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دراسةٌ أسلوبيةٌ في قصيدة "رثاء النبيّ وآله للصنوبري

البحث:  ملخص

اهليكل  دراسة  إلی  وتسعی  النصوص،  دراسة  يف  حديث  نقدي  منهج  األسلوبية 
البنائی للشعر بإلقاء الضوء علی الظواهر املتكررة يف النص وفقاً للمستويات الصوتية 
هذا  الكاتب.  استعملها  التي  البارزة  املؤثرات  عن  والكشف  والبالغية،  والرتكيبية 
للصنوبري، وذلك يف ضوء   " وآله النبي  رثاء   " الرثائية  القصيدة  يدرس  البحث 
املنهج الوصفي- التحلييل اإلحصائي بمعطيات علم اللغة والظواهر األسلوبية. نتائج 
البحث تدلّ علی األمور اآلتية: جاءت األبيات بحسب مضموهنا باملوسيقی املختلفة، 
ففي مواقع الشدة والقوة يفيد الشاعر من األصوات املجهورة الشديدة واملنفجرة ويف 
مواقع احلياء يستفيد من األصوات املهموسة. وقد دفعت العاطفة احلزينة الشاعرَ إلی 

أن يستعمل يف هذه األبيات اجلمل الفعلية أكثر من اجلمل اإلسمية. 

الكلامت املفتاحية: األسلوبية، الرثاء، الشعر العريب، الصنوبري. 
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Abstract
It is a modern cri�cal approach to the study of texts, which is the

basis of many linguis�c studies, and seeks to study the structure of 
poetry by shedding light on the repeated phenomena in the text 
according to the levels of sound, composi�on and communica�on to 
reveal the salient influences used by the writer. This research examines 
the elegies, “lamenta�on of the Prophet and his family “in the light of 
the morphology, the descrip�ve-analy�cal and sta�s�cal methodology 
of linguis�cs and methodological phenomena. The results of the 
study reaches the following points: In the vocal level, the lines come 
according to their content in the different musical instruments. In 
the occasion of the stress and the power, the poet benefits from the 
stressed voiced sounds and plosives, in the modesty ones, he does
from the voiced sounds. The sad emo�on prompts the poet to use in 
these verses the verbal sentences more than nominal ones.

Key words: Methodism, lamenta�on, Arabic poetry, Al-Sanubary



١٤١

دراسةٌ أسلوبيةٌ في قصيدة "رثاء النبيّ وآله للصنوبري

املقدمة
الشكل  تناسق  القديمة للداللة علی  العربية  استعملت كلمة األسلوب يف اآلداب 
األديب، واتّساقه، يف كالم البالغيني حول إعجاز القرآن الكريم، وأقدم من استعمل هذه 
ين يف كتابه املسمی بإعجاز القرآن. فقد أوضح أنّ  اللفظة كان اجلاحظ وابن قتيبة والباقالّ
ف املرء إلی خط صاحبه  لكل شاعر أو كاتب طريقة يُعرف هبا وينسب إليها. ومثلام يتعرّ
ف أسلوب صاحبه١.  إذا وضع بني خطوط عامة، فإنّ القارئ البصري بالشعر أو النثر يتعرّ
كيفية  تدرس  واألسلوبية  خمتلفة،  امكانيات  من  املعاين  ألداء  اللغة  نظام  يفيد 
صياغة النص وأثر اختيار اللفظ يف نقل املعنی ثم تبحث يف الربط بني املعنی املعجمي 
األديب  النص  إلی  للدخول  األول  املحور  الصوتية  الدراسة  وتعدّ  األديب.  واملعنی 
للغة،  االساسية  الوحدة  الصوت  فيكون  الداخيل،  عامله  يف  للغوص  أوليّاً  ومنطلقاً 
عرصنا  يف  األسلوب  كلمة  أجناسه٢.  تباينت  مهام  األديب  العمل  عليها  يبنی  حيث 
هبا  ليدلوا  العلامء  يستعملها  خمتلفة،  بيئات  يف  املستعملة  الشائعة  الكلامت  من  هذا، 
علی منهج البحث العلمي، ويستعملها املوسيقيون دليالً علی طرق التلحني وتأليف 
االنغام، والرسامون، فهی عندهم دليل علی طريقة تأليف األلوان ومراعاة التناسب 
بينها، ويستعملها األدباء يف الفنّ األديب فنقرؤها، أو نسمعها مقرتنة بأوصاف معينة٣. 
رثاء  يف  أبيات  من  ن  تتكوّ الصنوبري٤  للشاعر  قصيدة  اخرتنا  البحث  هذا  يف 
وآله. فتهدف هذه الدراسة إلی الكشف عن أهم خصائص األسلوبية  النبيّ

يف هذه األبيات ضمن اإلجابة عن اإلسئلة اآلتية: 
ما السامت األسلوبية املوجودة يف القصيدة؟.١
ما امليزات البارزة للمستوی الصويت يف هذه القصيدة؟.٢
ما أهمّ اجلوانب املتميزة للمستوی الرتكيبي يف هذه القصيدة؟.٣
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خلفية البحث
هناك دراسات متعددة يف الدرس األسلويب، ولكن مل أعثر علی بحث يف أسلوبية 
قصيدة "رثاء النبيّ وآله" يف شعر الصنوبري. فمن هذه الدراسات: رسالة معنونة 
املؤلفة  فيها  تناولت  لصيديقة شجاعي؛  بيتدر شعر صنوبری»  اهل  ب« سيامی 
واإلجتامعية  السياسة  األحوال  اىل  وتطرقت  البيت  أهل  عن  األبيات  بعض  رشح 
معنونةب«  مقالة  وأيضا  الرسالة٥.  هذه  يف  األسلوبية  إلی  تتطرق  ومل  الوقت  آنذاك 

