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 اإلهداء
الحمد هلل الذي أعانني إلتمام هذه المذكرة بفضل ما وهبني إياه من 

 .فالشكر كله هلل تعالى. علم ونعم
 

 :اهدي ثمرة جهدي والعمل المتواضع هذا إلى
 

والدي الكريم الذي كان لي سندا في مشواري الدراسي حفظه هللا  -
 .وأطال في عمره

 
والدتي الكريمة حفظها هللا وأطال في عمرها وجزاها هللا خيرا  إلى -

 .على مساندتها المعنوية
 

إلى كل من وقف معي  وأعانني في انجاز هذا البحث على  -
إلى جميع . وأدام له الصحة والعافية خيرارأسهم أخي جزاه هللا 

              .                                              أخواتي واخواتي 
 

على " قاضي الشيخ " وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور المشرف 
 .ما قدمه لي من توجيهات ونصائح السديدة في إنجاح هذا البحث

والى كل األساتذة بقسم األدب العربي على ما قدموه لنا من علم 
 . ومعرفة في المسار الدراسي

 
 .معاني الشكر والعرفان إلى كل الذين ال يسع الكالم لذكرهم أسمى

و أن . واسأل هللا العظيم أن ينزلني منزلة حسنة في الدنيا واآلخرة
 .فهو العلي القدير. يعلي مراتبي ويهديني إلى التي هي أحسن

 

 



 مقدمة
 

 أ 

يتضمن الشعر العربي العديد من القصائد التيي طلققايا طصيهاباا تبرييرا لهميرتا  

ئد تتسي  بليابا الرمةييا والضميو  وقيد ايان ابقيل تقيق القصيا ،من الهياة وموقفا  مهاا

يالت والتفسييرات عقيي يع ير أوفي بهر من الت لتترق المتققي يسبح، البعد عن التصريحو

والهقيقيا اهييي لدراسييا طش هييأ شيعرش طو ه ييرش،  بييد لقباهيي  طن   عقى المعهى المهشود.

طو اإلجراءات المهاجيا التي ترشده إلى الضمو  في طعميا     يتسقح بجمقا من المبادئ 

لي والفهيي ومهايا تيأتي الهأ اإلبداعي وااتشاف طه  بهياتي العميقا عقى المسيتويين اليد 

الهاجييا ا يتيييار المييهاو ا سييقوبي الييبش يمايين الباهيي  ميين الولييو  إلييى عييال  الييهأ 

واسيتهلاقي، وبلييق بالاشيف عيين اللاقيا اإلبداعيييا فييي، ميين ييالم المقاربييا الموضييوعيا 

وفقييا لرةيييا واضييها. والواقييا طن المييهاو ا سييقوبي فييي رطيييي طبهييى المهيياهو الهقديييا 

صديي لجماليات الهأ اإلبداعي بوصفي هصا با معاهي متعددة. ومن ههيا المعاصرة في ت

اان موضوع هبا العق  طش ا سقوبيا متعددة المستويات وا هتمامات ويتمتا بمروها فيي 

                                                                                                                                             توميف مستويات القضا الصوتيا والترايبيا والد ليا

قميي  الشييعر العربييي فييي الجاهقيييا ميين هيييت السييويا  طبييدعتعييد  ميييا العييرل  ميين 

ولايبا وقيا ، العصر الجاهقي طسسيالفهيا والمضمون وميالفا عمود الشعر العربي البش 

بضييا ا ليالع عقيى شيعره   طسيقوبيادراسيا  ىايتيارها عقى دراسا  ميا العرل لقشيهفر

وايان هيبا ا يتييار هيابا مين قهاعتهيا فيي دراسيا  الضوء عقيى عبقريتيي الشيعريا. وإلقاء

 طهماا:العربي وفي ضوء بلق تلرح مجموعا من التساة ت  الترا 

 ؟ايقاعيا صوتيا تميةت باا سائر الهصوأ طسرارهم تمتقق  ميا العرل 

 ؟فيما تتجقى ابداعات الشهفرى الشعريا في  ميتي

 ؟البارةة في القصيدة ا سقوبياهي المواهر  ما

مقدميا وتماييد  إليىتقسيي  به يي  إرتأيهيا ،الملروها التساة تعن هبه  ولإلجابا

تهاولهيا فيي التماييد لمهيا عين الشيعر العربيي فيي العصير الجياهقي  ، إبوفصقين وياتميا



 مقدمة
 

 ب 

وميييدى اهتميييا  الهقييياد  ىالصيييعقاا ويصصيييها باليييبار الشيييهفر و مييييا العيييرل ومييياهرة

 واعالماا واتجاهاتاا.  وا سقوبيا ا سقولمفاو   إلىاما تلرقها ، والشراح لاا

فييي قصيييدة  ميييا  ا سييقوبيفاييو تلبيقييي يصصييتي لقتهقيييم  ا ومالفصييم  طمييا

بالدرجيا ن القضا بات لبيعيا صيوتيا  ودرست فيي المستوى الصوتي  ،ىالعرل لقشهفر

 طهمييايقيم  مرتبل بالسما و  اإليقاعن   اليارجي اإليقاعلاوهاا اشتمقت عقى ا ولى، 

اشيتمم  وتضيمن اليوةن والقافييا وهروفايا اليروش والوصيم. اميا، عقى الصوت المفيرد

الييدايقي الييبش تهاولهييا فيييي ميياهرة التاييرار وهييو يةاييد وي بييت الفاييرة فييي بهيين  اإليقيياع

ارجايييا يميين م وا صيييواتجايييورة والماموسييا مال ا صييواتلق وتهاولهييا ايييب المتققييي.

 وصفاتاا.

بالهسبا لقفصم ال اهي اقتصرت دراستها عقى المستوى الد لي والمعجميي فيي  طما

 ا وم:تهاوم المبه  ، فقد اشتمم عقى مبه ين، القصيدة

  .ماهرة الرمة في القصيدة  طو   -

 .وا ستعاراتتشبياات ال اهيا الصور البالبيا من  - 

لهقيوم الد لييا وتلبيقايا ا إليىفي المبه  ال اهي وهو الجاهل المعجمي تلرقت فيي  طما 

 ن الشعرش.عقى المت

 من يالم البه . إليااالهتائو المتوصم  طه  بياتما تضمهتهايها به ها ط وطييرا

ليبلق ، اان من الضيرورش ايتييار الميهاو المهاسيل لايا، وهتى تاون هبه اليلا هاجها

مين الرميوة  الا ييربصفتي ميهاو مين المهياهو التيي تسيتليا فيق  ا سقوبياتبعت المهاو 

 الشعرش.والاقمات في الهأ 

وقد . الصوتيا والد ليا والمعجميا لرصد اافا المواهر اإلهصائيالمهاو  إلى باإلضافا

 طهماا:هجاة هبا البه  عقى عدة مراجا إاعتمدت في 



 مقدمة
 

 ج 

همرييا اليهم   ،لليالم هيرل ىدييوان الشيهفر، لعبد السال  المسيدش وا سقوبيا ا سقول

التي ااهت لاا عمي  الفائيدة  ا يرى،اما اعتمدها عقي العديد من المراجا ، لصالح بقعيد

 في قائما المصادر والمراجا. ط بتهاهاوقد 

جا االمشيرف قاضيي الشييل اليبش ايان سير ا ستاب إلىوفي ا يير هتقد  بالشار الجةيم 

هللا  طداميي مهيرا من يالم توجيااتي السديدة في ايم يليوة مين يلواتهيا فيي هيبا العميم.

 بيرا لقلقبا. وطبقاه
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المتنوعة للحياة العقلية في حيااة العار  يمثل الشعر الجاهلي مظهرا من المظاهر       

اس التعبيرياة و اداهرها وصالا لهالح الحيااة  جناألا أكثربل هو من  الجاهلي.في العصر 

نساانة وبااهاياو الااوعي المتحلاار و المتجاااو  ألفالجاهليااة مرحلااة مهمااة تنكشاا  فيهااا ا

وماان جهااة حلااارية  .ماان مراحاال التاااور البشاار  بمراحاال مهيااهة  للمرحلااة الوحشااية

وتاريخية
1
. 

فاي امات    أصايلداول الشاعر عناه العار  فاارة فايه  تكشا  فنياا عان ابا  و

بنابه اللني ولوق رفي  في تلماس مظااهر تارثيرح  إدامةناصية القول  وحس مره  في 

فااي الملتقااين  كمااا يكشاا  مولااوعيا عاان ا وعااي وعقاال راجحااين فااي التعبياار عاان 

حلااور اللااره الشاااعر فااي لاتااه الجماعيااة انا دااا ماان لاتااه  وفااي الااوعي الجماااعي 

 إلا الموجاوهاو  أو األشايا مرها  بانتماا   وإحسااسصهورا عان حاهس فناي صااهق 

ا أصولها
2
. 

وده عر  العصر الجاهلي ظاهرة خاصاة هاي ظااهرة الصاعلكة داا  بهاا أفاراه 

احتقااره  المجتماا  القبلااي فعاشااوا علاا  هامشااه لكاانه  اسااتااعوا بللاال الحركااة الاال  

رتلعاوا بهاا بحيا  يجهياهة و أبعااهايللوا عل  تساميته  السالبية الصاعالي   أناحهثوها 

فخصاه  بعا   حثين المعاصارينحركاة. وحظياو باهتماا  البااعلا  صارو اسما يهل 

الباحثين بهراسة مستقلة
3
 أنه  إل  آخرونهعاة اشتراكية ما فيما له   آخرون ورأى   

تاابا شارا  أوعاروة بان الاوره   أوالشانلرى   أشعارثابرون متمرهون  فلما نال  عل  

مجاره صاعالي  بال ا  أصاحابها أنظااهرة شاعرية ت تقتصار علا   أنهاغيره  نجه  أو

                                                           
 همشا... القاومي واآلثاار: مقاتو في الشعر الجاهلي منشوراو و ارة الثقافة  يوس  اليوس  - 1

 17.ص1975ه.ا 
وماو عموه الشعر األسلوبية بين النظرية والتابي.. منشوراو اتحااه كتاا  قرحمن حركاو م - 2

  9.ص2004العر  همش..
 05.ص199691والنشر.بيروو.ااعة بهار صاهر للا هيوان الشنلرى. ا ل حر . - 3
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يمثلااون فبااة اجتماعيااة مسااتنيرة راعتهااا المظااال  اتجتماعيااة والتجاااو او القبليااة
1
  ا.

 تمرهها عل  بع  تل  القي  الجابرة  فرعلنو

  هؤت  الصعالي  مثل جهياها فاي  ماانه أنتجهن النص الشعر  الجاهلي الل  إ

الشعرية لتعبار عناه له اللاة والشاعر الصعلو  خل. لنلسه مودلا ثوريا اخل  من خ 

لا. جمالياة فاي البنياة التركيبياة وجعل النص يمثل ن عاة ثورياة متمارهة عملاو علا  خ

فكرياااا دابماااا بلاتاااه فاااي ظااال معايااااو اجتماعياااة  أهبياااابااالل  مااالهبا  تمثااالالمعنوياااة و

 .وحلارية معينة

يعلاان القايعااة ويقااه  البااهيل خااارق اياااار القبيلااة و هروبااه هاالا  أنفالشاااعر هنااا عليااه 

 امت ق بالرف  . رف  القي  التي ل  تنسج  و اموحاو اللره و حريته .

ي بَنِي أَدِيُموا -               مِايُِّك ْ  ُصهور أُّمِ

لُ يَ ألمْ ِسَواُك   إل  دَْو    فَإِنِّي 
2
 

 

تن ل تمية الشنلرى من لة ت اح  المعلقاو وبلاو ما بلاتاه بللال ماا فيهاا مان 

كما تعتبار  وإعرابهاالعلما  بشرحها  أغروجوهة الشاعرية. ووفرة الماهة اللاوية التي 

الشااعرا  العاار    لقااه عاشااو تميااة الشاانلرى فااي  أبااه مااا  أشااهرتميااة العاار  ماان 

ا مان المستشاردين الالين ترجموهاا اهتماماا بالاا كماا لقياو واألهبياةالمصاهر التاريخية 

 األعارا وجهوا فيها ا صاورة متقناة لحيااة  -يوس  خلي  يقولكما -  ألنه هرسوها و

فاي الج ياارة العربيااة  فكااان اهتماامه  بهااا لااار  اجتماااعي  كماا كااان اهتمااا  العاار  

ل بروكلماان من المستشردين اللين اهتموا ب مية الشنلرى نجه )كارلار  لاو  ا 
3
  

                                                           
جهليااااة القااااي  فااااي الشااااعر الجاااااهلي. منشااااوراو اتحاااااه الكتااااا  العاااار .  بوجمعااااة بوبعيااااو:- 1

  71.ص2001همش..
 ينظر 70-55.صص1996 .سنة1هار صاهر بيروو.ا. هيوان الشنلرىا ل حر .   -2
. 3بروكلمان.تااااااريب األه  العرباااااي.و ر عباااااه الحلاااااي  النجاااااار.هار المعار .القااااااهرة ا  - 3

 . ينظر106 -1ص.ص1971



األسلوبية مفاهيم                                                                                         مدخل   

 وأصول
 

 3 

 الشانلرى . إلا التشاكي  فاي نسابتها  أو  بهاا باإلعجاا  إنبالحهي  عنها   أفا الل  

 أثار

  Krenkow -الشاانلرى المستشاارق )كرنكااو إلاا هاالا الشاا  فااي نساابة ال ميااة 

رأ  واحاه و هاو  إلا مولو  اهتماماه وهراساته مساتنها فاي للا   الل  جعل من شكه

رأ  استقاح من ) ابن هرياه   فاي رواياة ) القاالي البااهاه    الال  داال : ا حاهثني اباو 

أديماوا  أولهااالقصيهة المنسوبة للشنلرى ) يقصه تمياة العار    التاي  أنبكر بن هريه 

و الهاا  تعاوه علا  خلا   .اللصااحة والااولو)...  له وهي من المقهماو فاي الحسان 

 ...(
1
وبالمقابال لكار  األحمر   خل إل بن هريه كما نرى نس  تمية العر   فرأ    

خلا   إلا الشانلرى  ونلا  أن تكاون  إلا تمياة العار  تنسا   أنا كارل بروكلمان ا 

بعا  الشانلرى  إل . وده هف  المستشردون اللين شككوا في نسبة تمية العر  األحمر

)يوس  خليا   الال  نلا        رأسه الحلو حلوه . ويرتي عل   إل الهارسين العر  

 أسابا عاهة  إلا  رأياه  ولل  مستنها في إليهمنسوبة  إنهاال مية عن الشنلرى ودال: ا 

ما  و  في الول   ونحل الشعر ودهرته الخاردة عل  الت ي األحمرمنها: براعة خل  

بلنونهعلمه بخبايا الشعر ومعرفته الجيهة  إل يرج   لل 
2
. 

 -)كرنكاااوتااارجيو يوسااا  خليااا  رواياااة بااان هرياااه التاااي اعتماااهها المستشااارق 

Krenkow  ومااره للاا   ماااليألا ) و كاالل  تثمينااه لاانص القااالي الباااهاه  فااي كتابااه  

باال  واألسااما  األماااكننااهرة أساما    كماا ياارى:. باااألحمركاان اباان هريااه دريا  العهااه 

فااي تميااة العاار  وهااي ظاااهرة غريبااة غياار مرلوفااة فااي  األحياااناختلا هااا فااي بعاا  

الشعر العربي القهي  بشكل عا ا
3
نسبة هالح  أنوكما ي حظ المستشرق جورق يعقو   .

التااي ولااعها خلاا  يحااول هونهااا هلياال فنااي ألن القصااابه  األحماارخلاا   إلاا القصاايهة 

                                                           
العربااي  التاارا  إحيااا ابااو اسااماعيل القاساا  الاااالي الباااهاه    كتااا  اتمااالي  مراجعااة لجنااة  - 1

  156-1ص.ص1980منشوراو هار اتفاق الجهيهة بيروو. 
. 1هار المعااااار . مصاااار ا الجاااااهلي.يوساااا  خلياااا . الشااااعرا  الصااااعالي  فااااي العصاااار  - 2

 ينظر 181 -179صهو.ص
 ينظر 181ص يوس  خلي . الشعرا  الصعالي  في العصر الجاهلي - 3
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فااي ال ميااة تحااافظ هومااا علاا  ماانهة القصاايهة القهيمااة واابعهااا العااا . علاا  حااين نجااه 

ماالهبا شااعريا مسااتق  ت يتقيااه بااالمنهة المتباا 
1
هاالا الشاا  فااان  أماارومهمااا يكاان ماان  .

القصابه الناهرة في الشعر العرباي وداه تاوال   إتالقصيهة بلاو من الشهرة ما ل  تبلاه 

ها  682المباره ) و  ة داهما  ومتارخرين فنجاه: عل  شرحها العهيه من اللاويين والنحاا

ال مخرشاي   ها   206ها     التبريا   )و 162ه     ابن هريه ) و  692   ) ثعل  

ه    2262ه     ابن  اكور الماربي ) و  218) و 
2
. 

