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 ملخص البحث 

وأهدافه، ومنهجه،  املقدمة: تتناول التعريف باملوضوع، وتبني أسباب اختياره، وأمهيته، وإشكاليته، وأسئلته،

 وخطته.

 التمهيد: الشاعر والنص.

 التعريف بالشاعر والنص. -1

 نص القصيدة الذي اعتمدنا عليه يف التحليل. -2

 املبحث األول: أبرز الظواهر األسلوبية يف البنية الصوتية.

 املبحث الثاين: أبرز الظواهر األسلوبية يف البنية املعجمية والرصفية.

 أبرز الظواهر األسلوبية يف البنية الرتكيبية.املبحث الثالث: 

 ثم جاءت اخلامتة وفيها التنبيه عىل أبرز أهم نتائج البحث.

ْيب ، الصويت ، املعجمي ،الرص يف ، الرتكيبيالكلامت املفتاحية :  األسلوبية ، ابن الرَّ

 fs.algrnai@gmail.com                                            5228844550اجلوال:

      Research Summary Praise be to Allaah, and peace and blessings 

be upon the Messenger of Allah, and on his family and companions and 

from God.  And after:  This research came under the title "Methodism: 

Yaya Ibn al-Rib as a model" in three sections preceded by an introduction, 

a prelude, followed by a conclusion, as follows:  Introduction: It deals with 

the definition of the subject, and shows the reasons for his choice, 

importance, problematic, questions, objectives, methodology and plan.  

Bootstrap: poet and text.  1- Introducing the poet and the text.  2 - the text 

of the poem, which we rely on in the analysis.  The first topic: the most 

prominent stylistic phenomena in the sound structure.  The second topic: 

the most prominent stylistic phenomena in the lexical and morphological 

structure.  The third topic: the most prominent stylistic phenomena in the 

structure.  Then came the conclusion and the alert on the most important 

search results. 

 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ا.ااحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم املرسلني حممد   بن عبد اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم تسلياما كثريا

 وبعد:

ا يف املناهج اللغوية والنقدية؛ بسبب هنضة اللسانيات احلديثة، وتزايد االه ا كبريا تامم هبا فقد شهد العرص احلديث تطورا

ا بعد يوم، وتأيت األسلوبية خري شاهد عىل هذا التطور الكبري؛ حيث غدت من املناهج التي ال غنى عنها يف الدراساات  يوما

النقدية احلديثة؛ ملا متنحه للدرس النقدي من موضوعية يف دراسة وحتليل وتقويم النص األديب؛ للكشف عن الكيفية التاي 

ا. انتقل هبا النص من جمرد كونه  وسيلة عادية لإلبالغ إىل كونه أداء فنيًّا مؤثرا

ومن هنا اجته هذا البحث إىل األسلوبية، ويمم وجهه نحو األسلوبية التطبيقية؛ لكوهنا األوىل باالهتامم يف نظر الباحث 

 غمرهتا آليات التطبيق.يف ظل ما حظيت به األسلوبية النظرية من اهتامم بالغ أسفر كامًّ مجًّا من املؤلفات التي قد تضيع يف 

وآثر البحث أن يكون التطبيق عىل نص شعري له قيمة أدبية كبرية للكشف من خالل األسلوبية عن العوامل التي 

 أكسبت هذا النص هذه القيمة؛ فوقع االختيار عىل يائية مالك بن الريب يف رثاء نفسه؛ ومن ثم كان عنوان هاذا البحاث:

ااألسلوبية يائية ابن الريب أ)  .(نموذجا

 ويمكن بيان األسباب التي دعت إىل اختيار هذا املوضوع وأمهيته وأهدافه ومنهجه عىل النحو اآليت:

 أسباب اختيار املوضوع: –أ 

 دعاين إىل اختيار هذا املوضوع للدراسة األسباب اآلتية:

تعضد وتادعم األسالوبية أن منظومة البحث يف األسلوبية ال يمكن أن تكتمل دون دراسات أسلوبية تطبيقية  -1

 النظرية، وتوضح طرائقها للولوج إىل عامل النص، وسرب أغواره.

أن غرض الرثاء من أبرز األغراض التي متتاز بالصدق الفني، والتي استأثرت باهتامم الشعراء قدياما وحاديثاا؛  -2

 جع املهج.لتخليد ذكر األحبة، ومتجيد املناقب الفاضلة، والتعبري عن جراحات القلوب، وتف

أن يائية مالك بن الريب متثل جتربة فذة بني جتارب شعر الرثاء، هي جتربة رثاء النفس، التي يعد مالك بن الريب  -3

 فارسها األبرع بال منازع.

 

 أهمية الدراسة: –ب 



 تستمد هذه الدراسة أمهيتها مما ييل:

تكره الشاعر من وسائل تعبريية وإحيائية ارتقت أمهية األسلوبية يف حتديد سامت النص الشعري، والكشف عام اب -1

 بالنص من مستوى الكم العادي إىل مستوى الفن القادر عىل النفاذ إىل نفس املتلقي، والتأثري يف وجدانه.

، (1)أمهية يائية مالك بن الريب ومنزلتها الرفيعة يف تراث فن الرثاء؛ فقد عدها أبو زيد القريش من عيون املراثي -2

 .(2)املعارصون يف اإلشادة هبا، وجعلوها ذروة ما قيل يف رثاء النفسوبالغ 

أن يائية مالك بن الريب كان هلا أثرها وصداها يف كثري من جتارب رثاء النفس بعدها؛ ومن ثم فإن الكشف عن  -3

كتسب البحث أمهية كبرية سامهتا األسلوبية يساعد عىل عقد مقارنات بينها وبني غريها من القصائد التي تأثرت هبا؛ وبذلك ي

 يف فتح الباب أمام أبحاث أخرى تثري الدرس األديب والنقدي.

 اإلشكالية البحثية: –ج 

 يف ضوء ما تقدم من التعريف باملوضوع وبيان أسباب اختياره وأمهيته يمكن القول بأن إشكالية هذا البحث تتمثل يف:

 مالك بن الريب.تطبيق آليات األسلوبية للكشف عن أسباب متيز يائية 

 األسئلة البحثية: –د 

ا من اإلشكالية البحثية السابقة تسعى الدراسة إىل اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:  انطالقا

 .؟ما السامت األسلوبية البارزة يف يائية مالك بن الريب -1

 .؟ما دور هذه السامت يف إثراء القصيدة ومنحها تأثريها ومتيزها -2

 ة:أهداف الدراس -هـ 

 هتدف هذه الدراسة إىل:

 الكشف عن السامت األسلوبية البارزة يف يائية مالك بن الريب. -1

بيان دور السامت األسلوبية البارزة يف يائية مالك بن الريب يف متيز القصيدة، ووصوهلا إىل املنزلة الرفيعة التاي  -2

 وصلت إليها.

                                                 

 (.89( أبو زيد القريش: مجهرة أشعار العرب، ص)1)

(، ود. مصطفى الشكعة: رحلة الشعر مان األموياة إىل العباساية، 109عبد القادر القط: يف الشعر اإلسالمي واألموي، ص)( ينظر: د. 2)

 (.98(، وعبد اهلل باقازي: رثاء النفس يف الشعر العريب، ص)362ص)



تطبيقية مقارنة بني السامت األسلوبية ليائية ابان الرياب  إنجاز بحث يسهم يف فتح الباب أمام دراسات نقدية -3

 والسامت األسلوبية للقصائد التي تأثرت هبا.

 منهج البحث: –و 

ا إىل ما  سيستخدم البحث هنا آليات التحليل األسلويب للنص الشعري؛ ليحقق أهدافه، وجييب عن تساؤالته مستندا

ال يسعى البحث إىل احلكم عىل الشاعر أو الدفاع عنه، أو عن فكرة معينة،  نفسه؛ دون تأثر بمواقف سابقة؛ إذيقوله النص 

البارزة يف النص، واالستعانة  –اللسانية  –وإنام يسعى إىل تقديم قراءة موضوعية للنص من خالل تأشري البنى األسلوبية 

رات هلا دالالهتا وإحياءاهتا، التي بكل ما من شأنه جتلية الفكرة، وتأكيد صحة التحليل من إحصاءات، وانزياحات، واختيا

 متارس الضغط عىل القارئ والتأثري فيه.

 :خطة البحث –ز 

 سبقها مقدمة، ومتهيد، وتتبعها خامتة، عىل النحو اآليت:تشيئة اهلل تعاىل يف ثالثة مباحث بم –سيأيت هذا البحث 

 إشكاليته، وأسئلته، وأهدافه، ومنهجه، وخطته.املقدمة: تتناول التعريف باملوضوع، وتبني أسباب اختياره، وأمهيته، و

 التمهيد: الشاعر والنص.

 والنص.بالشاعر التعريف  -1

 نص القصيدة الذي اعتمدنا عليه يف التحليل. -2

 املبحث األول: أبرز الظواهر األسلوبية يف البنية الصوتية.

 ة.املبحث الثاين: أبرز الظواهر األسلوبية يف البنية املعجمية والرصفي

 يبية.ظواهر األسلوبية يف البنية الرتكاملبحث الثالث: أبرز ال

 اخلامتة: تشتمل عىل أبرز نتائج البحث.

 واهلل تعاىل ويل التوفيق.



 متهيد

 الشاعر والنص

 التعريف بالشاعر: -1

وي الاذين ، أحد الشعراء الصعاليك يف العرص األم(1)هو مالك بن الريب، من بني مازن بن مالك بن عمرو بن متيم

دفعهم السخط السيايس واالجتامعي جتاه األمويني، وما عانته البوادي حتت حكمهم من شظف يف العيش، وفقر يف موارد 

 األموية، وحلفاؤها، واملقربون منها. الدولةسيام ممثلو  احلياة ؛ فراحوا يقطعون الطريق، ويرتبصون بالناس ال

ا جلامعة من الصعاليك، ضج النااس منهاا،  وطاا طويالا وقد سار مالك بن الريب يف حياة الصعلكة ش حتى صار قائدا

يف  افشلوالقضاء عىل هذه العصابة، لكنهم  ومن جرأهتا عىل ترويع اآلمنني، مما أحرج األمويني، وجعلهم يتحركون من أجل

ن قائد اجليش اإلسالمي القبض عىل مالك الذي هرب منهم، ونقل نشاطه إىل فارس، فالتقى هناك بسعيد بن عثامن بن عفا

املتجه لفتح خراسان، فكان هذا اللقاء سبباا يف حتول جذري يف حياة مالك بن الريب الذي نبذ حياة الصعلكة، واستبدل هبا 

 حياة اجلهاد يف سبيل نرش اإلسالم.

ىل املديناة، وظل مالك جياهد مع سعيد بن عثامن بن عفان قرابة العامني حتى عزل سعيد من قياادة اجلايش، فعااد إ

ملالك أن يعود إىل دياره ووطنه، فوافته منيته وهو يف طريق عودته؛ فعز عليه أن  اهلل مل يشأ به مالك يف هذه العودة، لكنوصح

 يموت غريباا عن األهل والوطن، وثارت لذلك أشجانه، فعرب عنها هبذه القصيدة التي نحن بصدد حتليلها، وهاك نصها.

                                                 

، وحممد بن حبيب بن  يد القريش:وأبو ز(143مجهرة أشعار العرب، ص )عبد القادر البغدادي: (،321 – 1/318خزانة األدب )( ينظر: 1)

 (.5/25(، وسيد بن عيل املرصفي: رغبة اآلمل )213أمية: املحرب، ص )



 :نص القصيدة -2

ْيااااا أالا  -1 ااااااْل أبياااااتان  ليلاااااةا تا ِشاااااعْ لا  ِري ها

 

اااا، ألزجاااي الِقاااالص الن واِجياااا  ضا ناااِب الغا  (1)بجا

ااااهل  -2  رضا ااااا مل يقطاااااِع الركاااابل عا ضا لايااااتا الغا  فا

 

اشااااىا الاااااركابا بعاليااااا  ااااا ما ضا  (2)ولياااااتا الغا

نااااا -3  ااااو دا ضااااا لا ااااد كااااانا يف أاهااااِل الغا قا  لا

 

ضااااا  اااايسا دانِ  الغا ضااااا لا اااانَّ الغا
كِ لا اااازارل وا  ياااااما

اااااااللةا باهللاااااادى -4  ين بِااااااعتل الض  اااااارا  أاملْ تا

 

ااااانا غاِزيااااا  ف  اااايِش اِبااااِن عا أاْصااااباْحتل يف جا  وا

ما -5  أاْصااااااباحتل يف أارِض األاعااااااادي  باعاااااادا  وا

 

اااااااان أارِض األاعاااااااااِدي  قاصاااااااايا   أرايِنا عا

 

 

 

اااْحباتِي -6 د ي وصل ى مااان أْهاااِل ول  داعاااايِن اهلااااوا

 

ااااااني  باسا اِئياااااا فالتفاااااات   ،بِااااااِذي الطَّ را  (3)وا

ة   -8  ْفرا ااااااين بِاااااازا عا ى ملا اااااا دا ْبااااااتل اهلاااااااوا  أاجا

 

، ردائياااااااااا  ا، أن ألالما ن ْعاااااااااتل ِمنْاااااااااها قا  تا

يناناااا -9  ااارِد با ااارى الكل ااات قل اااد حالا قا  أاقاااولل وا

 

ااااريا مااااا كااااانا جاِزيااااا  ا خا ماااارا اااازى اهللَّل عا  جا

ااااااازوِ  -8  رِجعناااااااي ِمااااااانا الغا  ال أرى إِن اهللَّا يل

 

اااااالَّ   إِن قا راِئيااااااا وا  مااااااايل طالِباااااااا مااااااا وا

أات -10   ول غربتاااايطلاااا تاقااااولل اِبناتااااي ملا ااااا را

 

اااااااذا تااااااااِركي ال أابالِياااااااا  كا ها  سااااااافارل

اااِئن -11  ماااِري لا عا تي لا راساااانل هااااما  غالاااْت خل

 

اااالا   ااااقا نْاااااتل عا ْ اد كل راسااااانا ناِئيااااان بااااايبا  (4)خل

اااد -12  راساااانا ال أاعل اااإِن أاناااجل ِمااان باااايبا خل  فا

 

إِن   يهااااااااااا وا نَّيتلمااااااااااوين األامانِياااااااااااإِلا  ما

كل طااااااائعا  -13  ااااااْوما أاْتاااااارل ي يا  افلل ااااااه در 

 

تاياااااااِْن، وماليااااااا  قما نااااااايَّ بأاْعلاااااااى الار   (5)با

ِشااااااي ةا  -14  اانِحااااااااِت عا  الس 
ِ
ر  الظ بااااااااء  ودا

 

اِئياااااا  را ب ااااااْرنا أنااااااي هالِاااااكل ِمااااان وا ا  (6)ُيل

ا -15  ا ااااااااالمهل
يَّ الل ااااااااذين كِ بياااااااارا ر  كا دا  وا

 

لااااااي    انِياااااا عا اااااْو هنا ، لا ، ناِصاااااحل فيااااااقل  شا

جااااااااِل الشااااااااِهدينا تافتكاااااااي -16  ر  الر  دا  وا

 

ثاِقياااااااا   بِاااااااأامِريا أاال يقرِصاااااااوا ِمااااااان وا

اااحاباتي -18  ااادعو صا ياااثل يا ر  اهلااااوى ِمااان حا دا  وا

 

ر  انتِهااااااااااااااائيا  ااجااااااااااااااايت، ودا ر  جلا دا  (8)وا

 

                                                 

( الغضا: نوع من الشجر، ينبت يف الرمل. أزجي: أسوق. القالص: مجع قلوص وهي الفتية من اإلبل، النواجي: الرساع. مجع: ناجية، وهي 1)

 الناقة الرسيعة التي تنجو برسعة سريها.

 ( الركاب: اإلبل املركوبة، أو التي حتمل شيئاا.2)

 ( أود، ذو الطبسني: موضعان بخراسان.3)

؛ إذا أهلكه، وأخذه من حيث مل يدر. هامتي: رأيس.4)  ( غالت: أهلكت، يقال: غاله غوالا

 ( الرقمتان: قريتان قرب البرصة.5)

 شاءم من ذلك.( الظباء السانحات: التي تأيت عن يمني املرء، وكانت العرب تت6)

 ( جلاجايت: من لج يف األمر إذا متادى فيه وألح.8)



، فلاااْم أاِجااادْ  -19 ْبكاااي عااايل  ْرتل مااان يا ك  اااذا  تا

 

ى ال  ينااااي  باكياااااِسااااوا دا مِح الر  ااااْيِف والاااار   سا

هل  -18  ر  ِعنااااااااانا اااااااجل ااااااا يا ااااااارا حمبوكا أاْشقا  وا

 

اااااهل املاااااوتل   ْك لا  ياسااااااقِ  إىل املااااااء، مل يْتاااااارل

ةل  -20  ْيناة نِْسااااااوا اااااما ااااااْن بأكنااااااف الس 
كِ  ولا

 

ْيِهاااااان  العااااااشي ةا ماااااا بياااااا  لا اااااازيزل عا  (1)عا

ْفاااارا  -21  اِل بِقا جا اااااِريعل عااااىل أْيااااِدي الااااار   ة  صا

 

اااامَّ قضااااائيا  ْيااااثل حل ْباااااري، حا ْونا قا اااااو  سا  (2)يل

ني تااااي -22   ما
اااااْرو  ْت ِعنْااااادا ما اءا ااااارا ملا اااااا تا  وا

 

ااااوا   اتِياااااخا فا اناااااْت وا حا  (3)الَّ هِباااااا ِجْسااااامي، وا

 أاقااااااولل ألْصااااااحايب اْرفعااااااوين فإناااااه -23 

 

ا لِياااااا  اااااادا ياااااالل با ْيااااااني أن سها ِقاااااار  بِعا  (4)يا

اااانزالياااا صااااحباي رحااايل   -24  ، فا  دناااا املااااْوتل

 

يااااااااالِيا  اِقياااااااامل لا ، إن ااااااااي مل
 باِرابِياااااااااة 

ْعاااااضا ليلااااة   أاقاااايام عاااايلَّ  -25  ، أو با  الياااااْوما

 

ْعِجااااااااالين قااااااااد تبي اااااااانا شاااااااانيا   وال تل

قلومااااا، إذا مااااا اسااااتلل  روحااااي، فهي ئااااا -26   وا

 

اااااا يلا    (5)عنااااااد فنائيااااااا واألكفااااااانا  درا الس 

اِف األِسااااا -28  ط اااااا بأْطاااااارا  ن ِة مضاااااجعيوخل

 

ْيناااااااايَّ فضااااااالا ردائيااااااا  ا علاااااااى عا د   ورل

ااااااااداين، بااااااااركا اهلل فااااااايكام -29   وال حتسل

 

اااارِض أن توِسااااعا ليااااا  اِت العا  ماااان األْرِض ذا

ام -28  ااااااايكل اين بِثااااااااويب إِلا ااااااار  اااااااذاين فاجل  خل

 

ااااعبا   ، قباااال اليااااوم، صا نْااااتل  ِقياديااااا افقاااااد كل

اااا توقااااد كناااا -30  افا ْت اعطَّ اااارا  ، إذا اخلياااالل أْدبا

 

اااااريعا   اااان دعانِيااااا اسا لااااادى اهلاْيجااااا، إىل ما
(6) 

غى -31  ااىل القااارِن يف الاااوا ا عا ااابَّارا ناااتل صا ااد كل قا  وا

 

اجلااااارا وانِيااااا  اااام  وا ااااتِميا اِباااانا العا اااان شا عا  (8)وا

ااااااراين يف  -32  ا تا ااااااة  طاااااافاطاااااااورا نِعما  وا
 الل 

 

طااااااااْورا   اااااااراين، والِعتاااااااااقل ركابيااااااا اوا  (9)تا

ااااااراين يف رحاااااا -33  ااااااا تا وما يا ة  وا سااااااتاديرا  ىا مل

 

قل أاطااااااارافل الِرمااااااااِ  ثِيابِياااااااا  اااااااار   (8)ُتل

ااااميناِة أساااامعا -34  ااااىل بِئااااِر السَّ قومااااا عا  وا

 

الباااايضا احِلسااااانا الروانِيااااا  اااارَّ وا  (10)هِبااااا الغل

 

                                                 

 ( السمينة: موضع يف بادية البرصة.1)

 ( حم: قىض.2)

 ل: اختل واضطرب وهزل.خ( مرو: مدينة بخراسان. 3)

 ( سهيل: نجم يكون يف سمت اليمن، عند طلوعه ينقيض القيظ، وتنضج الفواكه.4)

 ( السدر: شجر النبق.5)

 اف: الذي حيمي املنهزمني.( العط6)

 ( القرن: املثيل يف احلرب.8)

 ( الطالل: مجع طل، وهو الندى والريف والنعمة.9)

 ( الرحى: موضع احلرب. مستديرة: أي: يستدير القوم للقتال فيها.8)

 ( الرواين: النواظر.10)



ة   -35 فاااااااااْرا ااناااااااااي بِقا ْفتلما لَّ ماااااااااا خا نَّكل  بِأا

 

ااااوافيا  يحل فيهااااا السَّ يااااالل علاااااي  الااااار   (1)هتل

ااااايا عا  -36  نْسا ، بعااااادهاوال تا لاااااييل   ْهااااادي، خا

 

اْبلاااااااى ِعظااِميااااااااا  تا  تقطَّااااااع أوصاااااااايل وا

م -38  ثًّااااا يلصاااايبلهل ما الوالااااونا با عاااادا اااان يا لا  وا

 

ما املااااارياثا من ااااي املوالِيااااا  ْعااااادا اااااْن يا لا  (2)وا

اااااْد،  -39  بعل ااااادفِنونانييقولاااااون: ال تا ااااام يا هل  وا

 

ااااااكانِيا؟  ااااااكانل البلْعااااااِد إال  ما  (3)وأْياااااانا ما

ااادا  -38  ْااافا ناْف ااا عاااىل غاااد  غا ، ياااا هلا اااد   اةا غا

 

