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 ات أمنوذًجاّيِقَتْراأُل -ة يف شعر صفّي الدين احللّي البنى األسلوبّي
 حسن عجب الّدور حسن محّمد  

والنقد البالغة  االجتماعية،  تخصص  والدراسات  العربية  اللغة   المملكة ،  القصيمجامعة  ،  كلية 

 العربية السعودية.  

  com.silk@yahoo.h البريد اإللكتروين:

 ملّخص البحث

م الّدين غارت اّرتقّا، و د تناول هذا البحث    صرح لمدْ  اجد ضررباا منن عرعر ير ّا الحّلا، صصرّ

ن صررررا وسررررمّرا   عرح   كترام مف ما ر النّحور   امترداْ الملرل المنصررررور   "جا رفرا  "كترام دفرا ، وعف

بفوك الطّرفين"أعرررعار  باّرتقيّات  سررربة ملد الممدوْ. و فلم د علد  سررر    حد . ويفعّد يررر ّا  "ما

ا الّدين الحّلا م عر، با  سرررها علد منوالح تسرررعا رم من البرررّ ند أبدعوا   هذا البرررّ م 
ر من ن أعررر ا

، وال من بعدف ملد يومنا هذا. ولم  ن  باف ا لم يفدا نح فيح عررراعر من وعبررررين  صررريد ، و د أبدع مبداعا

كا الذت تعارل عليح أها رما ح فحسرب، با ّّ ح اسرتطاع أ د  جح علد البرّ يكند ت ّو ح بسربب  سرد

عرا  دراسررة أسررلوبيّة؛ لتبيا  مد    يحّق 
فيح النّلما باّتحاد الل ظ مع المعند؛ لذا دارسا البحثف عررن

ا   هذا المجال، واسرتطاع تو ي    اعر كا  متميّاا ا البحث ملد أّ  البرّ مبداعح   ذلل، و د تويرّ

وتيرة، والبنيرة التركيبيّرة، والبنيرة   البند اّسررررلوبيّرة اّربع يالبنيرة المعجميّرة الرّدالليرة، والبنيرة الصررررّ

اعر الواسرعة،   ا ينبئ عن عراعرّية فّذ . و د عاا البحثف هذا التّ و  ملد ققافة البرّ التّخييليّة( تو ي ا

  وامتالكح  ايية الّلغة العربيّة حتّد يار من المصنّ ين   علوم ا.

اّرتقيات   –المنصور  –اّرتقا    –ي ا الدين الحلا    –اّسلوم   –الكلمات الم تاحية: البنية  

 المدْ. –

mailto:h.silk@yahoo.com
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 مقّدمـــــة

الخيال.   اّرتقيّات  صائدتعّد    وسعة  والتراكيب،  الّلغة،  تطويع  الّباعر    مقدر   عن  معبّر  

رت هامات الّبعراء   عصر  أ د  ودراستف ا دراسةا أسلوبيّة ستكب  عن تلل المقدرات التا  صف

 . "محبوك الطّرفين "تجارياح    لم ا علد  س  

رسائا جامعيّة، من ا: ديوا  ي ّا الحّلا دراسة دفرنس ععر ي ّا الّدين دراسة أسلوبيّة   ببع   

الحّلا   الّدين  وععر ي ّا  ماجستير(،  يرسالة  ععبا   محّمد  البدرّت  الّبيماء  للباحثة  أسلوبيّة، 

الدين   البديع اإليقاعّا   ديوا  ي ّا  الغنا حسن عرل، ودراسة  دراسة أسلوبية، أحمد عبد 

عب علا  آية  للباحثة  جماليّة،  دراسة  علد الحّلا  ا تصرت  وغيرها  الّدراسات  وهذ   اللطّي .  د 

الدين    التا جعل ا ي ّا  اّرتقيّات  لدراسة  صائد  مجاالا  تف سح  ولم  الّباعر،  ديوا   دراسة 

 كتام من صا، وألحق ا الناعرو  حديثاا بديوا ح.  

الّلو    اعتما البحث علد مقّدمة، وتم يد، وأربعة مباحث رئيسة. و د حو  التّم يد حديثاا عن  

ب ا،  الحّلا  الدين  ي ّا  الّباعر  وع ر   الدراسة،  موضوع  ياّرتقيّات(  ا تلم  الذت  البعرّت 

وعرض   اّرتقّا.  غارت  الّدين  وهو  جم  القصائد،  بح  ح   دن مف ند  وبنما بالّباعر،  ا  تعري ا وحو  

تّبع   الّدراسة.   التّم يد كذلل ملد المن ه المف

 س  مع  بايا اّسلوبيّة   ال ّن الّبعرّت، فكا  من ا:  وأّما المباحث فقد  فّسم  بما يتّ 

المستو  المعجمّا الّداللّا   اّفرتقيّات، و د بحث   اّل اظ الخاية باإل سا ، واّل اظ -1

وبالّامن،  والعباد ،  ال قح  بقبايا  والخاّية  ومستلامات ا،  بالحرم  والخاّية  بالطّبيعة،  الخاّية 

ية بالجمال، واّ  ل اظ الخاّية بالخمر.والموحن

 البنية اإليقاعيّة و د بحث    اإليقاعين: الخارجّا، والّداصلّا.   -2

 البنية التركيبيّة   اّرتقيّات.  -3 

 البنية التّخييليّة.  -4
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 متهيــــــــــد

الدين    الّباعر ي ّا  فيح  وفي ا العصر المملوكّا الذت عاش  المتأّصر ،  فتر  العصور  بررت   

الّبكليّة  الحّلاّ  بال نو   الّدارسين  بعض  أسماها  ععرّية جديد   دا   علي ا  فنوٌ   يا و د   ،

البكلا بالجا ب  الفتاا  ا  اهتماما في ا  النّا م  ي تّم  حيث  الّبعر الت سمية؛  ال نو :  تلل  ومن   ،

 

لند ي -  عالّمة بليغ   و د وي ح ابن صّلكا  بأّ ح ممامٌ (  677çهو عبد العايا بن سرايا بن علا بن أبا القاسم، وف

بابن اّقير والّبيخ م ّو ،  ا م  اقر، عاعر عصر ، أجاد القصائد   التقد   مصر  أل ا  ا ومعا ي ا، ومقايدها. 

الّلطي : لم ينلم   الّدين عبد  الّديار المصرّية، و ال عمس  النّاس وغير ، أقند عليح فبالء  الّدين بن سيد  فتح 

الّدين الّص دت    الّبعر أحد مثا ي ّا الّدين ال   المتقّدمين وال   المتأّصرين، يينلر: الوا  بالوفيّات، يالْ

،  18م،ج1420ç - 2000تحقي : أحمد اّر اؤوطا، وتركا مصط د، دار محياء التراث، بيروت،  (،  764çيت

الثّامنة، ابن حجر العسقالينّ، يت293ص المئة  تحقي : محمد عبد المعيد  (  852ç.، والّدرر الكامنة   أعيا  

(. ولعّا مرّد سطوع  جم ي ّا الدين  165، ص3، ج2ضا ، مجلس دار المعارل العثما يّة، ييد أباد ال ند، ط

الحلّا   اإلبداع اّدبّا عائد ملد أمرين: اّّول تجويد    مجال اّدم وصبرتح فيح، حتد يار من المصن ين  

ومن ا:   اإلبداعيّة،  أعمالح  غير  عد   مصنّ ات  ينّ   ،و د  الحالا    "النا دت  الّاجا    "العاطا  رسالة    وهو 

وها  صائد  المعروفة باّفرتقيّات،   "درر النّحور  "وهو معجم لألغالط الّلغوّية، و    "اّغالطاّ   "والموالا، و

ا–وها موضوع دراستنا، و د ألحق ا كرم البستاينّ   ذيا الّديوا ، ومن مصن اتح   ي و  الّبعراء وصالية   "-أيبا

عالم، صير الدين الاركلا، دار العلم للماليين، رسالة   وي  الّصيد بالبند . ياّ "والخدمة الجليلة  "البلغاء 

الّتا عاش  18، ص4م، ج6،1984بيروت، ط ال تر   بارر  لبعر  التا غدتد سمة  الثّاين حالة البع   ، واّمر 

 في ا؛ فكا  فنّح محا احت اء، ويبار مليح بالبنا    ذلكم الّاما . 

ّد ععر  من النّماذج الّبعرّية الرا يّة الّتا تف     دّرس ضمن النّصوص المختار  لألدم القديم.وعف

،  1المدصا لدراسة اّدم العربّا   العصرين: جورج موسد حّداد، المؤسسة الحديثة للكتام، لبنا ، ط  -  

 .144م، ص2012

     ومن ذلل  ول أحدهم: - 

مبررررررررر    عرررررمرررررداا  يررررر ررررررطف    رررررمرررررٌر 

 

يررررررمررررر     طررررررل   دمرررررع  مررررراء   رش 

أيرررررمرررررنٌ   جرررررال   يرررررقررررردت    ررررررطرررررة 

 

طررررر  مررررن    فرررريررررح  الررررجرررريررررد   مرررريررررا  

 



  

  1405   
 

 ات أمنوذًجاّيِقَتْرة يف شعر صفّي الدين احللّي اأُلالبنى األسلوبّي

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

القوا ، ومحبوك  والقوا  المبتركة، وذات  ّما(، واّلغار واّحاجّا،  التاريخّا يحسام الجف

 الطّرفين، والّبعر ال ندسّا، والطّرد والعكس، والتّبجير. 

من    وهو  مط  الطّرفين(  يمحبوك  علد  س   جاءت  الّدراسة  موضوع  الّدين  ي ّا  و صائد 

ويكو  الّروّت هو الحرل   احد متكّرر   بداية كّا بي ،القصائد يبدأ كّا بي  من أبيات ا بحرل و

ع فيح مالّ أ ّل م.  يفبددن ر عنح كّا ععراء تلل ال تر ، ولم  بح اّبيات. وهو مسلل  صف الّذت بدأت 

حرول  عدد  علد  وعبرين  صيد   ا  تسعا الطرفين(  يمحبوك  منوالح  علد  أ بأ  عاعر ا  ولكّن 

 .واّل   افية الالّمي ا  افية أسماها ال جاء، و د استوفاها كّل ا، وراد عل

( اسم محبوك الطرفينأطل  ي ّا الّدين الحّلّا علد مجموعة القصائد التا أ بأها علد  س  ي 

الّدين غارت اّرتقاّ "كتاب ُدرر الّنحور يف امتداح امللك املنصور" لذا    ، وهو  جم  أفرت ؛  بنا  من 

 

 

 الكاما(  ولح: ي ( أّول من  لم علد هذا الّبرم، ومنح 321يّعد ابن دريد يت  - 

عرربرررتررا  يررمررارجف  سرررررقررمرر   لررا   أبررقرريرر ا 

 

اءا    قررررا لررررن امن  قررررا السررررررر  عا  مررررا َذ  لررررا يررررا ا  ذا ند   مررررا

هررجرررتررنررا     حرريررنا  اّعررداءا  بررا   أعرررررمرر   

 

اّعرررداءا    يبررررررمررر ف  مرررمرررا   حررراعرررررراكا 

ا     نرررن أا ررر  برررن نرررد ف  نرررا د  رررا تررر  حرررا ا  نرررن ترررا يرررد كرررا  أابرررا

 

اءا    كررا بررف يرر ف  يررن حررا ا  مررا رنت  مررد عررف يرررف  ياصرررررا  سرررررا

م رررنرررا     بررراضررررررطررررار   وأعرررلرررنف   أصررر رررا 

 

صررر ررراءا    أجرررَن  لرررمرررا  أسررررررترررطررريرررعف   ال 

، 3م، ج1974العربّا، بيروت، دار الكتام (، 1356çينلر:ي تاريخ آدام العرم، مصط د ياد  الّرافعّا، يت 

 (343ص

هو  جم الّدين أبو ال تح غارت بن الملل الملّ ر  رار سال  بن الملل الّسعيد  جم الّدين غارت بن الملل    -  

بن أرت  اّرتقّا أيحام ماردين، كا    الّدين أرت  بن غارت بن المند بن تمرتاش بن غارت  المنصور  اير 

ا حسناا م يباا كاما   ودفن بمدرستح تح  القلعة    653çالخلقة بديناا سميناا. ... توّفا   تاسع ربيع اآلصر  سنة  عيخا

العادل  الملل ولد   بعد     من  لل  ريباا من عبرين سنة و ام  المف الّسبعين ومكث    فو   العمر  من  بلغ  و د 
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ّمي    . "باّرتقيّاتسف

القصائد.   هذ   بنية  عن  للكب   اّ سب  بحسبا ح  اّسلوبّا؛  المن ها  البحث  هذا  اّتبع ف   

وسأتناول ا من أربعة محاور: ج ة المستو  المعجمّا الداللّا؛ للكب  عن مبداعح   اصتيار 

قاعين: الداصلّا،  اّل اظ، وملد أت الحقول الدالليّة ترجع، ومن جن ة البناء الصوتّا لمعرفة اإلي

والخارجّا الل ذين ينتلما  ذلل النّلم الذت راعا  الّباعر،ومن ج ة البناء التّركيبّا؛ للكب  عن  

تركيب الجما وتو ي  ا ّداء المعند المراد، ومن ج ة البنية التّخييليّة؛ لمعرفة مبداع الّباعر    

 تصوير المعاين التا يريد ميصال ا.  

مختل ة التا يحتوت علي ا النّص اّدبّا، أو علد بعب ا تجمع بين ا الو ي ة وكّا هذ  البند ال 

د .   . الجماليّة ال نِّيّة. وهذا التعّدد   البند يتيح للّدارسين  راء  النّص اّدبّا من وجو  متعدِّ

ع  مثاالا  القديم. وصذ  اّدبّا  للنّّص  القراءات المتجّدد   ما ذكر ا هو  لد ذلل  وأكبر دليا علد 

الّبعر الجاهلّا والمعّلقات صاّية. كم من الدراسات تناولت ا منذ القدم ملد يومنا هذا؟ وكم من  

ا؟، ولم ينقص الالّح  من ج د الّساب ،  المناهه النّقدية طفبّق    دراست ا فأصرج  من ا دفررا

 مع أّ  النّص اّدبّا هو النّص   سح. 

 الّداللّي يف األرتقّيات:املستوى املعجمّي  -1
أدبيّة   أو غير  بت ريعات ا المختل ة،  أدبيّة  أيًّا كا   وع ا:  النّصوص  كّا  هذا مستو ا مبترٌك بين 

بأ واع ا المتعّدد . و  كّا عّ  من الّبّقين: اّدبّا، وغير اّدبّا تتباين الم ردات بحسب غاية 

ا ومعر رسن فتح العميقة بأسرار الّلغة، فقد يستخدم م رد  وها  النّص. وذاك أمر يعود ملد ققافة المف

 

ن كثير، تحقي  علا عيرت، دار فمكث سبعة عبر يوما قم ملل أصو  المنصور وفي ا مات. يالبداية والنّ اية، اب

 .77، ص14م ج1408ç/ 1988محياء التّراث العربّا، بيروت، 

 . 116، ص2015، 2تحاليا أسلوبيّة، محّمد ال ادت الطّرابلسّا، دار الجنوم لّلنبر، تو س،ط - 
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ا أّ  ا م رد  غير الئقة، أو بعيد      ذائقتح الّلغوّية كلمٌة ال   مو ع ا من النّص، ولكنّنا  درك الحقا

   أداء المعند بعد تركيب ا مع غيرها من الم ردات، أو أّ  م رد  أصر  أ سب من ا   هذا المقام.  

وهو الّذت جّر من باعدن ذلل ملد     دبّا القديم  ماذج متعّدد  تؤّكد ما سب  ذكر .و  النّقد اّ 

مالّ بعد  لرّية   ح  قورتف تا دأ  لمد  الّاما ، وهو يراع  فتر ا من  والمعند  الّل ظ  بين  الّصراع المب ور 

القاهر الجرجاينّ.   الّبيخ عبد  يادن  تبلورت علد  الّتا  :  أحداا   تجدف   وها"النّلم    لةف اللّ   هذ   يقولف

الئمةن   وحسنا   لم النّ   منا   مكا ا ا  يعتبرف   وهو  مال    فصيحةٌ   مؤا است ا   وفباا   جاراتن ا  لمعند  معناها  مف

نةٌ  ل لةٌ   الوا: وها ؟ّصوات ا   أ   وغرضف م مالّ  ومستكرهةٌ  و ابيةٌ   لقةٌ :  صالفحن  و  ومقبولةٌ  متمك 

ما  ج ةن   من  وتلل  هذ   بينا    ا ن االتّ   حسنن   عن  مَكنبالتّ   روايفعبّ    سوء   عن  والنفب و  وبالقل ن   معناهف

 .؟"الؤمالتّ 

متأّصر    حّد ذات ا، وال وحبيّة وال    متقّدمة، وم رد   النّلرّية فليس  هناك م رد   ل ذ   ا  ووفقا

. أصوات امأ وسة مال بقدر مو ع ا من التّركيب. أّت أّ  الم رد    مو ع محايد حتد تنتلم مع  

وم د عئ  فا لر   الم ردات المختل ة التا تؤّدت دالالت  متقاربة   النّّص القرآينّ. وهذا اّمر 

ين   يجعلنا  عيدف النّلر   مقاييس فصاحة الكلمة قن التا وضع ا علماء البالغة مع أّ  م أتاوا الحن

 

ينلر  قد النابغة الذبياين لحسا  بن قاب  يينلر: الّبعر والّبعراء، مسلم بن  تيبة، دار الكتام الحديث،    -  

الحسين ي322، ص1ج،  1423çالقاهر ،   الجلي. و قد سكينة بن   النّايح    سينلر:  الكا  واّ يس  الّصالح 

 -1426ç،  1ّت، دار الكتب العلميّة، بيروت، طتحقي  عبد الكريم الجند(،  390çالنّ رواينّ يت  الّبا ، أبوال رج

 .677م، ص2005

 . 77م، ص1،1995، ط1دالئا اإلعجار، عبد القاهر الجرجاينّ، دار الكتام العربّا، بيروت، ج - 

المعند    -   أداء  وأقر     البياينّ  غير   القرآينّ،التّصوير  دكتورا   يرسالة  محّمد،  حسن  الدور  عجب  حسن 

 .8، ص2009منبور (، كلية الّلغات، جامعة السودا  للعلوم والتكنلوجيا، 

جعلوا من عروط فصاحة الكلمة: أ د تخلو من تنافر الحرول، وأالّ تكو  غريبة، وأالّ تكو  مخال ة القياس    -  

اإليباْ   يينلر:  تكو  حوعيّة  بيروت، اللغوت، وأالّ  العلوم،  محياء  دار  القاوينا،  الخطيب  البالغة،    علوم 
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 للّبيخ عبد القاهر الجرجاينّ. 

