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١٣/٥/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ١١/٥/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
دراسة الهیكل البنائي للنص وتحلیل أنساقه التي تسعى الدراسة األسلوبیة البنیویة إلى 

تكشف عن تنظیمه وفقًا للمستویات األربعة الصوتي والتركیبي والبالغي والداللي، إذ أن كل واحد 

منها لها وحداتها وتعالقاتها الخاصة التي ال یمكنها بمفردها أن تنتج المعنى إال باندماجها في 

صبح طرفًا إال عند اندماجها في الكلمة والكلمة علیها أن مستوى أعلى، فالوحدة الصوتیة ال ت

تندمج في الجملة، وصوًال إلى وحدة النص الكلیة بوصفها بؤرة الستجماع الوحدات الصغرى 

للنص، ومن هنا أثارنا دراسة خطبة (قس بن ساعدة األیادي) دراسة أسلوبیة بنیویة، وقد ركز 

ارها والتوازیات الصوتیة والجناسات أما في  دراسة المستوى الصوتي على دراسة األصوات وتكر 

المستوى التركیبي فقد انصب االهتمام على دراسة األسالیب اإلنشائیة والخبریة وأدوات الربط التي 

لها الدور الفعل في إنتاج المعنى، أما في المستوى البالغي فقد أولینا االهتمام بالصورة التقابلیة 

نصي من أبعاد داللیة.وما أحدثته في السیاق ال

Qus Bin Saida Al'Iyadi: Structural and Stylistic study

Assist. Prof. Mu'ayyed
Mohammed Salih AlYuzbaki

Assist. Lecturer Alhan
Abdullah Mohammed

College of Arts College of Education for girls
University of Mosul

Abstract:
This research attempts to study the speech of Qus Bin Sa’ida

Al’iyadi analytically to show its stylistic-structural features as an oral art

followed by narrators to tell people an idea or a view regarding their life

and future. In order the orator be able to influence the feelings of his
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listeners; he should have a talent and training in theological performance

techniques.

The research study has started according to the following four levels:

Phonological, structural, rhetorical and semantically.

Finally, we should point out that in the phonological level; iteration,

rhythm, and equivalence was evident in clarifying the idea that is in

harmony with the text.

At the structural level; compositional, predicate clauses and coupling

article as well as poetry representation were obvious in casting stylistic

significance revealing the associated psychological mood.

At the rhetorical and semantic level; perceptive images and

comparison between clauses in encircling the meaning comprehensively

has become evident.

الخطبة الوعظیة
مــن لــه فــي قومــه منزلــة أحیانــاهــي الخطبــة التــي تلقــى فــي مناســبات دینیــة ، فقــد یتوالهــا 

 أوالشــیخ قبیلتــه  أو،  أهلــهالرجــل  أوفــیعظ ولــده ،  األبقــد یتوالهــا  أوالحكــیم الناصــح المرشــد ، 

.)١(قومه

كــان  اإلســالمقبــل ولعــل "االضــطراب الــدیني والقلــق الروحــي اللــذین ســادا الجزیــرة العربیــة

نبـذ مــا هـم علیــه مـن جهالــة وضـاللة ومــا  إلــىسـببا فـي ظهــور جماعـة مــن الحكمـاء یــدعون القـوم 

.)٢(یتعلقون به من عادات ونزعات غیر حمیدة"

الـــدیني واإلرشـــادالتبشـــیر  إلـــىومنـــذ ذلـــك الحـــین انصـــرفت الطوائـــف المســـیحیة وٕالیهودیـــة 

الحمیدة ، وٕالى الزهد بالدنیا . باألخالقالتحلي  إلىوالخلقي ، والدعوة 

، وكـــانوا یشـــكلون فئـــة مســـتنیرة فـــي المجتمـــع العربـــي قبـــل األحنـــاففقـــد ظهـــرت جماعـــة 

كانوا ذوي أنهمالحنیف ، ویبدو إبراهیمملة إتباع، والعمل على األصنامیرفضون عبادة اإلسالم

اهتمامات دینیة ودائمي البحث عن الدین الحق . 

، ومـن الحنفـاء الـذین آمنـوا واألجـداداآلبـاءبعدم االستسالم لتقلید حنافاألوتمیزت دعوة 

الذي لم تذكر األیادي(علیه السالم) قس بن ساعدة إبراهیمملة  إلىبوحدانیة اهللا ورجعوا في ذلك 

  .   ١/١٣١الجاهلي ، عادل جاسم البیاتي :  األدب) ینظر : دراسات في ١(

  .   ١٠النص : إحسان) الخطابة العربیة في عصرها الذهبي ، ٢(
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المصـادر عنــه الشـيء الكثیــر بــل اكتفـت بنتــف عــن حیاتـه منهــا انـه عمــر طــویال ، وانـه قــد ترهــب 

بالبعـث والیـوم اإلیمـان إلـىلبراري والقفار متفكرا ومتأمال ، یحـث النـاس ویـدعوهم واخذ یسوح في ا

العبادة المنحرفة .  ألوان، وما كان منتشرا في الجاهلیة من واألصناماألوثان، ونبذ عبادة اآلخر

فــي هــذا  أودعوالتنبیــه علــى مــا واإلرشــادلــه شــعرا ونثــرا فــي الــوعظ  أنكمــا تــذكر بعــض المصــادر 

یـأتي یـوم ینبعـث  أنال شریك له وانه البـد مـن واحدٌ في الخلق على انه له خالقٌ إبداعون من الك

فیه الناس من قبورهم ویحاسبون على ما عملوا: 

علــــــــــــیهم مــــــــــــن بقایــــــــــــا نــــــــــــومهم حــــــــــــذقیـــــا نـــــاعي المـــــوت والملحـــــود فـــــي جـــــدث

انتبهــــــــــوا مــــــــــن نــــــــــومهم ارقــــــــــواإذافهــــــــــم دعهــــــــم فــــــــان لهــــــــم یومــــــــا یصــــــــاح بهــــــــم

ــــه خلقــــوایعــــــــــودوا بحــــــــــال غیــــــــــر حــــــــــالهمحتــــــــــى  خلقــــا جدیــــدا كمــــا كــــان مــــن قبل

الخلـــــــــقاألزرقمنهـــــــــا الجدیـــــــــد ومنهـــــــــا مــــــــــــنهم عــــــــــــراة ومــــــــــــوتى فــــــــــــي ثیــــــــــــابهم

رآه قبـل الرسـالة بسـوق عكـاظ یخطـب علـى جبـل احمـر بكـالم فقد ورد عن النبي

إنــي"رحــم اهللا قســا ، " فقــال الرســول بشــأنه …النــاس ، اســمعوا ، وعــوا أیهــامعجــب مونــق یقــول :"

.)١(یبعثه اهللا امة واحدة" أن أرجو

ن صــوت الخطیــب فــي نصــوص الخطــب الدینیــة جمیعــا ، كــان صــوتا أوهكــذا یتبــین لنــا 

خالقیـة، وبما یوافق رؤیته ، وبما یخدم التوجهات االعتباریة والوعظیـة واألإلیهمجلجال فیما یدعو 

رسالة الدین . إلیههدف ساسي الذي تألفهي عموما تلتقي مع الهدف ا

 ىلمســــتو لیــــادي) وفقــــا أل(قــــس بــــن ســــاعدة ا ةوســــنعمد فــــي هــــذا المقــــام إلــــى تحلیــــل خطبــــ

ثیر الفاعــل فــي أعــن ســماتها األســلوبیة التــي لهــا التــبحثــًا )والبالغــي والــداللي(الصــوتي والتركیبــي 

نفسیة المتلقي. 

