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 دراسة أسلوبية:"الصورة الشعرية يف شعر بشارة اخلوري"األخطل الصغري
"قلب خاف ٌق" منوذجا
ٌ إحصائية للرتكيب اللغوي نص
Linguistic Structure of Imagery in
A Beating Heart of Bishara El-Khouri:
A Statistical Stylistic Study
۞ رشا مسري غان

 األردن-اجلامعة اهلامشية
Abstract

This study aims to tackle the linguistic structure of the poetic image in
Bishara El-Khouri’s poetry, revealing the patterns in which the images were
formulated, based on the Arab statistical stylistic method which was
suggested by Muslih Najjar, ,followed by a group of researchers. These
studies contribute in turning studies on Imageries to a new scientific state,
through using statistics, aiming to establish an Arab statistical stylistic
method. These studies are meant to lead to stylistic equations that fit Arabic
language.
Keywords: Bishara El-Khouri’s poetry,Arab statistical stylistic, Imageries to
a new scientific state.

امللخص
ِ يهدف هذا البحث إىل دراسة الرت
 سعيا، كيب اللغوي للصورة الشعرية يف شعر بشارة اخلوري
ُ
منهج األسلوبية اإلحصائية العربية الذي اقرتحه
ِ  ابالعتماد على،للكشف عن األنساق اليت صيغت هبا
 وتتطلّع.مصلح النجار وسار على هنجه جمموعة من الباحثني على مستويي الدكتوراه واملاجستي
 يف، تقرتن ابإلحصاء، يف نقل الدرس البالغي إىل حالة علمية صرفة،الدراسة إىل اإلسهام مع سابقاهتا
 يهدف يف املراحل املتقدمة منه للوصول إىل،إحصائي عريب
مسعى لتأسيس مشروع منهج أسلويب
ّ
.معادالت أسلوبية تناسب خصوصية اللغة
، معادالت أسلوبية، الصورة الشعرية، مصلح النجار، الرتكيب اللغوي:الكلمات املفتاحية
.األسلوبية اإلحصائية
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مدخل:
1

تستند هذه الدراسة يف جوهرها النظري والتطبيقي إىل منهج األكادميي األردين 1مصلح النجار
وهو منهج أسلويب إحصائي عريب أسس له يف دراساته وتبعه جمموعة من الباحثني 2من درجة املاجستي
والدكتوراه الستخالص معادالت أسلوبية تناسب اللغة العربية خبصوصيتها اللغوية الدقيقة.
يعتمد هذا املنهج اعتمادا كليا على الصور يف النص الشعري ،ومن خالهلا استطاع النجار أن
ث فرقا يف الدرس األسلويب العريب ،فهو مل يقف عن حدود الصورة؛ بل كان يدرسها من خالل عدة
ُُي ِد َ
خطوات إجرائية دراسة بالغية إحصائية ولغوية تركيبية ،تنتقل ابلقارئ إىل عامل من اجلداول اإلحصائية،
اليت تنتج أرقاما حقيقية تصنف نص املبدع بالغيا وتركيبيا سواء أكان هذا النص نثرا أم شعرا.
جاء جهد النجار يف األسلوبية اإلحصائية مستعينا إبحاطة بعلم البيان العريبٍ ،
وإملام ابلبالغة
ّ
3
الرومانسيّة ،مث وجدانه يقرتح بالغة جديدة هي (بالغة التمكني)  .ليكون هذا املنهج أنسب للغة
العربية من املنهج الذي اقرتحه العامل األملاين بوزميان وطبقه على نصوص من األدب األملاين ،إذ يقوم
منهج النجار األسلويب على مرحلتني أساسيتني؛ مرحلة اختيار عينة الدراسة ومرحلة اإلجراء .4ويكون
إجراء اختيار العينة من خالل حتديد زمن معني وشاعر متمكن ونص دال على واقع الصورة عند
الشاعر من ابب التمثيل وليس احلصر.5
عزل كل صورة يف النص ،وتعطى رقما
أما اخلطوات اإلجرائية للمنهج فتبدأ بتأطي الصور ،إذ تُ َ
مييزها من غيها من الصور ،مث تعرض الصور الناجتة من التأطي على ثالثة معايي بالغية وهي (بالغة
علم البيان التقليدية ،والبالغة الرومانسية احلديثة ،وبالغة التمكني.(6
وهذه األخية أداة بالغية إجرائية ابتكرها النجار يف أطروحته ،وساهم من خالهلا بتبسيط
مبسطة للقراء على اختالف مستوايهتم الثقافية ،مث جتمع نتائج
الصورة البالغيّة املدروسة بطريقة ّ
تصنيفات الصور وفق املعايي البالغية يف جدول واحد ،مث حتصى الصور الشعرية أبنواعها احلديثة
والقدمية ،والصور اليت كانت عصية على التصنيف يف كل معيار والصور اليت أمكن التعاطي معها مبجس
التمكني فقط ،7مث أتيت دراسة الرتكيب اللغوي للصور ذات النسب العليا يف كل معيار بالغي،
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للخلوص لألنساق اليت تنظم تركيب تلك الصور ،وهو بذلك وصف أنواع الكالم وصفا بيانيا يشي إىل
جوانبها النحوية أو الصرفية وليس إعرااب هلا .8تنصرف الدراسة ،بعد ذلك ،إىل كشف األنساق اللغوية
اليت شكلت تلك الصور ،وتراكيبها ،وتتبع التحوالت والتطورات اليت طرأت عليها خالل مسية
الشاعر.9
الدراسة التطبيقية:
10
ساهر" من
ينصرف هذا البحث إىل دراسة قصيدة "قلب خافق"  ،واملشهورة أيضا ابسم " أان ٌ
جمموعة "اهلوى والشباب" الصادرة يف العام( ،)1953وتتكون هذه اجملموعة من ثالث وستني قصيدة،
ومت تقسيم اجملموعة حسب ما جاء فيها من ترتيب مقصود ،يف ثالث مراحل شعرية ،مسيت األوىل
بقصائد املرحلة األوىل ،والثانية بقصائد من احلرب العاملية األوىل إىل ما بعد ذلك ،والثالثة ابسم طالئع
من قصائد األمل والعروبة واجلهاد ،وجاء ترتيب قصيدة "قلب خافق" وهي موضوع البحث ،القصيدة
الثانية من املرحلة الثانية.
يع ّد ديوان اهلوى والشباب الديوان األول لبشارة اخلوري وبه عرف ابألخطل الصغي 11إذ إنه
رأى نفسه امتدادا للشاعر األموي األخطل التغليب ،وتنوعت فيه املواضيع بني سياسي وقومي وعاطفي
ووطين ومناجاة روحية ٍّ
وتغن ابلطبيعة ،وظهرت من خالل القصائد أيضا بعض مالمح التجديد يف
الشعر العريب الذي مل نعهدها من قبل مثل االعتزاز ابلنفس والتغين مبكنوانهتا واالعتزاز ابلعروبة وابملكان
والزمان امتدادا للمالمح الرومانسية ،إذ كان الشعر عنده ضرورة وحاجة ملحة ومن ذلك جند عنده
عناصر أسلوبية مثل التعجب واالستفهام واالستنكار والتكرار يف الرتاكيب والفراغات والفواصل.
نص القصيدة كما أثبت ضبطا يف الديوان:12
أ َََن س ِ
َوُكلٌّ َما يف الْ َك ْو ِن ََن ْم
اه ٌر َوال َك ْو ُن ََن َم
َ
ِ
الم
يع َوُم ْقلَت
يَـ ْقظَى َجتُـ ـ ُ
ـول َم َع الظَّ ْ
ََن َم ا ْْلَم ُ
َانمت ،فَـو َق طَيَّ ِ
ات الغَ َمام
وم األُفْ ِق
َح ىَّت ُُنُ ُ
َ ْ ْ
أ َََن س ِ
ـام
ال ل ُْب نَان
اه ٌر َو ِجبَ ُ
َعلَْيـ َها َّ
ت َحـ ـ ْ
الص ْم ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َمنَاكبها َم َواهبَهُ اجل َسام
الل َعلى
َخلَ َع اْلَ ُ
يف اجلَِّوُ ،مَّراداً ِعظَ ْام
ت
صعى َد ْ
َوََتاُلُا ،إِ ْذ َ
ُّجى فَ َكأ َّ
َن يف فَ ِم َها ِجلَ ْام
ص َمتَ ْ
َ
ت لَ ُد ْن بَ َرَز الد َ
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أ َََن س ِ
س ْه ُل يف
اه ٌر َوال ى
َ
اعيْ َها
وكأ ُِم ِه فَ تَ َحت ِذ َر َ
س ثَغْ َرهُ
يغفو َْ
وَي ُر ُ
اك
س ْه ُل ََن َم فال َح َر َ
ال ى
ِ
س
أ َََن َساه ٌر َوالبَ ْح ُر أَ ْخ َر ُ
ِ
ِح
َكاملَا ِرد اْلَبىا ِر ُمنْطَر ٌ
الرْم ُل إلفاَ
فَ َكأَنىهُ َو َ
فَ تَ َعانَ َقا ِعنْ َد ال َْمنَ ِام
ْت أَ ْن
ال ِح ى
س َح ىَّت ِخل َ
الوَرى
َو َح ِس ْب َ
اس َ
ت أنْ َف َ
ب
ت يَ ُق ُّز َك فِ ِيه َخ ٌّ
ص ْم ٌ
َ
ِ
الصم ِ
ت ال ىرِه ِ
يب
يف َو َذلك َ ْ
ما كان ََيْ ُف ُق غَ ْريُ قَ لْب
ْب َش ِق ٌّي يف َحنَ َاي
قَ ل ٌ
ْب ََتَ ىكله الْغََر ُام
قَ ل ٌ
اء َُْي ِدثُ َها
َما أَ ْعظَ َم ال َ
ض ْو َ
ضَ
اح ََيِْف ُق َو ْح َدهُ
إِ ْذ َر َ
ِ
الصم ِ
ت ال ىرِه ِ
يب
يف َو َذلك َ ْ