 األسلوبية مفاهيم  و أصول : 

I- : ماهية األسلوب 

 :  المفهوم اللغوي - أ

 : ويقال للسار من النخيل أسالو .األسلو وره في لسان العر  تبن منظور عن 

الاري. والوجه والمله  ويقاال انات  فاي  واألسلو دال:  أسلو وكل اري. ممته فهو 

باللاا  اللاان  واألساالو الارياا. تااؤخر فيااه  واألساالو  أسااالي سااوا   ويجماا   أساالو 

كاان  إلا أسالو نلاه للاي أمناه  فاان  أفانين أ من القول  أسالي ويقال  ا أخل ف ن في 

مبتكرا ا
3
. 

 : المفهوم االصطالحي   - ب

فااي دولااه: ا عبااارة عاان المنااوال ينسااة فيااه التركياا   أو  األساالو يعاار  اباان خلااهون 

المعناا  الاال  هااو وظيلااة  إفاهتااهالكاا   باعتبااار  إلاا القالاا  الاال  يلاارو فيااه وت يرجاا  

ا اإلعرا 
4
. 

                                                           
 .ينظر106.ص1تاريب األه  العربي ق كارل بروكلمان. - 1
 18.ص200391بيروو ا هار اللكر العربي. شرح هيوان الشنلرى. دمحم اريلي. - 2
 314.ص3.مة199791لسان العر .هارصاهر بيروو.لبنان.ا ابن منظور  - 3
 189.ص9هار الكت  العلمية.بيروو لبنان.ا مقهمة ابن خلهون. عبه الرحمان بن خلهون: - 4
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اريقة ماا تحاهه  أوسمة ما  أواريقة خاصة للمتكل  في استخها  اللاة  أيلا واألسلو 

 .اإلمكاناااوالبااهابل واختيااار مجموعاة ماان  أوهوياة الممارسااة اللاويااة فاي سااياق معااين 

هو اللن المعتمه عل  التنظي  والتناسا. واريقاة مان الانظ  واللار  فياه آخر وبتعبير 

إنسان األسلو وللل  ديل  آخر إل الرواية ويتنو  من مستخه   أوفيه  ل حتلا دابل 
1
. 

 فهاو لا  يعاه فان الكاتا  فقاا ولكناه كال عنصار :داه تجااو  المعنا  التقلياه فاألسلو  

هااو  فاألساالو   أصااالتهوالاال  يعااه خاصااة ماان خااواص اللااره يعكااس  للاااة الخاا   

الرجل
2
. 

 إلا  اإلبا ويتحق. ويظهر عنهما يتجااو  المرسال هابارة  أنيمكنه  األسلو  إن

 أوباتن ياااح  واتنلعااال وهاالا مااا يساام  فااي الهراساااو النقهيااة الحهيثااة التاارثيرهاباارة 

 . األسلوبياتنحرا  

           فاتن ياح عناهح هاو ناو  مان المجااو ة اللرهياة JEAN COHN -جون كوهين)أما 

اريقة في الكتابة تكون خاصة بمؤل  واحه أو
3
 اإلمكانيااومجموعاة مان  واألسالو  .

 إيصاالت يهماه ترهياة المعنا  وحسا  بال ينبااي أ األهيا علا  ليس التي حققتها اللاة  

فشل الكاتا  وانعاها   األمرل  يتحق. هلا  وإلا أجملهاو  وأحسنهاالسبل  برولوالمعن  

يصابو  أن إلا يمكان فاي استحلاار حساساية المتقبال  األسالو   فنجااح األسالو معه 

ومولاهها  الملاجرة وهو مقياس الملاجرة تبعا لرهوه اللعل  وعه األسلو تعري   أساس

هو اصاها  القارئ بتتاب  جملة الموافقاو بجملة الملاردااو فاي نعاي الخااا   وعلا  

في اساتجابة   بحصيلة فعل القارئ األسلو ة   هلا المعتمه يحهه مؤللو ) الب غة العام

لمنبهاو النص
4
 اإلباناةاريقة الكات  فاي التعبيار عان مودا  ماا ويات   األسلو  إلن . 

                                                           
 156. ص2002هار هومة للاباعة و النشر .الج ابر. نظرية النظ . صالو بلعيه: - 1
 42.ص199492مرك  اتنما  الحلار .ا منلر عياشي.ترجمة  اتسلوبية. بيير جيرو:- 2
دساناينة الج ابار  .مكتباة ادارأ بشير تاوريرو: محالراو في مناهة النقاه اتهباي المعاصار. - 3

 156.ص1ا
 81.ص197791هار العربية للكتا .تونس.ا عبه الس   المسه : األسلوبية و األسلو . - 4



األسلوبية مفاهيم                                                                                         مدخل   

 وأصول
 

 6 

لهلا الكات  المنشاا و تلرههاا عان ساواها  األهبيةمن خ ل هلا المود  عن الشخصية 

 وصياغة العبارة ونظمها. وترليلهافي اختيار الملرهاو 

II-  األسلوبيةماهية  : 

روماان جاكبساون )عرفهاا   األهبايمن منالا. البحا  عان الشاعرية فاي الانص 

(2892-2986 - ROMAN JAKOBSAN تبحا  عماا يتميا  باه الكا    برنهاا  ا

ثانياا اإلنساانيةت  و عن سابر أصنا  اللنون  أواللني عن بقية مستوياو الخاا  
1
 .ا 

مان جميا  معايااو  األه هاي: العلا  الال  يمكان هراساة  أيلاا األسالوبيةكما عرفاو 

باعتباار  لألسالو  األهبياة ةمحههة وهديقة عن اتختباراو اللرهية فاي الممارساة اللاويا

لمعالجاة  األه لسااني فاي هراساة  إساها فهاي:  إلنونتاق للروح  إنسانيخل. اللاة  أن

الااال   لألسااالو   لاويااة الهراسااااو اللاويااة FAITS)              النصااوص كوادااا  

تعتمه البنياة اللاوياة  فاألسلوبية  .مناودة أوممارسة لاوية مكتوبة  أل يع    أنيمكن 

 األناوا فاي : ا فحاص  األسالوبيوظيلة البح   تمثل أوفي عملها  أساساللنص منالقا 

وتحلياال النظااا   المتباهلااةالمااؤثرة وهراسااة الوسااابل التااي تعباار بهااا اللاااة والع داااو 

التعبير  ا
2
. 

  فقه رك  علا  المتلقاي   MICAEL REFFATERRE-ريلاتيرميشال ) أما

: علا  برنهاافهاو يارى   إلياههلا العل  تص  في اتجاح المرسل  إل ومن ث  كانو نظرته 

) الباا    مرادباة  الكشا  عان العناصار المميا ة التاي بهاا يساتاي  المؤلا  إل يهه  

لساانة ا  تعنااي أا  األساالوبيةاعتبااار  إلاا فينتهااي  لااهى القااارئ المتقباال اإلهرا حريااة 

فعاا     وأمااا جاكبسااون مخصااوص. وإهرا بالظاااهرة حماال الاالهن علاا  فهاا  معااين 

هاي: ا تولياه ال منتظار مان  األسلوبيةويقر بان الملاجرة  األسلوبيةعنصر الملاجرة في 

فيقرر فكرة الملاجرة وره اللعل كنظرياة فاي تعريا    ريلاتير )ظرا ث  يهد.خ ل المنت

منتظاارة كااان فيقاارر بعااه التحلياال ارهيااا بحياا  كمااا كانااو غياار  األساالوبيةالظاااهرة 

                                                           
 13.ص201091واه سو .الج ابر.ا مابعة م وار. األسلوبية.دمحم بن يحي: محالراو في  - 1
 175نظرية النظ .ص .صالو بلعيه - 2
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 أنبمقيااس التشاب  ومعنااح   ريلاتير ) ث  تكتمل نظرية أعم.ودوعها عل  نلس المتقبل 

تتناساا  تناسابا عكساايا ماا  تواترهااا فكلمااا تكااررو  األساالوبيةالااداة الترثيريااة لخاصااية 

يلقااهها شااحنتها  أنومعناا  للاا   األساالوبيةنلااس الخاصااية فااي نااص لااعلو مقوماتهااا 

الترثيرية تهريجيا
1
. 

وتصااوير  األفكااارثقافااة تسااتخه  لنقاال  األساالو  أنفااي حكاا  الثابااو  أصاابولقااه 

علاا  عناصاارح  للودااو  األساالو تلكياا   إلاا تعتمااه  آلااة األساالوبية نأو الخااواار

تتميا  باتكتلاا  الالاتي وناارس جالورها علا  حاه تعبيار  لااة األسالو تن  وع دتها 

المؤلا  اللاتياة السارية أساوريةفي    BARTHES -بارو)
2
الملااهي   ومان خا ل .

فقااه تااهاخلو فيمااا بينهمااا وماان ورا  هاالا تتااهاخل بعاا   األساالوبيةو لألساالو السااابقة 

 :للة بينهما وفيما يلي توليو للل العوامل هون لبا القواس  المخت

 األسلوب: -

غيار دابلاة  أحياناايعتبر هراسة لاوية للب غة  فهو فره  فاادته تكمن في اللاة وتكون 

م  معااني النحاو كماا اناه  لألللاظهتلي  إنتاقلو  األسلوبيةسب. من أ واألسلو للقياس 

لو ان ياح جمالي
3
 أنالل  تملا بواساة الحوال بماهلوتو جهياهة ت حصار لهاا بال    

فلا  ومجارة مان الماهاوتو ال نهابياة إل الهال الواحه يتحول 
4
ت  األسالو  أنكماا  .

فاي الناا. وفاي المكتاو  كماا يهات  باالقي   األسالو يلرق بين اللااة و الكا    ويظهار 

ت يوجااه تعاااا  بااين المحلاال  األساالو ودواعااهها  وفااي  األللاااظالتعليميااة وبهراسااة 

  .جان  الجماليال إل دهي  المنشر يتهاخل فيه  واألسلو  .والنص

 

 

                                                           
 82ص .عبه الس   المسه : األسلوبية و األسلو  - 1
 13و بلعيه: نظرية النظ  صالص - 2
 157و بلعيه: نظرية النظ  صالص - 3
 156المعاصر.ص األهبيبشير تاوريرو: محالراو في مناهة النقه  - 4
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 األسلوبية: -

فاي المحلال كماا  إباهاعهاهراساة لاوياة منامساة فاي اللاتياة يمكان  األسلو بهراسة 

لو منتاوق لاتااي متاياار لمحلاال  األساالو بعااه  تارتيغياار دابلااة للقيااس مالقااا وهااي  أنهاا

الاانص  فهااي ان ياااح م اجااي لاامن الوسااا والثقافااة تمكاان اتجاهاتهااا فااي التلرياا. بااين 

بالجاناا  المكتااو  وهااي  أكثااراللاااة و الكاا    والرماا  الرسااالة واللاااة والمقالااة وتهاات  

 ويعتبارودواعاهها  األللااظكما اهتمو باستعمال تلا    ن القي  التعليميةبعيهة كل البعه ع

 إنهااا حااهاثي فملهومهااا األساالوبيةاللاارورياو فااي  التعاااا  بااين المحلاال و الاانص ماان

إليهتستمه معايير من هلا العل  الل  تنتمي 
1
.  

 :االتجاهات األسلوبية

 :األسلوبية التعبيرية

 du -ل  سوساير)وخليلاة   مؤساس علا  األسالو دا  هلح المهرسة هو شارل باالي 

sossure    1902فااي كرسااي علاا  اللاااة العااا  جامعااة جنياا  ودااه نشاار كتابااه عااا 

فاألسالو  مان منظاورح ونظريتاه فاي تلا   اللرنسايا. األسالو ابعنوان بح  في علا  

وللا  بواسااة األها  الكاامن   القهرة التعبيرية التي تتجما  وتتشاكل فاي معاا  متاال 

وتصابو الع دااو   حي  تتشاكل كل ااداتها المبعثارة وتتواجاه  بنية اللاة في لاتهافي 

اللاوية في النص كلها مجسهة بمعن  األسلو 
2
تقو  عل  تحهيه ما   بالي)أسلوبية  إن .

ومان جهاة   تبر  الملارداو العاالية واإلراهية والجمالية  في اللاة من وسابل تعبيرية

ويبح  بالي عن هلح الظواهر األسلوبية في اللاة الشاابعة   اتجتماعية والنلسية أخرى

  التحليل األسلوبي عنهح هو الخاا  اللساني أنبمعن    التلقابية

                                                           
 ينظر 187-157صصلعيه: نظرية النظ  صالو ب - 1
: علااااا  األسااااالو  مباهباااااه وإجرا اتاااااه منشاااااوراو هار األفااااااق الجهياااااهة: صااااا ح فلااااال - 2

 17.ص198591بيروو.لبنان.ا
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ا هااولكنااه يحصاار مجااال األساالوبية فااي القااي  اإلخباريااة التااي يشاامل علي  بصاالة عامااة

ريااةالحااه  اللاااو  بإبعاااهح الهتليااة والتعبيريااة والترثي
1
لقااه حاارص بااالي فااي هراسااته  .

األسلوبية ان تت  باختيار منتظ  للمستوياو الصوتية والمعجمية والنحوية باإللافة إلا  

دلايا المجا 
2
حي  يقول حمااه  صاموه القاه أساس شاارل باالي النظرياة األسالوبية  .

   :عل  اعتباراو جوهرية وهي

   فهاو يركا  علا  اتساتعمال   جعل اللاة في ماهة التحليل األسلوبي وليس الكا

 وليس اللاة األهبية فقا.  اللاو  المتهاول بين الناس

  واللااة حاه  اجتمااعي صاار  يتحقا. بصالة كاملاة والااحة فاي اللااة اليوميااة

 الهابرة في مخااباو الناس ومعام ته .

ومن هنا يلو اباليا عل  لرورة الع دة بين اللاوابا اتجتماعياة والناوا   النلساية 

وإنماا مهمتهاا البحا  فاي ع داة   فاألسلوبية ليساو ب غاة وليساو نقاها  نظا  اللاةفي 

وإبارا  الجهاه الال  يبللاه الماتكل  ليوفا. باين رغبتاه فاي القاول الال    التلكير باالتعبير

يستاي  دوله
3
لاه أههافاه   ولقاه اكتسابو األسالوبية مشاروعيتها بوصالها علماا مساتق  .

بللل تل  األفكار التاي داهمتها أسالوبية ا   جه في البح الخاصة وميهانه المحهه ومنه

فقه كانو أفكارح بمثابة أصاول أخالو تتشاكل باريا. والاحة عناه مان   باليا اللاوية

وان لا  تبارر كرصاول لعلا  جهياه فاي نظار ا بااليا الال  أراههاا   تبعه من األسالوبيين

كر والتعبيروتستنه عل  الع دة بين الل  لاوية جماعية تساب. عل  اللاة
4
. 

 :األسلوبية اإلحصابية -2

                                                           
اإلساكنهرية )ه ا .  والترا . الناشار منشارة المعار . المعاصرة رجا  عيه: البح  األسلوبي. - 1

  33-32ص.ص1993
-63صص لج ابر )ه ا .)ه و  ا . هار هومة.1األسلوبية وتحليل الخاا  ق نور الهين السه. - 2

64  
 65نور الهين السه.ص - 3
هار المسيرة للنشر والتو ي  والااعاة. عماان  يوس  ابو العهوس: األسلوبية الرؤية والتابي.. - 4

 99.ص200791األرهن ا



األسلوبية مفاهيم                                                                                         مدخل   

 وأصول
 

 10 

تهت  األسلوبية اإلحصابية بتتب  السماو األسلوبية ومعهل توا نها وتكرارها فاي 

وداوا    اريا. الكا  نكما تحاول الوصول إل  تحهيه الملمو األسلوبي للنص ع  النص

وكاالل  مقارنااة ع داااو الكلماااو   عملهااا يكااون إحصااا  العناصاار اللاويااة فااي الاانص

 نصاوص أخارى. مثي تهااوأنواعها في النص ث  مقارنة هالح الع دااو ا الكمياة ا ما  

التحليل األسالوبي أن تاؤه  إلا  إجارا  تاوظيلي يسااعه وتبه للممارسة اإلحصابية في 

في تلحص النص واكتشا  حقيقته األهبية لتحه  عملية النقه األهبي وللا  بتجااو  عقا  

لح الجهاول مقصوهة للاتهاالجهاول الردمية ف  تكون ه
1
األسالوبية اإلحصاابية وتعتماه  .

في محاولة الكش  عن خصابص األسلو  األهبي فاي عمال   عل  اإلحصا  الريالي

أهبااي معااين. وياارى أصااحابها أن اعتماااه اإلحصااا  وساايلة علميااة مولااوعية تجناا  

 الباح  مابة الودو  في اللاتية.

الال  جاا     Zomb - ما   )ألسالوبي ومن الالين ادترحاوا نماالق اإلحصاا  ا

ويقاو  علا  إحصاا  كلماة الانص وتصانيلها حسا  ناو   بمصالو ا القياس األسلوبيا

إن اإلحصا  الريالي في التحليل األسلوبي هاو محاولاة مولاوعية ماهياة فاي  الكلمة.

كماا نجاه ا   وص  األسلو   وغالبا ما يقو  تعري  األسلو  فيهاا علا  أسااس محاهه

يقول.)نقي  األسلو  كما يرتي فاي ناااق اإلحصاا  الريالاي بتحهياهح مان  فول فوكسا

ويمكان تارهه   خ ل مجمو  المعاياو التي يمكن حصرها في التركي  الشكلي للانص

فهلا يعناي   التي يمكن إهراكها شكلياو في النص  الوحهاو اللاوية حينما يت  األسلو 

عملياو الرياليةبرنه إحصا  هلح الوحهاو اللاوية وإخلاعها لل
2
. 