األیاديخطبة قس بن ساعدة 
أیهـایقـول: " أورقطب فـي سـوق عكـاظ علـى جمـل قد سمعه یخالرسول  أنیروى 

الناس ! اسـمعوا وعـوا ، انظـروا ، واذكـروا ، مـن عـاش مـات ، ومـن مـات فـات ، وكـل مـا هـو آت 

، ونجــوم تزهــر ، وبحــار تزخــر ، وجبــال )٣(، ونهــار ســاج ، وســماء ذات أبــراج)٢(آت ! لیــل داج

 إلــى، الســیر فــي الفلــوات ، والنظــر ابلــغ العظــات إن أالمرســاة وارض مــدحاة ، وانهــار مجــراة ، 

النــاس یــذهبون ، فــال  أرىلعبــرا ! مــا لــي  األرضفــي الســماء لخبــرا ، وان فــي  إن!  األمــواتمحــل 

المـــریض أیـــن؟ واألجـــداداآلبـــاء أیـــنتركـــوا فنــاموا ؟  أمیرجعــون ؟ أرضـــوا هنـــاك بالمقـــام فأقـــاموا ؟ 

  .   ١/٣٦٠) تهذیب تاریخ دمشق الكبیر ، البن عساكر : ١(

، مادة (دجا) .  ١/٩٤٩، ینظر : لسان العرب : ) لیل داج : لیل ذو ظلمة شدیدة٢(

، مادة  ١/١٨٥: البروج منازل الشمس والقمر وعددها اثنا عشر برجا ، المصدر نفسه : أبراج) سماء ذات ٣(

(برج) .   
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مـن أیـنوزخرف ونجد ، وغره المـال والولـد ؟ من بنى وشید ، أینالفراعنة الشداد ؟ أینوالعواد ؟ 

وأطــول، أمــواالمــنكم أكثــر؟ الــم یكونــوا  األعلــىربكــم أنــاطغــى وبغــى ، وجمــع فــأوعى ، وقــال : 

منكم آجاال ؟ 

ــــــــــــــا بصــــــــــــــائراألولیــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــذاهبین  ــــــــــــــرون لن ــــــــــــــن مــــــــــــــن الق ـ

للمـــــــــــــــــــوت لـــــــــــــــــــیس لهـــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــادرلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواردا

واألكـــــــــــــــــــــابراغر صـــــــــــــــــــــتمضـــــــــــــــــــــي األورایــــــــــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــــــــــومي نحوهــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــي وال مـــــــــــــــــن البـــــــــــــــــاقین غـــــــــــــــــابرال یرجـــــــــــــــــــــــــــــــع الماضـــــــــــــــــــــــــــــــي إل )١(ـ

لــــــــــــة حیـــــــــــــث صـــــــــــــار القـــــــــــــوم صـــــــــــــائرال محــــــــــــــــــــــــــــــــــاأنــــــــــــــــــــــــــــــــــيأیقنــــــــــــــــــــــــــــــــــت

المستوى الصوتي : 

یة لیس على مستوى وعظمن ابرز الخطب الاألیاديتعد خطبة قس بن ساعدة 

هذا  إلىصل المضمون حسب بل على مستوى التركیب ، والتركیب الصوتي بالذات ، ولم ی

وسحرها الموسیقي وتالحمها مع المعنى ، فقد حشد  األلفاظبعد رحالت طویلة بین  إالالمستوى 

المرسل طاقة صوتیة كبیرة في خطبته تواشجت مع المعنى في نسیج رائع ، حیث تكمن هذه 

تختلف في وضوحها السمعي أصواتبما تحتوي من  األلفاظالطاقة الصوتیة المخزونة في 

المعنى . إبرازها على وقدرت

المهموسة والمجهورة كي األصواتویتجلى البناء الصوتي لهذه الخطبة من خالل انتقاء 

تكون منسجمة مع وحدات الجمل . 

الخاص مع االسترسال في الداللة مكونة إیقاعا صوتیا بإیقاعهااستقالل كل فقرة  أنبید 

من تناسب بین الدالالت الصوتیة واالنفعاالت ، وما یتجلى فیهاأسرارهو "ما تعكسه اللغة من 

، )٢(وتكرار وتوكید وتنویع في النغم" ءالتي تتراسل معها ، وما یتبع ذلك من تركیز وسرعة وبط

(وا)  باأللفسمعیا بالوقوف على صوت المد (الواو) اللین والمردف إشباعاوهذا اإلیقاع حقق 

  ) . اوا ، انظروا ، واذكرو مرات والكامنة في (اسمعوا ، وعأربعبنسبة 

اللسان ووسط أولبالحروف المتوسطة ومخرجه من بین أشبهوالواو "صوت مجهور 

.)٣(وهو من حروف اللین" األعلىالحنك 

ان  إذالصوت وامتداد النفس لیصل إلى جمهور السامعین ،  إطالةفي  أسهمفهذا المد 

ر بالموت ، فجاء تكرار الفواصل المسجوعة االتعاظ والتذكی إلىالمقام هو حث الناس ودعوتهم 

، مادة (غبر) .  ٢/٩٥٢:  لسان العرب) غابر : مقیم ، ینظر : ١(

  .   ٥٩: ١٩٩٠)، لسنة٢٨٨الكویت،ع(-یانمجلة البوح احمد،ي الخطاب الشعري، محمد فتف اإلیقاع) ظاهرة ٢(

  .   ١٤٩:  ، حاتم صالح الضامن) فقه اللغة٣(
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را كبیرا في نفوس ـبحرف المد (و) لیدل على سیطرة المرسل على انفعاالته ، ویحدث تأثی

سامعیه.  

یتجلى لنا الدور األسلوبي الفعال الذي یضطلع به الوزن في تشكیل الهندسة كما 

/تزخر) ، (مرساة/مدحاة) ، الصوتیة للنص والمتواشج مع تقنیة تماثل الفواصل في (تزهر

(یذهبون/یرجعون) ، (اقاموا/ناموا) ، (العواد/الشداد) ، (شید/نجد) . 

مهمة الوزن في الهندسة الصوتیة تتجلى في تحقیق االتفاق  أنولیس هذا حسب ، بل 

في قافیة االبیات المتمثلة بصوت (الراء) في : (بصائر ، مصادر ، األكابر ، غابر ، صائر) . 

