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كلمة الشكر

بسم اهللا الرمحن الرحيم

ل اللغات يف العامل احلمد هللا رب العاملني الذي جعل اللغة العربية أفض
لفهم القرآن، وبه نستعني على أمر الدينا واألخرة مث الصالة وجعلها طريق

عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والسالم على سيدنا وحبيبنا حممد صلى اهللا
.عنيأمج

هذه الرسالة حتت يف كتابةتهت الباحثة بإذن اهللافقد انأما بعد، 
املوضوع "أسلوب النداء يف الالميات أيب فراس احلمداين" (دراسة بالغية) 

.اللغة العربية وأديفS.Humحلصول على شهادة 

ملشرفني يف هذه الفرصة السعيدة تريد الباحثة أن تقدم شكرا جزيال
ن بذال جهدمها يمي املاجستري، الذاهإميي سو املاجستري و الكرميني رشاد 

،على
نية ورئيس قسم اللغة العربية كلمة الشكر لعميد كلية اآلداب وعلوم اإلنسا

الء الذين علومها وزودها العلوم النافعة وتسأل اهللا
أيضا ملوظفي مكتبه جامعة الرانريي الذين قدر رضوا عنها استعارة الكتب اليت 

.تتصل بالبحث



ب

لوالديها احملبوبني قد ربياها تربية حسنة وال تنسى أن تبلغ شكرا جزيال
وأتاحاها للتعليم.

أن جيزيهم خري اجلزاء إنه ال يضيع أجر احملسنني.لكتابة الرسالة وترجوا من اهللا

وأخريا تدعو اهللا أن جيعل نافعا وترجو من القارئني نقدا بنائيا المتام هذه 
الرسالة، ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطاء والنسيان وعسى أن تكون نافعة هلا 

وللقارئني.

ه1439دار السالم، ذوالقعدة 26
م2018 أغسطس 8
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الميات أيب فراس أسلوب النداء يف يف هذه الرسالة تبحث الباحثة عن "

أنواع أسلوب النداء ومعانيها يف الباحثةوتبحث ."(دراسة بالغية)مدايناحل
منهج نهج الذي استخدمته الباحثة فهو أما املو . الالميات أيب فراس احلمداين

،لةامع املعلومات والبيانات احملتاجة هلذه الرسوجلالوصفي التحليليالبحث
جتد وأما النتائج من هذا البحث ،منهج البحث املكتيبتعتمد الباحثة على 

النداء للبعيدأسلوبأيب فراس احلمداين تتضمن فيها الباحثة أن يف الميات
منها نداء للبعيد. وأماوكلّ النداء. ا، وقد وجدت فيها سّتة وثالثني أسلوبفقط

(التحسر والتوجعوهينامعالنداء خيرج عن معناه األصلى هي تسعة أسلوب
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، 2، الزجر واملالمة 5، اإلغراء 4، الندبة 11االختصاص ، 2، التعجب 3
.)6، التحري والتذكر 1ستغاثة اإل
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Peneliti dalam pembahasan ini mengkaji tentang Uslub an-Nida’ fi Laamiyaat /

Qafiyah Abi Firas Al-Hamdani dengan pendekatan Ilmu Balaghah. Dan peneliti hanya

membahas macam-macam bentuk Uslub an-Nida’ dan makna-maknanya dalam Laamiyaat

Abi Firas Al-Hamdani. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif serta pengumpulan

data yang dibutuhkan dalam kajian ini, dengan menggunakan library research yang

bersumber dari buku-buku ilmiah yang bermacam-macam yang berkaitan dengan judul. Dan

adapun kesimpulan dari kajian ini bahwa pada Laamiyaat Abi Firas Al-Hamdani terdiri dari

uslub an-Nida’ untuk yang jauh saja, dan terdapat 34 bait Uslub an-Nida’ dalam Laamiyaat

Abi Firas Al-Hamdani, semuanya an-nida’ untuk yang jauh. Dan adapun uslub an-Nida’

yang keluar dari makna asli ada 8 makna yaitu: tahsir wa tauji’ 3, ta’ajub 2, ikhtishos 11,

nudbah 4, ighra’ 5, zajru 2, istighotsah 1, tahir wa tadzakkur 6.
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الباب األول

مقدمة

خلفية البحث.أ
وشعوره، هاجة اإلنسان إىل التعبري عن عقلاألدب مثرة حلكانت نشأة

شأنه يف ذلك شأن الفنون الرفيعة اليت اهتدى إليها الناس واختدوها وسائل 
خمتلفة لوصف ما يف نفوسهم من أفكار وعواطف و لنقلها إىل غريهم من القراء 

1

مبا فيها من واألدب فن من الفنون اجلميلة اليت تصور احلياة وأحداثها 
أفراح وأترح، وآمال وآآلم، من خالل ما خيتلج يف نفس األدب وجييس فيها من 

ب له دور واألد2عواطف وأفكار، بأسلوب مجيل وصورة بديعة وخيال رائع.
أمة فيمكنهعرف أحوالد أن يعندما أر هام يف حياة الناس و 

عكس عليها حياة أهله وما تأثروا به األدب يف حقيقته مرآة فاصحة وصافية وين
3من أحداث عامة وظروف خاصة.

أن واألدب مكون من الشعر والنثر والقصة وغري ذلك. والباحثة تريد
الشعر هو كالم مجيل الميات أيب فراس احلمداين. تبحث عن الشعر املكتوبة يف 

76، ص: )1923مكتبة النهضة املصرية، :القاهرة(، أصول النقد األدبأمحد الشايب، 1
جامعة اإلمام بن سعود :الرياض(،هالعريب وتارخياألدب ل،عبد العزيز بن حممد الفيص2
5، ص: )هـ1305،اإلسالمية
ص: ، )ه1119دار املعارف: :القاهرة(، األدب العريب املعاصر يف مصر،شوقي ضيف3

11
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حثه عن تريد الباحثة أن تبال من األحوال، ويف هذا الشعريف حالذي مثره
واملقصود من النداء هنا هو أسلوب النداء يف علم املعاين. أسلوب النداء فيه، 

. وأسلوب علم املعاين هو جزء من علم البالغة الذي يبحث فيه اإلنشاء واخلرب
النداء يف النداء يوجد كثري يف الشعر. لذلك تريد الباحثة أن تبحث أسلوب 

الميات أيب فراس احلمداين.
أبو فراس احلارث بن أيب العالء سعيد بن محدون هواحلمداينأبو فراس 

4فهو شاعر أميري..احلمداين ابن عم سيف الدولة

من قافية  الالم ومكتوبة أطول يفأيب فراس احلمداين هي وأما الميات 
املوضوعات فيها.

البحثسؤال.ب
المياتيف أسلوب النداءموضوع " رت الباحثة افيما سبق اختاعتمادا

أنواعما: هيالباحثةلل، وأما املشكلة اليت تريد أن حتأيب فراس احلمدان
؟أيب فراس احلمداينالميات يف ومعانيهاأسلوب النداء

ض البحثغر .ج
يف ومعانيهاأسلوب النداءأنواععرفة ملهي: فالبحث منضو أما غر 

.الالميات أيب فراس احلمداين

274، ص: )م1996، دار الفكر:بريوت(،تاريخ اداب اللغة العربيةجرجي زيدان، 4
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د.  معاني المصطلحات
إىل هذه الرسالة، تريد الباحثة أن تشرح معاين املصطلحات قبل الشروع 

اليت تتضمن يف هذه الرسالة:

األسلوب.1
طريقة وضع األفكار يف كلمات.-
مط له خصوصيته يف الصياغة والتعبري يف لغة الكتابة أو لغة -

احلديث.
اخلصائص املميزة لنص أديب واملتعلقة بشكل التعبري أكثر من -

5اليت يقوم النص األديب بتوصيلها.تعلقها بالفكرة 

الفكر أو احلديث باخلتيار شكل التعبري عن هو ، (style): أسلوب
األلفاظ والرتاكيب وترتيبها مع األخذ باالعتبار اخليال والتصوير والعاطفة 
لبلوغ احلد األمسى من التأثري يف القارئ أو السامع أو املشاهد، حبيث 

األسلوب : 6لشخص أو مجاعة أو عصر.يصبح ذلك كله مسات مميزة 
وطريقة الطريق. ويقال: سلكُت أسلوب فالن يف كذا: طريقه ومذهبه. 