أاصاااااباحتل ثاِويااااااإذا أاْدجلااااااوا   ن اااااي، وا  (4)عا

، وتالااااد   -40  أاْصااااباحا مااااايل، ماااان طاريااااف   وا

 

كاااااانا املاااااالل بِااااااألامِس مالِياااااا  اااااريي وا  لِغا

حاااا -41  ِت الرَّ ا  فياااا لْياااتا شاااعري، هااال تغاااري 

 

ااااام ِهيااااا  لااااج  كا اااات بِفا  (5)رحااااا امللثااااِل أاو أامسا

ااااا -42  لاااااوااإذا احلاااااى حل ااااااوها مجيعا ْنزا  ، وأا

 

اااااامَّ العيااااااوِن، ساااااواِجيا اهباااااا باقاااااارا    (6)حل

ااااانيا  -43  عا ن هاااااا را ل ااااااْد كااااااد الظ اااااالمل جيا قا  وا

 

األاقاِحياااااااا  ةا وا ااااااارَّ  (8)ياسااااااافنا اخللزاماااااااى ما

اااحى -44  اااوايل بِالضل ك العااايسا العا ااال أاتااارل ها  وا

 

يافِياااااااا  كباهِناااااااا تاعلاااااااو املِتاااااااانا الفا  (9)بِرل

نيااااازة   -45  ااااانْيا عل ْكباانل با ِصاااااابا الاااااار   إذا عا

 

وا امللبِقياااااااِت الناواِجيااااااا  بااااااوالنا عاااااااجل  (8)وا

اااْت ألم  مالاااك   -46  ْياااتا شاااعري هااال باكا  فياااا لا

 

ِعيَّااااكا باكيااااا  وا نا ااااالا ااااْو عا نْاااااتل لا  كماااااا كل

، وساااال مي -48  بلااااورا اااات  فاْعتاااااادي القل  إذا مل

 

وا  ااااحابا الغا مِس ألسااااقيِت السا ااااىل الاااارا  ِدياااااعا

اااهل  -49  ِت الاااريحل فاوقا ااارَّ اااد جا  قا
ث  ااادا اااىل جا  عا

 

اااااااحِق املارنلباااااااايِن  هابِياااااااا  سا اااااااا كا رابا تل
(10) 

ناْت  -48  ااااام  اااااْرب  تاضا  وتل
ااااااار  ِهينااااااة أاْحجا  را

 

ا من اااااااي الِعظاااااااااما الباوالِيااااااا  هتل ااااااارارا  (11)قا

نْ يااااا صاااااحِ فا  -50  ضتا فاااابل غا ااااارا ااااا عا  با إم 

 

نااااااي ماااااااِزن    ْيِب با  تاالِقيااااااا أان الوالااااااارَّ

اااااا -51  إهِنَّ كااااااِب فا لاااااوب يف الر  ااااار  قا عا  وا

 

تبكاااااااي باواكِياااااااا  ا وا اااااااتافلِقل أاكباااااااادا  (12)سا
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اااااتل ناااااار املاِزنِيَّااااااِت موِهنااااااا -52 أابرصا  وا

 

اااااا الطَّااااارفل رانِياااااا  ثناااااى دوهنا ليااااااءا يل  بِعا

قودلهااااااا -53   بِعااااااوِد الن جااااااوج أاضاااااااءا وا

 

واِزيااااا  ا جا ااااادِر حاااااورا اااااالِل الس 
اااااا يف ظِ ها  اما

ة   -54  فااااارا  بِقا
ريااااابل باعيااااادل الاااااداِر ثااااااو   غا

 

اااااادانِيا  ااااااا بِااااااأان ال تا عروفا هِر ما اااااادا الاااااادَّ  يا

ى -55  ْحاااايل، فااااال أرا ل اااابل طاااااْريف حااااول را  ألقا

 

يلاااااوِن امللْؤنِسااااااِت مراِعياااااا   بِاااااِه ماااااان عل

ااااِهدناني -56  ااااو شا ةل لا مااااِل ِمن ااااا نسااااوا بِالرَّ  وا

 

ْينا الط ااااااابيبا امللاااااادا  اااااااد  فا اااااانْيا وا  (1)وياباكا

أاهلِاااهِ  -58  ماااِل ِعنااادي وا هااادل الرَّ ماااا كاااانا عا  وا

 

ماااااااِل قالِياااااااا  دَّعاااااااتل بِالرَّ ال وا ماااااااياما وا  ذا

خاااااالتي -59  ، وا اِبناتاااااايا اااااي، وا نَّ ألم  ِمااااانهل  فا

 

ِيااااااااجل الباواكِياااااااا  يااااااااةل ألخاااااااارى هتا
 (2)وباكِ

 

                                                 

 ( الرمل: إشارة إىل موطنه األول بالبادية.1)

 (.1، ج)15مج ( ديوان مالك بن الريب، 2)



 املبحث األول

 أبرز الظواهر األسلوبية يف البنية الصوتية

تية يف طليعة عنارص البنية النصية التي تدعم شعرية النص، وترفد قدراته اإلحيائية، وتشاتمل هاذه تأيت البنية الصو

 الداخلية للنص عىل النحو اآليت:والبنية الصوتية عىل عنارص املوسيقى اخلارجية 

 : املوسيقى اخلارجية:اأوًل

سيان من عنارص الشعرية، ال سايام يف تشمل املوسيقى اخلارجية للنص عنرصي الوزن والقافية، ومها عنرصان أسا

حيث كان االلتزام بالوزن والقافية هو السمة األسلوبية األبرز يف  –ائية مالك بن الريب يكام هو احلال يف  –األشعار الرتاثية 

ا من الرؤية األدبية والنقدية والفنية التي   .(1)معنى((يدل عىل  حتد الشعر بأنه ))كالم موزون مقفىهذه األشعار؛ انطالقا

وقد كان هلذين العنرصين دورمها بوصفهام من اخلصائص الصوتية املميزة ملرثية مالك بن الريب واملؤلفة لظواهرها 

 األسلوبية عىل النحو اآليت:

 الوزن: –أ 

ا مهامًّ  الوزن الشعري هو  الوعاء احلاوي للبنية الصوتية اء  يف ضبط هاذه البنياة، وإثاريف النص، ومن ثم يؤدي دورا

إحياءاهتا ودالالهتا بام يوجده من مناخ عام يتالءم مع البنية الصوتية اإليقاعية؛ بحيث يمكن القول بأن إيقاع القصيدة يعتمد 

ا عىل وزهنا العرويض؛ وهلذا أمجع أهل العروض  عىل أنه ))ال فرق باني صاناعة العاروض  –كام يقول ابن فارس  –أساسا

 .(2)يقاع تقسم الزمان بالنغم، وصناعة العروض تقسم الزمان باحلروف املسموعة((وصناعة اإليقاع، إال أن صناعة اإل

هيب القصيدة سمة إيقاعية أسلوبية خاصة تتفاعل مع دالالهتا، فتمنح القصيدة كينونتها،  –إذن  –فالوزن الشعري 

اجني: ))ملا كانت أغراض الشعر التي تتواءم مع أسلوب الشاعر ورؤيته، والغرض من القصيدة؛ ويف هذا يقول حازم القرط

وما يقصد به  ،شتى، وكان منها ما يقصد به اجلد والرصانة، وما يقصد به اهلزل والرشاقة، ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم

وجب أن حتاكي تلك املقاصد بام يناسبها من األوزان وُييلها للنفوس. فإذا قصد  الشاعر الفخر، حاكى  ،الصغار والتحقري 

ا هزليًّا، أو استخفافيًّ رضه باألوزان الفخمة الباهية الرصيغ ا، وقصد حتقري يشء، أو العبث به، نة، وإذا قصد يف موضع قصدا

 .(3)حاكى ذلك بام يناسبه من األوزان الطائشة، القليلة البهاء، وكذلك يف كل مقصد((

                                                 

 (.296بن خفاجة األندل : ، ص)ارس الفصاحة ( 1)

 (.212ابن فارس، ص)، الصاحبي يف فقه اللغة (2)

 (.238، ص) حازم القرطاجني، منهاج البلغاء ورساج األدباء (3)



ا عىل استيعاب آالمه وأحاسيسه،  وشاعرنا مالك بن الريب يف هذه القصيدة قصد رثاء نفسه، فاختار لذلك ا قادرا بحرا

هو بحر الطويل، أحد البحور املركبة من تفعيلتني،  ،ويساعده عىل التعبري عن مشاعره املتضاربة يف مواجهة املوت املرتقب

الشعرية ومها فعولن مفاعيلن، وتتكرر هاتان التفعيلتان يف كل بيت أربع مرات، وبذلك يتسع البيت ويمتد وتكتسب الدفقة 

ال يتسنى هلا يف غري الطويل من بحور الشعر األخرى، ومن هنا سمي هذا البحر بالطويل، فقد نقل ابن رشيق  بذلك طوالا 

؟ قاال: ألناه طاال باتامم : مل سميت الطويل طاويالا -بعد أن عمل كتاب العروض –عن األخفش أنه قال: سألت اخلليل 

 .(1)أجزائه

البحر جيعله من أقدر البحور عىل استيعاب الرسد احلكائي بوجه عام؛ ومن ثم يكون  وهذا الطول الذي يمتاز به هذا

خري معني للشاعر هنا عىل الرتنم بأوجاعه، ورسد آالمه؛ وهلذا يتفق البحث هنا مع ما ذهب إليه د. وليد الرساقبي، حياث 

حمض مصادفة، ولكن املقبول أن اخلربة الفنية  يقرر أنه ليس من املقبول االدعاء بأن اختيار الشاعر النظم عىل بحر الطويل

ملالك بن الريب، وحالته النفسية املفجوعة التي تريد أن ُترج مكنون نفسها، وأن متتطي صهوة بحر يساعدها يف التعبري عن 

 .(2)كان له أثر كبري يف اختيار هذا البحر ،اآلهات التي متضها 

ن احلياة تتفلت من بني يديه، فسيطر عليه اليأس، وانتابه اجلزع، والشاعر فقد كان مالك بن الريب يف حالة يشعر فيها أ

، وسعة (3)كثري املقاطع يصب فيه من أشجانه ما ينفس عن حزنه وجزعه(( ))يف حالة اليأس واجلزع يتخري عادة وزناا طويالا 

رثاء باام فياه مان شاجن وجارس عىل محل النغم الشجي الذي يتناسب مع غرض ال ابحر الطويل وامتداده جيعالنه قادرا 

 .(4)حزين

ه الشديد باحلياة، ومتسكه بطول من جهة أخرى بتشبثكام أن توظيف مالك بن الريب لنغم بحر الطويل هاهنا قد ييش 

 يف هذا املوقف العصيب الذي يشعر فيه بفقدان احلول والطول أمام سلطان املوت الذي ال مفر منه. ،(5)البقاء

ا (6)بحر الطويل ثالث صوروقد ذكر العروضيون ل ا مقبوضا  . (8)يكون العروض فيها مجيعا

                                                 

 (.1/136( ابن رشيق: العمدة يف حماسن الشعر وآدابه )1)

 (.126ريب وعبد املعني ملوحي، ص)( وليد الرساقبي: رثاء النفس بني مالك بن ال2)

 (.188( إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، ص)3)

ومالك ( ينظر: عبد الباقي حسني عبد الباقي حممد: اإلطناب وأبعاده البنائية واإلحيائية يف شعر رثاء النفس بني عبد يغوث بن وقاص احلارثي، 4)

 (.3243بن الريب التميمي، ص)

 (.63اري: بكائية مالك بن الريب، ص)( ينظر: عبد الغاين بن ب5)

 (.40( ينظر: حممد بن فال  املطريي: القواعد العروضية وأحكام القافية العربية، ص)6)

( القبض: حذف احلرف اخلامس الساكن، وبه تتحول مفاعيلن //ه/ه/ه يف عروض الطويل ورضبه إىل مفاعلن //ه//ه. ينظار: تتاار 8)

 (.68افية، ص)الغوث: الوجيز يف العروض والق



ا ا(1)والرضب يف الصورة األوىل يكون صحيحا ا كالعروض، ويف الثالثة حمذوفا  .(2)، ويف الثانية مقبوضا

اا؛ كاام  وقد اختار مالك بن الريب ملرثيته لنفسه الصورة الثانية التي يكون فيها العروض والرضب مقبوضاني مجيعا

 تضح من تقطيع مطلع القصيدة، حيث يقول ابن الريب:ي

اااااااْل أبيااااااتان  ليلااااااةا  ْيااااااتا ِشااااااْعِري ها  أالا لا

 

اااا، ألزجاااي الِقاااالص الن واِجياااا ضا ناااِب الغا  بجا

ت شااعري  أالليا 

 هل

 نواجيا قالصن غضا أزجل بجنبل نليلتن نأبيت

//5/5 //5/5/5 //5/5 //5//5 //5/5 //5/5/5 //5/5 //5//5 

 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن يلنمفاع فعولن

ودخول القبض يف عروض ورضب أبيات املرثية عىل هذا النحو يتناسب مع حال الشاعر املحترض الذي يستشاعر 

ا عن أهله وخالنه.  قرب قبض روحه وهو يصارع املوت غريباا عن وطنه، بعيدا

د اخلصاائص املميازة حارثاء مالك بن الريب لنفسه يعد أومن خالل ما تقدم يمكن القول بأن الوزن العرويض يف 

لألسلوب؛ حيث ارتقى الدور الذي يؤديه الوزن العرويض ليصري أحد العنارص الداللية التي تعمق داللة النص، وتثاري 

 إحياءاته.

 القافية: –ب 

لقافية ))رشيكة الوزن يف قام الشكل الشعري للقصيدة العربية منذ اجلاهلية عىل عنرصي الوزن والقافية، فكانت ا

ا حتى يكون له وزن وقافية(( ، هالشعر يعنون بأمر القافية عناية كبري ، وكان متلقو(3)االختصاص بالشعر، وال يسمى شعرا

ماا أورده  –عىل سبيل املثاال  –، منها (4)ويلحظون ما قد يصيبها من خلل، وينبهون عليه، والروايات الدالة عىل ذلك كثرية

 قد أقويت يف شعرك )يعنون بذلك بيتيه اللذين يقول فيهام: :قال: ))دخل النابغة إىل املدينة، فقالوا لهاملرزباين 

                                                 

( الرضب الصحيح، أي: الذي سلم من التغيري بالزحافات أو العلل؛ ومن ثم تظل )مفاعيلن //ه/ه/ه( يف رضب الطويل عىل هذه الصورة 1)

 دون تغيري.

نظر: تتار ( احلذف: حذف السبب اخلفيف )/ه( من آخر التفعيلة، وبه تتحول )مفاعيلن //ه/ه/ه( يف رضب الطويل إىل )مفاعي //ه/ه(. ي2)

 (.68الغوث: الوجيز يف العروض والقافية، ص)

 (.151( ابن رشيق: العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، ص)3)

 (.10-5( تنظر بعض هذه الروايات يف: حسني نصار: القافية يف العروض واألدب، ص)4)



ْغتاااااااِدي يَّااااااةا رائااااااحل أو مل  أِمااااااْن آِل ما

 

دِ  وَّ اااااااازا  وغااااااااريا مل
اد  ا زا ْجااااااااالنا ذا  عا

ا  اااااادا تانااااااا غا ااااااما الباااااااواِر ل أن  ِرْحلا عا  زا

 

دل  ناااااا الغااااارابل األاْساااااوا ا ربَّ اكا خا بِاااااذا  (1)وا

ا يف البيت الثاين(، وأفهموه، فلم ي –الدال   - حيث جاء بحرف الروي  ا يف البيت األول، ومضموما فهم؛ حتى مكسورا

: أمن آل مية، وتبني الياء يف )مزودي(، )ومغتدي(، ثم غنت البيت اآلخر، فبينت الضمة يف قوله: جاءوا بقينة فجعلت تغنيه

 .(2)ال: وبذاك تنعاب الغراب األسود(()األسود( بعد الدال، ففطن لذلك، فغريه، وق

ومع مرور الزمان رهف احلس العريب يف العرص اإلسالمي، وعمق الوعي لدى متلقي الشعر، فلم يتفطناوا إىل ماا 

مان قاول أيب هاالل  – مثالا  –، كام يظهر (3)يصيب القوايف من نقص يف موسيقاها فحسب، بل تعدوا ذلك إىل عيوهبا اخلفية

 -وقد أنشد عبد امللك بن مروان:  –ا عيب من القوايف قول ابن قيس الرقيات العسكري: ))ومم

ااااااااادْ  ادثا باملادينااااااااااة قا  إِنَّ احلااااااااااوا

 

اااااااااناناااااااااعْ جا وْ أا   وا رْ ما  نا عْ را ي وقا
 هْ يااااااااااتِ

ااااااااانام ومل  ااااااااابَّ الس  باْبناناااااااااى جا  وجا

 

ااااااااا ْكنا ِريشا ااااااااارْتل بِيااااااااااهْ  ايا
ناكِ  (4)يف ما

 وافيك.فقال له عبد امللك: أحسنت إال أنك ُتنثت يف ق 

 .           (5): -عز وجل –فقال: ما عدوت قول اهلل 

 .(6)وليس كام قال؛ ألن فاصلة اآلية حسنة املوقع، ويف قوايف شعره لني((

وأدى ذلك إىل أن صارت القافية ))وما وهذه الروايات تؤكد عناية الذوق الفني يف عرص مالك بن الريب بالقوايف، 

الذي يعرفه لاه  ك كله من األمور التي متنحه مكانهصار ذل ،يبديه الشاعر من اقتدار عليها، وبراعة يف الترصف يف قيودها 

 .(8)النقاد بني زمالئه من الشعراء((

يها رثاءه لنفسه؛ ومن ثم تاربز هاذه وهبذا يغدو من الطبيع أن يوجه مالك بن الريب عنايته إىل القافية التي يبني عل

 القافية كسمة من السامت األسلوبية املميزة هلذه املرثية.

                                                 

 (.98( البيتان من الكامل، ومها للنابغة الذبياين يف ديوانه ص )1)

 (.38: املوشح يف مآخذ العلامء عىل الشعراء، ص)( املرزباين2)

 (.8( ينظر: حسني نصار: القافية يف العروض واألدب، ص)3)

 (.1/531(، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء )129( اليامن بن أيب اليامن الباندنيجي، التقفية يف اللغة ص )4)

 .28-29( سورة احلاقة اآليتان: 5)

 (.450أبو هالل العسكري: كتاب الصناعتني، ص) (6)

 (.123( حسني نصار: القافية يف العروض واألدب، ص)8)



تبدأ من آخر حرف ساكن يف البيت إىل أول ساكن سبقه مع احلرف املتحرك  –كام حددها اخلليل بن أمحد  –والقافية 

 ، وعىل هذا تكون القافية يف قول مالك بن الريب:(1)الذي قبل الساكن

ااااْل أبياااتان  ليلاااةا أ ْياااتا ِشاااْعِري ها  الا لا

 

اااا، ألزجاااي الِقاااالص الن واِجياااا ضا ناااِب الغا  بجا

هي قوله: )واجيا(، وهي مخسة أحرف، جيب أن يلتزم هبا الشاعر يف مجيع أبيات القصيدة، بيد أنه يف التزامه هبا البد  

وهذه األحرف الثالثة هي األلفان والياء، وأما احلرفان  أن يورد ثالثة أحرف منها بأنفسها، أي يكررها يف هناية مجيع األبيات،

الباقيان ومها الواو واجليم يف البيت األول فال جيب عىل الشاعر املجيء باحلرفني أنفسهام يف كل بيت، ولكن له أن يستبدل هبام 

 غريمها، وبناء عىل ذلك جاءت قوايف األبيات يف القصيدة كاآليت:

رقم 

 البيت

رقم  القافية

 بيتال

رقم  القافية

 البيت

رقم  القافية

 البيت

رقم  القافية

 البيت

رقم  القافية

 البيت

 القافية

 واكيا 51 ماهيا 41 وانيا 31 ضائيا 21 نائيا 11 واجيا 1

 دانيا 52 واجيا 42 كابيا 32 فاتيا 22 مانيا 12 ياليا 2

 وازيا 53 قاحيا 43 يابيا 33 داليا 23 ماليا 13 دانيا 3

 دانيا 54 يافيا 44 وانيا 34 ياليا 24 رائيا 14 غازيا 4

 راعيا 55 واجيا 45 وافيا 35 شانيا 25 هانيا 15 قاصيا 5

 داويا 56 باكيا 46 ظاميا 36 نائيا 26 ثاقيا 16 رائيا 6

 قاليا 58 واديا 48 واليا 38 دائيا 28 هائيا 18 دائيا 8

 كياوا 59 هابيا 49 كانيا 39 عاليا 29 باكيا 19 جازيا 9

   واليا 48 ثاويا 38 ياديا 28 ساقيا 18 رائيا 8

   القيا 50 ماليا 40 عانيا 30 مابيا 20 باليا 10

 

                                                 

 (.135( ينظر: حممد عيل اهلاشمي: العروض الواضح وعلم القافية، ص)1)



 واألحرف اخلمسة التي تألفت منها هذه القوايف هي:

 الروي: -1

 .(1)ية...إلخقصيدة بائية، أو ميمية، أو عين – مثالا  –الروي هو  احلرف الذي تبنى عليه القصيدة، وتنسب إليه، فيقال 

ا لقصيدته هاهنا؛ ومن ثم فهي قصيدة يائية، والياء حرف لني؛ ومن ثم فإن  وقد اختار مالك بن الريب جعل الياء رويا

أمام سطوة املوت الذي مل جيد  (2)تذييل أبيات القصيدة هبا يكشف عام اعرتى الشاعر يف حلظات رثائه لنفسه من ضعف وخور

ا من االستسالم ل  ه.الشاعر بدًّ

 الوصل: -2

، أي: أن الروي (3)هو حرف مد، أو هاء ساكنة، أو متحركة يتلو حرف الروي املتحرك –يف القافية  –حرف الوصل 

عر قد يوصل بأحد أربعة أحرف: األلف، الواو، الياء، اهلاء، وقد آثر الشا –ة مالك بن الريب هاهنا كام يف مرثي –املتحرك 

 دانيا...إلخ. –ياليا  –الياء املفتوحة، فجاءت موصولة باأللف: واجيا  أول هذه احلروف، فوصل به الروي

وإطالق الياء يف أواخر األبيات، ووصلها باأللف، يساعد عىل مد الصوت، وهو ما يتناسب مع اللحظة املعيشة يف 

 .(4)جتربة القصيدة التي ))ترسم مشاعر حي يكتب قصيدته من بقايا روحه((

من أرق احلروف وألينها، فإن وصلها باأللف قد زادها ليناا ومرونة؛ ومن  – هي حرف الروي التي –وإذا كانت الياء 

 .(5)ثم زادت صالحيتها للبكاء والنو  الذي بنيت عليه القصيدة

ا  –باأللف  كام أن وصل الروي ىل وطنه وأهله، كلام ن الشاعر، وصور حنينه الالهنائي إزاد يف داللة امتداد حز –أيضا

القصيدة جلانب من جوانب جتربته الكئيبة، وبذلك كشف حرف الوصل عن جوهر عالقة نفسية تعاين من التمزق عرض يف 

 .(6)والقلق

 

 التأسيس: -3

                                                 

 (.180( ينظر: تتار الغوث: الوجيز يف العروض والقافية، ص)1)

 (.63بن الريب، ص)( ينظر: عبد الغاين بن باري: بكائية مالك 2)

 (.136( ينظر: حممد عيل اهلاشمي: العروض الواضح وعلم القافية، ص)3)

 (.39( سليامن بن فهد املطلق: سهيل ذاكرة الوداع بني ابن الريب والقصيبي، ص)4)

 (. 3243( ينظر: د. عبد الباقي حسني عبد الباقي: اإلطناب وأبعاده البنائية واإلحيائية، ص)5)

 (.49ناهد أمحد الشعراوي: االغرتاب واحلنني يف شعر مالك بن الريب، ص) ( ينظر: د.6)



، والتأسيس يف قصيدتنا هو األلاف (1)حرف صحيح ليس من حروف العلة تأسيس: ألف يكون بينها وبني الرويال

لف التي تسبق الالم يف قافية البيت الثاين، واأللف التي تسبق الناون يف قافياة التي تسبق اجليم يف قافية البيت األول، واأل

 البيت الثالث وهكذا.

