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 تجريد
هتمامه او  همحاولت الشعر "تزوجتك أيتها الحرية" هو شعر من أشعار نزار قباني يبّين

 واإلنسانية عامة والقضايا النسائية خاصة التي كانت وما زالت تحدث جتماعيةبالقضايا اال
تى كانت تلك ح . وكان هذا الشعر يمتلئ باألساليب اللغوية المتنوعة البديعةفي العالم العربي

ريّة علم األسلوب الشعر بنظالباحث أن يحّلل هذا . لذا، يريد ر في المعنىؤثّ تاألساليب اللغوية 
 للكشف عن األساليب اللغوية وأثرها في المعنى. لشهاب الدين قليوبي

علم يدرس عن األسلوب، والمراد باألسلوب هو األسلوب اللغوي. علم األسلوب هو 
هذه النظرية تناسب بتحليل الشعر، ألنها تحّلله تحليال شامال من المستوى الصوتي وكانت 

تى كانت ح في والمستوى التركيبي والمستوى الداللي والمستوى التصويريالمستوى الصر و 
طريقة وصفية  هيف التي يستخدمها الباحثالطريقة أما  تلك المستويات تؤثّر في المعنى.

ة الطريقة التي يبدأها الباحث بوصف الشعر ثم يقوم بتحليل األساليب اللغوي، وهي تحليلية
 الحرية".في الشعر "تزوجتك أيتها 

ية حتكاكود المستوى الصوتي من الصوامت االفالنتيجة من هذا البحث هي وج
ود المستوى لمعنى، ووجفي ا وأثار كل ذلك والصوامت المكررة والنغمة والنبر واإليقاع والتزمين

ية في المعنى، ووجود المستوى التركيبي من الجملة الفعل وأثره ختيار الصيغةالصرفي من ا
توى ووجود المسفي المعنى،  وأثار كل ذلك والتقديم والتأخير والحذف سميةوالجملة اال

الداللي من الترادف والمشترك اللفظي، ووجود المستوى التصويري من التشبيه والمجاز 
 والكناية.

   . األسلوب اللغوي، عرلش، اعلم األسلوبالكلمة المهّمة: 
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Abstrak 

  
 Puisi Tazawwajtuki Ayyatuha < al-Hurriyah merupakan salah satu puisi Nizar 
Qabbani yang menjelaskan tentang upaya dan perhatiannya umumnya terhadap 
permasalahan sosial dan kemanusian serta khususnya terhadap permasalahan wanita yang 
dulu sampai sekarang tiada henti terjadi di dunia Arab. Puisi tersebut penuh dengan aneka 
ragam gaya bahasa indah sehingga gaya bahasa tersebut mampu memberikan pengaruh 
dalam segi makna. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis puisi tersebut dengan teori 
Stilistika Syihabuddin Qalyubi untuk mengungkap aneka ragam gaya bahasa dan 
pengaruhnya terhadap makna. 
 Stilistika adalah ilmu yang mengkaji tentang gaya. Gaya yang dimaksud disini 
adalah gaya bahasa. Teori tersebut relevan untuk menganalisis puisi karena 
menganalisisnya secara komprehensif, meliputi level fonologi, morfologi, sintaksis, 
semantik dan imageri, sehingga akhirnya lima level analisis tersebut memberikan 
pengaruh dalam segi makna. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah metode 
deskriptif analitis, yaitu metode yang dimulai dengan cara memaparkan puisi, kemudian 
menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam puisi tersebut. 
 Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah adanya aspek fonologi meliputi 
konsonan, nada, penekanan, ritme, dan tempo serta pengaruhnya dalam segi makna. 
Adanya aspek morfologi yaitu pilihan kata serta pengaruhnya dalam segi makna. Aspek 
sintaksis meliputi jumlah ismiyyah, Taqdim Wa Ta’khir, dan Hadzf  serta pengaruhnya 
dalam segi makna. Aspek semantik meliputi al-Taraduf dan al-Musytarak al-Lafdhi. 
Aspek imageri meliputi tasybih, majaz dan kinayah. 
Kata Kunci: Stilistika, Puisi, Gaya bahasa 
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 تقدير كلمة شكر و 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الملهم للصواب، والصالة والسالم على سيدنا محمد الناطق بالحكمة وفصل الحمد لله 
 الخطاب، وعلى أله وأصحابه الكرام، والتابعين ومن تبعهم بإحسان على الدوام. أما بعد

ني و دأرش الذين ّدم الشكر الجزيل والتقدير علىأريد في هذه الفرصة الغالية أن أق
 القّيمة حتى أستطيع أن أنهي هذا البحث، منهم: همونصائح هموتوجيهاتهم بإرشادات

فضيلة المكرم الدكتور الحاج أحمد فتاح كعميد كلية اآلداب والعلوم الثقافية بجامعة  .1
 ن كاليجاكا اإلسالمية الحكومية.اسون

فضيلة المكرم الدكتوراندوس مصطفى كرئيس قسم اللغة العربية وأدبها بكلية اآلداب  .2
 كرم محمد حنيف أنواري الماجستير ككاتب له.والعلوم الثقافية والم

 تابة البحثفي كج شهاب الدين قليوبي كمشرف فضيلة المكرم األستاذ الدكتور الحا  .3
 وساعدني حق المساعدة إلتمام هذا البحث مةقد زّودني بإرشاداته وتوجيهاته القيّ 

 رغم أنه في شغل شاغل.
قد  ةمياألكادي الدراسة في ةكمشرففضيلة المكرمة الدكتورة أنينج أيو كوسماواتي   .4

 أرشدتني بنصائحها القّيمة.
علوما   قد عّلموني الذين جميع المدرسين والمدرسات في قسم اللغة العربية وأدبها .5

 .كثيرة ومتنوعة



 
 

 ح
 

ة، قد ربّياني تربية طّيبأحمد صاحب وأّمي صالية وهما  أبي ،بوبَينوالدّي المح .6
يكون ل في طلب المعيشة بالتعب نزاال ال يشعراكانا وما أنهما   لى ذلكباإلضافة إو 

 .ناجحين أوالدهما
أخي و  عدة كثيرةمسا قد ساعدتني التي ، أختي الكبيرة تعيدة البرّةإخوتي المحبوبين .7

التي طريّة وأختي الصغيرة ملحة ف أشياء كثيرة الكبير محمد عبيد الله الذي قد عّلمني
 ما زالت تذّكرني إلتمام هذا البحث.

 والدّي في المعهد وهما الحاج زلفي فؤاد تمييز والحاجة نور عليين. .8
لعربية وفي قسم اللغة ا اإلسالمي منهاج التمييزمعهد في  اءاألعزّ  يزمالئي وأصدقائ .9

الذين  وهم وفي العمل اإلجتماعي وفي منتدى المعطيات للمناظرة باللغة العربية وأدبها
 قد رافقوني خالل الدراسة.
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 الباب األول

 مقدمة

خلفية البحث .أ  

طبيعة من طبائع الفرد، وضرورة من ضرورات المجتمع، ووسيلة من وسائل األدب 

وأساليب  ولكل إنسان طرائق 1.لحاجة اإلنسان إلى التعبير عن عقله وشعورهالكمال وثمرة 

، هنا تكمن فسه. لذانعن  تعبيرلغة لويكون اإلنسان يحتاج إلى الل نفسه،عن  تعبيرلمختلفة ل

 أهمية اللغة.

