
  المستخلص
 

ماجد عيال وهيب ألعبادي. شعر نزار قباني دراسة لغوية أسلوبية )أطروحة دكتوراه( 
.9002، بغداد :الجامعة المستنصرية : كلية اآلداب : قسم اللغة العربية  -.  

 
 خرج بحثنا هذا بعدد من النتائج يمكن إجمالها باآلتي :

 األول : المستوى الصوتي : 
الل هذا الفصل نسبب  اسبتعمال كبل بحبر مبن البحبعر الشبعري  نبي شبعر نب ار تكشف لنا من خ      

قباني ، نقد آثر الشاعر استعمال البحعر ذات التفعيالت المعحدة مما حقق له تجانسا معسيقيا . عتبين 
لنا أن الشاعر استعمل أكثر من ضرب لبعض البحعر ني القصيدة العاحدة مما يبدل عىبت تمكنبه مبن 

ي  . عاتضح لنا أيضا أن األسطر الشعري  لدى الشاعر غير متساعي  من حيث الطعل األع ان الشعر
عالقصر، تبعبا لىحالب  الشبععري  التبي يمبر بهبا الشباعر لحقب  الخىبق الشبعرف . عقبد عقبف الشباعر 

 إمكانات اإليقاع الخارجي تعقيفا أمثل لىتعبير عن أحاسيسه عما يعتمل ني داخىه .
هذا الفصل استعمال الشاعر أنعاعا من متعددة من المقاطع الصعتي  نبي القانيب  عتبين لنـــا ني       

، عقد نعع من أنماط قعانيه ، نجاءت عفعي  منساب  تبعا لألثر الداللي. شكىت القعاني المقيدة مىمحبا 
أسىعبيا متمي ا لدى الشاعر، إذ خىق منها عقفات عنعاصل أغنت النصعص الشعري  بالغنائي  العاليب  
. عاتضح لنا أن الشاعر عمد إلت تعقيف األصعات ذات الجرس المعسيقي العالي بغي  إكمال البنيب  

 المعسيقي  عالداللي  لىنص .
عتكشفت لنبا عنايب  الشباعر بالمعسبيقت المتعلبدة مبن خبالل اإليقباع البداخىي ، ناسبتعمل التكبرار      

أن الشاعر قصد إلبت ذلبق قصبدا لرنبع  بأعسع صعره كتكرار الحرف ، عالكىم  ، عالال م  ، عقهر
درج  الغنائي  ، نضال عن اإلشارات الداللي  المتعلبدة منبه . عقبد أنصبح لنبا هبذا الفصبل عبن صبعر 
الترديد الصعتي العاردة ني شعر الشاعر ، اذ لم يكن غانال عن الدعر اإليقاعي عالداللي الذف يؤديه 

العرعضي  ، عالترديد االشتقاقي ، مما أشاع ني شعره الترديد الصعتي ، نقد استعمل ترديد المناسب  
جعا غنائيا عاليا ، عقد عقف الشاعر التعا ن عالتعا ف بعصفه مكعنا رئيسا من مكعنات اإليـــبـقاع 
الداخىي ، عتبين لـــــنا أنه ال يقف عند حدعد اإليقاع ، بل يتعداه إلت عقيف  داللي  ، إلت غيرهبا مبن 

 .  عسائل اإليقاع األخر
 
 

 الثاني : المستوى الصرفي :
كشف لنبا هبذا الفصبل عبن اسبتعمال الشباعر لىفعبل الم يبد ، عدالالت األبنيب  ، عقبد سبجل لنبا        

الشاعر دالالت لم يشر اليها الصرنيعن ، عتبين من خالل هذا الفصل شيعع البناء الرباعي المصاغ 
عره طىببا لىمعسبيقت الداخىيب  المتعلبدة مبن هبذه من الثنائي المكرر كـ )  ل ل ( ع ) غىغل ( ، نبي شب

 البني  ، نضال عن ارتباط الصعت نيها بالدالل  ارتباطا عثيقا .
اتضح لنا أيضا استعمال الشاعر لمختىف صعر المصبدر ، تبعبا لىداللب  المطىعبب  ، عسبجل لنبا       

عغيبره .كمبا عبدل الشاعر خرعجا عبن القيباس كمبا نبي المصبدر ) هطبعل ( مبن الفعبل ) هطبل ( ، 
 الشاعر من الفعل إلت المصدر ؛ الن المصدر أقعى دالل  عأدعم عأثبت نيما يدل عىيه .

