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 (*)فتوح أحمــد خليل. د

 
ال ليوم الناس جامِع هللا الحمد بياهللا إال إلـه  ال أن وأشـهد  فيه، ر 

 ورسـوله،  عبـده  امحمد أن وأشهد شبيه، وال نظير وال له شريك ال وحده

 عليـه  اهللا صلى يه،مصطَِف لَّجفَ ِقالخَلْ جميع علَى المصطفى الوجيه، المكمل

  .ونبيه وخامٍل متفقٍِّه ِمن تبعهم ومن وصحبه آله وعلى

  ،....دــوبع

عرية ال تدل على مجرد     الشِّها اللغة   عملية التوازي التي تستعملُ   إن  ف

فـسر  ي"،  ناصر ثانوية بقدر ما تنتج تـأثيرا دالليـا  أو إضافة ع ، لغويٍبِعلَ

 وقـد ال نخطـئ   ،) ١(" بالمدلوالت وشبكتها في القول الشعري العالقة الدو

" ،  الذي يفرضـه الـوزن  التوازيفي الشعر يبدأ بحين نقول بأن كل زخرف      

فالبنية التطريزية للبيت ، والوحدة النغمية وتكرار البيت واألجزاء العروضية          

 ـ     نه تقتضي مـن عناصـر الداللـة النَّ        التي تكو ا حويـة والمعجميـة توزيع

2("امتوازي.(  

إحـدى وسـائل التـرابط      تعد  المركبات المتوازية    في أن    ال ريب و

عن طريـق   ذلك الترابط   ويتحقق  األفقي والرأسي ،    : النصي على المستويين  

، لمتتاليات النصية  خاصية االستمرارية في ظاهر النص ، التي  يعبر عنها با          

  .)٣(التي ننطق بها أو نسمعها في تعاقبها الزمني 

      ا للمباني النحويـة ،     فالمتتاليات النصية ينتظم بعضها مع بعض تبع

ولكنها ال تشكل نصا إال إذا تحقق لها من وسائل السبك مـا يجعـل الـنص              

   .)٤(محتفظا بكينونته واستمراريته
                                         

  . كلية اآلداب ـ جامعة سوهاج- أستاذ النحو والصرف والعروض المساعد (*)
  ١٣٦بالغة الخطاب و علم النص  ) 1(
  : اسة الشعر عند الشكالنيينالمفاهيم المتعلقة بدر )2(

/manaheg/motanaby/com.sakhr.thaqafa://http   
  ٣٤١نظرية السياق بين القدامى والمحدثين )  3(
  ١٥٤نحو آجرومية للنص الشعري  ) 4(
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 ١٠  

ا يميز النص الشعري عن غيره من النصوص اإلبداعية األخرى        ومم

  .قافية، وهذا مما يعد ترابطا رأسياالوزن، وال: أن ربطه يتحقق من خالل

التنظيم النحو   ومعلوم تيح للشطر الشعري ، أو البيت الشعري   يي   أن

، وذلك من خالل تكرار المباني مع اخـتالف العناصـر، مـع             ا شكلي اتماسك

خرى، كالحذف، والزيادة، والتقديم والتأخير، مما يحقق       األتركيبية  الظواهر  ال

  . درجة أعلى من التماسك النصيللمركبات المتوازية 

  

  :البحث هذا الهدف من 

ابن  في ديوان    )   المتوازية المركبات(دراسة  يهدف هذا البحث إلى     

  أن ابن سناء الملك واحـد       لوحظ إذ  داللية،  ودراسة نحوية   ) ٥(اء الملك سنَ

التوازي والتكـرار، وذلـك علـى المـستوى     ظاهرة  ممن يجيدون استخدام

تحلـيال  ذلك الديوان تلك الظاهرة في تحليل  عن فضالًنحوي ، وال  التركيبي

النَّ   ؛الغوي ذلك ألنص األدبي     ا لغويسهم لها أبعادها التي تُ   ،  ة  يتضمن أسرار

راسات النَّفي معطيات الد  ذلـك  ا ـ  صية الحديثة ـ أعني نحو النص تحديـد

رى مجاال لها في دراسـة      الوحدة اللغوية الكب  تخذ  تي ت الالنوع من الدراسات    

                                         
ضي الرشيد أبي الفضل جعفر بن القاضي السعيد أبو القاسم هبة اهللا بن القاهو ) 5(

 ٥٥٠(المعتمد سناء الملك أبى عبد اهللا محمد بن هبة اهللا بن محمد السعدي              
الشاعر المشهور، صاحب الديوان الـشعري البـديع والـنظم          ) هـ٦٠٨ـ  

الرائق، أحد الفضالء الرؤساء النبالء، وكان كثير التخصص والتنعم، وافـر           
الحديث عن الحافظ السلفي األصـفهاني،       أخذ  .  السعادة، محظوظا في الدنيا   

اختصر كتاب الحيوان للجاحظ ، وسمى المختصر روح الحيوان، وله كتـاب            
مصايد الشوارد، جمع فيه شيًئا من الرسائل الدائرة بينـه وبـين القاضـي              

فهـو   ،األجنبيةوكان ملماً ببعض اللغات  . الفاضل وسماه فصوص الفصول
 وتوفي في شـهر  ، "التشيع  كان مغالياً في " :، قيليجيد الفارسية ويتقنها 

   .ودفن بالقاهرة، رمضان 
الوافي بالوفيات  و،   ٢٩٣ /٢االغتباط في حلي مدينة الفسطاط        : راجع  

 ومـرآة  ٧٣ /٤شـذرات الـذهب    و٧١ /  ٨األعالم للزركلي  و،  ٣٧٦ /  ٧
  )٤٨٠ /  ٢١سير أعالم النبالء و ١٣٢ /٨ جنانال
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 ١١  

يتخذ الجملة ـ فقط ـ مجـاال    الجملة ، الذي ا لنحو اإلبداعات األدبية، خالفً

  .للتحليل

دراسة هاهنا هو   نحو النص    القول بأن مجال     على ضوء ذلك يمكن   و

من الوظيفة الداللية لبعض العناصر النحوية وربطها بشبكة الداللة في النص        

وذلك يتطلـب إخـضاع التحليـل النحـوي     " ، خالل النص موضوع الدراسة 

  .)٦(لعمليات التحليل البنيوي في األدب

مسائل ا من الوسوف أتناول في هذا البحث عدد:  

  .ازي التومفهوم : األولى 

  .مفهوم المركبات المتوازية: الثانية و

  :راث العربي، وتشمل توازي في التال: الثالثة و

  .في القرآن الكريمالتوازي أ ـ 

  .في الحديث الشريفالتوازي ب ـ 

في الشعر العربي، وتُعالج هذه المسألة عـن طريـق   التوازي ج ـ  

  :النظر في

  .التوازي والشعر ـ ١

  .في الشعر العربي القديمالتوازي  ـ ٢

  .في المنثور من كالم العرب  التوازي د ـ 

  .عند المحدثين التوازي : الرابعة والمسألة 

دراسة متوازية في ديوان ابن سناء الملك،       المركبات ال : الخامسة  و

  .في النوع والمستوى

األبعاد الداللية لظاهرة التوازي في ديوان ابـن سـناء          : ادسة  السو

  .الملك 

  

  

  

                                         
  ٤لتحليل اللساني للخطاب ص نحو النص في ضوء ا)  6(
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  ) :توازيلا(مفهوم : المسألة األولى 

    :ـ التوازي في اللغة  أ

المقابلـة  : يأتي مفهوم التوازي أو الموازاة في لغة العرب بمعنـى         

الموازاِة ِعند الحكَماِء والمتَكَلِّمـين ِهـي    "، وذكر التهانوي أن     )٧(مواجهةوال

، وتَواِزي النِّقَاِط كَونُها علَى     .....االتِّحاد في الموِضع وتُسمى بالمحاذَاة َأيضاً     

        ا َأخفَـضهعضوب ،ها َأرفَعضعب كُوناِحٍد الَ يٍت وموقـال صـاحب     ) ٨"(س ،

 وربما ُأبـِدلَتْ الْـواو همـزةً فَِقيـَل      ،حاذَاه: وازاه موازاةً َأي    : " صباح  الم

اه٩"(آز.(  

   : ـ التوازي في االصطالحب 

التشابه الذي هو عبارة عن تكـرار       هو  " يمكن القول بأن التوازي     

 هـو   أوسواء كان منظومـا أو منثـورا ،         ) ١٠(" النَّص األدبي   بنيوي في   

 ةالمـصاحب لنظام النحوي أو الصرفي، مـع        ل ،  ن أو أكثر  ان متعاقبت امتواليت

وعادة مـا يكـون     ا،   أو داللي  ا وصوتي اإيقاعيتتشابه  بتكرارات أو اختالفات    

المتوازيين باعتبارهما طرفين متعادلين فـي األهميـة   التركيبين التشابه بين   

حيـث الـشكل فـي التسلـسل     من حيث المضمون والداللة ، ومتماثلين من  

 دون وجـود فاصـل بـين        ،ويشترط في التوازي عنصر التوالي    "،  والترتيب

  ).١١"(الجمل المتوازية

  

  

                                         
  ).وزى( ابن منظور، اللّسان، مادة (7)
 الكشاف باب الواو فصل الياء ) 8(
  ٣٣٥ /  ١٠ المصباح المنير ) 9(
محمد مفتاح، التشابه واالختالف، نحو منهاجية شمولية، المركـز         )  10(

 .٩٧، ص ١٩٩٦افي العربي، البيضاء الثق
، لرجب عبد الجواد، دراسة في أحالم شهر        الجمل المتوازية عند طه حسين    )  11(

م، دار غريب للطباعة ٢٠٠٠، عام ٤، العدد ٣زاد، مجلة علوم اللغة، المجلد    
  . ٢٣١والنشر والتوزيع، القاهرة، ص 
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  :مفهوم المركبات المتوازية : ةثانيالمسألة ال

تلـك المركبـات    : وأعني بالمركبات المتوازية في نطاق هذا البحث      

قطيعا متـساويا،  فـي      ت" التي يعمد ابن سناء الملك إلى تقطيعها في شعره          

والتكوين ،  بحيث تتعادل المباني أو المعاني فـي سـطور     , واإليقاع, الطول

على أن تتفق في البناء النحوي اتفاقًا تاما، سـواء اتفقـت   ،  ) ١٢"(متطابقة

فالمهم هو التطابق التام فـي البنـاء   " ؛ هذه المركبات في الداللة أم لم تتفق      

  ).١٣("ةالنحوي للمركبات المتوازي

وال يمكن لتلك المركبات أن تنعت بالتوازي إالَّ إذا توالت فيها األبنية         

تواليا متصال، فإذا تَوازى تركيبان غير متواليين ، فال يدخل ذلك في نطـاق              

هذه الظاهرة، وذلك لوجود أجنبي يفصل بين تلك المركبات المتوازية، فـإذا            

توازي المقصود، فضالً عن فقدانه كثيـرا       وجد ذلك الفاصل فَقَد ذلك النَّص ال      

  .)١٤(من األبعاد الداللية المقصودة من هذا التوازي

  

  :توازي في التراث العربي ال: المسألة الثالثة 

    :في القرآن الكريمأ ـ 

: ذلك قوله تعالى قد جاء في القرآن العظيم ، ومن        التوازي  أن  لوحظ  

}  سالْم ا الِْكتَابمنَاهَآتَيو  تَِبين *  تَِقيمساطَ الْمرا الصمنَاهيدهوقولـه ،  )١٥(}و :

 به الموتى بـل    أو كلّم " ولو أن قرآناً سيرت به الجباُل أو قطّعتْ به األرض           {

جميع اِهللا األمر{.  

  :الحديث النبوي الشريفب ـ في 

ومما جاء في الحديث الشريف متضمنا ما نحن بصدده من التوازي           

صلَّى اللَّـه علَيـِه    ـ  عن النَِّبي  ـ   رِضي اللَّه عنْه ـ  هريرةَ ه أبو ما روا

                                         
   ٧  البديع والتوازي  )١٢(
 والجمل المتوازية في ديوان     ٢٣١ الجمل المتوازية عند طه حسين         ) ١٣(

  ٣٣أبي القاسم الشابي 
  ٣٣الجمل المتوازية في ديوان أبي القاسم الشابي  ) 14(
  ١١٨-١١٧الصافات سورة ) 15(
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 ١٤  

  لَّمسقَاَلـ أنَّه و :"  فَهـيض كِْرمِم الْآِخِر فَلْيوالْيِباللَِّه و ْؤِمني كَان نم ،  ـنمو

ومن كَان يْؤِمن ِباللَّـِه والْيـوِم   ، مه كَان يْؤِمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر فَلْيِصْل رحِ     

  ).١٦"(الْآِخِر فَلْيقُْل خَيرا َأو ِليصمتْ

 اللَّـه  رِضـي  ـ   الْبجِلي اللَِّه عبِد بِن جِريِرحديث في منه ما جاء و

نْهِدقَأنه    ـ   ععلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسأله عـن منزلـه             م 

ـ ، وحِ  وأراك ملْ، وس اكدكْ ود سهٌل":  فقال ببيشة، مـ  ض وع إلـى نخلـة     الك ،

  ونخلة، ماؤها ينبوع وج ، فقال رسول اهللا صلى    . " ، وشتاؤها ربيع  نابها مريع

 المرعـى   م، وخيـر  نَ المال الغَ  م، وخير ب الماء الشَّ  إن خير " : اهللا عليه وسلم  

إذا أخلف كان لُ، ملَاألراك والسيناج  ،وإذا سقط كان د١٧"(ينار.(  

خلق اهللا األرض السفلى    " : وفي الحديث أنه قال     : "  قال ابن قتيبة    

   .)١٨("والماء الكباء ، من الزبد الجفاء 

لألنصار يفضلهم علـى مـن   ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  قوله  ومنه 

ـ ع، وتقلّون عند الطَّ   زإنكم لتكثرون عند الفَ   : " سواهم وقولـه  ، )١٩("ع م  : "

ـ    مِنغَفَعبدا تكلم   رحم اهللا     عليـه الـصالة     وقولـه ،  ) ٢٠("  مِلس، أو سكت فَ

، ) ٢١"(اا والزكاة مغرم   األمانة مغنم   ما لم تر   ،  ال تزال أمتي بخير   : " والسالم

: قولـه   و .)٢٢("فإنها تميت الغرة وتحي العـرة ،   والمشارة   مإياك" : وقوله  

عموا الطعام، وصلوا األرحام، وصلّوا بالليل،      أيها الناس، أفشوا السالم، وأط    "

  .)٢٣("والناس نيام، تدخلوا الجنة بسالم 

  

                                         
  ) .باب إكرام الضيف وخدمته ( صحيح البخاري  )  16(
  ١٠٧ /  ١العقد الفريد  ) 17(
  ٢٣٥ /  ١غريب الحديث البن قتيبة  ) 18(
  ).في فضل األنصار وقريش (٣٤٨ / ٩تحفة األحوذي  و٦٦ /١٤كنز العمال)  19(
 ٤٣٦ /  ١٠شعب اإليمان للبيهقي )  20(
 ١٢٢ /  ١١كنز العمال )  21(
  ٣٥٢ /  ٣الكافي )  22(
  ٢٥ص  /٩سنن الترمذي  )  23(
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 ١٥  

