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�ص البحث ملخَّ

ال ريَب يف أنَّ للشعر العريّب أرساًرا ومجاليَّاٍت فنيًَّة مقصودًة، فالشاعر ينسُج أفكاره 
يف القصيدة نسًجا حمكًم ويضعها وضًعا دقيًقا، وتسعى هذه الدراسة للكشف عن أوجه 
از  هراء للش��اعر صالح الكوَّ اجلمليَّ��ات الكامن��ة يف قصيدٍة بحقِّ موالتن��ا فاطمة الزَّ
ّ )ت 1291ه�(، ورصد املظاهر األس��لوبيَّة فيها عىل املستويات الثالثة: )الصويّت،  احِللِّ
وال��رصيّف، والنحوّي(. ويف دراس��ة املس��توى الص��ويّت وجدنا أنَّ اس��تعمل األصوات 
املجه��ورة الش��ديدة أكثر من اس��تعمل املهموس��ة الرخوة، وظهر يف دراس��ة املس��توى 
ل( يف س��تَّة مواضع داللًة عىل املبالغة والتكثري، فقد  الرصيّف اس��تعمل الشاعر صيغة )فعَّ
محله ذوقه اللغوّي؛ لُيفصح عمَّ ُيريد إبرازه من بيان عظمة املعنى املراد وأمهيَّته، فجاءت 
ا عىل املستوى الركيبّي فنالحظ أنَّه أكثر من  هذه الصيغة مناسبة لدالالت القصيدة، وأمَّ

. عة؛ لتثبيت الوقائع التارخييَّة التي وردت يف النَّصِّ استعمل التوكيد بصوٍر متنوِّ

ة وما حتمله من داللٍة  أمهيَّة الدراسة: تكمن أمهيَّة الدراسة يف بيان األسلوبيَّة اللغويَّ
ة واجلمليَّة. ة الكامنة فيه، وإبراز قيمته اللغويَّ ؛ للكشف عن األرسار اللغويَّ يف نصٍّ أديبٍّ

واملنهج املتَّبع يف هذه الدراس��ة هو املنهج األسلويّب؛ ملا له من مزايا تتعلَّق باستنتاج 
ة الواردة يف النّص. الدالالت من املظاهر اللغويَّ

الكلَت الرئيســة: فاطمة الزهراء، القصيدة، األس��لوبيَّة، املس��توى اللغوّي، 
. ّ صالح احِللِّ
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Abstract

There is no doubt that the Arab poetry secrets and artistic 

aesthetics intended, the poet weaves his ideas in the poem 

weaving tightly and put it in a delicate situation, this study seeks 

to uncover the aesthetical aspects inherent in a poem about 

Fatima al-Zahra the daughter of our prophet Muhammad (peace 

be upon them) by the poet Saleh al-Kawaz al-Hali (d. 1291 AH) 

, to observe the stylistic manifestations in it at the three levels: 

(phonetic, epileptic and grammatical).

In the study of the vocal level, we found that the use of loud 

sounds more severe than the use of soft marries, and appeared 

in the study of the literal level of the use of the poet formula verb 

(a specific Arabic sea of poem) in six points of the signification 

of impact and exaggeration. He carried his linguistic taste; 

to express what he wanted to highlight in the statement of 

the greatness of meaning and significance, this formula came 

suitable for the implications of the poem. On the structural level, 

we noticed that it is more than the use of emphasis in various 
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images; to confirm the historical facts contained in the text.

The importance of the study: The importance of the study 

in the statement of Stylistic language and its significance in the 

text of literature; to reveal the secrets of language inherent in it, 

and highlight its linguistic and aesthetical value.

The methodology used in this study is the stylistic approach, 

because it has advantages related to the conclusion of semantics 

from the linguistic features contained in the text.

Key words: Fatima Al-Zahra (peace be upon her), poem, 

stylistic, linguistic level, Salih Al Hilli.
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مة البحث مقدِّ

تباينت اآلراء يف حتديد مفهوم األس��لوب واألس��لوبيَّة، وكان جلهود )شارل بال( 
ا: »وقائع التعبري اللغوّي من ناحية مضامينها  أثٌر بالٌغ يف بيان مفهوم األسلوبيَّة، فريى أهنَّ
ا، وتدرس أيًضا  ا تدرس تعبري الوقائع للحساس��يَّة املعربَّ عنه��ا لغويًّ الوجدانيَّ��ة، أي إهنَّ
ف األس��لوب  ا )جريو( تلميذ )بال( فيعرِّ ة عىل احلساس��يَّة«)1(. أمَّ فع��ل الوقائ��ع اللغويَّ
دها  ��ه: »مظهُر القوِل الذي ينجم عن اختيار وس��ائل التعبري، هذه الوس��ائل التي حتدِّ بأنَّ
ٍر  طبيعة ومقاصد الشخص املتكلِّم أو الكاتب«)2(. ولعلَّ هذا التعريف هو أوضح تصوُّ

تفصيلٍّ لألسلوب.

وهناك فرق بني مفهوَمي األس��لوب واألسلوبيَّة؛ فريى )فيل ساندرس( أنَّ نظرية 
، عىل حني ُتس��تعمل  األس��لوب ُتس��تعمل لإلش��ارة إىل علم األس��لوِب اللغ��ويِّ العامِّ
األس��لوبيَّة لإلش��ارة إىل كلٍّ م��ن علم القواع��د التطبيقيَّة لألس��لوب، وعلم الوس��ائل 
ر )بيري جريو( أنَّ األس��لوبيَّة دراس��ة للتعبري  ��ة والوصفيَّة)3(، ويتصوَّ األس��لوبيَّة املعياريَّ
فه��ا، فهي: »طريقٌة للتعب��رِي عن الفكِر  ا كلمة )أس��لوب( إذا أردت أن تعرِّ اللس��ايّن، أمَّ

بوساطِة اللغة«)4(.

وهكذا يمكننا القول: إنَّ األس��لوب هو الطريقة التي يس��تعملها الكاتب يف كتابة 
ها منهًجا حديًثا يقوم بدراس��ة النَّصِّ  ا األس��لوبيَّة فيمكن أن نعدَّ النص��وص األدبيَّة، أمَّ

. ، وإبراِز أهِم املظاهر اإلبداعيَّة واملزايا اخلفيَّة التي تكمن فيها مجاليَّة النَّصِّ األديبِّ
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، واالستدالل  وتأيت أمهيَّة الدراس��ة األسلوبيَّة عىل املس��توى اللغوّي يف فهم النَّصِّ
ع��ىل املعنى يف ضوء االس��تعمالت الدقيق��ة لألصوات والفواص��ل، والصيغ الرصفيَّة، 
وأنواع معيَّنة من اجلمل والراكيب، والصيغ الرصفيَّة التي تزيد من تكثيف املعنى املراد 
��ي، وكم هو معلوم فإنَّ علم األس��لوب فرٌع من ف��روع الدرس اللغوّي  إيصال��ه للمتلقِّ

احلديث، فهو ُيعنى ببيان اخلصائص التي متيِّز كتابات أديٍب ما من غريه)5(.

واملنهج األسلويّب يعتمد »يف حتليله عىل عنارص ثالثة، هي:

العنرص اللغوّي: إذ ُيعالج نصوًصا قامت اللغة بوضع رموزها.. 1

العن��رص اإلقناعّي: ال��ذي يؤدي إىل أن ندخل يف حس��ابنا مقوالت غري لغوّية . 2
مثل: )املؤلِّف، القارئ، املوقف التارخيّي، هدف الرسالة( وغريها.

العنرص اجلمّل الفنّي: ويكشف عن تأثري النّص عىل القارئ والتفسري والتقييم . 3
األديّب له«)6(.

اأ�سئلة البحث

• ما هي العالقة بني األصوات وأجراسها، واملعنى الذي هتدف إليه القصيدة؟	

• ع الصيغ الرصفيَّة يف التعبري عن املعاين؟	 كيف يؤثِّر تنوُّ

• ة املستعملة يف القصيدة، وأثرها يف داللة املعنى؟	 ما هي أهمُّ األساليب النحويَّ

الفر�سيَّات

ة، ذات النربة الصوتيَّة العالية، وتكرار  إنَّ اس��تعمل األصوات املهموسة االنفجاريَّ
ح��روف املدِّ وبعض األص��وات املجهورة ك�)الراء(، والوزن الع��رويّض املتمثِّل بالبحر 
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الكام��ل، والقافية املتمثِّلة بحرف الغنَّة )النون(، كان هلا أثٌر واضٌح يف الداللة التي يريد 
. إظهارها الشاعر يف النَّصِّ

ع الصيغ الرصفيَّة فيم ُيناس��ب املعن��ى ك�)ُفُعول،  م��ن املظاه��ر امللفتة يف الن��صِّ تنوُّ
��ل(، وأيًضا زمن األفعال، واس��تعمل صيغ��ة املبنّي للمجهول بكث��رة، وغريها من  وفعَّ
ا ُوِضع��ت وضًعا دقيًقا  املظاه��ر الرصفيَّ��ة التي جاءت باس��تعمالٍت دقيقٍة ت��دلُّ عىل أهنَّ

مقصوًدا.

ر  ُم األس��اليب التي وردت يف القصيدة هي: االس��تفهام، وال��رشط الذي تصدَّ أهَّ
القصيدة، والتوكيد، والنداء، والتقديم، وكان لكلِّ أس��لوٍب اس��تعمل خاصٌّ يتَّفق مع 

املعنى املشار إليه وحُياول إبرازه يف ضوء اخلصائص الفنيَّة له.