 كار والمشاعرإللقاء األف نساناإللتعبير التي يستخدمها وسيلة من وسائل ا اللغة تكون

غراض وهذه األ .والمعاني في ذهنه حتى تكشف عن األغراض واألهداف التي أرادها

 العمل نتبّين أ لذا، 2اللغة.ث عن طريق بح  ت   ياألدب العمل التي تكون فيوالمعاني واألهداف 

                                                           
 1( ، ص. 1891)كواال لمفور: باها سندرين برحد،  ،مذكرة في تاريخ االدب العربيزين العابدين،  1
 2 ), 1881(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,  Bunga Rampai Stilistika,Panuti sudjiman, 

hlm. 1 
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للحصول على المعاني واألهداف شاعر ال ال ينفصل عن اللغة التي استخدمها ياألدب

 1المرادة. واألغراض واألثار

منها وسيلة  ،رةكثيمن العصور السابقة حتى األن وظائفها   تاريخيا رهانشأة اللغة وتطوّ 

من الجدير بالعلم أن  إضافة إلى ذلك، 4ر ذلك.ألة لإلتحاد وغيو ألة للتفاهم، و للتعبير، 

ذا، هنا لأساليب مختلفة.  ه أسلوب خاص، ألن لإلنسانصل بغيره لكان لذا اتّ إ اإلنسان

 ن أهمية األسلوب.كم  ت  

لق يتعو  للحصول على األثار الخاصة. األسلوب هو الطرائق الخاصة المستخدمة

عجمية، اللغات المعن  لغة خاصة مختلفة ال يعني ذلكو . الخاصةستخدام اللغة ااألسلوب ب

 5.نحرافختيار الصيغة واالا هنا الخاصةالمراد ب بل

منهم من و . منفسهأ عن تعبيرالفي  مختلفة طرائق   الجدير بالعلم، إن ألشخاص   من

 6.ألنظمة الجميلةفي ا ومعاني عميقة جميلة االشعر، ذلك ألّن فيه ألفاظيعّبر نفسه عن طريق 

                                                           

 3 .149), hlm. 2008, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, StilistikaNyoman Kutha Ratna,  

 4 2), hlm. 2001, (Flores: Nusa Indah, KomposisiGorys Keraf,  

 5 .15hlm.  ,)2008 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, StilistikaNyoman Kutha Ratna,  
 6  (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pengkajian PuisiRachmat Djoko Pradopo, 

Press, 2014) hlm. 6. 
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 أثيرا عميقار تؤثييكون الشعر الخطاب المقّدم في الشعر غير مباشر حتى إضافة إلى ذلك، 

 الذي المهمة تجربة اإلنسان جمع وتدوينوسيلة ل أيضا يكون الشعرو  للقارئ أو السامع.

 1.في وجه أحسن ي نظ م

 .األشعار الموجودة الجميلة والرائعة شعر نزار قباني بعنوان "تزوجتك أيتها الحرية"ومن 

ها في العالم لرفع درجة المرأة وحريّت ومحاولته يبّين ويشرح عما يتعلق بمكافحتههذا الشعر 

وكان يريد أن  ،، بل تعيش عيشا غير سعيدال تعيش عيشا سعيدا في زمنه العربي. ألن المرأة

 . لذا، العلمستعماروهمومه وطموحه إلى الخالص من اال مشكالت الوطن العربييطرح 

للكشف و  في هذا الشعر ب للوقوف على محاولة نزار قباني الحرية  في الوطن العربيالمناس

 .هو علم األسلوب بشكل دقيق وشامل على معاني الشعر

. بالرغم ةاستخدام اللغكز على تير مجاله ، و علوم اللغةمن  علما األسلوبلم يعتبر ع

ويات، المستألن مجاله يحتوي على العديد من  .ذلك، أن مجاله أوسع وأشمل من علم اللغة

لي والمستوي المستوى الدالالمستوى الصوتي والمستوي الصرفي والمستوى التركيبي و منها 

                                                           

 1  (Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPengkajian Fiksi Rachmat Djoko Pradopo, 
Press, 2014) hlm. 1. 
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 الشعر "تزوجتك أيتها الحرية" تحليال بناء على ذلك، يريد الباحث أن يحّلل 9.التصويري

شعر . لذا، النظرية التي توافق للكشف على الن فيه كثيرا من األساليب المتنوعة، ألشامال

 هي نظرية علم األسلوب.

والكناية  ،من األساليب التي تكون في الشعر "تزوجتك أيتها الحرية" أسلوب الكناية

وجد الباحث أسلوب  8ز إرادة المعنى األصلي.هي لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جوا

 الكناية في الجملة التي يعّبرها الشاعر مما يلي:

 إني قديس الكلمات    
 وشيخ الطرق الصوفية    

معناها ف ،بقّديس الكلمات نفسه في مقطع الشعر السابق، أن الشاعر يعترف

وهل يقصد الشاعر  10من كل إثم.الحقيقي ولّي صالح متعّبد يلحق بالرفيق األعلى طاهرا نقيا 

زم ، وأما المعنى الالالمعنى الالزم هو ذلك؟ المراد ليس كذلك وإنما المراد بقّديس الكلمات

ايا إلزالة تلك القض ادحق الجه الرجل المجاهدجتماعية و هو الرجل المهتم بالقضايا االف

                                                           

 8 .1), hlm. 2011(Yogyakarta: Idea Press,  Uslub-Ilm alSyihabuddin Qalyubi,  

 9 .110(Yogyakarta: Karya Media), hlm.  Ilmu BayanMardjoko Idris,  

 -1192(، ص. 2009، )القاهرة: عالم الكتب، 1، ج معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر،  10
1191. 
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فيه  األحوال والظروف في العالم العربي الذي كثرت وكان له غرٌض صحيٌح ليغّير جتماعيةاال

األحوال الحزينة من القمع والرقابة وما أشبه ذلك. لذا، يعترف الشاعر نفسه بقّديس الكلمات 

جتك أيتها "تزو  . إضافة إلى ذلك، تكون األساليب في الشعرذلك ليبّين ويوّضح موقفه

 يتها الحرية"" تزوجتك أ األساليب في الشعر كثيرة جدا. لذا، يريد الباحث أن يحّلل   الحرية"

 .وبيلشهاب الدين قلي فيه بحثا شامال بنظرية علم األسلوب تحليال دقيقا ويبحث

 ب. تحديد البحث

 تحديد البحث مما يلي: باحثلبحث، يكتب البناء على خلفية ا

لحرية" اجتك أيتها ي الشعر "تزو نزار قباني ف الشاعر ستخدمهااألسلوب الذي  كيف  .1

  ؟الدين قليوبي م األسلوب لشهابعند نظرية عل

 ؟وما األثار الفنية الستخدام هذا األسلوب .2

ض البحثاغر أج.   

 مما يلي: ض البحثاغر أيكون بناء على تحديد البحث، 
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رية" في الشعر "تزوجتك أيتها الح نزار قباني الشاعر ستخدمهاوب الذي لمعرفة األسل .1

 عند نظرية علم األسلوب لشهاب الدين قليوبي.

 .األثار الفنية الستخدام هذا األسلوبلمعرفة  .2

 د. فوائد البحث

فائدة نظرية، سوف يكون هذا البحث إلكثار معرفة العلوم اللغوية عامة والعلوم األسلوبية . 1

 خاصة.

 األسلوبية اللغوية عامة والعلوم البحث مرجعا في العلومبيقية، سوف يكون هذا . فائدة تط2

 خاصة.