  : القديم  عر العربيفي الشِّالتوازي ج ـ 

  تحـت مـا يـسمى        )٢٤(ورد هذا المفهوم عند أبي هالل العسكري      

وهو أن يتوازن المصراعان والجزآن، وتتعـادل  : التشطير" : قالبالتشطير ،   

فمثالـه  ،  قيام كل واحد منهما بنفسه، واستغنائه عن صـاحبه     أقسامهما مع   

من عتب على الزمان طالت معتبتُه، ومن رضى عـن       : من النثر قول بعضهم   

الجود خير من البخل، والمنع خير مـن        : وقال اآلخر . الزمان طابت معيشته  

رأس المداراة ترك المماراة، فالجزآن من هذه الفصول        : وقول اآلخر . المطل

  .نا األلفاظ واألبنيةمتواز

  :وأما مثاله من المنظوم، فكقول أوس بن حجر

 إلينا وعامر فتحدركم عبس            إليكم وتغلب وترفعنا بكر  

  :وقول اآلخر

  فمقلِّل يطريهم الذي وأما              فمكَثِّر يحصيهم الذي فأما

  :ومن شعر المحدثين قول البحتري

  وجوى إليك تضيق عنه األضلع      األدمع شوقي إليك تفيض منه 

  :وقول أبي تمام

  )٢٥(ومجمٍع من نعته ومفرِق           بمصعٍد من حسنه ومصوٍب 

                                         
لحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، أبـو هـالل         هوا  )  24(

  .اللغوي العسكري أيضاً
بو أ: وممن روى عنه. كان الغالب عليه األدب والشعر ويعرف الفقه أيضاً

تفسير " له . سعد السمان الحافظ بالري، وأبو الغنائم بن حماد المقرئ إمالء "
فـي الـنظم    " الصناعتين  " وكتاب  " األوائل  " في خمس مجلدات، وله كتاب      

  ."ديوان شعر " غير ذلك، وله و" شرح الحماسة " و " األمثال " والنثر وكتاب 
مع والدناءة والتبذل،وكان الغالب  وكان عالماً عفيفاً يتبزز احترازاً من الط      

  .عليه األدب والشعر، مات بعد األربعمائة
ج  (-الوافي بالوفيـات   و و )٦ص   / ١ج   (-طبقات المفسرين   : راجع  

  )١٩٦ص  / ٢ج  (-األعالم للزركلي  )١٥٢ص  / ٤
 ١٢٤كتاب الصناعتين )  25(
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 - ٥٩٥(ابـن أبـي اإلصـبع     هذا ، وقد فطن إلى هـذه الظـاهرة          

وأدرجها تحت ما يـسمى بالتجزئـة ،      )٢٦( )م ١٢٥٦ - ١١٩٨= ـه٦٥٤

شاعر يجزئ البيت من الشعر جميعه أجزاء       وهو أن ال  :  باب التجزئة  ": فقال

  ِوعروضية، ويسجعها كلها على رين مختلفين، جزء يجزء، إلى آخر البيـت  ي

األول من الجزأين، على روى مخالف لروى البيت، والثاني على روى البيت            

  :كقول الشاعر 

٢٧(ا، خطية خطراتها، دارية نفحاتهاـة لحظاتههندي(  

ـ كما فطن إليها    فـي كتـاب   )٢٨(أبـو القاسـم اآلمـدي    ـ أيضا 

اتصل بهذه الظاهرة اتصاال ساق ما  ـ وقد   ]الموازنة بين شعري الطائيين[

  :العباس بن األحنف كقولواشجا ـ 

وصالكُم هجرِقلي وحبكم                وعطفكُم صدوسلمكُم حرب   

  : أبي الطيبوقوُل

      وم في وجٍل والرفنحن في جذٍَل

  )٢٩(حر في خَجِل والبر في شُغٍُلوالب

  : اآلخر وقول

مقصود حلُّكممفْحوشانَيك م         ومثلُكمفقود ِرملُك ِخضونَي   

                                         
  )١٣٢ص  / ٢ج  (-المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ) 26(

 العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد اهللا بن محمد، اإلمام المفنن              عبد
البارع األديب البليغ زكي الدين أبو محمد، المعـروف بـابن أبـي األصـبع        

  .العدواني المصري، الشاعر المشهور، صاحب التصانيف في األدب وغيره
 وله الشعر الرائق الفائق إلى الغاية

  .٥٦الشعر والنثر تحرير التحبير في صناعة )  27(
سـمع مـن    . الحسن بن بشر بن يحيى أبو القاسم اآلمدي النحوي الكاتـب          )  28(

إبراهيم بن عرفة نفطويه النحوي وغيره وأخذ العلم عن األخفش والزجـاج            
  .وابن دريد وغيرهم، وولي القضاء بالبصرة سنةنيف وخمسين وثالثمئة

 )١٢٣ص  / ٤ج  (-الوافي بالوفيات 
 ١١٤ /  ١ المنبي عن حيثية المتنبي الصبح ) 29(
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 ١٧  

  :وقوله

هم كلبٍموأكَرموأبصرهم ع       وأشجعهم ِقرد هم فهد٣٠(وأسهد(  

  : وقوله 

ـ لَِل                فهذا أليام الطِّـراد وهـذه     رتْ    ويِوهـسهـذي ي

  الرتحاليا

وهذا شبيه بقول رجل سافر عن امرأته، فاشترى        : " قال السيوطي   

جارية وفرساً، وأقام بالبلد الَّذي سافر إليه، فكتبت إليه امرأتـه تـستبِطُئه،             

  :فكتب إليها

  )٣١(لحاجة نفسي حين ينصرف الجند      فهذا َأليام الطِّراد وهذه

فـي كتابـه     )٣٢(بن جعفر قدامة  كذلك  وممن فطن إلى هذه الظاهرة      

  : ، ومثل لها بقول الشاعر صحة المقابالت، وقد أسماها )نقد الشعر(

٣٣(وإذا حديثٌ سرني لم آشِر        وإذا حديثٌ ساءني لم أكتئب(  

  :صالح بن جناح اللخميمنه قول و

       لِم بالحلِم ملجمــولي فرس للح

ل مسرجللجهِل بالجه ولي فرس  

                                         
  ٦٠ /  ١يتيمة الدهر ) 30(
 ١٧ /  ١األشباه والنظائر  ) 31(
كان نصرانياً فاسلم علـى يـد       : قدامة بن جعفر بن قدامة الكاتب أبو الفرج       )  32(

المكتفي، وكان أحد البلغاء الفصحاء والفالسفة وممن يشار غليه فـي علـم             
  .المنطق

قد سـأل   : قال ابن الجوزي  . ينكر فيه وال علم عنده    وكان أبوه جعفر ممن ال      
له . قدامة ثعلباً عن أشياء، ومات سنة سبع وثالثين وثالثمائة في أيام المطيع

جـواهر  " و  "  ط   -نقـد الـشعر     " قسم منه، و    "  ط   -الخراج  " كتب، منها   
فـي االخبـار    " زهـر الربيـع     " و  " البلدان  " و  " السياسة  "و"  ط   -لفاظ  اال

  "الرد على ابن المعتز فيما عاب به أبا تمام " و" نزهة القلوب " ريخ، و والتا
ص  / ٥ج   (- األعـالم للزركلـي       و )٢٢٩ص   / ٧ج   (-الوافي بالوفيات   

١٩١(  
 ٢٣ /  ١نقد الشعر )  33(



  م٢٠١٠ – احلادي والثالثون العدد - الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ١٨  

ي فإنِّي مقومــ رام تقويمفمن  

٣٤(ومن رام تعويجي فإنِّي معوج(  

حيث لجأ الشاعر هنا إلى التضاد حتى يستعين به في بناء المركبات            

وهـو  , وإنما بين جملتـين   , بناء متوازيا؛ فهو لم يجعل التضاد بين لفظتين       

بذلك يقطع الطريق على كل من يحاول أن يثنيه عن موقفـه أو يحـاول أن                

لـه  شيًئا هو بريء منه، وقد كان لتساوي المقـاطع بـين الـصدر               يلفق  

  .والعجز دورا بارزا في إحداث اإليقاع الداخلي للبيت

وهو ،   التكافَؤسمى ابن قدامة هذه المقابالت في موضع        هذا ، وقد    

أن يصف الشاعر شيئاً أو يذمه، أو يتكلم فيه بمعنى مـا، أي معنـى كـان،           

: متكافئين، في هـذا الموضـع     : ن، والذي أريد بقولي   ين متكافئي يفيأتي بمعن 

ن، إما من جهة المضادة أو السلب واإليجاب أو غيرها مـن أقـسام              بالمتقا

  :التقابل، مثل قول طرفة

  ذليٍل بأجماِع الرجاِل ملهِد          بطيٍء عن الجلَّى سريٍع إلى الخنَا

  :قول امرئ القيس منه و

  )٣٥(وإن تبعثُوا الحرب ال نقعِد            فإن تكتموا الداء ال نخفِه

 فـي  ،   )٣٦(أسـامة بـن منقـذ     هذه الظاهرة األميـر     تناول  ن  موِم

وعنـي  ،  ) التقـسيم، والتجزئـة   (تحت مفهوم   ،  ]البديع في نقد الشعر   [كتابه

أن يقسم المعنى بأقسام تستكمله، فال تـنقص عنـه، وال            :  هنالك   التقسيمب

                                         
  ٢٥ /  ١ نقد الشعر ) 34(
 ٢٨ نقد الشعر  ) 35(
قرب (ب قلعة شيزر    أسامة بن منقذ الكناني، أمير، من أكابر بني منقذ أصحا         )  36(

  .ومن العلماء الشجعان، له تصانيف في االدب والتاريخ) حماه
ديوان شعر فـي    و. نحا فيه منحى السيرة الذاتية    " االعتبار  " ومن أمتع كتبه    

التجاير المربحة والمساعي المنجحـة، الـشيب       وازهار االنهار،   ، و   جزئين
  . بدمشقـ   ه٥٨٤توفي سنة   والشباب،

 - ١٨٨ / ٥" معجـم االدبـاء      و )٢٠٤ص   / ١٥ج   (-بالء  سير أعالم الن  
 ٢ج   (- معجم المؤلفين     و ،١٩٩ - ١٩٥ / ١": وفيات االعيان   " ، و   ٢٤٥

  )٢٢٥ص / 
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 ١٩  

عة، أو   س رحم اهللا رجالً أعطى من    " : هو يسأل  و هم   بعض ول    قك،  تزيد عليه 

 سـيبويه مـن هـذا    هأنشدمما و: " قال  ،  " ن قلة واسى من كفاف، أو آثر م     

  :الباب

  )٣٧( وفريق أيمن اهللا ما ندرينعم         ال وفريقهمفقال فريق القوم

  :ومنه للبحتري

  نةَ تزهروالبيض تلمع واألس               والفوارس تدعيفالخيُل تصهُل

  : ابن المعتزلقوالتجزئة أن يكون البيت مجزأ ثالثة أجزاء ، كعنى بو

    ومضاؤه مسلوالامتنكب                     لك حسنه متقلداً وبهاؤه

  : أجزاء ، كقولهأو أربعة

  )٣٨( وال فيك مطمعوال عنِك إقصار       وال فيِك رحمةٌ فال كبدي تهدا 

ضا أبو يعقوب يوسف بـن أبـي بكـر          وممن تناول هذه الظاهرة أي    

تحت ما يـسمي بــ      )  مفتاح العلوم : ( في كتابه  ٣٩محمد بن علي السكاكي   

  ، : "  .....، قال) التفريق، والتقسيم، والجمع مع التفريق(

ومنه التفريق، وهو أن تقصد على شيئين من نوع فتوقـع بينهمـا            

  :كقوله، تباينا 

  ونوار الغمام قطرة ماء                          فنوال األمير بدرة عين

ومنه التقسيم، وهو أن تذكر شيئاً ذا جزأين أو أكثر ثم تضيف على             

  :كل واحد من أجزائه ما هو له عندك كقوله

  وهذا قصير كظل الوتد                            فهذا طويل كظل القناة

                                         
  ١٢البديع في نقد الشعر  ) 37(
 ١٦ البديع في نقد الشعر  ) 38(
يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي أبو يعقوب الـسكاكي سـراج الـدين        )  39(

 ليلة الثالثاء جمادى األول سنة خمس وخمسين وخمـسمائة          الخوارزمي ولد 
وبرع في عدة علوم ما بين نحو وتصريف ومعاني وبيان وعروض وشـعر             

  .وصنف كتاب المفتاح ومات سنة ست وعشرين وستمائة
  )٢٧ص  / ١ج  (-تاج التراجم في طبقات الحنفية 
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 ومنه الجمع مع التفريق، وهو أن تدخل شيئين فـي معنـى واحـد             

  :وتفرق جهتي اإلدخال كقوله

  )٤٠(وقد طاب كالمسك خلقا                     قد اسود كالمسك صدغا

       ا كثيرة تحت حكم ثـم      ومنه الجمع مع التقسيم، وهو أن تجمع أمور

  :تقسم أو تقسم ثم تجمع مثال األول قول المتنبي

  وأرضهم لك مصطاف ومرتبع          الدهر معتذر والسيف منتظر

  والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا ي ما نكحوا والقتل ما ولدواللسب\

  :ومثال الثاني قول حسان رضي اهللا عنه

  أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا           قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم

  :ومنه الجمع مع التفريق والتقسيم، كما إذا قلت

  )٤١(اليمحيا حبيبي وحرقة ب     فكالنار ضوءا وكالنار حرا

، )التشطير، والمقابلة :  (مصطلحا على تلك الظاهرة     قَِلطُْأهذا ، وقد    

هو أن يقابل مصراع البيت األول كلمـات المـصراع          : المقابلة والتشطير   و

  :البحتريكقول الثاني،

  )٤٢(وقابض شر عنكم بشماله        فيكم بيمينه خيٍروباسطُ

   فأمـا  {: ه تعـالى قولَ) ةالمقابل(من قد جعل   السكاكي ،   والمالحظ أن

وأما من بخـل    * فسنيسره لليسرى   * وصدق بالحسنى   * من أعطى واتقى    

وعرفهـا تعريفـا    ،  ) ٤٣(}فسنيسره للعسرى * وكذب بالحسنى   * واستغنى  

هي أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر        : "ا مما نحن بإزائه، إذ يقول     قريب

  ).٤٤(اك ضدهوبين ضديهما، ثم إذا اشترطت هنا شرطا شرطت هن

أن تجمع بين شـيئين     هي  المقابلة  إلى أن   السكاكي  د ذهب   وقهذا ،   

ثم إذا شرطت هنا شرطاً شرطت هناك ضـده،         ،  متوافقين أو أكثر وضديهما     

ا من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى،         فأم {: كقوله تعالى 

                                         
 ١٨٥مفتاح العلوم  ) 40(
 ١٨٥ /  ١مفتاح العلوم ) 41(
  ١٢٨يع في نقد الشعر البد)٤٢(
  ١٠-٥الليل سورة ) 43(
  ٤٢٣مفتاح العلوم )٤٤(
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 ٢١  

