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 ميمية محيد بن ثور اهلاللي

 دراسة اسلوبية

 د.فنن نديم دحام آل ابليش م.

25/5/2014 تأريخ القبول:       10/3/2014 تأريخ التقديم:     
 المقدمة

األسلوب واالسلوبية مصطلحان يكثر ترددهما في الدراسات األدبية واللغوية 
والبالغة وعلم اللغة. ودائرة الحديثة وعلى نحو خاص في علوم النقد االدبي الحديث 

المصطلح األول اكثر سعة من دائرة المصطلح الثاني على المستويين االفقي والرأسي، 
أي االستخدام المتزامن للمصطلح في حقول متعددة واالستخدام المتعاقب في فترات زمنية 

ميدانًا اكثر  متتابعة داخل حقل واحد. وهذا االتساع االفقي في داللة معنى األسلوب يقابله
اتساعًا في داللة االسلوبية حيث يتجاوز معناها حقول الدراسات األدبية إلى ما وراء 

 النص.
ان مصطلح علم األسلوب يختلف عن مصطلح علم االسلوبية، اذ ان علم 
األسلوب يقف عند تحليل النص بناًء على مستويات التحليل وصوال إلى علم بأساليبه، 

اوز النص المحلل المعلومة اساليبه إلى نقد تلك األساليب بناًء على بينما االسلوبية تتج
 منهج من مناهج النقد.

والشاعر ُحميد بن ثور الهاللي شاعر مخضرم عاش في الجاهلية واإلسالم، 
وكان احد الشعراء الفصحاء. كما يعد من فحول الشعراء المجيدين. وتهدف هذه الدراسة 

ية التي اقتضتها طبيعة تجربة ُحميد بن ثور الشعرية، إلى تحديد المنطلقات االسلوب
والمرتكزات التي ارست عليها موجات التحليل افقيًا وعموديًا مع تسليط الضوء على 
مستجدات النظرية النقدية الحديثة بخصوص المتلقي، ودوره األساس في بنية الخطاب 

ا الحضور على بنية االدبي وااللتفات إلى المبدع ووجوده خلف النص، وانعكاس هذ

                                                 

  جامعة الموصل .للعلوم اإلنسانيةقسم اللغة العربية/ كلية التربية / 
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 النصوص الشعرية.
 االسلوبية والشاعر

 المحور األول:
 جذور االسلوبية وتطورها -1

قبل الولوج في الحديث عن االسلوبية البد لنا من الوقوف عند األسلوب كونه 
موضوع االسلوبية واساسها، اذ يسبق األسلوب االسلوبية وجودًا وانتشارًا، فقد اكدت 

ظهور الدراسات حول األسلوب يعود إلى بداية القرن الخامس  المصادر الفرنسية ان
 عشر. اما االسلوبية فقد ظهرت في بداية القرن العشرين.

ارتبط األسلوب ارتباطًا وثيقًا بالدرسات اللغوية المعاصرة السيما بعدما فرق دي 
تواصل سوسير بين اللغة والكالم، مركزًا على اللغة كونها العنصر الفعال في عملية ال

 فهو ينظر إلى اللغة كونها منظومة اجتماعية معقدة ومحددة. (1)البشري 
فاالسلوب هو )فن من الكالم يكون قصصًا أو حوارًا أو تشبيهًا أو مجازًا أو كناية 
أو تقريرًا أو حكمًا وأمثااًل، وهو طريقة الكتابة، أو طريقة االنشاء، أو طريقة اختيار 

. ولفظة أسلوب (2) بها عن المعاني قصد االيضاح والتاثير(االلفاظ وتأليفه للتعبير 
(Style)  مشتقة من األصل الالتيني للكلمة األجنبية الذي يعني القلم، وكان األسلوب عن

 .(3)اليونانيين يعد احدى وسائل االقناع الجماهيري، ويندرج تحت علم الخطابة
األسلوب وتباينه من مبدع اما االسلوبية فهي اتجاه نقدي ينطلق من زاوية تفرد 

إلى اخر مما منحها التجدد واليقظة في رصد كل ابداع. وال يمكن لالسلوبية ان تتجسد إالا 
إذا كان األسلوب انتقاًء واختيارًا من ذلك النظام االشمل وهو اللغة إذ ان )عالقة االسلوبية 

د االسلوبية بكونها بعلم اللغة هي عالقة منشأ ومنبت، ووفق ما يرى بعض الباحثين تتحد
                                                 

، تعريرربد صررالح الفرمرراوي، ومحمررد شرراوش ينظرررد دروس فرري االلسررنية العامررة، فردينرران دي سوسررير( 1)
 .29د  مد عجينة، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبياومح

، مكتبررة النهضررة المصرررية، األسررلوب دراسررة بالغيررة تحليليررة الصررول األسرراليب األدبيررة، احمررد الشررايب( 2)
 .40د 1996، 6ط

د 2007، 1، دار المسرريرة، عمرران، األردن، طينظرررد االسررلوبية الرويررة والتطبيررق، يوسررف أبررو العرردوس( 3)
35. 
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 .(1)احد فروع علم اللغة(
اما عالقة االسلوبية بالبالغة فمن المعروف انه ال تعارض بينهما، وان االسلوبية 
استفادت من البالغة كثيرًا، بل ان االسلوبية لم تنهض إالا على اكتاف البالغة، ولكنها 

ال يصعب على البالغة ان  تقدمت عليها في مجال علم اللغة الحديث، ولو ان هذا التقدم
جراءات علم اللغة الحديث وعلم األسلوب ومناهج  تحرزه إذا ما استفادت من مبادئ وا 
االلسنية بعامة . فقد اكد االسلوبيون وجوه العالقة بينهما، فر)بييرجيرو( يومن بأن 
االسلوبية وريثة البالغة، وهي بالغة حديثة ذات شكل مضاعف.انها علم التعبير ونقد 

.بل ان البالغة بما تملكه من إمكانيات علمية ثابتة وقواعد راسخة وما (2) االساليب الفردية
بذله لها علماء البالغة قديمًا وحديثًا قادرة على خلق نظرية حديثة متطورة إذا ما الزمت 
بأساسها واستفادت من التطور العلمي الحديث ويظهر هذا فيما قدمه عبد القاهر 

غة من تطور بنظريته المشهورة التي قفزت بالبالغة إلى درجات لم تصل الجرجاني للبال
 اليها اللغات األخرى إالا في هذا العصر.

فاالسلوبية وليدة رحم علم البالغة وهي مدخل لغوي لفهم النص في حقل اللغة 
العام. وال يقتصر هذا االختيار على المقصدية من جانب المرسل أو حتى على االنتمائية 

قل اإلبداعي من جانب األسلوب )الرسالة(، بل ينسحب إلى المتلقي )المرسل اليه( للح
قاصدًا ترك األثر أو المقبولية لديه. فكانت تلك مزية االنتقال من مستوى الكالم في الربط 

 .(3)بين جوانب التاليف والتاثير في االسلوب
مبدع ميادين مهمة وقد اتضح في الدراسات االسلوبية ان النظام اللغوي يفتح لل

وواسعة، وله الحرية في اختيار ما يريد لتحقيق ما يصبو اليه من ابداع يجسد رويته 
ويقوده موقفه. فظهر في الدراسات االسلوبية خمسة مستويات لالختيار وهي اختيار 
الغرض من الحديث، واختيار موضوع الحديث، واختيار الرمز اللغوي، واالختيار النحوي 

                                                 

 .40االسلوبية الروية والتطبيق، يوسف أبو العدوسد  (1)
، منشرررورات مركرررز االنمررراء الحضررراري، سررروريا، ينظررررد األسرررلوب، بييرررر جيررررو، ترجمرررةد منرررذر عياشررري( 2)

 .9د 1994، 2حلب، ط
، دار كتابات، بيرروت، ينظرد ماال توديه الصفة المقتربات اللسانية واالسلوبية والشعرية ،حاتم العسكر( 3)

 .10-9د 1993، 1ن، طلبنا
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. وتبعًا لتنوع ميادين االختيار هذه فإن المبدع عند انتقاده الحد هذه (1)االسلوبيواالختيار 
المستويات يعمل على رسم أو تحديد خط سير لعمله اإلبداعي فيتنوع بذلك األسلوب من 
شخص إلى اخر، ويتميز شخص عن اخر تبعًا الختياره فيكون األسلوب بذلك وكما يرى 

 )بوفون( هو الرجل. 
ليس مجرد ترتيب مجموعة من االلفاظ والمفردات بشكل اعتباطي  فاالسلوب

)وانما المسألة تتجاوز الفهم إلى التعليق حيث تلعب العالقات النحوية دورها في خلق هذا 
األسلوب، فيتحقق فيه المستوى اللغوي واالدبي معًا، واإلفادة هذا امر محتمل النسبة 

ا البالغة حتى يتوفر في األسلوب النية الجمالية لمجموعة المالحظات الشكلية التي افرزته
 .(2) التي تغلفه(

وترتبط االسلوبية بالوظيفة الشعرية ارتباطًا كبيرًا داخل النص االدبي ويتضح ذلك 
من تعريف )جاكسون( للنص الدبي على كونه )خطابًا تغلبت فيه الوظيفة الشعرية للكالم، 

فهي  (3) ألسلوب بكونه الوظيفة المركزية المنظمة(وهذا ما يفضي حتمًا إلى تحديد ماهية ا
اذن عالقة تشاركية ثنائية، ألن الشعرية في أي عمل ادبي معللة اسلوبيًا . وقد جعل 
)ريفاتير( الوظيفة االسلوبية بدياًل عن الوظيفة الشعرية في مخطط )جاكبسون(، اذ يبني 

تم االسلوبية الحديثة على نحو ما وته (4)تصوره ذلك على أساس مركزية الوظيفة االسلوبية
اهتمت البالغة العربية بالمتلقي اهتمامًا كبيرًا وتسمى الدراسة التي نتجت في ذلك 

. وكل (5))اسلوبية المتلقي( وفيها يحتل المتلقي مكانة بارزة في تعريف األدبية االتصالية

                                                 

 .168-168ينظرد االسلوبية والروية والتطبيقد ( 1)
، الشرركة المصررية العالميرة للنشرر، جدلية االفراد والتركيب في النقرد العربيرة القرديم، محمرد عبردالمطلب( 2)

 .87د 1989، 1لونجمان، مصر، ط
 .92د 1982، 3ب، ليبيا، ط، الدار العربية للكتااالسلوبية واألسلوب، د.عبدالسالم المسدي( 3)
، دار الشرروون ينظرررد اسررلوبية البنرراء الشررعري دراسررة اسررلوبية لشررعر سررامي مهرردي، ارشررد علرري محمررد( 4)

 .21د 1999، 1الثقافية العامة، بغداد، ط
. وينظررد 87د  2003، 1، جامعرة الكويرت، طينظردد االسلوبية، مفاهيمهرا وتجلياتهرا، موسرى ربابعرة( 5)

د  1996، دار ابن االثير للطباعة والنشر، جامعرة الموصرل، عاصر، د.صالح فضلمناهج النقد الم
105. 
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وما بين النص ذلك بالتأكيد يدل على التفاعل الموجود بين ثنايا النص بشكل خاص، 
والمتلقي بشكل عام فليس هناك خطاب احادي الجانب موجه إلى ذاته وانما البد من 

 وجود جانب اخر يستقبل اإلنتاج اللغوي ويتفاعل معه.
 مناهج التحليل االسلوبيد -2

يعتمد التحليل االسلوبي على أربعة مناهج يمكن للناقد االدبي اعتمادها للوصول 
 (1) إلى روية الكاتب وهيد

المنهج الوصفيد ويدرس العالقة بين الفكر واللغة، ويهتم باالبنية اللغوية، ووظائفها  .1
 المختلفة. ويطلق على هذا المنهجد اسلوبية التعبير، ومن اشهر رواده شارل بالي.

منهج الدائرة الفيلولوجيةد ويهتم هذه المنهج بدراسة عالقة التعبير بالفرد أو الجماعة التي  .2
مرتبط بالنقد االدبي ويطلق على هذا المنهج اسلوبية الكاتب أو االسلوبية تبدعه، وهو 

 األدبية أو النقدية أو الفردية، ومن اشهر رواده ليوسبيتزر.

المنهج الوظيفيد اذ يرى أصحابه ان المنابع الحقيقية للظاهرة االسلوبية ليست فقط في  .3
يطلق على هذا المنهجد المنهج اللغة ونمطيتها، وانما ايضًا في وظائفها وعالقاتها و 

 البنيوي ومن اشهر ممثليهد جاكسون وريفاتير وروالن بارت.

المنهج االحصائيد ويهتم بتتبع معدالت تكرار الظواهر االسلوبية في النص، ويقيم  .4
 تحليالته باالعتماد على ذلك التكرار كثرة أو قلة.