النغم إحداثان صوت (الراء) ینطلق باهتزازات اللسان المتتابعة والمتزایدة في وبما

طرف اللسان حین ینطق  أنالهزاز ، وقد اكتسب هذه الصفة من التكرار ومنشأ هذه الصفة هو 

قرعا متكررا ، وفي تكراره مرات متعاقبة ینسجم مع مناسبة األسنانبه یقرع حافة الحنك فوق 

، فقد وفق جیال بعد جیل الموت علیهم وارتحلوا أجهزر حال السابقین الذین المقام في تصوی

المرسل في استعمال هذا التعبیر المتواشج مع انفعاالته وحالته الفكریة والشعوریة والعاطفیة . 

توقیعا ، فالتوازن الصوتي فیه واضح ، اذ اختتمت فقراته بفواصل متشابهة  أموالنغم تسجیعا كان 

للفظ على حرف واحد . فالدور الوظیفي للنغم یتجلى مع روعة األداء والتعبیر فكان اومتواطئة

 أعطى، ومن خالله المرسل لتوضیح غرضه وخدمة فكرته، وظفهفیه تابعا للمعنى ومؤدیا له

ن تولى من قبلهم ولم یعودوا ، من اآلباء واألجداد ، من كان قویا بطاشا ، ومن عللمتلقي صورة 

  .  واألوالد باألموالا ضعیفا من الذین بنوا وشیدوا ، وزخرفوا القصور ، وغروا كان متهالك

تساوي الفواصل في حرف  أنكما یكشف تماثل الفواصل براعة المرسل في التعبیر ، إذ 

مصیر اآلباء إلیهواحد خدم فكرته وغرضه وهو الدعوة إلى تذكیر المتلقي بالموت وما آل 

حقق  إذنإلى المخاطب لیستثیره به ، فالسجع إیصاله أراددفه الذي واألجداد ، وهذا بالطبع ه

وقوة تأثیره . إیقاعهغرض المرسل بجمال تعبیره وحسن 

تمثل الحاضنة لبذور الكلمة في وهذا ما یدفعنا إلى تبني قول قاسم البریسم إن األصوات

ناصر البنیة اللسانیة مراحلها التكوینیة التي تنمو في ارض النص وفضائها ، وتتفاعل مع ع

.)١(كي تكون كیانا فاعال في جسد النصاألخرى

 األداة(أین) خمس مرات ، وتعد هذه باألداةالنص تكرار صیغة االستفهام ونلمس في 

داللة على الحیرة والیأس ، فالشعور الطاغي والمسیطر على المرسل لم یدفعه أدواتهأعمقمن 

بل إلى تكرارها ، ولو لم یكن تكرارها على هذه الشاكلة لما ، فحسب إلى اختیار هذه الصیغة 

لدى المتلقي . إحساساتنقل تجربته العمیقة ، وان تثیر  أناستطاعت 

  .   ٨٥) ینظر : منهج النقد الصوتي في تحلیل الخطاب الشعري ، قاسم البریسم : ١(
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االستفهام یوضح اثر النبر والتنغیم في الدهشة التي ینطلق منها النص ،  أداةتكرار  أن

.ى المقصودوتوضح اثر العالقات النحویة في ترتیب الكلمات لتؤدي المعن

التوازي  أننرى –الستكمال رصد التقنیات األسلوبیة الصوتیة –وبالعودة إلى النص 

قائم بین جملتین متشكلتین وفق التضاد الداللي في قوله (انه من عاش مات ، ومن مات فات). 

قائمتان أنهما إالفالجملتان قدمتا صورتین اعتمدتا على التضاد الداللي بین حالین ، 

ذلك إلى حصول  أدىالتشابه بین الوحدات المتقاربة فیما بینهما ، فقد وبسببلى مبدأ التوازن ، ع

بدوره إلى جعل بنى التوازي متماثلة تركیبیا ، كما وّلد هذا التماثل نوعا من أفضىتماثل صوتي 

تجسد في تماثل الصیغة الصرفیة بین الجملتین . اإلیقاع

الجمل (من عاش مات ، ومن مات ل تشابه الفواصل بین هذا التماثل تجسد من خال إن

، وكل ما هو آت آت) ، إذ یتجلى المقطع المدید المقفل بصوت صامت (آت) في السجعات فات

الثالث بامتداد صوت المرسل لیلتقي بالصوت الصامت أو السكون الذي یعود صداه لیسكن 

المتلقي فجاءت الدالالت مرتبطة بمعانیها . أعماق

قیمة الفعل الداللیة وكان حرف (التاء) هو مركز  أعطىالمتولد عن هذا التماثل اإلیقاعو 

والوظیفة الداللیة . اإلیقاعالنبر ، وهو من الحروف الشدیدة ، وبهذا تم التالؤم بین 

كما یحفل نص قس بن ساعدة بالجناس الناقص في (مات ، فات) ، فضال عن الجناس 

ذا الجناس یدور حول نواة داللیة واحدة وهي الحیاة والموت المحدق التام بین (آت آت) ، وه

باإلنسان . 

ویمثل الجناس بین هذه الدوال لما فیه من "عاملي التشابه في الوزن والصورة ، أقوى 

هذا االنسجام ، وسر قوته كامن في كونه یقّرب بین مدلول اللفظة وصورته إحداثالعوامل في 

.)١(الموضوع فیه اللفظ من جهة أخرى"من جهة ، وبین الوزن 

ویلتقي تماثل الجملتین (من عاش مات ، ومن مات فات) بظاهرة التردید الذي یعني 

، فبنیة التردید تكونت من )٢("آخر"تعلق لفظة بمعنى من المعاني ثم تردها بعینها وتعلقها بمعنى 

لكن معناها من خالل السیاق . و  أیضاتكرار لفظة (مات) مرتین بلفظها ومعناها المعجمي 

یختلف عن المعنى المعجمي ، وذلك من خالل التعلیق النحوي ، فاألولى تعلقت بـ (عاش) 

تعلقت بـ (فات).والثانیة

  .   ٢/٦٦٣العرب وصناعتها ، عبد اهللا الطیب : إشعار) المرشد إلى فهم ١(

  .   ٥٦٥: ي، للعلو ) الطراز٢(
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اإلبقاءفالتوافق بین كلمتین في جملتین من حیث اللفظ یؤول إلى التوافق والتماثل مع 

ة األولى جاءت بمعنى (انتهاء الحیاة) ، في . فـ (مات) في الجمل)١(على االختالف في المعاني

حین (مات) في الجملة الثانیة تؤول إلى (حقیقة اإلنسان بعد الموت) . 