لمـا جعـل     ؛} وأما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى         

التيسير مشتركاً بين اإلعطاء واالتقاء والتصديق جعل ضده وهـو التعـسير           

  ).٤٥"(مشتركاً بين أضداد تلك وهي المنع، واالستغناء والتكذيب

ومما يمكن أن يعد عنصرا من عناصر هذه الظاهرة ما ورد عند أبي هـالل               

: لـه ، وقد عرفه بقو   ) التشطير(تحت ما يسمى بـ       ) هـ٣٩٥ت  (العسكري  

أن يتوازن المصراعان أو الجزءان، وتتعادل أقسامهما، مع قيـام كـل            "هو  

قول  فمثاله من المنظوم  : " واحد منهما بنفسه، واستغنائه عن صاحبه، قال        

  :البحتري

ديوج       شوقي إليك تفيض منه األدمعإليك تضيق عنه األضلع   

  :وقول أبي تمام

  )٤٦ (مٍع من نعته ومفرِقومج          بمصعٍد من حسنه ومصوٍب

:  مـصطلح  وقد أطلق عليهـا      ،   )٤٧(يالقزوينأيضا  تناولها  ممن  و

، وعرفها بأن تكون الفاصـلتان متـساويتين فـي الـوزن دون             )الموازنة(

وزرابـي  * ونمـارق مـصفوفة     {:  ، ومثل لها بقوله تعـالى     ) ٤٨(التقفية

، ) ، والمماثلـة الموازنـة : (بـين مـصطلحي  قد فرق ، إالَّ أنَّه  )٤٩(}مبثوثة
                                         

  ١١١ /  ١اإليضاح في علوم البالغة ) 45(
  ١٢٤ /  ١كتاب الصناعتين  ) 46(
محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جالل الدين القزويني الشافعي،       )  47(

ـ     : من أحفاد أبي دلف العجلي     .المعروف بخطيب دمشق   اء قـاض، مـن أدب
  .أصله من قزوين، ومولده بالموصل .الفقهاء

 ه، فقضاء القضاة    ٧٢٤ولي القضاء في ناحية بالروم، ثم قضاء دمشق سنة          
 ثـم   ٧٣٨ونفاه السلطان الملك الناصر إلى دمشق سنة        ) ٧٢٧سنة  (بمصر  

  .واله القضاء بها، فاستمر إلى أن توفي
فـي شـرح    ) اليضاح  ا(في المعاني والبيان، و     ) تلخيص المفتاح   (من كتبه   

  ).السور المرجاني من شعر االرجاني(التلخيص، و
  .والفارسية، سمحا، كثير الفضائل وكان حلو العبارة، أديبا بالعربية والتركية

   )١٩٢ص  / ٦ج  (-األعالم للزركلي 
  ٥٢٢اإليضاح في علوم البالغة )٤٨(
  ١٦-١٥الغاشية سورة  ) 49(
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فإذا كان في إحدى القرينتين من األلفاظ أو أكثر ما فيهـا مثـل مـا           : "بقوله

وَآتَينَاهما {: كقوله تعالى ،  يقابله من األخرى في الوزن خص باسم المماثلة         

 تَِبينسالْم الِْكتَاب *تَِقيمساطَ الْمرا الصمنَاهيدهوكقول أبي تمام)٥٠(}و ،:  

  قنا الخطي إال أن تلك ذوابل             إال أن هاتا أوانسيالوحشمها 

  :وكقول البحتري

  )٥١(وأقدم لما لم يجد عنك مهربا      فأحجم لما لم يجد فيك مطمعا

في مواضـع    اهاسمللقزويني يجده قد    ] اإليضاح[من يطالع كتاب    و

وتـسمى  ،   المطابقـة : "، قـال  ) المطابقة، والمقابلة، والتقسيم   (بـ  أخرى  

معنيين متقابلين في : الطباق والتضاد أيضاً، وهي الجمع بين المتضادين أي        

   أو فعلـين،  ، .....اسـمين : ا بلفظين من نوع واحـد الجملة، ويكون ذلك إم 

 تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تـشاء وتعـز مـن           {: كقوله تعالى 

إنكم لتكثرون  " : نصار  وقول النبي عليه السالم لأل    ،  } تشاء وتذل من تشاء     

  :وقول أبي صخر الهذلي ، " وتقلون عند الطمع ، عند الفزع 

   والذي أمره األمروأحيىأمات            أما والذي أبكى وأضحك والذي

وقول ،  }لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت     {:  أو حرفين كقوله تعالى   

  :مجنون ليلى

  )٥٢(نه ال علي وال لياخلص مأو       على أنني راض بأن أحمل الهوى

وهو أن يؤتى ،  باسم المقابلة  صخَدخل في المطابقة ما ي    هذا ، وقد    

بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب،             

والمراد بالتوافق خالف التقابل، وقد تتركب المقابلة من طباق وملحق بـه،            

وقـول  " فليضحكوا قليالً وليبكوا كثيراً "  تعالى مثال مقابلة اثنين باثنين قوله   

وال ينزع ، إن الرفق ال يكون في شيء إال زانه       " النبي صلى اهللا عليه وسلم      

  " .من شيء إال شانه 
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ا من أعطـى واتقـى،      فأم{: ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى     

وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، وأما مـن بخـل واسـتغنى، وكـذب             

  : ـ أيضا ـ قول أبي الطيب، ومنه  }الحسنى، فسنيسره للعسرىب

  )٥٣(وأنثني وبياض الصبح يغري بي    أزورهم وسواد الليل يشفع لي

  : في النثر العربيتوازي الد ـ 

إذا كنَّا قد وقفنا على هذه الظاهرة في القـرآن الكـريم والحـديث          و

جودها في المنثور من النبوي الشريف والمنظوم من كالم العرب ، فال نعدم و         

من عتب على الزمان طالت معتبتـه،       :  " بعضهم قوُلكالم العرب، ومن ذلك     

الجود خير من البخل،    ": ل اآلخر ووق". ومن رضي عن الزمان طابت معيشته     

ا األلفاظ واألبنيـة    فالجزآن من هذه الفصول متوازنَ     " والمنع خير من المطل   

)٥٤(.  

ا، وال تكـاد    حلو حتى يكون مزدوج    وال ي  ،  ال يحسن منثور الكالم   و" 

  ا يخلو من االزدواج، ولو استغنى كالم عـن االزدواج لكـان            تجد لبليٍغ كالم

القرآن، ألنه في نظمه خارج من كالم الخلق، وقد كثر االزدواج فيـه حتـى               

كقـول اهللا   ،  ا تزاوج في الفواصل منـه      فضال عم  ،  حصل في أوساط اآليات   

و ،   }ي خلق السموات واألرض وجعل الظمات والنور      الحمد هللا الَّذ  {:  تعالى

  . }أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم{

وأم  ا ما زوفإذا فرغـت   {:  تعالى، كقوله    بينه بالفواصل فهو كثير    ج

ال تجد في كـالم   وهذا من المطابقة التي      ،...... }بك فارغب رفانصب، وإلى   

  الخلق مثلها حوكذلك . دة اختصار، على كثرة المطابقة في الكالم      وال ش ،   انًس

 مخالف في تمكين    ،  جميع ما في القرآن مما يجرى على التسجيع واالزدواج        

 ، لما يجرى مجراه من كالم الخلق      ،  المعنى، وصفاء اللفظ، وتضمن الطّالوة    

فـالمغيرات  . ا فالمورياِت قـدح . ا والعاديات ضبح{: أال ترى قوله عز اسمه 

اصبحا فأثرن به نقع .به جمع وهذا مثل قول امرئ القيس،  }ا فوسطن:  

  سليم الشّظى عبل الشّوى شنج النَّسا
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 واغبـر ،   األصـفر     المحبوب  ازور ِذمفَ" : قول الحريري من النثر   و

  ).٥٥"(وابيض فودي األسود ،  اسود يومي األبيض ، العيش األخضر

اب والحكم وما داآل في باب ما نقله األبشيهيالنثر ـ أيضا ـ   ومن 

 وألزمه الطاعة، ألهمه خيراً بعبد اهللا أراد إذا" : الحكماء من أقوال    أشبه ذلك 

 واكتـسى  بالكفـاف،  فـاكتفى  بـاليقين،  وعضده الدين، في وفقهه القناعة،

 بدنياه وشغله اآلمال، منه وبسط المال، إليه حبب شراً به أراد وإذا بالعفاف،

 والتوكـل  أمـل  أزكى باهللا الثقة. العباد وظلم الفساد بفرك هواه، إلى ووكله

 سـره  من. المواعظ تنفعه لم واعظ دينه من له يكن لم من. عمل أوفى عليه

  ).٥٦"(المعاد ساءه الفساد

ال يزيد أحدهما علـى     بحيث  هذا ، وقد يتوازن الجزآن ويتعادالن ،        

دت، فرحم اهللا من    مدت، وأيد ج  دت، وحال جه  ر ج ةٌنَس: اآلخر، كقول أعرابي  

  .)٥٧ (رحم، فأقرض من ال يظلم

في النقد البالغي عند العرب،      التوازي   وعند القيام بتأصيل مفهوم     

نصادف مجموعة من المصطلحات البالغية التي تمتلك في النص وظيفة إما           

 [وفي هذا اإلطار يمكن أن نستأنس بما ورد في كتـاب            . إعجازية أو شعرية  

: والـسجع أربعـة أنـواع وهـي       :  حيث جاء   ]ون األدب نهاية األرب في فن   

  .والمتوازن، والمطرف ، والمتوازي ، الترصيع 

 فهو أن تكـون األلفـاظ مـستوية األوزان متفقـة            -أما الترصيع   

وقد يجئ مع ، ...}إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم     {: األعجاز كقوله تعالى  

بصار، وما وراء الخلق الـدميم،  إذا قلت األنصار، كانت األ : التجنيس كقولهم 

  .إال الخلق الذميم

 فهو أن يراعى في الكلمتين األخيرتين من القـرينتين          -والمتوازي  

فيها سرر مرفوعة   {: الوزن مع اتفاق الحرف األخير منهما، كقوله عز وجل        

  . " }وأكواب موضوعة
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 فهو أن يراعي الحرف األخير في كلمتي قرينتيه مـن           -والمطرف  

ما لكم ال ترجون هللا وقاراً وقد خلقكـم         {: " اة الوزن، كقوله تعالى   غير مراع 

  . " }أطواراً

 فهو أن يراعي في الكلمتين األخيرتين من القـرينتين          -والمتوازن  

ونمـارق مـصفوفة    {: الوزن مع اختالف الحرف األخير منهما، كقوله تعالى       

و أكثرهـا،   فإن راعى الوزن في جميع كلمات القـرائن أ        ،...}وزرابي مبثوثة 

وآتيناهمـا  {: وقابل الكلمة منها بما يعادلها وزنا كان أحسن، كقوله تعـالى          

اسـود  : وقـول الحريـري   ،   }الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم    

يرمي األبيض، وابيض فودي األسود ويسمى هذا في الشعر الموازنة، كقول           

  : البحتري

  )٥٨(عداً عنهن إن كنت عاذالوسر مب   فقف مسعداً فيهن إن كنت عاذرا 

ألهم في هذا النص هو مصطلح المتوازي الذي يجمـع بـين المطـرف              وا" 

اشتقاق مصطلح المتوازي ينم عـن الـوعي النقـدي بالبعـد            و ،والمتوازن

الهندسي القائم بين األطراف المتوازية، وهو نفس البعد الذي أدى إلى نحت            

المجـال  : "فهوم التوازي هـو قد الغربي، ألن أصل م    نمصطلح التوازي في ال   

الهندسي، ولكنه نقل مثلما تنقل كثير من المفاهيم الرياضية والعلميـة إلـى             

  ).٥٩("ميادين أخرى، ومنها الميدان األدبي والشعري على الخصوص

 المتوازيـة قـد     المركباتأن ظاهرة   يمكن القول ب  من خالل ما سبق     

غم من  ، على الر   والنحاة   ينواللغوي من النقاد والبالغيين     قدماؤنا  فطن لها     

اصطالحاتهم المختلفة، وما عرضوه من أمثلة من القرآن العظيم والحـديث           

         لْالنبوي الشريف والمنظوم من كالم العرب والمنثور كذلك ، يفيـه مـا     ظُح 

المتوازيةالمركباتي بيسم .  

تام بأن مثل هذه التعـابير   كانوا على وعي    أنهم   منصفٌ   رِكنْال ي كما  

     ال تسير حسب المألوف من سفي اللغة العربية، وإنمـا     ل التعبير والخطاب    ب

 السبق إلـى   للقدماء فضَلنأ  ـ أيضا ـ   ركَنْال يوهي تعابير غير تقليدية، 
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ـ  مثل   هذا التنبه واالهتداء إلى      نأ، إال   رصد هذه الظاهرة     لـم  اهر  وهذه الظ

وهو ما يمكن أن يوصف بأنـه        ، حدود الشاهد الواحد، أو البيت الواحد      يتعد 

  .)٦٠(بعيد عن الدراسة النصية

  

   :عند المحدثين لتوازيا: ة الرابعة لالمسأ

 هو الراهب لوث  في الخطاب   أول من اقترح التوازي وسيلة للتحليل       

 الذي حلل اآليات التوراتية في ضوء ثالثة مظاهر من التوازي           )  م ٧٥٣ت  (

  : هي

  .التوازي الترادفيـ 

  .زي الطباقيو التواـ 

  . جملي والتوازي الـ 

ومنطلق لوث في تحديد التوازي، هو أنه عبارة عن تماثل قائم بين            

وقد فسر بلير ، أحد معاصري لوث ذلك،        . طرفين من نفس السلسلة اللغوية    

بأن هذين الطرفين عبارة عن جملتين لهما نفس البنية، بحيث يكون بينهمـا     

  ." المشابهة أو على أساس التضادعالقة متينة تقوم إما على أساس

إلى وجود هذه الظاهرة فـي التـوارة فـإن          تنبه  قد  لوث  وإذا كان   

 والحـديث   ،في القرآن الكريم  وجودها  إلى  قد تنبهوا   ن،  يعلماء اللغة المحدث  

ـ وقد   والمنثور من كالم العرب ،       ، والمنظوم ،النبوي الشريف   ت عنـدهم   دولَّ

الذي يقوم علـى    ) علم اللغة النصي  (ف بـ     ا من الدراسات الحديثة تعر    نوع

، )٦١( في التحليل والوصف اللغـوي     ص يعد الموضوع الرئيس   فكرة أن النَّ  "

وصف العالقات الداخليـة   : "وبناء على ذلك فإن مهمته األساسية تنحصر في       

ما يقـع   "  بمعني أن ،  ) ٦٢(والخارجية لألبنية النصية بمستوياتها المختلفة    

 يقع أيضا علـى     ،أو انزياحات على المستوى األدبي     فاتص من انحرا  في النَّ 
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يتم جزافًا ، وإنما تحكمه قواعد عامـة، وأطـر           المستوى النحوي ، وهذا ال    

  ).٦٣(نظرية يكشف عنها النص

، لتوازيمفهوم ا لعلماء اللغة المحدثين    اختلفت تعريفات   وقد  هذا ،   

لـة األولـى    عنصر قد يحتل المنز   "هو  : نص جاكبسون على أن التوازي    فقد  

مركب ثنائي التكـوين،   "هأنإلى  لوتمان  ذهب  ، و  ) ٦٤("بالنسبة للفن اللفظي  

 يـرتبط مـع     -بدوره-أحد طرفيه ال يعرف إال من خالل اآلخر، وهذا اآلخر           

" مولينو و تامين بأنه     يعرفه كلٌّ من    و،  )٦٥(" األول بعالقة أقرب إلى التشابه    

