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 شكر وعرفان

 
 احلمد هلل ما تناهى درب وال ختم جهد وال مت سعي إال بفضله..

 احلمد هلل على البلوغ مث احلمد هلل على التمام ..
 مد" ـ "زاوي حم الشكر هلل عز وجل ولألستاذ املشرف 

 فمن أي أبواب الثناء سندخل وأبي أبيات القصيد نعب 
 ويف كل ملسة من جودكم وأكفكم للمكرمات أسطر

 كنتم كسحابة معطاءة سقت األرض فاخضرت..   
 وال يفوتنا أن نتقدم ابلشكر إىل كل أساتذة قسم اللغة واألدب العريب جبامعة غرداية.. 

 جاح..  وإىل كل من سعى وشقى من أجل دفعنا إىل طريق الن 
 سائلني هللا التوفيق والسداد..

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 إىل من جترعت كأس الشقاء مرا لتسقيين رحيق السعادة.. 
 إىل من أرى من خالل  ثغرها الباسم مجال الكون ولذته..

 أطال هللا يف عمرها.. أمي إىل جسر احلب الصاعد يب للجنة 
 األمام إىل مستقبل انجح ..إىل سندي الذي زرع يف قليب  طموحا دفعين حنو 

 إىل شجريت اليت ال تذبل .. إىل الظل الذي آوي إليه يف كل حني 
 أدامك هللا اتجا على رأسي..  أيب 

   يف كنفهم إخويت من ترعرعت معهم  وكبت إىل من غرسهم هللا اخلالق زهرات يف ربيع حيايت،
 عتز يب.. إىل عائليت اليت أعتز هبا وت إىل كل من حيمل لقب كرميات..

 إىل رفيقات الدرب وشقيقات الروح صديقايت..
 ستكمال مسرييت..احي ووقف جبانيب وزادين اصرار الإىل كل من كان سببا يف حتقيق جن

 
 هان كرميات س إ
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  :ملخص
هذا البحث بدراسة أسلوبية لقصيدة أبو يعقوب الوارجالين يف راثء شيخه أيوب، اليت تقوم على يُعىن  

د فهل استطاع الوارجالين أن جيس    ،للقصيدة  (الصريف والداليلالصويت والرتكييب و (املستوى  دراسة كل من  
ركز ت الدراسة على   حيث  التحليليعلى املنهج األسلويب و   لك ابالعتمادذحزنه عب تلك املستوايت؟ و 

ا النفسية من خالل األصوات و وصف  امل  ،الرتاكيبحلالة  احلقيقية  الدالالت  تلك  تناسبة مع  إضافة إىل 
،فتبي نا قدرة الوارجالين يف ضم   و إمنا أردان هبذا االختيار  الولوج ابلقصيدة  إىل عامل البحث  غرض الراثء.

 مبزا هبا مرارة وجعه مشاركا بذلك القارئ للتنفيس عن نفسه.   ،تلك املستوايت 

 أيوب . -يعقوب الوارجالين أيب -الراثء  - القصيدة -األسلوبية : الكلمات املفتاحية
Abstract : 

   This study  aimed at  tackling  the  stylistics  study  of Abu- Yaob wargalani’s 

poem  in the lament of  his teacher( Cheick ) Ayoub  , which  is based  on studying 

 each of  level , phonetic,syntactic , morphological and sementic levels of the 

poem. Could wargalani  embody his sorrow through these levels ? then relying on 

stylistic and analytical  approach . This study  focused on describing the 

psychological  situation  through sounds and structures , as well as the real 

connotations  convenient  with the purpose of the lament. By this choice,  we 

wanted to fuse this poem into the world of research , and we  noticed  that 

wargalani  in joing these   two  levels , he  could incorporate  those levels ,bitterly 

exposing  and thereby sharing his emotions   with the reader  to vent himself. 

Keywords :Ayoub, Abu -Yaoab Wargalani , Lament,Stylistics, Poem. 
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 مقدمة: 
رسوله  على  والسالم  والصالة  اهلادية،  وشريعته  العزيز  بكتابه  العريب  اللسان  الذي شرف  احلمد هلل 

 بد هللا وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد.ومصطفاه حممد بن ع
ل مالمح النص اللغوية، من  تدرس ك  عد األسلوبية أحد فروع اللغة فهي مدخل لغوي لفهم النصتُ 
والداللة  وكلمات وصور  وتراكيب  وصيغ صرفية  أصوات  والنحو  والصرف  األصوات  فتستفيد من علم   ،
 يع مسات األسلوب يف نص معني.والقوايف، وذلك للكشف عن مج البالغة والعروضو  واملعجم

فقادان ذلك إىل وارجالن،    لك اخلصائص اليت تطبع بنية اللغة  ومن هذا املنطلق رغبنا يف رصد خمتلف ت
أبو   فكان  اإلابضي،  الفكر  رجاالت  أكب  أحد  واخرتان   . األوسط  ابملغرب  لإلابضية  الثانية  احلاضرة 

 لبائية، اليت رثى فيها شيخه أابا أيوب بن امساعيل.يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارجالين يف قصيدته ا
ار نتيجة ضياع "ديوان شعر" للوراجالين، ومل يبق منه إال هذه القصيدة اليت دوهنا  وكان هذا االختي 

 الدرجيين فقط يف طبقاته.  
على املنهج  قد اعتمدان يف ذلك  حيث مل ختضع ألي دراسة من قبل مما جعلنا نقبل على دراستها، و 

من خالل وصف الظاهرة اللغوية وحتليلها، إضافة إىل  و ذلك  ،  القائم على الوصف و التحليل  سلويباأل
الشعري،   النص  للتعرف على مستوايت  وأمناطها. وذلك  الظاهرة األسلوبية  لتحديد  املنهج اإلحصائي، 

ثنا على النحو  وخباايه، أي فهمه من خالل منظوم أسلويب وبناءاً على هذا ارأتينا ان نطرح إشكالية حب
 التايل:
 ؟ نصل إىل املعاين اليت قصدها الشاعر بتوظيف التحليل األسلويب كيف -

على  احتوت  خطة  على  الدراسة  هذه  يف  اعتمدان  وأخرى،  املطروحة  األسئلة  هذه  على  ولإلجابة 
رجنا مدخال  مقدمة عرضنا فيها املوضوع، واإلشكالية، واملنهج املتبع يف الدراسة، إضافة إىل اخلطة. مث أد

مطلبني،   على  احتوى  األول  البحث  أما  مباحث،  أربعة  إىل  حبثنا  وقسمنا  الراثء،  وفن  األسلوبية  حول 
األول درسنا فيه املوسيقى اخلارجية، متمثلة يف الوزن والقافية والروي والتصريع، والثاين متثل يف: املوسيقى  

ار كل من احلرف والكلمة، إضافة إىل اجلناس  الداخلية مشلت تكرار األصوات اجملهورة واملهموسة، وتكر 
 والطباق. 

الفعلية واالمسية واجلملة   الثاين احتوى على مطلبني: أوهلما اشتمل على دراسة اجلمل:  أما املبحث 
وامل االاملنفية  تناول  فقد  اثنيهما  أما  وحذف  ثبتة،  وأتخري  تقدمي  من  القصيدة  مستوى  على  نزايح 
 والتفات..
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بنية األفعال ، ومتثل املطلب الثاين يف دراسة بنية األمساء    ةدراس  ء يف مطلبه األولواملبحث الثالث جا
 إضافة إىل املصدر و املشتقات.

الزمان،   الطبيعة،  االنسان،  )احلزن،  حقل   ، الداللية  احلقول  يف  األول  مطلبه  متثل  املباحث  وآخر 
 ن تضاد وترادف. الدين(، مث يليه املطلب الثاين الذي مشل العالقات الداللية م

البحث. وقد اعتمدان   إليها من خالل  املتوصل  النتائج  فيها جممل  ويف األخري ختمنا خبامتة، أوردان 
 على مراجع متنوعة أمهها:  

إلبراهيم   "قى الشعر"موسي لشوقي ضيف،    " الراثء"ليوسف أبو العدوس ،  " األسلوبية الرؤية والتطبيق"
اخلطاب األسلوبي"للدرجيين،    "الطبقات "أنيس،   وحتليل  السد،    "ة  الدين  األصوات "لنور  لكمال   "علم 
 بشر.

ثبتت يف والعديد من املراجع األخرى اليت كانت هلا فائدة عظيمة ساعدتنا يف مجع املعلومات وقد أُ 
 قائمة املصادر واملراجع. 

وليس    أما الصعوابت اليت واجهتنا خالل هذا البحث، متثلت يف ورود القصيدة يف مصدر واحد فقط،  
 ضمن مؤلفات صاحب القصيدة . 

علينا  يبخل  مل  الذي  زاوي،  حممد  املشرف  األستاذ  إىل  اجلزيل  ابلشكر  نتوجه  التقدمي،  هذا  ختام  ويف 
 ابلتوجيهات يف كل خطوة من خطوات هذا العمل. 
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 مدخل:
ض، وقد يكون  ر  كثري من الدارسني أن كلمة أسلوبية ال ميكن أن تعرف بشكل مُ اليعرتف  

طلق عليها، إال أنه ميكن القول  هذا راجع إىل مدى رحابة امليادين اليت صارت هذه الكلمة تُ 
أبهنا    أهنا تعين بشكل من األشكال التحليل اللغوي لبينة النص، ومن مث ميكن تعريف األسلوبية

لالختيارات   أو  األدبية  لألساليب  التفصيلية  للتحليالت  خمصص  احلديثة  اللسانيات  من  فرع 
األدبية وغري أدبية أما لفظة    -البيئات   –تاب يف السياقات  اللغوية اليت يقوم هبا املتحدثون والكُ 

يف كتب  " فهي مشتقة من األصل الالتيين للكلمة األجنبية الذي يعين القلم، و "Styleأسلوب  
عد إحدى وسائل اقناع اجلماهري فكان يندرج حتت علم  البالغة اليواننية القدمية كان األسلوب يُ 

 .1اخلطابة وخاصة اجلزء اخلاص ابختيار الكلمات املناسبة ملقتضى احلال 
لقد ارتبطت نشأة األسلوبية من الناحية التارخيية ارتباطا واضحا بنشأة علوم اللغة احلديثة،  

أن   وُ وذلك  قد  أكادمييا  موضوعا  بوصفها  احلديثة  األسلوبية  اللسانيات  والدة  وقت  يف  لدت 
 واستمرت تستعمل بعض تقنياهتا. 

ومن هنا ميكن القول أن مصطلح األسلوبية مل يظهر إال يف بداية القرن العشرين مع ظهور  
خدمة    يدرس لذاته، أو يوظف يفالدراسات احلديثة اليت قررت أن تتخذ من األسلوب علما  

 .2التحليل النفسي أو االجتماعي تبعا الجتاه هذه املدرسة أو تلك  ليل األديب، أوحالت
إ القول  هي  ويسعنا  األسلوبية  الذن  املنهج  يهدف  ذلك  األديب   إىلي  اخلطاب   ، حتليل 

الفنية و  أبرز معامله ومميزاته  أهنا تركز على عملية االبالغ و كم  ،اجلمالية والكشف عن  اإلفهام ا 
                   التأثري يف املتلقي. إىل وصوال
 
 

     
 
 

 
 . 35م، ص2007يوسف أبو العدوس، األسلوبية )الرؤية والتطبيق(، دار املسرية،  -1
ومناهجه،    -2 البحث  وحقول  املصطلح  يف  مدخل  واألسلوبية،  األسلوب  درويش،  فصول أمحد  جملة    ، م1984،، 
 . 61ص،1ع،5مج
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 اجتاهات األسلوبية:  •
 األسلوبية الوصفية:-1

دي سوسري    ندحلديثة اليت أرسى دعائمها فردينا انبثقت األسلوبية الوصفية من اللسانيات ا
ثلت ها األسلوبيون الوصفيون قد متوكانت النقلة النوعية اليت أحدث  يف بداايت القرن العشرين. 

بتغيري منهجية البحث األسلويب من الوجهة التارخيية إىل الوجهة الوصفية القائمة على عد اللغة 
البعد التارخيي، وصار    و  و البعد الذهين أبعاد ثالثة هي البعد االجتماعي   ملكة انسانية ذات 

      . 1اهلدف معقودا على دراسة اللغة يف ذاهتا ولذاهتا 
بل يدرسها دراسة موضوعية    ، ليس للباحث فيها أن يغري من طبيعتهاأي دراسة اللغة كما هي ف

 تستهدف الكشف عن حقيقتها. 
في ودراسة  وقد أسس هذا االجتاه شارل ابيل من خالل نظريته القائمة على دراسة احملتوى العاط

 نطوي عليها الكالم. يالقيم التعبريية اليت 
بلغ املنهج الوصفي    ،نية اللغوية ووظائفها املختلفةابألب  و  اللغة والفكر  يهتم هذا االجتاه بدراسة

مما    ،معتمدا على اجلانب الفكري والعاطفي للتعبري اللغوي  ،قدرات فائقة يف الوصف والتحليل
قصيدة القطط ودراسة جون  سون من دراسة  بيف ما قام به جاك  سهل تقومي النص األديب متمثال 

 . 2كوهن يف لغة الشعر 
 موضوعاهتا على حماور ثالثة هي:  وبية الوصفية قد وزعتن األسل إول وميكن الق

 صياغة التعبري اللغوي اليت تنتج األسلوب اللغوي.-1
 األسلوب ابعتباره مادة حبث األسلوبية. -2
 النحو الذي يشكل قوانني النظام اللغوي. -3

 وال هتتم ابلقيم  و أتثريها الوجداين  ،ن األسلوبية الوصفية هتتم بدراسة الوقائع األسلوبيةومنه فإ
 ىل أهنا تدرس أشكال اللغة مجيعها.  ابإلضافة إ  ،اجلمالية

 
 
 

 
 . 92يوسف أبو العدوس، األسلوبية )الرؤية والتطبيق(، ص -1
 . 152، صم 2014 ، 1سلوبية يف النقد املعاصر، عامل الكتب، عمان، طأيوب جرجيس، األ -2
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 :  إلحصائية األسلوبية ا -2
املالمح   حتديد  بواسطته  ميكن  موضوعيا،  بعدا  حيقق  منهج  أنه  إال  اإلحصاء  أمهية  ترجع 

خ اعتبارها  ميكن  اليت  اللغوية  واخلصائص  السمات  بني  التمييز  أو  لألساليب،  واص  األساسية 
 .1د يف النص ورودا عشوائيا أسلوبية والسمات اليت تر  

إن ورود ظاهرة وتكرارها مرات متعددة ختتلف داللتها ابختالف عدد مرات ورودها، ومن 
ضي بنا إىل البحث عن هذه الدالالت  فحصائي يف مثل هذه احلالة يُ هج اإلمث فإن استخدام املن

 لة مرة أو ورودها عشر مرات يف نص أديب ما، فلكل  إذ ال يستوي ورود الصيغة اللفظية أو اجلم
للمنهج اإل الدراسات األداللته، ومن هنا كان  سلوبية ويعزز هذه األمهية أن  حصائي أمهية يف 

هذا  اإل طبقوا  الذين  ومن  معروف.  هو  الديكاريت كما  املنهج  يف  الذهبية  القواعد  من  حصاء 
 املنهج يف دراساهتم. 

 ا عصور وأساليب الشعر اإلجنليزي.جوزفني مايلز يف كتاهب-1
لغوية    -2 دراسة  "األسلوب،  ذلك كتابة  ومن  وحبوثه.  من كتبه  الكثري  يف  مصلوح  سعد 

   .2"حصائية إالنص األديب دراسة أسلوبية "احصائية" ويف 
ا  إن العدديةإلاألسلوبية  والقيمة  الرتاكيب  احتساب عدد  أو    ، حصائية متكن من  تزيد  قد  اليت 

عدد   املوجودةتنقص حسب  أسلوب  ذوه  ، الكلمات  بني  ومتيز  األسلوب  أدبية  تبز  القيمة  ه 
     خر. آكاتب و 

 البنيوية:  األسلوبية -3
بعدا   تتضمن  البنيوية  و   سنيالأاألسلوبية  والصرف،  املعاين  علم  على  الرتاكيب، قائما  علم 

ابع من مناخ العبارات الصارم ابلقواعد؛ ولذلك تراها تدرس ابتكارا املعاين الن  ولكن دون االلتزام
 .  3املتضمنة للمفردات 

األسلوبية البنيوية مسارا مهما مع ميشال ريفاتري يف تناول األسلوب يف النص   ت ذاختوقد  
البنيوية الغرض ومساه "حماوالت يف األسلوبية  تقوم على   "األديب؛ حيث أفرد كتااب خاصا هلذا 

 
 . 37م، ص1992، 3راسة لغوية احصائية، عامل الكتب، مصر، طدح، األسلوب  و سعد مصل -1
 . 155يوسف أبو العدوس، األسلوبية ) الرؤية والتطبيق(، ص -2
 . 86م، ص1997، ومة، اجلزائر نور الدين السد، األسلوبيةوحتليل اخلطاب، دار اهل -3
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ووظائفها. ولذلك ليس مثة أسلوب أديب    ةغألديب، ألن األسلوب يكمن يف الل حتليل اخلطاب ا
 .   1إال يف النص

اخلطاب  حنو  البنيوية  األسلوبية  توجيه  يف  يتمثل  الرجل  هذا  قدمه  الذي  الكبري  واإلسهام 
واملتلقي. بعد أن كانت تنصب أساسا على اخلطاب، دون أن حيظى الطرف الثاين )املخاطب(  

الت العملية  الكايف، ولذليف  البنيوية يف اآلداب عُ ك  واصلية ابالهتمام  للمقاربة  الفعلي  الناشر  د 
 . 2الفرنسية

خر وكيفية  األديب وعالقات بعضها ببعضها اآل   سعت األسلوبية البنيوية لدراسة أبنية العمل
 واختبار لغة الكتابة األدبية عن طريق رصد مدى متاسكها.  ، أدائها لوظائفها اجلمالية

داخفوعليه   تبحث  البنيوية  األديباألسلوبية  طابعه  يشكل  ما  و  فقط  و  النص  بغض   ،ل 
ليات خلق  فهي هتتم آب  افالبنيوية تنطلق من كون املعىن موجود  ،أنتج فيه   ي ذالنظر عن احمليط ال

 لك املعىن حسب قواعد علمية.ذ
 األسلوبية النفسية:  -4

تُ  النفسية  ب األسلوبية  احلعين  ملكوانت  مراعاهتا  مع  اللغوي  ونسيجها  الرسالة  دث ضمون 
األديب،  الذي هو نتيجة الجناز اإلنسان والكالم والفن، وهذا االجتاه األسلويب جتاوز يف أغلب  
املتعلقة  واألسباب  العلل  إىل  اللغة  نظام  يف  ووظيفتها  الرتاكيب،  أوجه  يف  البحث  األحيان 
ه، ابخلطاب األديب، ويعود سبب ذلك إىل اعتماد أصحاب هذا االجتاه بذاتية األسلوب وفرديت

التعبريية   الوسائل  التعبري والفرد دون اعتقال عالقة هذه  العالقة بني وسائل  وذلك فهو يدرس 
 .3ابجلماعة اليت تستعمل اللغة املنتجة يف اخلطاب األديب املدروس 

النفسية   األسلوبية  تبلورت  اللغة ولقد  بني  التقليدية  املعادالت  رفض  الذي  "شبيرتز"  مع 
لتعبري األديب متكئا على احلدث لتقضي أصالة الشكل اللغوي، واألدب، ووضع نفسه داخل ا
 : ومن أبرز مبادئه اللغوية احلدسية

 كشف عن شخصية مؤلفه.تمعاجلة النص -1
 األسلوب انعطاف شخصي عن االستعمال املألوف للغة. -2

 
 .20م، ص2003، 1، طدي، الكويت نة، األسلوبية مفاهيمها وجتلياهتا، دار الكع موسى رابب -1
 .163ص ، م2006، 2بريوت، ط  ة للنشر والتوزيع،ة، املؤسسة اجلامع برك ممجة بساتر ، ه، األسلوبية يني جورج مول  -2
 . 67نور الدين السد، األسلوبية وحتليل اخلطاب، ص -3
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 فكرة الكاتب حلمة يف التماسك.  -3
 .1التعاطف مع النص ضروري للدخول إىل عامله احلميم  -4

إ تسعى  النفسية  و فاألسلوبية  الكاتب  الكشف عن شخصية  النفسيةىل  من خالل    ،مكبواتته 
ن النص  و ابلتايل فإ  ،والكشف عن اجلوانب اخلفية والغامضة يف العمل األديب  ، نصه و أسلوبه

 عواطف املبدع. يكون ترمجة ألحاسيس و 
 مستوايت التحليل األسلويب:   •

 : حتليالهتا على املستوايت اآلتية ميكن القول أن األسلوبية قد أقامت
 املستوى الصويت: -1

غيم والقافية، ففي هذا ت نيرتكز التحليل الصويت لألسلوب على: الوقف، الوزن، النب واملقطع، ال
املستوى ميكن دراسة اإليقاع والعناصر اليت تعمل على تشكيله، واألثر اجلمايل الذي حيدثه..  