 

 ُحميد بن ثور االنسان/ الشاعر: -3

 
ن بن عمرو بن عامر بن ابي ربيعة بن نهيك بن هالل هو ُحميد بن ثور بن حز 

. وهو شاعر مخضرم عاش زمنًا في الجاهلية، وشهد حنينًا مع (2)بن عامر بن صعصعة
، وقيل انه ادرك ، ومات في خالفة عثمان بن عفان المشركين واسلم ووفد إلى النبي 

                                                 

 .91ينظرد االسلوبية الروية والتطبيق، يوسف أبو العدوسد ( 1)
، ابن االثير، تحقيقد الشيخ محمد المعوض والشيخ عادل احمد ينظرد اسد الغابة في معرفة الصحابة( 2)

 .2/76د بيروت، لبنان عبدالموجود، دار الكتب العلمية،
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 .(2)بعة من االسالميينوقد عده ابن قتيبة في الطبقة الرا (1)زمن عبدالملك بن مروان
ويعد ُحميد بن ثور من فحول الشعراء المجيدين قال العسقالنيد )كان احد 

. وقال االصمعيد )الفصحاء من شعراء (3) الشعراء الفصحاء، وكان كل من هجاه غلبه(
العرب في اإلسالم أربعةد راعي االبل النميري، وتميم بن مقبل العجالني، وابن احمد 

 .(4) يد بن ثور الهاللي(الباهلي، وُحم
ولم يغلب على شعر ُحميد بن ثور اتجاه بارز يسار وضعه في صف فئة معينة 
من الشعراء الذين عاصرهم، فلم يكن مداحًا وال هجاًء ولم يقصر مديحه وال هجاءه على 
اشخاص معينين، ولم يشد بفكرة معينة، بل كان يقول الشعر في كل ما يتفق له القول 

بيب، والمدح والهجاء والشكوى من الزمان والهرم والوصف والغزل، ولعل فيه، كالتش
الوصف والغزل كانا اغلب عليه من غيرهما ويدل وصفه على انه شاعر واسع الخيال، 

 .(5)قوي المالحظة، دقيق الوصف متسقه
 القصيدة

ْبلل َ   َسللل   -1 َملل ْ   َأنَّلل   الرَّ  َسللال م    ُأم    َيمَّ
 

 ؟  َيتكلمللللا  أنْ   ْبلللل   ل لرَّ   َعللللادة    َوَهلللللْ  
   وقلللوال ليلللا يلللا حبلللذا أنللل   هللللل بلللدا -2 

 
 ليللللللللللا أو أرادا  بعللللللللللدنا أن تأي مللللللللللا 

   وللللللو أن ربعلللللاا رد  رجللللللعاا لسللللللا ل   -3 
 

ّ  اللللللللللرب  أو لت  يملللللللللا   أشلللللللللار رللللللللل
   أرى بصللللر  قللللد رابنللللّ بعللللد حللللد ة   -4 

 
 

 وحسللللللللبن داحا أن تصلللللللل   وتسلللللللللما 
 
 

 وال يلبللللللر العصللللللران يومللللللاا وليلللللللة -5
 

 طلبللللللللا ان يللللللللدركا مللللللللا تيمملللللللللااذا  
                                                  

 .3/283د 1979، 4، دار العلم للماليين، طينظرد االعالم، الزركلي( 1)
، 2، تحقيق، احمرد محمرد شراكر، دار المعرارف، مصرر، القراهرة، طينظر د الشعر والشعراء، ابن قتيبة( 2)

 .230د 1966
 .1/256د صادر، بيروت ، ابن حجر العسقالني، مطبعة السعادة، داراإلصابة في تمييز الصحابة( 3)
/ القسررم 4د1959، اسررتانبول وباعتنرراء ديلرردينة، طبعررة الهاشررمية، دمشررق، الرروافي بالوفيررات، الصررفدي( 4)

 األول.
ديررروان ُحميرررد برررن ثرررور الهاللررري، تحقيرررقد عبررردالعزيز الميمنررري، دار الكترررب المصررررية، القررراهرة، ينظررررد ( 5)

 د ز.1951
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 وصلللو  علللل  علللو  سلللمع  ون لللرة -6
 

 تالعيتيلللللا والليلللللل قلللللد صلللللار ابيملللللا 
 بجللللللدة عصللللللر مللللللن شللللللبا  كانلللللل  -7 

 
 رذا قمللللللل  يكسللللللللونّ رداح مسلللللللليما 

 اجللللللدن شللللللاقتن الحمللللللول تيمملللللل  -8 
 

 هلللللللدانين واجتابللللللل  يمينلللللللا يرمرملللللللا 
 علللللل  كلللللل منسلللللو  بيبلللللرين كل للللل  -9 

 
 عللللوى نسللللتعي  مح مللللاا  يللللر اه للللما 

 ار الجلللون ملللن كلللل ملللذن  رعلللين الملللر  -10 
 

 شلللللليور جملللللللاد  كليلللللللا والمحرملللللللا 
 رلللللللل  النيلللللللر عاللعبلللللللاح حتللللللل  تبلللللللل  -11 

 
 مكللللان روا ييللللا الصللللري  المسللللدما 

 وعلللللللللاد ملللللللللدماها كميتلللللللللاا واشللللللللليب  -12 
 

 كللللللوم الكلللللل  منيلللللا وجلللللارا ميلللللدما 
 وخا لللل  بايللللدييا النطللللا  ودعللللدع  -13 

 
 باقتادهللللللللللللا رال  سللللللللللللريحاا مخللللللللللللدماا  

 وقلللللدعاد عييلللللا ذو الشقاشللللل  وا لللللحاا  -14 
 

 هجانللاا كلللون القللل و والجللون اصللحما 
 تنلللللللللاول اطلللللللللرا  الحمللللللللل  عتنالللللللللل  -15 

 
 وتقصللللللر عللللللن اوسللللللاط  ان تقللللللدما 

 وجلللللللاح بيلللللللا اللللللللرواد يحجللللللل  بينيلللللللا -16 
 

 سللللدى بللللين قرقللللار اليللللدير واعجمللللا 
 عقامللللللل  الللللللليين العلللللللذارى عأقلللللللدع  -17 

 
 اكللللللل  العلللللللذارى عللللللل ة ان تخطملللللللا 

 عقلللللللللربن مو لللللللللونا كلللللللللأن و لللللللللين  -18 
 

 حجملللللابنيللللل  رذا ملللللا رامللللل  الغ لللللر ا 
 صلللللللخداا كللللللان الجللللللن تعلللللل   حوللللللل  -19 

 
 وصلللو  المغنللل  والصلللدى ملللا ترنملللا 

 بغيللللللللر حيللللللللاا جللللللللاح  بلللللللل  أرحيبللللللللة -20 
 

 أطللللللال بيللللللا علللللللم النتللللللا  وأع مللللللا 
 تللللللللرات رذا اسللللللللتدبرت  مللللللللدم  القللللللللرا -21 

 
 وععمللللللاا رذا اقبلتلللللل  العللللللين سلللللللجما 

  لللللللباراا ملللللللريط الحلللللللاجبين رذا خلللللللدا -22 
 

 عللللل  االكللللم والهللللا حللللذاحو عثمثمللللا 
 المحللللالل مللللا بللللين  ابللللنرعلللل  السللللرة  -23 

 
 رلللل  الخلللور وسلللم  البقلللول الملللديما 

 عجلللل ن بلللل   للللو  المالطللللين لللللم يللللبن -24 
 

 حلللللدا  الرعللللللاح ذا عثللللللانين مسللللللنما 
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 علمللللللا اتتلللللل  انشللللللب  عللللللّ خشاشلللللل  -25
 

  مامللللللاا كثعبللللللان الحماطللللللة محكمللللللاا  
 شللللللللللديداا توقيتلللللللللل  ال مللللللللللام كأنمللللللللللا -26 

 
 براهللللللا اع لللللل  بالخشاشللللللة أرقمللللللا 

 علملللللللا ارعلللللللوى لل جلللللللر كلللللللل ملبلللللللر -27 
 

 كجيلللللد الصللللل ا يتللللللو ح املللللا مقلللللدما 
 رذا علللللل ة الللللللن ق التللللللّ  للللللل يتقللللللّ -28 

 
 بيللللللا حيلللللللة لللللللم تنسلللللل  مللللللا تعلللللللم 

 كللللان وحلللل  الصللللردان عللللّ كللللل  للللالة -29 
 

 تليجللللللللم لحييلللللللل  رذا مللللللللا تليجمللللللللا 
 وقاللللللللل  الختييللللللللا الللللللللروا  وقللللللللدم  -30 

 
  بيطللللللللاا خثيميلللللللللاا تللللللللرات واسلللللللللحما 

 عجلللللللللاح  بللللللللل  ال جاسللللللللل اا  ل لللللللللا ت -31 
 

 اوال سلسللللللاا عيلللللل  المسللللللامير أكرملللللل 
 ع ينللللللللة بللللللللالعين حتلللللللل  لللللللللو انلللللللل  -32 

 
 يقللللللللال للللللللل  هللللللللا  هلللللللللم القللللللللدما 

 علملللللا كشللللل ن الللللللبق عنللللل  مسلللللحن  -33 
 

 بللللللاطرا  ط للللللل  ان  لللللليال موشللللللما 
 للللللللل  ذنلللللللل  للللللللللري  بللللللللين عروجلللللللل  -34 

 
 م اميللللللر يللللللن خن الكسللللللير المي مللللللا 

 مللللللدم  يلللللللو  الللللللود  عللللللو  سللللللرات  -35 
 

 رذا ار مللل  علللّ جوعللل  اللللري  ار ملللا 
 كلللللللان ه يللللللل  اللللللللري  بلللللللين عروجللللللل  -36 

 
    جلللللللن  رن حيلللللللاا بعييملللللللاعلللللللوا 

 تبللللللاه  عليلللللل  الصللللللانعا  وشللللللاكل  -37 
 

 بلللل  الخيللللل حتلللل  هللللم ان يتحمحمللللا 
 يط للللللن بلللللل  يحلللللللون حللللللول  بيطيللللللا -38 

 
 ربللللا  الثريللللا صللللا  نجللللداا عأوسللللما 

 عللللو ان علللوداا كلللان ملللن حسلللن صلللورة  -39 
 

 يسلللللللللللم أو مشلللللللللل  لللللللللللو لسلللللللللللما 
 تخلللللللال خلللللللالل اللللللللرقم لملللللللا سلللللللدلن  -40 

 
 حصللاناا تيللادى سللامّ الطللر  ملحمللا 

 راة ال لللح  ملللا رملللن حتللل  تحلللدر سللل -41 
 

 جبلللللللات العلللللللذارى  ع رانلللللللاا وعنلللللللدما 
 عقلللللللن ليللللللا قللللللومّ عللللللدينان عللللللاركبّ -42 

 
 عقاللللللللل  رال  ال  يللللللللر امللللللللا تكلمللللللللا 

 عيادينيلللللللا حتللللللل  ارتقللللللل  مرجحنللللللللة -43 
 

 تميلللللللل كملللللللا ملللللللال النقلللللللا عتييملللللللا 
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 وجلللللللاح  ييللللللل  الميسلللللللانّ مشلللللللييا -44
 

 كيللل  الصلللبا  صلللن الكثيللل  المرهملللا 
  يلللل ة مللللن البلللليي عاشلللل  بللللين ام ع -45 

 
 وبللللللللللين ا  بللللللللللر اطللللللللللا  وأكرمللللللللللا 

 منعملللللللة للللللللو يصلللللللب  اللللللللذر سلللللللارياا  -46 
 

 علللللل  ججللللللدها ب للللل  ملللللدارة دملللللا 
 مللللن البلللليي مكسللللال رذا مللللا تلبسلللل   -47 

 
 بعقللللل امللللر  لللللم يللللن  منيللللا مسلللللما 

 رقللود ال للح  ال تقللر  الجيللرة القصلل  -48 
 

 وال الجيلللللللللرة االدنلللللللللين رال  تجشلللللللللما 
 بييللللللر تللللللرى ن لللللل  العبيللللللر بجيبيللللللا -49 

 
 ار  الن يلللل  الملكللللاكمللللا  للللر  ال لللل 

 وليسلللل  مللللن الال للللّ يكللللون حلللللديثيا  -50 
 

 املللللللللام بيلللللللللو  الجلللللللللّ ان وانملللللللللا 
 احاديلللللللر للللللللم يعقلللللللبن شلللللللي اا وانملللللللا -51 

 
 علللللر  كلللللذباا بلللللاألمق قللللليالا مرجملللللا 

 عمللللللا ركبلللللل  حتلللللل  تطللللللاول يوميلللللللا -52 
 

 وكانلل  ليللا االيللد  رللل  الحللد  سلللما 
 ومللا دخللل  عللّ الخللد  حتلل  تنق للل  -53 

 
 تآسلللللللللير اعلللللللللل  قلللللللللدت وتحطملللللللللا 

 جلللر لملللا صلللار علللّ الخلللدر نصللل ياعجر  -54 
 

 ونصللللل  علللللل  دأياتللللل  ملللللا تج ملللللا 
 وملللللللا رمنيلللللللا حتللللللل  للللللللو  ب مامللللللل  -55 

 
 بنانللللللاا كيللللللد  الللللللدمقق ومعصللللللما 

 ومللللللللا كللللللللاد لمللللللللا ان علتلللللللل  يقليللللللللا -56 
 

 بني لللللللت  حتللللللل  اكللللللل   وأعصلللللللما 
 وحتلللللللل  تللللللللداع  بللللللللالنقيي حباللللللللل  -57 

 
 وهمللللللللل  بلللللللللوانّ  ورت ان تحطملللللللللا 

 واثللللللللر عللللللللّ صللللللللم الصلللللللل ا ثقناتلللللللل  -58 
 

 رت ثللللللللللم صللللللللللمماورام بلمللللللللللا املللللللللل 
 عسلللللللللبحن واسلللللللللتيللن لملللللللللا رأينللللللللل  -59 

 
 بيلللللا ربلللللذا سللللليل االراجلللللي  مرجملللللا 

 علملللللا سلللللما اسلللللتدبرن  كيللللل  سللللللدوت -60 
 

 بيللللا نللللاهي الللللدأيا  عيمللللا ملململلللا 
 ولملللللا اسلللللتقل  عوقللللل  للللللم تجلللللد لللللل   -61 

 
 تكللللللللللالي  رال  ان تعيللللللللللل وتعسللللللللللما 

 ولمللا اسللتقل الحللّ عللّ رونلل  ال للح  -62 
 

 قب لللن الوصلللايا والحلللدير المجمجملللا 
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   ال بلللاح الع لللر بلللالن ق اشللل ق دملللو  -63
 

