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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . ىـ 1396شتاء ،45لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 39-56 م؛ صص 2018

 قصيدةعلی  الظواىر األسلوبية وتأثيرىا اإليحائي
 لعبدالرحيم محمود «أنشودة التحرير» 

 3محمدي ةفاطم، 2يرسول بالو ، 1خضري يعل
 بوشهرخليج فارس،  جبامعة كآداهبا ةيالعرب اللغة قسم يف مساعد أستاذ. ُ
 خليج فارس، بوشهر جبامعةكآداهبا  ةيأستاذ مساعد يف قسم اللغة العرب. ِ
 خليج فارس، بوشهر جبامعةكآداهبا  ةيماجسرتة يف اللغة العرب. ّ

 18/07/1395: البحث قبول خيتار   51/08/1394: البحث استالم خيتار 

 صالملخ  
ـ مػػ  العػػادم إك ال ػػٌ ، كدي ػػ  عػػ  ا  اليػػة  األسػػلوبية مػػنهج  حػػدم سػػدإىل دسػػع  إك دراسػػة ادليٌو ػػات اللغوإػػة الػػع دػػٌوؿ اليػػبل

ي دبٌّي للحارئ أىٌم الس ات ال نيٌة الع إت تٌع هبا أسلوب ادلبدع اخلاص بو كالذم مييٌزه ع  ال عراء اآلخرإ . لل اعر كاليامنة يف النٌص  
 دةيلحصػػ ةيالثػػا ر عبػػدالرسيم زل ػػود أسػػلوب خػػاص كفرإػػد يف إسػػتنهاض اذل ػػم كدعػػم ادلحاكمػػةس كىػػذا الب ػػىل دراسػػة أسػػلوب ال لسػػني 

"أ  ودة الت رإر" الع ديعتَبى م  أبرز قصا د عبدالرسيم زل ود يف ادلحاكمة فتت ٌدث ىذه الرا عػة عػ  العػرب عامػة كال لسػنينيّي خا ػة، 
كطبيعتهم اليرمية، فيذكر ماضيهم ا  يػ  كإنلػم مػنهم أف إنرسػوا اليػنس جا بػان كإتسػٌل وا  األخبلؽكمتيٌزىم ع  أعداءىم م  سيىل 

 رامة.يبركح ادلحاكمة سٌّت إصلوا إك احلرإٌة كال
الت ليلػي كاسػت دادان مػ  ادلػنهج اإلسصػا ي إهػدؼ إك دراسػة اذلييػ  البنػا ي ػ  ىػذا الب ػىل كفحػان لل ػنهج الو ػ ي

و سسػػم ادلسػػتوإات الصػػودية كالرتكيبيػػة كالببلغيػػة الػػع غلبػػن علػػ  قصػػيدة "أ  ػػودة الت رإػػر"، لل ػػعر كدليػػ  أ سػػاق
العبلقات الػع دػربب بػّي ىػذه ادلسػتوإات بغيػة الو ػوؿ إك علی  ز الب ىلك ا ر ككأ ب ن أسلوبان خا ان لل اعرس  

لنتػػا ج الػػع دوٌ ػػلنا إليهػػا يف ىػػذه مػػا مييٌػػز ىػػذه الحصػػيدة مػػ  ناليػػات كامنػػة كراء ذلػػ  اذلييػػ  البنػػا ي. كمػػ  أىػػٌم ا
ٌوف مػػ  األ ػػوات اةهػورة كال ػػدإدة سػػٌّت دثػػّ ركح الػػت ٌ   يف يػػالدراسػة ىػػي أٌف معاػػم األ ػػوات يف الحصػيدة دت

كدتجلػػػ  مه ػػػة اإلإحػػػاع بواسػػػنة التيػػػرار، فتيػػػرار ادل ػػػردات إاهػػػر ال يػػػر الر يسػػػي يف الحصػػػيدة  دلخاطػػػمس  ػػػ  ا
ثػػرة ا  ػ  ال عليػة يف الحصػػيدة بالنسػبة للج ػػ  اإل يػة داهػػر ك ػا أٌف  كلػ  ادلحاكمػػةس  يػػد عككالتن اءيػكإسػاىم يف اإل

يف   ػػػوس ال لسػػػنينيّي ألٌف ا  ػػػ  ال عليػػػة  رإػػػراسػػت رارإة النلػػػاؿ ككجػػػود األمػػػ  يف كػػػٌ  الاػػػركؼ كالتنلٌػػػع إك الت 
إثػارة اػػاس ال ػػعم. كػذل  متتػػاز الحصػػيدة بنسػاليم ببلغيػػة سلتل ػػة  د ػ   الن ػػاط كاحلركػة يف الػػنص كد لػػي إي

دساعد يف إإلاح ادلعاين م  خبلؿ جتسيد الصػور احلسػية لبيػاف ادلحصػود، كىػي فلػبلن عػ  البعػد اإلإحػاعي، رفػدت 
 كعاط ة ثورإٌة كداللة شعورإٌة موسٌية. ٌيةالحصيدة بركح ااس

  .«أ  ودة الت رإر»قصيدة  سعبدالرسيم زل ود سةياألسلوب سادلحاـكال عر ال لسني   :الرئيسة الكلمات
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 مةالمقد   .1
األسلوبية مصنلح سدإىل إدرس أسلوب اليٌتاب كال عراء كميٌيز اليبلـ ال ٌ  م  اليبلـ العػادم 
كىػػػذا ادلصػػػنلح ل ػػػن ا تبػػػاه النٌحػػػاد كقػػػاموا بدراسػػػة آثػػػار ال ػػػعراء كاليتٌػػػاب سػػػٌّت إي ػػػ وا ا  ػػػاؿ 

م إػىػا األدر يبتإة الػع يػا ية كاإلإػّ كف ص الوسا   التعباليام  كادلتخىب كراء األل اظ كاليل ات 
 . ّالن اذ كالتنثعلی  بلـ كقدردويال ممبستو  يكالع درق

كإ ٌنػػا يف ىػػذا الب ػػىل سػػعينا جاىػػدإ  إك دراسػػة األسػػلوب كطػػرؽ التعبػػّ يف قصػػيدة "أ  ػػودة 
الت رإر" لل اعر ال لسني  ال هيد "عبدالرسيم زل ود" كي  ي   مدل دوفيق ال ػاعر يف بيػاف 

ألسلوبو اخلاص ككاف اذلدؼ الر يسي يف اختيار ىذا ادلوضوع: ىو أف  أفياره النلالية عَب اختياره
 ي ػػػ  عػػػ  العوامػػػ  الػػػع سػػػاعدت الحصػػػيدة أف ديػػػوف ااسػػػية كثورإػػػة ك بػػػٌّي مػػػا ىػػػو األسػػػلوب 
الغالم يف قصيدة "أ  ودة الت رإر" الع دت  ور سػوؿ ماضػي العػرب كمػا كػاف فيػو مػ  الت ٌوقػات 

 ليرمية.كإتيٌلم ع  أخبلؽ ال لسنينيّي ا
كيف حبثنػػػػا اعت ػػػػد ا علػػػػ  الدراسػػػػة األسػػػػلوبية اإلسصػػػػا ية يف قصػػػػيدة أ  ػػػػودة الت رإػػػػر كاخرت ػػػػا 
 اإلسصػػا ية جنػػم األسػػلوبية سػػٌّت ال دٌتسػػم دراسػػتنا باحلػػدس كالاػػٌ  بػػ  ديػػوف علػػ  مػػنهج عل ػػي.

( كالببلغػػييب كيػػالرت الصػػوو ك ) مكفحػػان لل سػػتو  حصػيدة  ىػػذه اليػػدل إ ٌنػا سػػنع د يف ىػػذا ادلحػػاؿ إيك 
اف ي دكر ىذه الس ات يف بيّيكدب ية ادلتلحي ال اع  يف   سّة الع ذلا التنثيع   اهتا األسلوب حبثان 

 ها.ية فيكالوسدة ال ن  اسي كالثورمالغرض احل

 أسئلة البحث .1.1
ي أىػم الاػواىر األسػلوبية يف قصػيدة مػا ىػ -م  خبلؿ الب ىل ضلاكؿ اإلجابة ع  األسػللة التاليػة:

 ما ىو الغرض ال   كالدالي ذلذه الاواىر يف الحصيدة؟ - ودة الت رإر"؟ "أ 

 خلفية البحث .1.2
 ادمييػػػةكآإٌف األسػػػلوبية  الػػػن عناإػػػة كاسػػػعة يف األدب العػػػرا كقػػػد أيفػػػردت ذلػػػذا ادلوضػػػوع دراسػػػات 

اخلصا ص األسػلوبية يف شػعر احل اسػة بػّي »جدإرة  الن قصم السبق كمنها: رسالة دن عنواف 
قػػٌدمها أاػػد  ػػام النه ػػي لنيػػ  درجػػة الػػدكتوراه يف الببلغػػة كالنحػػد جبامعػػة أـ « ا متػػاـ كالب ػػرتمأ
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الحػػػرل، كليػػػة اللغػػػة العربيػػػة قسػػػم الدراسػػػات العليػػػا العربيػػػة كىػػػذه الرسػػػالة دػػػدرس ثبلثػػػة مسػػػتوإات: 
سثتّي منصػورة للبػا« محاربػة أسػلوبية لنو يػة ابػ  زإػدكف»ادلستول الصوو كالرتكييب كالدالي. كمحاؿ 

زركوب ك ية سسنعلياف، رللة اللغة العربية كآداهبا، السنة الثامنة، العدد الرابع ع ػر، دػدرس أربعػة 
نػػػا أ ٌ مسػػػتول الصػػػورة كادلسػػتول الػػػدالي. كك ػػػا ك ادلسػػتول الرتكيػػػيب، ك مسػػتوإات: ادلسػػػتول الصػػػوو، 

