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Abstract 

This research deals with Dewan Ibn Al-Khayyat by stylistic study، within the attempts to 

study ancient Arabic poetry، in the light of the stylistic approach that seeks to reveal the 

peculiarity of the linguistic phenomenon in the literary text، as a technique for the text، and 

Ibn Al-Khayyat is considered a model for glorious Abbasid poets، as he was able to express 

his ideas with a rare sweetness It is worth studying; the distinctive feature of the text lies in 

its language، and literary work is a linguistic message، and language is not only a tool for 

transmitting ideas; rather، through which the poet  makes his world.The problem of this 

study lies in the scarcity of available references about Ibn Al-Khayyat ، and the lack of 

sources that relate to his poetry، and at the same time the richness of his poetry in all kinds 

of unique linguistic phenomena. The study Aimed to introduce the biography of Ibn Al-

Khayyat، analyze his poetry، study the points of exclusivity and excellence in it. 

Methodology The researcher relied on the Stylistic، structural، and statistical approach، and 

the researcher chose three poems to be expressive about the overall Diwan.The Structure 

of the study: This study consists of three chapters: the first chapter is the research entrance ، 

and previous studies، the second about the stylistic study of Diwan Ibn Al-Khayyat show، at 

its three levels: phoneme، syntactic، semantic، and third chapter is the conclusion. 

Conclusion: The research presented a stylistic study، and the research reviews a biography 

of the poet  .The results showed that the poet has used multiple and varied poetic axes. It fits 

the purpose of praise to show his mastery of his talent and poetic tools.  

Key words: Style, Stylistic, Ibn al-Khayyat, Abbasid.  
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بوصفها تقنية للنص، و ابن اخلياط يُ َعدُّ منوذًجا للشعراء العباسيني اجمليدين ؛ إذ استطاع التعبري عن أفكاره 

فالسمة املميزة للنص تكمن يف لغته، والعمل األديب هو رسالة لغوية، وليست   ؛ تستحق الدراسة،  بعذوبة اندرة

يف مشكلة الدراسة  وتكمن  اللُّغة أداًة لنقل األفكار فحسب؛ بل من خالهلا يصنع املبدع عامله اخلاص،  

ه بشىت أنواع ، وقلة املصادر اليت تتعلق بشعره، ويف نفس الوقت ثراء ديوانابن اخلياطشحة املراجع املتوفرة عن  

، وحتليل ديوانه، ودراسة  ابن اخلياطالدراسة إىل التعريف حبياة وسرية    هدفتولقد  الظواهر اللغوية املتفردة؛  

األسلويب البنيوي اإلحصائي، واختار   اعتمد الباحث على املنهج  منهج الدراسة:نقاط التفرد والتميز فيه.

الديوان. الدراسة:هيكلي ثالث قصائد؛ لتکون معربة عن جممل  الدراسة منة  مباحث: ثالثة   تتکون هذه 

تعرض اخلالصة:  .، مث اخلامتةابن اخلياطوالدراسات السابقة، مث الدراسة األسلوبية لديوان   مدخل البحث،

لديوان   ابلالبحث  اخلياط  شعره، ابن  يف  األسلوبية  والظواهر  للشاعر،  ترمجة  واستعرض  أسلوبية،  دراسة 

ولقدأظهرت نتائج الدراسة أن الشاعر، استعمل حبورًا شعرية متعددة، تالئم غرض املدح؛ ليظهر متكنه من 

كل   موهبته وأدواته الشعرية، وكذلك ارتفاع نسبة القافية املطلقة؛ لتظهر ميل الشاعر إىل احلرية واالنطالق

 ديوانه، الذي يستحق املزيد من الدراسات. ذلك يظهر تفرد الشاعر، ومتيز  

 األسلوبية، الشاعر، العباسي.  ،األسلوب   الكلمات املفتاحية: 

 املبحث  األول 

 مدخل البحث والدراسات السابقة 

 مقدمة  1.1
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فلم  ية  إن مصطلح األسلوب القدامى؛  العرب  عند  يتواجد  أو   يستخدمه اجلاحظبصيغته هذه مل  يف كتبه 

كتاابته؛ حيث إن املفهوم الذي استقر عليه مصطلح األسلوبية، "مل يظهر إال يف بداية القرن العشرين، مع 

ظهور الدراسات اللغوية احلديثة، اليت قررت أن تتخذ من األسلوب علماً يدرس لذاته، أو يوظف يف خدمة 

النفسي، أواال التحليل  أو  تبعاً الجتاه هذه املدرسة أو تلك"  التحليل األديب،  ، وقد حاول ( 1) جتماعي؛ 

الباحث قدر الطاقة، أن يبحث عن دراساٍت سابقة تتناول ديوان ابن اخلياط ابلدراسة والتحليل؛ فلم يقف 

 ، الباحث  على ذلك من شيء، اللهم إال كتاب األستاذ الدكتور خليل مردم ، رئيس اجملمع العلمي العريبيِّ

 ق لديوان ابن اخلياط.وهو حتقي

 أمهية البحث:   1.2 

 تكمن أمهية هذا البحث يف عدة نقاط ، هي:

 أنه يقوم بدراسة أسلوبية لديوان شاعر دمشقي كبري، مل ينل حظًا كافًيا من البحث والدراسة.  -1

 يبحث مدى تفرد الشاعر يف هذا الديوان.  -2

ا موض      وعينا، بعيًدا عن   -3 االنطباعات الش      خص      ية، اخلص      وص      يات األس      لوبية اليت تفرد  ا  يقيس قياس      ً

 الشاعر.