ملللللن الشلللللمق لملللللا كانللللل  الشلللللمق  
 ميسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللما

 
 ورحلللللللن وقلللللللد  ايللللللللن كلللللللل صلللللللنيعة -64
 

 ليللللللللن وباشللللللللرن الللللللللديل المرقمللللللللا 
 دعلللللللو  بعجللللللللّ واعتلللللللرتين صلللللللبابة -65 

 
 وقللللد طللللل  النجللللدين احللللدا  مريمللللا 

 عجلللللللاح بشوشلللللللاة مللللللل ا  تلللللللرى ليلللللللا -66 
 

 نلللللدوباا ملللللن االنسلللللا  علللللذا وتوحملللللا 
  أراهللللللللا  الماهللللللللا الخللللللللل  وتشللللللللذر  -67 

 
 مراحللللللاا ولللللللم تقللللللراا جنينللللللاا وال دمللللللا 

 ع يللللللللللا بلللللللللل   خادعاهللللللللللا عأل مللللللللللا -68 
 

  مامييملللا ملللن حلقلللة الصللل ر مل ملللا 
 وأعطلللللل  لعرعللللللان الخطللللللام وأ للللللمر  -69 

 
 مكلللان خ لللّ الصلللو  وجلللدا مجمجملللا 

 وجلللللللا  تبلللللللذ القا لللللللدين وللللللللم تلللللللد  -70 
 

 نعاليمللللللللللللا رال  سللللللللللللريحاا مجللللللللللللذما 
 يخلللال الحصللل  ملللن بلللين منسلللر خ يلللا -71 

 
 يرملللان المقصلللمارعلللاي الحصللل  والب 

 وماربيلللللللا ال لللللللبعان ملللللللوراا وكل للللللل  -72 
 

 بعيلللللللر   الملللللللّ الرسللللللليم عأرسلللللللما 
 علمللللللللا لحقنللللللللا لللللللللم يقللللللللل ذو لبانللللللللة -73 

 
 ليللللللللن وال ذو حاجللللللللة مللللللللا تيممللللللللا 

 عكلللللان لماحلللللاا ملللللن خصلللللا  ورقبلللللة -74 
 

 مخاعللللللللة أعللللللللداح وطرعللللللللاا مقسللللللللما 
 قلللللللللليالا ورععلللللللللن المطلللللللللّ وشلللللللللمر  -75 

 
 بنلللا العللليق ينشلللرن اللغلللام المغمملللا 

 عللللللللوجّ بنللللللللا ام طللللللللار عقلنللللللللا رال   -76 
 

 تنلللللللاجّ ونجواهلللللللا شللللللل اح ألهيملللللللا 
 ععاجللللل  علينلللللا ملللللن خلللللد  رذا سلللللرى -77 

 
 سلللرى علللن ذراعيللل  السللليدل المنمنملللا 

 وملللللا هلللللا  هلللللذا الشلللللو  رال  حماملللللة -78 
 

 دعلللللل  سللللللا  حللللللر ترحللللللة وترنمللللللا 
 مللللن الللللور  حمللللاح العلطللللين بللللاكر  -79 

 
 عسللي  اشللاح مطللل  الشللمق اسللحما 
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 ة ُحميد بن ثورالمحور الثانّ: االسلوبية عّ ميمي
 اوالا: المستوى الداللّ

اعتمدت اللسانيات النظرية وعلم الداللة بشكل خاص على داللة العالمة اللغوية، 
أو مفردات اللغة وربطها بمفهوم االرجاع أو اإلحالة، فعدت هذه الداللة قائمة في بعض 

( والمرجع )الشيء جوانبها على عالقاٍت ثالث تجمع بين الدال )اللفظ( والمدلول )المعنى
الذي يدل عليه(، فظهرت أو تجسد هذه العالقة الثالثية بشكل مثلث يعرف بر)المثلث 
الداللي( . فألفاظ اللغة )الدال( ال تحيل مباشرة إلى األشياء التي وضعت لها )المرجع( 
 انما تحيل إلى المعاني )المدلول( وهذا بالطبع سيودي إلى التمييز بين المفردة اللغوية
والعبارة الكالمية، فالمفردة وحدة معجمية تدل على معنى وال تيحل إلى مرجع. اما العبارة 

 فهي استعمال المفردة في صيغة صرفية كالمفرد والجمع والنكرة والمعرفة.
لذلك فالمستوى الداللي يعمل على خلق داللة للنص منطلقًا من الوظائف  

دورها في افراز مكبوتها اللغوي، وجعله إشارة تنمو  التعبيرية للدال والمدلول، فيمنح الدوال
وتتحرك داخل المنظومة الداللية في عالقات تفاعلية ضمن بنياتها الداخلية، لخلق بنية 
تعبيرية متميزة كونه يكشف عن هذه الدالالت وهي في )نسقها ونصها أي في صورتها 

لنص ألن هناك ثمة اختالف بين . فتتعدد دالالت ا(1) التشكيلية ال في صورتها المعجمية(
. فالداللة اللغوية محصورة في االطار المعجمي (2)داللة النص اللغوية وداللته الفنية

بعكس الداللة الفنية والتي تدخل في نطاق التراكيب )جمل وعبارات(، والمستوى الداللي 
عد الجمالي للغة، يهتم بالداللة الفنية لهذه المفردات وما تثيره من وظائف شعرية تمثل الب

واذا كانت نسبة هذه الوظائف توحي باقتصارها على الشعر، فإن مضمونها ال يدل على 
 ذلك . 

فكونها وظائف شعرية ال يعني انها مقصورة على الشعر. بل هي سمة عامة 

                                                 

سررياق اللفظري والسررياق الحررالي، د. كاصرد ياسررر الزيرردي، مجلررة اداب الداللرة علررى البنيررة العربيرة فرري ال( 1)
 .114د 1994، 26الرافدين، ع

 .12د 1977، مطبعة اطلس، القاهرة، ينظرد دراسة في لغة الشعر روية نقدية، د.رجاء عيد( 2)
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، ألن لغة الشعر تنهض على تجاوز (1)لالدب، وان كانت في الشعر ابرز وامضى
يها واختراقها فر)الشاعر ابعد ما يكون عن استخدام اللغة أداة، الدالالت المعجمية وتخط

وقد اختار طريق اختيار ال رجعة فيه، وهو طريق فرضه عليه مسلكه الشعري في اعتبار 
 .(2) الكلمات أشياء في ذاتها وليست بعالمات لمعاٍن(

ليتها في وهذا االهتمام بالمستوى الفني ال يعني االبتعاد عن العناية باللفظة وفاع
النص )فالنص باكلمه مجال داللي واحد والجمل من النص تقوم على تسلسل معنوي عام 

 .(3) بحكم انتمائها إلى نفس المجال الداللي(
ويمكننا الدخول إلى هذا المستوى عبر الغوص إلى أعماق النص الشعري لدى 

الشاعر من خاللها ُحميد بن ثور من اجل اقتناص مستويات المعنى والداللة التي يحاول 
ايراد أفكاره، ويتم ذلك عبر اكتشاف االنزياحات الشعرية والتي تشتمل على التشبيه 

 واالستعارة والكناية.
ان التشبيه يدخل في تشكيل بنية اللغة الشعرية، وهو أسلوب من األساليب 

االستعارة البيانية الواسعة الميدان، اذ تتبارى فيه قرائح الشعراء والبلغاء، ويكشف هو و 
والكناية قدرة االديب على الخلق واالبداع، وفيه يتضح خصب خيال المبدع وعمقه حتى 
عد من )أصول التصوير البياني، ومصادر التعبير الفني ففيه تتكامل الصور وتتدافع 

 . وفيه يعمد المبدع إلى )ربط شيئين أو اكثر في صفة من الصفات أو اكثر((4)المشاهد

ُحميد بن ثور تتجلى الصور التشبيهية منهجًا اسلوبيًا، اذ ورد التشبيه في . وفي قصيدة (5)

                                                 

ار ، ترجمررةد محمررد الررولي ومبررارك حنرروز، دار توبقررال، الرردينظرررد قضررايا الشررعرية، رومرران ياكوبسررون( 1)
 .28د 1988البيضاء، 

د 1971، مكتبرة االنجلرو المصررية، القراهرة، ما االدبد جان بول سارتر، ترجمةد محمرد غنيمري هرالل( 2)
8. 

 .229د 1997، مطبعة كوتيب، تونس، مباحث تاسيسية في اللسانيات، د. عبدالسالم المسدي( 3)
شرورات دار الشروون الثقافيرة العامرة، ، منينظررد أصرول البيران العربري، د. محمرد حسرين علري الصرغير( 4)

 .64د  1986بغداد، 
، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، معجم المصطلحات البالغية، د. احمد مطلوب( 5)

 .2/170د 1982
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( مرة نواع الشاعر فيها صوره التشبيهية منها قوله13قصيدته )
 د(1)

دة عصر  من شبا  كأن   رذا ُقمُ  يكسونّ رداح ُمسيما  ب ج 
في هذا البيت يتجلى الذات الشاعرة وهي في حالة من الضعف، بعد ان فارقت 

من الشباب وأصبحت في زمن الشيخوخة، اذ يعمل الشاعر على تصوير صراع االنسان ز 
مع الزمن فتختلط في جسده الشيخوخة مع الشباب ثم تتغلب عليه لتكسو هذا الجسد 
بمظاهرها . ويشبه الشاعر هنا حاله بحال الرداء الذي يختلط فيه لونان مستخدمًا األداة 

د الفعل )يكسوني( بما يوحيه من اشتمال هذه الشيخوخة )كأن( ويعمق هذه الداللة بايرا
. ثم نالحظ ان الشاعر يعمد إلى وصف الفتيات ويخص (2)على جسده بشكل عام

بالوصف احداهن وقد اقبلت على البعير لتضع عليه البراة التي يوضع عليها الزمام 
 (3) تفزعه فيقولد فيتصدى لها البعير منتبهًا متيقظًا فيفزع منها مخافة ان تضع له حية

 علملللللللا اتتللللللل  اتشلللللللب  علللللللّ خشاشللللللل 
 

  مامللللللللا كثعبللللللللان الحماطللللللللة محكمللللللللا 
 شلللللللللللديداا توقيللللللللللل  ال ملللللللللللام كأنملللللللللللا 

 
 براهللللللللا اع لللللللل  بالخشاشللللللللة أرقمللللللللا 

 علملللللللا ارعللللللللوى لل جلللللللر كللللللللل ملبللللللللر 
 

 كجيلللللللد الصللللللل ا يتللللللللو ح املللللللاا مقلللللللدما 
  

يوضح الشاعر في هذه االبيات طقوس الرحيل )رحيل الفتيات العذارى( ويصف 
حال البعير مستخدمًا أسلوب التشبيه بوساطة أداة التشبيه )الكاف/ كأنما( فيشبه الشاعر 
الزمام بثعبان الحماطة وهي شجرة تألفها الحيات ليدل على انتباهه وقوته، وما لبث ان 
ارعوى للزجر ولم تنسه عزة النفس ان ينقاد للزمان ويخضع لمصيره المحتوم ليقاسي عنت 

 ء مشبهًا إياه بأعلى صخرة خارجة من الجبل )كجيد الصفا(.السير في الصحرا
وفي اطار تصوير الشاعر لمشاعر الحزن وااللم لرحيل محبوبته )ليلى العامرية( 
يصف لنا مشهد الحمامة التي فقدت صغيرها، فقد فجرت ماساة تلك الحمامة احزان 

                                                 

 .8ديوانهد ( 1)
، 19، 18اسررتخدم الشرراعر األداة )كررأن( فرري اكثررر مررن بيررت فرري هررذه القصرريدة اذ وردت فرري االبيررات ( 2)

26 ،29 ،36 ،91. 
 .13ديوانهد ( 3)
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 (1) الشاعر وهيجت اشواقه فيقولد
 علللللللم ار مح ونللللللاا للللللل  مثللللللل صللللللوتيا

 
 وال عربيللللللللا شللللللللاق  صللللللللو  اعجمللللللللا 

 كمثلللللللللّ رذا  نلللللللل  ولكللللللللن صللللللللوتيا 
 

 للللللل  عولللللللة لللللللو ي يللللللم العللللللود أر مللللللا 
يعمل الشاعر هنا إلى عقد مقارنة بينه وبين الحمامة في اطار مواجهة الزمن  

وحوادثه فيساوي ما بين االنسان والحيوان وذلك بتشبيه صوت الحمامة ونوحها بصوته 
صوتان )صوت الحمامة/ صوت االنسان( ويتشابه الغناء بالبكار، الحزين، فيتماثل لديه ال

والهديل بالهدير. وقد علق الصولي على هذين البيتين بأن الشاعر اول من نطق بمعنى 
. واعتمد الشاعر في هذه (2)هذا البيت، فقد أعطاه جمااًل ليكون الشعور بفقده اعظم

لكاف( ليحقق من خالل هذه األداة الصورة التشبيهية على أداة التشبيه )مثل/ مثل+ا
 التساوي ما بين االنسان والحيوان في مواجهة الزمن فضاًل عن تأكيد المثلية فيما بينهما.

