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 :الممخص

التث   ابث  اثرنا األنثدلسالفثررر  المّيثةالبثررزة يث   يةاألسثوبب نثىالبُ إلثى شفث   يسعى البحثث
جّسثثدت المشرنثثة الدينيثثة التثث   انتصثثررع روثثى الثثرب بمنرسثثبة  الفثثرطم   لثثدي  اه المعثثز مثثدح نظمهثثر يثث 
  يسثتمد تثال اإلسثةميةرفثمّية  ببريثث الفةيثة ه سثوي  الدبحثة الهفبهر المعز الفرطم  ببصث الت  يتمتع

لمحرربثثة  فثثرريته الدينيثثة منهثثر  ي ثثة  رثث  ذلثثب مثثر انمثثرزت بثثه ففصثثيته مثث  مظثثرار ال ثثبة بالفثثجررة
تثث ا البرحثثث تسثثويط ال ثثب  روثثى . أر األرثثدا   بالبفثثب  ببجثثه شثث  مثث  يحثثرب  النيثث  مثث  حمثثى اإلسثثة 

  ال صيدة  م  فة  استنطرفهر بتحويوهر. ي مهيمنة  ببصفهر ُبن  يةاألسوبب البن 
 .(األندلسي، الشعر األندلسي المية ابن هانئ، يةاألسموب البنى): الكممات المفتاحية

The Stylistic Structures in the Lamiyya of Ibn Hani Al-Andalusi 

Purpose of research for promotion 

Dr. Ali Ghanem Falhi 

Ministry of Education _ Directorate of Education Maysan 

Abstract  
The research seeks to reveal the prominent stylistic structures in the 

Lamaiyya of the poet Ibn Hani al-Andalus, which he organized in the praise 

of al-Mu’izz for the Fatimid religion of God on the occasion of his victory 

over the Romans, which embodied the religious position enjoyed by al-

Mu’izz al-Fatimi as a descendant of the Hashemite Doha, and the heir of the 

Islamic Caliphate from which he derives his religious legitimacy, as well as 

from That is what his personality was characterized by in terms of strength 

and courage to fight the enemies, and to stand up to everyone who tries to 

undermine the fever of Islam. The researcher decided to shed light on the 

stylistic structures as dominant structures in the poem, through their 

interrogation and analysis. 

Keywords:( stylistic structures, Lamaiyya Ibn Hani Al-Andalusi, Andalusian 

poetry). 
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 :قدمةالم

 ةيفبيوإأحدا فرا ي   ارنا ب  محمد ب  سعدب ب   أبب ال رس  محّمدبِلَد   
بأيرمه , بشر  حفظ أفعرر العرب   تو ى ُج َّ تعويمه بدار العو  ب رطبة ه(ٕٖٔسنة )

تص  ايهب ي  المغرب بمثربة المتنب  ي  المفرق   نر  فهرة  باسعة م  يحب  الفعرا  
بحرش  إفبيوية ي غدق رويه م  العطر   لش  سررر  مر تغّيرت األحبا  حي  رر  

باردبا فتوه  يطوب منه الحرش  مغردرة إفبيوية  يرح  إلى  مبع برلشفرهتَّ ري  هالّنرس بتفّيع
 حي باتص  برلمعز الفرطم  يمدحه ب صرئد م  ريب  الفعر ي ربه بأشرمه  ب   المغرب

ب  اجبار مصر تبجه المعز الفرطم  إليهر  يطوب م   فرئد جيش المعز الفرطم  يتح
  ي  برفة ب  ذلب يُ تارنا أ  يحم  ريرله بيوحق به  إاّل أ َّ المنية حرلت د

سببر  ي   شرنبا مبيي أ َّ األَ  د. رو  زااد   ارناابديبا   ق ه(  بيرا محٕٖٙسنة)
حربلبا منعه م  البصب  إلى المعز الفرطم ؛ لذلب   العدا  ألنَّه  ي مرب  له ؛فتوه

  .(ٔ)ليمدحه

همر فرتمة  تنرب  ت  بتوبا  ر ة م دمة همرتبفد فسِّ  البحث روى ثةثة مبرحث سب      
ي  حي    التصبيريةالبنية  تنرب  بحث الثرن المأّمر المبحث األب  البنية الترشيبية  

 تنرب  المبحث الثرلث البنية اإلي ررية.

 : األسموبية : مفهومإضاءة

األسوببية ا  منهج ن دي حديث  يتنرب  النصبص األدبية برلدراسة  روى   
أسرس تحوي  الظباار الوغبية باألسوببية بفش  يشف  الظباار الجمرلية لونصبص  
 بي ّي  أسوبب مبدرهر  محددا  المميزات األسوببية الت  يتمّيز بهر ر  غيرع م  المبدري .

بيريض التفرفة بي  الفش  بالم مب   أي أ َّ  بنية النص يؤم  ببحدة باذا المنهج 
النص يتشّب  م  نسيج م  التفشيةت التعبيرية الت  تتعرلق داللته حسب فش  البنر  

 .(ٕ)الوفظ  ي  النص
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بفد نرلت األسوببية ااتمر  الدارسي   بمنه  )فرر  برل ( الذي يرا أّ   
استنردا  إلى م مبنهر  -النص –األسوببية رو  يدرس الصيغ التعبيرية ي  لغة األثر 

ية ؤ المنظمة إلى حد ر  ةالمؤثر أي أنهر دراسة األيعر  بالممررسرت التعبيرية ي  الوغ
أثرار الم مبن   ذلب م  حيث التعبير ر  األرمر  البجدانية برلوغة  برؤية أثر 

 .(ٖ)األيعر  الوغبية ي  البجدا  الحس 
ي  حي  يرا )جبزي  مفر ( األسوببية تمث  البجه الجمرل  لألسنية  تبحث  

ي  الفصرئص التعبيرية بالفعرية الت  يتبسوهر الفطرب األدب   يه  تحوي  لغبي 
 .(ٗ)مب بره األسوبب بفرطه المب برية  برشيزته األلسنية 

بتعم  األسوببية روى تتبع بصمرت الفح  ي  الفطرب ررمة  بُتعنى  
رلجرنب العرطف  ي  الظرارة الوغبية  بتبرز المفررفرت العرطفية  بتبرز ال ي  الجمرلية  ب

 .   (٘)باالجتمررية بالنفسية المغريرة ي  الوغة بالسيمر ي  الوغة الفرئعة ألنهر تو رئية
 بت سيسر  رمر ذشر آنفر  سن ب  بدراسة ال صيدة م  فة  البن  األسوببية اآلتية:

 :األول: البنية التركيبيةالمبحث 

تفتق لفظة البنية ي  الوغة م  الفع  بنى يبن  بنر    بمعنى التفييد باإلفرمة 
  يت ح م  التعري  الوغبي لوبنية أنهر ت ب  ببظيفة (ٙ)يرلبنر  ن يض الهد   بالترشيب

 محّددة متمثوة ي  الجمع بالت لي  بي  رنرصر فرصة بميدا  ببسط محدد.

ا  ش  مشّب  م  ظباار متمرسشة يتبف  ح بر يرلبنية )) أّمر اصطةحر  
انطةفر  م  رةفرت تجمع بينهمر  ية يمش    برم  ش  منهر روى مجربرة ي  السوسوة

لت  ينتم  إليهر  بتربطه لعنصر م  العنرصر أ  تشب  له داللة إاّل  م  البنية ا
مجمبرة متفربشة م  العةفرت بي  بالبنية ي  االتجرارت الن دية الحديثة . (ٚ) ((برلب ية

األجزا  أب العنرصر مع بع هر م  نرحية بروى رةفرتهر برلنص م  نرحية أفرا. 
 : اب  ارنا األندلس فصيدة  أا  مشبنرت البنية الترشيبية ي  بم 

 :العدول التركيبي
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العدب  م  المصطوحرت ال ديمة الت  تنربلهر البةغيب  بالن رد  ي بب اة  
ري يرا أ َّ م  ريبب المديح ردب  المردح م  الف رئ  النفسرنية إلى أبصر  العسش

  ي  حي  أيرد له اب  جن  بربر  سّمرع)) برب ي  العدب  ر  الث ي  إلى مر  (ٛ)الجس  
عن  الفربج ر  يالعدب  ال  مصطوحي   (ٜ) منه ل رب م  االستففر (( اب أث  

عن  تطبيع الوغة بمر يفد  األدا  الفن   ي  الوغة ربثر  بيب ى شةمية  ب  نظر
ذا شر  النص األدب  يتمّيز م  فة  أسوببه  يإ َّ  بيحرص روى الفرئدة الداللية. با 
 مصطوحر  األدا  المثرل  لوغة  بسيتنرب  البحث  بعدبلهاألسوبب يشتسب اذا التمّيز 

الت دي   ي  تمث  الذي المية ب  ارنا األندلس سمة أسوببية بررزة ي   ببصفهالعدب  
 بالحذ .  ريبالت ف

  :والتأخيرالتقديم  -1

الفعري  الّنصي ف  روى  الذي    أسرليب رو  المعرن الت دي  بالت فير م ُيعد  
 رنصر بيمث ,   يهب تعبيٌر ر  بافع الشومرتيحرب المفررر بيؤثر ييهر  جمرال  بربن ر  

غنر  الفعرية  الوغة إثرا  ي ررمة  مهمر   بالت فير الت دي   التحبالت اإلسنردية با 
  .(ٓٔ)ئ  بأشثر أثرا  ي  ال رر حيبية أشثر يجعوه رممّ  الفعري  النص ي  الترشيبية

نزيرح الرتبة المحفبظة الت  ا  َّ إيمش  تح ي هر برلت فير  لذا ي اليرئدة شبيرة وت دي  لب 
العنرية برلمت د   بالتنبيه رويه  غّيرت م  مبفعهر الشوم   ليشب  لت دمه أبوغ  بزيردة ي  