ذو مكا ة م ّمة   بناء النّّص عاّمة والنّص اّدبّا صاّية، وها التا  -ذ بذلل م–اصتيار الم رد   

وتاقدو    النّص هذ  القابلية بقدر ما تسمو فيح الكلمة من  "تحّق  فيح القابليّة للقراء  المتعّدد ،  

ا، وتتحّول فيح عال ات ا من  عال ة  مستو  أدوات التّعبير ملد مستو  مقّومات التّعبير والتّ كير معا

ترتبط في ا بوا ع صارج النّص ملد عال ة أفقيّة ترتبط في ا بغيرها من    -م  أمكن القول-عمودّية

  . "الكلمات    طا  النّّص ذاتح...

ا عناية فائقة بالمتلّقا م د كا     -بال عّل –ولغة الّباعر وم رداتح    تتأّقر بثقافتح وبيئتح؛ ويفعند أيبا

كر هنا أقار البيئة واعياا بأّ  الّل لة ما   ن وسائا ميصال الّرسالة الّتا يريدها، و اذد مد
ها مالّ وسيلة ضن

    ّ فرا غيّر م رداتح  الوفاء والقّو ، وكي   ميصال معاين  أراد  الّباعر علّا بن الج م حين  لغة    

 عندما راعد البيئة الجديد  الّتا استقبلتدح بعد بيئة البداو .

عاعر توافرت لح عواما التّجويد   هذا المبمار؛ ف و العالم بالّلغة  عاعر ا ي ّا الّدين الحّلا 

الّذت و   علد تجارم ععرّية   "اّاغالطاّ "وفي ا ينّ  كتابح   الّباعر  ر، وهو  أفصا ومصنّ ات 

غنيّة  بلح. وسيكو  ل ذا كّلح ا عكاس   لغتح وم رداتح الّتا يختارها، صاّية   هذ  المدّو ة الّتا 

لا  يّات. وها ضرم من اإلبداع الّبعرّت عجا عنح ععراء  تدور حود
رنف  باّرتقن  ا الّدراسة و د عف

ا  .عصر ، ولم يفعرل  با ذلل مالّ عند من امتلكوا  ايية الّلغة كابدن دفريد الّذت أعر ا مليح سابقا

ومذا  لر ا    صائد  موضوع الّدراسة وجد ا م ردات ا ترتّد ملد دالالت معيّنة   الغالب؛ وذلل  

 

ا لنلرّية النّلم، سو  عرط واحد هو   -بحسب ما أر –(. وهذ  البروط ال  يمة ل ا  8، ص4م، ط1998 وفقا

 عدم مخال ة القياس. 

 . 116تحاليا أسلوبيّة، محمد ال ادت الطرابلسّا، ص - 

 ا البحث. من هذ 1405( ص4ينلر ال امشي - 
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وهو مدْ المنصور اّرتقّا. ومدصا ذلل   -برغم تعّددها  -يعود لوحد  موضوع هذ  القصائد  

ْن مّما الحديثف عن الخمر، أو النّسيب، أو وي  الطّبيعة، أو الّرحلة الّتا يكو  هدف  ا غالباا  المد

 الويول ملد الممدوْ. 

وسأرّكا   دراسة هذا المستو  علد الحديث عن الكلمات الم اتيح، وها الكلمات التا تاداد   

 سبة ورودها   النّص الواحد، وكذا الحديث عن الكلمات الرئيسة التا يفكثنر الباعر من ميرادها 

التّرداد   وهذا  أععار .  عّل   –   الّبا  -بال  تدفع  الّتا  الّبعورّية  غير  بالجوا ب  ا مرتبط  دفعا عر 

عاين.  ين مف
عن  لصياغة تراكيبح من تلل الم ردات التا ينتاع ا من ما

أل اظ    وتتمثّا    معيّنة،  دالليّة  حقول  ملد  ميرادها  من  أكثر  التا  الّباعر  أل اظ  مرجاع  ويمكن 

ميّتة،   أو  حيّة  بالطّبيعة  صاّية  وأل اظ  ومتعّلقات ا،  بالحروم  صاّية  وأل اظ  باإل سا ،  صاّية 

 صاّية بالو  ، وأل اظ ذات دالالت معنوّية. وأل اظ

األلفاظ اخلاّصة باإلنسان: -أّواًل
ا، وما تكاد تخلو  صيد  من  صائد  التسع والعبرين    أورد ي ّا الّدين الحّلا هذ  اّل اظ كثيرا

ر  علد ميصال معا يح م ا يفندبئ عن معرفة  د يقة بالّلغة، و فدد ا جيّدا تالقِّا. من ا. و د وّ   ا تو ي ا  لد المف

األلفاظ اخلاصة جبسم اإلنسان.  -أ
قلة، والّلحاظ، والّلواحظ، والطّرل، واّبصار،    أورد ل لة العين وما يرادف ا من أل اظ، مثا: المف

واّحدا . وفي ا ما جاء وفد  داللتح الّلغوّية، ومن ا ما جاء علد سبيا المجار. ومن ذلل  ولح 

ا المنصور: يالبسيط(   مادحا

را رردا ، را يرررن  غررا يررن   بررعررا اّ ررامن   عررا 

 

رن   برالسررررّ ا ّكلرا د   أفمورن الملرلن    رد وف

  

 

 723ديوا  ي ّا الدين الحّلا، دار يار، بيروت، يد.ت(، ص   - 
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 يالكاما( و ولح:

ة   نررا عرا طرا مرن  بسرررررالرم   ولسررررر ف  ا،   أفمسررررن

 

ي   حررالءن كررا ة   قررلررا مررف مررن  أو   ،  ( 1 ررجررالءا

 يالكاما( و ولح: 

،  حرركررما  ا  وغررّض   الررامررا ف    طرررفررح،  عررنررّ

 

ْن   يررا   ْن   لا بررأ ررّ   ترقرنرعد   ال  يرررررا  يرررررا

ل   ا الطّرد دا : يو ولح ذاكرا  الطويا( واّحد

 عرررعاٌع غدا طرلف المسرررر  عررراصصررر  

 

مرشف    عرف  
بررحن مرومن  الر رف ، وأحرردا ف 

يررحن  ملرا

ي   ومترادفات ا  العين  م رد   الحلا  الدين  ي ّا  مرات، 66أورد  سّ   قدلة  المف أورد  و د  مر .   )

والّلواحظ ي والطرل ي14والّلحاظ  أربع مرات،  والج و   والعين ي20( مر ،  مّر ،  ( مر ،  18( 

مرتين الّتا  واّبصار  الغاليّة  مقّدماتح  أوردها    الم ردات  هذ   وكّا  واحد .  مر   واّحدا    ،

يست ّا ب ا بعض القصائد لتعبّر عن معاين الجمال والحّب وتباريحح، وأورد بعب ا   معرض 

ا معاين الرعاية والعناية غالباا. وهذا الّر م الكبير من الم ردات التا تدور حول فالال 
مدحح لنتاحمن

تاغّال ب ا يكمنف عند  فيما  العا  ين لح داللتح، ف و يعبّر عن بصرّية الّباعر، وأّ  تذّو  الجمال   المف

ا متخيّالا. ا أو بصرا ا حاضرا را  يفبصر، سواءا أكا  ذلل البصر بصا

وكا  لليد والكّ  والّراحة حبوٌر    صائد ي ّا الّدين، وال غرابة   ذلل ف و يمدْ المنصور   

ا، وتلل م ردات ت رض حبورها   هذا المقام؛ حيث وردت اليد   بالكرم والبطش باّعداء كثيرا

( 19( مر ، من ا ي26( مر    معرض مدْ المنصور بالكرم، ووردت الكّ  ي25( مر ، من ا ي44ي

  التّعبير عن كرم الممدوْ، ووردت الّراحة والّراحتين تسع مرات وكّل ا   التّعبير عن الكرم.  

 

 .705المرجع الساب ، ص   - 

 .715المرجع الساب  ، ص   - 

 .729المرجع الساب ، ص   - 



  

  1411   
 

 ات أمنوذًجاّيِقَتْرة يف شعر صفّي الدين احللّي اأُلالبنى األسلوبّي

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

د ب ا الحقيقة مال   تسعة مواضع.  يفرد ر، ولم  أفصا  
وكّا هذ  الم ردات أوردها ليعبّر ب ا عن معا  

 ومّما أورد للتعبير عن الكرم  ولح: يالكاما( 

طررالرربررا،   مررا  
وادن كا   سرررررا بررلرر ف  ررحرروا  أ ررا

 

الرربرريبررررراءن    بررالرريرردن  أتررتررنررا   حررتررد 

 و ولح: يالطّويا(  

حف  اائررررنررررف ة،  صررررا بررررذولررررا حف   مررررا    وأكرررر ررررّ

 

 برررار ف   برريررنرر ررنّ   مررا  د ،الررنررّ   حررارف بررن   

 يالكاما( و ولح: 

سرررررمرراحررةف   لررنررا   راحررترريررحن   ضرررررمررنرر د 

 

الرررمرررحرررضن    برررجرررود ن  الررربرررالدن   برررر  

ي   والم ه  وال ؤاد  القلب  م ردات  الحّب 42وأورد  عن  التّعبير  معرض  وكّل ا كا      مر ،   )

ا.   وتباريحح صال قما ية مواضع، وكل ا استخدم  حقيقة ال مجارا

ومثنّا   وال م م رد ا  الثّغر  الّدين الحّلّا    صائد   يعبّر ب ا عن 17ي  وأورد ي ّا  ( مر . وكّل ا 

مو عدا  مجارّية  ذلل  ولح: معاين  ومن  مبافة.  الغالب  تأتا    أّ  ا  كذلل  ويفلحظ   ضعين، 

 يالبسيط( 

فررابتسررررمرر د   برردٌر أضررررراءا    قغورا الملررلن 

 

لثاغرن    بن   بررح، فكررا ا  نررا لررلن كررالبررررّ  المف

 و ولح: يالكاما( 

مررترربسررررررٌم،    قررغررر مررن  ررور ن   الرر ررال 

 

مررتررحررّد الرراّ   وفررمف    برر برررررلررحن    ثف مررا ن 

  

 .706ديوا  ي ّا الّدين الحّلا، ص   - 

 .718المرجع الّساب ، ص   - 

 .734المرجع الساب ، ص   - 

 (.706ديوا  ي ّا الّدين الحلّا ، ص ي  - 

 (.711المرجع الساب ، ص ي  - 
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 (يالكاماو ولح: 

ح  با  رلربررا فررأعرقررا رفرر ،  يررررن و   الر را  ذا ا 

 

ذن    ترانرابررِّ الرمرف كررا   ، وسررررا حررا   الصررررَ كررا 
   فرن

اإل سا      م ردات جسم  ا-ومن  ي  -أيبا ا  وجمعا مفراداا  والخّد  الوجح  مّر ، جاءت   24أورد   )

تارند ما  ا  وكثيرا والمجار،  الحقيقة  بين  استخدام ا  وتأرجح  مبافة،  أو    الغالب  الغال  مواضع    

 لمدْ.  ا

ي  أوردها  واّعنا ، حيث  والقفدودف  الّقّد  ميرادها  من  أكثر  التا  الجسم  م ردات  مّر . 22ومن   )

وأّما   والنّسيب.  الغال  معرض  كا      وكّل ا  الحقيقة،  سبيا  علد  والقفدود  القّد  ذكر  وجاء 

رها كا    تصوير كرمن المنصور. ومن  يأعنا ( فكا   علد سبيا المجار صال مّر  واحد . وذنكد

 ( يالكاماذلل  ولح: 

مررا سررررركرررا    كررأ ررّ الررّد ررا ن  مرررن  صررا  مررن 

 

بررقرردِّ    الررنسررررريررمف  الررمرريررّ عرربررثا   
 اسن  ن

 ( و ولح: يالطّويا  

الررررّ  أعرررنرررا ن  هررربررراترررف  رررالئررردف   حف، جرررالن 

 

  ن ن را كرالحمرامن المطوّ اسا من تر  النرّ   

ين بين الحقيقة والمجار. و د أوردهما صمس     مّرات. ووردت وأورد ييدر، ويدور( متأرجحا

ّن( قالث مّرات علد سبيا المجار للتّعبير عن النّدم وال رْ، وأورد م رد  يالجماجم(  م رد  يسن

ا قالث مّرات كّل ا علد سبيا المجار   معرض تصوير بطولة المنصور وبطبح بأعدائح. ومن   أيبا

 ذلل  ولح: يالكاما(  

أعررنررا ا  لرر ا  لررّ ،   ذا م  بصررررررارن غررا    الررطررّ

 

ذن    من حرَد ف لم يفبررررحرا
مراجن  بسررررو  الجا

 

 

 (.721المرجع الساب ، ص ي  - 

 .727المرجع الساب  ، ص   - 

 .747المرجع الساب ، ص   - 

 .722ديوا  ي ّا الّدين الحّلّا، ص   - 
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ات(؛ حيث أورد  عبر مرات، وكّل ا جاءت   سيا    ا من ميراد يال ام، وال اما وأكثر أيبا

تدل المنصور بأعدائح. يقول:  يالبسيط(  المجار   معرض تصوير فا

لا  ير ررا سررررا كرمررا  برالّرغرر ا  الرعرردّو،      هررامن 

 

ي ا سرري ا العاطا    نّمة النّبررا     بن أ بررا

وفيما عدا هذ  اّعباء من الجسم التا ضّمن ا ي ّا الدين الحّلّا  صائد  المسّما  باّرتقيّات    

صر، واّعطال، والثّدت، والبنا ، والّذراعين،  حيّا، والخا وكثر ورودها أورد غيرها بقّلة، مثا: المف

والخصر،   والّبلوع،  لد،  والكف واّسماع،  والجنب،  والّلسا ، والغّر ،  واّ  ،  والم ايا، 

 والمياسم، والبراجم، والجوارْ، والحاجب. 

 أصناف البشر: -ب
من اللّواهر البارر    لغة الّباعر كثر  ورود مسّميات أينال الببر، فقد أورد م ردات تعبّر عن  

ر، مثا: ال تا ، والبكر، والعجور، وال تيا ، والّببام، والمبايخ، والطّ  ا، والّرجال، مراحا العفمف

دا ، والَوعاظ، والعواذل، والّر يب،  والّرجا. وأورد م ردات تدّل علد ي ات ببرّية، مثا: الحف

سّ د،   والمف والّذميم،  والوافدين،  والء،  والخف والغا نيات،  واّسر ،  والّبيول،  النّ ا ،  وأها 

مف  مثا:  ال اعا،  واسم  أبخا،  مثا  أفعا،  ي  بصيغ  ي ات  عن  وعبّر  ّسد،  ومنتقم،  والحف ر،  قتدن

 وعاصص. ومن لطي  ما أ بأ  ولح: يالخ ي ( 

ت  أابررردا فرررا يرررالا  لرررا دامن  الرررمرررف كررررف  برررن ل    را

 

غررارن   يرران  الررلررا رن  عاسرررررركررا
لررن يررشا  ررور    جررا

الررررمرررراءا    جا  و  جررررور  را عررررا بررررن مرررر     ررررالررررن

 

ارن   كرررّ عرررف لرررد  عرررا بررررررا   ما أاطرررا رررا   و   ( 2يلرررا

والنّاس،    والعالمين،  والقوم،  البرايا،  مثا:  الببر،  جمع  علد  تدّل  الّتا  الم ردات  ذلل  ومن 

ثار  الفتة؛ حيث أورد يالنّاس( صمس عبر  مّر ،   واّ ام، والور . و د أكثر من الثّالث اّصير  كا

حقيقة وكذا ياّ ام(، وأورد يالور ( قماين عبر  مر . وكّا هذ  الم ردات جاءت علد سبيا ال 

 

 .708المرجع الساب ، ص   - 

 .708ديوا  ي ا الدين الحّلا، ص - 
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 مالّ  ليالا من ا. 