السامت األسلوبية لقصيدة "يف رحاب احلسني" دراسة وحتليل٦». 
األسلوب و األسلوبية

األسلوبية منهج نقدي حديث يتناول النصوص األدبية بالدراسة علی أساس 
للنصوص،  اجلاملية  الظواهر  يكشف  بشكل  واألسلوبية  اللغوية  الظواهر  حتليل 
من  غريها  عن  هبا  تتميّز  التي  األسلوبية  امليزات  داً  حمدّ بدعها،  مُ أسلوب  ويقيّم 
املبدعني٧. يعد شارل بايل١٨٦٥_١٩٤٧م مؤسس علم األسلوب معتمداً يف ذلك 
علی دراسات أستاذه فرديناد دوسوسري لكن بايل جتاوز ما قال به أستاذه، وذلك من 
فه  خالل تركيزه اجلوهري واألسايس علی العنارص الوجدانية للغة، وهو تركيز تلقّ
اللغة  يف  العقالين  اجلانب  يكون  أن  نفی  الذي   "seidler" األملاين  األسلوب  عامل 
التأثريي والعاطفي يف اللغة  ا أسلوبيًا، وإنّام ركز علی اجلانب  حيمل بني طياته بعدً
وجعل ذلك يشكل جوهر األسلوب وحمتواه٨. واجلدير بالذكر أن كل الدراسات 
التي جاءت بعده، أخذت عنه أو استفادت منه؛ يف املنهج أو يف املوضوع٩. ارتبط 
اللغوي  العامل  يد  علی  قامت  التي  اللغوية  بالدراسات  وثيقاً  ارتباطاً  األسلوب 
دوسوسري من خالل التفريق بني اللغة "langve" والكالم "parole"، وإذا كانت 
الدراسات اللغوية تركز علی اللغة فإن علم األسلوب يركز علی طريقة استعامهلا 
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منضبطاً،  وعلمياً  بديالً  منهجاً  تكون  أن  سعت  األسلوبية  فإن  ولذلك  وأدائها١٠. 
وهو منهج هيدف إلی حتليل اخلطاب األديب، والكشف عن أبعاده اجلاملية والفنية١١. 
ويشري عبد السالم أن األسلوبية هي صلة اللسانيات باألدب ونقده. وهبا تنتقل 
كانت  ولذا  فأجناساً؛  فخطاباً،  نصاً،  اللغة  دراسة  إلی  «لغة»  اجلملة  دراسة  من 
األسلوبية (جرس اللسانيات إلی تاريخ األدب)، كام عرب «سبيتزر»عن ذلك١٢. ويف 
اد هذا املجال، يعرف األسلوب  كتاب األسلوب ألمحد الشايب الذي يعد أحد روّ
ثم  فنياً،  تفسرياً  مزاجه  طوع  وتفسريها،  وترتيبها  للمعاين  األديب  «اختيار  بأنه: 
وينتهي  الفن،  باختيار  الكاتب  فيأخذ  املعاين  جتذهبا  التي  باأللفاظ  عنها  التعبري 
التفكري ومجال التصوير، مع مراعاة الدقة  باأللفاظ فيجمع األسلوب بني وضوح 
يف أداء الفكرة أو صوغ اخليال، والترصف السديد يف بناء اجلمل والعبارات، حتی 
تكون العبارة صورة صادقة ملا يف نفسه من املعاين١٣. علی أن هذه التعريفات تساعد 
بالرضورة علی حتديد الظاهرة؛ وخاصة عندما ال تنتزع من سياقها قرسا، بل يعنى 
الباحث باإلشارة إلی إطارها النظري األصيل، باإلضافة إلی قيمتها التوثيقية، أما 
دون  وحتول  األسلوبية،  النظرية  نمو  تعوق  حينئذ  فإهنا  مبترس  بشكل  اقتطعت  إذا 
الشهري  التعريف  من  بني  بشكل  يتضح  هذا  ولعلّ  لظواهرها.  دقيق  حتليل  اجراء 
املعارف  إن   » يقول:  إذ  األسلوب  عن  خطابه  يف  بوفون»  قدمه«الكونت  الذي 
والوقائق واإلكتشافات تتالشی بسهولة، وقد تنتقل من شخص آلخر، ويكتسبها 
من هم أعلی مهارة، فهذه األشياء تقوم خارج اإلنسان، أما األسلوب فهو اإلنسان 

نفسه، فاألسلوب إذن ال يمكن أن يزول وال ينتقل وال يتغري»١٤. 
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اإلجتاهات األسلوبية
األسلوبية يف درسها للنص ال تعنى به من حيث هو جوهر ثابت بل تراه كذلك. 
. ولكنها تعمل علی توسيع فهمه. ولكي تبلغ  عي اإلحاطة به فهامً ولذا، فإهنا ال تدَّ
د به قراءة، وتفسرياً، وتأويالً. وملا كان حاله معه كذلك  ة هذه، فإهنا تتعدّ غايتها املرجوّ
واجتامعية  فردية  نزعات  ميالد  الی  انقسامها  أدی  وقد  قدداً.  طرائق  انقسمت  فقد 
دت  ونفسية وسلوكية يف النظر إلی األسلوب، وأدی إلی ميالد اجتاهات فيها. فتعدّ
االجتاهات بحسب الدارسني وانفعاالهتم به. وصار لألسلوبية اجتاه عام هو دراسة 
األسلوبية العامة، واجتاه خاص، وهو الدرس األسلويب اخلاص بلغة من اللغات١٥. 
واعتمد "ريفاتري" يف ذلك علی أن األسلوب تأكيد تعبريي، أو تأثريي، أو مجايل يضاف 

إلی املعلومات املنقولة من خالل تركيب لغوي دون أي تغيري يف املعنی١٦. 
التي  املناهج  التحليل األسلويب تتمثل يف تطيبق  ويشري صالح فضل أن عملية 
أديب  بعملية توصيل  تقوم  لغوية  البحوث األسلوبية علی نصوص  أقامتها ونمتها 

يعادل الكالم؛ فالتحليل األسلويب إذن يتعامل مع ثالثة عنارص: 
العنرص اللغوي: إذ يعالج نصوصاً قامت اللغة بوضع شفرهتا. .١
العنرص النفعي: الذي يؤدي إلی أن ندخل يف حسابنا مقوالت غري لغوية مثل .٢

املؤلف والقارئ واملوقف التارخيي وهدف الرسالة وغريها. 
العنرص اجلاميل األديب: ويكشف عن تأثري النص يف القارئ والتفسري والتقويم .٣

األدبيني له. 
هناك مناهج لغوية خمتلفة يف التحليل األسلويب ومنها: املنهج السياقي، واختبار 

االستبعاد، واسرتجاع اإلمكانات املتاحة يف نظام اللغة واملنهج اإلحصائي١٧. 
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األسلوبية اإلحصائية
يقول احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي(٨٤٩-٩١١هـ) يف 
" االتقان": « وقال اهلذيل يف كامله: اعلم أن قوماً جهلوا العدد وما فيه من الفوائد 

حتی قال الزعفراين: « العدد ليس بعلم، وإنّام اشتغل بعضهم لريوج به سوقه١٨» 
من  للنص  األسلويب  امللمح  حتديد  إلی  الوصول  حياول  اإلحصائي  األسلوب 
، وهو يقويم علی ابعاد احلدس ملصلحة القيم العددية، فقوام عمله يكون  خالل الكمّ
بإحصاء العنارص اللغوية يف النص. استحسنا نحن يف هذه الدراسة أن ندخل الدراسة 
اإلحصائية إلی علم األسلوب بوجه عام، باعتباره يدخل يف أيّ علم، ويعد أحد املعايري 
أداة  الفروق. فاإلحصاء  باستعامهلا تشخيص األساليب ومتييز  التي يمكن  املوضوعية 

هلا١٩.  وّ فعالة يف الدرس األسلويب؛ ألنه يدرس االنزياحات، ثم يالحظها يقيمها ويؤَ
وهيدف التشخيص األسلويب اإلحصائي إلی حتقيق غايات ثالث تندرج هرمياً 

علی النحو اآليت: 
الوصف اإلحصائي األسلويب للنص هبدف الكشف عن اخلصائص األسلوبية .١

املائزه فيه. 
التحليل اإلحصائي للنص. .٢
احلكم التقويمي، أو ما يمكن اإلصطالح علی تسميته« نعوت األسلوب٢٠». .٣

اإلحصائي  األسلويب  التطبيق  جمال  يف  باالشارة  وجديرة  عديدة  حماوالت  ثمة 
لغوية  دراسة  «األسلوب  كتابه  يف  مصلوح  سعد  الدكتور  مرة  ألول  قدمها 
باحلدث  األسلوب  ظواهر  حتديده  يف  "بوزيامن"  آراء  علی  فيها  إحصائية»اعتمد 
والوصف أو بالفعل وبالصفة، وقد اعتمد يف ذلك علی آلية تقيض إلی حساب عدد 

الكلامت املعربة عن االحداث، والكلامت املعربة عن االوصاف٢١. 
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املستوی الصويتّ
الدراسة الصوتية تعد املحور األول للدخول إلی النص األديب، وبداية الولوج 
إلی عامله، وفهمه ولإلحساس بوعي الفني ملا فيه من قيم مجالية؛ فالصوت هو الوحدة 
الصويت  املبحث  «يعد  هذا  وعلی  األديب،  النصُ  منها  يتشكل  التي  للغة  األساسية 
اخلطوة األولی للدارس اللساين؛ ألن الصوت أصغر وحدة يف اللغة٢٢»، واملستوی 
املتيا أصوات) تضمّ صوراً صوتية  الفونولوجيّة (أو  بالصور  ی  يُسمّ أو ما  الصويت 
وتات  تقطيعيّة(مصّ وحدات  إلی  الفونيامت  توزيع  حسب  وذلك  نغميّة،  وصوراً 