بفد استعم  الفررر   (ٔٔ)بيشب  ي  الت فير افةٌ  برلتّنرسب  يي ّد  لمفرشوة الشة 
 :(ٕٔ)أسوبب الت دي  بالت فير  ب بله

                                                  حْرَبهَثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر راَ  الد مْسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتقُ  اّلتثثثثثثثثثثثثثثثثثثث   َّ إِ 
 

 ِييهَثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر َصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرِرٌ  َمسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثُوب ُ   هِ  
جر  الت دي  لغرض المبتدأ )صرر ( ي  البيت فد  الفررر الجرر بالمجربر )ه(  روى  

   ي  اذا البيت ))منهر التعظي  لوذات الم دسة بمعرن  م صبدة التفصيص باالاتمر 
ر  بالمعرن  الم صبدة ا  طرفرت تعبيرية جديدة توحق المعرن  الظرارة يتزيدار تدفي 

 .(ٖٔ) بت شيدا ((
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 :(ٗٔ) بفبله
                                                                          حتّثثثثثثثى انثنثثثثثثثثى بهثثثثثثثثر بثثثثثثثدأ الهرفثثثثثثثث َ  ليثثثثثثثتَ 

 
 َبُفُمثثثثثثثثثثثثثثثثب ُ  ِذلَّثثثثثثثثثثثثثثثثةٌ  ى الد ُمْسثثثثثثثثثثثثثثثثتقِ وثثثثثثثثثثثثثثثثثرَ بَ  

 (ِذلَّةٌ ) المؤفر (  روى المبتدأى الد ُمْسُتقِ الجرر بالمجربر)روث فبه الجموة فد إذ  
 يرلغرض م  الت دي  تفصيص الذلة باالنشسرر ل رئد الرب  دب  غيرع.

 :(٘ٔ)بفبله
  يثنثثثثثثثثثثثثثثثرا  َحرِسثثثثثثثثثثثثثثثَدا   َجَمثثثثثثثثثثثثثثثَع الشترئثثثثثثثثثثثثثثثبَ 

 
 الُجُيثثثثثثثثثثثثبِش َرِريثثثثثثثثثثثث ُ  فبثثثثثثثثثثثثَ  انفثثثثثثثثثثثثرذِ  لَثثثثثثثثثثثثبَ  

فجررة الممدبح  ألّنه (؛ لت شيد رري ) المبتدأ(  روى لبفبه الجموة ) ي د  الفررر 
 .العدب بفئة فويوة م  جيفهاستطرع أْ  يهز  شترئب 

 :(ٙٔ)بي  مب ع آفر  ي د  الجرر بالمجربر روى الفرر   ي ب 
  لوبطثثثثثثثثثررق فبثثثثثثثثثُ  ذا ُيعثثثثثثثثثر ُ  َاثثثثثثثثثْ  َشثثثثثثثثثر َ 

 
 بثثثثثثثثثثثثثث ٌس برأٌا ِيثثثثثثثثثثثثثث  الِجثثثثثثثثثثثثثثَةِد َأصثثثثثثثثثثثثثثي ُ  

اؤال  ال ب  د اذا الت دي  أ  ي شَّ  إذ فّد  فبه الجموة) لوبطررق( روى الفرر ) ب ٌس(  
صرلة الرأي.بعيدب  ر  الفجررة    با 

با إلى أسوبب الحذ   لمر ؤ   الذِّْشر  غير أ َّ الفعرا  لجاألص  ي  الشة الحذف: -2
له م  طرفرت تعبيرية متعددة الت  تعتمد روى التوميح  يت ع المتو   أمر  بجبع تفسير 

  التصريح بش  ردبر بالغيرب الذي يدرب إلى رديدة لونص الباحد  مردَّار مبدأ الح 
 بم  مظرار الحذ  ا :  ف  

 : المبتدأحذف  -أ
 –  شثيرا  ي  الوغة حيث يشتف  المتشو  حذ  )المبتدأ( ي  الجموة االسميةيُ 

برالرتمرد روى رنصر باحد  باب الفبر غير أّ  التفشير ال يشب   -ببرألفص المبدع
سنردع إاّل برلجم  )) ية يمش  لوعنصر أ  يشب  مفيدا  بفردع ية بدَّ م  ت رير  ارتمردع با 
أب الترشيب   إلى رنصر آفر منبا ذانر  اب مر يسميه التحبيويب  برلبنية العمي ة

 : (ٛٔ)  ش بله(ٚٔ)البرط (( 
               َرثثثثثثثثثثثثثثثثثثْ  اَفرصثثثثثثثثثثثثثثثثثث  َثْغثثثثثثثثثثثثثثثثثثِرعِ  َتو َّثثثثثثثثثثثثثثثثثثى َمِوثثثثثثثثثثثثثثثثثثبٌ 

 
  تَثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثُدب ُ  ُدبٍ  إليثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثهِ  ْنبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرَ  ِذيأَ  
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(؛ بل  يذشر المبتدأ موب ب)ا(  باب فبر لمبتدأ محذب  ت ديرع موبذشر الفررر لفظة) 
 بروب ف نه  ي د يرفت فهرته األفطرر بالدب .   لوداللة روى تعظي  الممدبح

 :(ٜٔ)بفبله
ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثٌ  َرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثْ  َرزَمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثةٍ   َرَوِبيَّثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثةٍ  ُمَتَشفِّ

 
  َرنَّثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثٌة َبَرِبيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ُ  ِمْنهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر ِلوُشْفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرِ  

 ( أي اب ُمظهر لوفجررة العوبية. ُمَتَشفِّ ٌ حذ  المبتدأ بالت دير )اب( باب ى الفبر ) 
 :(ٕٓ)بفبله

 َشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرذبٍ  ّدبرار ِبظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث   ُيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثَحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثْرٌب  
 

  َبثثثثثثثثثثثثثثثثثِدي ُ  ِمنثثثثثثثثثثثثثثثثثهُ  الَحثثثثثثثثثثثثثثثثثْز ِ  َيِ ثثثثثثثثثثثثثثثثثي ُ  اثثثثثثثثثثثثثثثثثةَّ  
(  غير أنه رد  ر  َحْربٌ  )ا  ت ديرعتدأ محذب  بم( با  فبر لَحْربٌ اشتفى بذشر) 

 ظرب  المعرشة.ذشر المبتدأ )ا (  انسجرمر  مع 
 :حذف الفاعل
 :(ٕٔ)إلى حذ  الفرر  ي  فصيدته  بم  نمرذج الحذ  فبله سعى الفررر

 فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثْدُر َ ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثَراغ ٍ  ذ َّ الجزيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرَة باثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث َ 
 

  نزيثثثثثثثثثثثثث ُ  باثثثثثثثثثثثثثب الفسثثثثثثثثثثثثث َ  سثثثثثثثثثثثثثرمتُه ييهثثثثثثثثثثثثثر 
ذ َّ  ي  البيت حذ  ال مير) اب( الدا  روى ) الد ُمسُتق( فرئد الرب   بت دير الشة   

 .اب الجزيرةَ 
 :(ٕٕ)بفبله:

 الفثثثثثثثثثثِردبُس ِإْ                 َأْنَسثثثثثثثثثثرَببَ   ْ ِمثثثثثثثثثثيَ  يَثثثثثثثثثثرْيفْر 
 

 التنزيثثثثثثثثثثثثثثث ُ  ببَ ثرسثثثَثثثثثثثثثثثثثثثَأحْ  َبِمثثثثثثثثثثثثثثث ْ  ُرثثثثثثثثثثثثثثثدَّتْ  
حذ  الفرر ) أنت( العرئد روى الممدبح  يرلحذ  ي  األبيرت جر  لغرض االفتصرر  

 برد  التشرار.
  التصويرية البنية المبحث الثاني:

الصبرة م  أا  أدبات التفشي  الفعري  الت  يتبس  بهر الفررر لوتعبير  تعدّ    
)) إذ بف وهر يص  الفررر إلى تثبيت العةفرت الت  تص  مر بي   ر  رؤاع بمفرررع

األفير  بالفشر  بمر بي  المحسبس بالعرطفة  بمر بي  المردة بالُحُو  أب الفير  الذي 
نة بي  أمري  متبرردي  فوية  أب شثيرا   بي  ررل  يتجربزار. بالصبر تتبالد م  الم رر 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 

368 

بالفررر اب الذي يفوق اذع   الحس أفير  بنبرت بحيبا   بلش  ليس ييه صبر
, يه  ))بنية تتفربب ييهر العةفرت بتتفرر ؛ لتنتج (ٖٕ)الصبر م  مباد الحس بالع  ((

ي ر  ب بعرد اذا  األثر الشو  الذي ينفتح روى العم  الشو  بي ا أبعردع  شمر أّنه
يرلصبرة رمرد الفعر بجبارع ببصفهر )) طري ة التعبير ر  المرئيرت  .(ٕٗ) العم ((

بم    (ٕ٘) بالبجدانيرت؛ إلثررة المفررر بجع  المتو   يفررب المبدع أيشررع بانفعرالته((
 :أبرز بسرئ  الصبرة

 :التشبيه -1
بمهمة ربط بي  فيئي  تجمع يعد  التفبيه م  أا  بسرئ  الصبرة البةغية بي ب  

بينهمر صفة أب أشثر م  الصفرت المفترشة  بالغرية م  ذلب المبرلغة  با  فر  ربن ر  
يحر ات  ترتبط بسيرق النص ببذات  جمرلير  روى التعبير بمر يحموه م  دالالت با 
الفررر  ببذلب تشم  فيمة التفبيه بمر ي دِّمه م  معرٍ  جديدة ا  جز  ال يتجزأ م  

 :(ٕٚ)  بيتجّوى التفبيه ب بله(ٕٙ) يج التجربة  بم  ث  ال يمش  ت دي  المعنى بدبنهرنس
            َيَش نَّهَثثثثثثثثثثثثثر َبثثثثثثثثثثثثثْيَ  الِوصثثثثثثثثثثثثثرِب َنَ ثثثثثثثثثثثثثرِنٌض 