ت مع وقد كان هلذه األلف دورها يف إجياد االنسجام النغمي يف اللحن التفجعي العام الذي يوحي به امتداد األصوا

 .(2) أخذ مداه حسبام ترتا  إليه النفس وتقرالياء املفتوحة؛ وبذلك صارت القافية تطلق للصوت العنان يف روي

 الدخيل:  -4

 ،كاجليم يف كلمة )النواجيا( يف هناية البيت األول (3)يهو احلرف املتحرك الذي يقع بني ألف التأسيس والرو :الدخيل

 وقد تنوع هذا احلرف يف القصيدة عىل النحو اآليت:

رقم 

 البيت

رقم  الدخيل

 البيت

رقم  الدخيل

 البيت

رقم  دخيلال

 البيت

رقم  الدخيل

 البيت

رقم  الدخيل

 البيت

 الدخيل

 الكاف 51 اهلاء 41 النون 31 اهلمزة 21 اهلمزة 11 اجليم 1

 النون 52 اجليم 42 الباء 32 التاء 22 النون 12 الالم 2

 الزاي 53 احلاء 43 الباء 33 الالم 23 الالم 13 النون 3

 النون 54 الفاء 44 النون 34 الالم 24 اهلمزة 14 الزاي 4

 العني 55 اجليم 45 الفاء 35 النون 25 النون 15 الصاد 5

 الواو 56 الكاف 46 امليم 36 اهلمزة 26 القاف 16 اهلمزة 6

 الالم 58 الدال 48 الالم 38 اهلمزة 28 اهلمزة 18 اهلمزة 8

 الكاف 59 الباء 49 النون 39 الالم 29 الكاف 19 الزاي 9

   الالم 48 الواو 38 الدال 28 افالق 18 اهلمزة 8

   القاف 50 الالم 40 النون 30 الباء 20 الالم 10

                                                 

 (.184( ينظر: د. تتار الغوث: الوجيز يف العروض والقافية، ص)1)

 (.128، 126( ينظر: وليد الرساقبي: رثاء النفس بني مالك بن الريب و عبد املعني ملوحي، ص)2)

 (.139وعلم القافية، ص) ( ينظر: حممد عيل اهلاشمي: العروض الواضح3)



 ويالحظ عىل هذه احلروف ما ييل:

الدخيل حرف علة هو الواو يف  مسني، ويتمثل هذا االنزيا  يف جميءاالنزيا  عن املعيار يف البيت السادس واخل –أ 

طوا يف احلرف الذي يفصل باني العروضية التي وضعها علامء القوايف الذين اشرت، وهو انزيا  عن املعايري (املداويا)كلمة 

أراد حلروف قافيته  ،، وهذا االنزيا  فيه حماكاة العتالل قلب الشاعر، وكأن الشاعر (1)والتأسيس أال يكون حرف علة الروي

 ، وتعكس مكنوناته النفسية.هأن حتكي حال

القافية بوجه عام، حيث قلت فيه األحرف القلقة النادرة، وجاءت أغلبها  كان حلرف الدخيل أثره يف موسيقى –ب 

ا ))رقيقة هامسة كالالم والقاف؛ فتحقق بذلك االنسجام يف اللحن العام((  .(2)حروفا

عىل تغيري حدة الصوت احلاد  –وهي هنا كرسة حرف الدخيل كام يف اجلدول السابق  – (3)عملت حركة اإلشباع –ج 

فيحادث باذلك الكرسا  – الثانية األلف التي هي حرف الوصلإحدامها ألف التأسيس، و –لفني متناظرتني املنطلق من أ

التاي متثلهاا فتحاة  (4)انخفاض الصوت بعد ارتفاعه مع ألف التأسيس، ثم يأخذ يف االرتفاع تارة أخرى مع حركة املجرى

الوصل؛ وبذلك االرتفاع واالنخفاض حيدث يف القافية  اء، ثم يزداد الصوت ارتفاعا مع األلف التي هي حرفالروي الي

 .(5)تناوب موسيقي، يسهم يف تأكيد احلال الفاجعة التي يعيشها ابن الريب واقعا نفسيًّا وفنيًّا

ة التي أكسبت القصيدة غنائياة وهكذا كانت قافية مرثية ابن الريب بأحرفها وحركاهتا أحد مالحمها األسلوبية املهم

ث يمكن القول بأن الشاعر قد وفق يف يعن معاناة الذات الشاعرة وكآبتها، وما هي فيه من قلق ومتزق؛ بحة، تكشف حزين

 اختيار اإلطار املوسيقي اخلارجي الذي يتالءم مع موضوع قصيدته، والغرض منها؛ وما فيها من حترس وأنني، وتفجع وحنني.

 ثانًيا: املوسيقى الداخلية:

ة الصوتية يف النص الشعري مجالياهتا وسامهتا األسلوبية غري مقصورة عىل عنرصي الاوزن املوسيقى التي متنح البني

والقافية املمثلني للموسيقى اخلارجية املحكومة بالعروض اخللييل وقواعد التقفية يف الرتاث العريب، وإنام تتساع املوسايقى 

النصية، وتبلور خصائصها األسالوبية، مان خاالل  ملجاالت أرحب تثري البنية الصوتية –عالوة عىل ما تقدم  –الشعرية 
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، متنح النص إيقاعه الباطن الذي حيسه (1)املوسيقى الداخلية التي ))حتكمها قيم صوتية باطنية أرحب من الوزن والقافية((

 .(2)املتلقي دون أن يراه، ويدركه دون أن يستطيع القبض عليه

 الريب لنفسه من تناغم وتشاكل عنارص عديدة أمهها ما ييل:وقد نبعت املوسيقى الداخلية يف مرثية مالك بن 

 جماليات األلفاظ وإيحاءاتها: -1

جلامليات األلفاظ وإحياءاهتا دور مهم يف إثراء النص باملوسيقى الداخلية التي تربط البنااء املوسايقي للانص ببنائاه 

ه؛ وهذا ما ينبه عليه أبو هالل العسكري بقوله: الفكري من جهة ومن جهة أخرى تشد انتباه املتلقي، وتوقظ سمعه وإحساس

))ليس الشأن يف إيراد املعاين؛ ألن املعاين يعرفها العريب والعجمي والقروي والبدوي، وإنام هو يف جودة اللفاظ وصافائه، 

 .(3)وحسنه وهبائه، ونزاهته ونقائه، وكثرة طالوته ومائه مع صحة السبك والرتكيب((

ب وعبارات مالك بن الريب يف رثائه لنفسه، جيدها مستجمعة هلذه الرشائط عىل أحسن ما ومن يتأمل ألفاظ وتراكي

يكون، حيث نجح الشاعر يف اختيار مفردات سهلة واضحة املدلول، ويف الوقت نفسه متتاز باجلزالة والقوة، وتتناسب مع 

ول إىل املتلقي؛ ومن ثم أدت القصايدة الغرض من النص، وهو رثاء النفس، الذي حيتاج إىل اللفظ الواضح الرسيع الوص

 الغرض املطلوب كام ينبغي األداء: صدق جتربة، وجودة تعبري.

 سيام قوله: يظهر ذلك يف كل أبيات القصيدة ال

اااااااللةا باهللاااااادى ين بِااااااعتل الض  اااااارا  أاملْ تا

 

أاْصااااباْحتل   ااااانا غاِزياااااوا ف  اااايِش اِبااااِن عا  يف جا

أاْصاااااباحتل يف أارِض األاعاااااادي  با   ماوا  عااااادا

 

اااااااان أارِض األاعاااااااااِدي  قاصاااااااايا   أرايِنا عا

 

 

 

اااْحباتِي د ي وصل ى مااان أْهاااِل ول  داعاااايِن اهلااااوا

 

اِئياااااا  را ااااااني، فالتفاااااات  وا باسا  (4)بِااااااِذي الطَّ

ة    ْفرا اااااين بِااااازا عا ى ملا ااااا دا ْباااااتل اهلااااااوا  أاجا

 

، ردائياااااااااا  ا، أن ألالما ن ْعاااااااااتل ِمنْاااااااااها قا  تا

ااا  ااارى الكل ااات قل اااد حالا قا ينانااااأاقاااولل وا  رِد با

 

ااااريا مااااا كااااانا جاِزيااااا  ا خا ماااارا اااازى اهللَّل عا  جا

اااااازِو ال أرى  رِجعنااااااي ِماااااانا الغا  إِن اهللَّا يل

 

راِئيااااااا  اااااالَّ مااااااايل طالِباااااااا مااااااا وا إِن قا  وا

أات طلااااول غربتااااي   تاقااااولل اِبناتااااي ملا ااااا را

 

اااااااذا تااااااااِركي ال أابالِياااااااا  كا ها  سااااااافارل
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 وقوله:

، فلاااْم أاِجااا ْبكاااي عااايل  ْرتل مااان يا ك  اااذا  دْ تا

 

ينااااي  باكيااااا  دا مِح الر  ااااْيِف والاااار  ى السا  ِسااااوا

هل   ر  ِعنااااااااانا اااااااجل ااااااا يا ااااااارا حمبوكا أاْشقا  وا

 

اااااهل املاااااوتل   ْك لا  ياسااااااقِ  إىل املااااااء، مل يْتاااااارل

 وقوله: 

ني تااااي  ما
اااااْرو  ْت ِعنْااااادا ما اءا ااااارا ملا اااااا تا  وا

 

اتِيااااا  فا اناااااْت وا حا ااااالَّ هِباااااا ِجْسااااامي، وا حا  وا

 فعااااااوين فإناااااهأاقااااااولل ألْصااااااحايب ارْ  

 

ا لِياااااا  اااااادا ياااااالل با ْيااااااني أن سها ِقاااااار  بِعا  يا

اااانزال  ، فا  ياااا صااااحباي رحااايل  دناااا املااااْوتل

 

يااااااااالِيا  اِقياااااااامل لا ، إن ااااااااي مل
 باِرابِياااااااااة 

ْعاااااضا ليلااااة    ، أو با  أاقاااايام عاااايل  الياااااْوما

 

ْعِجااااااااالين قااااااااد تبي اااااااانا شاااااااانيا   وال تل

قلومااااا، إذا مااااا اسااااتلل  روحااااي، فهي ئااااا   وا

 

  السااااااادر واألكفاااااااان عناااااااد فنائياااااااايل 

اِف األِساااان ِة مضاااااجعي  ط ااااا بأْطااااارا  وخل

 

ْيناااااااايَّ فضااااااالا ردائيااااااا  ا علاااااااى عا د   ورل

ااااااااداين، بااااااااركا اهلل فااااااايكام   وال حتسل

 

اااارِض أن توِسااااعا ليااااا  اِت العا  ماااان األْرِض ذا

ام  ااااااايكل اين بِثااااااااويب إِلا ااااااار  اااااااذاين فاجل  خل

 

ااااعباا ِقياديااااا  ، قباااال اليااااوم، صا نْااااتل  فقاااااد كل

فمن يقرأ هذه الشواهد وغريها من أبيات املرثية جيدها ترتجم عن ذات الشاعر يف بالغة آرسة، وصدق عميق بلغة  

سهلة واضحة ال حتوج املرء إىل استشارة املعاجم حلل طالسمها، وال جيد فيها غرابة، قد خلت حروفها من التنافر، وألفاظها 

 سده وتذهب بطالوته.من احلوشية والغالظة التي تشوه املعنى، وتف

 :–مثالا  –، ففي قوله وقد أثرى مالك بن الريب ذلك كله باأللفاظ املوحية، التي تزيد  املعنى ثراء، واإليقاع مجاالا 

اااانزال ، فا  ياااا صااااحباي رحااايل  دناااا املااااْوتل

 

ياااااااالِيا  اِقيااااااامل لا ، إن اااااااي مل
 باِرابِيااااااااة 

شيب الزهد، ، ومن ثم يوحي بأن الشاعر ارتدى قنيا وحقارهتايوظف الشاعر الفعل )دنا(؛ الذي يؤرش إىل دنو الد 

لكن رسعان ما يعود الشاعر العتالء قبة الزهو من جديد، فيدعو صاحبيه إىل إنزاله برابية، ))وهي املرتفاع مان األرض، 

 .(1)الذي غالبا ما تسوده خرضة، وجتري من حتته األهنار، وهو بذلك يأبى أن يستسلم، ويشمخ عىل استحياء((

 –وهبذا تثري إحياءات األلفاظ درامية النص، وتكشف عن الرصاع النف  املحتدم يف ذات الشاعر، وهو ما يظهر 

ا   يف قوله: –أيضا

ااااْحباتِي د ي وصل ى ماااان أْهااااِل ول  داعااااايِن اهلاااااوا

 

اِئيااااا  را اااااني، فالتفااااات  وا باسا  بِاااااِذي الطَّ
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))فالتفت ورائيا(( يوحي بعدم رضا الشاعر عن  :وقوله ،وطنهفقوله: ))دعاين اهلوى(( يوحي بالشوق واحلنني إىل 

ا منذ أن رحلته، ويؤرش إىل أن ندمه عىل ا فهو  هذه الرحلة قد بدأ مبكرا كان عىل أبواب خراسان، ولكن هذا الندم وإن بدأ مبكرا

اجع وهو الفارس الذي ال هياب؟ كان بعد فوات األوان، ألنه غدا بحال ال يمكنه فيها الرتاجع والعودة؛ إذ ))كيف له أن يرت

لكنه كان يشعر بضيق شديد؛ فأخذت زفراته  (1)كيف سينظر الناس إليه؟  إنه مل يكن ليتحمل اللوم عىل ما بدا من ضعفه((

ا يتقنع به؛ لكي ينجو من اللوم  تعرب عن هذا الضيق، وصار رداؤه قناعا

ة   ْفرا اااااين بِااااازا عا ى ملا ااااا دا ْباااااتل اهلااااااوا  أاجا

 

ن    قا ، ردائياااااااااتا ا، أن ألالما  ْعااااااااتل ِمنْااااااااها

وهكذا استطاع مالك بن الريب من خالل تكثيف النص باأللفاظ والرتاكيب املوحية، ومن خالل اختيار األلفااظ  

أن يثري املوسيقى الداخلية يف القصيدة؛ ليتناغم بذلك البناء املوسيقي مع   ،الواضحة املدلول، الرسيعة الوصول إىل املتلقي

ا يف الكشف عن لواعج النفس، وتصوير ما يعتمل يف صدر شاعر يسدل الستار عىل حياته هبذه ء الفكري، ويتآزرا معا البنا

 املرثية املبكية.

 التكرار: -2

التكرار ظاهرة أسلوبية، يشكل حضوره يف اخلطاب الشعري فعالية كبرية، وهو من أهم التقنيات التي تثري إيقاع 

ا مهاما  ته وتعزيز مقصدية الشاعر؛ من حيث كونه وسيلة من وسائل التامسك النيص، التي تضفي ييف معيار النص، وتؤدي دورا

ا بنائيًّا، يشد انتباه التواصيل ترابطا شكليًّا ودالليًّ  عىل النص يف سياقه ا، وتتيح للشاعر أن جيعل من العنارص املكررة مرتكزا

 .(2)ءهتا حتى النهايةالقارئ ألجواء القصيدة، ويشجعه يف االستمرار لقرا

يف مرثية مالك بن الريب، وكان له تأثريه الصويت والداليل الفاعل يف نفس السامع، من  وقد برز التكرار أسلوباا فاعالا 

 مستويات للتكرار، عىل النحو اآليت: ةخالل ثالث

 املستوى األول: تكرار الصوت:

الل ما ينتجه من داللة يف موقعه تساعد املتلقي عاىل فهام الصوت املفرد ال يكون ذا قيمة موسيقية كاملة إال من خ

 ، ويساعد التكرار عىل إنتاج هذه الداللة؛ ومن ثم يزيد من القيمة املوسيقية لألصوات يف النص.(3)مضمون النص

ويتضح ذلك بتأمل تكرار أصوات املد التي كان هلا حضورها الواضح يف مرثية مالك بن الريب، وهي أصوات يتسع 

؛ ولذا استطاعت أن تعرب عن آهات مالك بن (1)رى النفس عن النطق هبا؛ ومن ثم فهي تتناسب مع حاالت التأوه والصيا جم

 ذلك عىل سبيل املثال قوله: نارئ ذلك يف كل أبيات القصيدة، ومالريب وأحزان قلبه الدامي، يلحظ الق
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ام ااااايكل اين بِثااااااويب إِلا ااااار  اااااذاين فاجل  خل

 

، قبااال اليااا  نْاااتل اااعباا ِقيادياااافقااااد كل  وم، صا

ا حزيناا، وعمقت اإلحساس بالبون   فهذا بيت واحد تكررت فيه أصوات املد عرش مرات، فأضفت عىل النص إيقاعا

 الشاسع بني هذين احلالني املتضادين اللذين يعرب عنهام الشاعر:

 احلال السابقة: حال كان فيها الشاعر صعب القياد، ال يلني وال يستسلم.

ا يف صاورة بالغاة التاأثري واحلال الرا هنة: حال كلها انكسار واستسالم تسمح بأن يؤخذ الشاعر من ثيابه وجير جرًّ

 والتعبري عن فقدان احلول والطول.

ا ما يكثف مالك بن الريب تكرار صوت واحد يف البيت، فيأيت هذا التكرار بمثابة ))نقرة تتبع أخرى عىل  وتر وكثريا

 ، ومن ذلك قوله:(2)باعث اإليقاظ والتأثري(( واحد، فيتميز الرنني، ويقوى

ةل  ْيناة نِْساااااوا ااااما اااااْن بأكناااااف الس 
كِ  ولا

 

ْيِهااااان  العاااااشي ةا مااااا بيااااا  لا ااااازيزل عا  عا

 –السمينة  –أكناف  –فقد تكرر صوت النون يف هذا البيت ثامين مرات: أربع مرات منها يف صورة نون مفردة: لكن  

 )عليهن(، ومرتني يف صورة التنوين يف )نسوة، عزيز(.نسوة. ومرتني يف صورة نون مضعفة 

، وهاذا (3)طنني النحلة أو البعوضة الذي يسبب الشعور بالتوتر الشديد صوت وصوت النون صوت جمهور حياكي

ينسجم مع حال الشاعر الذي أدت به حاله وهو يصارع املوت مغرتباا إىل توتر واضطراب بالغني؛ فانعكست هذه احلالة عىل 

 ياره ألصواته وألفاظه وعباراته.اخت

 املستوى الثاني: تكرار الكلمة:

يف حلظات املحن واألزمات النفسية والعاطفية غالباا ما يتعلق وعي اإلنسان بكلمة معينة، يستدعيها ذهنه من املايض، 

يف عدد من املواضع، وجتىل ، وهذا ما يلحظه القارئ لقصيدة مالك بن الريب يف رثائه لنفسه (4)فيأخذ يف ترديدها وتكريرها

 ذلك عىل نحو خاص يف مطلع القصيدة، وختامها.

