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ا نساق الموويط  ،والعمل عمى وص

هذاا البحذث د ارسذط تطبي يذذط لممذنلو ا سذموبم عمذى ميذذط

لمعناصر المكونط لتمك الظاهرة الموويط .واللد

وبعد:

عنترة(ح ّكم سيوفك فم رقاب الع ّال ،وقد رّكز البحث عمى

الظذواهر الموويذط وا سذموبيط ،ووقذ

عمذى مع ٍ
ذان بال،يذط،

ظاهرة ما ،والتعبير

عنل ذذا مذ ذذن أا ذذل التوصذ ذذل إل ذذى فلذ ذذم العالق ذذات المتداخمذ ذذط
من دراسط

اانب ذذا
هذذاا ال صذذيدة لعنت ذرة ،يكم ذذن فذذم أن الشذذاعر يم ذذل َ

وم اصد أسموبيط فم ال صذيدة عمذى المسذتويات الصذوتيط

بطوليذذا مشذ ذرًقا ،والذذدارس لش ذذعرا ياذذدا الوس ذذيمط التذذم تن ذذل
ً
لممتم م الطبيعط الااهميط  ،وما يحيط بلا من أطر متنوعط

من المناهو الن ديط التم تدرس الشكل ال نم لمعمل ا دبم،

العربذم قبذل االسذالم ،فلذو رمذز لمحيذاة الااهميذط  ،وشذعر

والد ليط والتركيبيط ،وبمذنلو وصذ م تحميمذم  ،وا سذموبيط
لت صذ عذن اماليذط الذنص الشذعري ،رافضذط ربذط الذذنص
بعوامذ ذذل خارايذ ذذط ،وه ذ ذذم محاولذ ذذط لتخط ذ ذذم الم ذ ذ لو

م ذ ذذن

 ،وهو تسايل لمآ ر العرب وخصاللا  ،ش نه ش ن الشعر

عنترة بن شداد العبسم عمى ،رار اشعار الااهميين  ،يم ل

ظاهرة ملمذط ،و يذزال عمذى ك ذرة الذدرس  ،بحااذط لد ارسذات
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أن عوامذ ذذل ك يذ ذرة تضذ ذذافرت عم ذذى تشذ ذذويه
متع ذذددة  ،ال ذذك ّ
التذ ذ ريخ وا دب الا ذذاهمم  ،فك ذذان ل ازم ذذا عم ذذى المختصذ ذذين

ي وق عوم ساوٌوً سارٌبيل ٌرمً إغى إبراك اغموضوعٌب
 ً،الس إنسلنً عبر منقج علًنً ٌكشف اغبصملت اغسً

ال يذذام با بحذذاث الضذذروريط  ،لتذذدوين هذذاا التذذاريخ وا دب

ساعس اغسووك األغسنً ذا مفلر لت عموبٌب"ق  . )2وٌلصب

أمذا سذبب اختيذار
عمى واه منط ذم تطمذ ن الذن س إليذه .و ّ
ميته المشلورة (ح ّكم سيوفك فم رقاب الع ّال)،والك نلا
من الحكميات التم اشتممت عمى أساليب بال،يط متنوعط،

رٌلب اغشلعر لو اغكلس  ً،اغسعبٌر عمل ٌخسوج

بلألسوو

 ً،ذاس" من عوا ف ومل ٌبور  ً،خوبه من ل،كلر .وٌمكن
لن نعر "،بإن" اغسمب اغسً سةو

عوى نسلج األبٌ وسمٌزه

تكمن فيلا ال يمط البيانيط والتعبيريط لم صيدة  ،وااا أردنا أن

عن نسلج غٌره من ل س اغلوم .ولمّل األسووبٌب ي ،قً سبرس

عمى أسموب شعرا ،فالبذد لنذا مذن النظذر فذم ا ل ذاظ

كٌفٌب مل ٌللس ل مسسخبمب اغوصف واغساوٌس ،لً نن واالب

ن

والتراكيذب التذذم يتكذذون منلذذا الذذك الشذذعر .ف ل اظذذه قويذذط
صمبط فم مواق

فذم مواقذ

الاي يتص

الحروب والحماسط والمذدح وال خذر ،لينذط

الوذزل ،فمعظذم شذعر عنتذرة العبسذم مذن النذوع
ب وة ا ل اظ،،وال صيدة التم بين أيدينا خير

أن يشتمل عمى
دليل عمى الك.واقتضت متطمبات البحث ْ
ال ط مباحث تسب لا م دمط وتتموها خاتمط :إا ااء المبحث
أما المبحث ال انم ف د ااء
ا ول فم المستوى الصوتم ،و ّ
فذم المسذذتوى الذد لم ،والمبحذذث ال الذث اشذذتمل عمذى أهذذم

الظواهر ا سموبيط فم ال صيدة ،م ا ت بخاتمط توصمت
بلا هم النتا و ،و بت ب هم المصذادر والم اراذ  .واذاءت

ال صيدة فم ا نين وعشرين بيتًا ،ورقملا فم الديوان ()115
 ،وفم الص حتين (.)135- 134

لوسباث  ً،لسس اغاملس اغماسمس ٌلم اغكًم عوٌ" لو ً
مبرسلب غةوٌللب سعللغج اغللني األببللً ملن خللًس عنلصللره
لولبواسلل" ادبباعٌللب لوسسخللذ مللن اغوةللب لواغبًغللب سللبًٌ
سصلللف بللل" اغلللني األببً لوسسالللبب مسلللسوٌلت اغساوٌللللس
األسللللووب ً عللللن رٌللللله سوظٌللللف األبوات اغصلللللوسٌبل
واغسركٌبٌب ل واغبالغٌب لوٌ،ملٌأسً بٌلن غكس مسسوىي
المبحث االول  :المستوى الصوتً فً القصٌدة
عد الصوت وسيمط ضروريط لمعرفط كي يط عمل الموط
يُ ّ

،والتحميل الصوتم مستوى من مستويات التحميل الموذوي،
و"عمذذم ا ص ذوات فذذرع ر ذذيس لعمذذم المسذذانيات فذذال النظري ذذط

الدراسات السابقة :
أم ذذا ع ذذن الالذ ذذود الس ذذاب ط الت ذذم تحذ ذذد ت ع ذذن ا سذ ذذموبيط
وّ
أن الد ارس ذذات
،والت ذراث البال ،ذذم ال ذذديم فل ذذم ك ي ذرة، ،ي ذذر ّ

الن ديذط الحدي ذذط عذن الد ارسذذط ا سذذموبيط فذم هذذاا ال صذذيدة

محددة ،ومن تمك الدراسات:
- 1الحا

 .) 3واألسووبٌب عموٌب نلبٌب سرسكز عوى اغظل رة اغوةوٌب

الموويذذط و التطبيذذق الموذذوي يمك ذذنُ ان يعمذذال بذذدون عم ذذم

ا ص ذ ذوات ،ولذ ذذيس مذ ذذط وص ذ ذ

كامذ ذذل لموذ ذذط بذ ذذدون عمذ ذذم

أن أص ذ ذوات ا ل ذذاظ تتذ ذذآل
ا صذ ذوات "( )4؛ لذ ذذاا نا ذذد ّ
،ليحذذدث هذذاا التذذآل أ ذ ًاذر فذذم الم ذذظ الم ذذرد م ذ مذذا ا ذذاور
الصذوت مذن ا ص ذوات ،ومذا يحد ذذه مذن أ ذذر فذم المتم ذذم
،وسببا
رموز دالط عمى معانم ا ل اظ
لتكون هاا ا صوات ًا
ً
فم قدرتلا عمى االيحاء بالمعنى ،وللذاا ا ل ذاظ االيحا يذط

فم شعر عنترة بن شداد دراسط بال،يط ،د.

صال كاظم صكبان/اامعط واسط /كميط التربيط.

أ ذر فذذم شذ ّذد انتبذذاا المتم ذذم ،وال صذذيدة تزخذذر ب م ذذال تمذذك
ٍ
معان ،أضاءت ا سرار الموويذط
ا صوات التم دلّت عمى

- 2ظاهرة العدول فم شعر عنترة ،دراسط أسموبيط  ،عمار
عبد الرحيم ارادات ،أطروحط . 2115،

التذم تلذز الذن س وتحذرك الواذدان .ف ذد تمكذن الشذاعر مذن
توظيذ

ا صذوات والذنوم فذم دعذم المعذانم التذم يطرحلذذا

واصطالح ا:
االسلوب لغة
ً
ذكر ابن منظور األسلوو غةلب بلوغل" يق ٌلللس غوسل ر ملن

،وتامذذى ابداعذذه فذذم إمكانيذذط رفذذد ال صذذيدة بمذذادة ص ذذوتيط

ل لللسي

،انتات طاقط تعبيريط فذاة ،وموسذي ى شذعريط شذدت انتبذاا

اغنخٌللس لسللوو ك ل وكللس رٌلله ممسللب ،قللو لسللوو
واألسللوو اغ رٌلله واغوالل" واغمللذ

ق . )1واصلل ًال
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المتم ذذم  ،واعمت ذذه أك ذذر انتباهً ذذا وأشذذد إص ذذواءً ،مذذن ال ذذك
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اشتمال ال صيدة عمى صوت اللمزة ،وهو صذوت مالذور

(، ) 5وعنذذد المح ذذد ين ليس ذذت مال ذذورة ،وق ذذد اختم ذ ذوا فيل ذذا
،فبعضذلم قذذال إنلذذا ملموسذذط ( ، )6وقذذد تصذ ّذدرت اللم ذزة
ا بيذات ا ولذى مذن ال صذيدة ،وتحدي ًذدا فذم كممذط (إاا)كمذا
ذان )
ذت ) و(وااا ل ِيذ َ
ذت) (وااا ُبميذ َ
فذم(وااا نزلذ َ
ذت)(وااا الابذ ُ
،فممذا كانذت اللمذزة صذوتًا ارسذيًا  ،فالصذوت يعمذذو
..إلذخ) ّ
أن ص ذذوت اللمذ ذزة ف ذذم أول
عنذذد النط ذذق ب ذذه ،فض ذ ًذال عذذن ّ
ذوءا فذذم
الم ظذط لذه د لذط ايحا يذط تم يميذط ،فلذو يضذاهم نت ً

الطبيعذط ..وهذو ي خذذا فذم هذاا الموق ذ صذورة البذروز كمذذن
يذ

فذوق مكذان مرت ذ  ،فيم ذت ا نتبذاا كذذ(هاء) التنبيذذه،
بالحضذور

وتعد اللمزة بصريط .والصورة البصذريط تتصذ
ّ
والوض ذذوح والعياني ذذط (، )7فا ذذاء ه ذذاا الص ذذوت متآل ً ذذا م ذ ذ
الصذ ذذوتين الماذ ذذاورين لذ ذذه وهم ذ ذذا الذ ذذاال المالذ ذذور وا لذ ذ ذ

أمذذا ص ذذوت الم ذذيم فلذذو مال ذذور ،متوس ذذط
وصذذوللا إلي ذذه .و ّ
الشذ ذذدة ،ومذ ذذن معانيذ ذذه ا نام ذ ذذاع ،وهذ ذذاا الحذ ذذر يحص ذ ذذل
بعضذا ،وانتلذاء ا ل ذاظ بذه
بانطباق الش تين عمى بعضلا
ً
ذدل عم ذذى الحذ ذ اررة تواف ً ذذا م ذ الموحي ذذات الص ذذوتيط لح ذذر
يذ ّ

الميم ،وكالك عمى الشدة والومظط والضخامط ،كمذا فذم (
ٍ
يما) ( ،)10ف د ترك
َح ّك ْم  ،بظالم  ،يوم  ،ازدحام أقدم ،كر ً
ذمعيا ،ياسذ ذذد ق ذذوة المش ذذلد ال ذذاي صذ ذذورا
ذوحا س ذ ً
تكذ ذ اررا وض ذ ً
الشاعر ،وهو الى اانب صوت النون ،قذد أدى إلذى زيذادة
ارت اع حدة الخطاب لشحا همط المخاطذب ،وأضذ ى عمذى

أما صوت الراء ،،ف د
ا صوات
تنا،ما  ،وأي ً
اعا ار عين .و ّ
ً
اهب سيبويه إلى بيان ص ته ب وله " والراء إاا تكممت بلا
خرا ذذت ك نل ذذا مض ذذاع ط ،والوقذ ذ

ويتصذ

اميعا او الخطاب الشديد ،ورسم الشعور
الطويمط لياسدوا
ً
با س ذذتنكار ،وتذ ذذرّد ِد ص ذذوت اللم ذ ذزة أسذ ذذلم ف ذذم زيذ ذذادة لوذ ذذط
لمال ،وتاسيد فداحذط
التلديد ،والت كيد عمى عدم الخضوع ّ
الذك ،وكذ ّن الشذذاعر عذال مرت ًعذا مذذن ا رض ليم ذت انتبذذاا

المخاطذب بعذدم ا رتضذاء إ ّ بالحيذاة الكريمذط ،و شذك فذم
ذوتيا
ونومذا ص ً
أن تكرار ل ظط(إاا) قد ش ّكل إي ً
ّ
اعا موسي ًيا ً
الشاعر

ذاحا"()11
يزي ذذدها إيضذ ذ ً

بذالتكرار الذاي يعنذذم" ارتعذاد طذر المسذان بذذالراء

"( ،) 12وأم مته ك يرة فم ال صيدة من الك( :رقاب  ،دار ،
ولمذا كذان
يما  ،خير  ،أسذير ،أنكذرت ،رمي ُ
ذت) ّ
كريلط  ،كر ً
صذوت الذراء صذوتًا تك اررًيذذا ،ومذن ا صذوات اات الوضذذوح

السمعم العالم ،ف د لا الشاعر إلى توظي ه م ا صوات

المديط ا ل

والياء الفشذاء المعذانم السذاميط التذم اسذدها

فم تمك ا ل اظ كذا عتزاز بذالن س ،وعذدم الرضذا بالذال ،

او النص
الحماسم  .كما وظّ
عابًا يتواءم م ّ
ّ
أصذواتًا متوسذطط ارتبطذت بالبنذذاء الموسذي م منلذا :النذذون،

لتعميم المعنى الم صود ونشرا ،ولينسام مذ دعوتذه ،ومذا

ا نطالق دون تع ر فم تم ظلا ،وسلولط النطق بلا ،وهم

المسان فم أ نذاء اتصذا ته المتواليذط بالم ذط عنذد نطذق هذاا

والم ذذيم ،والذ ذذالم ،وال ذ ذراء ،ومذ ذذن خصا صذ ذذلا ،قذ ذذدرتلا عمذ ذذى
مذ ذذن ا ص ذ ذوات المالذ ذذورة والال يذ ذذط ،وتشذ ذذترك فذ ذذم ت ذ ذذارب
مخارالذذا وتمتذذاز بوض ذذوحلا السذذمعم العذذالم )8( .فيذ ذ تم

م ًال صوت النون او الوضوح السمعم المميز فم ال صيدة

ليزيدها وضوحا ورنينًا ،وهو عمى مستوى ا ي اع يم ل رنّ ط
طويال ( ،)9وقد نش
زمنيا
ً
ددا ً
،تُحدث قوة إسماع ،حاممط تر ً
ذان ،نَلذاك ،
عن تردد صوت النذون فذم (نزل َ
ذت ،ك ْذن ،الاب ُ

منذ ًذز ُ ،ي ْناي ذذك  ،حصذ ٌذن..إلخ) موس ذذي ى
مذ ْذن َ ،لن س ذذكْ ،
ترتاح إليه ا ان ،فيضاع من قوة إسماع الكممات ،التم
تتطمبلذذا المواق ذ

الت ذذم تضذذمن إسذذماع ا خذ ذرين مذذا ي ذذال

بوضذذوح واذذالء ،كمذذا حصذذل م ذ الشذذاعر وهذذو يريذذد ا ذذارة

انتبذذاا المخاطذذب بتمذذك الم ذذردات ال ويذذط الرصذذينط لضذذمان
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والعمذذو والس ذذمو بالذذاات ،فا ذذاء تكذ ذرار هذذاا الص ذذوت مواف ذذا
السمسذ ذذمط المتتابعذ ذذط مذ ذذن اال،القذ ذذات وا ن تاحذ ذذات لط ذ ذذر

الص ذذوت ،إ ّ الذ ذذد محم ذذوم فذ ذذم السذ ذذعم إل ذذى ترديذ ذذد هذ ذذاا
أما
ا سموب الخطابم ،وتكرير الحديث عنه والدعوة إليه .و ّ
صوت الالم فلو "حر
ُ

شديد ارى فيه الصوت نح ار

المسان م الصوت ،ولم يعترض عمى الصوت كذاعتراض
الحذرو

وهذم أخذ

الشذذديدة "(، )13وهذو " مذذن الحذرو
الحذرو

المال ذذط ..