ِِ
الم
ِح ْ
ضن الطَّبِيعة كالغُ ْ
ِ
ابملنام...
ليَه ْنَأَ ْ

وح البَـنَـ ْف َس ِج واخلََز ْام
ُر ُ
اف وال بـُغَ ْام
وال ُهتَ َ
ِ
احتِ َد ْام
ال َهد َير َوال ْ
الر َغ ْام
ص ْد ِر َّ
َعلى َ
صبـوةٍ مْن ُذ ِ
الفطَ ْام
َْ َ ُ
ِ
ِ
َوِم ْلءُ ثَـ ْغ ِرِهَا ابْت َس ْام
ِ
ام َعلى األَ َان ْم
َس َاد احل َم ُ
ِ
ت ِأبَقْـ َف ِ
اص العِظَ ْام
ُسجنَ ْ
الن َّْم ِل يف َملَ ِ
الر َخ ْام
س ُّ
ِ
ك اللَّْي ُل اجلَ َه ْام
َو َذل َ
قَـلْ ٍ
الس َق ْام
كاد يـُْتلِ ُفهُ َّ
ب َ
أِْ
اختاََر الْ ُم َق ْام
َضلُعي ْ
َوظَ َّل ََيْ ُف ُق لِلْغَر ْام

فُـ َؤ ُاد امل ْستَـ َه ْام
ُ
َجنِ َح ِة احلَ َم ْام
أ
َخ َف َقا َن ْ
َو َذلِك اللَّْي ُل اجلَ َه ْام
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الشعري السابق:
ص
يتضمنها النّ ّ
وفيما أييت أتطي للصور اليت ّ
ّ
 .1أَ َان س ِ
ِ 41
س
(الس ْه ُل)
.21
اهٌر .
َّ
.الح َّ
َ
ِ
ت.
الم.
َح ََّّت خلْ َ
كالغُ ْ
 .42أَ ْن َس َاد
وكأ ُِّم ِه
.22
َ .2وال َك ْو ُن َان َم.
ِ
ام َعلى األَ َان ْم.
[الطبيعة].
احل َم ُ

 .61إِ ْذ
اح ََيْ ِف ُق َو ْح َدهُ.
َر َ

.62
َجنِ َح ِة
َخ َف َقا َن أ ْ
احلَ َم ْام .

ِ
.63يف
ت
( .23الطبيعة)
.وُكلٌّ َما يف
َ .43و َحسْب َ
َ3
ِ
مثل ذا الصم ِ
ت
الوَرى.
اعْيـ َها.
الْ َك ْو ِن َان ْم.
فَـتَ َحت ذ َر َ
َْ
اس َ
أنْـ َف َ
الرِه ِ
يب .
َّ
َ .4انم ْ ِ
لِيَـ ْهنَأَ
.64
اس
.24
يع.
َ
اجلَم ُ
(.44أنْـ َف َ
ِ
َّ
ومثل ذا اللْي ُل
ت.
ابملنام...
َّ
الوَرى) ُسجنَ ْ
[الس ْه ُل] ْ
َ
اجلَ َه ْام.
ِ 45
ت
.25
َوُم ْقلَيت
.5
(.سجنَ ْ
ُ
ِأبَقْـ َف ِ
اص
األنفاس)
يغفو[الس ْه ُل].
يَـ ْقظَى.
َّ
العِظَ ْام.
يت)جتُول
(وُم ْقلَ َ
َْ .26
س ثـَ ْغَرهُ
َ .6
وُي ُر ُ
[الس ْه ُل].
الم.
َّ
َم َع الظَّ ْ

وم
َ .7ح ََّّت ُجنُ ُ
ت.
األُفْ ِق َان َم ْ
 .8فَـو َق طَيَّ ِ
ات
ْ
الغَ َم ْام.
 .9أَ َان س ِ
اهٌر.
َ
ال
.10
َوِجبَ ُ
لُبـنَ ٍ
ت
ان َعلَْيـ َها
َّ
الص ْم ُ
ْ

ت
.ص ْم ٌ
َ 46
يَـ ُقُّزَك فِ ِيه.
ب
.47
َخ ٌّ
الن َّْم ِل.
 .48يف َملَ ِ
س

س
.27
َْ
(وُي ُر ُ
وح البَـنَـ ْف َس ِج.
ثـَ ْغَرهُ) ُر ُ
س
.28
َْ
(وُي ُر ُ
الر َخ ْام.
ثـَغَْرهُ) اخلَُز ْام.
ُّ
ِ
ك
الس ْه ُل
.29
َّ
 .49يف ذَل َ
الصم ِ
الرِه ِ
يب.
َان َم.
ت َّ
َْ
ِ
ك
 .30فال َحَر َاك.
َ .50وذَل َ
اللَّْي ُل اجلَ َه ْام.
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َح ْام.

.51ما كان

اف
الل
َ .11خلَ َع اجلَ ُ
 .31وال ُهتَ َ
َيفق.
غام.
َعلى َمنَاكِبها.
وال بُ ْ
 .٣٢أَ َان س ِ
.52
اهٌر.
على
.12
َ
ٍ
قلب.
مناكبها[اجلبال].

(خلَ َع
.13
َ
الل) َم َو ِاهبَهُ اجلِ َس ْام.
اجلَ ُ
ال
.14
[ ِجبَ ُ
لُبـنَ ٍ
ان] فَ َّ
ت
ص َّع َد ْ
ْ
كأهنَا ،إِ ْذ َ
يف اجلَِّو.
(.15فَ َّ
كأهنَا)
ُمَّراداً ِعظَ ْام.
ت.
ص َمتَ ْ
َ .16

.33
س.
أْ
َخَر ُ
احتِ َد ْام.
ْ

َوالبَ ْح ُر

.34ال َه ِد َير َوال

[والبَ ْح ُر]
َ .35
َكاملا ِرِد اجلَبَّا ِر.
َ
َ ( .36كاملا ِرِد)
َ
ِح.
ُمنْطَر ٌ
ص ْد ِر
ت)
(.ص َمتَ ْ
َ .37على َ
َ 17
الر َغ ْام.
ُّجى.
َّ
لَ ُد ْن بَـَرَز الد َ
.18فَ َكأ َّ
.38
َن يف
فَ َكأَنَّهُ
فَ ِمها [ ِجب ُ ٍ ِ
الرْم ُل إِل َفا
َ َ
ال لُْبـنَان] جلَ ْامَ .
[والبَ ْحُر] َو َ
ِ
ٍ
صْبـ َوة ُمْن ُذ الفطَ ْام.
َ
.19أَ َان س ِ
 .39فَـتَـ َعانَـ َقا
اهٌر.
َ
ِ
الرْم ُل) عنْ َد
(البَ ْح ُر و َ
الْ َمنَ ِام.
،وِم ْلءُ ثَـ ْغ ِرِِهَا
الس ْه ُل يف
َ .20و َّ
َ 40
ابْتِ َس ْام.
ضن الطَّبِيعِ ِة.
ِح ْ
وفيما أييت حتليل ملفردات التأطي السابق:

السقام.

غيُ

كاد يُتلفه
َ .53
.54قلب

شقي.
ّ

أضلعي.

 .55يف حنااي

( .56قلب)
اختار املقام.
.57
آت َكله الغرام.
.58
َيفق للغرام.