 ىنا لئلشارة إليها.عثر ا عل  دراسات أسلوبية سلتل ة يف سور الحرآف اليرمية ال رلاؿ 
ال ػػػاعر ال لسػػػني  ال ػػػهيد »ر منهػػػا: كتػػػاب عنوا ػػػو ككأٌمػػػا الب ػػػوث سػػػوؿ ىػػػذا ال ػػػاعر فنػػػذ 

 ابر ق ي ة، ىذا اليتاب كيتم سوؿ سياة ال اعر ال خصية كع  ادلناسبات « عبدالرسيم زل ود
الصيغ الصرفية كدالالهتػا يف دإػواف »كرسالتاف لني  درجة ادلاجستّ دن عنواف  سالع كتم أشعاره
غػػػػػزة، كليػػػػػة اآلداب كالعلػػػػػـو  –لليادبػػػػػة سنػػػػػاف نيػػػػػ  عابػػػػػد جبامعػػػػػة األزىػػػػػر « عبػػػػػدالرسيم زل ػػػػػود

اللغػة يف شػعر »كرسػالة أخػرل موسػومة بػػػػػ ساإل سا ية، ىذه الرسالة سػوؿ األفعػاؿ ك ػيغها ادلختل ػة
تبػػن سػػوؿ اللغػػة الػػع اسػػتخدمها ك  ػػاؿ عبػػدالرسيم زلٌ ػػد جبامعػػة النجػػاح، ك «  ػػودعبػػدالرسيم زل

رسػالة ماجسػتّ يف جامعػة لرسػتاف للنالبػة معصػومة فصػاسن موسػومة  ؾكىنا ال اعر يف أشعاره.
"س كقد عا ػن فيهػا أىػٌم أغػراض ادلحاكمػة  در اشعار عبدالرسيم زل ود يمعناإ مىا سوزه يبررس بػ"
 األسلوب.  اد، كال هادة كاحلرب دكف التنٌرؽ إيالوط ، كا هك

 ا دبٌّي لنػا مػ  عنػاكإ  ىػذه الدراسػات السػابحة ف ٌتػا م دنػرؽ موضػوع األسػلوبية يف شػعر زل ػود ك
 ن ػػػوذج لنصػػػوص ال ػػػاعرك" أ  ػػػودة الت رإػػػر"ق نػػػا بدراسػػػة قصػػػيدة  عبػػػدالرسيمس كإ ٌنػػػا يف ىػػػذا الب ػػػىل

 .اليامنة كراء اليل ات ياتا  الع  ي   بغية ال لييالت ل ػػػ  عل  ادلنهج الو  ي إمعت د

 عامة على قصيدة "أنشودة التحرير"نظرة  .2
ثػر البلػداف كإٌف ال اعر عبدالرسيم زل ود شػاعر كطػ  كأكثػر أشػعاره غػدت   ػيدان كطنيػان ديحػرأ يف أ

ثػػبلث العربيػػةس كمػػ  قصػػا ده الػػع  الػػن شػػهرة كاسػػعة قصػػيدة "أ  ػػودة الت رإػػر" كقػػد جػػاءت يف 
 ػػ  ات مػػ  دإػػواف ال ػػاعر، كفلػػبلن عػػ  ادلوضػػوعات ال رعيػػة دوجػػد أربعػػة موضػػوعات أ ػػلية يف 

 ىذه الحصيدة:
األٌكؿ: ال ػػاعر إحػػـو مبػػدح العػػرب كبػػنٌتم خيلحػػػوا أسػػراران كأعػػٌدكا سػػٌّت إحػػابلوا اذلػػواج  كبػػػنٌتم 

نٌف ال ػػػاعر هبػػػذا كػػػشػػػجعاف كال شػػػيء إسػػػتنيع أف إثػػػ  عػػػزميتهم كميػػػنعهم مػػػ  الو ػػػوؿ إك احلرإٌػػػة ك 
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الو ػػػ  إرإػػػد أف إسػػػتنهب يفػػػم العػػػرب يف الػػػذكد عػػػ  اخػػػواتم ال لسػػػنينيّي. الثػػػاين: عبػػػدالرسيم 
خيٌصػػص بعػػب أبيػػات الحصػػيدة إك اإلميػػاف مب هومػػو ال ػػام  كىػػو الوسػػيلة ادلثلػػ  لت حيػػق النصػػر. 

سػػػيوف الثالػػػىل: يف بعػػػب األبيػػػات  ػػػرل  ػػػة احلػػػزف اػػػٌيم علػػػ  إسساسػػػات  ال ػػػاعر مػػػ  أجػػػ  ال
كالتحهحػػر اللػػذإ  سػػادا ال ػػعم ال لسػػني  يف مواجهػػة األعػػداء. الرابػػع: يف أكثػػر أبيػػات الحصػػيدة، 

 ال اعر خياطم كطنو كإنلم م  ال عم ادلحاكمة كالدفاع ع  أرضهم كإلحاء الينس جا بان.
 يرة األبيػات الػع د ّػ إيإٌف ىذه الحصيدة أ ً دت ب ي  كبلسييي كعنواف الحصيدة محتب  م  ف

ركح الت رإػػػػر كادلحاكمػػػػة، كا ػػػػو الػػػػذم إسػػػػينر علػػػػ  الحصػػػػيدة أكثػػػػره ااسػػػػي ثػػػػورم كىػػػػذا احل ػػػػاس إعتػػػػَب 
    ع  ىذا ا و كاإلسساس.ياخلصيصية البارزة يف النص، كإ ٌنا ع  طرإق األسلوبية ضلاكؿ أف  

 . األسلوبية3
 كػ ٌ   خبل ػةدان كمتحنػان كليػ  دعرإ ػان كاسػذلػا إٌف دلصنلح األسلوبية دعارإ  سلتل ة الميي  أف ضلٌدد 

ىنػا  يت ػي  .النصػوص ةحػـو بالت ليػ  اللغػوم لبنيػإالتعػارإ  ىػي أٌف األسػلوبية مػنهج  حػدم ىذه 
ٌف األسػػلوب قػػٌوة ا»سيػػىل إحػػوؿ  ػػادر إ  ر ي ػػيؤلسػػلوبية مػػ  مناػػار ملبػػذكر التعرإػػ  اال ػػنبلسي 

 اليػػبلـ، كاػػ  الحػػارئة الحػػارئ بواسػػنة إبػػراز بعػػب عنا ػػر سلسػػلة يسساسػػعلػػی  ضػػاغنة دسػػلب
ة خا ػة مبػا إز يػيػف غ   عنها د وه النص، إذا سٌللها كجد ذلا دالالت متإىل يػػها حبياال تباه إلعلی 

 .(ِْـ: ُِٗٗ)مصلوح، « ػػَبزإػػر أٌف الػيبلـ كاألسلوب إػػس ح بتػػحػر إ
إك دليػػ  حػد سػعن األسػلوبية باإلضػافة إك ذلػ ، أف ديػػوف منهجػان أدبيػان كعل يػان كىػي هتػدؼ ل

يٌػػز اليػػبلـ ال ػػٌ  عػػ  بحيػػة مياخلنػػاب األدا سػػٌّت دي ػػ  كدبػػٌّي أبعػػاده ا  اليػػة كال نٌيػػة، كإٌتػػا حبػػىل 
كإ نا يف ىذا الب ىل سنحـو بدراسة أسلوبية لحصػيدة  يان أك فنيٌان.امٌ اهر اليبلـ عليمستوإات اخلناب 
 كادلستول الصوو كادلستول الببلغي.دن ثبلثة مستوإات: ادلستول الرتكييب "أ  ودة الت رإر" 

 "أنشودة التحرير"دة يقص ية فيالظواىر األسلوب .4
ّم سوؼ  عاجل األسػلوب يف قصػيدة "أ  ػودة  راءلآليف ىذا ادلحاؿ كفحان  ادلنركسة يف الحسم التنا

الت رإػػػػر" لل ػػػػاعر عبػػػػدالرسيم زل ػػػػود كمػػػػدل دػػػػنثّ ىػػػػذا األسػػػػلوب يف التعبػػػػّ عػػػػ  أفيػػػػػاره كرؤاه 
 اليةس كجاءت الدراسة ذلذه الحصيدة يف ثبلثة مستوإات كىي:النل
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 المستوى الصوتي .4.1
 ككٌل ػا اتلػ  ل ػة،يال منهػا دنٌل ػن الػع األ ػوات م  إستنبب الذم و ادلستولى الصوو ادلستول 

أثػر  عػٌي دينتجػو أعلػاءي الننػق »إعٌرؼ اللغوإوف الصوت بن ٌػو ك ل ات، يال األ وات اتل  داللة
ات معٌينػػة ذلػػذه األعلػػاء. كمػػ  ىػػذا األثػػر كػػيف  ػػورة ذبػػذبات  تيجػػة ألكضػػاع كسر  اإل سػػاين إرادإٌػػان 

بلـ عنػػد اإل سػػاف، كمػػ  ىػػذه الرمػػوز الصػػودٌية دتػػنٌل  يػػالسػػ عي دتػػنٌل  الرمػػوز الػػع ىػػي أسػػاس ال
   ىي ، كا ل ة، كادلع يكا   ، كالعبارات، كىذه األربعة أم الصوت، كال ،ل ة ذات ادلع يال