 ست مرات عىل النحو اآليت: (الغضا)ففي مطلع القصيدة كرر الشاعر كلمة 

اااااْل أبيااااتان  ليلااااةا  ْيااااتا ِشااااْعِري ها  أالا لا

 

اااا، ألزجاااي الِقاااالص الن واِجياااا  ضا ناااِب الغا  بجا

ااا  رضا اااا مل يقطااااِع الركااابل عا ضا لاياااتا الغا  هل فا

 

اشااااىا الاااااركابا بعاليااااا  ااااا ما ضا  ولياااااتا الغا

 
                                                                                                                                                                  

 (.58ية يف مرثية بلقيس لنزار قباين، ص)( ينظر: رشيدة بديدة: البنيات األسلوب1)

 (.61، 60( سهام صائب خضري العزاوي: ديوان املوشحات األندلسية، ص)2)

 (.58( ينظر: رشيدة بديدة: البنيات األسلوبية يف مرثية بلقيس، ص)3)

 (.180( ينظر: د. حممد عيل عبد الواحد عوض: الثقافة البرصية وأثرها يف الشعر العريب املعارص، ص)4)



نااااا ااااو دا ضاااا لا اااد كااااانا يف أاهااااِل الغا قا  لا

 

ااايسا دانِياااا  ضاااا لا ااانَّ الغا
كِ لا ااازارل وا ضاااا ما  الغا

ا للبادية العربية التي كان يعيش هبا بام فيها من اتساع وصفاء؛  (الغضا)فالشاعر هنا تعلق وعيه بكلمة   بوصفها رمزا

 له بذكرها بعض الراحة النفسية، وتطرد عنه الشعور بالوحدة والغربة. فأخذ يكررها؛ ليتحقق

ا حلنني عريب عام إىل احلياة العربية البدوية التي يألفها  وبذلك يمكن أن يعد تشبث مالك بن الريب بذكر الغضا ))رمزا

 .(1)البدو((

 :ثالث مرات قائالا  (الرمل)ويف هناية القصيدة يكرر مالك بن الريب كلمة 

اااِهدنانيوا  اااو شا ةل لا ماااِل ِمن اااا نساااوا  بِالرَّ

 

ْينا الط اااااابيبا امللاااااداويا  ااااااد  فا ااااانْيا وا  باكا

أاهلِااهِ   مااِل ِعناادي وا هاادل الرَّ مااا كااانا عا  وا

 

مااااااِل قالِيااااااا  دَّعااااااتل بِالرَّ ال وا مااااااياما وا  ذا

مة الرمل التي ال وتكرار لفظة الرمل يف آخر القصيدة عىل هذا النحو جيعل القارئ يغادر النص وقد تعلق ذهنه بكل 

 تزال ترن أصواهتا يف أذنه تعبريا عن حالة الشوق واحلنني التي هتز الشاعر إىل موطنه.

 املستوى الثالث: تكرار اجلملة:

كان لتكرار اجلملة نصيبه يف إثراء اإليقاع الشعري، وإنتاج الداللة؛ ومن ثم حتقيق فاعلية اخلطاب الشعري يف رثاء 

 ثالث مرات يف قوله: (قد كنت)كام يتضح من تكرار مجلة مالك بن الريب لنفسه؛ 

ام ااااااايكل اين بِثااااااااويب إِلا ااااااار  اااااااذاين فاجل  خل

 

ااااعباا ِقياديااااا  ، قباااال اليااااوم، صا نْااااتل  فقاااااد كل

ْت  توقااااد كناااا  اااارا ااااا، إذا اخلياااالل أْدبا افا  عطَّ

 

اااان دعانِيااااا  ا لااااادى اهلاْيجااااا، إىل ما اااااريعا  سا

غى  اااىل القااارِن يف الاااوا ا عا ااابَّارا ناااتل صا اااد كل قا  وا

 

اجلااااارا وانِيااااا  اااام  وا ااااتِميا اِباااانا العا اااان شا عا  وا

ا وإيقاعياا، فهو عىل اجلانب املعنوي عرب عن مفارقة واسعة بني ماايض الشااعر   وقد أثرى هذا التكرار النص معنويا

ا من أن التوازي يعد شكالا  من  وحارضه، وعىل املستوى اإليقاعي أوجد حالة من التوازي بني مجل وعبارات النص؛ انطالقا

))أشكال النظام النحوي، الذي يتمثل يف تقسيم الفقرات بشكل متامثل يف الطول والنغمة والتكوين النحوي بحيث تربز 

ا  –قد كنت صعباا  :، وهذا ما حدث يف اجلمل الثالث(2)عنارص متامثلة يف مواقع متقابلة يف اخلطاب الشعري(( قد كنت عطافا

ا – اجلمل الثالث عنارص متامثلة يف مواقع متقابلة يف اخلطاب الشعري، متثلت يف حرف حيث برزت يف هذه  ،قد كنت صبارا

التأكيد )قد(، والفعل الناسخ )كان( واسمه تاء الفاعل، وجاء العنرص املتغري خرب كان؛ ليوضح تعدد مفااخر الشااعر يف 

 ماضيه، من خالل ثالثة أخبار متباينة تعكس املآثر التي كان يمتاز هبا الشاعر.

                                                 

 (.23( ناهد أمحد الشعراوي: االغرتاب واحلنني يف شعر مالك بن الريب، ص)1)

 (.189( د. صال  فصل: بالغة اخلطاب وعلم النص، ص)2)



ا لبيان تقلبات أحواله يف قوله:   وقد استخدم الشاعر هذا التوازي أيضا

ة   سااااتاديرا ااااراين يف رحااااىا مل ااااا تا وما يا  وا

 

قل أاطاااااارافل الِرماااااااِ  ثِيابِيااااااا  ااااااار   ُتل

ا أشبه باإليقاع الفطري الذي   وهذا التوازي القائم عىل التكرار املنتظم لبعض العنارص يف النص يوجد يف النص إيقاعا

ظام الكون ومجاله من حوله، وتتابع قطرات املطر، وانتظام دقات القلب، وانتظام تنيف ا اإلنسان يف حياته اليومية، متمثالا ألفه 

وحدات الشهيق والزفري يف تنفسه..إلخ؛ ومن ثم يتلمس اإلنسان هذا اإليقاع الفطري بشكل دائم، ويسرتيح إذا وجاده، 

 .(1)ويصاب بالقلق إذا فقده

ل املستويات الثالثة السابقة للتكرار يف مرثية مالك بن الريب لنفسه يمكن القول بأن التكرار كاان وهكذا من خال

سمة أسلوبية بارزة يف القصيدة، ساعدت الشاعر عىل حتقيق إيقاع يساير املعنى، ويعرب عنه، ويعطي مفاتيح لقراءة النص، 

 وفهم أبعاده املرتامية.

                                                 

 (.138( ينظر: د. حممد عيل عبد الواحد عوض: الثقافة البرصية وأثرها يف الشعر العريب املعارص، ص)1)



 املبحث الثاني

 سلوبية يف البنية املجميية والصرييةأبرز الظواهر األ

يف إبداع لغته الشعرية عىل طراز خاص يتواءم مع رؤيته وجتربته، ومن ثم يكون لنفسه  –بوجه عام  –يتفنن الشاعر 

ا يعكس معاناته الوجدانية، وينم عن إحساساته الداخلية لبنية ؛ ولذلك تأيت الظواهر األسلوبية املتعلقة با(1)معجاما شعريًّا خاصًّ

 املعجمية والرصفية يف طليعة الظواهر التي هيتم هبا الدرس األسلويب للنص الشعري.

ومن أهم هذه الظواهر التي جتلت يف مرثية مالك بن الريب لنفسه: إكثاره من ذكر مفردات املكان، وشيوع صايغ 

 األفعال يف النص، ويمكن تفصيل القول يف هاتني الظاهرتني عىل النحو اآليت:

 : مفردات املكان:اأوًل

مفردات املكان يمكن أن تقدم للنص الشعري إحياءات ال تنضب، ومعاين تأرس الوجدان؛ نتيجة ملا يثريه املكاان يف 

 .(2)نفوس الشعراء من املشاعر التي تؤجج عواطفهم، وتلهب وجداهنم، فينطلقون يف سامء اإلبداع، مغردين بأهبى األحلان

نى تأمل يف رثاء مالك بن الريب لنفسه، حيث كان ملفردات املكان حضور واضح يف هذه وهذا ما يلحظه املتلقي بأد

ا حلرص الشاعر عىل ذكر أسامء األماكن والبلدان يف ثالثني  املرثية، جيعل من هذه املفردات سمة أسلوبية بارزة للنص؛ نظرا

ا من القصيدة؛ فذكر: الغضا ا فإن املراد به مك ،موضعا انه، الذي هو وطن الشااعر؛ كاام ذكار أود، ذو وهو وإن كان شجرا

الطبسني، قرى الكرد، خراسان، أعىل الرقمتني، السمينة، مرو، أرض األعادي، القفرة التي دفن فيها، رحاا املثال، فلاج، 

 عنيزة، بوالن، الرمل.

ا يف نفس الشاعر من ب عضها اآلخر؛ ويدل وتوزيع هذه املفردات يف النص يؤرش إىل أن بعض األماكن كان أشد تأثريا

عىل ذلك حرصه عىل تكرار اسم بعض هذه األماكن، كالغضا التي ذكرها ست مرات، والرمل التي ذكرها ثالث مرات، 

والسمينة التي ذكرها مرتني، وخراسان التي ذكرها ثالث مرات، وأرض األعادي التي ذكرها مرتني، والقفرة التي دفن فيها 

 التي ذكرها ثالث مرات.

إيراد الشاعر هلذه املفردات يف النص، وإن كان يدل بوجه عام عىل قوة تأثريها يف نفسه، فهذا التأثري مل يكان وكثافة 

 يسري يف اجتاه واحد يف النص، بل سار يف اجتاهني متقابلني: أحدمها يمثل الشوق واحلنني، واآلخر يمثل الكراهية والنفور.

، الغضا، الرمل، السمينة، أود، ذو الطبسني، أعىل الرقمتني :شاعر لكلامتأما اجتاه الشوق واحلنني فيظهر يف ترديد ال

 رحا املثل، فلج، عنيزة، بوالن.

                                                 

 املعجم الشعري عند شعراء الستينيات، ص)ب(.( ينظر: د. حممد عيل عبد الواحد عوض: 1)

 (.243( د. حممد عيل عبد الواحد عوض: املعجم الشعري عند شعراء الستينيات، ص)2)



ا يف قوله: (الغضا)فالشاعر يستهل قصيدته برتديد اسم  ا، ومرة سابعة مضمرا  ست مرات مظهرا

اااااْل أبيااااتان  ليلااااةا  ْيااااتا ِشااااْعِري ها  أالا لا

 

اااا، ألزجاااي الِقاااالص الن    ضا ناااِب الغا  واِجياااابجا

اااهل   رضا اااا مل يقطااااِع الركااابل عا ضا لاياااتا الغا  فا

 

اشااااىا الاااااركابا بعاليااااا  ااااا ما ضا  ولياااااتا الغا

نااااا  ااااو دا ضاااا لا اااد كااااانا يف أاهااااِل الغا قا  لا

 

ااايسا دانِياااا  ضاااا لا ااانَّ الغا
كِ لا ااازارل وا ضاااا ما  الغا

 التعبري عام يدور يف نفسه يف وهذا احلضور البارز ملفردة الغضا يف مطلع القصيدة يشري إىل أن الشاعر كان رصحياا يف 

ا عن األهل والوطن، وهبوان املوت يف هذه الوحدة املقفرة،  هذه احلال التي سيطر عليه فيها اإلحساس بوحشة الغربة، بعيدا

ويف ظل هذا اإلحساس مل يكن الشاعر بحاجة إىل أساليب التغليف ملا يف نفسه، وإنام كان يف حاجة ماسة إىل إفراغ كل ما يف 

 فسه من مشاعر وأحاسيس.ن

ا عن صورة الوطن املاثلة يف خيال الشاعر، وهي صورة شجر الغضا، والنوق التي  ومن ثم جاء مطلع القصيدة معربا

ترعى فيه، ))وهذه الصورة يف جمملها متثل جمرد اإلحساس بالغربة لذاهتا، برصف النظر عن الشوق إىل أحد مان النااس؛ 

 .(1)إىل املوطن نفسه(( ولذلك كان الرتكيز عىل الشوق

 وكام بدأ الشاعر قصيدته بذكر الغضا، ختمها بذكر الرمل، فقال:

ااااِهدناني ااااو شا ةل لا مااااِل ِمن ااااا نسااااوا بِالرَّ  وا

 

ْينا الط اااااابيبا امللاااااداويا  ااااااد  فا ااااانْيا وا  باكا

أاهلِااهِ   مااِل ِعناادي وا هاادل الرَّ مااا كااانا عا  وا

 

مااااااِل قالِيااااااا  دَّعااااااتل بِالرَّ ال وا مااااااياما وا  ذا

ِماااا  خااااالتيفا ، وا اِبناتااااايا ااااي، وا نَّ ألم   نهل

 

ِياااااااجل الباواكِيااااااا  ياااااااةل ألخااااااارى هتا
 وباكِ

والرمل شأنه شأن الغضا كالمها رمز لبالد الشاعر التي خرج منها، أو مها بعض من ماضيه الذي ارتبط به وأحبه كام  

 هو بكل ما فيه.

ا وحنيناا إليها  الطبسني اللذين ذكرمها يف قوله:أود، وذو  :ومن األماكن التي عددها الشاعر شوقا

ااااْحباتِي د ي وصل ى ماااان أْهااااِل ول  داعااااايِن اهلاااااوا

 

اِئيااااا  را اااااني، فالتفااااات  وا باسا  بِاااااِذي الطَّ

 وذكر الرقمتني يف قوله: 

ا كل طاااااائعا اااااْوما أاْتااااارل ي يا  فلل اااااه در 

 

تاياااااِْن، وماليااااا  قما نااااايَّ بأاْعلاااااى الار   با

 وذكر السمينة يف قوله: 

كِاااااْن ب ةل ولا ْيناة نِْساااااوا ااااما  أكناااااف الس 

 

ْيِهااااان  العاااااشي ةا مااااا بيااااا  لا ااااازيزل عا  عا

 
                                                 

 (.166( د. عبد احلليم حنفي: مطلع القصيدة العربية وداللته النفسية، ص)1)



 وقوله:

اااميناِة أسااامعا اااىل بِئاااِر السَّ قوماااا عا  وا

 

الباااايضا احِلساااانا الروانِيااااا  ااارَّ وا  هِباااا الغل

 وذكر رحل املثل وفلج يف قوله: 

حاااعْ فيااا لْيااتا ِشاا ِت الرَّ ا  ري، هاال تغااري 

 

لاااج    ااات بِفا اااام ِهياااا رحاااا امللثاااِل أاو أامسا  كا

 وذكر عنيزة وبوالن يف قوله: 

نياااازة   اااانْيا عل ْكباانل با ِصااااابا الااااار   إذا عا

 

وا امللبِقيااااااِت الناواِجياااااا  باااااوالنا عااااااجل  وا

ونفس الشاعر تأنس بذكر هذه البلدان واملواضع؛ ملا تثريه فيها من ذكريات األهل واخلالن؛ كام يدل لذلك ما أورده  

قال: أخربنا عبد الرمحن عن عمه قال: دفعت يوما يف  –رمحه اهلل  –: ))حدثنا أبو بكر بن دريد قائالا  أبو عيل القايل يف أماليه؛

وقد ظمئت، فيممته، فسلمت، فإذا عجوز.. فقلت:  –أي: منفرد  –تلم  بالبادية إىل واد خالء، ال أنيس به إال بيت معتنز 

نست هبم  فقالت: يابن أخي، إين ريب، فلو انضممت إىل جناهبم، فأإين أراك معتنزة يف هذا الوادي املوحش، واحللة منك ق

نس بالوحشة، وأسرتيح إىل الوحدة، ويطمئن قلبي إىل هذا الوادي املوحش، فأتذكر من عهدت، فكأين أخاطب أعياهنم، آل

 .(1)وأتراءى أشباحهم((

ا، وتك راره لبعضها يوحي باالرتيا  النف  برتديد أسامء وحنني الشاعر إىل هذه املواضع جيعله حيملها كامًّ عاطفيًّا كبريا

هذه املواضع احلبيبة إىل قلبه، وتعدد هذه املواضع يؤرش إىل سمة أسلوبية يف أشعار الصعاليك بوجه عام؛ حيث يشعر القارئ 

وأناه ال  من حديثهم عن األماكن ))أنه تكاد تنعدم الفواصل بني األماكن عندهم، وأهنم يشعرون كأن األرض ملك هلام،

 .(2)يشء(( –مهام تباعدت  –يعجزهم عن  التنقل بني آمادها 

يف مرثية مالك بن الريب لنفسه صوب الشوق واحلنني إىل هذه األماكن؛  –يف أحد اجتاهيه  –وهكذا سار ذكر األماكن 

 ا واسرتجاعه.هالسرتجاع الزمن املايض الذي عاشه الشاعر في

لذكر األماكن يؤرش إىل الكراهية والنفور؛ وذلك فيام يتعلق باألماكن التي شهدت  ويف مقابل ذلك كان هناك اجتاه آخر

 غربة الشاعر واغرتابه، نحو: أرض األعادي، قرى الكرد، خراسان، مرو، القفرة التي دفن فيها:

 :فقد ذكر مالك بن الريب أرض األعادي مرتني قائالا 

ااااااللةا باهللااااادى ين بِاااااعتل الض  ااااارا  أاملْ تا

 

أا   اااانا غاِزيااااوا ف  ااايِش اِباااِن عا  ْصاااباْحتل يف جا

ما  أاْصااااباحتل يف أارِض األاعااااادي  باعاااادا  وا

 

ااااااان أارِض األاعااااااااِدي  قاصااااااايا   أرايِنا عا

 

 

 

                                                 

 (.2/6( أبو عيل القايل: األمايل )1)

 (.245ك، منهجه وخصائصه، ص)( د. عبد احلليم حنفي: شعر الصعالي2)



ا يفخر يف البيت األول بتوبته وحتوله من الضاللة إىل اهلدى فاإن ذكاره ألرض األعاادي بعاد ذلاك،  ومع أن مالكا

ىل أن ارحتاله إىل أرض األعادي قد أفسد عليه فرحته بتوبته، وجعله يندم، ويعاتب نفسه وتكراره هلا يف البيت نفسه يؤرش إ

 عىل أن قذف هبا يف أرض األعادي بعد أن كان عن هذه األرايض قاصياا.

وهلذا توحي مفردة املكان التي ينفر منها الشاعر، ويبث من خالهلا كراهيته الغرتابه بموقف الشاعر القلق املضطرب 

ا عن وطنه وأهله، ويبدو هذا االضطراب يف  هال يدري أيفر  بتوبته وموته يف رحلة جهادالذي  أم حيزن الغرتابه، وموته بعيدا

 قوله حني يذكر قرى الكرد:

يناناااا ااارِد با ااارى الكل ااات قل اااد حالا قا  أاقاااولل وا

 

ااااريا مااااا كااااانا جاِزيااااا  ا خا ماااارا اااازى اهللَّل عا  جا

اااااازِو ال   رِجعنااااااي ِماااااانا الغا  أرىإِن اهللَّا يل

 

راِئيااااااا  اااااالَّ مااااااايل طالِباااااااا مااااااا وا إِن قا  وا

ففي البيت األول تربز حرية الشاعر أيدعو لعمرو أم يبدي جزعه ألن قرى الكرد حالت بينه وبني أهله، ويبادو أن  

ولن  إن عاد لوطنه لن ُيرج منه تارة أخرى، ههذا الرصاع النف  قد تم حسمه يف البيت الثاين حني أعلن الشاعر عزمه عىل أن

  قل ماله.اميطلب ما وراءه مهام كثرت املغريات، ومه

ها ثاالث رويستمر مالك بن الريب مع ذكره ملفردات املكان يف هذا البو  اإلنساين الصادق فيذكر خراسان، ويكر

 :مرات قائالا 

تي راساااانل هااااما اااِئن غالاااْت خل ماااِري لا عا  لا

 

راساااانا ناِئياااا  ْ خل ااان باااايبا نْااااتل عا ااااد كل قا  لا

اااإِن   ااادفا راساااانا ال أاعل  أاناااجل ِمااان باااايبا خل

 

نَّيتلمااااااااوين األامانِيااااااااا  إِن ما يهااااااااا وا  إِلا

إنه املوقف نفسه الذي أعلنه الشاعر يف حديثه عن قرى الكرد، وعن أرض األعادي، لكن الشاعر يعيده بصياغات  

ا لغربته )خراسان( وجيعل منه مركز اإلشعا ا املكان الرئيس الذي كان ظرفا ع الداليل، والبؤرة املحورية إلنتاج تتلفة، ذاكرا

ا بح يتمنى النجاه  وبه للدنيا وتعلقه هبا؛ ومن ثم فهالداللة الكلية التي تنبئ عن أن حب مالك بن الريب للجهاد كان مشوبا

 من بايب خراسان، ويعلن أنه إن نجا لن يعود إليها تارة أخرى وإن منوه األماين.

ا بأمنيته يف ر  :ؤية وطنه حتى الرمق األخري؛ كام يظهر يف ذكره لبلدة مرو قائالا ويظل الشاعر متمسكا

ني تااااي  ما
اااااْرو  ْت ِعنْااااادا ما اءا ااااارا ملا اااااا تا  وا

 

اتِياااا  فا انااااْت وا حا اااالَّ هِبااااا ِجْساااامي، وا حا  وا

 أاقااااااولل ألْصااااااحايب اْرفعااااااوين فإناااااه 

 

ا لِيااااا  ااااادا يااااالل با ْياااااني أن سها ِقااااار  بِعا  يا

مام عينيه يف مرو هذه البلد التي مل يألفها، ومل يرغب يف املقام هبا، وأمام هذا الشعور يعطاي فهو يشعر أن منيته متثل أ 

هذا النجم الذي كان يراه يف بالده، وحرم من رؤيته يف غربته؛ ألنه  نفسه فرصة ألمنية أخرية، فإذا هبذه األمنية أن يرى سهيالا 



ريد أن يراه حتى لو بعني اخليال إن عجز عن رؤيته بعني احلقيقة، وهذه قمة ال يظهر هبذه البالد التي اغرتب إليها؛ ولذا فهو ي

 التمسك باملكان الذي يعني: التمسك باحلياة نفسها.

