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طبعا و بكل تأكيد إن ىذه املساحة البيضاء لن تقوى على محل الذين ىم يف قليب ,لذلك فمعذرة
ملن سهو مين و كلّ عذري ,فأول الذين مل و لن أنس فضلهما ما دمت على قيد احلياة الذين
شرفهما اهلل بطاعة مقرونة بطاعتو ,الذين قال يف حقهما الرمحان بعد بسم اهلل الرمحان الرحيم"
َوا ْعبُدُوا ه
َّللاَ َو ََل تُ ْش ِر ُكوا بِ ِه َش ْيئًب ۖ َوبِب ْل َوالِ َد ْي ِن إِ ْح َسبنًب ".اآلية  63سورة النساء.

إىل الروح الذي زرع و سريى ما زرع و الدي العزيز"مبارك رزيقي"
إىل اليت اىتز هلا عرش الرمحان,و وضعت حتت قدميها اجلنان أمي املصونة حفظها اهلل
" عيشة عمراوي "
إىل القناديل اليت أضاءت يل طريق النجاح و الرعاية إخويت أطال اهلل عمرىم " خالد ,عبدالباقي,
بلقاسم ,أسامة"
إىل صديقايت "أم الخير ,نصيرة ,فاطمة"
إىل كل ىؤالء أىدي مثرة جهدي.

اللهم إين أشكرك شكرا يفوق شكر الشاكرين و أمحدك اللهم محداً مباركا فيو مأل السموات و
األرض و مأل ما بينهما على نعمتك الكثرية و آالئك اجلسيمة اليت سخرهتا يل إلهنائي عملي ىذا و
ص ِّل اللهم على نبينا حممد و على آلو و صحبو و سلم.
الذي ال أسأل من ورائو إالّ رضاك عين  ,و َ
يشرفين يف بداية ىذا البحث أن أتقدم جبزيل شكري و امتناين إىل األستاذ املشرف" فضة الميلود"
على ما قدمو يل من توجيهات سديدة و نصائح قيمة أنارت يل طريق حبثي و ال يفوتين أن أقدم
نسائم شكر إىل كل من ساعدين من قريب أو بعيد و إىل األساتذة املناقشني

مقدمة

مقدمـــــــــــة

إن الحمد هلل نحمده و نستعينو ونستغفره  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا  ،من ييده اهلل فال مضل لو  ،ومن يضمل فال ىادي لو  ،وأشيد أن ال إاله
إال اهلل وحده ال شريك لو  ،وأن محمدا عبده ورسولو  ،صمى اهلل عميو وعمى آلو وصحبو
وسمم .
أما بعد سعت الدراسات المغوية والمسانية منذ نشأتيا إلى دراسة المغة  ،وعممت
عمى وصفيا بمختمف الوسائل والمناىج المتاحة لذلك  ،وبذلك فقد عرفت المغة عبر مر
العصور العديد من التحميالت والدراسات التطبيقية لبنيتيا األساسية  ،فدرست من وجيات
نظر متعددة  ،بدءا بالتحميل التاريخي ثم المقارن وصوال إلى التحميل الوصفي  ،ولم يكتفي
الباحثون في ذلك كمو بالمعاجم التي تحوي مفرداتيا ومعانييا  ،بل درسوىا كذلك من
النصوص األدبية والشعرية عمى وجو الخصوص  ،وذلك ألن لغة الشعر ىي لغة حاممة
لمقيم الفنية والثقافية  ،وكذا االجتماعية  ،وفيي باختصار نسيج كامل ومتكامل  ،ومن ىذا
المبدأ كانت لي الرغبة في التعرف عمى الخصائص التي تطبع بنية المغة في عصر من
العصور ووقع اختياري عمى العصر الجاىمي.