 منهج البحث: 1.3

لإلجابة عن التس   ا الت املطروحة يف هذا البحث، اس   تخدم الباحث املنهج األس   لويب، وللمنهج األس   لويب 

 ت  عدة مس  تو ت معلومة، والباحثون يف التحليل األس  لويب، يتفقون على ض  رورة اس  تح   ار ثالثة مس  تو 
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واملالحظ يف الدراس       ات   يف التحليل وهي: )املس       توى الص       وك، واملس       توى ال كي ، واملس       توى الدال (،

   األسلوبية لدوواين الش   عراء

أهنا تس    ري على ذات الطريقة اليت رشها ش    ارل اب  موس    س األس    لوبية؛ حيث تتكون الدراس    ة األس    لوبية  

املس توى الص وك، واملس توى ال كي ، واملس توى الدال ،  د   للدوواوين الش عرية، من ثالثة مس تو ت هي:

 ذلك على سبيل املثال ال احلصر يف الدراسات األسلوبية التالية:

خص ائص األس لوب يف الش وقيات، دراس ة أس لوبية لديوان أقد ش وقي، األس تاذ الدكتور حممد اهلادي   -1

 م.  1981الطرابلسي، منشورات اجلامعة التونسية  

 .2002حافظ إبراهيم دراسة أسلوبية،  من ال رش اد حسني، جامعة الفيوم، مصر ،    ديوان   -2

 ديوان عبد القادر اجليالين دراسة أسلوبية، الدكتور عبد هللا خ ر أقد، دار القلم، بريوت، لبنان . -3

  مفهوم األسلوب:   1.4

اختلفت تعريفات مصطلح األسلوب اختالفات واسعة ؛ وتلك االختالفات جاءت تبًعا الختالف      

اليت ينظر إ  مصطلح األسلوب من خالهلا ؛نكتفي النظر  حيث يقول هو: بيريجريو،تعريف  ب  وجهات 

 ( 2)   "الطريقة يف الكتابة ، واستخدام الكاتب أدوات تعبريية من أجل غا ت أدبية "

  هوم األسلوبية:مف   1.5

" بالغة حديثة، ذات شكل م اعف، إهنا علم التعبري   :( بقوله هي Pierre Giraudيعرفها بريجريو )

حيث تَعمِّد إىل  فاألسلوب  إًذا هو جمال الدراسة األسلوبية ؛؛    (3)اللغوي، وهي نقد لألساليب الفردية."

 كشف خصائصه 
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 النص ، بعيًدا عن سياقاته اخلارجية.املمييزة ، عن طريق البحث عما بداخل  

 ديوان ابن اخلياط يف الدراسات  األسلوبية السابقة:  1.6

لقد حترى الباحث، ليجد دراسة أسلوبية سابقة ، تتناول ديوان الشاعر  ابلتحليل ؛ فلم يعثر إال على      

س اجمل    مع العلمي العريب نسخة حمققة من ديوان الشاعر، وهي نسخة األستاذ الدكتور خليل مردم بك، رئي

 م. 1958بدمشق، 

 ه ( :   517  - ه   450)نبذة عن حياة ابن اخلياط وشعره      1.7

هو أبو عبد هللا أقد بن حممد بن علي بن حيىي بن صدقة التغل  ، املعروف اببن اخلياط ، الشاعر       

 الدمشقي 

ش  اعر  بدمش  ق، س  نة رس  ني وأربعمائة، كما  الكاتب، يتص  ل نس  به بتغلب، من العرب العداننية، ُولَِّد ال 

ذكر ذلك هو نفس      ه، وكان أبوه خياطاً فاش      تهر ابلنس      بة إليه، واتص      ل  مري اشه "أبو الفوارس حممد بن 

 7مانك "، وكتب له وخدمه مدة ؛ فُعرَِّف اببن اخلياط  الكاتب، مث اش              تهر ابلش              عر، ويف ديوانه ص 

  أوهلا:يقول يف   ،قصيدة ميدح  ا هذا األمري

 سقوُه كأَس فُرقتهم دهاقاً    * * *      وأسكرُه الوداُع فما أفاقَا                         

دخل ابن اخلياط طرابلس، وهو شاب، ال يعتمد إال على كفاءته يف الشعر، قال )ابن القيسراين(: وقَّع      

آخر شاعر يف زماننا، ُوقيَِّع له  لف دينار،  " هبة هللا بن بديع أبو النجم "، البن اخلياط   لف دينار، وهو

 وسافر معه، وأنشده: 

 أَ  بنُي ما ُسلطَت إالي على ظلمِّي    * * *     و  حبُّ ما أبقيَت مّني سوى الوهمِّ 
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ه، سبع عشرة ورسمائة   517وتويف الشاعر  رقه هللا بدمشق ، يف حادي عشر من شهر رم ان سنة     

 (4) ، ومل تُعني املقربة اليت دفن فيها، ولعلها مقربة املبحث  الصغري لقر ا من داره ." 

 الدراسة األسلوبية لديوان ابن اخلياط.   املبحث  الثالث:

 املطلب األول: املستوى الصويت. 

 املوسيقى وداللتها األسلوبية:  3.1.1

إن للموسيقى يف اللسان العريب الدور األهم يف بنية اخلطاب عامة، ويزداد هذا الدور أمهية عندما يكون     

ت املتباينة الناشئة عن هذه املوسيقى؛ لذلك هتتم اخلطاب خطااًب شعرً ،كما أن هلا عالقة مباشرة ابلدالال

الدراسات األسلوبية البنيوية، أول ما هتتم بدراسة البنية املوسيقية، ولقد أظهرت املعاجلة العروضية لديوان ابن 

اخلياط، أظهرت استخدامه لبحور شعرية متعددة، وهذا التلوُّن يف استخدام األحبر ينم عن مقدرة شعرية، 

؛ حيث نظم الشاعر قصائده يف معظم حروف اللغة العربية.ظهرت أي ً   ا يف استخدام حروف الروييِّ

 التكرير وداللته:   3.1.2

خاًصا،"وللتكرار مواضع حيسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فأكثر   موسيقيناإن لِّموسيقى التكرير جانًبا أتثريً     

اين دون األلفاظ أقل؛ فإذا تكرر اللفظ واملعىن  مجيًعا، ما يقع التكرار يف األلفاظ دون املعاين، وهو يف املع

بعينه". اخلذالن  ابن   (5) فذلك  قول  ومنه  مًعا،  للنظروالسمع  هلو صورة الفتة  الشاعر  عند  التكرير  إن  ؛ 

 :(6)اخلياط

 يَقيّن يَقيّن حادِّاثتِّ النوائ                               بِّ  وحزمَِّي حزمِّي يف ظهورِّ النجائ                  بِّ      