ا عن الذات الشاعرة يف حلظة صدق شديدة اخلصوصية، تفرض نفسها  ويأيت ذكر الشاعر للقفرة التي دفن فيها كاشفا

 ، فيقول يف البيت احلادي والعرشين:عىل الشاعر يف مواضع متعددة من القصيدة

ة   ْفاارا اِل بِقا جا اااِريعل عااىل أْيااِدي الااار   صا

 

ااامَّ قضاااائيا  ْياااثل حل ْبااااري، حا ْونا قا ااااو  سا  يل

 ه أن ينعياه:اخلامس والثالثني تاطباا صاحبي ويقول يف البيت 

ة   فاااااااْرا ااناااااااي بِقا ْفتلما لَّ ماااااااا خا نَّكل  بِأا

 

ااا  يحل فيهاااا السَّ ياااالل علااااي  الاااار   وافياهتل

 ويقول يف البيت الرابع واخلمسني: 

ة   فاااارا  بِقا
رياااابل باعياااادل الااااداِر ثاااااو   غا

 

اااادانِيا  ااااا بِااااأان ال تا عروفا هِر ما اااادا الاااادَّ  يا

إن رؤية الشاعر هلذه القفرة التي سيدفن فيها، وُتيله لطقوس دفنه ونعيه بعد موته جتعل عقله الباطن يبو  بام ُيتزنه  

 ار تكشف عن تقلبات النفس اإلنسانية وتناقضاهتا بال مراوغة أو زيف.يف رساديبه من مشاعر وأفك

وهكذا أبرزت مفردات املكان يف مرثية مالك بن الريب الصورة النفسية لإلنسان املغرتب، وما ينتابه مان مشااعر 

زداد بذلك نفوره لبالد احلرية، والوحدة، والوحشة، واالنفراد، وهي مشاعر تصيبه باإلحباط، وتشعره هبوانه عىل األيام؛ في

 الغربة وكراهيته هلا.

ويف مقابل ذلك يزداد حنني الشاعر إىل بالده، فريدد أسامءها؛ فتؤدي هذه األسامء دورها يف بث مشاعر احلنني، وتقوم 

 الشاعر. هتا الرمزية التي جتسد الذكريات العزيزة عىلبوظيفة إشاعة الراحة النفسية لدى الشاعر املغرتب، ويغدو هلا دالال

 ثانياا: األفعال وداللتها الرصفية والسياقية:

( ستة وعرشين ومائة فعل، 126لألفعال بأزماهنا وصيغها املختلفة حضور بارز يف القصيدة؛ حيث أورد الشاعر فيها )

فعاال ( ثامنية ومخسني بيتاا، وهو ما يعني أن متوساط ورود األ59وهو عدد يفوق ضعف أبيات القصيدة، البالغ عددها )

 بالقصيدة يزيد عن فعلني يف كل بيت.

يعكس انثيال العواطف املتدفقة؛ بسبب ضغط املشاعر، التاي جتعال  –عىل هذا النحو  –وشيوع األفعال يف النص 

 وترية احلدث ترتفع وتتنامى يف ضوء معطيات الواقع األليم الذي يعيشه الشاعر.



 النص هي صيغة الفعل املايض، حيث بلغت األفعال املاضاية يف وقد كانت الصيغة الغالبة عىل األفعال الواردة يف

من إمجايل األفعال الواردة يف القصيدة، وقد وردت هذه األفعال  %4892، وهو ما يعادل ( اثنني وستني فعالا 62القصيدة )

 يف النص عىل النحو اآليت:

رقم 

 البيت

رقم  األفعال

 البيت

رقم  األفعال

 البيت

رقم  األفعال

 البيت

رقم  األفعال

 البيت

 األفعال

تغريت  41 بدا 23 قل 8 مايش 2

– 

 أمست

 جرت 49

 –كاااان  3

 –دنااااا 

 ليس

حلوهااا  42 تبني 25 رأت 10

– 

 أنزلوا

 تضمنت 48

 –بعاات  4

 أصبحت

 –غالت  11

 كنت

 –رعني  43 استل 26

 كاد

 عرضت 50

 أبرصت 52 عاجوا 45 بارك 28 منيتموين 12 أصبحت 5

 –دعاااين  6

 التفت

 –بكت  46 كنت 28 هناين 15

 –كنت 

 عالوا

 أضاء 53

 –أجبت  8

 –ينادعاا

 تتقنع

 –كناات  30 تذكرت 16

أدبااارت 

 دعاين –

 –ماات  48

 أسقيت

شهدنني  56

بكااني  –

 فدين –

 –حالت  9

 جزى

 –كاااان  58   كنت  31 حم 21

 ودعت

تاااراءت  22  

 –خل  –

 حانت

     خلفتامين 35



 –أدجلااوا 38    

 أصبحت

    

عال وإن كانت بصيغة املايض، فإن داللتها يف السياق ُترج يف كثري من األحيان عن الداللاة عان الازمن وهذه األف

 يف قوله: – املايض إىل الداللة عىل املستقبل، يتضح ذلك مثالا 

ْيااتا  اااْل فيااا لا ااْت ألم  مالااك   ِشااْعِري ها  باكا

 

ِعيَّاااكا باكياااا  وا نا اااالا اااْو عا نْااااتل لا  كمااااا كل

عالوا(، بيد أن داللة السياق تفيد أن هذه األفعال  –كنت  –لبيت ثالثة أفعال بصيغة املايض )بكت فقد تضمن هذا ا 

ث بعد وفاته، وكذلك أمه مل تنع دستحدث يف املستقبل، ومل حتدث بعد؛ إذ إن الشاعر مل يمت بعد، لكنه يتخيل ما يمكن أن حي

ء، ويرجو أن يكون موقف أمه من موته كاذلك، فتجتهاد يف بكائاه إليه، ولكنه يفرتض أهنا لو نعيت إليه لبكاها أشد البكا

 وإظهار احلزن عليه.

والتعبري بصيغة املايض هنا عام يتخيله الشاعر يف املستقبل يعكس تيقنه من موته ورحيله، ومن ثم فهو بالغ األسى، 

ا للبقاء.  شديد احلرسة، يصارع كالطري املذبو ؛ جزعا

( 48رتبة الثانية بعد الفعل املايض من حيث الشيوع يف القصيدة، حيث استعمله الشاعر )ويأيت الفعل املضارع يف امل

من إمجايل األفعال الواردة يف القصيدة، وقد وردت هذه األفعال يف الانص عاىل  %3999وأربعني مرة أي ما يعادل  اا تسع

 النحو اآليت:

رقم 

 البيت
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 البيت

رقم  األفعال

 البيت
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رقم  األفعال
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رقم  األفعال

 البيت

 األفعال
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 أزجي

 –يبكي  19 تقول 10

 أجد

حتسداين  29

– 

 توسعا

ستفلق  51 يعدم 38

 تبكي –

 –أنااج  12 يقطع 2

 أعد

 –جيااار  18

 يرتك

يقولون  39 تراين 32

تبعد  –

– 

 ويندفئي

 يثني 52

 –تراين  33 يسوون 21 أترك 13 أمل ترين 4

 ُترق

 –جينها  43

 يسفن

أقلاااب  55

 أرى –



 –أقول  23 ُيربن 14 أالم 8

 يقر

 –أترك  44 هتيل 35

 تعلو

 هتيج 59

 –تنسيا  36 تعجالين 25 يقرصوا 16 أقول 9

 –تقطع 

 تبىل

    

يرجعني  8

 أرى –

         يدعو 18

، لكن السياق قد ُيرج به عن (2)تقبال، واحلال أوىل به من االس(1)واألصل يف املضارع أن يدل عىل احلال أو االستقبال

ُيلصه لالستقبال، وهو ما وقع يف مواضع متعددة من مرثية مالك بن الريب، ومن ذلاك  هذه الداللة فينقله إىل املايض أو

 قوله:

اااهل  رضا اااا مل يقطااااِع الركااابل عا ضا لاياااتا الغا  فا

 

اشاااىا الااااركابا بعالياااا  اااا ما ضا  وليااااتا الغا

 وقوله: 

ين بِاااا ااااارا ااااااللةا باهللااااادىأاملْ تا  اعتل الض 

 

اااانا غاِزياااا  ف  ااايِش اِباااِن عا أاْصاااباْحتل يف جا  وا

 وقوله:  

هل  ر  ِعناااااااانا ااااااجل اااااا يا اااااارا حمبوكا أاْشقا  وا

 

ااااهل املااااوتل ساااااِقيا  ْك لا  إىل املاااااء، مل يْتااااارل

قلت معنااه إىل ففي هذه األبيات دخلت )مل( عىل األفعال: يقطع، ترين، يرتك، و)مل( إذا دخلت عىل الفعل املضارع ن 

 ؛ ومن ثم تكون مضامني هذه األفعال املذكورة يف األبيات قد حتققت يف املايض، وإن كانت صيغتها صيغة املضارع.(3)املايض

وقد يتحول معنى املضارع من خالل السياق إىل الزمن املايض، دون أن يكون سبب هذا التحول دخول أداة معيناة 

 :عليه، ومن ذلك قول مالك بن الريب

ا كل طاااااائعا اااااْوما أاْتااااارل ي يا  فلل اااااه در 

 

تاياااااِْن، وماليااااا  قما نااااايَّ بأاْعلاااااى الار   با

 )أترك( هنا بمعنى )تركت(. :فإن قوله 

                                                 

 (.53( ينظر: عبد القاهر اجلرجاين: املفتا  يف الرصف، ص)1)

 (.23( ينظر: ابن جني: اللمع يف العربية، ص)2)

 (.2/918( ينظر: ابن الصائغ: اللمحة يف رش  امللحة )3)



؛ كاام يف (1)وقد يتمحض املضارع للداللة عىل االستقبال إذا دخلت عليه السني أو سوف، أو عوامل نصب املضارع

 قول مالك:

كاااااِب  لااااوب يف الر  اااار  قا عا ااااا وا إهِنَّ  فا

 

تبكاااااي باواكِياااااا  ا وا اااااتافلِقل أاكباااااادا  سا

 وقوله: 

م ثًّااااا يلصاااايبلهل ما الوالااااونا با عاااادا اااان يا لا  وا

 

ما املاااارياثا من اااي املوالِياااا  ْعاااادا ااااْن يا لا  وا

 وقوله: 

ة   ْفرا ااااين بِاااازا عا ى ملا اااا دا ْبااااتل اهلاااااوا  أاجا

 

، ردائياااااااا  ا، أن ألالما ن ْعاااااااتل ِمنْاااااااها قا  تا

ت األول خلصت الفعل )تفلق( للداللة عىل املستقبل وكذلك )لن( مع الفعل )يعدم( يف البيت الثاين، فالسني يف البي 

 يف البيت الثالث. (أالم)و)أن( مع الفعل 

ويتمحض الفعل املضارع للداللة عىل املستقبل إذا أكد بالنون، ويف ذلك يقول ابن جني: ))فإن قلت: فقد بنوا مان 

 ون التوكيد، نحو: فتفعلن.الفعل املعرب ما حلقته ن

 .(2)قيل: ملا خصته النون باالستقبال، ومنعته احلال التي املضارع أوىل هبا، جاز أن يعرض له البناء((

 :وعىل هذا تتمحض داللة الفعل )أبيت( لتوكيده بالنون يف قول الشاعر

اااااْل أبيااااتان  ليلااااةا  ْيااااتا ِشااااْعِري ها  أالا لا

 

اااا، ألزجاااي الِقاااالص  ضا ناااِب الغا  الن واِجياااا بجا

، فكأنه قال: هل أبيت، هل أبيت، هل أبيت؛ وهو ما (3)وتوكيد الفعل بالنون الثقيلة هنا بمثابة تكراره ثالث مرات 

 يؤرش عىل إحلاحه الشديد عىل هذه األمنية يف تلك اللحظة التي كان املوت فيها يظلل الذات الشاعرة.

شيوع صيغ األفعال يف مرثية مالك بن الريب لنفساه، حياث اساتعمله ويأيت الفعل األمر يف املرتبة الثالثة من حيث 

من إمجايل األفعال الواردة يف القصيدة، وقد وردت هذه األفعال يف القصيدة  %1198( مخس عرشة مرة، وهو ما يعادل 15)

 عىل النحو اآليت:

 

 

                                                 

 (.919، 2/918( ينظر: السابق )1)

 (.3/95( ابن جني: اخلصائص )2)

 (.2/418الربهان يف علوم القرآن ) ( ينظر: الزركيش:3)



رقاااام 

 البيت

رقاااام  األفعال

 البيت

رقاااام  األفعال

 البيت

رقاااام  األفعال

 البيت

رقاااام  لاألفعا

 البيت

 األفعال

 –قوما  26 ارفعوين 23

 فهيئا

خاااذاين  28

– 

 فجراين

فاعتادي  48

– 

 سلمى

 عر 51

 –خطا  28 فانزال 24

 ردا

 –قوما  34

 فأسمعا

   بلغن 50

         يامأق 25

ال يف مرثياة الفعل األمر يف املرتبة الثالثة من حيث شيوع استعامل األفعا ، وجميء(1)والفعل األمر يدل عىل املستقبل

الفعل املايض يف املرتبة األوىل ال يعني: أن الغلبة  ة عىل االستقبال فيها؛ كام أن جميءمالك بن الريب ال يعني: خفوت الدالل

للزمن املايض عىل احلارض واملستقبل يف النص؛ وذلك ملا تقدم من انتقال معنى الصيغة بفعل السياق من الداللة عىل زمن إىل 

 زمن آخر.

ا من األ وقد فعال املضارعة قد متحض معناها إىل املستقبل، وكذلك تغري معنى كثري من صيغ األفعاال رأينا أن كثريا

عىل املستقبل؛ وبذلك صار الزمن املستقبل هو  الزمن املسيطر عىل جو النص؛ وهو ملمح أسلويب يشعر  املاضية فصارت تدل

نترص عىل الزمن، ويتحدى هبذا االنتصار املوت نفسه، فريى بعني بصريته بأن الشاعر وقد عجز أمام املوت أراد لنفسه أن ي

 ما سيحدث بعد وفاته وإن عجز عن أن يراه بعني برصه.

                                                 

 (.23( ينظر: ابن جني: اللمع يف العربية، ص)1)



 املبحث الثالث

 أبرز الظواهر األسلوبية يف البنية الرتكيبية

؛ (1)من اجلمل ومدارج القول(( ىنمن الكلمة الواحدة، وإنام جتل  نىإذا كان الكالم قد وضع للفائدة، فإن ))الفائدة ال جتل 

ة وما تتسم به من خصائص أسلوبية منزلة رفيعة يف فن القول عامة وفن الشعر خاصاة؛ حياث يومن ثم حتتل البنية الرتكيب

ا، وإنشائها نشأة أخرى؛ ليقول من خالهلا املعنى ومعنى املعنى، ويعرب عان معناى  ا جديدا يسعى الشاعر إىل خلق اللغة خلقا

، ومن أهم وسائله التي حتقق له هذا الغرض البنية الرتكيبية التي تتعلق بالشكل الرتكيبي للجملة (2)وينفذ إىل أعامقهااحلياة، 

 وأنامطها؛ فيختار الشاعر الرتكيب الذي يتناسب مع مقصده، وحيقق الغاية التي يرومها.

رد فيه، ويترصف الشاعر يف تركيب اجلملة ت وبناء عىل هذا تقوم الكلامت بأدوار متعددة وفق تركيبها والسياق الذي

ا ملا ُيدم مراده، وما حيقق ما يصبو إليه من دالالت يف خياله اخلصب، فتارة يلتزم بأصل الرتكيب، وتارة أخرى يعدل  وفقا

 واإلنشاء، كاخلرب عن هذا األصل، فيقدم ما حقه التأخري، ويؤخر ما حقه التقديم، ويتفنن يف استعامل املعاين النحوية العامة

ا يف النص، ويصري النحو مدخالا  فاعالا  واإلثبات والنفي، والتأكيد...إلخ، فيربز دور النحو مهامًّ لفهم النص وتفسريه؛  وقويا

ا من كون النحو تفاعالا  ا مع املفردات التي تشغله، والسياق الذي ترد فيه انطالقا  .(3)خالقا

؛ ومن ثم برزت فيها الظواهر األسلوبية اآلتية فيام يتعلق تراكيب مرثيتهلك بن الريب يف بناء وعىل هذا النهج جرى ما

 ببنيتها الرتكيبية.

 : العدول عن األصل بالتقديم والتأخري:اأوًل

لكل لغة نظامها اخلاص يف ترتيب الكلامت داخل اجلملة؛ بحيث يتأتى الفهم واإلفهام من خاالل اجلملاة عارب هاذا 

الرتتيب قد يؤدي إىل حدوث خلل يف الكالم جيعله عديم الفائدة، ولكن يف مقابل ذلك قاد الرتتيب اخلاص، والعبث هبذا 

 يؤدي العدول عن هذا الرتتيب وفق رؤية خاصة للمرسل إىل إثراء رسالته، وشحنها بفيض من الدالالت واإلحياءات.

هلذا عنى النحاة والبالغيون العرب بمسألة الرتبة يف اجلملة العربية عناية فائقة، وأكدوا دورها يف حتقيق االتساق و

س، املحكوم برؤية خاصة للمرسل يف ترتيب الكلامت ، والحظوا ما يضفيه التدخل املدرواالنسجام بني عنارص الرتكيب

يعني: التقديم والتأخري  –، ويف هذا يقول عبد القاهر اجلرجاين: ))هو باب (4)داخل اجلملة من أثر محيد يف إعالء بالغة النص

كثري الفوائد، جم املحاسن، واسع الترصف، بعيد الغاية، ال يزال يفرت لك عن بديعة ويفيض بك إىل لطيفة، وال تزال ترى  –

                                                 

 (.2/333( ابن جني: اخلصائص )1)

 ( ينظر: د. حممد عيل عبد الواحد عوض: املعجم الشعري عند شعراء الستينيات، ص)ب(.2)

 (.218( ينظر: د. حممد محاسة عبد اللطيف، اجلملة يف الشعر العريب، ص)3)

 (.156-154( ينظر: عبده الراجحي: النحو العريب والدرس احلديث، ص)4)



ا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تن أن قدم فيه يشء، وحول اللفظ  – كظر، فتجد سبب أن راقك، ولطف عندشعرا

 .(1)عن مكان إىل مكان((

ا  ا ملا ينسجم مع موقفه الشعوري، منزاحا ومن هذا املنطق كان مالك بن الريب يعيد ترتيب الكلامت داخل اجلملة وفقا

 هبذا الرتتيب اجلديد عن األصل املعهود يف ترتيب الكلامت يف الرتاكيب العربية، ومن ذلك قوله:

كِااااانْ  ةل  ولا ْيناة نِْساااااوا ااااما  بأكناااااف الس 

 

ْيِهااااان  العاااااشي ةا مااااا بيااااا  لا ااااازيزل عا  عا

 فقد اشتمل البيت عىل مجلتني مرتابطتني، كان بإمكان الشاعر جعلهام مجلة واحدة عىل النحو اآليت: 

 ولكن ما يب العشية عزيز عىل نسوة بأكناف السمينة

ع بينهام من حيث ظالل املعنى، وما يثريانه من إحياءات البون شاسأصل املعنى نفسه بيد أن والصياغتان قد تؤديان 

 إضافية.

فالصياغة املفرتضة ترسف يف أغالل اجلمود، عليها مسحة من الربود، جتعلها تتضاءل فنيًّا أمام الصياغة التي اختارها 

 وطن.الشاعر، فجعلت الكلامت تنبض باحلياة، وتكشف عن عاطفة تؤججها نار احلنني لألهل وال

والصياغة التي اختارها الشاعر تتألف من مجلتني عدل يف كلتيهام عن الرتبة األصلية املفرتضة يف علم النحو، والتي 

تيب اجلملة االسمية: مبتدأ + خرب، لكن الشاعر أراد هلاا أن ة الذكر عىل اخلرب، بحيث يكون ترتعطي للمبتدأ احلق يف أسبقي

ا + مبتدأ.  تكون خربا

ىل: ))ولكن بأكناف السمينة نسوة((؛ تقدم فيها اخلرب شبه اجلملة )بأكناف السمينة( عىل املبتدأ )نساوة(، اجلملة األو

وقواعد النحاة ال تضطر الشاعر هنا إىل هذا التقديم؛ ألن املبتدأ )نسوة( نكرة موصوفة بالنعت اجلملة )عزيز عليهن العشية 

ا ال واجباا،(2)فت ساغ االبتداء هباصمابيا( والنكرة إذا و ؛ ومعنى هذا أن قواعد (3)؛ ويصري تقدم خربها شبه اجلملة عليها جائزا

لكن الشاعر آثر العدول عن هذا األصل، فقدم اخلرب  – جريا عىل األصل –النحاة تبيح للشاعر تقديم املبتدأ وتأخري اخلرب 

 يف لسانه، فهو دائم الرتديد هلا؛ ومن ثم جيد لسانه )بأكناف السمينة(؛ ألنه يرتبط باألماكن التي يشتاق إليها، وهواها دائاما 

يعجل بنطق أسامء هذه األماكن، وال يرتيث لينتظر دورها الطبيعي يف الكالم، بل حبه هلذه األماكن واشتياقه إليهاا جيعلاه 

                                                 

 (.106( عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص)1)

 (.1/491( ينظر: املرادي: توضيح املقاصد واملسالك )2)

أمحد سالم عيد: مجاليات الرتبة يف  (، وإبراهيم93-91( ينظر: بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال الدين حممد بن مالك: رش  ابن الناظم، ص)3)

 (.95اجلملة العربية، ص)



ينفخ يف نظمه مان يعصف بالرتبة النحوية املفرتضة، وجيعل أسامء هذه األماكن تقفز إىل حمل الصدارة، مؤكدة أن الشاعر 

 روحه، وحيمله ما يدور يف خلجاته.

وكذلك احلال يف اجلملة الثانية التي اشتمل عليها البيت السابق، وهي مجلة النعت )عزيز عليهن العشية مابيا(؛ حيث 

لنسوة جتاهه وما حل به؛ تقدم اخلرب النكرة )عزيز( عىل املبتدأ املعرفة )ما(، ليبادر الشاعر هبذا التقديم إىل إبراز عاطفة أولئك ا

فاإن الرتباة  –فإذا كانت غربة الشاعر وارحتاله عن أهله قد حالت دون استدفائه بحرارة مشاعر األهل يف هاذا املوقاف 

ياهتا بام حرم ن تكون معينة لتلك الغربة يف هذه احليلولة، بل ينزا  الشاعر عن هذه الرتبة لينعم يف ظل اللغة ومعطالنحوية ل

دم اللفظ )عزيز( الدال عىل عزته لدى أهله، والذي يعطيه إمكانية ُتيل هؤالء األهل وهم جزعون ألجله، اقع؛ فيقمنه يف الو

يشاركونه آالمه وأحزانه، ويؤخر اللفظ الدال عىل ما حل به )مابيا(؛ ليأيت يف آخر البيت بمثابة القرار املوسيقي هلذه املقطوعة 

الل البيت؛ لتكون أشبه بزفرات تتعاىل، وأنفاس حرى ترتجم آالم الشاعر الذي حالت املوسيقية التي يعزفها الشاعر من خ

 غربته بينه وبني أهله وأحبته.