المكتبي تحقيقه. ال  

كشف لل ليهيحتاج إال ينفصل عنه بل  هألن ا جدا للباحث،اإلطار المكتبي مهمّ  يكون

 تبر كاذباال يعو  ليدل أن هذا البحث بحث أصلي المتعلقة ببحثه عن البحوث المتقدمة

 عمل العلمي.وسارقا لل
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موضوع البحث هو الشعر "تزوحتك أيتها الحرية" لنزار قباني دراسة تحليلية أسلوبية 

ق به تعّلقا وثيقا. تتعل م ويعرض الباحث بحوثاك، يقدّ عند شهاب الدين قليوبي. بناء على ذل

 أما البحوث المتعلقة به فمما يلي:

أوال، البحث الذي قام به أحمد نور ميزان طالب قسم اللغة العربية، كلية الدراسات 

ي" الشعر "سيبقى الحب سيدالعليا بجامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية بعنوان 

جد أما النتيجة من ذلك البحث فهي يلنزار قباني دراسة تحليلية أسلوبية لغريس كراف. 

فرق بين هذا وال من المستوى التركيبي والمستوى التصويري.وعة الباحث األساليب المتن

. المادي والموضوع الشكليالموضوع البحث والبحث الذي يكتبه الباحث هو من ناحية 

، "سيبقى الحب سيديبعنوان "هو الشعر الموضوع المادي الذي حّلله أحمد نور ميزان ف

تزوجتك " هو الشعر بعنوانو الذي يحّلله الباحث  بالموضوع الماديإختالفا  يختلف ذلكو 

، بالرغم أنهما لنزار قباني. وأما الموضوع الشكلي الذي يستخدمه نور ميزان هو أيتها الحرية"

نظرية علم األسلوب عند غريس كراف، وذلك يختلف أيضا بالموضوع الشكلي الذي 

 يوبي.يستخدمه الباحث وهو نظرية علم األسلوب عند شهاب الدين قل
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ة األداب قسم اللغة العربية وأدبها، كلي ةبه نور العشق، طالبثانيا، البحث الذي قامت 

والعلوم الثقافية بجامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية بعنوان حالة المرأة في الشعر 

 ي"كتاب الحب" لنزار قباني دراسة تحليلية سيمائية لريفاتير. أما النتيجة في ذلك البحث فه

 .لحاليالهيفوغرام الكامن والنمط والشكل والهيفوغرام ا والقراءة التأويلية من تكشيفيةة الالقراء

والفرق بين هذا البحث والبحث الذي يكتبه الباحث هو من الموضوع المادي والموضوع 

ك هو الشعر بعنوان "كتاب الحب"، وذل الشكلي. فالموضوع المادي الذي حّللته نور العشق

ه تخدمستلي الذي االذي يحلّله الباحث. وأما الموضوع الشك يختلف بالموضوع المادي

الذي  ع الشكليختالفا كبيرا بالموضو السيمائية لريفاتير. وذلك يختلف انور العشق هو نظرية 

   .ه الباحثيستخدم

الب قسم اللغة وأدبها في كلية ثالثا، البحث الذي قام به محمد عزمي توكل، ط

جاكا اإلسالمية الحكومية بعنوان الشعر "أال علوم الثقافية بجامعة سونان كالياألداب وال

ة من هذا البحث هي النتيجف. لنزار قباني، دراسة تحليلية سيمائية لريفاتيرتجلسين قليال" 

ي والنمط الكامن والهيفوغرام الحالوجود القراءة التكشيفية والقراءة التأويلية من الهيفوغرام 

. والفرق بين هذا البحث والبحث الذي يكتبه الباحث هو من في ذلك الشعر والشكل
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حلله محمد عزمي توكل هو الموضوع المادي الذي و الموضوع المادي والموضوع الشكلي. 

احث. بختالفا بالموضوع المادي الذي يحلله ال"أال تجلسين قليال". وذلك يختلف االشعر 

ير. وذلك ائية لريفاتستخدمه محمد عزمي توكل هو نطرية السيموأما الموضوع الشكلي الذي ا

  ختالفا كبيرا بالموضوع الشكلي الذي يستخدمه الباحث.يختلف أيضا ا

راسات دتيكا فطريّة طالبة قسم اللغة العربية في كليات البه  ترابعا، البحث الذي قام

جاكا اإلسالمية الحكومية بعنوان قصة لوط عليه السالم دراسة العليا بجامعة سونان كالي

فهي  أما ذلكت أسلوبية، و ة. فالنتيجة من هذا البحث هي وجود عدة مستوياتحليلية أسلوبي

لم تكن الباحثة  ،المستوى الصرفي والمستوى التركيبي والمستوى الداللي والمستوى البالغي

و من هذا البحث والبحث الذي يكتبه الباحث هوالفرق بين  تبحث في المستوى الصوتي.

 خالل الموضوع المادي.

بية في  علم اللغة العر قسم ث الذي قامت به أزاليا متممة الحسنى طالبة خامسا، البح

جاكا اإلسالمية الحكومية بعنوان قصة سليمان ا بجامعة سونان كاليكليات الدراسات العلي

دة . فالنتيجة في هذا البحث هي وجود عأسلوبيةعليه السالم في القرأن دراسة تحليلية 

لمستوى امستويات أسلوبية، منها المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى التركيبي و 
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. والفرق بين هذا البحث والبحث الذي يكتبه الباحث هو من الداللي والمستوى التصويري

 الموضوع المادي.

عنوان الشعر ب البحث الذي سيقوم به الباحثن أن بناء على البحوث السابقة، تبيّ 

لم يبحثه  ليوبيعند شهاب الدين ق أسلوبية لنزار قباني دراسة تحليلية "تزوجتك أيتها الحرية"

  شخص من قبل.

. اإلطار النظريو  

ط األسلوب ارتباطا وثيقا بالدراسات اللغوية التي على يد العالم اللغوي "دو ارتب

" من خالل التفريق بين الكالم واللغة، إذ كانت الدراسات اللغوية تركز على اللغة، فإن رسوس

علم األسلوب يركز على طريقة استخدامها وأدائها إذ أن المتكلم أو الكاتب يستخدم اللغة 

 ي يراها مناسبة،الت ختيار ويركب جمله ويؤلف نصه بالطريقةنتقاء واالاستخداما يقوم على اال

زت الكثير من الدراسات التي قامت حول األسلوب على الفروق الواضحة والجلية بين وقد رك

 لذا، يبين الباحث الفروق بينهما بيانا واضحا. 11علم اللغة وعلم األسلوب.

                                                           
11 .21), hlm. 2011, (Yogyakarta: Idea Press, Uslub-Ilm alSyihabuddin Qalyubi,  
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اإلنتاج بومن أهم الفروق أن الدراسات اللسانية تعني أساسا بالجملة واألسلوبية تعني 

التنظير إلى اللغة كشكل من أشكال الحدوث المفترضة، الكلي للكالم وإن اللسانية تعني ب

وإن األسلوبيات تتجه إلى المحدث فعال، وإن اللسانيات تعني باللغة من حيث هي مدرك 

ي نفس المتلقي  ف ركتالذي يمجرد تمثله قوانينها، وأن األسلوبية تعني باللغة من حيث األثر 

كثيف ومباشر على عملية اإلبداع   كأدة مباشرة، ومن هذا المنطلق فإنها تركز بشكل

 األسلوبية. الدراسات يركز الباحث في هذا البحث علىبناء على ذلك،  12واإلفهام.