النحـوي المـصاحب   -الـصرفي ن أو أكثر لنفس النظـام      ان متعاقبت امتواليت

  ."داللية-بتكرارات أو باختالفات إيقاعية وصوتية أو معجمية

وإذا كان القصد في هذا البحث دراسة ظاهرة المركبات المتوازيـة           

في ديوان ابن سناء الملك ـ من حيث إنها تحقق للنص ترابطـا شـكليا أو    

ت األربـع  ظاهريا ـ فإنه يمكن القـول بأنهـا وردت فـي أشـعار الطبقـا      

الجاهليين، والمخضرمين، واإلسالميين، والمحدثين ـ كما مثلنا ـ كما أنها   (

وردت في الشعر الحديث بشكل كبير ، على أن كلَّ شاعر يختار نوعـا مـن                

المركبات األكثر استعماالً ، إال أنه قد يضطر فينحرف عن جـادة التعبيـرات            

كون اختياره اختيارا دقيقًا مـن  المألوفة ، فيخترع أساليب جديدة ، على أن ي  

 تـوازٍ بين عدة إمكانات لغوية من أجل إحكام البناء وجمال التنسيق، إذ كـلُّ   

بيـات  فـي األ  شعري أو   البيت  الهو تشابه قائم على تماثل بنيوي في        عنده  

التشابه بين المتوازيين باعتبارهمـا طـرفين       ذلك  وعادة ما يكون    ،  شعريةال

 حيث المضمون والداللة ، ومتمـاثلين مـن حيـث           متعادلين في األهمية من   

وال يعني هذا االختيار حرية خرقاء، وإنمـا        " ،  الشكل في التسلسل والترتيب   

  ).٦٦"(هو اختيار واع في إطار قد حدد بوضوح بقرارات مسبقة

                                         
   ٤نحو النص في ضوء التحليل اللساني للخطاب  )  63(
 .١٠٣قضايا الشعرية )  64(
 ١٢٩ تحليل النص الشعري ) 65(
  ٩٠علم األسلوب، مبادئه وإجراءاته ) ٦٦(



  م٢٠١٠ – احلادي والثالثون العدد - الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ٢٨  

ليس معنى ذلك أن الشعر نسق لقواعد اللغة العادية، بقدر ما هـو         و

  :ويرجع ذلك إلى أمرين ، ريةتوسيع وإغناء تقتضيهما اللغة الشع

  .أن النحو الشعري يخضع لضرورات إيقاعية: األول 

أن النحو الشعري يمارس فعله في مـساحة أوسـع مـن    : الثاني  و

الجملة حيث تصبح مؤشرات التعلق النحوي من أهم األسس المساهمة فـي            

 يمكن تفسير الكثير من القضايا التي تتعلقذلك وفي ضوء ، بناء وحدة النص  

  .بالتوازي النحوي

ل البـارودي   وقومما يدلل على ظاهرة التوازي في أشعار المحدثين         

  :يصف حديقة

  الفضاء غدير وفي  تَِدقُّ الجمان         فإذا نظرت ففي السماء غمامةٌ

   هدير امـ وللحم تُشْجي الخَلي           وإذا أصخت فللبالبل نغمـةٌ

خالل التوازي الحاصـل  إليقاع الذي ظهر من حيث حقق البارودي نوعا من ا  

) أصـخت و،   نظـرت (الكلمـات   بـين   و،  ) الفاء والواو (ي العطف   بين حرف 

 ، فضال عـن أن      )تشجي و تدق(و،  ) نغمة و غمامة(و،  )البالبلو،   السماء(و

الـشطر  فـي   هانفـس العبارات وازي تالبيت األول األول من شطر  العبارات  

  . البيت الثانياألول من 

  :امفتخرـ ا أيضـ ال وق

ـِر نَعيم وال        أنا المرء ال يثنيه عن درِك العال     تغدو عليه المفَاق

ُؤوٌل  وأفواه المنايا            قؤوٌل وأحالم الِرجال عوازبص فواغر  

 أحالم( و ،)صؤول و قؤول(بين الكلمات   في البيت الثاني    تحقق التوازي   حيث  

  .) فواغروعوازب (و، ) المناياو الرجال(و ،) أفواهو

وبتأمل هذا التوازي نكتشف وحدات صوتية تخضع النسجام صوتي،         

  .لتقاربها في المخرج أو الصفة وهذا ما يعرف بالتوازي الصوتي

  :ابي القاسم الشَّيل أبوقمن التوازي و

ولعلعةُ الحِق الغضوِب لها صد   

روس لها فَممة الحرب الضد٦٧(ودم(  

                                         
  ٤٣ديوان أبي القاسم الشابي )  67(
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 ٢٩  

 اسـم، +جار ومجـرور  +صفة+اسم  +اسم+حرف:في الشطر األول  نجد  حيث  

 في الشطر الثاني ،وهذا ما يعرف بـالتوازي التركيبـي         نفسه  التركيب  ونجد  

  .التام

  :أيضاوله وق

   نَحِس  أطياف وبهذا الفضاء        في ظالم الكهوف أشباح شْؤٍم

األخير يبـدأ    إال أن هذا     ،ا مع الشطر الثاني   الشطر األول تركيبي  حيث توازى   

يـسمى  مثل هذا النوع مـن التـوازي        و،  بحرف ال يوجد في الشطر األول       

   . بالتوازي التركيبي الجزئي

 بمالحظة المستوى التركيبي نجده يخضع لتـوازٍ      يمكن القول بأنه    و

ويكون بالتطابق بين عناصر ومتواليات الطرفين المتـوازيين        ،  محكم ودقيق 

 بنيتهما التركيبية ، بالزيادة أو بالحذف أو        في البنية النحوية،مع اختالف في    

  .باالستبدال

  :ل عبد الرحمن شكريوقمن التوازي ـ أيضا ـ و

  زئير الفاتك الضاري  يرِوع  كما         يـا ريح أي زئير فيك يفزعني

نحب والجار فهل بليِت بفقد            ســامعهيا ريح أي أنين حالص  

  مثُل الغريب غريِب األهل و الدار         وحشَةٌيا ريح مالِك بين الخلق م

تشترك  ، التي    "يا ريح ": تنهض على عبارة واحدة هي قوله       األبيات الثالثة   ف

ـ          في المعنى الداللي   داللي ، ومثل هذا النوع من التوازي يسمى بـالتوازي ال

يتمثل في تطابق البنية النحوية والصرفية التي تؤدي المعنى الـداللي           الذي  

    .بالتقابل والتجاور بين الكلمات من معان ودالالته، مما يوحي نفس

 فـي  ل جبران خليـل جبـران  وقـ   التوازي الداللي  ـ أيضا  منو

  :"المواكب"قصيدة 

       في الناس مصنوع إذا جبروا الخير

  )٦٨(والشر في الناس ال يفنى وإن قبروا

                                         
  ٣٦٤-٣٥٣ جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة ) 68(
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 البنيـة   طرفين متعـادلين متتـاليين علـى مـستوى        الشاعر  استعمل  حيث  

مـصنوع و   (و)  والشر الخير(: هما  ،  ان تقابال ضدي  الالتركيبية،ولكنهما متقاب 

  . التوازي بالتضادومثل هذا النوع من التوازي يسمى ، ال يفنى

هذا ، وقد فطن بعضهم إلى التوازي الداللي بالترادف ، وذلك بـأن             

ـ     معنىمختلفة شكال ومتفقة    بألفاظ  تشابه  يكون ال  ؛ الين   بين عنـصرين متت

مدح سـيف  في أبي الطيب ل وق ومن هذا النوع ، نفسهإلثبات المعنى الداللي  

  : الدولة

  كأنك في جفن الردى وهو نائـم       وقفتَ وما في الموت شك لواقٍف

  وثغرك باسـم ووجهك وضاح         ةًــتمر بك األبطال كلمى هزيم

  ت بالغيب عالـمإلى قول قوم أن        تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى

  تموت الخوافي تحتها والقوادم      ضممت جناحيهم على القلب ضمة

  اتمـوحتى كأن السيف للرمح ش        حقرت الردينيات حتى طرحتهـا

  كما نثرت فوق العروس الدراهم          منثرتهم فوق األحيدب كلــه

  مطاعموقد كثرت حول الوكور ال     تدوس بك الخيل الوكور على الذرى

:  حيث قام التوازي في البيتين األولين على استخدام األلفاظ المترادفة كقوله           

هو ما  " و،  )٦٩ ()باسمو،   وضاح( و) هزيمةو،   كلمى(و) الردىو،   الموت(

فالمالءمـة الدالليـة    ،    أي اإلتيان بالـشيء     ،    )٧٠("يسمى بإيراد المالئم  

ا بـين حـالتين     ا داللي توازيأفرزت   السابق ذكرها قد     القائمة بين المترادفات  

  .)٧١( حالة المنهزم وحالة المنتصر:  هما متقابلتين

ـ   ات المترادفـة    بنيوعليه يمكن القول بأن هذه ال      ا مـن   تخلـق لونً

ا النحوي، وذلك لوقوع صيغ متماثلة صرفي     و التوازي على المستوى الصرفي   

  ).٧٢ (في مواقع عروضية متماثلة نفسها لوظائف النحوية لبأدائها 

                                         
يوسف ـ  ـ آلدم الخليفة  التوازي وخاصية التكرار في مقاطع من شعر دخيل) 69(

 :http://www.alhafh.com/index.php  
  ٢٠٦ العرف الطيب ) 70(
 : ولغــــة الــــشعر لمحمــــد كنــــوني    التــــوازي )71(

http://membres.lycos.fr/abedjabri/n٠٧_١٨kannuni.htm  
  ٥٢مديح الظل العالي )72(

http://www.alhafh.com/index.php
http://membres.lycos.fr/abedjabri/n
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مـن أهـم المؤشـرات      يعد  الضمير  ال بد من اإلشارة إلى أن       هذا و 

  :أبي الطيب، وخير دليل على ذلك قول النحوية التي تسهم في وحدة النص

  كأنك في جفن الردى وهو نائـم      وقفت وما في الموت شك لواقٍف

  ووجهك وضاح وثغرك باسـم      ـة ـتمر بك األبطال كلمى هزيم

محـور  ت الوحدة النصية من خالل التوازي الرأسي، المتمثل في ال     حيث ظهر 

وقفـت   (:ياألفعال ه هو ضمير المخاطب المقترن بسلسلة من       ، الذي   ثابتال

   .)٧٣()تدوس بك ـ تمر بك(و)  ـ تجاوزت ـ ضممت ـ حقرت ـ نثرتهم

ويمكن القول بأن من يطالع أسلوب الدكتور طه حسين فـي كتابـه             

، ومن ذلك ما ورد فـي       )٧٤( المتوازية مركبات استعمال ال  األيام يجده يفضل  

ن يستوفي حظه من هـذا الطعـام،      أكلهم حريص على    : "... تضاعيف كتابه 

ن يظهر  أو يشتطوا عليه، وكلهم يستحي      أن يسبقوه،   أوكلهم يراقب اصحابه    

و يبدي هذه المراقبة، ولكن الشيخ معهم، فصراحته تغني عن          أهذا الحرص،   

سروا من الجد، فهو يراقبهم جميعاً، وهو يقسم        أله يفضح ما    صراحتهم، وهز 

صحابه، ال يخفـي    أم بجور على    حدهم إن ه  أالطعام بينهم بالعدل، وهو يصد      

نـه يخـدع    أ هذا الى    إنما يعلنه صائحا كعادته، منبها    ذلك، وال يتحفظ فيه، و    

ـ    ألى  إ ذاك   طاطس بقطعة اللحم، ومنبها   نفسه عن قطعة الب    ى نه يـسرف عل

  .)٧٥("نفسه

ا يعطـي   مم، وقوة البناء اللفظي،     مركباتيالحظ في هذا النص وحدة ال     حيث  

الدكتور البدراوي  فكار والمعاني في يسر، كما يقول       لأل امجاالً للسرد، وتعانقً  

لفاظ تتدفق بـسيولة، وعـدم   ألن هذه اأومن البين زهران ـ رحمه اهللا ـ    

  .تكلف، بل بمرونة، وجريان تعبيري واضح

التشابه أن التوازي عند المحدثين هو      يمكن التوصل من خالل ما سبق إلى        و

وعادة ما يكـون    ،  القائم على تماثل بنيوي في بيت شعري أو أبيات شعرية           

التشابه بين المتوازيين باعتبارهما طرفين متعادلين في األهمية مـن حيـث            

                                         
  ٥التوازي و) السابق( التوازي ولغة الشعر لمحمد كنوني ) 73(
 ٢٣١الجمل المتوازية عند طه حسين ) 74(
   ٤٢أسلوب طه حسين في كتابه األيام في ضوء الدرس اللغوي الحديث ) 75(
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، على  لترتيبن حيث الشكل في التسلسل وا     المضمون والداللة ، ومتماثلين م    

يشترط في التوازي عنصر التـوالي دون وجـود فاصـل بـين الجمـل       أنه  

  :ثالثة أنواع ، وهو المتوازية

  :التوازي الصوتي: األول 

بنيوي في بيـت    التماثل  الالتشابه القائم على    الشعري هو   التوازي  ولما كان   

تبارهما وعادة ما يكون التشابه بين المتوازيين باع  ،  شعري أو أبيات شعرية     

طرفين متعادلين في األهمية من حيث المضمون والداللة ، ومتمـاثلين مـن             

كتشف وحدات صوتية   يالتوازي  ، فإن ذلك    حيث الشكل في التسلسل والترتيب    

عنـصر  ، علـى أن     تخضع النسجام صوتي، لتقاربها في المخرج أو الصفة       

  .االنسجام الصوتي يسهم في إغناء الطاقة التخييلية للشعر

  :التوازي التركيبي: والثاني 

علـى مـستوى الحـروف والكلمـات     وهو ذلـك التـوازي الـذي يكـون        

 محكـم دقيـق ،      والعبارات،وبمالحظة المستوى التركيبي نجده يخضع لتوازٍ     

   .التامي وهذا ما يعرف بالتوازي التركيب

الـشطر   إال أن ،  األول مع الشطر الثـاني      التوازي في الشطر    ذلك  أو يكون   

ـ وهذا ما يعرف    اآلخر ،   يبدأ بحرف ال يوجد في      ل أو الثاني    األو التوازي ـب

  .التركيبي الجزئي

 التوازي التركيبي نوعانأي أن:  

ويكون عندما تتساوى عناصر البيـت فـي        ،  التوازي التركيبي التام  : األول  

  .في الوظائف النحوية والصرفية التي تؤديهامع اتفاقها / بنيتها التركيبية

ويكون بالتطابق بين عناصر ومتواليات     ،  التوازي التركيبي الجزئي   : لثانيوا

الطرفين المتوازيين في البنية النحوية ،مع اختالف في بنيتهما التركيبيـة ،            

أمرين همـا   يتحقق ب أما التوازي الداللي ف    .بالزيادة أو بالحذف أو باالستبدال    

  . الترادف والتضاد

  :التوازي الشعري

ويستمر ،  ايهيمن عليه  األعمال الشعرية عن غيرها ، ذلك ألنه         وازيالتَّيميز  

 بنيـة الـشعر هـي بنيـة         إن: المن مطلع القصيدة إلى نهايتـها؛ لذلك يق      

 أو فـي مجموعـة   ، بيت شعريقد يكون التوازي في  "و، المستمر التوازي
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هـا مـن   يالـصور الـشعرية بمـا ف    ستوعبي أن   هويمكن ل ،  )٧٦ "(شعرية