 
  ُبُرثثثثثثثثثثثثثثثثب ُ  َبَش نَّهَثثثثثثثثثثثثثثثثر َبثثثثثثثثثثثثثثثثْيَ  الِهَ ثثثثثثثثثثثثثثثثربِ  

ي  البيت صبرتر  تفبيهيتر  ي  األبلى فّبه في  الممدبح برلحّيرت لسررة حرشتهر  
ي  الطرق البررة  بي  الثرنية فبههر برلبرب ؛ لتسو هر فم  الجبر  العرلية   ربانسيربه

 بي  اذا داللة روى فبتهر بصةبتهر بمهررتهر ي  الحرشة.
 :(ٕٛ)بي  مفهد آفر يرس  صبرة مرربة لوحرب  فرئة  

                              فَثثثثثْد َمثثثثثرَت مغصبصثثثثثر  بهثثثثثر َتوثثثثثَب الفَّثثثثثجر
 

  َباثثثثثثثثثثثثب فتيثثثثثثثثثثثث ُ  يمثثثثثثثثثثثثبتُ َمثثثثثثثثثثثثْ  ال يشثثثثثثثثثثثثرُد  
                              دبَنهر َبثثثثثثثثثثثثثيَ  الَجثثثثثثثثثثثثثَباِنِح بالَحَفثثثثثثثثثثثثثرجثثثثثثثثثثثثثثثيَ  

 
يثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثَرٌة  بغويثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ُ     َيَشرنَّهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر اثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ز 

رمد ي  البيت األب  إلى تفبيه الحرب برلعظ  الذي يتعرض حوق اإلنسر  ييغص  
فبههر برلنرر الموتهبة به  ممر يؤدي إلى اةشه  اشذا حر  اإلردا   بي  البيت الثرن  

 ي  أيئدة اإلردا ؛ لتباجهر بفدة حرارتهر.
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 االستعارة: -1
سيوة بةغية يرروة تمنح الفررر حرية تبظي  أفير  بصفرت ي  االستعررة ب 

غير مبا عهر األصوية  ببصفهر م  أا  المنبهرت األسوببية الت  تعتمد نظر  
لإلسنرد الم لب  بي  المفردات   االنزيرح؛ شبّنهر ت ب  روى رةفرت تجربزية جديدة

يرالستعررة رةفة لغبية ت ب  روى الم ررنة شرلتفبيه  يه  تفبيه ُحذ  منه أحد 
شمر  ت ديتهر لومعنى بصبرة أجم   طرييه  إاّل أّنهر تنمرز رنه بدفة األسوبب  با 

ي    ي ة  ر  ذلب أنَّهر أداة سحرية ت ب  روى ت ريب المتبرردي  ب(ٜٕ)بأشثر ت ثيرا  
بنى الفررر ي د    (ٖٓ)األفير   بمحب الفبارق بينهمر سبا  أشرنت حسّية أب معنبية

 :(ٖٔ)فبلهذلب  م  روى التففيص  ب  استعرراته
                              َحتّثثثثثثثثثثثى ِإَذا ارَتعثثثثثثثثثثثَص الَ َنثثثثثثثثثثثر َبَتوّمَظثثثثثثثثثثثتْ 

 
  َحثثثثثثثثثثثثثثثرٌب َفثثثثثثثثثثثثثثثُربٌب لونفثثثثثثثثثثثثثثثبِس  َأْشثثثثثثثثثثثثثثثب ُ  

بيففصهر ييجع  لهر صفرت إنسرنية) األش     يفبه الفررر الحرب بإنسر  
بالفرب( روى سبي  االستعررة المشنية  يه  ت ش  النفبس  بتفرب الدمر   باذع صبرة 

 مرربة تجسدار الحرب م  فة  مر تحدثه م  ازارق أرباح الّنرس.
 :(ٕٖ)بيستعير لوزمر  صفة إنسرنية  فرئة  

مثثثثثثثثثثثثثثرُ  َأَرْيتَثثثثثثثثثثثثثثهُ                               َحتّثثثثثثثثثثثثثثى إذا  افتبثثثثثثثثثثثثثثَ  الزَّ
 

  بِثثثثثثثثرلَعزِ  َشيثثثثثثثثَ  َيُصثثثثثثثثبُ  َمثثثثثثثثْ  َسَيُصثثثثثثثثب ُ  
يففص الزمر  حي  يستعير له صفة )اإلفبر (  يش  َّ الزمرَ  إنسرٌ  ُي ب  يصب   

 بيجب  برلعز .
 :(ٖٖ)بي  مب ع آفر ُيجّسد الدار  ب بله

                              َبَش نَّهثثثثثثثثثثثثثثثر الثثثثثثثثثثثثثثثدَّاُر المنثثثثثثثثثثثثثثثيُ  روثثثثثثثثثثثثثثثيه 
 

  ال يسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتطرُع  لصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثريِه  َتْحِبيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ُ  
يرلحرب ي  ذاتهر حدث رظي   لذا فبههر الفررر برلدار  ي ة  ر  ذلب ي د  

جّسد الدار ي  صبرة حسّية  بتظهر اذع الحسّية حي  استعرر له صفة م  صفرت 
  يرلدار يحم  بعدا  الجم  ا  )اإلنرفة(  ببذلب أصبح فررجر  م  صن  المجردات
 سوبير  روى األردا ؛ شبنه  ال يستطيعب  النجرة م   نشبرته بربافبه.

 :(ٖٗ)أي ر   بفبله
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ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثٌ  َرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثْ  َرزَمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثةٍ   َرَوِبيَّثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثةٍ  ُمَتَشفِّ
 

  َرنَّثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثٌة َبَرِبيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ُ  ِمْنهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر ِلوُشْفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرِ  
 رس  الفررر صبرة استعررية ُتعبِّر ر  فجررة الممدبح الت  استمدار م  جّدع اإلمر  

رو )ع(  ببصفه سوي  الدبحة العوبية  حي  استعرر لوشفر صفة العبي  بالصراخ؛ 
 لفدة بطش الممدبح.

 :الشنرية
م  أرشر  رو  البير  بالمهيمنرت األسوببية الت  يوج  إليهر الفررر  تمث  الشنرية

حي   يريد العدب  ر  المعنى المراد مبرفرة  إلى معنى آفر مةز  لومعنى المراد 
بردي  له بدلي  رويه  يرلشنرية ا )) أ  يريد المتشو  إثبرت معنى م  المعرن  ية 

يج   إلى معنى اب ترليه برديه ي  البجبد يذشرع برلوفظ المب بع له ي  الوغة  بلش  
  لذلب تشتسب الشنرية دالالتهر م  العةفرت (ٖ٘) ييبم   به إليه بيجعوه دلية  رويه((

الجديدة الت  ُيفح  بهر الترشيب حي  يتحب  م  معنرع األصو  إلى داللة أفرا؛ إلثررة 
يصر  المعنى لومتو    ي د اتفذ الفررر م  الشنرية بسيوة بظفهر ي  بنر   المتعة با 

 :(ٖٙ)ي ب صبرته الفعرية  بي  ذلب 
                              َيْوثثثثثثثثثثثثثثثثثَتْعَوِ  اأَلْرثثثثثثثثثثثثثثثثثةُج ِرْوَمثثثثثثثثثثثثثثثثثر  ثَرِفَبثثثثثثثثثثثثثثثثثر  

 
ثثثثثثثثثثثثِويَب  َبفَثثثثثثثثثثثثد َرثثثثثثثثثثثثَززَت َذِلْيثثثثثثثثثثثث ُ     ِإ َّ  الصَّ

رب  مفيرا  إلى مفردة الصويب ببصفهر فعرَر ال األردا / ر ب بله: ) برألرةج(  شّنى  
 الرب )المسيح(  ي د جّسدت اذع الشنرية حرلة الهزيمة باالنشسرر الت  أصربت الرب .

 (ٖٚ)بي  مب ع آفر تتجوى الشنرية  ب بله
                              َمَسثثثثثثثثثثَحْت ُثُغثثثثثثثثثثبُر الفَّثثثثثثثثثثرِ  َأْدُمَعهَثثثثثثثثثثر بِثثثثثثثثثثهِ 

 
  َبل َثثثثثثثثثثثد َتُبثثثثثثثثثثث    الت ثثثثثثثثثثثرْب  َبَاثثثثثثثثثثث  ُاُمثثثثثثثثثثثب ُ  

منسجمة  َمَسَحْت ... َأْدُمَعَهر(  يجر ت الشنرية شَنى ر  ترب البشر  ب بله:) إذ 
بظومه   حي   مع سيرق البيت؛ لتبي  معرنرة أا  الثغبر بشثرة بشرئه  باستبداد الرب 

 استبدلبا البشر  برلفرح بالسربر؛ لهزيمة الرب  باندحررا  روى يد المعز الفرطم .
 :(ٖٛ) بفبله
ثثثثثثثثثثثث ُ  مثثثثثثثثثثثثرذا               يثثثثثثثثثثثث  َبررثثثثثثثثثثثثهِ  َجْحثثثثثثثثثثثثدرٌ  ُيؤمِّ

 
 الِفةيَثثثثثثثثثثِة طُثثثثثثثثثثب ُ  َبِيثثثثثثثثثث  َبثثثثثثثثثثرِع  ِفَصثثثثثثثثثثرٌ  
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ر   ع  فرئد الرب  برجزع  بشّنى  ) ي  برره فصر(ي  البيت شّنى ب بله:
ليت ح م  فة  الصبرتي  الشنريتي   ؛ر  فدرة المعز (الِفةَيِة ُطب ُ  َبِي  َبرِع ):ب بله

مدا رجز فرئد الرب  ر   تح يق االنتصرر  بفدرة الممدبح ي  ازيمة العدب  لذا 
 أحدثت الصبرتر  نبرر  م  الت رد.