منذ أن ظهرت الدراسات األسلوبية ظهرت هناك تساؤالت متعددة تقوم في كون 

األسلوب ال يتضمن تعريفا محددا جامعا شامال، بل جاءت تعريفات األسلوب بشكل 

حسب منطلقات الناقد أو الدارس، وظهرت لذلك عدة أسلوبيات ولم تبق  متعدد، وذلك

 .لذا، سيبّين الباحث تعريفات األسلوب لغة واصطالحا 11.األسلوبية أسلوبية واحدة

ة، م العربية عن معناها في اللغة اإلنجليزياها في المعاجإن كلمة أسلوب يختلف معن

الكتابة على ألواح الشمع ولقد اشتقت من أداة تشير إلى مرقم الشمع وهي  styleفكلمة 

                                                           
 .11(، صفحة 2014)األردن: دار جرير للنشر والتوزيع،  األسلوبية مفاهيمها وتجلياتهاموسى ربابة،  12
11

 .21 .ص(، 1894ة: دار الفكر العربي، ، )القاهر األسلوبية دراسة لغوية إحصائيةسعد مصلوح،  
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ألدوات  . وهو استخدام الكاتبني إبرة الطبع أى مثقب يستخدم في الكتابةيالشكل الالت

تعبيرية من أجل غايات أدبية. ويتميز في النتيجة من القواعد التي تحدد معنى األشكال 

 14وثوبها.

لباحث اهذه الكلمة، يجد على هذا الطريق ينطلق الباحث إلى الجانب اإلصطالحي ل

عدة تعريفات، فهناك من عرف األسلوب من منطلق أنه يعكس شخصية صاحبه وفي هذا 

ومعنى هذا أن لكل شخص أسلوبه في الكتابة  15السياق يقول بيفون إن األسلوب هو الرجل،

، فيختار من معجمه اللغوي األلفاظ المناسبة التي تعّبر عن يميز عن أسلوب شخص أخر

ه، وعلى هذا األساس يحدد جيرو أن األسلوب مظهر القول الذي ينجم عن اختيار مقاصد

 16وسائل التعبير، وهذه الوسائل التي تحددها طبيعة ومقاصد الشخص.

نتقاء يقوم به المنشئ ختيار أو ايرى أن األسلوب ا ومن ناحية أخرى فهناك من

وبية إلى ختيار في األسلااللتعبير عن موقف معين ويدل هذا ات لغوية معينة بغرض السم

                                                           
. (، ص2002ركز الثقافي العربي، ، )بيروت: المالبنى األسلوبية دراسة في أنشودة المطر للسيابحسن ناظم،  14

15. 
 .19 .، )القاهرة: دار غرين(، صاألسلوب بين المعاصرة والتراثأحمد درويش،  15
 .15 .ص(، م 2001عالم الكتب الحديثة،  ، )إربد:التفكير األسلوبيسامي محمد عبابنة،  16
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 طرق وأساليب متعددة النتقاء على إيثار المنشئ وتفضيله لهذه السمات على سمات أخرى

ختيارات الخاصة بمنشئ معين هي التي تشكل أسلوبه الذي يمتاز به بديلة، ومجموعة اال

 11غيره من المنشئين.

بناء على تعريفات األسلوب لغة واصطالحا مما سبق، ينطلق الباحث إلى تعريف 

تعريفات األسلوبية، منها قول بيار جيرو إنه يرى أن األسلوبية هي األسلوبية، فهناك عدة 

إزاء المعيار القاعدي، فتحديد نوعية الحريات داخل هذا النظام  دراسة المتغيرات اللسانية

فأما عبد السالم المسدي فإنه يذهب إلى أنها البحث في األساس الموضوعي  19نفسه.

  18إلرساء علم األسلوب.

الذي كانت  stylisticsيبدو أن هذا التعريف مستنبط من طبيعة المصطلح األجنبي 

التي تعني أداة  stylusترجمته باألسلوبيات وهي كلمة مركبة من وحدتين: الجذر األسلوب 

"، المكونة هي بدورها من ics، ومن الالحقة "يات" "لقلم في األصل الالتينيالكتابة أو ا

                                                           

 .19 .(، صم 1882القاهرة: عالم الكتب، ، )األسلوب دراسة لغوية إحصائيةسعد مصلوح،  11 
 .210 .)حلب: مركز اإلنماء العربي(، ص، األسلوب واألسلوبيةبيار جيرو،  19 
 .11 .)تونس: دار العربية للكتاب( ص ،األسلوب واألسلوبيةعبد السالم المسدي،  18 
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" التي تفيد النسبة وتشير إلى البعد المنهجي والعلمي لهذه icوحدة "المرفولوجية" "ية" "

 20"، الدالة على الجمع كل هذه الوحدات مجتمعة تشكل علوم األسلوب.sو"أت" "المعرفة 

، لق باللغة من أصوات وتراكيبيشمل كل ما يتعإن مفهوم األسلوب قد توسع وهو 

ا يسمى معايير فنية ولغوية أدى إلى ظهور هتمام بدراسة األسلوب وتحليله وفق مفاال

باألسلوبية فأصبحت بفضل الكثير من المالحظات المتراكمة علما خاصا بدراسة جمالية 

وبية ال ترتكز على دراسة شكل اللفظة بل على عمق . فاألسلاألسلوب وكل ما يتعلق به

ر ف شارل بالي بأن األسلوبية هي العلم الذي يدرس وقائع التعبيداللتها، ومن منطلق أخر يعرّ 

اللغوي من ناحية محتواها أي التعبير عن واقع الحساسية الشعورية من خالل اللغة وواقع اللغة 

 21عبر هذه الحساسية.

سي تية من المصطلح الفرنروج لها عبد السالم المسدي فهي آ أما األسلوبية التي

stylistique  المكون من وحدتين: الجذر األسلوبstyle  والذي هو ذو مدلول إنساني

                                                           

 .11، )تونس: دار العربية للكتاب( صفحة األسلوب واألسلوبيةعبد السالم المسدي،  20 
 .19(، صفحة 1889، )القاهرة: دار الشروق، علم األسلوب مبادئه وإجراءتهصالح فضل،  21 
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التي هي صفة للعلم ألن تفكيك الوحدتين إلى مدلوليهما اإلصطالحي  iqueوالالحقة "ية" 

 science de style.22يعطي عبارة علم األسلوب 

على ذلك، يرى بعض اللغويين أن علم األسلوب واألسلوبية متساويان، ويرى  بناء

في  ، فاألول أن علم األسلوب يبحثجدا بينهما قليلاإلختالف فاألخرون أنهما مختلفتان. 