ا    تو ي ا تو ي  ا  ب دل  ودينيّة  تاريخيّة  عخصيّات  أسماء  ميراد  الحّلّا  الّدين  ي ّا  يانس  ولم 

عتّقة حين  ال:  م وساب  الع د، وأّ  صمر  صمٌر مف دا
  دالليّ ، ومن ذلل ي وم  وْ(، ولعّلح يريد القن

 يالبسيط( 

ْف  الرّرا لرنررا  مرن    برردتد  ترراج      ،  الرحربرربن

 

حررالررة  لررمرراءن   فررمررا رر د   بررالررلررّ رربن   الررلررّ

أولرردهررا  بررالررمرراءن  جرر د  وِّ رف مذا   برركررٌر، 

 

بن   الررّذهررا مررن   
مررا ررد  عررلررد  دفرى   أطرر ررالا 

مذا    ،   ْ و قررايررا  ررومن  ررف بررا مررن  ة  قرريررّ  بررا

 

 الحر د جلر د  لمرة اّحاا ن والكرمن  

ا من تقنية التّناّص، حين  ال:   ا مست يدا ا دالليًّا لطي ا ا مياهما تو ي ا  وأورد ذكر موسد والكليم مو  ا

 يالبسيط( 

بررالسررررّ رن،  هّم الصرررربحف  لنررا حينا   ر رر د 

 

تسررررعد علد حررذرن   الررّدجد   وأ بلرر د   

 راضا ال و   لبا را القراسررررا، فجرادا لنرا، 

 

بررالررمررطرررن   تررمررورا  مررن  أبررخرراا   وكررا ا 

و ررد   ، لريرمن الركرا الرنّرو   ررارا  دا   غررا  رأتد 

 

تررذرن   ولرم  مرن  رلربرا  بر ن  ترف ولرم   ،  عرررربررّ د

ّب     طولا الويرررران را ا ر ر د ملد الصررررّ

 

رن   د علد  ردا :  رد جئر ا يرا موسررررا  فقلر ف

فاعح تو ي  التّراث        صيد     -’-ملد ذكر بلقيس ملكة سبأ، وذكر سليما     -كذلل  –ودا

واحد  ولكن   مقطعين مختل ين؛ ليرما بذكر بلقيس ملد داللة الجمال، وبسليما  ملد داللة 

 الّسلطا  وال يبة، حيث  ال: يالطويا(  

ّا  ينرة لد كرف عا لا  دتد تفجد مذد برا  ، تد دا   عررررا

 

رشف   كبنلقيسا    سررن ، والدجمالف ل ا عا  حف

 

 

 .707المرجع الساب ، ص   - 

 .723المرجع الّساب ، ص   - 

 .729ديوا  ي ّا الّدين الحّلا، ص   - 
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 الطويا( و ال: ي

را    تررا جرراٌع  ،عرررررف  ررادا ف
مررن يررادن  الررجررن تررنا   مررا

 

رشف   والرر ررف دف  سرررررائررن الرروا  
يررحن نرربررا مف جررا  وتررألررا

غرردا   مذا   ، الرامررا ن سررررلريرمررا    عرررربريررحف 

 

حرشف   والروا الرطّريررف   
يررن ن سررررا بررحن      ّ  تراحرف

غير أّ ح عدل ملد أسلوم الكناية؛ لتتّس  الّل لة مع الداللة  -’-ولم يفنس ذكر سيد ا آدم   

 البسيط( يقول: ي التا يفريد، 

بررالرنررّ  فرقررد رفرقرر ا   ، اّمرورن  اسن   كررّا 

 

د الّاما ف    ملاي م عررراصصا البصررررن   أضرررحا

بررعبررررر ررمف ربررا   أّ   فررلرروال   ، لررديررلا  وا 

 

الرببرررررن   يررا أبررا  عرنررحف، لرقرلرنررا:   ترجررّا 

ولم ي ف د علد الباعر تو ي  أسماء تاريخيّة ليعبّر ب ا عن معا   كامنة في ا، ومن ذلل ذكر   

 الطويا( يقول: ييعمرو، وعنتر ، ومعن، وحاتم(، حين 

 ، وسرررررنررا ررحن الررّرد    سررررريرر ررحن   مررحررَا 

 

من   راجررن والرربررا  
حن كررا ررّ د     الررنررّ  وبررحرررف 

ر ،   عررمرررو  وعررنررتررا ذكرررا  طررا ف  بنسرررررا ا  حررا  مررا

 

وحرراتررمن   مررعررن   ذكرررا   وأحرريررا  رردا ف 

 األلفاظ املعّبرة عن مشاعر اإلنسان: -ج 

الّدالة علد ال رْ والّسرور، واّل اظ الّدالة علد    أربعة: ها اّل اظ  تكاد تكو  هذ  منحصر  

الحا ، واّل اظ الّدالة علد الغبب، واّل اظ الّدالة علد الحّب. وفي ا ينّوع ي ّا الّدين بين  

 ( يالبسيط اّفعال واّسماء. ومن ذلل يفرحة( و يمبتسم(    ولح:

لررر ررررحرررتررنررا فرررلرررم  ررردرن  أترررا رررا،     برررعرررٌث 

 

أم من   حرة القصررررربن   ند من       خرة الصررررورن 

حف،  عررا أدمررف َا  الررطررّ فرريرر ررا  ا   طررا ة  وضرررررا    برررا

 

مرربررتسرررررمٌ    البرررررّ   والرردهرررف  قررغررر ن   بن نررا عررن 

 

 

 .730المرجع الّساب ، ص   - 

 .724المرجع الّساب ، ص  - 

 .752المرج الساب ، ص   - 
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 ويبك (    ولح:

دا   فغررا يررا،  الحرا أسررررراكيرربف  لريررحن  عا  بكررا د 

 

الرقبررررربن    أقروابررحن  يررفرراف     جررذال ا 

 يالكاما(  يغبب(    ولح:و 

 ضررررحرلا الحبرامف ب را، و رد غبرررربر د  

 

رضررررا   ترف خرطرن ررا  بسررررف  لرلبررررراربريرنا 

 األلفاظ الّدالة على احلركة والّسكون: -د 

وطارد،   وأر د،  سار،  علي ا:  الّدالة  الم ردات  من صالل  بالحركة  تموج  الّباعر  صائد   جعا 

ومسرعة،   وغادر،  وقار،  وعبث،  وقاند،  وجاء،  وسعد،  وعرد،  وتابع،  وسر ،  و ام،  وهرم، 

يكاد   وال  و اعان.  وطارد،  وسب ،  والّس ر،  ومبد،  وجر ،  وذهب،  وصطا،  وطال،  والّسعا، 

 دّل علد الّسكو  غير يحّا، وأ ام(. القارئ يجد م رد  ت

علد    الّباعر  أض اها  التا  الحركيّة  للقارئ  يصّور  الحقا  هذا  م ردات  من  الكبير  العدد  وهذا 

ا. وتجد معلم تلل اّل اظ مرتبطة بتيّمم الّباعر  حو الممدوْ، ومن   را ود ور ما  صائد  فجعل ا تامف

 ذلل  ولح: يالكاما( 

راتن   اعررررراطرن   عرلرد  ترركروا هرم د  الر رف ،  واوسررررعرا     يررارا بر رراتن   وافررأحررد رف   ملريررلا

وعندما يميا لألل اظ الّدالة علد السكو  فسكو ح يكو    جنب الممدوْ، ومن ذلل  ولح:    

 يالكاما( 

  ، أركررا ررحن الررنررّ رربف    حررّا  حررّا   م  

 

 سررررارا الخل ف   اّعرداءن   أو سررررار  

 
 

 .707ديوا  ي ّا الدين الحّلا، ص   - 

 .733المرجع الساب ، ص   - 

 .710المرجع الساب ، ص   - 

 .706المرجع الّساب ، ص   - 
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 و ولح: يالكاما(

 صصرررررايررررترا،   عرقررالا   مركررارمررحف   حرلرر د 

 

عرردن   مررن  راشا   مذ   نرراحررا  الررخررمررولن   بررا  جررا

  برربرعررحن،  حرلرلرر ف   مررذ  دهررت،  حرراربرر ف   

 

حف    عرلرتررف بررررير ن   عرنرردا   وجرا الحرا  الرما   سررررن

 ç- :األلفاظ الّدالة على نشاط احلواس 

وها اّل اظ التا تبير ملد  باط البصر، والّسمع والبّم، والّذو ، والحس. و  هذا  ستطيع  

ملة يالقول: مّ   ا يحما داللة الحواس 36الباعر كا  بصرّيا ملد حّد كبير، فمن جف ( فعالا أو اسما

( مقتصر  علد داللة البصر وحدها؛ حيث أورد    صائد  ال عا ي لر(، وال عا  22كا  في ا ي

 يالبسيط(  يرأ (، وال عا ير ا( وتصري ات ا. ومن ذلل  ولح:

ْا من ي جد  حوت فما  لرتد ر  د  جومف الّد     ليالا من فمن القمرن  رع ف الرا

 األلفاظ الّدالة على مستلزمات احلياة اليومّية: -و

؛ ليستر جسد ، و د أورد ي ّا الّدين من ا أل اظ الوعاْ، والجالبيب،    ومن هذ  ما يالبسف اإل سا ف

لبام، والثّوم، والّلباس. وجاءت كّل ا علد سبيا المجار يجلبام ليا، جلبام ال دجد،  والجف

 قوم الع ال، الحمد قوباا(، صال موضع واحد. يقول: يالخ ي ( 

رارن   الرررربررررن بررررن ؤذنٌ   مررررف يرررراف  الررررلررررا وا    رارا 

 

نن    أاعرريررف ن 
مررن هرروا  رار   وا انحررتررن دا     الررعررن

يررا     لررا لرربررامن  جررن حرر ا  تررا جرراءا  ٌر   رائررن

 

رار   الررطررن حف كررا و ررا فررا بررحن  الصرررررف  عرررررا ررا ف 

 وجاء ب ا حقيقة   م رد  يقوم( وذلل    ولح:  

 

 .716ديوا  ي ّا الّدين الحّلا ، ص   - 

 .723المرجع الساب ، ص   - 

 .725المرجع الّساب ، ص   - 
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اهررو    تررا لن  انسرررررمررن بررن ديررحن  الررمررا راتف   راهررن

 

وٌم    قررا اهررو  يررا يررسا  رارن   لررا طررن يرررن  غررا  بررن

وأريه،     وعطّرت،  ج،  اّارن م ردات:  من ا  أورد  والّرائحة،  العطر  علد  الّدالة  اّل اظ  ذلل  ومن 

و د   وغيرها.  والعنبرّت،  ل،  والعارد عن  والعبير،  حديثح  سيا   حقيقيّة    دالالت  بين  توّرع  

طالع القصائد، وأصر  مجارّية   عأ  الممدوْ.  الطّبيعة   ما

 األلفاظ اخلاّصة بالّطبيعة حّيًة وميتة: -ثانًيا

فالّرجا م تو     الدين الحّلا، وال غرابة   ذلل؛  لغة يّ ا  ملد  الطّبيعة طريق ا  أل اظ  دت  جا وا

  حبّح لبلدتح يالحّلة( بسبب طبيعت ا الخالّبة؛ مّما جعلح يبالغ   رفع عأ  ا فيقول:بحبّ ا، وكا   

 يالبسيط( 

حف  تررف قررلررا مررف يررحرراءا  الرر ررا ةا  لرر 
الررحررن را  تررا م  لررا  مررن 

 

غرربررو ف   مررا مرررن  الررعررف  
ان ررقنبررررراءن حف    نن رر   فررا

عررا  
من جف د  رف اّاهوالن  ررا

سرررررائن بن ررا   أارٌض 

 

الررنررو ف   وا َب  فرريرر ررا البرررررا عا  مرر  جررا تررا  كررمررا 

ٌة   حررا
الررريررحف  ررافررن وا ٌة  حررا

طررافررن درف  الررغررف  فررا

 

وضرررررو ف   مررا َا  الررطررا وا ٌة  حررا
يرررررادن ر ف  الرروف  وا

برن ررا   لريرنا 
الرجرراهرن غران  برا يررف 

 مررا عرررررا را ررا غرن

 

فرريرر ررا    ٌة  نرر  جررا يرراطرريررنف كررأا رر  ررا   عرررررا

ند أفتيح د لح فرية معايبة الطّبيعة هذا التّعايش من الطّبعّا أ د تكو  م ردات ا متداولة، وذات    ما

حبور    المح. و د تمثّل  أل ا ف ا   أل اظ دالّة علد الطّبيعة الحيّة، وأل اظ دالّة علد الطّبيعة 

 الميتة.

عند     الحيّة  الطّبيعة  الحقيقة وأل اظ  دالالت  حمل   والنّبات،و د  الحيوا   أل اظ  متمثّلة   

 والمجار. 

الحيوا ات    من  ملد ين ين  ترتّد  أّ  ا  ولو  مّر ،  أربعين  من  أكثر  اّلي   الحيوا   أل اظ  وردت 
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اّلي ة وهما: اإلبا والخيول. فمن اّل اظ التا تنبوت تح  اإلبا: النّو ، وال جا ، والنّيا ، 

وال والّصافنات. والمطّا،  والجواد،  اّجياد،  للخيا:  ترجع  الّتا  ومن  والعيس.  والنّا ة،   وج، 

وعنا ،   أعنّة،  مثا:  واإلبا،  بالخيول  وقيقة  يالت  ذات  ا  أل ا ا استخدامح  ذلل  ملد  ويبال 

 وي و ، وغّر ، ورمام، والّسروج، والعقال والّامام والمناسم.

يج  اّل اظ  ل ذ   الّباعر  تو ي   ما والنّا ر    مذا  الّدؤوم    صائد   من ا الحركة  ا  محّققا د  

الخيا  أّ   وجد ا  حيث  ا،  سابقا ملي ا  أعر ا  التا  الحركة  علد  الّدالة  الم ردات  بتلل  رّ اها   ا

 يالكاما(  بم ردات ا واإلبا بم ردات ا كّل ا   حركة دائبة حتد تصا ملد الممدوْ. يقول:

طررعا   الرربرريرردن  ررا طررعن  بررقررا طررامررعررا، أرجررو   مررا

 

لرروائررا   نصررررررورن  صرررررررا  بررالررمررا  وأرومف 

ة  رحررا فررا  ، ألررثررمف فررجررعررلرر ف  حف،   أدركررتررف

 

جررائررا  را و ن  أصرر ررالا  ررف حن،  يرررررولررن وف  ( 1يبررن

ا    حيوا ا يورد  فلم  واإلبا  الخيا  عدا  والجآرر، وفيما  اّفاعا،  الوحوش  من  أورد  ولكنّح  ا،  ألي ا

سيا   ومعلم ا    والوعا.  والغبن ر،  والّليث،  ود،  واّسف والعقارم،  والّببع،  والّبرغام 

 يالكاما(  تصوير عجاعة الممدوْ و وتح وبأسح. يقول:

ب   جررن حررتررا مررف يرررف  غررا بررأس   رغررامف 
   ضررررررن

 

ّض    نررقررا مررف يرررف  غررا و ررجررٌم  وفرر ،   صررا

مام     موضع واحد، برغم   ويالحظ اصت اء أسماء الطّيور   اّرتقيّات، ولم يورد غير ذكر الحا

والثّمار،  الّاهور،  ملد  اإلعار   ينسا  ولم  والّرياض،  والحدائ   الخمائا  عن  ا  كثيرا تحدث  أّ ح 

 والغصو ، وتلل طبيعة ال تكتما مالّ بالطيور.

ا  يلد    ما  فأّول  الميتة  الطّبيعة  اللغوّت وأّما  الّباعر؛ ليبّمن معجمح  ملي ا هو ارت اع بصر  لنّلر 

ا ما  ْف المنصور، ف و كثيرا أل اظ الكوكب، والبدر، والنّجم التا أكثر من ا؛ و د دفعح ملد ذلل مد
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م رد    إليراد  دفعح  ما  وذلل  والّسمّو  بالّرفعة  وأورد   " جم...  جوم"يصّور   مّر ،  عبر   تسع 

وا والّبمس  اّفالك  وهو  كذلل  اّساس  سيا  غرضح  أل اظ جاءت    وكّل ا  والقمر،  ل الل 

 المدْ، مالّ   حاالت  ادر  يوّ   ا   سيا  الغال.

ومن أل اظ الطّبيعة الميتة اّصر  ميراد الّباعر اّل اظ الّدالة علد الماء ومصادر ، وها أل اظ  

ْن المنصور. و د أورد من تلل اّل اظ: الطّ  د ا ، والّسحائب، دفع ب ا سيا  ما وفا ، والماء، والمف

ياا. يقول:  يالكاما(  والبر ، والّسيا، والبحر، وال تو ، والوابا، والحا

فررقررالا لرر ررا: ا رر ررف  ح،  اائررنررف صررا تد  را ت دت، ذاصررا ذن ا رر ررف لرر ررا:  فررقررال  ح  عرراائررمررف  وذكرر د 

د،   الرتّرقرا فبررررراف  هركررذا  الر برررررائررا  لرن ف  نرا  علد ال صرررراحرة  رد غرذتغرد ف البا  ذا

 يالطويا(  و ولح: 

، ّ ررّ صرررررا  ا  الررمررلرروكن يررا  ررجررما   ، برحررن   انرر د رراكا مرن  ر   الروا قرا رأيرنررا  تاسررررترا ودنكا   جرَ

حرر ،  دائرن مررا يرردا  رف رردت  الربرن عرنررا ملريررلا  فررّ ن   رطرا دا تررا الررمررف بررحرررنكا  مررن  هررا  واهرررف جررا

وأورد من الطّبيعة: اّرض، والبيد، وال بام، والوهاد، والّبمس، وال ال ، والطّود، والّرياْ،    

 والك  ، والّرما، والّس ول، والحاو ، والحصد، وال بام، والق ار.  

