعة أك القبيلة أك العشَتة يف الناس بُت كاؼبتداكلة الغيبية القول
 2أهنا تفسر خلق الكوف كاالنساف كاعماؿ االبطاؿ"

معركفة من غابر االزماف حيث يعرؼ عنها أهنا ربكي كظف الكاتب يف قصيدتو شخصية شهرزاد فهي شخصية 
قصص لسيدىا اؼبلك  لتلهيو عن قطع رأسها عند طلوع الفجر ككاف ذلك خيارىا الوحيد لنجاة من اؼبوت، كلقد 
سبيزت  يف قص  تلك القصص أهنا تنقطع عن قصها عند طلوع الفجر لتشويق اؼبلك ؼبعرفة هنايتها حىت تقصها يف 

 لتضمن العيش ليـو أخر.اليـو التايل 

فالشاعر كضف ىذه الشخصية لًتكم لنا عن مصَت أجداده يف أرض صنعاء ككيف ترحلوا كساركا اىل سائر األقطار 
 . لينشركا الدعوة

 

                                           

، 1لبناف ط-أيب القاسم جار اهلل ؿبمود بن عمر بن أضبد الزـبشرم، اساس البالغة، تح ؿبمد باسل عيوف السود، د. الكتب العاؼبية، ببَتكت 1
 .454ـ، ص1998ق/ 191419اعبزء

.133صسعيدة)اعبزائر(،  دت، -د حاكم عمارية، مقاؿ االسطورة كدكرىا يف االبداع، جامعة الدكتور الطاىر  2
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 :الرمز-3

 1رمز إليو، ككلمة رمزا: بشفتيو كحاجبيو. كيقاؿ: جارية غمازة بيدىا نبازة بعينيها ؼبازة بفمها رمازة حباجبها".لغة: 
 يعٍت ذلك اف الرمز ىو "االشارة" 

 كىنا أيضا يعٍت االشارة2كيف قوؿ اهلل تعايل } قاؿ رب اجعل يل آية قاؿ آيتك أال تكلم الناس ثالثة أياـ إال رمزا..{ 

 اصطالحا:

"اإلوباء"، أم التعبَت الغَت مباشر عن النواحي النفسية اؼبستًتة اليت ال تقول على أدائها اللغة يف دالالهتا  ىو
 3الوضعية".

 كظف الشاعر يف قصيدتو الرمز الطبيعي كىو "اليل" يف قولو:

 إذا الليل جّن يطيب لو يف الربارم الّسهْر ؟؟*

 سلي ليل صنعاء كم سّهد الّنام*

 نعاءسلي ليل ص*

 إلشراؽ الذم يراكده لصنعاء حيث كاف يتوؽكالعذاب وبمل االسى كالكدر كالتعب  الليل عند الشاعر لقد كاف
 م كاف يعيشو يف الليل.النتهاء ذلك األسى كالعذاب الذ الصباح

  

                                           

.385اؼبرجع السابق: )اساس البالغة( ص 1
  

.55( ص41سورة آؿ عمراف،)اآلية 2
  

األدب العريب، أسية متلف، اشتغاؿ الرمز الديٍت ضمن إسالمية النص)ركاية بياض اليقُت لعميش عبد القادر مبودجا(، حبث مقدـ لنيل شهادة اؼباجستَت يف 3
  .61ـ، ص2226/2227الشلف،-بن بوعليإشراؼ أ. عبد القادر عمييش، جامعة حسيبة 
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 خاتمة:

 النتائج التالية: من خالؿ حبثنا ىذا استنتجنا

 .الحظنا خالؿ ربليلنا للقصيدة باؼبنهج االسلويب أف النص ىو الذم يسَت اؼبنهج كليس العكس 

  نستنتج من خالؿ تقطيعنا للقصيدة اهنا بنيت على البحر اؼبتقارب لسالسة أكزانو فبا ساعد الكاتب تعبَت عن ما
 هبوؿ يف خاطره دبركنة

 دةنستنتج أيضا أهنا ذات قافية مقي. 