وى من المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى التركيبي والمستفقط المجاالت اللغوية 

 يرها.غوأما األسلوبية فهي أوسع منه بحثا من المجاالت اللغوية و  الداللي والمستوى البالغي،

، بل يختار ويميل إلى استخدام مصطلح علم ويرى شهاب الدين قليوبي أنهما متساويان

باإلضافة إلى ذلك، قال شهاب  21.اجليّ و األسلوب، ألنه يرى أن هذا المصطلح يعّد واضحا 

الدين قليوبي إن في علم األسلوب عدة مستويات، منها المستوى الصوتي والمستوى الصرفي 

في ركز الباحث يبناء على ذلك،  .والمستوى التركيبي والمستوى الداللي والمستوى البالغي

األسلوب  لمعند نظرية ع ويبيّنها بيانا واضحا هذا البحث على تلك المستويات الخمس

 مما يلي: لشهاب الدين قليوبي

                                                           

 .11، )تونس: دار العربية للكتاب( صفحة األسلوب واألسلوبيةعبد السالم المسدي،  22 
 23 19), hal. 2011(Yogyakarta: Idea Press, , Uslub-Ilm alSyihabuddin Qalyubi,  
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 المستوى الصوتي .1

 24يعد المستوى الصوتي عنصرا مهما وأساسا جوهريا من مكونات النص الشعري،

حيث يتآزر مع بقية مكوناته وعناصره البنائية األخرى في تشكيل اللغة اإلبداعية. وتتجلى 

أهمية المكونات الصوتية في كونها تمثل إحدى الوسائل األسلوبية المهمة في الخطاب 

، والتي تجعل منه خطابا يثير في نفس المتلقي الرقة والعذوبة، وعن طريقها يبرز الشعري

لدى الشاعر، فضال عن كونها تعمل إلى جانب المستويات األخرى في تنوع  اإلبداع الشعري

ين واإليقاع التنغيم والتزمو  الصوائت والصوامت يحتوي هذا المستوى على البناء األسلوبي،

 والنبر، فأما بيان ذلك فمما يلى:

 الصوائت .أ

الصوائت هي األصوات التي تخرج دون أن يعترضها حاجز يسد مجرى النطق أو 

يضيقه، لذلك اعتمد نطقها على اهتزاز الوترين الصوتين الذي يولد الجهر، فالصوائت  

كلها مجهورة، وهي أحادية التصويت وترية، كما أن الصوائت تمتاز من الصوامت 

بوضوحها السمعي، وكثرة دورانها في الكالم، واعتمادها على طرق تشكيلية متعددة تعوض 

                                                           

 24 .91), hlm. 2011, (Yogyakarta: Idea Press, Uslub-Ilm alSyihabuddin Qalyubi,  
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اللغويون م ثم قس ثابتة كما هي الحال في األصوات الصامتة.دقيقة افتقارها إلى مخارج 

 25:الصوائت إلى قسمين

 هي األلف الممدودة والياء الممدودة والواو الممدودة الصوائت الطويلة .1

 هي الفتحة والكسرة والضمة الصوائت القصيرة .2

 الصوامت .ب

ا أقل وضوحا في السمع من الصوائت، وذلك ألن الحروف عند سميت بذلك ألنه

النطق بها يعترض لها في الفم والحلق والشفتين معترض، فيضيق معه مجرى الهواء يقلل 

 26أنواع مما يلي:سبعة من علوها. بناء على ذلك، ينقسم الصوامت إلى 

 الصوامت اإلنفجارية .1

واء اء النطق بها وقوف الهالصوامت اإلنفجارية هي األصوات التي يحدث أثن

وقوفا تاما في موضع من مواضع النطق في الجهاز النطقي، ثم يصحب ذلك انفجار 

                                                           

 25 , (Sidoarjo: Lisan Arabi, Pengantar Linguistik Bahasa ArabSahkholid Nasution, 
2011), hlm. 16. 

 26 .91), hlm. 2011(Yogyakarta: Idea Press, , Uslub-Ilm alSyihabuddin Qalyubi,  
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سريع يخرج معه الهواء، وهذه األصوات في اللغة العربية هي الباء، التاء، الدال، 

 21الضاد، الطاء، الكاف، القاف، الهمزة.

 حتكاكيةالصوامت اال .2

هي األصوات التي يحدث أثناء النطق بها أن يمر  حتكاكيةالصوامت اال

الهواء من الفم من خالل منفذ ضيق نسبيا محدثا حفيفا أو احتكاكا، وهذه األصوات 

في اللغة العربية وهي الفاء، التاء، الحاء، الخاء، الذال، الزاي، السين، الشين، الصاد، 

 29الظاء، العين، الغين، الهاء.

 الصوامت األنفية .1

هي األصوات التي يحدث عند النطق بها أن يخرج الهواء ة األنفيالصوامت 

 28هي الميم والنون.صوات في اللغة العربية . وهذه األمن األنف

 الصامت الجانبي .4

                                                           

 .40(، ص. 1891، )العجوزة: مكتبة األداب، المدخل في علم األصواتصالح حسنين،  21 
 .41(، ص. 1891، )العجوزة: مكتبة األداب، المدخل في علم األصواتصالح حسنين،  29 
 28 (Sidoarjo: Lisan Arabi, , Pengantar Linguistik Bahasa ArabSahkholid Nasution, 

2011), hlm. 94. 
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الذي يحدث عند النطق به أن يخرج الهواء الصامت الجانبي هو الصوت 

 10من جانبي الفم. وهذا الصوت في اللغة العربية هو الالم.

 المكررالصامت  .5

الصامت المكرر هو الصوت الذي يحدث عند النطق به أن يتكرر ضربات 

ة هو وهذا الصوت في اللغة العربي اللسان في موضع النطق به ويتكرر خروج الهواء.

 11الراء.

 حتكاكيةالصوامت المركبة بين االنفجارية واال .6

قوفا و الصامت المركب هو الصوت الذي يحدث عند النطق به وقوف الهواء 

 12الجيم. . وهذا الصوت في اللغة العربية هوثم يمر الهواء من الفم

 أشباه الصوائت  .1

                                                           

 31 , (Sidoarjo: Lisan Arabi, Pengantar Linguistik Bahasa ArabSahkholid Nasution, 
2011), hlm. 94. 

 31 .92), hlm. 2011, (Yogyakarta: Idea Press, Uslub-Ilm alSyihabuddin Qalyubi,  

 12 .92), hlm. 2011(Yogyakarta: Idea Press, , Uslub-Ilm alSyihabuddin Qalyubi,  
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قد يسّميها العلماء أشباه الصوامت وهي الياء في نحو سيد، بين، زيت والواو   

في نحو يوم، صوم، لوم ونحوها وكذلك األمر حين تقع الياء متطرفة الما للكلمات  

 11حين تقع الما للكلمة في نحو دلو.، وكذلك الواو كما نحو ظبي

 النغمةج. 

ترتبط النغمة بدرجة الصوت، وهناك نوعان من النغمة، نوع يسمى بالنغمة، وهنا 

تقوم درجات الصوت المختلفة بدورها على مستوى الكلمة، ونوع يسمى بالتنغيم، وهنا 

 لنغمة هياثم  14تقوم درجات الصوت المختلفة بدورها المميز على مستوى الجملة.

صوت نخفاض في درجة مستوى الصوتي يدل على المستوى الصعود واالعبارة عن مفهوم 

مستوى  ختالف في نسبةون التغير في المستويات نتيجة اال، ويكعند الجهر بالكالم

ذبذبات األوتار الصوتية وتكون الذبذبات هي السبب الرئيسي في النغمة الموسيقية 

مة فهي أربعة من النغمة المنخفضة والنغمة العادية والنغمة أقسام النغفأما  15الناتجة.

 فأما بيان ذلك فهو كاآلتي: 16العالية والنغمة فوق العالية.

                                                           

 11 .92), hlm. 2011, (Yogyakarta: Idea Press, Uslub-Ilm alSyihabuddin Qalyubi,  
 .102-101(، ص. 1891، )العجوزة: مكتبة األداب، المدخل في علم األصواتصالح حسنين،  14 
 .261، صفحة 1889الجامعي(، ، )مكة: مكتبة الطالب علم الصوتياتعبد الله ربيع،  15 
 16 80), hal. 2011, (Yogyakarta: Idea Press, Uslub-Ilm alSyihabuddin Qalyubi,  



21 
 

 
 

النغمة المنخفضة هي أدنى النغمات وهي ما نختم بها الجملة اإلخبارية عادة،  .1

 والجملة اإلستفهامية التي ال تجاب بنعم أو ال.