أنصح لنا هذا الفصل عن استعمال اسم الفاعل من المجرد عالم يد ، عقد جنس الشاعر بين اسم      
قصبدا إلبت إشباع  الفاعل عاسم المفععل المصاغين من المفردة العاحدة كبـ) حباكم ( ع ) محكبعم ( ، 

الجع المعسيقي ، عسجل لنا الشاعر خرعجا عن القياس ني صبياغ  اسبم الفاعبل مبن الثالثبي الم يبد 



عىت ع ن صياغته مـن الثالثي المجرد ، كـ) ماطر ( مـن ) أمطر ( ، ع) حارق ( مبن     ) أحبرق 
. ) 

 يد مفـــــيدا من الدالالت المنطعف أعرد الــــشاعر اســــــم المفععل من الثالثي المجـــرد عالم      
عىيها ، نضال عن دالل  التجنيس نقد جنس بين صيغ اسم المفععل نفسه ، عبين اسم المفععل عصبيغ 
المبالغ  ؛ لإلنادة من الجرس المعسيقي المتعلد من ذلق . عقد تببين لنبا نبي هبذا الفصبل كثبرة عبدعل  

 الل  .الشاعر من ) مفععل ( إلت ) نعيل ( ، تبعا لىد
عكشف لنا هذا الفصل أيضا عبن إيبراد الشباعر أغىبب صبيغ المبالغب  محباعال تعقيفهبا لىداللب         

) نعيل ( ع ) مفعيل ( كبـ) سبكير (  ع )  المطىعب  ، علم يكتف بالصيغ الرئيس  ، عإنما تجاع ها إلت
معطير ( ، نضال عن خرعجه عن القياس نبي تأنيبث ) نعبعل ( ع ) نعيبل (  عهمبا ممبا يسبتعف نيبه 

 المذكر عالمؤنث .
عتبــــين لنا استعمال الشاعر لصيغ الجمعع ، نقد يخرج عن القـــــياس ، أحيانا ، كمـــــا ني )       

ادة ( عىت ) سجاد ( عغيرهما ، عاتضح لنا تعقيف الشاعر لصبيغ الجمبعع األ اهر ( عجمعه ) سج
نببي القببعاني الداخىيبب ؛ إلشبباع  النغميبب  العاليبب  نببي نصعصببه . عتكشببف لنببا اسببتعماالت الشـــببـاعر 
لىتصغير ،عما يــــدل عىيه ، نقد أعرده لىـــبـدالل  عىبت التقىـــبـيل ، عالتحقيبر ، عالتقريبب  عغيرهمبا 

 ت . من الدالال
 
 الثالث : المستوى التركيبي : 

تبين لنا ني هذا الفصل البناء النحعف ني شعر الشاعر ، نقد سجل لنا بعض مقاهـر الخالف         
بين المدرستين البصري  عالكعني  ني شبعره ، ننجبده ينبادف الضبمير ، عينبادف االسبم المحىبت ببأل ، 

 عيفصل بين المتضايفين بأجنبي .
ي  مبحث التقديم عالتأخير ، نتكشفت لنا صعر التقديم عالتأخير ني سياق الجمىب  االسبمي  أما ن       

، عالتقديم عالتأخير ني الجمل المنسعخ  ، كـتقديم الخبر عىت كان عاسمها . عتبينت لنا صعر التقديم 
لصبف  عىبت عالتأخير ني سياق الجمى  الفعىي  عنبي الفضبالت ، كتقبديم الفاعبل عىبت الفعبل ، عتقبديم ا