 اف االصوات اجملهورة تفوؽ االصوات اؼبهموسة  يف القصيدة 

 .يف االيقاع اػبارجي طرأ على القصيدة زحافات كعلل 

 .الحظنا أهنا مليئة بالتكرار بأنواعو كىذا ما ىو اال توكيد ؼبا هبوؿ يف خاطر الشاعر من أحاسيس عميقة اذباه صنعاء 

 الستمرارية ألف مشاعره مستفيضة كشوقو مستمر لصنعاء.أكرد الشاعر اعبمل الفعلية ليضفي اغبركة كا 

 فيها كىي الشوؽ كاغبنُت فمشاعره جامدة منصبة يف موضوع  أكرد اعبمل االظبية يف قصدتو لثبوت اغبالة اليت ىو
 كاحد كىو صنعاء.

 الشاعر للتشبيو يف موضوعُت: األكؿ ليبُت لنا بأسلوبو صد حبيبتو، كالثاين ليبُت حبو لصنعاء. توظيف 

 من خالؿ ربليلنا للقصيدة نالحظ أهنا ربمل دالالت عميقة من حيث اؼبعاين فهي مستفيضة. 

  العميق الذم هبوؿ يف كظف الشاعر يف قصيدتو الكناية يف موضوعُت ليسافر بنا من اؼبعٌت القريب اىل اؼبعٌت البعيد
 دىن الشاعر فزاد األسلوب صباال.

  كاغبركة. يفو أيضا لالستعارة لَتحل بنا اىل عامل غَت مألوؼ أراد بو اال أف يضفي عليو ؼبسة التشويقظتو 

 يعرؼ يف علم البديع بالطباؽ. تالعب الشاعر يف معاين الكلمات يف قصيدتو فأكرد كلمات بأضدادىا كىذا ما 

 ر عدة كلمات متشاهبات يف النطق ـبتلفات يف اؼبعٌت أك يف حرؼ من اغبركؼ كىذا ما يسمى باعبناس.أكرد الشاع 

 القصيدة ما ىو اال تالعب يف ترتيب اعبملة اال أنو أعطى ميزة تعبَتية يف توظيف الشاعر لظاىرة التقدمي كالتأخَت 
 صبيلة ؽبا كزف كركنق عند القراءة.

 خالؿ ما كجدناه يف القصيدة أهنا مستفيضة باغبقوؿ الداللية كىذا ما زاد القصيدة صباال كركعة يف كثرة اؼبعاين. من 

  أكرد الشاعر األسطورة يف القصيدة لداللتها اؼبعنوية شهرزاد قصص أؾباد صنعاء فبا زاد األسلوب اؼبتبع متعة كجودة يف
 التعبَت كسالسة يف اؼبعٌت اؼبراد بو.

 للرمز فبا أضفى األسلوب عمق تعبَتم صبيل كىو الليل مقلب اؼبواجع جامع األحباء.ر توظيف الشاع 



 

 

  

 اىَالحق
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 المالحق:

 القصيدة

 .. تغريبة كبو الشماؿ

***** 

 سلي أقبم الليل تنبيك خجلي

 .. دبا يف اغبنايا من الّشوؽ

 من ؽبب مستعرْ 

 سلي ربعنا .. من سوام  

 إذا الليل جّن يطيب لو يف الربارم الّسهْر ؟؟

 .. ىائما متعبا أجرُّ اػبطى

 ك دركيب كهذا الّنول ما ؽبا مستقرْ 

 .. تطّل النجـو

 ك يومض من خفقات حنيٍت القمرْ 

 .. يؤانسٍت منهكا

 .. يف حناياه أنشودة مل يقلها

 ك ؼبّا يزؿ يعًتم كل قافية

 يف رباىا غبذرْ 

 .. أنا عريب
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 اـر .. أقفو األثرْ أحب اؼبك