            ا   َغَلْبُت بهِّ اخَلْطَب الَّذِّي ُهو َغالِّب                ي     
َ
ُدينِّ َجْيٌش مَِّن الَعْزمِّ ط      امل  َسيُ ْنجِّ
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 َوَمْن َكاَن َحْرَب الدَّْهرِّ َعوََّد نَ ْفَس         هُ   اللَّيا ِّ الَ قِّراَع الَكتائِّ                                    بِّ قِّرَاعَ        

ذاهِّ                         بِّ        
َ
يقِّ امل  َعَلى أنَّ   يف َمْذَهبِّ الصَّرْبِّ َمْذَهباً  يَزِّيُد اتيِّساعاً عِّْنَد ضِّ

ُت  من املالحظ تكرار ألف   اظ مث   ل : )      الِّ  (، و  -َغَلب   ْ قِّراَع(، و  -قِّرَاَع  )غ   َ بِّ  )الَ  ْذه   َ ْذَهب   اً    –م   َ   - م   َ

 ) ذاهِّ                       بِّ
َ
وهو تكرار عمد الش        اعر إليه ؛ ليوكد معاين اليقني واحلزم والغلبة والقوة ؛ ومعلوم أن التكرار  امل

 بالغة.

 التصريع :    3.1.3   

يعرف ابن رشيق القريواين، التصريع بقوله: "ما كانت عروض البيت فيه اتبعة ل ربه، تنقص بنقصه،      

بز دته" القصيدة  (7)وتزيد  الشعري ؛ رويَّ  البيت  قبل متام  به  فيعرف  القصيدة؛  ، وال يكون إال يف مطلع 

يف مطل    ع كل قص يدة، يقول الشاعر وقافيتها ، ويربز التصريع يف القصائدان الثالث املختارة، بشكل واضح  

 يف مطلع القصيدة األوىل: 

 يَقيّن يَقيّن حادِّاثتِّ النوائ       بِّ      * * * وحزمَِّي حزمِّي يف ظهورِّ النج  ائ         بِّ  

 ومثله قوله، يف مطلع القصيدة الثانية:   

          راد     
ُ
ىن َدَرُك امل

ُ
 أُمّنيِّ النفَس وصالً من ُسعادِّ   وأين من امل

 وقوله يف مطلع القصيدة الثالثة : 
 

 َسَقْوُه كأَس فُ ْرقَتِّهِّْم دِّهاق        ا               وأْسكرُه الوداُع فما أفاق   ا              

ا موس       يقيا يطرب األذن      وال غرو أن التص       ريع يوس       س لقافية القص       يدة يف ذهن القارا، ويعطي جرس       ً

 ويلفت االنتباه.

 الطباق :   3.1.4



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

203 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

هو: » املطابقة  والتطبيق  والت  اد  والتكافو كلها أشاء ملس مى واحد ، وهو اجلمع بني املعىن  وض ده      

َوَرَد الطباق بنوعيه: اإلجياب والس  لب، ومن  أمثلة طباق اإلجياب   وقد ، (8)يف لفظتني ، نثرًا  كان أم ش  عرًا 

 :(9)قوله

 وكيف َيصحُّ وصٌل من خل       يلٍ                ودادِّ إذا ما كان ُمعَتلَّ ال                     

 يفريُِّق بنَي قل ِّ والتأسي                    ِّي ادِّ                    َوجَيَْمُع َبنَي َطْريفِّ والسُّه

 :  (10)أما طباق السلب فقد استعمله الشاعر يف مواضع عدة،كقوله         

ُفواَد       َحَلْلتِّ وَما َحَلْلتِّ لَُه َوثَ      اقا ْرتِّ  َأس              َ فَلَِّم  ْرتِّ  َوس              ِّ

 ُح           ريِّ 

 :(11)ومنه قول الشاعر         

 َوَمْن َكاَن َحْرَب الدَّْهرِّ َعوََّد نَ ْفَسهُ     قِّرَاَع  اللَّيا ِّ الَ  قِّراَع  الَكتائِّ         بِّ        

، قِّرَاعَ /َحَلْلتِّ ورد طباق الس             لب يف هذه األمثلة بني: )      ( حيث أتت يف البيت األول  الَ قِّراعَ /َما َحَلْلتِّ

 قِّرَاعَ ، وكذلك كلمة: َما َحَلْلتِّ ، فأص  بحت: َمامثبتة، مث نفاها الش  اعر ابس  تخدام أداة النفي  َحَلْلتِّ كلمة:  

؛ لقد أض     اف الطباق بص     مًة، ذات طابع أتثرييٍي لدى املتلقي، الَ قِّرَاعَ ، فأص     بحت:الَ مثبتة، مث نفاها ب                    

 سيقيٌّ الفت لالنتباه. واستطاع الشاعر رسم صورًا متعاكسة ، هلا آاثر يف ذهن القارا، ووقٌع مو 

 

 املطلب الثاين: املستوى الرتكييب يف ديوان ابن اخلياط. 

 العدوالت يف البىن الصرفية  وداللتها :    3.2.1   
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الس     كاكي الص     رف قائال: "اعلم أن علم الص     رف هو تتبع اعتبارات الواض     ع يف وض     عه، من جهة  يعرف 

يعي انتش  ار الص  يص الص  رفية املختلفة لألفعال خالهلا ، ويدرك  لديوان، إن الدارس ل  (12)املناس  بات واألقيس  ة"

مثلتها قول ابن اخلياط أأهنا تتباين بتباين امل          امني املَعربَّ عنها، ونتناول هنا أوزان األفعال ، وداللتها، ومن 

(13) : 

انَ   ن الفعلني:أ    د   لُ ، و فجت   ََ مه   ا من مزي   د الثالثي حبرفني، وز دة املبىن؛ أدت إىل ز دة يف املعىن،    تن   اق   َ