 :الموسيقيةالمبحث الثالث: البنية       
الفعر رث  سثرئر الفنثب  اإلبداريثة   المبسي ى م  أبرز الظباار الت  ُتميِّز تعد  

بالفعر العرب   ي ب  روى المبسي ى الفررجية الت  يحشمهر العربض  بتتمّث  ي  البز  
بال ريية  بانرب المبسي ى الدافوية  الت  ت ثب  روثى تنبيعثرت ال ثي  الصثبتية سثبا  شرنثت 

 جموة  أ  شومة أ  مجمبرة م  الحرب  ذات الِجْرس المميِّز.
تفشي  البنر  المبسي   الذي يعم  فوق بتت رير المبسي ى الفررجية بالدافوية ي  

 إيحر  فعبري مؤثر ينسج  بمعنى النص.
  الموسيقى الخارجية:

ّنمثثثر اثثث  مثثث  أبثثثرز  إ َّ  مبسثثثي ى الفثثثعر ليسثثثت حويثثثة فررجيثثثة ت ثثثر  لو صثثثيدة  با 
األدبات التثث  يسثثتعموهر الفثثررر يثث  بنثثر  فصثثيدته  ببسثثيوة مثث  بسثثرئ  اإليحثثر  بأفثثدرار 

ر رنثثه. مثثر ال يسثثتطيع أ  يعبِّثثمِ   اثثب رميثثق بففثثّ  يثث  الثثنفس روثثى التعبيثثر رثث  شثثّ  مثثر
 بت   المبسي ى الفررجية:

 الوزن: . أ

رز رنرصثر رمويثة بم  أبث  العربية يمث  البز  أحد األرشر  األسرسية  لو صيدة
مجمثثبع التفعثثيةت التثث  يتثث ل  منهثثر البيثثت  باثث  مفتوفثثة يثث  ))   يهثثباإلبثثداع الفثثعري

افتة  اثذع التفعثيةت برثددار تتفثش  البحثبر بمجزؤاتهثر التث  الفعر شمر بشيفر . بم  
باحثثثدا   ا  يجعثثث  مثثث  لغتثثثه بأبزانثثثه جثثثز   ْ بالفثثثررر المبثثثدع َمثثث   (ٜٖ) ((تفثثثش  الثثثبز  العثثثر 

الثثثبز  أاميثثثة فرصثثثة؛ شبنثثثه يمثثثث  رنصثثثرا  أسرسثثثير  يثثث   ابثثث  اثثثرنابفثثثد أبلثثثى   متشثثثرمة  
)) أشثثثر بحثثبر الفثثعر جوجوثثة مثث  الثثذي يعثثد    الشرمثث روثثى بحثثر الفثثعر  يثثنظ  فصثثيدته 

بحرشثثثرت ...  بدندنثثثة تفعيةتثثثه مثثث  النثثثبع الجهيثثثر البا ثثثح  الثثثذي يهجثثث  روثثثى المعنثثثى 
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سثثتعم  اثثذا بيُ   (ٓٗ)بالعباطثث  بالصثثبر حتثثى ال يمشثث  يصثثوه رنهثثر بحثثر  مثث  األحثثبا ((
ر تفثشيوه اإلي ثرر  ييتث ل  ّمثأَ ، أ ثرب تسثعة  بلثه ثثةث أرثرريض ب ا  بمجزب البحر ترمر  

مثث  تشثثرار تفعيوثثة )ُمَتفَثثثرِرُوْ ( ثثثةث مثثرات يثث  الفثثثطر األب  بثثثةث مثثرات يثث  الفثثثطر 
الثرن ؛ لهذا استثمر اب  ارنا مربنة بحر الشرم  لشثرة حرشرته  إذ تبوثغ حرشرتثه ثةثثب  

  :شرآلت صيغته العرب ية بتشب  حرشة ي  البيت التر   
                                 ُمَتفَثثثثثثثثثثثثثثثثثرِرُو ْ    ُمَتفَثثثثثثثثثثثثثثثثثرِرُو ْ   ُمَتفَثثثثثثثثثثثثثثثثثرِرُو ْ 

 
                         ُمَتفَثثثثثثثثثثثثثثثثثثرِرُو ْ    ُمَتفَثثثثثثثثثثثثثثثثثثرِرُو ْ   ُمَتفَثثثثثثثثثثثثثثثثثثرِرُو ْ  

  م  ال صيدة ت طيعر  ررب ير : ي ب  البحث بت طيع بعض األبيرت  بسب   
                                 َيثثثثثثثثثثْبٌ  َرثثثثثثثثثثِرْيٌض ِيثثثثثثثثثث  الَفَفثثثثثثثثثثرِر َطِبْيثثثثثثثثثث ُ 

 
                         لَثثثثثثثثثثثثُه َبُحُجثثثثثثثثثثثثب ُ  ُغثثثثثثثثثثثثَررٌ   ِ ثثثثثثثثثثثث َ نْ تَ  َمثثثثثثثثثثثثر 

                                    َلُهْب/  َبُحُجبُلب / ُغَرُر ْ   ِ  َ نْ تَ  َمر           َيْبُمْ  َرِرْي / ُ ْ  ِيْوَفَفثثثثثثثثثثثثثر/   ِر َطِبْيُوب 
 / ُمَتَفْرِرُوْ    /  ُمتََفْرِر ْ  /   ُمْتَفْرِرُوْ   /    ُمَتَفْرِرْ             ُمْتَفْرِرُوْ   ُمْتَفْرِرُوْ  

                                 َيْنَجثثثثثثثثثثثرُب منثثثثثثثثثثثُه األْيثثثثثثثثثثثُق َباثثثثثثثثثثثَب ُدُجنَّثثثثثثثثثثثةٌ 
 

                         بيصثثثثثثثثثثثح  منثثثثثثثثثثثُه الثثثثثثثثثثثّدْاُر َبُاثثثثثثثثثثثَب َرِوْيثثثثثثثثثثث ُ  
َبَيِصْحُح ِمْ  / ُه ْدَدْاُر َبْع /                 ُاثثثثأْلَْيُق َبْع /  َب ُدُجْنَنثثثثُت ْ َيْنَجرُب ِمْ /  

                         بَبَرِوْيوُ 
ُمْتَفْرِرُوْ    /    /    ُمَتَفْرِرُو ْ   /   ُمْتَفْرِرُو   / ُمَتَفْرِرُوْ                  ُمْتَفْرِرُو ْ  

 ُمَتَفْرِر ْ 
         َمَسثثثثثثثثثثثثثثثَحْت ُثُغثثثثثثثثثثثثثثثبُر الفَّثثثثثثثثثثثثثثثرِ  ُأْدُمَعهَثثثثثثثثثثثثثثثثر                       

 
                         َبل ثثثثثثثثثثثثْد تُبثثثثثثثثثثثث   الت ثثثثثثثثثثثثْرَب َبْاثثثثثثثثثثثثَ  ُفُمثثثثثثثثثثثثْب ُ  

َمَسَحْت ُثُغْب/ ُر ْفَفْرِ  ُأْد / ُمَعَهر ِبِهْ                  َبَل ْد تَُبثثثثْ / َ  ْتتثُثثْرَب َبْع/ َي   
                                       ُفُمْبُلب

 ُمتََفْرِر ْ   /  ْرِرُو ُمْتفَ /   ُمتَثَفْرِرُو ْ                   ُمتَثثَفْرِرُو ْ /     ُمْتَفْرِرُو /   ُمتَثَفْرِرُو ْ 
اإل ثمرر رتثرا زحثر  العرب ثة الترمثة الصثحيحة  بفثد ا ةئيتظهر ال صيدة به

 باثثب تسثثشي  الحثثر  الثثثرن  المتحثثربتفعثثيةت الحفثثب تثثررة   بتثثررة  أفثثرا ظهثثرت سثثرلمة  
جميثع  احد ي بمسرٍر إي ررّ  ب  ال رب ي د ُحدِّد رمّ أَ م ) ُمَتَفرِرُوْ ( يتصبح ) ُمْتَفرِرُوْ (  

بصثثيغة ال طثثع  بيعنثث  حثثذ  البتثثد المجمثثبع  بتسثثشي  مثثر فبوثثه  أبيثثرت ال صثثيدة  بظهثثر
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م نم  يزاحث  ) ابث  اثرناشمر أ َّ   (ٔٗ)م ) ُمَتَفرِرْ ( يتصبح م ) ُمَتَفرِرُوْ (  ( الثرنيثة ْتَفاْاعل
زحثر  أظهثر  فثدب  م ثمرة إذ نجدار  ت ت   ي  أغوب األبيرت؛ ي  صدر البيت برجزع 

سررد الفررر روى أْ  ي ي  تنبيعر  بتوبينر  إلى تفعيةت البحر الرتيبة  ا  تغيير  اإل مرر
شر  ه لمفتوفة  بلعوم  فة  تغيير الفررر لمبافع دفب  اذا الزحر  بصبر ح برع ا

مثثدرشر  لمثثر يمشثث  أ  يثثبيرع اثثذا التغييثثر مثث  صثثبر إي رريثثة مفتوفثثة  تتنثثبع بتنثثبع الزحثثر  
 .لتبال  بالتشرارالذي يعم  روى شسر رتربة ا

  القافية:-ب

هثث  ))الم ثثرطع الصثثبتية التثث  ي العربثث  زة يثث  الفثثثعراحتوثثت ال رييثثة مشرنثثة متمّيثث
  (ٕٗ) تشب  ي  أبافر أبيرت ال صيدة  أي الم رطع الت  يوز  تشرار نبرهر ي  ش  بيثت((

 بلو رييثة فيمثثة مبسثي ية ررليثثة ال يمشث  االسثثتغنر  رنهثثر يث  الثثنص الفثعري يهثث  المشمثث 
لوثثبز  يثث  فوثثق مبسثثي ى ال صثثيدة الفررجيثثة رثث  طريثثق حثثر  الثثربي المشثثرر يثث  شثث  