من خالل التغییر الحادث اإلیقاعیةالبنیة أثرىوالتشكیل التكراري للفظتین (مات ، آت) 

تقاطعیة على متداخلة تبدي تماثالت صوتیةإیقاعاتإیقاعاتهافي النسق اللغوي ، فجعل 

للبنیة اللغویة .  األفقيالمستوى 

واستمرارا في متابعة التوازیات الصوتیة القائمة على التضاد األسلوبي الداللي یطالعنا 

التوازي اآلتي بمتتالیة ذات الجمل الثالث التي اعتمدت على سمة االنتظام الداخلي في النص: 

لیل داج 

نهار ساج

سماء ذات أبراج 

ابلغ العظات               أن إال

السیر في الفلوات 

والنظر إلى محل األموات 

إذ یعد التوازي "سمة من سمات االنتظام الداخلي البالغ الوضوح فیقوم على التقابل أو 

التناقض بین جملتین أو مستویین تعبیرین یشكالن وحدة الجملة اإلیقاعیة ، إذ یأخذ التوازي معناه 

التي یثیرها ، فیقیم من وسط التناقض والتداعي حركة إیقاع خاص في من داخل التناقضات

.)٢(النص"

هذا التوازي (المتماثل) شكل توازیا على المستوى السمعي للمتلقي ، إذ ان هذا اللون  إن

من التوازي یثیر توقع السامع ویحدث توترا على مستوى اإلیقاع والتركیب والداللة ، فمن حیث 

رنة موسیقیة متساویة ، ومن حیث التركیب النحوي تتماثل بنیة الكلمة في  ذناألالصوت یمنح 

ترسخ داللة ألنهاتعكس الهاجس االنفعالي ، فإنهاعلى المستوى الداللي أمابدایة كل جملة ، 

إیاهم، داعیا وٕارشادیةمعاني الدین ومدلوالته . فضال عما یحمله هذا الطابع من ركائز تربویة 

، إلیهظ ، ویحضهم على السیر في الفلوات والنظر في القبور لكي یدركوا ما سیؤولون إلى االتعا

) ینظر : التكوین التكراري في شعر جمیل بن معمر ، فایز القرعان ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، ١(

  .   ٧٦:  ١٩٩٦) ، لسنة ٦)، ع(١١األردن ، مج(

)، ٩( الیرموك ، األردن ، مجأبحاثفي مجموعة محمود درویش ، بسام طقوس ، مجلة اإلیقاعیة) البنى ٢(

  .  ٦١:  ١٩٩١)، لسنة ١ع(
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النفوس لمراجعة ذاتها والعزوف عن المعاصي إیقاظكما یقترن هذا المفهوم بداللة أخرى وهي 

والذنوب ، وتطهیر النفوس ، وما إلى ذلك . 

آبائهملف السابق من على تذكیر المتلقي بالسأیضاقائما آخروضم النص توازیا 

:الصیغة االستفهامیة المنفیة یقولباألخیرانه یختلف عن التوازي السابق باقتران  إال،وأجدادهم

  ؟  أمواالمنكم أكثرالم یكونوا 

منكم آجاال ؟        وأطول…..

فهذه التراكیب المتوازیة حققت في النص انسجاما صوتیا من خالل اإلیقاع المتولد من 

في نفس المتلقي . واإلقناعالتأثیر إحداثاالنتظام ، یسعى المرسل من خالله إلى ثنایا

، آجاال) ، أمواالفضال عن ذلك فاإلیقاع هیأ فرصة للوقوف على تشابه الفاصلتین (

إشباع) والذي یتمثل بشدة الوضوح السمعي المتأتي من األلفحیث اختتمت بحرف المد اللین (

مدید ، الذي یلفت انتباه المتلقي . الفاصلتین بالصوت ال

إحداثكبیرا في تحقیق اإلیقاع الصوتي الذي یؤدي بدوره إلى أثراللمستوى الصرفي  إن

التناغم الصوتي بین الدوال ، ومن ثم یعكس هذا التناغم واإلیقاع دوره في ضبط داللة الجملة . 

ق وظیفتین للنص هما: ) امتلكت مقدرة عالیة على تحقیأطول/أكثرفصیغة التفضیل (

خلق مستوى إیقاعي جمالي للنص . .١

، آجاال) اتفق وزنیا أمواالالبناء الصرفي للكلمتین ( أنالرغبة في التأكید على المعنى ، إذ .٢

) ، فالمرسل كان واعیا في استخدام هذه الصیغة ، فلم یقل (مال) و(آجل) أفعاالفكان (

أطولباأللف، وفتح الفم  األلفقوى وذلك الن مدة ) ابلغ من فعل وأأفعاال( أنفالذي یبدو 

)١() ابلغ من (فعل) في الوصفأفعاال( أنمن لفظ الكلمة بجذرها الثالثي ، ومن المعلوم 

. لذلك فالتحكم وأزید معنى على رأي ابن جني الذي یرى في زیادة المباني زیادة في المعاني

ة النص . في استعمال الصیغ الصرفیة له اثر في بناء دالل

مقاطع شعریة ضمن سیاق الخطبة إدخالبمهمة األیاديقس بن ساعدة  ةوتضطلع خطب

ومستودع حكمته وینبوع بالغته ،  هطبیعي الن الشعر یعد دیوانه وسجل محافلأمر، وهذا 

والتأثیر فیه.وٕاقناعهالعمیق لدوره في استثارة المخاطب  وإلدراكه

مة بصوت (الراء) المتحقق بفعل الصیغ الصرفیة بنیة النص الشعري مختو  أنإذ نرى 

المنتهیة بـ (الراء) الساكنة . حیث انتظمت الصیغ الصرفیة (بصائر ومصادر واألكابر وغابر 

  .  ٢٨: فاضل صالح السامرائيفي العربیة األبنیة) ینظر : معاني ١(
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و(اسم الفاعل) . فـ "إلى جانب كون و(مفاعل)وصائر) بإیقاعاتها المتنوعة بین صیغتي (فعائل)

.)١(لیة ، تتوافق مع بنیة الداللة العامة للنص"القافیة بنیة صوتیة فهي بنیة نحویة صرفیة دال

تغییرا إیقاعیا تصاعد حتى بلغ الذروة في القوافي المتماثلة إذ الشعریة جاءت فاألبیات

تعاضد اإلیقاع الداخلي مع اإلیقاع الخارجي والقوافي إلحداث هذا االنسجام اإلیقاعي بعد التمهید 

النحوي والصرفي في المقطع النثري فكأنها سنفونة بلغت الذي أحدثه السجع والتوازي والتماثل

ذروتها في اإلیقاع الشعري والالفت للنظر إن النص انتهى في ذروته ... إحداثا ألقوى اثر ممكن 

استحضارا لوظیفة النص ومناسبة لغرض المقام وهو التبشیر بالدین الجدید في النفوس واألسماع 

 ونقمته . من غضب اهللاألوثانوتخویف عبدة 

بین (الشعر والنثر) یقصد به األدبيوفحوى القول ان التداخل على مستوى الجنس 

دخول هذه الظاهرة في  أن إالفاعلیة للنص ، فالتناقض هنا من اجل التقویة الداللیة ،  إعطاء

الكسر الذي یحدثه الشعر في النص یشد  أنباب الموسیقیة الشعریة یتم على مستوى سمعي إذ 

الذي تكون لدیه نتیجة األدبياالنتظار الخاص بالجنس  أفقباه المتلقي ، ویكسر لدیه انت

.)٢(الممارسة السمعیة للنص

النثري یخدم البنیة الداللیة للخطبة في الوقت الذي یكسر فیه إن ورود الشعر في النص

االنتظار لدى السامع .  أفق

المستوى التركیبي : 
مري ب كما هو واضح بالصیغة الندائیة المتعلقة بالخطاب األاستهلت بنیة هذا الخطا

، یقول :  اإللزامبه على وجه األخذ) على إلیهالصادر من (المرسل) والذي قصده حمل (المرسل 

الناس ! اسمعوا وعوا ، انظروا ، واذكروا) . أیها(

بسبل واألخذتعاظ إلى اال إیاهمفقد استهل المرسل هذا المقام متحدثا إلى الناس ، داعیا 

العقل والتأمل . 