 اللغوإػػوف قي ػػة الصػػوت، فاسػػتعا وا بػػو ؾكقػػد أدر » .(ُّـ:  ُٖٗٗ)منػػر،  «العنا ػر األساسػػية للغػػة
ّان مػػػ  أخػػػذ الصػػػوت ساٌػػػ  ارىم، لػػػذليػػػقلػػػاء ساجػػػاهتم، كدلبيػػػة رغبػػػاهتم، كإإصػػػاؿ أفعلػػػی  ان كفػػػ

 .(ُُٗـ: ُُٕٗ)ب ر،  «الدراسات األدبية، باعتباره يٌدد ادلبلمح األدبية كاخلصا ص األسلوبية
حا ي يكدالالدو، ف لبلن ع  البعد ادلوس ال عرإإحاع قه يف يالع لو أثره ع  ال نيٌة م  أبرز الاواىر الصوتك 

ىػػذه يف البنػػاء الصػػوو ف .الػػذم إنػػرب أذف ادلتلحػػي، لػػو دالالت كايػػاءات فنيٌػػة الػػع لع ليٌػػة شػػعر ة الػػنص
 كالتيرار. أ وات ال دة كالرخوة لان إكأ  م  ا تحاء األ وات ادله وسة كاةهورة تجلٌ إ حصيدةال

 داللة األصوات المجهورة واألصوات المهموسة .4.1.1
اةهػورة كادله وسػة حبسػم كضػع الػودرإ  الصػوديّي: ف ػي سالػة »قٌسػم عل ػاء اللغػة األ ػوات إك: 

الننػق بادلصػوت اةهػور دنحػبب فت ػة الزمػار كإحػػرتب الػودراف الصػودياف أسػديفا مػ  اآلخػر فتلػػيق 
، م) ػػػَب « ىػػذه ال ت ػػة، كليٌنهػػا دسػػ ح مبػػركر الػػن   الػػػذم إنػػدفع فيهػػا، فيهتػػٌز الػػودراف الصػػودياف

عند الننق بو الودراف الصػودياف  الصوت الذم ال إهتزٌ »ا الصوت ادله وس فهو: أمٌ  .(ٓٓـ: ََِٔ
غ( /ع/ظ/ض/ر/ذ/د/ب/. احلػػػركؼ اةهػػػورة ىػػػي: )الػػػ (ٔٓ: سػػابقال)« يف النتػػوء الصػػػوو احلنجػػػرم
 .(ٕٗـ: ُٖٗٗ)سساف،  (ق/ؽ/ؼ/ط/ص/ش/س/خ/ح/ث/ت/كاحلركؼ ادله وسة ىي )ء

كا ػدكؿ  دة "أ  ػودة الت رإػر"،يقصػإسصاء األ وات اةهورة كاأل وات ادله وسػة يف  لحد تٌ 
 ا هر كاذل  : ثبن  سبة دوادر األ وات يف   عإ التاي

 : نسبة استعمال األصوات في صفتي الجهر والهمس1 جدول
 ةيالنسبة المئو  عدد التواتر األصوات
 %51 365 المجهورة
 %49 355 المهموسة
 %100 720 المجموع
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 ػرل  سػبة اسػتع اؿ األ ػوات اةهػورة كادله وسػة فػبل إوجػد اخػتبلؼ شاسػع يف  ُسسم جدكؿ رقم 
 سبة استع اؿ ىادّي الص تّي. عندما أراد ال اعر أف إتيٌلم ع  ماضي ال لسنينيّي كأخبلقهػم اليرميػة 

ادلخاطػػػم ب ػػػي  أفلػػػ ، اسػػػتخدـ األ ػػػوات اةهػػػورة سػػػٌّت إيػػػوف كبلمػػػو ااسػػػيان إتسػػػٌرب يف   ػػػ  
كسين ا خياطم كطنو كأٌمتو إلجن إك األ وات ادله وسة أل ٌو عندما إتيلم مع أٌمتػو ميتلػص  ػدره بػاحلزف 

 را عة لليل ات: يكاألم كىذا التغيّ كالتبلعم يف اذل   كا هر منح الحصيدة موسيح
 وخ كضػػػػػػػػع يرانػػػػػػػػا عجػػػػػػػػز ال ػػػػػػػػ

 
 الن ػػػػػػػػػػ  كالعػػػػػػػػػػرض عػػػػػػػػػػرض ذات اخلػػػػػػػػػػدكر 

 دسػػػػػػؤ د ػػػػػٌ  قػػػػػػول ال عػػػػػػػ إٌتػػػػػا إف 
 

 ب كدبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اإلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـ بالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنخّ 
 (ِْـ: ُٖٖٗ)زل ود،  

عبػػدالرسيم إػػتيٌلم سػػوؿ طبيعػػة العػػرب اليرميػػة كبػػنٌتم إٌتصػػ وف بسػػ ة احلنػػاف كالراػػة ؿ البيػػن األكٌ  يف
جتػػاه النػػاس كذلػػذا اسػػتخدـ األ ػػوات اةهػػورة ليػػؤثٌر علػػ  ادلتلٌحػػي ك ػػا أشػػر ا سػػابحان كيف البيػػن الثػػاين 
إػػػتيٌلم ال ػػػاعر سػػػوؿ أٌمتػػػو فتهػػػي   عليػػػو م ػػػاعر احلػػػزف كمػػػا أ ػػػاب ال ػػػعم مػػػ  فتػػػور كسػػػيوف يف 
 مواجهة األعداء، كىذا ادلحاـ دعا عبدالرسيم إك استخداـ األ وات ادله وسة لياهر سز و ال اد .

 دة واألصوات الرخوةيداللة األصوات الشد .4.1.2
ا ور  ٌل نا سوؿ اذل   كا هر يفيكال ٌدة كالرخوة، دإٌف لؤل وات أربع   ات: اذل   كا هر، 

السػػػابق كيف ىػػػذا ادلب ػػػىل  ت ػػػٌدث عػػػ  ال ػػػٌدة كالرخػػػوة . فاأل ػػػوات ال ػػػدإدة دحابػػػ  األ ػػػوات 
بػػنف يػػب  رلػػرل اذلػػواء اخلػػارج مػػ  »لم ياال  جارإػػة أك الوق ػػات، كديػػوف ىػػذه األ ػػوات عنػػد ادلػػت

كإنػػتج عػػ  ىػذا احلػػب  أك الوقػػ  أف إلػػغب اذلػػواء،  ٌ  الػر تّي سبسػػان دامػػان يف موضػػع مػ  ادلواضػػع،
 .(ُّٓ: )السػػػػعراف، الدػػػػا« إنلػػػػق سػػػػراح اةػػػػرل اذلػػػػوا ي فجػػػػنة فينػػػػدفع اذلػػػػواء زلػػػػدثان  ػػػػودان ا  جارإػػػػان 

 ا يم الحاىرإة./ؽ/ؾ/ض/ط/د/ت/ب/األ وات ال دإدة ىي: ءك
 مرتدٌػإحان. ك يوف رلػراه ضػإيت ي بنف إيكإٌّنا   ان،ين ب  اذلواء اضلباسان زلإأما األ وات الرخوة فعند الننق هبا ال 

ّ أك احل يػػ  اتلػػ   سػػبتو دبعػػان يػػأف الػػن   يف أثنػػاء مػػركره مبخػػرج الصػػوت  مق اةػػر يضػػعلػػی   دث  وعػػان مػػ  الصػػ 
ّ يف الصػوت د ي. كعلمق اةر يلنسبة ض  ػا دػَبى  كة  يػوف رخاكدػو. كاأل ػوات الرخػوة يف اللغػة العربيػقدر  سبة الص 

 .(ِٓـ:ُْٖٗ)أ ي ، « س/ ز/ ص/ ش/ ذ/ ث/ ظ/ ؼ/ ىػ/ ح/ خ/ غ: »يثة ىإا التجارب احلدهيعل
ثبػػن  سػػبة إدة كا ػػدكؿ التػػاي يلحػػد ق نػػا ب سصػػاء األ ػػوات ال ػػدإدة كالرخػػوة يف ىػػذه الحصػػ

 دوادر األ وات يف   ع ال دإدة كالرخوة:
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 : نسبة استعمال األصوات في صفتي الشدة والرخوة2 جدول
 ةيالنسبة المئو  عدد التواتر األصوات

 %60 320 دةيالشد
 %40 205 الرخوة

 %100 525 المجموع

ثػػرة األ ػػوات كو  يػػمػػا دلٌػػن علعلػػی  لػػان إأ دػػدؿٌ   ػػدإدةثػػرة األ ػػوات الكف ػػ  خػػبلؿ ا ػػدكؿ  بلسػػ  أٌف  
  دتجلٌػػدة "أ  ػػودة الت رإػػر" يمػػ  قصػػ ال خػػر كاحل ػػاس. كيف البيتػػّي التػػاليّي عػػ  سالػػة ّتعبػػال كىػػو هػػورةاة

   لنا ما إعتلج م  معاين ال خر كاحل اس يف قلم ال اعر:يكدع كاض ان  يان جتلٌ   دإدةاأل وات ال
 قػػػػػػػػػػـو طػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػّي اخلبل ػػػػػػػػػػق قػػػػػػػػػػـو

 
 قػػػػػػػػػػػد أعػػػػػػػػػػػٌدكا ليػػػػػػػػػػػٌ  أمػػػػػػػػػػػر خنػػػػػػػػػػػّ 

 كسػػػػػػػػػعن دار ػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػهيبان كسػػػػػػػػػل ا 
 

 ف كلبٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتيبّ 
 (ُْـ: ُٖٖٗ)زل ود،  

   لنػػػا أفٌ اإلسصػػػاء الػػػذم ق نػػػا ب عػػػداده عػػػ   سػػػم األ ػػػوات ك ػػػ اهتا يف ىػػػذا ادلوضػػػع سػػػجٌ  إفٌ 
ثرة األ وات ك. إذف  اتمر  سنرت رٌ يد رخوةمرةن كاأل وات ال  إع ر رت رٌ يد  دإدةاأل وات ال