احا"()14
عمذى المسذان وأحسذنلا انش ذر ً

ومذن تتب ذ ال صذذيدة  ،ناذذد أنلذذا قذذد زخذذرت بلذذاا الصذذوت
الروي الاي بنيت
فضال عن كونه حر
،وضات به ،
ً
ّ
ال  ،ارحل  ،فاالل ،
(الع ّا ّل ّ ،
عميه ال صيدة ومن أم مته ُ

ال سذذطل ،ا عذذزل ،الانذذدل. .إلذذخ)  ،ولعذذل الاذ ّذو الن سذذم
ذالرق والعبودي ذ ذذط
المشذ ذذحون عنذ ذذد الشذ ذذاعر م ذ ذذن أحساسذ ذذه بذ ذ ّ
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،والظمذذم الذذاي وق ذ عميذذه ،فض ذالً عذذن ان ضذذاء عم ذرا ف ذذم

صوت(السين)،لياس ذ ذذد الحرك ذ ذذط
ذ ذذم س ذ ذذرعان م ذ ذذا يتص ذ ذذدر
ُ

طمبًذذا لمحري ذذط وا نشذ ذراح ّ ،ن تك ذرار ه ذذاا الص ذذوت ت كي ذذد
ل كذ ذرة حريت ذذه وادارت ذذه بتم ذذك الحري ذذط ،فح ذذاول رس ذذم صذ ذذورة

الذتم ظ بذه ،فيمنحذه الذك فعاليذط انز قيذط تحذاكم ا حذداث

دفاعا عن قومه ،وما ااقه من ويالت الحروب ،قد
المعارك ً
دفذ الشذذاعر إلذى توظي ذ هذاا الصذذوت بلذاا الكذ ّذم اللا ذذل

اميمط توطم بإشراقلا نش ته فم ظل تمك العبوديط ،كما أن

هذذاا الصذذوت لرقت ذذه فلذذو محبذذب إل ذذى ا اان ،ف ذذد أكس ذذب
ذابا ،فض ًذال عذن تعاقذذب
اعذذا ع ً
ا بيذات التذم تكذرر فيلذا إي ً
الالمات ،وما م متلا من انشراح لمن س ،قد اسدت سمسمط
احدا
تنتلم من ال يود التم يحاول الشاعر أن يكسرها و ً

تمو ا خر ،ليعمن صورة خياليط لحريته المزعومط.

االي ذاع الذداخمم لفل ذاظ والاذ ّذو الموسذي م الذاي يحد ذذه
عد من أهم المنبلات الم يرة لالن عا ت
،ي ّ
عند النطق بلا ُ
أصواته عمى ا ان أ ًار فم

أن "ال يمذ ذذط الااتيذ ذذط لم ذ ذذظ
إ ذ ذذارة ا ن عذ ذذال المناسذ ذذب ،الذ ذذك ّ
تكتسذذب أهميتلذذا م ذذن خذذالل اتسذذاقلا وتالؤمل ذذا م ذ س ذذا ر

ولمذا
نومذا تلذش لذه الذن س"(ّ )15
ا ل اظ ،فتكسب الكذالم ً
كذ ذذان ال ذ ذذاوق ال ن ذ ذذم ه ذ ذذو ضذ ذذابط الع ذ ذذرب لتواف ذ ذذق أاذ ذ ذراس

أن التنذافر والذتالؤم فذم
ا صوات فم ت لي ا ل اظ ،ناذد ّ
أن
ا تسذذاق النومذذم سذذمط مميّذ ذزة فذذم الت ذ لي ( )16فنا ذذد ّ

الشذاعر عمذذد إلذذى الت ذ لي

بذين الحذذرو

المتال مذذط ،عنذذد

فم(ح ّك ْم) و (سيوفك) ،وتعميل
خرواه من الميم إلى السين
َ
أن بذذين المخذراين قذذرب معتذذدل يسذلل فيذذه ا نت ذذال
الذك ّ

،فالميم مخراه مذن بذين الشذ تين ،وهذم مالذورة متوسذطط
بين الشدة والرخاوة ،) 17(،والحرو الش ويط للا أهميط فم
كالم العرب لخ تلا وحسن ارسذلا الصذوتم ،وهذاا الاذرس

ي ير ان عا ً مناسبًا ،والسين أسنانيط ل ويذط صذ يريط ()18
أن المذيم السذاكنط تم ذل نلايذط الم طذ المومذذق
فض ًذال عذن ّ
تيسذ ذذر حرك ذ ذذط المس ذ ذذان
(ص ح ص )،وفذ ذذم الس ذ ذذكون وق ذ ذذط ّ

لالنت ذال لمسذين ،واذرس السذكون عمذى المذيم يم ّذل التليذوء

لمتحكم بسكون وهدوء قبل ا نت ال إلى الحركط التم تم ل

االمساك ب بضط السي

،فضال عن أن
الدالط عمى التحرك والمسير والسمو() 19
ً
الصذ ذذوت الصذ ذ ذ يري الذ ذذاي يص ذ ذذدر مذ ذذن الس ذ ذذين ،يمت ذ ذذزج
بالص ير الاي ينتشر من استال ل السي

من ،مدا ،وي تم

بعذذدها اليذذاء  ،وال ذواو الحاصذذل مذذن تذذداف الل ذواء فذذم ال ذذم

فيذ ذذوحم بالبعذ ذذد إلذ ذذى ا مذ ذذام ،ليعبذ ذذر عذ ذذن امتذ ذذداد الس ذ ذذي

بإنسذذيابيط ،ليعبذذر عذذن المعنذذى بمدلولذذه وبإي اعذذه فذذم أن

واحد  .وا مر ن سه م ا صوات التم ت ل

منلذا البيذت

فم قول الشاعر (فم رقاب العال )،ف د امتازت بسالستلا

األثر الفنً لتالؤم جرس األصوات

،وا ّن لارس الم ظ ،ووق ت لي

السريعط وا نز قيط لمسي ّ ،ن هذاا الصذوت إاا وقذ فذم
أول الم ظذذط بذذد ان يش ذ كد الم ذذتكمم عمذذى صذذوته فذذم أ ن ذذاء

ستالله وارساله فم رقاب العال،
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وحسن ارسلا ،فانت ل الشاعر مذن البذاء إلذى الذالم ،فالبذاء
ش ويط ،مالورة(، )20والالم ل ويط(، ) 21مالورة ،متوسطط
أيضذا بذين المخذراين قذرب
بين الشدة والرخاوة (،)22وهنا ً
،ولمذذا كانذذت العذذرب تذذؤ ر
معتذذدل يسذذلل فيذذه ا نت ذذال ّ

ا ستحسان فم تركيب ما تباعدت مخاراه من ا صوات
،ب ذ ن ي ذذدنوا بعضذذلا إل ذذى بعذذض بالحرك ذذات الماانسذذط لل ذذا
،فاذاءت الماانسذذط بين(ب،ل)،حيذذث امعذذت كس ذرة البذذاء

أن الصوتين (ب ،ل) فم
الصوتين وأل ت بينلما(،)23كما ّ
،سْمس الوق ،وهذو
طعا و ً
احدا َس ْلل النطق َ
البيت ش ّكال م ً
م ط مومق أخ فم النطق من الم طعين.

جو األبيات الشعرية
المق اطع الصوتية وأثرىا في ّ

الم ط ذ ذ الص ذ ذذوتم ه ذ ذذو الركي ذ ذزة ا ساس ذ ذذيط لبن ذ ذذاء الوح ذ ذذدات

التركيبيط فم ا بيات الشعريط ،فال يتم ت طي ا بيات إ ّ به،
ذاء عم ذذى قواع ذذد إي اعيذ ذذط معين ذذط ،والم طذ ذ ه ذذو " الوحذ ذذدة
بن ذ ً
المتميزة الصورى التم يمكن أن تازئ سمسمط التعبير إليلا"

() 24أو" أصذ ذذور وح ذ ذذدة فذ ذذم تركي ذ ذذب الكممذ ذذط"(،)25ويرم ذ ذذز
لمم ط الصامت بالرمز (ص) ولمصا ت أو الحركط بذالرمز

(ح) وفيمذا ي ذ تم عذذرض ا شذذكال الر يسذذط لمم ذذاط العربيذذط

(:)26
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 - 1الم طذ ال صذيرالم توح (ص ح)،ويت ذ ل

مذن صذذامت

ب مكونط من ال ط م اط قصيرة
وحركط قصيرة ،فكممط َكتَ َ
:ص ح /ص ح /ص ح.

- 2الم ط الطويل الم توح (ص ح ح)،ويت ل

وحركط طويمط م ل َما .

من صامت

- 3الم طذ ذ ذ الطوي ذ ذذل الم ذ ذذل(ص ح ص) ،ويتذ ذ ذ ل

م ذ ذذن

صامت وحركط قصيرة يتموها صامت ،م ل كممط ِم ْن.

- 4الم ط المديد الم ل بصامت(ص ح ح ص)،ويت ل

من صامت م حركط طويمط ،يتموها صامت ،م ل َكان .

- 5الم ط ذ ذ المدي ذ ذذد الم ذ ذذل بص ذ ذذامتين (ص ح ص ص)
،ويت ل

ضل.
َف ْ

من صامت م حركط قصيرة يتموها صامتان ،م ل

وقذذد اس ذذتطاع الشذذاعر أن يس ذذتول التركيذذب الم طع ذذم ف ذذم
شعرا ،ليبرهن عمى متانط أسموبه فاختار الم ط المناسذب

الحذ كذرة
لمم ذام المال ذذم ،ف ذ عطى الم ط ذ الطويذذل ا نطالقذذط ُ

لمصذوت الذاي يصذدرا الشذذاعر مذن أعماقذه ليسذتحوا عمذذى
أطول مدة زمنيكط ممكنط ،فذم اسذت ارة حماسذط المخاطذب ،
عم ذذا بامتذذداد ا ص ذوات الممي ذذط
ليخذذرج م طعذذه الشذذعري م ً
بال وة والصالبط وا عتداد بالن س ،فم حذين ناذد الم ذاط
ال صذذيرة الم توحذذط تسذذاعد عم ذذى ِح ذ كدةِ التعبيذذر وتاسذذد ق ذذوة

النبر عند الشاعر ،فياعل المعنى متمكنا من ال مب ،لالك
أن الد لذذط المتولذدة مذذن خذذالل الكممذات المم مذذط لذذه
واذدنا ّ
سيو َف َك في
،مرتبطط بد ت معانيلا ،من الك َ :ح ِّـكم ُ
ِ
ِر ِ
لت بِ ِ
رح ِل
الع َّذ ِل
ـدار ُذ ٍّل فَ ا َ
َواِذا نَ َـز َ
قاب ُ
ذك  -كِ ْذم  -بِ ْذل -
فد ك
(ح ْ
صورت الم اط الطويمذط الم مذط َ
ِ
ذث
ُع ْذا َ -ز ْل ُ -ا ْل  -لذ ْذن َ -ف ْر)إص ذرار الشذذاعر عمذذى حذ ّ
المخاطب بعدم ا اعان لمظالم والااهل والابان ،فتضمنت
هاا الم اط فم سياقلا رفض الخنوع م ال هؤ ء ،وقط

بالال
الطريق و،م ه بواه الاين ي بطون الع از م ،ويرضون
ّ
ظل العبوديط ،وقد أسع الشاعر الضوط عمى م اط
فم ّ

منبذورة تتامذذى فذم الص ذوا ت الطويمذذط ،فاذاءت تنب ذ عذذن
ت وهات صادرة عن ن س مت لمط كانت مختب ط تحت اارحط
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الشاعر ،فااء ا متداد فم صوت الم اط لياسد إصذرار

الشاعر عمى تحكيم قبضته فم رقاب الال مين ،وترك دار
ذال والرحيذذل عنذذه ف ذذم ( ُيذذو  -فِ ذم  -ق ذذا  -اا  -دا
الذ ّ

)،فم حين كان دور الم اط ال صيرة  -التم ااءت ك يرة
بالم ارنط م ،يرها – هو ا سترخاء وتاديد االي اع ِب َن َس
ك ِ -ر َ -ا – ِل –َو
(س َ – َ -
شعري طويل ،والك فم ُ
ت ِ -ب – ِر َ -ح ِ -ل )،لمذ ذذا يش ذ ذذيعه الم طذ ذ ذ
– إ َ -ن َ -
او الحركط وال وران ،وقول الشاعر:
ال صيرالم توح من ّ
ٌِارهِ
نـاز لٌنَ َع لى الحِمى َود ِ
ٌـا ِ
َتقَ لقُل

َ
ٌِار
ه َّـال َر أٌـ ُتم فـً الد ِ

ف د برزت الم ذاط الم توحذط فذم هذاا البيذت ؛ نلذا أك ذر

اختيار فم عمميط
ًا
وضوحا فم السم ،مما ياعملا ا نسب
ً
ِ
النذداء ،مذذن الذذك( َيذذا َ -نذذا  -لذذم  -مذذى َ -يذذا – َ -يذذا
)،فااء الم ط الطويل الم توح (ص ح ح) لمتعبيذر الحذر
الاي يصدر مذن اعمذاق الذن س االنسذانيط  ،لمذا تمتذاز بذه

هذاا ا ص ذوات مذذن طذول المذذدة الزمنيذذط عنذد النطذذق بلذذا،

وبالك يخرج الم ط الصوتم ممي ًا بمشاعر الحب والنشوة
،إاا ما قصد الشاعر به محبوبته ،وا سذتعطا واسذتمالط
المشاعر ،إاا ما كان الم صود به قومه ،وااء هاا التعبير
امذذا
نتياذط لص ذ ط ا متذذداد بلذذاا ا ص ذوات عنذذد النطذذق .و ّ