ودااه يلجااا الباحاا  األساالوبي إلاا  اإلحصااابي لقياااس معااهتو تكاارار المثيااراو 

ويسم  التحليل األسالوبي فاي النهاياة إلا  تحهياه الساماو   والعناصر اللاوية األسلوبية

ولهلا أهمية خاصاة فاي تشاخيص اتساتخها  اللااو  عناه   بمعهتو تكرار عالية نسبيا
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ل اإلحصابي للنص األهبي بعياها عان وصا  التارثيراو اإلخبارياة وليس التحلي ه .بالم

ويلااا  إلاا  للاا  تحهيااه ديمتهااا   الهتليااة والجماليااة لتلاا  الجواناا  اللاويااة فااي الاانص

او راألسااالوبية فاااي إباااها  المعنااا  ساااوا  مااان خااا ل الصاااي  التاااي تصااااو فيهاااا الخبااا

مساااعهة علاا  إبااها   إمكاناااوأو ماان خاا ل التراكياا  الللظيااة التااي تقااو    والتجااار 

المعن  من خ ل اجتما  األللاظ وحهة عليا
1
. 

ولقه أصبحو الارق اإلحصابية في الهراساو األسلوبية أكثار شاهرة باساتعمال 

بمعلومااو إحصاابية  الاهارسالل  يمكنه أن يسه  إلا  حاه كبيار فاي ت وياه   الحاسو 

وبنا  عل  ما يتوصال إلياه الباحا  المتتبا  لاريقاة   المتتب  بمولو  النص المهروس

وبحس  شيوعها أو عهمه   فيما يتعل. باستعمال أسالي  معينةاإلحصا  من م حظاو 

أو اإليجا  أو بحسا  اإلكثاار منهاا أو التقليال مان تكرارهاا ببناي  بحس  األانا  فيها 

استنتاجاته ويقه  م حظاته
2
. 
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I- الصيتً:المستيى 

 

لمصةٌد  مةا تينةً دراسةة ميسةٌماوا بنيعٌىةا الدا  ٌةة  اإلٌماعٌةةدراسة البنٌةة  إن

يلكن ما نينةً  النفس،يألرا فً  اإلذنٌحدث نغما فً  أنيكل ما من شؤنه  يال ارجٌة،

من الٌينانٌة بمينى الجرٌةان يالتةدفك أصالمصط ح انج ٌزي اشتك  اإلٌماع ؟ باإلٌماع
1
 

ن لٌصةةبح : لكةةل مةةا ٌحدزةةه الةةيزن يال حةةن مةةن انسةةجا لذلةة يتطةةير
2

كمةةا تيةةد البنٌةةة 

ال فةً مماربةة افية إسةىاماالصيتٌة من ابرز البنٌات التً ٌمي  ع ٌىا الشير حٌةث تسةى  

الن اليناصر الصةيتٌة كزٌةرا مةا تنةاط  يتصٌد مياطن الجمال فً ذلن، األدبًال طاب 

يتٌة يانسةةجامىا ٌيةةفً ع ةةى الةةن  الصةة البنةةى فلآبةةدير مسةةاعد لتشةةكل الداللةةة  فتةة

إذا نجةد  ٌ تةار بحةرا دين ا. ةر   انسجاما نغٌما فتجسد فٌه الحالة الشةييرٌة ل شةاعر 

كةةذلن بالنسةةبة يوةةذا اال تٌةةار لةةٌس ا تٌةةارا عشةةياحٌا إنمةةا لحاجةةة فةةً نفةةس الشةةاعر  

 األصةياتال غة فً حد ذاتىا عبار  عن مجميعةة مةن  أنمع اعتبار  األصياتال تٌار 

وي اليزن األصياتشكل تنظ  فٌه  أيلي
3
 ل 

 ال ارجً: اإلٌماع -3

 اليزن: -3-3

من  الل تيرٌف المدماء ل شير اليربةً بؤنةه ل الكةال  المةيزين الممفةىل
4
تبةٌن  

يعنةدما نةذكر الةيزن ال  اليزن يأنه اليامل الفٌصل ل تفرٌك بٌنةه يبةٌن النزةر  أومٌةلنا 

التفيةٌالت  أيل يالةيزن وةي األجةزاء   عة  مةن الةيزنأ اإلٌمةاع أنبةل  اإلٌمةاعنمصد به 

يحةدات  إذاعن أصيات متحركة ي ساكنة متتابيةة ع ةى نحةي ميةٌن  يوةً يوً عبار  

                                                           
 422  96;3  3مكتبة لبنان بٌريت لبنان ط ميج  المصط حات ياألدب  -مجدي يوبة - 1
 ;;3  4222د ط  ان بٌريت لبن مكتبة لبنان -ميج  المصط حات البالغٌة –احمد مط يب  - 2
سةةامٌة راجةةع  تج ٌةةات الحدازةةة الشةةيرٌة فةةً دٌةةيان البةةرز  يالسةةكٌن ليبةةد   حمةةادي  رسةةالة  - 3

 ;:  4228.4229ماجٌستر 
 25د ت   ) اليريض يالمافٌة( دار ا.فاق  رلياعد الشي مصطفى حركات  - 4
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مكسةةةير ل مةةةن هنةةةزن بىةةةا الشةةةير فنيةةةرف سةةة ٌم أيزانةةةاميسةةةٌمٌة ييةةةيت لتكةةةين 
1

                                                 

ل بحير حٌث تيتبةر البحةير الشةيرٌة مةن ا عرفت الرميز الصيتٌة بالصٌغ المٌاسٌة كم

 أنبيض الدارسٌن البحر ع ى انه حالة نفسةٌة لبةل  يلد عد   ما ٌمٌز الشير اليربً  أو 

نةه يزن عرييةً سةطري ٌتكةين مةن عةد  أ ىع ة بحةريعةرف  ٌكين حالةة ميسةٌمٌة 

شيراء اليرب عاد  يلد ٌرد تاما فً شطرٌن مةن زمةانً  إبداعاتتفيٌالت تتيارد ع ٌه 

غٌةةر تةةا  بحٌةةث ٌةةنم  عةةدد التفيةةٌالت أيسةةت تفيةةٌالت  يأ
2
يبحةةير الشةةير اليربةةً   

: بحير صافٌة مزل الرمل، الرجةز، الكامةل يوةً  متيدد  ي متنيعة يوً ع ى شاك تٌن

الطيٌةل،  مزةل:يالزانٌة مشةك ة مةن تةردد تفيٌ تةٌن  ذات تفيٌ ة تتكرر فً شطري البٌت 

 اليسٌط، المدٌد 

ه المٌةة اليةرب ع ةى بحةر الطيٌةل يوةذا بحةر ٌنشةؤ مةن لمد نظ  الشةاعر لصةٌدت

يبالنسةبة ل زحافةات التةً تصةٌب  مةرات ع ةى التةيالً  أربةع) فييلن، مفاع ٌن(  تكرار

كان فٌصٌر )فيةيل( بحةذف النةين يٌجةيز  أٌنماوذا بحر فٌىا ٌجيز لبض )فييلن( فٌه 

اع ن( لبض )مفاع ٌن( التةً وةً غٌةر اليةريض ياليةرب يكفةه فٌصةٌر بةالمبض )مفة

بحذف النةين يلةبض )فيةيلن( حسةن العتمةاد  ع ةى يتةدٌن  (مفاعٌلبغٌر ٌاء يبالكف )

لب ً يبيدي يلبض )مفاعٌ ن( فً الطيٌل لبٌح يكفه ال ٌكاد ٌيجد أما لةبض اليةريض 

فياجب ل
3
 يتييٌحا لىا ل نا نمزل لذلن من المٌة اليرب بميل الشنفرى :   

يَََُصدوَرََََََوايمَُقَِأََ مَْكَُيَِّمطََِبَنِيَأُّمِ
4

َ

23233َ233َ2323 3233 233233َ

َمفاعلنَفعـولَمفاَعيلنَفعولن

                                                           
تطبٌةك فةً شةير الشةطرٌن عبد الريا ع ً  ميسٌمى الشير اليربً لدٌمه يحدٌزه ) دراسة ي  - 1

 42 -3ط-9;;3يالشير الحر( دار الشريق ل نشر يالتيزٌع 
دار الغرٌةب ل طباعةة  ع   اليريض الشيري فً يةيء اليةريض الميسةٌمى  عبد الحكٌ  اليبد - 2

 (ٌنظر )354  4227.4يالنشر ط
دار الي ةةةةةة   المتيسةةةةةةط الكةةةةةةافً فةةةةةةً ع مةةةةةةً اليةةةةةةريض ي المةةةةةةيافً  ميسةةةةةةى نةةةةةةيٌرات - 3

  94    ;8;3.3 بٌريت طل مالٌٌن
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َ

َلَُيََألمََْمَْاكَُوََسََِمٍَوَْإلىَقَََينَِّإَِفََ

23233 233َ2323َ23233َ233233َ

َمفاعلنَفعولنَمفاعـيلنَفعولن

نةه لةد أففً وذا البٌةت الةذي لطينةا  يوةي مط ةع لصةٌد  لالمٌةة اليةربل ل شةنفرى نجةد 

 ً تفيٌالت البحر حٌث جاءت ممبيية ) فييل ( ، )مفاع ن (حصل تغٌٌر ف

 

 

)نمصةد حةرف  حةذف ال ةامس السةاكن مةن التفيٌ ةة ونا د ل ع ٌىا زحاف المبض يوي

 يكذلن : (                     النين

 

 

ينمصةةد  ذف ال ةةامس السةاكن مةةن التفيٌ ةة )يوةي كةةذلن حةد ةل ع ٌىةةا زحةاف المةةبض 

 حرف الٌاء(

  المصٌد  بيريض ممبيية أبٌاتيلد سارت كل  -

 لال الشاعر :

ْتَََبِلَْيـٍلَََََِكََلبُنَا فَقَالُواَ:ََلَقَْدََهرَّ
1

َ

23233َ233ََ2323ََََ 23233 233233َ

َمفاعلنَفعولنَعيلن مفاََفعولن

َ
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َمفاعلنََمفاعيلن

0101011ََ011011َ
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َََفَقُـْلنَـاََ:َأِذئٌْبََعــسََّ َفُْرُعلَُ أَْمََعـسَّ

23233َ23233ََ3َ2َ3َ23َ23َ3َ23323َ

َفعولنَََمفاعيـــلنََفعوَلنََمـفاعلن

 فمن  الل تمطٌع وذا البٌت نجد تفيٌالته جاءت ممبيية كذلن فً :

 

 

 :لال الشاعر

َوأْلَحـْقـُتَأُْوََلهَََُبِأُْخـَراَهََُموفِيًا
1

َ

23233َ3ََ32323ََ23233 3َ23323َ

َفعولنََمفاعيلنََفعولنَََمفاعلن

َ

ــٍةََأَْقِعيَََِمَراًراَََوأْمثَلَُ ََعلَىَقُنَـّ

233َ23َ 233َ2323َ23233َ233233َ

َمفاعلنَفعولنَمفاعيلنَفعولن

 

السةاكن السةابع  إسةماطد ل ع ةى التفيةٌالت زحةاف الكةف يوةي  أنففً وذا البٌت نجد 

  ة ) مفاعٌ ن   مفاعٌل (من التفيٌ

 

 

تفيٌالت المزاحفة تنيعت بٌن المةبض  أنيبيد التمطٌع اليرييً لالمٌة اليرب يجدنا 

 يالكف 
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فةً ظةاور   يالمتمز ةةالمبض فً وذا السٌاق عن الداللةة اليمٌمةة ل ةن  ال ٌبتيد 

ا بةٌن زناٌةا يٌظىر ج ٌ   ىيانً منه الشنفريطراب الذي ٌاالنمباض النفسً يالم ك ي اال

المصٌد   فمد رحل عن ليمه يعاشر يحيش الصحراء، يارتياو  ليما جددا له يوةي 

 إلةىجي ه ٌصط ً ليسةه  ن المر  أل  جيعه الذي ٌ يٌه يوي ممبيض كذلن ممبيض لشد  

لتةً تةدعي عةة بةٌن زناٌةا وةذ  الم حمةة الشةيرٌة ياغٌر ذلن من المشاود الحزٌنةة المتيز  

فيةيلن عةددوا  األبٌةاتكما نجد عدد التفيٌالت المبيية فً حشةي  ،انمباض النفسً إلى

الشةةاعر لةةن ٌبةةالغ فةةً لةةبض  أن( يمةةن  ةةالل وةةذا نجةةد 29( يمفةةاعٌ ن عةةددوا ):32)

يوةذا مةا تجنبةه  إٌماعةه،تير بمحاسن  أنىايذلن  ،تفيٌ ة ل مفاعٌ ن ل فً حشي الطيٌل

لدرته ع ى وندسة ميسٌمى المصٌد  بشكل متمٌز فىي ٌةدرن لنا من  الله  يأكدالشاعر 

 ،ً المصٌد  ٌيكس تجربةة الشةاعر يبراعتةهفيان تيظٌف الزحاف  ،ٌزاحف يأٌنمتى 

 الطبع يتيظٌف الحس فً اليمل الشيري  أعماليتيظٌف الزحاف دال يمنٌا ع ى 

صٌد  مةع الشيري ل م اإلٌماعالمزاحفة المكفيفة  لتكسر رتابة التفيٌالت جاءت  

يلةةد تكةةين المييةةيعات التةةً تنايلتىةةا المصةةٌد  وةةً  يردت بصةةفة ل ٌ ةةة  أنىةةاالةةرغ  

فمةةد   الطيٌةةل البحةةرالسةةبب الرحٌسةةً الةةذي جيةةل الشةةاعر ٌ تةةار صةةٌاغتىا ع ةةى وةةذا 

ي الةذي ن مسةه مةن بطابيىةا الجةدّ  أٌيةابٌتا ( كما تمٌةزت  :8تمٌزت بطيلىا النسبً ) 

ً ُصدُيَر لٌُِميا بَنًِ أَ بٌت فٌىا ) أيل  ْ كُ ٌّ طِ مَ أُِمّ
1
كما ن مس فٌىةا حسةما ي شةمي ا فىةً ، (

، كمةا سةردت لنةا الحالةة النفسةٌة ياالجتماعٌةة بكةل تفاصةٌ ىا ،تز ر بمشاود الصةحراء

  مٌة لتشمل ميييعات متنيعة ) كاليتاب يالف ر ياليصف يالصبر(الاتسيت الي

   القافية: -21.

اسٌة لتشكٌل الشير اليربً فىً لىةا دير تيتبر المافٌة من احد أو  األركان األس

كبٌةر فةةً اسةةتمامة الةةيزن إذ وةةً ل شةةرٌكة الةةيزن فةةً اال تصةةا  بالشةةير يال ٌسةةمى 
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شيرا حتةى ٌكةين لةه يزن يلافٌةة
1
يالمافٌةة كمةا عرفىةا ال  ٌةل بةن أحمةد الفراوةدي  ل  

وً: '' من آ ر حرف فً البٌةت إلةى أيل سةاكن ٌ ٌةه مةن لب ةه مةع حركةة الحةرف لبةل 

اكنالس
2
يٌرى األ فش أن ل المافٌة وً آ ةر ك مةة مةن البٌةت ''  

3
يمةنى  مةن ذوةب  ل  

 أنالفراء ٌحً بن زٌاد( لد ن  فً كتاب الميجة  )المافٌة وً حرف الريي وي أن إلى

حمد بن كٌسان يغٌةر أالكيفٌٌن منى   أكزرالمافٌة وً حرف الريي يتبيى  ع ى ذلن 
4
 

ع ى مذوب ال  ٌل يجاءت المافٌة فةً لصةٌد  المٌةة يسنسٌر فً دراستنا ل مافٌة ونا   ل

 : ا.تًليلنا بياسطة المزال ح ٌياااليرب مط مة يٌمكن 

 لال الشنفرى :

اِد لَْ  أُكنْ  ٌْدي إلى الز    ياْن ُمد ت األ

 بؤَْعَجِ ِىْ  إْذ أَْجَشُع المَْيِ  أَْعَجلُ  
                                      

ساكن وي اليةٌن مةع حركةة مةا لب ةه وةً  أيلىا روا ال  ي آ(  أْعَجلُ  مة ) فالمافٌة ونا ك

 الفتحة ع ى الىمز 

 

 

ناتج عةن حركةة الية   اإلشباع( لافٌة مط مة حركة ريٌىا مشبية يوذا  يْ ج ُ المافٌة ) عْ 

 الطيٌ ة فً الريي

 يفً مزال آ ر : لال الشنفرى :

  ْت أْصدَْرتَُىا ز   إنىاإذا يَردَ  -

                                                           
   3  ج4224دار يمكتبةة الىالل بٌةريت  اليمةد  فةً محاسةن الشةير  ابن رشٌك المٌريانً - 1

483  
 355 اليمد     لمٌريانً ابن رشٌك ا - 2
 484 المصدر نفسه  - 3
 486 المصدر نفسه   - 4

َعيلامفََمفاعيلن

0101011ََ011011َ
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ٌُْت يِمْن َعـلُ   تَزُيُب فتؤتً ِمْن تَُح
1 

 ( لُ ـعَ  نْ البٌت ك متان ) مِ  جاءت المافٌة فً وذا

َِمْنََعـلو

23َ233َ
 

منىةا مةا جةاء فةً ك مةة :  أنيمنىا  الل تتبينا ل ميافً المست دمة فةً المصةٌد  يجةدنا 