دة كالنيبة الع إٌتسػم هبػا العػرب عاٌمػة كال لسػنينيوف يكالص ات ا  ان يااس ر م هدان صوٌ ددة إال د
ّةسوؿ ال خر كاحل اسػة  ة. كألٌف األبيات الع دت  ور خا ٌ  عاف ال ػاعر باأل ػوات اسػتلهػذا ف كثػ

ال ػدإدة أإلػػان أكثػػر سػػٌّت إبػػٌّي ادلعػػ  ب ػػي  جلػٌي ككاضػػح. ك ػػا  ػػرل يف ىػػذإ  البيتػػّي، يف بداإٌػػة 
أمػر خنػّ ٌ  كػأٌت اإلستعداد يف مواجهػة  علی  األمر ال اعر إَبز قومو بّي اخلبل ق، كإعتَبىم قومان 

الػرغم مػ  دعٌددإٌػة علی  كسدة ال عمعلی  د ال اعرككردع، كيف البين الثاين أ مدصدٌ  يتاج إي
األجنػاس كاألقػػواـ فيػػو، فرسػػالتهم كاسػدة كىػػي الوقػػوؼ يف كجػػو العػدك الغاشػػم. كذلػػذا  ػػرل ال ػػاعر 

مػػؤثرة علػػ   اسػػتخدـ األ ػػوات ال ػػدإدة أكثػػر بالنسػػبة إك األ ػػوات الرخػػوة ليصػػبح كبلمػػو ذا ر ٌػػة
ّه كد    يفٌتو.  ادلخاطم دث

 التكرار .4.1.3
يػد كدنعلػی  ال ػعر السػي ا شػعر ادلحاكمػة فيسػاعد يف كال ػا عة ادلنت ػرة الاػواىر مػ  ىػو راريػالت

 ػا ععػ  ادلخاطػم مت ٌ سػان كمتػنثٌران. كسػوؿ  ػاىرة كال ػاعر   مكدرسيخ ادلعاين كالثي ات اذلاٌمة لد
التػػػػػػػػيرار مواضػع يسػ  فيػو كمواضػع إحبػػػح فيػو فػنكثر مػا إحػع »كاين: ّ ق الحػيحوؿ اب  رشػإرار يالت

التػػػػػيرار يف األل ػػػاظ دكف ادلعػػػػػاين كىػػػو يف ادلعػػػاين دكف األل ػػػاظ كىػػػو أقػػػٌ  اسػػػتع االن كديػػػرار الل ػػػ  
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إالٌ عل  جهة الت وإق كاالسػتعذاب إذا   خذالف بعينو كال عم لل اعر أف إيٌرر ا ان  كادلع  نيعان 
 .(ّٕـ: َُٕٗ)اب  رشيق، « كاف يف دغٌزؿ أك  سيم

 تكرار الكلمة .4.1.3.1
األ وات، كأكثر فاعلية يف درابب األبيات كمتاسيها،   ديرارإعٌد ديرار اليل ة أكثر كضوسان م  »

ك ا إعّي عل  إبراز ال يرة أك األفيار الع إلٌح ال اعر عل  سلػورىا كالتعػٌرؼ علػ  األساسػي  
 .(َُُـ: َُِّ)النه ي، « كادل اعر ادلسينرة عليو حلاة اإلبداع ال  

قصػػيدة "أ  ػػودة يف « أٌمػػع» ك ل ػػ «  ػػا» ّضػػ  ك« اضػػي عػػ  ادلال»رار يف يػػوجػػد  ػػاىرة التد
كديػػػػرار ىػػػػذه اليل ػػػػات دلػػػػع يف أإػػػػدإنا م تاسػػػػان للي ػػػػ  عػػػػ  ال يػػػػرة ادلسػػػػٌلنة علػػػػ  س الت رإػػػػر"

يف النص ذلػا معػ  إعػاا، ادلستخدمة  اضيةفعاؿ ادلاألثر كحة أييف احلح كالحصيدة كبالتاي ال اعر، 
رار ض ّ يهبا ال لسنينيوف. إحـو ال اعر بت يبياف الص ات اليرمية كاحلسنة الع إت لٌ علی  زككدر 

 الوسدة كالت اىي بّي أبناء األٌمة:علی  ي إدؿٌ ك" ا" بعد األفعاؿ ادلاضية  
 للعبػػػػػػػػػػػػػد إرغ ػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػذٌ  رثينػػػػػػػػػػػػػاك 
 

 ؿ كلل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر يف قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ 
  لٌلنػػػػػػاعلػػػػػػ  العحػػػػػػوؿ ف شػػػػػػ حناك  

 
 يف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اخليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كالت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ 

 للنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىول أحبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاك  
 

  طرا ػػػػػق ال ػػػػػرٌإرالنػػػػػاس مػػػػػ  النػػػػػرؽ إال 
 (ِْـ: ُٖٖٗ)زل ود،  

األفعاؿ ادلاضية أربع مرٌات سٌّت إاهر اٌدػاد ال لسػنينيّي يف  كال اعر يف ىذه األبيات أسند ض ّ " ا" إي
الػػػزم  ادلاضػػػي كإصػػػرٌح لل خاطػػػم بن ٌػػػو جػػػزء مػػػنهم المييػػػ  االفػػػرتاؽ بينػػػو كبػػػّي ابنػػػاء شػػػعبو، كىػػػذا االٌدػػػاد 

ر العدك مبسادلة ال عم ال لسني  كلٌيتها ددٌؿ عل  الزم  ادلاضي كدذ ككالت اىي إاهر بوضوح. األبيات يف  
ضلو ع ودم إرفد علی  رار الل ّ يف مسته  األبياتيـ اصلراره يف العدكاف كاذللمس كيف ىذا السياؽ دكعد

 رة النص، كدبعىل ركح ال خر كاالعتزاز بادلاضي.يىاد ة دناسم ف يالنص مبوسيح

 المستوى التركيبي .4.2
كيف ىػػػذا  ،ال ػػػعراء سػػػا رإٌف ادلسػػتول الرتكيػػػيب مػػػ  أىػػػٌم ادلسػػتوإات الػػػع متيٌػػػز أسػػػلوب ال ػػاعر عػػػ  

ىػذاف الحسػ اف ك كا  لػة اإل  ػا ية، عنا ػر مثػ : ا  لػة اخلَبإػة  دراسػةإك  الباسػىل ادلستول إتوٌجػو
ادلسػػتول الرتكيػػيب إسػػتنبب مػػ  خػػبلؿ ا  لػػة » ىػػذا. إنحسػػ اف إك فػػركع سلتل ػػة   ػّػ إليهػػا خػػبلؿ حبثنػػا



 رسول بالوي، فاطمة محمدي، علي خضري  «أنشودة التحرير»وتأثيرىا اإليحائي علي قصيدة  الظواىر األسلوبية
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ادلننوقػػػة أك ادليتوبػػػة علػػػ  ادلسػػػتول الت ليلػػػي أك الرتكيػػػيب كإنلػػػق علػػػ  ىػػػذا النػػػوع مػػػ  الداللػػػة الو ػػػا   
 زلػػػاكرمػػػ   زلػػػورب ػػػىل سػػػوؿ أسػػػلوب ا  ػػػ  الك  .(ُٖٕـ: ُٖٗٗ)سسػػػاف، « الن وإػػػة أك ادلعػػػاين الن وإػػػة

 ، كيف ىذا الحسم  عاجل ا  بلت ك ب ىل ع  بعب الاواىر الن وإة.ةاألسلوبي اتساالدر 

 األسلوب الخبري .4.2.1
م بن ٌػػو  ػػادؽ أك  ا  لػة اخلَبإػػة ىػي اليػػبلـ الػػذم يت ػ  الصػػدؽ كاليػػذب فيػو كب ميا نػػا أف  حػػوؿ لل ػتيلٌ 

فػػاخلَب ىػػػو كػػبلـ يت ػػ  الصػػػدؽ كاليػػذب لذادػػػو أم »كػػاذب يف كبلمػػو، كإحػػػوؿ علػػواف يف ىػػذا الصػػػدد: 
ات  أك كذبػػػو كبحنػػػع الناػػػر عػػػ  البػػػدىيٌ بحنػػع الناػػػر عػػػ  الػػػذم إننػػػق بػػػاخلَب سػػػواء أكػػاف محنوعػػػان بصػػػدقو 

كالسػػ اء فوقنػػا كاألرض دتنػػا. فهػػذه شلػػا ال إ ػػ  أسػػد يف  ػػدقها، كليننػػا  عتَبىػػا خػػَبان إك ذات اليػػبلـ 
كا  لػػػة يف اللغػػػة العربيػػػة علػػػ  قسػػػ ّي: ا  لػػػة ال عليػػػة كا  لػػػة اال يػػػةس يف  .(ِّـ: ُٖٗٗ)علػػػواف،«   سػػػو

 ب سصا ها سٌّت إعيننا ىذا الت دإد يف دليلنا. بداإة األمر ضلٌدد  وع ا    ك حـو
 الجملة االسمي ة .4.2.1.1

اسػػػتخدـ عبػػػدالرسيم ا  لػػػة اال يػػػة يف فحػػػد ٌف ا  لػػػة اال يػػػة موضػػػوعة لثبػػػوت ادلسػػػند لل سػػػند إليػػػو إ
 :ال اىد التاي  اىد يف   اك،ل ع  ادلرادلكىذا السياؽ مناسم  ،مرةِْ "أ  ودة الت رإر"قصيدة 