وصوامت)، وفوق تقطيعيّة أو نغميّة (مثل النرب و الوقف و التنغيم٢٣). 
ال خيامرنا الشك يف أن الدراسة الصوتية يتع يف صميم دراسة النصوص األدبية، 
عن  والكشف  طبيعتها،  فهم  يف  كثرياً  يساعد  النصوص  هلذه  األسلويب  التحليل  ألن 
اجلوانب اجلاملية فيها، فضالً عن ما فيه من كشف االنفعاالت النفسية والعواطف التي 
حتكم مبدعها. « ليس خيفي أنّ مادة الصوت هي مظهر االنفعاالت النفيس، وأنّ هذا 

 .«٢٤ ةً االنفعال بطبيعته إنّام هو سبب يف تنويع الصوت، بام خيرج فيه مدّ أو غنّةً أو شدّ
تستنبط  التي  الداللة  هي  الصويت،  املستوی  يف  تُدرس  التي  الصوتيّة  فالداللة 
من األصوات التي تألّفت منها الكلمة وختتلف داللة الكلامت بحسب طبيعة هذه 
ة الصوت وجهره علی معنی قوي، كام تدلّ رخاوة الصوت  األصوات، فتدلّ شدّ
ومهسه علی معنی فيه لني ويسري. والداللة الصوتية تشتمل علی داللة الصوت، 
النطق  صفات  حيث  من  فاألصوات  التنغيم٢٥.  وداللة  املقاطع  داللة  النرب،  داللة 

ة والرخاوة.  تنقسم إلی أنواع عديدة منها: اجلهر واهلمس، والشدّ
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جهر األصوات و مهسها
يعرف العرب القدماء الصوت املجهورب« أنّه حرف أشبع االعتامد من وضعه، و 
ف الصوت  منع النفس أن جيري معه حتّی ينقيض االعتامد، و جيري الصوت٢٦» و يُعرَ
les" بأنّه الصوت الذي هيتز عند النطق به الوتران الصوتيان يف  sonores" املجهور
النتوء الصويت احلنجري، بحيث يسمع رنني تنرشه الذبذبات احلنجرية يف جتاويف 
الرأس و األصوات املجهورة هي: « ع/ض/م/و/ز/ن/ر/غ/ظ/ج/د/ل/ب/

الف/ذ». أما الصوت املهموس فهو: الصوت ال هيتز عند النطق به الوتران الصوتيان 
يف النتوء الصويت احلنجري و األصوات املهموسة استناداً إلی علم األصوات احلديث 
و  املهموس  بني  الفرق  «ء/ف/ح/ث/ه/ش/خ/ص/س/ك/ط/ق٢٧».  هي: 
املجهورة هو عامل جريان النفس و عدمه، هلذا عرف ابن اجلوزي املهموس بأنّه كل 
حرف جری معه النفس بسبب ضعف االعتامد  علی املخرج، أما املجهورة فعرفه بأنه 

كل صوت انحبس معه تيار النفس بسبب قوة االعتامد علی املخرج٢٨. 
ة األصوات و رخاوهتا شدّ

الّذي  بينهام و  ط  ة و الرخاوة و ما يتوسّ من الصفات األخری لألصوات الشدّ
أو  ية  األنفجارّ األصوات  تقابل  الشديدة  األصوات  و  املتوسطة.  بالصفة  ی  يسمّ
الوقفات عند الغربيني، و تكون هذه األصوات«بأن حيبس جمری اهلواء اخلارج من 
الرئتني حبساً تاماً يف موضع من املواضع، و ينتج هذا احلبس أو الوقف أن يضغط 
ا٢٩ً». و  اهلواء، ثمّ يلق رساح املجري اهلوائي فجأة فيندفع اهلواء حمدثا صوتا انفجاريّ
األصوات العربية الشديدة كام تؤيدها التجارب احلديثة هي«ب/ت/د/ط/ض/
ك/ق/اجليم القاهرة». أما اجليم العربية الفصيحة فيختلط صوهتا االنفجاري بنوع 

ن شدهتا٣٠.  قلِّلُ مِ من اخلفيف يُ
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اً و إنّام  أما األصوات الرخوة فهي التي ال ينحبس اهلواء عند النطق هبا انحباساً تامّ
ا، يرتتّب علی ضيق املجری أنّ النفس  يكتفي بأن يكون جمراه عند اخلروج ضيّقا جدّ
يف أثناء مروره بمخرج الصوت حيدث نوعا من الصفري أو احلفيف ختتلف نسبته تبعا 
االحتكاكيّة  باألصوات  املحدثون  يسميّها  األصوات  هذه  و  املجری.  ضيق  لنسبة 
ن رخاوته، هلذا فأكثر األصوات رخاوة  و علی قدر نسبة الصفري يف الصوت تتكوّ
رخاوهتا:  نسبة  حسب  املرتبة  هي  و  الصفري  بأصوات  القدامی  سامها  التي  تلك 

«س/ز/ث/ص/ش/ذ/ث/ظ/ف/ه/ح/خ/غ٣١»
املستوی الرتكيبي

دراسة اجلمل
«اجلملة هي عنرص الكالم االسايس، إذ حيصل بوساطتها الفهم و اإلفهام بني 
، بوساطة اجلمل،  ل املنتفع مادة فكرة إلی كالم معربّ خمتلف املنتفعني باللغة. و حيوّ
الصورة  اجلملة،  األلسنية  علامء  اعترب  و  كذلك.  بوساطتها  يتواصل  و  يتكلّم  و 
نواميسها٣٢»  و  اللغة  ملتطلبات  خيضع  الذي  الكالم  أي  املقيد،  للكالم  الصغری 
أو  التحلييل  املستوی  علی  املكتوبة  أو  املنظومة  اجلملة  يتناول  الرتكيبي  واملستوی 
الرتكيبي و يطلق علی هذا النوع من الداللة الوظائف النحوية أو املعاين النحوية٣٣. 
فاألسلوبية تری يف هذا املستوی عنرصاً مهامً يف جمال البحث األسلويب إذ يعد هذا 
املستوی من أهم املالمح التي متيز أسلوب مبدع ما عن غريه من املبدعني و يتوجه 
علم األسلوب علی املستوی الرتكيبي إيل البحث العنارص اآلتية: تكرار األلفاظ و 
العبارات، و بعض الظواهر اللغوية كاجلناس و الطباق و االستفهام و. . . كام أن 
ث عن األزمنة الفعلية، كإحصاء عدد تواتر االفعال  الباحث يف هذا املستوی يتحدّ

املاضية و املضارعة من شعر ما أو قصة الخ٣٤. . 
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التحليل املضموين للقصيدة: 
قصيدة الصنوبري٣٥

سيــــرا إذاً لـــــن تســــــريا
ــــــــــالت ظهــــــــوراً حممُّ
زورا بـــــيـــثربَ قـــــــــرباً
زورا وال تســــــــأمــا مــــا
زورا النـــــــــــبـــيَّ و زورا

ـــــريا عـــرياً تُناقل عِ
ــــــوقراتٍ نُذورا مُ وَ
وبالعــــراقِ قبــــورا
يــيـــتام أن تـــزورا حُ
وصــــيه والوزيــــرا

زورا الشموسَ شموس الـ
يــــــــــاً حممــــــــــــداً و عـلّ
صــــــيلَّ االلـــــــهُ عيل من
سـْ ومـــن مــــيض خاتمَ الرُّ
ومـــــــن بــــــه برشَّ الـــرك

أيام زورا البـــــدورا
اً وشبــــريا وشـــــــربَّ
أَتــــــي بَشــرياً نذيرا
لِ والســـــراجِ املُنريا
ن قريشٍ بحـريا بَ مِ

ـــهـــــ وزاد فــــــــاطمةَ الطُّ
واحـــاً يـــــــــا عنيُ فييض رَ
فيضـــــــي حلمــــــزةَ أو للـ