 والدالالت املوجبة اليت تنتج عنه.  كذلك ميكن دراسة تكرار األصوات،
 املستوى الصريف:-2

كيفية النطق  وية، من حيث خمارجها وصفاهتا، و وهو املستوى الذي يعىن بدراسة األصوات اللغ
يطرأ عليها من تغيري    ما ة أي صيغتها األصلية والعارضة و هبا؛ حيث ميكننا من معرفة أبنية الكلم

 معنوي يف داللتها . 
 رتكييب: املستوى ال -3

االهتمام   مثل  ذلك  يتبع  وما  والنص،   والفقرة  اجلملة  دراسة  ميكن  املستوى  هذا  طول بويف 
اجلملة وقصرها، املبتدأ واخلب، الفعل والفاعل، العالقة بني الصفة واملوصوف، اإلضافة، الصلة،  

التذكري والتأ التعريف والتنكري،  العدد،  الصيغة  نالتقدمي والتأخري،  الروابط،  الزمن، يث،  الفعلية، 
 البناء للمعلوم والبناء للمجهول.

 ويف هذا املستوى ميكن دراسة:  املستوى الداليل:  -4
 . 2شتقاقيةار، املصاحبات اللغوية، الصيغ االمات املفاتيح، الكلمة والسياق، االختي الكل 

األربعة بستوايته  متكاملة  وحدة  اللغوي  الدرس  بعزل    ،يعتب  مستوى  دراسة  ميكن  عن فال 
 خر.اآل

 
 .77، صالسابقاملرجع ين السد،نور الد -1
 . 50، صة والتطبيق(ؤي ية )الر يوسف أبو العدوس، األسلوب -2
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اللغوية على اختالف خصائصهاإ بينها بوجود مواد لغوية    ، ن املستوايت  تتفاعل فيما  إال أهنا 
 مشكلة بنية لغوية. 

 آليات التحليل األسلويب:  •
يذهب علماء األسلوب إىل أن آليات التحليل األسلويب إمنا تستوي يف االختيار أوال ويف  

 الرتكيب اثنيا ويف االنزايح اثلثا. 
 الختيار:  ا-1

ثل خاصية من خصائص البحث األسلويب، ومدى كانت اللغة ميمبدأ االختيار )االنتقاء(  
واجلمل، فإن القضية املثارة هي    ات لعبار حتوي مفردات متعددة ترتكب من أعداد ال حتصى من ا

البحث عن الدالالت املتعلقة أبسباب اختيار مجلة بدال من مجلة أخرى وتفضيل تركيب عن 
 . 1سواه  تركيب

ينقلها من درجتها الصفر اىل و   ، بعىن اختيار الكاتب ملا من شأنه أن خيرج ابلعبارة عن حيادها
 قصداي.ي وجيعل من األسلوب عمال واعيا و ا يف املتلقمما حيدث أتثري  ،خطاب يتميز بنفسه

 الرتكيب:  -2
األ اإلترى  له  يتسىن  ال  الكاتب  أن  لسلوبية  تصوره  وال عن  عن حس ه،  إال  فصاح  لوجود 
 .2ضي إفراز الصور املنشورة واالنفعال املقصود فتركيب األدوات اللغوية تركيبا ي انطالقا من
ف الإومنه  هو  الرتكيب  خصوصيتهذ ن  حيدد  و  األديب كيانه  للخطاب  يشكل  من ذو   ، ي  لك 

 خالل عملية نظم الكلمات املختارة. 
   االنزايح:   -3

املعىن احلقيقي أو احنراف الكالم عن نسقه االنزايح هو خروج عن املقصود أي خروج عن  
هو   أو  سياقيا،  إليها  ينتمي  اإللكنه  على  قائم  لغوي  انتهاك   " ابلال  كذلك:  من  م  تيان  توقع 

 .3فنية غاايت مجالية أو  ئالتعبري يعول عليه املنش 

 

 . 12، صم1993،  1وتراث، دار املعارف، طمعاصرة    :رجاء عيد، البحث األسلويب -1
 . 187سد، األسلوبية وحتليل اخلطاب، صنور الدين ال -2
 . 103م، ص2014، 1اصر، دار عامل الكتب، األردن، طأيوب جرجيس العطية، األسلوبية يف النقد العريب املع -3
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ف هنا  االإومن  منحى  ن  به  ينحو  و  أدبيته  له  متميز حيقق  بلمح  األديب  اخلطاب  نزايح خيص 
منا تكون مفعمة ابلكثافة الشعورية مما يعكس و إ،ال تكون فيه اللغة جمرد قناة توصيل    ،ايشعر 

 شخصية املبدع. 
 فن الراثء:   •
 التعريف اللغوي:-1

ء و  ايً ث   را ى امليت ثا جاء يف املعجم الوسيط: ر  يةور اثا  .1بكاه بعد موته  : يةث  ر  ة، وما اثا ر  وما  ر اثا
 التعريف االصطالحي: -2

ف ابن  و يقول  "الراء  أبن  و الثاء  ارس:  رقة  على  ُأصايل  املعتل  رثيت    إشفاق. واحلرف  يقال 
بشعر.  رق اق ت.  لفالن: امليت  رثى  قوهلم  الباب  وليس    ومن  َثا ت.  را يقول  من  العرب  ومن 

  2ابألصل." 
األخالق،   مكارم  يعلم  بذلك  فهو  الدنيا،  عن  رحل  ملن  الشاعر  وفاء  على  يدل  "الراثء 

 .3ب صدق العاطفةبحماسن الراحل، وهبذا يكون أبعد أثر بس  إضافة إىل ما يذكر من
طاملا   إذ  شعران  يف  البارزة  املوضوعات  من  دنياهم    بكىالراثء  عن  رحلوا  من  شعراؤان 

، ووجد أمامه هذا وسبقوهم إىل الدار اآلخرة، وهو بكاء يتعمق يف القدم، منذ وجد اإلنسان
احملزن الذي الب  ،املصري  والفناء  املوت  مل مصري  بعد حني، وكأن  أثرا  فيصبح  إليه،  أن يصري  د 

 يكن شيئا مذكورا. 
أتخذ   حيثن املراثي، ماليت حتتفظ برتاث ضخم أمة مراثيها، واألمة العربية من األمم  لولك

 عندها ألواان ثالثة، هي الندب والتأبني والعزاء.
 الندب:   -3

و  الشاعر  فيئن  املوت،  هبم  يعصف  حني  واألقارب  األهل  يشعريتفجع،  بكاء  بلطمة   إذ 
قلبه،  فقد أصاب أبيه أو يف أخيه، وهو يرتنح من هول    همروعة تصو ب إىل  ابنه أو  القدر يف 

اإلصابة ترنح الذبيح، فيبكي ابلدموع الغزار وينظم األشعار يبث فيها لوعة قلبه وحرقته، وقد  

 
 . 329، ص م  1989،دار العودة ،تركيا، عجم الوسيط ، املإبراهيم مصطفى -1
 . 552ص ، 2ج،    مقاييس اللغة،أمحد بن فارس   -2
النقد األديب، املعتز، عثمان، األردن، ط  -3 ابراهيم السعدي، نظرية أيب عثمان بن حبر اجلاحظ يف  ،  م 2010،  1عيسى 
 . 230ص
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ينحدر راغما إىل حفرته، وال ان  املوت مطال نصب عينيه، وهو  له وال معني، ينظر فريى  صر 
يلتقمه، فيبكي ويلحق بكاءه   اهلاوية يقرتب منه ويوشك أن  ينفعه صياحه،  ففم  ويصيح وال 

 على قيتارة شعره تلحينا مشجيا كله آالم وحسرات. 
النفس   منزلة  منه  ينزلون  من  أيضا  يندب  بل  فحسب،  وأهله  نفسه  يندب  ال  والشاعر 

ويؤثرهم  يرس1واألهل ممن حيبهم  فمن خالله  الشاعر،  أن جيف   ل  يريد  مدرارا كأنه ال    ، الدمع 
 ترقأ يف القلوب واألفئدة. وكأهنا تسيل من جروح ال  ،تسيل كلماته وأشعاره احملزونةو 
 التأبني:  -4

الت هو  أليس  بل  النحو،  هذا  على  نشيجا  وال  نواحا  احلزن أبني  إىل  منه  الثناء  إىل  دىن 
ه الشعراء منوهني بنزلته السياسية أو العلمية أو  اخلالص، إذ خير جنم من مساء اجملتمع، فيشيد ب

األدبية، وكأهنم يريدون أن يصوروا خسارة الناس فيه. ومن هنا كان التأبني ضراب من التعاطف  
اجلماعة وما فقدته    فالشاعر فيه ال يعب عن حزنه هو وإمنا يعب عن حزن  جتماعياالوالتعاون  

التسجيل وكأنه  املهم من أفرادها، ولذلك   يف هذا القرن   يريد أن   يسجل فضائله ويل ح يف هذا 
ن التأبني ومن هنا كان الغرض م،  2حيفرها يف ذاكرة التاريخ حفرا حىت ال تنسى على مر الزمن 

 ومدى خسارة الفقيد. ، التصوير التام للمصيبة
 العزاء:  -5

املو  حادثة  من  ينفذ  الشاعر  ترى  إذ  التأبني،  مرتبة  فوق  عقلية  مرتبة  هو  العزاء  اليت  الفردية  ت 
  ، التفكري إىل معان فلسفية عميقةبصددها إىل التفكري يف حقيقة املوت واحلياة. وقد ينتهي به  

 .3ن احلياة ظل ال يدومأفإذا بنا جنوب معه يف فلسفة الوجود والعدم واخللود، ومرد هذا كله 
نفسه    إىلمث يعود    ،  رهلك تعبريا قواي يف شعذيعب عن  فنجد أن الشاعر حيزن ويبكي ويلتاع و 

دفعا.  الس مجيعا ال يستطيعون هلا ردا و ألن احملنة حمنة النا، يصنعه ال يغنيه شيئا  فريى أن كل ما

 
 . 5، صم 1119د. شويف ضيف، الراثء، دار املعارف، الفامو،  -1
 . 6، صنفسه املرجع  -2
 . 7املرجع نفسه، ص -3
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 . املبحث األول: املستوى الصويت
 خلارجية. املوسيقى ا املطلب األول: 
 املوسيقى الداخلية.  املطلب الثاين: 
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 . املستوى الصويت يف القصيدة املبحث األول:
 تشرتك يعتمد علم األصوات بصفة كلية على املعرفة الكاملة و الدقيقة ألعضاء النطق اليت

و   فيما اللغوية  األصوات  إلنتاج  النطق بينها  عملية  ألن  وذلك  الوظيفة،  هبذه  قيامها  كيفية 
و اب الرتكيب  غاية  بعدة عمليات لصوت هي عملية يف  إال  يتكون  اللغوي ال  فالصوت  التعقيد 

ع من فال تكفي استدارة الشفتني لنطق الصوت، إن جمرد وضع اللسان يف أي موض  متكاملة،
 . 1لذا فهناك مقومات أساسية لنطق األصوات اللغوية يكفي لنطق أي صوت و الفم ال

صوت مستوايت  بوجود  إال  حيدث  ال  اللغوي  الصوت  أن  يعين  بينها  مما  فيما  تتضافر  ية 
هو مستوى من مستوايت التحليل األسلويب، يهتم بسائل صوتية  املستوى الصويت  لتشكيله، و 

التنغيم، داللة   النب،  يتناول فيه الدارس ما يف  .األصوات وخمارجها..عديدة منها  ، وهو الذي 
النص من مظاهر إلتقان الصوت، ومصادر اإليقاع فيه، أي هو دراسة األصوات ملعرفة أنواعها  

 ومواقعها ووحداهتا ومتغرياهتا الصوتية. 
تعمل على  األسلويب، ذلك ألهنا  التحليل  عناصر  رئيسيا من  الصوتية عنصرا  الدراسات  وتعد 
 حتديد ميزات النص املختلفة بداية ابلصوت وانتهاء ابلكلمة واجلملة وذلك من خالل إيقاعني.

 إيقاع خارجي: -أ
  يقصد به اإليقاع الذي حيققه الوزن يف سياق " حبور الشعر وقوافيه"، ويعرفه هارون جميد يف

لإل  الصويت  "اجلمال  الشعر كتابه  القصيدة  والقافية يف  الوزن  هو  الشعري"  تشكل يقاع  وبه  ية، 
من  الشعر  صحيح  ملعرفة  احلافز  أنه  العروض، كما  بعلم  عليه  يصطلح  ما  أو  اخلارجية  البنية 
فاسده وما يطرأ عليه من تغيريات ككسر املعتاد عليه أثناء املزاحفة مثال ويتمثل هذا األخري من  

 .2وزن وقافية 
 
 
 

 إيقاع داخلي:  -ب

 
 .  41، صم2006، القاهرة، الدار املصرية السعودية، مدخل يف علم اللغة ، حممود فهمي حجازي -1
 .  29، ص1ذج، الفا الواثئق، قسنطينة، اجلزائر، طة الشنفرى امنو يمال الصويت لإليقاع الشعري، اتئ هارون جميد، اجل -2
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ويتطلب يف للنص،  الداخلي  ابلرتكيب  خاص  املالحظة    هو  من  شيئا   " نص  أي  نسيج 
رصد   مواطن  عن  للكشف  الكشف  الدقيقة  إىل  االنتهاء  قبل  البنية   مظاهره  عن  األمر  آخر 
 . 1" السطحية للنص املطروح للتحليل

التكرار واجلرس، السجع، املوازنة، املقاطع الصوتية للنصوص   ومكوانت اإليقاع الداخلي هي: 
 اإلبداعية شعرا كانت أم نثراً.

 
 املطلب األول: املوسيقى اخلارجية.

والقافية الوزن  الدرجات  تتجسد يف كل  من  " ونلحظ أمسى  أنيس  ابراهيم  ، حيث يقول 
 . 2املوسيقية يف أوزان الشعر وقوافيه"

 الوزن: -1
أبياهتا   مجيع  يف  تكرر  موحد،  نغم  على  املوسيقى  بنائها  يف  العريب  الشعر  قصائد  تعتمد 

ا أو  الوزن  القريواين:وأسطرها، يسمى  ابن رشيق  يقول  الشعر    لبحر؛ حيث  أركان  الوزن أعظم 
را عشرة حب  ة وحبور شعران ست  .3به خصوصية وهو مشتمل على القافية وجالب هلا ضرورة   هاوأوال
 : الطويل، املديد، البسيط، الوافر، اخلفيف، الكامل وغريها...منها

ن البداية إىل النهاية أال  قصيدته م، أخضع له بحورالوارجالين واحدا من هذه ال ولقد اختار
استيعاب وهو   على  لقدرته  ابلكامل  مسي  البسيطة.  الصافية  البحور  من  وهو  الكامل،  حبر 

مل  ما  وهو  فيه،  حركة  ثالثني  والجتماع  وتعلمه،  تطبيقه  ولسهولة  النظم،  من  متعددة  أشكال 
 رات يف كل بيت.يكن لغريه من البحور. ويتألف من تكرار تفعيله ُمت افااع ُلن  ست م

 مفتاحه: -أ
 كم       ل اجلم       ال م       ن البح       ور الكام       ل

 
 متف                      اعلن متف                       اعلن متفاع                       ل 

 وزن حبر الكامل: -ب 
 متف                     اعلن متف                     اعلن متف                     اعلن

 
 متف                     اعلن متف                     اعلن متف                     اعلن 

 زحافاته وعلله:  -ج 
 

 . 102م، ص2016، 4د. عبد املالك مراتض، األدب اجلزائري القدمي، دار اهلومة، اجلزائر، ط -1

 . 197، صم1984، 5نيس، داللة األلفاظ، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، طأابراهيم   -2
 .134ص  ، م2001، 1آدابه، دار الكتب العلمية، بريوت، طابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر و  -3
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 الزحافات:-1 
( ع  اُمت  فا  -ع ُلن اضمار: إسكان الثاين املتحرك )ٌمت افا اإل-  ُلن 
( –ف الثاين املتحرك )ُمت افااع ُلن  الوقص: حذ -  ُمفااع ُلن 
 .((ُمت  فاع ُلن   ُمت افاع ُلن =–طي( )الطي هو حذف الرابع الساكن ُمت افااع ُلن    زل ))إضمار+اخل -
 العلل:   -2

 ُمتافاع ل (.   –حذف ساكن الوتد اجملموع وإسكان ما قبله )ُمت افااع ُلن   القطع:
 . 1ُمتافا( –فعيلية ) ُمت افااع ُلن  حذف وتد جمموع من آخر الت احلذذ:

 عروضه وأضربه: -د
( وهلا ثالثة أضرب: ُمت افااع ُلن  -1  . ُمت  فاا( –ُمت افااع ل   –أتيت عروضه اتمة صحيحة )ُمت افااع ُلن 
 . فاا ( ُمت    –فاا  وهلا ضرابن: ُمت افاا  أتيت عروضه اتمة حذاء )ُمت ا  -2
)ُمت افااع لُ   -3 جمزوءة صحيحة  عروضه  ُمت افااع ُلن   أتيت  أضرب:  أربعة  وهلا   ) ن     –ن    –ُمت افااع ُلن  

 ُمت افااع ل .  –ُمت افااع ُلن  ُتن  
 وتوضيحا هلذا نتبني ذلك يف قصيدة الوراجالين يف راثء شيخه حيث يقول:

وبُ  وُب الا أاي                    أ ا أاي                    أ وُب م                    ا  أاي                    أ
 

وبُ   ل             ُ اج 
ُر ال             ر داى امل دا ه  ق             ا  2أاو داى ب              

ا  و ُب م       ا  أاي  ي        ُ
      

و ُب الا    أاي  ي                ُ
 

و   ب                        ُ  أاي  يُ و 
 

ي        أاو داى  هب              
 

ُرر رادا  دا  ل             ق          ا
 

و  جما   ب                        ُ  ُلو 
 °||°|°| 

 
 
 

|°|°||° 
 

|°|° |°  

° 
 |°|°||° °||°||| 

°||°||| 
|  °|°|  
اع ُلن  ُمت    °    ف                    ا

 
اع ُلن  ُمت     ف                    ا
 

ل    ُمت  فااع                  
 

اع ُلن  ُمت      ف                    ا
 

اع ُلن  ُمت ا   ف                     ا
 

ل    ُمت  فااع                   
 يف التفعيالت:  ااألول وهو مطلع القصيدة، جند تغيري  عند تقطيع بيت 

اع ُلن    أص                بحت  ُمت اف                ا
 

اع ُلن  ُمت     ف                                                                                   ا
 ضمار )تسكني احلرف الثاين(. نا جند زحاف حسن وهو اإلهو  

 ضمار. فقد تعرضت لعلة القطع مع زحاف اإلأما العروض 
اع ُلن    ُمت اف                                                                                 ا

 
ل    ُمت  فااع                                                                                        

 
 
 

 
 . 44، صم1993سيد البحرواي، العروض وإيقاع الشعر العريب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر،  -1
 . 462، ص2ج أيب  عباس الدرجيين، طبقات املشائخ ابملغرب، حتقيق ابراهيم طاليت،  -2
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ُمت   أصبحت  أيضا  عل وضربه  لوجود  اإلفاعل  زحاف  مع  القطع  التفعيلية   ضمارة  جند  حيث 
   :سليمة فقط يف

 
 

ع فقط  تفعيالت املتغرية عرفت اترة علة القطالوبعد تقطيع أبيات هذه  القصيدة وجدان أن  
 ضمار معا.واترة أخرى القطع وزحاف اإل

 .4لرومانسية، وكذلك الفروسية البحر الكامل من البحور الدالة على الشجن، والعشق، وا
 ده يتناسب مع قصيدة الوارجالين يف راثء شيخه، املليئة ابحلزن والتحسر.جنحيث 

 
 .462ص، 2ج،  رجع السابق الدرجيين، امل -1
 . 465ص،2جاملرجع نفسه،   -2
 . 646ص  ،2ج املرجع نفسه،   -3
 . 51، صم 2010، 1سالمة أبو السعود، البنية اإليقاعية يف الشعر العريب، ط   أبو السعود -4

 ت  ما ر  ص                                   ا وتا  هُ م                                   ُ اي  أا  ت  ث                                   ا و  لا ت ا ف ا 
 

 .1ي                      بُ ق  ع  ى ت ا دا ر  ل                        ، ول  ه  ي                        لا ا عا ن                      ً ي   ح   
ت   َا   ف ات الاو واث                   ا

 
امُهو  أاي  ي                                ا

 
 واتاص                  ر رامات  

 
ي                    نان     ح 

 
ر   ه                       عالاي  داىرا ول    
 

 .تعقيب                       و 
 ||°||| ° |°|°|| ° |||°|| °    |°    |  °  || °    |||°||°    |°|°| ° 

 متاف                      اعلن
 

 مت ف                             اعلن
 

 متاف                            اعلن
 

 مت ف        اعلن 
 

 متاف                                                         اعلن
 

 مت فاع                            ل  
فا                  را    ه                               م                 ا يا    ُك      وُن ، و إن    والعا      ق         ُل   أاو 

 
 2وبُ قُ ث         ما   بٌ اق              ا ث  رٌ و نُ   س  م  كالش   

لُ    وال عاق               
 

ر ف                       ا  أاو 
 

ون ا ياك     ٌ  م    ا
 

وا  وان  ن اه                 ُ
 

وُرن    كاش شام س     ن                  ُ
 

   ُ ق                             اثا
 

و  ماث  ُقوب               ُ
 °||°|||  °  ||  °  |  ||     °||°  |°|     °|  °|       |°|°| °||°| °|°|°| 

 مت ف                                  اعلن
 

 متاف                                  اعلن
 

 متاف                                  اعلن
 

 مت ف                       اعلن 
 

 مت ف                                                    اعلن
 

ل  مُ   ت  فااع                                            
          

  ةً ض                     ا ر  عُ  ما آدا  نُ اب                        قا ل                       خُ 
ا
 ك  ال                       ها مل

 
ةا    3يبُ ص                                       عا ا لا ه                                     ا مُ و  ي ا  إ ن  املني                                      