  ضل ػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػيوؼ ذلػػػػػػػػػػػػػدرضلػػػػػػػػػػػػ  م
 

 بػػػػػػػػػػػػػ  إلسحػػػػػػػػػػػػػاؽ ضػػػػػػػػػػػػػا ع كمهػػػػػػػػػػػػػدكر 
 ضلػػػػػػػػػػ  م ضل ػػػػػػػػػػ  ادل ػػػػػػػػػػاع  لل ػػػػػػػػػػرؽ 

 
 كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  للهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم كالتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوإر 

 (ِْـ: ُٖٖٗزل ود، ) 
ال ػاعر أراد أف فكثبػوت الصػ ة،  ادلعػ  عبدالرسيم ا  لة اال ية لتنكيديف ىذإ  البيتّي استخدـ 

كأٌتػػػػم م ي لػػػػوا إاٌل للعػػػػدؿ كاسػػػػتبلـ إثبػػػن ال ػػػػجاعة لل لسػػػػنينيّي كعػػػػدـ ابتغػػػػا هم  ل ػػػػان ألسػػػػد 
ٌرر ال ػاعر كػلئل ػارة كاذلداإػة ال للعػدكاف كاإلسراؽ.النػار  ىيػذا ي لػوف م ػاع ك احلحوؽ ادل ػركعة 

رة منػػػذ ا نبلقػػػة الػػػنص يػػػ  إسػػػتهبلي كع ػػػودم لرتسػػػيخ ال يا  لػػػة اإل يٌػػػة "ضلػػػ  م ضل ػػػ " ب ػػػ
   ة ال جاعة كالعدؿ لل لسنينيّي.لتثبين 

 الجملة الفعلي ة .4.2.1.2
ا  لػػة » أفٌ  رأم الن ػػوإّيك  ،دػػدٌؿ علػػ  التجدإػػد كاحلركػػة كاالسػػت رار اإحػوؿ الببلغيػػوف يف ا  لػػة ال عليػػة أٌتػػ

احلدث كالبٌد لو علی  دؿٌ إكال ع   ،  اقصّة كدبدأ ب ع  غية ىي النوع الثاين م  ا    يف اللغة العربيال عل
ف يف أٌف بنية الحصيدة اليلية دتيوٌ  "أ  ودة الت رإر"  اىد يف قصيدة  إ ٌنا (.ُّٕـ: َََِ)الراج ي،  «م  فاع 
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 غالبيتها م  ا    ال علية الع جتع  الحصيدة أكثر   اطان كسركة كسيوإة:
  ػػػػػػػػرفن شػػػػػػػػٌدة ا ػػػػػػػػوارح فػػػػػػػػيهم

 
 يف النرإػػػػػػػػػػق السػػػػػػػػػػوٌم دحػػػػػػػػػػول الصػػػػػػػػػػدكر 

 فػػػػػػػػػركل عػػػػػػػػػنهم الزمػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػدإثان  
 

 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ ختو فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذلم بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعبّ 
 ( ِْـ: ُٖٖٗزل ود، ) 

إسػليوف النرإػق بػنٌتم لنا يف ىذه اللوسة شجاعة العرب كشهرهتم الع دعػٌم اليػوف ك ال اعر إرسم 
الصػػػ ي ة كقلػػػوهبم مثػػػ  األسػػػود ال اػػػاؼ مػػػ  شػػػيء ك ػػػيتهم إنت ػػػر يف اليػػػوف كأع ػػػاذلم ديػػػوف 

ر اسػت رار اهػدبيػات با  ػ  ال عليػة سػٌّت ىػذه األ تبػدأك . مصدران ليٌ  األع اؿ كاألفعاؿ احلسػنة
 ع  الحصيدة أكثر   اطان.جتع لهم كطبيعتهم ك 

 عػػ   ػػػ ات ّة للتعبػػػيػػثػػػر مػػ  ا  لػػػة اإل كة أيػػا  لػػػة ال علمػػ  م زل ػػػود ياسػػتعاف عبػػدالرس 
دبعىل  كلتصوإر د ٌوقهم عل  األعداء، فهذه ا    ال علية ادلستخدمة ةمير ي اليّينيكأخبلؽ ال لسن

 الن اط كاحلركة يف الحصيدة كداهر العواط  ادلسينرة كاحل اسة كالثورة.
 زمن األفعال .4.2.1.3

سػٌّت إ ػ   احلركػة كالن ػاط  ة "أ  ػودة الت رإػر"يف قصػيد األفعػاؿ بصػيغ سلتل ػة ال اعر اسػتخدـ
لػػع إتيػػٌوف منهػػا ركػػاف األساسػػية ااألألٌف األفعػػاؿ مبثابػػة مصػػدر الناقػػة يف اللغػػة كمػػ   يف بنيػة الػػنصٌ 

 (ادلاضػػي كادللػػارع كاألمػػر)ؿ افعػػمػػ  األيف ىػػذه الحصػػيدة اسػػت ٌد طاقػػة ايا يػػة عبػػدالرسيم . اليػػبلـ
 ٕفعػبلن كفعػ  األمػر ُٖفعبلن كاألفعاؿ ادللػارعة ِٔكلي  بلغن األفعاؿ ادلاضية يف ىذه الحصيدة 

ّه م    :األفعاؿأفعاؿ، كىذا اإلسصاء إاهر كثرة استخداـ ال ع  ادلاضي عل  غ

 أسيػػػػػػػػػػػػػػػػنميٌػػػػػػػػػػػػػػػػن األمػػػػػػػػػػػػػػػػاين ك    ػػػػػػػػػػػػػػػػرت
 

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن عارمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ 
 اللٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدىمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو سرإٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ليتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة الت رإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 اللػػػػػػػػػػٌ  شػػػػػػػػػهدخػػػػػػػػػّ الوجػػػػػػػػػود قػػػػػػػػػد  كنػػػػػػػػػن 
 

ّم أسػػػػػػػػػػػػػػرلػػػػػػػػػػػػػػػو ك    األ ػػػػػػػػػػػػػػاـ يف أف دصػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

 (ُْ: السابق)
األفعاؿ ادلاضية سػٌّت إاهػر األمػ  الػذم يػيب  ك ا   اىد يف ىذه األبيات، قاـ ال اعر بتو ي 

ميا ػػة األمػػة السػػامية كالعاليػػة عنػػد اق كأٌف اق قػػد جعلهػػم أسػػراران سػػٌّت اليػػوف كالعػػام كأإلػػان إبػػٌّي 
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إيو ػػػوا مػػػثبلن لل رإػػػة كيف البيػػػن األخػػّػ إ تخػػػر بنٌمتػػػو كإعتَبىػػػا عدميػػػة ادلثيػػػ  يف الوجػػػود، كإبػػػدك أٌف ال ػػػاعر 
كيف ىػذا السػػياؽ  ،(َُُ)آؿ ع ػراف/  «كنػتم خػّػ أمػة أخرجػن للنػػاسك»آلإػػة ال ػرإ ة: ردػو مػ  ايإسػتلهم ف

أبناء ال ػعم كاالىت ػاـ اخلػاص مػ   ملحد كٌ   عبدالرسيم األفعاؿ ادلاضيٌة ليصرٌح بحدـ األم  ادلوجود لد
 إػدؿٌ  جا م اق ذلذه األٌمة. دصرإح ال اعر هبذه األفعاؿ )  رت، أسين، أعٌدىم، كنػن، شػهد، أسػرل(

 لسني .  اط كسيوإٌة كأم  كسب الالم الذم أساط بال عم ال علی 
خػػرل، األفعػػاؿ األأكثػػر مػ   يف ىػذه الحصػػيدة   سػػبة اسػػتخداـ ال عػ  ادلاضػػيلحػد دبػػٌّي لنػا أٌف 

سػوؿ خصػا ص ال لسػنينيّي،  األبيات علػ  أقػواؿ ال ػاعر بداإةديرار ال ع  ادلاضي يف  دكقد أك 
  دة منسج ة.فرتاءت متٌ  الحصيدة بت حيق الرتابب الصياغي بّي أبياتكىذه األفعاؿ قامن 

 األسلوب اإلنشائي .4.2.2
 طلػػيب. أٌمػػا اإل  ػػاء النلػػيب فحػػد ّإ  ػػاء غػػك : إ  ػػاء طلػػيب ّيقسػػ  نحسػػم إيإاألسػػلوب اإل  ػػا ٌي 

: أمر، كتي، كاست هاـ، كدعاء، كعرض، كدل قس وه إي ، كدرجٍّ، يدسعة أقساـو  ك داء.ب، كمت ٍّ

 األمر .4.2.2.1
ّان مػػا إلجػػػنكف يف أشػػػعارىم إك ألغػػراض ببلغيٌػػػة منهػػػا فعػػػ  األمػػػر  اسػػتخداـ إٌف شػػعراء ادلحاكمػػػة كثػػػ

علػی  األفعاؿ الػع يف أٌكذلػػػػػػػا دػدؿٌ » ع  األمر م  ف .ال عم إك الحتاؿ د جيعاألعداء أك  استحار
 علػو بعػد إنمره بػنف إػاء ك ياألفعػاؿ سصػوؿ شػيء مػ  األشػنلم م  ادلػػػػػػخاطم هبػػػػػػذه إلم يأٌف ادلت

 ؾتابػة بعػد الننػق هبػذا كآمػر يسصػوؿ ال  أ َّػ  أطلػم منػعلػی  دؿٌ إتم( كف ثبلن )أ ،ٌلميكقن الت
 .(ُٔـ: ََُِد، ي)عبداحل  .«ٌلمينلىمي بو سصوؿ شيءو بعد زم  التإتابة األمر يتابة فيبال