  األلفاظ اخلاّصة باحلرب ومستلزماتها: -ثالًثا

مرء يكما كّا  صيد  مالّ ويبعر وأّما أل اظ الّباعر الخاّية بالحرم فأمرها عجب، فما يكاد ال 

ا علد مض اء ي ات البطولة والقّو  والبأس  بأّ ح   معركة حامية الوطيس ذلل؛ ّّ ح كا  حريصا

الّباعر هنا  علد ممدوحح، وتلل معا   يوحا ب ا جّو الحرم واال تصار علد اّعداء. ويورد 

ل  تلل اّل اظ   أل اظ تدّل علد  أكثر من ستّين ل لة    صائد  لتحقي  ذلكم الغرض، و د تمثّ 
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المقاتلين، وكا  ل ا النّصيب اّوفر، وأل اظ تدّل علد الّسالْ وآلة الحرم، وأل اظ تدّل علد 

 الحرم   س ا، وأل اظ ذات داللة مكا يّة للحرم، وأل اظ تدّل علد  تائه الحروم. 

موع وكا  من ا: جيوش، وجيش،  تمثّل  اّل اظ الّدالة علد المقاتلين   أل اظ تدّل علد الج 

الّباعر   ب ا  أراد  وكّل ا  وصميس.  وعوس،  وفيل ،  وكما ،  وعسكر،  وطغا ،  دا ،  وعف وأعداء، 

الم رداتن   ْا  ينارلف الممدو علد من    
يفطدلن أّ ح  ظف  ويفلحا أمام جيش المنصور،  تصوير الم اومين 

، ومقدام، ومدّرع. وكأّ  الّدالّة علد الجمع، بينما يقابا هذ  الجموع من المقاتلين: فا رس، وغار 

 و ا من يقاتلو  مع الممدوْ اصتال    عخص واحد ليقابا جمعا اّعداء فيتحّق   صر ، وتقع 

 هايمة العدّو.

 يالكاما(  يقول:

ال وافررن ن  بررخررا حن  داتررن عررف يرروشا  جررف  أفررنررد 

 

اآلراءن   واكررررنن  بسرررررررا بررررا   ،  ّرايرررراتن

  ، حن أعررردائرررن عرررلرررد  ٌم  قرررا حف  رررن  أسرررررريرررافرررف

 

راءن   قرررا الررر رررف عرررلرررد  ٌم  عرررا
حف  رررن  وأكرررا رررَ

تحّقق  فردّية الممدوْ هنا بال عا يأفند(،   مقابا ل لتا يجيوش، وعدا(، وحّق  كذلل ت ّرد    

الممدوْ عن غير  باسم ال اعا يالباسم( الّدال علد الم رد، وكذا ربعفح   معار  ملد التّ ّرد، بينما 

 سائر اّراضا   محّا، حيث يقول: يالبسيط( 

لر ررا: ترؤمررّ   ند مرا لرن  ؟  رلرر ف  برراإلعسرررررارن ابررنن  اف  ،مررتررّ   عررلررد 
ا ن بررعرردا   ،  كررلررا أرترر ا

واّبرطررالف   الرثّرغررن،  من  ة،   الربرراسررررن ، واّرضرو ا   محان  عررابسرررررا والمخصربن الربعن

قدام، ومدّرع(، ومن     ، ومن ويحّق  بطولة الممدوْ بالتّصريح باّل اظ الّدالة علي ا يفارس، وغار 

 يالكاما(  ذلل  ولح:
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وفرررارٌس قررراين    ، الرررحرررادقررراتن  عرررنرررا  

 

ثف   لرر ررا يررا مررنررحف  الررّدهرررن  وادف  جررا د   أمسرررررا

مرخررافررة  الرخرطرومف  ،   قروتن  بررأسرررررحن  مرن 

 

ثف   اّحنررا الّامررا ف  ب ررا  ّل  وذا  ، رعد   يررررا

ا يبا بمعرفتح بأسرار اللغة. فقد أورد  وأورد كذلل أل اظ     أدوات الحرم، و د  ّوع في ا تنويعا

والحسام،   واّس م،  والّسمر،  واّسيال،  والّصوارم،  والنّبا،  والمجّرد،  والم نّد،  اّسنّة، 

والنّصال،   والقسّا،  والّلد ،  والّرماْ،  ره ات،  والمف والنّبال،  والّدرع،  والقوس،  والبيض، 

 م    داللت ا الحقيقية مال  ليالا مثا استخدام ي با(،    ولح: يالكاما( ...وكّل ا استخد

برران  بررنررا ا  مررنررّ ة ا  حررا ررن ررا    أمصررررريرربررا ةف   لررن أسررررررنرررّ أصرررطرررأترررحف  اّعرررداءن   مرررا 

ال ياج،   -كذلل–ومن ا     ويوم  والوغد،  والنّاال،  بأس،  مثا:  الحرم   س ا،  علد  تدّل  أل اظ 

والعبوس،   لتحقي   والّبرام،  المكاينّ؛  البعد  ذكر  الّباعر  علد  يا ف د  ولم  والقتال.  والغارات، 

مخصوية  أورد الكمين، والعرين، والحصو ، وها معينات حرم  جعل ا  معادلة الحرم، فقد

 بممدوحح؛ لتتحق  معادلة الحرم الن ائية، وها هايمة العدّو، وا تصار الممدوْ. 

 قه والعبادة:األلفاظ اخلاّصة بقضايا الف -رابًعا

المتعّلقة باّمور الّديني ة عاّمة،   ال قح، واّل اظأكثر ي ّا الّدين    صائد  من ذكر مصطلحات   

كما    ولح:   القداسة،  داللة  حّمل ا  و د  يكعبة(،  ل لة  ميراد   ذلل  الّبعراء"ومن   "كعبة 

المّداْ"و و"كعبة  جودن   "،  تتعّل  "كعبة  كالّتا  ال قح،  مصطلحات  من  ا  كثيرا وأورد   ،
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مثا  ولح:   بعجور  "بالنّكاْ،  ا  الماء  الما و ولح:  "رّوج  والّراْ  "،  الماء  رواج  ع د ا 

 يالبسيط(  ، و ولح:"مذا رّوج  بالماء"، و ولح: "والنّد 

عقلا يررررردا رر  بررحن   بررذلرر ف  بررَ   سررررحررامن    جف أروّ    حينا  بررابرنررة الرعرنرربن ابرنا 

 يالكاما( و ولح: 

   ترلرا جرد  را   ترنرراوبرن   بر ررا،  رورا السررررّ    ررااد حرف 

 

رومن   بررنرر ا    يرررن   الرركررف قرردن   بررغررا ْن   عررا كررا   ررن

جوين "و ولح:   و  ا من أل اظ مصطلحات ال قح: الّسجود، والّركوع، "فاقفل ف  را ، وأورد كثيرا

،  فال امف  "والّصال ، والّصوم، مثا  ولح:   يالخ ي (  ، و ولح:"تركعف  والجماجمف تسجدف

 ، ا رررتررردار  عررردا  برررا لرررلرررّذ رررومن  ٌر   غرررافرررن

 

را ن    الررر رررا عررردا  برررا ال   لرررلصررررررّ ٌد   عرررائرررن

 يالبسيط(  البرعية بائناا    صائد :وكا  التّناص الجلّا من النّصوص  

ر =  ابن   ا حّا العف  ةراح د ملد جنّ   رف ، واّتكأفوا في ا علد سف
لدن    الخف
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 يالكاما( و   ولح:

عررا    د سرررررابررن   
جررنرراتن بررا دد ملررد   دتد     ررد 

 

هرررا   نررراسن برررغررررائررربن    أرهرررارف  اّاجرررد

  األلفاظ اخلاّصة بالّزمن: -خامًسا 

ا تراوْ بين المجار والحقيقة، ومّما يفلدحظ   عأ ح كثر   وّ   الّباعر    أل اظ الو   والّامن تو ي ا

(مّر ، واّّيام اقنتا 37، والّاما  ي ( مرّ 36تكرار  هذا الّبرم من اّل اظ. فل لة الّدهر أوردها ي

متقاربة. ومن فصول عبر  مّر ، واّو ات مّرتين. وكّا هذ  اّل اظ استخدم ا   موضع دالالت  

( مر . وأورد من أجااء اليومن الصبّحا قماين مّرات، 23الّسنة أورد الّربيع مّرتين، وأورد ل لة ييوم( ي

  ( مّر . ومن ذلل  ولح: 28وال جرا مّرتين، والّبحد مّر ، وأّما ل لة يليا وليلة( فقد كّررهما ي

   )الكامل(

الرررمرررداما  واجررراف  مرررنرررة  مرررنا    لرررنرررا،    ضررررررعد   اّيرررامن  سررررررترررقبررررررا فررريررر رررا 

ّد   صرررا بررر رررا  ّرجد  د   ضررررررا فرررقرررا  ، رورن الررردهررررا    ررربرررضن   السررررررّ أّ   أيرررقرررنررر ف 

 األلفاظ امُلوِحية باجَلمال: -سادًسا 

الّدرّ   ذلل  ومن  بالجمال  توحا  التا  الم رداتف  استخدام ا  كثر  التا  اّل اظ  والّدرر،  ومن   ،

أل ا اا   وأورد  والّلجين.  والعقي ،  والالّلئ،  والقالئد،  والعقود،  والجواهر،  والتّبر،  والّذهب، 

وغيرها،   والجميلة،  والجميا،  والمحاسن،  والحسن  الكحالء،  كالمقلة  في ا،  يّرْ  أصر  

مدْ    وتراوْ استخدام ا بين الحقيقة والمجار. وجاء استخدام ا   غرض الّباعر اّساس وهو 

 الملل المنصور، وغرضيح ال رعيّين وهما النّسيب، والو ول علد الطّبيعة. ومن ذلل  ولح: 
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، رأيرر ن مررمررا  ررد  الررحبرررررا  أعررجرربرر ن  نرر ن   و   عررايررا مررا  اّعبررررراءن   أضرررررعررالف      

ة    نررا عررا طررا مررن  بسرررررالررم   ولسررررر ف  ا،  ة      أفمسرررررن قرررلرررا مرررف مرررن  أو   ، حرررالءن    رررجرررالءا    كرررا

 امُلوحية باخلمر:األلفاظ  -سابًعا 

للتّعبير عن الخمر مترادفات كثير ، أو التّعبير عن ا طري  الكناية، و د عرفنا عن الّباعر الواحد   

تكن  لم  الخمر  تقديرت؛ ّّ   وذلل    تعاطوها،  الّذين  عند  م ردتين، حتّد  أو  م رد   استخدام 

ا    لم القصائد، با  د تكو  ضمن   ا رئيسا المقّدمات المع ود  عند الّبعراء. يذكرو   موضوعا

ل لاا من أل ا  ا قّم يأتا الحديث عن ا من بعدف بالبمير. ي تّمو  بأقرها   الّلّب، وربّما جعلوا 

 طعم ا يور  مقابلة لري  المحبوبة، كما  ال حّسا  بن قاب : يالوافر( 

 ومرررراءف   ٌا عسررررررر    ررررامررررااجررررف   يرررركررررو ف  رأس    بررريررر     ند مرررن   سرررررربررريرررئرررةٌ   كرررأ ّ 

غرررّض   طرررعرررم  أو  يرررابررر رررا  أ رررد الررررجررررنرررراءف  عرررلرررد  ر   هصرررررررّ اْ  الررررتررررَ ررررّ نا 
 مررررن

ْن الرررررّ   لررررطرررريرررربن   نّ  ررررف فررررا  مررراٌ ود يرررا    ا رد كرررن ذف   اّعرررررررربررراتف   مرررا  مذا  الرررر ررررداءف   ا

ذكر    ت نّن    الحّلا  الّدين  ي ّا  أّ   عبر  غير  أحد  دام    المف فذكر  عن ا،  والتّعبير  مترادفات ا 

ا، ْ "و  موضعا   صمسة مواضع، والخمر   أربعة مواضع، والّص باء   قالقة مواضع، وكنّد    "الّرا

 يالكاما(  . يقول:"بالكؤوس، وببن  الكرم"عن ا 

ّث   سوم   ملد الكفؤوسا  حف ْن  عريكةا   دامالمف  في ا أيباح د  جف  اّروا

 البنية اإليقاعّية يف األرتقّيات: -2

يمثّا اإليقاع ركيا  م ّمة   بناء النّص؛ ف و يكب  عن جمالح. وعنصر م ّم من عناير مبرار  

 

 .705لدين الحّلا، ص ديوا  ي ّا ا  - 

العربيّرة، القراهر ،   -   ديوا  حسررررا  بن قرابر ، تحقي : سرررريرد حن ّا وحسررررن كرامرا الصررررير ّ، المكتبرة 

1394ç/197471/72م، ص. 

 .715ديوا  ي ا الدين الحّلا، ص   - 
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ا صالياا من الموسيقا مع  ّص آصر ينتلمح اإليقاع.    المعند، وهذا أمر بيّن مذا ما  ارّ ا كالما

ّرل اإليقاع بأّ ح    تو ي  صاّص للماد  الصوتيّة   الكالم، يل ر   ترّدد وحدات يوتيّة "و د عف

مسافات غير     الّسيا  علد مسافات متقايسة بالتّساوت، أو التّناسب؛ إلحداث اال سجام، وعلد

ا؛ لتجنّب الرتابة... ّرل   "متقايسة أحيا ا اإلفاد  من جرس اّل اظ، وتناغم "بأّ ح    -كذلل–. وعف

الّصائتة الموسيقيّة  الوسائا  من  وسواها  اّسجاع،  واستعمال  من  "العبارات،  تلل  وغير   .

 .التعري ات

س يوتّا   تختل  التّعري ات   أل ا  ا، ولكنّ ا تتّ     أمر    رد جوهرّت هو االّت ا  علد وجود جا

يطر  اّذ  عند  راء  النّّص، وال يق  ذلل الجرس عند حّد محداث ضجيه فحسب، با مّ ح 

ا  رسن المف يبتغا  الّتا  الّرسالة  ميصال  ب دل  والوجدا ؛  اّف ام  اصترا   بيّناا    ا  مس اما يفس م 

 ميصال ا. 

ميق  الن ّص  سمين:  ّسم اإليقاع    الّبعرت  ف ب ا الور   ينبض  التا  ماد  الموسيقد  عن اع صارجّا 

قف ا المحّسنات البديعيّة من جناس، وطبا ،  والقافية، وميقاع داصلّا  اته من الموسيقد الّتا تفحدن

 ومقابلة، وتقسيم، وغيرها. 

اإليقاع اخلارجّي: -أ

 

التو سرررريّرة، ع    -   م، 1991، تو س،  32  م  وم اإليقراع، محمرد ال رادت الطرابلسررررا، حوليرات الجرامعرة 

 ..11ص

 .44م، ص 1984المعجم اّدبّا، جبور عبد النور، دار العلم للماليين، بيروت،   - 

خصص، ابن سيد  علا عّرفح ابن سيد  بقولح: اإليقاع: حركات متساوية اّدوار، ل ا عودات متوالية. يالم - 

 .9، ص4م، ج1417ç- 1996، 1بن مسماعيا، تحقي  صليا مبراهيم،دار محياء التراث العربّا، ط

ا برأ ّرح:   ّرل أيبررررا يالمعجم الوسرررريط، مجمع اللغرة العربيّرة، المكتبرة    "ات را  اّيرررروات وتو يع را   الغنراء ". وعف

 اإلسالميّة، مستا بول، يد.ت( يماد  و ع(.
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بالموضوع الذت يطر ح   -لحّد ما  –يتحّق  كما أعر ا بالور  الّبعرّت والقافية، وهما علد عال ة   

ين ملد أّ  البحر البعرّت الواحد  ادر  الّباعر، برغم م كار بعض الّدارسين لتلل العال ة، مستندن

أ ا اّلوا     ياصدف ف مذا  -  تقديرت  –، وهذا    علد استيعام كّا أغراض القصيد  المتنّوعة.  را

نا الطّرل عن الجّو الن سّا الذت يعترت اّديبا لحلة م بائح   با با الّبعرّية  راء  سطحيّة، ومذا غا

 القصيد ا.

مذا  رأ ا القصيد  الجاهلية مثالا، ولنأصذ معّلقة لبيد بن ربيعة العامرّت،  ستطيع القول: مّ ح و    

، والّسحابة، ويّور المطارد  بين حمار الوحش علد اّطالل ووي  ما اعتراها، ووي  النّا ة

ووي   وكالب م،  الّصيادين  مع  يراع ا  ويّور  يغيرها،  مع  الوحبيّة  البقر   ويّور  وأتا ح، 

الخمر، وافتخر بن سح، وبعبيرتح. وتلل معا   تفر  من الّسطح متباينةا، ولكّن الذت ينتام الّباعر 

ا واحدا  يكاد يكو  ععورا ا،    –بذلل عند     –ا، وكأّ  المعند  من ععور ومن عاط ة  معند واحدا

 وليس معاين متعدد . 