التي يبدأ الكالم بها ويستمر الكالم على مستواها من النغمة العادية هي النغمة  .2

 غير انفعال.

النغمة العالية هي النغمة التي تأتي قبل نهاية الكالم متبوعة بنغمة منخفضة أو  .1

 عالية مثلها.

 نفعال أو التعجب أو األمر.عالية هي النغمة التي تأتي مع االالنغمة فوق ال .4

 التزمين د.

تخذها المتكلم ويحسها السامع في الكالم المنطوق التزمين هو السرعة التي ي

سواء أكان كلمة أو جملة، ويمكن وصف هذه السرعة بأنها بطيئة أو سريعة أو 

باإلضافة إلى ذلك، أنه عنصر مهم في األداء الصوتي الذي يؤثر على فهم  11متوسطة.

 .المسموع واإلحساس بانفعاالت المتكلم أو الحالة النفسية المصاحبة للنص

 . النبره

                                                           

 .298-291 .، ص1889كتبة الطالب الجامعي(، ، )مكة: معلم الصوتياتعبد الله ربيع،  37 
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النبر هو قوة التلفظ النسبية التي تعطي للصائت في كل مقطع من مقاطع الكلمة 

وللنبر وظيفة مهمة في جميع اللغات، إذ ال تخلو منه لغة، فكل متحدث  19أو الجملة.

يما ختالف بينها في استخدامه فونعلى بعض المقاطع فيها، وإنما اال بلغة ما يضغط

 18.المعاني أو عدم تأثيره فيهاصوتيا يغير الصيغ أو 

إلى ظاهرة النبر في اللغة العربية وهي توجد عند الوقف على  وقد أشار القدماء

 ةالحرف المشدد وعند النطق بواو مشددة قبلها مضموم أو مفتوح، وعند النطق بياء مشدد

ومن صور  40نتقال من حرف مد إلى حرف مشدد.قبلها مكسور أو مفتوح، وعند اال

النبر نبر الجملة الذي يقوم على الضغط على كلمة بعينها في أحد الجمل المنطوقة، 

هتمام بها أو التأكيد عليها ونفي غيرها من كلمات الجملة، وذلك لال لتكون أوضح من

 41الشك عنها من المتكلم أو السامع، وهذا السلوك اللغوي شائع في كثير من اللغات.

 . اإليقاعو

                                                           

 .169 .، ص1888، )عمان: دار الفالح(، األصوات اللغويةمحمد علي الخولي،  38 
 ، )جدة: جامعة الملك عبداستثمار األداء الصوتي اللغوي في التواصل مع الجمهورابتهال محمد علي البار،  39

 .5ص. العزيز(،
 ، )جدة: جامعة الملك عبداستثمار األداء الصوتي اللغوي في التواصل مع الجمهورابتهال محمد علي البار،  41

 .4ص. العزيز(،
 .016 .، ص1888، )عمان: دار الفالح(، ويةاألصوات اللغمحمد علي الخولي،  41 
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تشابهة م اهو إحساس بالتكرر المنتظم لمجموعات كل منها يشتمل أحداث اإليقاع

لنبر فهو ازمين و ز الفرق بين اإليقاع وعناصر األداء األخرى من التنغيم والتأما  42ومتعاقبة.

أن األداء ال يشترط فيه التكرار المنتظم لعنصر من عناصره، بخالف اإليقاع فال بد فيه 

لعنصر من عناصره أو ألكثر. باإلضافة إلى ذلك، أن األداء  من التكرر المنتظم والدقيق

يتصل بناحية المعنى والفكرة، بخالف اإليقاع يتصل بجانب العاطفة واإلحساس. فهناك 

 إيقاع يثير الحزن وإيقاع يثير الفرح والسرور وإيقاع يبعث الحماس والحيوية.

 المستوى الصرفي .2

  وهو مما يلي:ختيار الصيغة هذا المستوى على ا يحتوى

 ختيار الصيغةا .أ

في من يغة، بل البد للمستوى الصر ختيار الصكان المستوى الصرفي ال ينفصل عن ا

يغة الفعل ص، وكانت الصيغة التي اختارها الشاعر نزار قباني إما أن تكون ختيار الصيغةا

 ااصمعنى خ من الصيغ صيغةكل لمن الجذير بالعلم، أن و  .سموإما أن تكون صيغة اال

                                                           
 .184، صفحة 1889، )مكة: مكتبة الطالب الجامعي(، علم الصوتياتعبد الله ربيع،  42
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ثم يحللها في  مسبأن يبّين صيغة الفعل وصيغة اال. بناء على ذلك، سيقوم الباحث اوأثار 

 الباب الثالث. أما بيان ذلك فمما يلي:

 صيغة الفعل .1

لى معنى ما دل ع وهو فعل ماضتنقسم صيغة الفعل إلى ثالثة أقسام، فاألول 

فسه ي نما دل على معنى ف وهو فعل مضارع. والثاني في نفسه مقترن بالزمان الماضي

ارع دل المض، من الجدير بالعلم أن الفعل ستقبالمقترن بزمان يحتمل الحال واال

ب ما دل على طل وهو فعل أمر. والثالث ستمرارية والتواصل في األحداثعلى اال

العديد من  وكان في هذا المستوى 41.وقوع من الفاعل المخاطب بغير الم األمر

غة باعتبار اختيار الصي مما يلي: ها الباحثالتي يقدم الفعل صيغةمن  الصيغ اختيار

 يغة مناختيار الصو ، أفعل وفّعل وفاعل باب الرباعي:الاختيار الصيغة من و ، زمنه

 فعلاختيار الصيغة من الباب السداسي: استو ، سي: انفعل وافتعل وافعلّ الخما الباب

 أفعل.فعل و  صيغة على بحثه وكان الباحث يرتكز .وغير ذلك

 سمصيغة اال .2

                                                           
 .21(، صفحة 2009، )بيرت: دار البيان، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغاليين،  41
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 نكرة اسميختار الباحث صيغة اإلسم في هذا البحث إلى قسمين، فاألول 

ثم سيحلل  44اسم دل على معين وهو اسم معرفة. والثاني اسم دل على غير معين وهو

ن في هذا وكا الباحث هذه الصيغة في الباب الثالث بما فيها من الفوائد واألثار.

 ما يلي:م ها الباحثالتي يقدم اإلسمصيغة  الصيغ من العديد من اختيار المستوى

، اختيار صيغة اسم المفعول، و اختيار صيغة اسم الفاعل، و اختيار صيغة المصدر

 اسم اإلشارة صيغة اختيار، و اختيار صيغة الصفة المشبهة، و اختيار صيغة المبالغةو 

 إلشارة.اسم االمبالغة و  صيغة . وكان الباحث يرتكز بحثه على اختياروغير ذلك

 المستوى التركيبي .1

ير لتقديم والتأخاو  سميةالجملة الفعلية والجملة اال يحتوي هذا المستوى على

 فأما بيان ذلك فمما يلي: ،والحذف والتكرار

 سميةالجملة الفعلية واال .أ

الجملة الفعلية هي كل جملة ابتدأت بفعل وشكلت مع الفاعل أو نائب الفاعل 

سمية هي كل جملة تتكون من مبتدأ وخبر، ويكون كل منهما مفيدة. ثم الجملة االجملة 

                                                           
 .111 .ص(، 2009، )بيرت: دار البيان، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغاليين،  44
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مرفوعا. أما القاعدة العامة فهي إذا كانت الجملة مبدوءة بفعل فهي جملة فعلية وإذا 

 45ابتدأت باسم فهي جملة اسمية.