بعناإٌػة، فهػػذا ال ػاعر ادلناضػ  قػػد  تخدموا فعػػ  األمػركعبػدالرسيم مػ  شػعراء ادلحاكمػػة الػذإ  اسػ
يف  تاجػو  ردػو النلػالٌية الػع إرإػد التعبػّ عنهػايىػذه الصػيغة دالالت كايػاءات اػدـ فعلػی  يأض 

 م ال عم إك ادلحاكمة كالي اح:استخدـ فع  األمر سٌّت يٌرض كإرغٌ ال عرمس 
 سػػػػػػػػػػػػػػورة السػػػػػػػػػػػػػبلـ علػػػػػػػػػػػػػػ  األر ردٌلػػػػػػػػػػػػػي

 
 أ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة الت رإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ  ض ك  

 الحػػػػػػػػػػػػدج ا  يػػػػػػػػػػػػ  رإػػػػػػػػػػػػ  جناسيػػػػػػػػػػػػ  
 

ّم فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريفٌ    يف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادلّي كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (ِْـ: ُٖٖٗزل ود، ) 

قد ا زاسن ع   يف ىذإ  البيتّي )ردٌلي، غٌ ، ريٌف(، كىذه األفعاؿال اعر قاـ بتو ي  فع  األمر 
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ادلعػػ  كطبيعػػة معػػاين الوجػػوب كاالسػػتعبلء كاإللػػزاـ إك معػػاف جدإػػدة إ صػػح عنهػػا السػػياؽ كسركػػة 
العبلقة بّي اآلمر كادلنمور كىذه ادلعاين د   : سىٌل الحـو عل  األخذ بالثنر، كالتثبين كاألم  إك 

. ىنػا ال ػاعر إػنمر أٌمتػو دكف أف إيػوف غػد م ػرؽ كالتنلٌػع إي ة كبىٌل ركح ال جاعة كادلغامرةاحلرإٌ 
كاستعاف بالنّ  قيد م  ك ٌ إت ٌرركا ٌّت يف كبلمو أٌم دحّ ب  لئلرشاد كدرغيم أٌمتو إك ادلحاكمة س

 سٌّت يىٌل ال عم إك ىدـ األعداء كديوف قدرة ىذا النّ ىو ادلاضي الذم إ تخر بو العرب.
 والنهي النداء .4.2.2.2
األسػػاليم اإل  ػػا ية النلبيػػة، كىػػو طلػػم اإلقبػػاؿ مػػ  ادلػػدعو، كل ػػ  النػػداء مػػ  مناػػار  مػػ النػػداء 

ـ: ُٖٓٗ)ا رجػػػاين، «  ػػػم منػػػاب أدعػػػو ل اػػػان أك دحػػػدإران ابالػػػو حبػػػرؼ  ىػػػو ادلنلػػػوب إق»ا رجػػػاين: 
ال عػػػ  علػػػی  ةيػػػالناى« ال»تٌم ب دخػػػاؿ إػػػٌ  عػػػ  ع ػػػ و مػػػا، ك يػػػىػػػو طلػػػم ال»فػػػػ كأٌمػػػا النهػػػي .(َِٓ

ادللارع فتجزمو، كىي ال اتٌص بادلخاطػم فحب شنف فعػػػ  األمر، ب  دستع   مع ادللارع ادلسند 
البيتػػػػّي يف النػػػػداء كالنهػػػػي  كنػػػػع عبػػػػدالرسيم أسػػػػلوب  .(ِٓٗ: ـَََِ)الراج ػػػػي،  «الغا ػػػػم. كإي

م إطػػػراح التػػاليًّي معػػػان، كعػػػ  طرإػػػق النػػػداء خاطػػػم أٌمتػػػو أربػػػع مػػػرٌات سبٌػػػان كمتاىيٌػػػان كعػػػَب النهػػػي طلػػػ
 التحهحر كا  ود جا بان:

 تإف جتػػػػػػػػر عليػػػػػػػػ  الزعامػػػػػػػػا أٌمػػػػػػػػع
 

ّم فػػػػػػػػػػػػػػػػػبل دينسػػػػػػػػػػػػػػػػػي    ذرإهػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ردٌلػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػبلـ علػػػػػػػػػػ  األر أٌمػػػػػػػػػػع 

 
 ض كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ  أ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة الت رإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 (ّْـ: ُٖٖٗزل ود، ) 
استجابة حلاجتو الن سية  ،دكف أف إستخدـ أدكات ادلنادل ب  إنادإو مباشرة "أٌمتو"ال اعر  إنادم

إليهػػػا، كدسػػػاكقان مػػػع شػػػعوره بنٌتػػػا قرإبػػػة منػػػو علػػػ  ادلسػػػتوإّي احلسػػػي كادلعنػػػوم، حبيػػػىل ال دتػػػاج إك 
هبػػػدؼ  ّيالبيتػػػبل كػػػ" يف  ػػػدر  أٌمػػػعإك دردإػػػد أسػػػلوب النػػػداء "قػػػد ع ػػػد ال ػػػاعر ك  أدكات النػػػداء.

اسػػتعا ة ال ػػاعر بنسػػلوب  ىػػوك نػػداء، الاجتػػذاب ادلنػػادل كل ػػن ا تباىػػو إك أيفيػػة مػػا سػػيحولو بعػػد 
ة قػوٌ    بيػ ٌ  ٌسػكالت ت ػبىل بػاألرض كالػوط الك  ،عػدـ اليػنس النهي يف دي لة خنابو كدنٌكده عل 

 عدـ التخاذؿ كالينس.علی  و ادلتلحي. فجاء النداء لينبٌ بنسباؿ األم 
  االستفهام .4.2.2.3

إٌف أسلوب االست هاـ ىو يف األ   إنو دلع  االستخبار كاالست سار ع  أمر م إي  معلومان م  
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ة إػػػثػػر الو ػػا   الٌلغو كاالسػػػت هاـ مػػ  أ»فػػػقبػػ  كىػػذا األسػػلوب يف األشػػعار احل اسػػػية شػػا ع جػػٌدان 
يم، كاالست هاـ طلم ال هم  ّيوف سوار بإياد إيبلمي يالاستع االنس ألفَّ االٌدصاؿ   ميست ًهم كرلي

توٌسػػػ  إكم . (ِٗٗـ: َََِ)الراج ػػػي، « ةيػػػنلػػػة االسػػػت هاـ نلػػػة طلب حولػػػوف، كمػػػ   ٌ فػػػ فٌ إ ػػػا ك
ّان عبدالرسيم   مػرة كاسػدة يف قصػيددو،  ودة أ  ودة الت رإر( ب  اسػتخدمياالست هاـ يف )قص إي كث
ّان:إٌ  أل ٌو استخدـ االست هاـ يف أع الو ال عر يأسلوب ال اعر ال لسنعٌد إرغم أ ٌو   ة كث

 الحػػػػػػػػػٌ   صػػػػػػػػػران علػػػػػػػػػ  العدإػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػوفّ  إيوف كي ىي لغز األلغاز  
 (ُْـ: ُٖٖٗزل ود، ) 

 ر معركة الحادسية كميا تها السػامية عنػد ادلسػل ّي بسػبم ا تصػارىمكإٌف ال اعر يف ىذا البين إذ 
يف عبدالرسيم ال إب ىل تعايم كالتثبين كأم س مبع  الىنا استخًدـ  الذماالست هاـ ثرة، ك يالعلی 

ثػرة ياتػا أف هتػـز الينٌػو أراد أف إبػٌّي للثػوار أٌف الحلٌػة بامي، لاست هامو الذم أثاره ع  إجابة زلددة
 إذا دٌلن بالصَب كاإلمياف كالبسالة.

 المستوى البالغي .4.3
كىذه العبلقة كطيدة جدان ال مييػ  الت رإػق بينه ػا  دعود إك األزمنة الحدميةكاألسلوبية إٌف العبلقة بّي الببلغة 

   عػ  السػ ات األسػلوبية يالببلغي لل مادلستو  ف   أراد دراسة أسلوب  صو ما البٌد لو م  العركج إي
رلػػػرد االىت ػػػاـ   يػػػوجػػػد خنػػػاب أدا دكف الببلغػػػةس كلإ، كال ّالببلغػػػة فػػػٌ  دعبػػػ»الػػػع إٌتسػػػم هبػػػا الػػػنص. 