 ولقد أفرز إحصاء األفعال اجلدول التا :،  واملالحظ استخدام األفعال الثالثية بكثرة

 إحصاء األفعال اجملردة واملزيدة   1جدول  

 الفعل القصيدة  اجملرد املزيد حبرف  املزيد حبرفني املزيد بثالثة أحرف

  القصيدة األوىل يقيّن يقيّن حادث  ات النوائبِّ . . . 37 18 11 2

 القصيدة الثانية أمّن النفس وصالً  من سعادِّ . . . 36 11 7 - -  - - تواتره

 القصيدة الثالثة سقوه كأس فرقته   م دهاق    ا . . . 45 19 6 - -  - -

 اجملموع 116 48 24 2

إىل       السابق،  اجلدول   واملزيدة؛يشري  اجملردة  األفعال  اجملردة    إحصاء  األفعال  وردت  ،   116وقد  مرة 

 48فقد وردت األفعال املزيدة حبرف،  مثل:)بذل، أنى،راق(،أما األفعال املزيدة حبرف، فقد جاءت بنسبة أقل

ملبالغة يف أداء الفعل، وكثرة وقوعه، مثل:) هذَّب ، عريَّ ، كلَّف(، وهي صيغة تفيد ا على وزن  فعيل،  مرة

بينما تكررت األفعال املزيدة بثالثة أحرف، مرتني فقط، مها: )است اء، استباح (، إن اعتماد الشاعر على 

األفعال الثالثية اجملردة ؛ يظهر ميله إىل السهولة اللفظية يف األسلوب ، حبكم سهولة نطق هذا النوع من أبنية  

ُلوكِّ وعِّْنَدُهمْ  غرائبِّ                                                         يرغائُب مْل جتن ْح إليها 
ُ
 جَتَانَ ْفُت َعْن َقْصدِّ امل

َهارى ح        ثيث         ة ً  َكَما اْختَ َلَفْت يفِّ اْلَعْقدِّ أمْنُُل َحاسِّ                   بِّ 
َ
 تناَقُل يبِّ أيدِّي امل
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ى ابقي األبنية كاخلماسي، والسداسي، فالشاعر سهل الطباع ، وانعكست تلك السهولة األفعال ، قياًسا عل

 يف أخالقه، سهولة يف ألفاظه . 

 عدوالت البِّىَن الصرفية، وداللتها :    3.2.2

يالحظ الدارس للديوان كثرة اس         تعمال الش         اعر للبِّىَن الص         رفية ، واليت يظهر هلا أثر بليص  يف الكالم،      

كاس م الفاعل، واس م املفعول، وص يغة املبالغة؛ فقد اس تخدم الش اعر ص يًغا ص رفية متنوعة؛ مكنته من التعبري 

 اجلدول التا :  ولقد أفرز إحصاء املشتقاتعن معاٍن خمتلفة،  

 إحصاء املشتقات   2جدول  

 اسم صيغ املبالغة

 املفعول

 اسم

 الفاعل 

 املشتق  القصيدة             املطلع  

  األوىل يقيّن يقيّن حادث  ات النوائبِّ .. 26 1 3

 الثانية أمّن النفس وصالً  من سعادِّ .. 29 12 9 تواتره

 الثالثة سقوه كأس فرقته   م دهاق    ا .. 8 4 7

 اجملموع 63 17 19

مرة، أما ص يص املبالغة، فقد جاءت بنس بة   63يش ري اجلدول الس ابق؛ إىل أن ص يغة اس م الفاعل  قد وردت 

مرة ، وهي ص         يغة تفيد املبالغة يف أداء الفعل ، وكثرة وقوعه وتكرار حدوثه ، كما تكررت ص         يغة 19أقل 

أس    لوبية ، تدل على ثبات الص    فات،  مرة ، إن االنتش    ار الواس    ع الس    م الفاعل يعد ميزة   17اس    م املفعول

 :(14)ومنه ق    وله
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فاسم الفاعل: )طالب(، يدل على الثبات عرب الزمن، فموقف الشاعر اثبت على مر الزمان، وتوظيف      

داللة الفاعلية املتواص   لة ؛ فكثف الش   اعر من اس   تعماله هلذه الص   يغة ؛ ملا  ص   يص أشاء الفاعلني جاء حامال  

ــــــــيِد ... تفيده من معىن الثبات وهذا املعىن واضح يف قوله تعاىل: ﴿   َكْلبُـُهم ََبِسٌط ِذرَاَعْيِه َِبْلَوِصـ   اآلية و َ

ح ب على بقي ة أش اء  مثله ا )انٍء(، وه ذا م ا ينس              و فكلم ة ابس              ط ت دل على  الثب ات عرب الزمن،  ؛    (15)

 الفاعلني األخر.

أما ص          يص املبالغة، واليت تفيد املبالغة يف أداء الفعل وتكرار حدوثه ؛ فالش          اعر يرى هذه الص          فات دائمة  

 :  (16)التكرار ، ومن أمثلتها قول الشاعر  

ُهْم    َرعى مِّْنَك الرَّعِّيَّةَ  َخْي               ُر رَاعٍ  والذيِّيَ                          ادِّ َك               رِّميِّ الذَّبيِّ َعن ْ

َوى ما كاَن ُذْخ                    راً لِّْلَمع                       ادِّ   كأنََّك ال َترى فِّْعالً َشرِّيًف               ا سِّ

ا ش     ديد الكرم؛ وذلك متاًما ما تعنيه كلمة  فالش     اعر اليرى  دوحه ص     احب كرم  وفقط، و  ،  َكرِّميِّ لكنه أي      ً

 ؛ فهو اليرى  دوحه صاحب شرف وفقط، ولكنه أيً ا عظيم الشرف.  َشرِّيًفاومثلها: 

أما اسم املفعول فإنه أقلي انتشارًا، مقارنة ابسم الفاعل، يقول الشاعر     
(17) ˸ 

 وعندي لألحبة ِّ كلُّ جف         نٍ                  الرُّق                           ادِّ ) طليقِّ ( الدمعِّ مأسورِّ  

 وقد أبُلُص الغاَ تِّ لْسُت بسائ               ٍر       * * * وأظفُر ابحلاجاتِّ لْسُت بطالِّ        بِّ      

ائِّ                         بِّ      وما ُكلُّ داٍن مْن م       راٍم بظاف                   ٍر       * * * وال ُكلُّ اَنٍء َعن َرجاٍء ِبِّ
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هنا؛ ليدل على كونه مقيًدا ابحلب، واإلعجاب لدى  الش        اعر ، اس        م مفعول، اس        تعملها  مأس        ورِّ فكلمة 

ملفعول:مطلوق؛  ، واس  تخدم الش  اعر ص  يغة املبالغة طليق، معىن اس  م اال يس  تطيع من حبه  فكاًكا  دوحيه؛

 وهو احنراف له داللته العميقة على كثرة الدموع، فالدمع  ليس مطلوقًا فقط، بل طليًقا.  