اما االستعارة فهي من اهم وسائل التصوير، وابرز طرق التعبير غير المباشرة 
رة ثابتة . ويذهب بعض الدارسين إلى ان الشعر استعا(3)القائمة على التخييل وااليحاء

وان القصيدة الشعرية هي كيمياء الفعل التي تجمع بفضلها داخل الجملة  (4)ومعممة
. وتقوم االستعارة في أساسها (5)كلمات ال تجمع من جهة نظر المعايير االستعمالية للغة

على مبدأ نقل اللفظ أو العبارة من موضع استعمالها الحقيقي في اللغة إلى موضع مغاير 
إضافة ابعاد داللية على تلك اللفظة مما يودي إلى إعطاء الصورة  ومخالف بهدف

الشعرية قيمة خاصة تجعلها ذات تفرد داللي شعري، واالستعارة انزياح داللي هدفها 
استبدال الداللة، وتغيير اللفظة الذي هو في الوقت نفسه تحول ذهني ألن )االستعارة 

                                                 

 .27ديوانهد ( 1)
، تحقيرررقد خليرررل محمرررد عسررراكر ومحمرررد عبررردة عرررزام، دار االفررراق ينظررررد اخبرررار ابررري تمرررام، الصرررولي( 2)

 .215د 1980، 3الجديدة، بيروت، ط
، الموسسرررة الجامعيرررة ينظرررر األسرررس النفسرررية السررراليب البالغرررة العربيرررة، د. مجيرررد عبدالحميرررد نررراجي( 3)

 .219د  1984، 1للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
، ترجمررة د محمررد الررولي ومحمررد العمررري، دار توبقررال للنشررر، ينظرررد بنيررة اللغررة الشررعرية، جرران كرروهن( 4)

 .108د 1977، 1المغرب، ط
 .113ينظرد م.ند ( 5)
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غيير في طبيعة أو نمط المعنى، واالنتقال الشعرية ليست مجرد تغيير في المعنى، انما ت
. ويتضح ذلك في قصيدة الشاعر ُحميد بن (1)من المعنى المفهومي إلى المعنى االنفعالي

 د(2)ثور اذ يقول
 سلللللللل الربللللللل  انللللللل  يممللللللل  ام سلللللللالم

 
 وهللللللللللللل عللللللللللللادة للربلللللللللللل  انيتكلمللللللللللللا 

 وقلللللوال ليلللللا يلللللا حبلللللذا انللللل  هلللللل بلللللدا 
 

 ليلللللللللللللا أو اراد  بعلللللللللللللدنا ان تأي ملللللللللللللا 
 ربعلللللللللاا رد رجعلللللللللاا لسلللللللللا ل وللللللللللو ان 

 
ّ  الربللللللللللل  أو لت يملللللللللللا   أشلللللللللللار رلللللللللللل

تتمحور حركة اللوحة االستعارية دالليًا على الوقوف على طلل االهل واالحبة  
وديارهم التي رحلوا عنها. وقد ارتأى الشاعر عرض فكرته )ألمه واوجاعه من الرحيل( 

لة ونمائها، عن طريق بالتخفي وراء ستار االستعارة لما لها من وقع في اظهار الدال
تحميل دواله معاني واسعة، اذ يلعب الدال )دورًا اساسيًا في خلق جدلية داخل الكتابة 

. فقد استعار الشاعر صفة التكلم )صفة إنسانية( (3) تودي إلى تعدد المعنى والى انفجاره(
الجديد،  واسندها للربع وعمل على استنطاق هذا الربع ليحدثه عن محبوبته ومكان اقامتها

وهل من امل في عودتها إلى هذا الربع المهجور؟ وبذلك فهو يحول الماديات إلى 
 معنويات بتحويل الكالم والرد على السوال.

 د(4)ويقول ايضاً 
 قو  نسعتي  مح ماا  ير اه ما  عل  كل منسو  بيبرين كل  

لها استعار الشاعر في هذا البيت صفة النسيج والتي هي للثياب وللخيوط وجع
صفة لناقته التي اكتنزت لحمًا فهي كثيفة بلونين من الخيوط وقد ضمت بعض شحمها 
إلى بعض كما ان الثوب المنسوج يضم بعض خيوطه إلى بعض. ومن هنا يمكن ان نعد 

                                                 

دار  اصرررة، محمررد رضررا مبرراركينظرررد اللغررة الشررعرية فرري الخطرراب النقرردي العربرري تررالزم التررراث والمع( 1)
 .170د 1993الشوون الثقافية العامة، بغداد، 

 .7ديوانهد ( 2)
، دار الطليعررة للطباعررة  والنشررر، بيررروت، درجررة الصررفر للكتابررة، روالن بررارت، ترجمررةدد محمررد برررادة( 3)

 .18د 1981، 1لبنان، ط
 .8ديوانهد ( 4)
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ما سمي بالدال )النسيج( هو البنية السطحية، وما سمي بالمدلول )صفة لحم الناقة( هو 
بنى من داللة عميقة لتظهر للمتلقي سر بالغة االستعارة وهي البنية العميقة. وما لهذه ال

 تناسي التشبيه.
 د(1)ويقول ايضاً 

 دع  سا  حر ترحة وترنما  وما ها  هذا الشو  رال  حمامة
عقد الشاعر هنا صورة استعارية من خالل استعارة كل من الشوق والحزن 

لهذه الصفات في الحمامة، فثمة والحنين )صفات إنسانية مادية معنوية( للحمامة وتجسيد 
تالزم بين ما هو مادي/ معنوي )الحزن( الذي يرمز إلى رحيل االهل واالحبة وبين ما هو 
معنوي )الشوق( وهي خصيصة تالزم االنسان وتعني الحنين، وهذه االستعارة قد واشجت 

 بين االثنين وقاربت وضعهما في افراز الداللة .
اية بوصفها عنصرًا بيانيًا يودي المعنى أداء غير ويتكئ النص الشعري على الكن

. وتعد الكناية من المجاز، اذ ان هذا (2) مباشر، فهي )لفظ اريد به الزم معناه ارادة معناه(
النوع من التعبير تحمل الفاظه معنييند احداهماد الذي توديه ظاهر االلفاظ وهذا المعنى 

تهدي اليه داللة االلفاظ اللغوية الظاهرة وهو ليس مقصودًا. واألخرد المعنى البعيد الذي 
 (4) . وتظهر الكناية اسلوبيًا في شعر ُحميد بن ثور بقولهد(3)المعنى المقصود

 حدا  الرعاح ذا عثانين مسنما  عج ن ب   و  المالطين لم يبن
ويتضح البعد الكنائي في هذا البيت في )غوج المالطين( اذ يدل ظاهر اللفظ 

ر وما أحاط به من الزور، فضاًل عن انه واسع االبطين، لكن عند تامل على كتف البعي
هذا البيت نرى ان المعنى انتقل إلى مدلول اخر يحيل إلى قوة وضخامة وعظمة هذا 
البعير. وظهرت الكناية ايضًا في )حداج الرعاء( فالحدج المركب من مراكب النساء يشبه 

لبعير وتوسيقهما هذا هو المعنى الظاهر لهذه المحفة، والحداج شد الحدج واالداة على ا
                                                 

 .24ديوانهد ( 1)
، وضرررع حواشررريهد إبرررراهيم شرررمس الررردين، دار الكترررب لخطيرررب القزوينررريااليضررراح فررري علررروم البالغرررة، ا( 2)

 .183د  2002، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .229ينظرد األسس النفسية الساليب البالغة العربيةد ( 3)
 .13ديوانهد ( 4)
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اللفظة. اما إذا تاملنا هذا التركيب فنالحظ ان الشاعر قد صاغ اللفظة )حداج( على وزن 
)فعال( ليعمق داللة المعنى فهذا المركب موضوع على بعير يتسم بالضخامة والقوة 

 ليجعله من احسن المراكب التي تركبها النساء.
وضع اخر من القصيدة يكني عن رفعة المراة التي يصفها ونرى الشاعر في م

 د(1)بر)سراة الضحى( فيقول
 جبات العذارى  ع راناا وعندما  سراة ال ح  ما رمن حت  تحدر 

فالمعنى الظاهر لهذا التركيب هو االستيقاظ وقت الضحى. اما المعنى الذي 
درها إالا في وقت اخر أراده الشاعر فهو رفعة منزلة هذه المراة فهي ال تخرج من خ

الضحى حتى ان العذارى ما زلن يخدمنها طوال النهار إلى ان تتفصد جباهن زعفرانًا من 
 د(2)شدة الحر )وقت الظهيرة( وفي نفس المعنى يكني بقوله

 وال الجيرة االدنين رال  تجشما  رقود ال ح  ال تقر  الجيرة القصل
ها ذات خدم وحشم فهي تتكلف بزيارة فالمراة عنده كثيرة الرقاد لكرامتها، وألن

 القريب والبعيد من الجيران.
 ثانياا : المستوى التركيبّ

ان االثارة الذهنية التي تنحرف عن المعتاد النفسي في المستوى الذهني يتبعها 
، (3)انحراف لغوي مرافق عن االستعمال العادي، فلو لم يختلف المعنى لم تختلف الصيغة

ح عليه في الدراسات االسلوبية باالنزياح، ويمكن ان يصطلح عليه وهذا االنحراف يصطل
. ويكتسب النص االدبي شاعريته من خالل (4)بالتجاوز أو العدول حسب قول البالغيين 

االعتماد على األساليب التركيبية في اللغة ليعمل بذلك على تمييزه عن النص العادي 
ات ال لتدل على معنى، وانما لتثير في ذهن )الرسالة( لتتحول الكلمات بعد ذلك إلى إشار 

المتلقي اشارات أخرى ويدخل ذلك في باب الخيال والتخييل. لذا فإن المستوى التركيبي 
                                                 

 .16ديوانهد ( 1)
 .17ديوانهد ( 2)
د  1972، دمشررق، حي محرري الرردينينظرررد نظريررة االدب، اوسررتين واريررن ورنيرره ويليررك، ترجمررةد صررب( 3)

236. 
 .163ينظرد االسلوبية واألسلوب، د.عبدالسالم المسديد ( 4)
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للنص )يتضمن عناصر ذات معنى تتآلف وتتوافق فيما بينها لتوظف الجمل في السياق 
طغت بشكل الفت . وقد ظهر هذا المستوى جليًا في قصيدة ُحميد بن ثور و (1) الكالمي(

 للنظر على معظم ابيات القصيدة، واهم هذه األساليب هو أسلوب الطلب.
يعد النداء اسلوبًا من األساليب الطلبية، ويقوم في انتاج داللة على طلب االقبال 
من المخاطب بر)يا( أو احدى أدوات النداء ااالخرى أو على تنبيه المتلقي بغية االقبال 

 .(2)بعده من امر أو نهي أو استفهام أو خبر واالصغاء إلى ما يأتي
 د(3)ومن ذلك قول ُحميد بن ثور

 ليا أو اراد  بعدنا ان تأيما  وقول  ليا يا حبذا ان  هل بدا
وتبدو القيم الخفية المستوطنة في كوامن نفس الشاعر جلية للعيان من النغمة 

باالجابة والرد على تساوالته البارزة في هذا البيت عبر النداء المتلبس بالتوسل والتمني 
فهو في سوال دائم لها عن رغبتها في الزواج، أو اقامت بعده على التسليم. فالنداء عنده 
مقرون باالستفهام وقد تساوت معه جراء تواشج المفردات التي تحمل موشرات داللية متزنة 

لتوسل وطلب ومتماثلة مع الصيغة الندائية، فالنداء في اصله طلب الحاجة وهو هنا ل
 الجواب والرد.

 د(4)ويقول ايضاً 
 تناجّ ونجواها ش اح ألهيما  عقلنا رال  عوجّ بنا أم طار 

( فاالصل )يا ام  يتجلى النداء في قوله )إالا عوجي بنا ام طارق( باالداة )إالا
طارق( . فبعد ان وصف الشاعر الرحلة ووصف الناقة والهودج المزين والمراة المنعمة، 

صوت الشاعر ارتفع في القصيدة فهو المحرك الذي يحرك احداثها، فكلمات  نالحظ ان
الشاعر رموز لحالته النفسية، فبعد ان رحل في رحلة شاقة متعبة نراه يتحدث إلى المرأة 

                                                 

، الموسسرة الجامعيرة للدراسرات والنشرر االلسنية )علم اللغة الحديث( المبادئ واالعالم، د.ميشال زكريرا( 1)
 .33د  1983، 2والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

، مطبعررة التعلرريم العررالي فرري الموصررل، مطررابع دار لح السررامرائيينظرررد معرراني النحررو، د.فاضررل صررا( 2)
 .4/692د 1991الحكمة للطباعة والنشر، 

 .7ديوانهد ( 3)
 .23ديوانهد ( 4)
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بقوله )إالا عوجي( ويطلب منها اإلقامة معه والعدول عن رحيلها ليناجيها وتناجيه فيعدل 
لغياب ليتوافق التحول االسلوبي مع تحول الحدث. وقد من أسلوب الخطاب إلى أسلوب ا

خص الشاعر هذه المراة بر)ام طارق( ليشير إلى الخيال الذي يتمنى ان يزوره لياًل، ألن 
الطارق كما هو معلوم الذي يسير لياًل، فهو يتمنى ان تكون زيارتها لياًل بعيدًا عن انظار 

 أبناء القبيلة.
ت تساعده في انتاج داللته وفق شروط تبعده عن ويمتاز أسلوب االمر بمواصفا

باقي البنى التي يمكن ان تتداخل معه، فالمراد منه الصيغة اللفظية ال مطلق الداللة 
وصيغة أسلوب االمر يقوم على )فعل االمر والمضارع المقترن بالم االمر واسم  (1)النفسية

سلوب االمر من التراكيب التي . وتركيب أ(2) فعل االمر والمصدر النائب عن فعل االمر(
من األعلى لالدنى  (3)تتجاوز اصل بنيتها في طلب حصول الفعل على سبيل االستعالء

 د   (4)إلى دالالت اسلوبية تودي معاٍن متنوعة . ويظهر ذلك في قول الشاعر
 وقلللللللللللللوال رذا جاو تملللللللللللللا  ل علللللللللللللامر

 
 وجاو تمللللللللا الحيللللللللين نيللللللللداا وخثعمللللللللا 

 نيمن يعلللللان ملللللن جلللللرم بلللللن ربلللللان ابللللل 
 

 أبللللو أن يميللللروا عللللّ الي اهلللل  محجمللللا 
 وسلللللللليرا عللللللللل  ن للللللللوين مكتن ييمللللللللا 

 
 وال تحمللللللللللللللال رال   نللللللللللللللاداا وأسلللللللللللللليما 

 و اداا  ري لللللللللللللاا خ  لللللللللللللات عليكملللللللللللللا 
 

 وال ت شللللللللليا سلللللللللراا وال تحملللللللللال دملللللللللا 
 وأن كللللللللللان للللللللللليالا علويللللللللللا نسللللللللللبيكما 

 
 وان خ تمللللللللللللللا ان تعرعللللللللللللللا عتلثمللللللللللللللا 

 وقلللللللللوال خرجنلللللللللا تلللللللللاجرين عأبطلللللللللأ   
 

 مللللللللللا بتثليللللللللللر قيمللللللللللاركللللللللللا  تركناه 
 

                                                 

، الشركة المصررية العالميرة للنشرر لونجمران، ينظرد البالغة العربية قراءة أخرى، د. محمد عبدالمطلب( 1)
 .292د 1997

، كاترررب والشررراعر، ابرررن االثيرررر، تحقيرررقد د. احمرررد الحررروفي، د. بررردوي طبانرررةالمثرررل السرررائر فررري ادب ال( 2)
 .2/302د  1963، مصر، 1مطبعة الرسالة، ط

د 1981، 1تحقيرررقد اكررررم عثمررران يوسرررف، دار الرسرررالة، بغرررداد، ط ينظررررد مفتررراح العلررروم، السررركاكي، ( 3)
543. 