استهالل الخطاب بالصیغة الطلبیة االمریة جاءت مؤسسة وفق الترتیب المنطقي  أنبید 

بالذكر .    وأخیرابالسماع ثم باالنتباه واالعتبار  أوال أمرهمحیث 

ومن خالل هذه المتتالیة المتماثلة داللیا ، ینتقل المرسل إلى عرض موضوعه وفق 

الشرط (من) وفعل الشرط وجوابه،  أداةسل المنطقي، مبتدئا بالصیغة الشرطیة المؤسسة من التسل

األسلوبي الذي یمكن فاإلجراءیقول :(من عاش مات ، ومن مات فات ، وكل ما هو آت آت) . 

  .  ٢٢٣:  ١٩٨١) ، لسنة ٣، صنعاء ، ع( اآلداب) بنیة القصیدة ، عبد الهادي زاهر ، مجلة كلیة ١(

  .   ١٠٨:  ، حسن الغرفيفي شعر حمید سعیداإلیقاعیة) ینظر : البنیة ٢(
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واالنتقال من األسلوب االمري إلى الصیغة األنساقرصده في مقدمة هذا الخطاب هو تكسر 

مصیره إنسانبالمشاهد المحسة ، فلكل األمثالضرب ا األسلوب داللة تكمن فيولهذالشرطیة . 

سوف یأتي . تعالىالنهائي وهو الموت ، وكل ما هو مقدر من اهللا 

فالقراءة األسلوبیة البنیویة تحیلنا إلى داللة التوكید اللفظي وتقدیم المسند إلیه على المسند 

لمذكورة .الحاصل في الجمل الثالثة اواإلضمار

 أفادضمیر الشأن (هو) على التوكید اللفظي للمسند (آت آت) إلیهتقدیم المسند  إن

كل شيء موعود  أنتخصیص المسند إلیه بالخبر الفعلي ، أي قصر الخبر الفعلي علیه ، وهو 

، فحرص المرسل على وصول المعنى كامال إلى ذهن المتلقي سیأتيتعالىبه اإلنسان من اهللا 

"قدم المسند إلیه على الخبر الفعلي ، كان الفعل ثابتا  فإذا وٕاثباتهتوكید الخبر أسلوبى عمد إل

.)١(وواقعا"

داللتها واحدة  أن إالفعلى الرغم من االختالف الحاصل في البنیة التركیبیة لهذه الجمل ، 

یاة له مصیره كل شيء في هذه الح أن، كما  أزليالموت  إنتردد الفكرة الموحدة التي تشیر إلى 

مختلفة لهذا المعنى المتكرر . أشكاالالمحتوم . وتعد هذه الجمل 

التقریر المباشر بعبارات شدیدة الوقع بعیدة بأسلوب أفكارهثم ینتقل المرسل إلى عرض 

ابلغ العظات  أن إالالصدى في النفوس ، یقول :(لیل داج ، نهار ساج ، سماء ذات أبراج ، 

السیر في الفلوات ، والنظر إلى محل األموات) . 

فالنواة الداللیة في هذه المتتالیة تجسدت في التوازي التركیبي الذي شمل بنى النص 

الوصل أماالمتوازیة من خالل االنعطافة األسلوبیة بین الجمل على صعید البنیة السطحیة ، 

تجسد من خالل الدعوة إلى التأمل بطبیعة فالبنیة العمیقة القائم بین جمل المتتالیة على مستوى 

یدعوهم ویحظهم على السیر  إذ، اآلخرالحیاة والیوم اآلخر ، ثم تذكیر المتلقي بالموت والیوم 

في الفلوات ، والنظر في القبور ، لیعتبروا بها ویدركوا ما سوف یؤول إلیه مصیرهم ، ویقترن ذكر 

، ویعي خطورة ما یقدم  وأفعاله أعمالهسترجع المرء حیاته ویستذكر الن یاآلخرالموت والیوم 

لم یكن له وجه من الحق .  إذعلیه ، 

ومضمونیة من خالل أسلوبیةوتمیزت الجملتان (لیل داج ، ونهار ساج) بخصوصیة 

تنكیر المسند إلیه (لیل ، نهار) فالمقام یمنع من التعریف ، الن القصد من اللیل تعظیم شأنه 

النهار فیمثل الصورة المقابلة بحركته وضیائه ، فتنكیرهما اذن للداللة على أماسكونه وهدوئه ، ب

التعظیم والتعجب .  

  .   ١/١٧٨، عبد العزیز عرفة : ) من بالغة النظم العربي١(
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حظیت  إذوفي النص ثمة تراكمات وصلیة متنوعة ، ومنها تراكمیة البنى االستفهامیة ، 

بنیة تمیزت بفعالیة شیوعا في هذا النص ، لكونها األكثرهذه البنى بنسبة توارد عالیة فكانت 

ومضمونیة ، فقد شكلت موضوعا قائما بذاته لما فیها من خصوصیة تركیبیة برزت أسلوبیة

(أین)  األداة(أین) و(الهمزة) ، فقد وردت األداتانالتراكم بتوالي األدوات االستفهامیة والسیما 

عن ورود األداة (ما) (الهمزة) (مرتین) فضال  األداةاالستفهامیة (خمس مرات) ، في حین وردت 

هذه التراكمیة االستفهامیة داللة استقراریة في بنیة أضفت إذاالستفهامیة مرة واحدة في النص ، 

االستفهامیة نفسها لجمل متتابعة یجعل بدء الجمل ذا صبغة  األداةتكرار  إن" إذالتشكیل اللساني 

هذه  أنل االستفهامیة ، غیر السیاق النصي بالجمإلشباعاتفاقیة ویضعف حالة الترقب نظرا 

.)١(البنیة التماثلیة تخفي بداخلها المغایرة"

فهذه الصیغ االستفهامیة التي طغت على النص تعبر عن مدلول واحد وهو الحیرة التي 

الوجود ، فقد وظف حینا (ما االستفهامیة): (ما لي أمرصدرت من المرسل من خالل نظرته في 

اعتمد همزة االستفهام: (ارضوا بالمقام ؟) ، آخرعون ؟) ، وحینا الناس یذهبون فال یرج أرى

تركوا)  أممنكم آجاال ؟) ، وقد یلحقها بأم المعادلة (ارضوا وأطول، أمواالمنكم أكثرو(ألم یكونوا 

داللة على الحیرة واللبس وأسمائهأدواتهأعمقفي توظیف أین االستفهامیة ، وهي أسرفانه  إال

) من بنى أینء ؟ ، أین المریض ؟ أین الفراعنة ؟ اآلباأین.