 ك المييت مل يزؿ عبقها بالبطولة

 .. يزرم الّصعاب

 يعاؼ ابتذاؿ اغبضر

 .. أنا ال أمّشط شعرم

 ك ال أقتٍت ألف دىن ليبيّض كجهي

 ك يسوّد بعد عنائي الّنظرْ 

 ت أرّتل أحلى القصيدلعينيك أن

 .. ك يف أحريف الّنار

 .. تلفح كجو اؼبدل مولعا بالّسفرْ 

 يتوؽ إىل الّصبح يشرؽ مبتسما

 بعد طوؿ أسى ك كدرْ 

 كصّدؾ صّدت ذبرعٍت البؤس صنعاء  

 .. مولعة بعذايب

 بنصل تغلغل يف خافقي ك انكسرْ 

 لصنعاء عشق تعّتق قبل اضطراـ الّسدمي

 ك قبل اخضرار الّشجرْ 

 سلي سبأن كيف كّنا
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 ك كيف زماين انكسرْ 

 لقد كنت صّبا قبيل ألوؼ السنُت

 .. نيكأغٍّت لعي

 أقطف من جّنيتَّ شهي الّثمر

 .. ك أعبد ريّب 

 ّتل آياتو عاشقا مع نسيم الّسحرأر 

 ك كنت على صهوات الربكؽ

 رخط أطارد كل

 .. ا رأيت اؼبنايا أحّن إليهاك ِإم

 .. شغوفا بكأساهتا مفعمات

 تطوؼ هبا ناىد من حساف الغجر

 سلي ليل صنعاء كم سّهد الّنام

 .. فيو العيوف

 ..يف مقل الفاتنات ىصرك للشوؽ 

 .. سلي ليل صنعاء

 كم أرّخ الّدىر فيو حكايا البطولة

 .. يبدعها فارس ال يهاب الّتًتْ 

 هبلي عن األرض كّل ظلـو أشرْ 
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 .. يطارد كيد الّسواحر

 يفتك باؼبفسدين شهابا

 يقصر آجاؽبم قبل موعدىا اؼبنتظرْ 

 وبب األباة ك يشتل يف أرضو مستهاما

 .. بذكر احملبة

 يقطفها ياظبينا ك فالّ 

 ك تعويذة تستدّر اؼبطرْ 

 .. بصنعاء رّكضت أعىت اػبيوؿ

 .. ك نّقعت  بيض األسنة يف نفثات األفاعي

 ك أشربتها اؼبوت تدعو إىل حفر ك سقرْ 

 … أحّبك أنت اختزاال لكّل النساء

 ك ما لسواؾ يطيب بعيٍت الّنظرْ 

 ى صفحات اعببُتلك أعلم أف ىواؾ ع

 .. ليقةتأثّل قبل اػب

 .. قبل امتداد الّسماء

 ك قبل أنُت الوترْ 

 لقد كاف يف صفحات الغيوب سطورا

 تأنّق يف كمشها إذ ىبّط القدرْ 
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 .. كعشقك عشقي لصنعاء

 .. كاف البدايات

 .. كاف النهايات

 .. ك كاف البقاء لبعضي

 ك كاف الًّتّحل  صوب ربوع أخرْ 

 .. أنا سّيد لألساطَت أبدعها ىائجات

 .. تزأر جوؼ اغبوالكتفّح ك 

 هتزأ باآلخرين ك ما كاجهوا من غَتْ 

 سلي شهرزاد عن الرّكب صوب الشماؿ

 .. هبّد اؼبسَت

 هبالد كّل خطرْ 

 .. يهيم بأرض ىنالك

1ما كطأهتا قبيل ركايب أماين البشرْ 
 

 

. 

 بقلم ؿبمد الفضيل جقاكة

22  /29  /2219 

                                           

1ؿبمد فضيل جقاكة 22/29/2219https://moassastalwijdan.wordpress.comمؤسسة الوجداف الثقافية/
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  : السيرة الذاتية

دبتليلي الشعانبة ، انتقل اىل مدينة اؼبنيعة صغَتا ليواصل  14/22/1962من مواليد : ػ ؿبمد ابن الفضيل جقاكة
 . تعليمو االبتدائي ك اؼبتوسط ك الثانوم ىناؾ

 . ك زبرج منو باألغواطباؼبعهد الوطٍت لتكوين أساتذة التعليم اؼبتوسط زبصص لغة عربية  1982ػ التحق يف سنة 