منهج البحث

إنَّ املنهج املتَّبع يف هذه الدراسة هو املنهج األسلويّب؛ ملا له من مزايا تتعلَّق باستنتاج 
. ة الواردة يف النصِّ الدالالت من املظاهر اللغويَّ

از وقصيدته، ثمَّ  ة الدراسة عىل متهيد خمترص عن سرية الشيخ الكوَّ وقد قس��مت مادَّ
هلا اختصَّ بدراسة املستوى الصويّت، وثانيها بدراسة املستوى الرصيّف،  ثالثة مباحث، أوَّ

وثالثها بدراسة املستوى الركيبّي.
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 التمهيد
از احِللِّّي وق�سيدته ال�سيخ �سالح الكوَّ

، ولد س��نة 1233ه�، وتويفِّ  ّ هو الش��يخ صالح بن مهدّي بن محزة الش��مرّي احِللِّ
س��نة 1291ه� باحِللَّة الس��يفيَّة، وُنق��ل إىل النجف فُدفن فيها، وهو أخو الش��يخ محَّادي 
اًزا من أرسة يصنعون الفخار والكيزان  از، وكان أكرب من أخيه املذكور، وكان كوَّ الكوَّ
��ة، ُعرف عنه أنَّه صاحب نوادر وفكاهات كثرية، وكان مكثًرا من الش��عر، ال يقلُّ  باحِللَّ

.)7(د يف رثاء احلسني الشهيد شعره عن ألفي بيت، وهو ممَّن جوَّ

س  يَّة أواس��ط القرن الثالث عرش، فأسَّ م املدرسة احِللِّ كان من نوابغ الش��عراء، تزعَّ
ة، ومدرسة عبد الباقي  ار األخرس البغداديَّ ة التي تقابل مدرسة عبد الغفَّ مدرسته اخلاصَّ
از القضيَّة التارخييَّة لقصيدته، وقادها إىل  يَّة، أخضع الش��يخ صالح الكوَّ العمرّي املوصلِّ
ة، وجعل من احل��دث الكربالئّي وحدة التعامل الغالبة  ل يف أغراضه الش��عريَّ حيث يتنقَّ
يف مقطوعات��ه األدبيَّة، وكانت قضيَّة الزهراء بكلِّ مأس��اهتا ه��ي ديباجُة كربالئيَّاته، 

ولعلَّه خيتتم قصيدته هبا؛ لرُيجع واقعة الطَّفِّ إىل تلك املأساة.

لت فاجعة كربالء ومأس��اة الس��يِّدة الزه��راء وحدة موض��وع يف أدبيَّات  ش��كَّ
از، واس��تطاع أن يدم��ج الَغ�َرَض��ني يف غ��رٍض واح��ٍد متكامٍل، وأف��اد من رسد  الك��وَّ
الواِقَعَت��ني التالزم التارخي��ّي ملجريات احلدث الفاطمّي؛ لريبطه باحلدث احلس��ينّي، لذا 
مة باملأس��اة الفاطميَّة م��ن أروع ترنيمته الكربالئيَّة، وإىل  جاءت قصائده احلس��ينيَّة املطعَّ
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از؛ إذ ذكر أنَّه: أطول  ّ يف مكانة الكوَّ ذلك أش��ارت ش��هادة الش��اعر الس��يِّد حيدر احِللِّ
الشعراء باًعا يف الشعر، وأثقبهم فكًرا يف انتقاء آلل النظم والنثر، خطيب جممعة األدباء، 

واملشار إليه بالتفضيل عىل سائر الشعراء)8(.

قه ورشحه الشيخ  (، حقَّ ّ از احِللِّ له ديوان ش��عر باس��م )ديوان الش��يخ صالح الكوَّ
د عّل اليعقويّب، ُطبع يف النجف سنة 1384ه�. حممَّ

ق�سيدة ال�سيخ �سالح الكّواز احلّلّي)9(

َج��نِ��نُيَل����ْواَل ُس���ُق���ْوُط َج��ن��نِي َف��اطِ��َم��َة مَلَ��ا َك����ْرَب����اَلَء  يِف  هَلَ����ا  َأْوَدى 
أْضُلٌع ��ْت  ُرضَّ الِضْلِع  َذاَك  َم���ُص���ْوُنَوبِ��َك��ْسِ  اإِلل������ِه  رِسُّ  َط���يِّ���َه���ا  يِف 
َوَل���َع���لَّ َح���اَل َب��نِ��ي ال���َغ���َرْاِم ُف��نُ��ْوُنَي���ا َق���ْل���ُب َم���ا َه����َذا ِش���َع���اُر ُم��َت��يَّ��ٍم
اهلَوى َط��اِرَق��ِة  َغ��رْيُ  َفَخطُبَك  ْض  َيُ�����ْوُنَخفِّ َل���ِق���ْي���َت  َع����مَّ  اهلَ�����وى  إنَّ 
َكْرَباَلء ِذْك��َرى  َغ��رْيُ  بِ��َك  َح��ْت  َب��رَّ ���ا َف������َذْاَك َي��ِق��نْيَُما  َف�����إَِذا َق��َض��ْي��َت هِبَ
َظ��م َع��ىَل  امَل��نُ��ْوَن  َف��اطِ��َم��َة  اْب���ُن  َم��نُ��ْوُنَوَرَد  ْدَك  َف���ْل���َرِ َت��ْأَس��ُف  ُك��نْ��َت  إْن 
َف��ال ال��ُع��ْظ��َم��ى  ��ا  ف��إهِنَّ احلَ��نِ��نْيَ  ت�����أيِت ع��ل��ي��ه��ا َح�������ْسٌة وَح���نِ���نُيَوَدِع 
آي��ٌة يشٍء  ُك����لِّ  يف  َل�����َه��ا  ى ف���ك���اَد هب���ا ال���َف���ن���اُء حَيِ���نُيَظ���َه���َرْت  ُك������رْبَ
بِ��ِه ْد  َت����رْبُ َومَلْ  َدًم���ا  ��مُء  ال��سَّ ُع���ُي���ْوُنَب��َك��ِت  ال���نُّ���ُج���ْوَم  أنَّ  َوَل�����ْو  َك���بِ���ٌد 
��ا ُس��ُل ال��ِك��راُم وَن��ْدهُبَ َم��ْس��نُ��ْوُنَن��َدَب��ْت هَلَ��ا ال��رُّ فِ��ْي��ُه��ُم  امَل���َع���اِرِج  ِذي  َع���ْن 
َم���ا َس�����ْاَر فِ���ْي���ِه ف��ْل��ُك��ُه امَل��ْش��ُح��ْوُنَف��بِ��َع��نْيِ ُن���ْوٍح َس���اَل َم��ا َأْرَب����ى َع��ىل
��َر ال��نُّ��ْم��ُرْوُد َوْه����َو َك��ِم��نْيَُوبِ��َق��ْل��ِب إْب��َراِه��ْي��َم َم��ا َب�����ُرَدْت َل��ُه َم��ا َس��جَّ
َحِدْيثَِها لِ��ِذْك��ِر  َصِعًقا  َه��َوى  َن َم��ا َل��ِق��ي َه����اُرْوُنَوَل��َق��ْد  ُم��ْوَس��ى َوَه�����وَّ
بِ��رأِس��ِه ُي��َط��اَف  َأْن  ��َي��ى  حَيْ َوَل�����ُه ال���تَّ���أسِّ بِ���احلُ���َس���نْيِ َي���ُك���ْوُنَواْخ���َت���اَر 
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ٍن ���ٍد حَمْ�����ُزْوُنَوَأَش�������دُّ مِمَّ����ا َن�����اَب ُك����لُّ ُم���َك���وَّ َم����ْن َق����اَل َق���ْل���ُب حُمَ���مَّ
��الل��ِة َب���ْع���َدُه لِ��ْل��َح��رِش ال ي���أيِت َع��َل��ْي��ِه ُس��ُك��وُنف���ح���راُك َت���ْي���ٍم ب��ال��ضَّ
ُدُي����وُنَع��َق��َدْت بِ��َي��ث��رَب َب��ْي��ع��ًة ُق��ض��َي��ْت هِبا َذاَك  َب���ْع���َد  ِم���نْ���ُه  ِك  ل���ل���رشِّ
َرَق�����ى يف ك��رب��ال ِه  َم����نْ����رِبِ َج��بِ��نْيُبِ����ُرِق����يِّ  م��اِء  ب��ال��دِّ َج  َوُضِّ َص�����ْدٌر 
ف���َل���ُه َع������ِلٌّ ب����ال����َوَث����اِق َق����ِرْي����ُنوَك�������َذا َع������ِلُّ َق��������ْوُده بِ���نَ���ج���اِدِه
�����ٌة ِم����ْن َخ��ْل��ِف��ِه ��ا َخ���ْل���َف ال��َع��ِل��ي��ِل َرنِ����نُيَوَك�����َم لِ��ف��اطِ��َم َرنَّ لِ��َب��نَ��اهِتَ
��َح��ْت ُوشِّ ُقنُفَذ  بِ��ِس��َي��اِط  بِ��ال��طَّ��ِف ِم���ْن َزْج�����ٍر هَلُ����نَّ ُم��ُت��وُنَوبِ��َزج��ِرَه��ا 
َوَوتِ�����نْيُوبِ��َق��ْط��ِع��ِه��ْم تِ��ل��َك األَراَك�����َة ُدوهَنَ���ا َك���ْرَب���ال  يِف  َي����ٌد  ُق��طِ��َع��ْت 
الَقنَا َع���ىَل  ؤْوِس  ال�����رُّ مَحْ���ُل  ��نْيَُل��ِك��نَّ��َم  ِص��فِّ بِ���ِه  َس��َب��َق��ْت  َوإْن  أْدَه����ى 
َص���اِم���ٌت ل���ِك���ْن  اهللِ  ِك���َت���اُب  َه������َذا َوَه��������َذا َن����اطِ����ٌق َوُم����بِ����نْيُُك����لٌّ 
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املبحث الأوَّل

امل�ستوى ال�سوتّي

للدراس��ة الصوتيَّ��ة أثٌر بالٌغ يف حتلي��ل النصوص وبيان ال��دالالت، فهي انعكاٌس 
النفعاالت الش��اعر أو الكاتب؛ ملا حتمله هذه األصوات من صفاٍت وميِّزاٍت ُتساعد يف 
ردف املعنى الذي يقصُده الش��اعر، »وليس خَيفى أنَّ م��اّدة الصوت هي مظهُر االنفعال 
ا  النف��ّي، وأنَّ ه��ذا االنفعال بطبيعته إنَّم هو س��بٌب يف تنويع الصوت، ب��م خيرج فيه مدًّ
ًة«)10(. وس��نتناول يف هذا املس��توى: اإليق��اع الداخّل واخلارجّي  أو غنَّ��ًة أو لينًا أو ش��دَّ

للقصيدة، وأثره يف املعنى الذي يرمي إليه النّص.