من طغى وبغى؟). أینوشید ؟ ، 

األسلوبي الذي نرصده في تراكمیة الجمل االستفهامیة هو االنعطافة األسلوبیة من فاألثر

خالل احتشاد حروف العطف (الواو ، والفاء) ، ومیزة العطف في هذه البنى االستفهامیة انه 

فضال عن تواشجه مع عطف على صعید المفردات كما یأتي : عطف جمال على جمل

(یذهبون فال یرجعون) ، (اآلباء واألجداد) ، (المریض والعواد) ، (بنى وشید) ، (زخرف 

ونجد) ، (طغى وبغى) ، (جمع فأوعى) . 

ویخلق تراكم االستفهام بأداة موحدة هي (الهمزة) نسقین متماثلین في سیاق النص 

الفعل الماضي (رضوا) ، (تركوا) فضال عن تماثل الفعلین بالضمیر (الواو) یعضدهما تكرار

الذي یفید لمطلق الجمع المذكر السالم .                      

من السابق عندما یغدو محتشدا أعمقكما یكتسب تراكم الجمل االستفهامیة بعدا داللیا 

االستفهامیة (أین) في النص  األداةبمجيء هذا التراكم والتكرار  أن إالفي (ست جمل) ، 

.اإلیحائیةتكمن فاعلیة هذا التركیب في صیغته وٕانما–بحد ذاته –أسلوبیةال یخلق قیمة 

  .   ٩٥ دراسة أسلوبیة لشعر سامي مهدي، ارشد علي محمد البناء الشعري :أسلوبیة) ١(
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(أین) تتجه إلى المكان ، فالمرسل یستفهم عن غیابهم  لألداةالبنى االستفهامیة  أنإذ 

عواد ، الفراعنة) . الظاهرة (اآلباء ، األجداد ، المریض ، الاألسماءبقرینة 

(أین) في الجمل المتالحقة بالسابقة لیستفهم بها عن مصیرهم بقرینة  األداةكما تتجه 

  ) . أوعىالفعل الماضي (بنى، شید ، زخرف ، نجد ، غره ، طغى ، بغى ، جمع ، 

منكم وأطول، أمواالمنكم أكثرالجملتان االستفهامیتان المنفیتان (ألم یكونوا أضفتكما 

اال ؟) داللة استقراریة في بنیة التشكیل اللساني . آج

هذا التشكیل  أنمختلفة ، إذ وبأدواتالنص زاخر بتراكم االستفهامات  أنوهكذا نجد 

أنموذج السلف السابق إلیثار، بل له مسوغة األسلوبي الداللي ، وذلك اعتباطاالمتكرر لم یأت 

م یعودوا ، تولي اآلباء واألجداد ، من كان منهم قویا لیدركوا ولیعتبروا به فقد تولى من قبلهم ول

الفاخر، باألثاثبطاشا ، ومن كان متهالكا ضعیفا ، الذین اثروا وابتنوا وزخرفوا القصور ، ونعموا 

وما أقتنى من مال ، فضال عمن استبد وظلم ، حتى خیل إلیه انه  أوالد ا كان عندهومن اغتر بم

.)١(موت وارتحلواعلیهم الأجهزرب یعبد ، لقد 

جمل تقریریة اسمیة األولالجمل في هذا النص نوعان متعاقبان ، النوع  أنوصفوة القول 

ماضیة) ، وجمل استفهامیة تفید التكرار إذ تجيء تعقیبا على الجمل بأفعالوفعلیة (مخبر عنها 

عبارة أخرى ، لیركز االهتمام على موضوع السؤال ، أو بأجزائهااألولى ، ولذلك تحذف بعض 

إلیه ، ولكنه أومأالبحث عن حقیقة الحیاة ، وهذا التساؤل ال یحل التناقض الوجداني الذي 

فكر موضوعي حتى یصل إلى نهایة الخطاب الذي یحیل التساؤل كله إلى جمل  أفقیصعده إلى 

.تقریریة مباشرة ویعرض األفكار دون تساؤل أو تعجب أو ایة صیغة من صیغ االنشاء

ین نتأمل في هذه االبیات الشعریة نجد ان المرسل قد احدث منبها أسلوبیا قائما على وح

التداخل بین (النثر والشعر) على مستوى الجنس االدبي ، هذا المنبه األسلوبي لم یأت بشكل 

عفوي وانما له مسوغه الداللي لشد انتباه المتلقي ، ولیخلق في ذهنه تحفیزا كبیرا واستجابة أقوى 

ذكیر ، بأنموذج السلف السابق ، ولیكون متعظا بعظته ، وموقنا انه سیمضي مضي ذویه للت

.األولینوأهله 

المفاجأة للمتلقي ، بوجود المنبه األسلوبي إلحداثوهكذا تبدو الصیغة الشعریة وسیلة 

ي لمخالفتها للسیاق النصي ، وهذه هي فكرة (السیاق األسلوبي) عند ریفاتیر وهو "نموذج لسان

وهذه الصیغة أعطت غرضًا داللیا للنص لما لها من .)٢(مقطوع بواسطة عنصر غیر متوقع"

دور ایجابي في خدمة داللة النص الكلیة.

  .   ٥٥:  ، إیلیا حاوي) ینظر : فن الخطابة وتطوره عند العرب١(

  .   ٥٦:  ، میكائیل ریفاتیر) معاییر تحلیل األسلوب٢(
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المستوى البالغي والداللي :  
الداللة الكامنة وراء النص ، بوصفه البحث عنیسعى المستوى البالغي والداللي إلى 

ملیة االتصالیة ، "فالنص تحكمه طاقة داللیة جامعة لكل العنصر الرئیس من عناصر الع

وغیرها من المكونات النصیة بحیث یبدو كل واإلیقاعیةمكوناته اللغویة منها واألسالیب البالغیة 

.)١(بفعل هذه الطاقة"اآلخرعنصر من المكونات منسجما مع العنصر 

اصر مهمة وأساسیة بفعل البالغیة بوصفها عناألشكالتأتي أهمیة دراسة ومن هنا

تواشجها مع دوال لغویة مختلفة داخل النص لتنتج نصا متكامال متماسكا ، بفضل كل الوحدات 

اللغویة ذات الوظیفة التواصلیة الواضحة التي تحكمها جملة من المبادئ ، منها االنسجام 

مضمونا مفیدا للرسالة . توفر جمیعهاواإلخباریةوالتماسك 

ي النص یالحظ بان تجربته جدیدة في لغتها واختیار كلماتها وفي طبیعة فعند التأمل ف

.األشیاءتركیبها الغوي ، وهذا یدل على عمقه في رؤیة 

 فاأللفاظنابع من البیئة العربیة ، وأحاسیسه هفاالختیار في التصویر للتعبیر عن مشاعر 

وظفها األجداد) هي مفردات (عاش ، مات ، اللیل ، النهار ، السماء ، األرض ، اآلباء ، 

المرسل لالفصاح عما یجول في داخله.