الفّن. يقال: أخذنا يف أساليب من القول: فنون -الكتاب يف كتابته. و 
7وحنوه. (ج) أساليب.الصّف من النخل –متنوعة. و 

28ص: ، 1986،معجم املصطلحات األدبّيةي،ابراهيم فتح5
، )2009عمان: دار املعتز، (،ياجنليز -م املصطلحات األدبية عريبمعجنواف نصار، 6

25ص: 
441، ص: املعجم الوسيطإبراهيم أخيس،7
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النداء.2
(مفرد): ج نداءات (لغري املصدر): مصدر نداءالنداء لغة

نادى بـ/ نادى على/ نادى يف/ نادى لـ. بيان، دعوة، / / نادى إىلنادى
8حنوه.اطب حبرف نائب مناب فعل كأدعو و أو دعوة املخإعالن "

: طلب اإلقبال من املخاطب حبرف من اصطالحا فهونداءوأما ال
9أحرف النداء لتنبيهه أو ألهداف أخرى.

الميات.3
تسمى بقافية 10مجع من الالمية وهي يف علم العروض،الالميات

هي املقاطع الصوتية اليت تكون يف أواخر أبيات )rhyme(:الالم، قافية
القافية يف الشعر العريب 12مؤخر العنق. وآخر كل شيئ.11القصيدة.

هي احلروف اليت تبدأ مبتحرك قبل أول ساكنني يف آخر البيت الشعري 
وأما الالم هو احلرف 13وقد تكون كلمة أو بعض كلمة أو كلمتني.

، )م1993دار الكتب العلمية، :لبنان-بريوت(، علوم البالغةأمحد مصطفى املراغي،8
81ص: 

، ص: )2003بريوت: دار املشرق، (، املنجد الوسيط يف العربية املعاصرةصبحي محوي، 9
1010

بريوت: دار (، املعجم املفصل يف اللغة واألدبإمييل بديع يعقوب ورميشال عاصي، 10
1053ص: )،1987للماليني،العلم 

255، ص: املرجع السابقنواف نصار، 11
752، ص: املرجع السابقإبراهيم أخيس،12
270ص: ،نفس املرجع13
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وهو صوت لثوّي، جمهور، 14الثالث والعشرون من حروف اهلجاء،
15ساكن جانيب، مرّقق.

ج. الدراسات السابقة

ةال تقول الباحث
.الطلبة الذين حبثوا عن أسلوب النداء

ولكّن الذي عرفت عن أيب فراس احلمداينيبحثالذيةكثري تإن كانو 
نلوب النداء يف ديوانه، فأما الذيأسأحدا الذي حبث عن الباحثة مل جتد

:همفراس احلمداينعن أيب ونيبحث

"تواصلية األسلوب يف روميات أيب فراس 2010عائشة عويسات، .1
احلمداين"قسم اللغة واألدب العريب بكلية اآلداب واللغات جلامعة 

-قاصدي مرباح
النتائج نوردها، نستنتج أن إستعمال األفعال الكالمية غري املباشرة  

آخذ بعني االعتبار املواقف التواصلية اليت كان بصورة عامة وذلك

666ص: )،1986لبنان: دار املشرق، -بريوت(، منجد الطالبفؤاد إفرام البستاين، 14
ص: )،2008القاهرة: عامل الكتب، (، معجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عمر، 15

1983
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16ما ميثل حضور التوجيه يف األفعال.

، "القوة والضعف يف شعر أيب فراس 2007ناظم سليمان, .2
م اللغة العربية بكلية الرتبية جلامعة كركوك. هذه دراسة احلمداين" قس

بعنوان القوة والضعف يف شعر أيب فراس احلمداين تتكون من مدخل 
لبيان مفهومي القوة والضعف، ومبحثني، تضمن كل مبحث حتليال 
إلحدى قصائد أيب فراس وبيان القوة والضعف مث ينتهي البحث 

املنهج التحليلي يف دراسة خبامتة توجز أهم النتائج. واعتمدت
17النصوص املختارة.

، "جتربة السجن يف شعر أيب 2004عامر عبد اهللا عامر عبد اهللا، .3
فراس احلمداين واملعتمد بن عباد" قسم اللغة العربية بكلية 
الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية نابلس/ فلسطني، تقوم 

ة السجن، يف أشعار هذه الدراسة على التعريف إىل أصداء حمن
علمني من أعالم الشعر العريب: أبو فراس احلمداين، واملعتمد بن 

18عباد.

، "شعر الروميات أليب فراس احلمداين 2009عايدة سعدي، .4

"تواصلية األسلوب يف روميات أيب فراس احلمداين"2010عائشة عويسات، 16
، "القوة والضعف يف شعر أيب فراس احلمداين"2007ناظم سليمان, 17
، "جتربة السجن يف شعر أيب فراس احلمداين 2004عامر عبد اهللا عامر عبد اهللا، 18

اد"واملعتمد بن عب
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ا جامعة منتوري قسنطينة، إن البحث يف بعض املبدعني يغدو أمر 
شائقا ذلك أنه حيتاج إىل الوقوف عند الكثري من اإلشكاالت اليت 

19قد تعلق بالشاعر يف حلظات حياته.

حممد هادى مرادى، "روميات أيب فراس احلمداين وحبسيات .5
مسعود سعد سليمان دراسة مقارنة". قضى الشاعران أبو فراس 

ن بعيدين عن الديار واألهل. إن الظروف اليت عاشها السج
الشاعران يف هذه األيام والسنوات ساقتهما إىل إنشاد األشعار اليت 

20

، "التشكيل اللغوي يف شعر السجن 2009عباس علي املصري، .6
حث التشكيل اللغوي يف عند أيب فراس احلمداين"، يعرض هذا الب

شعر أيب فراس احلمداين ضمن مستويات ثالثة أوهلا يف التقدمي 
والتأخري، الذي عرضت فيه بعض التطبيقات النظرية والتمثيلية، 

ميثل صدق املعاناة واألمل اليت صاحبت الشاعر يف سجنه، وآخرها 
21تفهام لوروده ضمن نسق هندسي يثري املتلقي.االس

، "شعر الروميات أليب فراس احلمداين دراسة أسلوبية"2009عايدة سعدي، 19
حممد هادى مرادى، "روميات أيب فراس احلمداين وحبسيات مسعود سعد سليمان دراسة 20

مقارنة"
، "التشكيل اللغوي يف شعر السجن عند أيب فراس 2009عباس علي املصري، 21

احلمداين"
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، "تداعيات إثبات الذات، والنرجسّية 2016حممد حسن أمراىب، .7
يف شخصّية أيب فراس احلمداين، ورومياته يف ضوء نظرية كوهت 

فسية خاصة لدى أطلقه علماء النفس املعاصرون على حالة ن

االهتمام الزائد والرتكيز املفرط إلثبات الذات مصحوبا بالزهو 
22واخليالء".

، " أبو فراس احلمداين حياته وشعره". قسم 2014نوال ويس، .8

العصر العباسي ازدهار األدب وال أدل على ذلك من بروز شعراء 
خلدوا أمسائهم، ومنهم األمري الفارس األسري أبو فراس احلمداين 

ه) مجع بني ريادة 357–ه 320الذي عاش الفرتة املمتدة بني (
23الشعر وقيادة العسكر.