آ ةر لافٌةة  إلىل     َصة، حيْ لُ َمةجْ أَ  ،لُ ِمةرْ ، مُ لُ يَةطْ أَ  ،لُ َكةؤْ مَ  ،لُ زَ عْ أَ ، لُ ـٌفيَ  ،لُ رحْ أَ ، لُ ٌْ مَ أَ 

جةاءت مط مةة يلةد شةم ت  أنىةاكمةا  لُ ـَعة يمنىا ما جةاء فةً ك متةان : مةنْ  المصٌد  فً 

بةؤلف،  إشةباعهآ ر عجز البٌت ينينً بالمط مة ت ن التً تنتىةً بحةرف متحةرن ٌمكةن 

أي ياي أي ٌاء
2
فةً نىاٌةة الشةطر الشةيري،  تيةاوً  التةً يالمافٌة وً الك مةة اليحٌةد  

الشةاعر فةً نظمةه لصةٌدته  أنترتاح نفس الشاعر عند اليليف عندوا مد  زمنٌة، كمةا 

 المٌة اليرب لد ا تار ك مات المافٌة منىا ما ٌ د  المينى يٌمٌ  اليزن 

 الريي : -5.3

ٌد  فٌمةال : لصة إلٌةهيي وي الحرف الذي تبنى ع ٌه المصةٌد  يتنسةب حرف الر  

المصٌد  ، يالبةد لكةل شةير لةل  أبٌاتفً آ ر كل بٌت من  دالٌة يٌ ز  الريي   أيمٌمٌة 

يي بىذا االسة الر يلد سمً حرفُ  أبٌاته ر آفً  يّيِ كزر من رَ  أي
3
كمةا ٌيةرف بؤنةه:   

ل الصيت الذي ٌست ز  التكرار فً نىاٌة يحد  المبنى ) البٌت( يالٌه تنسب المصةٌد 
4
  

صةةيت الةةريي فةةً المٌةةة اليةةرب لةةد حمةةك تكةةرار  فةةً كةةل أبٌةةات يكةةان )الةةال ( وةةي 

 ذلن:يايحة نمزل ع ى  إٌماعٌةالمصٌد  لٌمة 

                                                           
 84دٌيان الشنفرى   طالل حرب  - 1
 32لياعد الشير   مصطفى حركات - 2
ت ح: ف ةر الةدٌن لبةاي  دار الفكةر  دمشةك  الكافً فةً اليةريض ي المةيافً  ال طٌب التبرزي - 3

3;;9-   5:َ 
   -3.:;;3ط  سة المماطع الصةيتٌة  دار صةنياء ل نشةر عمةان عبد المادر عبد الج ٌل  وند- 4

57; 
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 لال الشاعر :

  ِن ي الفَْ ًِ َعْىدُ ُ ـــــبَِيٌدٌ بَِمِسّ الدُوْ  -

 له َعبٌَس عاٍف ِمَن الِغْسل ُمْحِيلُ  

  يَ ْرٍق َكَظْىِر الت ْرِس لَْفٍر لََطْيتُهُ  -

 َس ٌُْيَملُ ــــــــِن َظْىُر ُ لٌَْ بِيَاَم َتٌَْ  

  َرا ُ ُميفًٌِاـــــــفؤْلَحْمُت أُْياَل ُ بؤ ْ  -

 ً ِمَراًرا يأَْمزُلُ ـــــِ َع َى لُن ٍة أُْلي 
                                                         

صةٌد  ي تمىةا لةد بةدأ الم لُ ، أمزُة لُ َمةيْ ، ٌُ  يلُ ْحةصةيت ) الةال  ( فةً مِ  أننالحظ 

لزةيي جةانبً حرف متيسط بةٌن الشةد  فالريى وي صيت الال  يالال  وي 
1
كةذلن لةه   

يكةان ا تبةار الشةاعر لىةذا الةريي ) الةال  ( عاللةة  تؤزٌر فً المصٌد  مةن حٌةث المةي  

مةةا  يإ ةةراجبميةةمين لصةةٌدته يكةةؤن الشةةاعر ٌرٌةةد مةةن  اللةةه التنفةةٌس ع ةةى ريحةةه 

 بدا  ه 

 اليصل : -6.3

محركةة   أيأي وةاء سةاكنة  حركةة الةريي بحركةة مةدِّ  إشباعالمتيلد عن  المدِّ  وي حركة

بيد صيت الريي يٌجًء
2
اليصةل حركةة طيٌ ةة كةيريد الحركةات ) يةمة  يٌجةًء  

 ،كسر ( بيد صيت الريي 

 لال الشاعر :

    مرئ لَيُْمُرَن َما باألرِض يٌٌك ع ى -

 َسَرى َراَغباً أْي َراِوباً َيْوَي ٌَْيِملُ  

                                                           
  3.:;;3المكتبةةةةة اليصةةةةرٌة بٌريت لبنان ط الصةةةةيتٌات يالفينيليجٌةةةةا  مصةةةةطفى حركةةةةات - 1

  87 
 428ال طٌب التبرٌزي  اليافً فً اليريض ي الميافً  - 2
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  ِلً دُينَُكْ  أَْو ُيِن ِسٌدٌ َعَم  سٌ يَ  -

ٌْؤَلُ    يأْرلَُط ُزْو ُيٌل يَعْرفَاُء َج

  يوكذا جاءت ع ٌه كل أبٌات المصٌد 

II-: ً  إلٌماع الدا 

فىةي ٌةرتبط  لمد استيصى ع ى النمةاد ييةع تيرٌةف دلٌةك لالٌمةاع أي الميسةٌمى

بحٌاتنا اإلنسانٌة يحاجاتىا، إذ ٌمت ةن صةفة كينٌةة يٌظىةر فةً الطبٌيةة بؤشةكال متيةدد  

كسميط حبات المطر ٌترن إٌماعا ميٌنا، يديران األفالن عبر أنظمة محدد  ٌشةٌر إلةى 

 إٌمةةاع  ةةا  أٌيةةا  فالصةةيت يالحركةةة إذ تناسةةبا مةةع الةةزمن فقنىمةةا ٌحممةةان اإلٌمةةاع 

أي فةً  : اليحد  النغمٌةة التةً تكةررت ع ةى نحةي محةدد فةً الكةال ،يالممصيد باإلٌماع 

بٌت الشةير أي لتةيالً الحركةات يالسةكنات ع ةى نحةي منةتظ  فةً فمةرتٌن أي أكزةر مةن 

فمةةةرات الكةةةال  أي فةةةً أبٌةةةات المصةةةٌد 
1
ينينةةةً بالميسةةةٌمى الدا  ٌةةةة ل ذلةةةن النظةةةا    

عةد  مشةتركة يم زيمةة ال ةا  الةذي ٌبتكةر  الشةاعر دين االرتكةاز ع ةى لا الميسٌمً

تحكمه إنما ٌبتدعه الشاعر يٌت ٌر  لٌتناسب يتجربته ال اصة، فىي كةل ميسةٌمى تتةؤزر 

يالمافٌة ييًراليمن غٌر اليزن 
2
 ل  

 التكرار: -3.4

ٌيد التكرار من الظياور الجمالٌة التً ٌيتمدوا األدباء يالشيراء ع ى حد سياء 

فىً ظاور  لغيٌة من حٌث اعتماد  ع ى الك مات يالجمل البسٌطة يالمركبةة  فىةي فةً 

مينا  اليادي إعةاد  المبةدع ليبةار  أي لجم ةة أي لحةرف لحاجةة فةً نفسةه  يعةن  غاٌتةه 

لتكةرار فةً حمٌمتةه إلحةاح ع ةى جىةة وامةة فةً اليبةار  ل ا الفنٌة تميل نةازن المالحكةة :

ٌينً بىا الشاعر أكزر من عناٌته بسياوا     يوي ٌس ط الييء ع ى نمطة حساسةة فةً 

                                                           
ؤ فةةةةةً نمةةةةةد الشةةةةةير اليربةةةةةً المياصةةةةةر ل دراسةةةةةة جمالٌةةةةةةل منشةةةةة رميةةةةةان الصةةةةةبا   - 1

 )ٌنظر( 393  7:;3رف اإلسكندرٌة مصر دط االمي
  395المرجع نفسه    - 2

ٌْؤَلُ  جاء اليصل فً البٌتٌن حركة الي  ع ى الال   ٌَْيِمُل، َج
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اليبار  عن اوتما  المتك   بىا
1
) إن التكرار له أومٌة كبٌر   اصة عنةدما  يمنه تميل:  

ل كمةا أنةه ٌمتةرن  الحاجةة ٌيظف بطرٌمة دلٌمة ،يال ٌكين بطرٌمة الحشةي الزاحةد ع ةى 

داحمةةا بةةالىياجس ي األحاسةةٌس األساسةةٌة التةةً تيةةمن الحيةةير فةةً البٌحةةة النفسةةٌة فةةً 

الشاعر
2
 ل  

 تكرار األصيات: -4.4

 

فةةرق ع مةةاء ال غةةة بةةٌن طةةاحفتٌن مةةن األصةةيات: الصةةيامت يالصةةياحت، يلةةد 

اعتمةةدت فةةً ذلةةن إلةةى  صةةاح  ميٌنةةة مزةةل م ةةارج األصةةيات إلةةى جانةةب اوتةةزاز 

فجميةةيا الصةةيامت فةةً حةةريف الىجةةاء الصةةحٌحة ففرلةةيا بٌنىمةةا  أليتةةار الصةةيتٌة ا

بصفات الجىر يالىمس ياالحتكان ياالنفجار
3
  

 

 األصيات المىجير  : -5 4

 

تيةد ظةاور  الجىةر مةن الظةياور الصةيتٌة التةً كانةت لىةا شةؤن كبٌةر فةً تمٌةز 

ل الصةيت الةذي تتذبةذب  األصيات ال غيٌة يتماب ىا ظاور  الىمس يٌيرف الجىر بؤنه:

األيتار الصيتٌة حٌال النطك به ياألصةيات الصةامة المىجةير  فةً ال غةة اليربٌةة كمةا 

)ب   ج   د   ذ  ر   ز   ض   ع       ل       ن   ي   ي ( : ننطمىا الٌي  وً
4
 

 يالجديل ا.تً ٌبٌن تياتر األصيات المجىير  يمن لصٌد   ل المٌة اليرب ''

                                                           
ط  السةةييدٌة  الرٌةةاض  دار المةةرٌ   بةةديي طبانةةة التٌةةارات المياصةةر  فةةً النمةةد األدبةةً  - 1

 3;:8.5 439 
  447   تج ٌات الحدازة الشيرٌة فً دٌيان البةرز  يالسةكٌن ليبةد   حمةادي  سامٌة راجح  - 2

 )ٌنظر(
 85     5.5;;3تما  حسان  ال غة اليربٌة  ميناوا يمبناوا  عال  الكتاب الماور  ط - 3
 396َ    4222غرٌب ل نشر يالتيزٌع  الماور    دار كمال بشر :ع   األصيات  - 4

 صفاتىا م ارجىا األصيات
عةةةةةةةةةةةدد 

 تكراروا

 368 انفجاري  شدٌد  مرلك حنجري الىمز  ) أ (
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 89 انفجاري  شدٌد شفيي الباء ) ب (

 2; احتكاكً  ر ي  مرلك ح مً اليٌن ) ع (

 37 طبمً  احتكاكً  ر ي  منفتح طبمً  حنكً  لصبً الغٌن )   (

 35 انفجاري  احتكاكً يسط الحنن الجٌ  ) ج (

 86 مكرر  متيسط بٌن الشد  يالر اي  ييلز الراء ) ر (

 27 انفً مرلك لزيي أنفً النين ) ن (

 544 مف  .متيسط بٌن الشد  يالر اي  لزيي جانبً الال  ) ل (

 74 مرلك انفجاري  شدٌد  لزيي  أسنانً الدال ) د (

 46 احتكاكً  ر يي  مرلك بٌن األسنان الذال ) ذ (

 92 شبه صيت لٌن لً  صامت انتما شفيي أنفً الياي ) ي (

    

 شجري الٌاء ) ي (
ر ةةةيي  انتمةةةالً  صةةةامت  صةةةيت 

 لٌن
48 

 :5 متيسط بٌن الشد  يالر اي  شفيي أنفً المٌ  )   (

 لزيي أسنانً الياد ) ض (
انفجةةةاري  شةةةدٌد  مف ةةة   انحةةةدافً  

 ر يي
44 

 بٌن األسنان الظاء )ض(
 احتكةةةةاكً مف ةةةة   شةةةةدٌد  ر ةةةةيي 

 مطبك
2: 

 لزيي أسنانً ي ) ز (الزا
صةغٌري  مرلةك  احتكةاكً  ر يي 

 أس ً
43 

 79; المجميع
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( مةر  يكانةت األصةيات 79;تظىر نتةاحج اإلحصةاء األصةيات المجىةير  لةد يردت )

األكزر تياترا صيت )الال ( ي )األلف( يكةان ألةل األصةيات تكةرار فةً المٌةة اليةرب 

 ( :2صيت       )الظاء( حٌث تكرر زمانً مرات )

 : إن تكةةةرار صةةةيت ) الةةةال  ( ٌشةةةكل ظةةةاور  صةةةيتٌة الفتةةةة فةةةً  صةةةيت الةةةال

متيسط بٌن الشد  يالر ةاي   يلىةذا نجةد لةد تةالء   المصٌد  يوي صيت مجىير

ٌةة الشةاعر يييةيح لةرار  المةاطع باالبتيةاد عةن  وذا الصيت المجىير مةع جدِّ

ن األوةةل  فٌيمةةد الشةةاعر ميازنةةة بةةٌن مجتمةةع أو ةةه يمجتمةةع اليحةةيش يذلةةن أ

 مجتمع اليحيش ال ٌد ل بييه البيض ب الف مجتمع أو ه 
 

 مر  يوي أحد أصةيات ) ال ةٌن يالّمةد  368: لد تكرر فً المصٌد  صيت األلف

( التً تمٌةزت بصةفة الجىةر  فىةً مىجةير  يمجةرى الىةياء ميىةا ال تيتريةه 

حياحل
1
  

ن ياأللةةف لةةه نصةةٌب كبٌةةر مةةن حٌةةث الشةةٌيع فةةً الكةةال  اليربةةً يٌبةةدي ج ٌةةاً أ

مجةةرى الىةةياء ممتةةدت ال ٌنتىةةً إال مةةن ت مةةاء نفسةةه  يلةةد شةةابىت حالةةة االنفتةةاح 

الداحمة التً ٌتصف بىةا وةذا الصةيت مةع حالةة الشةاعر المنفةتح عم ةه ع ةى كةل 

 الظريف يالمحن التً عاشىا 

 األصيات المىميسة: -6 4

الصةةيت المىمةةيس عنةةد ع مةةاء األصةةيات وةةي لحةةرف أيةةيف االعتمةةاد فةةً 

ٌجرى ميه النفس ميييه حتى
2
يٌيرفه إبراوٌ  أنةٌس بميلةه: ل وةي الصةيت الةذي  ل  

                                                           
ب ي  األدب فً شةرح  الزم شري  المبرد  اليكبري  ابن زاكير المغربً ابن عطاء المصري - 1

     97 -95المٌة اليرب ص 
  3عبةةد المةةادر عبةةد الج ٌةةل  وندسةةة الممةةاطع يميسةةٌمى الشةةير اليربةةً  دار صةةنياء عمةةان ط - 2

3;;: -   64 
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ال ٌىتز ميه الةيتران الصةيتٌان، يال ٌسةمع لىةا رنٌنةا حةٌن النطةك بىةا
1
ياألصةيات  ل  

المىميسة وً: ل ت   ث   ح       ش       ف   ق   ن   واء ل
2
  

 : جديل ا.تًيفً ما ٌ ً سنييح تياتر وذ  األصيات لمصٌد  المٌة اليرب فً ال

 صفاتىا م ارجىا األصيات
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

 تكراروا

 375 انفجاري   شدٌد   مرلك أسنانً لزيي التاء ) ت (

 ;3 احتكاكً   ر ي   مرلك لزيي بٌن األسنان الزاء ) ث (

 36 احتكاكً   ر يي حنكً لصبً ال اء )   (

 :7 احتكاكً   ر يي   صغٌري أسنانً لزيي السٌن ) س (

 49 ر ي   وياحً   مرلك شجري (الشٌن ) ش 

 ًبحنكً لص الكاف ) ن (
بةةةٌن الشةةةد   متيسةةةط مكةةةرر 

 يالر اي  
57 

 47 ر ي   مف   أسنانً لزيي الصاد )   (

 47 شدٌد   مطبك  لزيي الطاء ) ط (

 85 احتكاكً   ر ي   مرلك شفيي الفاء ) ف (

 62 شدٌد   منفتح ح مً الماف ) ق (

 76 تكاكً   ر ي   مرلكاح ح مً الحاء ) ح (

 93 احتكاكً   ر ي   مرلك من ري الىاء ) وـ (

 7:6 المجميع

                                                           
  42   9:;3إبراوٌ  أنٌس: األصيات ال غيٌة  مكتبة األنج ي المصرٌة  الماور   دط - 1
 396 :  كمال بشٌر: ع   األصيات  - 2



المستوى الصوتي في                                                                             الفصل األول