 العدوالت يف ال كيب النحوي، وداللتها:    3.2.3

، فدراس   ة اجلَُمل، وأركان ال كيب من مبتدأ وخرب،  (18)إن»املدخل األس   لويب لفهم أي قص   يدة هو لغتها.  

 وغريها ،  توثر على خصائص األسلوب، على تفصيل فيما يلي:وفعل وفاعل، 

 اجلملة الفعلية:

ميكن التمثيل على اس           تخدام الش           اعر لألفعال، واالعتماد عليها نواعها مجيًعا، يف تركيب اجلملة،مثال    

 ذلك قوله:

ى جمموع   ة متنوع   ة من أول م   ا يلف   ت النظر يف القراءة األوىل لألبي   ات الس                 ابق   ة ، أهن   ا تش              تم   ل عل

األفع ال:)م               ارع: أرى، ماٍض: ص              حبن اه، أمر: فع ذ(، وقد منحته ا هذه اجملموعة املتنوعة من األفع ال، 

 مقدارًا كبريًا من احليوية واحلركة، ولقد أفرز إحصاء األفعال حسب أزمنتها اجلدول التا :

 

 

 

ح                                             اربِّ 
ُ
لُم امل ْهَر َحْرابً للُمساملِِّّ بَ ْعَدم                  ا صحبناُه دْهراً وهو سِّ  أرى الدَّ

 لَْيلييِّ النََّدى والرَّغ                                                     ائِّبِّ 
 أوح                                       دٍ فَ ُعْذ بنهارييِّ العداوة ِّ   مَِّن الَقْومِّ

 تنْل بسديد امللكِّ ثروةَ  ُم                        عدِّمٍ  َوَفرَجةَ  َملُهوٍف وعِّْصَمةَ  ه                                               ارِّبِّ 
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 تكرار أزمنة األفعال    3جدول  

 زمن الفعل                                الفعل املاضي  الفعل املضارع   فعل األمر  

 تكراره         

 القصيدة   

 القصيدة األوىل:  التكرار  39 33 1

% 45.2% % 1.4 يقيّن يقيّن    53.4  نسبة التواتر 

 القصيدة الثانية  التكرار  61 34 3

 التواترنسبة  % 62.2 % 34.7 % 3.3 أمّن النفس 

 القصيدة الثالثة: التكرار  52 27 ---

 نسبة التواتر % 65.8 % 34.2 --- سقوه كأس 

  التكرارالعام  152 104 4

 نسبة التواترالعامة % 58.5 % 40 % 1.5 اإلمجا 

نلحظ من اس تقراء اجلدول، ح  ور الزمن املاض ي بنس بة عالية، بينما حل امل  ارع اتلًيا بنس بة أقل؛ بينما     

س    جلَّ زمن األمر ح     ورًا ش    به منعدم، إن توظيف الش    اعر هلذه األزمنة، و ذه النس    ب يوحي  حس    اس 

الص   فات، فابن اخلياط واثق  الش   اعر ابلزمن املاض   ي، وإميانه العميق ممدوحيه، ؛ وأتكيد الزمن على ذات  

 ومتأكد من خلق  دوحيه؛ وهذا ما نستنبطه من استخدامه املكثف للفعل املاضي.

 العدوالت يف ال كيب البالغي، وداللتها:    3.2.4

 ويقصد به حتليل ودراسة االنز حات والعدوالت على مستوى التقدمي والتأخري واحلذف. 

 التقدمي  والتأخري:   -أ 

هم شات املس   توى ال كي ؛ يقول ص   احب نظرية النظم عنه: » ٲس   لوبية من ٲمي  والتأخري هو شة إن التقد  

   ابب كثري
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الفوائد، جم احملاس       ن، واس       ع التص       رف، بعيد الغاية، التزال ترى ش       عرًا يروقك مس       معه،  ويلطف لديك 

ويَِّل اللفظ عن مكان إىل  ن ُقديَِّم فيه ش        يء،  وحُ ٲن راقك،  وَلُطف عندك،  ٲموقعه، مث تنظر فتجد س        بب  

 :(20)وهذا ما نلمسه بوضوح يف قول الشاعر،   (19)مكان. 

يت          اً   * * *                   جلَْديِّ( فَاَق النَّاَس صِّ ( فَ          اقا   َوَما )ابِّ لنََّدى واْلَبأسِّ  َوَلكِّْن )ابِّ

( بهِّ اْشتي اق       ا                    َوَقْد َكرَِّه )التَّالَقَِّي( ُكلُّ َص               بٍي  * * *   كأنَّ )إىل الفراقِّ

جلَْديِّ( فنرى أن الش اعر قد قدم ش به اجلملة ) يتاً   على الفعل )فاق(، وكان أص ل الكالم:ابِّ َوَما فَاَق النَّاَس ص ِّ

جل َْديِّ ، جل َْديِّ(   ش              ب ه اجلمل ة  لق د أدى تق دمي ابِّ لُّ   إىل الت أثري يف أتكي د املعىن، ومثل ه:)ابِّ َوقَ ْد َكرَِّه )التَّالَقَِّي( ك ُ

 ، تياقا وكذا يف:ص        بٍي ( بهِّ اش        ْ لعلة   (؛ فقد قدم ش        به اجلملة على اس        م كأن، وخربها؛)كأنَّ إىل )الفراقِّ

 بالغية هي االهتمام ابملتقدم.