 .30-28ديوانهد ( 4)
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 ولللللللللللو قللللللللللد اتانللللللللللا برنللللللللللا ورعيقنللللللللللا
 

 تملللللللول ملللللللنكم ملللللللن اتينلللللللات معلللللللدما 
 عمللللللللللللا مللللللللللللنكم رال  رأينللللللللللللات دانيللللللللللللاا  

 
 الينلللللا بحملللللد ا  علللللّ العلللللين مسللللللما 

 وملللللدا ليلللللم علللللّ السلللللوم حتللللل  تمكنلللللا 
 

 وال تسلللللللللتلجا صللللللللل   بيللللللللل  عتل ملللللللللا 
 عللللللللللطن انتمللللللللللا أطمأننتمللللللللللا وأمنتمللللللللللا 

 
 وأجلبتملللللللللللا ملللللللللللا شللللللللللل تما عتكلملللللللللللا 

 ليلللللللا ملللللللا تلللللللأمرين بصلللللللاح  وقلللللللوال 
 

 لنللللللا قللللللد تركلللللل  القللللللل  منلللللل  متيمللللللا 
 أبينلللللللللّ لنلللللللللا رنلللللللللا رحلنلللللللللا مطينلللللللللا 

 
 رليللللللللللللن ومللللللللللللا نرجللللللللللللوت رال  تلومللللللللللللا 

يتضح لنا االنتقاء االسلوبي التركيبي بطغيان الصية الفعلية بالزمة )االمر(  
 تًا(لتحريك دالالت النص ألن الفعل )يمنح الخطاب حركية واالسم يمنحه استمرارية وثبو 

وعن طريق حركية األفعال يعبر النص عن دائرته الداللية التي جاءت في ظل تحقيق  (1)
ما ال يستطيع تحقيقه الشاعر جراء البعد واألعراف االجتماعية والدين. فالشاعر يتحدث 
إلى رفيقيه ويسر اليهما بسره ويرجو ان ال يشيع هذا السر ويحملهما امانة هذا السر ويوكد 

 إسالمية اجتماعية إالا وهي حمل السر وكتمانه. بذلك قيمة
فالشاعر على الرغم من اسالمه إالا انه يريد الوصول إلى مرابع ليلى العامرية 
واللقاء بها ولكنه ال يجد إلى ذلك سبياًل فيتوسل خليليه المسافرين إلى بالدها ان يتحدثا 

بما يبغيان فعله. وقد جاءت  اليها ويعلماها بخبر الشاعر وحبه لها وال يصرحان الهلها
أفعال االمر )قوال، سيرا، قوال، مدا( متضمنة لدواخل الذات الشاعرة من مشاعر متاججة 
ظهرت عن طريق مجيء أسلوب )االمر( بكثافة مستمرة وانتشاره على سطح النص بشكل 
متواز فحقق بعدًا اخر للنص وذلك بتكثيف داللته النصية واخراجها من حيز دائرتها 
التقليدية التي تشغل في المفردات المعجمية إلى حيز نطاق جديد متكئ هذه المرة على 
النسيج التركيبي. لذا يمكن ان تعد هذه االبيات بصيغة االمر جملة شعرية واحدة عائدة 
إلى مسند اليه حقيقي، وذلك عن طريق عنصر الوصل )الواو( الذي لم يقطع التركيب 

                                                 

، دار الحداثررة، دة اشررجان يمنيررة، د. عبرردالملك مرترراضبنيررة الخطرراب الشررعري، دراسررة تشررريحية لقصرري( 1)
 .54د 1986، 1بيروت، لبنان، ط
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تمر ليستقر في النهاية بالعودة من جديد إلى محور النص للوقوف على داللته، بل اس
 )الذات الشاعرة(.

وياتي االستفهام بتراكماته الكثيفة ليشكل في هذه القصيدة ظاهرة اسلوبية يعمق 
الشاعر من خاللها حالته النفسية واحساسه بالتأزم. اذ يأوي الباث فيه إلى اسهام 

في النص الشعري. كما ان  (1)طرف مشاركالمخاطب الذي يتحول من مجرد متقبل إلى 
له وقع خاص في النص االدبي على مستوى المبدع والمتلقي وذلك لتحرك هذا األسلوب 
بين معان سياقية مختلفة تكشفها بعض السياقات وطبيعة المرسل حينًا، والمتلقي والرسالة 

تويات العمل في أحيان أخرى، فتعدل عن معنى مالوف إلى معان يفرضها السياق في مس
االدبي المتباينة. اذ يحدث )االستفهام تنوعًا في ذاته وبذاته وذلك لتنوع ادواته والمعاني 
التي يفيدها مما يبعد النص عن النمطية والرتابة التي تذهب برونق العمل 

.ويتمحور االستفهام في ميمية ُحميد بن ثور في بداية القصيدة ونهايتها، ليوكد (2)االدبي
على ان القصيدة ذات طابع محوري يعود الشاعر في نهايتها إلى حيث بدأ. فهو الشاعر 

في بداية القصيدة يثير تساوالت عديدة، ثم يعود في نهايتها إلى اثارة التساوالت ذاتها 
 ليوكد ازمة االنسان االزلية مع الزمن بصورة عامة وأزمة الشاعر مع الشيخوخة )الزمن( 

 د(3)بصورة خاصة فيقول
 الربللللللل  أنللللللل  يممللللللل  أم سلللللللالم سلللللللل

 
 وهللللللللللل علللللللللللادة للربللللللللللل  ان يتكلملللللللللللاا  

 وقلللللوال ليلللللا يلللللا حبلللللذا أنللللل  هلللللل بلللللدا 
 

 ليلللللللللللللا أو اراد  بعلللللللللللللدنا ان تأيملللللللللللللا 
يظهر االستفهام في هذين البيتين واضحًا، اذ أورد الشاعر االستفهام ثالث مرات  

ر يتضح من من خالل األدوات )أنى/ هل( ليشكل نسيجًا من التوتر والقلق، وهذا التوت
تكرار أسلوب االستفهام )أنى يممت/ وهل عادة/ هل بدا لها( وهو ما يدفع المتلقي إلى 

                                                 

، منشررررورات الجامعررررة ينظرررررد خصررررائص األسررررلوب فرررري الشرررروقيات، د. محمررررد عبرررردالهادي الطرابلسرررري( 1)
 .350د 1981التونسية، 

امعررررة، ، موسسررررة شررررباب الجينظرررررد االعجرررراز اللغرررروي فرررري القصررررة القرانيررررة، محمررررود السرررريد مصررررطفى( 2)
 .253د  1981، 1اإلسكندرية، ط

 .7ديوانهد ( 3)
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التعرف على االنفعال الذي يعتري الشاعر جراء وقوع نظره على هذه الديار، فيحاول ان 
يعقد حوارًا ما بينه وبين هذا الربع، ثم ما يلبث ان يعود لصيغة االستفهام ليوكد لنفسه بأن 

لربع ال يمكنه ان يتكلم ليخبره عن مكان محبوبته فالشاعر هنا يقف على الطلل ويساله ا
عن مصير المحبوبة وهو بالتالي مصير االنسان بشكل عام والذي ينقاد لفعل الزمن . 
وبما ان الطلل / الربع يمثل وبشكل عام االفتتاح للقصيدة فاننا يمكننا القول بأن هذا 

لقصيدة على ماضي الشاعر كله، وانتقاء المشهد المالئم من مشاهد االنفتاح هو )نافذة ا
هذا الماضي رهن بطبيعة حالة الشاعر النفسية اواًل، وبطبيعة التجربة االنية التي يعالجها 

وعندما يقرن الشاعر الطلل باالستفهام فهذا دليل على االنفعال الداخلي  (1) الغرض ثانيًا(
حظ ان الشاعر كرر في معرض وصفه لحال الحمامة بفقدها والتوتر المسيطر عليه. ونال

لولدها األداة )أنى( ليعادل ما بينه )في البيت األول من القصيدة( وبين الحمامة، فهي 
 د (2)فقدت وليدها وهو فقد محبوبته فيقول
 عصيحاا ولم ت غر بمنطقيا عما  عجب  ليا أن  يكون  نا ها

جب بهذه الحمامة كيف تستطيع ان تغني فالشاعر هنا في موقف تعجب، فهو يع
من دون ان تفتح فمها، فاستدل على الغناء بذلك النواح الذي تطلقه الحمامة من الحزن. 
وقد أعطت أداة االستفهام بمعنى )كيف( ألن الشاعر يستفهم عن كفية خروج هذا الغناء 

 الفصيح من الحمامة وهي تعاني من هذا الحزن القاتل.
ي نهاية القصيدة إلى األسلوب االستفهامي عندما يتحدث إلى ويعود الشاعر ف

 (3) رفيقيه ويطلب منهما الذهاب إلى محبوبته والسوال عنها فيقولد
 بال ّ رذا ما جر  قوم تيدما  ألم تعلما انّ مصا  عتذكرا

فاستخدم الشاعر األداة االستفهامية )الهمزة( ليعمل على )طلب التصديق وادراك 
فهو يعمد إلى االستفهام االنكاري عندما يقرن ما بين االستفهام  (4) يينها(النسبة أي تع

والنفي، ويسأل صاحبيه عن معرفتهما بحاله فيوكد على التوتر والتأزم النفسي الذي يعانيه 
                                                 

 .259شعر اوس بن حجر ورواته الجاهليين دراسة تحليلية، محمود عبداهلل الجادرد ( 1)
 .27ديوانهد ( 2)
 .30ديوانهد ( 3)
 .131البالغة والتطبيق، د. احمد مطلوبد ( 4)



 
 م2020/هـ1441                                 (                        81العدد ) –                          

 

 
285 

من خالل االلفاظ )مصاب/ بالئي( فهو يعاني من رحيل محبوبته عنه، ثم لينهي قصيدته 
ا بين اداتين )الهمزة/ هل( ليعمق داللة التوتر ويعود بالقصيدة باستفهام اكثر قوة فيقرن م

 د (1)إلى نقطة البداية فيقول
 صدا  رذا ما كن  رمساا واع ما  رال  هل صدى ام الوليد مكلم

احس الشاعر بوطأة الزمن وتاثيره على الكائنات الحية . ففي هذا البيت نالحظ 
حشة والموت، اذ ال امل سوى ان يتحاور صورة ختامية للقصيدة الناطقة بدالالت الو 

الصدى وتتناجى مع الشيوخ الروامس. ومفردة )الصدى( في هذا البيت تحيل إلى المعنى 
الذي أورده الشاعر في البيت األول، والسوال الذي طرحه عن إمكانية الكالم للربع؟ كما 

ن إالا في األماكن تحيل إلى قفر المكان وخلوه من السكان واالشياء، ألن الصدى ال يكو 
الخالية من الموجودات . ان هذا االستخدام المتكرر لالستفهام في بداية القصيدة ونهايتا 
يمثل مفتاحًا شعريًا يلخص مالمح النص الداللية من خالل التوتر الذي يحدثه األسلوب 

 القادر على اثارة المتلقي وتحريك ذهنه.
، اذ يمثل اتجاهًا اسلوبيًا عمد فيه اما أسلوب القصر فيتضح في القصيدة جلياً 

الشاعر على االعتماد على صور تركيبية منظومة في سياق، ويجب ان ينظر اليها من 
خالل ذلك السياق الذي انتظمت فيه. وقيمتها الفنية تنبع من رويتها روية شاملة مع 

المفرد مجموعة الكالم لتجعل هيئة خاصة، وسمة واضحة مع عدم التقليل من دور اللفظ 
المكون لطرفي القصر أو الواقع في دائرته؛ ألن دراسة هذا اللفظ من خالل السياق 
والتركيب يعطيه قدرًا اكبر من األهمية بعد اكتشاف قيمته ومكانته في التركيب الذي 

ائه وياخذ منه ويضيف اليه. وعلى هذا النحو تتحدد مالمح وقسمات تفاعل مع بقية اجز 
التعبير القصري الذي ينبعث من قدرة المنشئ على تحديد المعاني بهيئاتها واشكالها 
وظاللها وترتيبها في النفس ثم نقلها بما تزخر به من عبارات بحسن ترتيبها، وبنسق 

االفتعال. وقد ورد أسلوب القصر عند ُحميد داللتها، وبجميل ايقاعها بعيدًا عن التصنع و 
 د(2)بن ثور في اكثر من موضع، اذ يقول

                                                 

 .30ديوانهد ( 1)
 .24ديوانهد ( 2)
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 دع  سا  حر ترحة وترنما  وما ها  الشو  رال  حمامة
 

فالشاعر هنا يعرض مشهدًا من مشاهد الطبيعة، فيصف حمامة فقدت وليدها 
الم ولوعة لفقد  فيروي لنا قصة حزنها، ويصف صوتها الحزين فتذكره بحاله وما يعانيه من

احبائه، فيصبح الشاعر في حالة تماه وتوحد مع الحمامة، اذ يتماهى الشاعر مع مظاهر 
الطبيعة ويرى نفسه في اختالف صورها، ويدخل معها في عالقة تفاعلية، فيعيد انفعاالته 
اليها، فتنتقل اوصاف الطبيعة ومعاناتها إلى الشاعر فنراه يجمع ما بين النفي واالثبات 
 ) من خالل استخدامه أسلوب القصر بر )ما( الداخلة على الفعل ليجعل ما يأتي بعد )إالا
فاعاًل ليوكد بذلك على صفة التالزم ما بين )الفعل/ الفاعل( وما بين )الشاعر/ الحمامة( 
. وهو ما يوكد صفة التماهي التي حدثت ما بين الشاعر )االنسان( والطبيعة )الحمامة( . 