عبد اهللا منصور املطريف، " احلزن يف شعر أيب فراس احلمداين مىن.9
دراسة موضوعية فنية". قسم الدراسات العليا العربية بكلية اللغة 
العربية يف جامعة أم القراى. احلزن يف شعر أيب فراس احلمداين 

، "تداعيات إثبات الذات، والنرجسّية يف شخصّية أيب فراس 2016حممد حسن أمراىب، 22
احلمداين، ورومياته يف ضوء نظرية كوهت النفسية"

، " أبو فراس احلمداين حياته وشعره"2014ويس، 23
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دراسة تكميلية أعدت لنيل درجة املاجستري، وقد تناولت أثر عاطفة 
24تجربة الشعرية لدى أيب فراس احلمداين.احلزن يف تشكيل ال

عن األسلوب النداء هم:ونوأما الذين يبحث

زورفيد رحم "النداء يف سورة املائدة دراسة ألسلوب النداء الوريد .1
فيها" حبث تكملي قدمة لنيل الدرجة الثانية يف جامعة كايل 

Library)جاغا جكجاكرتا. يف هذا البحث هو البحث املكتيب 

Research)..25ومدخله هو البحث الكيفي

"النداء يف القرآن الكرمي"قسم اللغة 2007مبارك تريكي، .2
العربية وآدهبها يف  كلية اآلداب واللغات جامعة ابن يوسف بن 
خدة. فإن هذا البحث لن يشذ عن تلك السنة املتبعة وعليه 
فهو قد توصل إىل النتائج, إن اجلملة الندائية وجدت تفسريا هلا 

ظل املنهج العقلي (املعياري). إن النداء من البىن اخلطابية يف 
األكثر تداوال على األلسنة. اجلملة الندائية القرآنية تؤدي مجلة 

اللسانيون.توصل البحث أيضا إىل أن النداء القرآين كان يؤدي 
26وظيفة تنبيهية استحضارية.

"أساليب النداء يف شعر رثاء 2010ريب حممد نايف بربخ،غ.3
شهداء انتفاضة األقصى (دراسة وصفية حتليلية)" قسم اللغة 

مىن عبد اهللا منصور املطريف، " احلزن يف شعر أيب فراس احلمداين دراسة موضوعية فنية"24
يف سورة املائدة دراسة ألسلوب النداء الوريد فيها"زورفيد رحم "النداء25
"النداء يف القرآن الكرمي"2007مبارك تريكي، 26
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غزة. اعتمدت -العربية  يف كلية اآلداب جامعة اإلسالمية
دراسه على املنهج الوصفي التحليلي, وذلك ألنه يهيئ للباحث 

كل أسلوب النداء التعمق يف الدراسة برصد املسائل اليت تقع يف
مث دار استها وحتليلها والوقوف على مناذج لشعر رثاء شهداء 
انتفاضة األقصى حتتوي على أساليب النداء، مث حتليلها يف ضوء 
قواعد التوليد والتحويل، وقد التزمت جانب األمانة العلمية 

27

اليب النداء بألفاظ الدعاء يف القرآن " أس2014، زويل اوكتبييا.4
الكرمي (دراسة حتليلية بالغية يف سورة القصص)" قسم تدريس 
اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم 
اإلسالمية احلكومية رياو باكنبارو. أما املشكالت من هذه 
البحث هي: تاآيات اليت تضمن عن أساليب النداء بألفاظ 
الدعاء يف سورة القصص، وما الغرض عن أساليب النداء 

28بألفاط الدعاء يف سورة القصص.

حممد رمضان البع "أسلوب النداء يف شعر حرب الفرقان" قسم .5
اللغة العربية بكلية اآلداب جلامعة اإلسالمية بغزة. حياول البحث 
التعريف بالنداء لغة واصطالحا وحروفه املستعملة يف العربية 

"أساليب النداء يف شعر رثاء شهداء انتفاضة األقصى 2010غريب حممد نايف بربخ،27
(دراسة وصفية حتليلية)"

آن الكرمي (دراسة حتليلية " أساليب النداء بألفاظ الدعاء يف القر 2014، زويل اوكتبييا28
بالغية يف سورة القصص)"
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29شعر حرب الفرقان.

فإن مل جتد الباحثة حبثا يف أسلوب النداء يف شعر أو اعتمادا فيما سبق
لنداء يف الميات أسلوب اديوان أيب فراس احلمداين، وترغب الباحثة يف حبث "

أيب فراس احلمداين (دراسة بالغية)" دراسة بالغية بنهج علم املعاين.

ه. منهج البحث
التهليليمنهج البحثنهج الذي استخدمته الباحثة فهو أما امل

أيب فراس المياتأسلوب النداء يف 
احلمداين. 

لة، تعتمد الباحثة ااملعلومات والبيانات احملتاجة هلذه الرسمعجلو 
إطالع الكتب العلمية املختلفة املتعلقة بكتيباملالبحثمنهجعلى 

باملوضوع.
كتاب الذى قررهعلىةالباحثتة هذه الرسلة فقد اعتمدّ كتابلأما و 

احلكومية قسم اللغة العربية وأد
ىف كتاب:

“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas
Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014”

حممد رمضان البع "أسلوب النداء يف شعر حرب الفرقان"29
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الباب الثاني

ترجمة أبي فراس الحمداني

داين يف هذا الباب تريد الباحثة أن تبحث عن مولد أيب فراس احلم
ةواألدبية، الثقافيةالفكريتهالسياسية واإلجتماعية وحياتهوصفاته وأخالقه وحيا

وشعره أيب فراس احلمداين. 

مولده.أ
بن عم هو أبو فراس احلارث بن أيب العالء سعيد بن محدون احلمداين ا

وكان فارسا مغوارا وشاعرا بليغا وشعره سائر بني سيف الدولة. فهو شاعر أمري.
احلسن واجلودة والسهولة واجلزالة والعذوبة والفخامة واحلالوة مع رواء الطبع ومسة 

1الظرف وعزة امللك.

ه يف منبج، وهي بلدة سورية تقع مشايل 321م/933ولد أبو فراس سنة 
ومن 3ه,320–م 932ولد أبو فراس يف املوصل سنة وقيل: 2حلب,

مالحظ أن أبا فراس احلمداين: عري النجار، ينتمي بعمومته إىل متيم. ومع أن 

274ص:)م،1996بريوت، (، دار الفكر، تاريخ اداب اللغة العربيةجرجي زيدان، 1
ص: )،1994، بريوت(، ديوان أيب فراس احلمداين، دار الكتاب العريبخليل الدويهي، 2

8
دار الكتب العلمية، لبنان،-بريوت(، ديوان أيب فراس احلمداينعّباس عبد الّساتر، 3

4، ص: )م1993
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نسب الرجل يف بين محدان ظاهر العروبة، وغري مشكوك فيها، إال أننا جند من 
4كك يف عروبته من جهة أمه.يش

ه، وكان الشاعر آنذاك مل 323نشأ أبو فراس يتيما, إذا قتل أبوه سنة 
ر. وكان أبوه بطال من أبطال احلمدانيني، وزعيما من من العميتجاوز الثالثة 

5حاول، بإغراء من اخلليفة العباسي، انتزاع املوصل من ابن أخيه، ناصر الدولة.

فنشأ حتت رعاية إبن عمه سيف الدولة وكان سيف الدولة معجبا 
فكفله ابن عمه سيف الدولة، 6حاسنه حىت أنه جعله واليًا على منبج وحرّان.مب

وعطف عليه. ومشله باحلب واحلنان، وتعهده بالعناية والرعاية، ومحله معه إىل 
حلب. وقد رأى سيف الدولة يف أيب فراس دالئل النجابة والذكاء، معامل 

ّذاها، وعّلمه وثّقفه فأذكى الفروسية والفتّوة فنّشأه عليهما، وأمنى مواهبه وغ
فطرته، وأخصب فطنته، فتأّججت مواهبه األدبية والفكرية، ومست يف وجدانه 
قيم املروءة، والنجدة والشجاعة، والنبل والكرامة، حىت غدا فارس بين محدان 
يدافع عنهم ويقود رجاهلم. ويصون حقوقهم وحدودهم، فنال ثقة ابن عمه 

ر أبناء قومه. وبدأ يعتمد عليه يف غزوانه وحروبه، الذي مّيزه باإلكرام من سائ
7.ويستخلفه على أعماله

،جتربة السجن يف شعر أيب فراس احلمداين واملعتمد بن عبادعامر عبد اهللا عامر عبد اهللا، 4
18ص:)، 2004تري يف اجلامعة النجاح الوطنية، رسالة املاجس(