الم ط ذ ال صذذير ف ذذد أسذذلم فذذم زي ذذادة حذذدة ا نتبذذاا وا ذذارة

ا سماع  "،بحكم وضوح الم ط ال صير وبساطط تكوينذه

فض ذ ذ ًذال ع ذ ذذن حركت ذ ذذه االي اعي ذ ذذط الب ذ ذذارزة والم يذ ذ ذرة لالنتب ذ ذذاا
ع – ِح –و ِ -د –ِر ِ -
ه – َر -
"(،)27من الك( ِز َ -ن َ -
َ
ق – ِل)،فناد الم ط ال صير الم تذوح(ص
تُ -
ِد ِ -ر – َ
ح)يتسذذم بذذال وة والحذذزم ف ذذم التعبيذذر ،وتاسذذد س ذذرعط ا داء

الصوتم عند الشاعر ،ن ال صد َب ّي ٌن فم ق اررات الشاعر،
صر قومه ببطو ته وتضحياته فم
فلو يحاول
ً
ااهدا أن ُي َب ّ
أمذذا الم ط ذ الطويذذل الم ذذل (ص ح ص)،
تمكذذم الذذديار ،و ّ
فيوظ ه الشاعر فم التعبيذر عذن أفكذارا بعذد الت مذل واتخذاا
ال ذرار والت كيذر فذم كذذل ا حتمذا ت  ،فلذو م طذ يتوسذذط
بين الشدة والميونط ،واللدوء الن سم ،كما فم ( َل ْل – َه ْل
أي – تُْم – فِ ْد – َق ْل).
– ْ
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المبحث الثانً :المستوى الداللً
الد لط مواودة فم الموات منا نش تلا ،ولكل ل ظ د لته

الموويط الم ترنط به منا وضعه ا صمم ،وقد عرفت الد لط
ب نلذذا " ُمحصذذل مام ذذوع المعذذانم المووي ذذط التذذم يتض ذذمنلا

يومذ إلذذى
الم ذظ ،وهذم وسذذيمط الوصذول إلذى المعنذذى ،فبلذا َ
م لذذوم الم ذذظ "(،)28وقذذد اش ذذتممت ال صذذيدة عمذذى ظذ ذواهر
د ليذذط متنوعذذط ،مذذن الذذك الت ابذذل الذذد لم ومعنذذاا" :واذذود

ذل منلمذ ذذا عك ذذس المعن ذذى ال ذذاي تحممذ ذذه
ل ظت ذذين تحم ذذل ك ذ ّ
ا خذذرى" ( ) 29ومذذن أنواعذذه الت ابذذل الم ظذذم الذذاي يعن ذذم

"م ابمط الشمء بضدا من الط ل ظه ومعناا "(،)30وم ال
الك م ابمط الشاعر بين المتضادين ،مذن الذك (:تَذذس ِنم

الشاعر(بذل َفِاس ِنم ِب ِ
العز َك َس
ذحياةِ بِ ِالك ٍط) ف د قابمه
َ
ذاء ال َ
م َ
الحنظَ ِل)،ف د قابل بين ل ظط ( تس نم)و(فاس نم) وبذين
َ
و(العز)وهناك
(الال )
(ماء الحياة )و(ك س الحنظل) وبين
ّ
ّ
ت ابذل معنذذوي ،أي" م ابمذط الشذذمء بض ّذدا مذذن الذط معنذذاا

دون ل ظه " () 31وهاا يعد من التوس فم استعمال الد لط
،المكانيط خمق تركيب اديد من الك قول الشاعر:
( َم ُ
ٌر لَ ُه ) إذ قابل بٌنه وبٌن قوله
ـوت الـفَتى فـً ع َِّزةٍ َخ ٌ
َ
َ
َ
(مِـن أن ٌَ َ
كح ِل)
سٌر َطر ٍ
فأ َ
بٌت أ َ
فم هاا البيت  ،ناد الت ابل المعنوي يحتاج إلى إعمال

يبذذا  ،ود لتذذه ،يذذر واضذذحط  ،ف ي ذذه
ال ك ذر  ،نذذه لذذيس قر ً
 ،از ةر فم الد لط عمى المعنذى ،أك ذر ممذا هذم فذم الت ابذل
الم ظذم ّ ،ن وظي تذذه فنيذط واوهريذذط تعمذل عمذذى تعميذذق
المعنذى داخذل العمذذل ا دبذم ( )32ف ذد قابذذل بذين المذذوت
ذال
ذز ،وبذين المبيذت أس ًا
ِبع ٍّة
ذير ،والمذ لو ان ي ابذل العذز بال ّ
،وقذد دعذذت ضذذرورة الذذوزن وال افيذذط الشذذاعر إلذذى اسذذتعمال

الم ردات البديمط ،،ير مبتعد عن الد لط التم يريد الخروج
عبذر عذن الشذااعط باالقذدام عمذى المذوت ،ف يذه
بلا ،وانما ّ
م ذذن الحرك ذذط م ذذا ي ذذوي العزيم ذذط واللم ذذط ،بخ ذذال اللزيم ذذط
المعنويط التم يشعر بلذا المتخذاال والمت ذاعس عذن ال تذال

ال ا سر واللوان ،وفذم ال صذيدة ت ابذل بذين
،فيبيت فم ّ
الص ذذور  ،ف ذ ذذد قابذ ذذل الشذ ذذاعر بذ ذذين صذ ذذورتين متضذ ذذادتين
تشكالن موق ًا معينًا ،وللاا ا سموب أ ر بالغ فذم شذعور
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المتم ذم  ،فلذذو يصذور الح ذذا ق ويبذين مظذذاهر الحيذاة فذذم

صور ت وم عمى الموازنط ،من الك قول الشاعر:
َ
َ
الـوقٌ َعة عا َد
ج ُم َح َّجالً َح ّتى إِذا
ـه َد َ
خـاض ال َعجا َ
َ
ش ِ
ٌر ُم َح َّجل
َغ َ
فيصور الشاعر ملرا كيذ

خذاض ،مذار المعركذط ب وا مذه

المحامط ،وبعد انتلاء المعركط عذاد ب ذوا م مخضذبط بوبذار

المعركط الاي محى آ ار الحال.
الداللة الهامشٌة والمركزٌة فً قول الشاعر:
ح ِمن
قد ُ
الـنار تَ َ
َو ُ

خاض ُو
العجا ِ
ج فَ َ
َوَرَم ُ
يت ُميري في َ
ِش ِ
َنص ِل
فار األ ُ
عاد
جاج ُم َح َّجالً َحتّى ِإذا
َ
قيعةَ َ
الع َ
َ
الـو َ
شـ ِي َد َ
خـاض َ
َغير م َحج ِ
َّل
َ ُ

فم البيت أشار الشاعر إلى د لط مركزيط وهم د لط
ل ظط(الملر) فالشاعر عندما اطمق الم ظط  ،تبادر إلى

أاهاننا الك ال رس الاي يمطتيه ال ارس فم ،اراته عمى

ت هامشيط ك ي ةر

نستدل عمى د
أعدا ه ،ولكن يمكننا أن
ّ
من عمق د لط الم ظط ،وهاا الد لط تتنوع وتختم

من

تبعا لموره ال افم ومصادر معرفته ،فلم
شخص خر ً
مس لط فرديط ،تكاد تعرض للا المعامات( )33فيمكننا
الشاعر فرسه

أن نستوحم الد لط اللامشيط من وص

بالملر والملر لمعربم كالط ل لإلنسان  ،ومن حبه له

واعت اززا به أضافه لن سه بمورفيم التكمم (الياء)  ،م وص ه

صور
أنه خاض العااج وبين م درته ال اة فم الك عندما ّ
قدم
الك المشلد ،وقد كرر ال عل خاض مرتين ،فحين ّ
الوبار بعنايط

(العااج) عم ى ال عل (خاض)أراد وص

،أي من شدته يكاد يبصر شي ًا ،ير ش اررة النار وهم
لاو المعركط
تخرج من حر ا نصل ،وهم صورة تخيميط ّ

واحتداملا ،ومن كمال عنايته بوص

العااج ف د اعاد

كيدا له ،وفم البيت ال انم
الضمير عميه فم (فخاضه)ت ً
قدم ال عل (خاض) عمى (العااج ) الك ّأنه أراد هنا
ّ

وص

ال عل وكي يط خوض الملر ،وبيان حاله ،فلو

يصور قوا مه المحامط ،ولكنه بعد انتلاء المعركط خرج

وعاد ب وا م موبرة

يرى عميلا آ ار الحال ،فلاا المشلد

يعد من أروع الصور التم يميط فم الوص
ّ

(، )34كما
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،مب التنوع فم الح ول الد ليط عمى ال صيدة ،من الك

ح ل المكان فم ا ل اظ(،دار ،منزل ،حصن ،الديار

ال ريا ،رسوم ،حمى ،النم)،وهاا راا إلى الحالط الشعوريط

الحزينط والك يبط ،واحساس الشاعر بوربته ،وف دانه للويته،

وهو بين قومه وأهمه  ،وعدم است ناسه بينلم ،فحاول أن
يممم الك الن ص الاي عاشه فم الال وا حت ار بعبارات
تبعث عمى ا ست رار والد ء الاي يستشعرا االنسان فم

انتما ه لتمك الرموز المكانيط .وفم ح ل السالح :استعمل

الشاعر (السي  ،والرم

،والحسام ،والاابل ،والملند،

وا نصل )،واستعمل ا ل اظ المرادفط لمسي

،مراعاة

لموسي ى شعرا ونظام قوافيه الاي ألزمه أن يستعمل السي

المر فم كونلا أمط .وفم ح ل
فم التراب لتدفن ح ي تلا ّة
ا لوان ،ف د عبر الشاعر عن الع دة بالمون المضاد (البرق

المتف )فم (ك نّه برق تف فم الظالم المسدل)فمون
البرق عندما يش وسط سواد الويمط الداكنط ،يحيل الك
السواد إلى لوحط فنيط ار عط ،تبعث الراحط الن سيط لمشاعر،
عند رؤيته لكل الك الظالم المسدل عمى حياة أمه ،

فالمون ا بيض هو المون المواير لمون ا سود الاي عبر
به الشاعر عن ع دته ا ساسيط ،وللاا ا مر أسبابه ،اا

إن السبب الر يس الاي اعل الشاعر يعبر به هو ّأنه أراد
ّ
امل صورة أمه السوداء لالختباء خم تمك الصورة،
أن ُي ّ

من أال التوطيط عمى لونلا ا سود ،او إللاء ن سه قميالً

فم موض  ،والملند فم موض آخر والحسام فم موض

عن ع دته .وظاهرة د ليط أخرى تستوق نا فم شعر عنترة،

الثّ ،ن السالح ُع ّدة ال ارس فم معركته واعت اززا به
ازء من اعت اززا ب روسيته ،وأنه ينال العال إ ّ به .وفم

اضحا يكاد
فمن ي رأا يادا قد انماز بذبروز الذ(أنا) ًا
بروز و ً
اميعا ،ولكنه برز مرة واحدة فم هاا
يليمن عمى شعرا
ً

(الملر ،والضب  ،والنعام)،وكل نوع يشير إلى حالط
ُ :
الملر من واق
خاصط تختم عن ا خرى ،فاستعمل ُ

بيت)،قد أل ى بظالله عمى ال (أنا) ،ولعل
،موت ال تىَ ،ي َ
الك مت ت من شعور عنترة بالموعط والحزن فم اسناد أمه

معتنيا بت اصيمه
ح ل الحيوان ناد الشاعر يشير إليه
ً
الدقي ط عنايط خاصط ،واص ًا قوته وص اته ،وحركاته()35
وقد وظّ الشاعر فم ال صيدة ال ط أنواع من الحيوانات

ا عتزاز بالشمء ال مين الاي يممكه ،والخيل زينط ال ارس

الكر،فلو يص
،وتكون حصنه عند الوارة وسالحه فم ّ
ُملرا وكي خاض به الحروب  ،ويص ه با صيل
والصبور والاريء()36وأما وص ُ ِ
أمه بالضب الاي
ّ َ
ِ
ص هاا
ترعرع فم رسوم المنزل ،وعمى الر،م من َو ْ
الت اخر ب نه من الت اخر الوريب .فالاي يووص فم عمق

كل البعد عن الت اخر ب ي شكل من
بعيدا ّ
البيت ،يادا ً
أشكاله الك أنّه يص لا بسوداء الابين ،والورة والابين
ال وملانط فلو
أشر مكان فم الواه ،ونعته بالسواد دليل ّ
الم ّل َمش الاي يخ م
،فم مُلا َم َل ا نسان ُ
ي س لحاللا َ
رأسه من ال عار العبوديط ،والخو من الواق الاي
بالدناءة،

،البا ما يوص
يعيشه ،وبتوظي ه لمضب الاي ً
اسد النظ ةر الدني ط لماتمعه لتمك المرأة ،م توظي
قد ّ

ساق النعامط د لط عمى ضع لا وركضلا الدا م لم يام
بخدمط اسيادها دون استياء وكمل  ،وهم قد تخ م رأسلا
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بروز خافتًا ،الك ّن صدى الخطاب المواه
ًا
ال صيدة
شديدا،
يت )..كان
ً
ميت َ ،ل َ
لت ُب َ
(ح ّك ْم ،نز َ
لمم َخاطَب فم َ
ُ
فضال عن حضور الوا ب فم اهنه فم (فالموت ينايك
ً

الال والملانط عميه ،وهاا
وهم ا َمط السوداء إليه ،وبسطوة ّ
اعل صدى ال (أنا) يخ ت فيه ويضع ،كما وظ
الشاعر التشبيه فم ال صيدة والورض منه،هو ت رير حاله

فم ن س السام (،)37كما فم قوله:
ِ
بـن س ِ
الج ِ
ع في
بين َك أَنَّيا
عر َ
َ
وداء َ
َوأَنـا ا ُ َ
ض ُـب ٌع تَ َـر َ
ِ
الم ِ
نزل
ُرسوم َ
ثل سا ِ
ثل
عام ٍة
عر ِمنيا ِم ُ
َو َ
الـساق ِمـنيا ِم ُ
ُ
الـش ُ
ق نَ َ
ب الفُ مفُلِ
َح ِّ
ـرق تَ َـَلَألَ في الظَ ِ
حت المِ ِ
والـثَغر ِمـن تَ ِ
الم
ثام َك أَنَّ ُو
َب ٌ
َ ُ
سد ِل
الم َ
ُ

أن الشاعر بعدما استلل قصيدته بالحكمط وال خر
فنرى ّ
ير  ،اكر بطو ته وخوضه المعارك
،واستطر فيلما ك ًا

وقتمه أعداءا  ،م انت ل إلى ت رير حاله عند السام ،وك ّن
لسان حاله ي ول ، :صاحب تمك الصو ت والاو ت هو
ابن تمك ا مط التم تشبه الضب فم ص اتلا ،فكان هاا
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(الكذا ) وهذو مذن المواحذق التذم لح ذت ا سذماء ،كمذا فذذم

تشبيه م رد بمركب  ،م ااء بتشبيه م رد (ساقلا) بم رد

فضال عن
(ساق النعامط) ،وكالك (شعرها بحب ال م ل )،
ً

(سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيوفك ،لن س ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذك) وا فع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذال كم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا فم(نل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاك،

الظالم)،وهو الاي طرفاا ك رتان ماتمعتان ،فالشاعر

خاص ي يد به زيادة بيان الخطاب،
المورفيم لورض د لم
ّ
أو تنبيه المخاطب)43(.