 التقديم والتأخير  .ب

ل قبل المفعول الفاعرتبة األغلب نقل لفظ عن رتبته في نظام الجملة العربية، ف

كان و  والمبتدأ قبل الخبر، فإذا جاء الكالم على عكس ذلك فيسمى تقديما وتأخيرا.

كثير الفوائد وجم المحاسن وواسع التصرف وبعيدة الغاية ال يزال يفتر عن   هناك بحثٌ 

ثم وّضح عبد القاهر الجرجاني في كتابه دالئل اإلعجاز أن  .بديعة ويفضي إلى لطيفة

  46لشيئ على وجهين:تقديم ا

فاألول تقديم يقال إنه على نية التأخير وذلك في كل شيئ أقررته مع التقديم على 

، أحكمه الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتد

 والمفعول إذا قدمته على الفاعل في نحو منطق زيد وضرب عمرا زيد.

                                                           

، )عمان: دار للنشر والتوزيع، الواضح في قواعد اللغة العربيةمحمد عبد الرحيم ومحمد فهمي الدويك،  45 
 .20(، ص. 1894
 .91، )بيروت: دار الكتب العلمية(، ص. دالئل اإلعجازعبد القاهر الجرجاني،  46 
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التأخير ولكن على أن تنقل الشيئ عن حكم إلى حكم والثاني تقديم ال على نية 

وتجعله بابا غير بابه، وإعرابا غير إعرابه، وذلك أن تجئ إلى اسمين يحتمل كل واحد 

منهما أن يكون مبتدأ ويكون اآلخر خبرا له فتقدم تارة هذا على ذاك وأخرى ذاك على 

زيد.  . وأخرى المنطلقهذا. ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق حيث تقول زيد المنطلق

فأنت في هذا لم تقدم المنطلق على أن يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع 

التأخير فيكون خبر المبتدأ كما كان بل على أن تنقله عن كونه خبرا إلى كونه مبتدأ 

وكذلك لم تؤخر زيدا على أن يكون مبتدأ كما كان بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ 

وأظهر من هذا قولك: ضربت زيدا وزيد ضربته لم تقدم زيدا على أن يكون  خبرا.إلى كونه 

مفعوال منصوبا بالفعل كما كان ولكن على أن ترفعه باإلبتداء وتشغل الفعل بضميره 

 41.وتجعله في موضع الخبر له

 الحذف ج.

أسلوب من األساليب التي اتخذها العرب في  ظاهرة لغوية عامة و  الحذف هو

ليل يدل وهو إسقاط جزء من الكالم أو كله لد ،رالتزيينه وتنميقه وجعله أبلغ تأثيكالمهم 

                                                           

 .94، )بيروت: دار الكتب العلمية(، ص. اإلعجازدالئل عبد القاهر الجرجاني،  47 
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فقضية الحذف من القضايا المهمة التي عالجتها البحوث األسلوبية والنحوية  ،عليه

 والبالغية بوصفها انحرافا عن المستوى التعبيري العادي.

في بعض  نهم من يرىفالحذف في نظر النحاة له معايير تجيزه أو ال تجيزه، فم

ما يحذف زيادة ال مسوغ لذكرها وال ضرورة، وبعضها واجب التقدير فقد قيل: واعلم أن 

 49المحذوف في صناعتهم على ثالث أقسام:

، فحذف لعلم المخاطب به، كقولك لمن فاألول محذوف ال يتم الكالم إال به

ه، أن أظهر تم الكالم برأيته يعطي الناس: زيدا، أي أعط زيدا، فتحذفه وهو المراد، و 

ولكن حذفه أوجز. والثاني محذوف ال حاجة بالقول إليه، وإن ظهر كان عيبا، كقولك: 

أزيدا ضربته. والثالث المضمر، إذا أظهر تغير الكالم عما كان عليه قبل إظهاره، كقولنا: 

ذا هيا عبد الله، وسائر المناديات، فهي منصوبة بفعل مضمر تقديره: أدعو أو أنادي، و 

 48تغير المعنى وصار النداء خبرا بعد أن كان إنشاء.ظهر إذا أ  

                                                           

، يم)المملكة العربية السعودية: وزارة التعليم جامعة القصشعر إبراهيم مفتاح دراسة أسلوبية، صالح بن عبد الله،  49 
 .122(، ص. م 2019
، م جامعة القصيمالتعلي )المملكة العربية السعودية: وزارةشعر إبراهيم مفتاح دراسة أسلوبية، صالح بن عبد الله،  48 
 .121(، ص. م 2019
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أما البالغيون فقد تجاوزوا ما يقوله النحاة، ورأوا في الحذف مظهرا من مظاهر 

اإلبانة واإلفصاح، فالحذف ضرورة وأفصح من الذكر عند البعض في بعض المواقف، 

إنك األمر، شبيه بالسحر، ففقيل عنه: هو باب دقيق المسالك، لطيف المأخذ، عجيب 

ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة، أزيد لإلفادة، وتجدك أنطق 

 50ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانيا إذا لم تبن.

 . التكرارد

هو في و  تستحق الدرس والتحليل،يشكل التكرار في الشعر العربي ظاهرة مهمة 

 صطالح هو عبارة عنوع عن الشيئ، وأما التكرار في االاللغة مأخوذ من الكر وهو الرج

تكرير كلمة فأكثر بالمعنى واللفظ لنكتة، وإما للتوكيد أو لزيادة التنبيه أو للتهويل أو 

وسيحاول هذا البحث أن يقف على بعض  51للتعظيم أو للتلذذ بذكر المكرر وغير ذلك،

نقسم إلى ، وأما التكرار في"تزوجتك أيتها الحرية"ر ظاهرة التكرار في الشعر أنماط التكرا

 وتكرار الكلمة وتكرار الجملة. تكرار الحروف وهي ثالثة أقسام

                                                           

 .112. ، )بيروت: دار الكتب العلمية(، صدالئل اإلعجازعبد القاهر الجرجاني،  51 
 .145 .، ص(1868 ،نعمان: النجف األشرف، )مطبعة الأنوار الربيع في أنواع البديعابن معصوم،  51 
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 . المستوى الداللي4

 مما يلي:. فأما بيان ذلك فيحتوي هذا المستوى على الترادف والتضاد والمشترك اللفظي

 الترادف .أ

األلفاظ المفردة الدالة  أن يدل أكثر من لفظ على معنى واحد أو الترادف هو

وهذه األلفاظ يمكن أن تتبادل فيما بينها في أي سياق،  52،على شئ واحد باعتبار واحد

 رأن الكريممن الق فيهااللغة العربية بما  لم، وكانتوالترادف موجود في معظم لغات العا

العديد من  "تك أيتها الحريةتزوج"ن في الشعر أوسع وأكثر ترادفا، وكا والشعر العربي

 المترادفة. الكلمات

 التضاد  .ب

وكان التضاد  51هو اللفظ الواحد داال على معنيين، األول ضد األخر،التضاد 

الظواهر التي تسهم في نمو اللغة. ولكن الباحث لم يجد ظاهرة التضاد في هذا أحد 

 ."تزّوجتك أيتها الحرية"الشعر 

                                                           

 .118م(، ص.  2005)القاهرة: مكتبة اآلداب، ، علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقيةفريد عوض حيدر،  52 
 .144م(، ص.  2005، )القاهرة: مكتبة اآلداب، علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقيةفريد عوض حيدر،  51 



31 
 

 
 

 اللفظيالمشترك ج. 