 القصيدة
 

 48 

( يكانت تياترا وةً    7:6تظىر من  الل وذا الجديل أن األصيات المىميسة يردت )

( يكةةان فةةً المرتبةةة 93( مةةر  يالىةةاء تكةةرر )375)التةةاء ، الىةةاء( حٌةةث تكةةرر التةةاء )

 الزانٌة بيد صيت التاء 

 صةةيت شةةدٌد مىمةةيس  إذ ال ٌتحةةرن ميةةه الةةيتران الصةةيتٌان  لتةةاءصةةيت ا :

يٌياصةةل الةةنفس مجراوةةا فةةً الح ةةك يالفةة  حتةةى ٌةةنجس بالتمةةاء طةةرف ال سةةان 

بؤصيل الزناٌا الي ٌا  فقذا انفصال فجؤ  سمع له صيت انفجاري
1
  

يصيت التاء جاء تكةرار  يوةي مةا ٌشةابه حالةة الشةاعر يشةكيا  فك مةا صةرف الىمةي  

 لٌه من كل جانب فىً أبدا مالزمة له عادت إ

صةةيت حنجةةري احتكةةاكً : الىةةاء  -    
2
ٌت ةةذ الفةة  فٌةةه ييةةيٌة االنفتةةاح ت ةةن التةةً  

تتناسب مع حاجة الف  لالنفتاح أزناء الديران السرٌع   إذ أن الشاعر اسةتطاع أن ٌسةبك 

 المط بسرعة فاحمة بزمن غٌر لصٌر حتى انه شرب يانصرف عن المةاء لبةل يصةيلىا

 يوً فً حالة إجىاد شدٌد  تكاد تتسالط حيل الماء م تمسةً الماء بذلينىا يحياسىا 

 تكرار الك مة : -7 4

الك مة فةً جيوروةا صةيت مفةرد أي مجميعةة أصةيات دا ةل البٌةت الشةيري، 

تتيةةافر فةةً بناحىةةا يتؤزٌروةةا يفةةً حالةةة تكراروةةا فقنىةةا تسةةيى لتةةإدي يظٌفةةة سةةالٌة 

ة المسةت دمة لتةإدي فةً النىاٌةة يظٌفةة إلعةاد  ياإللحةاح تفريىا طبٌيةة ال غةة الشةيرٌ

يالتؤكٌد يمن ز  اليظٌفة الصيتٌة التً ت ح  ع ى إبراز ميسٌمى الشير
3
يٌبةدي تكةرار    

الك مةةة يايةةحا فةةً المٌةةة اليةةرب حٌةةث ٌ ةةد  التكةةرار وةةذا بيةةض مةةدليالت التةةً أراد 

 الشاعر تؤكٌدوا ينمزل لذلن: ليل الشاعر:

                                                           
     المةاور  بٌن الزبات ي التطير  مكتبة ال انجً  ميسٌمى الشير اليربً صابر عبد الداٌ   - 1

93 
الزم شري  المبرد  اليكبري  ابن زاكير المغربةً  ب ةي  األدب فةً شةرح المٌةة اليةرب    - 2

6; 
 َ;6المصدر نفسه   - 3
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  زُ   اْرَعَيى بَْيدُ ياْرَعَيتْ َشَكا يَشَكْت  

ْبَر إْن ل  ٌنفَعِ الَشْكُي أْجَملُ    يلَ ص 

 يأْغَيى يأْغَيْت يات َسى يات َسْت به  

  ٍيَما ذَاَن إال بَْسطةٌ عن تفَي ل 

تْهُ ُمْرِملُ  اوا يَعز   َمَراِمٌُل َعز 

 

لُ  ٌِْىْ  يكان األْفَيَل المتَفَّيِ  َع َ

 
                   

تكةةررت األلفةةاظ : ) َشةةَكا   َشةةَكْت   الش ةةْكُر   اْرَعةةَيى   ياْرَعةةَيْت   أْغَيةةى   

ةةٍل   األَْفَيةةَل    تْةةهُ   تَفَي  اوةةا   َعز  أْغَيةةْت   ات سةةى   ات َسةةْت   َمَراِمٌةةُل   ُمْرِمةةُل   َعز 

ُل (  تيمةك الةدالالت لمد است د  الشاعر وذ  األلفاظ التً تفٌد التكرار مةن اجةل  الُمت فَّيِ

ةةٌة  الحسةةٌة ييلةةع أزروةةا فةةً يجةةدان السةةامع  فك مةةة ) َشةةَكا يَشةةَكْت ( تيطةةً داللةةة حّسِ

فالشكيى نيع من اإلحساس اإلنسانً كينه ٌشكي الجيع يالتذمر  يأما بالنسةبة لك مةات 

داللةة ع ةى مينةى اليةيد  يالرجةيع ال  ةذٌن ٌةدالن ع ةى الحركةة  ) اْرَعَيى ياْرَعَيت ( 

وابا يإٌاباً  أما بالنسبة ) ات سى   ات َست   أْغيى   أْغيت ( داللة ع ى يجي  يالسٌر ذ

الةةذحاب الجاحيةةة ، فالةةذحب يجماعتةةه يجةةيدا أحةةيالى  متشةةابىة ٌجميىةة  البةةإس يالجةةيع 

فا ةةذ كةةل مةةنى  بحركةةات ممصةةيد  مةةن اليجةةه ٌيةةزي ا. ةةر يٌتؤسةةى بةةه
1
فةةان تكةةرار   

ٌث ٌيطً اإلٌماع الشيري نغمة يايةحة ٌةرٌح الك مة دا ل البٌت الشيري ف ه مينى ح

 نفس مت مً يٌطربىا يٌشدوا إلى التفكٌر فٌما يراء الصيت من ميان بيٌد  المرامً 

 

 

                                                           
وةةـ  أٌةةار 3657(  رجةةب 4  المج ةةد األيل اليةةدد )ةمج ةةة المشةةكا  ل ي ةةي  اإلنسةةانٌة ياالجتماعٌةة - 1

4236   
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I- الدالليالمستوى: 

الهلدف الئئسسلي  لي  إنهلاتعد الداللة من أهم الوظائف التي تموم بها الكلمة، بل  

ألي نشاط لغوي، وعلم الداللة هو العلم الذي سدئس المعنل  سلواع علل   األحسانمعظم 

المفئدة أو التئكسب ولذلن  ئق العلماع بسن المعن  المعجملي للكلملة أو الكلمة  مستوى 

المعجمسة هي داللة الكلمة داخ   أن الداللة المعجمسة هي الداللة االجتماعسة لها باعتبائ

المعجم أما الداللة االجتماعسة  هي داللة الكلمة  ي االستعما 
1
وهنان تفاع  دائلم بلسن  .

الحملائك الئاهنلة  إحلدىوالمجتمع الذي سعسش  سل  حسلا الحسلاة االجتماعسلة هلي  األدسب

والتلؤيئ. وبعلا العوامل  االجتماعسلة للد سكلون لهلا تلؤيسئ  علا  علل   التلؤيسئ ستم تباد  

ملن ناحسلة أخلئى سحلدا أن وهلذا ملن ناحسلة  الكتلاب.توجس  النزعة األدبسة لدى بعا 

سعطلو  شلكا أن سعني الكاتلب بعلدا اجتماعسلا وسحلاولون
2
المعنل  المعجملي  أنونلئى  .

لداللتها وذلن سكون تحلس  الكلمات طئسما للفهلم  األو للكلمة وهو المصدئ  األساسهو 

العمسللك والللدلسك لطبسعللة التئاكسللب اللغوسللة للكشللف عللن داللتهللا اللغوسللة واالجتماعسللة 

الت تطللوئ الحسللاة عللل  مللئ العصللوئ سعطللي بعللا الكلمللات معللاني ودال أنخاصللة 

المعنللل  المعجملللي سخغلللع للتغسسلللئ  أنمغلللاسئة لمعناهلللا وداللتهلللا المدسملللة. وذللللن نجلللد 

والتطوئ
3
. 

  الئمز  ي المصسدة :-1

ن  اللغلة التلي تبلدأ حلسن تنتهلي لغلة إ .وإسحاعلب  ك  شسئ معن   ني  :الئمز هو

 وعسن بعد لئاعة المصسدة. ان  البئق الذي ستلس  هو المصسدة التي تتكون  ي أوالمصسدة 

                                                           
 92. ص122191معئف. مصئ. ط علي جازم ومصطف  أمسن. الباغة الواغحة. دائ ال - 1
الفني  ي شعئ ابن زسدون. مإسسة جائزة عبد العزسز سعود  اإلبداع وزي خغئ. عناصئ  - 2

 121. ص9222)د.ط(  الكوست الشعئي. لإلبداعالباطن 
 121المئجع السابك. ص - 3
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للوعي أن سكتشف عالما ال حدود لل . للذلن هلو إغلاعة للوجلود المعلتم وانلد اع صلوب 

"جوهئ" 
1
. 

إن اللجللوع إللل  الئمللز  للي الشللعئ سعنللي التجئبللة الشللعئسة عللل  المسللتوى الفنللي. كمللا 

والسللساق هللو الللذي سعطللي النفسللسة.  أبعادهللاوتحدسللد  اإلنسللانسةنملل  المشللاعئ سسللاهم  للي 

و ي المسة العئب أولفتنا بعلا العبلائات التلي  وسبئز مغمون  الجمالي. أهمسة للئمز

 تحم  دالالت ئمزسة كيسئة تكشف عل  جوانب مهمة  ي هذا النص.

 لا  الشنفئى : ئمز اللس : -1..

  ئ  م  م  م      س  والل   ات  اج  الح   ت  م  ح   د  م      -

   ح  ا وأئ  اس  ط  م   ات  س  ط  ل   ت  د  وش   
2
 

  ى ذ  عن األ   ئسم  ك  ل  و ي األئا منؤى ل   -

    عز  ت    م  ل  الم   اف  خ   ن  م  ا ل  و سه   
 

 .تحم  داللة ئمزسة خصبة  هي تد  عل  الئحس  واالبتعلاد ئ  مم  س  م  كلمة الل   إن

مكان بعسلد  هلو مغلطئ للخلئو   إل هنا سفكئ  ي الئحس  عن أهل  و اللجوع   الشاعئ

جلل  أ للي جللوف اللسلل  المنسللئ بغللوع الممللئ.  ئحسلل  الشللاعئ عللن لوملل  ئغبللة منلل  مللن 

كلملة  إلل تئملز  أخلئىكملا نجلد دالالت  بل . ألحملو و الظللم اللذي  األذىاالبتعاد علن 

 ئى(.س   . . متعز  ىالئحس  ) األئا. منؤ

 لا  الشاعئ :

   امئئ  عل  سك  غ   ئا  ما باأل   ن  ئ  م  ع  ل   -

   م  ع  س   و  ه  و   با  اه  أو ئ   با  اغ  ى ئ  ئ  س   
3
 

 

                                                           
 .1أما  منصوئ: أدونسس وبنسة المصسدة المصسئة. عالم الكتب الحدسا. ائسد. االئدن .ط - 1

 .10.ص 9221
 55دسوان الشنفئى. صطا  حئب.  - 2
 51 -55صطا  حئب. دسوان الشنفئى. ص - 3
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ل ى( كلهملا سعبلئان علن الئحسل .  الشلاعئ ئ   نجد  ي البسلت كلملة )األئا( وكلملة ) س 

كمللا سللئى  للخللائف، أو واآلمللا واسللعة سللواع لصللاحب الحاجللات  األئا أنهنللا سللئى 

للالمشللي  للي اللسلل  لكلل  مللن ذي صللاحب ئغبللة أو صللاحب ئهبللة،  هللو ه     الئحسلل  م 

واسللتخدام الشللاعئ الفعلل  " سللئى"  للي البسللت السللابك اكبللئ داللللة  .واالبتعللاد عللن لوملل 

للتعبسئ عن السعي والحئكة  ي هذ  الحساة المظلمة،  الشلاعئ هنلا سصلوئ الحسلاة ظلملة 

هلم  لي   لان كلان معلن غلوع المملئ  لا غلسك وال عسسئ السعي  سهلا ملن غسلئ نلوئ، 

 أنملئ " العمل " حسلا للا  " وهلو سعمل  " الشلاعئ سلئى كما بمصد بغوع الم، األئا

غوع الممئ ستحو  إل  عم  سمظ سجنب  ظلمة الحساة وغلسمها وسواجل  بل  أذى األعلداع، 

 هو الممئ  ي ظلمة اللس .

 :ئمز األه  واالنتماع  -9.1

 لا  الشاعئ :

 

علالم  إلل  ي هذسن البستسن نجد دالالت ئمزسة خصبة تعبلئ علن انتملاع الشلاعئ 

لوا أ  حسا غاق ب  دسائ أهل  ومجتمع  وتحو  علنهم، وهلو المائل  ) غسئ عالم . آخئ ل سم 

للس  ك م   ط  للد وئ  م  للي ص  س لل   ...  ب ن للي أ م   اك م  أل  م  للو  م  س  (  للا لشللاعئ سئسللد التحللو    لل ن  ي إللل  ل للو 

بظلمل   ،  هو شخصسة ائلها المجتمع اإلنسلانيإل  حسوانيواالنتماع من مجتمع إنساني 

ل للون كلمللة )  وجللوئ . ل للي د ون ك للم  أ ه  لل. ج  اع    للئ  . ع  و   هل لل. زط  ل للئ  . أ  س  ل للم  . ع  د  (.) سللس  و  (    ؤ  س 

الشلاعئ اختلائ  أن إلل أسماع للوحوش التي تعلسش  لي الصلحئاع و تئملز  األلفاظ هذ  

للولوللل  ) هلم    وحلوش.غسللئ مجتملع أهللل  وهلذا المجتمللع كل لل مجتمعلا   .....( داللللة    األه 

                                                           
 51 -55ص. صطا  حئب. دسوان الشنفئى - 1

ل س   - سد  ع م  ل ون س  ل ي د ون ك م  أ ه    و 

ل ط  زهل و     س ؤ     وأ ئ  وع ئ   اع  ج 
1
 

ئ   ذ ائ ع   -   وه م  األ ه    ال مستود ع  الس  

ذ      ئ  س خ  ا ج  اني ب م  م  وال  الج   لدس ه 
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حسلا سلئى  لسهم  أهل الشاعئ عام  الوحوش معاملة العماع وهو سفغلهم عن  أنعل  

لمللد كللان الشللاعئ سفتمللد إللل  هللذ  المللسم  للي  فشللي أسللئائ .تمعنللا  ال  الكتمللانالو للاع و 

مجتمع  اإلنساني الذي كل  جوئ وخسانة ومكئ، ووجدها  ي مجتمع الوحلوش  اسلتؤنس 

 ب  وأعلن نسب  إلس .

 : لو  الشاعئ:ئمز الصبئ -0.1

   ز  ب   اب  ـــــــــــــــت  أج   ئ  ب  ــــــ    الص  ول  م  ي ل  ن    

س انا  وأ غ م  أح  د  اـــــــــنـــــــــــــــــ  وأع     وإن م 
   ع     أ   م  ز  والح   ع  م  الس   ب  ل  ل      ي  ل  م  ع  

1 

ن   ذو الب   ت ب ذ     ـــــــــس ن ا   الغ   ع د ة  الم 
 

لب ئ  كلمة ) ول   الص  لالالصلبئ و إلل ( تئملز ل م  عاب. والصلبئ تحمل  المشلاق والص  

. وال آخلئني حسنلا تهنا سد  عل  ذات الشاعئ الموسة والمفعمة باليمة  هو سفتمئ حسنا وسغ

دالللة علل  شلمائ  اللذات وهلذا  ،اللذي سمصلئ نفسل  علل  غاسلة االغتنلاع إالسنا  الغن  

  بهلا الشلاعئ  هلو سصلوئ مجاهدتل  العنسفلة لنفسل  تصلوسئا ناطملا وخصالها الذي ستحل  

 .العزة والنب و باإلبادة

 خاصة المو :

هللو تعبسللئ عللن االحتساجللات الجمالسللة والئوحسللة  لجللوع الشللاعئ إللل  الئمللز إن

المستوطنة  ي أعماق اإلنسان العئبي.  مد أخغعوا الئمز للدالالت معسنلة انطاللا ملن 

   ئإستهم للوالع المعاش وكسفسة التعبسئ عن .

 :ةالصوئ الباغس -9

هذ  الصوئ الباغسة من أهم الجمالسات التي تئسم الشلعئ وأوغلحها  أنال شن 

وألئبها إل  دائس األدب إل  شك  عام والدائس للصوئ الفنسة بشك  خاص. ومن هنا 

عن الصوئ الباغسلة تحلت األنملاط الفنسلة التلي تشلم  الحلدسا علن  النماد حدسيهم أدئ 
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ئئسسللسة  للي بنللاع الصللوئ الشللعئسة ال األئكللانالتشللبس  واالسللتعائة والكناسللة بوغللعها 

 وتشكسلها الباغي.

  التشبس : -1.9

وجللو  البسللان و للن مللن  نللون الباغللة  مللن هللذا النللوع مللن الصللوئة هللو وجلل  إن

 األصلل الواصللفة ئغللم انفصللالها  للي  وسمصللد بلل  "التعئسللب بللسن الموصللوف والصللوئة

نلن   عندما تكون أمام مصطلحسن لهما معنل  واحلد و سهملا عبلائة للم تملع علل  تشلبس   

شد مبالغة  ي المعن  المئادأمن األول ، و إسغاحا أكيئتجد العبائة اليانسة 
1
 ".  