الّبعرّية   البحور  عال ة  في ا  بيّن  البأ   هذا  طيّبة    دراسة  المجذوم  الطيّب  ا   عبد   ّدم 

ا ما ذكرتف بالمعاين ، وال أحسبح  د فات عليح تنّوع ا   القصيد  الواحد . وأ نّح كا  مستحبرا

 ور الّذت ينتام الّباعر   القصيد  الواحد . من وحد  الّبع

ما  لحلح     وهذا  الّلحلة،  تلل  ببالح    طفر  تاخد ال  دد  معا نيح    والب  ا تتدّف   المجيد  الّباعر 

و وال   متعدد ،  أورا   علد  الّتا  لم ا  الحّلا  الّدين  ي ّا  أرتقيّات  الخارجيّة    الموسيقد 

 

و يات، منبرورات الجامعة التو سريّة، من أول  -  ئل: محمد ال ادت الطرابلسرا، صصرائص اّسرلوم   البرّ

، ومبراهيم السرعافين، مدرسرة اإلحياء والتراث، دراسرة   أقر البرعر العربّا القديم علد 17م، ص1981تو س،  

 م.459م، ص 1981، دار اّ دلس، بيروت، 1مدرسة اإلحياء   مصر، ط

رعد ملد ف م أععار العرم ويناعت ا، عبد ا  الطّيب المجذوم، دار جامعة الخرطوم للنّبر، ينلر: الم  -  

. وعند حديثح عن معلم البحور  508،  507،  302/303،  238،  93/94، ص  1م، ج1991،  4الخرطوم، ط

 يبير الرتباط ذلل البحر بمعا   تناسبح.
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   متنّوعة.

الّشعرّية يف اأُلرتقّيات:األوزان  -أواًل
جاءت  صائد ي ّا الّدين موّرعة بين صمسة بحور ععرّية: بحر واحد من النّمط البسيط وهو  

الكاما. و د  الام عليح قالث عبر   صيد ، والبحور اّصر  من النّمط المرّكب، وها: الطّويا  

   صيدتين.   صمس  صائد، وكذا البسيط، والخ ي    أربع  صائد، والمنسرْ  

البحر الكامل: -

هو أكثر البحور وروداا   اّرتقيّات، و د سّما بالكاما؛ لكمالح   الحركات، ف يح قالقو  حركة  

ر عنح   ذلل كّا البحور بما في ا البحر الوافر تأّصر عن ذلل؛ ّّ ح ال يأتا مال  ا، و صف مذا جاء تامًّ

ا ا، أو مجاوءا  .مقطوفا

لة حركات، وفيح لاو  صاّص    -كما يقول عبد ا  الطيّب–وبحر الكاما    لجا أكثر بحور الّبعر جا

لة كصلصلة اّجراس لصا ا مذا كا  وعاءا لّلين والّرّ ة، مع يا  ...من الموسيقد يجعلح حلوا

ياا   صائد اّرتقيّات جميع ا تاّما "الكاما"جاء  
    كّا القصائد: ، ولكنّح لم يلف وافن

ة خررافررا مررا يرررررالا  الررون ،    أبرر ن  دارعن   الررّر رربرراءن مررا تررلا تررحرر ا  لررمرراءن   وأتررا  الررلررّ

   ، ويقول   بي  آصر:حيث جاءت العروض هنا مقطوعة، والّبرم مقطوع 

 

ب.،  -   والبحر المجاوء: هو ما ذهب قلثح وبقا قلثا ..  القاطد : عّلة مادوجة تجمع بين الحذل العصد

 .302، ص1المرعد ملد ف م أععار العرم ويناعت ا، عبد ا  الطيّب المجذوم، ج  - 

 البي  التام هو البي  الذت استوىف كّا ت عيالتح، مع حدوث تغيير   حبو .  - 

 ّت تغيير.هو البي  الذت استوىف ت عيالتح، وسلم  ت عيالتح من أ  - 

 .705ديوا  ي ّا الّدين الحّلّا، ص   - 

لفند   - 
تا اعن اف  -القطع هو حذل ساكن الوتد المجموع، وتسكين متحّركح. يمف اد  -مت اعف (  --مت اعن  فعالتفند
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، ثف حرردف تررا ال  واكررمف  هررا يرررن  بررغررا تررا  قررا
ثف    قررن بررّ تتابررررا يرررررالكم  ون برران  دت بحا ويررا

 

مر "جاءت العروض هنا   بد ، وجاءت قالث ت عيالت مبمر    بي  واحد وها "مقطوعة مف

الثّاين، ومن ذلل  الّبطر  والثّالثة من  والتّ عيلة اّولد  الّبطر اّّول،  والثّالثة من  التّ عيلة اّولد 

  ولح:

،مرررف جرررد ترررا   ال   رررطرررر ن   مررراائررردف   دمرررعٌ  د   دف تررا  و ررارف   ،  أ ر  بررابرا دف   ال  يرررررا خررمررا  ترا

الّطويل:البحر  - 

احتّا المركا الثّاين    صائد اّرتقيّات يسّ   صائد(، و د جاء   هذا المركا علد غير العاد ؛  

ا   الّبعر العربّا. وسمّا بالبحر الطّويا؛ّّ ح أطول البحور الّبعرّية؛  ف و البحر الذت يغلب دائما

ا.  حيث فيح قما ية وأربعو  حرفا

واحد     عروض  البحر  أو  ول ذا  مقبوض،  أو  يحيح،  أضرم:  قالقة  مع ا  ويأتا  يمقبوضة(، 

 محذول. 

  "الميميّة"و  "القافيّة"، و"الخائية"الدتام ي ّا الّدين    صائد  التا جاءت علد الطّويا. وها   

ربفح   وأضد مقبوضة،  كّل ا  الثّالث  القصائد  أعاريبح    العروض، وكا    أها  علي ا  تواضع  بما 

ص ولكنّح  مقبوضة،  يحيحة    "البينيّة"ال     كذلل  عروضح  جاءت  حيث  اّّول؛  بيتح    

 ، ومسّو  ذلل هو التصريع. "م اعيلن "

نررا    رعبررررو،  أبررداا    ريررا رن ررا  ملرد  عررررمروٌل  ّمنررا  مررا  باعرردن   من  لتفنعنبررررا   اعشف   ضررررا

 
 

 . 711ديوا  ي ّا الّدين الحّلا، ص   - 

مار تسكين الثّاين المتحّرك.  -   اإلضد

 .719ديوا  ي ّا الّدين الحّلا، ص   - 

 .727ديوا  ي ّا الّدين الحّلا، ص   - 
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ا     وها   اّيا ال    "فعولند "  "محذوفة"النو يّة فجاءت عروضح   بيتح اّّول  "وصال  أيبا

 تأتا مال مقبوضة،  ال: 

م عررا لررومن    ررا ،  الررعرراعرررررقرريررنا   لررقررف و ف برريررنف    عرريررف كررادف   ال  مررا  لرر ررا  يررا برريررنف   يررا يررا
 

 "م اعيلند "  بيت ا اّّول حيث جاءت العروض يحيحة،  "الواوّية"وكذا صال     

نررا  ولررو  وراض      ترر ررو ،   بررالررذت   ررا ررعٌ   مين  وحررقررلا  لررتررا  الرر رروا      حررمررّ

ضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروا   را

 

ويالحظ    صائد  علد بحر الطّويا أّ  ا تالتامف ببرم  واحد   كّا القصائد، وذلل ما يحّق    

والقافيّة،   الّلغوّية؛ حيث جاءت ضروم الخائيّة،  الّباعر  وينبئ عن مقدر   ا يوتيّا عذباا،  جرسا

مقبوضة   كّل ا  لفند "والميميّة 
ضروم  "م اعن وجاءت  كّل ا    "الّبينيّة"،    "حةيحي "والواوّية 

.  "  "محذوفة"كّل ا  "النّو يّة"، وضروم "م اعيلند "  م اعا === فعولند

 البحر البسيط:-

 لام عليح ي ّا الّدين الحّلّا صمس  صائد؛ ليحتّا المركا الثّالث من  صائد اّفرتقيّات، وكا   

روٌض واحد ، يأتا مع ا أحدف البرب ا. والتاّم من بحر البسيط لح عا ين: مخبو ،  بحر كّا  صيد  تامًّ

 . ومقطوع مردل

التام ي ّا الّدين بما يقتبيح البحر البسيط التّام    صائد  الخمس، مع اصتالل يسير. جاءت  

 

 .753المرجع الّساي  ، ص  - 

 .757المرجع الّساي ، ص   - 

(، فتصررير   -  لفند
ٌلند "الخبن: حذل الثاين السرراكن. والت عيلة هنا ها يفاعن

طع: حذل سرراكن الوتد  .، والق"فاعن

، قم تسرّكن  ( فاعاف لفند
. فتصرير ت عيلة يفاعن المجموع، وتسركين ما  بلح، والردل: أ  يسرب  حرلا الروّت حرلف لنين 

(. ومثال ذلل:    الالم فتصير يفاعناد

ع  وال باصررر   مد بف النّاسررا   ما الحاكمو ا بنال سررا ر ( ع  وال لسررا   فاصرريح  يفعجن (،  فعروض البي  كا   يباصررا لفند لد يفاعا

(، وحرل الروت هنا هو يالسين(، وكا  الردل حرلا اللين يأل  المّد(. لفند  وضربح ي اسا( علد ور  يفاعد
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مخبو ة   كّل ا  لفند "أعاريبح 
عن البائيّة،  "فا أربع  صائد:  كذلل    مخبو ة  روم  البف وجاءت   ،

(.والجيميّة، والّرائية، والالّميّة، وجاء الّبرم   الكافيّ  عدلفند ا يفا ا مردفا  ة مقطوعا

لفند "أصّا الّباعر   اإليقاع الّبعرت؛ حيث أتد بالعروض يحيحة 
اعن      البائيّة، حين  ال: "فا

ةٌ  قررريرررّ مذا   برررا  ،  ْ و قرررايرررا  رررومن  رررف برررا  اّحاا ن والكرمن   الح د جل د  لمة    مرررن 

عدلفند "  "مقطوعة مردوفة"؛ حيث جاءت  "الكافيّة"وكذا أصّا   عروض البي  اّّول من       ،  ال:"فا

ا ،  كر رّ ،   ريرردا   اوفركرّ   الرقرتررالا  عينرراكن   اسن بررالنررّ   فعلرر د   مررا  يك يررلن    أسررررراكن

 البحر اخلفيف: - 

عّلا التّبريات تسميتح بالخ ي ؛ الّتصال الحركة اّصير    وتاد  الم رو  بحركات اّسبام   

ّما بالخ ي ؛ لخّ تح    . و يا سف  .الّذو  الّرفيع بتوالا قالقة أسبام فيحفخّ  د

جاءت  صائد  اّربع علد بحر الخ ي  كّل ا تاّمة البحور. والبحر الخ ي  التّاّم لح عروضا :   

محذول "فاعالتفند "عروض يحيحة   أو ضرم  الّبربين: ضرم يحيح،  أحد  مع ا  ويأتا   ،

".) لند
فاعن  === ف ا    يفاعال  الثّا ية  العروض  ضرم  وأّما  ضربين:  أحد  مع ا  ويأتا  محذوفة، 

. "محذول، أو ضرم مجاوء يحيح    مست عن لفند

يلتام   لم  ولكنّح  واليائيّة،  والغائيّة،  والطّائيّة،  الّاائيّة،  أربع  صائد وها:   فلنم عليح   اّرتقيّات 

ت الّاائيّة    العروض    صال   مذا  العروض؛  علماء  عليح  تواضع  ما  وف   الّبعر  سعة  بموسيقد 

مخبو ة   العروض  في ا  جاءت  التفند "مواضع 
عبر  "فاعن اقنا  عليح    المتّ    رم  الب  وصال    ،

 

 .707ديوا  ي ّا الّدين الحّلا، ص   - 

 .747المرجع الّساي  ، ص   - 

الكا    العروض والقوا ، الخطيب التّبرياّت، تحقي  الحّساين حسن عبد ا ، مكتبة الخا جّا، القاهر ،   - 

 .109يد.ت(، ص
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ا، ومن ذلل  ولح:  عا
 موضن

جرررور   عرررا برررن مررر   الرررمررراءا  رررالرررن جا  و  ارن     را كررّ عررف لررد  عررا برررررا   ما أاطررا ررا   و   لررا

العربيّة، با ينّ  في ا! كي  جّور  يحار المرء فيما فعا ي ّا الّدين المعرول بقّوتح   الّلغة    

ا   القصيد    س ا  لن سح ما ليس لح أيٌا   موسيقد الّبعر؟ با اّعجب من ذلل أّ ح أ بأ أبياتا

ا مع البحر الخ ي ، ومن ذلل  ولح:   ال تتّس  أبدا

ال منلررد  يرروشا  الررجررف د   مررا مررا  
ودن الررجررا رف 

منالّ    ر راصررن طررربن  اّاعرررجرررارن   صرررا لرررد  عرررا د ت   رف

انمررر     وا ما  كرررارن الرررمرررا فرررا ا   
لرررل  مرررا يرررنف  يرررررارن    را انمرررررترررررن أات   بررررراتن  الررررر رررررن برررررن  ارا 

الرردا    حف  لررا أاضرررررحررد  وا د   الرررا نررحف  عررا مرررن رررمرررارن     çرالا  ال  برررن مبررررررا  يرررا واداا  جرررا  را 

ن الخامس ملد الثّامن، والبي  الّسابع عبر، والبي    أبيات ا م  "الغينيّةا "وراف  اصتاللف الور ن    

ا لما فعلح من تغييرات   التّ اعيا مّما ال  الثّاين والعبرين، والبي  الّسابع والعبرين. هذا صالفا

أ      ا لح   الموسيقد المع ود  عند العروضيِّين. وكذا الب  التا جاءت عروض ا    "اليائيّة"أيد

لفند   "، وضرب ا محذول  "فاعالتفن "يحيحة  
ال يجور   ؛ حيث أجار لن سح ما  "فاعال == فاعن

 سبعة مواضع، وجا ب موسيقد البحر الخ ي    صمسة مواضع.

البحر املنسرح: -
 لم عليح ي ّا الّدين   اّرتقيّات  صيدتين، وكلتاهما علد المنسرْ التّام. وأيا هذا البحر   

لفند   هو:
عن تا د سد عوالتف   مف .  ما د لند

عن تا د سد ا فلح عروض واحد     مف يحيحة، ويأتا مع ا ضرٌم  ومذا جاء تامًّ

ير التّ عيلة واحد مطوتّ  لفند "، فتاصن
 ."م تعن

ابتدع ي ّا الّدين موسيقد ععرّية جديد  غير مع ود  عند العروضيّين؛ حيث جاءت أعاريض  

لفند "كّل ا مطوّية  "ال ائيّة"
تاعن روم كّل ا مقطوعة "مف د ، هذا مضافة ملد  "م عوالتفند "، وجاءت البف

 

 .725ديوا  ي ّا الّدين الحّلا، ص   - 

 735ديوا  ي ّا الّدين الحّلّا، ص  - 

 الطّا: حذل الرابع من الت عيلة.  - 
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 موسيقد البي  الّسابع والعبرين:  اصتالل  

، المللف  أي ا بلا  هنا  نّا ف  فيلا  فالّدهرف  المنصورف  ها

مطوية    كّل ا  واّل   الالّم  علد  افية  أعاريض  صيدتح  لفند "وجاءت 
تاعن صالل    "مسد علد 

 ."مطدوّية"، بينما الدتاام   كّا ضروب ا؛ حيث جاءت "مست علند "

األرتقّيات:قوايف الّشعر يف  -ثانًيا
      كلمة  آصرف   -بعحت  ومن  اّص ش  الحسن  أبا  عند-ف ا    اصتل  العروضيّو    تحديد القافية، 

ّمي   م ماوعّلا هذا التّحديد بقولح:  .  البي  وهذا التّحديد ال يتّس     .البي   تق و   اّ ّ   ؛  افيةا   سف

دها من أربعة  مع روْ الموسيقا الّبعرّية؛ حيث  جد كلمة آصر البي  من حرفين، و  بي  تال   اجن

 أحرل، و د تكو    بي  آصر مكّو ة من سبعة أحرل.

ر وعند  يدا بن الن بد ما ما عمر وأبا ومؤّرج عف رد  و ياا . البي   من اّصير النص ف  أّ  القافيةا ها الجا

ملت ا  القصيد ف   با  و يا  بكمالنح،  البي   ها  با من  بيا تسمية    -فيما أحسب  –وهذ كّلح    .بجف

ا.  الكّا بالجاء، ف و مجار ال يصلح لببط المصطلح ضبطاا د يقا

  ال راهيدّت؛ حيث عّرل القافية بقولح:  أحمد بن الخلياف و تعري   أّما التّعري  الّذت أطمئّن لح  

ك  مع  يليح  ساكن    أول  لدم  البي   آصر  من  القافية" وهذا تعري  متّس    .اكنالّس    با  الذت  المتحرِّ

 مع الّدرس الموسيقّا، وبح تتحّق  وحد  اإليقاع أكثر من غير .

طلقة، و د توّرع  بين قالقة أضرم من   طلقة جاءت  وا  اّرتقيّات كّل ا مف   ضروم القوا  المف

 

 (.756حّلا، ص يديوا  ي ّا الّدين ال  - 

 بر  اإلغري     صر  القريض، الملّ ر بن ال با العلوت، تحقي :   د عارل الحسين، مجمع اللغة   -  

 7العربية، دمب ، يد.ت(، ص

 . 7المرجع الّساب ، ص - 

   سح.  - 
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 متمثِّلة  : 

، و د كا   في ا أربع عبر  -1 الرددل والتّأسيس مويولة بحرل مدى  مطلقة مجّرد  من 
 وال 

 افية، وها القوا  التا روّي ا الباء، والجيم، والثّاء، والّذال، والّراء، والّصاد، والّباد، والعين،  

ل، والالّم مع اّل . والقال، والالّم، والواو، والياء، والّدا

ردافة مويولة بالمّد والالّم، وكا   في ا اقنتا عبر   افية، ها ال ما ، والتّاء، -2 طدلقة مف  مف
 وال 

 والحاء، والّاات، والّسين، والّبين، والطّاء، واللّاء، والغين، وال اء، والكال، والنّو ، وال اء. 