قا    ُخل                        
 

ُن ءا داما   ب          
 

 ُعر ض             ا  
 

ال ك ه   ا  يل ما
 

 ةا  ي           ا  ي   ن   ما    نال  إ ن   
 

ا  ي او ُمه                                                     ا
 

يُبو  لاعاص                                    
 ||| °||°||   |°||°| °||°||     ° |  °|||       °||°|||   °||°|°| 

||°|| ° 

|°||| ° 
 متاف                          اعلن

 
 متاف                          اعلن

 
 متاف                          اعلن

 
 مت ف                اعلن 

 
 متاف                                          اعلن

 
ل    ُمت افااع                                   

 

 قادا ُرر را دال 

|||°|| ° 

 ُمت افااع ُلن  
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ي عاش  ه ذفق  د س  اهم البح  ر الكام  ل يف التعب  ري ع  ن تل  ك الص  ورة احلقيق  ة لالنكس  ار النفس  ي ال  
ه مرم   وق كر و يع   دد تل   ك الص   فات ال   يت ميزت   ه وجعلت   مم   ا أخ   ذ ي   ذ  ،ال   وارجالين اث   ر وف   اة ش   يخه

 كت جبسمه ن رجال بتلك املزااي ال يستحق تلك األمراض اليت سد  وكأنه أراد القول إ ،املكانة
وم   ن ،وأص   بح ال   وارجالين ض   ائعا ب   ني حزن   ه وب   ني حتمي   ة تقب   ل قض   اء هللا ،ح   ىت أس   كنته الق   ب 

حيث سهل على الش اعر ايص ال مش اعر  ،املعروف أن البحر الكامل هو من أسهل حبور الشعر
 ال يشوهبا التزييف وال حتتاج للتعقيد أو التنميق.،مل وهي مشاعر صادقة األ
 القافية:  -2

يقول الدكتور ابراهيم أنيس: "ليست القافية إال عدة أصوات تتكرر يف أواخر األشطر أو  
األبيات من القصيدة، وتكرر هذا يكون جزءا هاما من املوسيقى الشعرية، فهي بثابة الفواصل  

اآلذان يف فرتات زمنية  املوسيقية   الذي يطرق  الرتدد  السامع ترددها، ويستمتع بثل هذا  يتوقع 
 .1منتظمة، ويعد عدد معني من مقطع ذات نظام خاص يسمى ابلوزن 

 يقول كعب بن زهري:  
 فم          ن الق          وايف ش          اهنا م          ن حيوكه          ا

 
 .2إذا م        ا ت        وى كع        ب وف        و ز ج        رول 

 3مع املتحرك الذي قبل الساكن". "إهنا من آخر حرف يف البيت إىل أول ساكن يليه 
 يقول الوارجالين:  

 م           ا ض           ران م           ا فاتن           ا م           ن بع           ده
 

 .4ي                        ُب ثمل تب                        ق إال روض                        ة وك 
ر راانا   ا ض   ا  م   ا

 
ا ا فاات ان           ا  م           ا

 
يم    ن ب اع د  ه  
 

 قا ب                            مل ت ا  
 

الا را    ا  ض        ا و  إ ل         
 

 ويب                          ُ ث  وكا 
 |°|°  ||  

||° 
| |°||° 

|  
||°|°|°°  |°|°| |°||°|°|°| °|°||            

 حيث جاءت هنا القافية مطلقة.يبو ث يالقافية ه
 
 

 الروي:  -3

 
 . 426م، ص1978، 5ابراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة األجنلو املصرية، ط -1
 . 73، صم 1987، 1ط العلمية، علي فاعور، دار الكتب  شرح ،كعب بن زهري، الديوان    -2
 . 149اخلطيب التبيزي، الكايف يف علم العروض والقوايف، مكتبة اخلاجني، القاهرة،  ص  -3

 . 469ص، 2ج، الطبقات، الدرجيين -4

           |0|0                 
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إذا ما حبثنا عن عماد القافية ومركزها جند الروي، وإذا ما حبثنا عن املقطع أو احلرف الذي  
حمداث   األذن  داخل  يتسلل  الذي  احلرف  عن  حبثنا  ما  وإذا  الروي،  نقول  موسيقية  رنة  حيدث 

نه احلرف الذي  إ, إذ  رتك يف عد ة عوامل مهمة، إيقاعية وصوتية إيقاعا نقول الروي، فنجده يش 
ويت القوايف  أنواع  يف كل  الصويتيلزم  التكرار  حوله  دائما  إىل    محور  بنسبتها  القصائد  وتعرف 

ة زهري وليس من السهل تعريف الروي فتحديده ي الروي فيقال المية العرب ودالية النابغة وميم
 لتحديد يقتضي النظر يف عناصر خمتلفة. جيري غالبا بصفة حدسية وهذا ا

البيت -1 من  احلرف  الصوتية  -2  .موقع  احلرف  عندما    -3  .طبيعة  للحرف  النحوية  الطبيعة 
   .1يكون كلمة أو جزء من كلمة 

ا له من قيمة صوتية  مل جاءت قصيدة الوارجالين يف راثء شيخه على روي واحد وهو الباء  
 . صوت شديد جمهوراحلماسي الشديد، فالباء موسيقية تناسب جو القصيدة وإيقاعها 

ة"  ذلك ألهنم ل ف ضوء تلك الظاهرة املسماة "الفل ولقد حرص القدماء على اجلمهرية يف 
 .  2أرادوا إظهار كل ما يف هذا الصوت من قوة 

معانيهم  حف خيدم  إذا كان  فيما  النظر  بعد  للتقفية  الشعراء  خيتاره  الروي  إيقاع  و  رف 
إبعطاء النغم املوحد يف القصيدة لتقابل   ك تتكفل القافية املوحدة أو الرو يقصائدهم أم ال، لذل

 وحدة النغم يف املقطوعة املوسيقية. 
صوت   هو  الوتريني  شوالباء  فيحرك  ابحلنجرة  أوال  اهلواء  مير  أبن  يتكون  مهجور  ديد 

قا كامال. فإذا  الصوتيني، مث يتخذ جمراه ابحللق مث الفم حىت ينحبس عند الشفتني منطبقتني انطبا
 نفجاري الذي يسمى الباء. فرجت الشفتان مسعنا ذلك الصوت االان
 التصريع:  -4

ابن   القريواين )ت  ر يقول  التصريع، فهو ما456شيق  فيه    ه(: "فأما  البيت  كانت عروض 
 . 3، تنقص بنقصه وتزيد بزايدته" هاتبعة لضرب

 
 . 215، صم  2005 مصطفى حركات، نظرية الوزن يف الشعر العريب وعروضه، دار اآلفاق، اجلزائر،  -1
 . 31م، ص1905، 1لشعر العريب، مكتبة اخلاجني، طصابر عبد الدامي، موسيقى ا -2
 . 173، ص1ج، م1972، 1ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، دار الكتب العلمية، ط -3
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منها: دليله على إجادهتم    وقد وظف الشعراء هذا الفن ألسباب تطرق إليها بعض النقاد،
يقول )قدامة(: "فإن الفحول واجمليدين من الشعراء القدماء واحملدثني يتوخون ذلك، وال يكادون  

 .2، إذ فيه داللة على سعة القدرة يف أفانني الكالم"1يعدلون عنه 
 يقول الوارجالين:

وبُ  وُب ال أاي                  أ وُب م                  ا أي                  أ  أي                  أ
 

 3أاو داى ب             ه ق             در ال             ر داى اجملل             وب  
 إذا ما قطعنا كل من الضرب والعروض وجدهنما على تفعيلة واحدة:  

و   ب                                                                ُ  أاي  يُ و 
 

و    ب                                                                ُ  جما ُلو 
 |0|    0    |0 

 
    | 0 |0      |0   

ل     ُمت فاع                                                           
 

ل     مت  فااع                                                          
ح  د تقس  يم اب  ن األث  ري للتص  ريع إىل س  بعة أقس  ام، التص  ريع يف ه  ذا البي  ت تص  ريعا انقص  ا  ىوعل   

 .4اع األول غري مستقل بنفسه، وال يفهم معناه، إال ابلثاين"وهو: أن يكون املصر 
 فاملصرع الثاين خيبان أبن أيوب قد أهلكته املوت.

 
 املطلب الثاين: املوسيقى الداخلية.

نقص    د ابملوس    يقى الداخلي    ة "ذل    ك النظ    ام املوس    يقى اخل    اص ال    ذي يبتك    ره الش    اعر دون 
ربت  ه ه، ليتناس  ب وجتخ  ري تدع  ه الش  اعر ويتبمن  ا ية حتكم  ه، إاالرتك  از عل  ى قاع  دة مش  رتكة وملزوم  

 .5من غري الوزن العروضي والقافية" ىاخلاصة، فهو كل موسيقى تتأت
 التكرار:

أ م ن احل رف، ومتت د تتشكل ظاهرة التكرار يف الشعر العريب أبشكال خمتلفة متنوع ة فه ي تب د
عم ل عل ى إب راز جان ب العب ارة وإىل بي ت الش عر، وك ل ش كل م ن ه ذه األش كال يو  إىل الكلمة  

أتث  ريي خ  اص للتك  رار، وجت  در اإلش  ارة إىل أن اجلان  ب اإليق  اعي يف الش  عر ق  ائم عل  ى التك  رار، 

 
 . 42، ص1طمكتبة اخلاجني، قدامة بن جعفر، نقد الشعر، حتقيق كمال مصطفى،  -1
 . 338ص  1،ج  ، القاهرةدار النهضة  يف، و د حمحقيق أ، حتشاعر ل، املثل السائر يف أدب الكاتب واابن األثري -2
 . 462ص ،2ج الدرجيين، الطبقات،  -3
 م. 339، ص1ابن األثري، املثل السائر،ج -4

 .217، ص  م1986، 3دار املريخ، الرايض، السعودية، ط ارات املعاصرة يف النقد العريب، دوى طبانة، التيب -5
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ق    اطع متس    اوية والس    ر يف ذل    ك يع    ود إىل أن التفع    يالت مفبح    ور الش    عر الع    ريب تتك    ون م    ن 
 العروضية متكررة يف األبيات.

 متناس    قا، فاإليق    اع م    ا ه    و إال أص    وات إن التك    رار املتماث    ل أو املتس    اوي خيل    ق ج    وا موس    يقياً 
ع د ة للجم ال أس رعها  لش عر ن واح  لررة تث ري يف ال نفس انفع اال م ا، و متكررة، وهذه األص وات املك 

إىل نفوسنا ما فيه من جرس األلفاظ وانسجام توايل املقاطع وتردد بعض ها بق در مع ني وك ل ه ذا 
 .1ما نسميه بوسيقى الشعر

 تكرار الصوت: 
لصويت لبعض احل روف يف ال نص الش عري م ن الوس ائل ال يت تث ري اإليق اع ال داخلي، التكرار ا

وتعكس احلالة الشعورية للمبدع، فيجمع يف ذلك ب ني ال نغم واملع ىن، وتتالق ى احل روف يف املف ردة 
الواح  دة حمدث  ة ص  وات ال ميك  ن أن يدرك  ه احل  رف الواح  د بف  رده، ب  ل يس  تمد احل  رف الواح  د قوت  ه 

 الكلمة. من حرف آخر يف
 األصوات اجملهورة:

قد يقرتب الوتران الصوتيان بعضهما من بع ض يف أثن اء م رور اهل واء ويف أثن اء النط ق فيض يق 
الف  راغ بينهم  ا حبي  ث يس  مح ب  رور اهل  واء ولك  ن م  ع إح  داث اهت  زازات وذب  ذابت س  ريعة منتظم  ة 

 ة هي: هلذه األواتر، ويف هذه احلالة حيدث ما يسمى ابجلهر واألصوات اجملهور 
 .2ي-و-ن-م-ل-غ-ع -ض -ظ -ز -ر -ذ -د  -ج-ب  –أ 

 
 . 8، صم1978، 5ألجنلو مصرية، طمكتبة ا س، موسيقى الشعر، ي أنابراهيم   -1
 .174، صم2000كمال بشر، علم األصوات، دار غريب، القاهرة،   -2

 نسبة تكرارها  عدد تكرارها  صفاهتا  خمارجها األصوات 

 17.46 552 انفجاري، شديد، مرقق. حنجري األلف )أ(

 6.39 202 انفجاري شديد. شفوي الباء )ب(

 0.79 25 انفجاري، احتكاكي. وسط احلنك اجليم )ج(

 1.67 53 نفجاري شديد، مرققا لثوي أسناين الدال )د(
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 األصوات املهموسة:

أث يف  بعض  عن  بعضهما  الصوتيان  الوتران  ينفرد  حبيث قد  الرئتني،  من  اهلواء  مرور  ناء 
اعرتاض يف طريقه. ومن مث ليتذبذب الوتران الصوتيان.    أيمحان له ابخلروج دون أن يقابله  يس 

ابل املهموسة  واألصوات  ابهلمس.  يسمى  ما  حيدث  احلالة  هذه  ينطقها  ويف  العربية كما  لغة 
 اليوم هي:   املختصون

 0.56 18 احتكاكي رخوي، مرقق بني األسنان  الذال )ذ(

 2.81 89 مكرر، متوسط بني الشدة والرخاوة، مفخم لثوي الراء )ر(

 0.09 3 رخوي احتكاكي، مرقق، صفري أسلي لثوي أسناين الزاي )ز(

 0.4 13 انفجاري شديد، مفخم، رخوي لثوي أسناين الضاد )ض(

 0.8 6 رخوي شديد، احتكاكي مفخم، مطبق بني األسنان  اء )ظ(الظ

 1.92 61 احتكاكي رخوي، مرقق حلقي العني )ع(

 0.41 13 طبقي، احتكاكي، رخو، منفتح طبقي، حنكي، قصيب الغني )غ(

 8.22 260 متوسط بني الشدة والرخاوة مفحم لثوي جانيب. الالم )ل(

 3.66 116 شدة والرخاوةمتوسط بني ال شفوي أنفي. امليم )م(

 3.22 102 أنفي مرقق لثوي أنفي النون )ن(

 4.74 150 انتقايل، صامت، شبه صوت لني شفوي أنفي الواو )و(

 4.65 147 انتقايل، صامت، شبه صوت لني شجري الياء )ي(

 82.60 2611 اجملموع 
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 . 1ه -ك –ق –ف  -ص -ط -ش -س –خ  –ح  -ث  -ت 
 

 نسبة تكرارها عدد تكرارها  صفاهتا  خمارجها األصوات 

 4.01 127 انفجاري، شديد، مرقق أسناين لثوي  التاء )ت( 

 0.28 9 احتكاكي، رخو، مرقق لثوي بني األسنان  الثاء )ث( 

 1.23 39 احتكاكي، رخو، مرقق حلقي  احلاء )ح( 

 0.63 20 احتكاكي، رخو  حنكي قصيب اخلاء )خ( 

 1.99 63 احتكاكي، رخوي، صفريي  اين لثوي أسن السني )س(

 0.72 23 رخوي، هوائي، مرقق شجري الشني )ش(

 0.53 17 رخوي، مفخم أسناين لثوي  الصاد )ص( 

 0.37 12 شديد، مطبق لثوي الطاء )ط( 

 1.7 54 احتكاكي رخو، مرتفق  حلقي  الفاء )ف( 

 1.10 35 شديد، منفتح  حلقي  القاف)ق( 

كرر متوسط بني الشدة  م حنكي قصيب الكاف )ك( 
 والرخاوة 

36 1.13 

 3.63 115 احتكاكي، رخو، مرقق متحرى  اء )ه( اهل

 17.39 550 اجملموع 

 
 .174ص ،املرجع  السابق   كمال بشر ، -1
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بع  د اإلحص  اء ق  درت ك  ل م  ن األص  وات اجمله  ورة واملهموس  ة ب: ثالث  ة آالف ومئ  ة وواح  د 
(، وابملقارن  ة جن  د أن األص  وات املهج  ورة كان  ت أكث  ر حي  ث بلغ  ت ألف  ني وس  ت 3161وس  تون )

(، فكان ت نس بة األص وات 550(، أما املهموسة مخ س مئ ة ومخس ون )2611ئة واحدى عشر )م
 .%17.39ونسبة األصوات املهموسة ، %82.60اجملهورة 

ونص    ل إىل غلب    ة األص    وات اجمله    ورة عل    ى املهموس    ة إمن    ا ي    دل عل    ى حال    ة انفع    ال نفس    ية 
يوحي أن الش اعر يري د اجله ر الوارجالين وتفجعه من موت شيخه أيوب وحتسره وشد ة أمله وهذا 

 ، ليسمعه اجلميع وحيس بصيبته.ىصوته ليخرج ما بداخله من حزن وأسوإعالء 
 "الباء". و "الالم" " ووجند أن األصوات األكثر تواترا صوت "األلف

 صوت األلف: 
واثن مئة  تكرر مخس  األلف  ) ني ومخس نيصوت  مرة  بنسبة  552  وهو صوت    17.46%( 

 رخاوة. جمهور بني الشدة وال
 يقول الشاعر: 

 أي                  وب م                  ا أي                  وب ال أي                  وب 
 

 1أودى ب             ه ق             در ال             ردى اجملل             وب  
 ه مينح الشاعر الراحة والتنفيس. أنواألسى واحلنني، إذ  لف هنا يناسب مدات الشجاوصوت األ 

 صوت الالم:
وست مئتني  الالم  )  نيتكرر صوت  بنسبة  260مرة  بني   8.22%(  متوسط  جانيب  لثوي  وهو   ،

ة، وهو من عالمات التعريف، إضافة إىل كونه منحرفا ألن اللسان ينحرف عند  الشدة والرخاو 
 واحلزن. ىرف الالم يدل على األسه وحبالنطق 

 يقول الشاعر: 
 اي رج                          ة للع                          املني لفق                          دهم

 
 2عل            م اهل            دى وتع            ذر األس            لوب. 

 ج                ادت ب                ه ال                دنيا ومث ب                داهلا 
 

 3س                 لبته إن الس                 الب املس                 لوب. 
 صوت الباء:  

 
 .462ص  ، 2ج  ،الدرجيين،  الطبقات  -1
 . 467ص ، 2ج  املرجع نفسه، -2
 . 467 ، 2ج  ،نفسه املرجع  -3
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مرة كحرف روي،  منها مثانون     %6.39( بنسبة  202اء مئتني واثنان مرة )تكرر صوت الب
يقاعا موسيقيا مجيال. وحرف الباء غين الرنني ملزاايه اليت يتمتع هبا يف أنه  إمما أعطى للقصيدة  

وهو وفاة شيخه    شديد االنفجار وجد فيه الشاعر متنفسا للموقف احلزين واألليم الذي يعيشه
 ويقول:

 جبس              مه بع             د البل              ىدب ال             بالء 
 

 .1فل             ه ب             ه ط             ول احلي             اة دبي             ب 
النفس   ينفجر  فجائيا  انفصاهلما  وبعد  حمكما،  انطباقا  الشفتان  تنطبق  ابلباء  النطق  فعند 

إزاء   الشاعر  يعيشه  الذي  املوقف  طبيعة  مع  يتفق  وهذا  مدواي  انفجاراي  صوات  حمداث  احملبوس 
 اركه ذلك احلزن.حتسره وتفجعه لرحيل شيخه وكأنه يريد اجلميع أن يش 

 
 ثر تواترا هي: "التاء" و "اهلاء أما األصوات املهموسة اليت كانت أك

 صوت التاء: 
وهو صوت جيهد النفس      %4.01 ( بنسبة  127تكرر الصوت التاء مئة وسبعة وعشرون مرة )

انفجاراي والبكاء   كونه  احلزن  يعب عن  والتاء صوت  وكأنه حمبوسا،  اهلواء  معه إلخراج  نضطر 
 وحي ابلتعب واملعاانة وستظهر ذلك يف قوله:وي

 يف املعض        الت تالحك        ت وتالبك        ت
 

 .2واس          تعجمت، واس          تبهم املطل          وب  
 صوت اهلاء:  

وهو صوت رخو مهموس     %3.63( بنسبة  115تكرر صوت اهلاء مئة ومخس عشرة مرة )
هلواء حيدث  عند النطق به يصل املزمار منبسطا دون أن يتحرك الوتران الصوتيان ولكن اندفاع ا

احللق، واهلاء تدل على االهتزاز واالضطراب والشقاء واألمل نوعا من احلفيف يسمع يف أقصى  
هداه    –دعاه    –متهيء    -متهلل  -واحلزن، كما يوحي تكرارها ابلضيق والتعب جنده يف )هلوب 

 الرتهيب..(  –
 تكرار حروف العطف:  

 
 .463ص،  2ج،  الدرجيين، املرجع السابق  -1
 . 469ص ،2ج  ،فسه املرجع ن -2
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فيفي أبنه: "عبارة  ع ويعرفه أمحد    العطف هو أحد األدوات اليت تؤدي إىل التماسك النصي
بطريقة  ببعض،  بعضها  السطحية  املتواليات  جمموعة  إىل  ابإلشارة  تسمح  متنوعة  وسائل  عن 

 .1تسمح ابإلشارة إىل هذه املتواليات النصية" 
ويرى صالح فضل أن أدوات العطف تعد من أدوات التماسك واالنسجام  داخل النص،  

ظائف داللية وبالغية، ويرى أن هذه من أدوات التماسك وبعىن آخر فهي تعد أدوات ذات و 
يف النص " وهو صعب التحديد بدرجة كبرية، فهو متاسك وظيفي، وقد أطلق غرمياس  على  

 .2هذه الوظائف والروابط تسمية روابط بالغية" 
 : تكرار الواو

 يقول الوارجالين:
 وأت               ى إم               ام الص               ابرين يق               ودهم

 
 فألن            ت أن            ت الص            ابر املنك            وب. 