قلب
وظل
َّ

َ .59ما أ َْعظَ َم
ضاءَ.
الض ْو َ
َ
ُُْ .60ي ِدثـُ َها
فـُ َؤ ُاد امل ْستَـ َه ْام.
ُ
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أَ َان س ِ
اهٌر  :ال تتضمن هذه الوحدة اللغوية صورة بالغية.
َ
َوال َك ْو ُن َان َم :تشخيص للكون املادي اجلامد حَّت أصبح ينام مثل اإلنسان أو احليوان ،ويف
املعيار البالغي القدمي فهي استعارة مكنية إذ شبه الكون ابإلنسان أو احليوان من حيث االستطاعة
(انم) ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن الكون من أن
ابلنوم وحذف املشبه به وأبقى شيئا من لوازمه َ
ينام.
َوُكلٌّ َما يف الْ َك ْو ِن َان ْم :تشخيص لفكرة عامة جاءت لتجعل كل موجودات الكون شيء مثل
شخص ينام ،وأما يف املعيار البالغي القدمي فهي استعارة مكنية إذ شبه كل موجودات الكون من مجاد
ونبات وماهو صعب احصاؤه يف التأطي لشخص ينام وحذف املشبه به وأبقى شيئا من لوازمه(انم)،
وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن مجيع مايف الكون من أن ينام.
َانم ْ ِ
يع :تشخيص جلميع عناصر الكون مثل شخص ينام ،وأما يف املعيار البالغي القدمي
َ
اجلَم ُ
فهي استعارة مكنية إذ شبه مجيع مايف الكون لشخص ينام وحذف املشبه به وأبقى شيئا من
لوازمه(انم) ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن مجيع مايف الكون من أن ينام.
َوُم ْقلَيت يَـ ْقظَى :جتسيد للعني حَّت أصبحت جسدا كامال متنبه ومستيقظ ،وأما يف املعيار
البالغي القدمي فهي جماز مرسل عالقته اجلزئية ،إذ شبه العني ابجلسد املستيقظ وذكر اجلزء وأراد الكل،
وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن العني من أن تستيقظ.
الم :تشخيص حتويلي للمقلة أو العني والظالم معا حَّت أصبحوا
(وُم ْقلَيت َجتُ ُ
ول) َم َع الظَّ ْ
َ
أشخاص هلم أرجل يتجولون هبا برفقة بعضهم وحَّت متر مبرحلة التشخيص كان البد أن جتسد هبيئة
انسان يتجول ،وأما يف املعيار البالغي القدمي استعارة مكنية ،إذ شبه الظالم ابإلنسان أو الرفيق الذي
يسي مع رفيقه ليُسليه يف حزنه وحذف املشبه به وأبقى شيئا من لوازمه ( جتول مع) ،وأما من انحية
التمكني فإنه َّ
مك َن العني من أن تتجول برفقة الظالم الصديق.
ت :تشخيص للنجوم اجملردة من املشاعر حَّت أصبحت ذات قدرة على
وم األُفْ ِق َان َم ْ
َح ََّّت ُجنُ ُ
النوم ،وأما يف املعيار البالغي القدمي استعارة مكنية ،إذ شبه النجوم ذات الطبيعة اجلامدة ابالنسان أو
احليوان الذي يستطيع النوم وحذف املشبه به وأبقى شيئا من لوازمه (انمت) ،وأما من انحية التمكني
فإنه َّ
مك َن النجوم من النوم.
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فَـو َق طَيَّ ِ
ات الغَ َم ْام :تغيي من طبيعة الغَمام الغازية حَّت أصبح ذات طبيعة جامدة قابلة للطي
ْ
وإحداث الثنااي كالصخر أو احلجارة ،وأما يف املعيار البالغي القدمي فهي جماز مرسل عالقته احمللية إذ
ذكر حال الغمام أبنه مطوي وأراد احملل ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن الغمام من أن يُطوى.
أَ َان س ِ
اهٌر :ال تتضمن هذه الوحدة اللغوية صورة بالغية.
َ
ٍ
ت َح ْام :تشخيص حتويلي للجبال اليت صمتت وحَّت تشخص كان
َوِجبَ ُ
ال لُْبـنَان َعلَْيـ َها َّ
الص ْم ُ
البد من أن متر مبرحلة جتسيد يستطيع من خالله إضفاء صفة وفعل الصمت ملدة معينة ،وأما يف املعيار
البالغي القدمي فهي كناية عن موصوف(الشخص الصامت) ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن اجلبال
من أن تصمت.
الل على مناكبها :تشخيص للجالل حَّت أصبح شخصا يُلبس اجلبال ُخلعةُ أي مبعىن
َخلَ َع اجلَ ُ
الرداء ،وأما يف املعيار البالغي القدمي فهي استعارة مكنية للجالل إذ شبهه بشخص يُلبس الرداء أو
(خلَ َع) ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن
العباءة للجبال وحذف املشبه به وأبقى شيئا من لوازمه َ
اجلبال العباءة أو اخلُلعة.
اجلالل الصفة املعنوية من أن يصبح شخصا يُلبس َ
َعلى َمنَاكِبها[اجلبال] :جتسيد للجبال فأصبحت جسدا له أكتاف يضع اجلالل عليه عباءته
تبعا للصورة السابقة ،ويف املعيار البالغي القدمي فهي استعارة مكنية للجبال اليت شبهت ابجلسم ذات
األكتاف وعليه العباءة وحذف املشبه به وأبقى شيئا من لوازمه (مناكبها) ،أما من انحية التمكني فإنه
َّ
مك َن اجلبال اجلامدة من أن تصبح ذات جسد وله أكتاف.
رداء(خلعة) ،ويف
الل) َم َو ِاهبَهُ اجلِ َس ْام :جتسيد للمواهب اليت جسدت فأصبحت
( َخلَ َع اجلَ ُ
ُ
املعيار البالغي القدمي فهي تشبيه بليغ -شبه املواهب ابلرداء وحذف األداة ووجه الشبه ،أما من انحية
التمكني فإنه َّ
مك َن املواهب من أن تصبح عباءة أو رداء.
ِ
ال لُبـنَ ٍ
ان] فَ َّ
ت يف اجلَِّو :.جتسيد للجبال حَّت أصبحت ذات أجنحة تصعد
ص َّع َد ْ
[جبَ ُ ْ
كأهنَا ،إِ ْذ َ
من خالهلا يف اجلو ،وأما يف املعيار البالغي القدمي فهي كناية عن صفة العلو واالرتفاع ،وأما من انحية
التمكني فإنه َّ
مك َن اجلبال من أن تطي وترتفع يف اجلو.
(فَ َّ
ا)مَّراداً ِعظَ ْام :تشخيص جلبال لبنان املادية حَّت أصبحت بصفات شخصية للمارد ،وأما
كأهنَ ُ
يف املعيار البالغي القدمي فهي تشبيه بليغ إذ شبه اجلبال ابملردة من أنواع اجلن وحذف األداة ووجه
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الشبه وأراد هبذا التشبيه العظمة والعلو يف شكل اجلبال كاملردة  ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن
اجلبال من أن تشابه املردة وهي من اجلن.
ت :تشخيص للجبال حَّت أصبحت شخصا يصمت بقصد منه ،وأما يف املعيار البالغي
ص َمتَ ْ
َ
القدمي فهي استعارة مكنية حيث شبه اجلبال ابلشخص الذي يستطيع الصمت وحذف املشبه به وأبقى
ت) ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن اجلبال من أن تصمت.
ازمه(ص َمتَ ْ
شيئا من لو َ
ُّجى :تشخيص للجبال اليت تصمت عند بروز الليل مهابة له ،وأما يف
(ص َمتَ ْ
َ
ت) لَ ُد ْن بَـَرَز الد َ
املعيار البالغي القدمي فهي استعارة مكنية شبه مبن خالهلا اجلبال ابلشخص الذي يصمت يف الليل
ت) ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن
(ص َمتَ ْ
مهابة للظالم له وحذف املشبه به وأبقى شيئا من لوازمه َ
اجلبال من أن تصمت مهابة ملشهد الظالم.
فَ َكأ َّ ِ ِ
ال لُبـنَ ٍ
ان] ِجلَ ْام :تشخيص حيونة جلبال لبنان اليت أصبحت حصان وله جلام
َن يف فَم َها [جبَ ُ ْ
 ،وأما يف املعيار البالغي القدمي فهي استعارة مكنية إذ شبه جبال لبنان ابحصان الذي له جلام وحذف
املشبه به وأبقى شيئا من لوازمه ( يف فَ ِم َها ِجلَ ْام( ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن اجلبال من أن
تصبح حصاان وله جلام.
أَ َان س ِ
اهٌر  :ال تتضمن هذه الوحدة اللغوية صورة بالغية.
َ
ِ
ِ
ِ
ضن الطَّبِيعة  :جتسيد للطبيعة حَّت أصبحت ذات قدرة على احتضان السهل،
َو َّ
الس ْه ُل يف ح ْ
وأما يف املعيار البالغي القدمي فهي استعارة مكنية إذ شبه الطبيعة ابألم وحذف املشبه به األم وأبقى
شيئا من لوازمه(احلِضن(،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن الطبيعة من احتضان السهل.
الم :تشخيص للسهل فشابه الطفل الصغي الذي ينام حبضن أمه ،وأما يف
َّ
(الس ْه ُل) كالغُ ْ
املعيار البالغي القدمي فهي تشبيه مرسل جممل ومن خالله شبه السهل ابلغالم وذكر األداة وحذف جه
الشبه ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن السهل من مشاهبة الغُالم.
وكأ ُِّم ِه [الطبيعة]  :تشخيص للطبيعة حَّت أصبحت أُماً للسهل الغالم ،ويف املعيار البالغي
القدمي فهي تشبيه مرسل جممل إذ عرب عن الطبيعة أبهنا أم للطفل وهو السهل حسب التأطي السابق
وذكر األداة وحذف وجه الشبه ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن الطبيعة من أن تشابه األم.
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ِ
اعْيـ َها :جتسيد للطبيعة فأصبحت هلا ذراعان تفتحها ،ويف املعيار البالغي
(الطبيعة) فَـتَ َحت ذ َر َ
القدمي فهي استعارة مكنية للطبيعة إذ ُشبهت ابالنسان أو األم حتديدا وحذف املشبه به وأبقى شيئا
من لوازمه (ذراعيها) ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن الطبيعة من فتح ذراعيها.
ابملنام :تشخيص للسهل املادي حَّت أصبح ذات روح تريد النوم اهلانئ ،ويف
لِيَـ ْهنَأَ َّ
[الس ْه ُل] ْ
املعيار البالغ ي القدمي فهي استعارة مكنية للسهل الذي شبه ابلطفل أو اإلنسان وحذف املشبه به
وأبقى شيئا من لوازمه(يهنأ ابملنام) ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن السهل من أن يهنأ بنومه.
[الس ْه ُل] :تشخيص للسهل املادي الذي استطاع أن يغفو يف النوم كاالنسان واحليوان،
يغفو َّ
وأ ما يف املعيار البالغي القدمي فهي استعارة مكنية إذ شبه السهل ابالنسان أو احليوان الذين
ابستطاعتهم النوم والغفوة وحذف املشبه به وأبقى شيئا من لوازمه ( يغفو) وأما من انحية التمكني فإنه
َّ
مك َن السهل من أن يغفو.
[الس ْه ُل] :تشخيص للسهل فأصبح لديه فم ،وأما يف املعيار البالغي القدمي فهي
س ثـَ ْغَرهُ َّ
َْ
وُي ُر ُ
غر) ،أما
استعارة مكنية للسهل الذي شبه ابالنسان وحذف املشبه به اإلنسان وأبقى شيئا من لوازمه (ثَ ٌ
َّ
غر.
من انحية التمكني فإنه مك َن السهل من أن يكون له ثَ ٌ
وح البَـنَـ ْف َس ِج :تشخيص حتويلي للبنفسج حَّت حتول من روح النبات لروح بشرية
َْ
س ثـَغَْرهُ) ُر ُ
(وُي ُر ُ
ِ
السهل ،وأما يف املعيار البالغي القدمي فهي استعارة مكنية حيث شبه اخلزام بشخص ُيرس
فم
ُ
حترس َ
وحذف املشبه به وأبقى شيئا من لوازمه( ُيرس) ،أما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن البنفسج من أن