ويمكن أن يتخطى حدود البيت أو المقطوعة  ارات، ورموز،تشبيهات، واستع

أو ( مـن األبيـات   بأتمها حيـث تـوازي مجموعـةٌ    لكي يستوعب القصيدة

  ).٧٧(أخرى ضمن القصيدة نفسها  مجموعة) مقطوعة

 التوازيويمكن القول بأن ةليس خاصريهنـاك  بـل  ،  فحـسب  ا باللغة الشع

 المقامات  التي تشكل عمـالً ، كالتوازي   لمبدأاألدبي خاضعة    أنماط من النثر  

أدبي ا ، وذلك حدود الشعر  يقترب من   اا نثريم دمـن خـالل التـوازي    إلى ح

الخطـاب   فالتوازي في" ، وعلى كل حال المجاورة  القائم على المشابهة أو

   ).٧٨ "(اإلمتاع غايته األولى هي اإلقناع معالشعري أو الخطاب النثري 

لتوازي على الشعر المنظوم ، تلك التطبيقات التي قـام بهـا            اومن تطبيقات   

 التوازي عنصر شعري في المقام األول، حيـث         أن، وقد تبين له     جاكوبسون

ومرجعية جاكوبسون فـي بلـورة هـذا      ،  تشكل القافية حالة خاصة ومكثفة      

 هوبكنس الـذي يـرى أن بنيـة الـشعر تتميـز بتـوازٍ             إلى  المفهوم تعود   

 ، والتوازيات االصطالحية  ،التوازيات النحوية "  في أنماط    ، وذلك )٧٩(مستمر

  .)٨٠"( والتوازيات الداللية، والعروضية،والتوازيات الصوتية

كما ال ينْكَر  أن التوازي وسيلةٌ من وسائل التحليل اللغوي والصوتي ؛ فهـو      

 إذ يقـوم , واألسلوبية داخل النص, واللغوية, يكشف لنا عن النَّواحي الداللية 

أو , أو التركيب , على التنسيق الصوتي عن طريق توزيع األلفاظ في العبارة        

توزيعا قائما علـى اإليقـاع سـواء للفـظ أو الـصوت           " القصيدة الشعرية   

  ). ٨١"(المنسجم

  : له مستويان التوازي الشعريو

                                         
  .محمد كنونيـ ل ولغة الشعرنقال عن التوازي ، ٩٧التشابه واالختالف )  76(
  ٨ الشّعريات والشِّعِريـة ) 77(
  ٨٣الشعرية )  78(
  ١٠٣ قضايا الشعرية ) 79(
  ١٢٩ تحليل النص الشعري ) 80(
   ١٢٠:  ١١٩  علم الجمال الصوتي نقالً عن البديع والتوازي  )٨١(
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  .داخلي: األول 

  ).  ٨٢( شكلي : الثاني و

كالم ركِّب : " بأنه رف الشعر   عندما ع أبو حيان التوحيدي    هذا ما ذهب إليه     و

ومتحركة بقواٍف متوازيـة، ومعـاني معتـادة، ومقـاطع      ةنمن حروف ساك

  ).٨٣(وفنون معروفة موزونة،

  

  :  أدوات التوازي الشعري

 األشـكال النحويـة، والترادفـات   هي   التوازي الشعري    وِجدواألدوات التي تُ  

يكـسب األبيـات    سقا النَّوهذ" ، التطريزية األبنية و، واألصوات اللفظية ، 

ا فـي اآلن  وتنوعـا كبــير   ا،ا واضـحوازي انسجامالمترابطة بواسطة التَّ

  ).٨٤"(نفسه

وال شك أن تلك األدوات تخضع ألصـول وضـوابط ، واليكـون اسـتعمالها      

وال بـد لهـذه      ،   لغة إن الشعر : " اعتباطيا، يقول الدكتور مصطفى ناصف      

ا وتجعله خطاب ،ةتوازيمتشكل أبنية ، م وقوانين المعبرة األنيقة من نظا اللغة

  ).٨٥"(مميزا عن النثر

   :التوازي ونحو النص

، تعبر عن   وحدةٌ لغوية مكونَة من أكثر من جملة       هو   النّصيمكن القول بأن    و

أو بين الجمل المنْجزِة في إطـاِر مقـاٍم معـين ،    والتّرابط، ظواهر االنسجام 

مـن الجملـة، و مكونـات        من مكونات أصغر  يتكون  أنه  أي  قضية معينة ،    

وفي ضوء ما   ،  المتكلّم ستعملهايجملية ، ومجموعة جمٍل ، ومجموعة أقواٍل        

      ة ، إطارها اللّغـة، وتنطلـق    الجملة وحدة نظرية  سبق لو قال قائل إننظامي

نطلق استعمالية، إطارها الكالم، وت النّص وحدة إجرائيةوإن من قدرة لغوية، 

  . لجاز هذا القولمن إنجاز لغوي أو قدرة تواصلية

                                         
  ١٠٦الشعرية قضايا ) 82(
  ٩٤النقدي  ي تشكيل الخطاب ف) 83(
  ٩٩علم الجمال الصوتي  ) 84(
  ٩٩اللغة والتفسير والتواصل  ) 85(
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 ٣٥  

  النَّص (ويعتِبر بط     ) المركبات المتوازية (ظاهرةَ  ) نحووسيلةً من وسائل الـر

 أن تتوافر له سبعةُ   ويلزم لكون النَّص نصا      ،   النَّحوي الظاهري، داخل النَّص   

و هـذه   )٨٦(النـصية  ص صـفة معايير إذا تخلف واحد منها تنتزع من النَّ

  :المعايير هي

وهذا ،  مستقلّة، ال متكاملةٌ  اللغوية  الصياغة   ، أو ال   )السبك(أو  ،   التماسك -١

 االستمرارية في ظاهر الـنص،      ةالوسائل التي تتحقق بها خاصي    من  المعيار  

 و يتحقق ذلك بتوفير مجموعة من وسائل السبك التي          ة،تبعا للمباني النحوي  

  : استمراريته و من بين هذه الوسائلتجعل النص محتفظا بكينونته و 

  .ـ التكرار الخالص

  .ـ التكرار الجزئي

  .ـ شبه التكرار

  .ـ توازي المركبات 

  .ـ اإلسقاط واالستبدال

  .ـ عالقات الزمن

  ) .٨٧(ـ أدوات الربط بأنواعها المختلفة

  .)٨٨(اإلحالة و الحذفـ 

الصحة النّحويـة    ، وأعني به  التّرابط واالتّساق  أو     )التناسق( أو    الحبك -٢

شتمل علــى العناصــر المنطقيــةويــ، لكــّل جملــة مــن جمــل الــنّص: 

  . والخصوص،والعموم،كالسببية

وهو يتضمن موقف منتج النص، إلنتاج نص متماسك ومتناسق،      :  القصد -٣

  .باعتبار منتج النص فاعال في اللغة مؤثرا في تشكيلها و تركيبها

                                         
 ودور نحو الجملة في تفـسير       ١٥٤ – ١٥٣نحو أجرومية للنص الشعري     )  86(

  ٢٣١النص منهج وتطبيق 
  ٣٤-٣٣ علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق)87(
 و ٩٤ إلى علم اللغة النـصي  و مدخل ١٢ ص  النص و الخطاب و اإلجراء    )  88(

 ما بعدها
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 ٣٦  

لنص حول توقـع نـص متماسـك و    ونقصد به موقف متلقي ا    :  القبول -٤

  .متناسق

كل نص يحمـل مجموعـة مـن        ، حيث إن    هو العامل المؤثر    و:  اإلعالم -٥

المعلومات بأي شكل من األشكال، فهو يوصل على األقل معلومات محـددة،            

إذ يمكـن أن تقـود      . غير أن مقدار اإلعالمية هو الذي يوجه اهتمام السامع        

ن هذا األخير يحمل حـدا منخفـضا مـن          اإلعالمية إلى رفض النص، إذا كا     

  .المعلومات

وهو يتضمن العوامل التي تجعل نصا مـا مرتبطـا     ): المقام(أو   الموقف   -٦

بموقف سائد يمكن استرجاعه، إذا أن معنى النص و استخدامه يتحدد أصـال    

  .من خالل الموقف

ما و نصوص أخرى مرتبطـة  نص  و هو يتضمن العالقات بين      :  التناص -٧

  ).٨٩(ت في حدود تجربة سابقةبه، وقع

  :و يمكن تصنيف هذه المعايير إلى 

  . السبك و الحبك و هما معيارا، ما يتصل بالنص ذاته أ ـ 

ما يتصل بمستعملي النص سواء أكان المستعمل منتجا أم متلقيا، وذلك ب ـ  

  .يتمثل في معياري القصد و القبول

: النص، و تعني به معاييربالسياق المادي و الثقافي المحيط بج ـ ما يتصل  

  .)٩٠( و التناص، والموقف،اإلعالم

وال شك  أن إعمال تلك المعايير السبعة في تحديد مابه يكون نـصا              

إنما يعدل من التقابل بين مفهومي الجملة و النص، إذ لم يعد التمييز بينهما              

 .منحصرا في الكم أو البنية النحوية و إنما في توافر هذه المعـايير الـسبعة    

الباحثين اختلفوا في المصطلَحاِت واستعماِل المفـاهيم ؛ وال ننسى أخير ا أن 
فمنهم من اعتمد مفهوم النّص ، و منهم من اعتمد مفاهيم أخرى كالخطـاِب              

  .والملفوظ والقوِل

                                         
  ٣٤-٣٣علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق )89(
 ١٥٤نحو أجرومية للنص الشعري )  90(
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 ٣٧  

   جديـد  ميـدان لغـوي    نحو الـنص  وعلى ما تقدم يمكن القول بأن       

يعالج الظواهر اللغوية في إطار     ، و اعدوما وِضع لها من قو    ،  يتجاوز الجملة   

 يهتم بدراسة عالقات الربط بين الجمل المتعددة      ، و النص بوصفه وحدة كبرى   

، التـي يمكـن أن   نـصية   التركيبية  الظواهر  البدراسة  ، فضال عن اهتمامه     

  :تتمثل فيما يأتي 

  .التّعليق،أو تماسك النحوي النصيـ ال

  .أبنية التطابقـ 

  .التقابلـ أبنية 

  . المحوريةالمركباتـ 

  .المختصرة  المركباتـ 

  .الحذف حاالتـ 

  .الجمل المفسرةـ 

  .ائرالتحويل إلى الضمـ 

  .في نصوص فردية لتنويعات التركيبية وتوزيعاتهاـ ا

  .المعاني الحقيقية والمجازية االنسجام بينـ 

  .التسلسل المنطقيـ 

  .في إطاِرهيبنى فيه النّص و يجري السياق الذيـ  

اإلحالة التي تحقق وظيفة الربط بين عناصر النص فيما بينهـا، أو بـين              ـ  

  . والخارج النص

 التّأويل وعالقة النّص بصاحِبه وِبقارئـه  والقارئ والفهم" القراءة"مسألة ـ 

الحديث عن قضايا أخرى هي من صميم إنتاج النّص كالغموض واإلبهام،            وأ

  ). ٩١(وعالقة النص بالواقع

  

  : في ديوان ابن سناء الملك المتوازيةالمركبات: خامسة  الالمسألة

  المتوازية محال للبحـث والدراسـة      المركباتم يكن اختيار ظاهرة     ل

 اختيار علمي مؤسس على وجـود فعلـي لهـذه        وهما  ، إن اختيارا اعتباطيا   

                                         
 .٢٠ العربية أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية)   91(
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 ٣٨  

تغلغل هـذه   ا من خالل    ، ويبدو ذلك واضح   ابن سناء الملك  الظاهرة في شعر    

ا من أول الديوان إلى آخره، ممـا يـدلل علـي ولَـِع               لغالً واسع تغالظاهرة  

تكـراره لهـذه   يلحـظ أن  أنماطها، ولتفنن في خلق لظاهرة واابهذه  اعر  الشَّ

، وقـد   ديوانطار ال إدا في   ا جي توظيفها توظيفا داللي  ليس منعزال عن    األنماط  

  :توازيالمن عدة أنواع ديوان اللوحظ في 

، وأعني به التطابق التام في كـل         التام )٩٢(األفقيالتوازي  : األول  

عناصر البناء النحوي للمركبات المتوازية، ويكون ذلك بالتطابق التام بـين           

  .صدر البيت وعجزه

 التوازي األفقي الجزئي ، وأعني به التطابق التام في كـل      :الثاني  و

 ، أو   عناصر البناء النحوي للمركبات المتوازية توازيا أفقيا، عـدا عنـصر          

عنصرين، ويكون ذلك بالحذف أوالزيادة، أو االستبدال، بين شطري البيـت           

  .الشعري

التام ، وأعني به التطابق التام في       ) ٩٣(التوازي الرأسي : الثالث  و

كل عناصر البناء النحوي للمركبات المتوازية علـى المـستوى الرأسـي،            

ن كل نُتْفٍَة أو قطعـة      ويكون ذلك بالتطابق التام بين كل بيتين متتاليين، أو بي         

  .من أبيات متتالية

التوازي الرأسي الجزئي، وأعني به التطابق التام في كل         : ابع  الرو

عناصر البناء النحوي للمركبات المتوازية توازيا رأسيا، عـدا عنـصر ، أو       

عنصرين، ويكون ذلك بالحذف والزيادة، أو االستبدال، بين كل بيتين، أو بين      

  .قطعة من أبيات متتاليةكل نُتْفٍَة أو 

  : التوازي األفقي التام : أوال 

 أن هذا النوع من التوازي التام قـد يكـون بـين مركبـات                لوحظ

جـار ومجـرور، أو     : (من)  فضالت الجمل (إسنادية كاملة، أو بين عبارات      

                                         
أعني بالتوازي األفقي ذلك الذي يكون علي مـستوى البيـت الواحـد فـي            )  92(

  .القصيدة
 .لتوازي الرأسي ذلك الذي يكون علي مستوى القصيدةأعني با) 93(
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 ٣٩  

:  ا قـد تكـون  تامأفقيا ا توازي  المتوازيةالمركبات، و...)صفة وموصوف، أو  

  :، وذلك نحو قول ابن سناء الملك يمدح القاضي الفاضل ية، اسم مركبات

وذاكر ضابحيق اعتزاؤه    للر     غْ ثَوذلكرللح ِتاب انْبس٩٤(هاب(  

لفظـة  )ذاك(بنى كالمه على توازي المكونات وتناسبها، فجعل بـإزاء          حيث  

، فضال  ) هابسِتانْ(و) اعتزاؤه(، وجانس بين    ) ثغر( بإزاء  ) ضاب  ر(و) ذلك(

  .عن أنه وازن بين التركيب في المصراعين

   :هقولمن ذلك و

  )٩٥(أشجارها والحسن من أعشابها     والسحر من أزهارها والدلُّ من

  :وقوله 

  )٩٦(والحسن منها طبعها ال كسبها          والدلُّ منها فعلُها ال قولُها

  :نحو قوله وقد تكون فعلية، 

كْ شُوأنشرفترىا ِذره ليس يكر        ثقَبليس ي ه٩٧(وأنثر مدحا در(  

  :نحو قوله وقد تكون شرطية، 

  )٩٨(ولو رماها بقوس األفق لم يصِب   لو رامها الدهر لم يظفر ببغيته 

 ،اكـون إنـشائي   ي، وقد   اكون خبري ي قد   ةوالفعليأ،  ة االسمي المركباتمن    كلٌّو

  : قوله ، وقد جاءت مثبتة توازية الم االسمية الخبريةالمركباتفمن  

  )٩٩(وجودك أمن للبالد من الجدب       وجودك أمن للوجود من الردى

   :قوله و

  )١٠٠(ولي أمٌل في فضله ال يخَيب          فلي ثقةٌ في جوده ال تخونني

                                         
  ١٦الديوان ص  ) 94(
  ٢٣الديوان ص  ) 95(
  ٣٤الديوان ص )  96(
  ٦الديوان ص  ) 97(
  ١الديوان ص )  98(
 ١٠الديوان ص )  99(
  ٦الديوان ص  ) 100(
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 ٤٠  