 (1) في موضع اخردويقول ايضًا 
 الينا بحمد ا  عّ العين مسلما  عما منكم رال  راينات دانياا 

فاستخدم الشاعر أسلوب القصر في هذا البيت ليوكد على الروية، روية صاحبيه 
وهما يدنوان من محبوبته ليعرفا اخبارها فيوصالن هذه االخبار إلى الشاعر. واختار لهذا 

( لما  (2) تحمله من صفة التخصيص والتوكيد. ويقول ايضًاد القصر األداة )ما/ إالا
 وال تحمال رال   ناداا وأسيما  وسيرا عل  ن وين مكتن ييما

( ليدل  في هذا البيت عمد الشاعر إلى استخدام أسلوب القصر باالداة )ال/ إالا
 بذلك على ان المقصور عليه مقاباًل لما بعدها. فصفة الزنادال يكون إالا حماًل.

النفي فيعد من األساليب اللغوية التي يلجأ اليها المتكلم في اللغة الوظيفية اما 
وذلك البطال حكم تحمله عبارة المتكلم بأحد طرفي النفي. والنفي لغة الطرد واالبعاد وهو 
عكس االثبات . وبما ان الدراسات النقدية ال تتعامل مع اللغة الوظيفية المعيارية، وانما 

التاثيرية فإن أدوات النفي ينظر اليها من جانبين أولهما عمليات االختيار  مع اللغة األدبية
واالنزياح االسلوبي، وثانيًا قدرة أدوات النفي على تشكيل المثير االسلوبي والذي يبرز 

                                                 

 .29ديوانهد ( 1)
 .29انهد ديو ( 2)



 
 م2020/هـ1441                                 (                        81العدد ) –                          

 

 
287 

المحور المبني عليه فكرة النص. وما يهمنا من أدوات النفي األداة )لم( وهي التي ظهرت 
لت ظاهرة اسلوبية . وقد قال بعض النحاة انها منحوتة من )ال( على امتداد القصيدة فشك

و)ما( ويترتب على ذلك انها آكد من النفي بر)ما( . وقال اخرون ان اصلها )ال( فأبدلت 
والظاهر ان )لم( تختص بالدخول على الفعل المضارع، ولذلك فإن من  (1)االلف ميماً 

. وقد وردت (2)فتقلب زمنه إلى الماضيمميزات الفعل المضارع قبوله دخول )لم( عليه 
)لم( النافية الجازمة للفعل المضارع في قصيدة ُحميد بن ثور تسع مرات اذ نجدها دخلت 

 د(3)على الفعل المضارع فجزمته وحولته إلى الزمن الماضي ومن ذلك قوله
 بعقل امر  لم ين  منيا مسلما  من البيي مكسال رذا ما تلبس  

وينعتها باحسن الصفات فهي امراة منعمة بيضاء ليدل  يصف الشاعر المراة
بذلك على رفعتها وكرامتها فهي ال تخرج من خدرها وال تتعرض الشعة الشمس، ثم يعود 
ليوكد هذه الصفات فياتي بصيغة المبالغة )مكسال( على وزن )مفعال( أي كثيرة الكسل 

فى الشاعر الفعل )ينجو( باداة ويصفها بانها تأخذ بعقول الناس فال ينج منها احد. وقد ن
النفي والجزم والقلب ليوكد بأن هذه المراة محتفظة بصفاتها في الحاضر والمستقبل. ويقول 

 (4) ايضًاد
 ليا ولداا رال  رميماا وأع ما  أتي  ل  صقر مس  علم يد 

يصف الشاعر في هذا البيت مصرع وليد الحمامة فقد تقرب منه صقٌر مسٌف 
من األرض في طيرانه، فما ابقى منه إالا بقايا عظمه، فاستخدم الشاعر وهو الذي يدنو 

 أسلوب النفي لينفي صفة الحياة والبقاء لصغير الحمامة.
ومن خالل الحوار استطاع الشاعر ان يساوي أو يطابق ما بين الزمن السردي 

لتقابل بين والزمن الحكائي مما يودي إلى تبطئة وتيرة السرد، فبالحوار يحدث التالقي وا
. ويعمل السارد عن طريق الحوار على االستدالل )على وعي (5)مدة القراءة ومدة الحدث

                                                 

 .594ينظرد الحروف العاملة في القران الكريم بين النحويين والبالغيين، هادي عطية مطر الهالليد ( 1)
 .103ينظرد معجم األدوات النحوية، د. محمد التونجي ( 2)
 .17ديوانهد ( 3)
 .25ديوانهد ( 4)
 .102سد ينظرد بحوث في الرواية الجديدة، ميشال بوتور، ترجمة، فريد انطونيو ( 5)
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الشخصية وتفردها ويساهم في تطوير االحداث، فضاًل عن دوره في المساعدة على بعث 
الحرارة والحيوية في المواقف المتميزة بشكل يحقق معه تصويرًا متكاماًل لظواهر الواقع 

. فيقسم النقاد المشهد  (1) تمد على التنوع في الروية والشمول في افاق التفكير(تصويرًا يع
السردي إلى قسميند حوار خارجي مباشر وحوار داخلي غير المباشر )المونولوج( . ومن 
خالل قراءتنا لقصيدة ُحميد بن ثور نجد ان الشاعر استخدم الحوار الخارجي، اذ نراه يعقد 

 (2) الكريمة وما بين الفتيات العذارى اللواتي وقفن على خدمتها فيقولد حوارًا ما بين المراة
 عقال  رال  ال  ير اما تكلما  عقلن ليا قومّ عدينان عاركبّ

فالشاعر عن طريق الحوار يوضح رفعة هذه المراة وترفعها في تعاملها مع 
صعود إلى الفتيات حتى انها تكتفي باإلشارة لهن من دون تكلم لتعلن عن رفضها ال

 الهودج.
 ثالثاا: المستوى الصوتّ/ االيقاعّ

توكد الدراسات األدبية والنقدية ان البنية الصوتية ركيزة أساسية من ركائز النسيج 
الشعري، فالشعر يقترن اقترانًا وثيقًا بااليقاع والموسيقى، اذ ان )اإليقاع وثيق الصلة 

. فللتشكيل (3) التاثير في الشعر( بالصوت، لذا فإن تواتر الصوت وتنوعه يصبح مفتاح
الصوتي اثره في )رسم الصورة الشعرية وابرازها وخلق عوامل التاثير لها في حالتي الحقيقة 

 .(4) والمجاز سواء أكان ذلك في جرس الكلمات ام في نغم التراكيب بأسره(
سة وتظهر أهمية التراكيب الصوتية في كونها تمثل اهم الوسائل االسلوبية في درا

وتحليل النص الشعري، والتي تجعل منه خطابًا يثير في نفس المتلقي العواطف 
واالحاسيس، وبواسطتها يظهر االبداع الشعري لدى الشاعر ويعمل جنبًا إلى جنب مع 
المستويات األخرى لإلسهام في البناء االسلوبي لإلنتاج االدبي، وعلم األصوات علم واسع 

ديثة نحوه في دراسة الشعر، فعلى الرغم من ان االوزان اتجهت الدراسات األدبية الح
                                                 

لغة الحوار ودالالته في الرواية العراقية، باقر جواد، مجلة الطليعة األدبية، وزارة الثقافة واالعالم، دار ( 1)
 .34د 1980، شباط، 2، ع6الجاحظ، بغداد، السنة 

 .16ديوانهد ( 2)
 .50عضوية الموسيقى في النص الشعري، د. عبدالفتاح صالح نافعد ( 3)
 .170-169روية بالغية نقدية، د. شفيع السيدد  التعبير البياني( 4)
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الشعرية التي سار عليها الشعر العربي محدودة، لكن الشعراء يتفاضلون في مقدار اظهار 
براعتهم في خلق االنغام وااليقاعات الشعرية فهم )يعزفون على أوتار قيثارة واحدة هي 

ولدت معه اذ تتجلى عن كل منهم في  قيثارة القصيد ومع ذلك لكل منهم موسيقاه وكأنها
 . (1) معرض نغمي جديد(

ذلك فر)األصوات والوحدات الصوتية تودي دورًا فاعاًل في بناء االلفاظ  وألجل
الصوتية وهي مسوولة عنه على نحو تظهر فيه سمات وخصائص صوتية اسلوبية مثلد 

. (2) جرس الصوت( -النغمة -التجانس الصوتي -الجناس االستهاللي -الوزن -القافية
فظهر عالقة توازن ما يعرف بالتوازي والذي يعرفه ياكبسون بقولهد )كل مقطع في الشعر 
له عالقة توازن مع المقاطع األخرى في نفس المتتالية، وكل نبر يفترض ان يكون مساويًا 

 (3) لنبر كلمة أخرى . كذلك فإن المقطع غير المنبور يساوي المقطع غير المنبور ....(
، (4)ويهدف التوازي بجانب جماليته في النسق االدائي إلى ضمان دوام الرسالة في الذاكرة

 والى تحقيق التناسب واالنسجام فيها.
ويتجلى اول مظهر من مظاهر التوازي في أسلوب الجناس، اذ يعمد المبدع من 

ه تفاجئ هذه خالله إلى توليد )نغم لتشابه األصوات في االلفاظ المتجانسة وفي الوقت ذات
ولم يعمد شاعرنا إلى هذا الكم  (5) االلفاظ ذهن المتلقي بما يحمله من معان متباينة(

( مرة إالا ليعبر عن )تجربة 13اذ ورد اكثر من ) -الهائل من الجناس في قصيدته
. لذا فقد ظهر الجناس جليًا، (6) متجانسة متكررة خاضعة لوتيرة الزمان الدوري وجبروته(

ضحًا من الوان نغمة الشعر. ولم يكن فيه الشاعر متكلفًا متصنعًا، بل كان يظهر ولونًا وا

                                                 

 .52فصول في الشعر ونقده، د. شوقي ضيفد ( 1)
سربتمبر،  13االسلوبية اللسانية، اولريشيبوشل، ترجمةد خالد محمود جمعة، مجلة نوافذ، السعودية، ع ( 2)

 .137-136د 2000
 .33قضايا الشعرية، رومان ياكبسون، ترجمةد محمد الوليد ( 3)
 .215ينظرد بالغة الخطاب وعلم النص، د. صالح فضلد ( 4)
البنرراء الفنرري لشررعر الحررب العررذري فرري العصررر االمرروي سررناء حميررد البيرراتي، أطروحررة دكترروراه مطبعرروة ( 5)

 .174د 1989على االلة الكاتبة، جامعة بغداد، 
 .35في سيمياء الشعر القديم دراسة نظرية تطبيقية، د. محمد مفتاحد ( 6)
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دون ان تبدو عليه اثار الجهد واالفتعال فيجيء عفوًا وياتي طوعًا. وقد اعتمد الشاعر 
 (1) على أسلوب الجناس الناقص من ذلك قولهد

 أشار رل  الرب  أو لت يما  ولو أن ربعاا رد رجعاا لسا ل
س الشاعر ما بين )ربعًا/ رجعًا( فالربع هو مكان اإلقامة الدارس، وهو فقد جان

في الوقت الحاضر)وقت القصيدة( مكان وقوف الشاعر وتأمله لهذه االطالل. اما الرجع 
فهو الجواب عن السوال الذي يطرحه الشاعر حول رحيل القوم وأماكن اقامتهم الحالية. 