الإيقاع

فه حممود السعدّي فقال: »صيغة معيَّنة من النظم يصوغها صانع اإليقاع بعمليَّة  عرَّ
ة يف هيأة متمسكة تتعلَّق أجزاؤها  أساس��ها هيكلة وهندس��ة تتألَّف وفقها عنارصه املاديَّ
د بقوله: »هو عبارة عن  فه األستاذ شكري حممَّ «)11(، وعرَّ بعضها ببعض، وبعضها بالكلِّ

دة النسب«)12(. د ظاهرة صوتيَّة ما عىل مسافاٍت زمنيٍَّة حمدَّ تردُّ

ًدا ودقيًقا يف التعامل مع املفردات؛  ويف ض��وء ذلك يتَّضح لنا أنَّ لإليق��اع نظاًما حمدَّ
. وينقس��م اإليقاع إىل إيقاع خارج��ّي، وإيقاع  لتحقي��ق النغ��م املبتغى توظيف��ه يف النصِّ

داخّل:
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اًل: اإليقاع اخلارجّي، املتمّثل بالوزن والقافية أوَّ

 الــوزن: من أهمِّ رشوط بناء القصيدة أن تك��ون ذات وزن من األوزان العروضيَّة 
ة العربيَّة، وال��وزن يف الش��عر يمث��ل اإليقاع يف  الت��ي تعارف��ت عليه��ا الثقاف��ة الش��عريَّ

املوسيقى)13(.

ات قالًبا هل��ا ُتصاغ في��ه األلفاظ  رة س��ّت م��رَّ از املكرَّ ��ذت مرثيَّة الش��يخ الك��وَّ اختَّ
ة األُخرى  واملعاين)14(، ولعلَّ يف اختيار الش��اعر لبحر )الكامل( من بني البحور الش��عريَّ
داللة تتجىلَّ يف ضوء ما انمز به هذا الوزن من سعة يف تفعيالته، فهو يمنح الشاعر جمااًل 
أكرب من غريه للتعبري عمَّ جيول يف خلجاته من احلزن واألمل جتاه املظلوميَّة التي عانى منها 
أهل البيت، فهو ُييُِّئ للش��اعر االنتقال بطريقٍة متجانسٍة والتنويع بشكٍل منسجٍم، 

فقد ساعده اختيار هذه التفعيلة:

متفاعلن م��ت��ف��اع��ل��ن،  متفاعلنم��ت��ف��اع��ل��ن،  م��ت��ف��اع��ل��ن،  م��ت��ف��اع��ل��ن، 
ه��راء إىل واقعة الطفِّ األليمة  ل من حادثة إىل أخرى، من رثاء فاطمة الزَّ ع��ىل التنقُّ
 وبالعك��س، ث��مَّ ن��راه يتنق��ل عرب احل��وادث واألزمن��ة بصورة سلس��ة مرابط��ة، وهذا 
ر  ده الدكتور إبراهيم أنيس، إذ يقول: »وعىل أنَّنا نستطيع ونحن مطمئنُّون، أن ُنقرِّ ما يؤكِّ
أنَّ الشاعر يف حالة اليأس واجلزع يتخريَّ عادًة وزًنا طوياًل، كثري املقاطع، كالطويل مثاًل، 
يصبُّ فيه من أشجانه ما ينفِّس عنه حزنه وجزعه، فإذا قيل الشعر وقت املصيبة واهللع، 
تأثَّر باالنفعال النفّي، وتطلَّ��ب بحًرا قصرًيا يتالَئم ورسعة التنفُّس، وازدياد النبضات 

القلبيَّة«)15(.

ة يف بثِّ هذه  ولعلَّ اختيار هذا البحر أتاح له ما ال ُيتيح له غريه من البحور الش��عريَّ
.ة املشاعر الصادقة يف رثاء بيت النبوَّ
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مات يف بنية القصيدة  القافية: ُتعدُّ القافية إىل جانب الوزن العرويّض، من أبرز املقوِّ
ة املميَّزة، فال ِشعر بال وزن وقافية، فهكذا  ة، وهي التي تعطيها صورهتا الش��عريَّ العموديَّ
��ى، والقافية هي املحطَّة الت��ي ينتظرها قارئ  ح��دَّ العرب الش��عر بأنَّه: قوٌل موزوٌن مقفَّ
د  ة تتعوَّ الشعر أو س��امعه بشغٍف وترقٍُّب، فهي هناية البيت، وهي وحدة موسيقيَّة خاصَّ
ل بيت من القصيدة)16(، وللقافية أثرها البارز  عليها األذن وتنتظرها بع��د معرفتها يف أوَّ
ف��ی تأكيد املعن��ی بوصفها النهاية الب��ارزة فی البي��ت، بحيث يصبح الص��وت النغمّي 
ج بإدخال القارئ  متوافًق��ا مع األلف��اظ املبثوثة فی بقيَّة البيت؛ لتنهض بغاية مف��ردة تتوَّ

إلی صميم التجربة الشعريَّة)17(.

ة  وج��اءت قافية القصيدة )حرف الن��ون(، وهو حرف غنَّة، والغنَّة من عالمات قوَّ
احل��رف، ومثلها التنوين، وهو أيًضا من احلروف املجهورة، واجلهر: هو انحباس جري 
ة االعتمد عىل املخرج، وحي��دث حينم تقرب األوتار  النف��س عند النطق باحلرف؛ لق��وَّ
الصوتيَّ��ه بعضها من بع��ض يف أثناء مرور اهل��واء، فعندما يضيق الف��راغ بينهم ذبذبات 
منتظم��ة حال م��رور اهلواء، قال س��يبويه يف وصف املجهور: »حرٌف أش��بع االعتمد يف 

موضعه، ومنع النفس أن جيري معه حتَّى ينقيض االعتمد عليه وجيري الصوت«)18(.

ا اتَّسمت باجلهر إلعالء كلمة احلقِّ وبيان  وهي مالئمة للجوِّ العامِّ للقصيدة؛ إذ إهنَّ
ة، داللًة عىل  املظلوميَّ��ة التي جرت ع��ىل آل بيت رس��ول اهلل، وانمزت أيًضا بالق��وَّ
بشاعة العمل الذي صنعوه مع الزكيَّة الطاهرة؛ وتأكيًدا الرتباط حادثتها بحادثة الطفِّ 
من حيث هول املصاب وتكالب األعداء؛ وإحساس الشاعر باألمل واحلسة، وهذا يبدو 

جليًّا يف البيت الثالث، قوله:

ول��ع��لَّ ح����اَل ب��ن��ي ال���غ���راِم ف��ن��وُني���ا ق���ل���ُب م���ا ه����ذا ش���ع���اُر م��ت��يَّ��ٍم
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فنراه يستفتح البيت بالنداء، وهو نداء غري العاقل أنزله منزلة العاقل، ونرى العتاب 
واحلزن ُييمن عىل الش��اعر، وهو ينادي القلب استنهاًضا للمشاعر، واستشعاًرا بحزٍن 

قادٍم ُمودٍع يف طيَّات أبيات القصيدة التي سرُد تباًعا.

ثانًيا: اإليقاع الداخّل

ُيع��دُّ اإليقاع الداخ��ّل للقصيدة الطابع اخل��اّص الذي ينمز به ش��اعرها من غريه، 
يف ض��وء اس��تعمله الدقيق للمف��ردات، وانتقائه الكل��مت واحلروف التي تنس��جم مع 
دالالت القصيدة، ممَّا يس��اهم يف تكثيف املعنى الذي يرمي إليه النّص، »ومن هنا ينبغي 
التميي��ز ب��ني اإليقاع املتولِّد من االنفعاالت النفس��يَّة، وبني اإليق��اع املتولِّد من األوزان 
ة،  العروضيَّ��ة، فاإليقاع النفّي، إيقاع داخّل )معنوّي( معربَّ عنه بنظام العالقات اللُّغويَّ
احلروف واأللفاظ، والكلمت، واحلروف. عىل حني أنَّ اإليقاع العرويّض، إيقاع صويّت 
)تقلي��دّي(، ُمعربَّ عنه بنظ��ام التفاعل العروضيَّة )البح��ور واألوزان(، فاإليقاع النفّي 
للش��عر: هو خالصة لغة نفسيَّة قبل أن يكون لغة عروضيَّة، فينفعل هبا الشاعر ويتفاعل 

: معها«)19(، ومن أهمِّ مظاهر اإليقاع الداخّل للنصِّ

1. التَّكرار:

ة التي عرفها العرب منذ اجلاهليَّة، وقد بنيَّ ابُن فارس  وهو من املظاهر اللُّغوّية املهمَّ
)395ه�( أنَّه من س��نن العربيَّة، فقال: »وُس��نن العرب التكرير واإلعادة؛ إرادَة اإلبالغ 
بحس��ب العناية باألمر«)20(، وقال فيه السيوطّي )911ه�(: »هو أبلغ من التوكيد، وهو 
ل ظاهرة أسلوبيَّة  من حماس��ن الفصاحة«)21(. والتكرار يف نونّية الشيخ صالح احِللِّ ُيشكِّ