 احلذف:   -ب    

النظم عن احلذف، هو: » ابب دقيق املس   لك، لطيف املأخذ، ش   بيه ابلس   حر، فإنك    يقول ص   احب نظرية       

نطق ما تكون إذا مل ٲزيد لإلفادة، وجتدك  ٲفص        ح من الذِّكر،  والص        مت عن اإلفادة ٲترى به  تَ ْرُك  الذِّكر 

ْ   ٲتنطق، و " وال تكاد ختلو قص   يدة من اس   تخدام هذا األس   لوب على حنو  (21)مت ما تكون بيااًن إذا مل ُتِبِّ

 احلذف قول الشاعر:أمثلة ومن   (22)  "و آخر.ٲ

قنَي هَلُْم رِّف                 اقا  رِّفاٌق ما اْرَتَ ْوا يف السَّريِّ إالَّ    قُ ُلوَب اْلعاشِّ

 َشباٌب كاَن ُمْعَتالن فَ َولَّ                     ى   وصْدٌر كان ُمتسعاً ف             اقَا
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ففي األبيات الس ابقة غاب املبتدأ؛ فلم يذكره الش اعر، وتقديره يف البيت األول: )هم رفاق(؛ فحذف املبتدأ 
)هم(، وأبقى فقط على اخلرب )رف اق(؛ ومثل ه )ش              ب اب..(، وتق ديره:)هم ش              ب اب(؛ وقول ه: )وص               در(، 

 وللحذف خواص مجالية جتعل القارا يشعر بلذاذة حني يدرك الغامض. والتقدير:)هو صدر(؛
 العدوالت يف ال كيب األسلويب، وداللتها:    3.2.5                    

 :: األسلوب اإلنشائيأوالً 

، (23)هو: )ذلك الكالم الذي ال حيتمل ص        دقًا ، وال كذاًب ، وال حيص        ل م         مونه إال إذا تلفظت به.(   

 األسلوب اإلنشائي إىل: النداء، واالستفهام، واألمر، على تفصيل فيما يلي.وينقسم  

   ˸االستفهام   -أ   

االس   تفهام  يف الديوان غري حقيقي؛ فنرى  و ، (24)ويقص   د به » طلب العلم بش   يء مل يكن معلوًما من قبل 

االس      تفهام  ليربز معىن الدهش      ة؛ يف مثالً أن االس      تفهام يدل هنا على الدهش      ة اليت أص      ابته؛ فاس      تخدم  

 :(25)قوله

؟؟     فماَ  ال روُض املساعِّي ب             مم         رعٍ  لديَّ وال ماُء األماينِّ بساكِّ   بِّ

 َوَهْل اَنفِّعِّي َشْيٌم مَِّن اْلَعْزمِّ َصادٌِّق؟؟ إذا كْنت ذا بْرٍق مَن احلظيِّ ك      اذِّب   

على س      واله، وإمنا أراد أن يوص      ل معىن الدهش      ة والتعجب يف البيت األول، ومعىن  فالش      اعر مل يرد إجابة   

 النفي يف البيت الثاين.

 ˸النداء -ب   

اس   تخدم الش   اعر هذا األس   لوب   (26)هو: » طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه حبرف من حروف النداء. 

 :(27)مرات قليلة ، وهو نداء غري حقيقي ، كما يف قوله 
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ي                                              لٌ أرائَِّقةَ  اجلََمالِّ َوالَ   أرَاَقكِّ أْن َجَعْلتِّ َدمِّ         ي ُم           رَاقا   مجِّ

 
ْرتِّ فَلَِّم َأَسْرتِّ ُفواَد ُح                                   ريِّ    َحَلْلتِّ َوَما َحَلْلتِّ لَ           ُه َوثَ               اقا   َوسِّ

ومعلوم أن اس تخدام اهلمزة  يكون لنداء القريب، وهو هنا قرب معنوي يدل على قرب املمدوح من قلبه ،ال 

 قربه من بدنه، وهو توظيف ألداة النداء له داللته األسلوبية، وأثره العميق لدى  املتلقي.

  ˸األمر - ج

هو: » طلب حص            ول الفعل من املخاطب، واذا كان األمر حقيقيا فإنه يكون على س            بيل اإلس            تعالء  

وقد وردت يف الديوان  عدة تراكيب بص             يغة األمر خرجت إىل دالالت ومعاٍن أخر، ومن  (28)واإللزام.  

 : (29)مثلته قول الشاعر  ٲ

 لَْيلييِّ النََّدى والرَّغ         ائِّبِّ 
 فَ ُعْذ بنهارييِّ العداوة ِّ أوح                   دٍ  مَِّن الَقْومِّ

قصد الشاعر ابألمر أن يظهر كرم  دوحه ؛ فطلب من كل   ومل يكن األمر يف األبيات السابقة حقيقينا، إمنا

 ذي حاجة أن يلجأ إىل  دوحه.

  ˸اثنًيا: األسلوب اخلربي

اخلرب هو كل كالم حيتمل ص   دقًا أو كذاًب؛ وهو األس   لوب األكثر انتش   ارًا يف القص   ائد الثالث املختارة، بل   

 : (30)ويف الديوان كله، ومن أمثلة األسلوب اخلربي قوله

 وهذا اجملُد من تلَك املساعِّ       ي وهذا الغيث من تلَك الغ        وادِّي    

 وأنُتْم أهُل معدلةٍ  سبقتُ                     مْ  إىل أمدِّ الُعلى سبَق اجلي                      ادِّ    
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قص               د الش               اعر لألس              لوب اخلربي ؛ » ألن ه  لق حرك ة متموج ة  ت دة ت               في على النص حيوي ة   

،  وكأن ذلك كان ش   هادًة منه على اتريد  دوحيه، وحبه لص   فاهتم، وأخالقهم ؛ ولعل هذا   (31)ونش   اط. 

 ما جعله يلجأ إىل توظيف هذا األسلوب  اخلربي بنسبة أكرب،فهو أكثر مالءمة لغرض املدح.  

   ˸  العدوالت يف ال كيب البياين، وداللتها  3.2.6

يقصد به الصورة الشعرية من تشبيه، واستعارة، وكناية، واليت استخدمها الشاعر؛ لينأى بنفسه عن مأل        وف  

 الكالم؛

 هادفًا إىل السمويِّ ابخليال لي ك أثرًا ساحرًا يف القارا.