 البلسغ:التشبس   -أ

ب  وباغت  تكمن  ي جع  الطئ سن شلسئا واحلدا ال ووج  الش   األداةهو الذي تحذف من  

متمايلسنشسئسن 
2

 ي المسة العئب  ي أئبعة مواغع :  . ولد وئد

 لا  الشنفئى :

ذائع   ئ   الس    ع  د  و  ت  س  ( ال م      األه   م  )ه   -
3
   

    ذ  خ  س   ئ  اني بما ج   الج  ال  و   م  ه  س  د  ل   
 

التشلبس  ووجل  الشلب  وهنلا نجلد  أداة ي هذا البست وئد التشبس  بلسغا حسا حذف 

ه للم  الشلاعئ للد المشلابهة البلسغلة  للي هلذا البسلت بسنل  وبلسن أولئللن الوحلوش حسلا للا  )

ة العسن كالتي سجدها  لي ولئ   اإلنس  الوحوش باأله  الجدد وهو سئى  سهم (  شب  األه    

متنعللا بللؤن مللن بنللي البشللئ ولللد بللات سفللئه بمعاسشللت  لهللم م أهللل العللادي  للي  اإلنسللان

والغئا ملن هلذا  ذي وال تغدئ وال تفشي األسئائ وال تتآمئ وال تخذ .الوحوش ال تإ
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 للي  حمسمتلل  وإظهللائذهللن المتلمللي  إللل التشللبس  هللو تمئسللب صللوئة المشللب  )الوحللوش( 

 : نجد التشبس  البلسغ موغع يان  

 لا  الشنفئى:

                 ئ  ب  د   ا  ح  ي  ح   وا  ع  ب  ( الم  م  ئ  ش  الخ   )أو   -

   س   ع  م   م  اس   اهن  د  ئ  أ سا  اب  ح  م   
1
 

 

سيسللئ  للي المللائئ شللسئا مللن  أنسحللاو  الشللاعئ مللن خالهللا  سة للي هللذ  الصللوئة التشللبسه

الشفمة عل  عالم  المفغ  )عالم اللذئاب(  هلو سشلبههم بالنحل  المفزعلة مشلتائ العسل  

والغلئا  الخشلئم(.عطلوف )أو مب  بل  شعن بسوتها بعود . و ي هذ  الصوئة وئد الم

ذهلن السلامع  إل ئاب الجائعة( وتمئسب صوئتها من هذا التشبس  بسان حالة المشب  ) الذ   

 .ب بئاز حمسمتها

 التشبس  المئس  المجم : -ب

ب  وسعتبللئ هللذا الللنمط وسحللذف منلل  وجلل  الش لل األداةهللو التشللبس  الللذي تللذكئ  سلل  

ل بس  شلب  سعطلي التش لحلذف وجل  ال الشلنفئى ولعل   ة عنلد وئة التشلبسهس  الغالب علل  الص 

 .من وجود  أكيئجماال وباغة 

  ا ه  ؤن  ك   ت  ن  ح   م  ه  ا الس  ه  ن  ع      ا ز  ذ  إ   -

   و  ع  ت  و   ن  ئ    ت  ل  ج  ع   ة  أ  ز  ئ  م   
2
 

 

(، و سلل  سحللاو  الشللاعئ )كلؤن   وأداتلل وئد التشلبس   للي هللذا البسلت مجملل  مئسلل  

وسشبه  بصوت أني  ولد هم منها تصدئ صوتا عند انطاق الس  وصف الموس.  الموس 

عن الموس كملا سنسل   هم سنس   لصد النالة تحدسدا تصئخ وتصس  لموت ئغسعها.  الس  

الشاعئ من خا  هذا التشبس  بسان وجل  الشلب  وهلو ذللن الصلوت  أئاد . م   أالولسد عن 
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ئاوة و ي هذا التشبس  تصدئت  س  ة وغب  من حد   زالذي سصدئ من الطئ سن وما ستمس  

   ب .المشب   وتؤخئ  وتاها المشب   األداة

 لا  الشنفئى :

 

 الشاعئ  ي هذا البست سبعد صلفة الخلوف علن نفسل  علن طئسلك التشلبس   سملو  

ل  :بؤن     معللك  لي طلائئ سعللو بل  وسلنخفا. ن سخلاف  سململ   لإاد  وسصلب  كؤن للسس مم 

ك بهللذا للللب الشللاعئ المعل لل تمللس   أنووجلل  الشللب  كللان حالللة االغللطئاب التللي سمكللن 

 سملا  ب بئازهلا   ي نفلس السلامع . والغئا من هذا التشبس  هو بسان حالة المشب  الطائئ

ة كملا هلو بصلوئة حسلس   األملوئعادة  ي تشبس   ئاألم. وسكيئ هذا وألوىهي  س  أظهئ 

 الحا   ي هذا البست.

 لا  الشاعئ:

  ا          ه  ن  ؤ  و  ك  ج  الو   سب  ش   ة  ل  ل  ه  م   -

   م  ل  م  ت  ت   ئ  اس  ي س  د  بؤس   اه  د  ل   
2
 

 

هلي نحسللة ملن شلدة   ل ذاعلام ئاب الجائعلة الباحيلة علن الط   س  سصف الشاعئ الذ   

امئ  هي شبسهة بالسهام  ي شلدة الغلعف و الغلموئ مالجوع مغطئبة كسهام بؤسدي م

ب  )هلاع( أملا اللنمط التئكسبلي لهلذا التشلبس   هلو مشلك  ملن أداة )كلؤن( والمش ل والهزا .

للئ  ت ت م ل م لل   ب  بلل  )ش للوالم ي س اس  للد  والغللئا مللن هللذا التشللبس  هللو بسللان صللفة  .(ل للد اه  بؤس 

 .  لغعسف و النحو ا
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بالنسللبة للتشللبسهات  وأمللا التشللبس  المئسلل  المجملل  كللان شللائعا  للي الامسللة إن

تعتملد عللل   التميسلسلةكانلت تخللو ملن الامسلة وال ئسلب أن الصلوئة التشلبسهسة  التميسلسلة

 الصوئة عند الشنفئى. إلس فنن وهذا ما تفتمد جوسد والت  الت  

 االستعائة: -9.9

تشلبس  حلذف احلد طئ سل  هي مجاز سموم عل 
1
كملا سعئ هلا سحلي بلن العللوى بمولل : "  

ن الواحلد أللمب هذا النوع من المجاز باالستعائة أخذ لها من االسلتعائة الحمسمسلة  وإنما

ملن شخصلسن بسنهملا معئ لة  إالمن غسلئ  ئداع  لسلبسل ، وميل  هلذا ال سملع  مما سستعسئ

،  لان للم سكلن بسنهملا معئ لة اآلخلئن ومعاملة  تمغي تلن المعئ ة استعائة احلداهما مل

جل  االنمطلاع. وهلذا الحكلم جلاز  لي أ اآلخلئحلدها ملن أبوج  من الوجلو   لا سسلتعسئ 

بواسلللطة التعئسلللف  إال لآلخلللئنلللن ال تسلللتعسئ أحلللد اللفظلللسن  االسلللتعائة المجازسلللة  

المعنوي"
 هي : وأنواعها  2

علل  المشلب  ملع ذكلئ  وأبمل وهي تشبس  حذف من  المشب  ب  استعائة مكنسة: "  -

حد الزمة من لوازم المشب  ب "أ
3 

 ونمي  من المسة العئب :

 لا  الشنفئى :

  يم  اس  ن ل  م  ال   ان  و  الص   ز  إذا األمع   -

    ل  ف  وم   ه  اد  ل      ن  م   ئ  اس  ط  ت   

ل أئوعهذ  الصلوئة ملن   هلو سجسلد  فهلا الشلنفئىالتلي وظ   ةاالسلتعمائسوئ الص 

حد لوازمل  أعل   وأبم   نفس  بالبعسئ  حذف المشب  ب  نفس   ي صوئة بعسئ وهو سشب  
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لمللا سعللدو  للي  )مناسللم( هللذ  اسللتعائة مكنسللة  سللئى الشللاعئ نفسلل  سعللدو ميلل  البعسللئ

 نجد االستعائة المكنسة  ي لو  الشنفئى: خئآو ي موغع  الصحئاع.

  تيب  ح  وص   ش  غ  وب   ش  ط    غ  ل  ع   ت  س  ع  د   -

   ك     أ  و   ئ  ج  و  و   سئ  ز  ئ  إو ائ  ع  س   
1
 

 

د المظلاهئ الطبسعسلة بلالخوف واالئتسلاه  لي  ي هذ  الصلوئة سجس لنجد الشاعئ 

حلد لوازمل  )صلحبتي( وهلو أعلل   وأبم المصاحب.  حذف المشب  ب   اإلنسانصوئة 

لسإكلد ( أصلاحبولد اختائ الشاعئ لفظ )صحبتي( بلد  ) عل  سبس  االستعائة المكنسة.

 إللل الشللاعئ سسللع   أنامع ( العتمللد الس للأصللاحبلللو لللا  ) إذ وأنفتلل ة نفسلل  خاللل  عللز  

علسلل  وهللو حتمللا ال سئغلل   اآلخللئسن إلشللفاقالبحللا عللن صللدسك  سكللون ذلللن منطلمللا 

 :خئآو ي ميا   ذلن.ب

     اب  ع  ل   وب  ذ  ئى س  ع  الش    ن  م   وم  س  و   -

   م  ل  م  ت  ت      ائ  غ  م   ي ئ   س   أ اع   
2
 

 

تها ز بشلد  ة التي تتمس  حئاع الحائ  الص   أسامسصف الشنفئى  ي هذا البست سوما من 

 ةامع والمشلاهد وهلو سلئى السلماع بوجلود الخسلوط ملن أيلئ الئطوبلالس ل إل   حت  سخس  

بهلا اائ بلالعنكبوت التلي تطللك لعتشب  خسوط العنكبوت،  مد شب  الشنفئى هذا السوم الح  

(  هلو علل  سلبس  االسلتعائة س لذ وب  ل ع اب ل   حد لوازم  )أعل   وأبم   ب  ولد حذف المشب  

 المكنسة.

 المو :خاصة 

باعتمادهللا عللل  نمللط واحللدة  - للي المسللة العللئب - ةلمللد اتسللمت الصللوئ االسللتعائس

كملللا  ،ئ طئ سهللا وهلللي االسللتعائة المكنسللة وعلللدم وئود االسللتعائة التصللئسحسةباعتبللا

 نذكئ منها : ألسباببندئتها  األول  تمسزت هذ 
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ي  ي شعئ  واالئتكاز عل  الوالعسة بعسلدا ابع المصص  اعتماد الشنفئى عل  الط   -1

 صنوف البسان من استعائات وتشبسهات وغسئها.عن 

ل -9 كسللئ  إلل دت  لي نفسل  ملسا ئد التلي وسلمت حساتل  االجتماعسللة وول لنزعلة التم 

لل سللم بهللا األدب المبلللي  التللي ات   مطسللة الن   علوكي(  مللد كللان ) للي ممابلل  األدب الص 

ة جوانللب غنس لل التغسسللئ عنللد الشللنفئى وغسللئ  مللن الشللعئاع الصللعالسن لللد مللس  

 ولغوسة لد تبدو محدودة.

II-:المستوى المعجمي 

إن مللن الغللئوئي البحللا  للي الخصللائص األسلللوبسة لكلل  شللاعئ مللن الشللعئاع 

وذللن لمعئ لة لفتل  الفنسلة أو الصلوئة الشلعئسة  الص عالسن وخاصة الشنفئى  لي المستل 

 التللي ستمسللز بهللا مللن غسللئ  مللن منظللوئ الدئاسللة األسلللوبسة وا تللئاا وظسفللة أسلللوبسة

الخطاب الشعئي تئتكلز أساسلا علل  المعجلم  الشنفئى. وبنسة سعطسنا مإشئ للحكم عل 

 الشعئي باعتبائ  عنصئا أساسا والعمدة  ي البناع الفني للكام المنظم والشعئ.

تهلللدف دئاسلللة المعجلللم الشلللعئي لللللنص حسلللب الموغلللوعات ب حصلللاع الوحلللدات 

المعجمسة وتحدسلد المكونلات الداللسلة األساسلسة لللنص ولعل  أهلم وسلسلة لتحدسلد البنسلات 

ة األساسسة للغة  ي النص هلو تنلاو  المعجلم الشلعئي بالدئاسلة ومحاوللة تحدسلد الداللس

طبسعت  وتئكسب  من أج  تحدسد المدئة الجمالسة واإلسحائسة للنص الشعئي
1
. 

 نظئسة الحمو  الداللسة: - أ

 الحم  الداللي هو مجموعة من الكلمات تئتبط داللتها وتوغع تحت لفلظ علام سجمعهلا،

مللة سجللب أن تفهللم مجموعللة الكلمللات المتصلللة بهللا داللسللا  معنلل  ولكللي سفهللم معنلل  الكل

الكلمة هو محصلة عالتها بالكلمات األخئى  ي داخ  الحم  المعجمي
2
. 
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 ابئز الحمو  الداللسة:  - ب

ي الجلاهلي  ال سختللف  لي المفلئدات  سئى الدكتوئ عمئ دمحم الطاللب: أن المعجلم الش لعئ 

هنللان حمللو  أساسللسة سمكللن اعتبائهللا محللاوئ المعجمسللة للحمللو  الداللسللة الكبللئى بلل  

سشتئن  سها أغلب النتائج الشعئي لذلن العصئ
1
 وهي: 

 عالة الشاعئ الص علون بالطبسعة والحسوان والنبات -

 عالت  باإلنسان وأحوال . -

وسمكن تصنسف المعاجم الشعئسة أو الحمو  الداللسة  ي المسلة العلئب وذللن ملن خلا  

 لة:اللغة والمفئدات المستعم

 حم  الطبسعة : -1

 )الشعاب، المنة، الكب ، أغف ( الجب :-

لوان، تلئب، األلفلاظ الداللة علل  األئا والصلحئاع- لاع، األمعلز، الص  م  : األئا، الب ه 

م ، الخئق، لفئ  الت نائف، البئاه، الئ 

مغاع، المناخ:- س ، الئ   األ ك ( )الئ 

الحسللوان إللل  صللنفسن اينللسن، صللنف المسللتؤنس  صللنف الشللنفئى حملل  الحسللوان: -9

 وصنف المتوحش كما استعم  ألفاظا خاصة بالطسوئ.  

 الحسوان المستؤنس )المطي، الكاب، األصائسم(. - أ

الحسوان المتوحش )الذئب، األ اعي(  - ب
2
. 

 الحشئات )الدبئ، الخشئم(. -  
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 حم  اإلنسان ومتعلمات : -0

األعام والشخصسات : )أحاظة، الش نفئى( - أ
1 

 الموالع: )الغمغاع، جالسا(. - ب

 حم  الحئب ومتعلمات : -2

للت، نسللوانا، عللدت كمللا  مفللئدات الغللزو: - أ ) جناسللات، دعسللت، أستمللت إلللدة، أسم 

 أبدأت(

، األلطللع، اعملله) المسللي، أبللسا صللائم، أصلللست، صللفئاع، الس أدوات الغللزو: - ب

التئس(
2
   

وظف الشلاعئ المفلئدات الداللة علل  الطبسعلة بصلوئة مناسلبة لسعب لئ علن حاللة  لمد

الطئد االجتماعي التي عاناها وحالة الهئوب نحو أعالي الجبا   ائا بجلد  من ماحمة 

 للالمعجم الللد اللي المتعلللك بالجبللا  وظ فلل  الشللاعئ توظسفللا  األعللداع وتوعللد المتوع للدسن. 

كلان سئسلد إسصلال  إلل  السلامع ملن مكلائم.  الجبلا   جمسا تمكن ملن خالل  إسصلا  ملا

أملا المفلئدات الداللة علل   العاتسات حسلز مكلاني سشلعئ  سل  الشلنفئى باألملان والحئسلة.

الحسوان  مد استعملها الشاعئ بصوئة واغحة للتعبسلئ علن طبسعلة حساتل  إذ وظلف  لي 

 هذا الحم  أئبعة وخمسسن لفظا توزعت كالتالي:

 (.22(، الحشئات)22(، الطسوئ)91(، الوحش )12المستؤنس ذكئت ) 

                                                           
 11طا  حئب. دسوان الشنفئى. ص - 1
  12 -51طا  حئب. دسوان الشنفئى. صص - 2
 51 -55طا  حئب. دسوان الشنفئى. صص - 3

ل س   - سد  ع م  ل ون س  ل ي د ون ك م  أ ه    و 

س ؤ      ل ط  زهل و   وع ئ   اع  ج   وأ ئ 

ئ   ذ ائ ع   -   وه م  األ ه    ال مستود ع  الس  

ذ      ئ  س خ  ا ج  اني ب م  م  وال  الج  لدس ه 
3
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ولع   هذ  الن سب توغ  صوئة هسمنة المعجم الحسواني المتلوح ش علل  الحمل  اللداللي 

أما معجلم  الحسواني ولد عب ئ عن ذلن الشاعئ  ي أكيئ من موغع: إذ سمو   ي المست :

االنغلمام إلل  علالم الوحلوش بلد   األعام  مد انعدم ذكئ الئج  الن الشاعئ للد اختلائ

ذكئ ياية أسماع ملن النسلاع  الذئاب والغ باع عل  اإلنسان.عالم أهل  اإلنساني مفغا 

ذكئ الشنفئى اسم  مئتسن  لي الامسلة ألن السلساق ستطللب  وهي متعددة لمسماة واحدة.