ة: ملحوظة، وجاء التكرار يف القصيدة عىل أنمط وأنساق عدَّ
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ات، يف البيت  ر هذا االس��م املب��ارك يف القصيدة ثالث م��رَّ * لفظــة )فاطمة(: تكرَّ
ل، والبي��ت الس��ادس، والبيت العرشي��ن، وهو يوحي بحضوره��ا القوّي يف ذهن  األوَّ
ل النصِّ  الش��اعر؛ لكوهن��ا العنرص الرئيس الذي ُبن��ي عليه النّص، فنراه��ا وردت يف أوَّ
ووسطه وهنايته، وهذا التكرار يكشف عن رغبة الشاعر يف استجالء قيمة هذه الشخصّية 
العظيمة، ومنزلتها عند اهلل ورسوله، فهي بنت أحبِّ اخللق إىل اهلل، هذا جانب، 
واجلانب اآلخر، بيان املظلوميَّة التي وقعت عليها، من س��قوط جنينها، وكس ضلعها، 
وما حلق هبا إثر تلك احلادثة الش��نيعة التي أدَّت إىل استش��هادها، فنراه يلحُّ إحلاًحا ُمربًما 
عىل هذا املعنى، ويتَّضح لنا ذلك يف ضوء الضمئر التي تعود عىل هذا اللفظ، فقد جاءت 
ا، يتبنيَّ منها مدى  بصيغ��ة الضمري املتَّصل يف أحد عرش موضًعا، وهذه نس��بة كبرية ج��دًّ
عناية الش��اعر بذكر ش��خص الزه��راء؛ لكوهنا املحور الذي ت��دور حوله احلوادث 

واملوضوعات الفرعيَّة التي جاءت يف القصيدة.

وم��ن دالالت تك��رار هذا االس��م إب��راز فاعليَّة احل��دث)22(، ولعلَّ ه��ذا ما أراده 
الش��اعر، وه��و إب��راز فاعليَّة ح��دث املظلوميَّة يف ض��وء األبيات التي ُذِكر فيها االس��م 

الرشيف، وهي:

َج��نِ��نُيَل����ْواَل ُس���ُق���ْوُط َج��ن��نِي َف��اطِ��َم��َة مَلَ��ا َك����ْرَب����اَلَء  يِف  هَلَ����ا  َأْوَدى 
 ،فهنا ُيشري إىل حدثيَّة سقوط اجلنني، وبيان حجم هذه اجلريمة بحقِّ بضعة النبّي

ويف قوله:

َظ��م ع��ىل  امل��ن��وَن  ف��اط��م��َة  اب���ُن  م��ن��وُنورَد  ف���ْل���ِردَك  ت��أس��ُف  ك��ن��َت  إْن 
��د حدث استش��هاد اإلمام احلس��ني، وكيف ورد املنون )املوت( وهو  فهنا جُيسِّ

عىل ظمأ.
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ويف قوله:

�����ٌة ِم����ْن َخ��ْل��ِف��ِه ��ا َخ���ْل���َف ال��َع��ِل��ي��ِل َرنِ����نُيَوَك�����َم لِ��ف��اطِ��َم َرنَّ لِ��َب��نَ��اهِتَ
��ٌة للمصيبة م��ن خلف أمري  فه��و ُيمثِّ��ل حاهل��ا، وكيف كان هل��ا يف تلك احلال��ة رنَّ
املؤمنني، ويش��بِّه هذه الرنَّة بأنني السبايا من خلف اإلمام زين العابدين يف واقعة 

الطفِّ األليمة.

* صوت الراء: من املظاهر الصوتيَّة التي اش��تملت عليها القصيدة تكرار )حرف 
الراء(، وهلذا الصوت صفة مميَّزة، وهي صفة التكرار، يقول د. إبراهيم أنيس: »والصفة 
ر هذا الصوت  ر طرق اللسان للحنك عند النطق هبا«)23(. وقد تكرَّ املميِّزة للراء هي تكرُّ
ة، واس��تعمله الش��اعر يف مجيع أبياته، سوى بيَتني اثننَي، فهو يستعمله يف البيت  )49( مرَّ
ح لنا حال القلق والتوتُّر  ات، وهذا التك��رار ُيوضِّ الواحد بنس��بة تراوح من )2-6( مرَّ
ه ويف علنه،  واالنفعال الذي يعيش��ه الش��اعر بس��بب ِذكره هلذه احلوادث األليمة يف رسِّ
ونلمس ذلك واضًحا عند ذكره حالة اإلمام احلس��ني وهو ُمدمى اجلبني، فهو يعمد 
ات يف بيٍت واح��د؛ ليتَّضح لنا مدى احل��زن املخيِّم عىل  إىل تك��رار ح��رف ال��راء )6( مرَّ

الشاعر إثر هذا املصاب اجللل، ومن أمثلة ذلك قوله:

َرَق�����ى يف ك��رب��ال ِه  َم����نْ����رِبِ َج��بِ��نْيُبِ����ُرِق����يِّ  م��اِء  ب��ال��دِّ َج  َوُضِّ َص�����ْدٌر 
ُثمَّ إنَّ اس��تعمل )ح��رف الراء( بم حيمله من صفة القلق وعدم االس��تقرار لتكراره 
ل وعدم الثب��ات يف رسد األحداث، وه��ذا ما نالحظه  قد أعطى للش��اعر رشعيَّ��ة التنقُّ
يف انتقاالته من عرٍص إىل آخر بصورة إيقاعيَّة متناغمة متجانس��ة ال يش��وهبا اخللل، عىل 
ل م��ن عرص النبّي نوح، ثمَّ إىل  الرغ��م من ُبعد املس��افة بني كلِّ واحٍد منهم، فهو يتنقَّ
نه  النب��ّي إبراهيم، ثمَّ إىل النبّي موس��ى، ثمَّ إىل النبّي حيي��ى، وهو انتقاٌل تضمَّ
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الرتي��ب الزمنّي لبعث��ة األنبياء، مع اإلش��ارة إىل أبرز األح��داث واملنعطفات التي 
حلَّت هبم، ومدى ارتباطها بالوقائع التي ذكرها وأش��ار إليها الشاعر يف قصيدته، فنجد 
تقنيَّ��ة اقتصاد السد القصّص يف ظ��لِّ ِذكره األحداث والس��نن التارخييَّة حلركة األنبياء 

باختزاٍل واختصار، قال:

َم���ا َس�����ْاَر فِ���ْي���ِه ف��ْل��ُك��ُه امَل��ْش��ُح��ْوُنَف��بِ��َع��نْيِ ُن���ْوٍح َس���اَل َم��ا َأْرَب����ى َع��ىل
��َر ال��نُّ��ْم��ُرْوُد َوْه����َو َك��ِم��نْيَُوبِ��َق��ْل��ِب إْب��َراِه��ْي��َم َم��ا َب�����ُرَدْت َل��ُه َم��ا َس��جَّ
َحِدْيثَِها لِ��ِذْك��ِر  َصِعًقا  َه��َوى  َن َم��ا َل��ِق��ي َه����اُرْوُنَوَل��َق��ْد  ُم��ْوَس��ى َوَه�����وَّ
بِ��رأِس��ِه ُي��َط��اَف  َأْن  ��َي��ى  حَيْ َوَل�����ُه ال���تَّ���أسِّ بِ���احلُ���َس���نْيِ َي���ُك���ْوُنَواْخ���َت���اَر 

ونرى الشاعر يعدل عن ِذكر )حرف الراء( يف بيتني فقط:

البيت اخلامس عرش:

ٍن ���ٍد حم����زوُنوأش������دُّ ممَّ����ا ن����اب ك����ّل ُم���ك���وَّ َم����ن ق����ال ق���ل���ُب حم���مَّ
ولع��لَّ الش��اعر عدل عن بيان س��مة القلق واالضطراب عىل املس��توى الصويّت يف 
هذا البيت؛ ملا فيه من حالة االس��تقرار، فهو بعد أن يس��تعرض حزن الرسل بطريقٍة فنيَّة 
مل يعهد إليها قبله أحد، انتهى بخاتم النبيني، وهو صاحب املصاب األعظم؛ لكوهنا 
د؛ إثر ما جرى  ابنته وبضعته، فالش��اعر هنا ُيشري إىل أنَّ احلزن قد استقرَّ يف قلب حممَّ

عىل ابنته من مظلوميَّة بعد وفاته، أودت هبا إىل أن تفارق احلياة وهي يف ربيع حياهتا.

والبيت األخري، قوله:

َص���اِم���ٌت ل���ِك���ْن  اهللِ  ِك���َت���اُب  َه������َذا َوَه��������َذا َن����اطِ����ٌق َوُم����بِ����نْيُُك����لٌّ 
ويف هذا البيت أيًضا عدل الشاعر عن تكرار )حرف الراء(؛ لكونه ختاًما للمقابالت 
، ويذهب الشاعر يف هناية القصيدة إىل أنَّ مصاب  هراء، وواقعة الطفِّ بني حادثة الزَّ
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الطفِّ كان أعظم مصاٍب عرفته اإلنسانيَّة.

، فقد  : من املظاهر األس��لوبيَّة يف القصي��دة تكرار حروف املدِّ * تكرار حروف املديِّ
ة،  ة، وصوت الواو )57( مرَّ ة، وصوت الي��اء )61( مرَّ ر صوت األلف )106( مرَّ تك��رَّ
وكم هو معلوم فإنَّ هذه احلروف حتتاج إىل زمٍن أطول من احلروف األخرى عند النطق 
هب��ا، وهذا األمر ُيعطيها قدرة عالية يف التكّيف املوس��يقّي يف بن��اء النّص، فتمنح املتلّقي 
عًة، وختلق نوًعا من االنس��جام بني املوسيقى واحلالة  أحلاًنا خمتلفة وتأثرياٍت نفس��يًَّة متنوَّ
النفسيَّة للشاعر)24(، فقد فرض تكرار أصوات املدِّ حالة احلزن التي خيَّمت عىل جوانب 
ة ما يعري الش��اعر من آهاٍت وأح��زاٍن تكلَّل هبا إثر رسده تلك  القصي��دة مجيعها، معربِّ

الوقائع املؤملة.