 ول            ئن أت            ى حي            ي احلص            ور س            يدا 
 

 هل               و احلص               ور الس               يد احملب               وب. 
 ول        ئن أت        ى عيس        ى ب        ن م        رمي زاه        دا 

 
 ى ه              داه، وهدي              ة احملب              وب.ل              لع 

 ول          ئن أت          ى يعق          وب حيتس          ب ابن          ه 
 

 إذا غ             اب عن             ه واحن             ىن يعق             وب. 
 واستوحش           ت من           ه املس           اجد كله           ا 

 
 مل            ا خل            ت من            ه، وح            ن الني            ب. 

 واستش           عر التق           وى ش           عارا خالص           ا 
 

 .3ره الرتغي                    ب والرتهي                    بف                    داث 
االلتحام   لتفيد  جاءت  وقد  القصيدة،  أبيات  أغلب  يف  الواو  الشاعر كرر حرف  أن  جند 

 والربط بني الكلمات واجلمل، ولتدل على االستمرارية والتواصل يف الكالم بغرض التأكيد. 
 تكرار الفاء:

 :يف قوله
 فتلوث                          ت أايم                          ه وتص                          رمت

 
 حين                ا علي                ه ولل                ردى تعقي                ب. 

 ن يبك          ي ش          جوه م          ن فق          دهفال         دي 
 

 الل                         ه وحرام                          ه منس                          وب.حب 
 فك            أن جملس            ه مس            اجد أسس            ت 

 
 س        كنا عل        ى تق        وى، وال تص        خيب. 

 
 

 .328م، ص 1999أمحد عفيفي، حنو النص، مكتبة زهراء الشرق القاهرة،  -1
 . 216ص م،1992صالح فضل، لغة اخلطاب وعلم النص، جملس وطين للثقافة،  -2
 .464ص ،2ج الدرجيين، الطبقات،  -3
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 فانس            ل من            ه ال            روح عن            د وفات            ه
 

 .1أبيب وأم                 ي الط                 اهر املس                 لوب  
 وهنا أيضا حرف الفاء أفاد الرتتيب إضافة إىل التعقيب، وجندها تكررت أقل من حرف الواو.  

 أدوات اجلر: 
 .2د ألقاب اإلعراب، ومسي كذلك الجنراره أي الخنفاض الشفة السفلي عند النطق به اجلر أح

 يقول الوارجالين:
 أض                       حى أس                       ري هللا يف أايم                       ه

 
 يف الع                    املني، وحال                    ه مغل                    وب. 

 ي                وم مي                ر وليل                ة م                ا يف ك                ل 
 

 .3أب              دا يقل              ب ظ              اهره التقلي              ب 
 استعمل الوارجالين "يف" وهنا أفادت الظرفية. 

 ويقول أيضا:
 بع           دهم           ن ض           ران م           ا فاتن           ا  م           ا
 

  تب                        ق إال روض                        ة وكثي                        ب.مل 
 األعم             ى بظلم             ة ليل             ة  أم             ا يعب              

 
 .4أو ح      ال م      ن مش      س النه      ار غ      روب  

 لمس من هذه األبيات استعماله ألداة اجلر "من" اليت أفادت الزمانية.نو  
 ويف قول آخر: 

 أي                  وب م                  ا أي                  وب ال أي                  وب 
 

 أودى ب             ه ق             در ال             ردى اجملل             وب. 
 ومث ب                داهلا  ج                ادت ب                ه ال                دنيا 

 
 س                 لبته، إن الس                 الب املس                 لوب. 

 ط              اب الثن              اء ب              ه، فط              اب راثؤه 
 

 .5ني، والتقري                    بي                    وامل                    دح والتب 
مدى   على  وتدل  أيوب  على  تعود  اليت  "اهلاء"  املتصل  الضمري  بني  الربط  "الباء"  أفادت 
 اشتياق الوارجالين لشيخه وحبه له والتصاقه احلقيقي به.

 
 
 

 
 .462ص  ، 2ج  ،السابق املرجع الدرجيين،  -1
 .105ص، م 0199 ،2ج   ،1دار الكتب العلمية، طالسيوطي، األشباه والنظائر يف النحو،  -2
 . 465الدرجيين، الطبقات، ص -3
 . 469ص ، 2ج  املرجع نفسه، -4
 . 467ص  ، 2ج  ،املرجع نفسه  -5
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 حروف النداء: 
التنبيهه  متوسطالنداء جند "اي"، وهي "لكل منادى قريبا كان أو بعيدا أو    ومن حروف  ،

 . 1ودعاءه حبروف خمصوصة كالياء وأخواهتا 
 يف قوله:

 ايغائب                ا م                ا تنقض                ى حس                راتنا
 

 أب            دا علي            ه، والت ح            ني يئ            وب. 
 اي غائب            ا س            كن الث            رى يف حف            رة  

 
 .2تعل            و الص            فائح ق            به والط             وب  

 بة والتحسر، جاء على وجه التفجع.وهنا دل النداء على الند 
افظة  روف العطف واجلر والنداء انسجاما وكماال للنص من خالل ترابط األفكار واحملحت  فأضا

على وحدهتا، خاصة استشراف الشاعر ب"الواو" اليت تقوم بوظيفة التوفيق والتوزيع بني خمتلف  
 الصيغ، وهو ما يعكس قدرة الشاعر الفنية. 

 تكرار الكلمة:  
الكلمة يف اخلطاب الشعري تتمتع إبيقاع خاص له وقعه وأتثريه، وهو ما يعرف ابجلرس    إن

إمنا   فحسب  النغم  مينحها  ال  اللغوي  الرتكيب  يف  اللفظ  تكرار  فإن  ولذا   االمتداد اللفظي، 
 .3واالستمرارية والتنامي يف قالب انفعايل متصاعد جراء تكرار العنصر الواحد

ألوان التكرار وأكثره شيوعا بني أشكاله املختلفة وهذا التكرار   بعد تكرار الكلمة من أبسط
ولعل   اللفظي،  التكرار  أمسوه  فيما  عنه،  احلديث  يف  وأفاضوا  القدماء كثريا  عليه  وقف  ما    هو 

الصلة ابملعىن العام للسياق الذي   تكرار أن يكون اللفظ املكرر وثيقالقاعدة األولية ملثل هذا ال
   .إىل قبوهلا سبيلفظية متكلفة ال فائدة منها وال يرد فيه، وإال كان ل

"ألن الشاعر بتكرار بعض الكلمات يعيد بعض الصور من جهة، كما يستطيع أن يكثف  
 .4الداللة اإلحيائية للنص من جهة أخرى" 

 وإذا متعنا يف هذه القصيدة جند تكرار الكلمة واضحا يف قوله:
 أي                   وب م                   ا أي                   وب ال أي                   وب 

 
 دى اجملل             وب.أودى ب             ه ق             در ال             ر  

  
 . 23، ص1البحرتي، الديوان، ج -1
 . 466ص ،2ج ، الدرجيين، الطبقات -2
 . 181املنهجي، صد. طارق اثبت، النسق الشعري وبيانته، منطلقات التأسيس املعريف والتوظيف  -3
 . 82، صم1990ر عياشي، مقاالت يف األسلوبية ، منشورات احتاد الكتاب العرب، نذم -4
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 فتلوث                          ت أايم                          ه وتص                          رمت  
 

 حين                ا علي                ه ولل                ردى تعقي                ب. 
 علقت          ه إش          راك ال          ردى م          ن بع          دما 

 
 .ة، وج          اب اجل          وب ئ          عل          ى ما ىفأو  

 دا ال           دهر املل           وم بص           رفهفل           ذا ع            
 

 .فك                  ذاك ك                  ان مسي                  ه أي                  وب  
 فل            ئن أت            ى أي            وب يطل            ب أج            ره 

 
 مثي                  ب.ي                  وم القيام                  ة وإالل                  ه  

 س               بقت ب               ه األايم ابق               ي ده               ران 
 

 .1فمض             ى وم             ا أدراك م             ا أي             وب  
من خالله هذه األبيات جند كل من كلمة "أيوب" و"الردى" تكررت عدة مرات، وكلمة   

أيوب توحي لنا مدى تعلق الشاعر بشيخه وحنينه وحتسره عليه، وتكراره لكلمة "الردى" أتكيدا  
 أنه قد وافته املنية وأهلكته املوت.
قي   ثناايه  التكرار حيمل يف  بشيخه أيوب وما  ش  ماً هذا  استحضار ما حل  تركز على  عورية 

 حيمله من هزة عاطفية يف نفسية الشاعر ومدى ارتباطه به وتفجعه.
 ويف أبيات أخرى يقول:

 اي غائب               ا م               ا تنقض               ي حس               راتنا 
 

 أب            دا علي            ه، والت ح            ني يئ            وب. 
 اي غائب            ا س            كن الث            رى يف حف             رة    

 
 ق              به والط              وب. حتعل              و الص              فائ 

 ران ومساعن             اإن غب             ت ع             ن أبص             ا 
 

 مل حتتجب          ك ع          ن القل          وب غي          وب. 
 فل            ئن رحل            ت وغب            ت عن            ا ميت            ا 

 
 نيا عل              ي رقي              ب.دللح              زن يف ال               

 يب                  ة غائ                  ب غأوا في                  ه بش                  نمل ي 
 

 س                   فها، وال نب                   ز، وال تقلي                   ب. 
 ول          ئن أت          ى يعق          وب حيتس          ب ابن          ه 

 
 2إذا غ            اب عن            ه واحن            ىن يعق            وب. 

؛ أراد أن يقنع نفسه أن شيخه مل وكأن الشاعر بتكريره لكلمة: غائب، غبت، غيبة، غاب  
 م غيابه. غأخذته املوت، ويؤكد على حضوره ر  يعد موجود وقد

 
 جرس األلفاظ يف البديع: 

ال يتم احلديث عن موسيقى األلفاظ إال إبشارة سريعة ملا جاء يف كتب أهل البديع عنها،  
 فقد قسموا البديع إىل:

 
 .469ص ،2ج الدرجيين، الطبقات،  -1
 . 466ص ، 2ج  ،املرجع نفسه  -2
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 املعنوي:-1
بنا  النظر والب  يةحوهو الذي تتعلق املهارة فيه  النوع هو  املعىن أي أن أساس  حث يف هذا 

 . ولكننا ايثارا لإلجياز نصرف النظر عنها ونكتفي ابحلديث عن النوع الثاين. معاين الكالم
 اللفظي:   -2

 هو ليس يف احلقيقة إال تفننا يفهذا النوع من فن البديع وثيق الصلة بوسيقى األلفاظ، ف
الكالم ح ترديد األصوات يف  له نغم وموسيقى، وحىت يسرتعى اآلذان أبلفاظه  طرق  ىت يكون 
 كما يسرتعى القلوب والعقول بعانيه. 

فهو مهارة يف نظم الكلمات وبراعة يف ترتيبها وتنسيقها ومهما اختلفت أصنافه وتعددت 
طرقه جيمعها مجيعا أمر واحد: وهو العناية حبسن اجلرس ووقع األلفاظ يف األمساع. وجميء هذا  

تكرر يف حشو البيت، مضافة إىل ما تيف الشعر يزيد موسيقاه ، وذلك ألن األصوات اليت    النوع
النغم خمتلفة األلوان يستمتع هبا   البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة  القافية، جتعل  يتكرر يف 

 . 1من له دراية هبذا الفن، ويرى فيها املهارة واملقدرة الفنية
 ع اللفظي يرونه أقساما:وأهل البالغة حيث يعرضون للبدي

 اجلناس:  -1
مجيع   متاثل  يشرتط  وال  واحدة.  ومادة  واحد  جنس  من  ألفاظه  حروف  جمليء  جناسا  مسي 

 .2احلروف بل يكفي يف التماثل ما تقرب به اجملانسة 
 وينقسم اجلناس إىل: 

  جناس اتم وهو ما اتفق ركناه لفظا واختلفا معىن بال تفاوت يف تركيبهما  وال اختالف يف 
 ها. يبع احلروف إضافة إىل هيأهتا وترتحركاهتما. واالتفاق اللفظي يشمل عدد احلروف ونو 

الناقص   عدد   هد  حواجلناس  االختالف يف  مع  واحلركات  احلروف  اللفظني يف  جتانس  يقع  أن 
 .3احلروف

 
 

 
 . 42ص، م1952، 2ابراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة األجنلو مصرية، ط -1
 . 99ابن األثري، املثل السائر، ص -2
 93، ص  .ي اجليدي، فن اجلناس، دار الفكر العريب لع -3
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 وإذا ما طبقنا ذلك على قصيدة الوارجالين جند يف قوله:  
وب  اًل خُي   ت     ُ اك 

طا يف  امل ا خ     ُ ىتا م     ا ُئ الف     ا  ط      
 

وبُ   ت           ُ اك 
ُه امل ىتا ملا  خُياط ئ             ا الف           ا ذا واك           ا

1. 
 والشاهد هنا بني:   

 )خط، خيطئ، خيطئه( وقع جناس انقص. 
ُتوب   اك 

 وكذلك بني كلميت )امل
ا
ُتوُب( وقع جناس اتم، امل  ك 

 وبني )الفىت والفىت( جناس اتم أيضا. 
 ويف قوله أيضا:

 ذهب           ت بشاش           ته، وش           ره م           ا ب           ه
 

 .2وبُ حُ وب  ش    ُ حُ ن بع    د الش    ُ وع    اله م     
 ( وهنا جناس اتم.، شحوبُ وقع اجلناس بني كلميت )الشحوب   

 ويف بيت آخر يقول:
 ح                   ىت ختي                   ل كاخلي                   ل خيال                   ه

 
 .3بع              د النظ              ارة وال              رداء قش              يب 

 وقع جناس انقص بني )ختيل، كاخليال، خياله(  
 ويف قوله:

 ول           ئن أت           ى حي           ي احلص           ورا س           يدا 
 

 .4هل             و احلص              ور الس              يد احملب              وب  
 بني كلميت )احلصور، احلصور( جند جناس اتم.  

 وبني كلميت )سيدا، السيد( وقع جناس انقص. 
 ويقول أيضا:

 يف املعض        الت تالحك        ت وتالبك        ت
 

 .5واس          تعجمت، واس          تبهم املطل          وب  
 بني كلميت )تالحكت وتالبكت( وقع جناس انقص.  

ال متاثل  من  الصادر  املوسيقي  ابلتجاوب  وقع  هنا  اجلناس  أو  ومجال  متاثال كامال  كلمات 
انقصا، يطرب األذن ويوثق النفس ويهز أواتر القلوب، فكثريا ما يكون الكالم حمتواي على معىن  

 
 .462ص ،2ج الدرجيين، الطبقات،  -1

 . 463ص ،2ج ، املرجع نفسه -2
 . 463ص.،2ج، املرجع نفسه -3
 . 464ص ،2ج ، املرجع نفسه -4
 . 469ص،2ج، املرجع نفسه -5
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عادي ولكنه بتأثري اإليقاع والتنغيم والتالحم املوسيقي الذي حيدثه اجلناس، فال يسعك إال أن 
 تعجب به وتنزله منزلة رفيعة وتعده من القالئد. 

 الطباق: -2
 .1من احملسنات املعنوية يعرفه السكاكي: "هو أن جتمع بني متضادين"  وهو

فيه   املعنيني  تقابل  ما كان  منه  فاملوجب  والسلب،  اإلجياب  حيث  من  نوعان  والطباق 
 ابلتضاد. والسالب منه هو ما كان املعنيني فيه ابإلثبات والنفي، أو ابألمر والنهي.

 يقول الوارجالين:  
 هت             افتواو وت             رى اخلالئ             ق افحم             وا 

 
 .2والن           اس م           نهم خمط           ئ ومص           يب 

 يظهر الطباق بني كلميت )خمطئ ومصيب( وهو طباق إجياب. 
 ويف بيت آخر يقول:

 األعم             ى بظلم             ة ليل             ة أم             ا يعب             
 

 .3أو ح      ال م      ن مش      س النه      ار غ      روب  
 جند طباق بني )ليلة، هنار( طباق إجياب.  

 ويف قوله:
 واستش           عر التق           وى ش           عارا خالص           ا

 
 .4والرتهي                    ب ف                    داثره الرتغي                    ب 

 نلمس طباق بني )الرتغيب، الرتهيب( طباق إجياب  
 يقول أيضا:

 فال         دين يبك         ي ش         جوه م         ن فق         ده
 

 .5الل                        ه وحرام                        ه منس                        وب حب 
 هنا طباق إجياب بني )حالله، حرامه(.  

جند أن الشاعر وظف الطباق اإلجياب لتقريب الفكرة وأتكيد املعىن وتوضيحه مع إحداث 
 جرس موسيقى جيذب القارئ. 

 بعد دراسة املستوى الصويت يتضح: 

 
 . 179يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، ص وبأ -1
 .469ص،2جالدرجيين، الطبقات،  -2
 . 469ص،2جاملرجع نفسه،   -3
 . 464ص ، 2ج  ،املرجع نفسه  -4
 . 468ص ، 2ج  املرجع نفسه، -5
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املليئة    - النفسية  الذي أوصل من خالله حالته  الكامل،  البحر  الوارجالين قصيدته على  نظم 
 ابحلزن. 

جعل الشاعر "الباء" رواي لقصيدته، وذلك لقوته حيث؛ أعانه يف اجلهر با خيتلج صدره من   -
 آهات وبكاء. 

ذلك جلهر الشاعر با حيسه، ويشعر به  ة بنسبة أعلى و جملهورة يف القصيداورد تكرار األصوات  -
 بعد ما  عايشته ورغبته ابلبوح للتنفيس.

 ربط الشاعر بني األصوات، واحلالة النفسية الوجدانية اليت يشعر هبا.  -
 أضفى الشاعر دالالت إحيائية خمتلفة على البنية الصوتية معتمداً يف ذلك على التكرار.  -
على مستوى احلرف أو الكلمة على أتكيد معاين كثرية، قصدها الشاعر   ساعد التكرار سواء   -

 لضمان أتثري القصيدة، وتفاعل املتلقي معها.
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 املبحث الثاين: املستوى النحوي )الرتكييب(. 
د، إن دراسة النحو ارتبطت ارتباطا وثيقا بفهوم الرتكيب ملا له من أمهية يف استخراج القواع

 املعىن املراد هلا. مل حىت تؤدي الدور املنوط هبا، و اجلني املتحكمة يف أتليف الرتاكيب و والقوان
اللغوي يف هذا   البحث  هذا  يتناول  ودور كل جزء يف  اجلملة،  بناء  نظام  دراسة  املستوى 

ابلعالمة   العناية  مع  اآلخر  يف  جزء  وأثر كل  ببعض،  بعضها  اجلملة  أجزاء  وعالقة  البناء، 
 عرابية.اإل

مجالية   إلضفاء  إبداعاته  وإبراز  الشاعر  شعرية  عن  الكشف  يف  أمهيته  الرتكييب  وللمستوى 
 النص ومدى براعته. 