 بكثري من اإلحياءات. يوهكذا يثمر ترصف الشاعر يف الرتبة النحوية العديد من الدالالت، ويثري القول الشعر

 ثانًيا: الرتاكيب اإلنشائية:

 ، وهي تنقسم قسمني:(1)ألقوال التي ال حتتمل الصدق، وال الكذباألساليب اإلنشائية هي ا

، ويشمل: األمر، والنهي، والنداء، (2): وهو ما ))يستدعي مطلوباا غري حاصل وقت الطلب((األول: اإلنشاء الطليب

 واالستفهام، والتمني.

ا غري حاصل وقت الطلب، :الثاني: اإلنشاء غري الطلبيب  ويكون بصيغ املد ، والذم،  هو ))ما ال يستدعي مطلوبا

 .(3)وصيغ العقود، والقسم، والتعجب، والرجاء، وكذا يكون برب، ولعل، وكم اخلربية((

 وقد وظف مالك بن الريب هذين النوعني يف مرثيته عىل النحو اآليت:

نفساه؛ حياث وظاف هاذا يأيت أسلوب األمر يف مقدمة األساليب اإلنشائية التي وظفها مالك بن الريب يف رثائاه ل

 ل بذلك املرتبة األوىل بالنسبة لألساليب اإلنشائية التي وظفها الشاعر.تحسلوب مخس عرشة مرة لياأل

 ويتيح النظام اللغوي يف العربية ست صيغ لتأليف أسلوب األمر:

                                                 

 (.2/99( ينظر: حامد عوين: املنهاج الواضح للبالغة )1)

 (.3/52( القزويني: اإليضا  يف علوم البالغة )2)

 (.68( أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلاشمي: جواهر البالغة، ص)3)



 .     (1)الصيغة األوىل: فعل األمر؛ كام يف قوله تعاىل: 

 .      (2)قرتن بالم األمر؛ كام يف قوله تعاىل: اااااارع املااااالصيغة الثانية: املض

 الصيغة الثالثة: اسم فعل األمر؛ كام يف قول ابن الرومي:

اِر احلْلااااااااااما إنَّ احلااااااااااْل  ااااااااااذا  حا

 

ااااااااااااااْرِ   و جا  (3)ما ذو أاْسااااااااااااااو  وذل

 ائب عن فعل األمر؛ كام يف قول قطري بن الفجاءة:الصيغة الرابعة: املصدر الن 

اااااارباا  اااااااِل املاااااااوِت صا اااااارباا يف جما  فاصا

 

سااااااتاطاعِ  ااااااام ناياااااالل اخلللااااااوِد بِمل  (4)فا

 :الصيغة اخلامسة: اسم املصدر النائب عن فعل األمر؛ كام يف قول ابن الرومي 

 أخااااااا ودي فااااااإينا بالااااااذي مهااااااالا 

 

اااااااصل  ثل فمفص   (5)تلسااااااادي إيلَّ حماااااااد 

 جيب أن تتقن عملك. :السادسة: األمر باخلرب؛ كام يف قولك الصيغة 

ا بني يدي مالك بن الريب لصياغة أسلوب األمر، اختار منها أوهلا؛ ليؤلف هبا  ومن بني هذه الصيغ الست املتاحة لغويًّ

 له:أوامره املتعددة يف القصيدة؛ فجاءت مجيع أساليب األمر يف القصيدة عىل صيغة فعل األمر؛ كام يف قو

قلوماااا، إذا ماااا اساااتلل  روحاااي، فهي ئاااا  وا

 

ااااادرا واألكفاااااانا عناااااد فنائياااااا   يلا الس 

 حيث اشتمل هذا البيت عىل أسلويب أمر بصيغة فعل األمر يف قوله: )قوما(، و)فهيئا(. 

صل، ، لكن مالك بن الريب قد عدل عن هذا األ(6)واملعنى األصيل لألمر هو طلب الفعل عىل وجه االستعالء واإللزام

ة؛ كام يف معظم األساليب الواردة يف املرثي ىل معنى االلتامس عىل سبيل التلطف مع املأمور يفا املعنى إوخرج باألمر عن هذ

 قوله:

 أاقااااولل ألْصااااحايب اْرفعااااوين فإناااه

 

ا لِيااااا  ااااادا يااااالل با ْياااااني أن سها ِقااااار  بِعا  يا

 

                                                 

 .23( سورة البقرة آية: 1)

 .8آية: ( سورة الطالق 2)

 (.2/551( البيت من اهلزج البن الرومي يف ديوانه )3)

(، وخالد بن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد 289( البيت من الوافر، وهو لقطري بن الفجاءة يف: ابن هشام األنصاري، ُتليص الشواهد ص )4)

 (.1/331اجلرجاوي: رش  الترصيح عىل التوضيح )

 (.4/1362ي يف ديوانه )( البيت من الكامل البن الروم5)

 (.111)ص املعاين، – البالغة –( ينظر: د. أمحد مطلوب: أساليب بالغية: الفصاحة 6)



ة سهيل الذي يذكره ببالده وأوطانه؛ وجاء األمر هناا فالشاعر يلتمس من أصحابه أن يرفعوه؛ حتى تقر عينه برؤي

ا بأنه وصية حمترض قد سيطر عليه الشوق جتاه وطنه؛ ومن ثم فهو يوب حارضيه بكل ما يؤكد عرى  مقوالا  للقول، مشعرا

 االرتباط بينه وبني ذلك الوطن.

ت عفو اخلاطر، وإناام كاان يتوخاهاا، وبناء عىل ذلك يمكن القول بأن الوصايا يف مرثية مالك بن الريب لنفسه مل تأ

، ويؤكد ذلك هذه األوامر الكثرية التي يلتمس فيها الشاعر من املخاطب تبليغ أهل وطنه ما حال باه؛ (1)ويسعى إليها سعياا

 كقوله:

اااميناِة أسااامعا اااىل بِئاااِر السَّ قوماااا عا  وا

 

الباااايضا احِلساااانا الروانِيااااا  ااارَّ وا  هِباااا الغل

ْفتلما   لَّ ماااااااا خا نَّكل ة  بِأا فاااااااْرا  ااناااااااي بِقا

 

اااوافيا  يحل فيهاااا السَّ ياااالل علااااي  الاااار   هتل

 وقوله: 

نْ  ضتا فااابل غا اااارا اااا عا ياااا صااااِحبا إم   فا

 

ْيِب أان ال تاالِقياااااا   والاااااارَّ
ناااااي مااااااِزن   با

ااااا  إهِنَّ كاااااِب فا لااااوب يف الر  اااار  قا عا  وا

 

تبكاااااي باواكِياااااا  ا وا اااااتافلِقل أاكباااااادا  سا

ا، أسمعا، فبلغن، عر  متثل وصايا يلتمس فيها الشاعر من صاحبه إعاالم أهلاه فأفعال األمر يف هذه األبيات: قوم 

ا عىل معاناته بفقدهم، وهي معاناة ضاعفت الغربة آثارها وآالمها، ويف هذا يقول أبو الفرج  وذويه بحاله، ونعيه هلم؛ تأكيدا

 .(2)إذا اجتمعت الغربة وفقد األحبة(( األصفهاين: ))كنا نسمع أهل العلم يقولون: فقد األحبة يف األوطان غربة، فكيف

وحتت وطأة هذه اآلالم املتضاعفة ترتقي داللة أساليب األمر يف مرثية مالاك بان الرياب مان جمارد االلاتامس إىل 

 االستعطاف واالسرتحام؛ كام يف قوله:

اااانزال ، فا  ياااا صااااحباي رحااايل  دناااا املااااْوتل

 

يااااااااالِيا  اِقياااااااامل لا ، إن ااااااااي مل
 باِرابِياااااااااة 

ْعاااااضا ليلااااة  أا   ، أو با  قاااايام عاااايل  الياااااْوما

 

ْعِجااااااااالين قااااااااد تبي اااااااانا شاااااااانيا   وال تل

قلومااااا، إذا مااااا اسااااتلل  روحااااي، فهي ئااااا   وا

 

ااااااادرا واألكفاااااااانا عناااااااد فنائياااااااا   يلا الس 

اِف األِساااان ِة مضاااااجعي  ط ااااا بأْطااااارا  وخل

 

ْيناااااااايَّ فضااااااالا ردائيااااااا  ا علاااااااى عا د   ورل

ااااااااداين، بااااااااركا اهلل فااااااايكام   وال حتسل

 

اااارِض أن توِسااااعا ليااااا  اِت العا  ماااان األْرِض ذا

ام  ااااااايكل اين بِثااااااااويب إِلا ااااااار  اااااااذاين فاجل  خل

 

ااااعباا ِقياديااااا  ، قباااال اليااااوم، صا نْااااتل  فقاااااد كل
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فعال فالشاعر يف هذه األبيات حيشد سبعة أوامر متنوعة؛ انزال، أقيام، قوما، هيئا، خطا، ردا، خذاين، وسياق هذه األ

د االلتامس، بل هي تتعدى ذلك إىل االستعطاف واالسرتحام؛ فهذا الشاعر الذي برحت به آالم يؤرش إىل عدم وقوفها عند جمر

ا أو بعض ليلةالغربة وفقد األحبة، يستعطف ص عىل قربه؛ ليستأنس هبم؛ وتزول عنه بعض الوحشة التي  احبيه أن يقيام يوما

 غطت عىل فؤاده.

أساليب األمر يف هذه األبيات مع دعوة الشااعر صااحبيه إىل وتزداد دالالت االستعطاف واالسرتحام املنبثقة من 

القيام بمراسم جتهيز قربه، وهتيئته للدفن )هيئا يل السدر واألكفان عند وفاتيا( وهو تصوير لطقوس املوت والدفن، متتزج فيه 

 .(1)مشاعر الشفقة باألمل واالستسالم للموت

 ألمر إىل أقىص درجات االستعطاف واالسرتحام مع قوله:ويبلغ هذا االستسالم ذروته، ومن ثم تصل داللة ا

ام ااااايكل اين بِثااااااويب إِلا ااااار  اااااذاين فاجل  خل

 

ااعباا ِقياديااا  ، قباال اليااوم، صا نْااتل  فقاااد كل

 

ا يف مرثية مالك بن الريب؛ حيث وظفه الشاعر سابع  أسلوب االستفهام هو ثاين األساليب اإلنشائية الطلبية شيوعا

هل، واهلمزة، وأين، وكان لاألداة  :ا يف هذا التوظيف عىل ثالث أدوات من أدوات االستفهام فحسب هيمرات، مقترصا 

من جمموع أساليب االستفهام  %66النصيب األوفر من التوظيف حيث وظفها الشاعر يف أربعة مواضع وهو ما يعادل  (هل)

من جمموع أساليب االستفهام  %1696كل منهام، بنسبة عىل موضع واحد ل (أين)يف القصيدة يف حني اقترص توظيف اهلمزة، و

 املوظفة يف القصيدة لكل أداة من األداتني.

ا من قبل ، ولكن مالك بن الريب يف مرثيته قد عدل عن (2)واألصل يف االستفهام أنه لطلب العلم بيشء مل يكن معلوما

 هذا األصل ووظف االستفهام ألغراض أخرى كام ييل:

 :االستفهام با)هل(

 ظف مالك بن الريب االستفهام با)هل( يف أربعة مواضع؛ يف قوله:و

اااااْل أبيااااتان  ليلااااةا  ْيااااتا ِشااااْعِري ها  أالا لا

 

اااا، ألزجاااي الِقاااالص الن واِجياااا  ضا ناااِب الغا  بجا

 وقوله: 

حااا ِت الرَّ ا  فيااا لْيااتا ِشااْعري، هاال تغااري 

 

ااااام ِهيااااا  لااااج  كا اااات بِفا  رحااااا امللثااااِل أاو أامسا
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 وقوله:

ااال أاتااارل  ها اااحىوا اااوايل بِالضل  ك العااايسا العا

 

يافِياااااااا  كباهِناااااااا تاعلاااااااو املِتاااااااانا الفا  بِرل

 وقوله: 

ااْت ألم  مالااك   اااْل باكا ْيااتا ِشااْعِري ها  فيااا لا

 

ِعيَّاااكا باكياااا  وا نا اااالا اااْو عا نْااااتل لا  كمااااا كل

ا با)ليت شعري( التي تفيد التمني، وتعرب عن ذات قلقة متح  رية مرتبكة؛ واالستفهام يف هذه املواضع جاء مصحوبا

هبا،  (1)ومن ثم اكتسب االستفهام هذه الدالالت من السياق املحيط به؛ فتحولت داللة )هل( من الداللة عىل طلب التصديق

 غري إىل الداللة عىل التمني: أي: معرفة وقوع النسبة، أو عدم وقوعها ال

القالص النواجيا( فهو لايس  ضا أزجيب )هل أبيتن ليلة بجنب الغحني يتساءل مالك بن الري :ففي املوضع األول

خايل الذهن عن موضوع التساؤل، وال يطلب من املسئول أن ُيربه إن كان سيبيت هذه الليلة أم ال، وإنام يعرب عن أمنية 

 يتمناها، استحوذت عىل فكره، فانطلق هبا لسانه، وعرب عنها يف صيغة استفهام.

(( فهو يشتاق إىل هذا املوضع االرحا رحا املثل أو أمست بفلج كام هيوكذلك احلال يف املوضع الثاين: ))هل تغريت  

املوجود بفلج، والذي يسمى رحا املثل، ويتمنى أن يعود إليه مرة أخرى، لكن وحشة الغربة، ورهبة املوت املنتظر، جعلت 

أو أمست بفلج كام ))با)أو(:  هذه األمنية أمنية مشوبة بالقلق واحلرية اللذين برزا يف أسلوب االستفهام من خالل العطف

 .((هيا

ويف املوضع الثالث: ))هل أترك العيس العوايل بالضحى(( يتمنى أال يرتك هذه العيس التي تعلو بركباهنا املرتفعات 

ىل وطنه، ويلقى أهله وخالنه، الركبان عىل هذه العيس؛ عله يصل إلتصل هبم إىل بالدهم؛ ويتمنى استكامل الرحلة مع هؤالء 

 فى آالم غربته.فتش

ويف املوضع الرابع: ))هل بكت أم مالك ..(( يعرب االستفهام عن أمنية حي مقبل عىل املوت، يشتم رائحتاه يف كال 

مكان، فتمتلئ نفسه باهلواجس عن مستقبله املنتظر، وتلفه احلرية بشأن مواقف اآلخرين منه بعد موته: فمنهم من سيحزن 

فر ؛ وتصل هذه احلرية بالشاعر إىل أقصاها حتى جتعله يتشكك يف موقف أمه مان وجيزع، وقد يكون منهم من يشمت وي

ا؛ كام كان سيبكيها هو لو ماتت قبله.  موته، وجتعله يتمنى أن تبكيه بكاء حارًّ

 االستفهام بالهمزة:

 وظف مالك بن الريب االستفهام باهلمزة يف قوله:

                                                 

الذهن مما استفهم عنه يف مجلته، مصدقا للجواب  خايل املتكلم يكون بحيث النسبة، إدراك: يعني –( التصديق: يف االستفهام با)هل( واهلمزة 1)

 (.284حميي الدين الديب: علوم البالغة، ص) إثباتا بنعم، أو نفيا با)ال(. ينظر: د. حممد أمحد قاسم، ود.



ااااااللةا باهللااااادى ين بِاااااعتل الض  ااااارا  أاملْ تا

 

أا   اااانا غاِزيااااوا ف  ااايِش اِباااِن عا  ْصاااباْحتل يف جا

ا منفيًّا )أمل(، فخرج عن الداللة عن طلب العلم بيشء مل يكن معلوما من قبل   إىل الداللة  ، واالستفهام هنا جاء استفهاما

 .(2)، ونحوه     (1)عىل التقرير، كام يف قوله تعاىل: 

ر من هذا االستفهام محل املخاطب عىل اإلقرار هبذه احلقيقة التي يعلمها الشاعر وغريه من أنه ترك وبذلك يبغي الشاع

ا يف  حياة الصعلكة وما فيها من قطع للطريق، وسفك للدماء، وهنب لألموال، وغري ذلك من وجوه الضاللة، وصار جماهدا

 اهلدى بالضاللة. جيش سعيد بن عثامن بن عفان، مستبدالا 

لتحول يف داللة االستفهام يمنحه وظيفة نفسية، تتمثل يف هتدئة نفس الشاعر حني يتذكر ويتذكر اآلخرون أنه وهذا ا

شها الشاعر: إن لديه يغادر وطنه لغاية نبيلة هي اجلهاد يف سبيل اهلل؛ ومن ثم يضعنا االستفهام أمام ))حلظة صدق حقيقية يع

مرتبط بحب الوطن، وحنني منقطع النظري إليه. وحب الوطن يعني: حاب  حبًّا للجهاد يف سبيل نرصة اإلسالم، لكنه حب

؛ ومن ثم يكون يف تذكر هذا املايض تعاويض (3)ذا إرادة(( هاحلياة، فقد شعر بالعجز يف وقته احلارض، يف حني كان يف ماضي

 نف  عن العجز يف احلارض.

 االستفهام بـ)أين(:

 هام با)أين( يف قوله:وظف مالك بن الريب يف رثائه لنفسه االستف

ااادفِنوناني ااام يا هل اااْد، وا بعل  يقولاااون: ال تا

 

ااااااكانِيا؟  ااااااكانل البلْعااااااِد إال  ما  وأْياااااانا ما

واالستفهام هنا غرضه النفي، أي: وما مكان البعد إال مكانيا، وقد كان بإمكان الشاعر أن يرص  باالنفي فيقاول:  

اا اختاار التعباري  –ية لا)وأين( يف وزهنا العرويض حيث إن )وليس( مساو – (وليس مكان البعد إال مكانيا) ولكان مالكا

: )ولايس مكاان البعاد إال بأسلوب االستفهام؛ ليدل من خالله عىل النفي الذي يريده، وذلك ألنه لو رص  بالنفي قاائالا 

نطق املخاطب، وحيمله عىل لكان هو النايف، أي: أن النفي وارد عىل لسانه هو، والشاعر ال يريد ذلك، بل يريد أن يست مكانياا(

 –واملرغوب فيه  –أن يتفوه هو هبذا النفي، فجاء بصيغة السؤال: ))وأين مكان البعد إال مكانيا((؛ ليكون اجلواب املتوقع 

 ليس مكان البعد إال مكانك.
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يزاولاون  نفسه، والذي ُتيل نفسه ميتاا، وصاحبه وارية حزينة بني الشاعر الذي يرثيوهبذا يضعنا االستفهام يف ح

مراسم دفنه وبني هؤالء الصحب الذين يدعون له بعدم اهلالك )ال تبعد( وهم يدفنونه، وكأن الشاعر يستنكر عليهم هذا 

 الدعاء يف مثل هذا املوقف.

 .(1)، وإما لكونه ممكناا غري مطموع يف نيله: هو طلب يشء حمبوب ال يتوقع حصوله إما لكونه مستحيالا التمني -3

 قول أيب العتاهية: ومثال األول

ْومااااااا  اااااودل يا عل ااااابابا يا ياااااتا الش   فيااااااا لا

 

ااااااالا املاشااااااايبل  عا هل بااااااااما فا  (2)فاااااااألخربا

 
؛ وقد ورد النوعان يف متنيات مالك بن الريب        (3)ومثال الثاين: قوله تعاىل: 

مني ست مرات؛ وإذا أضفنا إليها التمني با)هل( الذي ورد أربع مرات، كام يف رثائه لنفسه؛ حيث تكرر يف املرثية أسلوب الت

ظهر أن أسلوب التمني يعد أحد البنى األسلوبية البارزة يف القصيدة، والتي ُتلاق  ،اتضح من تناولنا ألسلوب االستفهام

ا  ا  –توترا  يف النص. –أو بروزا

 يف قول مالك: كونه مستحيالا ويربز التمني بوصفه طلباا ملحبوب ال يتوقع حصوله؛ ل

اااهل  رضا اااا مل يقطااااِع الركااابل عا ضا لاياااتا الغا  فا

 

اشااااىا الاااااركابا بعاليااااا  ااااا ما ضا  ولياااااتا الغا

 فقد اشتمل هذا البيت عىل أمنيتني: 

ألن الركب قد قطع عارض الغضاا بالفعال،  ؛األوىل: ))ليت الغضا مل يقطع الركب عرضه((؛ وهذا أمر يستحيل

 نه وعانى آالم الغربة، والزمن لن يعود تارة أخرى.وارحتل الشاعر عن وط

يؤكد هذه احلرسة تعبريه بلفظة )عرضه( بدل )طوله(؛ ألن الركب  ،والتمني هنا يوحي بحرسة الشاعر عىل ترك وطنه

لتعبري بالعرض؛ ليوحي بحرسته عىل كل خطوة خطاها، وابتعد هبا عن وطنه؛ اقد قطع الطريق بطوله، لكن الشاعر اختار 

ا لعرض الطريق.  حتى لو كانت قطعا

ا  –الركاب لياليا((، وهي  ))ليت الغضا ماشى واألمنية الثانية: أمنية مستحيلة؛ ألن الغضا لن يرب  حملاه،  –أيضا

الركاب، بيد أن الشاعر قد رأى الغضا بعني خياله؛ فتخيله قد استحال شخصا ياميش الركاب؛ وبذلك  ويستحيل أن ياميش

ا مشحوناا يشف عن أسى بالغ عىل هجر الوطن.جعل منه هبذه ا ا مكثفا  ألمنية رمزا

                                                 

بيدي، تاج العروس )1)  (.39/128( الزَّ
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 الشاعر: غري مطموع يف نيله، فيربز يف قولا ملحبوب ال يتوقع حصوله؛ لكونه ممكناا وأما التمني بوصفه طلبا 

اااااْل أبيااااتان  ليلااااةا  ْيااااتا ِشااااْعِري ها  أالا لا

 

اااا، ألزجاااي الِقاااالص الن واِجياااا  ضا ناااِب الغا  بجا

فيها الشاعر القالص أمر ممكن، بل هو يف غاية اليرس والسهولة ولكنه غري مطموع يف  بجنب الغضا يزجي يلةفاملبيت ل 

والشاعر يف هذه احلال التي أرشف فيها عىل املوت، فلم جيد أمامه سوى األماين، ورسد األحزان يف عبارات وأساليب  ،نيله

تتفجر باحلنني إىل الغضا، ويتمنى لو رحل الغضا  –وهو جيود هبا  –حيفزها األمل واالنكسار النف ، الذي جعل رو  الشاعر 

 معه، أو استدار الزمان به، فظل هو يف الغضا، ومل يرحل عنه.