2. جهر األصوات ومهسها:

لألصوات أثٌر كبري يف التعبري عن املعنى الذي يقصده الشاعر؛ ألنَّ صفة األصوات 
وميزاهتا هي املعيار الرئيس الذي يعتمد عليه الش��اعر للتعبري عن غرضه املقصود، ومن 
املع��روف أنَّ لكلِّ صوٍت صفات ومميِّزات خاّصة، وه��ذه الصفات هلا عالقة وثيقة مع 

داللة الكلمة واملعنى الذي ُيريد الشاعر بيانه)25(.

بل��غ عدد األص��وات املجه��ورة يف القصي��دة )563(، عىل حني بلغت املهموس��ة 
)156(، وع��ىل الرغم من أنَّ بعضه��م عندما يرى كثرة األصوات املجهورة يوعز األمر 
، وربط ذلك باملعنى، لكن إذا تأملنا يف ق��ول إبراهيم أنيس لتبنيَّ لنا أنَّ   إىل دالل��ة الن��صِّ
ال عالقة لكثرة األصوات املجهورة عىل املهموسة بالداللة، قوله: »وقد برهن االستقراء 
عىل أنَّ نسبة شيوع األصوات املهموسة يف الكالم ال تكاد تزيد عىل اخلمس وعرشين يف 
ن من أصوات جمهورة«)26(. لكن يمكن  املئ��ة منه، يف حني أنَّ أربعة أمخ��اس الكالم يتكوَّ
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اًل بذاته ظاهرة أسلوبيَّة، مثال ذلك ما ورد من تكرار  مالحظة تكرار صوت معنيَّ مشكِّ
صوت الباء يف )52( موضًعا، وهي نسبة كبرية قياًسا بحجم القصيدة، فنراه ُيغطِّي مجلة 
ة النصِّ  ة(، وهذا انعكاس واضح لقوَّ ؛ لِ�م هلذا الصوت من صَفَتي )اجلهر والشدَّ النصِّ
 ،وم��ا ُيريد الش��اعر اإلبالغ عنه من املصاب واهلوان الذي مسَّ آل بيت رس��ول اهلل

هم. وعن اجلرائم التي ارُتِكبت بحقِّ

ر حرف امليم أيًضا يف )52( موضًعا، مس��اوًيا حلرف الباء، ولعلَّ سبب ذلك  وتكرَّ
م��ا حيمله هذا الصوت من صفة اجلهر والغنَّة، وقد س��بق الذكر ب��أنَّ الغنَّة من عالمات 
لنا يف هندسة  ة احلرف، وقد يساعد الشاعر للوصول إىل مبتغاه وبيان قصده، وإذا تأمَّ قوَّ
الش��اعر يف كيفيَّ��ة توزيع هذا احلرف ع��ىل أبيات القصيدة، س��يتَّضح لنا م��دى موهبته 

ي. ة يف تكثيف املعنى املراد إيصاله للمتلقِّ وفطرته الشعريَّ
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املبحث الثاين

امل�ستوى ال�سريّف

ه: »الترصي��ف: علم بأصول  ف بم نصُّ ف ابن احلاج��ب )646ه�( علم ال��رصَّ ع��رَّ
ف املحدثون الداللة الرصفيَّة  تعرف هبا أحوال أبنية الكلم التي ليس بإعراب«)27(. وُيعرِّ

ة عن طريق الصيغ وبنياهتا«)28(. ا: »ذلك النوع من الداللة املستمدَّ بأهنَّ

از بأشكاٍل  ��دت املظاهر األسلوبيَّة عىل املستوى الرصيّف يف قصيدة الشيخ الكوَّ جتسَّ
ة، أمهها: عدَّ

ة بنسٍب متفاوتة، فقد ورد . 1 عًة عدَّ ع األفعال: اس��تعمل الش��اعر أفعااًل متنوِّ تنوُّ
ات، وكذلك فعل  ة، وورد املضارع ث��الث مرَّ الفعل املايض س��تًّا وعرشين مرَّ
األمر، ويف ضوء هذه اإلحصائيَّة نالحظ هيمنة الفعل املايض عىل بقيَّة األزمنة، 
يف ح��ني نلم��س انخفاًضا كبرًيا يف زمن املضارع واملس��تقبل، وال ش��كَّ يف أنَّ 
استعمل الشاعر هلذه األزمنة وهبذه النسب يوحي إىل ما ُيشري إليه النّص، فهو 
ُيعربِّ يف ضوء اس��تعمله الزمن املايض هب��ذه الكثرة عن أحداث ووقائع تارخييَّة 
ة مفادها توثيق هذه األح��داث فهي وثيقة ُيدان هبا كلُّ  حدث��ت قبل قرون عدَّ
ٍل من جانٍب  ذ وش��ارك وتآمر من جانب، وكيفيَّة حدوثها بش��كٍل مفصَّ من نفَّ
ب احلدث إىل  ة يقرِّ ات عدَّ آخر، فضاًل ع��ن أنَّ رسد األلفاظ بصيغة املايض مرَّ
ني، والسيَّم أنَّ ذاكرهتم اجلمعيَّة ختتزن ذلك احلدث بتفاصيله كلِّها،  زمن املتلقِّ
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ل انزياًحا يف زمن املايض، وقرًبا إىل زمن احلال. ممَّا يشكِّ

صيغــة املبنــّي للمجهــول: وردت صيغة الفعل امل��ايض املبن��ّي للمجهول يف . 2
حت، ُقطِعت(،  ج، ُوشِّ ت، ُقِضيت، ُضِّ القصيدة يف مخسة مواضع، هي: )ُرضَّ
وال جرم أنَّ اس��تعمل هذه الصيغة بش��كٍل متواٍل ومتقارب يف أبيات القصيدة 
إنَّم يدلُّ عىل ظاهرة أسلوبيَّة أشار إليها النُّحاة مسبًقا بشكٍل جممل، »إنَّم حذف 
الفاعل خلمسة أوجه، أحدها َأالَّ يكون للمتكلمِّ يف ذكره غرض، وقد استشعر 
ذل��ك عبد القاهر اجلرجاين يف قوله تعاىل: ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾)29(، بم 
ِة ع��ىل أنَّه مل َيِغ��ْض إاِلَّ بَأمر آمٍر  نّص��ه: »فج��اء الفعل عىل صيغ��ة )ُفِعل( الدالَّ
وُقدرِة قادٍر، ثمَّ تأكيُد ذلك وتقريُره بقولِه تعاىل: ﴿ ۆئ ۆئ﴾«)30(، والثاين 
أْن ُي��رك ِذك��ره تعظيًم له أو احتق��اًرا، والثالث أن يك��ون املخاطب قد عرفه، 
والرابع أن خياف عليه من ذك��ره، واخلامس أالَّ يكون املتكلَّم يعرفه«)31(، ويف 
ضوء سياق النصِّ فإنَّ الشاعر يعدل عن ذكر الفاعل هلذه اجلرائم البشعة بحقِّ 
ة؛ ألس��باٍب منها: حتقريهم وتصغريهم؛ لكوهنم جتارسوا عىل بضعة  بيت النبوَّ
رس��ول اهلل وآل بيته، ومنها: ألنَّ الش��اعر يعرفهم، فهو مل يذكر أس��مءهم 
ل حرًصا عىل وحدة املسلمني وعدم إثارة الفتن واألحقاد، فضاًل  بشكٍل مفصَّ
ع��ن الغرض الرئيس لط��وي الفاعل، وهو الركيز عىل احل��دث؛ ألنَّه غرض 
��ي، زد عىل ذلك رسعة احلدث وتوكي��ده والتعجب من  ��م، وغاية املتلقِّ املتكلِّ
عمل القوم املشني الذي يتناىف مع القيم اإلسالميَّة، بل القيم العربيَّة، ومن هنا 
 ها جنف الش��اعر إىل نس��قيَّة املبني للمجهول، فاجلرائم التي ارُتِكبت بحقِّ
ه��م صلوات اهلل عليه��م أمجعني من رضِّ الضلع، وعق��د بيعاٍت للتآمر  وبحقِّ
��ز عليها الكالم  وتفري��ق صفوف املس��لمني، وقط��ع كفَّني و... ال��خ، ممَّا يركَّ
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فتحلُّ من الركيب اللغوّي حملَّ العناية القصوى، ونلحظ أنَّ العاطفة الصادقة 
ة. املتدفِّقة لدى الشاعر قد انعكست بشكٍل الفٍت للنظر يف لغته الشعريَّ

أهمُّ الصيغ الرصفيَّة التي استعملها الشاعر:. 3

• )ُفُعول(: استعمل الشاعر صيغة فعول مصدًرا، يف قولِه:	

مَلَا َفاطَِمَة  َجننِي  ُسُقْوُط  َجننُِيَل��ْواَل  َك��ْرَب��اَلَء  يِف  هَلَ��ا  َأْوَدى 
��دة لداللة س��قوط  ��ة ممهِّ نلح��ظ أنَّ دالل��ة املص��در )س��قوط(، دالل��ة قصديَّ
��يَّة، تناسب بش��اعة املوقف الذي  احلس��ني يوم كربالء، فهذه الداللة احلسِّ
ت ب��ه الزه��راء، وما ج��رى عىل احلس��ني الش��هيد من ظل��م، فداللة  م��رَّ

االنكسار ظاهرة يف املصدر املنهوي من أعىل إىل أسفل.