ُ
ُيرس فم السهل.
ِ
السهل،
فم
واخلَُز ْام َْ
س ثـَغَْرهُ) :تشخيص َ
للخز ْام حَّت حتول من روح النبات لروح بشرية ُ
(ُي ُر ُ
حترس َ
وأما يف املعيار البالغي القدمي فهي استعارة مكنية حيث شبه اخلزام بشخص ُيرس وحذف املشبه به
وأبقى شيئا من لوازمه( ُيرس) ،أما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن اخلَز ْام من أن ُيرس فم السهل.
ُ
ِ
للسهل الذي انم كاإلنسان أو احليوان ،وأما يف املعيار البالغي القدمي
الس ْه ُل َان َم :تشخيص
َّ
فهي استعارة مكنية للسهل الذي شبه كاالنسان أو احليوان وحذف املشبه به وأبقى شيئا من
لوازمه(انم) ،أما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن السهل من أن ينام.
فال َحَر َاك :ال تتضمن هذه الوحدة اللغوية صورة بالغية.
اف وال بـُغَ ْام :ال تتضمن هذه الوحدة اللغوية صورة بالغية.
وال ُهتَ َ
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أَ َان س ِ
اهٌر ال تتضمن هذه الوحدة اللغوية صورة بالغية.
َ
س :تشخيص للبحر حَّت أصبح أخرسا ،وأما يف املعيار البالغي القدمي فهي استعارة
َوالبَ ْح ُر أ ْ
َخَر ُ
مكنية شبه البحر ابلشخص األخرس الذي ال يستطيع الكالم وحذف املشبه وبه وأبقى شيئا من
َخرس) ،أما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن البحر من أن يصبح أخرس.
لوازمه(أ ْ َ ُ
ِ
احتِ َد ْام :ال تتضمن هذه الوحدة اللغوية صورة بالغية.
ال َهد َير َوال ْ
ِ
ِ
ص بصيغة املارد)الذي قد
[والبَ ْحُر] َكاملَا ِرد اجلَبَّا ِر :تشخيص للبحر على أنه مارد ( أي ُشخ َ
َ
يتشكل كيف شاء  ،وأما يف املعيار البالغي القدمي فهي صورة تشبيه مرسل مفصل إذ شبه البحر ابملارد
وذكر األداة (ك) وذكر وجه الشبه(اجلَبَّا ِر) ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن البحر من أن يشابه
املارد.
ِ
ِح :جتسيد للمارد الذي ال نعرف ماهيته الشخصية لشكل جسد يستطيع أن
( َكاملَا ِرد) ُمْنطَر ٌ
جيلس من خالله ،وأما يف املعيار البالغي القدمي فهي صورة جماز مرسل عالقته احلالية إذ ذكر حال
املارد أبنه منطرح وأراد احملل ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن املارد من أن جيلس.
الر َغ ْام الذي حتول من حاله املادي املبعثر حلال مادي
الر َغ ْام :جتسيد للرتاب أو َّ
ص ْد ِر َّ
َعلى َ
جامد كاجلسد وله صدر ينام عليه الطفل كاألم مثال ،وأما يف املعيار البالغي القدمي فهي صورة جماز
مرسل عالقته اجلزئية إذ أطلق اجلزء (الصدر) وأراد الكل (وهو اجلسد )حيث شبه الرتاب ابلصدر وهو
جزء من الكل اجلسد ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن الرغام من أن يصبح له صدر ينام عليه املارد.
فَ َكأَنَّه [البحر] والرمل إِل َفا صبـوةٍ منْ ُذ ِ
الفطَ ْام :تشخيص للبحر والرمل حَّت أصبحا إلفني
َْ َ ُ
ُ َ ْ ُ َ َْ ُ
مؤتلفني كاألصدقاء املقربني منذ زمن الطفولة ،وأما يف املعيار البالغي القدمي فهي صورة استعارة مكنية
للبحر والرمل فشبههما ابألصدقاء الذين بينهم ألفة وحمبة وحذف املشبه به وأبقى شيئا من لوازمه
(إِل َفا) ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن البحر والرمل من أن يصبحا صديقني مؤتلفني منذ الطفولة.
الرْم ُل) ِعنْ َد الْ َمنَ ِام :جتسيد للبحر والرمل حَّت أصبحا ذوات أجساد يتعانقون
فَـتَـ َعانـَ َقا (البَ ْح ُر َو َ
من خالهلم كاألصدقاء يف احللم ،وأما يف املعيار البالغي القدمي فهي صورة استعارة مكنية للرمل والبحر
الذين شبها ابألصدقاء وحذف املشبه به وأبقى شيئا من لوازمه (فَـتَـ َعانَـ َقا) ،وأما من انحية التمكني فإنه
َّ
مك َن البحر والرمل من أن يتعانقا يف احللم.
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َوِم ْلءُ ثـَغْ ِرِِهَا ابْتِ َس ْام :تشخيص للبحر والرمل حَّت أصبحا ذوات ثغر بسام ،وأما يف املعيار
البالغي القدمي فهي صورة استعارة مكنية لكليهما إذ شبها ابإلنسان الذي له ثغر بسام وحذف املشبه
به وأبقى شيئا من لوازمه (ثغرِها) ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن البحر والرمل من أن يصبح هلما
ثغرا بسام.
ِ
ت أَ ْن :ال تتضمن هذه الوحدة اللغوية صورة بالغية.
ال ِح َّ
س َح ََّّت خلْ َ
ساد احلِمام على األَ َانم :تشخيص ِ
للحمام (أي أن املوت صار سيدا على األانم) ،أما يف
ََ َُ َ
ْ
املعيار البالغي القدمي فهي كناية عن صفة اهلدوء الشديد ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن املوت
من أن يصي سيدا على األانم.
ِ
الوَرى :ال تتضمن هذه الوحدة اللغوية صورة بالغية.
َو َحسْب َ
اس َ
ت أنْـ َف َ
ِ
ت :تغيي من طبيعة األنفاس غي املرئية لصفة ذات مادة يستطيع سجنها،
الوَرى) ُسجنَ ْ
اس َ
(أنْـ َف َ
جن أنفاس الورى
أما يف املعيار البالغي القدمي فهي جماز مرسل عالقته املسببية إذ أنه ذكر سبب َس ُ
وأراد املسبب ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن األنفاس من أن تُ ْس َج َن.
ِ
ت األنفاس) ِأبَقْـ َف ِ
اص العِظَ ْام :تغيي من طبيعة القفص الصدري فهو ليس قفصا حقيقيا
(سجنَ ْ
ُ
حمكم االغالق فتحول لقفصا حقيقيا وكأنه سجن ولكن من عظام وُيبس األنفاس به ،أما يف املعيار
البالغي القدمي فهي تشبيه بليغ اذ شبه القفص الصدري وهو جزء من أجزاء االنسان بقفص من العظام
وحذف األداة ووجه الشبه ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن القفص الصدري من أن يشابه القفص
احلقيقي ولكن من عظام.
ت يَـ ُقُّزَك فِ ِيه :يصعب تصنيف هذه الصورة يف املعيار البالغي احلديث ،أما يف املعيار
ص ْم ٌ
َ
َّ
البالغي القدمي فهي كناية عن صفة شدة اهلدوء اليت تقز البدن ،وأما من انحية التمكني فإنه مك َن
اجلسد من أن يقزه اهلدوء.
ب الن َّْم ِل :تشخيص حتويلي للنمل الذي ابت حصان ،وأما يف املعيار البالغي القدمي فهي
َخ ٌّ
ب) ،وأما
استعارة مكنية إذ شبه مشية النمل مبشية احلصان وحذف املشبه به وأبقى شيئا من لو َ
ازمه(خ ّ
من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن النمل من أن ميشي كاحلصان.
يف َملَ ِ
الر َخ ْام :ال تتضمن هذه الوحدة اللغوية صورة بالغية.
س ُّ
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ِ
ك الصم ِ
الرِه ِ
يب :جتسيد للصمت فأصبح مفزعا مثل شخص خميف ،وأما يف املعيار
ت َّ
يف ذَل َ َ ْ
البالغة القدمي فهي استعارة مكنية فشبه الصمت ابلشخص املخيف وحذف املشبه به وأبقى شيئا من
لوازمه (الرهيب) ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن الصمت من أن يصبح شخصا خميفا .
ِ
ك اللَّْي ُل اجلَ َه ْام :ال تتضمن هذه الوحدة اللغوية صورة بالغية.
َوذَل َ
ما كان َيفق :ال تتضمن هذه الوحدة اللغوية صورة بالغية.
غي ٍ
قلب :ال تتضمن هذه الوحدة اللغوية صورة بالغية.
ُ
كاد يُتلفه السقام : :ال تتضمن هذه الوحدة اللغوية صورة بالغية.
َ
شقي :تشخيص للقلب حَّت أصبح شخص شقي ،وأما يف املعيار البالغي القدمي فهي
قلب ّ
جماز مرسل عالقته اجلزئية إذ أطلق اجلزء (القلب) وأراد الكل ( اجلسد كامل) ،وأما من انحية التمكني
َّ
شقي.
فإنه مك َن القلب من أن يصبح شخص ّ
يف حنااي أضلعي :ال تتضمن هذه الوحدة اللغوية صورة بالغية.
(قلب) اختار املقام :تشخيص للقلب حَّت أصبح شخصا ذات قدرة على االختيار ،وأما يف
املعيار البالغي القدمي فهي استعارة مكنية اذ شبه القلب ابالنسان الذي يستطيع االختيار والقرار يف
حقه وحذف املشبه به وأبقى شيئا من لوازمه(اختار) ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن القلب من أن
َيتار.
قلب آت َكله الغرام :تغيي من طبيعة الغرام املعنوية لطبيعة مادية قادرة على اتالف القلب وأتكله
أي أصبحت ذات قدرة مادية ظاهرة للعني اجملردة ،وأما يف املعيار البالغي القدمي فهي كناية عن صفة
االستنزاف الذي ُيدثه الغرام يف قلب العاشق ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن الغرام من أكل القلب
واستنزافه.
وظل َيفق للغرام :ال تتضمن هذه الوحدة اللغوية صورة بالغية.
َّ
ضاءَ :يصعب تصنيف هذه الصورة يف املعيار احلديث ،وأما يف املعيار البالغي
الض ْو َ
َما أ َْعظَ َم َ
القدمي فهي كناية صفة عدم احرتام الصمت فالقلب املستهام هو قلب مشوش وثراثر ،و وأما من انحية
التمكني فإنه َّ
مك َن الضوضاء من أن تصبح صخبا عظيما يف حلظة الصمت.
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ُُْي ِدثـُ َها فـُ َؤ ُاد امل ْستَـ َه ْام :تشخيص للفؤاد الذي ُيدث الضجة ،وأما يف املعيار البالغي القدمي
ُ
فهي صورة كناية عن موصوف وهو قلب الشخص العاشق الذي ال يكف عن اخلفقان السريع نتيجة
التوتر املستمر ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن الفؤاد العاشق من أن ُيدث ضجة عظيمة.
ِ
اح ََيْ ِف ُق َو ْح َدهُ :ال تتضمن هذه الوحدة اللغوية صورة بالغية.
إ ْذ َر َ
َجنِ َح ِة احلَ َم ْام :جتسيد حتويلي للقلب إذ حتول جلسد طائر احلمام وله أجنحة َيفق هبا
َخ َف َقا َن أ ْ
وحده ،وأما يف املعيار البالغي القدمي فهو تشبيه بليغ للقلب الذي شبه خبفقان احلمام دون أداة تشبيه
ووجه للشبه ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن القلب من أن يشابه خفقان أجنحةاحلمام ابحلركة اليت
ُيدثها.
يف مثل ذا الصم ِ
الرِه ِ
يب :تشخيص للصمت ليصبح شخصا مفزعا وخميفا ،وأما يف املعيار
ت َّ
َْ
البالغة القدمي فهي استعارة مكنية فشبه الصمت ابلشخص املخيف وحذف املشبه به وأبقى شيئا من
لوازمه (الرهيب) ،وأما من انحية التمكني فإنه َّ
مك َن الصمت من أن يصبح شخصا خميفا .
ومثل ذا اللَّْي ُل اجلَ َه ْام :ال تتضمن هذه الوحدة اللغوية صورة بالغية.
لرقم