ينايك)والحرو

تشبيه مركب (ال ور تحت الم ام) بمركب (برق تف فم

يريد تشبيه بياض ال ور عمى ا ن راد بالبرق،بل م صودا

اللي ط الخاصط الحاصمط من مخالطط أحد المونين

كما فم(عميك) ،وقد ااء الشاعر بلذاا

داللة معانً الكالم فً القصٌدة
إما خبر أو إنشاء ،ولكل قسم د لته الخاصذط التذم
الكالم ّ

با خر، )38(.لالك سعى الشاعر بمزاه بين ال ور

ا بيض الاي يشبه البرق المتفل والظالم المسدل ،إلى

يمت ذذاز بلذ ذذا ع ذذن ا خذ ذذر ،فذ ذذالخبر" ك ذذالم يحتمذ ذذل الصذ ذذدق

بيان ،كي أنه يتوق لمتحرر من الظمم الاي خيم عمى

والكاب" (،) 44وقد يخرج الخبذر عذن د لتذه ا صذميط إلذى

حياته وح ياة امه  ،ببروز الك الخيط الرفي من البرق ،

د ل ذذط ي رضذ ذذلا السذ ذذياق  ،والموق ذ ذ

الاي يوقد ا مل فيلما .

ا اتمذ ذذاعم المحذ ذذيط

بالمتكمم والمخاطب ،من الك د لط الخبرعمى ا مر فم :

المستوى الصرفي والنحوي
مبني ذذط ف ذذم أساسذذلا عم ذذى م ذذا ت ذذررا

إن مباحذذث الص ذذر
ّ
ا صوات من ح ا ق وما ترسمه من حدود ،إا واود لعمم

َم ُ
ٌر لَ ُه
ـوت الـفَتى فـً ع َِّزةٍ َخ ٌ
َ
كح ِل
َطر ٍ
فأ َ

مِـن أَن ٌَ َ
سٌر
بٌت َأ َ

فظذذاهر كذذالم الشذذاعر اذذاء بم ذذظ الخبذذر ،لكذذن خذذرج إلذذى

الصر من دون عمم ا صوات ،والصوت بوص ه أصور
،

ا مذر ،وخذروج الخبذر إلذ ى ا مذر مذن ا سذاليب التعبيريذذط،

وهما ماتمعان يسلمان فم تركيب الد لط وتحديدها ،فنرى

أن عم ذذى
ويذ ّ
أي ّ
ذدل معنذذاا عمذذى واذذوب ا عت ذزاز بذذالن سّ ،
ذال
المذرء أن يطمذذب المذذوت بع ذزة ،وأن يرضذذى بميتذذط الذ ّ

مذذدة النطذذق بلذذا مذذن مخرال ذذا ،وك نلذذا تنطذذق م ذرتين م ذذن

واسذذت لام ،ودع ذذاء ،وع ذذرض ،وتحضذذيض ،ون ذذداء ،وتم ذ ّذن،

ذدل عمذى التك يذر ،ماذمء هذاا الصذيوط فذم سذياق امذوع
ي ّ
تدل عمى الك رة فم ل ظط (سيو ) و(رقاب)
التكسير التم ّ

والذام ،وال سذذم ،وكذذم الخبريذذط ،وفيمذذا ي ذ تم عذذرض لإلنشذذاء

وحدة كالميط بص اته ومخاراه يشارك فم بناء الصر

(حك ْم) لزيادة فم صيوتلا ،وهم
أن الشاعر قد اختار ل ظط َ
ّ
تضعي عين ال عل ،ومعناا فم التحميل الصوتم تطويل

أم ذذا االنش ذذاء فنوع ذذان ،فذذالطمبم :ه ذذو م ذذا يس ذذتمزم
وال لذذر .و ّ
حاصال وقت الطمب ،وأقسامه :أمذر ،ونلذم،
مطموبا ليس
ً
ً

دل عم ذذى التك ي ذذر ،وهذ ذذو
موض ذذعلا( )39والتض ذذعي هن ذذا ّ
(فعل) بال خال ( )40ومما
الد لط المستوحاة من صيوط ّ

مطموبذذا لذيس حاصذ ًذال
وتذرّج .و،يذذر الطمبذم :مذذا يسذتمزم
ً
وقذذت الطمذذب ،ك فعذذال الم اربذذط ،وأفعذذال التعاذذب ،والمذذدح

و(الع ذ ّال) .واش ذذتممت ال ص ذذيدة عمذذى م ذذورفيم ت ذذاء الت ني ذذث

تدل
فم(الالالط) ،وهم من المواحق الملمط فم العربيط ،وقد ّ
عمذى المبالوذط  ،وا نت ذال مذن الوصذ يط إلذى ا سذميط بعذذد
تح ق وقوع ال عل () 41كما فذم(وااا ل يذت اوي الالالذط)،

فالشذ ذذاعر ع ذ ذذدل ع ذ ذذن المص ذ ذذدر الوصذ ذ ذ

(الال ذ ذذل) إل ذ ذذى
بما هم فيه قد

أن هاا الموصو
(الالالط)العالم السام ّ
أكد الك بإضافته لذ (اوي )التم
بمغ الوايط والمبالوط(، )42و ّ

تعد من ا سماء دا مط االضافط فم الاممط العربيط .وك ّن
الص ط قد لبستلم وأصبحت سمط للم .وكالك د لط مورفيم
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الطمبم عمى وفق ورودها فم ال صيدة ،ونبدأها بذ :

 - 1ا م ذ ذذر :وهذ ذ ذذو طمذ ذ ذذب حص ذ ذذول ال عذ ذ ذذل عمذ ذ ذذى الذ ذ ذذط

ام ذذا م ذذن الم ذ ذ مور
ا س ذذتعالء ،بمعن ذذى ّ
أن ا م ذذر أعمذ ذذى م ً
،ويذ تم بد لتذذه الح ي ذذط كصذذيوط فعذذل ا مذذر( ، )45كمذذا
ِ
ذاعص ،اق ذذدم ،اخت ذذر،
ف ذذم(ح ّك ْم ،فارح ذ ِذل ،ك ذ ْذن ،فاال ذ ِذل ،ف ذ
ت)،وقذد يخذذرج عذذن أصذذمه كمذذا فذذم ا بيذذات ا تيذذط إلذذى
ُم ْ

التحذدي والتعايذز ":وهذو مطالبذذط المخاطذب بعمذل ي ذذوى

،إظلار لعازا وضع ه وعدم قدرته "(،)46عمى أداء
ًا
عميه
ال عل المطموب منه وربما نما إلى إيااد نوع من التوافذق
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مر اكرا وبين ا بيات الذواردة فذم
بين تعري ا مر الاي ّ
احد
أن المتكمم والمخاطب فم تمك ا بيات و ٌ
ال صيدة ؛الك ّ
وهو الشاعرن سه ،والتعري ي تضم ا مر والم مور ،ولكن

كأس الحنظل.

وفذذم البيذذت ال ذذانم ناذذد د لتذذه الحرفيذذط تم مذذت فذذم نل ذذم

لورض بال،م اقتضاا سياق ا بيات ،ف د انسمخ الشاعرعن

بالعز ،وقد خرج النلم
الشاعر عن العيش بالط ،والتمسك ّ

ااتذذه  ،متاذذرًدا عذذن كيانذذه ،مستحضذ ًاذر العناصذذر المكونذذط
لمد لذذط الح ي ي ذذط لص ذذيوط ا مذذر(،)47م ذذن ال ذذك :عنص ذذر
العمو :والم صود به أن تكون مكانط ا مر أعمى من مكانط

الم مور ،وقد تاسد هاا العنصر فم الشخصذيط المزدواذط

ال تسقني ماء الحياة بذلة

بل فاسـقني بـالعز

هنذا لمنص ذ واالرشذذاد ،فلذو ي ذرفض االا ل وبشذذدة  ،ومذذن

اعت اززا بن سه يرفض شرب ماء الحياة بالط وانكسار ،ويؤ ر
عز.
شرب كاس الحنظل مادام فم ّ
 - 3النداء :هو" المطموب إقباله بحر نا ب منذاب ادعذو

مور فذم الوقذت ن سذه ،ولكذن مذذن
لمشذاعر ف صذب آم ًاذر ومذ ًا
ا م ذ ذذراومن الم ذ ذ ذ مورا ،ف ذ ذذا مر تمذ ذ ذذك الشخص ذ ذذيط ال ويذ ذ ذذط

بمد الصوت عمى
ديرا"(،)50و" النداء هو الدعاء ّ
ل ظًا أو ت ً

أداء
المستعميط ،وفم كالمه نوع من الومظط وال وة ،فينتخب ً
صوتيا فيه من الحث وا مر ،ليعبرعن رفضه لواق يميق
ً

الشاعر:

به أوً ،و ليشحا همط الم مور وهم الشخصيط الضعي ط فيه

انيا ،ولنت مل قوة العبارات التم م مذت مااكرنذاا ،مذن الذك
ً
(ح ّكذذم س ذذيوفك ف ذذم رقذذاب العذ ذ ّال) و( وااا نزل ذذت ب ذذدار ال

ذت َاوي
ذا)و(واِاا َل يذ ذ َ
ظالم ذ َ
فارح ذذل)(وااا بميذ ذذت بظ ذذالم كذ ذذن ً
ِ ِ
الل)..الخ
َ
الالالَط َفا َ

 - 2النل ذذم  :ويع ذذر ب ن ذذه " أسذ ذذموب إنش ذذا م يطم ذذب بذ ذذه

الم ذذتكمم م ذذن المخاط ذذب الك ذ ذ

ع ذذن فع ذذل الش ذذمء واتيانذ ذذه

طري ط يا فالن ،وأصمه ندى الصوت "()51ومن الك قول
ىَ ّـال أرَيـتُم فـي ِ
الد ِ
يار
َ

لين َع مى ِ
يارهِ
الحمى َوِد ِ
يـا ِ
نـاز َ
تَ َق م ُق مي.
ذل س ذؤا ً يُطذذرح هنذذا ،وهذذو لمذذااا اسذذتعمل الشذذاعر أداة
ولعذ ّ
النداء لمبعيد ا ،ف راءة مت نيط بيات ال صيدة تدلل بوضوح

سبب هاا ا ختيار ،فلو يعود إلى مس لتين :ا ولىّ :أنذك
دت أن تم ذ ذ ّذد صذ ذ ذذوتك لمشذ ذ ذذمء
تس ذ ذذتعمل هذ ذ ذذاا ا داة إاا أر َ
المتراخم عنك ،أو لإلنسان المعرض عنك ،الاي ترى ّأنه

،وا صل فيه أن يصدر ممن هو أعمى" ( )48وله صيوط

ي ب ذذل عمي ذذك إ ّ بااتلذ ذذاد (،)52فالش ذذاعر ي ذذدرك البذ ذذون
الواس الاي بينه وبين محبوبته ،وكذالك بينذه وبذين قومذه

الك فم قول الشاعر:
فَـاِ ِ
عص َمـقا َلتَ ُو َوال تَحفِل بِيا
في األ ََّو ِل

افعذا صذذوته بلذا ؛لكذذم يمت تذوا إليذذه،
باذرس (يذاء النذذداء) ،ر ً
أن هذاا ا داة مذن أدوات النذداء التذذم
وينتبلذوا لحالذه ،كمذا ّ

واحدة وهم المضارع الم رون بال الناهيط ( ، )49وقد ورد
واِ ِ
ـق المِقا
قـدم إِذا َح َّ
َ

إا ااء الشاعر بال عل (و تح ل)،والد لط الحرفيط لمنلم

أن الشاعر ينلم عن االصواء ل ول الابان ،إاا
تتم ل فم ّ

أراد ان ُي بط من همته ،وأما الد لط المستمزمط فلم متم مط

الاين

يكتر ون له ،وهم معرضون عنه ،وك نه يستعط لم

لممد فاستعممه الشاعر فم
أواخرهن أل ات ،وا ل مالزمط ّ
ندا ذ ذذه المك ذ ذذان امتذ ذذداد الص ذ ذذوت ورفعذ ذذه،)53( .والمسذ ذ ذ لط
أن الشاعر بعد أن عرض
ال انيط :فم ا بات حر النداءّ ،
ف ذذم ا بي ذذات الت ذذم س ذذب ت ه ذذاا البي ذذت بطو ت ذذه واناا ازتذ ذذه

فم نص الشاعر لممخاطب  ،ب ّن االنسان إاا أقذدم عمذى
ا مور العظام عميه أ ّ يمت ت لمم بطين ،وهنا ولممرة ال انيط

،وكالك كي

طالبذا مذن المخاطذب الذاي ،ذامرا
بالت كيد ممن هو أعمىً ،
هااس الضذع والذوهن ،أن يكذ ّ عذن مخاوفذه و يح ذل

فذذم الك ذذالم ،وايضذذاح وتبي ذذين ،ك ذذان ا بذذات (ي ذذاء الن ذذداء )

تتاسد نا يط الشخصيط فم المتكمم الناهم ،والنلم يصدر

بكالم الابان وقول الشاعر:
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العظيم ذذط التذ ذذم تم م ذذت فذ ذذم( ملذ ذرا الذ ذذاي خ ذذاض العا ذ ذاج
نكذب بنذم حري ذط ب ارسذلم،).أخا يتذدرج فذم

ولمذا كذذان
ا ،ذراض الشذعريط بذين حكمذذط وفخذر وفروسذيطّ ،
ٍ
صيل وتاكير ،والسياق سياق إطالط ،وتبسط
الم ُام م َام ت
وتمشيا م تمك االطالط)54(.
مناسبا لالك الموق ،
ً
ً
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التحضٌض

ال ط أحر فذم أبيذات ال صذيدة  ،وقذد يكذون هذاا التكذرار

الحض " وهو الطمب فم ٍّ
:هال ،وأ ّ ،
حث وازعاج ،وأدواته ّ

ولوم ذذا  ،ولذ ذذو " ( ، ) 55ومذ ذذن مع ذذانم التحضذ ذذيض المذ ذذوم
المرّ،ب فم فعمه
والتوبيخ عمى ترك الشمء المحض عميه َ
،و،البًذذا يذ ذ تم ال ع ذذل مع ذذه ماض ذ ًذيا ()56وم ذذن ال ذذك ق ذذول
الشاعر:
َ
ه َّـال َر أٌـ ُتم
ٌا نازلٌن على الحمى ودٌاره
ٌِار َتقَ لقُ لً
فـً الد ِ

اعا ،أو لشد ا نتباا لكممط
دخال تنوع صوتم ،ليحدث إي ً
بعينلذا ،لتذذآل ا ص ذوات فيمذذا بينلذذا ،و ص ذوات الحذذرو

المكررة ماريان ينب أحدهما من روي ال افيط ويصب فيه،

إا ي ذرض هذذاا الحذذر هيمنتذذه عمذى سذذا ر تشذذكيل البيذذت
،وأما المارى ا خر فينب من قاع البيت ،و يشكل حر

الروي( ) 59فمن النمط ا ول قول عنترة:
في رقاب العذل

حكم سيوفك

واذا نزلت بدار ذل فارحل

(هال وال عل الماضم) لكم يم ذم بذالموم
فالشاعر ااء بذ ّ
والتذوبيخ عمذذى مذن نزل ذوا الحمذى ،ولذذم ينتبلذوا إلذذى حركاتذذه
المضطربط فم تمك الديار ،فلو يمذوم قومذه ِلتو ِ
ذافملم عنذه،

منساما ،فااء
يعا اي اعيا
،الاي وزع عمى أازاء البيت توز ً
ً
سمط لمموسي ى الداخميط بتك اررا داخل البيت ،وبوص ه رويًا

قوتلم .