   ˸التشبيه -ٲ

و جمرد، بش    يء آخر حس    ي أوجمرد، الش     اكهما يف ص    فة أو هو: » ص    ورة تقوم على متثيل ش    يءحس    ي أ

 ؛(32)أكثر. 

   ˸ابن اخلياط ومنه قول

 إذا ما اْمَتَطى األْقواُم َمرَْكَب ثَ          ْرَوة ٍ     ُخُ وعاً رَأَيُت الُعدَم خرَي َمراكِّب                ي        

شبه الشاعر يف هذا البيت الثروة ابملركب، وهو تشبيه فريد، وصورة عبقرية، فالثروة تُ تَّخذ عند البعض منقًذا 

؛ من مص  ائب الدنيا، متاما كما أن املركب يكون منقًذا من مص  ائب البحر، فجاء املش  به مطابًقا للمش  به به

وهو  ا يزيد التش بيه روعًة إىل روعته، ليس تقر يف وجدان املتلقي وقلبه وعقله، أن الثروة ليس ت تش به املركب 

 (˸33)فحسب؛ وإمنا الثروة هي ذات املركب وعينه، ومن أمثلته أي ا
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ُك ك     أَس       فليست ابحلميمِّ وال الَغس    اقَا ت     َ مْل  الك     ْأُس  م     ا  إذا 

 بَ ْي         نٍ 

قنَي هَلُْم رِّف             اقا  رِّفاٌق ما اْرَت     ْوا يف ال     سَّريِّ إالَّ    قُ ُلوَب اْلعاشِّ

ا تش تف وتس تقى؟    هذا أي  ا تش بيه بليص؛ فريد، فالبني ش كوى كل الش عراء، ، لكن من منهم جعلها كأس ً

، كما شبه الشاعر قلوب العاشقني ابلرفاق، وقد استطاع الشاعر التنسيق بني أفكاره، والتعبري عنها بصورة  

  يزة؛ تنم عن شاعر متمكن من أدواته وموهبته.

 

 

   ˸االستعارة -ب 

هي:» ض        رب من اجملاز اللغوي، وهي تش        بيه حذف أحد طرفيه، أو انتقال كلمة من بيئة لغوية معينة إىل 

فاالس        تعارة ض        رب من التش        بيه حذف أحد طرفيه، ويعكس االنتش        ار الواس        ع    (34)بيئة لغوية أخرى. 

 اجلمادات، فالشاعر مل يتقيد ابللغة  لالستعارة نزعة الشاعر اإلحيائية اليت متيل اىل بث احلياة  والتشخيص يف

 (35)العادية يف نقل أفكاره وأحاسيسه، وإمنا مترد عليها وعدل عنها ، يقول الشاعر:

         بِّ   يَقيّن يَقيّن حادِّث           اتِّ النوائ  وحزمَِّي حزمِّي يف ظهورِّ النجائ   بِّ         

وَمْن َكاَن َحْرَب الدَّْهرِّ َعوََّد  قِّرَاَع اللَّيا ِّ الَ قِّ   راَع الَكتائِّ                بِّ         

 نَ     ْفَس هُ 

وَمْن    ،يَقيّن يَقيّن حادِّاثتِّ النوائبِّ   اس      تخدم الش      اعر يف األبيات الس      ابقة، اس      تعارات مكنية متتالية: ) 

(،و ) س ه(َكاَن َحْرَب الدَّْهرِّ َعوََّد نَ فْ  ، فعملت  هذه الص ورة على  لفت االنتباه، فعدول الش اعر قِّرَاَع اللَّيا ِّ
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عن اللغة املعتادة إىل لغة ش  اعرية ختييلية، تنقل املعنو ت إىل حمس  وس  ات، واجلمادات إىل أش  خاص؛ يقرب 

 الصورة وي في جونا شاعر ن ختييلينا.

 ˸الكناية -ج 

 الزم معناه ،مع جواز إرادة ذلك املعّن، أو هي اللفظ الدالُّ على معنَينْي خمتلفني: هي »لفٌظ أطلق، وأريد به  

التصريح.   ترك (  36) « حقيقة  وجمازًا، من غري واسطة ال على جهة  يتجلى يف  الكنائية  الصورة  ؛ فجمال 

 :   (37) التصريح،ويف ذلك حتقيق لإلاثرة  والرغبة يف كشف اخلفاء، ومن أمثلتها قول الشاعر   

 َوَهْل اَنفِّعِّي َشْيٌم مَِّن اْلَعْزمِّ َص              ادٌِّق      إذا كْنت ذا بْرٍق مَن احلظيِّ ك                    اذِّبِّ 

صوبِّ الغُُيوثِّ السَّواك بِّ   وابلربقِّ عنْ   َوإينيِّ ألْغىن ابحَلدِّيثِّ َعنِّ القِّ                     رى  

ب                                  ي   وإنَّ الغىن مِّّنيِّ ألْدىن مسافَ                                  ة ً  وأْقرُب  َِّّا َبنَي َعيّنِّ وَحاجِّ

(،    د يف البي ت األول:) إذ      كن اي ة عن احلظ الع اثر عن د الش              اعر ال ذي  ا كنْ ت ذا بْرٍق مَن احلظيِّ ك اذِّبِّ

الزمه ف ة غري قص رية من حياته، فقد كىن الش اعر عن س وء حظه، وأطلق عليه بدالً من ذلك )برق كاذب( 

)َوإينيِّ  ˸ويقول يف البيت الثاين  لبعث الف           ول يف نفس القارا،  وجلبه لقراءة أو شاع ش          عره وقص          ائده،

مثل ه قول ه:) وأْقرُب   َِّّا َبنَي َعيّنِّ و ألْغىن ابحلَ دِّي ثِّ َعنِّ الق                             رى( كن اي ة عن العف ة ابلرغم من احلظ الع اثر،

وَحاجِّ (؛ فهي كنايٌة عبقرية مبتكرة، تُبني مدى قرب الش  اعر من هدفه، ولكنه عرب عن املعىن املراد تلميًحا 