 أ ٌػػػو إذا راعػػػي ّيةس يف سػػػيػػػتهػػػا اإلداللي حدىا فعالي جراء مصػػػننع، سػػػكػػػهػػػا  يهػػػا، أك دلحيلي فيبا ا ػػػم ال ػػػ
و مػػ  اذلػػدر، يػػتنػػرؽ إلإلػػان عػػ    سػػو، أمػػ  سػػبلمة إداللػػو كأدلتػػو كمػػا إلم )الواقػػع(، فعػػَب عنػػو، كعػػَب أيادلػػت
 .(ٕٓق: ُِْٕ ، إ)ب  ذر « ة.إستع   االرجتاؿ كالع و إعندما  سٌع 

الب ىل ع  الداللة اليامنػة »كأٌما اذلدؼ األساسي م  دراسة ادلستول الببلغي يف النص فهو 
كىنػا . (ُْٖـ: َُِّ)متحػي زاده كآخػركف، « ية االدصػالية لكراء النص، بو  و العنصر الر ي  م  عنا ر الع

عٌ ػػا  "أ  ػػودة الت رإػػر"قصػػيدة هبػػا زت يػػة ادله ػػة الػػع متيػػعإالعنا ػػر البد ة كيػػ ػػدرس الاػػواىر الببلغ
 ىذا ال اعرس ك بدأ بالت بيو: قصا د سواىا م 

 التشبيو .4.3.1 
ّكاين يف ىذا  إٌف الت بيو ىو ربب ال يلّي م  سيىل ادل اهبة كادل اثلة بعله ا ببعب ك ا إحوؿ الح
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ّة ال م  نيع »الصدد: بنٌف الت بيو    ة ال يء مبا قاربو كشاكلو م  جهة كاسدة أك جهات كث
جهادػػو، أل ٌػػو لػػو  اسػػبو مناسػػبة كليػػة ليػػاف إإػػاه، أال دػػرل أٌف قػػوذلم )خػػٌد كػػالورد(، إٌّنػػا أرادكا اػػرة 

ـ، ُّٔٗ، كاينّ )الحػػ« أكراؽ الػػورد كطراكهتػػا، ال مػػا سػػول ذلػػ  مػػ   ػػ رة كسػػنو، كخلػػرة كا  ػػو..
. كإٌف ال ػػاعر عبػػػدالرسيم اسػػتخدـ الت ػػػبيو مػػرة كاسػػػدة يف قصػػيددو كىػػػو يف ك ػػػ  (ِٖٔ: صُج

 معركة الحادسية، ك ا إحوؿ سوؿ ىذا األمر يف البيتّي التاليّي:
ّة إاٌل   م دػػػػػػػ  الحادسػػػػػػػية ال ػػػػػػػه

 
 أسػػػػػػػػػػػػنران يف سػػػػػػػػػػػػٍ ر عػػػػػػػػػػػػز شػػػػػػػػػػػػهّ 

 ىػػػػي لغػػػػز األلغػػػػاز كيػػػػ  إيػػػػوف 
  

 الػػػػػػوفّالحػػػػػػٌ   صػػػػػػران علػػػػػػ  العدإػػػػػػد  
 (ُْـ: ُٖٖٗ)زل ود،  

ا تهػػا كعا تهػا يف العػام، كمػػع شػهرهتا إػرل أٌف ىػػذه يإٌف ال ػاعر إػتيٌلم سػػوؿ سػرب الحادسػية كم
ادلعركػػة يينهػػا الغ ػػوض يف  صػػر العػػرب لحلٌػػة عػػدد جنػػودىم بالنسػػبة إك أعػػدا هم. ك ػػاغ ال ػػاعر 

، ككجػػػو ال ػػػبو بػػػّي سػػػبي  الت ػػػبيو البليػػػغ، إذ شػػػٌبو معركػػػة الحادسػػػيعلػػػی  ىػػػذا ادلعػػػ  ٌّ ة بػػػاللغز ا ػػػ
 لغاز ىو الغ وض يف النتيجة.الحادسية كلغز األ

 المجاز  .4.3.2
عػػدؿ بػػالل   عٌ ػػا إوسيػػو »صػػ  اةػػاز عنػػدما ال ديسػػتع   األل ػػاظ علػػ  أسػػلوب سحيحػػي، فػػ ذا ي

 ز ىػػو ميا ػػو الػػذمأ ػ  اللغػػة ك ػػ  بن ٌػو رلػػاز علػػ  معػ  أٌتػػم جػػازكا بػو موضػػعو األ ػػلي أك جػا
 مردّي: بو غ   اةاز ب  استعاف م إ. كعبدالرسيم (ِّْ)ا رجاين، الدا:  «كضع فيو أٌكالن 

 بػػػػػػػػػّي اخلبل ػػػػػػػػػػق قػػػػػػػػػػـو قػػػػػػػػػـو طػػػػػػػػػػو
 

 أمػػػػػػػػػػػػر خنػػػػػػػػػػػػّ كا ليػػػػػػػػػػػػ ٌ قػػػػػػػػػػػػد أعػػػػػػػػػػػػدٌ  
  
 
 

 ( ُْـ: ُٖٖٗزل ود، )
، يف دعبػػّ )قػػـو طػػو(، ىنػػا اسػػتخدـ ال ػػاعر مػػ  اةػػاز اخلصػػوص  أل ٌػػو أطلػػق ا ػػان خا ػػان علػػ  قػػـو

هنػػا جػػاء باةػػاز سػػٌّت فادلصػػاعم كم إصػػبهم أم ميػػركه،  ادلسػػل ّي الػػذإ  جػػاكزكا كػػ ٌ م كقصػػد هبػػ
)ص( كإرإد أف إاهر لل تلحي أٌف ىذا الحػـو فرإػد مػ   وعػو يف زلٌ د النيب قـو  مالحـو ى أف عرؼ 

 :فحد  هر يف البين التاي ٌما اةاز الثاينأ. ك مواجهة ادلصاعم

 (ُْ: السابق)

 عليهم كسرل  إصمٌ يف عبيد 
 

  ادلان كجاـ  يّ سوطو 
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اةػػاز خدـ اسػػتال ػػاعر إ ػػّ يف ىػػذا البيػػن إك الالػػم الػػذم كػػاف إل حػػو كسػػرل بالرعيٌػػة، فهيػػذا 
 يفمػر اآلبػ  ىػو مباشػرة إعٌذب النػاس ال إالم ك كال السبيب ألٌف كسرل ال إستخدـ السوط بن سو 

 سسم معتحد ال اعر.  كالسبم يف ذل ىذه األع اؿمث  
 االستعارة .4.3.3

إٌف الصػػور »إٌف االسػػتعارة دعػػٌد يف الببلغػػة مػػ  أبػػرز طػػرؽ التصػػوإر ال ػػعرم الحػػا م علػػ  التخييػػ  ك
االسػػتعارإة أقػػدر مػػ  الصػػور الت ػػبيهية يف إ هػػار طاقاهتػػا اخلياليػػة كالت ػػييلية ككػػذل  علػػ  األداء 

ارة م  شنتا أف ا  اي، إذ بين ا إبح  طرفا الت بيو من صلّي مع كجود األداة الرابنة، ف ٌف االستع
دلغػػػي احلػػػدكد كأف دنٌػػػم ال وا ػػػ ، فينػػػدمج النرفػػػاف يف  ػػػورة كاسػػػدة سػػػٌّت لػػػو كا ػػػا من صػػػلّي أك 

 .(ّْـ: ُِٖٗ)الحاضي، « متناقلّي
  االسػتعارة دكران مه ػان يف د ػيي  الصػورة ال ػعرإة، كالت ػخيص ىػو العنصػر األبػرز يف متثٌ  فإذ

سيم إك إعناء األشياء ا امدة مبلمح اإل ساف كالب ر االستعارإة، فحد قاـ عبدالر  ةصور الد يي  
  :سٌّت عع  الحصيدة أكثر سركة كاييبلن 

 سيػػػػػػػػػىل السػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػرح اليػػػػػػػػػوف
 

 الػػػػػػػػػػػػدىر كرإعػػػػػػػػػػػػن شلٌػػػػػػػػػػػػردات الحصػػػػػػػػػػػػور 
 (ُْ: ـُٖٖٗزل ود، ) 

عبػػدالرسيم اسػػتخدـ االسػػتعارة اربػػع مػػرات علػػ  طرإػػق الت ػػخيص يف ىػػذه الحصػػيدة، ف ػػي البيػػن 
وف" ب  سػػاف   سػػذؼ ادلسػػتعار منػػو، يػػإحػػوؿ: "فػػرح اليػػوف" فحػػد شػػٌبو ال ػػاعر "الالسػػابق عنػػدما 

 ص. كاٌما االستعارة الثا ية فهي:ك سم إسدل   ادو إك اليوف كىو ال رح، جبامع الرفق كمساإرة ال خ
 إٌف أإامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ابتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة ثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 
 م إػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر مثلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىور 

 (ُْ، السابق) 
 " يف الواقػع أضػ   ال ػاعر مبلمػح إ سػا يةثغػر الػدىورعنػدما إحػوؿ "ف ،البيػن دوجػد اسػتعارة ىػذا يفىيذا ك 

"الدىور" م  جهة االستعارة ادلينية التخييلية ف يذؼ ادل بو بو كىو اإل ساف، كل   "ثغر" مع إضافتو علی 
صػيدة بن ػاط كسركػة إك الدىور أخذ  ورة كيفية كأٌما غاإة ال اعر م  استخدـا االسػتعارة فهػي شػ   الح

 ة أكثر دلسة كفه ان عند ادلتلحي.ي دصبح ىذه الحصيدككعع  ادلخاطم مت ٌ سان  
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 يجةالنت
ٌرس سيادو كشعره يف سبي  يعبدالرسيم شاعر فلسني  مناض  اٌاذ م  ال عر سبلسان لل حاكمة ف

ح ااسػية ك لػالٌية ريزًؽ ال هادة يف ساسات الحتاؿ. كم  أبرز قصا ده الع دت تٌػع بػرك  الوط  سع
ادلحاكمة  ار ددفع ادلواطنّي إييقصيدة موسومة بػ "أ  ودة الت رإر" فحد ضٌ نها ال اعر ثي ات كأف

 كالص ود أماـ العدك ا تٌ س فهذه الحصيدة دت ٌتع باواىر أسلوبية دثرم قي تها ال نٌية.
 بلسػػػ  يف ادلسػػػتول الصػػػوو أٌف األ ػػػوات اةهػػػورة كال ػػػدإدة أكثػػػر مػػػ  األ ػػػوات ادله وسػػػة 

 ػػػػا دتجلٌػػػػ  مه ػػػػة اإلإحػػػػاع ككالرخػػػػوة فػػػػا ٌو احل اسػػػػي ادلسػػػػينر علػػػػ  الػػػػنٌص إتنلٌػػػػم ىػػػػذا األمػػػػر،  
 كادلوسيح  بواسنة التيرار سيىل إاهر ال ير الر يسي ادلخٌيم عل  الحصيدة. 