بري ذذه ف ذذم أبيذذات ال ص ذذيدة حت ذذى النلايذذط  .وم ذذال ال ذذنمط

وع ذذدم ا كتذ ذراث نا ذذازا ،وه ذذو الح ذذامم ع ارض ذذلم ورم ذذز
المبحث الثالث  :الظواىر االسموبية

تكرر فم ا بيات اميعلا حتى نلايط ال صيدة ،وقد سط

ال انم ،فيمكننا أن نمحظ صوت النون المرقق الاي يتوسط
بين الشدة والرخاوة ،وقد تميز ب وته السماعيط العاليط()60

التكرار:

التكرار :عنصر ملم من عناصر تكوين االي اع الخارام

" له د

فالبيت مبنم عمى تكرار حر الروي(الالم) وماراا الكسرة

ت معنويط مضذافط عمذى د

تذه االي اعيذط التذم

فم قول الشاعر:

فــالموت ال ينجيــك مــن هفاتــو

بالجندل .

حصــن ولــو شــيدتو

ونومذا يذؤدي إلذى ت ويذط المعنذى
تض م عمى النص ً
ارسذا ً
وايضذ ذذاحه" (،)57وقذ ذذد ظلذ ذذر التك ذ ذرار فذ ذذم هذ ذذاا ال صذ ذذيدة

ف د ،مب هاا الحر عمى البيت الاي يشم بشااعط عنترة

اضحا ،وشكل إي اعات موسذي يط متنوعذط ،اعمذت ال ذارئ
و ً
يعيش الحدث الشعري المكرر ،فكان الشاعر يض م عمى

 - 2تكرار الكممة

بعذض هذاا التكذ اررات مشذذاعرا الخاصذط ،كوسذيمط لمتخ ي ذ

مذذن حذذدة الص ذراع الذذاي كذذان يعيشذذه ،مذذن ،ربذذط روحي ذذط،

وحكمته ،وبث الحماسط فم ،يرا.

ِ
يولد د
نوما موسي ًياّ ،
قد يمن تكرُار الم ظط ال صيدةَ ً
مختم ذط فذم الذنص ،ك ذ " د لذط الم ذظ عمذى المعنذى مذذرّد ًدا،
ت

فحذذاول الذذتخمص منل ذذا بالذذدعوة ال ذذى الحماسذذط وال خ ذذر ...

إن المعنذذى م ذذردد،
ك ولذذك لم ذذن تسذذتدعيه :أس ذذرع اسذذرع ،فذ ذ ّ
والم ذ ذذظ واحذ ذ ذذد" (،) 61ويعذ ذ ذذد التكذ ذ ذرار الم يذ ذ ذذد اذ ذ ذذزًءا مذ ذ ذذن

نوما موسي ًيا تطرب له
بالحر والكممط وبالعبارة ،فيحدث ً
ا اان ،فذذا ان تنا ذذاب إل ذذى التكذ ذ اررات الص ذذوتيط قب ذذل ان

أو الم ذذدح أو ال ذذام او التلوي ذذل أو

الوعيد" (،) 62أو الظلار العنايط بالشمء وتوايذه ا نظذار

فواذذد فذذم التك ذرار ،ايتذذه ،فل ذذو عنذذدما يكذذرر فإنذذه يعك ذذس

أهميط ما يكررا مذ ا هتمذام بمذا بعذدا ،وقذد يكذون التكذرار

االطن ذذاب ،وتحص ذذل ال ا ذذدة ح ذذين "يك ذذرر الم ذذتكمم الم ظذ ذذط
الواحذذدة لت كي ذذد الوصذ ذ

يتدبر أمر معانيلا ،فيااب ا نتباا إلى المدلول عن طريق
ا ي ذاع ن سذذه ) 58(.وقذد اشذذتممت ال صذيدة عمذذى التك ذرار

إليه ،من الك تكرار ل ظط (إاا)التم أفاد ت الاذزم بذالوقوع،

ب نواعه ،ومن الك:

ولذذالك ،مذذب معل ذذا ل ذذظ الماضذذم ،وال ذذك فذذم قول ذذه( :وااا

- 1تكرار الحر

ال ،وااا بميت بظالم ،وااا ل يت اوي الالالط،
نزلت بدار ّ
وااا الابان نلاك) ناد ه يؤكد بشدة عمى استنلاض اللمم

إن تكرار الحر له أ ر واض عمى المتم م  ،لما يحد ه
ّ

من ارس موسي م ،ف د يتكرر حر بعينه ،أو حرفان ،أو
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ويواه ا نظار إلى الترف عن ا مور التم ت بطلا .
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( )64وقد يشار إلى الوا ب بضمير الوا ب  ،نذه سذبق

 - 3تكرار العبارات
تكرار العبارة لون من ألوان التكرار البيانم  ،وتم ل بتكرار
ص ذذدر البيذ ذذت أو عا ذ ذزا ،وهذ ذذو يلي ذ ذ لبذ ذذدء معنذ ذذى اديذ ذذد
،ويحتاج الشاعر فيه إلى وعم كبير  ،نه يرف من قيمذط

النص من خالل إدخال تويير ط ي

عمى الم ط المكرر

لت كيذذد ا ذذر الن سذذم ال ذذاي ي ذذدف الشذذاعر س ذذتخدام ه ذذاا

ا سموب  ،وقد تكررت بعض العبارات فم ال صيدة لمتعبير

عن حام ا ن عال ،وعمق التذ ير فذم ن ذس الشذاعر ،مذن

الك(

تس نم ماء الحياة بالط )وكررها (ماء الحيذاة بالذط

كالذنم) لمد لذذط عمذذى أن تذذه واعتذدادا بن سذذه وعذذدم ال بذذول
بالمالط ،وان كان فم المشروب حياته وخمودا.

التعرٌف والتنكٌر

دل عميذه بوضذوح ،فكذان بمنزلذط
لذه اكذر صذري ،والسذياق ّ
المشاهد المواود في ص عود الضمير عميذه) 65(.وم ذال
الذك (اللذاء) المتصذذل بحذر الار(بلا)الذذاي أ،نذى عذذن

اكذر (الم الذط).وفيما ي ذ تم نمذااج اسذذتبدلت فيلذا الضذذما ر

بالكممات الظاهرة:
ك َم ِ
(اللاء) فم (به)
نزً تَعمو بِ ِه
َواِخذتَر لِ َذن ِس َ
قد أ،نى عن ل ظط( المنزل).
ذنايك ِمذذن ِ
(اللذاء) فذذم
آفات ِذه
وت
ُيذ َ
ذالم ُ
َفذ َ
(آفاته) قد أ،نى عن ل ظط (الموت) .
وأَنذ ذذا اِبذ ذذن سذ ذ ِ
الاب ذ ِ
(الل ذذاء) فذ ذذم
ذين َكَنكلذ ذذا
ذوداء َ
ُ َ
َ
(ك نلا) قد أ،نى عن ل ظط (سوداء الابين).
ا نت ال بين الضما ر( ا لت ات)

اشذ ذذتممت ال ص ذ ذ يدة عمذ ذذى ظ ذ ذواهر أسذ ذذموبيط ممي ذ ذزة ،منلذ ذذا

ا لت ات من البدي ،ف د قال عنه ابن الزممكانم (651هذ):

المخاطبين ،وي صدها المتكمم اليصال معنى يريذدا ،ومذن

الويبط أو من الويبط إلى التكمم  ..وهو من أساليب ا فتنان

التعري

والتنكير ،وهما من ا ساليب التم ت تضيلا أحوال

أساليب التعري

 - 1التعري

:

فذم الكذالم ،و نذذه إاا ن ذل الكذالم مذذن أسذموب إلذى أسذذموب

ب(أل)

كذذان ااك أنش ذذط لإلص ذذواء وأي ذذظ لمسذذام مم ذذا ل ذذو أا ذذرى

والمعرف ذذط" م ذذا دلّذ ذذت عم ذذى شذ ذذمء بعين ذذه "( )63والمعذ ذذار

مختم ط من حيث خصوصيط كل واحد فم ا س تعمال ،من
الك التعري

ب ل ،وقد ت تم لتعري

"وهو أن تعدل من الويبط إلى الخطاب أو من الخطاب إلى

الانس ،وقد اشتممت

ال صيدة عمى أم مط ك يرة نكت م بنمااج منلا وهم( الع ّال

والاب ذ ذذان والمذ ذ ذذوت وال تذ ذ ذذى والاح ذ ذذل وال سذ ذ ذذطل وا خيذ ذ ذذل

وا ازل)  ،وقد افادت معنى ا ستوراق والعموم ،أي امي
ُّ
ُّ
،وكل فتى .
،وكل ابان
الع ّال
ُ
- 2التعري باالضمار

من فوا د االضمار ا ختصار ،وعدم الحااط إلى التكرار،
حيث تستبدل الضما ر بالكممات الظاهرة ،وأم مط الك فم

ال صيدة ك يرة نكت م بنمااج منلا ،ومن الك قول الشاعر:
(فَ ذِذا ِ
عص َمذ ذ الَتَهُ َو تَح ِذذل بِل ذذا) ،فذذم هذذاا الم ذذال أ،ن ذذى
الض ذذمير المتص ذذل(اللاء) ف ذذم (م التذ ذذه) ع ذذن إع ذذادة اكذ ذذر
(الابان) مرة أخرى ،والك نه قد ُيستونى عن الم ّسر فم
حسذذا ،فالضذذمير يعذذود عمذذى الابذذان
الم ذظ بمذذا يذ ّ
ذدل عميذذه ً
،والذك ّن الكذذالم يذدور عميذذه ،وهذو مذذدلول عميذه بذذالحس
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الكالم عمى أسموب واحد "(، ) 66ومن أم مذط ا نت ذال مذن
الخطاب إلى الويبط قول الشاعر فم ا بيات ا تيط:
ب ال ُع َّذ ِل
سٌوفَ َك فً ِرقا ِ
َحـ ِّكم ُ
ِرح ِل
فَ ا َ

َو إِذا َن َـز َ
ـدار ُذل ٍّ
لت ِب ِ

ـلٌت ِبـظا ل ٍِم ُكن ظا لِم ا ً
َو إِذا ُب َ
فَ اِج َه لً

َو إِذا لَ َ
قٌت َذوي ال َجهالَةِ

الـجبانُ َنـها َك ٌَو َم َكرٌهَةٍ
َو إِذا َ
الجحفَ ِل
ِحام َ
اِزد ِ

َخوف ا ً َع لٌَ َك مِنَ

ِعص َمـقا لَ َت ُه َوال َتحفِل بِها
فَـ ا ِ
فً األَ َّو ِل

َو اِقـدِم إِذا َح َّ
ـق ال لِقا

نزالً َتعلو بِهِ
َو اِخـ َتر لِـ َنفسِ َك َم ِ
ُظل ِّ القَ َ
سط ِل

أَو ُمت َكرٌم ا ً َت َ
حت

فَـال َم ُ
وت ال ٌُـنجٌ َك مِن آفاتِهِ
الجن َد ِل
بِ َ

حِـصنٌ َو لَـو َ
شـ ٌَّد َت ُه

بذدأ الشذاعر يتحذذدث عذن ن سذه ب سذذموب الخطذاب مذن البيذذت
ا ّول إلى البيت السادس ُم َا ّرداً من َن ْ ِسه ،وهو يشحا همته
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لمتصذدي لمعذاال ،والظذالم ،والااهذل ،والابذان ،وآفذات المذوت،

و،يذر الذذك ،وكذ ّن الشذذاعر قذذد انسذمخ مذذن ن سذه ،وأخذذا ياسذذد
صورته امام عينيه فلو يستحضر شخصذه ،ويتحذدث لن سذه،
أن توايذ ذذه الكذ ذذالم
واعظً ذذا حالذ ذذه ب ن ذذون الحكمذ ذذط ،و شذ ذذك ف ذذم ّ
وقعذذا ممذذا إاا كذذان موالذذا لموا ذذب .ذذم
لممخاطذذب يكذذون أقذذوى ً
انت ل إلى أسموب الحديث عن الوا ب فم قوله:

ـوت الـفَتى فـي ِعَّزةٍ َخ ٌير َل ُو
َم ُ
طَ ٍ
َكحل.
رف أ َ

َسـير
ِمــن أَن َي َ
بيـت أ َ

،البذذا مذذا
ذان سذموب الويبذذط الذذاي ً
وفا ذدة هذذاا ا لت ذذات بيذ ٌ
ي تذرن بذ مور قذد اناذزت ،ويؤكذد الشذاعر بذ ّن الذاي يطمذذب

الموت عميه أن يطمبه بعزة ،وهو أمر بد منه ك نه فذم

حكم من التزم هاا الشر و،اب فيذه  ،فناذد الشذاعر فذم

هاا البيت قد استونى عن استحضار شخصه ،فنادا ي ن ُ
أن يطمذب مذن ن سذذه أن تمذوت بعذزة ،بذذل أنذه يمزملذا الذذك
وك نه أمر محتوم .م انت ل إلى أسموب التكمُّم ،فم الحديث
عن ن سه ،ف ال:

ــد ِد الع ِ
بيــد َف ِي َّمتــي
إِن ُك ُ
ـــنت فــي َع َ َ
الس ِ
و ِ
َعز ِل
ماك األ َ
َ

ـــوق الــــثَُرّي ا
َف َ

وقذ ذذد أفذ ذذاد ا لت ذ ذذات إلذ ذذى الذ ذذتكمم ،أعم ذ ذذى دراذ ذذات التوكي ذ ذذد

والتو يق ،ليظلر كمال ا عتداد بن سه ،وت خيم مكانه ،وهاا
ا سذذموب

يكذذون بالاماليذذط ن سذذلا إاا كذذان المعبذذر عنذذه

أن ماذمء الكذالم بصذيوط المذتكمم عمذى
بصذيوط الوا ذب ،و ّ
لسان صاحبه أقوى فم الد لط والتوكيد.
وضع الظاىر موضع المضمر:
ويوض ذ الظذذاهر موض ذ الضذذمير  ،ذراض ك ي ذرة ،م ذذل"

عبذر
ف د اكر الشاعر المذوت مذرتين ،ف ذم البيذت ا ول ّ
عنه بصيوط الخطاب ،أي ّأنك ميت محالط  ،وليس هناك

من ينايك من الموت ،فكان من ا ادر أن يكمل البيذت
ال ذانم با سذموب ن سذه أي بالخطذاب كذ ن ي ذول ( :موتذك

بعذذزة خيذذر لذذك) لكنذذه عذذدل عذذن الضذذمير (الكا )ووض ذ

مكانه الظاهر الاي هو( ال تى) والك مر بميغ وهو لزيادة

الت ريذر وال ذاء االحسذاس بالملابذ ط فذم ن ذس السذام ،ولكذم
يم ّكن المعنى فم ن سه .
أسموب التنكير
النكذرة " :مذذا دلّذذت عمذذى شذمء

بعينذذه"(  ،)68وقذذد ي يذذد

اضذا بال،يذط ،كذالتعظيم ،والتك يذر  ،والتح يذر،
التنكيذر أ،ر ً
والت ميذ ذذل ،والد لذ ذذط عمذ ذذى العمذ ذذوم .وقذ ذذد أفذ ذذاد التنكيذ ذذر فذ ذذم
دل عميلذا السذياق ،وفيمذذا
اضذا بال،يذط عديذدة ّ
ال صذيدة أ،ر ً
ي تم نمااج من النكرات:
ف د أفاد تنكير ل ظذط(ظالم)فم البيذت معنذى التح يذر والت ميذل

دل عميذه  ،فلذو يخاطذب
وكالك التلوين من ش نه ،والسذياق ّ
امذذا
ن سذه بعذذدم ا كت ذراث لمظذذالم ،والذذرّد عميذذه بم ذذل ظممذذه .و ّ
دل تنكيرها عمى التعظيم ،والمنزل هنا ي صد
ل
ً
ظط(منز ) ف د ّ

أما ل ظط (ضب ) ف د
به المكانط العظيمط الرفيعط بين قومه ،و ّ
دل تنكيرها عمى تح يرالشمء والت ميل من ش نه ،ف د ااء الك
ّ

فم وص

تمك ا مط السوداء ،ووص

ازدراء قومه مه.