 . 1999اىل غاية  1982ن سنة ػ البرط يف سلك التعليم ابتداء م

ػ قضى عامُت باؼبركز الوطٍت لتكوين مستخدمي الًتبية ك ربسُت مستواىم ليتخرج بعد ذلك مرشدا بيداغوجيا ػ 
 . 2216مفتش لغة عربية ػ حىت سنة 

 كال زاؿ بنفس اعبامعة 2217ػ التحق جبامعة غرداية استاذا سنة : 

. ـبطوط شعرم 36الورقية ك االلكًتكنية ، لو زىاء  نشر العديد من القصائد يف عديد اجملالت
1 

  

                                           

22/23/2222االستاد فضيل جقاكة.-
1
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 المصادر والمراجع:

 القرآف الكرمي .1
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 .لبناف، دكف طبعة، اجمللد الثامن، دكف تاريخ-ابن منظور، لساف العرب، دار صادر، بَتكت .2

 المراجع:

ؿبمد باسل عيوف السود، دار الكتب  قيقاهلل ؿبمود بن عمر بن أضبد الزـبشرم، اساس البالغة، ربأيب القاسم جار  .1
 ـ1998ق1419،األكؿ لبناف الطبعة االكىل، اعبزء-العاؼبية، ببَتكت
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 ـ2226/2227الشلف،

 .2214األردف،  -يب اؼبعاصر، لدكتور جرجيس العطية، عامل الكتب اغبديث، إربداالسلوبية يف النقد العر  .4

اضبد اؽبامشي، جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع،  اشراؼ صديقي ؿبمد صبيل، د الفكر للنشر كالتوزيع،  .5
 .2223لبناف، الطبعة ؾبددة،-ببَتكت

لبناف، -كالقافية كفنوف الشعر، ،د الكتب العلمية، بَتكتإميل بديع يعقوب، اؼبعجم اؼبصل يف علم العركض  .6
 256ـ،ص191991ط

 22/23/2222ترصبة االستاد فضيل جقاكة. .7

 سعيدة)اعبزائر(-الدكتور حاكم عمارية، مقاؿ االسطورة كدكرىا يف االبداع، جامعة الدكتور الطاىر .8

كفرالشيخ، الطبعة -لكتاب، بيالالدكتور سيد خضر، التكرار اإليقاعي يف اللغة العربية، دار اؽبدل ل .9
 ـ.1998ق1418األكىل،

شلغـو نعيمة، مستويات التشكيل اإلبداعي يف شعر مسلم بن الوليد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلـو يف  .12
  2215/2216،-تبسة-األدب العريب القدمي، إشراؼ الدكتور عمرك عيالف، جامعة العريب التبسي

لوقباف، الطبعة األكىل، -ؿبمد عبد اؼبطلب، البالغة كاالسلوبية، ، مكتبة لبناف ناشركف الشركة اؼبصرية العاؼبية للنشر  .11
1994. 

ؿبمد أضبد قاسم كالدكتور ؿبي الدين ديب، علـو البالغة)البديع كالبياف كاؼبعاين(، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب،  .12
 .2223لبناف، الطبعة األكىل، -طرابلس
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 ـ.1991ق 1416لدكتور ؿبمد علي اؽبامشي، العركض الواضح كعلم القافية، دار القلم، دمشق، الطبعة األكىل، ا .13

الرياض، -قضاياه، دار بن خزيبة، اؼبملكة العربية السعودية-موضوعاتو-ؿبمد بن إبراىيم اغبمد، فقو اللغة مفهومو .14
 ـ1426/2225الطبعة األكىل،

 ـ.1989برامكة، الطبعة االكىل،-الشعر العريب، دار اغبصاد، دمشقالوجي عبد الرضبن، االيقاع يف  .15

الشيخ مصطفى الغالييٍت، جامع الدركس العربية، موسوعة يف ثالثة أجزاء، ربقيق الدكتور عبد اؼبنعم خليل ابراىيم،  .16
 2222لبناف، الطبعة الثانية،-منشورات ؿبمد يل بيضوف، دار الكتب العاؼبية، بَتكت

دمشق، الطبعة -سلوبية كربليل اػبطاب، دار نينول للدراسات كالنشر كالتوزيع، سوريامنذر عياشي، اال .17
 2215ق1436األكىل،