 ي ا الخائيّة والميميّة.  وال مطلقة مؤّسسة مويولة بالمد، و د كا   ف -3

ردافة   المف المطلقة  والقافية  بال اء،  المويولة  والتّأسيس  الّردل  من  المجّرد   طدلقة  المف وأّما 

ا.   المويولة بال اء، والقافية المطلقة المؤّسسة المويولة بال اء فلم ينسه علي ا أبدا

س،  تاكاون المف ف ا:  في ا  المتحّركة  الحرول  حيث  من  القوا   ك،   وأّما  تدارن والمف ب، 
تراكن والمف

تواتنر، والفمترادنل  .والمف

،  "البائيّة" لم ياحب اّرتقيّات صمس  صائد من ذات القوا  علد المتراكنب، و د جاءت    

 ، ومن ذلل كقولح: يالبسيط( "والالم مع اّل  "و "الالميّة"، و"الرائيّة "، و"الجيميّة"و

الررّ  لرنررا  ْف برردتد  مرن    ا ترراج   ، بررا الرحرا        رربن بررالرلرّ   لرمرراءن فرمرا رر د حررالررة الرلرّ     بن

 يالبسيط(  و ولح: 

را   جرراءاتد  نرلرف ،  مرن  أبرقررا د   مررا  لرترا هن  برراّرجن   اّرجرراءن   سرررررائررا   رتد فرعرطرّ    الرمرف را

  

المتكاوس هو: أربع حركات بين ساكنين، والمتراكب: قالقة أحرل متحركة بين ساكنين. والمتدارك:   -  

ساكنين.   بين  متحركين  حرفين  حوت  كّا  افية  والمتواتر:  ساكنين.  بين  متحركا   حرفا   في ا  كا  افية 

و قد ، البعر  محاسن  العمد     يينلر:  ساكنا .  في ا  اجتمع  كا  افية  القيرواينّ،    والمترادل:  رعي   ابن 

 .172م، ص1981 -1401، 5 (، تحقي  محمد محيا الدين عبد الحميد، دار الجا، ط463يت

 .707ديوا  ي ّا الّدين الحّلا، ص   - 

 .713المرجع الساب ، ص  - 
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وها:   المتدارك،  علد  تسع  صائد  و"الثائيّة"و لم  و"الخائيّة"،  و"الّداليّة"،  ،  "الّذائيّة"، 

 يالكاما(  . ومن ذلل  ولح:"اليائيّة"، و"الميميّة"، و"القافيّة"، و"العينيّة"و "الصادّية"و

، ثف حرردف تررا ال  واكررمف  هررا يرررن  بررغررا تررا  قررا
ثف    قررن بررّ تتابررررا يرررررالكم  ون برران  دت بحا ويررا

 

،  "المتكاوس". وأّما  "المتواتر "وما تبّقد من القصائد الخمس عبر  جاءت  وافي ا كّل ا علد    

 فلم يفنسه علد  سقح عاء من  وا  اّرتقيّات. "المترادل"و

 اإليقاع الداخلّي:-ب

من    استطاع  وكي   لألل اظ،  الموسيقيّة  لأليوات  اّديب  تو ي   كي يّة  عن  بالبحث  يفعند 

صالل ا استعار  اّسماع، وعّد الخيال لتمثّا المعاين الّتا تختبئ صل  اّل اظ، هذا ملد جا ب  

 الجرس الّلطي  الّذت يفمتّع اآلذا . 

س م   وللموسيقا وجرس اّل اظ أهميّة عليمة   بناء الّبعر؛  ا   درد الها النّقاد اهتماما ول ذا أاود

، اّلذي يرى أّن تالحم األجزاء يف الّشعر، وسهولة امَلخارج من أسباب جودة ومن م الجاحظ

اهتّموا بجرس الكلمة فجعلوا من عروط فصاحت ا صلّو حروف ا من . وكذا البالغّيون الّشعر

ند أ واع هذا التّنافر     ط  النّ   وعسر  سا اللّ   علد  قاالثّ      متناهية  بسببح  الكلمة  تكو   ما  "التّنافر. وما

 سف   اأعرابيا   أ ّ   وترف   اما كا   ،ب ا
. وكا  هذا الثّقا بسبب "... ال عخع  ترعد   اتركتف   : فقال   ا تح   ند عا   ائن

لدقيّة.   تقارم مخارج الحرول اّربعة اّصير ، حيث جاءت كّل ا حا

الّداصلّا      اإليقاع  بعض وبادا  وتكرار  والّسجع،  والمقابلة،  والطّبا ،  الجناس،  اّرتقيّات   

 اّيوات. 

 

 .711المرجع الساب ، ص   - 

فورت  -    تحقي :  الجاحظ،  بحر  بن  عمرو  أبوعثما   والتّبيين،  ط  البيا   بيروت،  يعب  دار  ،  1عطوت، 

 .49، ص 1م، ج1968

 . 7، ص 1م، ج1998، 4اإليباْ   علوم البالغة، الخطيب القاوينّا، دار محياء العلوم، بيروت، ط - 
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 اجلناس: 

ا   اّسماع بجرسح البيّن، ومقدرتح علد عّد اال تبا ، ولكنّح ال   يفعّد   من أبرر يور اإليقاع تأقيرا

و  لح فبيلة   ن، وال تاكف ا    مالّ مذا كا  ذلل  -كما يقول عبد القاهر الجرجاينّ–يفستاحسا التّجنيس صادما

عدند   ر ن   مال  يتم    لم  أمرٌ   ال بيلة،  من  جنيسالتّ   يفعطا  ما  أ ّ ..."للما    ظ باللّ   كا   لو  مذ  ند،عد الما   بنفصد

دا ف  حد جن   ولما  ٌن،ستحسا مف   فيح  كا   لما  وا ن،  معيٌب   فيح  دوف ت جا سد  لفوعف ووال  منح  االستكثار  ذفم    ولذلل  مف

ا–. وير  عبد القاهر "بح عدند مليح، بحيث مّ ح لو تفرك   -أيبا أّ  التّجنيس يكو  مقبوالا مذا  اد الما

ّدو    -هنا-. لعّلح  ذلل التّجنيس؛ الصتّا المعند يرفض التكّل  الّذت عغ  بح الَبعراء، حتّد عا

 ماّية. 

لم  ا  أكثر من صمسين جناسا الّدين الحّلا   اّرتقيّات  ا،   أورد ي ّا  أبدا ا  تامًّ ا  في ا جناسا يورد 

يدر مرّكبة ر  غا وا  .وكا   كّا يف

أا  بن سح   برغم أّ  هذا الّبرم من النّلم  د يدفع ياحبح ملد التّكّل ، لكنّا  جد أّ  ي ّا الّدين  ا

الم ردتاين   إلحد   بن حام  القارئ  يبعر  وال  بس ولة،  الم ردتاين  بين  الجناس  ع  فو ا ذلل  عن 

ا، ومن ذلل:  يفكما ب ا الّباعر بناء البي ، أو يحبوها حبوا
 لن

دودن  الصرررررّ عرردن  برا ن 
مرن تررلا  وّد ،    أيرررر را الررّد الررّد   وكررذا  مرا بررعرردا  يرركررو ف   اءن واءف 

عاند "الّداء"، و "الّدواء"جا اس بين   ناس  ا ص بين اسمين، وهما اسما  ائتال  ب ما الما ، وهو جا

 احتّه ب ما لتعايا معنا    الّبطر اّّول.الّذت يريد  الّباعر؛ حيثف 

 

 .16م، ص 1997، 2أسرار البالغة، عبد القاهر الجرجاينّ، دار محياء العلوم، بيروت، ط - 

 .  24المرجع الساب ، ص - 

 هو ما كا  الجناس بين كلمتين، كّا من ا مستقلة، وليس  مكو ة من كلمتين.   - 

 .705ديوا  ي ّا الّدين الحّلا، ص   - 
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ا:    و ال أيبا

يرررنكررم،  غررا تررا عررن  نررّ أعررن الررعرر ررودف   
نرر ن ثف   قررا نرركررا تررف ال  ة  ومررا نررلررف مررا ودفهررا  قررف  فررعررف

بين    كذلل  وبين  "وجا س  ال ماّية،  الء    وكحد بب" جالء  والّل ب "الحا وبين    "،  ،  "طّا "، 

 وغيرها. "ج نات  "و "ج و  "بين و "تميمة"و "تّممد "  البائيّة، وبين  "طَا "و

 :الّطباق

 الجملة    متقابلين معنيين أت ،ينالمتبادّ  بين الجمع  "هو الجمع بين عيئين، و  االيطالْ:   

مد   ":تعالد   ولح     اسمينك  ،واحد   وع    من  بل لين   اممّ   ذلل  ويكو  بف ف سا تاحد ا  وا ا ا مد   أايدقا هف   وا

تنا... " تعالد  ولح    فعلين أو "... رف فود لدلا  تفؤد ند  الدمف اءف  ما تاناعف  تابا لدلا  وا ند  الدمف م 
اءف  من عناَ  تابا تف ند  وا  ما

اءف  َل  تابا تفذن ند  وا اء ما  ." ...تابا

ويفس م الطّبا    اإليقاع مذا كا  من  وع طبا  الّسلب، وهو الجمع بين الم رد  ومثيلت ا، وتكو    

 من يّة. محداهما مثبّتة واّصر  

الرور  فررابرعرثرف الرمسرررر ررّ    رد طرا   قركرراا  تربرعرثروا  وا دا  أو ال  ملرّا،  الرخريررالن     طرير ا 

مال      بيّن  ميقاع  منح  يتحّق   وأّما اآلصر وهو طبا  اإليجام فال  تبدعث(.  بين يابدعث، وال  طاب  

 صيال الّسامع، و د أورد منح الكثير، ومن ذلل  ولح: يالكاما(

  ، حن أعررردائرررن عرررلرررد  ٌم  قرررا حف  رررن مٌ   أسرررررريرررافرررف عررررا
حف  ررررن راءن   وأكررررا ررررَ قررررا الرررر ررررف  عررررلررررد 

 

 .711ديوا  ي ّا الدين الحّلا، ص  - 

 .18سور  الك  ، واآلية    - 

 .26سور  آل عمرا ، اآلية   - 

 .711ديوا  ي ّا الّدين الحلّا، ص  - 
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  ، أركرررا رررحن الرررنررر ررربف    حرررّا  حرررّا  الررخررلرر ف   اّعررداءن   أو سرررررار  م    سرررررارا 

 و ولح 

سف  مرغررارن برتررا د  صرراطررنت،    حربّركرم  قرف ثف      حرردا مررف وكررَا حرربى   ، الررقررديررمف  فرر رروا 

 . "محدث "و " ديم "وبين   "سار "و "حّا "، وبين " عم "و  " قم"حيث طاب  بين   

 التقسيم: 

العسكرت    أبوهالل   وال   أ واعح،  جميع  علد  تحتو   مستوية   سمة  الكالم  تقّسم  أ د   ..."عّرفح 

لح بقولح  ،"أجناسح  من  جنس   من ا  يخرج وا ":  تعالد  ومثّا  ت  هف مف   ال ذن ا  الدبارد ا   يفرنيكف فا ود عاا  صا طاما   وا

ئف 
يفندبن اما  وا حا   "الثِّقاال الس 

بأّ ح:  القاوينّا  لح    "عيينالتّ   علد  مليح   لكاى   ما   مضافة  قم  دمتعّد   ذكر"  وعّرفح الخطيب  وضرم 

  :تمام أبامثاالا بقول 

ا مررا وا   فررا اف   منال    هررف حررد وا َد   أاود   الررد هررا     حررا رد يرراف     مررف مررن ا ف   تررف بررا اد    ررف دعررا اِّ   أاصررد ان   كررف ائررن  مررا

ا ذا اءف   فرررا رررا وا اءن   دا ند   الرررد 
اِّ   مرررن م    كرررف الرررن ا   عرررا ذا اءن   داواءف   وهررا ان   كررّا   مررن  الررد  اهررن  جررا

د بأ د يكو  ذا حظى   مثا هذا النّوع من الّبعر    برغم أّ  هذا الّبرم من المحّسن البديعّا أددعا

اد مليح، با مّ ح لم يورد غير الّبرم الثّاين الّذت أعار مليح الخطيب القاوينّا،  مالّ أّ  الّباعر لم يامن

 و يذكر ما يعا يح من مكابد     وهو ذكر المتعّدد قّم التّ صيا بنضافة كّا عاء مليح ما يخّصح. ف

 

 .706رجع الّساب ، ص الم  - 

المكتبة   -   مبراهيم،  ال با  البجاوّت، ومحمد  تحقي  علا محمد  العسكرت،  أبوهالل  الّصناعتين،  كتام 

 . 342ص، 1419çالعصرّية، بيروت، 

 . 12سور  الّرعد، اآلية  - 

 .334م، ص 1998، 4اإليباْ   علوم البالغة، الخطيب القاوينا، دار محياء العلوم، بيروت، ط - 

 . 220ديوا  أبا تّمام، حبيب بن أوس الطائا، عرْ عاهين عطيّة، دار يعب، بيروت، يد.ت( ص - 
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 يالكاما(  الّبطر اّّول، قم ي ّصا يور المكابد    الّبطر الثّاين، حين يقول:

،  داما  مرررعررر     مررركرررابرررداا   أرالف   فرررال  الررربرررعرررادف ،  دا ذومف دف   ورفررررا   يرررا وا رررّ ترررا    ترررا

ا الّباعر، قّم ي ّصا اليومين من بعدف   بيتين مختل ين.     يالكاما( ويجما ياوما

هررر ف  فرردا  ، والررجرر ررادا  ، الررمررواهرربا  سرررررّن 

 

ويرررومف  رررراسن   يرررومف  رررر    :  يرررومرررا ن

هررررف ف   فررردا  ،
يرررحن ترررا برررحرررالرررا الرررّامرررا ا   فررررا ا 

 

حررتررولن   ويررومف  يررومف  رردا    :  يررومررا ن

 تكرار األصوات: 

ليس  اّيوات مجرد مكّو ات للكلمة، با مّ  ل ا أهّميّة بما تاحماف من جرس موسيقّا يخدم  

عدند، ويفسد م   تصوير . ولخطور  الّصوت والجرس   بناء اّسلوم بفنني  م ردات كثير   الما

بكنبوا، ...   الّلغة علد الّصوت. و  القرآ  م ردات كثير  علد هذا النّس ، مثا: رف  ، وكف ْا  حان

وعا    الّص ات الواضحة   مدلوالت بعض الم ردات    - بوعا أو غير وعا–و  وضع الّلغة رف

ّلدت تلل الّص ات بحرول تباب  ا، ومن ذلل: رفير، و  ي ، ويلصلة،  المدركة بالحواس، و ف

  وصرير...

بداية كّا  صيد  بحرل، وا ت اؤها بالحرل اهتّم ي ّا الّدين الحّلا بالجرس، ومن أبرر ملاهر    

والتاء   ال اء  تكرار  ذلل  ومن  الواحد،  البي   عيّن    مف حرل  تكرار   ذلل  ملد  يفبال    سح، 

 يالكاما(  متجاورين يفتر(    ولح:

 

 .719ديوا  ي ّا الّدين الحّلّا، ص - 

 . 728المرجع الّساب ، ص -)

 .. 744المرجع الّساب ، ص - )

الخرطوم،   -   للنبر،  الخرطوم  جامعة  دار  الطيب،  ا   عبد  ويناعت ا،  العرم  أععار  ف م  ملد  المرعد 

 . 23/24، ص2م، ج1991
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  ، وأفضررررعرن ررا د الرقرتررالف  ترر  ومررا فرا رتد  غريررف ضررررعرير ن   فرترا  
 وفرعررالر ررا بررالر رتررلن

  وتكرار القال    ولح: 

 ، ومبرررررنرر   مررقرررطرر    برركررّا   فررا رر د 

 

وعرررررنررولن     برريررنا  ررراطرر     والررحسرررررنف 

هررم    عرردا بررا عف  أ رررا   َ فرربررن  ، الررمرررادف  فرراتا 

 

، كر رو    مذ  ررأيرر ف  ، وأيرررر رف ف    سررررنّرا، 

 البنية الرتكيبّية يف األرتقّيات: -3 

ا.   ا كا  أم  لما هذ  من البننديات اّساسيّة لبناء أت  ّص أياا كا   وعح: و ي يًّا كا  أم مبداعيًّا، و ثرا

ا صرج  وعليح ستكو  هذ  البنندية جدير  بالّدراسة   كّا  ّص م د وّ   ا اّديّب أو الكاتب تو ي ا

ا الفتا  ا للنّلر، أو تو ي  بنيات تركيبيّة علد غير  بح عن المألول، مّما بتكرار بنندية لغوّية معيّنة تكرارا

 المع ود. 

ا الخبرّية دو    ما م د كا  هناك ما يل   النّلر   البنندية التّركيبيّة   اّرتقيّات ف و تركياها علد الجف

 اإل بائيّة. 