واولى الصور البالغیة المتشكلة في النص ، هي صورة المقابلة بین (الحیاة/الموت) 

بقوله (من عاش مات ، من فات مات) ، اذ عمد المرسل إلى مقابلة الحیاة الدنیا بالموت ، وهما 

، فتعبیره عن معانیه تشكل وفق أسلوب وكل حیاة عربیة صورتان مستمدتان من طبیعة الحیاة ال

الترتیب المنطقي (االستدراجي) ، حیث قابل اللفظة األولى (عاش) باللفظة المقابلة (مات). 

فالتذكیر بالموت في هذا المقام له داللة لتنبیه المقابل إلى التفكر واالتعاظ ، واخذ األمور 

 ألفاظمن توظیف اإلكثارفي الخطاب الوعظي على بعین االعتبار، كما ان حرص المرسل 

النفوس لمراجعة ذاتها ، والعزوف عن إلیقاظالخ) هي دعوة …اآلخر(الحیاة والموت والیوم 

ارتكاب المعاصي. 

یراه مخال بالمجتمع أمرإلصالحویمكن عد هذه األلفاظ حجة یستند إلیها المرسل 

بالصور اآلتیانفحسب ، بل تكمن مقدرة المرسل على العربي والحیاة العربیة آنذاك . ولیس هذا

اختیار (اللیل ، والنهار والسماء)  أنإلى مالمح نفسیة ، ذلك إشارةالحسیة التي نجد من خاللها 

.التفكیر العمیق والتأمل بالحیاةقد یوحي بشيء من 

الشعریة ، قراءة بالغیة لنص شعري ، لعلقمة الفحل ، فایز القرعان، مجلة ) أسالیب الخطاب البالغي والرؤیا ١(

  .   ٧٦:  ١٩٩٧) ، لسنة ١) ، ع(٢جرش للبحوث والدراسات ، مج(
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ا، یقول موزعة على جزیئات متكاملة في تتابعهأنهاعدنا إلى هذه الصور نالحظ وٕاذا

(لیل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج) ، فاللیل بما فیه من سكون وظالم والبست ظلمته كل 

شيء یحل لتأتي صورة النهار الذي یمثل الصورة المقابلة (للیل) المتمثلة بالحركة  والضیاء، 

  دة. ذات بروج وقصور مشیبأنهاومن خالل حدیثه عن اللیل والنهار یتحدث عن السماء ویصفها 

وباجتماع الصور الثالث هذه اظهر المرسل الشكل والحركة الخفیة بفعل أداة الربط . 

ویكمن جمال الصور البصریة (اللیل/النهار) باجتماع جزئیاتها معا في كل من طرفیها ، لتقریب 

دو "تكوین الصور البصریة تفوق فیما یب أنالجانب المعنوي إلى فهم المتلقي ، وبهذا یمكننا القول 

.)١(الصورة السمعیة والحسیة التي یقل االحتفاظ بها ، ومن ثم یضعف تأثیرها"

تمتلك الصور البالغیة في النص قدرة عالیة على التأثیر  أنحال یمكن أیةوعلى 

المادیة لتصویرها األشیاءواالستجابة من الطرف الثاني للمتلقي . فالصورة البالغیة ال تقف قبالة 

حالة شعوریة ولحظة انفعالیة لتتحول الكلمات إلى استشعار إیجادالتصویر إلى تتعدى ذلك وٕانما

حقیقیا مباشرا.  أداءالفكرة  أداءداخلي بواسطة اللغة ، وهذا ما ال یفعله 

وٕاضاءةوتكمن جمالیة النص بالغوص تحت سطح التراكیب الستكناه الداللة المخفیة 

د حدود الداللة السطحیة ، وعند حدود اختیارات القراءة األولى للنص تقف عن أن إذالنص ، 

القراءة الثانیة ، فهي القراءة البنیویة التي تتكشف فیها الداللة العمیقة، أماالمرسل المعجمیة ، 

، فتوحي بذلك بؤرة النص بفكرة التعبیر عن )٢(غیر ما یقوله النصآخرعندما تقصد الدوال شیئا 

والشعوریة ، فقد وجد في صورة التضاد بین (اللیل والنهار) حیرة المرسل وعن حالته النفسیة 

المتولدة من فكرة الصراع بین (الحیاة والموت)  وأفكارهعن مشاعره لإلفصاحمعادال موضوعیا 

من جهة وتراكمیة االستفهامات التي ال یستفهم بها المرسل عن كنه الحیاة ومصیر الكون ، 

ي في الدار اآلخرة . ولكنه یسأل المقابل عن مصیرهم الشخص

ویثیر في القلب مشاعر الهلع أحاسیسهاأعمقفالنص یلمس من النفس اإلنسانیة 

والخوف من سوء المصیر والمیل إلى التأمل والتفكیر العمیق ، وذلك باعتمادها عنصر التناقض 

لیة أي أن عقلیة قس كانت عقلیة تكامالقوي بین الحیاة والموت والنور والظلمة وغیر ذلك.

تستوفي األشیاء جمیعها بإحضار الشيء ونقیضة لكي تكتمل الصورة أمام أبصار السامعین أو 

.)٣(القارئین

  .   ٣٤) بالغة الخطاب وعلم النص ، صالح فضل : ١(

  .   ٤٢: إستراتیجیة التناص ، محمد مفتاح) ینظر : تحلیل الخطاب الشعري ٢(

  .   ١/١٣٢األدب الجاهلي:دراسات في ) ٣(
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كما یغلب على النص الومضات التعجبیة ، والتكثیف واالقتصاد اللفظي الذي یخلق ترقبا 

بعة تحیله یراعي شحنة السؤال التي یجد المتلقي نفسه یفكر فیها ، فهو یجد دالالت متتا أندون 

دالة على الفناء والهالك . ومع كل هذا قد یفهم من ذلك أماراتإلى الظواهر الطبیعیة ، بوصفها 

محتوى التعبیر فهو یستعین بالمثل أماعلى انه امتیاز أسلوبي ، قوامه التراصف اللفظي ، 

المنحى العام التنبؤیة ، فهو یطابق اإلشاراتوالظواهر الكونیة وسؤال المصیر واالهم من ذلك 

.)١(للخطاب القرآني

الخطبة التصال نسیجها الداخلي بالروح الدیني یروي وهذا ما جعل الرسول

تجلیاتها في القرآن والحدیث . أخصبوالوعظي ذي النكهة التوعیدیة الترهیبیة التي نجد 

الخاتمة
:مها ختام البحث ندون أبرز النتائج التي أسفر عنها البحث ومن أهوفي 

 أدواتوظیفة اإلیقاع تتمثل في التكرارات الناتجة من نلحظ في المستوى الصوتي أن-

اعتمدت جمیعها على التأثیر في المتلقي بوصفها عناصر  إذوالشرط والتأكیداالستفهام 

العبارة وٕاخضاع أطرافهامهیمنة في النص . كما تتجلى مهمة اإلیقاع بتوازن العبارات وتشابه 

لتوازیات هندسیة لتوضیح وتأكید الفكرة . الخطابیة 

إلى  أدى ، وهذاسامعیهإقناعشدة حرص المرسل على  أنوكشف لنا المستوى التركیبي -

، فمن خاللها یعید االستفهامفضال عن أسالیب التوكید اإلنشائیة والخبریة تراكمیة الجمل 

وتجسده بصور منقولة وصیغ تركیبیة مختلفة تعظمه ، وتضاعف من تأثیرهبألفاظالمعنى 

عن الواقع الحسي الذي ال یفصح بالمعاني حسب بل الجو النفسي الذي یواكبها.