إلبراز   بتوظيفه  للمرسل  تسمح  اليت  اللغوية  املستوايت  أنسب  "من  الرتكييب  املستوى 
خالل توظيفه  اسرتاتيجية اخلطاب تداوليا،ويعد عبد القاهر اجلرجاين من أبرز من بلور ذلك من  

 1"للتعبري عن القصد الذي يتوخاه املرسل
ويراد ابملستوى الرتكييب اجلمل يف تعالقها وتشكيلها للمعىن ،وهنا نذكر البنية الكبى الىت 
البنيات   بعد ذلك من خالل  تثبيته  و  إليه  الوصول  ترى ابحتواء كل نص جوهرا ظاهرا ميكن 

 الثانوية اليت تتوزع عب أحنائه.
 األول: دراسة اجلمل.املطلب 

دع، ولطريقة بنائها أمهية  لجملة الشعرية مجاليتها اخلالقة يف النص الشعري املبلما من شك أن  
ارة النسق الشعري مجاليا، وهذا يعين أن بناء اجلملة هو الذي يكشف عبقرية الشاعر، ثيف است

 ويظهر تفرده وامتيازه. 
املتمي  يشق طريقه  أن  الفرد عليه  الشاعر  استخدمه  إن  الذي  اهلائل  املفردات  ز من خالل كم 

قبله مئات الشعراء، ومن خالل األنظمة النحوية احملدودة؛ وعليه أن خيتار بينها ما جيعله فريدا 
عدد  عند  تستعمل  الكلمات  من  وكم  واألجيال،  العصور  عب  الرحلة  أتشرية  ويعطيه  متميزا، 

متأللئة، مشعة، مشحونة ابلدالالت ألهنا   الأبس به من الشعراء ولكنها يف بعض الشعر تكون
ة منطفئة  قامتصادفت بناء دقيقا وموقعا حنواي سليما، وتكون هي نفسها يف بعض الشعر اآلخر  

انفذة   وال  موحية  بنائهنا  ألغري  وال  املالئم  موقعها  تصادف  يف  مل  القيمة  فليست  املناسب،  ها 

 
  اسرتاتيجيات اخلطاب: مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، بنغازي، ليبيا  ، عبداهلادي بن ظافر الشهري -1
 . 71ص، م2004، 1ط
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النظا يف  وال  ذلك.  هي  حيث  ومن  ذاهتا؛  يف  هو  املفردات  حيث  ومن  ذاته،  يف  النحوي  م 
 1ها يف االختيار الدقيق بني املفردات والنظام النحوينكذلك، ولك

إليه يكوانن ُعمدةواجلملة هي: "وحدة اسنادية تتض هذه اجلملة وحيققان   من مسندا ومسندا 
ملفيد،  ىن املفيد، جيوز إحلاق العمدة بفضالت غايتها توضيح املعىن،  وحتسني الكالم املركب اعامل

 .2وهو نوعان فعلية وامسية، مثل قام زيد، زيد قام 
 اجلملة الفعلية:   •

انئب   أو  والفاعل  املسند  أي  الفعل  وعمدهتا  اتم  بفعل  أصالة  تبدأ  اسنادية  وحدة  هي 
إليه" املسند  أي  يف   3الفاعل  ذلك  ويتضح  أمرا.  أو  مضارعا  أو  ماضيا  إما  الفعل  يكون  وقد 
 قصيدة الوارجالين نذكر: 

 الفعل األمر الفعل املضارع املاضي  الفعل

 تصرمت  –تلوثت  –أودى 
 حكمت –أوىف  –علقته 
تنحلت   –سدكت    –لوحته  

  –عاله    –ذهبت    –دب    –
(  2مات )  –انسل    –تغريت  

(  6كان )   –عدد    –ضاه    –
احنىن   –غاب    –(  5أتى )   –
  –استوحشت    -بكت  –

  –التقى    –استشعر    –خلت  
 –سبق    –جفته    –جفا    -اعتاده

  –فضلت    –احتمى    –ستوى  ا
  –تيقن    –أجابه    –دعاه    –أاته  

)   –رأته    –منحته    -(2طاب 

  –يشف    –خيطئه    –خيطئ  
  –ختيل    –تلوب    –تؤوب  
(   –يقلب    –مير    –(  2يبق 
 -حيتسب  -يقودهم    -يطلب
 -تنقضى  –يكون    -تشنه
 -يدعو  –بك  حتتج  –تعلو  
–تبكي    –جتيب    –ل  يسئ
 –  ( 2)ترى  -ترجتي-هتمى
  –أمت    –وب   تذ  –تعمى  
 -يعلوهم-يشنأوا -يبكي

 يعبأ.–يشفيك    -يكفيك   -

 

 
 . 171، ص1العلوم، جامعة القاهرة، ط، كلية دار طيف، حممد محاسة، النحو والداللة عبد الل -1
 . 116أنطوان الدحداح، معجم لغة النحو العريب، ص -2
 . 117املرجع نفسه، ص -3
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)  –سكن    –آن    –(  2غبت 
  –رأيت    –رحلت    –أحبت  
-تصدعت  –تفرقت    –انتح   
 عال 
 –تعذر    –تراجعت    -دعون
 عمدوا 

 ضمنته   -تنعموا  -جعلوه   -سكنوا

 نسيت   -سلبته  -بدا  -جادت
 –يعلوهم    -أسست   -سلبت

 (2تفاقم)  –تواترت    –امتد هاج  

 تالبكت   –تالحكت    -هانت

 أتت   –استبهم    –استعجمت  
 –افحموا    –جفجف    –تباينت  
 فاتنا  –ضران    –مجعت    –هتافتوا  

 .خلق –مضى   –سبقت  

99 35 0 
األفعال إحصاء  خالل  ب  من  وردت  املاضية  األفعال  أن  من وجدان  غرار كل  على  كثرة 
 املضارع واملاضي الذي انعدم.

لشاعر أن يدل على حدث مضى وانقضى حيث عبت هذه فالزمن املاضي إمنا أراد به ا
األفعال عن حجم جزع الشاعر وحصرته على وفاة شيخه لذلك كان زمن املضارع قليل الورود 

يعتب جتربته يف إطار زمن املاضي الذي ارتبط بحبته لشيخه   نن الشاعر كاالقصيدة أليف هذه  
ا أن  لشعوره  به،  واعتصاما  له  انسحااب  أن  فكان شعره  بعد  اهلجر واألمل  إال  ملستقبل لن حيمل 

 فارقه شيخه، وذهب إىل غري رجعة. 
 سية:اجلملة اإل •
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اإل اجلملة  ب:  أساس  تسمى  بينهما  والعالقة  اخلب(،  أو  )املبتدأ  أن امسية  وميكن  سنادية 
مسية يف  صر أخرى مثل: النعت، اإلضافة، الظرف. ومن اجلمل اإلتدخل على هذه اجلملة عنا

 جند: القصيدة 
 ، متخش                       عهلل عب                       د خ                       الص

 
 متهل                          ل، متهي                          ئ، متع                          وب  

 عب                   د دع                   اه إاله                   ه فأجاب                   ه 
 

 مل                       ا ت                       يقن أن                       ه مرب                        وب. 
 الل                 ةوج                 ه أغ                 ر، وش                 يمة وج 

 
 .وه        و مهي        بم       ن ن        ور رب الع       رش  

 وأت               ى إم               ام الص               ابرين يق               ودهم 
 

 املنك            وب. أن            ت الص            ابرفألن            ت  
 ول           ئن أت           ى حي           ي احلص           ور س           يدا 

 
 الس               يد احملب               وب. هل               و احلص               ور 

 ط           وو ل           ه، عم           ر ط           ويال خالص           ا 
 

 .1وه          و أدي          بيف طاع          ة الرمح          ان،  
  

مسية بقلة مقارنة مع اجلمل الفعلية، هذا وأن الفعل يدل على احلركة  ولقد وردت اجلمل اإل
والتعبري بعكس االسم الذي يدل على االستقرار والثبات وكأن الشاعر أراد اهلروب من ذلك  

 األمل واحلزن الذي أثقل كاهله.
  ، هو أديب.....( أفادت ثبوت الوصف ملوصوفه  ، أنت الصابر  ،هو مهيب)وداللة اجلمل هنا  

ي  ، ألن اخلب يف احلقيقة وصف اليت ظل  ليعدد صفات شيخه  الوارجالين  كرها  ذ ولقد جاء هبا 
 حىت بعد وفاته. 

 سية املنسوخة: اجلمل اإل •
عرايب وخترجها غري حكمها اإلمسية فتواسخ ختتص ابلدخول على اجلملة اإليف اللغة العربية ن

ملا حتدثإىل من وذلك  األسلوب   آخر من  تكون  ط  اللفظية  املواد  فيها من عمل وأتثري وهذ  ه 
 . 2فعلية أو حرفية

 وقد استخدم الوارجالين أدوات انسخة يف قوله: 
 ذك            رى للعب            اد ورمح            ة ك            انق            د  
 

 ملني                                  ب إن                                  هللع                                  املني و  
 أعظ            م رث            وةك            ان فلك            ان ه            ذا   

 
 ه               ن رق               وب.م               ن م               ثكالت جل  

 عب                   د دع                   اه إاله                   ه فأجاب                   ه 
 

 مرب                        وب. إن                        همل                       ا ت                        يقن  
  

 .468 ص،2ج الدرجيين، الطبقات،  -1
 .84،ص1ج، م2008، 1بلقاسم دفة، بنية اجلملة الطلبية يف السورة املدنية، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، ط -2
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 أس                       ري هللا يف أايم                       ه أض                       حى
 

 يف الع                      املني، وحال                      ه مغل                      وب  
 إن            هوالعق            ل أوف            ر م            ا يك            ون، و  

 
 كالش            مس ن            ور اثق            ب مثق            وب. 

 جملس            ه مس            اجد أسس            ت فك            أن 
 

 س        كنا عل        ى تق        وى، وال تص        خيب. 
 يعل                  وهم في                   ه الوق                   ار ختش                   عا 

 
 .1ل          رؤوس رقي          بالطي          ور عل          ى اإن  

اليت   لشيخه  احلميدة  لذكر صفات  به  جاء  الذي  )كان(  الناقص  املاضي  الفعل  استعمل 
 مازال يذكرها حىت بعد وفاته. 

 كما استعمل "إن" اليت محلت معىن التوكيد.
 وكأن اليت أراد هبا التشبيه لداللة على عظمة جملس شيخه.

 اخلب يف وقت الضحى.   ت حدوث ضا "أضحى" وهي من أخوات كان وأفادوجند أي
 النفي واإلثبات: اجلملة بني •

 لقد استخدم الوارجالين اجلمل حباالت خمتلفة:
نفس   يف  به  ارتبط  وما  املؤكد  ولتعميق  الظن،  شبهة  الستبعاد  أتيت  اليت  هي  املؤكدة  واجلملة 

 السامع ومن اجلمل املؤكدة يف القصيدة قوله:
 ق            د ك            ان ذك            رى للعب            اد ورمح            ة

 
 ن                                ه ملني                                ب.للع                                املني وإ 

 ق         د ك         ان آن ل         ك اجل         واب لس         ائل 
 

 ي     دعو، ويس     ئل كي     ف  كن     ت جتي     ب؟ 
 ق           د رأي           ت اخلل           ق ي           وم مص           ابهول 

 
 .2وال             نعش بع             د لق             اهم مرك             وب  

 استعمل الشاعر أداة التأكيد "قد" ومنزلة )قد( من الفعل كمنزلة األلف والالم من االسم. 
 ويف قول آخر: 

 ول           ئن أت           ى حي           ي احلص           ور س           يدا
 

 ر الس               يد احملب               وب.هل               و احلص               و  
 ول       ئن أت        ى عيس       ى ب        ن م       رمي زاه        دا 

 
 .3لعل             ى ه             داه، وهدي             ه احملب             وب  

ومن هذه األبيات يتبني أن الوارجالين استعمل أداة توكيد أخرى حيث مجع بني الالم "ل"   
 و"إن" يف لئن وهي تفيد التوكيد.

 فية يف القصيدة نذكر:أما اجلملة املنفية فهي اليت تستعبد حصول الشيء وعدمه ومن اجلمل املن

 
 .684ص،2ج قات،الدرجيين، الطب -1
 . 466ص،2ج،  املرجع نفسه  -2
 . 464ص،2ج ،املرجع نفسه  -3
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 م     ا خ     ط يف املكت     وب ال خيط     ئ الف     ىت

 

 .1ه املكت           وب خيطئ              مل وك           ذا الف           ىت 

 

 ب        ل م        ات س        بع س        نني قب        ل ممات        ه

 

 .2يب                    ق إال ال                    روح والرتكي                    ب مل 

 

 إن غ ب            تا ع            ن أبص            اران وأمساعن            ا   

 

 .3ك ع         ن القل         وب غي         وب حتتجب            مل 

 

 ل          ه كم          داً أم          ت    ملاي ي          وم م          ات و 

 

 .4ي ون          ديبأعظ          م ب          ه ح          زان عل           

 

 م           ا ض           ران م           ا فاتن           ا م           ن بع           ده

 

 

 .5تب                     ق إال روض                     ة وكثيب                     بمل  

 

قلب  لكنه  املضارع  الفعل  جزم  حرف  وهو  "مل"  والنفي  اجلزم  حرف  الوارجالين  استخدم 
 نه حي يرزق. ه "مل حتتجبك" وهو خياطب شيخه وكأمعناه إىل املاضي يف قول

 ويقول أيضا:
 اي غائب               ا م               ا تنقض               ي حس               راتنا

 
 ي            ه، والت ح            ني يئ            وب.أب            دا عل  

 م        ا ك        ان ض        رك ل        و أجب        ت ن        داءه 
 

 .إن احلش             ا ض             رم، وأن             ت قري             ب 
 م           ا ض           ران م           ا فاتن           ا م           ن بع           ده 

 
 مل تب                        ق إال روض                        ة وكثي                        ب. 

 م             ا يعب             أ األعم             ى بظلم             ة ليل             ة 
 

 .6أو ح      ال م      ن مش      س النه      ار غ      روب  
 استخدم الشاعر أداة نفي أخرى وهي "ما".  

 
 

 ستفهامية:اجلملة اال •
العلم شيء مل يكن معلوما من هو طلب خب ما ليس عند املستخب  مستفهااال ، وطلب 

 .7قبل أبداة خاصة 
 ورد االستفهام يف قصيدة الوارجالين ومن أمثلته.

 
 

 . 464ص ، 2ج  املرجع نفسه، -1
 . 462ص ، 2ج  املرجع نفسه، -2
 . 466ص ،2ج  ،املرجع نفسه  -3
 . 467ص ،2ج  املرجع نفسه، -4
 .469ص، 2املرجع نفسه، ج -5

 . 469ص، 2املرجع نفسه،ج -6

 .181صم، 1963، مؤسسة بدران أمحد بن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة،  -7
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 ق         د ك         ان آن ل         ك اجل         واب لس         ائل
 

 .1كن    ت جتي    ب؟  كي    في    دعو، ويس    ئل   
 وع         ال النحي         ب عل         ى رؤوس العاملي           

 
 .2؟ي          بمن          ه حن أي          نن احلاض          رين و  

 ة جب           وف لي           ل مظل           مللص           الم           ن  
 

 واللي            ل أس             ود حال            ك وغري             ب؟. 
 للص                     يام إذا تط                      اول يوم                      ه أو 

 
 وامت                د طرف                اه وه                اج هلي                ب؟. 

 لليت                       امى واألرام                       ل بع                        ده أو 
 

 3وت                 واترت يف الع                 املني ح                 روب؟ 
استخدم الشاعر اسم االستفهام "كيف" ليعجب من حال شيخه عند السؤال وكأنه يريد أن   

 ليم.يعايش معه ذلك الوضع األ
ستفهام "من" ودلت على السؤال يف اجلمل الثالثة اليت ترابطت استخدم من أمساء اال   كما

 ابألداة "أو". 
 لداللة على شدة احلزن من كثرة النحيب."أين" وجند أيضا األداة الظرفية 

 اجلملة الشرطية:  •
أمر   النحو هو قرن  بتحقق  آبالشرط يف  إال  الثاين  يتحقق  أداة شرط حبيث ال  خر، مع وجود 

 .  4األول 
 ومن أمثلة ذلك يف القصيدة: 

 انتح                      تفرق                    ت أكب                    ادان إذاو 
 

 .5وتص          دعت من          ه القل          وب اهلي          ب 
 ا وتفجع                         امن                         دع                         ون تر إذا و  

 
 .وأعمه                       ن هتت                       ك احملج                       وب  

 ت                   راجعن البك                   اء تفط                    رت  إذاو  
 

 .6منه        ا النف        وس، وللقل        وب وجي        ب 
 أت                 ت وتباين                 ت إذاوع أو للجم                  

 
 .7وع       ال الك       الم فجفج       ف اخلطي       ب 

 داة الشرط "إذا" وجاءت هنا بعىن )حني(. يف هذه األبيات استخدم أ 
 

 
 .466،ص2الدرجيين،الطبقات،ج - 1

 467.ص،2ج املرجع نفسه،  - 2

 . 468 ص،2ج  املرجع نفسه،- 3

 .134ص ،م 2008، سليمان معروض، حروف املعاين ، املؤسسة احلديثة، لبنان -4
 .466ص ، 2جالدرجيين، الطبقات،  -5
 . 467ص ، 2ج  ،نفسه املرجع  -6
 469ص ، 2ج  املرجع نفسه، -7
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 املطلب الثاين: االنزايح. 
أن االنزايح: خروج عن املألوف أو ما يقتضيه الظاهر، أو هو خروج    ينعقديكاد اإلمجاع  

إليه املتكلم أو جا ء عفو اخلاطر، لكنه خيدم النص بصورة أو أبخرى  عن املعيار لغرض قصد 
 .1وبدرجات متفاوتة 

تباه ومفاجأة القارئ أو السامع بشيء جديد واحلرص على ناالومن غاايت االنزايح لفت  
ودة زايح حيلة مقصنبعض علماء األسلوب إىل اعتبار االعدم تسلل امللل إليه، ومن هنا مييل  

نية تتطلب من الكاتب أن يفاجئ قارئه من حني بعبارة تثري  الف  جلذب انتباه القارئ. فالكتابة
انتباهه حىت ال تفرت محاسته ملتابعة القراءة، أو يفوته معىن حيرص الكاتب على إبالغه إايه. ويف  

 .2هذا ختتلف الكتابة الفنية عن االستعمال العادي للغة
وهناك انزايح    عبريية عموما.نزايح يف الشعر كثرية، فهناك انزايح يف العملية التومظاهر اال

وهناك والقافية،  الوزن  اال  يف  وأكثر  أيضا  الداللة  يف  اجملازات    نزايحات انزايح  هي:  الشعر  يف 
بالغية، وأشكال من القلب من تقدمي وأتخري. وهي عامة   أبنواعها املختلفة، وتسمى انزايحات 

 .   3يوم انزايحات شعريةتسمى ابجلوازات الشعرية، وكانت البالغة تدرسها يف حني تعد ال
ابلشعرية احلديثة، إال أن مفهومه له  نزايح حديث ارتبط ابألسلوبية و وابلرغم من أن مصطلح اال 

اإتعود    ورذج بني  أرسطو  يفرق  اليواننية، حيث  البالغة  وبني ىل  الشائعة  املعروفة  العادية  للغة 
مألوفة، الغري  درس  اللغة  فقد  القدمية  العربية  البالغة  يف  االأما  والتأخري،  وا  والتقدمي  ستعارة، 

 غريها.. والعدول و 
 ظواهر االنزايح يف الشعر:

 أوال: احلذف. 
ية، يقول اجلرجاين انته اإلحيائاحلذف أسلوب بالغي قدمي، جلأ إليه الشاعر استغالال إلمكا

أنطق ما تكون إذا  الصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وجتدك  يف معرض حديثه عن احلذف " و 
ت إذا مل ت مل  بياان  تكون  التصريح، والصمت أغلب من    4" نطق، وأمت ما  أفصح من  فالتلميح 

 الكالم أحياان. 
 

 .51ص، م1989، 1ة الثقافة السورية، طر اهجا نقداي، وز نمد عزام، األسلوبية م حم -1
 .79ص، م2014، 2حممد عبد، اللغة واإلبداع األديب، مكتبة دار املعرفة، ط -2
 . 234ص، م 2004، 1أمحد قاسم الزمر، ظواهر أسلوبية يف الشعر احلديث يف اليمن، ط -3
 .121ص، 1، جل اإلعجازئاجلرجاين، دال -4
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ا، وقد يكون مضافا أو فعال أو فاعال أو  ارد احملذوف، فقد يكون صفة أو موصوفوتتنوع مو 
غري ذلك، وملا كان من خصائص اللغة اخلروج عن النمط املألوف فقد استغل الشاعر إحدى 

ئل هذا اخلروج، وهو احلذف، استغالال واسعا، بغية تكثيف الداللة بقليل من األلفاظ من  وسا
 .1انحية، وجتنب التكرار من انحية أخرى وشد انتباه املتلقي من انحية اثلثة 

 ومن صور احلذف يف القصيدة: 
 :حذف املفعول به

 . جند احلذف يف قوله: ومث بدا له سلبته، ماذا بدا هلا ؟بدا هلا سلبه فسلبته  هنا  .2س               لبته، إن الس               الب املس               لوب    ج            ادت ب            ه ال            دنيا ومث ب            دا هل            ا 
 حذف املبتدأ: 

  .3وع       ال الك       الم، فجفف       ت اخلطي       ب   أو للجم                 وع إذا أت                 ت وتباين                 ت 

وهنا   ام يف حمل رفع مبتدأوهو اسم استفه  "من"  حذف  (و )من للصيام  (واألصل )من للجموع
 استفهام إنكاري على طريقة القرآن حيث نتبني الثقافة الدينية للشاعر. 

 اثنيا: التقدي والتأخري:
ة إليها وفق منطق  اهتم النحويون والبالغيون هبذه الظاهرة على حد سواء، واختلفت النظر 

فالنح منهما،  الرتب  كل  على  للكشف  والتأخري  التقدمي  يدرسون  والرتب  اة  الثابتة،  احملفوظة 
ما   أحدمها  ضربني:  إىل  والتأخري  التقدمي  جىن  ابن  قسم  وقد  اجلملة،  يف  القياس  املتغرية  يقبله 

اال يسهله  ما  وجيوز واآلخر  يصح  ومما  والفعل،  الفاعل  على  املفعول  فاألول كتقدمي  ضطرار. 
 .5تقدميه خب املبتدأ على املبتدأ

 والتأخري جند: ومن صور التقدمي

 
 . 190يوسف أبو عدوس، األسلوبية، الرؤية والتطبيق، ص -1
 .467ص، 2، جالطبقاتالدرجيين،  -2
 . 946ص، 2ج ،  املرجع نفسه  -3
 . 468ص، 2ج  ،نفسهاملرجع   -4
 .435ص، 2ج ابن جين، اخلصائص، -5

  .4وامت               د طرف               اه وه               اج هلي               ب؟   أو للص                     يام إذا تط                     اول يوم                     ه
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 هنا تقدم اجلار واجملرور )عليه( أصلها حكمت املنية عليه.   .1قب            ل املم            ات ولوحت            ه خط            وب    حكم        ت علي        ه ي        د املني        ة حكمه         ا
 ويف قول آخر: 
 يوم مير(.   األصل نقول )يقلب ظهره يف كلويف  .2أب               دا يقل               ب ظه               ره التقلي               ب   ي                وم مي                ر وليل                ةم                ا يف ك                ل 

 ويف موضع آخر جند:
 تقدمت )يف املعضالت( على الفعل تالحكت.  .3واس          تعجمت، واس          تبهم املطل          وب    تالبك        تيف املعض        الت تالحك        ت و 

 يقول أيضا:
 واألصل رمحة ربه عليه وسالمه.   .4ح              ىت القيام              ة وإاله              ه هل              وب    فعلي                    ه رمح                    ة رب                    ه وس                    المه
الذي يدخل    (امع وهنا كان التأخري يف فعل املقاربة )كاديكون الرتكيب :يف مأمت قارح حور املد  .5وب وجي             وب ك             ادت مت             زق أث                رحايف م                 أمت ح                 ور امل                 دامع ق                 

 على اجلملة اإلمسية.
 جند أن التقدمي هنا دل على  القصر و التخصيص يف األبيات السابقة. 