نْ يـــــــــه زادمهـــــــــا مَ مَّ عَ
ــــــي احلر ئـــــــــنيِ لظَ املطفِ

رَ كــــــلَّ يومٍ طَهورا
هلــــم وفييض بُكورا
ــــاسِ فيضاً غزيرا عبّ
كســــامها النورَ نورا
عريا بِ ونـــــه و السَّ
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تْ ومل أزلْ منـــــذ خـــــاضَ
هييجنــــي ذكرُ يــــومِ الطـــ
أقولُ والقــــــولُ يــــبــــقى
ي ودوراً دورَ الغــــــــــــــرّ
ـــــم قـــــد حويتِ جباالً كَ

بــــيَ األمــــــورُ أمورا
ـــــيارِ حتــــــــي أطريا
بعدَ الدهـــورِ الدهورا
يّيتِ دُورا بالطّــــفِ حُ
و كــــم حويتِ بحورا

وكـــم تضمنــــــــت خيــراً
ي يف قبــورٍ أضحــــــي اهلُدَ
يـــــــت للفـــــاطمييـــــــ لّ مُ
األفضلـــــــــنيَ جهــــــــاداً
يـــــ الصــــــــائمنيَ املصــــلِّ

وكـــــم تضمنت خريا
نتهــــــا مقبورا ــــــمِّ ضُ
فيـــرا ـن لوعـــــــةً و زَ
واألفضـــــــلني نصريا
ــــــــروا تَطهريا ـن طُهّ

واملنطويــــــن بطــــــونــــــاً
واملطعمـــــــــنيَ يـــــــــتيــامً
يـــ لّ أهلُ الكســــــــاء األجلَ

من مل يـــــــــزل جــــــربئيلُ 
هلفــــــــي عليهـــــم ليـــوثاً

واملنــــحننيَ ظُهـــــورا
واملطعميـــــــــنَ أسريا
ـنَ منبـــــــــراً و رسيرا
رداءاً هلــــــم وظهـــريا
هلفي عليهــــم صقورا

بغــــي عليــــهــــم ْمحــــــارٌ
وكـــــــان ينقـــــصُ مذ كــا
يومَ احلســــــــني عىل الديـــ
مـــــــألت واهللا كــــربـــــــاً
حى احلــــر ــــرَ كـــــــــأينّ بـِ

بـــــاغٍ يســــوسُ محريا
بتُورا نَ نــــــــاقصـــاً مَ
ـنِ كنـــت يوماً عسريا
ــدورا يـــا كربالء الصُّ
بِ أوشكت أن تدورا
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والفــــــاطميـــــــونَ تقريــــ

والفـــــــاطــــــامتُ ينــــحرْ
ـصبةً مل ختف مــن يـــــــــا عُ
يـــــا عصـــــــبةً مل تراقــــب
أمل يكـــــن محــــــلُ رأس الـ

ـهمُ السيوفُ الطيــورا
نَ بــــالدمـــوعِ نحورا
إهلـــــــــاً أن جتـــــــورا
قــــــــرآنه املسطــــورا
حسيــــــنِ خطباً كبريا

أمل يكــــــــنْ منعـــهُ املــــــــا
يــــــا مــــــن يذودُ حســـيناً

ءَ كـــــــان شيئــاً نكريا
عن الفرات فجـــــورا

تذود عنـــــــــه حسيـــــــنــاً
غـــــداً تطـــورُ بحوضِ الـــ

بغياً وتسقــــي البعـريا
ـــــــــنبيّ ال أن تَطـورا

ياقــــــــوم مــــاذا جني القو
أ كــــــانَ هتــــــكُ حريمِ الـ

ـــــروا تدمـــــــريا مَّ م دُ
ـحسنيِ أمــــراً حقــريا

أ كــــــــان قـــــــرعُ ثنــــــايا
كُ األر سبحــــــانَ من يمسِ

هُ بـــــــالقضيبِ يسريا
تورا ضَ حلمــــهُ أن متَ

أبحتــــــــمُ مــــــــن أبــــيــه
ثـــــــــأرتـــــــمُ أهـــــلَ بدرٍ

هِ حمــظـــــــورا وجــــدَّ
ملــــــا وجــــــــدمتْثُؤرا

لثو نــــــفســــــي تقـــي أمَّ كُ
عتَهـــــــا اليـــو لـــــــو أنَ شِ

دي والرشورا مٍ الـــــرَّ
ضورا مَ أمسِ كانوا حُ

إذنْ لـــــــظَّلوا يضـــــــــاهو
فيكـــــــلمــــــــونَ كلــــوماً

نَ بـــــالزئـــــريِ الزئريا
ـــرونَ ثغــــــــروا يثغَ وَ

ــــــــــحوراً وينظمــــــــون نُ
وينـــــــــــحرون يـــــــزيـداً

سحورا ي وَ مـــن العدَ
نَحرَ احلجيجِ اجلَـزورا
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تقف القصيدة علی ملمح تكويني نوعي ينطلق من خلق شعري خاص، فهو نص رائد 
كامل من النصوص التي تربهن علی صياغة اللغة و بناء صور أسلوبية من مادة لغوية 
تصل ملامرسات أسلوبية٣٦. يف البداية يطلب الشاعر من القارئ أو من النّاس االرحتال 
نحو قرب النبيّ و آله و زيارة هذه القبور التي ضمت يف جوفها الشموس والبدور و 
ا من صفاهتم(١١-١) ثم يطلب الشاعر من الناس البكاءعند هذه القبور و  يذكر بعضً

(١٣-١٢) حيثُ يقول:  يريد من العني أن تفيض و تبكي عليهم صباحاً و عشيةً
يــا عنيُ فييض رواحاً
فييض حلمــــزة أو للـ

هلم و فييض بكورا
عبّاس فيضاً غزيرا

ينبه  و  بالطيّار  ب  قّ لُ الّذي  أيب طالب  ابن  إلی  الشاعر  يشري  األبيات  و يف ضمن هذه 
القارئ علی كيفية شهادة هذا الرجل العظيم يف البيت السابع عرش: 

يجني ذكرُ يومِ الط ـــــــارِ حتی أطرياهيَ يّ
ثم يستمر الشاعر بذكر أوصاف آل النبيّ و متجيدهم إلی أن يصل إلی أهل البيت و 

ذكر فضائلهم يف أبيات (٢٩. . . ٢٤، ٢٣) فيقول: 
لّ أَهلُ الكســـاءِ األجَ
مـــــن ملَ يزل جربئيلٌ

ـــينَ منرباً و رسيراً
رداءاً هلمْ و ظهــريا

بعدئذٍ يذكر الشاعر آل احلسني و ما مرّ عليهم من جور األعداء و يذكر بكاء نساء 

و يبنيّ أهل البيت علی ما جری يف كربالء. ثم يعاتب الشاعر اعداء اإلمام احلسني
عظمة اإلمام و قُبح عمل األعداء (٤٦، ٤٧) فيقول: 

أكــان هتك حريم ال
ـــــرعُ ثنايــا أكــــان قَ

ـحسنيِ أمراً حقريا
ه بــالقضيب يَسريا

ثم يذكر الشاعر أن هذا الظلم و القتل من جانب األعداء بغضاً ألهل بدر الذين 
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قتلوا املرشكني و الكفار حيثُ يقول: 
ملــــا وجدتُم ثُؤوراثــــأرتم أهــــــلَ بدرٍ

فقد ختم الشاعر القصيدة يذكر شيعة أهل البيت و حب النّاس هلذه الشجرة الطيبة 
و يقول إذا شيعة أهل البيت كانت حارضة يف كربالء ما استطاع العدوّ أن يمس أهل 

البيت، و يقول: 
لو أنَّ شيِــــعتَهم اليو
ـــــوا يضاهو إذنْْْْ لظلُّ

ضورا مَ أمس كانوا حُ
ن بالزئـــــريِ الزئــــريا

التكرار الصويت
التكرار الصويت هو من األنامط التكرارية املنترشة و الشائعة يف شعر الرثاء خاصة، 
و يتمثل« هذا التكرار يف تكرار حرف هييمن صوتياً يف بنية املقطع أو القصيدة ٣٧». 
و التكرار يسلط الضوء علی نقطة حساسة يف العبارة و يكشف عن اهتامم املتكلم 
هبا، و هو هبذا املعنی ذو داللة نفسية قيّمة تفيد الناقد األديب الّذي يدرس األثر و 
حيلل نفسية كاتبه٣٨. متثّل التكرار يف هذه القصيدة بنوعني: تكرار اللفظ و العبارة. 
فقد كرر الشاعر بعض األلفاظ الرئيسة يف القصيدة بام هلا دالالت بارزة يف تكوين 
القصيدة مثل كلمة« زورا » و« فييض ». يف هذه القصيدة نجد كثرياً من التكرارات، 