• َحْت، 	 ْض، َبرَّ )فعَّل(: استعمل الشاعر هذه الصيغة يف ستَّة مواضع، هي: )َخفِّ
��َحْت(، وه��ذه الصيغ��ة الفعليَّة تدلُّ ع��ىل املبالغة  َج، ُوشِّ َن، ُضِّ ر، َه��وَّ َس��جَّ
والتكثري)32(، وهي ظاهرة أس��لوبيَّة استلهمت الشاعر، فقد محله ذوقه اخلاص 
ة هذا األمر  إىل مثل هذه االس��تعمالت؛ لُيفصح عمَّ ُيريد بيانه من إظهار ش��دَّ
وأمهيَّت��ه، فجاءت هذه الصيغة مناس��بة للس��ياق الع��امِّ للقصي��دة، فهو ملٌء 

باألحداث املفجعة، والتَّأسِّ هلا.
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املبحث الثالث

امل�ستوى الرتكيبّي

لي��س الوصف النح��وّي جامًدا خالًيا من الداللة؛ إذ إنَّ املس��توى النحوّي وصف 
للعالق��ات الت��ي تربط عن��ارص اجلملة الواح��دة بعضه��ا ببعضها اآلخ��ر)33(. وكم هو 
مع��روف أنَّ ال��كالم ُيقس��م إىل خرب وإنش��اء، وم��ا يعنينا يف هذه الدراس��ة األس��اليب 
ّ بيان الداللة  ، وسنحاول يف قصيدة الشيخ صالح احِللِّ اإلنشائيَّة، واستعمل حروف اجلرِّ

الفنيَّة هلذه األساليب وعالقتها عىل مستوى املعنى، وأمهها:

: الأ�ساليب النحويَّة لاً اأوَّ
1. أسلوب النداء:

ة واحدة، وهو ليس بظاه��رة تتجىلَّ يف القصيدة، وذلك  ورد الن��داء يف القصيدة مرَّ
يف قوله:

ول��ع��لَّ ح����اَل ب��ن��ي ال���غ���راِم ُف��ن��وُني���ا ق���ل���ُب م���ا ه����ذا ش���ع���اُر م��ت��يَّ��ٍم
رة،  نالح��ظ أنَّ املنادى )قل��ب( ورد نكرة مقصودة، ُمش��ار هبا إىل ي��اء متكلِّم مقدَّ
د ما ذهبنا إليه، فالش��اعر خاطب قلبه يف البيت،  واألصل: يا قلبي، وس��ياق الكالم يؤكِّ
ر واإلرهاق الفكرّي والعاطفّي  ر والتضجُّ ودلَّ النداء فيه عىل معنى احلزن املمزوج بالتذمُّ
 ل مرارة املصاب الذي حلَّ بآل النبّي وبضعته الذي ينتاب الشاعر، فهو مل يعد يتحمَّ

ما هو فيه من أمل الفراق ومرارته.
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2. أسلوب الرشط:

ج��ن��نُيل����وال س���ق���وُط ج��ن��نِي ف��اط��م��ٍة ملا ك����رب����الِء  يف  هل����ا  أودى 
افُتتِح��ت القصيدة بالرشط غ��ري اجلازم )لوال( وهو حرف امتن��اع لوجود، يدخل 
ل، وه��و افتتاح بديع؛  ع��ىل اجلملة االس��ميَّة والفعليَّ��ة؛ لربط امتناع الث��اين بوجود األوَّ
ألنَّه يس��رعي األلباب لرقُّب ما بعد هذا الرشط، وهذا األسلوب يرتبط ارتباًطا دالليًّا 
ة، فمعنى )لوال  د والظلم عىل أهل بيت النب��وَّ بالس��ياق، من حيث بيان غاية التم��رُّ
س��قوط جنني فاطمة ملا أودى هلا يف كربالء جن��ني(، لو مل توجد عمليَّة االعتداء والظلم 
 ، وسقوط جنني بضعة رسول اهلل والرضب الذي أودى بموهتا؛ ملا حلَّ يف الطفِّ ما حلَّ
ة سبط النبّي األكرم مع  دت ألذيَّ تها مع مكانتها من رسول اهلل، مهَّ ؤهم عىل أذيَّ  فتجرُّ

ل وانتفاء الثاين)34(. جاللة مقامه عند اهلل ورسوله، فلوال تفيد ثبوت احلدث األوَّ

ومن ذلك أيًضا:

َكْرَباَلء ِذْك��َرى  َغ��رْيُ  بِ��َك  َح��ْت  َب��رَّ ���ا َف������َذْاَك َي��ِق��نْيَُما  َف�����إَِذا َق��َض��ْي��َت هِبَ
ن معنى  ورد أس��لوب ال��رشط يف ه��ذا البي��ت متمثِّاًل ب���)إذا(، وهو ظ��رف متضمِّ
الرشط غري جازم، وهو إش��ارة إىل ثبوت احلصول يف املس��تقبل، أي إنَّ الشاعر يريد من 
ي هول مصاب الطفِّ وما س��ايرته من مصائب حلَّت  د للمتلقِّ اس��تعمله للرشط أن يؤكِّ
د ما ُيشري  بآل بيت رس��ول اهلل، واإلشارة إىل ذلك قوله: )فذاك يقني(، فهي التفاتة تعضِّ
ائّي: »األصل يف )إذا(  إليه استعمل الظرف )إذا(، ويف ذلك يقول الدكتور فاضل السامرَّ

أن تكون للمقطوع احلصول«)35(.

ومن استعمل الشاعر أسلوب الرشط أيًضا قوله:

َظ��م امل��ن��وَن ع��ىل  ف��اط��م��َة  اب���ُن  م��ن��وُنورد  ف���ل���ِرْدك  ت��أس��ُف  ك��ن��َت  إن 
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ٍة من العطش،  هنا حياول الش��اعر بيان حال سيِّد الشهداء كيف ورد املوت عىل شدَّ
ويف ال��رشط )إن( أراد بي��ان التأسِّ يف ضوء خماطبة املخاطب يف حال كان عندك أس��ف 
وحزن وإقرار باملظلوميَّة التي حلَّت عىل اإلمام وكيف ورَد املوت وهو عىل هذه الشاكلة 
ة  ة حزنك ومواساة للتعذيب واملوت الذي تعرضوا له، و)إن( هنا دالَّ فلريدك املوت لشدَّ
عىل الظنِّ أو الش��كِّ وعدم اليقني، وهو مناسب لس��ياق الكالم، الذي ُيفيض بالتقصري 

جتاه مصائب آل البيت، وما حلَّ هبم من شدائد.

3. أسلوب االستفهام:
ٍن ���ٍد حم����زوُن؟وأش������دُّ ممَّ����ا ن����اب ك����لَّ م���َك���وَّ َم����ن ق����ال ق��ل��ُب حم���مَّ

يف هذا البيت جاء استعمل االس��تفهام لغرض بالغّي، فليس املقصود منه السؤال 
ع واألمل، فهو ُيبنيِّ مدى حزن  واالس��تفهام، بل هو س��ياق إنتاجّي فحواه احلزن والتوجُّ
الرس��ول عىل ما جرى عىل ابنته وبضعته، وقد وظَّف الش��اعر االستفهام هبذا املعنى 

خري توظيف.

4. أسلوب التوكيد:
إنَّ التوكيد أس��لوٌب لغوّي ُتس��تعمل فيه ألف��اظ خمصوصة من َأج��ل تثبيت معنًى 
ز يف نفس السامع أو القارئ)36(، ويف النصِّ جاء  معنيَّ وحتقيقه، وإزالة الشكوك والتجوُّ
( املشبَّهتني بالفعل، قال  ، وأنَّ ة، أكثرها استعماًل التوكيد ب�) إنَّ التوكيد عىل أس��اليٍب عدَّ

الشيخ الكواز:

اهلوى طارقة  غري  فخطبك  ي���ونخفِّض  ل���ق���ي���َت  ع�����مَّ  اهل������وى  إنَّ 
( يف هذا البيت لداللة نفي الشكِّ وتثبيت احلدث وتقويته  فاس��تعمل التوكيد ب�)إنَّ

وتوكيده، ومن أمثلته أيًضا:
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َف��ال ال��ُع��ظ��م��ى  ��ا  ف��إهنَّ احل��ن��نَي  َت������أيت ع��ل��ي��ه��ا َح�������سٌة وَح���ن���نُيوَدِع 
ا( داللة عىل منزل��ة الزهراء عند اهلل ورس��وله الكريم )عليه  ج��اء التوكي��د )إهنَّ
ف��ت صفتها ب�)أل(، ووردت عىل صيغة اس��م  أفض��ل الصالة وأتمُّ التس��ليم(، وقد ُعرِّ

التفضيل للداللة عىل متام الصفة وكمل املوصوف، وكذا التوكيد ب�)لو( أيًضا.

از: ومنه قول الشيخ الكوَّ

ب��ِه َت�����رُبْد  دًم����ا ومل  ال���س���مُء  ُع��ي��وُنب��ك��ِت  ال���ن���ج���وَم  أّن  ول����و  َك���بِ���ٌد 
( لتعضيد وتثبيت البكاء واحلزن، وقد اس��تعمله الش��اعر اس��تعماًل  التوكي��د ب�)أنَّ

لطيًفا دقيًقا حماواًل تثبيت التشبيه بني النجوم والعيون يف ضوء التوكيد.