بأب  مثر يوفتنثر يث  اثذع ال صثيدة اثب مبسثي رار الصثرفبة  بالَجَوبثة التث  يثبح  بهثر  بيت.
  :(ٖٗ)بي  ذلب ي ب  ببثه فة  أبيرتهر  افتررع ربّير  ل صيدتهإذ  ؛(الة صبت )

                                                                          حتّثثثثثثثى انثنثثثثثثثثى ِبهَثثثثثثثثر َبثثثثثثثَدا الِهَرْفثثثثثثثث َ  لْيثثثثثثثتَ 
 

 َبُفُمثثثثثثثثثثثثثثثثب ُ  ِذلَّثثثثثثثثثثثثثثثثةٌ  ى الد ُمْسثثثثثثثثثثثثثثثثتقِ وثثثثثثثثثثثثثثثثثرَ بَ  
                                                                          أْل َثثثثثثثثثثثثْت َروَثثثثثثثثثثثثْيِه  َشْوَشثثثثثثثثثثثثة   اّلتثثثثثثثثثثثث  ِتْوثثثثثثثثثثثثبَ  

 
 َتِوْيثثثثثثثثثثثثثثثثث ُ  بِثثثثثثثثثثثثثثثثثَ ْرِض األْرِمنثثثثثثثثثثثثثثثثثي َ َبَلهثثثثثثثثثثثثثثثثثر  

فثثبة بمثثر يحموثثه مثث  صثثرر مهيمنثثر  روثثى أغوثثب األبيثثرت   الثثة  صثثبت نوحثثظ َأ َّ    
 صثثبتّ  يهثثب صثثبت مجهثثبر يثثبح  برلفثثدة  ي ثثد جثثر  منسثثجمر  مثثع حرلثثة الفثثررر بتثثردد

الثة  صثبت يثتة     بلهثذا بثرلفرح  بالتغنث  برالنتصثرر روثى الثرب النفسية الت  اتسمت 
الثدائرة. إذ  مبسي ير  يرس  ي  المفيوة صبرة المعرشثة ممر ي ف  جمرال  مع اذا المبف   

 .زاد م  تعميق الداللية الصبتية
 :الموسيقى الداخمية-ٕ 

لثثبز  العرب ثث  يثث  بنثثر  جثثرس تسثثه  المبسثثي ى الدافويثثة لوفثثعر إلثثى جرنثثب ا
الدافو  الثذي يثثنبع مثثث  اثثثذا التبايثق  االنسجر  الصبت )) ث ُتحدِّ ألنَّهر   جمي  مبسي  

آفثر أب بي    المبسي   بي  الشومرت بدالالتهر حينر    أب الشومثثثرت بع ثهر ببثثثعض حينثثر  
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فثثث  اثثثذا االنسثثثجر  الصثثثبت  الثثثذي يح  ثثثثه األسثثثوبب الفثثثعري مثثث  فثثثة  الثثثنظ  بجثثثثبدة 
  تنسثثج  بحربيثثه التثث   يهثث  تعتمثثد روثثى حسثث  افتيثثرر الفثثررر لشومرتثثه  (ٗٗ)الرصثث (( 

تسثه  يث  فوثق المبسثي ى سب  نتنرب  مجمبرة م  البسرئ  الت  . لذا ةمع جب ال صيد
 :م  أبرزار  الدافوية
 التكرار:
تعثرد ييهثر  رموية فوثق ينث يعّد م  أا  الربايد الت  تنبع منهر مبسي ى الفعر يهب  

لريثثد  يثث  فثثعرع الفثثررر األلفثثرظ يثث  سثثيرق التعبيثثر بحيثثث تفثثّش  نغمثثر  مبسثثي ير  يت صثثّدع
المعنى المطوبب ب يشرر بأحرسيس جديثدة ت ثف  جمثرال  بربن ثر  إذا صثح االسثتعمر  يث  

فثد ب لجوثب انتبثرع المتو ث .   (٘ٗ) )ت بية النغ .ب  بالغرض منه ت شيد المعنىالنص األدب   
 ة منهر:التشرار ي  فصيدة الفررر روى أفشر  ردّ  جر 

 : الصوت )الحرف(تكرار -ٔ
ارتمرد الفررر حرير  معينر  أب مجمبرة حرب  بصبرة أشثر م  غيرار ي  به  صد يُ 

ببص  التشرار  يشب  سيرق البيت أب سيرق ال صيدةَشَ ْ    الوفظة الباحدة أب السيرق
الصبت  صيغة فطربية ترم  إلى تشبي  رسرلة فعرّية ذات مميزات صبتية مثيرة  

بتسه  المبسي ى الدافوية ي  إنمر   .(ٙٗ)اديهر إفراب المتو   ي  رموية التباص  الفن 
  بي  ا  فّشوت مومحر  أسوببير  بررز   صيدة الي    ب الحر أصبات بلتشرار  التجربة الفنية.

 : (ٚٗ)فبلهذلب 
                              َرثثثثثثثثثثِريٌض ِيثثثثثثثثثث  الَفَفثثثثثثثثثثرِر َطبيثثثثثثثثثث ُ  َيثثثثثثثثثثب ٌ 

 
  َبُحُجثثثثثثثثثثثثب ُ  َمثثثثثثثثثثثثر َتنَ ِ ثثثثثثثثثثثث  لَثثثثثثثثثثثثُه ُغثثثثثثثثثثثثَررٌ  

                              اثثثثثثثثَب ُدجنَّثثثثثثثثةٌ ب  ِمنثثثثثثثثُه األلثثثثثثثث ُ  بُ ثرثثثَثثثثثثثثثثثثثثثجثثثَينْ  
 

  رويثثثثثثثثثثث ُ  َبيصثثثثثثثثثثثح  منثثثثثثثثثثثُه الثثثثثثثثثثثّداُر باثثثثثثثثثثثب 
ة  ب رالرفب  متبسط بي  الفدةشرر الفررر صبت النب  ست مرات باب صبت  

أشسب النص رنينر  مبسي ير  جمية   ممر   (ٛٗ) بله أثر شبير ي  تعدي  الصبت بتوطيفه
ست مرات  يرلباب بالير  م   الير الباب ثمرنية مرات  بشرر صبت  بشرر صبت 

األصبات الت  يصدر رنهمر نبرر   عيفر  م  الحفي   ل وة ب بحهمر ي  السمع  ممر 
  يهذع األصبات صدرت ر  ررطفة جّيرفة  (ٜٗ)ةألصبات الوينبرجعوهمر أفرب فبهر  
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ر  المسومي  برنتصرر معز الدي  بالفرح بالسربر؛ النشفر  الظو   حرلة الر ر تجّسد
 الفرطم  روى الرب .

 :(ٓ٘)بيستعم  صبت الجي  بالعي   ب بله 
                              لَثثثثثثثثثثْ  يترشثثثثثثثثثثبا ييهثثثثثثثثثثر بجعجثثثثثثثثثثرِع الثثثثثثثثثثرَّدا

 
  إاّل النجيثثثثثثثثثثثثثثع روثثثثثثثثثثثثثثى النجيثثثثثثثثثثثثثثِع يسثثثثثثثثثثثثثثي ُ  

رمد الفررر إلى تشرار صبت الجي  مرتي  ي  الفطر األب  بمرتي  ي   
الذي يبح  برل بة  َأّمر صبت العي  تشرر  ةباب م  األصبات االنفجرريالفطر الثرن   

   يرلصبتر  م  فة  السيرق يدال  روى (ٔ٘)فمس باب  صبت حو   مجهبر
الحرشرت باألحداث العنيفة المتمثوة برلمبت بسفب الدمر   ممر أشسبر البيت مبسي ى 

 فبية صرفبة تنرسب أجبا  الحرب. 
 :(ٕ٘)بيبظ  صبت الصرد بالة  ي  فبله 

                       ُشوّمثثثثثثثثثثثثثثر  لباَعثثثثثثثثثثثثثثال ْوَصثثثثثثثثثثثثثثَوةُ ص ُتوهيثثثثثثثثثثثثثثبَ 
 

 بُفثثثثثثثثثثثثثثثثثثُمب ُ  َفْيَنثثثثثثثثثثثثثثثثثثةٌ  أْلهَثثثثثثثثثثثثثثثثثثْت ُأبلئثثثثثثثثثثثثثثثثثثبَ  
 ( بتشرارامر  أحدثْوَصَوةُ صي  لفظة ) صبت) الصرد( ب)الة ( نوحظ أ َّ تتربع 

تمبجرت إي ررية بااتزازات نغمية  نبعت م  فرار البيت  يدّ  الصبتر  روى المعنى 
 تصبيرع  باب فدة صبت الرمرح. المراد

 :(ٖ٘)بنرا تشرار صبت )البر (  بم  ذلب فبله
                       لثثثثثثثثثثثثثثثَب ايبثثثثثثثثثثثثثثثةٌ  أجبرلهُثثثثثثثثثثثثثثثرباْستفثثثثثثثثثثثثثثثعرْت 

 
 َأّنهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر سثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتزب ُ  حتّثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى َحِسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثبنر 

تشرر صبت )البر ( ثةث مرات  باب صبت انفجرري مجهبر  رند النطق به  
ي   الهبا  الصردر م  الرئتي  بفبير  ترمر  رند الففتي  يتنطبق انطبرفر  شرمة   ثُ َّ تنفرج 

  يرلتشرار يتنرسب مع الحدث الفديد  (ٗ٘)بتر  انفجررير  الففتر  بينديع الهبا  محدثر  ص
بفد أشسب اذا التشرار يرلجبر  تشرد تزب  م  أمرشنهر فبير  م  فبة الممدبح بسطبته. 