هنا نشري إلی بعض هذه التكرارات: 
زورا بيــــثــــربَ قـــــــرباً
زورا و ال تســــــأمــا مــــا
زورا النــــــــــبـــيَّ و زورا
زورا الشموسَ شموسَ ال

و بالعـــــراقِ قبورا
حيـــــــيِّتمـا أنْْتزورا
وصــــــيَّه و الوزيرا
ورا البدورا٣٩ أيام زُ

و أيضاً يف كلمة«فييض»: 
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احــــــاً يــــا عنيُ فييض روَ
مــــــــزةَ أو لل فيـــــيض حلِ

ورا ـــــم و فييض بُكُ هلَ
عبّاسِ فيضـــــاً غزيرا٤٠

ورا » سبع مرات ليؤكد  الزيارة بأسلوب التكرار و هبذا  لقد كرر الشاعر كلمة« زُ
التكرار يريد أن جيسد أمهية زيارة قبور أهل البيت يف ذهن السامع و القارئ. و أيضاً 
كرر لفظ « فييض » اربع مرات و هذا التكرار تأكيد للبكاء عند الزيارة و يريد الشاعر 

من الزائر أن يبكي علی أهل البيت عند ما يزور قبورهم و يذكر مصائبهم. 
ونشاهد أن الشاعر يف هذا التكرار استفاد من أسلوب القرآن حيثُ اآلية القرآنية 
 . . . تقول: ﴿ إنَّ املُسلمنيَ و املُسلامتِ و املؤمننيَ و املؤمناتِ و القانتنيَ و القانتاتِ
﴾٤١ فالشاعر هنا يفيد من هذه املوسيقي املوجودة يف هذه  و الصائمنيَ و الصائامتِ

اآلية حيثُ يقول: 
األفضـــــلـــنيَ جهـــــــاداً
الصـــــــائمنيَ المـصليـــــ
و املنطـــــويــــــنَ بطــــونا
و املــطعمــــــــنيَ يتـــــــيامً

و األفضــــلنيَ نصريا
روا تَطهريا ـــــــن طُهِّ
ورا و املنــــــحننيَ ظهُ

و املطعمــــــنيَ أسريا٤٢
ونشاهد هناك تكررت كلمة « قرب » اربع مرات، أوتكررت كلمة« دور» ثالث مرات، 
أو كلمة« نحر» و مشتقاهتا ثالث مرات. أو كلمة «طهور» أربع مرات. أو كلمة« هلفي» 
أن  القصيدة نری  بعد نظرة امجالية هلذه  أو عبارة « كم قد حويت» مرتني. و  مرتني. 
الصنوبري بنی هذه القصيدة علی ظاهرة التكرار و يف اكثر أبيات هذه القصيدة استفاد 
من التكرار ألغراض خمتلفة منها: ألن التكرار يساعد يف إيصال املعنی و الداللة إلی 

ذهن السامع أو القارئ، أو إلجياد تقوية املوسيقي يف النص و الشعر. 
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البناء  و  العروض  و  الوزن  النسجام  التكرار  يستعمل  األحيان  بعض  يف  و 
الرتكيبي. أما يف هذه القصيدة فقد كرر الصنوبري لبيان عظمة النبيّ و آله و أمهية 

زيارة قبورهم يف تكرار كلمة « زورا» سبع مرات. 
اما يف التكرار الصويت، هناك تكرار صويت يف هذه القصيدة نالحظه يف األبيات 

التالية: 
ــــــن تســــريا ســـــريا إذاً لَ
ـــــــــالتٍ ظهــــــــوراً حممَّ
زورا بيثـــــربَ قبــــــــــــراً
زورا و ال تســـــــــأمـــــــــا
زورا النــــــبــــــــيّ و زورا
زورا الشموسَ شموسَ ال

نَاقِل عريا عـــرياً تُ
وقراتٍ نذورا وَ مُ
و بالعــراقِ قبورا
يِّيتام أن تــــزورا حُ
وصـــيَّه و الوزيرا

ورا البدورا٤٣ أيام زُ
فقد كرر الشاعر حروف «ر» و «و» مرات كثرية و مها من احلروف املجهورة، فكأنّه 
قرب  زيارة  النّاس  من  يطلب  و  صوته  بأعلی  يرصخ  و  اخلطابة  ة  منصَّ علی  واقفٌ 
النبيّ وآله وحيكي هلم ما مرّ علی أهل البيت من الظلم و اجلور، و املدهش يف هذه 

القصيدة، استعمل هذين احلرفني يف مجيع ابيات القصيدة سوی اربع ابيات. 
نری  و  تكاثرت،  قد  اجلهر  حروف  نری  القصيدة  هذه  قراءة  يف  نستمر  كلام  و 
ة الشاعر  عواطف الشاعر كأهنا جتيش. ولكن الالفت للنظر يف هذه القصيدة، هو دقّ
القوم  خياطب  عندما  مثالً  املناسب  مكاهنا  يف  اهلمس  و  اجلهر  حروف  استعامل  يف 

الّذين ظلموا احلسنينری كثرة استعامل حروف اجلهر، مثل هذا البيت: 
روا تدمريا٤٤يا قوم ماذا جنی القو مِّ م دُ

 فنالحظ مجيع حروف هذا البيت، من احلروف اجلهر سوی ثالثة حروف. و عندما 
الشاعر يريد يذكر أُمَّ كلثوم يستعمل حروف اهلمس يف البداية و كأنّه أخفض صوته 
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و مهس احرتاماً و جتليالً هلا: 

لثو ورا٤٥نفيس تقي أُمَّ كُ دی و الرشُ مٍ و الرَّ
داللة األصوات املجهورة و األصوات املهموسة

لقد أحصيت األصوات املجهورة و املهموسة يف هذه القصيدة. واجلدول التايل 
يثبت نسبة تواتر األصوات يف صفتي اهلمس و اجلهر: 

ة لتواترمها اجلدول(١): عدد تواتر األصوات املجهورة و املهموسة و النسبة املئويّ

النسبة املئويةعدد التواتر
١٠٠٤٧٤/٧٦األصوات املجهورة
٣٣٩٢٥/٢٤األصوات املهموسة

١٣٤٣جمموع األصوات
جاء جمموع األصوات(١٣٤٣) صوتاً حيث تواترت األصوات املجهورة أكثر من 
املهموسة  ا  أمّ صوتاً   (١٠٠٤) املجهورة  األصوالت  فعدد  املهموسة،  األصوات 
فعددها (٣٣٩) صوتاً فالنسبة املئوية لألصوات املجهورة(٧٤/٧٦) و النسبة املئوية 
 ) العادي  الكالم  يف  املجهورة  األصوات  فنسبة   .(٢٥/٢٤) املهموسة  لألصوات 
٧٥/. ) مقابل ( ٢٥/. ) من األصوات املهموسة. نالحظ يف هذه القصيدة نسبة 
اً. فالشاعر يف هذه  بالنسبة إلی األصوات املهموسة عالية جدّ األصوات املجهورة 
القصيدة استفاد من األصوات املجهورة أكثر، ليثبت انزجاره من أعداءالنبيّ و آله

 و أيضاً يريد أن جيسم الظلم الذي مرّ عليهم يف األذهان. فهو جاء باألصوات 
 ،اجلهر أكثر من اهلمس لكي ينبه القارئ أو السامع بام جری علی النبيّ و أهل بيته