وتأيت اجلملة االسمية املنسوخة )ليت شعري( التي تكرر التمني هبا يف القصيدة ثالث مارات أشابه برصاخة ياأس 

ا أن األماين يشء والواقع الذي غدا فياه يف نفس الشاعر، الذي بات يعلم يقينا  واستحالة تنبئ عن الرصاع الداخيل املحتدم

ا، وهي احلقيقة املرة التي يعلمها الشاعر، بيد أنه يفر منها إىل عامل األماين، مع علمه أن )ليت( لن تنفعه بيشء،  يشء آخر متاما

 ولن جتدي فتيال.

ا  –والتمني كام يكون با )ليت( يكون  ، والشاعر الذي علم أن )ليت( لن تفيد، يتحول عنها إىل )لو( (1)(با)لو –أيضا

 :عساها حتقق له ما مل حتققه )ليت(؛ ومن ثم يتمنى با )لو( قائالا 

ناااا اااو دا ضاااا لا اااد كاااانا يف أاهاااِل الغا قا  لا

 

ااايسا دانِياااا  ضاااا لا ااانَّ الغا
كِ لا ااازارل وا ضاااا ما  الغا

ب األجل، وتاليش األمل، ينخفض سقف متنيات الشاعر، فبعد فالغضا ال يزال أمنية الشاعر ومأموله، لكن مع اقرتا 

الغضا الركاب، فهو هنا يتمنى جمرد اقرتاب الغضا هبذه اجلملة )لو دنا الغضا( املعرتضة بني  أن كان من قبل يتمنى أن ياميش

 خرب كان املقدم )يف أهل الغضا(، واسم كان املؤخر )مزار(.

ا بتكرس أمانيه عىل صخرة الواقع؛ ومن ثم ُيتتم كالمه ويأيت قول الشاعر: ))ولكن الغضا لي س دانيا(( إعالناا وإعالما

 –عن الغضا، هبذه العبارة، وال يعود إىل ذكره يف القصيدة مرة أخرى بعد أن كرر ذكره يف هذا البيت والبيتني اللذين قبله 

ا، حياث ذكرهاا مارة يف البيات األول، ست مرات، وجاء هذا التكرار  –األبيات الثالثة األول يف مطلع القصيدة  متدرجا

ومرتني يف البيت الثاين، وثالث مرات يف البيت الثالث، وهي طريقة يف التكرار تستدعي التأمل، وتؤكد أن التكرار يف عامل 

ا الشعر ال حيدث   هو احلال يف الكالم العادي، وإنام حيدث وفاق نظاام فناي خااص ياوائم التجرباة، وحيسان كام ،اعتباطا

 .(2)جتسيدها

 

                                                 

 (.2/250( ينظر: عبد املتعال الصعيدي: بغية اإليضا  لتلخيص املفتا  يف علوم البالغة )1)

 (.29( ينظر: د. فاطمة حمجوب: التكرار يف الشعر، ص)2)



 النداء: -4

، وأحرف النداء هي: اهلمزة، أي، أيا، هيا، (1)ملخاطب عليه بحرف نائب مناب أناديالنداء هو طلب املتكلم إقبال ا

 وا، يا.

وهذا  ،وقد اقترص مالك بن الريب عىل واحد من هذه احلروف هو )يا(، فاستعمله يف مجيع نداءاته الواردة يف القصيدة

والبعيد عىل  ،يؤرش إىل رغبة الشاعر يف توجيه ندائه إىل القريب ،دون غريها من حروف النداء ،استعامل )يا( االقتصار عىل

ناادى القرياب األصل فيه أن يستعمل لنداء القريب، أو لنداء البعياد، في ،اء؛ إذ إن ما دون )يا( من أدوات النداءوحد س

االبعيد با)أيا، هيا، وا(،  باهلمزة، وأي، وينادى  .(2)وأما )يا( فهي تصلح لنداء القريب والبعيد مجيعا

وقد حرص مالك بن الريب عىل ذكر حرف النداء )يا( يف كل املواضع سوى موضع واحد، حذفت فيه األداة، وهو 

 قوله: 

، بعاااادها لااااييل  ْهاااادي، خا اااايا عا نْسا  وال تا

 

اْبلااااااى ِعظااِمياااااااا  تا  تقطَّاااااع أوصااااااايل وا

 ، وهو ما يعني: انفراد )يا( بكل أساليب النداء الواردة يف القصيدة.(3)فه هو )يا( خاصةوحرف النداء الذي جيوز حذ 

 ،؛ وهلذا علل ابن الوراق كثرة حذف أداة النداء يف القرآن الكريمأداة النداء يؤرش إىل قرب املنادى من املناديوحذف 

 ى: ااااالااااه تعااااولااااكق ،رآناااااي القااااعباده، فقال: ))وقد كثر حذف حرف النداء ف بأن اهلل تعاىل قريب من

    (4)و ،     (5) ا يف القرآن؛ ألن اهلل تعااىل ، وجيوز أن يكون احلذف كثريا

 .(6)قريب ممن يدعوه؛ فلهذا حذف النداء((

ا؛ ألن نداء البعيد حيتاج إىل إطالة الصوت؛ وحذف حرف إذا كان امل ،والنحاة ال جييزون حذف أداة النداء نادى بعيدا

 .(8)النداء ينايف ذلك

                                                 

 (.98( أمحد بن إبراهيم اهلاشمي: جواهر البالغة، ص)1)
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 .28( سورة يوسف آية: 4)

 .9( سورة آل عمران آية: 5)

 (.349( ابن الوراق: علل النحو، ص)6)
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؛ ومان ثام مل ى يف أقىص منازل القرب من املناديوحذف أداة النداء له داللته يف نفس البليغ؛ حيث تشعر بأن املناد

د هبا استعطاف املنادى واسرتحامه؛ كام هو احلال لدى ، وهذا يليق باألحوال التي يرا(1)حيتج إىل ذكر أداة نداء له؛ لشدة قربه

خلييل  –هذا النداء الرقيق  ا، فنادامهيف هذا املوقف الذي مست فيه احلاجة إىل استعطاف خليليه واسرتحامهام ،مالك بن الريب

ا بالية. بحاجته إىل قرهبام منه، وإىل رعايتهام لعهده إذا صار أوصاالا  ادون ذكر أداة النداء؛ ليشعرمه –  مقطعة، وعظاما

ولكن ال يتفق النحاة عىل كوهنا للنداء يف هذه املواضع  ،وقد ذكر مالك بن الريب يف رثائه لنفسه )يا( يف مخسة مواضع

 يف موضعني من املواضع اخلمسة التي ذكر فيها الشاعر )يا(: ،حرف نداء (يا)اة يف اعتبار حمجيعها، بل جيري اخلالف بني الن

 ملوضعني قوله:أول هذين ا

ااْت ألم  مالااك   اااْل باكا ْيااتا ِشااْعِري ها  فيااا لا

 

ِعيَّاااكا باكياااا  وا نا اااالا اااْو عا نْااااتل لا  كمااااا كل

 فقد اختلف النحاة يف نوع )يا( يف مثل هذين املوضعني: 

،     (3)؛ كام يف قوله تعاىل: (2)فقيل: إن )يا( يف مثل هذين املوضعني حرف تنبيه ال حرف نداء

 .(5) )اسجدوا(بافإنه يقف عىل )يا(، ويبتدئ  –رمحه اهلل  –، يف قراءة الكسائي    (4) :وقوله سبحانه

 ؛ وهذا ما أميل إليه هنا.(6)وقيل: إن )يا( يف مثل هذين املوضعني حرف نداء، واملنادى حمذوف

وإيصائهام يف  ،ري؛ وهذا ينسجم مع حرص الشاعر عىل نداء صاحبيهوعىل ذلك يكون التقدير: فيا صاحبي، ليت شع

 أبيات كثرية من القصيدة؛ كام يف قوله:

ني تااااي  ما
اااااْرو  ْت ِعنْااااادا ما اءا ااااارا ملا اااااا تا  وا

 

اتِيااااا  فا اناااااْت وا حا ااااالَّ هِباااااا ِجْسااااامي، وا حا  وا

 أاقااااااولل ألْصااااااحايب اْرفعااااااوين فإناااااه 

 

ااااادا   يااااالل با ْياااااني أن سها ِقااااار  بِعا  ا لِيااااايا

اااانزال  ، فا  ياااا صااااحباي رحااايل  دناااا املااااْوتل

 

ياااااااالِيا  اِقيااااااامل لا ، إن اااااااي مل
 باِرابِيااااااااة 

ْعاااااضا ليلااااة    ، أو با  أاقاااايام عاااايل  الياااااْوما

 

ْعِجاااااااالين قاااااااد تبي ااااااانا شااااااانيا   وال تل

قلومااااا، إذا مااااا اسااااتلل  روحااااي، فهي ئااااا   وا

 

اااااادرا واألكفااااااانا عنااااااد فنائيااااااا   يلا الس 
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ط ااااا بأْطااااا اِف األِساااان ِة مضااااجعيوخل  را

 

ْينااااااايَّ فضاااااالا ردائياااااا  ا علااااااى عا د   ورل

ااااااااداين، بااااااااركا اهلل فااااااايكام   وال حتسل

 

ااارِض أن توِساااعا لياااا  اِت العا  مااان األْرِض ذا

ام  اااااايكل اين بِثاااااااويب إِلا اااااار  ااااااذاين فاجل  خل

 

اااعباا ِقيادياااا  ، قبااال الياااوم، صا نْاااتل  فقااااد كل

 لصاحبني يف معظم أبيات القصيدة.وغري ذلك من األبيات التي تؤكد حضور نداء ا 

 أوهلا قوله: ،يف القصيدة –بال خالف  –واملواضع الثالثة التي ذكرت فيها )يا( حرف نداء 

اااانزال ، فا  ياااا صااااحباي رحااايل  دناااا املااااْوتل

 

ياااااااالِيا  اِقيااااااامل لا ، إن اااااااي مل
 باِرابِيااااااااة 

لشاعر صاحبيه وقد مأله الشعور بإدبار احلياة، والنداء هنا تفو  منه دالالت اليأس وانقطاع األمل، حيث ينادي ا 

ا حسنا يتناسب مع طول إقامته يف هذا املكان بعد  وإقبال املوت ال حمالة؛ ولذا فهو يلتمس منهام النزول برابية، لتكون موضعا

 موته.

غربته، وثقلت فيه تعويض نف  له عن حالة احلرمان من الوطن التي عاناها يف  ،وحرص الشاعر عىل ُتري مكان دفنه

 التي متثل الظرف الزماين مليالد هذه القصيدة. ،عليه أيام ثقل يف أيامه األخرية

 ويف املوضع الثاين يقول مالك:

نْ  ضتا فااابل غا اااارا اااا عا ياااا صااااِحبا إم   فا

 

ْيِب أان ال تاالِقياااا   والاااارَّ
ناااي مااااِزن   با

 –فيا صاحبا  –إىل التنكري  –يا صاحبي رحيل  – بقوهنا يتحول الشاعر بالنداء من التعرف باإلضافة يف املوضع السا 

وهذا التحول يف النداء ينبئ عن تصاعد األزمة النفسية لدى الشاعر؛ حتى بلغ به األمر إىل أنه ليس لدياه رفاهياة اختياار 

بال، الصاحب الذي يناديه، بل هو ينادي صاحبا نكرة وصارت حاله كحال األعمى الذي يتخبط يف طريق مل ُيربه مان ق

ا بعينه، بل من أخذ بيده، فهو بغيته يا رجالا  :فينادي  .(1)خذ بيدي، وهو ال يقصد واحدا

ا مان  وكذلك الشاعر هنا ينادي أي صاحب من الصحب، فمن أجاب نداءه، فهو بغيته؛ وبذلك يتحمل النداء كثريا

 والشكوى إىل أي أحد. دالالت اللوعة واحلرسة واحلرقة، ويكشف عن رغبة عارمة من الشاعر يف بث التوجع

 ويف املوضع الثالث يقول مالك بن الريب:

ْاافا ناْف ااا عااىل غاااد   ، ياااا هلا ااد  اةا غا اادا  غا

 

أاصااااااباحتل ثاِويااااااا  ن ااااااي، وا  إذا أاْدجلاااااااوا عا

 

                                                 

 (.291( ينظر: د. سعود شنني قاطع: اجلملة يف شعر مالك بن الريب، ص)1)



؛ وبمقارنة (1)هبا عىل ما فات(( كلمة يتحرس والغرض من النداء هنا التحرس، قال ابن منظور: ))قوهلم: يا هلف فالن

لة اللغوية لقوهلم: ))يا هلف فالن(( بداللة قول الشاعر: ))يا هلاف نف ا(( يظهار أن الشااعر قاد خارج عاىل هذه الدال

االستعامل املألوف هلذا الرتكيب، وانزا  به عن التحرس عىل ما فات إىل التحرس عىل اآليت؛ ألنه يتحرس عىل الغد ))غداة غد يا 

اهلف نف  عىل غد((، وهذا يدل عىل أن الشاعر  ا مؤكدا كالاذي  ،قد تيقن موته؛ ومن ثم صار ما سيحدث يف الغد معلوما

 حدث باألمس.

بعاطفة جياشة، هتيج اإلحساس واملشاعر، وتشعر  وهكذا جاء أسلوب النداء يف رثاء مالك بن الريب لنفسه مثقالا 

ااملهيب هبعظمة املوت، ومشهد  .، الذي تئن له القلوب وجعا

 النهي:  -5

تكلم من املخاطب الكف عن فعل أمر ما عىل جهة االستعالء، واإللزام، وُيرج عن هذه لب به املالنهي أسلوب يط

 .(2)وله صيغة واحدة هي صيغة الفعل املضارع املقرون با)ال( الناهية ،الداللة اللغوية إىل دالالت أخرى

 :مواضع عىل النحو اآليت ةوقد وظف مالك بن الريب يف رثائه لنفسه النهي يف أربع

 املوضع األول: قوله:

ْعااااضا ليلاااة   ، أو با  أاقااايام عااايل  اليااااْوما

 

ْعِجااااااااالين قااااااااد تبي اااااااانا شاااااااانيا   وال تل

فالشاعر هنا يتوجه بالنهي ))وال تعجالين(( إىل صاحبيه، ومها مساويان له يف املنزلة، والنهي ))إن استعمل يف حاق  

ا((سمي: التام –ال عىل سبيل االستعالء  –املساوي الرتبة  ، وهو هنا التامس عىل سبيل التلطاف، مفعام باالسارتحام (3)سا

أو بعاض ليلاة، وال  ،أن يمكثا معه يوما ،اللذين يلتمس منهام الشاعر الذي أيقن باهلالك ،واالستعطاف هلذين الصاحبني

ا ،يعجاله ا من الضعف املقرتن نوعا  ا(، وهي مجلة تعد)قد تبني حالي .واتضح ما به ،ن بانبعد أ ،ويرتكاه يصارع املوت وحيدا

 .(4)بالتوسل

 املوضع الثاين: قوله: 

ااااااااداين، بااااااااركا اهلل فااااااايكام  وال حتسل

 

اااارِض أن توِسااااعا ليااااا  اِت العا  ماااان األْرِض ذا
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بادالالت االسارتحام  فإناه ال ياأيت حمماالا  –كاام هاو احلاال يف املوضاع الساابق  –والنهي هنا وإن كان لاللتامس 

مجلة ))تفيد احلسم واجلزم، يطلقها الشاعر يف زفرات األسى واحلرسة؛ إشارة إىل هاذا الرصايد بقدر ما هو  ،واالستعطاف

 .(1)املروع املحتوم((

 املوضع الثالث: قوله:

، بعاااادها لااااييل  ْهاااادي، خا اااايا عا نْسا  وال تا

 

اْبلااااااى ِعظااِمياااااااا  تا  تقطَّاااااع أوصااااااايل وا

يف النهي ))ال تنسيا عهدي(( الذي  ،سرتحام واالستعطافوهنا ُتفت نربة احلسم واجلزم، لتعلو من جديد نغمة اال 

 يلتمس فيه الشاعر من صاحبيه رعاية عهده بعد قضائه نحبه.

 املوضع الرابع: قوله:

ااادفِنوناني ااام يا هل اااْد، وا بعل  يقولاااون: ال تا

 

ااااااكانِيا؟  ااااااكانل البلْعااااااِد إال  ما  وأْياااااانا ما

النواهي السابقة صادرة من الشاعر إىل صاحبيه، فالشاعر هو والنهي هنا ُيتلف عن النواهي السابقة، حيث كانت  

وهم يقومون بطقوس دفنه قائلني له: ))ال  ،الناهي، أما هنا فالشاعر هو املنهي، حيث حيكي النهي الصادر من أصحابه إليه

نادوب، وقلاة االساتغناء تبعد((، أي: ال هتلك، ))وكانوا يدلون هبذه اللفظة عند الندبة هبا عىل مساس احلاجة إىل حيااة امل

 ؛ ومن ثم يدل النهي هنا عىل قيمة الشاعر لدى صحبه وتقديرهم له، فهو لدهيم حممود احلياة، عزيز الفقدان.(2)عنه((

أخرى كشفت  وهكذا كشفت أساليب النهي يف القصيدة عن إحساس الشاعر بمنزلته لدى صحبه من جهة، ومن جهة

هي ونغمته التي كانت متيل إىل احلسم واجلزم تارة، وإىل االسرتحام واالساتعطاف تاارة يف نربة الن عن قلق نف  عارم جتىل

 أخرى.

 التعجب:

، وله صيغ سامعية متعددة، نحو: هلل (3)عىل أرضابه يف وصف من األوصاف –أو غريه  –التعجب: هو تفضيل شخص 

فعله، نحو: ما أمجل السامء  وأفعل باه، نحاو: أمجال درهم، هلل أبوهم، سبحان اهلل ..إلخ، وله صيغتان قياسيتان، مها: ما أ

 .(4)بالسامء

                                                 

 (.3253( د. عبد الباقي حسني عبد الباقي: اإلطناب وأبعاده البنائية واإلحيائية، ص)1)

 (.142( أبو عيل األصفهاين: رش  ديوان احلامسة، ص)2)

 (.81( ينظر: عبد العزيز عتيق: علم املعاين، ص)3)

 (.310( ينظر: د. حممد أمحد قاسم: علوم البالغة، ص)4)



مواضاع، مل يساتعمل فيهاا شايئاا مان الصايغتني  ةومالك بن الريب يف رثائه لنفسه وظف أسلوب التعجب يف سبع

ن القيااس القياسيتني، واكتفى بتوظيف الصيغة السامعية ))هلل در(( يف كل املواضع، وكأن احلال التي هو فيها قد شغلته ع

ي ن  عا نفس خالية من اهلموم، ومالت به هذه احلال إىل الصيغ السامعية التي صكها أسالفه، فلن يل  ومتطلباته، التي قد حتتاج إىل

هذه الصيغ التي صكها أسالفه هبم، وهاو ماا  هرنفسه باخرتاع صيغ جديدة مقيسة عىل صيغ قديمة، ويف الوقت نفسه تذك  

 باحلنني إىل األهل الذي سعى الشاعر إىل التعبري عنه يف تتلف أبيات القصيدة.ينسجم مع الشعور اجلارف 

ومواضع التعجب السبعة يف القصيدة جاءت متتالية أشبه بدفقة شعورية واحدة، استغرقت مخسة أبيات عىل النحو 

 اآليت:

ا كل طااااااائعا ااااااْوما أاْتاااااارل ي يا  فلل ااااااه در 

 

تاياااااااِْن، وم  قما نااااااايَّ بأاْعلاااااااى الار   اليااااااابا

ِشاااااااي ةا   اانِحااااااااِت عا  الس 
ِ
ر  الظ بااااااااء  ودا

 

اِئيااااااا  را ب اااااااْرنا أناااااااي هالِااااااكل ِماااااان وا ا  ُيل

ا  ا ااااااااالمهل
يَّ الل ااااااااذين كِ بياااااااارا ر  كا دا  وا

 

انِياااااا  اااااْو هنا ، لا ، ناِصاااااحل فيااااااقل لااااااي  شا  عا

جااااااااِل الشااااااااِهدينا تافتكاااااااي  ر  الر  دا  وا

 

ثاِقياااااااا   بِاااااااأامِريا أاال يقرِصاااااااوا ِمااااااان وا

ر  اهلاااا  دا اااحاباتيوا ااادعو صا ياااثل يا  وى ِمااان حا

 

ر  انتِهاااااااااااااااائيا  ااجاااااااااااااااايت، ودا ر  جلا دا  وا

مناك  ))كان إذا محد فعل الرجل وما جييء منه، قيل: هلل درك، أي: ما جيايء : أنه-))هلل در(( –وأصل هذه الصيغة  

 .(1)بمنزلة در الناقة والشاة. ثم كثر يف كالمهم حتى جعلوه لكل ما يتعجب منه((

بن الريب يف األبيات السابقة يكرر أسلوب التعجب، مستغرقاا يف معانيه ليسيل نفسه ويطمئنها عام ستؤول إليه ومالك 

حاله التي يرثى هلا وقد استسلم للموت والغربة، فأخذت عوامل تتلفة متر بمخيلتاه، وتقلبات مهوماه، وثاارت ثائرتاه 

ا  – ، فرا  يتعجب من نفسه ألنه ترك ماله، وبنيه(2)ومواجعه ا تتارا بأعىل الرقمتني، ويتعجب من الظباء التي سنحت  –طائعا

له؛ فكانت نذير شؤم تنذر هبالكه، فتطري منها، ومع ذلك استمر يف ارحتاله، ويتعجب من والديه اللذين توقعاا هالكاه إذا 

، ويتعجب مان الرجاال الاذين ارحتل وابتعد عنهام؛ فأخذا ينصحانه بعدم الرحيل شفقة منهام عليه، لكنه مل يسمع لنصحهام

ا ويتعجب من عدم استجابته لداعي اهلاوى حاني دعااه، فلاج يف اخلصاام ،(3)شاهدوه وهو يميض يف أموره، ال يؤامر أحدا

 واملعاندة، ومل ينته عام عقد العزم عليه من االرحتال واالغرتاب.