ينسج  مع وت مومحر  أسوببير  با حر  اذع األصبات فشّ ب   البيت إي ررر  مبسي ير  جمية  
  غرض ال صيدة.
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 :الجناس –ب  
تج   الشومة ُتجرنس ُأفرا ي  بيت فعر بشة   بمجرنستهر لهر ))أ  بهُي صد 

  بي ب  الجنرس روى )) تنرسب صبت  يتجسد ي  (٘٘)حربيهر(( أ  تفبههر ي  ت لي 
تمرث  بحدتي  صبتيتي  أب ت رربهمر  بلش  اذا التفرش  الصبت  يراي ه افتة  ي  

بُيعزي إليه سرع الفن  ببعدع الداللة  باذا اب مشم  المفررفة الت  يح  هر التجرنس  
  ين س  الجنرس إلى تر  بغير تر   يرلجنرس التر  اب )) مر اتفق ييه (ٙ٘)الجمرل ((

الوفظر  المتجرنسر  ي  أربعة أفير : نبع الحرب   برددار  بايئتهر الحرصوة م  
  أمر غير التر  اب مر افتو  (ٚ٘)الحرشرت بالسشنرت  بترتيبهر مع افتة  المعنى((

ييه الوفظر  ي  أحد األمبر السرب ة  بفد فّش  الجنرس غير التر  حيزا  باسعر  ي  
ال صيدة  باب مر يطوق رويه برلجنرس االفت رف   الذي يت م  ألفرظر  ))يجمعهر أص  

 :(ٜ٘)  بفد برد اذا النبع ي  ال صيدة  بم  ذلب فبله(ٛ٘) باحد ي  الوغة((
            تبا ثثثثثثثثثثثثعر  مُ  َفرِفثثثثثثثثثثثثَعر   بثثثثثثثثثثثثيَ  المباشثثثثثثثثثثثثبِ 

 
 يثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ُ مِ َبتَ  تففثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثُع لَثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثهُ  األرُض بَ  

تففُع( يرألب  اس  يرر   بالثرن  يع  م ررع  بامر ب  -جرنس بي ) فرفعر   
 مفت ر  م  الفع  المر  )ففع(.

 :(ٓٙ)بفبله
           َبَدادا  َأ َّ ذلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثب لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  يشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ْ  د بابَ 
 

 مثشثثثثثثثثثثثثثثثثثثب ُ  بشثثثثثثثثثثثثثثثثثثٌ  ثرشثثثثثثثثثثثثثثثثثث ٌ   ِصثثثثثثثثثثثثثثثثثثْدفر   
يثث  الفثثطر ( مثشثثب ُ  -يثث  الفثثطر اأَلب   ببي )ثرشثث ٌ َبَدادا (  -د بابَ جثثرنس بثثي ) 

 ثرشثثث (  ب)الثثثباب( يثثث  -بجثثثر  التن ثثث  يثثث  حثثثرب  المثثثد بثثثي  )األلثثث ( يثثث  )بداد الثثثثرن 
بمثثر ُتحدِّثثثه اثثذع الحثثرب  )) مثث  تنثثبع يثث   لتشثيثث  اإلي ثثرع المبسثثي  ؛ مثشثثبُ ( -د بابَ )

اإلي رع بي  االنففثرض باالرتفثرع يثنج  رث  طبلهثر الم طعث  المنسثرب مثع اثبا  الزييثر  
ممر يبطا حرشة اإلي رع  بيهدئ م  تبترع ... يه  تحثريظ رث  العةفثرت الطبيعيثة يثب  

ببثذلب تمثنح البيثت   (ٔٙ) األصبات السرشنة  ينحس  ببجبدار دب  أ  ت   ررئ ثر  بينهثر((
 صدا  مبسي ير  با حر  ي  السمع. 
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  الجناس المضارع:-ج
  (ٕٙ)بي صد به أ  يفتو  المتجرنسر  ييه بحر  أب حريي  مع ت ثررب المفثررج

 :(ٖٙ)فبله بم  ذلب
 الفثثثثثثثثثثِردبُس ِإْ                 َأْنَسثثثثثثثثثثرَببَ   ْ ِمثثثثثثثثثثيَ  يَثثثثثثثثثثرْيفْر 

 
 التنزيثثثثثثثثثثثثثثث ُ  ببَ ثرسثثثَثثثثثثثثثثثثثثثَأحْ  َبِمثثثثثثثثثثثثثثث ْ  ُرثثثثثثثثثثثثثثثدَّتْ  

الت  تفترب)) بحر  باحد أب بَب(  ب ثرسثثثَ َأحْ  - َأْنَسرَببَ بي )نوحظ َأّ  الجنرس  
فد . ب (ٗٙ) أشثر م  الشومرت المتجربرة  ُيحدِّث تمبجر   بُيعط  ت ثيرا  مبسي ير  ُمسشرا ((

ي ة  ر  ت ريب المعن  ي  ذا  المتو     رم  روى ت بية اإلي رع المبسي   بتشثيفه 
 م  فة  بير  مشرنة الممدبح  بنسبه الرييع.

 :(٘ٙ)ي ر  أبفبله  
  يِإنَّثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثه الّنجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثردِ  ذابَ  ال يعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدمبا

 
 َظويثثثثثثثثثثثثث ُ  ِظثثثثثثثثثثثثث د روثثثثثثثثثثثثثى توثثثثثثثثثثثثثَب الثثثثثثثثثثثثثدِّمر ِ  

َظويُ ( ي  البيت الفعري تشثيفر  إي ررير  م  فة   -)ِظ د  ح ق الوفظر  المتجرنسر  
المد) الير ( ي  لفظة )ظوي (؛ أل َّ الير  م  أحر  المد الت  تطي  زم   زيردة حر 

الوفظة الثرنية روى األبلى  ببذلب تشب  الير  بمر تبح  به م  مّد ينسج  مع )ظوي ( 
. إي رع الت  تحترج إلى زم  أطب  م  زم   ِظ د

 :جناس التصدير-د
آفر البيت الفعري  باب أ  يوز  أحد الوفظي  المتجرنسي  مح  باحد باب 

بالوفظ اآلفر الم رب  له  يتبّزع ي  أربعة محر : أب  المصراع األب   أب ي  بسطه  
 :(ٚٙ)  بم  أمثوته(ٙٙ)أب آفرع  أب أب  المصراع الثرن 

            ِ ثثثثثثثثثَيرَ  ِبْفثثثثثثثثثِر َفويفَثثثثثثثثثةٍ  َيْجوُثثثثثثثثثب الَبِفثثثثثثثثثيرُ 
 

 َيُجثثثثثثثثثب ُ  الهُثثثثثثثثثَدا  ِيثثثثثثثثث  َصثثثثثثثثثْفَحتيهِ  َمثثثثثثثثثر ُ  
برلتشثي  الصبت  ر  طريق المجرنسة التصديرية الت  تمثوت تمّيز البيت  

بترجيع األصبات المتفربهة بي ) يجوب( ي  صدر المصراع األب   ببي  )يجب ( ي  
نهرية البيت  ممر فو ت تباٍز إي رر  بي  الفطري   بتجّسد ذلب ي  تشرار صبت 

 مجهبر  شحر  الجي  مرتي   بصبت الة  المجهبر أي ر  مرتي .
 :(ٛٙ)بفبله
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            ُجثثثثثثثثثثُدبِدَب َيرِ ثثثثثثثثثث ٌ   ْ ُشثثثثثثثثثث   اأَلئّمثثثثثثثثثثِة ِمثثثثثثثثثث
 

 َمْفُ ثثثثثثثثثثثثثب ُ  ِصْصثثثثثثثثثثثثثَت َيشو هثثثثثثثثثثثثث فُ  يَثثثثثثثثثثثثثِإذا 
بَمْفُ بُ ( يرلوفظة األبلى بردت ي  آفر الصدر    َيرِ  ٌ ِإذ جرنس بي ) 

الوفظي  ي  الحر  األفير)الة ( )) أدا إلى  بالثرنية ي  آفر العجز  بنوحظ أ َّ تمرث 
الجرس الصبت  نتج رنه نبع م  الت سي  المبسي   المؤثر؛ ببذلب سررد نبع م  

   لدا المتو  . (ٜٙ) اإلي رع المبسي   بالجرس الصبت  روى است رار الفشرة((
 : التوازي التركيبي-ه 

اب ربررة ر  )) فش  م  التنظي  النحبي  بيتمث  ي  ت سي  البنية الوغبية 
يتبزع ي   –بشويته  -ة ي  الطب  بالنغمة. يرلنصلوجم  الفعرية إلى رنرصر متفربه

رنرصر بأجزا  تربط ييمر بينهر م  فة  التنرسب بي  الم رطع الفعرية  الت  تت م  
جمة  متبازية. بانر ُتح ق التمرثةت النحبية إنسرق التبازي ي  الفعر  بم  َثمَّة تبجه 

 : (ٔٚ)الترشيب  فبله   بم  صبر التبازي(ٓٚ) حرشة اإلي رع ي  النص الفعري((
                              اثثثثثثثثَب ُدجنَّثثثثثثثثةٌ ب ِمنثثثثثثثثُه األُْيثثثثثثثثُق  بُ ثرثثثَثثثثثثثثثثثثثثثجثثثَينْ 
 

  رويثثثثثثثثثثث ُ  َبيصثثثثثثثثثثثح  منثثثثثثثثثثثُه الثثثثثثثثثثثّداُر باثثثثثثثثثثثب 
يرلتبازي الترشيب  ي  البيت فرئ   روى صفة المسرباة بي  األجزا  المتعردلة  با  روى  

 النمط الترل :
  ي  الفطر األب       ُدُجنَّةٌ   -اَب  - ب – األُْيقُ  -ِمنُه  - بُ ثرثثثَ ثثثثثثثجثثثَينْ 

   ي  الفطر الثرن      روي ُ   -اب  –ب    -الّدارُ     –ِمنُه  -َبيصح  
 :(ٕٚ) أي ر   فبله

            َيش نَّهثثثثثثثثثثثر َبثثثثثثثثثثثْيَ  الِوصثثثثثثثثثثثرِب  َنَ ثثثثثثثثثثثثرِنٌض 
 

 ُبُرثثثثثثثثثثثثثثثثب ُ  َبَش ّنهثثثثثثثثثثثثثثثثر َبثثثثثثثثثثثثثثثثيَ  الِهَ ثثثثثثثثثثثثثثثثربِ  
ي  البيت بشرموه  يش  لفظة ي  الفطر األب  لهر مر ي ربوهر ي  التبازي النحبي تح ق  

  الفطر الثرن   بيمش  تب يح ذلب م  فة  الترسيمة اآلتية:
 َنَضانلض   َبْيَن الملصابل  هاكأن   ف العناصر المتعادلة
 ُبُرب ُ  َبْيَ  اله ربِ  هرش نَّ  ب المبفع النحبي

 فبرار جموة ظريية ش  َّ باسمهر حر  رابط 
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يرلتبازي النحبي نج  رنه تباٍز صبت  م  فة  تشرار صبت) النب ( ثمرنية مرات     
ي ة  ر  تشرار صبت )ال رد( الفديد ثةث  أربع مرات  بتشرار صبت )البر ( الفديد

صةبة بسررة في   حرشة إي ررية متصرردة  تنرسب روى البيت  فتممر أ مرات 
            الممدبح ي  المعرشة.