و من جانب آخر أراد هبذه األصوات اعالن  عظمتهم. 
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داللة األصوات الشديدة و األصوات الرخوة
جمموع األصوات هنا (٤٦١) صوتاً دون حروف اللني(األلف و الواو والياء)، 
ألنّ هذه احلروف ال تدخل يف تقسيامت األصوات الشديدة  و الرخوة. فعدد تواتر 
عدد  و   (٥٨/٧٩) املئوية  نسبتها  و   (٢٧١) القصيدة  هذه  يف  الشديدة  األصوات 
األصوات  فكثرة   .(٤١/٢١) املئوية  نسبتها  و   (١٩٠) الرخوة  األصوات  تواتر 
الشديدة تدلّ أيضاً علی ما دلّت عليه كثرة األصوات املجهورة من اجلهر، فالشاعر 
كام قصد باألصوات املجهورة انتباه السامع أو القارئ هبذه األصوات، أيضاً أراد 

هتيج السامع أو القارئ علی حمبة النبيّ و أهل بيته و زيارة قبورهم. 
ة لتواترمها  املئويّ اجلدول(٢): عدد تواتر األصوات الشديدة و الرخوة والنسبة 

يف القصيدة
النسبة املئويةعدد التواتر

٢٧١٥٨/٧٩األصوات الشديدة
١٩٠٤١/٢١األصوات الرخوة
٤٦١جمموع األصوات

املستوی الرتكيبي
دراسة اجلمل

« اجلملة هي عنرص الكالم األسايس، إذ حيصل بواسطتها الفهم و اإلفهام بني 
، بواسطة اجلمل،  ل املنتفع مادة فكرة إلی كالم معربّ خمتلف املنتفعني باللغة. و حيوّ
الصورة  اجلملة،  األلسنية  علامء  اعترب  و  كذلك.  بوساطتها  يتواصل  و  يتكلّم  و 
الصغری للكالم املقيد، أي الكالم الّذي خيضع ملتطلبات اللغة و نواميسها٤٦». و 
حني نقرأ هذه القصيدة نالحظ، وظّف الشاعر يف هذه القصيدة الرثائية كال النوعني 

من اجلمل الفعلية و اإلسمية لكنّه اعتمد علی اجلمل الفعلية اكثر من اإلسمية. 
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جدول(٣): تواتر اجلمل اإلسمية و الفعلية و دالالهتام يف القصيدة
النسبة املئويةعدد التواتر    اجلملة
٧٧/٩٠      ٦٧    الفعلية

٢٢/٠٩      ١٩    اإلسمية
٨٦    املجموع

%١٠٠
استعمل الصنوبري يف هذه القصيدة اجلمل الفعلية أكثر من اجلمل اإلسمية. فقد 
بلغ عدد اجلمل الفعلية فيها ٨٦ مجلة، يف حني مل تشكل اجلمل اإلسمية إال ١٩مجلة. 

و اعتمد اجلملة الفعلية ذات الفعل املايض أكثر من الفعل املضارع و األمر. 
جدول(٤): تواتر األفعال يف القصيدة

  النسبة املئوية   عدد التواتراألفعال
٣٠٤٥/٤٤       املايض

٢٩٤٣/٩٣   املضارع
٧١٠/٦٠األمر

١٠٠%٦٦املجموع

ألنّ  ذلك  و  املضارعة  األفعال  من  أكثر  املاضية  األفعال  الشاعر  استعمل  قد 
الشاعر يعيد كتابة حادثة قد حدثت يف الزمن املايض مثالً: 

ـدورامألتِ و اهللاِ يا كربـــاً يا كربالءُ الصُّ
أو يذكر ما فعلوه باحلسني(ع): 

أكان هتكُ حــريم الـ
أكان قَرعُ ثنـــايــــــــا

ـــحسنيِ أمرًا حقرياً
ه بالقضيبِ يســرياً

و قد أتی الشاعر بالفعل املضارع لِيبنيَ لنا ماذا جری علی آل الرسولو كأنّه 
حيدث اآلن أمام أعيننا: 
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أمل يكن محلُ رأسِ ال
هُ املا أمل يكن منـــــــــعُ

طباً كبريا ـــحسنيِ خَ
ءَ شيـــــــئاً نكـــــريا

النداء
النداء أسلوب من األساليب اإلنشائية الطلبية، و فيه تنبيه املنادي و محله علی 
االلتفات٤٧. فقد دفع حب الشاعر ألهل البيت أن خياطب أعداءهم و يلومهم يف ما 

جنوه علی أهل البيت و يستعمل أسلوب النداء "٥مرات" لبيان حزنه و أمله قائالً: 
واحاً هلمْْ و فييض بُكورا٤٨يــا عنيُ فييض رَ

 و يف موضع آخر: 
ف مــن ْ ختَ يا عصبةً ملَ
يا عصبـــةً ملَ تـــراقب

إهلاً أن جتـــــــــورا
هُ املسطـــــورا٤٩ قرآنُ

و أيضاً: 
عن الفرات فجورا٥٠يا من يذوذُ حسيــــناً

و أيضاً: 
روا تدمــــــريا٥١يا قوم ماذا جنی القو مِّ م دُ

« إن حروف النداء غري اهلمزة تستعمل لنداء البعيد أو ما يشبهه. املوضوعة لنداء 
فقد استعمل  التبعية٥٢»  القريب جمازاً علی سبيل االستعاره  البعيد قد تستعمل يف 
"يا" يف قصيدته الرثائية و هي أداة نداء تستعمل للبعيد و لكنّها  الشاعر أداة النداء 
تدل علی القريب جمازاً، فأراد الشاعر أن يرسم لنا ما جری علی أهل البيت و كأنَّ 

كل ما جری عليهم هو أمام أعيننا و ليس يف زمان بعيد. 
اإلستفهام

القصائد  بعض  املاورائية يف  احلرية  منها:  كثرية  اإلستفهام دالالت  « ألسلوب 
الرثائية التي تعرب أمل الشاعر احلاد٥٣». و استعامل االستفهام يُمثّل سمة أسلوبية مميّزة  
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عند الشاعر تنترش يف معظم قصيدته، و هي متثل طريقته يف عرض املعاين و األفكار 
التي يريدها يف قصيدته الرثائية٥٤. 

نجد الشاعر استفاد من االستفهام ليؤكد علی قبح عمل األعداء يف حقّ احلسني
 و تأمله الشديد فيام جری علی ابن بنت الرسوليأيت نموذجاً منها: 

أمل يكن محلُ رأسِ ال
هُ املا أمل يكن منـــــــعُ

طباً كبريا ـــحسنيِ خَ
ءَ شيئــــــــاً نكـــــريا٥٥

 أكان هتكُ حريم ال
ـــــرعُ ثنايا أكــــان قَ

ـــحسنيِ أمراً حقرياً
ه بالقضيبِ يســـريا٥٦ً

هذه  استعمل  بأنّه  "٦مرات"  االستفهام  لألدوات  الشاعر  استعامل  اثناء  يف  نشاهد 
ر  يصوّ الشاعر  احلسنيو  علی  جرن  التي  األحزان  و  املصائب  لبيان  األدوات 

واقعة كربالء و حيكي لنا ما مرّ علی احلسني و كان أكثرها استعامالً هو: اهلمزة
الفعلية  اجلملة  من  تعني  املعروف  من  كام  االستفهام  أداة  بعد  الفعل  يستعمل 
التجدد و احلدوث، كأنّه يقول للقارئ هذه الواقعة و ما جری علی ابن رسول اهللا

جديد و ال يُنسی. 
املستوی البالغي الداليل

الكناية:
ن اإلفصاح والسبب يف ذلك أن االنتقال يف اجلميع من امللزوم إلی  الكناية أبلغ مِ
، وال شكّ أن دوعوی اليشء  بِبَيّنةٍ به كدعوی اليشء  املعنی  إثبات  الالزم؛ فيكون 
ببيّنة أبلغ يف إثباته دعواه بال بيّنة. قال الشيخ عبدالقاهر: ليس ذلك ألن الواحد من 
هذه األمور يفيد زيادة يف املعنی نفسه ال يفيدها خالفه، بل ألنه يفيد تأكيداً إلثبات 
املعنی ال يفيده خالفه٥٧. يستعمل الشاعر الكناية لبيان حظوة أهل البيت و منزلتهم 

العالية يف أحسن صورة: 
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ورا البـــدورازورا الشمــوسَ شموسَ ال أيـــام زُ
حيثُ كنی الشاعر أهل البيت بأشعة الشمس يف األهنار و عربّ بنور البدر يف الليل. 