مية تقدم فيها اخلرب شبه اجلملة )هلل( عىل ، وهي مجلة اس(هلل دري)وقد بدأ الشاعر التعجب يف املوضع األول بصيغة 

املبتدأ املعرفة املضاف لياء املتكلم التي تعود عىل الشاعر )دري( ]جار وجمرور )خرب مقدم(+ مبتدأ مؤخر )مضاف + مضاف 

                                                 

 (.55( املفضل بن سلمة: الفاخر، ص)1)

 (.83( ينظر: إبراهيم عيل شكر: قراءة جديدة يف يائية مالك بن الريب، ص)2)

 (.10/96ذيب اللغة )( وذلك قوله: ))الشاهدين تفتكي(( قال األزهري: تفتك فالن بأمره، أي: مىض عليه، ال يؤامر أحدا((. هت3)



 كل مرة إىل إليه([، وبعد ذلك اكتفى الشاعر يف باقي املواضع باملبتدأ )در(، وحذف اخلرب شبه اجلملة، وأضاف املبتدأ )در( يف

 أمر من األمور التي يتعجب منها؛ ومن ثم كان لكل موضع سياقه اخلاص؛ عىل النحو السابق.

ا حسيًّا ملعناى  واستعامل لفظة )در( يف هذه املواضع بام حتمله داللتها اللغوية من معاين اخلري؛ جيعلها يف القصيدة رمزا

ا وهو ينتظر منيته؛ ومن ثم ييش التعجب يف هه، وحرم منها يف غربته، ويتوق إلياحلياة الوادعة اهلانئة التي ألفها الشاعر يف موطن

وبمطامعه التي دفعته إىل تلك النهاية املأساوية؛ كام ييش باإلحساس بالتحرس والتأمل، ويعكس  ،األبيات بتهكم الشاعر بنفسه

ا هو اإلحساس بالفناء، وبرحلة الالعودة التي توقع ا نفسياا مريرا عندما سنحت له الظباء عىل  ،ها الشاعر منذ البداية))واقعا

 .(1)نحو يبعث التشاؤم والتطري((

ا باحلياة، املقبل كرها  وتكرار التعجب يف هذه األبيات: هلل دري، در الظباء، در الرجال..إلخ هو تكرار ))املتشبث يأسا

ا بذلك يعاتب في ،، ومن ثم جاء التكرار أشبه بدفعات من العتاب(2)عىل املوت(( ها الشاعر نفسه عىل ارحتاله واغرتابه، معربا

التي كانت تشري إىل خطورة هذه الرحلة التي هو  ،، كلام تذكر أنه مل يعبأ بكل املؤرشات الواضحة(3)عن الندم الذي يعترص قلبه

 مقدم عليها، وأهنا ستكون رحلة املوت والنهاية.

 القسم:

 ،: واهلل، وباهلل، وتاهلل ألفعلن كذا؛ كام يكون بصيغ سامعية، نحو: لعمر اهللالقسم يكون بالواو، والباء، والتاء، نحو

 .(4)لعمرك..إلخ ،لعمري

 وقد وظف مالك بن الريب القسم يف رثائه لنفسه يف موضع واحد، يقول فيه:

تي راساااانل هااااما اااِئن غالاااْت خل ماااِري لا عا  لا

 

راساااانا ناِئياااا  ْ خل ااان باااايبا نْااااتل عا ااااد كل قا  لا

ا، والتقديروالالم يف   لعمري قسمي، ومعناه:  :)لعمري( هي الم االبتداء، و)عمري(: مبتدأ، وخربه حمذوف وجوبا

، أي: أقسم ببقائي أو حيايت. والالم يف قوله: ))لئن(( هي الالم املوطئة للقسم، و)إن( أداة رشط، ومجلة الرشط هي (5)بقائي

م القسم عىل الرشط، ومن ثم يكون قوله: ))لقد كنت عن بايب )غالت خراسان هامتي(، فاجتمع بذلك قسم ورشط، وقد تقد

 .(6)خراسان نائيا(( جوابا للقسم؛ ألنه املتقدم، وجواب الرشط حمذوف؛ ألنه استغنى عنه بجواب القسم املذكور

                                                 

 (.3228( د. عبد الباقي حسني عبد الباقي: اإلطناب وأبعاده البنائية واإلحيائية، ص)1)

 (.321( ينظر: سعود شنني قاطع: اجلملة يف شعر مالك بن الريب، ص)2)

 (.54، 53( ينظر: د. أيمن حممد األمحد: يائية مالك بن الريب بني احلنني والندم، ص)3)

 (.310. حممد أمحد قاسم: علوم البالغة، ص)( ينظر: د4)

 (.538( ينظر: أبو عيل األصفهاين: رش  ديوان احلامسة، ص)5)

 (.3/1280( ينظر يف أحكام اجتامع القسم والرشط: املرادي، توضيح املقاصد )6)



د مان وإيثار الشاعر القسم بحياة نفسه هنا )لعمري( فيه إحياء بمدى تشبثه باحلياة إىل آخر رمق، وهذا التشبث يزي

إحساسه بالندم عىل ارحتاله إىل خراسان، والشاعر يؤكد هذا الندم من خالل القسم، فهو نادم أشد الندم عىل أن قذف بنفسه 

ا عنها، فكانت النتيجة أن أودت خراسان بحياته، وغالت هامته، وأخذته من حيث ال يدري  إىل خراسان بعد أن كان بعيدا

 فأهلكته.



 الخاتمة

 مع مرثية مالك بن الريب لنفسه، يمكن عرض نتائج الدراسة عىل النحو اآليت: بعد هذه الرحلة

ا مان معطياات اأوًل : وظف مالك بن الريب عنارص البنية الصوتية يف دعم شعرية النص ورفاد إحياءاتاه، مساتفيدا

 املوسيقى اخلارجية والداخلية: 

ا عىل استيع ا قادرا اب آالمه وأحاسيسه هو بحر الطويل، الذي كان خاري فعىل مستوى املوسيقى اخلارجية اختار بحرا

ا بذلك أن اختياره هلذا البحر مل يكن حمض مصادفة، وإنام هو اختيار ناتج امعني للشاعر عىل  لرتنم بأوجاعه ورسد آالمه، مؤكدا

 عن خربة فنية أهلت الشاعر الختيار البحر الذي يتناسب مع حالته النفسية املفجوعة.

القصيدة بأحرفها وحركاهتا أحد مالحمها األسلوبية املهمة التي أكسبت القصيدة غنائية حزينة، تكشف كام كانت قافية 

 عن معاناة الذات الشاعرة وكآبتها.

وعىل مستوى املوسيقى الداخلية استطاع مالك بن الريب أن يثري اإليقاع بألفاظ واضحة املدلول، سهلة الوصول إىل 

ا يف الكشف عن ذهن املتلقي، مدعومة بإحياءا ت مكثفة، فحقق بذلك تناغاما بني البناء املوسيقي والبناء الفكري، وتآزرا معا

 ة املبكية.دل الستار عىل حياهتا هبذه املرثيلواعج الذات الشاعرة التي تس

مستويات: مستوى الصوت، ومستوى الكلمة، ومستوى اجلملة، ومن خاالل  ةكام وظف الشاعر التكرار عىل ثالث

ملستويات غدا التكرار سمة أسلوبية بارزة يف القصيدة ساعدت الشاعر عىل حتقيق إيقاع يساير املعنى، ويعارب عناه، هذه ا

 ويعطي مفاتيح لقراءة النص وفهم أبعاده املرتامية.

ر من أهم الظواهر األسلوبية املتعلقة بالبنية املعجمية والرصفية يف مرثية مالك بان الرياب: إكثااره مان ذكا ثانًيبا: 

 مفردات املكان، وشيوع صيغ األفعال.

وتشعره هبوانه  ،وقد أبرزت مفردات املكان الصورة النفسية لإلنسان املغرتب، وما ينتابه من مشاعر تصيبه باإلحباط

ا من بالد الغربة، وحنيناا إىل بالده.  عىل األيام فيزداد نفورا

ثم املضارع، ثم األمر، بيد أن الداللة الزمنية  الفعل املايضة يف القصيدة لصيغة فعال كانت الغلبوفيام يتعلق بصيغ األ

السياقية هلذه األفعال خرجت يف كثري من األحيان عن الداللة األصلية لصيغة الفعل؛ فدلت أفعال كثارية وردت بصايغة 

ا؛ و مان ثام صاار الازمن املايض عىل الزمن املستقبل، وكذلك األفعال املضارعة متحض معناها للداللة عىل املستقبل كثريا

املستقبل هو الزمن املسيطر عىل جو النص، وهو ملمح أسلويب يشعر بأن الشاعر وقد عجز أمام املوت أراد لنفسه أن ينترص 

 عىل الزمن، ويتحدى هبذا االنتصار املوت نفسه، فريى بعني بصريته ما سيحدث بعد وفاته وإن عجز عن رؤيته بعني برصه.



ر األسلوبية املتعلقة بالبنية الرتكيبية يف مرثية مالك بن الريب العدول عن األصال بالتقاديم من أبرز الظواه ثالًثبا: 

 والتأخري، وشيوع الرتاكيب اإلنشائية يف النص.

ففيام يتعلق بالعدول عن األصل بالتقديم والتأخري أثمر ترصف الشاعر يف الرتبة النحوية العدياد مان الادالالت 

 من اإلحياءات. وأثرى القول الشعري بكثري

 وفيام يتعلق بشيوع الرتاكيب اإلنشائية وظف الشاعر اإلنشاء بنوعيه: الطلبي وغري الطلبي.

فوظف يف اإلنشاء الطلبي: األمر، واالستفهام، والتمني، والنداء، والنهي. ووظف يف اإلنشاء غري الطلبي: التعجب 

احلالة النفسية للشاعر، والكشف عن معاناة الغربة، واحلنني إىل  والقسم، وكان هلذه األساليب دورها الواضح يف التعبري عن

 الوطن واألهل.
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 م.1896 -ها 1406العريب، الطبعة: األوىل، 

ابن هشام: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، حتقيق: يوسف الشيخ حممد البقااعي، دار الفكار للطباعاة والنرشا 

 والتوزيع.

 م.1882قيق: صال  الدين املنجد، دار اآلداب، بريوت، أبو الفرج األصفهاين: أدب الغرباء، حت

 ها.1400أبو بكر بن جماهد املقرئ، السبعة يف القراءات، حتقيق: شوقي ضيف، دار املعارف، مرص، الطبعة الثانية، 



أبو زيد القريش: مجهرة أشعار العرب، حققه وضبطه وزاد يف رشحه: عيل حممد البجادي، هنضة مرص للطباعة والنرش 

 والتوزيع.

أبو عيل األصفهاين: رش  ديوان احلامسة، حتقيق: غريد الشيخ، وضع فهارسه العاماة: إباراهيم شامس الادين، دار 

 م.2003 -ها 1424الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

ة، الطبعاة الثانياة، أبو عيل القايل: األمايل، عني بوضعها وترتيبها: حممد عبد اجلواد األصمعي، دار الكتاب املرصاي

 م.1826 -ها 1344

أبو هالل العسكري: كتاب الصناعتني، حتقيق: عيل حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العنرصاية، 

 ها.1418بريوت، 

أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلاشمي: جواهر البالغة، ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصمييل، املكتبة العرصية، 

 وت.بري

 األوىل، الطبعاة الكويات، املطبوعاات، وكالاة املعااين، – البالغاة –د. أمحد مطلوب: أساليب بالغية: الفصاحة 

 .م1890

 م.1886 -ها 1386األزهري، هتذيب اللغة، حتقيق: عبد السالم هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة األوىل، 

(، ع 13احلنني والندم، املجلة األردنية يف اللغة العربية وآداهبا، مج ) د. أيمن حممد األمحد: يائية مالك بن الريب بني

 م.2018(، 2)

بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال الدين حممد بن مالك: رش  ابن الناظم، حتقيق: حممد باسل عيون السود، دار الكتب 

 م.2000 -ها 1420العلمية، الطبعة: األوىل، 

 بالغة، املكتبة األزهرية للرتاث.حامد عوين: املنهاج الواضح لل

-هاا1421حسني نصار: القافية يف العروض واألدب، مكتبة الثقافة الدينية، بورساعيد، مرصا، الطبعاة األوىل، 

 م.2001

: رش  الترصيح عىل التوضيح، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  خالد بن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد اجلرجاوي 

 م.2000 -ها1421الطبعة األوىل، 

 .15ديوان مالك بن الريب، حتقيق: د. نوري محودي القيس، مستل من جملة معهد املخطوطات العربية، مج 



رجاء عيد: التجديد املوسيقي يف الشعر العريب، دراسة تأصيلية تطبيقية بني القديم واجلديد ملوسيقى الشعر العاريب، 

 منشأة املعارف، اإلسكندرية، مرص.

ة: البنيات األسلوبية يف مرثية بلقيس لنزار قباين، رسالة ماجستري، كلية اآلداب واللغات، جامعة احلاج رشيدة بديد

 .م2010/2011-ها1432/ها1431 اجلزائر، –خلرض، باتنة 

 م.1898 -ها  1409الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيق: مصطفى حجازي، الكويت، 

 ها.1381 –قرآن، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت الزركيش: الربهان يف علوم ال

د. سعود شنني قاطع: اجلملة يف شعر مالك بن الريب، دراسة تركيبية داللية، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، 

 م.2014-ها1435جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان، 

وامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، دار الكتاب العلمياة، باريوت، لبناان، السكاكي: مفتا  العلوم، ضبطه وكتب ه

 م.1898 -ها 1408الطبعة الثانية، 

، 33سليامن بن فهد املطلق: سهيل ذاكرة الوداع بني ابن الريب والقصيبي، جملة قوافل، النادي األديب بالريااض، ع

 م.2016ها، مارس )آذار( 1438مجادى اآلخرة 

نائيات الضدية، دراسات يف الشعر العريب القديم، منشورات اهليئة العامة السورية للكتااب، د. سمر الديوب: الث

 م.2008وزارة الثقافة، دمشق، 

 م.2018-ها1439سهام صائب خضري العزاوي: ديوان املوشحات األندلسية، دراسة موسيقية، الطبعة األوىل، 

 ها.1349رش  لكتاب الكامل للمربد، طبع بمرص،  سيد بن عيل املرصفي، رغبة األمل من كتاب الكامل، وهو

 م.1882(، أغسطس، 164د. صال  فصل: بالغة اخلطاب وعلم النص، عامل املعرفة، الكويت، ع)

عبد الباقي حسني عبد الباقي حممد: اإلطناب وأبعاده البنائية واإلحيائية يف شعر رثاء النفس باني عباد يغاوث بان 

 م.2008، 29، ع4التميمي، جملة كلية اللغة العربية بأسيوط، جامعة األزهر، ج وقاص احلارثي، ومالك بن الريب

 م.1898د. عبد احلليم حنفي: شعر الصعاليك، منهجه وخصائصه، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 

 م.1898د. عبد احلليم حنفي: مطلع القصيدة العربية وداللته النفسية، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 

 -ها 1416عبد الرمحن بن حسن حنبكة: البالغة العربية، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 م.1886



 األوىل، الطبعاة لبناان، –عبد العزيز عتيق: علم املعاين، دار النهضة العربية للطباعاة والنرشا والتوزياع، باريوت 

 .م2008-ها1430

بكائية مالك بن الريب، جملة الوعي اإلسالمي، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، عبد الغاين بن باري: 

 م.2016ها، أغسطس 1438، شوال 614، ع53س

عبد القادر البغدادي، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، مكتباة اخلاانجي، 

 م.1898القاهرة، الطبعة الثالثة، 

 بد القادر القط: يف الشعر اإلسالمي واألموي، مكتبة الشباب، املنرية، القاهرة.د. ع

د، كلية اآلداب   -جامعة الريموك  -عبد القاهر اجلرجاين: املفتا  يف الرصف، حققه وقدم له: الدكتور عيل توفيق احلاما

 م.1898 -ها 1408، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، عامن –إربد 

 -ها 1415لقاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، حتقيق: د. التنجي، دار الكتاب العريب، بريوت،، الطبعة األوىل، عبد ا

 م.1885

 م.1898عبد اهلل باقازي: رثاء النفس يف الشعر العريب، عبد اهلل باقازي، دار اجليل للطباعة، مرص، 

خالد أمحد املشهداين، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة عبد اهلل بن عبد املؤمن، الكنز يف القراءات العرش، حتقيق: 

 م.2004 -ها 1425األوىل، 

عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء، دار الثقافة للنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة الرابعة، 

 م.1890

م البالغة، مكتباة اآلداب، الطبعاة الساابعة عرشاة، عبد املتعال الصعيدي: بغية اإليضا  لتلخيص املفتا  يف علو

 م.2005-ها1426

 .م1888 لبنان، –عبده الراجحي: النحو العريب والدرس احلديث، دار النهضة للطباعة والنرش، بريوت 

 م.1888د. فاطمة حمجوب: التكرار يف الشعر، جملة الشعر، أكتوبر، 

ق: حممد احلبيب بن اخلوجة، الدار العربية للكتاب، تونس، الطبعاة القرطاجني: منهاج البلغاء ورساج األدباء، حتقي

 م.2009الثالثة، 

قرين السعيد: البنيات األسلوبية يف اخلطاب الشعري عند إيليا أبو مايض، رسالة ماجستري، كلية اآلداب واللغات، 

 م.2008/2010جامعة قاصدي مربا  ورقلة، اجلزائر، 



بو ملحم، منشورات دار ومكتبة اهلاالل،  الغة، قدم له وبوبه ورشحه الدكتور عيلالقزويني: اإليضا  يف علوم الب

 م.1881بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

 د. حممد أمحد قاسم، ود. حميي الدين الديب: علوم البالغة، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان.

 يق: إيلزة ليختن شتيرت، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت.حممد بن حبيب بن أمية، أبو جعفر البغدادي، املحرب، حتق

حممد بن فال  املطريي: القواعد العروضية وأحكام القافية العربية، غراس للنرش والتوزيع، ومكتبة أهال األثار، 

 م.2004-ها1425الكويت، الطبعة األوىل، 

 م.2006والنرش والتوزيع، القاهرة، د. حممد محاسة عبد اللطيف، اجلملة يف الشعر العريب، دار غريب للطباعة 

 م.1881-ها1412حممد عيل اهلاشمي: العروض الواضح وعلم القافية، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، 

د. حممد عيل عبد الواحد عوض: الثقافة البرصية وأثرها يف الشعر العريب املعارص، رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم، 

 م.2018جامعة القاهرة، 

. حممد عيل عبد الواحد عوض: املعجم الشعري عند شعراء الستينيات، رسالة ماجستري، كلية دار العلوم، جامعة د

 م.2008/2010القاهرة، 

 ها.1429تتار الغوث: الوجيز يف العروض والقافية، خوارزم العلمية للنرش والتوزيع، 

 يامن، الكليات األزهرية، الطبعة األوىل.املرادي: توضيح املقاصد واملسالك، حتقيق: د. عبد الرمحن سل

 -ها 1415املرزباين: املوشح يف مآخذ العلامء عىل الشعراء، حتقيق: حممد حسني شمس الدين، دار الكتب العلمية، 

 م.1885

د. مصطفى الشكعة: رحلة الشعر من األموية إىل العباسية، الدار املرصية اللبنانية، القاهرة، الطبعاة األوىل، ربياع 

 م.1888أغسطس -ها1419اآلخر 

املفضل بن سلمة: الفاخر، حتقيق: عبد العليم الطحاوي، مراجعة: حممد عيل النجار، دار إحياء الكتب العربية، عيسى 

 ها.1390البايب احللبي، الطبعة األوىل، 

 النابغة الذبياين: ديوانه، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتب العلمية.

د الشعراوي: االغرتاب واحلنني يف شعر مالك بن الريب، دراسة نصية، جملة الدراسات الرشقية، مجعية د. ناهد أمح

 م.2008(، يناير 42خرجيي أقسام اللغات الرشقية باجلامعات املرصية، ع)



العاريب، وليد الرساقبي: رثاء النفس بني مالك بن الريب وعبد املعني ملوحي، دراسة أسلوبية تناصية، جملة الرتاث 

 م.2012(، خريف، 128(، العدد )31احتاد الكتاب العرب، املجلد )

 ها.1423حييى بن محزة العلوي: الطراز ألرسار البالغة، املكتبة العنرصية، بريوت، الطبعة األوىل، 

وزارة األوقاف  -قية اليامن بن أيب اليامن الباندنيجي، التقفية يف اللغة، حتقيق: د. خليل إبراهيم العطية، اجلمهورية العرا

 م.1886، بغداد –مطبعة العاين  -( 14إحياء الرتاث اإلسالمي ) -

يوسف حسني بكار: بناء القصيدة يف النقد العريب القديم يف ضوء النقد احلديث، دار األندلس، بريوت، الطبعة الثانية، 

 م.1893