 الخاتمة
  نجم  أا  النترئج الت  تبص  إليهر المّية اب  ارنا األندلس ي   لبحثا اي  فتر  اذ

 :بم  أامهر  
ظرارة العدب    البنية الترشيبية مستباروى ي  ال صيدة  يةبرز مظرار األسوببأم   -ٔ

 أسثثوببير  بثثررزا  ال سثثيمر ت ثثدي  مومحثثر  الثثذي فثثّش   سثثوبب الت ثثدي   بالتثث فير ب تمّثوثثالتثث  ت
 يتنرسثثب مثثع مثثر إيحرئيثثر  يمثثنح األلفثثرظ ُبعثثدا  ألنَّثثه  رر بالمجثثربر روثثى المبتثثدأ بالفررثث ؛الجثث

ت ثدير المفثررشة ل ومتو   ي  يسح المجر  لي ة  ر    يعتويهر ي  أص  ب عهر الوغبي
  .رمي ة  بدالالت مشثفةمر استبط  ي  ال صيدة م  معر   شمر شف   المعنى

الفثثثثثرادة يثثثثث  ال صثثثثثيدة ؛  بسثثثثثمة المبتثثثثثدأ بالفررثثثثث انمثثثثثرزت ظثثثثثرارة الحثثثثثذ   شحثثثثثذ   -ٕ
مثثثع طبيعثثثة الوغثثثة العربيثثثة بيصثثثرحتهر التثثث  تميثثث  إلثثثى اإليجثثثرز باالفتصثثثرر   رالنسثثثجرمه

 لغرض سهبلة الشة  بب بحه.
 الثرب  مث  فثثة جّسثد الفثررر مظثثرار ال ثبة بالفثدة؛ لبيثثر  فثجررة الممثدبح بازيمثثة -ٖ

ببصفهر بسثيوة بةغيثة تسثرا  يث  إي ثرح الصبرة الفعرية) التفبيه  االستعررة  الشنرية( 
 مث المعنبيثرت  ربر تفثفيص إلى تبظي  أسوبب التففيص الفررر رمد  شمر المعنى
  رويهر.إ فر  صفرت إنسرنية فة  

 بال ريية(  بث ) البز  المتمثوةفررجية المبسي ى ال فّشوتأمر البنية المبسي ية ي د  -ٗ
الت  جر ت منسجمة مع غرض   هر الفررر ي  بنر  فصيدتهبظفأبرز األدبات الت  

 .روى التعبير ر  شّ  مر اب رميق بففّ  ي  النفس ةفدر  لهر م  لمر ال صيدة  
يصر  أيشررع   .ه لدا المتو  بأحرسيس با 
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يعد   (البر   الة  العي   الصرد   الباب  الير   الجي صبت) النب    رتشرا فيبع -٘
الت   إذ مر  الفررر إلى تبظي  األصبات الفديدة بالمجهبرة مومحر  أسوببير  بررزا  

  .لمباشبة أحداث المعرشةرنينر  ررلير ؛  تحم 

ى  فبأ    حرشة التردد الصبت  ي  ال صيدةشثّ  ي د ةدأمر الجنرس ب نباره المتعد -ٙ
ي ة  ر  التبازي   العر  لو صيدة  تتة   مع السيرق مبسي ية متمرسشة. نغمة   رويهر

  .ال صيدة أبيرتالترشيب  الذي له أثر ي  إبراز اإلي رع ي  

 الهوامش
                                                           

 .ٖٕ-ٕٔ( ينظر: تبيي  المعرن  ي  فرح ديبا  اب  ارنا األندلس : ٔ)
 .٘ٙٔ( ينظر: األسوببية ي  الن د العرب  الحديث) دراسة ي  تحوي  الفطرب(:ٕ)
 .ٖٖ( ينظر: نحب نظرية أسوببية لسرنية:ٖ)

 .ٖٛ( ينظر: دلي  الدراسرت األسوببية:ٗ)
 .ٖٚسوبب::( ينظر: األسوببية باأل٘)
 .ٕٛ٘ٓ/ٕٕ :( ينظر: لسر  العربٙ)
 .ٕٔٔ:النظرية البنرئية ي  الن د األدب  (ٚ)
 .ٗٔٔ:شترب الصنررتي  الشتربة بالفعرينظر:  (ٛ)
 .ٛٔ: ٖج/فصرئص  ال (ٜ)
 .ٜ٘ٔ:(بحث)ينظر: م  دالالت االنزيرح الترشيب  بجمرليرته ي  فصيدة الص ر ألدبنيس ( ٓٔ)
 .ٕٕٚ( ينظر: نظرية الوغة ي  الن د العرب  )دراسة ي  فصرئص الوغة األدبية م  منظبر الن رد العرب (ٔٔ)  

 .ٓ٘٘: ( تبيي  المعرن  ي  فرح ديبا  اب  ارنا األندلس ٕٔ)
 .ٕٙٛ:فصرئص األسوبب ي  الفبفيرت (ٖٔ)
 .ٓ٘٘:تبيي  المعرن  ي  فرح ديبا  اب  ارنا األندلس (ٗٔ)
 .ٛٗ٘:المصدر نفسه( ٘ٔ)
 .ٛٗ٘المصدر نفسه: (ٙٔ)
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 .ٕٓٓ:ظرارة الحذ  ي  الوغة (ٚٔ)
 .ٔٗ٘:األندلس  ( تبيي  المعرن  ي  فرح ديبا  اب  ارناٛٔ)
 .ٔٗ٘:المصدر نفسه(ٜٔ)
 .ٛٗ٘( المصدر نفسه:ٕٓ)
 .ٚٗ٘( المصدر تفسه:ٕٔ)
 .ٜ٘٘:( المصدر نفسهٕٕ)
 , ٓٓٗ: الن د األدب  الحديث (ٖٕ)
 .ٕٔ:بنيبية ي  الفعر(بالتجو ) دراسة ( جدلية الففر  ٕٗ)
 .ٕٓٙ:ي  الفعر شترب أرسطب طرليس( ٕ٘)
 .ٕٓٓتز:ينظر: الصبرة الفنية ي  فعر اب  المع (ٕٙ)
 .  ٜ٘٘( تبيي  المعرن  ي  فرح ديبا  اب  ارنا:ٕٚ)
 .  ٔ٘٘( المصدر نفسه :ٕٛ)
 .  ٕٛٔ( ينظر: البةغة ينبنهر بأينرنهر ي  البير  بالبديع:ٜٕ)
 .  ٖ٘بةغة:( ينظر: فرا ات ٖٓ)
 .ٗ٘٘ :األندلس  تبيي  المعرن  ي  فرح ديبا  اب  ارنا (ٖٔ)
 .ٕ٘٘:( المصدر نفسهٕٖ)
 .ٔ٘٘:(المصدر نفسهٖٖ)
 .ٔٗ٘:المصدر نفسه (ٖٗ)
 .٘ٙ( دالئ  اإلرجرز:ٖ٘)
 .ٕ٘٘األندلس : ( تبيي  المعرن  ي  فرح ديبا  اب  ارناٖٙ)
 .ٓٗ٘:( المصدر نفسهٖٚ)
 .ٚٗ٘:المصدر نفسه(ٖٛ)
 .ٙٚمدف  إلى تحوي  النص األدب : (ٜٖ)