20ص:، املرجع السابقعامر عبد اهللا عامر عبد اهللا، 5
جملة (،األفكار والعاطفة يف قصيدة لوم وعتاب أليب فراس احلمدايندراسة ليال جديدي، 6

140ص: ،)
4، ص: املراجع السابقعّباس عبد الّساتر، 7
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قهوأخالصفاته .ب
كان أبو فراس طويال يدلّنا على ذلك قوله:

طويل جناد السيف رحب املقلد#مىت ختلف األيام مثلي لكم فىت
وكان فارسا اشرتك يف املعارك إىل جانب سيف الدولة وله من العمر تسع 
عشرة سنة، شجاعا، أبيّا صفوحا مسوحا يطلق األسرى واألموال لتوّسل النساء 
إليه، صلبا أبّيا عزيزا حىت يف أسره، ويروى أن الدمستق الرومّي أراد أن يغيظه 

"، وذلك رّدا على بيت أيب فقال له: "إمنا أنتم كتاب ال تعرفون احلربيوما، 
فراس القائل:

متعّرض يف الشعر للشعراء#وصناعيت ضرب السيوف وإّنين
فلم يسكت أبو فراس، وهو بني يديه أسري، بل أجابه قائال: "حنن نطأ 
أرضك منذ ستِّني سنة بالسيوف أم باألقالم؟ ويروى، أيضا أّن سيف الدولة 

ار كل منهم فرسا، فامتنع أبو فراس عن عرض، يوما، خيوله على بين أخيه ليخت
اح سيف الدولة عليه. وملا عاتبه سيف الدولة على موقفه، قال:األخذ مع إحل

ولو أنه عاري املناكب حايف#إن الغّين هو الغّين بنفسه

شرفا، وال عدد السوام الضايف#ما كثرة اخليل اجلياد بزائدي

8ارم والقنا الرّعافبني الصو #خيلي، وإن قّلت، كثري نفعها

10، ص: املرجع السابقخليل الدويهي، 8
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السياسية واإلجتماعيةتهحيا.ت
وهذه القبيلة من أعظم القبائل كان أبو فراس احلمداين من قبيلة تغلب 

العربية يف اجلاهلية، اليت يعّد بنو محدان من أبرز فروعها، وقد متيزت هذه القبيلة 
مواجهة 
اخلصم، برباعة أبنائها و كذا فصاحتهم وبالغتهم يف فنون القول، ويعد بذلك 

شاعرنا "أبا فراس" سليل هذه القبيلة ذات الشأن الكبري.
مه وهو مل يتجاوز سن الثالثة من عمره، وكذا وتذكرة الروايات خرب تيتُّ 

وقد –ر خرب مقتل والده، فتذهب هذه الروايات إىل أن "محدان" جد الشاع
ملا رأى تسرب الضعف إىل جسم الدولة العباسية يف أيامه، –عرف بالطموح 

حنبه قبل حتقيق أمنيته، فإذا بابنه عبد اهللا والد سيف الدولة يستويل على املوصل 
ا كان من سعيد والد أيب فراس إال أن ويورثها البنه ناصر الدولة احلسن، فم

سعى مع الراضي باهللا ألجل توليه املوصل وديار ربيعة، ولكنه عندما أراد دخوهلا 
مل يرتّدد ابن أخيه ناصر الدولة من قتله. وعندما استوىل سيف الدولة على 
مقاليد الدولة احلمدانية، أحاط ابن عّمه اليتيم بالرعاية والعطف، ومل يكن أليب 

راس من العمر آنذاك إال ثالث سنوات، األمر الذي أنسى الشاعر شبح ف
اجلرمية، وجعله يصفح عن ابن عّمه القاتل، أما عن رعاية ابن عّمه له وفضله 

9عليه فأمر مل ينكره أبا فراس بعض أشعاره.

، رسالة املاجستري يف اجلامعة منتوري شعر الروميات أليب فراس احلمداينعايدة سعدي, 9
2)،  ص:2009(قسنطينة، 
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وقد كان أبو فراس مرافقا لسيف الدولة وهو ابن الثالثة عشر ربيعا وذلك 
اليت كان هلا شأوا عظيما آنذاك، وهنا تبدأ أهم مراحل حياة أيب يف بناء دولته 

فراس، فقد ازدادت صلته بسوف الدولة حىت صار ألق الناس به، كما اصطحبه 
األخري منذ صباه يف غرواته حىت يكتسب املهارات العملية، يقول أبو فراس يف 

هذا الصدد:
م، وسّين إذ ذاك 950–ه 339" غزونا معه وفتحنا حصن العيون يف سنة 

تسعة عشر عاما".
وهكذا تعلم أبو فراس طرق احلرب وأساليبها على أيادي أمهر القادة؛ إذ 
مل يكد يبلغ سن الشباب حىت خاص معظم احلروب رفقة ابن عّمه سيف 
الدولة، فأبلى بذلك بالء حسنا يف دفاعه عن اإلمارة احلمدانية اليت كانت حمّط 

جانب القبائل اليت يثريها اخلليفة والبويهيون من أجل أطماع الروم واإلخشيد إىل

السيادة إىل الدولة اإلسالمية على حدودها، وتصدع كيان الروم بفضل ما 
أوتيت به من نشاط حريب فاق التصور.

ه إخالصه ووفائه لسيف الدولة، ونظر الشجاعة أيب فراس احلمداين وإثبات
فقد عمد األخري إىل توليته إمارة منبج، أين رفل فيها بالعّز والرفاهية، فكان حبق 
فارسا حماربا، وهي فروسية ورثها عن آبائه واجداده، فعاش فارسا، أمريا رغم 
يتمه املبكر، األمر الذي دفع به ليكون عصاميا معتمدا على نفسه، فصار قائدا 

صباه، كما خاض عدة معارك، واضطلع بواجبات اإلمارة حىت آخر يف عز 
نفس من حياته، ويكاد شعره يكون سجال ناطقا لفروسيته وأخالقها وأصالتها 
يف نفسه وحتكمها يف موقفه و بالتايل يف رؤيته الفنية غالبا، وليس أدل على 
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يف أكثر من ذلك من اختياره الثبات يف النزال أمام املوت على النجاة بالفرار
موضع، األمر الذي يؤكد أصالة فروسيته، وخشيته العار أكثر من خشيته 

10املوت، جتلى ذلك مثال يف رائيته الشهري يف قوله:

فقلت: مها أمران ان أحالمها مرّ #وقال أصيخايب: الفرار أو الردى
.........................................................

فلم ميت اإلنسان ما حيي الدكر#فاخرت ما عال لك ذكرههو املوت 

ةواألدبية، الثقافيةيالفكر تهحيا.ث
وجد األمري أبا فراس احلمداين يف عصر كمال من الناحية العمية 
واألدبية، فالقرن الرابع اهلجري الذي وجد فيه اتسم بعدة مسات احلضارة والتّور 

التدوين؛ إذ دّون ما تيّسر تدوينه يف اللغة والرقي، ولعل من أهم ذلك حركة 
واألدب والشريعة، كما نقلت فيه عدة علوم ومعارف وفنون عن غريها من 

.األمم
كما جتدر اإلشارة ألمهية النشاط الذي قام به سيف الدولة نفسه 
متىمثال يف إنشائه مدرسة يف العلم واألدب، هذه املدرسة اليت ضّمت حتت 

اء واألدباء والعلماء والفنانني فكانت نرباسا ومشعال خالدا لوائها أشهر الشعر 
على كنوز من أنفس الكنوز ال نزال / نذكر أضاء درب احلياة وفتح عيون الناس 

11.ألعالمها عظيم علمهم

3،  ص: نفس املرجععايدة سعدي, 10
4،  ص: نفس املرجع11
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، فقد وكل إليه ابن عّمه "ابن ومبا أن أبا فراس ترىب يف بالط احلمداين
معظم أمراء بين محدان، مما أدى خالويه" ليشرف على تعليمه، بصفته مؤدب 

إىل توثيق الصلة بني أيب فراس وابن خالويه الذي سيكون راوية أيب فراس، 
وجامع ديوانه وشارحه.