ين  االسـمي  ين  كيببنسج التر ابن سناء الملك    م يقم   في هذا البيت ل   و

يبين كحسب ،بل أتي بتـر    ف) الخبر+ المبتدأ  (اسين   األس المتوازيين بركنيهما 

  ) .ال تخيب(و) ال تخونني( : قوله فعليين متوازيين ، هما 

وقد يأتي فضال عن التـركيبين االسـميين المتـوازيين بركنيهمـا            

بمكمالت كضمير الفصل وحرف العطف ، ومـن        ) الخبر+ المبتدأ  (األساسين  

  :ذلك قوله

  ؤهافسوارها هو نوبها وِخبا

  ) ١٠١(هو ِشعبها ورقيبها هو كلبها

  : أو بمكمالت كالجار والمجرور مع المعطوف ، نحو قوله 

  فشخصك أشهى من فؤادي وناظري   

  )١٠٢(ومدحك أحلى في لساني وفي قلبي

حيث جاء اإليقاع واضحا من خالل التوازي التركيبـي فـي حـشو             

فظي واضـحا جليـا  ،       األشطر في البيتين السابقين ، وقد ظهر التناسب الل        

: بصورة أسهمت في ظهور اإليقاع العروضي للبيتين ، وذلك من خالل قوله           

أشـهى ـ   (و) شخصك ـ مدحك (و)  شعبها ـ كلبها (و) سوارها ـ خباؤها (

  ). لساني–فؤادي ) (أحلى 

  :وكذلك الحاُل في  قوله

  ه           ـــــفال ملتٍج إال عليه اتكال

  )١٠٣(هــــوال مرتٍج إال عليه مآب

حيث وضح اإليقاع والمناسبة اللفظية في التركيبين المتوازيين مـن خـالل            

  ) .ملتج ، مرتج: (قوله

  :ومنه أيضا قوله

ا ورضاببي إال رض١٠٤(وما طلبي إال قبوٌل وقُبلةٌ         وما َأر(  

                                         
 ٣٤الديوان ص )  101(
 ١٢الديوان ص )  102(
 ١٨الديوان ص )  103(
 ٢٠الديوان ص )  104(
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 ٤١  

: فانظر إلى حسن التوازي والتطريب ، الذي ظهر من خـالل قولـه            

  ).قبوٌل وقبلة ، ورضا ورضاب( و) وما طلبي ، وما أربي(

  :وقد تكون المكمالت المتوازية عطفا ونداء، كما في قوله

  ياساقي الراح بل ياسائقَ الفــرح     

  ويا نديمي بل ياكلَّ مقتــــرحي

  ال تخشَ من قصر ليٍل في تواصلنا

  )١٠٥(أما تراني شربتُ الصبح في قدحي

  :في قولهأونداء مع المضاف والمضاف إليه ، كما 

  يا علة المهموم ياجلْدةَ ال               

  محموم يا زفْره صب نحيل

  يا قرحةَ المشرق وقتَ الضحى

  )١٠٦(يا سلحةَ المغرب وقتَ األصيل

هذا ، وقد جاء التوازي التركيبي في األبيات السابقة باإلضافة إلـى            

عـن التـوازن    فـضالً   , المكمالت اإلجبارية أو االختيارية موضحا للمعنـى      

  .الموسيقي الذي يدل عل حنكة الشاعر ودربته 

أو يكون التوازي أفقيا بين المركبات االسـمية الخبريـة المنفيـة،            

  :المقترنة باالستثناء، نحو قوله 

  رقٌـــفال منطقٌ إال لقولي مش

  )١٠٧(و ال ِمسمع إال لقولي مغرب

  :وقوله 

  وما الفضل إال ما حوته طُروسه

  )١٠٨(وما المجد إال ما حوته ثيابه

                                         
 ١٥٠ الديوان ص ) 105(
 ٥٧٧الديوان ص  ) 106(
 ٨الديوان ص  ) 107(
 ١٨الديوان ص  ) 108(
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 ٤٢  

  :وقوله

أنت رب ـوما الدهر إال خادمه  

  )١٠٩(وال الرزق إال منزٌل أنت بابه

  : وقوله

  وسٍفصفا العيش في ملك العزيز بن ي

  اقـــــــفلم يبق فيه للشوائب ب

  ٍةــــــفال عقرب إال بخد مليح

  اقـــــوال جور غال في والية س

أو بين المركبات االسمية، الخبرية، المنفية، المجردة من االستثناء،         

  :ومن ذلك قوله 

  هــوما أسفي إال على قرب ملك

  )١١٠(ا حزني إال على ملك قربهــوم

أو إحـدى   ) كـان (ية الخبرية المنسوخةً بـ     أو بين المركبات االسم   

  : أخواتها، ومن ذلك قوله

  وحــبميمون رأيك كان الفت

  )١١١(ور عزمك كان الغلبـــومنص

  :ومنه قوله 

  اءــوما زلتَ حتَّى محوتَ الدم

  )١١٢(ا زلتَ حتى كسرتَ الصلُبــ وم

ـ   : وقد تكون  النافية للجـنس، ومـن     ) ال(اسمية، خبرية، منسوخة ب

  : وله وقد سأله إنسان أن ينحله أبياتا يمدح بها بعض الملوكذلك ق

  يــــال معيني ال ناصري ال حميم

  )١١٣(ال حبيبي ال أسرتي ال صحبي

                                         
 ١٩الديوان ص )  109(
 ٣٩الديوان ص )  110(
 ٤٥الديوان ص )  111(
 ٤٥الديوان ص  ) 112(
 ٢٦الديوان  ص  ) 113(
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 ٤٣  

هذا ، وقد يكون التوازي بين المركبات االسـمية مـصحوبا باسـم             

اإلشارة، ومن ذلك قوله يمدح القاضي الفاضل ، ويهنئه بفتح عسقالن فـي             

  :هـ ٥٨٣سنة 

  زازهــضاب للرحيق اعتوذاك ر

  )١١٤(ابهــوذلك ثغر للحباب انتس

  : المركبات االسمية الطلبية المتوازية

اسمية، اسـتفهامية،   : لوحظ أن المركبات االسمية الطلبية قد تكون      

  :ومن ذلك قول ابن سناء يمدح الملك العزيز

  اـوما قُربه إن كان جسمي عنده

  )١١٥(دهــوما بعده إن كان قلبي عن

  :لمركبات الفعلية الخبرية المتوازيةا

كل شـطر   , وقد يأتي الشاعر بالبيت من الشعر مقسما على شطرين        

فعليـة،  : وقـد تكـون  , مكون من جملة فعلية ،  تتفق أركانها مع األخـرى          

  :خبرية، مثبتة،  كقول الشاعر موازيا باألفعال الماضية 

  لى فلك     ـــــوحلَّ من األقصى ع

  )١١٦(ا األعلى على قُطُِبودار من برجه

  : وقوله 

  فمر عنها بال غيظ وال حنَـــــٍق

  )١١٧(وسار عنها بال حقد وال غضب

  : وقوله 

  وقيل له في الحرب يا مهلك الِعــدا   

  )١١٨(وقيل له في السلم يا فاضح السحب
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 ٤٤  

  :أو موازيا باألفعال المضارعة ، كقوله 

  ويشغلهم سبي األسود عن المهــا

  )١١٩( نهب النفوس عن النَّهِبويلهيهم

فعـل مبنـي للفاعـل ، أو مبنـي          (فالمركبات السابقة تتكون مـن      

وكل جملة  , )شبه جملة (مركبات اختيارية   + فاعل، أو نائب فاعل     + للمفعول

وكل واحدة منهمـا تعـد   , منهما جاءت كاملة المعنى ال تحتاج إلى ما يكملها    

 جعل المعنى أكثر قوةً ووضـوحا؛  ولكن مجيئها في حالة توازٍ   , جملةً مستقلةً 

فظهر اإليقاع من خالل    , فكال الشطرين في كل بيت اتفق في التركيب والداللة        

  .تساوي المركبات وتوازيها

وبالنظر إلى التركيب النحوي للشطرين نلحـظ أنهمـا اتفقـا فـي             

الجوانب التركيبية حتى إن الشاعر عندما استعمل أسلوب التقديم والتـأخير           

مله في الجميع ؛ مما أدى إلى وجود عالقة تـضامنية بـين المركبـات         استع

داخل البيت الواحد،فضال عن بروز الجانب اإليقاعي من خالل التوازي الواقع     

  .بين عناصر المركبات الفعلية

هذا ، وقد تكون المركبات المتوازية فعلية، منفية، ومن ذلـك قـول       

  :الشاعر

  تُـــهوال نُهِنهت بالزور عنه أنا

  )١٢٠(وال زلزلت للحلم منه ِهضابه

أو فعلية مثبتة منفية ، بمعني أن يوازي الشاعر بين جزأين مثبتين            

ثم يعقبهما بجزأين منفيين ، ومن ذلك قوله يمدح القاضي األشـرف بهـاء              

  :الدين بن القاضي الفاضل

  وأحب ليلى وهي ليس تحبني

  ) ١٢١(وتحبني لُبنى ولست أحبها
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 ٤٥  

  :الفعل الناسخ قوله  ومن التوازي ب

  كنت مثل الظّبي ذا غيــــٍد 

  )١٢٢(صـــرت مثل الثّور ذا غبب

  :المركبات الفعلية الطلبية المتوازية

ولوحظ أن المركبات الفعلية الطلبية قد تكون بفعل األمر ، ومن ذلك            

  :قوله يمدح القاضي الفاضل ويهنئه بعيد الفطر

  اذهب طريقك لست من أربابها

  )١٢٣( لست من أترابهاوارجع وراءك

  :أو تكون بحرف االستفهام ،  ومن ذلك قوله

  أتُهجر شمس الراِح وهي منيرةٌ

وهو وسيم التم بدر أيترك  

أوتكون بفعل دال على الدعاء ، ومن ذلك قولـه يمـدح القاضـي              

  :الفاضل ويدكِّره بقصيدته الرائية

  د الردىــــــفانقذَنا اهللا بع

  )١٢٤(عد العطَبا اهللا بـــوسلَّمن

وقد يكون التوازي الفعلي مصحوبا بأداة النداء وحـرف العطـف ،            

  :ومن ذلك قول الشاعر

  اــفيا أكرم الناس يوم الرض

  )١٢٥(ا أحلم الخلِق يوم الغضبــوي

حيث ساوى الشاعر بين أجزاء التركيب في الشطرين من الوجهـة           

+ أداة نـداء   + طـف   أداة ع (النحوية، فقد  جعل كل شطر يأتي في صورة            

؛ ثم قسم الشاعر البيت إلـى       )مضاف إليه + ظرف زمان   +  منادى مضاف   

فيـا  (فقد ساوى بين مقطعي     , أربعة مقاطع متساوية في البناء المقطعي لها      
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 ٤٦  

) يوم الرضا ـ يوم الغـضب   (وساوى بين , ) ويا أحلم الخلق-أكرم الناس 

فـضال  ).  يا أكرم ـ يا أحلم (فأحدث نوعا من اإليقاع الناتج من السجع بين 

عن أن الشاعر أتي بالتركيب األول موازياً للتركيب الثاني ، ذلك ألنه حريص        

  .كل الحرص على أن ينقل لنا كل ما يمجد صفات الممدوح ويعلي من قدرها

  

  : المركبات الشرطية المتوازية

: هذا ، وقد لوحظ أن المركبات المتوازية توازيا أفقيـا قـد تكـون             

  :ة، ومن ذلك قول ابن سناء الملك شرطي

  إذا هجرتني شيبتني بهجرها

  )١٢٦(اـــوإن واصلتني شيبتني بطيبه

  :وقوله 

  وإذا طلبتَ البدر فانْظُر طَلْعِتي

  )١٢٧(ِنيـــ جِبيهووإذا أردتَ الصبح فَ

ونحن نحس في هذين البيتين وأشباههما توازياً إيقاعيـاً متكـرراً           

: ولسنا نبعد عن الحق إذا قلنا     , اً عميق األثر في النفس    يحدث انسجاماً صوتي  

ولعلـه  , إن هذا االنسجام الصوتي يتواءم مع االنسجام النفسي في القصيدة         

فهنا قام التوازي على مبدأ المزاوجة بين الشرط وجوابه؛         .ويكمله, نابع منه 

. حيث جعل وقوع معنى جواب الشرط مترتبا على حـدوث الـشرط نفـسه             

والمزاوجة بين  , تعد من المبادئ األصيلة للتوازي    ) االزدواج(ة أو   فالمزاوج

, المركبات الشرطية جعل التنغيم اإليقاعي يظهر لنا من خالل قـراءة البيـت          

ووجود الشرط جعل القوافي الداخلية محدثةً نوعـا مـن أنـواع الجـرس              

 الموسيقي التي نبعت من التقطيعات الصوتية؛ فحدوث التوازي اللغـوي زاد          

  .من كثافة اإليقاع
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 ٤٧  

  :التوازي األفقي التام بين فضالت المركبات

وقد يكون التوازي األفقي التام ممـثال فـي المركبـات االختياريـة      

، كحروف الجر ، والمضاف والمضاف إليه، ومن ذلـك          ) فضالت المركبات (

  :قول ابن سناء الملك 

  لك    ـــوحلَّ من حولها األقصى على ف

  )١٢٨(ألعلى على قطبودار من برجها ا

  :وقوله 

  هــــوالدهر بالقدر المحتوم يخدم

  ) ١٢٩(واألرض بالخلق واألفالك بالشهب

  : التوازي األفقي الجزئي : ثانيا 

وأعني بالتوازي األفقي الجزئي أن تتطابق عناصر البناء النحـوي          

و تطابقا تاما في المركبات المتوازية توازيا أفقيا، مع زيادة بعض البنيـات أ            

نقصها ما بين شطر وآخر ، وقد يكون ذلك في المركبات االسمية أو الفعلية،              

أو الشرطية، أو في فضالت المركبات،  فمن ذلك قول ابن سناء الملك يمدح              

  :صالح الدين ، ويهنئه بفتح حلب 

  ربـــبدولة الترك عزت ملة الع

  )١٣٠(وبابن أيوب ذلت شيعة الصلُِب

توازيا توازيا تاما في العناصر الرئيسة في بناء        حيث لوحظ أن الشطرين قد      

المركبين الفعليين ، اللهم إال زيادة يسيرة زادها الشطر الثاني على الـشطر             

  ).الواو(األول ، وهي حرف العطف 

ومنه قوله يمدح الملك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب ويذكر نزولـه             

  :على الكرك، وفتحه نابلس
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 ٤٨  

  سماِء إلى َأٍخ     تطلَّع من بدِر ال

  )١٣١(وتنظر من زهر النُّجوم إلى َأهِل

أو تكون الزيادة بالجار والمجـرور، أو باالسـتبدال بـين الـصفة             

والموصوف، أوبالمضاف والمضاف إليه، أو بالـصفة المفـردة، وبالـصفة       

  .الجملة، أو بين الصفة والجار والمجرور

  :ومن ذلك قوله 

   تي مودعا   آعدم صبري حين أس

  )١٣٢(وأغدو كموسى حين لم يستطع صبرا

  :وقوله 

  ازلــوعوضتني عن منزل بمن

  )١٣٣(وأبدلتني من والٍد والدا برا

  :وقوله

  لصيرت قلبي من حلى الصبر عاريا    

  )١٣٤(وصيرت خدي من حلى الدمع كاسيا

ومن التوازي االسمي األفقي الذي تقدم فيه المسند على المسند إليه          

  :قوله

  لقلوب الصواديوله الري في ا

  )١٣٥(وله الغُلُّ في الرقاب الغُلِْب

  : وقوله

  وفي القلب تَصديع وفي الوصل جبره 

هوفي الجفِن كسر دينار وفي الخد  

ومن التوازي االسمي الخبري األفقي المنفي الذي نفي بال التبرئـة           

  :قوله
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 ٤٩  

  ال معيني ال ناصري ال حميمي

  )١٣٦(ال حبيبي ال أسرتي ال صحبي

  :لتوازي االسمي األفقي الذي حذف فيه المبتدأ قولهومن ا

  )١٣٧(قصد هذا قَتِْلي وهذا مالقا        تي وهذا أسري  وهذا نهبي

  