التصنيف
البالغي احلديث

ا

الوحدة الكالمية

2

َوال َك ْو ُن َان َم.
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3

َوُكلٌّ َما يف الْ َك ْو ِن َان ْم.

تشخيص

4

َانم ْ ِ
يع.
َ
اجلَم ُ

تشخيص

5

َوُم ْقلَيت يَـ ْقظَى.

جتسيد

6

الم.
(وُم ْقلَيت َ
)جتُ ُ
ول َم َع الظَّ ْ
َ

تشخيص

7

ت
وم األُفْ ِق َان َم ْ
َح ََّّت ُجنُ ُ

تشخيص

التصنيف
البالغي القدمي
مكنية

استعارة
استعارة
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مكنية
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تغيي
طبائع األشياء
حتويلي

تشخيص

الل َعلى َمنَاكِبها.
َخلَ َع اجلَ ُ

تشخيص

على مناكبها[اجلبال]

جتسيد

الل) َم َو ِاهبَهُ اجلِ َس ْام.
( َخلَ َع اجلَ ُ

ِ
ال لُبـنَ ٍ
ان] فَ َّ
كأهنَا ،إِ ْذ
1
[جبَ ُ ْ
ت يف اجلَِّو
صعَّ َد ْ
َ
ِ
(فَ َّ
كأهنَا) ُمَّراداً عظَ ْام.
1

كناية
موصوف
مكنية

عن

استعارة
استعارة

جتسيد

تشبيه بليغ

جتسيد

كناية

عن

صفة
تشخيص

1

( ِجب ُ ٍ
ت.
ص َمتَ ْ
ال لُْبـنَان) َ
َ

1

ُّجى.
(ص َمتَ ْ
َ
ت) لَ ُد ْن بَـَرَز الد َ

تشخيص

1
ِجلَ ْام.

ِ ِ
ال لُبـنَ ٍ
فَ َكأ َّ
ان]
َن يف فَم َها [جبَ ُ ْ

تشخيص

ضن الطَّبِيعِ ِة.
َو َّ
الس ْه ُل يف ِح ْ

جتسيد

الم.
َّ
(الس ْه ُل) كالغُ ْ

تشخيص

2

حملية

مكنية

تشخيص

2

من

جماز مرسل-
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2
3
4
5
6
7
8
9

2

وكأ ُِّم ِه [الطبيعة].