  تفات.ل اثلثا: اال
اللغاال النسق  انتهاك  على  تعتمد  أسلوبية  ظاهرة  على  لتفات  معتمدا  وجتاوزه  املعروف  وي 
نتقال من املخاطب إىل املتكلم ومن اجلمع إىل املفرد اال  ابقة ومن أنواعهمن خالل املط  نزايحاال

 .  6أو من زمن املاضي إىل احلاضر وما يشبه ذلك 
نصراف به إىل معىن آخر وإكساب هذا  ت يف اتيان الشاعر بعىن يريد االلتفاوتتجلى مجالية اال

 املعىن مسات التباسية بحاولة تضليل القارئ.
 

 .463ص، 2الطبقات،  ج، لدرجيينا -1
 . 463ص 2،جاملرجع نفسه  - 2

 .469،ص2جاملرجع نفسه، - 3

 .469،ص2املرجع نفسه،ج - 4

 . 469،ص2رجع نفسه،جملا-5

 . 58ابن املعتز،البديع،ص - 6



 

44 
 

 القصيدة:  يف ومن صوره
 الفعلي:  االلتفات-أ

ظهر مضارع، ليُ   يف زمن   (تؤوب، تلوب )  هنا يوجد التفات فعلي من تغريت )فعل ماضي( إىل  .1فتئ              وب حين              ا مث بع              د تل              وب    وتغ                 ريت من                 ه احملاس                 ن كله                 ا
 سمه.جبهلك املرض الذي غري من حماسن شيخه و 

 الشاعر من فعل أتى )املاضي( إىل الفعل يطلب )مضارع(  التفت  .2ي                 وم القيام                 ة واإلل                 ه مثي                 ب   فل           ئن أت            ى أي           وب يطل            ب أج            ره
 فت الشاعر من الفعل املاضي )أتى( إىل الفعل املضارع )حيتسب(. الت  .3إذا غ            اب عن            ه واحن            ىن يعق            وب    ول          ئن أت          ى يعق          وب حيتس          ب ابن          ه
 املاضي )سكن( إىل املضارع )تعلو( بغرض الوصف. الشاعر من الفعل  التفت  .4تعل           و الص           فائح ق           به، والط           وب    اي غائب            ا س            كن الث            رى يف حف            رة
جتيب( ليبني هول تلك و   ل،أيس و ملاضي )آن( إىل املضارع )يدعو،  التفت الشاعر من الفعل ا   .5ي      دعو ويس      ئل كي      ف كن      ت جتي      ب   فق        د ك        ان آن ل        ك اجل        واب لس        ائل 

ئال فيها.  اللحظة اليت ُيس 
 االلتفات العددي:  -ب

 يف قوله:
استخدم الشاعر صيغة اجلمع إذ أنه قصد مجاعة ابلفعل )يقودهم( ويف عجز البيت التفت إىل   .6فألن           ت أن           ت الص           ابر املنك           وب    يق               ودهم  وأت               ى إم               ام الص               ابرين
 املفرد املخاطب بقوله )أنت(. 

 
 

 
 ..463ص، 2ج الدرجيين، الطبقات، -1
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( إىل  .1وال             نعش بع             د لق             اهم مرك             وب    ولق           د رأي           تا اخلل           ق ي           وم مص           ابه    اجلمع بقوله )لقاهم(. التفت الشاعر من املفرد املخاطب بقوله )رأيتا
 االلتفات الضمريي )النوعي(:  -ج

الغائب    .2أب            دا علي            ه والت ح            ني يئ            وب    ايغائب                 ا م                 ا تنقض                 ي حس                 رتنا  للمتكلمني إىل عليه )هو( ضمري  الشاعر من حسرتنا )ان( ضمري متصل  التفت 
 ينقضي على شيخه.  ال )االنتقال من التكلم إىل الغيبة( ليبز حسرته وحزنه الذي

أ  3مل حتتجب          ك ع          ن القل          وب غي          وب    إن غب            ت ع            ن أبص            اران وأمساعن            ا  من  الشاعر  ،  التفت  )غبتا املفرد  املخاطب  مجاعة  و سلوب  إىل  أنت  يعين  حتتجبك( 
املتكلمني )أبصاران، أمساعنا( )ان( )االنتقال من اخلطاب إىل التكلم( مؤكداً على مكانة شيخه  

  بعد وفاته. ىتالباقية ح
إىل    .4إن احلش           ا ض           رم، وأن           ت قري           ب   أجب        ت ن        داءه م        ا ك        ان ض        رك ل        و  اخلطاب  من  )االنتقال  هو  )نداءه(  الغائب  إىل  أنت  املخاطب  املفرد  من  الشاعر  التفت 

   الغيبة(.
املتكلم  .5للح            زن يف ال            دنيا عل            ي رقي            ب   فل            ئن رحل            ت وغب            ت عن            ا ميت            ا  أنت إىل مجاعة  املفرد )رحلت، غبت( أي  املخاطب  الشاعر من  )عنا(  التفت  ني 

أي حنن. والتفت أيضا إىل ضمري املتكلم علي )ي(. )االنتقال من اخلطاب إىل التكلم( إلظهار  
 احلزن الذي سريافقه لألبد. 

ضمري  .6وتص          دعت من          ه القل          وب اهلي          ب   وإذا انتح                      تفرق                    ت أكب                    ادان  من  الشاعر  )  التفت  أكبادان  قوله  يف  املتكلمني  مجاعة  إىل  للغائب  )انتح (  ان(  هن 
 ()االنتقال من الغيبة إىل التكلم
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التفت الشاعر من ضمري الغائب هو )مات( إىل املتكلم )علي( )ي( )االنتقال من الغيبة إىل  
 التكلم(

ري املخاطب أنت )يكفيك، يشفيك( إىل الغائب )فهو( )االنتقال من التفت الشاعر من ضم  .2فه                و اخلطي                ب وإن                ه ملني                ب   يكفي          ك ب          ل يش          فيك مم          ا ترجت          ي 
 اخلطاب إىل الغيبة.

التفت الشاعر من مجاعة املتكلمني )ضران، فاتنا( )ان( إىل الغائب )بعده( )هو( )االنتقال من    .3مل تب                      ق إال روض                      ة وكثي                      ب   م           ا ض           ران م           ا فاتن           ا م           ن بع           ده 
 التكلم إىل الغيبة(.
قد الشاعر  أن  ا  جند  يف  تعلقه النوع  مدى  أظهر  حيث  والضمريي  والعددي  الفعلي  لتفات: 

 بشيخه الذي هتك املرض جبسده، وغادره إال أنه ظل موجودا يف قلبه.
اال دالالت  الشاعر  تنوعت  التفات  بني  السابقة  األمثلة  يف  حالة  و   ،املاضي  إىللتفات  وصف 

ي  إىلمرض شيخه   املنية. بل وأكثر من ذلك كان  له عندما    تحسر عن ماأن وفاته  سيحصل 
ومن جهة أخرى بني  به    خماطبا اايه تلهفا ملعرفة جوابه عند السؤال خوفا عليه.  ،يغطيه الرتاب 

فبالرغم من وفاة شيخه الروحي  يلتفت    ، ذلك االرتباط  أنه ظل  احلاضر شاعرا بوجوده    إىلإال 
 هرواب منه من احلزن ابحثا عن الراحة النفسية .  ،معه

 يف الصورة الشعرية:االنزايح 
الصورة   فهي  تعد  عنها،  االستغناء  ميكن  ال  اليت  الشعرية  القصيدة  بناء  مكوانت  إحدى 

عبارة عن قالب مجيل خيلقه الشاعر ليقدم من خالله قصيدته أو مقطوعته إىل القارئ بواسطة  
 معان متكنه من البوح فيما خيتلج قلبه من تعبريات. 

التش  يتضمن  من    ما  بيه واالستعارة والكناية واجملاز واإلحياء والرمز وكل" الصورة مصطلح عام 
 .4شأنه أن يرسم يف ذهن املتلقي لوحة يستقر هلا بذوقه فيهتز هلا" 

 وتستوقفنا يف القصيدة جمموعة من الصور:
 

 467ص، 2ج، املرجع السابق الدرجيين،  - 1

 .946ص، 2ج  ،املرجع نفسه  -2
 .646ص، 2ج  ،نفسه املرجع  -3
 . 96أخذاري، حتليل اخلطاب الشعري، صبكاي  -4

  .1أعظ           م ب           ه ح           زان عل           ي ن           ديب   ل          ه  ااي ي          وم م          ات ومل أم          ت كم          دً 
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 التشبيه: -1
"التشبيه هو عقد مماثلة بني أمرين أو أكثر قصد شراكهما يف صفة أو أكثر أبداة لغرض       
 .1تكلم"امل

وهو بايان أن شيئا أو أشياء شاركت غريها يف صفة أو أكثر أبداة هي الكاف أو حنوها "  
 .2" ملفوظة أو ملحوظة
 وللتشبيه أربعة أركان: 

 الذي يراد التشبيه. والشيء املشبه: وهو األمر الذي يراد إحلاقه بغريه، -أ
 شبه به. املشبه به: هو األمر الذي يلحق له املشبه والشيء الذي ي -ب 
التشبيه وقد    -ج األداة يف  تذكر  به وقد  املشبه  التشبيه ويربط  يدل على  الذي  اللفظ  األداة: 

 حنوها. و حتذف، وهي الكاف وكأن 
 وجه الشبه: هو الوصف املشرتك بني الطرفني. -د

وإدانئه   اجللي،  إىل  اخلفي  إلخراجه  وذلك  البالغة،  يف  حسن  وموقع  ومجال،  روعة  وللتشبيه 
 ن القريب، يزيد املعاين رفعة ووضوحا، ويكسبها مجال وفضال، ويكسوها شرفا ونبال. البعيد م

 ومن أمثلة التشبيه يف القصيدة: 
اء  خشبة ينصب عليها كس   هنا شبه خيال أيوب وهو )املشبه( أي ظله ابخليال الذي يقصد به  .3بع         د النض         ارة  و ال         رداء  قش         يب   ح                  ىت ختي                  ل كاخلي                  ال خيال                  ه 

 روعات يفزع هبا الطري.أسود يف املز 
 هنا بني  كيف أن املرض غري  مالحمه وأهتك بصحته، وهو تشبيه جممل حذف وجه الشبه. 

وهنا    .4مل         ا اس         توى عتق         ا ب         ه إال هل         وب    س               بق اخلالئ               ق ك               اجلواد بش               دة  اجلواد.  بسرعة  وسبقهم  الغري  عن  متيز  أنه  أي  السرعة  حيث  ابجلواد  أيوب  الشاعر  شبه 
 تشبيه مفصل. 

 
 

 
 . 247ص  م،1999، 1املكتبة العصرية ،ط أمحد هامشي، جواهر البالغة، -1
 . 30ص م ،2008دار املعارف،  علي اجلارم ومصطفى أمني، البالغة الواضحة،  -2
 .346ص، 2ج  ،الدرجيين، الطبقات -3
 . 546ص 2ج ،  املرجع نفسه -4
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شبه العيون ابلسماء اليت متطر طول الوقت داللة على كثرة البكاء من شدة احلزن على فقد   .1دمي الس       ماء هتم       ى احلي       ا وتص       وب    ت          رى العي          ون م          ن ال          دموع كأهن          ا و 
 شيخه وهنا تشبيه مفصل، األداة هي كأن أما وجه الشبه فهو احليا. 

 شبه جملس أيوب ابملسجد داللة على خشيته وخوفه من هللا وهنا أيضا تشبيه مفصل.   .2س         كنا عل         ى تق         وى، والتص         خيب   فك            أن جملس            ه مس            اجد أسس            ت 
 االستعارة:  -2

تريد تشبيه الشيء ابلشيء، فتدع أن تفصح ابلتشبيه وتظهره وجتيء إىل اسم "االستعارة أن  
ة املشبه به فتعريه املشبه وجتربه عليه، تريد أن تقول: رأيت رجال هو كاألسد يف شجاعته وقو 

 .3بطشه سواء، فتدع لذلك وتقول: رأيت أسدا
 واالستعارة قسمان: 

 تصرحيية: وهي ما صرح فيها ابملشبه به. -1
 مكنية: وهي ما حذف فيها املشبه به ورمز له بشيء من لوازمه. -2

 ومن أمثلتها يف القصيدة:
إلنسان وحذف املشبه به وهو اإلنسان ورمز له أبحد من لوازمه وهي اليد هنا شبه املنية اب  .4قب           ل املم           ات، ولوحت           ه خط           وب    حكم        ت علي        ه ي        د املني        ة حكمه        ا 

 وهي استعارة مكنية. 
شبه السماوات ابإلنسان وحذف املشبه به ورمز له أبحد لوازمه وهو البكاء أيضا هنا استعارة    .5ح              زان علي              ه، والف              ال وال              روب    بك           ت الس           ماوات الع           ال وجنومه           ا

 مكنية. 
  .6مل           ا خل           ت من           ه، وح           ن الني           ب   كله           ا واستوحش           ت من           ه الس           اجد  

 
 .746ص،  2ج  ،السابقاملرجع ، الدرجيين -1
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استعارة مكنية حيث حذف املشبه به وهو اإلنسان وشبهه ابملساجد ورمز له أبحد لوازمه  
 وهو االشتياق )استعارة مكنية(. 

 ء )استعارة مكنية(. شبه الدين ابإلنسان وحذف اإلنسان وهو املشبه به ورمز له ابلبكا  .1حبالل                        ه وحرام                        ه منس                        وب    فال         دين يبك         ي ش         جوه م         ن فق          ده 
 
 

 جند: من خالل دراسة املستوى الرتكييب
ما - هبا عن  تعبريا  أخرى  وأمناط  وفعلية،  امسية،  بني مجل  القصيدة  هذه  الرتاكيب يف  تنوعت 

 عايشه  الشاعر بعد وفاة شيخه.
استخدم الشاعر مجال ماضية، أراد هبا ذلك احلدث األليم الذي هز كيانه، وأخذ منه عزيزا   -
 يستطيع نسيانه. ال 
وفاة    - إثر  الشاعر  نفسية  يف  احلزن  وثبات  سيطرة  عن  لألمساء  الرتكيبية  الدراسة  لنا  كشفت 

 شيخه وكيف أنه مل يستطيع جتاوز ذلك. 
عزز الشاعر قصيدته ابجلمل املنسوخة اليت جاءت لتعداد خصائل ومميزات شيخه والتأكيد    -

 على علو مكانته اليت ال متحى.
عر مجال اثبتة جاء هبا لتأكيد على تلك املنزلة اليت كان يعتليها شيخه، ومجال  استخدم الشا  -

 منفية وكأمنا أراد اهلروب من ذلك احلدث والشعور أبن شيخه مزال حي اً. 
قاده إىل ختيل نفسه   امية، دلت على فرط حبه لشيخه الذيجند أن الشاعر أورد مجال استفه  -

 مكانه عند السؤال وما بعده. 
يصال حزنه وأمله  استعمال الصور منها التشبيه واالستعارة؛ اليت استعان هبا ال  نوع الشاعر يف  -

 للقارئ. 
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 املبحث الثالث: املستوى الصريف.
خيتل   ف البن   اء الص   ريف عموم   ا م   ن لغ   ة إىل أخ   رى فه   و ل   يس متش   اهبا و متم   اثال ب   ني ك   ل 

 ببنائها الصريف عن اللغة األخرى. بل إن كل لغة تنفرد اللغات،
يت  وفر عل  م الص  رف عل  ى تبي  ان أتلي  ف الكلم  ة املف  ردة بتبي  ان وزهن  ا وع  دد حروفه  ا، وحركاهت  ا 

 .1وترتيبها، وما يعرتض ذلك من تغيري أو حذف، وما يف حروف الكلمة من أصالة وزايدة
  ولكل كلمة يف اللغة العربية جذر اشتقت منه تلك الكلمة، واجلذر هو:

 .2"األحرف املشرتكة بني عدد من الكلمات يعتقد أهنا تتصل بعضها ببعض اتصاال اشتقاقيا"
 . 3ويقتصر جمال الصرف على األمساء املتمكنة واملعربة واألفعال املتصرفة غري اجلامدة

والكلم ة ه ي موض وعه األساس ي أي أن ه ي درس  ،املس توى الص ريف ه و املورفولوجي ا  ومن هنا ف ان
الص يغة الص رفية لكلم ة م ا تع ين اهليئ ة ال يت ركب ت فيه ا ش ف ع ن معناه ا، وداللته ا، و ة للكالكلم
البن   اء ال   ذي مجع   ت في   ه أو القال   ب ال   ذي ص   بت في   ه ه   ذه روف الكلم   ة األص   لية، والزائ   دة و ح   

 شكلها.،وهو الذي يعطي للكلمة صورهتا و  احلروف
ليزن    وا ب    ه الكلم    ات ح    ال  اخت    ذوه وس    يلةون و واملي    زان الص    ريف ه    و مقي    اس أمج    ع علي    ه الص    رفي

 تصريفها، 
و جعل  وا ل  ه ثالث  ة أص  ول وه  ي  )ف، ع ،ل ( فالف  اء تقاب  ل احل  رف األول ،أم  ا الع  ني للح  رف 

 الثاين، و الالم للحرف الثالث.
 
 
 
 
 
 

 املطلب األول: دراسة بنية األفعال.
 

 . 7الصرف، دار القلم، بريوت، ص ر عبد اهلادي الفضلي، خمتص -1
 . 24،  صم2005 ، 1ا الطرزي، االشتقاق، مكتبة لبنان، انشرون، طفؤاد حن -2
 . 8، صم 2011، بريوت، مالفضلي، خمتصر الصرف، دار القل -3
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 بنية األفعال: 
ض  ارع، أم  ر وه  و مع  ني، وه  و ثالث  ة أن  واع: م  اض، م دل عل  ى ح  دث يف زم  ن الفع  ل ه  و م  ا

ابلنس  بة إىل فاعل  ه معل  وم أو جمه  ول، وابلنس  بة إىل عمل  ه الزم ومتع  دي، وابلنس  بة إىل أبنيت  ه جم  رد 
 ومزيد.

ولق   د وظ   ف الش   اعر أغل   ب األفع   ال يف زم   ن املاض   ي وه   ذا م   ا يفرض   ه موض   وع القص   يدة، 
حب  رفني مث  ل: ابإلض  افة إىل الفع  ل الثالث  ي اجمل  رد حن  و )ذه  ب، س  كن، س  بق..( وجن  د أيض  ا املزي  د 

 )تص رم، ختي ل..( واملزيد بثالثة أحرف منها: )استوحشت، استشعر(.
 ونبني مثال ما ورد يف القصيدة من أفعال يف اجلدول اآليت:

 

 وزنه الفعل وزنه الفعل

ت أاف  عال  أودى  ت افاع ل  تغري 

 ف اعال  راحالات ت افاع ل  تلو ثت

 ت افاع ل  متز ق ت افاع ل  تصر مت 

 ت افاع ل  ختي ل ف اع ل  ه عل قت

 ت افاع ل  تاصد عات  أاف  عال  أوىف 

 ف اعال  مااتا  ف اعال  جاب 

 ف اعال  كاادات ل فُ ع   ُخط 

 ف اعال  أتاى ف اعال  خيطىء  )خاطاأا( 

 ف اعال  مجااعات ف اعال  حكمت

 ف اعال  غاابا  ف اع ل  لو حته
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 ف اعال  يشفى  )شافاى(  ف اع ل  كت سد  

ب( فعل  بكت  ف اعال  تلوب  )الا

 ل تفع   لختي   استفعل  استوحشت 

 اف  عال  انسل  استفعل  استشعر 

 ف اعال  يبق  )ب اقاى(  فعل  جعلوه

(  فعل  سبق  ف اعال  ميرأ  )مار 

 ف اع ل  يقل  ب  )ق ال ب(  فعل  سلبته

 اف  ت اعال  حتتجبك  )احتجب( فعل  منحته

 ف اعال  عدا  فعل  طاب 

 ان  فاعال  احنىن  فعل  سكن

ا )تعلو   ف اعال  )طلب(يطلب    ف اعال  ( عاالا

 ف اعال  يقودهم   )قاد(  اف  ت اعال  احتمى 

 اف  ت اعال  حيتسب  )احتسب( تف عل  تي قن

 ف اعال  تاُشن ه  )شاانا(  ف اعال  آن

 تفاعل  تفاقم  ف اعال  يسئل  )سأل( 

 اف  ت اعال  انتح  ف اعال  جتيب  )أجاب( 

 فاع ل  عم دوا ان  فاعال  تنقضي  )انقضى(
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 تف عل  تن عم تفاعل  هتافتوا

 ف اع ل  أس ست  ف اعال  فاتنا 

 اف تعال  امتد   ف اعال  رأته )رأى( 

 ف اعال  هانت ف اعال  خلق 
من خالل اجلدول جند أن األفعال الواردة أغلبها كانت على وزن )ف اعالا( الثالثي اجملرد. مثل 
)كاد، ذهب، أتى..(، وجند أيضا )فع ل( بتضعيف العني حنو )سد ك، عل ق( لداللة على املبالغة  

 املزيد جند األوزان التالية )تفع ل واستفعل( ما الثالثيأ
املاضي كانت   الفعل  ورود  ونسبة  معا.  واملعتلة  الصحيحة  األفعال  الشاعر  استخدم  وقد 

 أكب من األزمنة األخرى.
وجند الصيغة )ف اعالا( تدل على التحول حيث يذكر الشاعر ما عايشه شيخه من مرضه إىل 

 أن سكن الثرى. 
 