في الحرف الثاني للكلمتين. ويوكد على ان هذه وقد جاء الجناس هنا ناقصًا لالختالف 
 (2) االطالل ال يمكنها ان تقدم ردًا لالسئلة التي يطرحها فيجيب نفسه بنفسه. ويقول أيضاد

 وال  ر  صواغ بك ي  درهماا   تطو  طوقاا لم يكن عن تميمة
فالجناس ما بين )تطوق/ طوقًا( فهو يصف هيئة الحمامة وما تمتلكه من حسن 

لبست طوقًا للزينة . ثم يعود ليوكد بأن هذا الطوق لم يكن عن تميمة وال صواغ  وكأنها
بكفيه درهمًا تلبسه لتبعد عنها عيون الحساد، فجانس الشاعر ما بين الكلمتين جناسًا 

 ناقصًا ليوكد على حالة يعيشها بنفسه وهي نيل الحاسدين منه وابتعاد محبوبته عنه.
الت في قافية القصيدة وهو ما يعرف بر)جناس وقد ظهر الجناس في بعض الحا

، كما (3)القوافي( وهو الجناس الذي نال رعاية النقاد لفاعليته ووظيفته في النص الشعري
في قوله )مسدمًا/ مهدمًا/ مخدمًا( و)أعجما/ احجما( و)مقصما/ اعصما(. كما جاء 

جما( و)ارقما/ الرقم( الجناس متفرقًا بين ثنايا القصيدة في )صوت/ فوت( و)تلهجم/ تله
و)نصفها/ نصف( و)تناجي/ نجواها( و)اتينا/ اتيناه( و )بيرما/ مبرما( و)صدي/ 

 صداي(.
اما الطباق فقد ظهر بصورة اقل في قصيدة ُحميد بن ثور فال نكاد نجد الطباق 
إالا في ثالثة مواضع، ولما كان مفهوم الطباق قائمًا على الجمع ما بين الضدين، فالشاعر 

 د(4)ول ان يجمع بينهما في قولهحا
                                                 

 .7يوانهد د( 1)
 .25ديوانهد ( 2)
 .119النظرية الشعرية، جان كوهن، ترجمةد احمد درويشد  -ينظرد اللغة العليا( 3)
 .8ديوانهد ( 4)
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 رذا طلبا ان يدركا ما تيمما  وال يلبر العصران يوماا وليلة
 

فقد طابق الشاعر ما بين الشيء وضده )يوم / ليل( ليعمق داللة العصر وهو 
الدهر، فهنا يوكد الشاعر على سرعة الزمن وكأن العمر لم يمض منه إالا يوم وليلة . 

الم على افول الزمن الماضي والخوف من المستقبل . ويقول وفي هذا التصوير تحسر و 
 (1) أيضاد

 وال الجيرة االدنين رال  تجشما  رقود ال ح  ال تقر  الجيرة القص 
فالطباق هنا ما بين )الجيرة القصى/ الجيرة االدنيين( فهو يصف كرامة هذه 

ومشقة النها قليلة الخروج  المراة ورفعتها فهي ال تزور جارها القريب وال البعيد إالا بتكلف
 (2) من خدرها. ويقول أيضاد

 وبين ا  بر اطا  واكرما  من البيي عاش  بين ام ع ي ة
فما بين )ام/ اب( طباقا ليوكد على رفعة المراة وحسبها ونسبها فهي ربيبة عائلة 

 كريمة منعمة ترفل بمقومات العائلة المتماسكة.
قاعي، اذ يعد شكاًل من اشكال التوازي بما وبرز التصريع على مستوى البناء االي

يشكله من نغمة موسيقية متكررة، فتصبح نهاية الشطر األول مشابهة لنهاية الشطر الثاني 
في النغمة الموسيقية. وقد امتدح النقاد القدامى مثل هذا األسلوب . يقول قدامى بن 

نية الشعر انما هي جعفرد )انما يذهب الشعراء المطبوعين المجيدين إلى ذلك ألن ب
التسجيع والتقفية، فكلما كان الشعر اكثر اشتمااًل عليهما كان ادخل في باب الشعر، 

. ويستخدمه الشاعر عادة في البيت األول وقد يرد عند (3) واخرج له عن مذهب النثر(
الشعراء في االبيات األخرى كما ظهر ذلك عند شاعرنا، فنراه يعمد إلى التصريع كونه 

من روافد النغم في شعره، ومعينًا يغترف منه كلما وجد إلى ذلك سبياًل على مدار  رافداً 
 (4) القصيدة فورد لديه تسع مرات ومن ذلك قولهد

                                                 

 17ديوانه د ( 1)
 .17ديوانهد ( 2)
 .90نقد الشعر، قدامى بن جعفر، تحقيق وتعليقد د. محمد عبدالمنعم خفاجيد ( 3)
 .13ديوانهد ( 4)
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 براها اع   بالخشاشة أرقما  شديداا توقي  ال مام كأنما
فقد احدث الشاعر جناسًا ناقصًا بين كلمتي )كأنما/ أرقما( نتج عنه تكرار 

ركة بينهما، ليودي ذلك إلى زيادة النغم في البيت. كما يعمل على تأكيد للحروف المشت
حذر البعير كونه متيقنًا فطنًا إلى كل ما يوضع عليه، فأحدث بذلك تجاوبًا صوتيًا بين 
عروض البيت وضربه . وهي ظاهرة موسيقية تحدث رنة متساوية تكشف عن وحدة 

 د(1)الشعور والموقف العاطفي ويقول ايضا
  مامييما من حلقة الص ر مل ما  يا ب   خادعاها عأل ماع 

فبعد ان وصف الشاعر رحلته التي ما قطعها إالا استجابة لدواعي الشوق 
والصبابة، يصف في هذا البيت رحلة ناقته المشرعة نحو محبوبته وكانها تشارك الشاعر 

ها شوقه. فقد وازن ما مشاعر الشوق والحنين والرغبة في اختالس ولو نظرة واحدة ليروي ب
 بين )الزما/ ملزما( لتعميق الداللة عبر الجناس الناقص.

ويعد التكرار خصيصة أساسية من الخصائص االسلوبية التي تظهر في النص 
االدبي عامة والشعري خاصة، اذ يودي دورًا مهمًا في القصيدة عبر تقوية الجانب 

وتظل لغة التكرار في الشعر باعثًا نفسيًا ، (2)الموسيقي في القصيدة بعد الوزن والقافية
 يهيئه الشاعر بنغمة تأخذ السامعين بموسيقاها.

والمقصود بالتكرار تناوب االلفاظ واعادتها في سياقات خاصة لتشكل نظمًا 
موسيقيًا ذات ميزة غنائية تفيد في تقوية الصورة، وتجعلها تتحرك على مساحة النص 

شاعر على جهة هامة في العبارة، يعنى بها الشاعر اكثر بحيوية واتزان، وهو )الحاح ال
من عنايته بسواها... فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن 

ويمثل التكرار على مستوى الداللة والرمز محاولة الشاعر تسليط  (3) اهتمام المتكلم بها(
فيشير إلى ان الشاعر يعتمد على الضوء على معان بعينها... اما على مستوى اإليقاع 

. وأسلوب تكرار االلفاظ يتضح عند ُحميد (4)التكرار بغية تنمية الجانب الموسيقي وتنويعه
                                                 

 .21ديوانهد ( 1)
 .123ينظرد جماليات القصيدة المعاصرة، د. طه واديد  (2)
 .242قضايا الشعر المعاصر، نازك المالئكةد ( 3)
 .123ينظرد جماليات القصيدة المعاصرةد ( 4)
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 (1) بن ثور في قولهد
 أك  العذارى ع ة أنتخطما  عقام  اليين العذارى عأقدع 

تالحمت مفردات البيت المعبرة والمصاغة في نسيج تركيبي في رسم مالمح 
التصويرية لتتشظى منها روى داللية وايحائية، ووقع ايقاعي ملموس. فالكلمات  اللوحة

. وهذا كله ناتج من تكرار (2) )ينبغي ان توضع في مجاميع من شأنها ان تولد حرية(
مفردة )العذارى( وهي مفردة تشير إلى العزة والتعالي، فهذه الجمال منعت وكفت ايادي 

ن يضعن في انافها الخطم وهي االِزمَّة أي ترفعت عن العذارى من فتيات القبيلة عن ا
االنقياد لعزتها وانفها. فعقد الشاعر من خالل مفردة )العذارى( مقارنة ما بين رفعة الفتيات 
العذارى في القبيلة وعزتهن، ورفعة هذه الجمال كونها جمال كريمة النسب، موكدًا على 

ار هنا لم يفتر الصورة ولم يجعلها ثقيلة ذلك من خالل تكرار مفردة )العذارى(، فالتكر 
مملة، بل انه حرك في استقبال مكوناتها. فمفردة )العذارى( لم تحمل موشرًا دالليًا عائمًا 
في حيز البيت حسب، وانما حملت إشارات عميقة لعمق داللتها عند الشاعر. ويقول 

 د(3)ايضا
 هيماتناجّ ونجواها شا ح أل  عقلنا رال  عوجّ بنا ام طار 

 –نحواها  –تناجي  –فعاجت  -ان التراكم المتأتي من تكرار المفردات )عوجي
سرى( ساعدت الوظيفة التكرارية على تحقيق وحدة ايقاعية متزنة، انها متسمة بالحركة 
والتجدد ورفد الموشر الحركي الدال )عوجي( . فالمفردات المتراصة اثرت االبيات دالليًا 

لمعاني لتحقيق متطلبات الصورة وتدعيمها. واذا ما تلمسنا طبيعة بجمعها مسارات متعددة ل
االقتران المتداخل بين البيتين، وجدنا ان الشاعر يجد شفاءه في نجوى المحبوبة ولقاوها. 

كلمة أو –فمفردة )عوجي( أدت دورًا في تحريك النص وتدعيمه ألن )العالقة الشعرية 
 .(4)الكلية للقصيدةتعد انموذجًا تتولد عنه الداللة  -جملة

                                                 

 .11ديوانهد ( 1)
اللغة في االدب الحديث والحداثة والتجريب، جاكوب كوركن، ترجمةد ليرون يوسرف وعزيرز عمرا نويرلد ( 2)

210. 
 .23نهد ديوا( 3)
 .21ينظرد اضاءة النص، اعتدال عثماند ( 4)
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ولم يكتف ُحميد بن ثور بالتكرار اللفظي بل نراه اعتمد ايضًا على التكرار 
 د(1)الصوتي في قصيدته في اكثر من موضع منها قوله

 وصو  المغن  والصدى ما ترنما  صلخداا كأن الجن تع   حول 
ًا، اثرى نالحظ ان التوزيع المتداخل في هذا البيت قد حقق بعدًا صوتيًا تناغمي

البيت بايقاع متناسق ومتساو، إالا انه ذو وقع شديد وبطيء في الوقت نفسه، وذلك بسبب 
ما يمتاز به حرف )الصاد( من حدة وقوة في نطقه، يميل إلى رغبة الشاعر في تعريف 
المتلقي يعظمته هذا البعير الذي يصفه فهو غليظ الراس استكمل شهور الحمل فطال 

الصوتي لحرف الصاد محققًا تناسقًا ايقاعيًا في الصدر والعجز بواقع  وعظم. وجاء التكرار
فجاء في الصدر ضمن كلمة )صلخدا( وهي كملة قوية الداللة تقابل كل من  1+2

)صوت/ صدى( في عجز البيت وهي كلمات أدت دورها في اثراء معنى البيت الشعري. 
 د(2)وقوله ايضاً 

 عقلللللللن ليللللللا قللللللومّ عللللللدينان عللللللاركبّ
 

   رال  ال  يللللللللللر امللللللللللا تكلمللللللللللاعقاللللللللللل 
 عيادينيللللللللا حتلللللللل  ارتقلللللللل  مرجحنللللللللة 

 
 تميللللللللل كمللللللللا مللللللللال النقللللللللا عتييمللللللللا 

ويندرج هذان البيتان ضمن اطار التكثيف السمعي، وهذا التكثيف ناتج جراء ما  
حققته أصوات )القاف( الحلقي، و)الفاء( الشافهي من ترنمات صوتية وابعاد داللية، 

مس مرات( ولحرف الفاء )ست مرات( حتى جعلتهما وبواقع تكراري لحرف القاف )خ
يشغالن حيزًا واسع النطاق غير خاف على مستوى البيتين، وبالنظر إلى البيتين بدقة نرى 
ان الشاعر وازن في توزيع هذين الحرفين على البيتين فورد القاف في المفردات )فقلت، 

المفردات )فقلت، فديناك، قومي، فقالت، ارتقت، النقا(. اما حرف الفاء فقد ورد في 
فاركبي، فقالت، فهادينها، فتهيما( فيتضح بذلك كثافة الحس االنفعالي عبر تكرار أصوات 
يعينها وبكثافة سمعية متزنة جاء متناسبًا ومتناسقًا مع صورة المراة الكريمة الجميلة ذات 

 الحسب والنسب والرفعة.
الشاعر قد كرر حروفًا واصواتًا  ولو تجولنا داخل قصيدة ُحميد بن ثور لوجدنا ان

                                                 

 .11ديوانهد ( 1)
 .16ديوانهد ( 2)
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أخرى تتناسب ومقام القصيدة منها حرف )السين( فال يكاد يخلو بيت من ابيات القصيدة 
( مرة على مدار القصيدة مثل )سل/ 56من هذا الحرف إالا القليل منها اذ ورد اكثر من )

ن من سالم/ سائل/ تسلما/ سمعت/ يكسوني/ مسهما/ منسوج/....( لما في حرف السي
 تنفيس للحزين، كما انه يعطي ايقاعًا وصفيرًا في النطق.