  :التوازي الرأسي التام بين المركبات: ثالثا 

يحقق التوازي على المستوى الرأسي لبناء القصيدة الكثيـر مـن            

ي هاهنا بـين العناصـر      التماسك والحبك والربط ، وقد يكون التوازي المعن       

فـضالت  (، أو العناصـر االختياريـة ، أي         ) الجمل الكاملـة  (اإلجبارية أي   

، وتلك المركبات المتوازية  توازيا رأسيا تاما، قد تكون مركبـات          ) المركبات

اسمية، أو فعلية، أو شرطية، وكلٌّ من المركبات االسمية أو الفعلية قد تكون             

: ، و لوحظ أن المركبات االسمية الخبرية قد تكون        خبرية، وقد تكون إنشائية   

اسمية، خبرية، مثبتة،  ومن ذلك قول ابن سناء الملك يمدح الملك المظفـر              

  :تقي الدين صاحب حماه عندما عزم على فتح بالد الغرب

  وأنت الذي لو شاء أسرى وقاره    

  إليها فهدى من زعازعهــا النُّكب

      وأنت الذي لو شاء سد مهبها  

الريح عن مسلك الهب ١٣٨(بجيش يصد(  

  :وقوله يمدح الملك األفضل 

ـَّ   ـــأنت الذي لو شئت صي

  ـرت الكواكــب بعض نهبي 

  اــــأنت الذي لو شئت ك

  ن الدهر  من خدمي وصحبي
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 ٥٠  

  اــــأنت الذي لو شئت م

  )١٣٩(فلَّ الزمـــان علي غربي

والتمنـي قولـه   ومن التوازي الرأسي بالمكمالت كحروف العطف ،      

  :يمدح القاضي الفاضل

     ِك لم تُعقَل ركائبــــــهأوليتَ نَجم  

  َأوليتَ صبِحِك لم يقدم من الســــفَر

  أو ليتَ لم يصفُ فيك الشَّرقُ من عـب

  ٍَس  فذلك الصفو عندي غَايةُ الكَــدر

  أو ليتَ كُال من الشَّرقين ما ابتَسمــا

  ن النَّسرين لم يِطــــرَأوليتَ كُال م

ـــمهَأو ليت كنِت كما قَد قال بعض  

  ليَل الضريِر فَصبحي غير منتَظَـــر

  أو ليتَ حطَّ على األفالِك قاطبــــةً

  همي عليِك فلم تَنهض ولم تَســـر

  أو ليتَ فجِرك مفتَر به رِشــــئي

  أو ليتَ شمِسِك ما غَارت على قَمِري

   وطَرِفي تَحتَ ملِك يديأو ليتَ قَلبي

  فَِزدتُّ فيك سواد القلِب والبصـــر

  أو ليتَ َألقى حبيبي ِسحر مقلِتـــه

  على الِعشاِء فَأبقَاها ِبالَ سحــــر

  أو ليتَ كان يفدي من كَِلقتُ بـــه

  در النجوِم ِبما في الِعِقــد من درر

  أو ليت كنِت سَألِتيه مساعــــدةً

  بوِك بالتَّكِحيل والشعـــرفكان يح
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 ٥١  

  أو ليتَ جملةَ عمِري لو غَدا ثَمنــاً

  )١٤٠(في البعِض منِك ومن ِللعمي بالعور

هذا ، وقد يكون التوازي الرأسي بضمير الخطاب ، ومن ذلك قولـه           

  :يمدح الملك المظفر تقي الدين ملك حماه

  وبعِثك للكفــار هادمــة القـــوى

  ادمة الصـــلبتسوق إلى الصلبان ه

  وبسطك كفا تشهد السحب أنهــــا

  وقد صدقت أندى بنانا من السحــب

  وإدناِئك الظمآن للجود والنــــدى

  من المنهل الفياض والمورد العــذب

  وتقريِبك المظلوم من غير حجبـــه

  وإن كنت من نور الجاللة في حجـب

  وسيِرك فينا سيرة عمريــــــة

حت في قلب وفرجت من كـرِبفرو  

  وردك فينا من سميك سنـــــة 

  )١٤١(فأظهرك ذاك الفرض من ذلك النَّدب

  

  : المركبات الفعلية الخبرية المتوازية رأسيا

فعليـة، خبريـة،    : كما لوحظ أن المركبات الفعلية الخبرية قد تكون       

مثبتة، وقد يكون التوازي الرأسي بينها بفعل معين ، يتكرر هو هـو  مـع                 

  :لمضمر، كما في قوله الفاعل  ا

  ــــورأيتُ حظي منه أع

  ا فوضعت جنبيــرض جانب

  ـــورأيتُ شر البخت أص

  يــبح حاجبي فهتكت حجب
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 ٥٢  

  ـورأيتُ دهري في الجميـ

  )١٤٢( ـِل مقصرا فأطلت عتبي

أو بفعل متغير ، إال أنه يسند إلى الفاعل المضمر كما في قوله يمدح       

  :القاضي الفاضل، ويهنئه بعيد الفطر

  اــفَرقْتُ بين بنَانها وِخضابه

  وجمعت بين سالفها ررضابها

  واعتضتُ بالخدين عن تُفَّاحها

  وغَنيتُ بالشَّفَتين عن أكواِبها

  وسمعتُ بالتقبيل صوت نعيمها

  )١٤٣(وَأِمنْتُ بالتعنيق سوط عذابها

ويلحظ هاهنا أن اإليقاع قد جاء مكثَّفًا في األبيات الثالثة من حيـث             

كما أن الفعـل    , والتوازي بين جمل كل بيت    , وازي بين الصدور واألعجاز   الت

فرقت ، وجمعت ،    ( والفاعل المضمر قد جاء  ست مرات في األشطر الستة           

، فـضال عـن اتفـاق أعاريـضها     )واعتضت ، وغنيت، وسمعت ، وأمنـت     

  .وأضربها، مما أضاف نوعا من  الموسيقى الخارجية لألبيات الثالثة

  :توازي الفعلي شرطيا كقوله أو يكون ال

  فإن قاَل إني قد سقمتُ بشربها 

وهو سقيم فقد يعشقون الجفن  

  وإن قــال إني قد سلمتُ فإنه

كما قيل قدماً للديِغ سليــــم  

أو يكون التوازي الرأسي بين المركبات الفعلية الطلبيـة بالنـداء ،            

  :كقوله

  ــيا علة المهموم ياجلْدةَ الـ

نحيـلمحمـوم يا ز بص هفْر  
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 ٥٣  

  يا قرحةَ المشرق وقتَ الضحى

  يا سلحةَ المغرب وقتَ األصيل

  :التوازي الرأسي التام بين فضالت المركبات

وقد يكون التوازي الرأسي التام بين فضالت  المركبـات بالمركـب            

الفعلي مع الجار والمجرور واالسم الموصول قوله من قصيدة يمـدح فيهـا             

جّل صفي الدين بن يشكر ، ويهنؤه بقدومه من الشام إلى           الوزير الصاحب األ  

  :هـ ٦٠١الديار المصرية سنة 

   أنشأتْ منه من يطوف به الوفـــ

  ـــد ويحدو بالمدح فيه الـركب

  ــأنشأت منه من يدور عليه الـ

  الك وهو القطبـــملك دور األف

  ـأنشأت منه من يراع به الدهـ

  )١٤٤(ر ومن يستجير من الخطـب

وقد يكون التوازي الرأسـي بالمركـب الفعلـي المقتـرن بحـرف             

  :التسويف، ومن ذلك قوله

  ــوسيأتي ما كنت أعهد من عيـ

  شي  قديما ال بل يزيــد ويربوـ 

  وسيعدو لطائر القلب من جــو

١٤٥(ِدك عندي عشٌّ وعيشٌ وعشب(  

  :التوازي الرأسي الجزئي بين المركبات

تتطابق فيه عناصر البناء النحـوي      هذا النوع من التوازي الرأسي      

تطابقا تاما، مع زيادة بعض البنيات أو نقصها ما بين بيت وآخر ، وقد يكون        

ذلك في المركبات االسمية أو الفعلية، أو الشرطية، أو في فضالت المركبات،            

  .على نحو ما رأينا في التوازي الرأسي التام بين المركبات
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 ٥٤  

يادة حـرف العطـف ، أو الجـار    فقد يكون ذلك التوازي الرأسي بز 

، أو الـصفة    ) حـرف عطـف   (، و )حرف جر (والمجرور، أو االستبدال بين     

  .المفردة، أو الصفة الجملة

ومن التوازي الرأسي بالمسند إليه المؤخر والمسند المقدم ، فـضال    

  ):١٤٦(عن التوازي بالنداء قوله يمدح الملك الكامل

  على خاطري يا شُغْلَه منك أشغـاُل

  اظري يا نوره منك ِتمثَــاُلوفي ن

  وفي كبدي من نار خدك شُعلَـــةٌ       

  )١٤٧(وموضع ما أخليتَ منها هو الخَاُل

هذا ، وقد يكون التوازي األفقي بصفة المبالغة المـضافة ذات وزن            

  :واحد ، هو هو  كما في قوله

  اـــفلتفخر الدنيا بسائس ملكه

  ه ودارس علمها وكتابهاـــمن

  ـا ـها قواِمها عالَِّمهـصواِم

ابهاـــعم١٤٨(الها بذَّالها وه(  

المـصاحبة  ) الحروف الناسـخة    ( ومن التوازي األفقي بالمؤكدات     

  :للمركبات الفعلية قوله يمدح القاضي الحافظ السلفي، وهو بثغر اإلسكندرية

  ولكنني أنشرتُ فهمي من الِبلى

                                         
 بن مروان السلطان الملك الكامـل       هو محمد بن محمد بن أيوب ابن شادي        ) 146(

ناصر الدين أبو المعالي وأبو المظفر ابن السلطان الملك العادل أبي بكر ، ولد 
بمصر سنة ست وسبعين وخمس مائة وأجاز له العالمة ابن بري وأبو عبـد      
اهللا بن صدقة الحراني وعبد الرحمن بن الخرقي وخرج له أبو القـسم ابـن              

وسمعها جماعة، تملك الديار المصرية أربعين سنة       الصفراوي أربعين حديثاً    
شطرها في أيام والده وعمر دار الحديث بالقاهرة في سنة إحدى وعـشرين             

الـوافي  : راجـع  . وست مائة ، مات في سنة خمس وثالثين وسـت مائـة         
 ٨٦ / ١بالوفيات 
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 ٥٥  

  كما أنني أيقظت ِحلمي من الحلِْم

  نُسِكي حين ولَّت شبيبتيوأقبل 

  وآض اجتراِمي حين عاتبه حزمي

  فجئت إلى اإلسكندرية قاصــدا

  إلى كعبِة اإلسالم أو علَِم الِعلِْم

  إلى خير ديٍن عنده خَير مرشٍد

ْؤتَم١٤٩(وخيِر إماٍم عنده خير م(  

ومن التوازي األفقي والرأسي في آن واحد بالمسند والمسند إليـه           

  :فة قوله يمدح الملك األفضلوياء اإلضا

  حسِبي علي نَدى حسِبي عِلي هدى

  حسِبي علي جدا حسِبي عِلي عال

  ِذكِْري ِبِه سار حالي ِعنده عظُمت

  )١٥٠(قَدِري ِبِه جلَّ ِمقداِري لَديِه عالَ

ومن التوازي بتقديم الحروف تارة وتأخيرها تارة قوله يمدح الملك          

ر صالح الدين يوسف بن أيوب ويذكر نزوله علـى الكـرك، وفتحـه              الناص

  :نابلس

  ذكرتُك والالَِّحي يعاِند بالعـــذل

  فكنتُ َأبا ذر وكان َأبا جهـــٍل

  له شاهدا زوٍر من النهي والنّهى

  عليك ومن عينيك لي شاهدا عدل

  حبيبة هذا القلب من قبل خلقــه

  )١٥١(يحبك قلبي قبل خلقك بل قبلي
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 ٥٦  

ر البيتين المتقدمين ما أرقهما وما أثقل هذا الثالث، وما سـببه            فانظ

  ).١٥٢(غير تقديم الحروف تارة، وتأخيرها تارة في قبلي وقلبي، وقلب وقبل

  :وقال يمدح الملك األفضل نور الدين علي بن الملك الناصر صالح الدين

ـٍَد   يا عاذلي فيه أما خده فَنــ

  يكمــــا تراه وَأما ثغره فَنَق

  وما جفونك تلويها على سهري

  )١٥٣(وال ضلوعك تطويها على حرقي

ومن التوازي األفقي بالمكمالت كحروف الجـر واالسـتثناء ولمـا           

الحينية، قوله يمدح  القاضي الفاضل ، ويهنئه بالقدوم من الـسفر وبـشهر        

  :رمضان

  كاللَّيِل إال َأنَّه لما دجـــــــا             

  نَّه لما نَفَــــــحوالمسِك ِإال َأ

  في لحِظها السحر الحالُل قد استَحى

  وبخدها الورد الجني قد انفتَـــح

  ليس العذوُل عليك ِإنساناً هـــذَى

  )١٥٤(ِإن العذوَل عليك كلب قد نَبح

  : التوازي الداللي:  ثانيا

ذا يجب أن يلف النص بأكمله، فـإ  يمكن القول بأن التوازي الداللي

ندت إحدى بناه عن ذلك سينفطر نظامه، لذا كان هذا النوع من التوازي هو              

ـ   عامـة ـ    النوع الرئيس، الذي تأتي األنواع األخرى لخدمته، فـالتوازي 

  ).١٥٥(تنمية ـ معنوية
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 ٥٧  

  : التوازي والتضاد

  : قد تأتي صور التضاد المتوازية في صورتين

  .التضاد بين لفظين: إحداهما

  .اد بين جملتينالتض: الثانية 

وتتناقضان فـي   , والمقصود هنا بكلمة التضاد كل كلمتين تختلفان في اللفظ        

وال نعنـي  " والكاسي والعريان ، , والحي والميت, المعنى؛ كاألبيض واألسود 

به اللفظة الواحدة التي تحمل معنيين متناقضين كإطالق المولى على الـسيد            

  :ملك ، ومن ذلك قول ابن سناء ال) ١٥٦" (والعبد

  لصيرت قلبي من حلى الصبر عاريا   

  )١٥٧( وصيرت خدي من حلى الدمع كاسيا

حيث لجأ الشاعر هنا إلى التضاد حتى يستعين به في بناء المركبات            

وبرزت تلك  , بناء متوازيا، ويالحظ أنه كان مولعا بالثنائيات المتضادة كثيرا        

  .الثنائيات في عدة مواضع

,  هما غير متضادين في المعنـى اللغـوي        وقد يأتي الشاعر بلفظين   

  :ومنه قوله.ولكنه يقابل بينهما في السياق الشعري من الناحية الداللية

فيا أسفي اذ كنت قبلي ماضـيا    ويـا خجلـي اذ صـرت بعـدك                 

  )١٥٨(باقيا

قد جـاءت مكملـةً للتـوازي       ) أسفي وخجلي   (فالمقابلة بين لفظي    

 جعلت أكثر إيقاعا ، وأكثر كثافةً ، التركيبي الذي بنيت عليه المركبات ، حيث     

ولكن قد أجاد الـشاعر فـي   , وإن كانت تلك الصفات في أصلها وقائع لغوية       

فهو بارع في استخدام اللغة وقتما يقول وأينما        , استخدامها وتوظيفها كعادته  

قال ، على أن التوازي التركيبي يجيء مكمالً للصورة اإليقاعية التي بـرزت          

  .ابلةمن خالل المق
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 ٥٨  

ويمكن القول ـ أيضا ـ بأن التوازي الـداللي يتحقـق باشـتراك      

الكلمات في نفس المعنى الذي يتولد في ذهن التلقي عبر ما يوحي به التقابل         

     ).١٥٩(والتجاور بين الكلمات من معان ودالالت

وأما التوازي بالترادف فهو تشابه بين عنصرين متتـالين إلثبـات           

ويكون بصيغة تعبيرية مختلفة شكال ومتفقة مـضمونا،        نفس المعنى الداللي،  

  :وذلك كقوله

  داـــأتُعرض عني والغرام كما ب

  )١٦٠(وتصدف عني والدموع كما هيا
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 ٥٩  