 إجياز واٍف غري خملٍي ابملعىن، بل مص         حواًب ابلدليل عليه؛ فهدفه  ال تص         رحًيا، وأتى الش         اعر  بذلك كله يف

لق د لعب ت الكن اي ة دورًا ابرزًا يف ديوان الش              اعر؛إذ ك ان ت  قري ب، قري ب ج ًدا، أقرب   ا بني عين ه وح اجب ه،  

 مثابة األلوان اليت تزين لوحة الفنان،  وت في عليها رونًقا وسحرًا ومجاالً.
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 املستوى الداليلاملطلب الثالث:  

 املعجم الشعري للشاعر  ودالالته األسلوبية:

لقد س   يطر على الديوان معجم ش   عري خاص، حيوي مفردات أدت دورًا ابرزًا يف تش   كيل املوض   وع العام،  

 وهو:  

 موضوع املدح، وابإلحصاء حتصل الباحث على اجلدول التا : 

 

 

 إحصاء بكلمات املعجم املختلفة   5جدول   

  املعجم   ات يف املعجم  عدد الكلم 
  الطبيعة    117

  املكان   94 
   الزمن          47

133 

 أشاء األعالم     15 
 اإلنسان

 أع اء اإلنسان  32 
 صفات اإلنسان  وأخالقه  8 6
 الدين  63 

 يشري اجلدول إىل عدة نتائج نفصلها فيما يلي:      

  ˸معجم الطبيعة    -أ   

 -خْ ٍر  -السَّحائ بِّ   -ُ ومِّ  - -بْرٍق    –روُض  كلمة متعلقة معجم الطبيعة، مثل:)     117لقد تكررت 

املمدوح،  ( للتعبري عن كرم أخالق  دوحيه ؛ ليجعل املتلقي يرس             م ص             ورة يف خياله عن هذا أوديةٍ  غزرٍ 

 ˸  (38)ويظهر من خالل هذا املعجم شدة اتصال الشاعر ابلطبيعة، مثل قوله
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 إذا نـََزُلوا أْرضاً ِِبا املَْحُل ُروِ َضـــتْ  وما ُسِحَبْت فيها ذيُوُل السَّحــــــــــــــائـــــــــــبِ 

املشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب وأوديةٍ  غزٍر ِعذاِب     ْندِّيَةٍ  خْ ٍر فَِّساٌح رِّابعُ                   َها 

أْندِّيَة، خْ ٍر، رِّابع...( ظهرت يف األبيات السابقة ألفاظ معجم الطبيعة، مثل:) ُرويَِّض                        ْت، السحائب،  

 للرومانسية احلديثة يف هذا اجلانب منها.لتظهر ذوابن ابن اخلياط يف الطبيعة، وكأنه كان نواة  

   ˸معجم  املكان والزمان   -ب

لقد ربط الش        اعر معاين املدح  ماكن هلا دالالت يف س        ياق احلديث عن املعاين؛ فال يذكر مكاان إالي وله  

 :(39)عالقة ابملدح ؛كما يقوم أحياان بتشخيص الزمن واأل م، يقول الشاعر  

 قَطُع ابلنج                  ادوال حتمْل على األ م َسْيف           ا           * * *            فإن الدَّهَر ي          

يُل طمَّ عَلى النج ادِّ            َوَمْن حَيْمِّي الوِّهاَد بُِّكليِّ أْرٍض           * * *              إذا ما السيِّ

َميِّها َسَعةُ  ا          يُق  ِّ  لبِّ                الدِّ َوَمطَلُعَها َعليَك ُمَسوَّم                اٍت            * * *             َت ِّ

 فربط الشاعر األ م ابلوهاد، والدهرابلنجاد؛ ليوثق العرى والروابط بني الزمان واملكان.   

 

 اخلامتة    

 سة إىل النتائج التالية:ابعد حتليل الباحث  للقصائد الثالث املختارة ، وفق املنهج األسلويب خلصت الدر    

 استعمل الشاعر حبورًا شعرية خمتلفة ؛ ليظهر متكنه من موهبته وأدواته الشعرية.-1 

ارتف  اع  نس              ب  ة الق  افي  ة املطلق  ة مق  ارن  ة ابلق  افي  ة املقي  دة، ويوك  د ه  ذا نزع  ة الش               اعر املي  َّال  ة إىل احلري  ة  -  2

 واالنطالق؛ فما ميدح الشاعر عن ضعف وال استجداء، وإمنا حيركه حبه ملمدوحيه . 
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، يف ديوان ابن اخلياط؛ للتأكيد على ص    دق   - 3 جاءت الراء يف املرتبة األوىل، كأكثر احلروف ورودا كرويٍي

 الشاعر وأتكيده على صفات  دوحيه ؛ ألن الراء هي حرف التكرار يف اللغة العربية. 

كرير الص    وت يف اس    تخدم  الش    اعر  التكرير بنوعيه: التكرير الص    وك، والتكرير اللفظي؛ حيث  جتلى ت - 4

تكرير األص وات اجملهورة  واملهموس ة، والص وامت، وقد أفرز اإلحص اء ارتفاع  نس بة األص وات اجملهورة؛ لكوهنا  

 تناسب أكثر الغرض الذي أنشأ الشاعر فيه قصائده، وهو املدح . 

معظم قص  ائد وظف الش  اعر ال اكيب الفعلية، واالشية ؛ لتالئم غرض املدح الذي أنش  أ الش  اعر فيه    - 5

 ديوانه.  

 َشكََّل التجاور بني أسلويب النفي، واإلثبات ملمًحا أسلوبيا إلبراز الرسالة الشعرية، وتوكيدها.   - 6

ش           كل العدول  ال كي  يف ص           ورتيه: التقدمي ، والتأخري ، وكذلك احلذف، شات أس           لوبية ابرزة يف  - 7

 داللية للخطاب الشعري لديه . اخلطاب الشعري، البن اخلياط، يف حتقيق الوظيفة ال

كش ف املعجم  الش عري البن اخلياط، عن نزعته الدينية، ومتس كه ابلعقيدة اإلس المية، كما مثلت الطبيعة -8

 حمورا أساسيا يف املعجم  الشعري عنده . 
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