التقدٌم والتأخٌر:
لت ذذديم ا ل ذذاظ والعبذذارات وت خيره ذذا ،معذ ٍ
ذان بال،ي ذذط ملم ذذط

،وص ذذور اماليذ ذذط بذ ذذارزة ،فلذ ذذو بذ ذذاب " ك يذ ذذر ال وا ذ ذذد ،اذ ذ ّذم
المحاسذن  ،واسذ التصذر  ،بعيذد الوايذط  ..و تذزال تذذرى

شعر يروقك مسمعه ،ويمط
ًا

لديك موقعه ،م تنظر فتاد

تعظيم حال ا مر المظلر والعنايط بح ه"( ) 67مذن الذك

،وح ّول الم ظ
أن راقك ولط عندك أن ُق ّدم فيه شمء ُ
سبب ْ
عن مكان إلى مكان،) 69( ".وقد شكل الت ديم والت خير فم

شــيَّدتَ ُو
ـصن َولَـو َ
ِح ٌ

ال صذيدة ظذاهرة أسذذموبيط ،اذاءت بم تذذات اماليذط وبال،يذذط

قول الشاعر:

ـنجيك ِمن هفاتِ ِو
وت ال ُي َ
ـالم ُ
فَ َ
ندل
الج َ
بِ َ
ِ ٍ
ـو
يـر َل ُ
َم ُ
ـوت الـفَتى فـي عَّزة َخ ٌ
طَ ٍ
َكح ِل
رف أ َ

َسـير
ِمــن أَن َي َ
بيـت أ َ
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لتويذر
يتنوع هاا ا سذموب وتتويذر د لتذه تبعذاً ّ
عديدة ،وقد ّ
السياق وحااط الم ام ،فما كان لكممط أن تت دم من مكانلا

دون ،ايط معنويط وهد

د لم تريد أن تب ّه فم الاممذط،
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ومن الك ت ديم الاار والمارور فم قول الشاعرَ :واِخـتَر
ِ
لِــــــــــــــــــــــ َن ِ
نـــــــــــــــــــــز ًال تَعمـــــــــــــــــــــو بِ
ِ
ـــــــــــــــــــــو
فس َك َم
.................................
ك) عولى اغمفعلوس بل"
ل،للب سللبٌم اغاللر واغمالرور غِلن فنفسِ ف
منزال) معنى اال سملم واغعنلٌبل ألن اغشلعر ب خيّ ذاس"
نف فس" بأن ٌخسلر منزال غٌعوو ب" لومل ٌقمل"
لولخذ ٌخل
وٌعنٌل" ل لو ذغلك اغفللرس اغلذي رسلم" ،لً مخٌوسل" لو لو
بشأن" لعنى من غٌره لولمّل سأخٌر اغالر واغمالرور بل")
علن اغفعلس سعوو)ل،لإنّ ادعلً غمّلل غلم ٌكلن مناصلرا بلل"
وابهل بس كلن من اغببٌقً لن ٌعوو مع" منلزس ل و" و وم"
لممل ٌسو ف الٌلب إعًئقم عوى اخسٌلره ذغك اغمنزسل غذغك
لخر اغاللر واغمالرور غٌشلمو" وٌشلمس غٌلرهل بخلًف غلو
ل ّبم اغاللر واغمالرور بلل" سعولو) الناصلر اغعولو بلل" بون
وم" )71 .لومثلس سلبٌم اغمبسبل عوى اغفعس ل وس اغشلعر ي
فَـال َم ُ
وت ال ٌُـنجٌ َك مِن آفاتِهِ
الجن َد ِل
ِب َ

حِـصنٌ َو لَـو َ
شـ ٌَّدتَ ُه

،لبم اغشلعر اغموت) عوى اغفعلس ال ٌناٌلك) غوسخصلٌي
واغاصر ل،خصي اغموت وغٌس غٌره لبأن" ال ناللة ملن
ن،لس" لو ذا اغسللبٌم لب الله األملر ولزاس اغشلك ملن ذ لن
اغسلمعل ،قو بل اغموت لببال ذغلك ّلنلك ق إذا عملبت إغلى
اغذي لربت لن سسابث عن" بفعس ل،لبمت ذكره لثم بنٌلت
اغفعللس عوٌلل" لا سضللى ذغللك لن ٌكللون اغلصللب إغللى اغفلعللس
ق ) 71لواغسلللبٌم نللل ٌفٌللب سلوٌللب اغمعنللى وسوكٌللبه .)72
ومثلس سلبٌم اغالر واغمارور عوى اغفعسل وس اغشلعر
ــــذاب لً َو ُمــــهَ َّندي ن ُ
ِلـــت ال ُعـــال
َو ِب ِ
َ
َ
َو الـ َعدٌ ِد األجز ِل

ال ِبـــــالقَرا َبةِ

،للب ل،لللب اغسللبٌم معنللى اغلصللر واغاصلر )73لول،لللب نفللً
اغفعللس ع ّملللل سللوى االسلللمٌن ،لللً اغالللر واغمالللرور ملللع
مع و،قمل  ً،وبذابوً ومقنبي)لوكذغك خيّ اغشلعر نٌس
اغعً بلغذابس واغمقنب بون غٌر مل لألن عبا مل غٌس ل ً
لن ٌكون رٌلل غوعلً كملل ٌلرى اغشللعرل لي لّنل" ال ٌنللس
اغعلللً بلغلرابلللب واغعبٌلللب األالللزس .ومثللللس سللللبٌم اغاللللر
واغماللرور عوللى اغمفعللوس بلل" للوس اغشلللعر ،للً اغبٌسللٌن
اآلسٌٌني
َ
ٌِار َتقَ لقُ لً
............................ه َّـال َر أٌـ ُتم فـً الد ِ
الح َ
نظ ِل
أس َ
َ ......................بـل فَ اِسقِنً بِ الع ِِّز َك َ
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،فً سلبٌم اغالر واغمارور ،لً اغلبٌلر) عولى اغمفعلوس بل"
سلولوً) بالغب عوى سخصٌي ذه اغاركلب واالضل را
،لً اغلبٌلر اغسلً ٌعر،قلل لو واغسللمعل وال ٌلصلب غٌر للل
غذغك عر،قل بأس) اغعقبٌب لو ذا مل ٌعرف بلغعقب اغذكريل
و و لن ٌسلبم غمصاوبقل ذكر  ً،اغوفظلل وٌعنلً اغشللعر
لللً رلٌلللسم سلولولللً ،لللً سولللك اغلللبٌلر اغسلللً نلللزغسم ٌ،قلللل
وعر،سمو ل)74 .
اإلفراد والجمع
غإل،راب واغامع اسسعملالت خلصلب ٌنفلرب كل ّس منقملل ،لً
اغموا ن اغسً سسسبعً واوب مل ل،لب ٌامًن نكسل بًغٌب
اوٌوب ومعلنً غ ٌفب ل،لسسعملس صٌةب اغمفرب ٌامس معنى
 ً،ذاس" مع مضمون اغنصوي وٌكمّو" لوكذغك اسلسعملس
صٌةب اغامع لولاٌلنل ٌعبس عن اغوااب إغى اغامع للو عن
معلن بًغٌبل وال
اغامع إغى اغوااب لغمل غقذا اغعبوس من
ٍ
ٌسسفسى  ً،ذغك إال اغلذوه اغسلوٌم )75وملن اغمعللنً اغسلً
ٌفٌب ل اد،رابل اغبالغب عوى اغانسل ،لب ال بظلغم)اغمفرب
اغنكرة  ً،وغ"ي وإذا بوٌت بظلغم كلن ظلغملل) غوبالغلب عولى
اغانس واغوابةل ألن اغنكرة إذا ل ولت بغّت عوى لمرٌني
اغوابة واغانسٌب ل،لغلصلب ٌكلون مسعوللل بأالب مل وٌالً
اآلخر عوى اقب اغسبعٌب .ليّ إذا بوٌت بظلغم كلئنل مل ٌكون
انس"ل ،للبو" بلغظومل كمل لراب اغسلوٌس من شأن"ل ٌ،رى ل س
اغظوللم ٌسللسوا اغللر ّب بمثولل" وغللذغك غللم ٌللأت بلغظلللغمٌن)
اغامللعل ألن اغمو للف لشللب مللن ذغللك )76 .وكللذغك اللل
بوفظ اغابلن) اغمفرب اغمعرّ ف بأس اغسعرٌف  ً،وغ"ي فوإِذا
ك فٌو فم فكرٌقفبٍ) ل،لب لشلر اغشلعر بلأس لذه إغلى
اغنابلنُ فننقل ف
ف
واالب ملن اغالنس اغمعقلوب اغمعولومل وملل بخولت عوٌل" لس
وااب غٌر معٌن من لذا اغالنسل ،لغشللعر ال ٌرٌلب ابلنلل
بعٌنلل" بللس ٌرٌللب االشلللرة إغللى اسساضلللر خصلللئي للذا
ك) ل ،لً
اغانس  ً،اغذ ن بخًف وغلكي فوإِذا فابللنُ فنلنقل ف
ٌراب نل ادشلرة إغى خصلئي اغانس واسساضللر ل ،لً
اغلذ ن ) 77لو للب ٌكللون مللبخوس لس اغسعرٌللف ،للً معنللى
اغنكلرة وغقلذا نعللت بلغامولب نقلك)ل ٌلسللل عوى وغللب لمللر
عوى اغوئٌم ٌسبنً))78 .
و اشلللسموت اغلصللللٌبة عوللللى املللول اغسكسللللٌر مللللن ذغللللك
غفظب سٌوفل رسومل ر لل ل اغعُلذسّل ،رسللنل)ل و لب ل،للب
ذا اغامعل اغكثرة واغمبلغةب كمل ،لً صلٌةب اغع ُّذس)اغلذي
عوى وزن ،عّس) و ٌب ّس عوى سكثٌر اغلٌلم بلغفعس لال غسكثٌر
اغعببل وإن كلن اغمكثرون ٌلع عبب م عوى لبنى اغامع ل
،نلوس غألغف إذا لرووا سلورة واالبة لم للرئون لونللوس
غوثًثلب إذا كللن ٌللمقم بللألمر كثٌلرا واسصلل،قم بل" كبٌلرا
ّ
اغعذس)  ً،اغلصٌبة بلبال ملن
رّ ا )79ل وعوى ذا ال
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اغعللذغٌن) وذغلك غبالغلب اغعل ّلذس)عوى سكثٌلر اغلٌللم بلغفعللس
لواسصل،قم بلغووم اغكثٌر لوغم ّ
ٌوظلف اغعللذغٌن)ألن اغ فملبة
ٌ،قللل للوس زمللن اغاركلللبل واللذ،ت اغمللبة غسنلسلل لللوة
وسللرعب اركللب اغسللٌف عوللى ر للل اغعل ّلذس ل،ضل ّلً عللن
ّ
اغعذس) غص ٌةب اغفعس ّ
اكم) اغمضعف اغذي ٌلب ّس
منلسبب
عوللى اغسكثٌللر واغمبلغةللب واغسكولللف )81 .و للب اللل املللع
اغسكسٌر ُ،رسلن)عوى ُ،عًن) غوبالغب عولى اغلولب اغنسلبٌب
 ً،وس اغشلعري
أو أنكرت فرسان عبس نسبتً
رمحً والحسام ٌقر لً

فسنان

والعزة ولم ي خا العزة من ال رابط  ،وا عداد الك يرة والعطايا

الازلط.
الحذف

اشذتممت ال صذذيدة عمذى ظذذاهرة الحذذا
صور متعددة ،والحا

،وقذد اذذاءت عمذذى

ك يذر فذم الموذط العربيذط نلذا لوذط

إيااز ،ي ول ابن انم " :قد حافت العرب الاممط والم رد

والحذر ،ولذذيس شذمء مذذن الذذك إ ّ عذن دليذذل عميذذه ،وا ّ
كان فيه ضرب من تكمي عمم الويب فم معرفته"(،)83

وذغلك إذا انسلللس ،لعللس) مللن اغصلفب إغللى االسللم لكفلللرس
اغمخللسي براك ل اغفللرس ّ
ل،إنلل" ٌامللع ،للً اغةلغ ل عوللى
ُ،علًن ) 81لوعولى اغلرغم مللن لن لذا اغلوزن ملن امللول
ّ
لوكأن" ٌلوس من
اغكثرةل ،إنّ اغشلعر اسسعمو" غولوب اغنسبٌب
عبب ،رسللن علبس اغلذٌن لنكلروا نسلبس"ل مللرنلب بفرسللن
اغعللر لو مللرنللب بسللنلن رمالل" واسلللم" ،للً صللوالس"
واوالس"ل واغبغٌس اسسعملس اغلرنن غقذا اغامع غولوب اغنسبٌب
 ً،وصف عبلب اغرامن  ً،وغ" سعلغىي غم ٌخروا عوٌقل
صللمل وعمٌلنل)اغفر للللن ي 73واغسلللب ،للً ذغلللك لن عبللللب
اغللرامن ل للس مللن اغكفللرة بائمللل كمللل ٌصللر اغلللرنن ،للً
ملوا ن عبٌلبة مثس و وٌلس ملن عبللبي اغشلكور) سلبأي 13
معلن ل،لبسقلل اغمللبولب بلٌن اد،لراب واغاملعل
. )82و نلك
ٍ
من ذغك وروب اغمفلرب واغاملع ،لً سلٌله واالب لٌ،سلسخبم
اغمفرب  ً،اه ،ئب لوٌسسخبم اغامع ،لً اغمللبلس ،لً اله
،ئب لخرى لكً ٌظقلر اغسمللٌز بٌنقملل لوٌلسم االنسلللس ملن
معنى االرسلل لو اغسصعٌب غومكلرمل إغلى مضللعفب سالٌلر
اغمللبس وزٌلبة ذغ" و وان" وٌبرز ذا اغمعنى  ً،اغلصٌبة
ملن اغمللبولب بلٌن غفظ عبب)اغللذي ٌلبس عولى معنلى اغوااللب
لوغفظ اغعبٌب) اغذي ٌب ّس عوى معنى اغامع إذ ٌلوس اغشلعر
ي
ـنت في َع َد ِد الع ِ
بيد فَ ِي َّمتي
إِن ُك ُ
َ
الس ِ
و ِ
َعز ِل
ماك األ َ
َ