 
بعد هذا العرض لبعض المركبات المتوازية في ديوان ابـن سـناء            

ناء الملك، يمكن القول بأن ظاهرة المركبات المتوازية توجد في ديوان ابن س           

الملك ، بشكل الفت للنظر ، وبنسبة عالية في كل أنـواع الجمـل ، اسـمية             

كانت، أو فعلية، أو شرطية ، أو خبرية ، أو إنشائية ، فضال عـن وجودهـا      

في فضالت الجمل ، وهو ما يشير إلى قدرة ابن سناء الملك اللغويـة علـى              

  .سبك الجملة والعبارة

 في جذور العربيـة منـذ       كما يمكن القول بأن هذه الظاهرة تضرب      

استخدامها أداة للتعبير والخطاب ، وقد شاعت شيوعا كبيـرا فـي القـرآن              

وأن . الكريم، والحديث النبوي الشريف ، والمنظوم والمنثور من كالم العرب         

علماءنا القدامى من النقاد واألدباء والبالغيين والنحاة واللغويين قد فطنـوا           

لهـا بالـدرس والتمحـيص ، وان اختلفـت          إليها،  عالوة على تعرضـهم       

اصطالحاتهم، ما عرضوه من أمثلة قرآنية وحديثية وشعرية ونثرية ؛ يـدلل            

على أنهم قد أدركوا تماما ما يمكن أن نـسميه فـي دراسـاتنا المعاصـرة                

  .بالمركبات المتوازية

كما يمكن القول بأنَّه إذا كانت بنية األصوات تخلق لونا من التوازي            

في اإلبداع الشعري ؛ فإن بنية العروض تخلق لونا مـن التـوازي      الظاهري  

الداخلي،الذي يسهم في بناء المتواليات الهندسية اللغويـة، التـي تتـوازى            

صرفيا ونحويا، وذلك لوقوع صيغ متماثلة صرفيا ، بأدائها الوظائف النحوية         

  .نفسها، في مواقع عروضية متماثلة

ناء الملك لظاهرة التوازي فـي      فضال عن القول بأن توظيف ابن س      

إبداعه الشعري ؛ يدفعنا إلى القول بأن نحو العربية لـيس نحـوا معياريـا               

تعليميا محكوما بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكالم العربي فحسب ، بـل             

  .هو نحو إبداعي
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 ٦٠  

 
ث ،  ـ أسلوب طه حسين في كتابه األيام في ضوء الدرس اللغوي الحـدي            ١

  .م١٩٩٠تأليف الدكتور البدراوي زهران ، دار المعارف بمصر 

فـتح اللّـه أحمـد    للدكتور سلوبية، مدخل نظري و دراسة تطبيقية،   ـ  األ  ٢

   .م ١٩٩٧مكتبة اآلداب القاهرة، ، سليمان

ألبي الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبو بكر        : شباه والنظائر في النحو   ـ األ ٣

طه عبـد الـرؤوف سـعد، مكتبـة الكليـات           : ه حقق ،جالل الدين السيوطي  

  .ه ١٣٩٥األزهرية، القاهرة 

ـ العربيـة،   أصول تحليل الخطاب في النظرية النحويـة ـ ٤ محمـد  كتور دلل

  . م٢٠٠١ المؤسسة العربية للتوزيع، تونس، الشّاوش

    ه١٣٨٩ لخير الدين الزركلي، الطبعة الثالثة،  ,األعالم ـ ٥

  ، البن سعيد األندلسيلفسطاط غتباط في حلي مدينة ا ـ اال٦

ت (، الخطيـب القزوينـي،      )القزوينـي ( اإليضاح في علوم البالغـة،       - ٧

شرح وتعليق وتنقيح الدكتور محمد عبـد المـنعم خفـاجي، دار            ):هـ٧٣٩

  .م١٩٨٠الكتاب اللبناني، الطبعة الخامسة، 

 ـ بديع القرآن، البن أبي اإلصبع المصري،  تحقيق الدكتور حفني محمـد   ٨

  .م١٩٥٧رف، دار نهضة مصر، القاهرة، الطبعة األولى، ش

تحقيق الـدكتور   ): هـ٥٢٨ت  (ـ البديع في نقد الشعر، ألسامة بن منقذ،         ٩

أحمد أحمد بدوي آخرين، مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي الحلبـي وأوالده             

  .م١٩٦٠بمصر، القاهرة، 

الطبعـة  ـ البديع والتوازي  ، لعبد الواحد حسن ، مكتبـة اإلشـعاع ،               ١٠

  . م١٩٩٩األولى، االسكندرية 

 بالغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، المجلـس الـوطني         -١١

  .م١٩٩٢، أغسطس )١٦٤(للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العـــدد 

ـ تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القـرآن، البـن             ١٢

  .م١٩٦٣حفني محمد شرف، القاهرة، أبي اإلصبع المصري،  حقيق الدكتور 

محمد رجمة الدكتور لوتمان، تلتحليل النص الشعري، بنية القصيدة،  ـ  ١٣

  .فتوح أحمد
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 ٦١  

محمـد مفتـاح، المركـز    لتشابه واالختالف، نحو منهاجية شمولية،   ـ ال ١٤

  .م ١٩٩٦الثقافي العربي، البيضاء 

 ، محمـد  اودعـشتار د كتورة د، للتقنية التوازي في الشعر الحديث  ـ  ١٥

مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد الكتـاب العـرب    - مجلة الموقف األدبي

  .م  2006 أيار٤٢٢ـ  ٤٢١ العددان -بدمشق 

، آدم الخليفة توازي وخاصية التكرار في مقاطع من شعر دخيلـ ال١٦ 

  )http://www.alhafh.com/index.php شبكة المعلومات العالمية(يوسف 

شـبكة المعلومـات العالميـة    (غة الشعر لمحمد كنـوني   ـ  التوازي ول ١٧

n/abedjabri/fr.lycos.membres://http٠٧_١٨htm.kannuni(  

  .جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة، دار صادر بيروتـ ١٨

، دراسة في أحـالم شـهر   ) مقال(ن   ـ الجمل المتوازية عند طه حسي ١٩

، عام  ٤، العدد   ٣زاد، للدكتور رجب عبد الجواد ، مجلة علوم اللغة، المجلد           

  .م، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة٢٠٠٠

دراسـة نحويـة    "ـ الجمل المتوازية في ديوان أبي القاسـم الـشابي،           ٢٠

مجلـة كليـة اآلداب ،      دكتور محمود محمد سليمان علي الجعيـدي ،         "داللية

  .م٢٠٠٣ سنة ٣٢جامعة المنصورة ، العدد 

محمد محي الـدين عبـد      : ـ  جواهر األلفاظ، لقدامة بن جعفر،  تحقيق        ٢١

  .م١٩٣٢الحميد، القاهرة، 

للدكتور محمد إقبال "  ـ  دور السياق الترجيحي في خطاب المفسرين٢٢

ف والشؤون مستشار بقطاع الشؤون الثقافية، وزارة األوقا(العروي 

شبكة المعلومات العالمية (الكويت،–اإلسالمية

=C?aspx.contenu/ma.arrabita.www://http٨٥(  

  .ـ  دور نحو الجملة في تفسير النص منهج وتطبيق ٢٣

اجعـة  ـ ديوان ابن سناء الملك ، تحقيق محمد إبلـراهيم نـصر ، ومر             ٢٤

الدكتور حسين نصار ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، سلسلة الذخائر ، العدد   

)٩١.(  

http://www.alhafh.com/index.php
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 ٦٢  

كلية اآلداب،  (للدكتور إبراهيم أصبان    " ـ السياق المقامي عند المفسرين    ٢٥

  .الدار البيضاء -عين الشق

  ، للذهبيسير أعالم النبالء ـ ٢٦

بد الحي بن العماد ألبي الفالح ع: شذرات الذهب في أخبار من ذهبـ ـ  ٢٧

  .، المكتب التجاري، بيروت، الطبعة األولىه١٠٨٩الحنبلي المتوفَّى سنة 

 قـضايا  والطّـاهر بـومزبر   :بقلم األستاذ ـ  الشِّعِريـةالشعريات و ـ ٢٨
 بين اللـسانيات العربيـة واللـسانيات        :٨ص  الشعرية، رومان جاكبسون،    

ــة ــات الع  (الغربيـ ــبكة المعلومـ ــسانيات شـ ــدي اللـ ــة منتـ الميـ

register=mode?php.profile/net.lissaniat://http (  

تزفتان تودوروف، بين اللـسانيات العربيـة واللـسانيات         لشعرية،  ـ  ال  ٢٩

منتـــدى اللـــسانيات، شـــبكة المعلومـــات العالميـــة  (الغربيـــة

register=mode?php.profile/net.lissaniat://http(  

  صبح المنبي عن حيثية المتنبي ـ ال٣٠

ـ ٢٥٦ت  (ـ صحيح البخاري،  لمحمد بن إسـماعيل البخـاري،           ٣١ ، ) هـ

  .م١٩٨٧تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، 

لشيخ ناصيف اليـازجي،    لفي شرح ديوان أبي الطيب،      عرف الطيب   ال ـ٣٢

  .المجلد الثاني، دار صادر بيروت

  .ـ  علم الجمال الصوتي٣٣

  عقد الفريد ـ ال٣٤

ـ علم األسلوب، مبادئه وإجراءاته، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب،            ٣٥

  .م١٩٨٥القاهرة، الطبعة الثانية، 

صـبحي إبـراهيم   للدكتور ق،  علم اللغة النصي بين النظرية و التطبي      ـ    ٣٦

  .القاهرة ،١دار قباء للطباعة والنشر و التوزيع، ط  :الفقي

ـ  علم اللغة والدراسات األدبية، دراسة األسلوب، البالغة، علـم اللغـة        ٣٧

النصي، لبرند شبلنر، ترجمة دكتور محمود جاد الرب، الدار الفنيـة للنـشر          

  .م١٩٨٧والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى، 

  الدينوري غريب الحديث البن قتيبة ـ٣٨

  .عبد القادر التيجانيللدكتور النقدي،  في تشكيل الخطابـ ٣٩
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ـ  في نحو اللغة وتراكيبها، للدكتور خليل أحمد عمايرة ، مكتبة المنار،             ٤٠

  .م١٩٩٠األردن، 

االنكسار ، للدكتور  جميل حمداوي  ـ مجلة أفق   ـ قصيدة النثر أو شعر٤١

  .م2006  يوليو٢٨ عدد الجمعة الثقافية ـ 

محمد الولي ومبارك حنون سلسلة     حقيق  ت،  اكبسونلجقضايا الشعرية،   ـ  ٤٢

  .م١٩٨١دار توبقال، الدار البيضاء . المعرفة األدبية

الكتابة، والشعر، ألبي هالل العسكري، حققه وضبط       : ـ كتاب الصناعتين  ٤٣

، لبنان، الطبعة األولى،    نصه الدكتور مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت       

  .م١٩٨١

ت (، جمال الدين أبو الفضل ابن منظـور،         )ابن منظور ( لسان العرب،    -٤٤

  ).ت.د(دار المعارف، القاهرة، ): هـ٧١١

،  محمـد خطـابي  للدكتور لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب،    ـ  ٤٥

  .م ١٩٩١ الطبعة األولى المركز الثقافي العربي، بيروت، 

سلسلة . ٩٩ص  ة والتفسير والتواصل، الدكتور مصطفى ناصف،لغـ ال٤٦

  .م١٩٩٥المعرفة، يناير  عالم

ترجمة ،  فولفجانج هانيه ودينر فيهفيجر   لمدخل إلى علم اللغة النصي،      ـ  ٤٧

 بن شبيب العجمـي، النـشر العلمـي و المطـابع، الريـاض،           ح فال كتوردال

  .م١٩٩٩

  .١٩٨٤لعودة بيروت محمود درويش، دار المديح الظل العالي، ـ ٤٨

  .جنان وعبرة اليقظان في معرفة حودث الزمان ، لليافعي مرآة الـ ٤٩

 ـ المستطرف في كل فن مستظرف، لشهاب الدين محمد بن أحمد أبـو   ٥٠

الفتح األبشيهي، شرحه ووضع هوامشه الدكتور مفيد محمـد قميحـة، دار            

  .م١٩٩٣الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

  .للفيوميمصباح المنير في غريب الشرح الكبير  ـ ال٥١

شـبكة المعلومـات    (،  مفاهيم المتعلقة بدراسة الشعر عند الشكالنيين       ـ٥٢

  )manaheg/motanaby/com.sakhr.thaqafa://http/ العالمية
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 ٦٤  

بي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمـد بـن           مفتاح العلوم،  للسكاكي، أ     -٥٣

، ضبطه وشرحه األسـتاذ نعـيم زرزور، دار         ) هـ٦٢٦ت  (علي السكاكي،   

  .م١٩٨٣الكتـب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

للدكتور سعد مصلوح، دراسـة  ) مقال(ـ  نحو أجرومية للنص الشعري،      ٥٤

 األول والثـاني،  في قصيدة جاهلية، مجلة فصول، المجد العاشـر، العـددان        

  .م١٩٩١يوليو وأغسطس 

 ، أحمد عفيفـي  للدكتور    نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي،        ـ    ٥٥

  م٢٠٠١ الطبعة األولى مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 

ـ  نحو النص في ضوء التحليل اللساني للخطاب ـ لـدكتور مـصطفى    ٥٦

سل ـ الكويـت    ـ الطبعة األولي ـ منشورات ذات  السال  ٤النحاس ـ ص  

   م ٢٠٠١

ـ ترجمة  ،  روبرت دي بوجراند  لنص و الخطاب و اإلجراء،      ـ  ال  ٥٧  كتوردال

  .م ١٩٩٨، الطبعة األولى تمام حسان عالم الكتب، القاهرة، 

  .، للصفدينصرة الثائر على المثل السائر ـ ٥٨

ـ  نظرية السياق بين القدامى والمحدثين ـ للدكتور عبد النعيم خليـل ،   ٥٩

دكتوراه مقدمة لقسم اللغـة العربيـة واللغـات الـشرقية بجامعـة             رسالة  

  م1990 االسكندرية عام

 ـ  نقد الشعر، لقدامة بن جعفر  ، تحقيق الدكتور محمد عبـد المـنعم    ٦٠

  ).ت.د(خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

  .،للنويرينهاية األرب في فنون األدب ـ ٦١

تأليف صالح الدين خليل بن أيبـك       : بالوفياتوافي بالوفيات الوافي    ـ ال ٦٢

فرانز شتايز بفيسبادن، الطبعة    : ديد رينغ، دار النشر   . س: الصفدي، باعتناء 

  .ه١٣٩٤الثانية، 

  

  
  