و يف مكان آخر يقول: 
ســــ ـــــل و الرساجَ املنرياو من مضی خاتمُ الرُّ

يف  أيضاً  و  األرض.  و  السامء  كلّ  نوره  مأل  الّذي  بالرساج  الرسول  الشاعر  فكنی 
موضع آخر يقول: 

هلفي عليهمْ صقــوراًهلفي عليهــــم ليـــــــوثاً
الشجاعة  يف  شبههم  حيثُ  مقامهم  علوّ  و  شجاعتهم  يبنيّ  الكناية  هذه  يف  الشاعر 
بالليوث و يف علوّ املقام، بالصقور. و اجلدير بالذكر أنّ الشاعر استعمل الكنايات 
احلسية لبيان عظمة أهل البيت و حبّه الشديد اجتاههم. و هبذه الكنايات احلسية يريد 
ل.  ة و تأمّ أن يقول: أن هذه العظمة مربهنة و واضحة لكلّ الناس و ال حتتاج إلی حجّ
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النتائج
خصلت الدراسة إلی نتائج لعلّ أوضحها ما يأيت: 

أسلوب الشاعر واألصوات التي استعملها يف قصيدته أعطت اِنطباعاً وتوازناً -
 . بني نفسية الشاعر التي انغمست يف مدح آل البيت

نالحظ أن عاطفة الشاعر الصادقة تظهر يف مجيع مقاطع القصيدة ألن القصيدة -
الصادقة  العاطفة  األبيات  فسيطرت علی   وآله النبيّ  قلب شاعر حيب  تنبع من 

 .املفعمة باحلب والتعظيم والوقار، وأيضاً انزجار الشاعر من أعداء النبيّ وآله
األصوات - من  القصيدة  يف  األصوات  معظم  أن  نالحظ  الصوتية  الناحية  من 

املجهورة من حيث اجلهر واهلمس، ومن األصوات الشديدة واملتوسطة من حيث 
الشدة والرخاوة لتدلّ علی سياق القصيدة الذي يقتيض اجلهر والشدة. وكان تكرار 

بعض األصوات دالالت مالئمة لسياق القصيدة. 
استعمل اجلمل - إلی  الشاعر  الصادقة  العاطفة  فقد دفعت  الرتكيبية  الناحية  من 

التي  واملواقف  احلاالت  تعرب عن  الفعلية  فكانت اجلمل  أكثر من اإلسمية  الفعلية 
بني  مقصود  توازن  فهناك  واإلستفهام.  كالنداء  الطلبية  اإلنشائية  اجلمل  يف  متثلت 

عاطفته و أسلوبه. 
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هوامش البحث:
١) (خليل، ١٩٧٧م: ٢٦) 

٢) (خان، ٦٥: ٢٠٠٢) 
٣) (الكواز، ١٤٢٦ق: ٢٠) 

٤) الشاعر يف سطور: 
 ، احللبيّ الضبيّ  الرقيّ  اجلوزي  ار  مرّ بن  احلسن  بن  حممد  بن  امحد  بكر  ابو  القاسم،  ابو  هو 
لقبه  أما  الوفيات.  فوات  يف  بَّة  ضَ قبيلة  إلی  نسبة  لقبه«الضبي»  ف  صحِّ و  بالصنوبري  مشهور 
يف  فاشرتك  املأمون  لعهد  احلكمة  دار  يف  يعمل  كان  ه  جدَّ أنّ  نفسه  هو  فزعم  الثاين«الصنوبري» 
لد  مناطرة بني يديه و أعجب به فقال له: إنّك لصنوبري الشكل داللة علی ذكائه و حدة مزاجه وُ
بانطاكية و عمل خازناً يف مكتبة سيف الدولة. و نشأ يف أحضان الطبيعة الباسمة، فالفها و احبها، 
، يف  امللتفة. و هو شاعرٌ حمسنٌ مطيلُ النرضة، و حدائقها  و تغدی خياله منها، فوصف رياضها 

ةِ شعره.  ر جلَودَ بيباً األصغَ ونه حَ شعره سهولةٌ و عذوبةٌ أحياناً، و يُسمّ
إنّه كان متشيعاً حقاً، و هو يذكر فيه ما يؤمن به الشيعة من أن اخلالفة ليست مفوضة لألمة و أهنا 
تنتقل بالوصية من الرسول إلی عيل و ابنائه. ليس للصنوبري ديوان معروف، و لكن شعره منثور 
ني باملديح  يف كتب األدب القديمة. و إذا أخذنا نستعرض موضوعات الشعر عندهدالحظنا أنه عُ

عناية واسعة، إذ اختذ شعره متجراً و مربحاً. عني الزركيل وفات الصنوبري سنة٣٣٤. 
٥)(صديقه شجاعی، ١٣٩٣) 

٦) (علی خطيبی، ١٣٩٥) 
٧) (شمسيا، ١٣٧٢هـ. ش، ١١٥-١١٦) 

٨) (األسلوبية. موسی سامح ربابعة. ٩) 
٩) (األسلوبية و حتليل اخلطاب، منذر عيايش. ٢٨) 

١٠) (األسلوبية. ربابعة٩) 
١١) (املصدر نفسه. ٩) 

١٢) (األسلوب و األسلوبية. املسدي، ١٠٨) 
١٣) (األسلوب، الشايب. ٤٩) 

١٤) (علم األسلوب، فضل. ٩٥-٩٦) 
١٥) (األسلوبية، عيايش. ص٣٧) 

١٦) (األسلوبية و األسلوب، املسدي. ص١٠٣) 
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١٧) (األسلوبية، عيايش. ص٣٩) 
١٨) (األسلوبية االحصائية، مصلوح. ص١٣) 

١٩) (احلريب، ٢٠٠٣ص٢٠) 
٢٠) (األسلوبية اإلحصائية، مصلوح. ص٤٧) 

٢١) (اسامعييل، ٢٠١٤، ص٥) 
٢٢) (خان٢٠٠٢، ص٦٥) 

٢٣) (بليت، ١٩٩٩، ص٦٦) 
٢٤) (الرافعي، ١٩٩٧. ص١٦٩) 

٢٥)(عوض حيدر، ١٩٩٩م، ص٣٠) 
٢٦) (أنيس، ١٩٧٢، ص٢٣) 

٢٧) (صربي، ٢٠٠٦، ص٥٥) 
٢٨) (املصدر نفسه، ص٥٦) 

٢٩) (السعران، د. ت، ص١٥٣) 
٣٠) (أنيس، ١٩٨٤، ص٢٥).  

٣١) (املصدر نفسه: ٢٥-٢٦) 
٣٢) (احلسيني، ٢٠٠٤م. ص١٩٥) 

٣٣) (حسان، ١٧٨: ١٩٩٨) 
٣٤) (منصوري، ٤: ٢٠١٠) 

٣٥) (ديوان الصنوبري، ص٩٣-٩٦ )
٣٦) (اخلفاجي، ١٩١: ٢٠١٥) 

٣٧) (العريف، ٢٠٠٠م: ٨٢) 
٣٨) (املالئكة، ١٩٨٩م: ٢٧٦ا).  

