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               ممخص الرسالة :

 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                     

بين شعر المعمقات العشر وشعر بعض  ىذه الدراسة بعنوان))أساليب التوكيد
((،لمتوكيد طرقًا مختمفًة، فقد يكون باألداة،وقد يكون بحرف من حروف المحدثين 

من طريق التقديم والتأخير،وبالقسم،وقد يكون ة مثل التوكيد الزيادِة،وقد يكون بغير أدا
التوكيد بالتكرار،وحتى تكون الدراسة متكاممة كان لزامًا عمّى أْن ُأشير إلى ما عّده 
البالغيون توكيدًا،مثل التعبير بالماضي عن المضارع وبالعكس،والتعبير بالجممة 

 ة.ة عن الفعميّ االسميّ 

نة بين شعراء المعمقات از ه الدراسة من طريق المو ُكلُّ ذلك تناولتو في ىذ
العشر،وثمانية من الشعراء المحدثين اّلذين شممتيم الّدراسة،وىم))أدونيس،أمل 

دنقل،بدر شاكر السياب،خميل حاوي،صالح عبد الصبور، عبد الوّىاب البياتي،فدوى 
ء المعمقات طوقان،نازك المالئكة((،فالفاصل الزمني بين الشعراء المحدثين ،وشعرا

في تغيير بعضيا  العشر يعطي تصورًا واضحًا عن أساليب الشعراء التعبيرية
 وانحسار بعضيا اآلخر،وظيور أنماط جديدة تجعل المختص في تصور تام إلى ما

   آلْت إليو الّمغة،من خالل الدراسة الموازنة بين الفريقين في أساليب التوكيد. 

لرغبة في الكشف عن التطور الّمغوي داخل الّنص ريب أّن ىذا النيج مبرٌر با وال 
 الشعري،وبيان أثر الفاصل الزمني،وكشف أثره في الّمغة.

وحتى تكون النتائج دقيقة حرصت أْن يكون استقراء دواوين الشعراء استقراًء شاماًل   
 ال يدع شاردة وواردة في موضوع التوكيد إاّل وألّم بيا،وبعد أْن تّم لي ذلك االستقراء

بفضل اهلل تعالى،وجدتني أمام كمٍّ ىائل من األبيات الشعرّية اّلتي تضّمن الواحد منيا 
 أسموبًا واحدًا أو أكثر من أساليب التوكيد.



رتأيت تقسيم ىذه الرسالة إلى ت ىذا األسموب وتشعب أنماطو فقد اولسعة جزئيا  
د في الّمغة أوضحت فيو:مفيوم التوكي وتمييد ،أربعة فصوٍل مسبوقٍة بمقدمةٍ 

واالصطالح،والتوكيد وضده، وماىية المعنى المتحقق من التوكيد،وأثر التوكيد في 
الجممة،ثم عقدت موازنة بين التوكيد وبعض المصطمحات،منيا التكرار 

والتعدد،والتكرار والحذف،والمبالغة والتنكير،واإليجاز واإلطناب،ثم بينت دور التوكيد 
 مة.في االرتباط والّربط في الجم

 الفصل األّول:وعنوانو)التوكيد بالتكرار( وقسمتو إلى مبحثين:

 األّول:التكرار الّمفظّي والتكرار المعنوّي.

الثاني:ما ُيمحُق بالتكرار ويضم:التمييز الموكِّد،وتوكيد الفعل بالمصدر،والتوكيد 
بالبدل،والتوكيد بعطف بالحال،والنعت،والتوكيد بالمعطوف عطف نسق ،والتوكيد 

 البيان.

بّينُت فيو صور ىذا التوكيد، مقسمًة ىذا  الفصل الثاني:وعنوانو)التوكيد باألداة(
 الفصل إلى ثالثة مباحث:

 األّول: مؤكدات الجممة االسمّية.

 الثاني:مؤكدات الجممة الفعمّية.

 الثالث:التوكيد باألدوات الزائدة.

 األّول لمتوكيد باألساليب،وشمل:الفصل الثالث:وفيو مبحثان،خصصُت 

 ـ التوكيد بالقسم.

 ـ التوكيد بالقصر.



 ـ التوكيد بالنداء.

 ـ التوكيد بالتقديم والتأخير.

 المبحث الثاني:وفيو:

 ـ التوكيد بالجممة االعتراضّية.

 ـ التوكيد بالصيغة الصرفّية.

 ـ التوكيد عن طريق األداء الصوتي.

كبيرًا في االلتفات إلى صور عديدة من نظم الكالم  ولّما كان لعمماء المعاني جيداً 
تفيد التوكيد لم يمتفت إلييا النحويون،كان البّد من التوقف أمام ما عّده البالغيون 

البد من  توكيدًا،فكان الفصل الرابع بمثابة خالصة لما قّدمو البالغيون من إضافات
 االلتفات إلييا ودراستيا.

ع ىذا الموضوع بتقصي ما وصمْت إليو أيدينا من مصادر وقد انطمقنا في رحمتنا م  
ومراجع،وقد كانت لي وقفة متأنية مع أبرزىا والسيما كتب النحاة األوائل،مثل كتاب 

سيبويو،والمقتضب لممبرد،وشرح المفصل ألبن يعيش،وشرح الكافية لمرضي 
 األستربادّي.

ذا كانت عموم النحو والّمغة والبالغة والتفسير قد ن  يضْت مع النص القرآني وا 
وبو،كان البّد من اإلفادة من كتب التفسير والمعاني ومنيا:معاني القرآن 

لمفراء،ومعاني القرآن لألخفش،وتفسير الكشاف لمزمخشرّي،وكتب البالغة مثل مفتاح 
العموم لمسكاكّي،واإليضاح لمقزويني،وشروح التمخيص؛ألّنو لن يكون تحمياًل لغويًا 

 ذا أفاد حقًا من معطيات ىذه العموم جميعًا.متكاماًل،إاّل إ



، لعمي بيذا استطعُت أْن ُأقّدم وفي الخاتمة بّينت أىم ما توصل إليو البحث من نتائج
 أسموبًا من أساليب الشعر العربي،والّمغة العربية عامًة.

وفقنا اهلل لما فيو خدمة لغتنا العربية لغة القرآن الكريم ومعجزة النبي العربّي    
       األمين،صموات اهلل وسالمو عميو وعمى آلو أجمعين.

 

 

 

 

 خالِدة                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