ا:ا�ستعمال حروف اجلرِّ ثانياً

م��ن املظاهر األس��لوبيَّة البارزة يف النصِّ اس��تعمل حروف اجلرِّ اس��تعمالٍت دقيقٍة 
مناس��بة للمعنى الذي حياول الش��اعر إظه��اره، ومنها: حرف اجلرِّ )الب��اء(، فقد ورد يف 
مخس��ة عرش موضًعا، وورد اس��تعمله للظرفيَّة م��ع كلَمَتي )الطفِّ ويث��رب(، عىل حني 
اس��ُتعِمل ح��رف اجل��رِّ )يف( للداللة ع��ىل الظرفيَّة يف كلم��ة )كربالء( ال��واردة يف ثالثة 

مواضَع من القصيدة، فاستعمل الباء يف قوله:

هبا ُق��ض��ي��ْت  بيعًة  ب��ي��ث��رَب  دي����وُنَع���َق���َدْت  ذاَك  ب���ع���َد  م��ن��ه  ل���ل���رشِك 
ة بعد  فقد أراد الشاعر إظهار أمٍر مهمٍّ مفاده: أنَّ هذه املؤامرة ضدَّ آل بيت النبوَّ
رحيل الرسول، أقيمت يف يثرب، وأنَّ القائمني هبا هم من أهل هذه املدينة، فالشاعر 
ة، وذلك أنَّ الباء تفيد التخصيص  اس��تعمل )الباء( للداللة عىل الظرفيَّة املكانيَّة املختصَّ
يف امل��كان، ودلي��ل ذلك اس��تعمهلا يف مواضع من القرآن الكري��م ويف كالم العرب هبذا 
ٹ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تع��اىل:  يق��ول   املعن��ى، 
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ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ   :ويق��ول  ،)123 عم��ران:  )آل 
ں﴾ )آل عمران: 96(، ويقول كعب بن زهري يف بردته الشهرية)37(:

قاِئُلُهم ق��اَل  ُق��َري��ٍش  ِم��ن  ُعْصبٍة  ُزْوُل���وايف  أْس��َل��م��وا:  ل�مَّ  ��َة،  َم��كَّ بَِبطِن 
ا قوله: أمَّ

��ح��ْت ُوشِّ ُق��ن��ُف��َذ  بسياِط  ب��ال��ط��فِّ ِم����ن َزج�����ٍر هلُ����نَّ م��ت��وُنوب��زج��ِره��ا 
ة؛  فقد اس��تعمل الش��اعر حرف اجلرِّ )الب��اء( للداللة عىل الظرفيَّ��ة املكانيَّة املختصَّ
للداللة عىل أمهيَّة تدوين مكان احلدث وما كان له من أثٍر يف األحداث الالحقة، بمعنى: 
، وهذه  أنَّه لوال زجر فاطمة الزهراء بسياط قنفذ اللعني، ملا ُزِجرت السبايا يف الطفِّ

ة. مقابلة اشتملت عليها القصيدة بجوانٍب عدَّ

ا استعمله حرف اجلرِّ )يف( مع لفظة )كربالء( يف قوله: أمَّ

ج��ن��نُيل����وال س���ق���وُط ج��ن��نِي ف��اط��م��ٍة ملا ك����رب����الِء  يف  هل����ا  أودى 
ك��رب��ال يف  رَق�����ى  م���ن���رِبه  ج��ب��نُيب���رق���يِّ  ب���ال���دم���اِء  َج  وُضِّ ص����دٌر 
وَوت�����نُيوب��ق��ط��ِع��ِه��م ت��ل��َك األراك�����َة دوهَن���ا ك���رب���ال  ي����ٌد يف  ُق���طِ���ع���ْت 

ة، فالش��اعر أراد بيان حدث املكان والركيز عليه،  فهو للظرفيَّة املكانيَّة غري املختصَّ
ص. هة لبيان املكان املخصَّ ومل تكن عنايته متوجِّ

وجاء حرف اجلرِّ الباء يف )12( موضًعا داالًّ عىل اإللصاق، ولعلَّ استعمل الشاعر 
حرف اجلرِّ هبذه الكثرة هو إللصاق احلدث بُمحِدثه تارًة، كم يف قوله: )بكس، وبزجرها، 
بس��ياط، وبقطعهم(، وتارًة للتقريب واالرتباط امل��اديِّ واملعنوّي، قوله: )بعني، بقلب، 

برأسه، باحلسني، بالدماء، بنجاده، بالوثاق، بالضاللة(.
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نتائج البحث

بعد هذه الصحبة اجلميلة يف رحاب قصيدة من قصائد خادم أهل البيت الشيخ 
، ودراس��ة أهمِّ املظاهر األس��لوبيَّة عىل املس��توى  ّ از احِللِّ األديب الش��اعر صال��ح الكوَّ

ل البحث إىل مجلة من النتائج نوجزها باآليت: اللغوّي، توصَّ

اًل: ج��اء اإليق��اع اخلارج��ّي، املتمثِّل بال��وزن والقافي��ة باختيار الش��اعر البحر  أوَّ
ة األُخرى له داللة تتجىلَّ يف ضوء ما انمز به هذا الوزن  )الكامل( من بني البحور الشعريَّ
من س��عٍة يف تفعيالته، فقد أعطى للشاعر سعة أكرب ومساحة أوسع من غريه للتعبري عمَّ 
جيول يف خلجاته من احلزن واألمل جتاه املظلوميَّة التي عانى منها أهل البيت. وجاءت 
ة احلرف، ومثلها  قافية القصيدة )حرف النون(، وهو حرف غنَّة، والغنَّة من عالمات قوَّ
ة للقصيدة؛ إذ  التنوي��ن، وهو أيًضا من احل��روف املجهورة، وهي مالئمة للدالل��ة العامَّ
ا اتَّس��مت باجلهر إلعالء كلمة احلقِّ وبيان املظلوميَّة التي جرت عىل آل بيت رس��ول  إهنَّ

اهلل، فضاًل عن الداللة عىل بشاعة العمل الذي صنعوه مع الزكيَّة الطاهرة.

ثانيًّــا: اإليقاع الداخّل ال��ذي متثَّل بتكرار لفظة )فاطم��ة(، وهو يوحي بحضورها 
الق��وّي يف ذهن الش��اعر؛ لكوهنا العن��رص الرئيس الذي ُبني عليه الن��ّص، فنجد اللفظة 
ل النصِّ ووس��طه وهنايته، وهذا التكرار يكش��ف عن رغبة الشاعر يف إبراز  وردت يف أوَّ
قيمة هذه الش��خصيَّة العظيمة، ومنزلتها عند اهلل ورسوله. كذلك تكرار حرف الراء 
ة، وهل��ذا الصوت صفة مميَّزة، اس��تعمله الش��اعر يف مجيع أبياته، س��وى بيَتني  )49( م��رَّ



65

اأ.د. ها�سم جعفر املو�سوّي//م.م. م�سطفى �سباح اجلنابّي

شر
ين ع

لثا
د ا

عد
/ال

بع
ا لرَّ

د ا
َّ جل

/امل
عة

اب رَّ
ة ال

سن
ال

2م
01

ن 9
يرا

حز
هـ/

14
40

ال
شوَّ

ات، وهذا التكرار  اثنني، وقد اس��تعمله يف البيت الواحد بنس��بة تراوح من )2-6( مرَّ
ر يوحي لنا بالقلق والتوتُّر واالنفعال الذي يعيش��ه الش��اعر؛ بسبب ِذكره  للصوت املكرَّ
ه ويف علنه، ونلمس ذلك واضًح��ا عند ذكره حالة اإلمام  هل��ذه احلوادث األليم��ة يف رسِّ
ات يف بيٍت  احلس��ني وهو ُمدمى اجلب��ني، فهو يعمد إىل تك��رار حرف الراء )6( م��رَّ
واح��د. وأيًضا من مظاهر التك��رار للداللة عىل معاٍن مقصودة ُذك��رت يف املتن، وأيًضا 
ة،  ة، وصوت الي��اء )61( مرَّ ر صوت األل��ف )106( مرَّ : فقد تكرَّ تك��رار ح��روف املدِّ

ة. وصوت الواو )57( مرَّ

ثالًثا: جهر األصوات ومهسها: بلغ عدد األصوات املجهورة يف القصيدة )563(، 
دها  عىل ح��ني بلغ��ت املهموس��ة )156(، وكان هليمنة األص��وات املجهورة الت��ي حدَّ

الباحث أثر كبري يف تأدية املعنى املراد.

ات،  ة، قياًس��ا باملضارع واألمر ثالث مرَّ رابًعــا: كثرة ورود الفعل املايض )26( مرَّ
 ، وال شكَّ يف أنَّ استعمل الشاعر هلذه األزمنة وهبذه النسب يوحي إىل ما ُيشري إليه النصُّ
فهو ُيعربِّ يف ضوء استعمله الزمن املايض هبذه الكثرة عن أحداث ووقائٍع تارخيية، فضاًل 

عن اختزال زمن املايض وتقريبه إىل احلال.

خامًســا: اس��تعمل صيغة املبني للمجهول، فقد وردت صيغ��ة الفعل املايض املبنيِّ 
للمجهول يف القصيدة يف ستَّة مواضع، وهي ظاهرة أسلوبيَّة الفتة للنظر توحي بالركيز 

عىل احلدث.

ل(، وهي من املظاهر األس��لوبيَّة  وأهم الصيغ التي جاءت يف القصيدة )فعول، فعَّ
ا ُوِضعت وضًعا دقيًقا مقصوًدا. التي وردت يف استعمالٍت تدلُّ عىل أهنَّ

سادًســا: أهمُّ األساليب التي وردت يف القصيدة يف اجلانب الركيبّي هي )أسلوب 
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النداء، وأس��لوب الرشط، وأس��لوب االستفهام، وأس��لوب التوكيد(، وكان لكلٍّ منها 
داللة أس��لوبيَّة مرتبط��ة باملعنى املقصود، وكان الس��تعمالت حروف اجل��رِّ أثٌر يف بيان 

الداللة املقصودة يف تراكيب القصيدة.
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هوام�ص البحث

)1( األسلوبيَّة: 34.
)2( علم األسلوب: 96.