اللة على د اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثرالمشترك اللفظي هو 

ترك العديد من المش أيتها الحرية" تزوجتك"كان في الشعر و  54،السواء عند أهل تلك اللغة

 اللفظي.

 . المستوى التصويري5

 ي:يليحتوي هذا المستوى على التشبيه والمجاز والكناية. فأما بيان ذلك فمما 

 التشبيه .أ

يعد التشبيه أحد روافد التصوير البياني في التعبير، وهو من األساليب البالغية 

المهمة التي من شأنها أن ترفع من شعرية النصوص من خالل دوره في التقريب بين 

بعبارة أخرى،  55المتباعدات، أو الجمع بين معنيين متباعدين الشتراكهما في شيئ ما،

 56أن التشبيه هو مشاركة أمر ألمر في معنى بأدوات معلومة.

 المجاز  .ب

                                                           

 .111م(، ص.  2005، )القاهرة: مكتبة اآلداب، علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقيةفريد عوض حيدر،  54 
 .56 .(، ص1892علوم للطباعة والنشر، ، )الرياض: دار الم األسلوبمدخل إلى علشكري محمد عياد،  55
 .156م(، ص.  2008، )بيروت: دار الكتب العلمية، جواهر البالغةأحمد الهاشمي،  56
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المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعالقة مع قرينة دالة على عدم 

إرادة المعنى األصلي. والعالقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهة 

لمشابهة فهو استعارة، وإال فهو مجاز مرسل والقرينة قد وقد تكون غيرها، فإذا كانت ا

 51تكون لفظية وقد تكون حالية.

 الكناية .ج

تعد الكناية أسلوبا من أساليب التعبير الفني في العربية وقد انطلق البالغيون في   

كشفهم عن فنية هذا األسلوب، وهي عندهم إرادة المتكلم إثبات معنى من المعاني، فال 

باللفظ الموضوع في اللغة، ولكن يجئ إلى معنى هو تاليه ورفده في الوجود فيومي يذكره 

ة ال بعبارة أخرى، هي لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع قرين به إليه ويجعله دليال عليه.

 59المعنى األصلي. إرادةتمنع من 

 

 

                                                           
 .250 .م(، ص 2008دار الكتب العلمية، ، )بيروت: جواهر البالغةأحمد الهاشمي،  51
 .291 .م(، ص 2008، )بيروت: دار الكتب العلمية، جواهر البالغةأحمد الهاشمي،  59
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 . منهج البحثز

 يصلل طريقة يستخدمها الباحث ا جدا في البحث، ألنهمهمّ  يكون منهج البحث

 موافقا ومناسبا بأهداف البحث.ليكون و إلى نتيجة البحث 

  وع البحث. ن1

ألن هذا البحث يعتمد على البيانات والمعلومات يعّد هذا البحث بحثا مكتبيا 

 األخرى المتعلقة به والمراجع العامة من المقاالت. المتوفرة في الكتب والبحوث

 . مصدر البحث2

يتها أهو الشعر "تزوجتك ذي يستخدمه الباحث في هذا البحث صدر األساسي الالم

هو الكتب فهذا البحث  المصدر الثانوي الذي يستخدمه الباحث فيالحرية" لنزار قباني. أما 

  والمراجع التي تتعلق بهذا البحث من المقاالت والبحوث.

. طريقة جمع البيانات1  

طريقة الفحص. فتقوم هذه الالباحث بطريقة يكون جمع  البيانات التي يقوم بها 

بفحص استخدام اللغة. وهذه الطريقة ليست مستخدمة في اللغة اللسانية فحسب، بل هي 
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 وتكون هذه الطريقة تساعد للكشف عن الظواهر اللغوية في الشعر في لغة الكتابة.مستخدمة 

 لنزار قباني. "تزوجتك أيتها الحرية"

  منهج تحليل البحث .4

هي طريقة  "تزوجتك أيتها الحرية"الطريقة التي يستخدمها الباحث لتحليل الشعر 

وصفية تحليلية. أما هذه الطريقة فتكون بخطوتين، األول خطوة وصفية والثاني خطوة تحليلية. 

تزوجتك أيتها " الشعر األساليب اللغوية في ويبدأ الباحث بوصف الشعر ثم يقوم بتحليل

ى الداللي المستو من المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى التركيبي و  "الحرية

 .والمستوى التصويري

 . نظام البحثح

فهمونه. ييحتاج التأليف العلمي في هذا البحث إلى نظام البحث لتسهيل القارئين 

 لذا، يقسم الباحث هذا البحث على أربعة أبواب، وهي كما يلي:

على مقدمة وخلفية البحث وتحديد البحث وأغراض البحث وفوائده  يحتوي باب األولال

 والتحقيق المكتبي واإلطار النظري ومنهج البحث ونظام البحث.
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البيان على و  ومؤلفاته من سيرته الشاعر نزار قباني ترجمة حياة على يحتوي الباب الثاني

 ."تزّوجتك أيتها الحرية"الشعر 

ظرية علم األسلوب نعن طريق  "تزّوجتك أيتها الحرية"على تحليل الشعر  يحتوي الباب الثالث

لمستوى الشهاب الدين قليوبي من المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى النحوي و 

 .الداللي والمستوى التصويري

قتراحات.تتام الذي يحتوي على الخالصة واالخالباب الرابع اال  
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 الباب الرابع

 ختتاماال

 الخالصة .أ

 ة علم األسلوبظريّ نلنزار قباني ب "تزوجتك أيتها الحرية"قد قام الباحث بتحليل الشعر  

 مها الباحث في هذا البحث فيما يلي:لشهاب الدين قليوبي، فالنتائج التي يقدّ 

من  دةعدي عناصر "تزوجتك أيتها الحرية"المستوى الصوتي، إن في الشعر فاألول من 

 ر واإليقاع.والتزمين والنب نغمةالو  نفجاريةالصوامت المكررة والصوامت اال المستوى الصوتي من

 واإلسم. المستوى الصرفي، وجد الباحث أنواعا من صيغة الفعلوالثاني من 

التأخير التقديم و و  سميةالجمل اال أنواعا من المستوى التركيبي، وجد الباحثوالثالث من 

 .والحذف والتكرار

ي المشترك اللفظ المستوى الداللي، وجد الباحث العديد من ظواهر اللغة منوالرابع من 

 والترادف.

 والكناية. التشبيه والمجاز، وجد الباحث أساليب بالغية من المستوي التصويريوالخامس من 
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 قتراحاال .ب

تحليلية  لنزار قباني دراسة "تزوجتك أيتها الحرية"تحليل الشعر  الباحث قد انتهى 

أسلوبية، ويرجو الباحث من الطالب الذين يريدون أن يفهموا الشعر ويكشفوا عن معناه فال 

 .بد لهم أن يعلموا علم األسلوب ويتعّلموه تعّلما دقيقا

ا ويعّد الباحث أن هذ ولآلخرين عامة، البحث أن ينفع للباحث خاصة وعسى هذا 

ات قتراحيحتاج الباحث إلى االالبحث ال يكون كامال بل هناك نقائص كثيرة. لذا، 

 واإلصالحات.
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