تشخيص

2

ِ
اعْيـ َها.
(الطبيعة) فَـتَ َحت ذ َر َ

جتسيد

2

ابملنام...
لِيَـ ْهنَأَ َّ
[الس ْه ُل] ْ

تشخيص

2

[الس ْه ُل].
يغفو َّ

تشخيص

2

[الس ْه ُل].
س ثَـ ْغَرهُ َّ
َْ
وُي ُر ُ

تشخيص

2

وح البَـنَـ ْف َس ِج.
َْ
س ثـَ ْغَرهُ) ُر ُ
(وُي ُر ُ

تشخيص

2

س ثَـ ْغَرهُ) اخلَُز ْام.
َْ
(وُي ُر ُ

تشخيص

2

الس ْه ُل َان َم.
َّ

تشخيص

3

س.
َوالبَ ْح ُر أ ْ
َخَر ُ

تشخيص

3

[والبَ ْحُر] َكاملا ِرِد اجلَبَّا ِر.
َ
َ

3

ِ
ِح.
( َكاملَا ِرد) ُمنْطَر ٌ

3

الر َغ ْام.
ص ْد ِر َّ
َعلى َ

3

الرْم ُل إِل َفا
فَ َكأَنَّهُ [البَ ْح ُر] َو َ
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صبـوةٍ مْن ُذ ِ
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4
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4
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جتسيد

5

قلب شقي.

تشخيص

5

(قلب) اختار املقام.

تشخيص

5
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5
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الض ْو َ
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ُُْي ِدثـُ َها فُـ َؤ ُاد امل ْستَـ َه ْام.
ُ

تشخيص

6

َجنِ َح ِة احلَ َم ْام .
َخ َف َقا َن أ ْ

جتسيد

تشبيه بليغ

6

يف مثل ذا الصم ِ
الرِه ِ
يب .
ت َّ
َْ

تشخيص

استعارة

حتويلي

كناية
موصوف

مكنية

عن

أوىل املالحظات اليت ميكن تسجيلها على النص أن عدد سطور القصيدة األصلي ٢٥بيتاً
وبواقع  ٥٠شطراً شعرايً وأصبح عددها  ٦٤سطراً شعرايً بنسبة  ،٪١٢٨مث إن عدد الصور املصنفة 47
أتطيا بنسبة  ،٪94وعدد الصور غي املصنفة يف معيار البالغة احلديثة ثالث صور فقط وكانت صفراً
يف معيار البالغة التقليدية ،وعدد التأطيات غي املصنفة يف البالغتني  17أتطياً.
ولإلفادة من البياانت اليت تضمنها اجلدول السابق؛ ال بد من إعادة ترتيبها يف جدولني آخرين،
ينظم أوهلما أنواع الصور البالغية احلديثة الواردة يف القصيدة ،ويوضح نسب حضورها ،وينظم الثاين
أنواع الصور البالغية التقليدية ويبني نسب حضورها أيضا:
اجلدول األول :الصور الشعرية احلديثة:

األشياء
مصنفة

نوع الصورة

عدد الصور

تشخيص

30

جتسيد

11

تغيي طبائع

3

غي

3

صور
اجملموع

النسبة املئوية

0%
%
%

مالحظات

63.8
2%

اثنتان من الصور تشخيص
حتويلي.

23.4

واحدة من الصور جتسيد

حتويلي.

6.38
6.38

47
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اجلدول الثاين :الصور الشعرية التقليدية.
عدد الصور

نوع الصورة

مالحظات

النسبة املئوية
55.3

استعارة مكنية

26

كناية

7

أربعة صور كانت كناية عن
14.8
صفة وصوراتن كناية عن موصوف
9%

جماز مرسل

6

عالقاته(حالية-حملية-مسببية-

تشبيه بليغ

4

1%

12.7
جزئية)

6%
8.51
%
مفصل
جممل

تشبيه

مرسل

1

تشبيه

مرسل

2

اجملموع

%
%

2.12
4.25

47

بقراءة بياانت اجلدولني يظهر من اجلدول (أ) أن صور التشخيص قد حلت يف موقع الصدارة
بني أنواع الصور الشعرية احلديثة بنسبة ومقدارها  %63.82ويليه التجسيد بنسبة  %23.40ومن
خالل اجلدول (ب) يظهر أن النسب العليا كانت لصور االستعارة املكنية بنسبة  %55.31والكناية
 14.89%واجملاز املرسل .%12.76
الرتكيب اللغوي:
سندرس الرتكيب اللغوي لألنواع األكثر شيوعا بني نسب الصور سالفة الذكر ،وفق اجلداول
اآلتية:
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الصور احلديثة -1 :صور التشخيص.
الوحدة الكالمية
ال َك ْو ُن َان َم.

ُكلٌّ َما يف الْ َك ْو ِن
َان ْم.
َانم ْ ِ
يع.
َ
اجلَم ُ
ول َم َع
(م ْقلَيت) َجتُ ُ
ُ
َّ
الم.
الظ ْ

وم األُفْ ِق
َح ََّّت ُجنُ ُ
ت.
َان َم ْ
ِ
ال لُبـنَ ٍ
ان َعلَْيـ َها
جبَ ُ ْ
ت َح ْام.
َّ
الص ْم ُ
الل َعلى
َخلَ َع اجلَ ُ
َمنَاكِبها.
(فَ َّ
كأهنَا) ُمَّراداً
ِعظَ ْام.
ت.
ص َمتَ ْ
َ

الرتكيب اللغوي

مبتدأ خربه مجلة فعلية فعلها ماضي.
مبتدأ مضاف ومضاف إليه ،وجار وجمرور ،وخرب مجلة فعلية فعلها
ماضي.
ٍ
ماض وفاعل.
مبتدأ مضاف ومضاف إليه ،وخرب مجلة فعلية( فعله مضارع وفاعل
مضمر) ،وجار وجمرور.
مبتدأ مضاف ومضاف إليه وخرب مجلة فعلية فعلها ماضي.
مبتدأ مضاف ومضاف إليه وخرب مجلة فعلية فعلها ماضي وفاعل
مضمر وجار وجمرور.
ٍ
ماض وفاعل وجار وجمرور.
كأن حرف مشبه ابلفعل ،وامسها ضمي متصل وخربها ُمَّرادا ،
وصفة.

ماض ،وفاعل ضمي مسترت
ٍ
ت) لَ ُد ْن بَـَرَز
ماض ،وفاعل ضمي مسترت ،وظرف زمان وفعل ماضي.
(ص َمتَ ْ
َ

ُّجى.
الد َ
َكأ َّ
َن يف فَ ِم َها
ِ
ال لُبـنَ ٍ
ان] ِجلَ ْام.
[جبَ ُ ْ
الم.
َّ
(الس ْه ُل) كالغُ ْ
كأمه [الطبيعة]
ّ

حرف مشبّه ابلفعل ،جار وجمرور خربه ،وامسه مؤخر
مبتدأ و خرب جار وجمرور.
جار وجمرور مضاف ،ومضاف إليه ضمي متصل
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[الس ْه ُل]
لِيَـ ْهنَأَ َّ
ابملنام...
ْ
[الس ْه ُل].
يغفو َّ
س ثـَغَْرهُ
ُْي ُر ُ

[الس ْه ُل].
َّ

وح
س ثـَغَْرهُ) ُر ُ
َ( ُْي ُر ُ
البَـنَـ ْف َس ِج.

المجلدالخامس العدد (۲۰۲۲)۱م

حرف الم التعليل ،وحرف نصب مضمر ،وفعل مضارع وفاعل
مضمر وجار وجمرور.
مضارع وفاعل مضمر.
مضارع ومفعول به مضاف ،ومضاف إليه ضمي (فقط بدون
فاعل)
مضارع ومفعول به مضاف ،وضمي مضاف إليه ،وفاعل مؤخر
ومضاف إليه.

س ثـَغَْرهُ) اخلَُز ْام .مضارع ومفعول به مضاف ،ومضاف إليه ضمي ،وفاعل مؤخر.
َْ
(ُي ُر ُ
الس ْه ُل َان َم.
َّ

س.
البَ ْحُر أ ْ
َخَر ُ

َكاملا ِرِد اجلَبَّا ِر.
َ
َكأَنَّهُ [البَ ْح ُر]
صْبـ َوةٍ ُمْن ُذ
الرْم ُل إِل َفا َ
وَ
ِ
الفطَ ْام.
ِم ْلءُ ثَـ ْغ ِرِِهَا ابْتِ َس ْام.
ِ
ام َعلى
َس َاد احل َم ُ
األَ َان ْم.

مبتدأ خربه مجلة فعلية فعلها ماض ،وفاعل ضمي مسترت

مبتدأ وخرب جاء صفة .مبتدأ وخرب
حرف تشبيه وجر واسم جمرور وصفة .جار وجمرور وصفة
حرف مشبّه ابلفعل ،امسه ضمي متصل ،حرف عطف واسم
معطوف ،وخرب مضاف ومضاف إليه.
مبتدأ ،وجار وجمرور مضاف ،وضمي متصل مضاف إليه ،وخرب
ٍ
ماض وفاعل وجار وجمرور.