كما حظي أبو فراس، حبضور جمالس سيف الدولة يف حلب، اليت كانت 
قد بلغت أوجها وغدت من أكثر املراكز احلضارية تقدما، فتفتح ذهنه على ما  

ومناقشات وجمادالت يف خمتلف الفنون فيها من شعر وأدب،كان يدور 
والعلوم، فقد ضّم سيف الدولة إىل بالطه جّل العلماء واألدباء والشعراء، مما 

أتاح أليب فراس أن يلتقي بأئمة عصره يف كل فن.
فقد أفاد البالط احلمداين الشاعر أبو فراس أميا إفادة، بضمه أكرب علماء 

ه.ومفكري وشعراء عصر 
كما يتجلى لنا دور سيف الدولة يف تنمية وشحذ قرحية أيب فراس 
بإرساله إىل البادية أين تسىن له فيها أن يتلقن اللغة السليمة عن أهلها، وقد 
أخذ اللغة عن أشهر األئمة، وكان يدرك أنه شاعر كبري، وإن مل يرد أن يتصف 

ند أيب فراس كان تعبريا بالشعر، إذ غلبت صفة املّداحني على الشعراء، فالشعر ع

املرهف بعيدا يف ذلك عن التكلف، وقد شهد الكلمة الصادقة واإلحساس
بفصاحته وبالغته شعراء العصر، وسيادته يف ذلك وإجادته يقول عنه 

امرؤ القيس وأبو فراس الصاحب: "بُدىء الشعر مبلك، وُختم مبلك"، يعين

وإجالال، ال إغفاال وإخالال.
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مما اتاح المسه أن ةكلمن أبو فراس فارسا، كان أيضا شاعر  وبقدر ما كا
أملّت 

(بالقدامى) يف تضمينه لبعض صورهم اليت راقته فحّول وغري وعّدل، إىل جانب
ثقافته اإلسالمية، حيث ضمن الكثري من ألفاظ القرآن الكرمي وتعابريه وصوره، 

12وتراكيبها.عالوة على بصره الدقيق باللغة وأسرارها 

شعره.ج
حتتوي ديوان أيب فراس الغزل، والفخر، والرثاء، والوصف، واحلكيم، 
والعواطف املختلفة. أما غزله فغزل عاطفّي فيه املشاعر احلارّة، والدموع على 
فراق احلبيب، كما فيه الغزل التقليدي من وقوف على األطالل، وتشبيهات 

شرف أصله، وغزّة نفسه، ومسّو مكانته، جاهلية تقليدية. وأما فخره، فقد رفده 
فجاء فخرا بقومه وبنفسه، يقول:
فما أنا مّداح وال أنا شاعر#نطقت بفضلي وامتدحت عشرييت

ورثاؤه قليل التفّجع، صادق العاطفة عموما، حياول التخفيف عن 
.املصاب حبكم يف احلياة واملوت

بالد الروم، قد وأما رومياته فهي القصائد اليت نظمها وهو أسري يف
ضّمها خلجات نفسه وحزنه على ما كان له من حرّيّة، وفخره مباضيه ومآتيه يف 

7-6ص: ، نفس املرجععايدة سعدي,12
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سبيل سيف الدولة وقومه، وحنينه إىل أّمه العجوز، وعتبه على سيف الدولة 
13الذي ماطل يف افتدائه.

الخالصة.ه
أبو فراس احلارث بن أيب العالء سعيد بن محدون احلمداين أشهر بإسم 

فراس، هو األمري والشاعر، هو إبن عّم سيف الدولة وأسرة احملرتم بين محداين أيب 
.جهة العليا منذ عشرة قرونmesopotamiaية مشالية والذي سيطر على سور 

يعمل أبو فراس حتت سيف الدولة، فهو الوايل يف منبج وشاعر الرمسية 
byzantiumمملكةاململكة. وهو ماهر يف حرب مع إبن عّمه سيف الدولة ناهضا

962أيب فراس سنة byzantiumمث قبض مملكة 
وهناك أنشأ أبو فراس اإلخرتاعه الذي مشهور، مجاعة . konstinopel,العاصمة

م. هو مشهور بشعره 968شعره عن املوضوع "الروميات". قتل أبو فراس سنة 
العريب التقليدي.

13، ص: املراجع السابقخليل الدويهي، 13
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الباب الثالث

اإلطار النظري

مفهوم األسلوب.أ
يرتدد هذا اللفظ  مفهوم األسلوب قد كتب يف بعض الكتب أو املعاجم، 

كثريا يف كتب النقد والبالغة، وال سيما الكتب احلديثة منها، وقد ألف بعض 
العنوان، تعرض فيه لكل ما خيتص باألسلوب، 

يعنينايف هذه الكلمة إمنا هو تعريف األسلوب، وبيان املراد منه عند والذي 
النقد، وعلماء البالغة.

جاء يف القاموس احمليط: ( واألسلوب : الطريق )، وهذه عبارة موجزة، 
ولكن يبدو أن هذا املعين لألسلوب هو األصل لكل املعاين اليت ذكرت له، 

1سواء كانت حسية أم معنوية.

يقال لسطر من النخيل، و كل طريق األسلوب:أنفي لسان العرب ف
2الوجه واملذهب والفّن".ممتد فهو أسلوب، واألسلوب:

ومن النظرات العمومية لألسلوب ما قّدمه أمحد الشايب يف تعريفه إذا 
طريقة الكتابة، أو طريقة اإلنشاء، أو طريقة اختيار األلفاظ وتأليفها "يورد أنّه:

3للتعب

:القاهرة(،واملعىن وأثرها يف تدوين البالغة العربيةقضية اللفظ علي حممد حسن العماري، 1
43، ص: )م1999، مكتبة وهبة
473، ص:1، مج:لسان العربإبن منظور، 2
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األسلوب هو املعىن املصوغ يف ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل 
الغرض املقصود من الكالم وأفعل يف نفوس سامعية، وأنواع األساليب ثالثة:

األسلوب العلمى.1
وهو أهدأ األسلوب، واكثرها احتياجا إىل املنطق السليم والفكر 
املستقيم، وأبعدها عن اخليال الشعرّي ؛ ألنه خياطب العقل، ويتاجى الفكر 
ويشرح احلقائق العلمية اليت ال ختلو من غموض وخفاء، وأظهر ميزات هذا 
األسلوب الوضوح وال بد أن يبدّو فيه أثر القوة واجلمال، وقوته يف سطوع بيانه 
لذوق يف اختيار كلماته، 

وحسن تقريره املعىن يف األفهام من أقرب وجوه الكالم.
فيجب أن يعين فيه باختيار األلفاظ الواضحة الصرحية يف معناها اخلالية 
من االشرتاك، وأن تؤلف هذه األلفاظ يف سهولة وجالء، حىت تكون ثوبا شّفا 

اال للتوجية والتأويل. للمعىن املقصود، وحىت ال تصبح مثارا للظنون، وجم

جييء من ذلك عفوا من غري أن ميّس أصال من أصوله أو ميزة من ميزاته. أما 
التشبيه الذي يقصد به تقريب احلقائق إىل األفهام وتوضيحها بذكر مماثلها، فهو 

4.يف هذا األسلوب حسن مقبول

.

امعة املاجستري يف اجلرسالة(، تواصلية األسلوب يف روميات أيب فراس احلمداينعائشة عويسات، 3
9ص: )،2010ورقلة، -قاصدي مرباح 
12، ص: البالغة الواضحةاجلارم ومصطفى أمني، علي4
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األسلوب األدىب.2
واجلمال أبرز صفاته، وأظهر ممّيزاته، ومنشأ مجاله ما فيه من خيال رائع، 
وتصوير دقيق، وتلّمس لوجوه الشبه البعيدة بني األشياء، وإلباس املعنوّي ثوب 

5احملسوس، وإظهار احملسوس يف صورة املعنوّي.