أحذدهما عذذن ا خذذر ،وهمذا مالص ذ ان لذذه وقذد منحذذاا ال ذذوة

ـوق الـثَُريّ ا
فَ َ

والحذا

مذن خصذا ص الموذط العربيذط ،وفيذه تكمذن قيمتلذذا

البيانيذط والتعبيريذذط ( ،) 84وقذذد تعذذددت أن ذواع الحذذا

فذذم

ماسات قادرة عمى رصذد الد لذط التذم
شعر عنترة ،لتكون
ّ
يحاول إل اءها امام المتم م ،الاي يتحاور م ما،اب منلا

ليك ذذون متم ًي ذذا ومش ذذارًكا فذ ذذم الوق ذذت ن س ذذه ،وم ذذن أسذ ذذاليب
الحا فم ال صيدة :
حذف الفعل
ف د حا

الشاعر ال عل(نلاك) قبل (الابان) والاي فسرا

واذود المذذاكور بعذدا ،وعمذذى هذذاا يكذون الت ذدير(وااا نلذذاك

فضال
كيدا،
ً
الابان نلاك) ،فالت سير هنا أفاد ال َ
عل قوة وت ً
أن معنى الت ديم هنا ،ير معنى الت خير ،فالت ديم أفاد
عن ّ

ال صذر والتلويذل  ،فال صذر يكذون فذم ال ذرق بذين قولذك :
ذلاك) ف ذ ذذم الاممذ ذذط
بان َنذ ذ َ
)و(وِااا ال ذ ذ َ
ذا ُ
(وااا نل ذذاك الابذ ذذان َ
ا ولذى ت ذ مر المخاطذذب بمعصذذيط الابذذان ،ولذذم تنلذذه عذذن
ذدل
ذلاك)،فإنه ي ّ
بان َنذ َ
(وِااا الذ َ
ذا ُ
أما قولذك َ :
معصيط ،يرا ،و ّ
أما التلويل
عمى قصر المعصيط عمى الابان دون ،يرا ،و ّ

نادا فم الت خير

ال بِـالقَر َاب ِة والـع ِ
ديد
َ َ

العال
ـي َّندي نِ ُ
مت ُ
َوبِـذا ِب مي َو ُم َ
َجز ِل
األ َ
احدا
فلو يصور همته العاليط التم ت وق الناوم ،وان كان و ً
مذن العبيذد ،وأنذه لذم ينذل العذال إ بالذاابل والملنذد المذاين
أضذافلما لن سذذه ،ليم ذذت انتبذذاا المتم ذم ويشذذعرا بمذذدى قذذوة

العالقط بينلما ،فلما عدته فم الحرب ،و يمكن أن ي صل
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تلويال
،فإننا ناد فم ت ديم المسند إليه
ً
( ،) 85فالشاعر ال ارس ي خذر ببطو تذه ،ويصذور صذو ته
واو تذذه ،و ش ذذك ف ذذم أنذذه يس ذذعى إل ذذى ت خذذيم ص ذذورة ال ذذك
ال ارس ،وهذو ت خذيم يصذور هذول اسذامته  ،ومذن اانذب
لو ُل ح ارةَ ش نه ،فم
آخر ،فإنه ينظر إلى الابان نظرة ،تُ ّ
عذدم خذوض ،مذار المعذارك ،وت اعسذه عنلذا ،ولذاك يؤكذد
عمى معصيط كالمه ،وعدم ا كتراث قواله ،لِما كان من
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ش نه،وم ال حا

الشذذاعر ،فحذذاول إل اءه ذذا عمذذى السذذط ليب ذذين أ رهذذا ال ذذاي

ال عل (قتمت) قذول الشذاعر فذم عاذز

البيت ا ول وصدر البيت ال انم وعازا:
مت ِ
نوةً
َوقَـتَ ُ
بيعةَ َع َ
س ُيم َر َ
فـار َ
مي ِل
َ
بن ُم َي َ
ريش و ِ
مالك اً
بيعةَ َو َ
الح َ َ
َواِبـ َني َر َ
ند ِل
الج َ
ريح َ
طَ َ

ف ذد عمذد الشذذاعر إلذى حذذا

بان َوجـا ِبَر
الـيي ُذ َ
َو َ
الـز ِ
َو ِ
قان َغـدا
بر ُ

ال عذل واب ذذاء ال اعذل وت ذذديرا

ال عل واب اء فاعمه أو معموله ،أو معمذول

آخر من معمو تذه ا ٍ
ذار فذم كذالم العذرب( ،)86وقذد عذدل
عذن اكذر ال عذل العطذاء معنذى ال بذات والمبالوذط فذم ال ذوة

،وهذذو بلذذاا الحذذا

يوصذذل رسذذالط يريذذد ان يب لذذا لممتم ذذم

أن الحا
ويشع ار بالومبط والتمكن فم الحرب ،و شك فم ّ
ذاز فذذم
أضذ ى عمذذى الذنص امذذا ً وموسذذي ى ار عذين ،واياذ ًا
قيا فم ا داء ،ومن الك حا
التعبير ور ً
صدر البيت ا تم:
َ ِ
اليوى
قَـد
طال عَّزُكم َوُذ لّي في َ
ِعَّزُكم َوتََذ لَّ مي
ف د عمد الشاعر إلى حا

ال عل (طال) فم
الـعجائِ ِب
َو ِم َ
ـن َ

ال عل وت دير الكالم (قد طال

عذزكم وطذال الذذم فذم اللذوى) ،والذذك بويذط سذرعط إيصذذال

الخبر لممتم م ،فلو عن طريق الموذط الشذاعرة اسذتطاع أن
يستشذعر الذزمن الطويذذل لممحبذوب الذاي عذ ّذز بن سذه ،وهذذو
فضال
ال اللوى،
ً
الزمن ن سه الاي ت ّمب فيه الشاعر فم ّ
أن حا ال عل ااء لضرورة ا شتراك فيه ،وك ّنذه
عن ّ

فاصذذل بذذين طذذول العذذز وطذذول الذذال فكالهمذذا فذذم الل ذذوى
،فلم تم ل ماهيط واحدة .

،والحذا

يذ تم وحذدا فذم الد لذط بذل يكذون السذياق

هنذا

يؤل ذ

بناءهذذا ال نذذم ن تتذذآزر فيمذذا بينلذذا"( )87وا مذذر

ن سه يصدق عمى (شلد الوقيعط)و(عاد ،ير محال).

حذف حرف الجر

لين َع مى ِ
ومن الك حا حر الار فم  :يـا ِ
الحمى
نـاز َ
ىَ ّـال أرَيـتُم فـي ِ
يارهِ
الد ِ
َوِد ِ
يار تَقَ مقُ مي.
َ
ف د حا الشاعر حر الار (عمى) قبل (ديذارا) ،لواذود
يدل عميه ،وهو( عمى الحمى) ،وللاا يصب الاكر فم
ما ّ
الك من باب االطالط التم

يتوصل معلا إلى شمء اي

قيمط ،بل قد يعمل عمى اي اع النص فم عمميط ت ت ر إلى

فضال عن ّأنه يدخل فم باب
ا نسيابيط الصوريط والموويطً ،
التكرار الاي

ي ود ل ا دة ،ولالك عدل الشاعر عن اكذرا

فم هاا الموطن.
حذف الجممة
ومن الك حا

الاممط من عاز البيت ا تم :

ــــــــــــــن
َو ِم
َ

........................
الـعجائِ ِب ِعَّزُكم َوتََذ لَّ مي
َ
ف ذد لاذ الشذذاعر إلذى حذذا اممذط (ومذذن العاا ذب) قبذذل
(تذذالمم)؛ ليكذذون الاذ ذواب المتسذذارع ع ذذن حالذذط ال ذذاهول أو

ا سذتوراب التذم طرحذت أمذام الشذاعر فذم مواقذ

معينذذط،

متعابا من ب اء الحبيب فم عزة ،بل ويزداد
فلو يستورب
ً

حذف الفاعل
قد ي تم حا

،واب ذ ذراز الصذ ذ ذ ط الممي ذ ذزة لل ذ ذذاا المل ذ ذذر عذ ذذن ب ذ ذذاقم الاي ذ ذذاد
العذذام قا ذ ًذدا لذذالك و ارفذ ًذدا لذذه ؛ ن " ال صذذيدة كذذل متماس ذذك
يمك ذذن أن
متكذذون مذذن أا ذزاء ،وأي اذذزء مذذن ال صذذيدة

(وقتمت الليابان وقتمت اابر بن ململل وقتمت ابنم ربيعط
..إلخ) ،وحا

ضرب عمي ًا فم ن سه ،وهم ر،بته فم إظلار حالط الت رد

ال اعل ر،بط فم رسم إطار مؤ ر وقادر

عمى الااب وا ارة النظذر إلذى تذ ير ال اعميذط ،وم ذال الذك

ـــاج ُم َح َّجــــالً َحتّــــى إِذا
العجـ َ
ق ذذول الشذ ذذاعر  :خـ َ
ــــاض َ
عاد َغير م َحج ِ
َّل
َ
الـو َ
شـ ِي َد َ
قيعةَ َ َ ُ
وت ذذدير الك ذذالم (خذذاض مل ذذري العااج)،والذذك أن ال يم ذذط
الكبرى التم حمملا ال اعل(ملري) ،قد استو ت فم ن ذس

Page 171

،رابط من كذل الذك االا ل الذاي ااقذه فذم اللذوى ،و شذك
هنذذا ا ذذاء لمتح ي ذذز والتنبيذذه عم ذذى ض ذذرورة

أن الح ذذا
فذذم ّ
ا لت ذذات إلذذى المحذذاو

وسذذبب ح ذذا

م ذذن المخاطذذب ،ويمكذذن أن نع ذذز

الاممذذط لس ذذبب آخذذر ،وه ذذو عذذدم اس ذذتطاعط

الاممذذط اسذذتيعاب المذ ّذد ا ن عذذالم المتصذذاعد عنذذد الشذذاعر
شد ن سم .
،فلو فم حالط ّ
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الخاتمة
و ً،اغخسلم ،قذه لبرز اغنسلئج اغسً سوصوت إغٌقل لغخصقل
عوى اغناو اآلسًي
 - 1بٌوان عنسرة بن شباب عوى كثرة بارسٌ" ل،قلو بالالب
غبراسلت لسووبٌب معملب غكس صٌبة من صلئبهل غوو وف
عولى مكلللمن اغاملللس ٌ،قلللل وعوللى روعللب األسللوو ل ،لللب
اشسموت ذه اغلصٌبة مثً عوى انزٌلالت سركٌبٌب مسنوعب
مسمثوللب ،للً األملللر واغنقللً واغنللبا واغساضلللٌ  ...ل
،ساسبت ٌ،قل اغلٌم اغسعبٌرٌب .
 - 2اشلسموت اغلصللٌبة عوللى اغمللل ع اغ وٌوللب واغمسوس ل ب
واغلصللٌرةل وغضللٌه مالللس اغباللث لاووللت بٌسللل وااللبا
لواألبٌلت األخرى سشبق" إغى ا ٍّب كبٌر ل،لغملل ع اغ وٌوب
لضللفت عولللى اغبٌلللت خ لبلللل وٌللل سساولللى ٌ،للل" اغعزٌملللب
وادصرار لوٌسضح ذغك  ً،شٌول لصوات اغم ّب ٌ ً،ول
 ً،ل ل لبا)ل بٌنمل زاب عبب اغملل ع اغلصٌرة  -فن  -فل – ِ
– فو ِ -ب – ِر  -هِ – فر ِ -ب ِ -ر – ف
ت ُ -ه )لغِمللل ٌشللٌع" مللن اللو
اغاركلب واغفللوران اغللذي كلللن ٌعٌشل" اغشلللعر لسللعٌل منلل"
دٌصلللس مكنللون صللبره غومخل لل ل،ضللً عللن اركسلل"
ادٌللعٌللب اغبلللرزة واغمثٌللرة غً سملللمل واغملللل ع اغملفوللب
اللل ت غوسعبٌللر علللن ل،كلللره بعللب اغسأملللس واسخلللذ اغللللرار
واغسفكٌر  ً،كس االاسملالت ل ،قو مل ع ٌسوس بٌن اغشبة
واغوٌونب لواغقبو اغنفسًل كمل  ً،غفسْ – ف سْ – ليْ – ُس ْم
– ِْ ،ب – فس ).
- 3سنوعللت اغظللوا ر األسللووبٌب ،للً اغلصللٌبةل مللن ذغلللك
اغسكرار بأنواع" ،للب غالأ اغشللعر إغٌل" لغوسخفٌلف ملن البة
اغصرال اغذي كلن ٌعٌش"ل و ب لسقم  ً،سأبٌلب اغعبٌلب ملن
اغمعلنً ل كلغسأكٌب عوى اغفخر واغاملسب ،ضً عمّل لابث"
اغسكرار من نةم موسٌلً عذ س ر غ" األذن .
 - 4اخسلر اغشلعر اغسعبٌر بلغصورة عن اغمعلنً اغسً ٌلراب
اثبلسقل  ً،ذ ن اغمسوللً ل،والأ إغلى نللس األ،كللر واغمعللنً
بصورة اسٌبل و ب سضل،ر اغسصوٌر اغمعسمب عوى اغالٌلب
ل  ً،سشكٌس اغصورة اغفنٌب  ً،اغلصٌبة.
 - 5كلن غوسلبٌم بوره  ً،إظقلر اغعنلٌب بلغملبم لوغفت انسبله
اغمسوللً إغٌلل" لول،لللب ،لً اغلصللٌبة غفسلللت املغٌللب وبالالت
بًغٌللبل كلغعنلٌلللب واال سمللللم لوسلوٌلللب اغمعنلللى وسوكٌلللبه
لواغاصر واالخسصلي .
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 - 6اشسموت اغلصٌبة عوى لنوال اغالذفل ،كلنلت ماسّللت
لبرة عوى رصب اغبالغلب اغسلً اللوس اغشللعر إغلل لل امللم
اغمسولًل غٌسالور مع مل غل منقل غٌكون مسولٌلل ومشللركل
 ً،اغو ت نفس".
اليوامش

( ) 1لسان العرب  ،محمد بن مكرم بن منظور ا فري م،

دار صادر ،بيروت ،ط.225 : 1994 ،3

( )2ا سموب وا سموبيط ،نحو بديل ألسنم فم ن د ا دب،

عبدالسالم المسدي :الذدار العربيذط لمكتذاب :ليبيذا  -تذونس:

1977م .33 :

( ) 3ينظذ ذذر :ا سذ ذذموبيط الرؤي ذ ذذط والتطبيذ ذذق ،يوس ذ ذ

العدوس ،دار المسيرةلمنشر،ط.40 :2007، 1

اب ذ ذذو

( ) 4محاضرات فم المسانيات :فوزي الشذايب ،منشذورات

و ازرة ال افط .48 :.1999 ،

( )5ينظر :الكتاب ،سيبويه أبو بشر عمرو بن ع مان بن

قنبذر ( 180هذذ)،ت  :عبذد السذالم هذارون ،مكتبذط الخذانام
،ال اهرة ،ط، 1983 ،2وطبعط بذو ق نشذر مكتبذط الم نذى
ببوداد .434 /4:

( )6ينظر :مناهو البحث فم الموط ،تمام حسان ط ،2دار

ال افذذط ، 1974،وطبع ذذط ا نامذذو  ،97:.1990أصذ ذوات
الموذ ذذط ،عبذ ذذد الذ ذذرحمن أيذ ذذوب ،ط ، 1مطبعذ ذذط دار التذ ذ ذ لي
،ال اهرة .183 1963 ،

( )7ينظذر :خصذذا ص الحذرو

العربيذذط ومعانيلذا ،حسذذن

عب ذذاس  ،منشذ ذذورات اتح ذذاد الكتذ ذذاب العذ ذذرب73: 1998 ،

،وينظر :بحوث وم ا ت فم الموط ،رمضان عبد التواب ،

ط ،1مطبعط المدنم ،مصر .1982:17

( ) 8ينظر  :ا صوات الموويذط  :عبذد ال ذادر عبذد الاميذل
،ط، 1عمان ،دار الص اء لمنشر173 :1988،

( )9ينظ ذ ذر :من وظ ذ ذذا

الصذ ذذوت المو ذ ذذوي محاولذ ذذط ل ل ذ ذذم

ص ذرفم ونحذذوي ود لم،احم ذذد كشذذك،ط،1مطبعذذط المدين ذذط

. 13: 1983،

( ) 10ينظر :خصا ص الحرو

عباس. 75 ،71 :

العربيط ومعانيلا ،حسن
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سر صناعط االعراب
( )11الكتاب  ، 136 /4:وينظرّ :
،أبذو ال ذت ع مذان بذذن انذم ،تذ  :مصذط ى الس ذ ا ،ط،1
مطبعط مصط ى الحمبم72 /1: 1954 ،

( )28ينظ ذ ذ ذ ذذر:ا لسذ ذ ذ ذ ذذنيط التوليدي ذ ذ ذ ذذط والتحويميط(النظريذ ذ ذ ذ ذذط
المسانيط)،ميشال زكريا ،المؤسسط الاامعيط لمنشر ،بيروت

،ط. 141 : 1982 ،1

( ) 12ينظر :الكتاب . 435 /4 :

( )29ظاهرة الت ابل فم عمم الد لط ،أحمد نصي

ااسم

() 14الرعايط لتاويد ال راءة وتح يق ل ظ التالوة ،مكم بذن

( ) 30أسموب الت ابل وأ را فم بال،ط الخطيب ،شري

عبد

( )13المصدر ن سه. 435 /4 :

،مامط آداب المستنصريط ،العدد العاشر .15: 1984،

أبذذم طال ذذب ال يسذذم(ت 437هذ ذذ)،دمشق- 110 :1973،

العزيز 1438- 7- 26 ،هذ،مدونطعمى ا نترنيت .

.111

( ) 31ينظر  :المصدر ن سه 1438- 7- 26:هذ.

( )15ارس ا ل اظ ود لتلا فم البحث البال،ذم والن ذدي

( )32وينظر :العمدة فم محاسن الشعر وآدابه ون دا ،ابن

177

.14/2

عنذذد الع ذذرب ،م ذذاهر ملذذدي ه ذذالل ،دار الرش ذذيد :1980،

( ) 16ينظر المصدر ن سه.148- 46 :

رش ذذيق ال يروان ذذم،ط ، 3مص ذذر مكتب ذذط الس ذذعادة : 1963،

( ) 33ينظر :د لط ا ل اظ  ،ابراهيم أنيس ،مكتبط ا نامو

( ) 17ينظذذر :ف ذذه الموذذط الضذذامن ،حذذاتم صذذال الضذذامن

المصريط ،ط.118: 1984 ،5

،النشر عمى ن ط و ازرة التعميم العالم .150: 1990 ،

( ) 34ينظ ذ ذذر :التعبيذ ذ ذذر ال رآن ذ ذذم التعبيذ ذ ذذر ال رآنم،فاضذ ذ ذذل

( ) 18المصدر ن سه . 154 :

( ) 19ينظذر خصذا ص الحذرو

العربيذط ومعانيلذا ،حسذن

عباس 112 :

السذذام ار م ،اامعذذط بو ذذداد بيذذت الحكم ذذط - 48: .1987،

.49.76

( ) 35ينظذر :الشذذعر الاذذاهمم خصا صذه وفنونذذه ،يحيذذى

( ) 20ف ه الموط ،حاتم صال الضامن .152 :

الابوري،مؤسسط الرسالط ،بيروت ،ط. 365 :1986 ،5

( ) 21المحيط فم أصوات العربيط ونحوها وصرفلا ،محمد

( )36ينظر :المصدر ن سه. 374 – 369 :

ا نطاكم ،مكتبط دار الشرق ،بيروت ،ط.18 :1972 :1

( )37ينظذ ذذر :ا يض ذ ذذاح ف ذ ذذم عم ذ ذذوم البال ،ذ ذذط ،الخطي ذ ذذب

( ) 23ينظر :الدراسات الملايذط والصذوتيط عنذد ابذن انذم

.182 : 2003

( ) 24دراسط الصوت الموذوي ،أحمذد عمذر المختذار ،ط 3

( ) 39ينظر :المنلو الصوتم لمبنيذط العربيذط رؤيذط اديذدة

( )25المصدر ن سه .285 :

( ) 40ينظر  :الكتاب  ، 65- 64 /4:وأبنيط الصر فم

( )22الكتاب .434- 433 /4 :

:حسام سعيد النعيمم ،دار الرشيد ،بوداد.215: 1980 ،

عالم الكتب  ،مصر  1985وطبعط.135 :1997

() 26ينظر :المنلو الصوتم لمبنيط العربيط رؤيط اديدة فم
الص ذذر العربم،عبذ ذذد الصذ ذذبور شاهين،مؤسسذ ذذط الرسذ ذذالط،

.38 :1980

ال زوينذ ذذم (739هذ ذ ذذ) دار الكتذ ذذب العممي ذ ذذط ،بي ذ ذذروت،ط،1
()38المصدر ن سه.187 :
فم الصر العربم ،عبد الصبور شاهين.71 :

كتاب سيبويه ،خدياط الحدي م  ،منشورات مكتبط النلضط
،ط ،1بوداد.394 - 393:.1965 ،

( ) 41ينظذذر :الرسذذالط الرمزي ذذط فذذم أص ذذول ال ذذه ،ع ذذادل

( ) 27هندسط الم اط الصوتيط وموسي ى الشعر العربذم،

فذذاخوري ،دار الطميعذذط لمنشذذر ،بي ذذروت - 89 : .1978،

،عمان،دار ص اء لمنشر .30 :1998،

( )42ينظر :الخصا ص  ،بم ال ت ع مان بن انم(ت

رؤيذ ذ ذذط لسذ ذ ذذانيط حدي ذ ذ ذذط ،عبذ ذ ذذد ال ذ ذ ذذادر عبذ ذ ذذد الاميذ ذ ذذل،ط1

. 93

 392ه ذذ)،ت  :محمذذد عم ذذم الناذذار ،دار اللذذدى ،بي ذذروت،
ط.201 / 2: 1983 ،3
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( )43ينظر :الم تضب ،أبو عبذاس المبذرد(285هذذ) تذ :

( ) 57سذحر الذنص قذراءة فذذم بنيذط االي ذاع ال رآنذم  ،عبذذد

()44ينظر:ا ص ذ ذذول فذ ذ ذذم النحو،أبذ ذ ذذو بك ذ ذذر بذ ذ ذذن الس ذ ذ ذراج

( ) 58ينظر:البنيط ا ي اعيط فم الشذعر الاذواهري ،م ذداد

،ت :عبد الحسين ال تمذم ،مؤسسذط الرسذالط،بيروت1987:

محمذ ذ ذذد شذ ذ ذذكر،عمان دار دام ذ ذ ذذط ،ط- 156 :2008 ، 1

() 45ينظر م تاح العموم ،أبذو يع ذوب السذكاكم (626هذذ)

( ) 59ينظذ ذذر :أب ذ ذذو فذ ذ ذراس الحم ذ ذذدانم الموقذ ذ ذ

والتش ذ ذذكيل

( ) 46عم ذذم المعذ ذذانم ،عبذ ذذد العزيذ ذذز عتيذ ذذق ،دار النلضذ ذذط

.501

() 47ينظر:تحويالت الطمب ومحددات الد لط،حسام أحمد

الاميل ،دار الص اء ،عمان ،ط. 97 :2002 ،1

قاسم،دار ا فاق العربيط،ال اهرة ،ط.60 - 47 :1،2007

( )61الم ل السا ر فم ادب الكاتب والشاعر ،ضياء الدين

محمد عبد الخالق عضيمط ،ال اهرة 1386،هذ.277 /3:

. 62 /1:

،مطبعط الت دم العمميط ،مصر 1348،هذ. 146- 145 :

العربيط ،ط1430 ،1هذ . 80:

( ) 48معاذذم المص ذذطمحات النحوي ذذط والصذ ذرفيط ،محم ذذد

سذ ذذمير المب ذ ذذدي ،مؤسسذ ذذط الرس ذ ذذالط ،بي ذ ذذروت ط1985 ،1
. 232:

الواحد زيارة ،دار ال يحاء لمنشر ،ط.89 :2013 ،1

.157

الام ذذالم ،ال اض ذذم النعم ذذان ،دار ال اف ذذط لمنشذ ذذر:1987،

( ) 60ينظ ذذر :عم ذذم الص ذذر الص ذذوتم ،عب ذذد ال ذذادر عب ذذد

نصر اهلل بن ا ير،بيروت دار الكتب العمميط :.1998،

. 110/2

( ) 62تحريذذر التحبي ذذر ف ذذم صذذناعط الش ذذعر والن ذذر وبي ذذان

( ) 49ينظر:ا سذذاليب االنشذذا يط فذذم النحذذو العربم،عبذذد

إعا ذ ذذاز ال ذ ذ ذرآن ،اب ذ ذذن أبذ ذ ذذم ا ص ذ ذذب المص ذ ذذري ،ال ذ ذ ذذاهرة

( ) 50الكافيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذط فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذم النحو،امذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذال الذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدين ب ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن

( ) 63الطراز المتضمن سذرار البال،ذط ،يحيذى بذن حمذزة

الكتب ،لبنان ،ط.141 /1 :1979 :2

1995،م. 208 :

السالم هارون،ط ، 5مكتبط الخانام بال اهرة.15: 2001،

الحااذ ذذب( 646ه ذ ذذ)،شرح رضذ ذذم الذ ذذدين ا س ذ ذذترابادي ،دار

. 375 :1995:

العم ذذوي(745ه ذ ذذ)  ،ط ، 1بي ذذروت  ،دار الكتذ ذذب العمميذ ذذط

() 51المزه ذ ذذر ف ذ ذذم عم ذ ذذوم المو ذ ذذط وأنواعل ذ ذذا ،ا ذ ذذالل ال ذ ذذدين

( )64همذ اللوام ذ شذذرح امذ الاوام ذ  ،السذذيوطم ،دار

.47

( )65ينظر :البرهان فم عموم ال رآن،بدر الدين محمد بذن

السذيوطم ،دار إحيذاء الكتذب العربيذط،ط/1 : 1958، 4

المعرفط ،بيروت، 65/1:وينظر :معانم النحو.57/1:

( ) 52ينظر :كتاب سيبويه.325/1 :

عبداهلل الزركشم،ط ، 1دار إحياء الكتب العربيط 1957،

( )53ينظذ ذ ذذر :ش ذ ذ ذذرح الم ص ذ ذ ذذل يعذ ذ ذذيش ب ذ ذ ذذن عم ذ ذ ذذم ب ذ ذ ذذن

.42/4:

. 111

( 651هذذ)،ت  :أحمذذد مطمذوب ،مطبعذذط العذانم بوذذداد،ط1

يعيش( 643هذ)،إدارة الطباعط المنيريط ،مصذر ،د.ت/8 :

( ) 66التبي ذ ذ ذ ذذان فذ ذ ذ ذ ذذم عمذ ذ ذ ذ ذذم البي ذ ذ ذ ذذان ،بذ ذ ذ ذ ذذن الزممكذ ذ ذ ذ ذذانم

( )54ينظذذر :مع ذذانم النح ذذو ،فاض ذذل الس ذذام ار م  ،ش ذذركط

.174 - 173 :1964

( ) 55ا ساليب االنشا يط فم النحو العربم  ،عبد السالم

( ) 68المصدر ن سه .208 :

هارون .16 :

( ) 69د ذ ذذل االعاذ ذذاز فذ ذذم عمذ ذذم المعذ ذذانم ،عبذ ذذد ال ذ ذذاهر

العاتك لمطباعط والنشر ،ط. 277 /4: 2003 ،2

( )67الطراز .273:

( ) 56ينظر :شرح ابن ع يذل شذرح ابذن ع يذل عمذى أل يذط

الارا ذذانم، ،ط ، 4بيذ ذذروت ،دار الكت ذذب العمميذ ذذط 1988،

الموويذ ط ،اب ذراهيم رفيذدة وآخذذرون ،ط ، 1دار الممت ذى لمنشذذر

( ) 70ينظذذر :البره ذذان ف ذذم عمذذوم ال ذ ذرآن ،لمزركش ذذم/2 :

ابن مالك ،دار الطال  ،45/4: 2004 ،وينظر:التدريبات
. 21 ،214: 1991،
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( ) 81ينظ ذذر :ش ذذرح شذ ذذافيط اب ذذن الحااذ ذذب ،رض ذذم الذ ذذدين

( ) 71د ل ا عااز .99:

( )72المصدر ن سه. 103 :

ا سترابادي ( 686هذ)،دار الكتب العمميط ،بيروت :1975،

( ) 73ينظر :البرهان فم عموم ال رآن ،لمزركشم 414/2 :

.152 /2

 ) 74( .ينظر :معانم النحو .105 /1:

( ) 82ينظر معانم ا بنيط فم العربيط.138- 137:

( ) 76ينظر معانم النحو.36 /1:

( ) 84ينظر :البال،ط فنونلا وأفنانلا ،فضل حسن عبذاس

() 83الخصا ص  ،بن انم.360/2:

( ) 75ينظر :الم ل السا ر .274 /1:

( ) 77ينظر معانم النحو.109- 108 /1 :

،دار ال رقان ،ط. 247 :1997 ،4

( ) 78ينظذ ذذر :شذ ذذرح ا شذ ذذمونم عم ذ ذذى أل يذ ذذط ابذ ذذن مال ذ ذذك،

( ) 85ينظر :معانم النحو .47- 46 /2:

مصر ،ط.180- 179 /1: 1955 :1

لمكرباسم ،مطبعط ا داب ،النا 1403 ،هذ 1983 -م :

ا شذمونم( 929هذذ)،ت  :محمذد محذذم الذدين عبذد الحميذذد،

( )86ينظذر :المنتخذب فذم كذذالم العذرب ،محمذد اع ذذر

( ) 79ينظر :معانم ا بنيط فم العربيط ،فاضل السام ار م،

.95

( )80المصدر ن سه.135- 131 :

الزبيدي ،دار الشؤون ال افيط ،بوداد.228 :1994،

دار عمار ،ط.131: 2007 ،2
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( ) 87بنذاء ال صذيدة ال نذم فذم الن ذد العربذم ال ذديم ،مرشذد