كما أن االنتقال بین الضمائر من الخطاب إلى التساؤل (سؤال الذات) ثم العودة إلى -

الخطاب بشكل ملمحا أسلوبیا في بناء النص. 

إحاطةبالمعنى بإحاطاتهاوالتراكیب على صعید المستوى الداللي فقد تمیزت األلفاظ أما-

عدت المقابلة بین الجمل من .شاملة، وبدا المعنى بینا واضحا من خالل الصور الحسیة

الكالم في العبارات. أقدارمساواة في بإحداثتمثلت  إذالتقنیات األسلوبیة 

  .    ١٢٨: إبراهیمبحث في تأویل الظاهرة األدبیة، عبد اهللا) ینظر : التلقي والسیاقات الثقافیة ١(
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الكتب العربیة والمترجمة :
  م .١٩٨٢،  ٣العربیة للكتاب ، طاألسلوب واألسلوبیة :عبد السالم المسدي ، الدار -

أسلوبیة البناء الشعري : دراسة أسلوبیة لشعر سامي مهدي ، ارشد علي محمد ، دار الشؤون -

  م . ١٩٩٩، بغداد ،  ١الثقافیة العامة ، ط

بالغة الخطاب وعلم النص ، د. صالح فضل ، الشركة المصریة العالمیة للنشر ، لونجمان -

  م .١٩٩٦ت ، ، بیرو  ١، مكتبة لبنان ، ط

،  ١البنیة اإلیقاعیة في شعر حمید سعید ، حسن الغرفي ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، ط-

  م .١٩٨٩بغداد ، 

التناص ، د. محمد مفتاح ، المركز الثقافي العربي، إستراتیجیةتحلیل الخطاب الشعري : -

  م .١٩٨٥، الدار البیضاء ، بیروت ،  ١ط

، دار الكتاب إبراهیم، د. عبد اهللا األدبیة، بحث في تأویل الظاهرة التلقي والسیاقات الثقافیة -

  م .٢٠٠٠، طرابلس ،  ١الجدید المتحدة ، ط

القاسم علي بن الحسین أبوالحافظ المؤرخ ثقة الدین ، لإلمامتهذیب تاریخ دمشق الكبیر ، -

یخ عبد القادر هـ) ، هذبة ورتبة الش٥٧١بن هبة اهللا الشافعي المعروف بابن عساكر (ت : 

م .١٩٧٩هـ = ١٧٩٩، بیروت ،  ٢بدران ، دار المسیرة ، ط

، احمد زكي صفوت، دار الحداثة ١جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة، ج-

  م.١٩٨٥بیروت، -، لبنان١للطباعة والنشر والتوزیع، ط

  م.١٩٦٣رة ، النص ، دار المعارف ، القاهإحسانالخطابة العربیة في عصرها الذهبي ، -

اإلنسانیة ، د. عادل جاسم البیاتي ،  وآفاقهالجاهلي : منطلقاته العربیة  األدبدراسات في -

م .١٩٨٦دار النشر المغربیة ، الدار البیضاء ، 

الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني ، د. حسام سعید النعیمي ، المكتبة الوطنیة ، -

  م .١٩٨٠بغداد ، 

هـ) ، شرحه ٨٢١اعة االنشا ، احمد بن علي القلقشندي ، (ت : في صناألعشىصبح -

لبنان ، –، بیروت  ١وعلق علیه : محمد حسین شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، ط

م .١٩٨٧هـ = ١٤٠٧

الطراز المتضمن إلسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، یحیى بن حمزة بن علي بن إبراهیم -

وضبط وتدقیق: محمد عبد السالم شاهین، دار الكتب هـ)، مراجعة ٧٤٩العلوي (ت: 

  م.١٩٩٥هـ = ١٤١٥لبنان، -، بیروت١العالمیة، ط

فقه اللغة ، د. حاتم صالح الضامن ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، -

  م .١٩٩٠هـ = ١٤١١مطبعة دار الحكمة ، الموصل ، 
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، بیروت،  ١حاوي ، دار الشرق الجدید ، طإیلیاالعربي ،  األدبفن الخطابة وتطوره في -

  م .١٩٦١

المصري (ت : األفریقيالفضل جمال محمد بن مكرم بن منظور أبولسان العرب ، -

وتصنیف : یوسف خیاط ، دار لسان العرب ،  إعدادهـ) ، قدم له : عبد اهللا العالیلي ، ٧١١

بیروت ، (د.ت) .

: الجزء الثاني (في الجرس اللفظي) ، العرب وصناعتهاأشعارالمرشد إلى فهم -

،  وأوالدهد. عبد اهللا الطیب المجذوب ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

  م .١٩٥٥،  ١القاهرة، ط

  م.١٩٨١،  ١في العربیة ، د. فاضل صالح السامرائي ، جامعة الكویت ، طاألبنیةمعاني -

جمة ، د. حمید الحمداني ، منشورات دار سال معاییر تحلیل األسلوب ، میكائیل ریفاتیر ،تر -

  م .١٩٩٣، الدار البیضاء ، 

من بالغة النظم العربي : دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني ، د. عبد العزیز عبد المعطي -

  م .١٩٨٤، بیروت ،  ٢عرفة ، عالم الكتب ، ط

، األدبیةالكنوز منهج النقد الصوتي في تحلیل الخطاب الشعري ، د. قاسم البرسیم ، دار-

  م .٢٠٠٠،  ١ط

البحوث المنشورة في الدوریات : 
قراءة بالغیة لنص شعري لعلقمة الفحل ، فایز –أسالیب الخطاب البالغي والرؤیا الشعریة -

م.١٩٩٧) ، لسنة ١) ، العدد (٢القرعان ، مجلة جرش للبحوث والدراسات ، المجلد (

یش (حصار لمدائح البحر)، د. بسام قطوس، مجلة البنى اإلیقاعیة في مجموعة محمود درو -

م.١٩٩١)، لسنة ١)، العدد(٩أبحاث الیرموك، األردن، المجلد(

م.١٩٨١)، صنعاء، لسنة ٣بنیة القصیدة، عبد الهادي زاهر، مجلة كلیة اآلداب، العدد (-

، التكوین التكراري في شعر جمیل بن معمر، فایز القرعان، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات-

  م. ١٩٩٦)، لسنة ٦)، العدد (١١األردن، المجلد (