أمللا الموالللع  ؤغلبهللا بعسللدة عللن الحغللئ  ذلللن وهللو الفخللئ بنفسلل  وممدئتلل   للي الحللئب

 لتتناسب وطبسعة حساة الشنفئى باعتبائ  طئسد جناسات

 الشنفئى:لا  

اج       ئ  ــــــــات والل ســــــ مد حمت الح      ممم 
 

ات مطاسا وأئح    ـــ  وش د ت لط س
1

       

ا  غ        ا ب األ ئ  ئئ    ـــــــلع مئن  م   سك  عل  ام 

 ن األذىــــــــو ي األئا منؤى للكئسم ع

 

 

ب ا وه و  سع م     اه  ى ئاغبا  أو ئ   س ئ 

 

اف  الم  و سها ل من   ت ع ز    ـــخ   ل   م 

 ولا  اسغا: 

  وك  أبيٌّ باس    غ س ئ أن ن ي       -

ائ د  أب س      غ ت  أول   الط ئ  إذا ع ئ 
2
 

 

األبسات تلن الموالع الذي تحدينا عنها سلابما  لاألئا ومتعلز   دالللة علل  تبسن 

 .من طئف أعدائ  عالمكان البعسد الذي اختائ  الشنفئى وهو متبو

أما معجم الغزو وأدوات   مد تمسز بيئائ  وتنوع  الن الغلزو سميل  جانبلا مهملا  لي حسلاة 

الشنفئى. كما وظف الفع  )أمشي( خمس مئات وهي أعل  نسلبة وظفلت  سهلا األلفلاظ 

 التي لها صلة بالموجودات  ي المحاوئ التي ذكئناها.
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في  مميية  األسلوبيةاللثام عن كثير من الخصائص  أماطبعد البحث المثير الذي 

 :ف  ما يل  ألدمهافرز البحث الكثير من النتائج. أوبهذا لد  العرب.

  إيماعهييا أنالخييار   فيي  ممييية العييرب فو ييد   اإليمييا طبيعيية  فمييد لمسيي  فيي 

مييه همييوم ال يياعر  يتضييافروهييذا الييوزن  ، يياع عليير بحيير الطوييي  الخييار  

مميية العيرب  أن ، وأوضيح ومعاناته وثميلة علر النفس كثم  تفعيال  الطوي 

ا ييتمل  فيي  ح ييوها عليير مفيياعلن ممبوضيية ومفيياعيلن تاميية  والمييب  فيي  هييذا 

وتوصيل   السياق يعكس حالية ال ياعر مميا يعانييه مين لليك واضيطراب نفسي .

كلمية  أوف  تركيبها الصيوت  ورد  كلمتيين  وتةلواف  المصيدة  اع  متفا إلر

 أغنييريهييا ووصييلها لييد المييواف  فيي  رو   أصييوا  ييزعا ميين كلميية واخييتال   أو

 ف  المصيدة. الخار   اإليما 

   الالميية تراوحي  بيين ال هير والهميس  أصوا ان  اإلحصائ من خال  التحلي

ال ياعر يحيتج في  و يه التحيديا   أنمن مهموسة بدلي   أكثروورد  م هورة 

ويرفه صوته ليسمه كلمتيه ويفير  و يودك ككيائن مهميم يليتمس لنفسيه مكانيا 

 خاصا ومميزا له.

 ويعمميه اإلن يادعمادك التكرار ف  الالمية اليذي يسيه  فعي   الداخل  اإليما  إن .

اليينص  وإعطيياعاسييهم التكييرار عليير مسييتو  الكلميية وامسييم فيي  تركيييز المعنيير 

 أنون ييد  ،مييه الحاليية النفسييية لل يياعر يييتالعم الرونييك الموسيييم  مييانوعييا ميين 

   .صواتا تالئمهأف  مميته استعم  لك  معنر   ال نفر

   علر  وانيب مهمية في  هيذا  اع  المصيدة مفعمة بطالا  رمزية خصبة تحي  

را  مييه بيئتييه احيياو  ال يياعر تمديمييه ميين حييو وتكيياد تبييوك وتك يي  مييا. اليينص

 رمز ف  المصيدة يد  علر لغة ال اعر مه ت ربته ال عرية.وعالمه الخاص وال

  رظييواهر الت ييبيه  يياع  لت ييد ميين  أنتبييين ميين خييال  المصيييدة موسيييمر  أز 

 .المصيدة وتؤكد علر  اعريتها من الناحية البالغية والدملية
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 يي وهيي  ، ور امسييتعارية فيي  المصيييدة بيينمط واحييد باعتبييار طرفيهييااتسييم  الص 

طيابه المصصي  في   يعرك لوييد  هيذا علير اعتمياد ال ياعر ا امستعارة المكنية

 وامرتكاز علر الوالعية ف  العر .

  في  المع يم  أساسيياالطبيعة محورا  مثلثحضور ال انب المع م  ف  المصيدة

ان  ،ال ييعرية  حيييث  ييكل  عناصيير الطبيعيية عميياد ت ربيية ال يينفر ،ال ييعري

 تأثيرهياوبالتيال  كيان   ال ينفرب ك  مبا ر في  حيياة   أثر لساوة الطبيعة لد 

في   يعرك. فيالمع م اليدمل  والمتعليك بالطبيعية وظفيه ال ياعر توظيفيا  ارتيداديا

السيامه مين مكيارم  إليريوصيله  أنكيان يرييد  ميا إضفاع ماليا تمكن من خالله 

 إلييرباحثييا عيين التغييير وامنضييمام  وهييو مطييارد ومالحييك ميين طيير  م تمعييه.

 م تمه  ديد.

 ليد ميس  وانيب فنيية ، وغيرك من ال يعراع الصيعالين  ند ال نفركان التغيير ع

تك ي  عين  أعمكولغوية  تؤسس لمذهب  عري تترن الباب مفتوحا لدراسا  

خيذ أمين بفكرتيه وآفي   يعر هيذا الصيعلون وغييرك ممين  وإبداعية مالية  أبعاد

 بمذهبه.

 



 المستوى الداللي والمعجمي في القصيدة                                                ملحق          
 

 46 

مية ) بحر الطويل(نص   الَّلا
ـي ُص .1  َمِطيِّـُكمْ  ـُدورَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَأِقيُمـوا َبِنـي ُأمِّ
 ُمْقِمـٌر  َوالم ْيـلُ  ِت الَحاَجاُت ــــــــــــــــــــــــــُحم   َفَقدْ .2
اأَلَذى  َعنِ  َأى ِلْمَكِريـمِ ــــــــــــاأَلْرِض َمْنـ يوف.3
يـٌق عمى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعْمـُرَك َما ِباأَلْرِض ِض لَ .4
 ُمـون: ِسيـٌد َعَمم ـٌس ـْــــ اْمِرىٍء َوِلي ُدوَنُكْم أَى.5
ـرِّ ــــــــــــــــــــْــــ ال ُمس ُىـُم اأَلْىُل .6  َذاِئـٌع  َتوَدُع السِّ
 أن ِنـي  َغْيـرَ  ـلٌ ــَباسِ  ـيٌّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأبِ  َوُكـلٌّ .7
ْن مُ .8 ِت األْيِدي إلى الز اِد َلْم أُكـْن ــــــــــــــــــــــَوا   ـد 
ـٍل  ْن ــــــــــــــــــَعـ َبْسَطـٌة  إاّل  َوَمـا َذاَك .9 َتَفضُّ

ّنـي َكَفاِنـي َفق.11  ْيَس َجاِزَيا لَ  َمنْ  دَ ـــــــــــــــــــــــْــــ َوا 
 ُمَشي ـٌع  ـاٍب: ُفـَؤاٌد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثَـاَلثَـُة أْصحَ .11
 َتِزيُنـيا الُمتُـوِن  َن الُمْمـَس ـــــــــــــــــَىتُـوٌف مِ .12
ْيـُم َحن ـْت  ياــــــــــــــــــــــــــــإذا َزل  عن.13 كأن ـيا  الس 
نِي  الَبْطن ال َخِميـَص  دوــــــــــــــــــَوأغْ .14 َيْسَتِفـزُّ
 َسَواَمـو  ـي ِــــ ُيَعشّ  ـافٍ ـــــــــــــــــــــــَــــ َوَلْسـُت ِبِمْيي.15
 َيـى ُمـِربٍّ بِعْرِسـوِ ــــــــــــــــــأكْ  ب ـٍأ ـــــــــــــــــــــــوال جُ .16
 ؤاَدُه ـــــــــــفــ َكـَأن   ـٍق ـــــــــــــــــــيْ ـِرٍق ىَ ـــــــــــــــــــَواَل خَ .17
 ــزِّلٍ ـــــــــــــــــــــُمَتغَ  داِري ــٍة  ــٍف ـــــــــــــــــــــــــــــوال َخالِ .18
 ُدوَن َخْيـِرِه  ـرُُّه ــــــــــــــــــــــشَ  ِبَعـلٍّ  ـُت ـــــــْــــ َوَلس.19
 ـاَلِم إذا اْنَتَحْت ـــــــــَيار الظ  ـــــــــــَوَلْسـُت ِبِمحْ .21
ـّواُن الَقـى َمَناِسِمي ـــــــــــــــألْمَعـُز الّص اإذا .21
 ـوِع حتّـى ُأِميتَـوُ ــــــــــــــــــــــــــــــُــــ ُأديـُم ِمَطـاَل الج.22
 َلـوُ  ُتْرَب األْرِض َكْيال ُيَرى  تَـفُّ ـــــــــْــــ َوَأس.23
 َمْشـَربٌ  َناُب الَذْأِم لم ُيْمـَف ــــــــــــولوال اْجتِ .24
 بـي يـُم ــــــــــــــــــــــــــــــال ُتقِ  ُمـر ًة  َنْفَسـًا  َولِكّن .25
انط َوَأْطِوي عمى الَخْمِص الَحَوايا َكما .26
  يـِد كما َغـَداــــــــــــــــــــــوأَْغُدوعمى الُقوِت الَزىِ .27
يـَح َىافِ  اِرُض ـــــــــــــــــــَغَدا َطاِويـًا ُيَعـ.28  يـًا ــــــــالرِّ
ـُو  ـثُ ــــــــــــــــــــَحيْ  ِمنْ  ـوتُ ــــــــــالقُ  َفَمما َلَواُه .29  َأم 

ـي    أَلَْمَيـلُ  ى َقـْوٍم ِسـَواُكْم ـــــــــــــــــــــــــــــإل َفإنِّ
ْت ِلِطّيـاٍت ـــــــــــــــــــــــــَوشُ   َوأْرُحلُ  َمَطاَيـا  ـد 

 ُمَتَعـز لُ   الِقَمـى َخاَف  ْن ــــــــــــِلمَ  َوِفيَيا 
 َبـًا َأْو َراِىَبـًا َوْىَو َيْعِقـُل ـــــــــــــــــــــــــــَسَرى َراغِ 

 َجْيـَأُل  ْرَفـاُء ـــــــــــــــــــــــــــــــَوعَ  َأْرَقُط ُزْىُمـوٌل وَ 
 ُيْخـَذلُ  ِبَما َجر   ي ـــــــــالَجانِ  َلَدْيِيْم َواَل 

 أْبَسـُل  َراِئـِد ـــــــــــــــــالطَ  إذا َعَرَضْت ُأوَلى
 َجلُ أَعْ  ْوِم ـــــــــــــالقَ  َأْجَشُع  َبَأْعَجِمِيـْم إْذ 
ـلُ ــــــــــــــــــاأَلْفَض  َعَمْيِيـْم َوَكاَن   ـَل الُمَتَفضِّ

 ُمَتَعم ـُل  ُقْرِبـِو  في  وال  َنـى ــــــــــــــــــْــــ ِبُحس
 َعْيَطـُل   ْفـَراءُ ـــَــــ َوص إْصِميٌت  وأْبَيُض 

 َوِمْحَمـلُ  إلييا  ـْت ــــــــــَــــ َرَصاِئُع قد ِنيط
 ْعـِولُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوتُ   َعْجَمـى تُـرنُّ  ٌة ُمـَرز أ 

ـلُ ـــــــــــــــــــــــإلى الَزاِد ِحـْرٌص أو فُ   ـؤاٌد ُمَوك 
َعـًة  ـلُ  َباُنيـا َوْىيَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــُسقْ   ُمَجد   ُبي 
 َيْفَعـُل  ِنـِو َكْيَف َشأْ  ي ــــــــــــــــــــــُيَطاِلُعيـا ف

ـاُء   َوَيْسُفـلُ  ُمـو ــــــــــــــــــــــْــــ َيع َيَظـلُّ بو الُمك 
ـُل  ـُدو داىنـًا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَيـُروُح َويغْ   َيَتَكح 

 أْعـَزلُ  تَـاَج ـــــــــــــف  إذا ما ُرْعتَـُو اىْ ـــــــــــــألَ 
 َيْيَماُء ىؤَجلُ  ى الَيْوَجِل الِعّسيِف ُىدَ 

 م ـلُ ــــــــــــــــــــَوُمفَ   ـاِدٌح ــــــــــــقَ   منـو  َتَطاَيـَر 
ْكَر َصفْ ـــــْــــ وأْضِرُب َعن  فُأْذَىـلُ  حاً ـــُو الذِّ

ُل ــــــــــــــــــــــــــَعَمـي  ِمَن الط    ـْوِل اْمـُرٌؤ ُمَتَطـوِّ
 َوَمْأَكـلُ  َلـَدي   إاّل  ـاُش بـو ـــــــــــــــــــــــــــــــــُيعَ 

ُل  َثمـا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعمـى الـذاِم إال  َريْ   َأَتَحـو 
 ُتَغـاُر وُتْفتَـلُ  مـاِريٍّ  وَطـُة ــــــــــــــــَوْت ُخيُ 
 َناِئـَف أْطَحـلُ ــــــــــــــالت  ـاَداُه ـــــــــــــَــــ َتي َأَزلُّ 
ع وُت ـــــَيُخـ  اِب وُيْعِسـُل ـــــــــــَــــ بَأْذَناِب الشِّ

ـلُ  اِئـُر ــــَــــ َنظ   وُ ـــــــــــــــــــــــَفأَجاَبْتـ َدَعـا   ُنح 
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 كأن ـيا ـوِه ــــــــــــــــــــــــــــــــُــــ الُوج  ِشيـُب  ُمَيم َمـٌة .31
ــــــــــــْــــ ـَرُم الَمْبُعـوُث َحثأِو الَخشْ .31 َدْبـَرُه  َحَث ـ
تَـةٌ .32  ُشُدوَقـيا   ـَأن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ   ُفـوٌه    ُمَير 
ـْت ــــــــــج  َوَض ـــــــــــــــــــَفَض .33 كأن ـيا  بالَبـَراِح  ج 
ات َسْت بـو و  َوات َسى ْت ـــــــَــــ وأْغَضى وأْغض.34
َبْعُد َواْرَعَوْت  َوى ـــــــــــــَشَكا َوَشَكْت ُثم  اْرعَ .35
 ـياــــــــــــــــــُــّ َوُكم َبـاِدراٍت  ـاَءْت ـــــــــــــــــــَوفَ  َفـاَء .َ 36
َبْعَدما  َطا الُكـْدرُ ــــــــــــــأْسآِري القَ  َوَتْشَرُب .37
 َتَدْرَنـا وأْسَدَلـْت ــــــــــــــــــــــــــــــَوابْ  َىَمْمُت َوَىم ْت .38
ِلُعْقـِرِه  َتْكُبـو  َي ــــــــــــــــْــــ َوى َعْنيا  َفَول ْيـُت .39
 ْوَلـُو ــــــــــــَوحَ   َرَتيـِْو ــــــــــــْــــ َحج َوَغـاىا  كـأن  .41
ـَيا  ِإَليـِْو  َشت ـى  ْن ـــــــــــــــِــــ م َتَواَفْيـَن .41 َفَضم 
 كأّنـيا  ـر ْت ــــــــــــــــــــــــــــمَ  ُثم    َفَغـب  ِغَشاَشـاً .42
اْفَتراِشـيا  دَ ــــــــــْــــ ِعن األْرضِ  َوْجـَو  وآَلُف .43
 وَصـوُ ـــــــــــــــُفُص  كـأن   َمْنُحوضـًا  َوأْعِدُل .44
ْنفَ  َتْبَتِئـْس  فإْن .45 َطـٍل ــــــــــــــــَقسْ  ـَرى أمُّ بالش 
 َلْحَمـُو  ـْرَن ـــــــــــــــــــــــــــَتَياسَ  ِجَناَيـاٍت  َطِريـُد .46
 َظـى ُعُيوُنـياــــــــــــــــــــــــَيقْ  َنـاَم  َما  َتَنـاُم إذا .47
ْلـُف ُىمُ .48  َتُعـوُدُه  اُل تَـزَ  ـوٍم مـا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
 إّنـيا  ثـمّ   َدْرتُـياــــــــــــــــــــــــْــــ أص  َوَرَدْت  إذا .49
َضاِحَيـًا  ـلِ ـــــــــــــــــــالر مْ  كاْبَنـةِ  َتَرْيِني فإّما  .51
ْبـرِ  ىـــــــــــــــــــــَلَمولَ  فإّني .51 َبـز ُه  أجتـاُب  الص 
ن مـا ـىـــــــــــــــــــــَيانـًا وأَْغنَ ــــــــــــــــــــــــــــــــوأُْعـِدُم َأحْ .52  وا 
ـفٌ  ـٍة ــَخم    ِمنْ   ـِزعٌ ــــــــــــــــــــــــــــجَ  فال .53  ُمَتَكشِّ
يـاُل ِحْمِمي وال ُأَرى ـــــــــــوال َتْزَدِىي األجْ  .54
َربُّـيا   َطمي الَقْوَس ــــــــَيْص  َنْحـٍس  َوَلْيَمِة .55
َوَبْغٍش َوُصْحَبتـي  ْطشٍ ـغَ  ىَدَعْسُت عم.56
 إْلـَدةً   وأْيَتْمـتُ  َواَنـًا ـــــــــــــــــــــــــــــْــــ ِنس فأي ْمـُت .57
َجالسـًا  ي بالُغَمْيَصـاِء ـــــــــــــــوأْصَبـَح َعّنـ .58
ْت ــــــــــــــــــــــــــــىَ  َفَقاُلـوا: َلَقْد .59  ِكاَلُبَنـا  ِبَمْيـٍل  ر 