 .ٖٖٓ-ٕٖٓ/ ٔالمرفد إلى يه  أفعرر العرب بصنررتهر:ج (ٓٗ)
 . ٘ٗينظر: اإلي رع ي  الفعر العرب  م  البيت إلى التفعيوة: (ٔٗ)
 .ٖٗٔ( رو  العربض بال ريية: ٕٗ)
 .ٓ٘٘تبي  المعرن  ي  فرح ديبا  اب  ارنا األندلس :( ٖٗ)
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  ٖٕٛ( الفعر الجراو  ف ريرع الفنية بالمب برية:ٗٗ)
 .ٜٖٕالبةغ  بالن دي رند العرب: ينظر: جرس األلفرظ بدالالتهر ي  البحث (٘ٗ)
 .ٚٗٔ:ينظر: البنية اإلي ررية ي  فعر الجبااري (ٙٗ)
  ٓٗ٘( تبيي  المعرن  ف  فرح ديبا  اب  ارنا األندلس :ٚٗ)
 . ٗٙ( ينظر: األصبات الوغبية: ٛٗ)
 . ٕٗ: المصدر نفسه( ينظر: ٜٗ)
 . ٜٗ٘:األندلس  فرح ديبا  اب  ارنا ي  ( تبيي  المعرن ٓ٘)
 . ٕٔٔ: (رو  الوغة العر ) األصبات ( ينظر:ٔ٘)
 .ٚ٘٘األندلس :  فرح ديبا  اب  ارنا ي  ( تبيي  المعرن ٕ٘)
 .ٖٔٚ:نفسه ( المصدرٖ٘)
 .٘ٗينظر: األصبات الوغبية: (ٗ٘)
 .ٕ٘شترب البديع: (٘٘)
 .ٙ٘ٔ:يفة الجمرلية ي  البةغة العربيةرنرصر البظ ( ٙ٘)
 .٘٘ٔ/ٔمعج  البةغة العربية:  (ٚ٘)
 .ٖٜٔ:(هٕ٘ٚحس  التبس  ي  صنررة التبس   فهرب الدي  الحوب ) (ٛ٘)
 .ٕٗ٘األندلس : ( تبيي  المعرن  ف  فرح ديبا  اب  ارناٜ٘)
 .ٗٗ٘المصدر نفسه: (ٓٙ)
 .٘٘ٔالعصر العبرس :لبةغ  ي  ااألسس الجمرلية لإلي رع  (ٔٙ)
 .ٖٕٓ-ٕٓ :ينظر: مفترح العوب  (ٕٙ)
 .ٜ٘٘األندلس : تبيي  المعرن  ف  فرح ديبا  اب  ارنا (ٖٙ)
 ٓ٘ٔ:(الصبمعة بالفرية الحمرا ) دراسة ن دية ي  فعر رو  محمبد طه (ٗٙ)
 .ٜ٘٘األندلس :   فرح ديبا  اب  ارناي ( تبيي  المعرن ٘ٙ)
 .  ٖٜٕ/ٔ: معج  البةغة العربية( ينظر: ٙٙ)
 .  ٕٗ٘:األندلس    فرح ديبا  اب  ارناي ( تبيي  المعرن ٚٙ)
 .  ٜ٘٘(المصدر نفسه:ٛٙ)
 .  ٖٗ( البديع بالتبازي:ٜٙ)
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 اإلي رع الوغبي ي  الفعر العرب  الحديث) فعر التفعيوة ي  النص  الثرن  م  ال ر  العفري ( (ٓٚ)
 .  ٜٚ:(أطربحة دشتبراع)
  ٓٗ٘:األندلس  ديبا  اب  ارناتبيي  المعرن  ي  فرح  (ٔٚ)
 .  ٜ٘٘( المصدر نفسه:ٕٚ)

 :المصادر والمراجع
األسس الجمرلية لإلي رع لبةغ  ي  العصر العبرس   د. ابتسر  مراب   مراجعة  -ٔ

 . ٜٚٚٔأحمد ربداه يرابد  دار ال و  العرب   سبرية    بتدفيق
الفطرب(   يرحر  بدري األسوببية ي  الن د العرب  الحديث) دراسة ي  تحوي  -ٕ

  .ٕٗٓٓالحرب   المؤسسة الجرمعية لودراسرت بالنفر بالتبزيع  
  ٕاألسوببية باألسوبب: د. ربد السة  المسدي  دار الشترب الجديد المتحدة  ط-ٖ

ٕٓٓٙ.  
  .ٜ٘ٚٔ  ٘األصبات الوغبية  د. إبرااي  أنيس  مشتبة االنجوب المصرية  ط-ٗ
م  البيت إلى التفعيوة  مصطفى جمر  الدي   سرردت  اإلي رع ي  الفعر العرب -٘

 . ٜٜٚٔبزارة الث رية باإلرة  روى نفرع  مطبعة النعمر   النج  األفر  
  ٔالبديع بالتبازي  د. ربد الباحد حس  الفي   مطبعة اإلفعرع الفنية  مصر  ط-ٙ

ٜٜٜٔ . 
رس  دار النفرئس  البةغة ينبنهر بأينرنهر ي  البير  بالبديع  د. ي   حس  رب-ٚ

   . ٜٕٓٓ  ٔلونفر بالتبزيع  رّمر   األرد   ط
البنية اإلي ررية ي  فعر الجبااري  م داد محّمد فرشر فرس   دار دجوة  رمر   -ٛ
 . ٕٛٓٓ  ٔط
: د. زااد رو   مشتبة األندلس  المغرب  تبيي  المعرن  ي  فرح ديبا  اب  ارنا -ٜ

 اثٕٖ٘ٔبمطبعة المعرر ,
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الففر  بالتجو ) دراسة بنيبية ي  الفعر(  شمر  أبب ديب  دار المةيي   جدلية -ٓٔ
 . ٜٜٚٔ  ٔبيربت  ط

البةغ  بالن دي رند العرب  د. مرار مهدي  جرس األلفرظ بدالالتهر ي  البحث-ٔٔ
  .ٜٓٛٔاة  دار الرفيد لونفر  بغداد  د.ط  

ه(  تح يق  أشر  ٕ٘ٚالحوب )حس  التبس  ي  صنررة التبس   فهرب الدي  -ٕٔ
 . ٜٓٛٔرثمر   دار الحرية لوطبررة  بغداد  

الفصرئص  أبب الفتح رثمر  اب  جن   تح يق محمد روى النجرر  دار الهدا  -ٖٔ
 .لوطبررة بالنفر  بيربت   لبنر   د.ت

فصرئص األسوبب ي  الفبفيرت: محمد الهردي الطرابوس   منفبرات الجرمعة -ٗٔ
 . ٜٔٛٔالتبنسية  

جبزي  ميفر   المؤسسة الجرمعية  لودراسرت بالنفر   دلي  الدراسرت األسوببية -٘ٔ
 . ٜٗٛٔ  ٔلبنر   ط بالتبزيع 

الفعر الجراو  ف ريرع الفنية بالمب برية  إبرااي  ربد الرحم   دار الث رية -ٙٔ
 . ٜٓٛٔالعربية بيربت  لبنر   د.ط  

زشية فويفة مسعبد  منفبرات فرز يبنس  الصبرة الفنية ي  فعر اب  المعتز  -ٚٔ
 . ٜٜٜٔ  ٔبنغرزي  ط

الصبمعة بالفرية الحمرا ) دراسة ن دية ي  فعر رو  محمبد طه(  نرزب -ٛٔ
  . ٜٜٚٔ  ٕالمةئشة  دار العو  لومةيي   بيربت ط

رنرصر البظيفة الجمرلية ي  البةغة العربية  د. مسعبد ببدفة  ررل  الشتب -ٜٔ
 . ٕٓٔٓ  األرد   الحديثة  إربد

ظرار سومر  حمبدة  الدار الجرمعية  اإلسشندرية  د.   ظرارة الحذ  ي  الوغة -ٕٓ
 . ٜٜٛٔط  
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رو  العربض بال ريية  د. ربد العزيز رفي   دار النه ة المصرية  بيربت  -ٕٔ
ٜٕٔٚ . 

  ٘رو  الوغة العر ) األصبات(  د. شمر  محمد بفر   دار المعرر  بمصر  ط-ٕٕ
ٜٜٔٚ . 

  ٔفرا ات بةغة  د. ير   رببد التميم   دار ال ير   النج  األفر   ط-ٖٕ
ٕٓٓٛ . 

فشري ريرد  دار   يق:ب  متى  تح أبب بفر :شترب أرسطب طرليس ي  الفعر -ٕٗ
 . ٜٜٚٔالشترب العرب   ال رارة  

شترب الصنررتي  الشتربة بالفعر  أبب اة  العسشري  ح  ه ب بط نصه  د. -ٕ٘ 
  . ٜٗٛٔ  ٕفميحة  دار الشتب العومية  بيربت  لبنر   طمفيد 
  تح يق: نفبة م  األسرتذة  طبعة دار المعرر   لسر  العرب  الب  منظبر-ٕٙ

 ال رارة  د.ط.
الدشتبر ربد ال ردر أبب فريفة  بحسي  الي    تحوي  النص األدب مدف  إلى  -ٕٚ

 . ٖٜٜٔ  ٔفز   دار الفشر لونفر بالتبزيع  ط

ربداه الطيب المجذبب  مطبعة   المرفد إلى يه  أفعرر العرب بصنررتهر-ٕٛ
 . ٜٜٛٔ  ٖحشبمة الشبيت  ط

  .ٜ٘ٚٔمنفبرات جرمعة  طرابوس   طرنة بمعج  البةغة العربية  د. بدبي  -ٜٕ
مفترح العوب   أبب يع بب يبس  ب  أب  بشر محمد ب  رو  السشرش )ت  -ٖٓ

 . ٖٜٚٔ  ٔمطبعة البرب  الحوب   مصر  ط ه(   تصحيح أحمد سعد رو   ٕٙٙ
ترجمة: فرلد محمبد جمعة  دار  نحب نظرية أسوببية لسرنية  ييو  سرنديرس  -ٖٔ

  .ٖٕٓٓ  ٔالفشر  دمفق ط
النظرية البنرئية ي  الن د األدب   صةح ي    دار الفربق  ال رارة   مصر   -ٕٖ
 . ٜٜٛٔ  ٔط
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)دراسة ي  فصرئص الوغة األدبية م  منظبر الن رد نظرية الوغة ي  الن د العرب   -ٖٖ
 . ٖٕٓٓ, ٔالعرب(  د. ربد الحشي  را   المجوس االروى لوث رية , ال رارة , ط

  .ٕٜٛٔ  ٔالن د األدب  الحديث  محمد غنيم  اة   دار العبدة  بيربت  ط -ٖٗ
 

 ح الجامعية:يطار الرسائل واأل
الحديث) فعر التفعيوة ي  النص  الثرن  م  اإلي رع الوغبي ي  الفعر العرب  -ٔ
طربحة دشتبراع  شوية اآلداب بالعوب  اإلنسرنية  أ ر  العفري (  فوبد محمد نذير  ال

 . ٕٗٓٓجرمعة حوب  
 

 :المجالت والدوريات
م  دالالت االنزيرح الترشيب  بجمرليرته ي  فصيدة الص ر ألدبنيس , د. ربد  -ٔ

 . ٕٚٓٓ( ٔ, العدد )ٖٕجرمعة دمفق , المجود البرسط محمد الزيبد , مجوة 
 