كما نجد ان الشاعر قد اختار قافية لقصيدته حرف )االلف( والذي يعبر عن 
اخراج النفس من الصدر في اخر كل البيت وكانه يريد من ذلك اخراج حزنه وتجديد 

 حياته، فضاًل عن سهولة هذا الحرف في النطق.
لقاف في ثنايا القصيدة بصورة عامة مثل )فقامت/ نقربن/ وتكرر لديه حرف ا

قرقار/ توقيه/ مقدما/ ...( فهو يعبر عن اإليقاع النفسي الحزين، ويجعله يبدي ما في 
نفسه من حزن والم، كما يجعل من تكرار الحرف سلسلة من االيقاعات الصوتية المتكررة 

 فيجعل للقصيدة بهاًء ورونقًا.
ية فهي بنية جوهرية في الخطاب الشعري، وتقوم بدور مركزي اما البنية االيقاع

في التجربة الشعرية العربية. اذ اوشكت ان تكون الثورة األساسية في االستقطاب النوعي 
. ويقصد بااليقاع بشكل عام د التواتر المتتابع (1)لجنس الشعر العربي على مر العصور

لحركة والسكون... فهو يمثل العالقة بين بين حالتي الصوت والصمت، والنور والظالم، وا
الجزء وكل األجزاء األخرى لالثر الفني أو االدبي، ويتجسد اإليقاع في قالب متحرك 

. فالوزن في الشعر هو الصورة (2)ومنتظم في األسلوب االدبي، أو في الشكل الفني
تلقي، وعادة الخاصة لاليقاع ويقوم على التكرار من جانب الشاعر والتوقع من جانب الم

يكون هذا التوقع ال شعوريًا ألن التتابع في المقاطع على نحو خاص يهيء الذهن لتقبل 
. إالا ان موسيقى الشعر ال (3)تتابع جديد من هذا النحو وهذا سر أهمية الوزن الشعري

تنحصر في الوزن ونظامه العروضي، بل في القافية الشعرية وما تولده من دالالت تتعلق 
الموضوع، فنرى الشاعر يتخذ قافية القصيدة تبعًا لموضوع القصيدة وطبيعتها بأهمية 

                                                 

 .26-25ينظرد الخطيئة والتكفيرد ( 1)
 .289-288الجوهر الحواري للخطاب االدبي، فاضل ثامرد  -ينظرد الصوت االخر( 2)
 .363ينظرد الرمزية والرمز في الشعر المعاصر، د. محمد فتوح احمدد ( 3)



 م.د.فنن نديم دحام آل ابليش                                                             سلوبيةُأسة درا ميمية محيد بن ثور اهلاللي       

 296 

 ليوحي للمتلقي وبشكل اكبر ما يريد ان يقوله.
ان الوزن هو األساس للقصيدة ولكل وزن نظامه الخاص الذي يحمل في طياته 
 قدرة خاصة على استيعاب نمط معين من التجارب، وهذا ما يفسر تعدد البحور وتنوعها.
اذ ان لكل بحر نظامه، فالوزن هو مادة الشعر، وله وظائف في بنية القصيدة وفي 
تفاعالتها وتلقيها، ومن هنا تاتي أهميته )فالوزن هو الوسيلة التي تمكن الكلمات من ان 
يوثر بعضها في البعض االخر على اكبر نطاق ممكن . ففي قراءة الكالم الموزون يزداد 

ى بحيث انه في بعض الحاالت التي تستعمل فيها القافية يكاد تحديد التوقع زيادة كبر 
يصبح التحديد كاماًل، وعالوة على ذلك فإن وجود فترات زمنية منتظمة يمكننا من تحديد 

ويعمل الوزن على تقوية حاالت االهتزاز  (1) الوقت الذي سيحدث فيه ما نتوقع حدوثه(
، فيكون ذلك ضمن تموجات صوتية دالة واالنفعال الطبيعي لدى الشاعر والمتلقي معاً 

 على الحالة الداخلية.
ويشير االستقراء الكلي لقصيدة ُحميد بن ثور )الميمية( إلى انه اعتمد على البحر 

 د(2)الطويل وتفعيلته )فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن( فيقول
 سلللللللل الربللللللل  انللللللل  يممللللللل  ام سلللللللالم

 
  

  --  ---  --  - - 
 

  
 ععلللولن   م لللاعلن   ععلللولن   م لللاعيلن 

 
  

 وهللللللللللللل عللللللللللللادة للربلللللللللللل  ان يتكلمللللللللللللا   
   

 
 --  ---  -   - - 
   

 
 ععللللولن   م للللاعيلن    ععللللول   م للللاعلن

  
ومن خالل التقطيع العروضي للقصيدة وجدنا بأن البحر الطويل قد حصل فيه 

                                                 

 .194مبادئ النقد االدبي، أ.أ. ريتشاردز، ترجمة، مصطفى بدويد ( 1)
 .7ديوانهد ( 2)
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 -زحاف القبض وشكل هذا الزحاف طغيانًا واضحًا في تفاعيل البحر، فأصبح )فعولن
مفاِعلن(، إالا ان هذا االختالل والنقص ال يشكل عيبًا واضحًا على  –ول( و)مفاعيلن فع

القصيدة امام التفعيالت السليمة التي ظهرت على مسار القصيدة . وتكمن أهمية ارتباط 
الوزن بالداللة، في كون تفعيالت البحر الطويل تالئمت مع انفعاالت الشاعر الهادئة 

ر في غرض كالوصف تكون انفعاالته مستقرة تساعده على اسباغ المتزنة. اذ ان الشاع
اوصافه بشكل مكثف ومطول. وهذا كله يتطلب بحرًا قادرًا على استيعاب هذه االوصاف 
كي تكتمل دائرة التميز، اذ ان )االستعمال الجيد للوزن من قبل الشاعر يجعل اللغة 

تتمثل في تنظيم عناصر اللغة  الشعرية اكثر احكامًا، فينجز وظيفته األساسية التي
دالليا. كما ان هذا البحر يتميز بأنه )امأل للفم والسمع، واعظم هيبة، وهو  (1) وتكثيفها(

في العصر  (2) يعطي القدرة على التكامل، ويساعد على الحوار كما توكد النماذج العربية(
 الجاهلي واإلسالمي.

زم اإليقاع الشعري الخارجي، والتي وتشكل القافية في الشعر العربي الزمة من لوا
تاتي على وتيرة واحدة من بداية القصيدة حتى نهايتها، لتتم بها وحدة القصيدة وتحقق 

وهي تعتمد في أساسها على الحروف والحركات التي  (3)المالءمة بين أواخر ابياتها( 
 تختم اللفظة الواقعة في نهاية البيت.

طي للوزن نفسه ترنمات خاصة وتحافظ بذلك وتكمن أهمية القافية في كونها تع
على الوحدة الموسيقية فيها، كما تعطي وظيفة جمالية بالتواتر اللفظي المتحقق في نهاية 
أبيات القصيدة، فضال عن كونها القالب الذي تصب فيه المعاني والعواطف. فهي تودي 

النهاية البارزة  دورًا مهمًا في تأكيد المعنى إذا جاءت منسجمة مع السياق بوصفها
. وعلى الرغم من األهمية البالغة للقافية، إالا ان االسراف في العناية بها من دون (4)للوزن

ضرورة )يفقد الشاعر عادة ربط المعاني بعضها مع البعض ربطًا منطقيًا، ومعنى هذا انه 

                                                 

 .22اللغة الشعرية، دراسة في شعر حميد سعيد، محمد كمونيد ( 1)
 .105عصر صدر اإلسالم وبني امية، د.عبدة بدويد  –دراسات في النص الشعري ( 2)
 .325ينظرد أصول النقد االدبي، احمد الشايبد ( 3)
 .84دراسة في شعر حميد سعيدد  -ينظرد اللغة الشعرية( 4)
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لتفاعلها  ، لذلك فإن استخدامها في القصيدة يجب ان يكون نتيجة(1) يفقده عادة التفكير(
مع المعنى في الذهن، مع االخذ بنظر االعتبار حاجة النفس إلى ادراك ذاتها واالفصاح 
عن نفسها، والفوز ببغيتها على نحو اشمل، وال يمكن لحاجة النفس هذه ان تتحقق إالا 
بوساطة التعادالت الصوتية للقوافي، التي تضيف إلى الوزن الشعري في القصيدة بعدًا 

يدًا قادرًا على التعبير )فاذا كان الوزن ذا صلة عضوية بالنص الشعري بما موسيقيًا جد
يبعثه من موسيقى ذات اثارة في النفس والحس معًا، فإن الموسيقى تعظم وتتنامى وتوثر 

 .(2)إذا توافرت القافية
ومن خالل قراءة قصيدة ُحميد بن ثور نجد انه اعتمد على قافية )الميم( 

 د(3)بالجانب الداللي )الفكرة( غير منفصلة عنها فيقول المطلقة، والمرتبطة
 سلللللللل الربللللللل  انلللللللّ يممللللللل  ام سلللللللالم

 
 وهللللللللللل علللللللللللادة للربللللللللللل  ان يتكلملللللللللللا 

 وقلللللوال ليلللللا يلللللا حبلللللذا انللللل  هلللللل بلللللدا 
 

 ليلللللللللللللا أو اراد  بعلللللللللللللدنا ان تأيملللللللللللللا 
ويحاول الشاعر في هذه القصيدة ان تكون نهايات ابياته بمستوى واحد من  

فالشاعر اعتمد على حروف الروي )الميم( وبعده االلف  الوضوح الصوتي والمسعي.
المطلقة ليعمق في ذهن المتلقي أهمية الموضوع الذي يتناوله في قصيدته هذه. كما تسهم 
االنساق الفعلية بحركتها المبثوثة على مسار االبيات الشعرية في خلق إيقاع شعري 

قبل القافية مثل )تصح، صار، متحرك. فأغلب االبيات الشعرية تحتوي على أفعال تاتي 
تراه، تنسه، مشى، اطاع، تعيل، ايقظن، لقيت، تحمال، تعرفا، اتاه(. هذه األفعال تعمل 
على اإليحاء للمتلقي بالحركة الدائمة للصورة في القصيدة، فتتشكل بذلك حركة صورية أو 

تلقي تنتقل من مرئية تعد عنصرًا من عناصر الشعر، فالقصيدة مرتبة ترتيبًا يجعل عين الم
 بيت إلى اخر بحثًا عن الفكرة الرئيسة التي يطمح الشاعر الظهارها.

 
 

                                                 

 .205مسائل فلسفة الفن المعاصرة، جان ماري جويو، ترجمةد سامي الدروبيد ( 1)
 .74ينظرد عضوية الموسيقى في النص الشعري، عبدالفتاح نافع صالحد ( 2)
 .7ديوانهد ( 3)
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 دالخاتمة
تواءمت الدراسة االسلوبية وتداخلت مع مزية القصيدة المختارة، وال سيما في ارتكاز  -1

الدراسة على الشكل الفني وانزياحاته، ممما منح النص الشعري المختار فرادة وتميز، هي 
ولها االدبي والفكري بأنساق فنية متنوعة يحضر فيها الصراع بين الحياة تعلو بمحم

 والموت ويتكون بالوان التعبيرات ومداليلها المتشعبة.

كان لحضور االتناسب االيقاعي دور في قراءة هذا النص، فشكلت الحروف من  -2
بحث خالل طبيعة تضامنها فضاًء منفتحًا وجد فيه الباث المتنفس االوسع في ذلك ال

 واالستجالء، فبدت له األصوات عقدًا منظومًا يتألأل في عالم أفكاره.

عكس الشاعر من خالل القصيدة الحياة العربية بكل تفاصيلها معتمدًا على التراكيب  -3
االسلوبية التي تجعل من قصيدته معلمًا بارزًا يوضح مستويات الحياة العربية، فضاًل عن 

 مستويات القصيدة العربية.

ُحميد بن ثور في انتقاء اللفظة المفردة ذات البعد االيحائي المتكون من  ابدع -4
امتشاج الدال بالملول، وتوظيفها في سياقات نطاق الجملة والعبارة، ليتخطى بها حدودها 
الضيقة )المعجمية(، ويتسع بها إلى حدود الداللة النصية، لتحقيق مرامي الصورة الفنية 

 نه.التي تثير خيال القارئ وذه

وردت التراكيب الشعرية متواشجة مع المنظور الداللي، وفقًا لمتطلبات وبواعث  -5
 التجربة والحدث، وذلك لغرض تأدية الوظيفة االسمى، وهي رسم ابعاد الصورة الفنية.

على المستوى التركيبي استخدم الشاعر أسلوب النداء لغرض زيادة اإلحساس  -6
ومعاناته فضاًل عن أسلوب االمر واالستفهام  باالشياء المحيطة به، ولتشاركه احزانه

 والقصر.

اتصل سياق االمر في شعره بالوصل )الواو( الذي خلق بوجوده المكثف فاعلية  -7
 مستمرة ساعدت على تقرير الحالة ووصفها بشكل سردي.

اقتصر الشاعر في استخدامه السلوب النفي على األداة )لم( والتي تعمل على  -8
لزومًا، وهي في نفيها أو رفضها الصوتي تعطي معنى الثبوت  صرف الزمن إلى الماضي

 والصمود، ألن حرف الميم تنطبق معه الشفتان لتعطي قوة وصالبة للنفي.
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The Meemeyah of Hamid Bin Thore Al-Helali 

A Stylistic study 

Lect.Dr. Fanan Nadeem AAl- Iblesh 

 

 

Abstract 

      This research is an Analytic Stylistic study of one of the poetries 

of the poem 

Hamid bin Thore (The Meemeya) , the study depends on the 

application of linguistic standards for distinguishing of the poetic 

performance, which they are the three basic linguistic levels: 

Semantics, Syntactic and vocal. The research make use of Linguistic 

Parameters and combine them with the Literary Text which is a 

linguistic text in first place, with certain displacements which form 

its   aesthetic value, and they reflect firstly the poem vision of 

himself and then of reality around him. 

The research also depends on the combination between Individual 

style and Descriptive Expression Style. Individual style is based on 

combining linguistic expression relations with   originality, so Style 

begins with language and its deferent techniques and ends with 

individual psychology and its vision for world around it . 

Descriptive Expression Style focus on Language and tries to 

manifest Stylistic features of Language (vocabularies, structures, 

phoneme, .....) to reveal the  Sentimental content. In addition, the 

research tries to reveal the aesthetic values in the text. 

 