 .2227االردف، الطبعة الثانية،-فاضل صاحل السامرائي، اعبملة العربية تأليفها كاقسامها، دار الفكر، عماف الدكتور .18

قلي، مدكرة مكملة لنيل شهادة اؼباسًت يف ميداف اللغة قراجلية سعاد، البنية االيقاعية يف بائيات ابن ضبديس الص .19
 2215/2216-أـ البواقي-كاالدب العريب، اشراؼ أ شاكر لقماف، جامعة العريب بن مهيدم

 .1985ق1452النهضة العربية، بَتكت، عبد العزيز عتيق، يف البالغة العربية علم البياف، دار .22

األكىل،  طبعة لبناف،-د النهضة العربية، بَتكت، يف البالغة العربية علم اؼبعاين، عبد العزيز عتيقكتور د ال .21
 .ـ2229ق/1432

األردف، دكف -افة، عمافغادة أضبد البواب، التقدمي كالتأخَت يف اؼبثل العريب دراسة كبوية بالغية، الناشر كزارة الثق .22
 2211طبعة،

ميداف -شارع الشركات-ار العلم كااليباف للنشر كالتوزيع، دسوؽنعماف عبد السميع متويل، إيقاع الشعر العريب، د .23
 احملطة، دكف طبعة، دكف تاريخ

 ـ1989برامكة، الطبعة االكىل،-الوجي عبد الرضبن، االيقاع يف الشعر العريب، دار اغبصاد، دمشق .24
 ه1427-ـ2227ىل،يوسف أبو العدكس، االسلوبية الرؤية كالتطبيق، دار اؼبسَتة للنشر كالتويع، الطبعة األك  .25

 المجالت:
تاكريت بشَت، مستويات كأليات التحليل االسلويب للنص الشعرم، كليلة األداب كالعلـو االنسانية، جامعة ؿبمد  .26

 .2229بسكرة)اعبزائر( جوف-خيضر

 المواقع االلكترونية

 ؿبمد الفضيل جقاكة مؤسسة الوجداف الثقافية  .27
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الملخص:

اشتمل حبثنا على ربليل قصيدة شعرية من قصائد الشعر اغبر بعنواف" تغريبة كبو الشماؿ" للشاعر ؿبمد فضيل 
كفق مستويات التحليل االسلويب  إلبراز صبالياتو يف القصيدة من خالؿ دراسة االيقاع  كاستخراج األصوات جقاكة" 

اؼبهموسة كاألصوات اجملهورة يف اؼبستول الصويت، كاما يف اؼبستول الًتكييب قمنا باستخراج الظواىر البالغية كالظواىر 
ؿ الداللية كالعالقة فيما بينها، كلقد أكلينا البحث مقدمة ذكرنا النحوية، كبالنسبة للمستول الداليل استخرجنا اغبقو 

 .فيها خطة البحث كأىدافو، كختمناه باستنتاجات استخلصناىا خالؿ البحث

 الكلمات المفتاحية:

 اؼبستول الداليل.-اؼبستول الًتكييب-اؼبستول الصويت-تغريبة كبو الشماؿ-القصيدة-االسلوبية

TRADUCTION 

Notre recherche a inclus l’analyse poétique de poémes en vers lilire 

intitnlé « TAGRIBA NHO AL CHMAL »  poéte Msr  DJ KAWA 

MOHMMED. Selon les niveaux d’analyse stylistique pour mettre en 

evidence sa beauté dans le poeme a travers en etudiant  le rythme et 

extraire les sons chuchotées et fortes au niveau vocal , et sur le plan 

structurel , nous avou extrait des phenomenes rhétorique et gramaticaux 

, pour le niveau semantique nous avons extrait les champs sémantiques 

et  la relation  sémontique des termes,nous 

Avons évoque le plan recherche et ses objectifs et l’avons conclu par des 

conchusions que nous avons conclues au cour de la recherche 

LES MOTS Clés  

Stylistique-lE poéme-TAGrIBA NHO ALCHMAL -NIVEAU 

ACOUSTIQUE-LE NIVEAU COMPOSITIONNEL-NIVEAU 

SéMANTiQUE 
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