٣٩) ( الصنوبري، ٩٢: ١٩٧٠) 
٤٠) ( املصدر نفسه) 
٤١) (احزاب: ٣٥) 

٤٢) ( الصنوبري، ٩٥: ١٩٧٠) 
٤٣) (الصنوبري: ٩٣) 
٤٤) (الصنوبري: ٩٦) 



١٦٥

دراسةٌ أسلوبيةٌ في قصيدة "رثاء النبيّ وآله للصنوبري

٤٥) (املصدر نفسه: ٩٦) 
٤٦) (احلسيني، ٢٠٠٤م: ١٩٥) 

٤٧) (املخزومي، ١٩٨٦م،: ٢٨٩) 
٤٨) (الصنوبري: ٩٤) 

٤٩) (املصدر نفسه: ٩٥) 
٥٠) (املصدر نفسه: ٩٥) 
٥١) (املصدر نفسه: ٩٦) 

٥٢) (فاضيل، ١٣٦٥م: ١٢٩) 
٥٣) (احلسيني، ٢١٥: ٢٠٠٤) 

٥٤) (فتوح، ٣٣٩: ٢٠٠٤) 
٥٥) (الصنوبري: ٩٥) 
٥٦) (الصنوبري: ٩٦) 

٥٧) (االيضاح فی علوم البالغة، ص٤٨٧ )
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املصادر و املراجع: 
القرآن الكريم. 

األب شيخو. املجاين احلديثة(١٩٩٨م). ط٤. *
قم: انتشارات ذوي القربی. 

حممد(١٩٦٠م). * بن  الرمحن  عبد  خلدون،  ابن 
عيل  الدكتور  نرش  قاهرة:  خلدون.  ابن  مقدمة 

عبدالواحد وايف. 
الدين حممد بن * الفضل مجال  ابن منظور، أيب 

مكرم(١٩٩٤م). لسان العرب. ط٢. بريوت: 
دار الصادر. 

األسلوبية * اهللا(١٩٩١م).  فتخ  سليامن،  أمحد 
الدار  المك:  تطبيقية.  دراسة  و  نظري  مدخل 

الفنية للنرش و التوزيع. 
بليت، هنريش(١٩٩٩م). البالغة واألسلوبية *

املرتجم:  النص.  لتحليل  سيميائية  نامذج  نحو 
حممد العمري. بريوت: الدار البيضاء. 

األسلوبية * بدري(٢٠٠٣م).  فرحان  احلريب، 
املؤسسة  بريوت:  احلديث.  العريب  النقد  يف 

اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع. 
معناها * العربية  اللغة  متام(١٩٩٨م).  حسان، 

ومبناها. ط٣. القاهرة: عامل الكتب. 
احلسيني، راشد بن محد بن هاشل(٢٠٠٤م). *

البنی األسلوبية يف النص الشعري. ط١. لندن: 
دار احلكمة. 

و * العربية  حممد(٢٠٠٢م)اللهجات  خان، 
املحيط،  البحر  يف  دراسة  القرآنية،  القراءات 

املغرب: دار الفجر للنرش و التوزيع. 

وحممدالسعدي * املنعم  عبد  حممد  اخلفاجي، 
رشف(١٩٩٢م).  العزيز  عبد  و  فرهود 
الدار  بريوت:  العريب،  والبيان  األسلوبية 

املرصية اللبنانية. 
يف * اإليضاح  (١٩٩٩م)  القزويني،  اخلطيب 

عبداملنعم  حممد  وتعليق  رشح  البالغة،  علوم 
القاهرة،  مرص،  رشف،  وعبدالعزيز  خفاجي 

دارالكتاب املرصي. 
خليل، ابراهيم(١٩٩٧م). األسلوبية و نظرية *

للدراسات و  العربية  النص. بريوت: مؤسسة 
النرش. 

الرافعي، مصطفی صادق(١٩٩٧م). *
دار  القاهرة،  البالغةالنبوية،  و  القرآن  إعجاز 

املنار. 
األسلوبية * سامح(٢٠٠٣م).  موسی  ربابعة، 

مفاهيمها و جتلّياهتا، ط١. دار الكندي للنرش، 
إربد. 

مقدمة * اللغة  ت)علم  حممود(د.  السعران، 
للقارئ العريب، بريوت: دار النهضة العربية. 

ط٦. * األسلوب.  أمحد(١٩٦٦م).  الشايب، 
القاهرة: مكتبة النهضة املرصية. 

الصنوبري، الديوان(١٩٧٠)، رشح، احسان *
عباس، بريوت: نرش و توزيع دار الثقافة

دراسات * رشيف(٢٠٠٦م).  املتويل،  صربي 
يف علم األصوات، مرص: مكتبة زهراءالرشق. 

العريب * األدب  تاريخ  شوقي،  ضيف، 
قم:  ط٢.  الثاين(١٤٢٧هـ).  العبايس  العرص 
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منشورات ذوي القربی
يف * اإليقاع  حركة  حسن(٢٠٠٠م).  العريف، 

الرشكة  المك:  ط١.  املعارص.  العريب  الشعر 
العاملية للكتاب. 

الداللة * علم  فريد(١٩٩٩م).  حيدر  عوض، 
مكتبة  القاهرة:  تطبيقية. ط٩.  و  نظرية  دراسة 

النهضة املرصية. 
حتليل * و  األسلوبية  منذر(٢٠١٥م).  عيايش، 

اخلطاب. ط١. سورية: دار نينوی للدراسات. 
ادبيات * تاريخ  حنا.  الفاخوري، 

عرب(١٣٨٠)، ط٢. هتران: انتشارات توس
فاضيل، حممد(١٣٦٥هـ. ش). دراسة نقدية يف *

مسائل بالغية هامة. مشهد: مؤسسة مطالعات. 
سليامن(٢٠٠٤م)* الدين  حميي  شعيب  فتوح، 

األدب يف العرص العبايس خصائص األسلوب 
يف الشعر ابن الرومي. اإلمارة: دار الوفاء. 

األسلوب * علم  صالح(١٩٨٥م).  فضل، 
مبادئه و اجراءاته. ط١. القاهرة: اهليئة املرصية 

للكتاب. 
بن * حممد  الدين  جمد  آبادي،  الفريوز 

املحيط،  القاموس  ط٦.  يعقوب(١٤١٩ق). 
بريوت: مؤسسة الرسالة. 

علم * كريم(١٤٢٦ق).  حممد  الكواز، 
ليبا.  ط١.  تطبيقات".  و  "مفاهيم  األسلوب 

جامعة السابع بن أبريل. 

و * اللغة  علم  مهدي(١٩٨٦م).  املخزومي، 
فقه اللغة. قطر: دار قطر بن الفجاءة. 

و * األسلوبية  الم(١٩٧٧م).  عبدالسَّ املسدي، 
األسلوب، ط٣. تونس: الدار العربية للكتاب. 

دراسة * األسلوبية  سعد(١٩٩٢م).  مصلوح، 
لغوية إحصائية. ط٣. القاهرة: عامل الكتاب. 

الشعر * قضايا  نازك(١٩٨٩م).  املالئكة، 
املعارص، بريوت: دار العلم للماليني. 

الرسائل و املقاالت
"مقاربة * مقالة  سجاد(٢٠١٤م).  اسامعييل، 

أسلوبية داللية يف خطبة اجلهاد". 
" أغاين * منصوري، زينب(٢٠١٠م). « ديوان 

أسلوبية».  دراسة  الفيتوري  ملحمد  أفريقيا" 
جامعة  املاجستري.  شهادة  لنيل  مقدمة  رسالة 

احلاج خلرض، كلية اللغة و اآلداب. 
املصادر الفارسية

كليات * ش).  سريوس(١٣٧٢ه.  شمسيا، 
سبك شناسی. هتران: فردوسی. 

شهيدی، سيد جعفر(د. ت). زندگانی فاطمه *
زهرا(س). هتران: ذفرت نرش و فرهنگ اسالمی. 

تقی * حممد  ترمجه:  امينی،  عالمه  الغدير، 
كتابخانه  انتشارات:  هتران،  ت).  واحدی(د. 

بزرگ اسالمی. 