 المعصعف ، عغيرهما من الصعر ، عاتضحت لنا صعر التقديم عالتأخير ني التركيب الشرطي .
عكشف لنا مبحث التعدف عالى عم عن استعماالت الفعل ، ننجده ، أحيانا ، يعدف الفعبل المتعبدف      

المتعدف بالعساط   بنفسه بالعساط  ، عقد يعدف الفعل المتعدف بالعستط  بنفسه . عأحيانا يعدف الفعل
بغيبر الحبرف المناسببب كالفعبل ) نببه ( . عاتضببحت لنبا ، نبي مبحببث )) لبع( عقائفهبا عسببياقاتها ( ، 
صعر استعماالتها ، نقد عردت عنده ) لع ( االمتناعي  ، ع ) لع ( الشرطي  غير االمتناعيب  ، ع) لبع 

لداللبب  الرئيسبب  لببـ) لببع ( هببي ( المصببدري  ، ع) لببع ( التببي تسببتعمل لىتمنببي ، عغيرهببا ، عقهببر أن ا
 التمني ، إذ تدل ني أصل استعمالها عىت ذلق .

عأنصح لنا مبحث االعتبراض عبن صبعر االعتبراض ببين عناصبر الجمىب  االسبمي  ، عصبعر       
االعتراض بين عناصبر الجمىب  االسبمي  المنسبعخ  ، عكشبف لنبا أيضبا عبن صبعر االعتبراض ببين 

 راض بين الصف  عالمعصعف .عناصر الجمى  الفعىي  ، عاالعت
 

  الرابع : المستوى الداللي :        
تبين لنا من خــــــالل هذا الفصل المعجم الشـــعرف عتعدد الدالالت ني شعر ن ار قباني              

، كالدالل  الحقيقي  ، عالدالل  المجا ي  ، عالدالل  الثقاني  . عاتضح لنا أن نبص الشباعر نبص مفتبع  
المجاالت كان  ، نىم يأل الشاعر جهدا ني استقاء ألفاقه من لغ  السياس  عالىغ  العامي  عالعىمي  عىت 

، نأعرد طائف  من األلفاق من هذه المجاالت . أما ني الدالل  الثقاني  نقد اتضح لنا اقتباسبه عتضبمينه 
 اآليات عاألبيات الشعري  من التراث العـربي ال اخر .



بحث الىغ  الشعري  عن استعمال الشاعر لىغ  الدارج  إذ لم يتقيد بالىغب  الفصبحت عكشف لـنا م      
، علم يؤطر لغته بالفصيح  نقط . عسجل لنا الشاعر تعقيفبه لالن يبا  نبي شبعر تعقيفبا أمثبل أسبهم 

 بشكل عاضح ني رسم صعر الشعري  .
كاسبتعماله ) ببين ( بصبعرة ني مبحث ) قراءة لغعي  ( تكشفت لنا خرعجات الشاعر عن الىغ        

غيببر سببىيم  ، عإيببراده ) حيببث ( لىتعىيببل ، عهببي ال تسببتعمل لببذلق ، ععببدم مطابقتببه بببين الصببف  
 عالمعصعف عاستعماله لفق  ) ذات ( كأحدى ألفاق التعكيد إلت غيرها من الخرعجات .

ن إذ احتىببت مسبباح  أمببا نببي مبحببث ) الىببعن ع داللتببه السببياقي  ( ، نتكشببفت لنببا دالالت األلببعا        
عاسع  من شعره ، حتت أننا نجد عنعانات متعددة لقصبائده حمىبت ألفباق األلبعان ، ممبا شبكل مىمحبا 
أسىعبيا متمي ا ، ندل الىعن األبيض عىت االستسالم ، عاألمل ، عدل عىت الطهر عالنقاء ع دل الىبعن 

عن داللته عىت الح ن عالكآبب  ، األسعد عىت الجذر أع القعمي  كداللته عىت األصل العربي ، نضال 
 عدل نيما دل عىيه ، عىت المعت عالعدمي  إلت غيرها من دالالت األلعان األخر .

 
 
 

 