القصائد،    كّا  ا تلم   و د  اسميّة،  وجما  فعليّة،  جما  بين  متنّوعة  الخبرّية  الجما  جاءت 

يدر ميّال ملد  وتنوّ  ع  بين جملة صبرّية ابتدائيّة وما أكثرها! وتفعا  تلل الكثدر  ملد أّ  الّباعر غا

تأكيد الجما، وليس   كالمح ما يستدعا التّوكيد؛ حيث مّ   صائد  تبدأ بالنّسيب، أو وي   

ما يقّدم من الخمر، أو تصوير الطّبيعة. وال يستدعا أّت موضوع من تلل م ناع عاّك أو منكر، وأّ   

مدْ   وهو  اّساس  موضوعح  المقّدمات    تلل  بعد  صا  يادد أّ ح  هيّات، كما  البادا من  كّل ا  معا   

الملل المنصور، وهو عندما يمدحح يبع   حسبا ح أّ  ما أض ا  عليح من الّص ات الئٌط بح فال 

ح توكيد، ومن ذلل  ولح: يالبسيط(   ينقفصف

 

 .743ديوا  ي ّا الّدين الحّلّا، ص - 

   سح.  - 
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را   جرراءاتد  نررلررف مررن    لررتررا ، مررا أبررقررا د  هن بررراّرجن فرررعرررطرررّ     الررمررف ررا اّرجررراءن  سررررررائررررا     رتد 

نررا    لررا تررحف  جررلررا لررو  يررّ   حررا مررف يررنررا  لررا عررا لررا د  أغررد   جررا يرران  الررلررّ ة  لررمررا عررا    ررف جن نررا ررا  رف السرررررَ   ن 

برر ررا   جررمرريررلررةف   الررجررمررالا  أّ   لررو   ، الجميرراا ّعررررد   الرروجررحن كررّا عررررهن جررا يولا  فودا    د 

يررف جرروريررّ   الررخررّد  وجررنررتررن مررا حررد ة  وردف  مررن  رربررالن    ررا  د  والررّد   بررحررارس    عررهن الررغررنررهن 

 يالطّويا(  و ولح:  

ةف  لرريرر ررا صرررررر    صررا خف   لرريررسا   عا نسرررررا غررترراظف     جررودف ،   يررف ح  مررنررحف   ويررا خف   مررالررف نرراسررررررن تررا  الررمررف

د  مذا  حررلرريررٌم،    را، بتف   ْا يرررروّ   اّرضف   مرا  مذا  صصرررريرٌب    واسرررررخف الرررّ   الررمررلررومف   أصرر ررا

حف   الئررقررف ٌد،  هررمّ   مذا  ،  برريررٌض   صررا   يررررررار ف   هرررمّ   مذا  حرررمرررٌر،  وأسرررررريرررافرررحف      ررايررررررن

صرررررراٌل   واهرررا  صن ّد ن،   أبررريرررحن   مرررن  حرررا برررحف    وجرررا حف   وأكسررررررا خف   أسرررررريرررافرررف بررررررايرررن  والرررما

حف   اائررررنررررف ة،  صررررا بررررذولررررا حف   مررررا  برررار ف   برريررنرر ررنّ   مررا  د ،الررنررّ   بررحررارف    وأكرررر ررررّ

ن التّراكيب     ية بالّبّل؛  وذهب الّباعر أبعد من ذلل   عأ  عاوفح عن التّوكيد؛ فأكثرا من وحن المف

ا، ومن ذلل  ولح:  "كأ ّ "و د جاء مدصال   علد الجملة   اقنا عبر موضعا

كررأ ررّ ررا  والررّريرراض  الررخررمررائرراف   برررنررربررراتن   ٌ  مرررنرررمرررّ   الرررغرررالمن   صرررَد     ،تررلررل 

   ومن ا  ولح: 

 

 .713ديوا  ي ّا الدين، ص   - 

 الّريحف الباقدا  "ورد   معجم العين:    - 
ح ن و  حف الجف ول. ويررا حا و  عر وتناقر ، وربّما يررا َق ف البرر  التصررَوْ: تابررا

ق   من  ّوْ. وا صراْ الثّوم: تابرا ة، علد ففّعالة من تبرّق  الصرول مذا تاصرا ّواحا يابنس. والصرَ فتصرّوْ مذا أيرابتح عاهة فا

ح. يماد  يروْ(. ولع سرن باان  ا د
م الممدوْ وجود ، ف و يجود حين المسرغبة   رما   ن را ّا ير ّا الّدين يريد مبرار كا

، ويبّن أها الحّ  بما عندهم.  يصيب فيح اّرضا الجدمف

 .718ديوا  ي ّا الّدين، ص   - 

 .709ديوا  ي ّا الدين الحّلا، ص   - 
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مرررن  صررا مررن  مررا   سررررركرررا ف  كررأ ررّ الررنّ   الررّد ررا ن  الررمرريررّ عرربررثا   
بررقررد ن  اسن سررررريررمف 

ْف ال ندن حولا أديمحن،  يرر  د يررا و ولح:   صف    ا أبرررا بررٌد  عررا يررضن  بررالرربررن حف   فرركررأ ررّ

،    "أ ّ  -مّ  "( مر ، ومنح التّوكيد بر 53، وأوردها ي" د"أّما أسلوم التّوكيد فقد كا  من أدواتح  

ا، و و  التّوكيد الخ ي ة والثّقيلة، والّسين، والقسم، والم االبتداء   مواضع 45ي   ليلة. ( موضعا

الّدارس كي     أّما الجملة اإل بائيّة فقد  ّل  لحّد ما   تركيبة الجملة   اّرتقيّات. ويعجب 

ما الخبرّية حتد مّ    ح اإل بائيّة ب ذ  الّبآلة   مقابا الجف لف ما غ ا الّباعر عن ذلل حتد جاءت جف

ا من أت جملة م بائيّة، وها   ،  "، وال ائيّة"اللّائيّة"و،  "الّبينية"بعضا  صائد كاملة صل  تماما

ت جملة م بائيّة واحد ، وها:  "الميميّة"و ، "الّصادّية "، و"الّاائيّة"و  ،"البائيّة"، وفي ا  صائد حوا

و"الطّائية"و و"الواوّية"،  ها:    "اليائيّة"،  فقط،  م بائيّتين  جملتين  حوت  ، "الثّائيّة"و صائد 

 ."ال ائيّة"و

ا غريباا ف ا علد ّ لت ا   كّا  صائد اّرتقيّات  وبنلر    أ واع الجما اإل بائيّ   ة يلحظف القارئ أمرا

ا يتناسب مع مقدرتح اللغوّية؛ فقد   التّسع والعبرين  صيد ، لم ينّوع في ا ي ّا الّدين الحّلا تنويعا

التّعّجب، و ّا في ا أسلوم الّدعاء وأسلوم الّرجاء، فلم يورد من أسلوم   صل  من أسلوم 

ا      "الجيميّة"مسة مواضع: موضعين    الّدعاء غير ص ، وأورد أسلوم الّرجاء "الّسينية"وموضعا

ا اإل باء  69، وأكثر في ا من أسلوم اّمر، فجاء   ي"الالّمية"  موضعين     ما ( جملة من جف

لح التا بلغ ي ما  ( جملة موّرعة علد اّساليب كّل ا.113من بين جف

الّباعر    مالّ      -اليب اإل باءحين استخدما أس -ولم يخرج  عن المعاين اّيول لكّا أسلوم 

ا، من ا ي ا عند االست  ام، وقالقة مواضع   أسلوم اّمر، وقالقة  12قما ية عبر موضعا ( موضعا

 

 .727المرجع الّساب ، ص   - 

 .732المرجع الّساب ، ص   - 
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 أصر    أسلوم النّداء. 

 ( فمن مواضع صروج أسلوم االست  ام عن غرضح اّساس  ولح: يالكاما 

الا،   غررن برررررتررا مف مرررن  الررعررف عررضا  بررا عرر ا  يررّ بررالرربررعررضن   ضرررررا الررعرريررشا  صررلرر رر ا   ؟أفررال 

، علد  يرررربرتف   ر سررررد عا و ولرح:  ذد   لرم  م د     نا ّ ّ   هواكا بررن،  ألررف عف   مرراذا  بررالصررررّ  ؟أيررررنرا

ا مقار ةا بما يا  من    وأورد   أسلوم اّمر ما صرج عن الغرض اّساس وهو صروٌج  ليٌا جدًّ

 (يالكاما اّسلوم، ومنح  ولح:هذا  

 الرجر رنرراتن   مرألف وترا   الرجر رو ا   ترجرلرو   مررؤمررالا،   ا برررحررد   فررال  ،  اّ ررامن      حد تررن 

 و ولح: 

،  سررررمرراءن      دم   أعرربرردف   كرر ررلا   لررجررودن   الررعرربررادا   م ّ     لد، العف    جما   يررا  الملررلن

تخّلصح من الغرض الذت يبدأ بح كّا  ومن أروع ما أتد بح ي ّا الّدين الحّلّا   أسلوبح هو طريقة    

ضح اّساس وهو مدْ المنصور، ف و   أسلوبح كالماء  را غا لوج    الوف ملد   صيد  من  صائد  

ا كأّ  الغرض  المنسام فال يحّس القارئ معح مال أصذ اّساليب بعب ا ببعض، با يبعرك أحيا ا

ا. و ب ذا  ستطيع القول: مّ  الباعر  د حّق   الّساب  هو اّساس، وأّ  مدْ المنصور دففع مليح دافعا

 يالكاما( وحد  الموضوع   أروع يورها، فاسمع مليح   أ موذجين حيث يقول   ال ماّية:

دامررا  لرربرروا  طررا مررالررا، فررمررذ  بررتررف ررم  يرررداءن   أكسرررررا الررربرررا ملرررد  مالّ  أعرررررركرررف رررم   لرررم 

ركررائرربررا    الررعرررا ن  أرضن  عررن  اّفررررد   أبررعرردتف  كررررتررررنررررقرررران    يرررراءن مررررتررررنررررقررررالا 
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طررد أرد   الرربرريرردن  ررا طررعن  بررقررا طررامررن جررو  مررا لرروائرررا   عررا،  عا  نصررررررورن  صرررررررا  بررالررمررا  وأرومف 

ة    رحررا فررا  ، ألررثررمف فررجررعررلرر ف  حف،  جررائررا   أدركررتررف را و ن  أصرر ررالا  ررف حن،  يرررررولررن وف  بررن

يررف أضرررررد   الرراّ  ررنررّ حررد  بررقصرررررد ،  يررنررا  بررراإليرررمررراءن   مررا ف  ّا  الرررعرررن   َ كرررا ويفبرررررريررررف 
 

 ويقول   البائيّة:  

ة   وضرررررا حف،  برررا عررا أدمررف َا  الررطررّ فرريرر ررا  ا   البررررنرربن    طررا قرغرر ن  عرن  مربرتسررررٌم   والرردهررف 

دا   فرغررا يررا،  الرحرا أسررررراكريرربف  لريررحن  عرا يرررفرراف     بركررا د  الررقبرررررربن   جررذال ا  أقرروابررحن     

فا را حراكر د ما   دد بفسررررٌط من الّروضن  را   دف   طرارن بن   يررا حررف السرررررّ دف  يررا تررد ررا  وجررارا  ،  الررّربرريررعن

عررلرريررنررا    تررجررودف  بررالررّذ   جررادتد يرردف     بررالررمرريررا ن، كررمررابرراترر د     هرربن الملررلا المنصررررورن 

دن ،  يررا مررن   
ودن الررجررف بررحرررف  فررّ ا  دا تررا ياا   بررحررٌر  لررلف  المف بن çفررأيررررباحا  عتاجررن مف هوا   و را

وهكذا   جح   كّا  صائد  التّسع والعبرين. وهو   هذا اّسلوم يطّوع المعاين حتد يفحدث   

ذلل، ف و مثالا   ال ماّية   اّبيات الّسابقة يصّور   سح   حال عنداء ومطارد  من  با آصرين؛ 

الممدوْ هو   بوي   القصيد   المنصور حتّد   اية  مدْ  فا سام    اّسلوم  ندسا  ها فلذلل 

اّما  والّسكينة بعد الخول. و  البائيّة يصّور   أسلوبح فباا الّربيع وفبا السحب، ويجعاف  

ا، ويجعاف كرما المنصور يور ا مقابلة لذلل الكرم. وتنت ا القصيد  حتد آصر بي   ذلل مببّ ا

لِّا   كّا  صائد  يربط اّسلوم  با الح  ديث بمدْ المنصور. وعلد هذا النّ ه سار ي ّا الحن

ا ينسام بكا يفسر.    بالممدوْ ربطاا لطي ا

 البنية الّتخييلّية: -4 

مةا الّباعرّية البنيةف التّخييليّة. وها بنية تاعتمد    
لايح سن من أهّم بنند النّص اّسلوبيّة الّتا تفب ا عا

الما  البيا يّة من تببيح ومجار ببروبح، وكناية. وها  الّصور   أ ماط  ا علد  الّتا  أسلوب ا كثيرا اّية 
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الب ير    مقولتح  والجاحظ    وعاعر.  عاعر  بين    يعرف ا  ري الطّ      مطروحةٌ   والمعاين  "ت ّر  

وت،  والبدوتَ   والعربَا،  العجماَ    الل ظ،   وتخيَر  الور ،  م امةن      البأ ف   وم  ما   والمدينّ،  والقرا

ة  و   الماء،  وكثر   المخرج،  وس ولة ودا   الطبع  يح  بل،  وجا م  يناعٌة،  عرالّب   فن ما  الس  رد   من  وضا

ركناا أساسيًّا من   "التّصوير "جعا البنية التّخيلية الّتا عبّر عن ا بر  "الت صوير  من  وجنٌس   الن سه،

  .أركا  بناء النّلم الّبعرت

تببي ات ومجار  وّ   ي ّا الّدين الحّلا أ ماط الّصور  البيا يّة صير تو ي . و دد  ّوع في ا بايدن   

بأ واعح وكناية، و د تنّوع د مصادرف يور  فكا  من ا: الحيا  اإل سا يّة، وما يتعّل  ب ا، والطّبيعة  

 بنوعي ا: حيّة، وميتة، وكذلل الموروث الّدينّا والثقا ّ.

ّديب  يفلحظف   أسلوم التّببيح عند  اصت اء وجح الّببح   كّا تببي اتح، وهذ  صاييّة يتميّا ب ا ا 

يفريد  لما  المقابلة  الّصور   بنية أسلوبح باصتيار  يفبدع    البارع عن غير  من اّدباء؛ وذلل حين 

ا حتّد يفغنا بذلل التّركيب عن الّص ة الجامعة بين طر ّ التّببيح، ومن ذلل  ولح:  تصويرا  مبداعا

 يالكاما(. 

ّا  رو ن   فرريرر ررا  تاسرررررتررا مرر ،   لررلرربررف وارن من     يرررررا وارن نصررررو  كاصررررا   الرغرراراتن      رن الرمرا

ا:   يالكاما(. و ولح أيبا

حف  أ رررّ لررروال   ، لرررلن الرررمرررف قرررغرررورف   قررررمررر د 

 

الررعررمرريررما ويررحرردثف   لرر ررا الررعرردلا   يررنبرررررا 

ال ف   الررنررَ ررد،   ،قررا ررف أو  لررومف  الررحررا ّد  عررف  م د 

 

والررمرربررحررثف   د   الررنررّ ّد  عررف مذا   بررحررٌر، 

  

 67، ص2م، ج1419ç/ 1998، 1الحيوا ، عمرو بن بحر الجاحظ، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط - 

 . 709ديو  ي ّا الدين، ص  - 

ا بقولح:  -   يق ال ( اسم جبا يفبرم بح المثا   القّو  والثبات. وهذا ال ررد  يتحّد  جريرا

 ق ال ا ذا ال بباتن هاد يتحلحا   فادفعد بك لا م د أردتا بناء ا  
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1446 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

بين   ما يجمع  يفورد  ولم  والّصوارم،  الّسيول  بين  الّص ة الجامعة  كر  يذد لم  الممدوْ وق ال ا  ف و 

والبحر. وهذا النّ ه هو ما جاء عليح أسلوم التّببيح   القرآ  الكريم، فال يذكر وجح الّببح الجامع  

الطّرفين. المقابلة   بين  الّصور   يالتقط  التّببيح  القرآينّ    اّسلوم    ّّ الميا ؛  هذ   وتحّقق د 

م  تركيب ا  صالل  من  الّذهن  ينصرل  ال  بحيث  بدّ ة  يريدها للمببّح  الّتا  الجامعة  الّص ة  ملد  الّ 

تعالد:  النّّص  ثااف ". ف و    ولح  ينا   ما
لفوا  ال ذن مِّ ا ا   حف را ا  لامد   قفم    الت ود لفوها

من ثاان   ياحد ما ارن   كا ما
اف   الدحن من  ياحد

ا ارا  ال يجعاف الّذهنا ينصرلف مالّ ملد ي ة واحد  جامعة.  -  "... أاسد ا

بليغ   ي  توّرع  تببي اتح الخمسين   اّرتقيّات بين تببيح  التّببي ّا  بنية اّسلوم  ( 23و  

جما   ي رسا مف ا، وتببيح مف ا. وكا  البليغ   يورتاا: المبال والمبال  27موضعا ( موضعا

 مليح، والمبتدأ والخبر.