استخداـ ب "أ  ودة الت رإر"تول الرتكييب فحد قاـ عبدالرسيم يف قصيدة ادلسب كأٌما يف ما إتعٌلق
الحصػػيدة بناقػػات مػػ   ػػ   دا  ػػ  ال عليػػة أكثػػر مػػ  ا  ػػ  اال يػػة عامػػة، ألٌف ا  ػػ  ال عليػػة 

 دعػٌَب عػ  اسػت رار ال ػجاعة  ػاكيف الن ػوس   إلحاء احل اسػة أم بٌّي غاإة ال اعردالن اط كاحلركة ك 
د كعػدـ كاستخدـ ال عػ  ادلاضػي مػع ضػ ّ " ػا" سػٌّت إاهػر التوٌسػ كالعدكافس مكاألم  كرفب الال

 ا  ياؾ بعلهم ع  البعب. 
الت ػبيو البليػغ مػرٌة كاسػدة علػی  ز ال ػاعركػالببلغي الذم إيعتَب ع اد األسلوبٌية، ر  مكيف ادلستو 

ٌّ يف ا تصػار العػ أعػدا هم، علػی  ربيف محاـ احلدإىل ع  سرب الحادسٌية، كشػٌبو احلػرب بػاللغز ا ػ
ليبعػػىل ركح األمػػػ  كادلثػػابرة يف قلػػوب ادلناضػػػلّي. كقػػد اسػػتع   اةػػػاز كاإلسػػتعارة باعتباريفػػػا   كذلػػ

ادلتلحػػي عَبيفػػا، كعٌسػػد الصػػور احلسػػٌية للتعبػػّ عػػ   رة إييػػفػػرعًّي من ػػعبًّي مػػ  الت ػػبيو ليحػػٌرب ال 
ـٌ.  رؤإتو بوضوح دا

 المصادر
 رج.يالحرآف ال

 ، الحاىرة: منبع السعادة. 7، طالعمدةـ(، 7091اب  رشيق، ) 

 .ةإتبة األصللو مصر ي، الحاىرة: م1، ط الشعر يقيموسـ(، 7091) م،يإبراى  ،يأ 

 ، مصر: دار ادلعارؼ.   1، طدراسات في علم اللغةـ(، 7017ب ر، ك اؿ، )

ّكت: دار ادلعرفة.: دالئل اإلعجاز في علم المعانيا رجاين، عبدالحاىر،)ال دا(،   دص يح كدعليق زل د رشيد رضا، الط، ب
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ّكت: دار ادلعرفة.1يد رضا، طشرسو كعٌلق عل  سواشيو: زل د رش،ي علم البيانأسرار البالغة ف)ال دا(،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ، ب

ّكت: ميتبة لبناف.كتاب التعريفاتـ(، 7099ا رجاين، زل د ال رإ ، )  ، ال ط، ب

، آدابها )أصفهان( و ةيمجلة بحوث في اللغة العرب، «يف سورة الرا  ةيكملات أسلوب» افيليجل جخاقاين، زل د كمر 
 .92-27ىػػ.ش، الص  ات  7907ىػػ.ؽ/ 7211  ي  ك عي، رب6عدد 

 تم. ي، الحاىرة: عام ال1، طاللغة العربية معناىا ومبناىاـ(، 7009سساف، متاـ، )

 ، اإلسيندرإة: دار ادلعرفة ا امعٌية. 1، طالتطبيق النحويـ(، 1999الراج ي، عبدة، )

 : دارالنهلة للنباعة كالن ر.كتّ ، بقارئ العربيعلم اللغة مقدمة للالسعراف، زل ود، )ال دا(، 

 ، جٌدة: دار  ور ادليتبات.1، طمبادئ دروس العربي ةـ(، 1997عبداحل يد، زل د زليي الدإ ، )

 ، منبعة ادلحداد.1، طمن بالغة القرآن(، 7009علواف، زلٌ د، علواف،  ع اف، )

ّكز آبادم، رلدالدإ  زلٌ د ب   ب شراؼ زلٌ د عيم العرقسوسي، طبعة فنٌية  ،قاموس المحيطـ(، 1999) عحوب،إال 
 منٌح ة م هرسة، مؤسسة الرسالة.

 ط، الحاىرة: دار الثحافة. ،اليالجمال ليكالموقف والتش يأبوفراس الحمدانـ(، 7091النع اف، ) ،يالحاض

ّكاين، أبو زل د زلي الدإ  عبد احل يد، : دحيق العمدة في محاسن الشعر ونقدهـ(، 7069احلس  ب  رشيق، )علی  الح
 ال طبعة، الحاىرة: منبعة السعادة.

 ، مصر: ميتبة زىراء ال رؽ.دراسات في علم األصواتـ(، 1996) ،م َب   إادلتوي، شر 

 ، الحاىرة: عام اليتم.1، طفي النص األدبي دراسات أسلوبية إحصائيةـ(، 1991مصلوح، سعد، )

 ، قنر: دار قنر ب  ال جاءة.وفقو اللغة علم اللغةـ(، ُٖٗٗمنر، عبد العزإز، )

، دم ق: دار ا لي  للنباعة 7، طاألعمال الكاملة للشاعر الشهيد عبدالرحيم محمودـ(، 7099ادلنا رة، عزالٌدإ ، ) 
 كالن ر كالتوزإع.

لحرب الخصائص األسلوبية في شعر الحماسة بين أبي تمام والبحتري: )شعر اـ(، 1979النه ي، أاد  ام زل د، )
، أطركسة محدمة لني  درجة الدكتوراه يف الببلغة كالنحد، جامعة أـ الحرل، كلية اللغة العربية، قسم والفخر أنموذجًا(

 .كالنحدالدراسات العليا العربية، فرع األدب كالببلغة 
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آنيوتأثيرداللتيشناسكسبيهااليه

 محمودميعبدالرح«أنشودة التحرير»ةديبرقص
 9يفاطمهمحمد ،4يرسولبالو، 1يخضريعل

طگبُ ٖعرب بت٘ادب ٍ زببى گرٍُ برٗاستبد. 4  خل٘ج فبرس، بَضْر دًا

طگبُ خل٘ج فبرس، بَضْر ٖعرب بت٘گرٍُ زببى ٍ ادب برٗاستبد. 4  دًا

طگبُ خل٘ج فبرس، بَضْر ٖعرب بت٘ارضذ زببى ٍ ادب ٖبرضٌبسك ٔآهَخت دًاص. 9  دًا

دهيكچ
ٍ سخي  ذًٗوب ٖهتي را بررس ٕلغَ َٕضذ سبختبرّبكٖ ه بًِ،ًٗقذگرا ٕردكٗبب رٍ ٖضٌبس كسب

سابزد    بىٗا پٌْابى هاتي را ًوب   ٖفٌا  ّٕاب  ٖٗباب ٗسَق دّذ تاب ز  ٖفٌ ٔبِ جٌب ،ٕرا از حبلت عبد

هحواَد ضابعر هبابرز     ن٘ضاَد. عباذالرح   گرٗاضعبر گًَبگَى از ّوذ سِٗ ببعث توبك ٕا گًَِ بِ

 بى٘ا ٍ هقبٍهات در ه  ٖساتبدگ ٗعٌصر حوبسِ ٍ ا ختي٘خبظ در براًگ ٖكصبحب سب ،ٌٖ٘فلسط

 ٖعٌٗهحوَد،  ن٘عبذالرح ّٕب سرٍدُ يٗاز ببرزتر ٖكٗ ٖضٌبس كپژٍّص بِ سب يٗهردم است. ا

را بِ  ي٘ل عبم ٍ هردم فلسطكرا بِ ض ٖعرب ٕطَرّبكٍ هردم  پردازدٖ ه «أ  ودة الت رإر» ٓذ٘قص

 . ٌذكٖ دعَت ه ٕآزاد بِ ذٍ٘ اه ٕذارٗطَر خبظ بِ پب

 ٕل سابختبر كض كَضذ هٖ ،ٕبر رٍش آهبر ِ٘كبب ت ،ٖل٘تحل ا  ٖف٘پژٍّص حبضر بِ رٍش تَص

رٍابط هَجَد در  كٌذ ٍ ٖبررس ٍٖ بالغ ٖب٘كتر ،ٖٗرا در سِ سطح آٍا «رإػأ  ػودة الت ر » ٓذ٘قص

ٖ ِ در ساطح آٍا كا  دّاذ ٖ پژٍّص ًطبى ها  جٗسبزد. ًتب بىٗسطَح را ًوب يٗا ًَذ٘پ  ٓ، اساتفبد ٗا

حوبساِ اسات، تٌبساب دارد. در     بًگر٘ا ِ بك ذُ٘قص ٖلّك بق٘بب س ذٗبن ٍ ضذ ٕگستردُ از آٍاّب

باِ   ذٍ٘ اه ٕذارٗدارد تب عَاهل استورارِ پب ٕبرتر ِ٘اسو ٔبر جول ِ٘فعل ّٕب جولِ ،ٖب٘كسطح تر

الفاب  ٍ سابختبر هاتي     بى٘ه ٖٗببٗارتببط ٍ تٌبسب ز سً٘ ٖسبزد. در سطح بالغ بىٗرا ًوب ٕآزاد

 .ضَدٖ ه ٖهب تذاع ٕبرا ٖحس رٗتجسن تصبٍ ٓاز گستر ٍٖجَد دارد ٍ هعبً

 هحوَد. ن٘، عبذالرح«أ  ودة الت رإر» ذٓ٘قص  ٖضٌبس كسب  ي٘فلسط ٕذارٗضعر پب:هاليدواژهك
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