ة أسلوبيَّة لسانيَّة: 20. )3( ينظر: نحو نظريَّ
)4( األسلوبيَّة: 6.

)5( ينظر: األسلوب والنحو: 6.
)6( األسلوبيَّة والبيان العريّب: 15.

)7( ينظر: أعيان الشيعة: 7/ 378، معجم املؤلِّفني: 13/5.
)8( ينظر: موسوعة أدب املحنة: 263.

: 150/7. وهي غري مطبوعة يف ديوانه. د جواد شربَّ ، حممَّ )9( أدب الطفِّ
ة: 169. )10( إعجاز القرآن والبالغة النبويَّ

)11( اإليقاع يف السجع العريّب: 5.
)12( موسيقى الشعر العريّب: 60.

)13( ينظر: التكرار اإليقاعّي يف اللغة العربيَّة: 48.
ة: 108. اد يف بحر الكامل وعالقته باألغراض الشعريَّ )14( ينظر: آراء النقَّ

)15( موسيقى الشعر: 169.
)16( ينظر: التكرار اإليقاعّي يف اللغة العربيَّة: 56.

)17( ينظر: مفهوم الشعر: 407.
)18( كتاب سيبويه: 434/4.

)19( اإليقاع النفّي يف الشعر العريّب: 94.
)20( الصاحبّي يف فقه اللغة العربيَّة ومسائلها وسنن العرب يف كالمها: 52.

)21( االتقان يف علوم القرآن: 146.
)22( ينظر: ظواهر أسلوبيَّة يف شعر بدوّي اجلبل: 29.

ة: 58. )23( األصوات اللغويَّ
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)24( ينظر: عنارص اإلبداع الفنّي يف شعر أمحد مطر: 286.
ر: 27. )25( ينظر: موسيقى الشعر العريّب بني الثبات والتطوُّ

ة: 23. )26( ينظر: األصوات اللغويَّ
)27( الشافية يف علم الترصيف: 1/1.

)28( علم الداللة: 130.
)29( هود: 44.

)30( دالئل اإلعجاز: 46/1.
)31( اللباب يف علل البناء واإلعراب: 118

)32( الرصف الواضح: 100.
)33( ينظر: النحو والداللة مدخل لدراسة املعنى النحوّي الدالّل: 40.

)34( ينظر: رشح الريّض عىل الكافية: 185/3.
)35( معاين النحو: 71.

)36( ينظر: أرسار العربيَّة: 253.
)37( ديوان كعب بن زهري: 67.
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م�سادر البحث ومراجعه

* القرآن الكريم.
��د أبو الفضل إبراهيم، . 1 االتق��ان يف علوم القرآن: الس��يوطّي )911ه�(، جالل الدين، حتقيق حممَّ

ة، لبنان، 1988م. املكتبة العرصيَّ
سة التاريخ العريّب، ط1، بريوت، 2001م.. 2 د جواد، مؤسَّ ، حممَّ : شربَّ أدب الطفِّ
ة: يونس، عّل، نظرة جديدة يف الش��عر . 3 ��اد يف بح��ر الكامل وعالقته باألغراض الش��عريَّ آراء النقَّ

ة للكتاب، مرص، 1993م. ة العامَّ العريّب، اهليأة املرصيَّ
أرسار العربيَّ��ة: األنبارّي، أبو ال��ربكات )577ه�(، حتقيق: د. فخر صالح قدارة، نرش دار اجليل، . 4

بريوت، ط1، 1995م.
د عبد اهلل، نرش دار الدعوة، مرص، ط1، 1988م.. 5 األسلوب والنحو: جرب، حممَّ
ة اللبنانيَّة، بريوت، ط1، . 6 د عبد املنعم، نرش: الدار املرصيَّ األسلوبيَّة والبيان العريّب: اخلفاجّي، حممَّ

1992م.
د بن س��هل النحوّي البغ��دادّي )316ه�(، حتقيق . 7 اج، أبو بكر حممَّ األص��ول يف النحو: اب��ن السَّ

 
سة الرسالة، بريوت، ط3، 1988م. د. عبد احلسني الفتّل، نرش مؤسَّ

األسلوبيَّة: جريو، بيري، ترمجة منذر عيَّايّش، نرش مركز اإلنمء احلضارّي، حلب، ط2، 1994م.. 8
ة: إبراهيم أنيس، مطبعة مكتبة هنضة مرص، د.ت.. 9 األصوات اللغويَّ

ة: الرافعّي، مصطفى صادق )ق 13ه�(، دار املنار، القاهرة، ط1، . 10 إعجاز القرآن والبالغ��ة النبويَّ
1999م.

��د )ت 1371ه�(، حتقيق . 11 أعيان الش��يعة: األمينّي، الس��يِّد حمس��ن بن عبدالكري��م بن عّل بن حممَّ
حسن األمني، نرش دار التعارف، بريوت، ط1، د.ت.

اإليقاع النفّي يف الشعر العريّب: جاسم، عبَّاس عبد، جملَّة األقالم، بغداد، 1985م، ع5.. 12
اإليقاع يف السجع العريّب: املسعدّي، حممود، نرش عبد الكريم بن عبد اهلل تونس، 1996، د.ط.. 13
التكرار اإليقاعّي يف اللغة العربيَّة: خرض، د. س��يِّد خ��رض، نرش دار اهلدى للكتاب، مرص، ط1، . 14

1998ه�.
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احل��ذف يف ال��درس اللغوّي: مح��ودة، طاهر س��ليمن ظاه��رة، ال��دار اجلامعيَّة للطباع��ة والنرش . 15
ة، د.ت. والتوزيع، اإلسكندريَّ

د الفارّس، اجلرجايّن . 16 دالئ��ل اإلعجاز يف علم املعاين: أبو بكر عبد القاه��ر بن عبد الرمحن بن حممَّ
ة،  د ش��اكر أبو فهر، نرش مطبعة املديّن بالقاه��رة، دار املديّن بجدَّ )ت 471ه���(، حتقيق حممود حممَّ

ط3، 1413ه�.
ديوان كعب بن زهري: حتقيق األستاذ عّل فاعور، نرش دار الكتب العلميَّة، بريوت، 1417ه�.. 17
الشافية يف علم الترصيف: ابن احلاجب، مجال الدين أبو عمرو عثمن بن عمر الدوينّي )646ه�(، . 18

مة، ط1، 1995ه�. ة املكرَّ يَّة، مكَّ حتقيق حسن أمحد العثمن، نرش املكتبة املكِّ
رشح الريّض عىل الكافية: األسرآبادّي، ريّض الدين )686ه�(، حتقيق يوسف حسن عمر، نرش . 19

سة الصادق، طهران، 1975م. مؤسَّ
الصاحبّي يف فقه اللغة العربيَّة ومس��ائلها وس��نن العرب يف كالمها: ال��رازّي، أمحد بن فارس بن . 20

اء القزوينّي )395ه�(، نرش دار الكتب العلميَّة، بريوت، ط1، 1997م. زكريَّ
الرصف الواضح: النايلة، د. عبد اجلبَّار علوان، مطبعة دار الكتاب، املوصل، 1988م.. 21
اد الكتَّاب العرب، دمشق، 2005م.. 22 ظواهر أسلوبيَّة يف شعر بدوي اجلبل: رشتح، عصام، نرش احتِّ
علم األسلوب: صالح، فضل، نرش دار اآلفاق، بريوت، ط1، 1985م.. 23
علم الداللة: عمر، د. أمحد خمتار، نرش عامل الكتب، القاهرة، ط5، 1998م.. 24
عنارص اإلبداع الفنِّّي يف شعر أمحد مطر: غنيم، كمل أمحد، مكتبة مدبوّل، ط1، 1998.. 25
د هارون، نرش مكتبة اخلانجّي، . 26 كتاب س��يبويه: س��يبويه، عمرو بن عثمن، حتقيق عبد السالم حممَّ

القاهرة، ط3، 1988م.
د عثمن، نرش . 27 اللب��اب يف عل��ل البناء واإلعراب: العكربّي، أب��و البقاء )ت 616ه�(، حتقي��ق حممَّ

مكتبة الثقافة الدينيَّة، ط1، 2009م.
د بن مكرم املرصّي )ت 711ه�(، نرش أدب احلوزة، . 28 لس��ان العرب: ابن منظور، مجال الدين حممَّ

سة، 1405ه�. قم املقدَّ
ن، ط1، 1420ه�.. 29 معاين النحو: السامرائّي، د. فاضل، نرش دار الفكر، عمَّ
معجم املؤلِّفني: كحالة، عمر رضا، نرش مكتبة املثنى، بريوت، د.ت.. 30
مفهوم الشعر: عصفور، جابر، املركز العريّب للثقافة والعلوم، بريوت، ط1، 1982م.. 31
سة دار اجلزائرّي، قم، ط1، 1419ه�.. 32 د عّل، مؤسَّ موسوعة أدب املحنة: احللو، حممَّ
موس��يقى الش��عر العريّب بني الثب��ات والتطور: الداي��م، صابر عب��د، مكتبة اخلانج��ّي، القاهرة، . 33

1993م.
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د، نرش دار املعرفة القاهرة، ط2، 1978م.. 34 موسيقى الشعر العريّب: عياد، شكرّي حممَّ
موسيقى الشعر: أنيس، إبراهيم، نرش دار القلم، بريوت، ط4، 1972م.. 35
د، نرش دار الفكر، دمشق، ط1، 2003م.. 36 ة أسلوبيَّة لسانيَّة: مجعة، خالد حممَّ نحو نظريَّ
د، دار الرشوق . 37 النحو والداللة مدخل لدراس��ة املعنى النحوّي الدالّل: محاسة، عبد اللطيف حممَّ

القاهرة، 2000م.