التّ   المنصور:  جاء  تصوير  ح    معلمف والخبر  المبتدأ  يور   البليغ    يبح "ببيح  هو  "،  "هو 

،  "هو ليث"، "هو عبا"، "هو  جم" "هو سي "، "هو درع "، "هو حرم "، "هو بحر"، "ق ال 

وهو أسلوم يحّق  مراد الّباعر ومبتغا  من توّهم أّ    "هو هالل  "،  "هو صطٌب "،  "هو هول "

بعنلن   وتفرامف   "ولم يارند   تصوير غير  مالّ   ببعة مواضع    الممدوْ هو عين المّببح،   للنّوا رن   را

دف  د   "، "مقمن  . "آراؤهم حصو  "، "الّسماحة دين" "الّرأت وحاٌ "، "الّس ام عيو  "الّلد ف  ا

د "ومّما أتد من هذا الّبرم   يور  المبال والمبال مليح  ولح:   رد  . "دمع الطّّا "، "صدود وا

ا ا تصرت اّدا  فيح علد  وأّما ما    جاء   يور  المرسا المجما ف و   سبعة وعبرين موضعا

ثا(   موضع واحد. 22يالكال( وها أّم هذا البام ي ا، ويكأّ (   أربعة مواضع، ويمن  ( موضعا

 

دكتور     -   القرآينّيرسالة  المعند  أداء  وأقر     البياينّ  للعلوم  التّصوير  الّسودا   جامعة  منبور (،  غير 

 (. 218م، ص ي2009والتّكنلوجيا، 

 (. 5سور  الجمعة اآلية ي - 
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ا، وعقليّين   صمسة مواضع، ومختل ين   43وأّما طرفا التّببيح فقد جاءا حّسيّين   ي  ( موضعا

 اضع. ستّة مو

وأّما مصادر الّصور  التّببي ية فقد كا   موّرعة بين اإل سا  ومستلامات حياتح، والطّبيعة حيّةا   

نح بعضا الباء ملد الثّقافة الّدينية فاستقد من ا بعض يور ، حيث  ال:   وميتةا، ويفالحظ أّ ح جا

 يالكاما(. 

حف،   جرردتررف وا حرريررنا  اسا  الررنررّ تررركرر ف  ا  الررمرراء  م ررّ جررودن  وف من    مررّ يررا الررتررّ ركا   تررا

ا:       و ال أيبا

بررعررثررا  تررحررقرر ا  ْ   ررد  سرررررمررا ديرنف   حف،   رربررَا  مرراحررة  والسررررّ حرٌا،  وا الرّرأتف   لررحف 

ا، واعتمد علي ا   يور      ا بديعا التّخييليّة أكثر من  وّ   ي ّا الحّلا أسلوم االستعار  تو ي ا

اعتماد  علد الّتببيح، وب ا عّخص اّعياء ما ي و  أربعة أصماس الّصور االستعارّية، فقد أطل   

ح  "، ...  "الحيا جاال  يرفا"...  "الّصوارم والّلحاظ تعاهدا"علد اّعياء أفعال اإل سا :   أضا

، "تبتسم اّّيام عند بكائ ا"،  "تبكا صاائنح علد أموالح"،  "أيبح الّدهر يبكو"،  "اّّيام جارعة

يعربد" ل ا"،  "الاما   فقال  مخار ح  ل ا...  "ذصرت  فقال  عاائمح  ذاكا   راعن "...،  لح  ذنكرت 

طوما  الّدهر "،  "الخف يرولف  ل د  الّاما "..."ذاهف ياهو"ذعر  الملل  سا   "...  "...  ... "البدرف   ،

ما  عا"، ...  "را ا د  جوم الدهر  حوت فما  لرت" رّوج الماءا "، ...  "صص البصرأضحد الاف

بعجور   ا  حصو  ا"...  " الما صدود  والنّد "...  "سكرتد  والماء  ْن  الرا رواجا  ..  "عا د ا 

ترد ص" ا..."...  "وال وا عف  التقد  وما حدائ  "  "يّد  قغورف  ب ا "...،  "ضحك د  الّربيع  ضرما 

لا الحبام... مصاللف   ، ... والخطوم تخال من بأس الممدوْ،"مباربح ...    ضحن دن البر ن وعد
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دهر  مصغ  "عار يناديح ال و ... تحسد  النجوم... غ ل  هّمتا، ... بلغتدنا اّّيامف عّر بال ...  

 ..."أعتبف طر ". .. "لّلواحظ غار "... "ملاّ 

ا، ولكّا من    ا   مض اء أعباء اإل سا  علي ا، فقد جعا للعّا ك ًّ ح اّعياء أيبا وتامثّا تبخيصف

والسح ولل ال الربيع  لدل  وللمف ا،  يدا والنسمات  وللاما  ولألّيام    ب  تتبّرل،  ة  ، وهاما يبتسمف ا  قغرا

ا،  صدودا وللورود  ا،  يدا للّرد   كذلل  وجعا   ، يبطشف ب ا  وأيدت  للقمرن،  وكذا  تتحّدث،  بح  ا  فما

ولل بام   ا،  أحدا ا وللقصائد  ولل موم  ا،  غصو ا وللقفدودن  ا،  طرفا مات  كرف وللما قدياا،  ولل بائا 

ا، وكذا لل را . صّدا ا، وللّصبح يدا ا، وللحادقات  لوباا، وللّسرور صدًّ هاد ك ًّ  ، وللون

ولّليا   عند  جالبيب،  فلتفقد  اإل سا   مستلامات  من  مستلام   بنسناد  التّبخيص  ملد  يميا  و د 

لبام، وللويا عما يمّا . لبام، وللوحا جف    جف

التّبخيص  االستعار     تاصر تو ي ح ّسلوم  ياقد باد وّ  ح كذلل   تجسيم المعنوّيات،   ولم 

 يالبسيط فال ّم طائٌر يطارد الباعر  با  دومح:

وعررقررامف  يررطررردين،   بررادرتررحف،       ال رمن   فرراليوما  ررد عررادا كررالعنقرراءن     الرر ررّم 

 يالكاما(  والخطوم جدار تثوت صولا بأسح:  

، وا قرا  بررأسرررررحن مرن  مرخررافررة  الرخرطرومف  ّل ب را    تن  رعد ، وذا ثف   الّامرا ف يررررا  اّحنرا

ووّ   ي ّا الّدين الحّلا أسلوم المجار العقلّا بنسناد  ال عا، أو ما   معنا  ملد غير ما هو    

لح، وذلل   مواضع محدود    أرتقيّاتح لم تتعد  سبعة مواضع جاءت العال ة في ا عال ة الّاما ية  

ا كا   عال تح  ا واحدا  يالكاما( السببيّة، حيث يقول:مالّ موضعا
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ير رنرّ حرا ضررررد أا  الراّ د  برن يرنرا  برراإليررمرراءن    ،  صررررردن قا مررا ف  ّا  الررعررن   َ كررا    ويفبررررريرررف 

 يالكاما( و ولح: 

،    ررومن الررَذ   مررن  مررا ف الرراّ   ترراما   فرواتن    ربرراا   عريرشن الرد   لررذيررذا   منرا واغرد     فررواتن

أورد:    فتبّددوا "وكذلل  بين م  الّاما   د  و ولح:  " ابا ويعقد"،  الّاما   بل  و ولح:  "يحّا  هّم  "، 

 . "الّصبح بالس ر

رسا   ستّة عبر موضعاا من اّرتقيّات معلم ا جاءت      ا المجار المف واستخدم الّباعر أيبا

ف و   المنصور  مدْ  ْ "سيا   اّروا بنوالح  ٌش  قالقة    " اعن اّيدت    واستخدم   ، الببرا ب ا  ويريد 

في ا   العال ة  جعا  مر   موضعين  مواضع  جائيّة    بال رج "عال ة  المنصور  يد  و   ولح:    "مالّ 

نا د علد مالح أيدت مكارمح"، ومّر  جعل ا سببيّة  "بسو  يد المنصور ال أتبّ عف " واستخدم    "جا

قاا   ستّة مواضع ا تصرتد عال ات ا علد عال ة الجائيّة، وعال ة اآلليّة، ومن   العين والّلحاظ والمف

 ا( ذلل  ولح: يالكام

عا  فررا طرروما   دا حن،  اّ ررامن   عررن  الررخررف دلررن د    بررعررا بررادا   ورعررا
ة  الررعررن قررلررا دف   ال  بررمررف ر ررف  تررا

 و ولح: 

را رردا ،   يرررن  غررا يررن   بررعررا اّ ررامن  رن   راعررا  ّكلرا د   أفمورن الملرلن برالسررررّ ا   رد وف

 و ولح: يالكاما( 

 مرد دا   أسررررّح   فربررَ    وا،نرف عرا  را 
حررا را  الررّديررارن   لررلا ترن      يرراف وأفجرن     م، هرف دا عررد برا   اعرن  لرن

 
 

 . 706المرجع الّساب ، ص - 

 . 709المرجع الساب ، ص  - 

 . 720المرجع الساب ، ص  - 

 . 723المرجع الّساب ، ص  - 

 .737ديوا  ي ّا الّدين الحّلا، ص  - 
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و  الكناية عمد ي ّا الّدين ملد قالقة أساليب: الجملة ال عليّة، والجملة االسميّة، وعبّح الجملة.  

اّولد  ولح:   نات"فمن  الجا ا وتمألف  الج و ا  لو  طرفح"و ولح:    "تاجد عنّا  وغّض  الّاما ف  ما  كا ،  "حا

 يالطويا(  البي :عطرّت  ، و ولح  "بّ  أ رع سنّا "و ولح: 

ا حررا طررا ف   مررا ر ،  عررمرررو    ذكرررا   بنسرررررا    وحرراتررمن   مررعررن    ذكرررا    رردا ف   وأحرريررا    وعررنررتررا

ليفكنّا بذلل عن بلوغح مرتبة عالية ال تفداين من الّبجاعة والقّو ، ومرتبة عالية من الكرم والجود.  

العربّا  ذاكر   المبحو ة    المعاين  ذات  الّبخصيات  هذ   باستدعاء  ذلل  براعتح    وبدت 

 بالّص تين المذكورتين. 

ا  ولح:   يالطويا(  ومن ذلل أيبا

نررا  ولررو  وراض       ، ترر رروا   ذتبررالررّ    ررا ررعٌ   مين  لا وحررقررّ  لررتررا  الرر رروا      حررمررّ

 ضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروا رن 

 
 يالكاما(  وّمما أورد علد ييغة الجملة االسمية،  ولح: 

هرررامررراتن ضرررررررّ  ومرررن الررركرررف   امف  الرمررضررررا  مرررا ،  برخرلرقررحن  الرامررا ا   راضا 

 يالبسيط(  و ولح: 

امف اّلولن وجرد   كا  ف    ووهرّ
يولن  البررررّ

 

البررررراكا ّ   وأمنف الخررائ ن   ،
 اعف اّ ولن

 يالطويا(  و ولح: 

 العاائمن   ماضرررا  السررريّ ن    نجادن  طاويان    غبررررنر رر    كررّا   يرمف ضررررا   يرقريرنرا  يرعف نر مر 

بح الجملة:      عن الكنايات علد أسلوم  أورد من  ل اّبدطال"وّمما 
جندن الّبعراء "،  "أمف ، "يا كعبةا 

ويوفنين.  "أبا البابر"، "ابدناة العنب"  وكّل ا كنايات عن ما

 

 . 752المرجع الساب  ، ص - 

 . 757المرجع الّساب ، ص  - 

 . 733ص المرجع الّساب ،  - 

 . 747المرجع الساب ، ص  - 

 . 751المرجع الساب ، ص  - 
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 اخلامتة

بدر أغوار ، ومبرارا    تا ا علد سا ند مناهه تحليا النّص اّدبّا  فدرا
ا من أقبتا  اّسلوبيّة بوي  ا من جا

ند صالل تتبّع البند  مف 
سح البحثف من ميِّااتح اإلبداعيّة بطريقة تاقدترمف لحدى ما من اإلحصاء، وهذا ما لامن

التّركيبيّة، والبننية  الّدالليّة، والبننية الّصوتيّة، والبنية  تامثّلة   البننية المعجميّة  المف اّسلوبيّة اّربع 

 التّخييليّة.  

ند و ي ت ا التّعبيرّية فقط كب  البحث مقدر  ي ّا الّد   
ين الحّلا علد تطويع اّل اظ، و قدل ا من

وهذ    ا،  معا والت كير  التّعبير  و ي ة  المعجمّا    -بالطّبع–ملد  المستو   بأّ   ذلل  يعبة؛  م ّمة 

يعنا ضي  مساحة   مّما  النّصوص: اإلبداعيّة، وغيدر اإلبداعيّة؛  الّداللّا مستو ا مبترنٌك بين كّا 

 تّميّا بيدن اّدباء. اإلبداع وال

ند ممساك بامام الّلغة، ودراية د يقة   
وتاا من

وّضح البحث أّ   فدر  الّباعر الّلغّوية كا   بسبب ما أف

ف و   ذكر ا–بخصائص ا،  الّلغة   -كما  علوم  صنّ     مف لفغوت   هو  با  فحسب،  ا  عاعرا ن  ياكف لم 

 وغيرها.  

ا تقد ي ّا الّدين الحّلا من ال باء الّلغوّت الّباسع م ردات كثير ، ولكنّ ا ترجع ملد دالالت  

ملد اعتراك  صائد  التّسع والعبرين   موضوع محورّت    -  تقديرتّ –محصور ؛ ويعود ذلل  

ن عّدها مداصا يلهف من صالل ا  
وهو مدْ المنصور اّرتقّا، وما عدا ذلل ف ا موضوعات يفمكن

والنّسيب، ا والغال  الخمر،  وي   المداصا    تلل  تمثّل   و د  اّساس.  غرضح  ملد  لّباعر 

 ووي  الرحلة، ووي  الطّبيعة.

الّلغوّت اّل اظف الخاّية باإل سا ، سواءا    من ا معجمح  التا استقد  الّدالليّة  ومن أع ر الحقول 

احة، والقلب وال ؤاد، والّصدر.  أكا   متعّلقة بأعباء جسمح، كالعين ومترادفات ا، والكّ  والرّ 

ا تأدنية داللة افصتفّص ب ا. ولم ينسا الّباعر اّل اظ  ند أجد
وكا  تو ي  كا عبو   سيا  معيّن؛ من

و ح، واّل اظ الّدالة علد الحواس،  كف المعبّر  عن مباعر اإل سا ، واّل اظ الّدالة علد حركتح وسف
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 وما يجرت   حياتح اليوميّة. 

الطّبيعة الحيّة كا  حبور الخيا واإلبا بكثر  من الحيوا ات اّلي ة ال غيرها؛ ومرّد ومن معجم   

ذلل هو ارتباط هذين الحيوا ين بالرحلة  حو الممدوْ. وعندما يورد الحيوا ات المتوحّبة مّ ما  

يالت   ملد الطّبيعة الميتة يرفع بصر ا تصوير ضراو  الممدوْ و ّوتح. وعندما  ند أجد
 ا يوردها من

 ملد السماء فيلتقط م ردات  يصّور ب ا علّو مكا ة الممدوْ. 

تمثّاف مجاالت    الدينيّة م ردات عّد ،  الثقافة  التقط من معجم  الّباعر  دد  أّ   ملد  توّيا البحث 

بأسلوم   يعرل  ما  تبمين ا  استخدم    أّ ح  ويلحظف  تنّوعة،  الّلساينّ    "التّناّص "مف الّدرس    

  ذلل.المعاير، و د أبدع  

والطّويا،     الكاما،  بحر  تمثّل     ععرّية،  بحور  صمسة  علد  ر  ان تاصا الموسيقيّة  البنية  و  

والخ ي ، والبسيط، والمنسرْ. وها  ليلة مقار ةا بعدد البحور الّبعرّية. وعلد  ّلت ا لمد يلتام 

ال ّن، ولح  لٌم مب ور ي ّا الّدين   مواضع كثير  بقا و  أورا  ا، مع أّ  الّرجا ذو دراية ب ذا  

 في ا ال تكاد تخلو منح كتب العروض الالّحقة. 

ا    برّية دو  اإل بائيّة، با اصت   اّصير  تماما ما الخا أقب ا البحثف أّ  الّباعر كا  ميّاالا ملد الجف

أّ  ا جاءت   الخبرّية  ملح  جف ويفلحظ    البحث.  ملي ا   يلب  أعرتف  و د  القصائد،  بعض  من 

صالية من أدوات التّوكيد. و حسب أّ ح اّتبع هذا اّسلوم لسببين: أّول ما أّ ح أراد ببنيتح ابتدائيّة  

التّركيبيّة ميصال معا   ال تستدعا أسلوم التّوكيد، وقا ي ما أّ ح ير  أّ  المدائح الّتا ّصّص ب ا  

 ياّدعا أّ  ا الئطة بالممدوْ، وبائنة فيح.
ثّلٌة ي ات  ما  المنصور مف

ا يفنبئف    و  عأ    البنية التّخييليّة فقد استوىف في ا الّصور البيا يّة، و د وّ   في ا االستعار  تو ي ا

فأصرج   التّجسيم  ملد  ومال  باّ س،  تبّه  القصيد   وجعا  التّبخيص،  فكا   صيالح  سعة  عن 

نا. وبررتد  قابلة بعناية  دّ تح   أسلوم التّببيح فجعا للمببّح يور  مف   المعاين من مخابئ ا ماقلة أماما

 أغنتح عن ذكر وجح الّببح.
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