 .لثاين: دراسة بنية األساءاملطلب ا
 أبنية األساء: 

 .1االسم هو ما دل على معىن يف نفسه من غري اشعار بزمن مثل كتاب
 ومن األمساء اليت استعملها الشاعر جد:

 
 
 
 
 
 

 
 . 7الصرف، دار القلم، بريوت، ص ر عبد اهلادي الفضلي، خمتص -1
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جاءت هذه األمساء لداللة على مسميات معينة، حاملة إلحياءات داللية خمتلفة حتددها طبيعة  
تدل على  واليت  دام ع..(  عب د،  )أر ض،  ف اع ل حنو:  ولقد طغت صيغة  فيه.  اليت وردت  السياق 

 ة شيخه الذي ال ينقضي. الثبوت يف موقفه املتمثل يف حزنه على وفا
 
 
 

 وزنه االسم وزنه االسم وزنه االسم  

 أيأوب 
 الردى

 أايمه )يو م( 
 جابال
 رامهحا 

 السماء
 األرض 

)  العيون)عني 
 املني ة 
 لد هر ا

 الق يامة
 الذ نُوب 
 لبيب
ري  أس 

 ف اعأول 
 ف اعال  
 ف اع لُ 
 ف اعال 
 ف اعاال 
 ف اعاال 
 ف اع لُ 
 ف اع ل 
 فعيلة 
 فع ل 
 ف عالة
 ف اُعول 
 فاع يل 
 فاع يل 

 

 البالء 
ن(  احملاسن)حس 
 النضارة
 الروح 
 ليلة

 البالاي )بلي ة( 
 ( مسجد املساجد)

 حباله )حب ل( 
 الفىت 
 العباد
 إمام 
 الن  ي ب
 الث ناء 
ه  واج 

 

 ف اعاال 
 ف اع لُ 
 ف اعاالة
 ف اع لٌ 
 فع لة 
 فعيلة 
 مفعل 
 ف اع ل 
 ف اعال 
 ف عاال 
 ف عال 
 ف ع ل 
 ف اعاال 
 ف اع ل 

 اخلالئق )خل ق(
 رجل
 عبد

 أبصار )بصار( 
 العقل 
 الثرى

 أكبادان )كب د( 
 الدموع)دم ع(
 طبيب
 ذ ك رى 
 احلُصور
 الت  ق واى
 الش م س
 العار ش

 ف اع لٌ 
 ف اُعلُ 
 فع ل 
 ف اعالٌ 
 ف اع ل 
 ف اعال 
 ع ل فا 

 ف اع ل 
 فع يل 
 ف ع لاى 
 فُعول 
 ف اع لاى 
 فع ل 
 ف اع ل 
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 بنية املصادر: -أ
ومن   واملكان  والشخص  الزمن  من  جمردا  احلدث  على  يدل  الذي  االسم  هو  املصدر: 

 املصادر اليت وظفها الشاعر جند:

 فعله بنيته املصدر

 تعقيب 
 اجلوب
 رقوب
 طةبس  
 بةغي  
 ة رمح  
 بشاشة
 حياة 
 خيال
 السؤال 
 املدح
 رةحف  
 قادارٌ 

 تفعيل 
 فعل 
 فعول 
 لة فع  
 لة فع  
 لة فع  
 فعالة
 ف اع لاة 
 ف اعاال 
 فُعال 
 فعل 
 لة فع  
 فعالٌ 

 عق ب 
 جاب 
 رقب 
 بسط
 غااب
ما   راح 
 بش  
 حي  
 خيل
 سأل
 مدح
 حفر
 قاد را 
حت بني )ف اع ل، ف اعال،  او من خالل اجلدول جند أن الشاعر وظف مصادر أببنية خمتلفة تر 

لت داللتها  اختلفت  ولقد  فاعال(  فُعال،  فعالة،  فعول،  والغريزة؛  ف اع لة،  واملكان  احلركة  عن  عبري 
 حيث سامهت يف تكرير احلدث مما يدفع القارئ البحث عن املعىن الوظيفي هلا. 
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 بنية املشتقات: -ب
" الفاعل:  قام  اسم  ملن  فعل  اشتق من  ما  الفاعل  احلدوث وصيغبه  اسم  الثالثي   تهبعىن   من 

 .1خر" اآلم مضمومة وكسر ما قبل بي  من غري الثالثي على صيغة املضارععلى فاعل و  اجملرد
: "وأمره يف العمل واالشرتاط كأمر الفاعل مثل زيد معطى غالمه درمه ا ويص اغ م ن اسم املفعول

عل ى ص يغة املض ارع ب يم مض مومة وف تح م ا قب ل  هالثالثي على وزن مفعول كمضروب، ومن غ ري 
م  ن ال  الزم ولك  ن وكم  ا يب  ىن م  ن الفع  ل املتع  دي ق  د يص  اغ ك  ذلك  اآلخ  ر كمخ  رج ومس  تخرج،

 .2بواسطة"
 واملفعول يف القصيدة جند: لولقد ورد كل من اسم الفاع 

 داللته بنيته اسم املفعول  داللته بنيته اسم الفاعل

 اثقب )ثقب( 

 غائب )غاب( 

 السالب)سلب( 

 صابر )صب( 

 زاهد )زهد( 

 فاعل

 فاعل

 فاعل

 فاعل

 فاعل

 لداللة على رجاحة عقله. 

 لداللة على موته. 

 ى حياته اليت سلبت. لداللة عل

 لداللة على حتمله. 

 لداللة على تعبده 

 مكتوب)كتب( 

 مسلوب)سلب( 

 متعوب)تعب( 

 )  مربوب)رب 

 مغلوب )غلب( 

 مثقوب)ثقب( 

 مركوب)ركب( 

 حمجوب)حجب( 

 مطلوب)طلب( 

 منكوب)نكب( 

 )  حمبوب)حب 

 مفعول 

 مفعول 

 مفعول 

 مفعول 

 مفعول 

 مفعول 

 مفعول 

 مفعول 

 مفعول 

 مفعول 

 مفعول 

 أي املقدر 

 ذ مأخو 

 شدة العناء 

 أي ملكه 

 لداللة على عجزه 

 لداللة على عمق نفوذه 

 كل ما يركب 

 أي مستور 

 أي املرغوب 

 أي الضحية 

 أي قريبا من الناس 

نستنتج من اجلدول أن الشاعر أورد اسم املفعول بكثرة يف القصيدة وكانت يف صيغتها من 
 الثالثي حيث أراد هبا الداللة على احلدث.

 
 . 198، ص2ية احلاجب، جفاشالرضى االسرتابدي، شرح  -1
 . 203، ص2املرجع نفسه، ج -2
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 توى الصريف يتبني لنا: من خالل دراسة املس 
نوع الش اعر يف اس تعماله لألبني ة الص رفية م ن األفع ال، واألمس اء، واملش تقات، وكان ت الص دارة -

 فيها لألمساء؛ اليت دل هبا على الثبات أي حزنه الدائم على فقدان شيخه.
 ء.الشاعر ماضية، تناسبا مع غرض الراثكانت أغلب األفعال اليت استخدمها   -
مس   اء يف ه   ذه القص   يدة م   ادة ص   رفية ثري   ة خاص   ة التعب   ري ابملش   تقات وأبرزه   ا اس   م مثل   ث األ -

 املفعول.
 ق در م ن غلب طابع احلزن على البن اء الص ريف للقص يدة، ول ذلك لقدرت ه عل ى اس تيعاب أك ب  -

حتمل دالالت عب هبا عن فقده لشيخه، وحسرته على وفاته، واحلزن ال ذي األبنية الصرفية؛ اليت  
 قه.ظل يراف
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 املبحث الرابع: املستوى الداليل يف القصيدة. 
علم الداللة يُعىن ابلعالقة بني الدال و املدلول أي العالقة بني اللفظ و املعىن وهو يسعى  
للكشف عن حقيقة املعىن يف اللغات اإلنسانية و معرفة القوانني اللغوية اليت تساعد على معرفة 

 لعالقات اليت تربط بني أجزاء املعىن و املعاين الضمنية.ا
إن املستوى الداليل يتمثل يف دراسات معاين الكلمات وداللتها يف النص، فاأللفاظ ليست 
دال  تتكون من  اإلشارة  أو  العالمة  وهذه  احلديث  للغرض من  أو عالمات كاشفة  اإلشارات 

)اللفظية(،  الصوتية  الصورة  هو  فالدال  لذلك    ومدلول،  )املعىن(  الذهنية  الصورة  هو  واملدلول 
 . 1الدال 

فهو "العلم الذي يدرس املعىن سواء على مستوى الكلمة املفردة أم الرتكيب، وتنتهي هذه  
 . 2الدراسة غالبا بوضع نظرايت يف دراسة املعىن ختتلف عادة من مدرسة لغوية إىل أخرى"

 
 املطلب األول: احلقول الداللية.

الداليل عام   احلقل  لفظ  حتت  عادة  وتوضع  دالالهتا  ترتبط  الكلمات  من  جمموعة  هو 
جيمعها. وأصحاب نظرية احلقول الداللية يهتمون ببيان أنواع العالقات الداللية داخل كل حقل  

 من احلقول املدروسة فيحصرون تلك العالقات يف األنواع التالية:  
الت التضاد،  ابلكل،  اجلزء  اإلشتمال، عالقة  يكون  الرتادف،  أن  الضروري  من  وليس  نافر، 

كل حقل مشتمال عليها مجيعا، ألنه قد تضم بعض احلقول كثريا منها على حني تقل بعض 
 .3منها يف حقول أخرى 

 أما ابلنسبة للقصيدة فاحلقول املوجودة فيها هي: 
 حقل احلزن:  -1

ا الشاعر  حلالة  نظرا  احلزن،  على  دالة  ألفاظا  على  أغلبها  القصيدة  هذه  لنفسية اشتملت 
 واألمل الذي يعرتيه بعد وفاة شيخه ومن هذه األلفاظ جند:

  انتح . –قرح  –املدامع  –حسراتنا  –نديب  –حزان  –البكاء  –الدموع  –النحيب 
 

 . 162العطية، األسلوبية يف النقد العريب املعاصر، ص سيأيوب جرج -1
 .99ص،  م 1992   ،2ط   يل، الكلمة دراسة لغوية معجمية ، دار املعرفة اجلامعة، االسكندرية،لحلمي خ -2

 . 305أمحد حممد قدور، أصول تراثية يف نظرية احلقول، ص -3
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حزنه  ذوه الشاعر  هبا  مثبتا  اآلهات  ،و  النحيب  ،و  الدموع  ،و  البكاء  على  دلت  األلفاظ  ه 
 الدائم.

 حقل اإلنسان:  -2
ل ذلك ب) أيوب، الفىت، أيب، بط أفراد اجملتمع ومنثياة االجتماعية اليت تر لشاعر احلتناول ا
 ، عيسى، يعقوب، رجل، عبد، اخلالئق، اجلموع(.، العباد، العاملني، حيىيأمي، النيب

)جسمه   اخل ل ق ية    –رؤوس    –وجه    –العقل    –أبصار    –الروح    -احملاسن  –والصفات 
 مساعنا(.  –القلوب  –النفوس  –العيون 
 ه األلفاظ على الوصف، وبينت مدى ارتباط الشاعر بشيخه وتعداده لصفاته.  ذدلت ه

 حقل الطبيعة:  –  3
  –حفرة    –الطيور    –الثرى    -األرض  –جبل    –الشمس    –اجلواد    –جنومها    –السماوات  

 الطوب. –قبه 
قلبه، احلزن  ذلك  يسع  يعد  مل  ،حيث  الطبيعة يف حزنه  الشاعر  أن كل شيء   أشرك  قد مبينا 

 استوحش وجود شيخه أيوب.
 حقل الزمان:  -4

املمات    –مائة    –أايمه   احلياة    –قبل    –آن    –الدهر    –ليلة    -يوم  –سبع سنني    –طول 
 غروب. –النهار 

 ىل األسوء.إوظف الشاعر األلفاظ الزمنية ليعب عن حزنه ،وكيف تغري عليه الدهر من األحسن 
 حقل الدين:  -5

 –هداه    –زاهدا    –إمام    -إاله  –يوم القيامة    –أجره    –عاملني     -النيبء    –مكتوب    –قدر  
الباقيات الصاحلات   –رب العرش    –متهلل    –متخشع    –هللا    -ذنوب   –التقوى    –املساجد  

 مثيب.  –رمحة ربه   –الصيام  –الصالة  –طاعة الرمحان  -الدين –
ابهلل ارتباطه  مدى  على  الداللة  به  أراد  و إمنا  وابلدين،  عقيدت  على صحة  حزنه  من  فبالرغم  ه 

 ميان ابلقدر خريه و شره. ن أن املوت قدر حمتوم، وعليه ابإلشيخه، إال أنه يؤم
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 حقل املوت:  -6
الشحوب   -البالء –طبيب  -يشف –أمراض  -خطوب  –املمات   –املنية  –الردى  –أودى 
  –يتا  م  –غبت    –رحلت    –سكن الثرى    –قبه    –غائبا    -غاب   –مماته    –مات    –وفاته    –

 مهالك. –فقده  -لفقدهم  –النعش 
الشاعر ه األلفاظ مبزا هبا  ذاستخدم  ال ذه  البالء  املرض سكن  ذلك  أن  ي وقع عليه، وكيف 

 جسد شيخه إىل أن أسكنه الثرى. 
 

 العالقات الداللية:  املطلب الثاين:  
 هي جمموعة من العالقات اليت جتمع أطراف النص، وتربط بني متولياته وهي عالقات ال
يكاد خيلو منها نص ذو وظيفة تفاعلية وإخبارية، يهدف إىل حتقيق درجة معينة من التواصل، 
سالكا يف ذلك بناء الالحق على السابق حمققا يف ذلك ربطا قواي بني أجزائها وذلك من أجل 

 .1شيئا من العقالنيةة ومن مث إعطاء هذا النظام معالذي يتحكم بعناصر النص اجملت بيان النظام 
والقصيدة ختضع لنظام داخلي دقيق من العالقات يربط بني حماورها ومستوايهتا وتتولد منه  

 .2الدالالت وتتكامل بفضله ويبطن بعضها بعضا
 ومن بني هذه العالقات جند:

 عالقة التضاد: -1
ج مساو يف القوة ملوجود  يقول أيب البقاء الكفوي "هو عند اجلمهور يقال ملوجود يف اخلار 

 . 3له، ويقال: وقد يراد ابلضد املنايف حبيث ميتنع اجتماعهما يف الوجود"  ع آخر ممان
 ومن املتضادات جند: 

 هنار. ≠الشحوب ، ليل  ≠احلياة ، النضارة   ≠املمات 
 ظلمة.  ≠السماء، نور  ≠عيوب، األرض  ≠ن ساحم

 يخه. هذه املتضادات عكست احلالة النفسية اليت يعيشها الشاعر من حزن وأمل بعد وفاة ش
 

 
 . 11م، ص1997سكندرية، اال فوزي عيسى، النص الشعري وآليات القراءة، منشأة املعارف، -1
 . 16م، ص1997، 1خالد سعيدة، حركية اإلبداع، دراسات يف األدب العريب احلديث، دار العودة، بريوت، ط -2
 الكفوي، الكليات، فصل الضاد.  -3



 لرابع                                                  المستوى الداللي في القصيدة المبحث ا
 

- 63 - 
 

 عالقة الرتادف:  
هو "عبارة عن االحتاد يف املفهوم، وقيل: هو توايل األلفاظ املفردة، الدالة على شيء واحد،  

 .1ابعتبار واحد" 
 ومثال ذلك يف القصيدة: 
 الدهر = الدنيا = احلياة،   استوحش = حن،  أمراض = البالء،   الردى= املنية = املمات ، 
ا  = النحيب  ممات،  =  لبكاوفاة=  رحلت  قب =حفرة،  الوداد،   = احملبة  العباد،   = اخلالئق  ء، 

 ، غبت
 ت، ك بتالحكت = تال   مظلم = حالك ،   قب ،مكارم = منا  واين = النساء ،الغ

 القدر = املكتوب.
 بعد دراسة املستوى الداليل نتوصل إىل: 

ر وه  و محل  ت معظ  م ألف  اظ القص  يدة دالل  ة حقيقي  ة؛ لدالل  ة عل  ى ح  دث حقيق  ي عاش  ه الش  اع
 فقده لشيخه.

للبك  اء، طغ  ى معج  م احل  زن عل  ى القص  يدة، فه  و املع  ب عل  ى املوض  وع الرئيس  ي، ي  دفع الق  ارئ -
 الشاعر. ، وكأنه يف مكانوالتحسر

 يعد معجم املوت مرافقا ملعجم احلزن، وأن ذلك احلزن كان نتيجة للموت. -
عر ومتس   كه ابهلل، ألن  لن   ا تق   وى الش   ال   دين بش   كل واض   ح يف القص   يدة، ليب   نيب   رز معج   م ا -

 املوت قدر مكتوب على كل إنسان.
 نوع الشاعر بني التضاد والرتادف لتقريب املعىن وأتكيده للقارئ. -

 
ة  د، مام 1983اجلرجاين، التعريفات اجلرجاين، ضبط جمموعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  -1
 (. دف )ر 
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 خامتة:
قد    لكل نكون  أن  نتمىن  املتواضع  اجلهد  هذا  وبعد  آخره،  ما حسن  العمل  وخري  هناية  بداية 

ما   جبل  اإلحاطة  يف  من  وفقنا  جمموعة  إىل  دراسته  خالل  من  توصلنا  الذي  املوضوع،  خيص 
 النتائج أمهها: 

براعة الوارجالين يف حتقيقه لذلك اإليقاع احلزين املناسب ملوضوع القصيدة، ابالعتماد على   •
 البحر الكامل، واختاذ حرف الباء كروي للبوح با خيتلج نفسه.

ليمة على أبيات القصيدة، ومما دعم ذلك  ورة جسدت صرخة الشاعر األهغلبة األصوات اجمل  •
 اعتماده على التكرار لتوضيح املعاين. 

إطراء البنية اإليقاعية ابلتنويع بني اجلناس، والطباق حمداث يف ذلك جرسا موسيقيا يقرع آذان    •
 املتلقني.

لتخفيف    • الذي خيلو منه شيخه، وحماولته  للواقع  منه  املاضي، هرواب  للفعل  الشاعر  توظيف 
 ذلك احلزن ابستعمال مجال فعلية، والتقليل من اجلمل االمسية.من 
سعي الشاعر حنو شد انتباه القارئ ، بتعدد االنزايحات تراوحت بني احلذف، وااللتفات،    •

 والتقدمي والتأخري. 
واستعارة    • تشبيه،  من  الشعري،  التصوير  وسائل  يف  ابلتنويع  للقصيدة  الرتكييب  املستوى  إثراء 

 وغريها.
عاانه  استخ  • ملا  تعداده  مع  تناسبا  التحول،  على  الدالة  )ف اعالا(  الصرفية  للصيغة  الشاعر  دام 

 شيخه حىت وفاته، ولفضائله وميزاته. 
بذلك    • مبزا  واضحا،  ومشتقات كان  مصادر  من  األمساء  على  جتلي  سريافقه  الذي  احلزن 

 املدى، حىت وإن وىل احلدث وانقضى.
ل احلزن، واملوت  با يالئم غرض الراثء، مستندا يف ذلك تعدد احلقول الداللية، وطغيان حق  •

 على حقل الدين، الذي يعكس الفكر اإلسالمي للشاعر.
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وتضاد    • ترادف  من  الداللية،  ابلعالقات  مستعينا  للقصيدة  الداليل  للمستوى  الشاعر  تدعيم 
 لضمان الوظيفة التفاعلية.

التحليل األسلويب، منتجا ق  • الشاعر بني مستوايت  صيدة جسدت نفسيته وعبت عن  ربط 
 حبه لشيخه، وعن مدى أتمله بعد فقدانه. 

حيث ال ميكن    مثلت مستوايت التحليل األسلويب ذلك الكيان املوحد املتماسك للقصيدة،  •
 فصل أحدمها عن اآلخر.

الداللية، واخلصائص الصرفية اليت ة الرتكيبية و األبنيت كل من تلك املؤثرات الصوتية، و سامه  •
الكشفوظفها   يف  عن    الوارجالين،  التعبري  يف  متثلت  وقد  قصدها  اليت  املعاين  ارتباطه  عن 

 الوثيق بشيخه مما جعله غري متقبال لفكرة فقده، وعن ذلك احلزن الذي يعرتيه. 
 ويف اخلتام نقول إن وفقنا فالفضل هلل وحده، وإن أخطأان فمن أنفسنا والشيطان. 