األسلوب اخلطاىب.3
احلجة والربهان، وقوة العقل هنا تربز قوة املعاىن واأللفاظ، وقوة 

اخلصيب، وهنا يتحدث اخلطيب إىل إرادة سامعيه إلثارة عزائمهم واستهاض 
مهمهم، واجلمال هذا األسلوب ووضوحه شأن كبري يف تأثريه ووصوله إىل قرارة 
النفوس، ومما يزيد يف تأثري هذا األسلوب منزلة اخلطيب يف نفوس سامعية وقوة 

نربات صوته، وحسن إلقائه، وحمكم إشارته.عارضته، وسطوع حجته، و 
ومن أظهر مميزات هذا األسلوب التكرار، واستعمال املرتادفات، وضرب 
األمثال، واختيار الكلمات اجلزلة ذات الرنني، وحيسن فيه أن تتعاقب ضروب 

اطن التعبري من إخبار إىل استفهام إىل تعجب إىل استنكار، وأن تكون مو 
6ة للنفس.الوقت فيه قوية شافي

علم المعانيالعالقة بين األسلوب و .ب
فاخلرب األسلوب جزء من علم املعاين تتكون من أسلوب اإلنشاء واخلرب. 

ما يصّح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، فإن كان الكالم مطابقا 

13، ص:نفس مرجع5
16:، صنفس مرجع6
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واإلنشاء ما للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غري مطابق له كان قائله كاذبا.
يصّح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب.ال 

لكل مجلة من مجل اخلرب واإلنشاء ركنان: حمكوم عليه، وحمكوم به، 
زاد على ذلك غري املضاف إليه ويسّمى األول مسندا إليه، والثاىن مسندا، وما 

7والصلة فهو قيد.

8،واإلحداث، وكل ما قد حدث فقد نشأواإلنشاء لغة: اإلجياد

وارحم، فال –حنو اغفر : كالم ال حيتمل صدقا وال كذبا تاذاته،واصطالحا
أو كذب.-ينسب إىل فائله صدق

ة وال يتحقق وإن شئت فقل يف تعريف اإلنشاء "هو ما ال حيصل مضمون
9إال إذا تلفظت به".

ذلك ألنه استدعي الكالم غري الطليب. و و وينقسم اإلنشاء إىل الطليب 
عند النطق فهو الطليب. وأما إذا كان اإلنشاء ال الذي تقوله شيئا غري حاصل

وإنشاء طليب يكون10طليب.صال عند الطلب فهو إنشاء غرييستدعي أمرا حا

139، ص:نفس مرجع7
البيان -الكاىف يف علوم البالغة العربية املعاينعيسي علي العاكوب وعلي سعد الشتيوي، 8

248ص: )،م1993اجلامعة املفتوحة، (، البديع
، )م1978دار الفكر، :بريوت(،البالغة يف املعاين والبيان والبديعجواهر أمحد اهلامشي، 9

75ص: 
دار الفرقان لنشر والتوزيع، (، علم املعاينفضل حسن عباس، 10

147، ص: )م1997
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فالنداء جزء من 11: األمر، والنهي، واالستفهام، والتمين، والنداء.خبمسة أشياء
.اإلنشاء الطليب

أسلوب النداء وأدواته.ج
، وأدواته فعل كأدعو والنحوهدعوة املخاطب حبرف نائب مناب هو 

12.: يا واهلمزة وأي وآي وآ وأيا وهيا ووامثان

13وقسم لنداء البعيد.

واألصل يف نداء القريب أن ينادى باهلمزة أو أي، ويف نداء البعيد أن 
أن هناك أسبابا بالغية تدعو إىل خمالفة ينادى بغريمها من بقية األدوات، غري 

14هذا األصل.

تنبيهًا على أنه ال أيوأل البعيد منزلة القريب فينادى باهلمزة وقد ينز 
ؤاد واللب، فكأنه حاضر اجلثمان، ليس بناء يغيب عن القلب، بل هو مالك الف

عن العياب.
لغرض بالغي وهو 15إشارة إىل قربه من القلب وحضوره يف الذهن.

اإلشعار بأنه حاضر يف الذهن ال يغيب عن اخلاطر، وهذا ما فعله أبو فراس يف 

كرتشي، (،دروس البالغة مع شرحه مشوس الرباعةحفي ناصف وحممد دياب، 11
38، ص: )م2007,مكتبة املدينة:باكستان

81، ص: املرجع السابقأمحد مصطفى املراغي،12
163، ص: املرجع السابقفضل حسن عباس، 13

211، ص:نفس املرجع14
212، ص:املرجع السابقعلي اجلارم ومصطفى أمني،15
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بيته. فهو ينادى سيف الدولة على الرغم من أنه كان أسرياً يف بالد الروم بعيدا 
قال أبو فراس وهو يف أسر الروم ينادى سيف الدولة: 16عن املخاطب.

#أسيف اهلدى وقريع العرب
اجلفاء، وفيم الغضبإالم

#وما بال كتبك قد أصبحت
17تنّكبين مع هذى النكب.

وقد ينّزل القريب منزلة البعيد فينادى بغري اهلمزة وأي، إشارة إىل علّو 
18مرتبته، أو احنطاط منزلته، أو غفلته وشرود ذهنه.

كما قد يعكس فينزل القريب منزلة البعيد فينادى بإحدى أدواته إما:
بعد املنزلة  للداللة على أن املنادى رفيع القدر عظيم الشأن فيجعل.أ

كأنه بعد يف املكان،
لإلشارة إىل أنه وضيع، منحط الدرجة،.ب
لإلشعار بأن السامع غافل اله، فتعتربه كأنه غري حاضر يف .ج

19.جملسك

95، ص:نفس املرجع16
،البالغة وعلم املعايندرس البالغة العريببة املدخل يف علم امحد بامحيد لسانس اداب، 17

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996) :92، ص
210، ص ، ص:املرجع السابقعلي اجلارم ومصطفى أمني، 18
81: ، صاملرجع السابقأمحد مصطفى املراغي، 19
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وقد خترج الفاظ النداء عن معناها األصلّى وهو طلب اإلقبال إىل معان 
من القرائن، خيرج النداء عن معناه األصلّى إىل معان أخرى أخرى تستفاد

20تستفاد من القرائن، كالزجر والتحّسر واإلغراء، ومن هذه املعاىن ما يأتى:

التحسر والتوجع، كقول حافظ يف الرثاء:.1

فأصبحت حلية يف تاج رضوان#تاج والدهايا درة نزعت من

التعجب، كقول طرفة:.2

خال لك اجلو فبيضي واصفري#يا لك من قربة مبعمر

االختصاص، كقوله:.3

عنه وال هو باألبناء يشرينا#

الندبة، كقول أيب العالء:.4

ووا أسفاكم يظهر النقص فاضل#فو اعجباكم يدعى الفضل ناقص

يا شجاع تقدم.اإلغراء، كقول لك للجندي املرتدد يف الدفاع: .5
الزجر واملالمة، حنو:.6

تصح والشيب فوق رأسي أملا#أفؤادي مىت املتاب أملا
ستغاثة، حنو:اإل.7

ال يربح السفية املردي هلم دينا#يا للرجال ذوي األلباب من نفر

211، ص:املرجع السابقعلي اجلارم ومصطفى أمني،20
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التحري والتذكر، وقد كثر ذلك يف نداء األطالل واملنازل واملطايا،  .8
كقوله:

21من أجل هذا بكيناها بكيناك#أيا منازل سلمى أين سلماك

الليل إال قليال. (املزمل)
. ومثلها قوله تعاىل: وحرف النداء ينوب عن فعل حمذوف تقديره أدعو

)31فما خطبكم أيها املرسلون (الذاريات: 
وال يكاد يستخدم حرف النداء مع الرب بل ينادى جمردا من حرف 
النداء. ولعل يف ذلك تعبريًا عن شعور الداعى بقربه من ربه. كقوله تعاىل: وإذ 

).260قال إبراهيم: رّب أرين كيف حتي املوتى (البقرة:
وعلى كثرية ما نودى الرب يف القرآن مل يعثر عليه مسبوقا حبرف النداء 

صفح عنهم إال يف تلك األية الكرمية. وقبله يا رّب إن هؤالء قوم ال يؤمنون. فأ
89-88وقل سالم فسوف يعلمون (الزخرف: 

الرسول وقد أفرغ جهده يف دعوة قومه اصة تعبريا عن حالة نفسية. املت هنا خ
طبق اهلم على فؤاده، وكأمنا 

)،1993دار الكتب العلمية،:لبنان-بريوت(، علوم البالغةأمحد مصطفى املراغي، 21
82ص: 
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ميد إليه يد املساعدة فأتى حبرف شعر بتخلى الرب عن نصرته وبعده عن أن 
22النداء. كأمنا يريد أن يرفع صوته زيادة يف الضراعة إىل اهللا، واستجالب رضاه.