 َتَتَقْمَقـُل  ـٍر ـــــــــــِــــ ياس بأيـدي  ـَداٌح ــــــــــــــــــــقِ 
ـُل ــــــــَــــ ن  َسـاٍم ُمعــــــــــــــــــأْرَداُىـَمَحاِبيـُض   سِّ

ـلُ َـ ـيِّ َكاِلحــــــــــــــــــــــــــُشُقوُق الِعص  ـاٌت َوُبس 
ّيـاُه   ُثك ـلُ  َعْمَيـاَء  ْوَق ـــــــــــــــــفَ  وٌح ـــــــــــنُ  وا 

ْتـُو ـــــــــــــــــــوعَ  يـُل َعـز اىا ـــــــَمَرامِ    ُمْرِمـُل  ز 
ْكوُ  َفِع ـــَينْ  َلْم  َوَلْمَصْبُر إْن   أْجَمُل  الش 
 اِتـُم ُمْجِمـُل ـــــــــــــــــــــــــَــــ ُيك  ِمم ا عمى َنَكـٍظ 
 َتَتَصْمَصـلُ  اؤىـا ـــــــــــــــــَــــ أْحن َسَرْت َقَرَبـًا 

ـلُ   َفـاِرٌط   ي ــــــــــــــــــــــِمنِّ    وَشم ـرَ   ُمَتَميِّ
 ـلُ ــــــــــــــَــــ َوَحْوص  ُذُقـوٌن  يا ـــمن ُيَباِشـُرُه 
 ُنـز لُ  ْفـِر الَقَباِئـِل ــــــــــــيـُم ِمْن سَ ــــــــــــأَضامِ 

 اِريـِم َمْنَيـلُ ــــــــَــــ ـم  أْذَواَد األصــــــــــــكما َض 
ْبِح َرك  ُمْجِفلُ  ْن ُأَحاَظَة مِ  بٌ ْــــ َمَع الصُّ

ـلُ    َناِسـنُ ــــــــــــــــــــــــــــسَ  ُتْنِبيـِو    بَأْىـَدأَ   ُقح 
 ُمث ـلُ  َفْيَي  ـٌب ـــــــــــــَدَحاَىا العِ  كَعاٌب 

 أْطـَولُ  ُل ْـ َقب ْنَفَرى ــَــــ َلَما اْغَتَبَطْت بالشّ 
لُ    ُحـم    أِليِّـيا   يَرتُــُو ـــــــــــــــــــــــــــِــــ َعق  َأو 

 َتَتَغْمَغـلُ   َمْكُروِىـِو   ى ــــــــــــــــإل   ِحَثاثَـاً 
ْبـِع أو ـــــــــــــــــِعَيادًا َكحُ   ِىَي أْثَقلُ  م ـى الرِّ

 ْن ُتَحْيُت وِمْن َعـلُ ــــــــــــمِ  َتثُـوُب َفَتأتي 
ـلُ   وال   َفـىــــــــــــــــــــــــأحْ  ِرق ـٍة  عمى   َأَتَنع 

ْمِع ـَقمْ  عمى ِمْثلِ   أْفَعلُ  والَحْزَم  ِب السِّ
لُ  الُبْعـَدِة  ى ذو ـــــــــــالِغنَ  َيَنـاُل    الُمَتَبـذِّ

 أَتَخي ـلُ    الِغَنى َت ـــــــــــــــــَتحْ  َمـِرٌح  وال 
 ـلُ ُأْنمِ  األَقاويِل  ـاب ــــــــــــــــــــبأْعق َسُؤواًل 

تـ َوأْقُطَعـُو   َيَتَنب ـلُ  ِبـَيا  ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالال 
ْرِزيـٌز  ُسَعـاٌر   َوأَفَكلُ   ـٌر ـــــــــــــــــــــــَوَوجْ  وا 

 أْلَيـلُ  ْيُل ــــــــــــــــــــــ  أْبَدْأُت والم َوُعـْدُت كما 
 َيْسـألُ  ـُؤوٌل َوآَخُر ــــــــــــــــــــــــــــــَفِريَقـاِن: َمسْ 
 ُفْرُعـلُ  َعس   ٌب َعس  أْم ــــــــْــــ َفُقْمَنـا: أِذئ
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َمـْت  ثُـم   ـأٌة ـــــــــــــــــــــــــْــــ َنب إال   َيـُك  َفَمْم .61  َىو 
 طاِرقـًا  ألْبـَرُح  ْن ِجـنٍّ ــــــــــــــــــــــَفِإْن َيـُك مِ  .61
ُلَعاُبـُو  َيـُذوُب  ْعـَرى ـــــــــــــــالشِّ  ِمَن  َويوٍم .62
ِكـن  ُدوَنـُو   ي والــــــــــــــــــــــــــَنَصْبـُت لو َوْجي.63
يُح ـــــــــَوَضاٍف إذا طَ .64 َطي ـَرْت  اَرْت لو الرِّ
ْىـنِ  ّسِ ـــــــــــــــــــــــــــَــــ َبِعيـٌد ِبم.65  والَفْمِي َعْيـُدُه  الدُّ
ِس َقْفـٍر َقَطْعتُـُو التُّـرْ  ْيرِ ـــــــــــــــــــَــــ َوَخْرٍق كظ.66
 ُموِفَيـاً  ـَراُه ــــــــــــــــــــــــبُأخْ   ُأْواَلُه   فأْلَحْقـُت  .67
ْحـُم َحْولي كأّنـيا ـــــُــــ األَراِوي الّص  َتُروُد  .68
 كأّننـي ـاِل َحْوِلي ـــــــــــــــــــــــوَيْرُكـْدَن باآلَص .69

 ـَدلُ ـــــــــأجْ  ـاٌة ِريـَع أْم ِريَع ـــــــــــــَــــ َفُقْمَنا: َقط
ْن َيُك إْنسَ   َتْفَعلُ  اإلنُس  ـًا ما َكيا ــــــوا 

 َتَتَمْمَمـلُ  اِئـِو ــــــــــــــــــــــــَرْمض فـي  أفاِعيـِو 
 الُمَرْعَبـل ِمـيُّ ــــــــــــــَــــ األْتح وال ِسْتـَر إال  

ـلُ    ما اِفـِو ـــــــــــــــَــــ أْعط عن  لباِئـَد   ُتَرج 
 َن الِغْسل ُمْحـِولُ ــــــــــــــلـو َعَبٌس عاٍف مِ 

 ُيْعَمـلُ  َلْيَس  ـُرُه يْ ــــــــــــــــــــظَ  ِبَعاِمَمَتْيـِن ، 
 َوأْمثُـلُ    ِمَراَراً  ي ـــــــــــــــــــُأْقِعـ ُقن ـٍة  َعَمى 

 الُمَذي ـلُ    اَلءُ ـــــــــــــالمُ  َعَمْيِيـن   َعـَذاَرى 
 1الِكيَح أْعَقلُ  َيْنَتحي ِمَن الُعْصِم أْدفى
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 :المصادر

 

ااق  مكتبنننننننن  . ا عمنننننننناس  نننننننن  م   ننننننننا ا يننننننننعق .ابنننننننا قينننننننن   ا   ق ا نننننننن  -1

 .م2552.ب ق ت.ا هالل

 .177991ط. ب  ا.ااقص اق،ب ق ت.ابا م ظ ق،    ا ا عقب -2

ااق صننننن اق  ةطب  ننننن  . طنننننالل  نننننقب: ت   ننننن .  ا يننننن دقو، ا ننننن اا ا يننننن دقو -3

 .177991ط.ب ق ت. ا  يق

 ب ق ت،  ب  ا.ااق ا كتب ا عةم   . م ام  ابا خةا ا:  با ا ق م ا با خةا ا -4

 .1794. 1ط. ب  ا.ب ق ت.مكتب   ب  ا. معجم ا مصطة  ت  األاب -مجاي  هب  -0

 

 :بالعربية المراجع

 

 . 1799اط. ا   هقس. مكتب  األ جة  ا مصق  . األص ات ا ةغ   : إبقاه م أ  س -9

اب  ا م   ل ا    م ا غ    ا بغناااي ، كتن ب اامن   ، مقاجعن   ج ن  إ  ن ا ا تنقا   -9

 . 1795. ا عقب  م ي قات ااق اا    ا جا اس ب ق ت

 . ..1792ط. أ  قس. ااق ا عق ب .  ةم ا اا  : أ ما مخت ق  مق -9

ا . ب نننق ت  ب ننن ا. مكتبننن   ب ننن ا-معجنننم ا مصنننطة  ت ا بال  ننن  –ا منننا مطةننن ب  -9

 .2555.ط

ااقاا . اق ا.    م ا كتب ا  ا  . أا   س  ب    ا  ص اس ا  ص قس: أم ل م ص ق -7

  2559 .1ط.

ااق ا بقك   ة يق .  ة م ا بال    ا مع     ا ب  ا  ا با ع. أم ا أب  ا ة ل -15

 . 255991ط. األقاا.  م ا.  ا ت ز ع

 .ا ق ننن  . ااق ا منننق  . بنننا ي طب  ننن  ا ت ننن قات ا مع صنننقس  ننن  ا   نننا األابننن  -11

 179993.ط . ا  ع ا  
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ا  ن هقس ط .ا معن ق ااق .ت ق  بنا ا  ةن م ا  جن ق.ت ق   األاب ا عقب .بق كةم ا -12

3 .1791. 

. مكتبنن  اأننقأ. م  ضننقات  نن  م نن هد ا   ننا ااابنن  ا مع صننق: بينن ق تنن  ق قت -13

 أ  ط    ا جزائق ط

. م ي قات ات ن ا ا كتن ب ا عنقب. جا    ا   م    ا يعق ا ج هة : ب جمع  ب بع   -14

  .2551.امي 

منننننننن ا مقكنننننننز اا . تقجمنننننننن  م ننننننن ق    يننننننن . األ نننننننة ب  : ب  نننننننق ج نننننننق  -10

 .177492ط.ا  ض قي

 .  177393   م ا كت ب ا   هقس ط . ا ةغ  ا عقب    مع  ه   مب  ه . تم م    ا -19

 خنق ا نا ا أبن  س ااق : ت ح. ا كن     ن  ا عنق     ا  ن ا  . ا خط ب ا تبنقزي -19

  -1779امي  . ا دكق

. ق ا   ينننق م ينننعس ا معننن. ا مع صنننقس  ا تنننقا . ا ب ننن  األ نننة ب : قجننن ا   نننا -19

 . 1773(. ا ط)اإل ك اق   

م ين قات . ق ما  قك ت م  م ت  م ا ا يعق األ ة ب   ب ا ا  ظق    ا تطب   -17

 . 2554.ات  ا كت ب ا عقب امي 

م ينننع " اقا ننن  جم   ننن "  ننن    نننا ا ينننعق ا عقبننن  ا مع صنننق . قمضننن ا ا صنننب   -25

 .1790.اط.مصق.اإل ك اق  .ق  ا مع

ا  ااثنن  ا يننعق    نن  ا نن اا ا بننقزل  ا  ننك ا  عبننا   تجة نن ت .  نن م   قاجننع -21

 .255992559.ق     م ج  تق.  م اي

. مصنق. ا  ن هقس.  ن  م ا كتنب. اقا ن   غ  ن  إ صن ئ  . األ نة ب  .  عا مصة ح -22

 .177291ط

.  م ا. ااق ا بةا    ة يق  ا ت ز ع.  ةم اا ة ب    ا بال  .  م ح اب  ا مغة  -23

 . م2511.هـ ..1432ط. ااقاا
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. مكتبن  ا خن  ج . م    ى ا يعق ا عقب  ب ا ا ثبن ت   ا تطن ق. ص بق  با ا اا م -24

 .  ا   هقس

 . 2552.ا جزائق.ااق ه م   ةطب      ا  يق .  ظق   ا  ظم: ص  ح بةع ا -20

:  ةننم األ ننة ب مب ائننا  إجقاااتننا م ينن قات ااق األ نن   ا جا نناس: صننالح  ضننل -29

 .179091ط. ب  ا.ب ق ت

ااق .  ةننم ا عننق   ا يننعقي  نن  ضنن ا ا عننق   ا م  نن  ى.  بننا ا  كنن م ا عبننا -29

 .255092ط.ا غق ب  ةطب     ا  يق

اقا ن    تطب ن   ن  ) م  ن  ى ا ينعق ا عقبن  أا منا   ا ثنا .  با ا قضن   ةن  -29

 -1779ااق ا يق    ة يق  ا ت ز ع ( يعق ا يطق ا  ا يعق ا  ق

ااق ا عقب ننننننننننن  . األ نننننننننننة ب     األ نننننننننننة ب: ي بنننننننننننا ا  نننننننننننالم ا م نننننننننننا -27

 .179991ط.ت  س. ةكت ب

ط . ااق صنن ع ا  ة يننق  منن ا. ه ا نن  ا م نن طع ا صن ت  .  بنا ا  نن اق  بننا ا جة نل -35

177991- 

ااق صنن ع ا . ه ا نن  ا م نن طع  م  نن  ى ا يننعق ا عقبنن .  بننا ا  نن اق  بننا ا جة ننل -31

 1779. 1ط. م ا

ط . مصق. ااق ا معق .    ا  اض  ا بال.  ة  ج قم  مصطدى أم ا -32

177999 . 

اقا      ت ة ل ا  ص ص )  ز   تق ا  ص ا يعقي .  مقم ما ا ط  ب -33

  .2555.امي .م ي قات ات  ا ا كت ب ا عقب(. اااب   ا يعق  

مؤ    ج ئزس  با .    صق اإلبااع ا د      يعق ابا ز ا ا.   زي خضق -34

 . 2554( ط.ا)ا ك  ت . ا يعقي ا عز ز  ع ا ا ب طا  إلبااع

 . 2555. ا   هقس. ااق  ق ب  ة يق  ا ت ز ع.  ةم األص ات:كم ل بيق  -30

 . 1771ا   هقس . مطبع     م ا كت ب. 3ط.  ةم ا اا  :  طد  مخت ق  مق -39
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قجنننب (. 2)ا مجةنننا األ ل ا عننناا .  مجةننن  ا مينننك س  ةعةننن م اإل  ننن      ااجتم   ننن -39

 م 2514 أ  ق.هـ 1430

 اا . مطبعننننننن  منننننننز اق. م  ضنننننننقات  نننننن  األ نننننننة ب  : م مننننننا بنننننننا   ننننننن  -39

 .251591ط.ا جزائق.   

 .255391ب ق ت ط. ااق ا دكق ا عقب . يقح ا  اا ا ي دقو. م ما طق د  -37

ا مكتبننننننننننننننن  . ا صننننننننننننننن ت  ت  ا د     ج ننننننننننننننن . مصنننننننننننننننطدى  قكننننننننننننننن ت -45

 م 177991ط. ب  ا.ب ق ت.ا عصق  

 .ا ت. ااق اآل   ( ا عق    ا      )  قيعأ ا ا ا . مصطدى  قك ت -41

ااق ا عةنننم . ا مت  نننط ا كننن     ننن   ةمننن  ا عنننق     ا  ننن ا  . م  نننى  ننن  قات -42

 1797.ط.ب ق ت. ةمال  ا

ا (.)ا ط)ا جزائننق . ااق ه منن . 1األ ننة ب    ت ة ننل ا خطنن ب  .  نن ق ا ننا ا ا  ننا -43

  94-93صص ( ت

( ط.ا)مصق . ا   هقس. ا م تضبمطبع  . ا طقاز.     با  مزس ا عة ي -44

 179ص .1714

ااق ا م نن قس  ة يننق  ا ت ز ننع . األ ننة ب   ا قؤ نن   ا تطب نن :    نن  ابنن  ا عننا س -40

 .255991 م ا األقاا ط.  ا ط   

م نن ات  نن  ا يننعق ا جنن هة  م ينن قات  زاقس ا ث   نن   اآلثنن ق :     نن  ا    نن  -49

 .1790ط .ا. امي .ا   م  

مصننق . ااق ا معنن ق . ا يننعقاا ا صننع      نن  ا عصننق ا جنن هة .    نن  خة نن  -49

 .ات. 1ط
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