 .خر دعواان أن احلمد هلل رب العاملنيآو 
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 :(أبو يعقوب الوارجالين )حياته
أبو يعقوب يوسف بن   الوارجالين حيث ورد امسإهو  السدرايت  ه هكذا يف رواايت براهيم 

أما ابقي    كتابه طبقات املشايخ،  يعد من أول املصادر اليت أوردت ترمجته وتسميته يفالدرجيين،  
 1يه.املصادر فأغلبها قد نقلت عل 

( الثانية عشرة  الطبقة  الدرجيين ضمن  أهم   يعد(  م1175-1106/ ه  570-500صنفه  من 
ر للنفع، فرتى  هو حبر العلم املسخ"  الدرجيين:  ، وعنه يقولوأشرف علماء اإلابضية يف املغرب 

  ة ... إذ ائل كل أمة، احملتوى على علوم مجالرفيع القدر واهلمة، اجلامع لفضالفلك فيه مواخر،  
 . 2..." ه يف كل جو متنفس ومن كل انر مقتبسكان ل

وفيها  ،  راته، وهو املكان الذي ولد فيه قرب وارجالنوترجع كلمة )السدرايت( نسبة إىل سد
أبو يعقوب وأخذ مبادئه يف العلوم األوىل هناك، وأكمل حياته هبا إىل أن تويف سنة    نشأ وترعرع

 3.  ه 570و  500فهو بني سنيت  أما اتريخ ميالده حتديداً   ،ه 570
العلمي  حتصيله  بداية  وكانت  عائلته،  وسط  صباه  فرتة  الوارجالين  يعقوب  أبو  قضى 
بوارجالن مث سافر يف رحلة علمية إىل األندلس ومكث بقرطبة مخس سنوات وعاد بعدها إىل 
وارجالن، مث عقد رحلة جتارية إىل السودان الغريب وصل فيها إىل قريب من خط االستواء، وقد  

 . بعض تفاصيلها يف كتابه الدليل والبهان ألهل اهلقول ذكر
 من شيوخه: 

الوارجالين زكراي  أيب  بن  حيي  زكرايء  وكذا471بعد    :)ت   أبو  امساعيل  الشيخ    ه (،  بن  أيوب 
ويعتب أيوب   ة البائية حمل دراستنا، وهو شيخه الذي راثه يف القصيد   املزايت أبو سليمان اليزمايت

ارجالن، ومهزة وصل يف سلسلة علماء هذه احلاضرة، صنفه الدرجيين  بن إمساعيل من علماء و 
السفن، وبر   ... حبر تتقاذف يف غوارب "  : ( وقال فيه ه  500  –  550يف الطبقة احلادية عشرة )

وإن استسقى فيها ماء أروى    ،ئل يف العلم أجاب فأقنعيقتدي به من اقتفى من املقتفني، إن سُ 
 . 4" ... فأنفع

 
 . 149، ص2ج الدرجيين، الطبقات،  -1
 . 491ص، 2ج نفسه، رجعامل -2

 . 106م ص 2007، 2، طة عمانن وزارة الرتاث والثقافة سلط صوليا،أ ، أبو يعقوب الوارجالين حاجو مصطفى  -3
 .459، ص2الدرجيين، الطبقات، ج -4
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 آاثره:
الو  آاثراً خلد  مرجعاً   ارجالين  اعتبت  األمهية  غاية  ومنها  يف  اإلابضي  املذهب  يف    : مهما 

والبهان )الدليل  العقول  كتاب  والعقدية ألهل  الكالمية  املسائل  من  العديد  حوى  الذي   )
خط    وصوله إىلتسجيل  ضافة إىل اكتشافاته اجلغرافية والطبيعية كابإل  ،ابحلجة والدليل والبهان

عديدةقبل    االستواء بقرون  األوربية  أمااالكتشافات   ،  ( فكان كتابه  الفلسفي  اجلانب  مرج  يف 
أما آاثره الفقهية فكانت تلك الرسائل اليت    هو جزء من كتاب الدليل والبهان،   البحرين( الذي

)العدل   لديه كتاب  الفقه  أصول  والسنة ويف  الكتاب  معتمدا على  األجوبة  العديد من  حوت 
)فواإلنصاف(، وكت التاريخ،اب  علم  املغرب( يف  واألدب    توح  الشعر  عامل  ديوان  لديه  فأما يف 

احلجازية اليت أورد فيها رحلته إىل احلجار وبالد املشرق    شعر لكنه ضاع ومل يبق منه إال  قصيدته
للعلم   بن هبون حاج احممد وطبعت عدة بغية احلج وطلب  الدكتور حيي  وقد حققها ونشرها 

 .وهي موضوع هذا البحث البائية يف راثء شيخه أيوب بن إمساعيلأيضا قصيدته مرات، وله 
 .اً علمياً ال غىن عنهاجملاالت وأصبحت مصدر  ضم ت خمتلف علميةحبق  موسوعة قد كان ف
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 : نص القصيدة
وبُ  وُب الا أاي                   أ ا أاي                   ُ وُب م                   ا  أي                   أ

 
وُب.  ل           ُ اج 

را ال           راداى امل د  ه  ق           ا  أاو داى ب            
ت  أا   رامات  ف ات الاواث                          ا ُه واتاص                          ا م                          ُ  ايا

  
راداى ت اع ق ي              ُب.  ه ، وال ل                ين              اً عالاي                 ح 

 
الا روض                                                                تني  إ ل                                                                 

 
 وكثيب                                                                                                                                                             و

 

داماا ن  ب اع            رااكا ال          راد ى م            ُه إ ش             عالاقات          ا
 

وُب.  ابا اجل          ُ ة ، واج          ا ائ          ا ى م   أاو ىفا عال          ا
ىتا   ُئ الف       ا وب  الا خُي ط         ت       ُ اك 

اُخط  يف  امل  م       ا
 
 

ىتا ملا  خُي ط ئ                 ا الف             ا ذا وُب.واك             ا ت             ُ اك 
 ُه امل

ا  ُمه         ا ة  ُحك  ان ي         ا
ُد امل ه  ي         ا ت  عالاي           م         ا  حاكا

 
وُب.  ُه ُخط            ُ ت              ، والاو حا ات  ام            ا

لا امل  ق اب             
ت    ل              ا ُه وات اناحا ه  أام رااض              ُ داكات  ب                 س              ا

  
ُه طاب ي             ُب.  ن               فا م  الُُه، ملا  ُيش                أاو ص             ا

ى  دا الب ال             ا م ه  ب اع               س                داب  ال             باالاُء جب  
 

وُل ا  ه  ط              ُ ُه ب                اة  داب ي              ُب.ف ال              ا  حلاي              ا
ه    ا ب              ر ُة م           ا تاٌه، واش            ا ت  باشااش           ا ب           ا  ذاها

 
ُحوُب.  ُحوب  ش     ُ د  الش     أ ن  ب اع       الاُه م        واع     ا

ا  ُن ُكُله                ا احااس                 
ُه امل ن                  رياات  م   وات اغ                ا

  
وُب.  دا ت ال             ُ ا، مُث  ب اع               ين             ا ُؤوُب ح   ف ات              ا

هٌ   ياال                  ُ ال  خا لا كااخل اي                  ا ىتا ختااي                     ح                  ا
 

اراة  واا  دا الن ض              ا يُب.ب اع                 ل              ر  دااء  قاش                
ه    دا وافاات              ُه ال            رأوحا ع ن              ن              ل  م   فاان س            ا

 
ُلوُب.  س                    

ا
اه ر  امل ي الط                      أب ايب  واأُم                    

ه    لا ممااات          ن نيا ق اب          ب عا س          اتا س        ا ل  م        ا  ب        ا
 

قا إ ال  ال                     ُروُح واالرتا ك ي                     ُب.   ملا  ي اب                      
ة    ل                ا ُر والاي   و م  مي                اُ ا ي                 ا ل   م                ا  يف  ك                ُ

 
ُب ظا   داً يُ قال                ا ل ي                ُب.أاب                ا رُُه الت اق   ه                 

ه    ُه يف  داأ ب                      ي                      ُ مسا  يب  اها الن                       ض                    ا
 

ُذوُب.  ه  ت                          ا اان ب                             إ ذ  ال                          باالاايا جب 
ر ف ه    وُم ب ص           ا ُل           ُ

ُر امل ا ال           د ه  دا ا ع           ا ذا  ف ال           ا
 

وٌب.  ُه أاي                  ُ ي                  أ انا مسا  ذااكا ك                  ا  فاك                  ا
ةُ   اد  وارامح             ا راى ل ل ع ب            ا انا ذ ك              د  ك            ا  ق            ا

 
ُه   امل نيا، واإ ن                               لاُمن ي                            ُب.ل ل ع                            ا

راهُ   ُب أاج             وُب ياط ل           ُ ى أاي           أ ئ ن  أات           ا  ف ال           ا
 َا 

ُه ماث ي                  ُب.  ة  وااالل                  ا و ما الق ياام                  ا  ي                   ا
وُدُهم    اب ر ينا ي اق               ُ اما الص                 ى إ م               ا  واأات               ا

 
اب ُر امل             ن ُكوُب.  تا الص              تا أان               فاألان             

ي داً   وُر س            ا يا احلاص           ُ ى حي            ا  ئ ن  أات           ا  وال           ا
 

ي ُد احمل    وُر الس                 وا احلاص               ُ وُب.هل               اُ  ب               ُ
هُ   ُب اب  ن          ا وُب حيا تاس           ى ي اع ق         ُ ئ ن  أات         ا  وال         ا

 
وُب.  ىنا ي اع ق              ُ ُه وااحن              ا ابا عان                 إ ذ  غ              ا

واة    ُم راث               انا أاع ظ            ا ا ك            ا ذا انا ه            ا  ف الاك            ا
 

وُب.  نا راق               ُ ث كاالات  ُجلاه               ُ ن  م               ُ  م                
ا  الا واجُنُوماه           ا مااواات  الع           ُ  باك           ت الس            

 
الا وال                ُروُب.  ه ، والف                ُ ز انً عالاي                   ح                ُ

ا  دا ُكُله           ا اج  اس           ا
ُه امل ن             ت  م  ت او حاش          ا  وااس 

 
ُب.  ن  الن  ي             ُه، واح           ا ن             ت  م  ل           ا ا خا  لام           ا
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ال ص           اً  عااراا خا واى ش             عارا الت  ق             تاش              وااس 
 

ي                      ُب.  د اثارُُه الرتا غ ي                      ٌب والرتا ه   ف                      ا
هٌ   باال                 ا اداُه ح  ى فااع ت                 ا فا التُ ق                 ا  أال                  

 
و   ُه ُذن       ُ د  جافات        ، واق      ا ا ال      ذأنُوب  ف      ا  ُب.واجا

د ة    قا ك               اجلاوااد  ب ش                 باقا اخلاالائ                  س               ا
 

وُب.  ه  إ ال  هل          اُ ت اواى ع ت ق          اً ب           ا اس            لام          
ت اهال الً   ا م                   ُ وااب قا ُكلأه                   ا دا الس                      ب                   ا

 
وُب.  ى الي اع ب      ُ تام      ا ؤااُل إ ذاا اح  فا الس      أ ي         كا

ا  ائ ُل ُكلأه            ا ائ لاُه الفاض            ا لات  فاض            ا  فاض            ُ
 

ن هُ   م  ملا  تاش                ا وُب.وااه                اً جل  س                    ُعي                ُ
طاةً   ُه هللا رايب  باس                                        ٌل أااتا  راج                                      ُ

 
ر مي  لاب ي           ُب.  م  الك           ا ، وااجل س             م   يف  الع ل            

عٌ   ال ٌص، ُمتاخاش                         ٌد خ                       ا  هلل  عاب                        
 

وُب.  ع                       ُ ٌئ، مات   ي                         ٌل، ُمت اها ل                          ُمت اها
هُ   اب                    ا ُه فاأاجا اُه االاه                    ا ٌد داع                    ا  عاب                     

 
وُب.  ُه مار ب                      ُ ي اقانا أان                        ا ت                       ا  لام                       

ُه أاب    ت                    ةً ماناحا اد  حمااب                  ا اُر الع ب                  ا  ص                  ا
 

وُب.  ُه، واال                  و دااُد قُ ل                   ُ ا راأات                      لام                  ا
ابا ر اثاُؤهُ   ه ، فاط              ا اُء ب                ابا الث  ن              ا  ط              ا

 
ُ، والت  ق ر ي                      ُب.  ني   واامل                      د ح واالت  ب                      ا

ه    م                         ريا هللا  يف  أاايا حاى أاس                          أاض                        
 

وُب.  ه  ماغ ل                   ُ ال                    الام نيا، واحا  يف  الع                  ا
ا يا   را م            ا ف             ا ُل أاو  هُ واالعاق              ونا، واإ ن               ك            ُ

 
وُب.  ٌب ماث  ق            ُ ق              وٌر اثا م س  ن            ُ ال ش               كا

ةً   ل                 ا ًة واجاالا يما ، واش                   را ها أاغ                 ا  واج                  
 

ي       ُب.  وا ماه  ، واه       ُ ر ش  ور  راب   الع       ا ن  ن       ُ  م        
راات ناا  ى حاس                ا ت ان  قاض                 ايا غاائ ب              اً م              ا

 
وُب.  نيا ي ائ            ُ تا ح              ه ، واالا داً عالاي               أاب            ا

راى  كانا الث               راة   ايا غاائ ب            اً س            ا  يف  ُحف             
 

وُب.  ب اُه واالط              ُ فاائ حا ق              ا و الص              ا  ت اع ل              ُ
ا  ار انا وامساااع ن             ا ن  أاب ص             ا تا ع             ا  إ ن  ُغب              

 
وُب.  وب  ُغي          ُ ن  الُقل          ُ كا ع          ا ب             ملا  حتا تاج 

ائ ل    وااُب ل س         ا كا اجل         ا انا آنا ل         ا د  ك         ا  ق         ا
 

ي      ُب؟  تا جتُ  فا ُكن        ي        ئال  كا ُعو، واياس        د   ي      ا
و    ر كا ل        ا انا ض        ا ا ك        ا اءاهُ  م        ا دا تا ن          ب           أاجا

 
تا قار ي            ُب.  ر ٌم، وأان              ا  ض            ا  إ ن  احلاش            ا

ا ماي  ت            اً   تا عان              تا واغ ب              ل              ئ ن  راحا  ف ال           ا
 

ي  راق ي              ُب.  ن  ياا عال              ا ز ن  يف ال              دأ  ل ل ح              ُ
اب ه    و ما ماص           ا قا ي            ا ُت اخلال             د  راأاي              والاق           ا

 
اُهم  مرك               وُب.  دا ل ق              ا  واال              ن  ع شا ب اع               

كااراى، ه         ا   رياا س         ُ م  ح           ا هب             ائ م نيا ل م         ا
 

ي ُب.  راُدُهم واالش             اراى، م           ا ي           ا راً، ح   ُزم           ا
وااد ابً   وااىن  ن                ا ر عات ه  الغ              ا ي ل ص               ا  ت اب ك               

 
وُب.  اداة راع ب              ُ اء ، واغ             ا و نا الن  س              ا  ع             ا

ر حٌ   ُع ق                   ا ام  ور  امل                  دا أ متا  ح                  ُ  يف  م                  ا
 

وُب واُجي              وُب.  ز  ُق أاث              ُ ادات  مت              ُا  ك              ا
ا ت افا   اُدانا واإ ذاا ان  تاح                   ا   ب                   ا ت  أاك   راق                   ا

 
وُب اهلي            ُب.  ُه الُقل            ُ ن              داعات  م   واتاص            ا

 



 مالحق  

 

  
 

ةٌ  ُفوحا ب اٌة ماس                ُل واع                ٌب أاج              ا  خاط              ا
 

وُب.  وبا ت ائ                   ُ ٌة، إ ن  اخلُط                   ُ رااق                   ا  م ه 
ي                ى ُرُؤوس  العاالام  ي     ُب عال     ا ى الن ح   واعال     ا

 
ُه حنا ي          بُ   ن            نا م  ر ينا واأاي             !            نا احلااض           

  
 
  
 
 ظ

راى  اوات           ا نا ال          دأُموع  كاأاهن           ا ونا م             الُعي          ُ
 

وُب.  ا واتاص         ُ ى احلاي         ا مااء  هتُام         ا  د ميا الس          
ا وات افاُجع                         اً   ونا ت ارامن                         ُا  واإ ذاا داع                         ُ

 
ن    وبُ  !وااع ُمه                      ُ ُك احملج                      ُ  !هتا ت                      ا

رات    اءا ت افاط                   ا رااجاع نا الُبك                   ا  وإ ذاا ت                    ا
 

ي          ُب.  وب  واج  وُس، وال ل ُقل         ُ ا الن أف         ُ ه         ا ن    م 
و    هُ ايا ي           ا داً ل          ا م          ا ت  كا اتا واملا  أام          ُ  ما م          ا

 
د يُب.  ي  ن             ا ز انً عال            ا ه  ح            ُ م  ب               أاع ظ             

د ه م    املنيا ل فاق                            ةا ل ل ع                          ا  ايا راج                          ا
  

ُلوُب.  ذارا اأُلس               داى وات اع             ا ما اهل             ُ  ع ل              
ه    ل  ظال ي                ل  ظ ل                  ب                ا ُدوا إ ىلا جا  عام                 

 
ُحوُب.  ُه لاش                ُ ُنوا ُذرااُه، واراأ س                ا كا  س                ا

تا   وُه حت                ا  واجاعال                ُ   األارض  مُث  ت ان اعام                أ
 

ي                            ُب.  ، إ ن  ذاا لاعاج  ق   ايا ل ل خاالائ                             
ن ات هُ   ! ما ل  ال          ذ ي ض          ا ى الظ             ى عال          ا  هلا ف          ا

 
ي            ُب.  رتاااُد راح  راى، واامل             ُس  ُن الث                باط             

اهلاا  دا ن  ياا وامُث  ب                  ه  ال                دأ ادات  ب                   ج                ا
 

لوُب.  ال با املس                   لاب ات ُه، إ ن  الس                 ا  س                ا
ي  ت  ما   هُ ناس              ل بات  ل            ا ُه ال            يت  س            ُ  نااق ب            ا

 
احل ااُت الط  ي                 ُب.  اُت الص                 ا  والبااق ي                 ا

د ه    ن  ف اق           ُجواُه م           ي ش         ُ  فاال         د  يُن ي اب ك          
 

وُب.  ه  مان س                          ُ ه  واحاراام                            ل                            االا  حب 
ت    س            ا دا ُأس   اج  ُه ماس            ا أان  جما ل س            ا  فاك            ا

 
يُب.  خ  واى، واالا تاص          ى ت اق          ناً عال        ا كا  س        ا

وُهم  ف ي                  ه  ا  عاً ي اع ل                  ُ ارا ختااش                  ُ  لواق                  ا
 

ى ال           رأُؤوس  راق ي           ُب.  ور عال           ا  إ ن  الطٌي           ُ
ب    ة  غاائ                    ب                  ا ناُأوا ف ي                  ه  ب غاي    ملا  ياش                   

 
ل ي                  ُب.  ، واالا ت اق  زا ف هاً، واالا ن اب                      س                  ا

ال ص           اً   و يالً خا راً ط           ا ُه، ُعم             ووا ل           ا  ط          ُ
 

وا أاد ي             ُب.  ة  ال             ر مح ان ، واه             ُ  يف  طااع             ا
و    ا الاة  جب             ن  ل ل ص           ا م  م             ل  ُمظ ل              ف  لاي            

 
ٌك واغار ي              ُب؟  ال                واٌد حا ُل ُأس                 واالل ي               

هُ   اوالا ي او م                     ُ ياام  إ ذاا تاط                     ا  أاو  ل ل ص                      
 

اجا هلااي                  ُب؟  اُه واه                  ا دا طاراف                  ا ت                  ا  واام 
هُ   دا لا ب اع                         اماى وااألاراام                          أاو  ل ل ي ات                       ا

 
روُب؟  وااترات  يف  العاامل                    نيا ح                  ُ  وات                   ا

ا  ور  إ ذاا ت اف                       ا اأاو  ل ألُم                       ُ  قاما هاو هل                       ُا
 

ُد غار ي         ُب.  ى واال         راأ ي  ب اع           لا الن أه         ا  أاه         ا
د ه    يُم ل فاق               ُب العاظ               اقاما اخلاط                وات اف             ا

 
وُب.  ه  ُخط                ُ ت  عالاي                  ان                ا ا ها  والاُرب                اا

ت    ت  واتاالاباك         ا  يف  امل          ُعظ الات  تاالاحاك         ا
 

ت اب  هاما الام          اط ُلوُب.  ، وااس           ت اع جامات   وااس          
وع    ت   أاو  ل ل ُجم                 ُ ت  وات ابااي ان                 ا  إ ذاا أات                 ا

 
فا اخلاط ي       ُب.  الاُم، فاجاف ج       ا الا الك       ا  واع       ا

 



 مالحق  

 

  
 

اف اُتوا وا، واهت           اا م           ُ قا أاف حا راى اخلاالائ              وات            ا
 

يُب.  ئ واُمص               ُهم  خُم ط              ن   اُس م               واالن             
ي  ف يكا م          م ا ت ار جت        ا  ل  ياش          ، ب        ا ف ي        كا  ياك 

 
ُه لاُمن ي                ُب.  وا اخلاط ي                ُب واإ ن                   ف اه                ُ

ت    ا مجااع               ا ُنُه امل                اكاار ما ُكُله               ا  حماااس                
 

ُروُب.  قا واض                  ُ ئ                    ل ُمونا خاالا  واامل                   ُس 
د ه    ن  ب اع             ا م             ا فاات ان           ا راانا م           ا ا ض           ا  م           ا

 
ث ي                        ُب.  ًة وكا قا إ ال  راو ض                        ا  ملا  ت اب                         

ة    ل            ا ة  لاي   ى ب ظُل م            ا أُ األاع م            ا ا ي اع ب            ا  م            ا
 

ُروُب.  ار  غ       ُ س  الن  ه       ا ن  مش       ا  الا م          أاو  ح       ا
ه    الام ه  ف اعالاي                      ه  واس                    ا ًة راب                        رامح                    ا

 
وُب.  ها واه                ُ ة  واالل                ا ىتا الق ياام                ا  ح                ا

راانا   ي داه                ما اباق                ه  األاايا ب اقات  ب                 س              ا
 

وُب.  ا أاي              ُ ا أاد رااكا م              ا ى وام              ا  فاماض              ا
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ًة ل م                ا هاال ك    ُن آداما ُعر ض                ا قا اب                   ُخل                 
 

يب   ا لاعاص                             ةا ي او ُمه                           ا   .1إ ن  املن ي                           ا
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