92، ص: املرجع السابقامحد بامحيد لسانس اداب، 22
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الباب الرابع

الميات أبي فراس الحمدانيتحليل أسلوب النداء في 

الميات أبي فراس الحمدانيلمحة عامة عن .أ

ادية من الالميات هي جزء من ديوان الشعر اليت يتكون من اجب
ثة وتسعون بيتا ومثاين الميات تتكون ثلثمائة وثالاأللف حىت الياء، هذه 

ة.حوعشرون صف

فراس احلمداين املوضوعات كثرية وهي كما تضمن يف الميات أيب 
تلي:

إين ملقدام، وعندك هائب.1
أقول وقد ناحت.2
ضالل ما رأيت.3
أيا عجباً لبين قشري.4
إباء البكر .5
يا حسرًة ما أكاد أمحلها.6
مصايب جليلٌ .7
أيام احملبِّ قالئلُ .8
يا ويح خالك.9

أيُّ اصطباٍر .10
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لو كنت تفدى.11
هل تعطفان على العليل؟.12

الميات أبي فراس الحمدانيأسلوب النداء في .ب

أيب فراس احلمداين فلذلك تريد الميات يف بعدما قرأت الباحثة 
الميات ومعانيها هذه الرسلة عن أسلوب النداء يف أن تبحث  الباحثة 

رح الباحثة شرحا أما النداء يف هذه الالميات ستشأبو فراس احلمداىن. و 
صفحات التالية:التاما يف 

املعاينالبيانأنواعبيت الشعرالرقم
من أتانا، يا.1

بظهر الغيب، 
قوهلم #

لو 
شئت، غاظتكم 

منا األقاويل

النداء 
للبعيد

ن هذا النداء للبعيد أل
قد بدأ حبرف "يا" يف 

حرف ، وأما أول البيت
النداء بالياء لكّل 

أشيياء. واملناد عاقل 

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 

للزجر اخر وهو 
واملالمة

سافرا ! أيا.2
ورذاء اخلجل

#
مقيم 

بوجنته، مل يزل 

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ أحد من حرف 
النداء للبعيد يعين وجد 
حرف "أيا" يف أول 

واملناد عاقل ، البيت

فمعىن هذا النداء
رج من معىن خي

األصلي إىل معنا 
وهواخر 

للتحسر والتوجع
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نكرة غري ""سافرا(مناد!
مقصودة)

سّل سيَف . 3
علّي اهلوى 

ياونادى # 
لثأر األعمام 

واألخوال

النداء 
للبعيد

ن هذا النداء للبعيد أل
قد بدأ حبرف "يا" يف 

، وأما حرف البيتعجز
النداء بالياء لكّل 

أشيياء. واملناد عاقل 

لنداءفمعىن هذا ا
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 

غراءلإلاخر وهو 

امللزمي أيها.4
جرائر قومي، 
# بعدما قد 
مضت عليها 

الليايل !

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "يا", 
ولكن ال تذكر  فيه 
حرف "يا" يف أول 
البيت، ألن مناده فيه 
"ال" يعين "امللزمي"، 

عنه "ال" فإذا كان مناده 
فيجب أن يزيد كلمة 
"أيها" من قبله، وإذا 
ذكر "أيها" فال بأس 
يقدم التذكري حرف 

واملناد عاقلالنداء،

فمعىن هذا النداء
رج من معىن خي

األصلي إىل معنا 
وهواخر 

إلختصاصل

أقول وقد .5
بقريب ناحت 

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ أحد من حرف 

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
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أيامحامة # 
جارتا، هل 
تشعرين حبايل ؟ 

لبعيد يعين وجد النداء ل
عجز حرف "أيا" يف

،  واملناد عاقل البيت
نكرة غري جارتا""(مناد

مقصودة)

األصلي إىل معنا 
للندبةاخر وهو

جارتا ما أيا.6
أنصف الدهر 
بينانا ! # 
تعايل أقامسك 

اهلموم، تعايل !

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "أيا" يف 

واملناد عاقل أول البيت، 
نكرة غري "جارتا"(مناد

مقصودة)"

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 

للندبةاخر وهو

ياأال هل منكرٌ .7
بين نزير، # 
مقامي، يوم 
ذاك، أو مقايل؟

النداء 
للبعيد

عيد ألن هذا النداء للب
قد بدأ حبرف "أيا" يف

واملناد البيت، صدر
عاقل

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 

للتحري اخر وهو
والتذكر

ألمر ا عجباً أي.8
! # ريٍ شَ بين قُ 

أراعونا؛ وقالو: 
لُّ قُ القومُ 

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "يا" يف 

واملناد عاقل أول البيت، 
نكرة غري "(مناد "عجبا

مقصودة)

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 

للتحري اخر وهو
والتذكر

فمعىن هذا النداءهذا النداء للبعيد ألن النداء فلما أطعُت .9
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اجلهل والغيظ، 
ساعة # 
دعوت حبلمي: 

احللم أقبِل!أيها

قد بدأ أحد من حرف للبعيد
لبعيد يعين وجد النداء ل

عجز " يفهاحرف "أي
،  واملناد عاقل البيت

خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 
اخر وهو
للتحسر والتوجع

ما حسرةً يا.10
أمحله، # أكادُ 

، آخريها مزعجٌ 
هاـلُ وأوَّ 

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "يا" يف 

واملناد غري أول البيت، 
عاقل

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 
اخر وهو
للتحسر والتوجع

من رأى يل، يا.11
خرشنةٍ حبصنِ 

أسد شرًى، #
هاأرجلُ يف القيودِ 

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "يا" يف 

واملناد عاقل أول البيت، 
حرف شرط "من"مناد(

وهو مبين)

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 
اخر وهو

ختصاصلإل
من رأى يل يا.12

، شاخمةً الدروبَ 
دون لقاءِ #

احلبيب أطوهلا

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "يا" يف 

واملناد عاقل أول البيت، 
حرف شرط "من"مناد(

وهو مبين)

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 
اخر وهو

لإلختصاص
من رأى يل يا.13

#وثقةً مُ القيودَ 
النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "يا" يف 

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
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حبيب على
الفؤاد أثقلها !

واملناد عاقل أول البيت، 
حرف شرط "من"مناد (

وهو مبين)

األصلي إىل معنا 
اخر وهو

لإلختصاص
أيها الراكبان، يا.14

هل لكما #
جنوى يف محلِ 

هاخيّف حمملُ 

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
بدأ حبرف "يا" يف قد 

أول البيت، ألن مناده 
فيه "ال" يعين كلمة 
"الراكبان (مناد نكرة 
مقصودة مبين على 
الضم فهو مثىن)"، فإذا  
كان يف املنادى فيه 
"ال" فيجب أن يزيد  
، كلمة "أيها" من قبله

واملناد عاقل 

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 

للتحري اخر وهو
والتذكر

ا أمتا، هذه ي.15
منازلنا  # 

، نرتكها تارةً 
هاُـ لوننزِ 

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "يا" يف 

واملناد عاقل أول البيت، 
نكرة غري "أمتا"(مناد

مقصودة منصوب)

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 
اخر وهو

لإلختصاص
أّمتا هذه يا.16

مواردنا # نعلها 
النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "يا" يف 

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
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واملناد عاقل أول البيت، ها، وننهلُ تارةً 
نكرة غري "تا"أمّ (مناد

مقصودة منصوب)

األصلي إىل معنا 
اخر وهو

لإلختصاص
عدُّ ، ما تُ سيداً يا.17

# إال ،مكرمةً 
راحتيه ويف

هاأكملُ 

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "يا" يف 

واملناد عاقل أول البيت، 
نكرة غري "سيدا"(مناد 

مقصودة منصوب)