ب الن َّْم ِل.
َخ ٌّ

اسم مضاف ومضاف إليه

قلب شقي.

مبتدأ موصوف وصفة

(قلب) ...اختار

مبتدأ ...وخربه مجلة فعلية فعلها ماضي ،وفاعل ضمي مسترت،
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املقام.
قلب آت َكله الغرام

ومفعول به
مبتدأ ،وخرب مجلة فعلية فعلها ماض ،ومفعول به ضمي متصل،
وفاعل مؤخر

ُُْي ِدثـُ َها فـُ َؤ ُاد
امل ْستَـ َه ْام.
ُ
ِ
الص ْمت جار وجمرور مضاف ،ومضاف إليه اسم إشارة ،وبدل ،وصفة.
يف مثل ذا َ
الرِه ِ
يب .
َّ

مضارع ،ومفعول به ضمي متصل ،وفاعل مؤخر ،ومضاف إليه

وبعد النظر يف نتائج الرتكيب اللغوي لصور التشخيص جند أن  %٣٣.٣٣من الصور تراكيب
فعلية %٥٠( ،منها أفعال ماضية ونسبة  %٥٠أفعال مضارعة) .وكانت نسبة  %٤٠من الصور
تراكيب امسية ٪١٠٠منها مبدوءة مببتدأ ،وكانت نسبة  %٢٣.٣٣تراكيب بدأت حبرف ( ٪٤٢.٨٥
منها حروف مشبهة ابلفعل ،ونسبة ٪٢٨.٥٧حروف جر ،ونسبة ٪14.28منها حرف تشبيه وكذلك
حرف الم التعليل) و %3.33بدأت برتاكيب اإلضافة.
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الصور التقليدية -1 :صور االستعارة.
الوحدة الكالمية
ال َك ْو ُن َان َم.
ُكلٌّ َما يف الْ َك ْو ِن َان ْم.
َانم ْ ِ
يع.
َ
اجلَم ُ

ول َم َع
(م ْقلَيت َ
)جتُ ُ
ُ
َّ
الم.
الظ ْ
ت.
وم األُفْ ِق َان َم ْ
َح ََّّت ُجنُ ُ
الل َعلى
َخلَ َع اجلَ ُ
َمنَاكِبها.

الرتكيب اللغوي

مبتدأ خربه مجلة فعلية فعلها ماضي.
مبتدأ مضاف ومضاف إليه ،وجار وجمرور ،وخرب مجلة فعلية
فعلها ماضي.
ٍ
ماض وفاعل.
مبتدأ مضاف ومضاف إليه ،وخرب مجلة فعلية( فعل مضارع
وفاعل مضمر) ،وجار وجمرور.
مبتدأ مضاف ومضاف إليه وخرب مجلة فعلية فعلها ماضي.
ما ٍ
ض وفاعل وجار وجمرور.

على مناكبها(اجلبال).
على مناكبها

جار وجمرور مضاف ،وضمي متصل مضاف إليه.

ت
ص َمتَ ْ
َ
ت) لَ ُد ْن بَـَرَز
(ص َمتَ ْ
َ
ُّجى.
الد َ
َكأ َّ
َن يف فَ ِم َها [جبال
لبنان] ِجلَ ْام.
ضن الطَّبِيعِ ِة
َّ
الس ْه ُل يف ِح ْ
(الطبيعة)فَـتَ َحت
ِ
اعْيـ َها.
ذ َر َ
ابملنام...
لِيَـ ْهنَأَ َّ
[الس ْه ُل] ْ

ماض ،وفاعل ضمي مسترت.

ٍ
ماض ،وفاعل ضمي مسترت ،وظرف زمان وفعل ماضي
وفاعل.
حرف مشبه ابلفعل ،وجار وجمرور خربه ،وامسه مؤخر.
مبتدأ وجار وجمرور ومضاف إليه.
ٍ
ماض ،وفاعل ضمي مسترت ،ومفعول به مضاف ،ومضاف
إليه ضمي متصل.
حرف الم التعليل ،وحرف نصب مضمر ،وفعل مضارع
وفاعل مضمر وجار وجمرور.
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الس ْه ُل].
يغفو[ َّ
س ثـَغَْرهُ
َُْي ُر ُ
وح
َْ
)ر ُ
س ثـَغَْرهُ ُ
(وُي ُر ُ
البَـنَـ ْف َس ِج.

مضارع ومفعول به مضاف ،ومضاف إليه ضمي متصل،
وفاعل مؤخر مضاف ومضاف إليه.

س ثـَغَْرهُ) اخلَُز ْام.
َْ
(ُي ُر ُ

مضارع ومفعول به مضاف ،ومضاف إليه ضمي متصل،

الس ْه ُل َان َم.
َّ

س.
البَ ْحُر أ ْ
َخَر ُ

مضارع وفاعل مضمر.

مضارع ،ومفعول به مضاف ،ومضاف إليه ضمي متصل

وفاعل مؤخر.
مبتدأ خربه مجلة فعلية فعلها ماض ،وفاعل ضمي مسترت
مبتدأ وخرب جاء صفة .مبتدأ وخرب

الرْم ُل إِل َفا
َكأَنَّهُ (البَ ْح ُر) َو َ
صبـوةٍ مْن ُذ ِ
الفطَ ْام.
َْ َ ُ

حرف مشبّه ابلفعل ،امسه ضمي متصل ،حرف عطف
واسم معطوف ،وخرب مضاف ومضاف إليه.

الرْم ُل)
تَـ َعانَـ َقا (البَ ْح ُر و َ
ِعْن َد الْ َمنَ ِام.
ِم ْلءُ ثـَغْ ِرِِهَا ابْتِ َس ْام.

مضارع ،وفاعل ضمي متصل ،وظرف زمان ومضاف إليه

ب الن َّْم ِل.
َخ ٌّ
ِ
ك الصم ِ
ت
يف َذل َ َ ْ
الرِه ِ
يب.
َّ

(قلب) اختار املقام.
يف مثل ذا الصم ِ
ت
َْ
الرِه ِ
يب.
َّ

مبتدأ ،وجار وجمرور مضاف ،وضمي متصل مضاف إليه،
وخرب
اسم مضاف ومضاف إليه
جار وجمرور اسم إشارة ،وبدل ،وصفة
مبتدأ وخربه مجلة فعلية فعلها ماض ،وفاعل ضمي مسترت،
ومفعول به
جار وجمرور مضاف ،ومضاف إليه اسم إشارة ،وبدل،
وصفة.
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وبعد النظر يف نتائج الرتكيب اللغوي لصور االستعارة املكنية جند أن  %٪٣٨.٤٦من الصور تراكيب
فعلية %٥٠( ،منها أفعال ماضية ونسبة  %٥٠أفعال مضارعة) .وكانت نسبة  %٣٤.٦١من الصور
تراكيب امسية ٪١٠٠منها مبدوءة مببتدأ ،وكانت نسبة  %٢٣.٠٧تراكيب بدأت حبرف ( ٪٣٣.٣٣
منها حروف مشبهة ابلفعل ،ونسبة٪٥٠حروف جر ،ونسبة  ٪١٦.٣٦منها حرف الم التعليل )
و %3.٨بدأت برتاكيب اإلضافة.
نتائج:

تسهم هذه الدراسة ،مع ِسواها من الدراسات ،يف نقل الدرس البالغي إىل حالة علمية صرفة،
إحصائي عريب ،يهدف يف املراحل املتقدمة
تقرتن ابإلحصاء ،يف مسعى لتأسيس مشروع منهج أسلويب
ّ
منه للوصول إىل معادالت أسلوبية تناسب خصوصية اللغة العربية.
تعد الصورة الصورة الشعرية عن بشارة اخلوري حمورية مركزية حسب النص السابق؛ إذ أنه
جاءت نسبة الصور بعد التأطي  %١٢٨أي أنه كل سطر شعري احتوى على صورة أو صورتني
شعرييتني وبشكل منتظم ومتسلسل.
أظهرت الدراسة والتحليل البالغي التنوع الصوري يف النص الواحد وعلى مستوى السطر البيت
يف القصيدة العمودية لديه.
بينت نسب اإلحصاء على تركيز اخلوري يف عناصر حمددة من أنواع البالغة التقليدية
وهي(:االستعارة املكنية ،واجملاز املرسل بعالقاته املتنوعة ،والكناايت،والتشبيه بني  -مرسل مفصل،
ومرسل جممل ،وبليغ) ومن حقل البالغة احلديثة كان التنوع وفق اآليت ( :تشخيص ،جتسيد،تغيي طبائع
األشياء).
اتضح ميل اخلوري إىل صور البالغة التقليدية بشكل عام؛ وذلك بسبب أن نسبة الصور غي
املصنفة حبقل البالغة احلديثة أكثر منها بينما كانت معدومة يف البالغة التقليدية.
كانت أكثر الصور شيوعا يف مبعيار البالغة الرومانسية صور التشخيص إذ حلت يف موقع
الصدارة بني أنواع الصور الشعرية احلديثة بنسبة  %63.82ويليه التجسيد بنسبة  %23.40مث تغيي
طبائع األشياء بنسبة .%6.38
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مثلت الصور غي املصنفة مبعيار البالغة الرومانسية نسبة  ،%6.38وترسخ هذه النسبة حضور
البالغة التقليدية يف تفكي الشاعر يف أثناء إبداع هذا النص ،إذا قورنت بنسبة صفر ابملئة للصور غي
املصنفة مبعيارالبالغة التقليدية .
وبعد النظر يف نتائج الرتكيب اللغوي لصور التشخيص جند أن  %33.33من الصور تراكيب
فعلية %50( ،منها أفعال ماضية ونسبة  %50أفعال مضارعة) .وكانت نسبة  %40من الصور
تراكيب امسية ٪100منها مبدوءة مببتدأ ،وكانت نسبة  %23.33تراكيب بدأت حبرف ( ٪42.85
منها حروف مشبهة ابلفعل ،ونسبة ٪28.57حروف جر ،ونسبة ٪14.28منها حرف تشبيه وكذلك
حرف الم التعليل) و %3.33بدأت برتاكيب اإلضافة.
وبعد النظر يف نتائج الرتكيب اللغوي لصور االستعارة املكنية جند أن  %٪38.46من الصور
تراكيب فعلية %50( ،منها أفعال ماضية ونسبة  %50أفعال مضارعة) .وكانت نسبة %34.61
من الصور تراكيب امسية ٪100منها مبدوءة مببتدأ ،وكانت نسبة  %23.7تراكيب بدأت حبرف
( 33.33٪منها حروف مشبهة ابلفعل ،ونسبة٪٥٠حروف جر ،ونسبة  ٪16.36منها حرف الم
التعليل ) و %3.8بدأت برتاكيب اإلضافة.
تسهم هذه الدراسة ،مع ِسواها من الدراسات ،يف نقل الدرس البالغي إىل حالة علمية صرفة،
إحصائي عريب ،يهدف يف املراحل
تقرتن ابإلحصاء ،يف مسعى لتأسيس مشروع منهج أسلويب
ّ
املتقدمةمنه للوصول إىل معادالت أسلوبية تناسب خصوصية اللغة العربية.
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صفي ال ّدين ّ
احملروق ،عبي ،الصورة الشعرية يف ديواين ّ
اهلامشية ،الزرقاء.2019 ،

 .10النجار ،مصلح ،الرتكيب اللغوي للصورة الشعرية عند حممود درويش :مقرتب أسلويب ومشروع لبالغة جديدة ،وزارة الثقافة،
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واللغوية ،)2007/2006(،وقائع املؤمتر النقدي التابع لكلية اآلداب ،جامعة جرش األهلية ،جرش.
 .13النجار ،مصلح ،وأابزيد ،والء ،دراسة أسلوبية إحصائية للرتكيب اللغوي للصورة الشعرية يف قصيدة النثر نص "انتقام" لسليم بركات
منوذجا ،جملة اللغة الوظيفية اجلزائرية العلمية احملكّمة ،جملد ،٧عدد.)2020( ،70-49 ،١
 .14النجار ،مصلح ،وغامن ،رشا ،الرتكيب اللغوي للصورة الشعرية يف شعر سعيد عقل :نص "فراشة فراشتان" من جمموعة "أجراس اليامسني"
منوذجا ،2021 ،املؤمتر الدويل للغة العربية وآداهبا وتعليمها قسم األدب العريب ،جامعة ماالنج احلكومية ،اندونيسيا -مدىل ،ص-179
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"قلب ٌ
الصورةالشعرية فيشعربشارةالخوري"األخطلالصغير" :دراسةأسلوبيةإحصائية للتركيباللغوينص ٌ
خافق"نموذجا

اُلوامش
 )1مصلح النجار ،)-1973(،أستاذ يف قسم اللغة العربية ابجلامعة اهلامشية ،حاصل على دكتوراه دولة يف األدب العريب احلديث ونقده يف
اجلامعة اللبنانية ،وعنوان أطروحته :الصورة الشعرية يف شعر التفعيلة العريب :دراسة يف شعر السياب وحاوي ودرويش ،وله ثلة من األحباث املنشورة
يف جمالت علمية حمكمة ،و عدد من الكتب ودواوين الشعر وأذكر منها( :يرموكيات ،1يرموكيات ،2وطن وحرية ،مواقف مصلح النجار ،كتاب
النهاايت) ،وأشرف على العديد من الطالب من درجيت املاجستي والدكتوراه ،وشارك يف العديد املؤمترات و األنشطة الصحافية وانل العديد
اجلوائز األدبية.
 )2الدراسات الالحقة ابملنهج هي:
املصري دراسة إحصائية للرتكيب اللغوي" للباحثة عبي احملروق ،الزرقاء.٢٠١٩ ،
احللي وابن نباتة
ّ
أ) الصورة الشعرية يف ديوان صفي الدين ّ
ب) "البالغة اجلديدة يف شعر سعيد عقل :دراسة تطبيقية من العام  "١٩٧٣ - ١٩٥٠للباحثة رشا غامن ،الزرقاء.2019 ،
ج)"الرتكيب اللغوي للصورة الشعرية يف شعر سليم بركات :دراسة أسلوبية إحصائية" للباحثة والء أابزيد ،الزرقاء.2019 ،

د)"التأسيس ألسلوبيّة إحصائيّة عربيّة" ،حبث منشور للباحثة والء أابزيد ،جملة (أسلوبيات) اجلزائرية العلمية احملكّمة.
هـ) النجار ،مصلح ،وأابزيد ،والء ،دراسة أسلوبية إحصائية للرتكيب اللغوي للصورة الشعرية يف قصيدة النثر نص "انتقام" لسليم بركات منوذجا،
جملة اللغة الوظيفية اجلزائرية العلمية احملكّمة ،جملد ،7عدد.)2020( ،70 -1،49
و) النجار ،مصلح ،وغامن ،رشا ،الرتكيب اللغوي للصورة الشعرية يف شعر سعيد عقل :نص "فراشة فراشتان" من جمموعة "أجراس اليامسني"
منوذجا ،2021 ،املؤمتر الدويل للغة العربية وآداهبا وتعليمها قسم األدب العريب جامعة ماالنج احلكومية -مدىل.
 ) 3النجار ،مصلح ،وغامن ،رشا ،الرتكيب اللغوي للصورة الشعرية يف شعر سعيد عقل :نص "فراشة فراشتان" من جمموعة "أجراس اليامسني"
منوذجا ،2021 ،املؤمتر الدويل للغة العربية وآداهبا وتعليمها قسم األدب العريب جامعة ماالنج احلكومية -مدىل ،ص.180
 )4أابزيد ،والء ،التأسيس ألسلوبيّة إحصائية عربّية ،جملة أسلوبيات ،عدد ،2جملد ،2020 ،1ص.8
 )5ينظر :النجار ،مصلح ،الرتكيب اللغوي للصورة الشعرية عند حممود درويش :مقرتب أسلويب ومشروع لبالغة جديدة ،وزارة الثقافة،
عمان،2007،ص.7-5
املاديّة واملعنويّة ،والكائنات ،والذوات ،والصفات – لتكون أشياء أخرى ،أو لتتصف
العناصر
على
ة
اخليالي
القدرة
إسباغ
 )6عمليّة التمكني هي"
ّ
ّ

حمل أشياء أخرى ،أو لتشبه أشياء ال تشبهها يف احلقيقة"،
لتحل ّ
بصفات أخرى ،أو لتقوم أبفعال ال يق ّدر هلا أن تقوم هبا يف الظروف العاديّة ،أو ّ
ينظر :النجار ،مصلح ،الرتكيب اللغوي للصورة الشعرية عند حممود درويش :مقرتب أسلويب ..ص.10
 )7ينظر :أابزيد ،والء ،التأسيس ألسلوبيّة إحصائية عربّية ،جملة أسلوبيات،ص.14

 ) 8ينظر :النجار ،مصلح ،بالغة التمكني أطروحة بالغية جديدة" :مقرتب أسلويب ،حنو رؤية عربية جديدة يف الدراسات النقدية واللغوية ،وقائع
املؤمتر النقدي التابع لكلية اآلداب ،جامعة جرش األهلية ،جرش (،)2007/2006ص .119-118
 )9النجار ،مصلح ،وغامن ،رشا ،الرتكيب ا للغوي للصورة الشعرية يف شعر سعيد عقل :نص "فراشة فراشتان" من جمموعة "أجراس اليامسني"
منوذجا ،ص.185
 )10اخلوري ،بشارة ،اهلوى والشباب ،دار املعارف ،1953 ،ص-64ص.66
 )11اخلوري ،بشارة ،اهلوى والشباب ،ص.9
 (12اخلوري ،بشارة ،اهلوى والشباب ،ص.66-64
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