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 

لزجر لاخر وهو
واملالمة

واسع الدار؛ يا.18
كيف توسعها
# وحنن يف 

هاُـ زلزلنُ صخرةٍ 

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "يا" يف 

واملناد عاقلأول البيت،
"مناد "واسع الدار(

مضافا منصوبا) 

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 
اخر وهو

تعجبلل
! ناعم الثوبِ يا.19

ه !كيف تبدلُ 
ثيابنا #

الصوف ما 
هلابدِّ نُ 

النداء
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "يا" يف 

واملناد غري أول البيت، 
"ناعم (منادعاقل 

مضافا منصوبا)"الثوب

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 
اخر وهو

تعجبلل
راكب اخليل يا.20

بنا تَ رْ ! لو بصُ 
# حنمل 

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "يا" يف 

واملناد عاقلأول البيت، 

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 
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""راكب اخليل(منادأقيادنا، وننقلها
مضافا منصوبا)

اخر وهو
ستغاثةإلل

، املالِ قَ نفِ مُ يا.21
ال يريد به # 
إال املعايل اليت 

هالُ يؤثـِّ 

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "يا" يف 

واملناد عاقلأول البيت، 
""منفق املال(مناد

مضافا منصوبا)

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 
اخر وهو

ختصاصإلل
حسرتا، َمن ياف.22

يل خبيلٍّ موافٍق 
# أقول 
بشجوي، مرًة 

ويقول !

النداء 
للبعيد

عيد ألن هذا النداء للب
" يفياقد بدأ حبرف "

واملناد البيت، صدر
عاقل

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 

لندبةلاخر وهو

أّمتا، ال ياف.23
تعدمي الصرب، 
إنه # إىل اخلري 
والنُّجح القريب 

رسول

النداء 
للبعيد

عيد ألن هذا النداء للب
" يفياقد بدأ حبرف "

واملنادالبيت، صدر
عاقل

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 

لإلغراءاخر وهو

أّمتا، ال ياف.24
ختطئي األجَر! 
إنه # على قَدِر 
الصرب اجلميِل 

النداء 
للبعيد

عيد ألن هذا النداء للب
" يفياقد بدأ حبرف "

واملناد البيت، صدر
عاقل

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 

لإلغراءاخر وهو
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جزيل
اهللا ّمرَ عَ يا.25

سيف الدين 
# ،مغتبطاً 
حادثةٍ فكلُّ 

يُ 

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "يا" يف 

واملناد عاقلأول البيت،
"عّمر اهللا سيف (مناد
مضافا منصوبا)"الدين

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 
اخر وهو

ختصاصلإل
يبكي الرجال .26

وسيف الدين 
مبتسم # حىت 
عن ابنك تُعطى 

جبلياالصرب 

النداء 
للبعيد

ن هذا النداء للبعيد أل
قد بدأ حبرف "يا" يف 

، وأما حرف البيتعجز
النداء بالياء لكّل 
أشيياء. واملناد غري عاقل

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 

للتحري اخر وهو
والتذكر

ه من أتتْ يا.27
املنايا، غريَ 

# أين ،لةٍ حافِ 
وأين العبيدُ 

ولاخليل واخلَ 

النداء 
للبعيد

داء للبعيد ألن هذا الن
يف قد بدأ حبرف "يا"

واملناد عاقل أول البيت، 
حرف شرط ""منمناد (

وهو مبين)

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 

للتحري اخر وهو
والتذكر

خالك ويحَ يا.28
ويح كلّ يابل 
لَّ # أكُ فىتً 

ى، هذا ختطَّ 
حنوك، األجل

النداء 
للبعيد

النداء للبعيد ألن نهذا
"يا" يفانحبرفوجدقد 

واملناد البيت،صدر
"ويح (منادعاقل

مضافا منصوبا)" خالك

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 
اخر وهو

ختصاصإلل
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أم ياأمجلي .29
عمرٍو # زادِك 

اهللا مجاال

هذا النداء للبعيد ألن 
"يا" يفحبرفوجدقد 

واملناد البيت،صدر
عاقل

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 

لإلغراءاخر وهو
من إذا محل يا.30

صان على احلِ 
قال: الوجى #

كَ بُ اختذ حُ 
عاالنِ الرتيكِ 

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "يا" يف 

واملناد عاقلأول البيت، 
حرف""منمناد (

شرط وهو مبين)

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 
اخر وهو

ختصاصلإل
، مل قرحٌ يا.31

! األولُ ملِ دين
# فهل بقليب 

؟لكما حمملُ 

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "يا" يف 

واملناد غري أول البيت، 
عاقل

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 

للتحري اخر وهو
والتذكر

فارج الكربِ يا.32
، مــــــــــ # ــالعظي

اخلطبِ وكاشفِ 
اجلليل

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "يا" يف 

واملناد غري أول البيت، 
"فارج (منادعاقل 

مضافا منصوبا)"الكرب

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 
اخر وهو

لإلختصاص
، قويَّ ياكن، .33

ــــــ # لذا الضي
النداء 
للبعيد

هذان النداء للبعيد ألن 
حبرف "يا" يف وجدقد 

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
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، عزيزُ ياو ، فــ
لذا الذليل !

صدر البيت وعجز 
واملناد عاقلالبيت، 

كرة غري ن" قويّ "(مناد
مقصودة فهو إسم 

" مناد "عزيز(و)،املفراد
نكرة غري مقصودة فهو 

إسم غري منصريف)

األصلي إىل معنا 
إلغراءلاخر وهو

ا عّديت يف ي.34
ت،# نائباال

يت عند وظلَّ 
املقيل

النداء 
للبعيد

هذا النداء للبعيد ألن 
قد بدأ حبرف "يا" يف 

واملناد غري أول البيت،
""عّديت(منادعاقل

مضافا منصوبا بالياء 
املتكلم)" 

فمعىن هذا النداء
خيرج من معىن 
األصلي إىل معنا 

لندبةلاخر وهو

ون وثالثالالميات أيب فراس احلمداين أربعةأسلوب النداء يفأما أنواع 
خرج معناه األصلى إىل معان اخرى وهي و أسلوب النداء للبعيدكّلها. و أسلوبا

ستغاثة والتحري المة واإلالتحسر والتوجع والتعجب والندبة واإلغراء والزجر وامل
زالتذكر.
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الباب الخامس

خاتمة

هذه الرسالة رتيد أن ختلص يففمن هذه الرسالة بعد انتهاء البحث
النتائج والتوصيات، وهي كما يلي:بعض ب

النتائج.أ
أيب فراس احلمداين تتضمن فيها جتد الباحثة أن يف الميات

وكلّ النداء. اأسلوبفيها سّتة وثالثنيالنداء للبعيد، وقد وجدتأسلوب
تسعة هيالنداء خيرج عن معناه األصلى أسلوبوأماللبعيد.نداء منها
، الندبة 11، االختصاص 2، التعجب 3(التحسر والتوجعوهينامع
.)6، التحري والتذكر 1ستغاثة ، اإل2، الزجر واملالمة 5، اإلغراء 4

التوصيات.ب
الرسالة تريد الباحثة أن هذه ختتتمأن ختتم الباحثةقبل 

كما يلي:هابعض التوصيات، ومنل تسج
قد حبثت الباحثة عن أسلوب النداء يف الالميات أيب فراس احلمداين، .1

أن يبحثوا النواحى األخرى الذين مل فتقرتح الباحثة إىل أصدقاء 
يف علوم األدب العريب.يبحثوا
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حيسن بالطالب قبل يتعّلموا علوم األدب العريب أن يتعّمقوا علوم .2
لسهولته يف فهم هذه العلوم. ولذلك ينبغي للطالب اللغة العربية 

يعابه. كثري من الطالب يشعرون بالصعوبة يف فهم علم البالغة واست.3
لذاك ينبغي للقسم األدب أن حيضر طريقة تعليمية ملساعدة الطالب 

يف تعّلمه.
األدب أن جيعل بيئة عربية لتدريب طالب قسم كما ينبغي لكلية.4

جتدر مكتبة جامعة الرانريي عامة ومكتبة كلية اآلداب خاصة أن توفر .5
الكتب 
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