أ

فقد عقدت العزم بذلك عمى إختيار نموذج من الشعر الجاىمي لتحميمو تحميال
لغويا  ،يكون اليدف من ورائو البحث عن وظيفة البنية المغوية في صنع القصيدة ىذا من
جية  ،ومن جية أخرى معرفة بعض الخصائص المغوية (الصوتية والصرفية والتركيبية
والداللية )  ،وارتأيت أن يكون النموذج الشعري قصيدة لمشاعر الجاىمي الشاب  " :طرفة بن
العبد البكري  " .وانطالقا مما سبق كان موضوع بحثي ىذا "الخصائص المغوية في معمقة
طرفة بن العبد " وىكذا جاء العنوان  ،وكما ىو مالحظ من العنوان فإنني جعمت معمقة طرفة
مدونة ىذا البحث وماذلك إال لممكانة السامقة التي تحتميا ىاتو المعمقة بين باقي المعمقات ،
تمك المكانة التي شيدىا الدارسون وأشاد بيا النقاد والباحثون  ،وامتدادا لذلك العنوان فقد
ضبطت ليذا البحث إشكالية رئيسية تتمثل في السؤال الكبير مامدى إسيام الخصائص
المغوية في بناء نص معمقة طرفة بن العبد ؟
وكان إختياري ىذا لجممة من األسباب أىميا
 -1جدة الموضوع  ،وتكمن الجدة في أن الموضوع عبارة عن دراسة تحميمية لنص أدبي في
العصر الجاىمي.
 -2التعرف عمى واحد من أعالم الجاىمية الذي عرفبذكائو رغم صغر سنو وخبرتو في الشعر
والحياة وذوقو األدبي ال سميم وضالعتو المغوية وىو شاعر عرف لو المطولة وىي التي
ندرسيا في ىذا البحث وايضا عرف لو الرائية المشيورة  :أصحوت اليوم أم شاقتك ىر


ب

 -3الرغبة الذاتية في تحميل النصوص األدبية تحميال لغويا بحتا دون الحديث عن المؤثرات
الخارجية التي ال تمت لمغة بصمة  ،وبالتالي يكون اليدف األساسي من التحميل ىو
البنية المغوية في حد ذاتيا وألجل ذاتيا
 -4محاولة إبراز مدى فاعمية التحميل المغوي الحديث في الكشف عن الخصائص الصوتية
والداللية لنص من التراث الجاىمي  ،فيو نوع من المزاوجة بين القديم والحديث  ،ىذا من
جية ومن جية أخرى معرفة العالقة بين عنصري المغة (الصوت والداللة ) وكيف يمكن
االنطالق من الصوت في تفسير ومعرفة داللة النص الشعري  ،بل القول أنيا محاولة
لتفسير الظاىرة الصوتية في داخل النص تفسي ار يتماشى مع السياق الخاص بو.
 -5باإلضافة إلى قمة الدراسات التحميمية لشعر طرفة بن العبد.
وأما المنيج المتبع في ىذا البحث فيو المنيج الوصفي الذي يعتمد عمى التحميل  ،مع
اإلستعانة بالمنيج اإلحصائي  :حيث عمدت إلى وصف العناصر والخصائص المغوية في
المعمقة وذلك بعد إحصائيا وضبط بعضيا (الصوتية والصرفية ) في جداول خاصة.

وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن يتكون البحث من مدخل تحدثت فيو عن
الشعر في العصر الجاىمي وفصمين  :درست في الفصل االول مستويات التحميل المغوي
الحديث ( صوتي  ،صرفي  ،تركيبي ،داللي ) دراسة نظرية فتطرقنا إلى بعض النظريات
التي درست عمم المغة بمجاالتو المعروفة كنظرية الحقول الداللية في المستوى الداللي  ،دون
أن ننسى جيود المغويين العرب في ىذا المجال وباألخص في مجال دراسة األصوات .


ت

أما الفصل الثاني والذي ىو محور البحث وأساسو فقد تطرقنا فيو إلى تعريف
الشاعر والمعمقة ثم تطرقنا إلى الدراسة التطبيقية أو التحميمية فحممنا النص من مستويات
معينة وىي  :المستوى الصوتي والصرفي والتركيبي والداللي  ،فدرسنا في المستوى الصوتي
القيمة التعبيرية التي تحمميا بعض األصوات في القصيدة  ،لننتقل بعدىا إلى دراسة العناصر
الصوتية األخرى من انتظام وتكرار ونبر وأيضا صنفنا األصوات المتوفرة في القصيدة إلى
مجيورة وميموسة  ،أما في المستوى الصرفي فأخذنا فيو كل أنواع الصيغ الصرفية التي
استخدميا طرفة بن العبد في قصيدتة باإلضافة إلى نموذج لمتحميل الصرفي  ،وفيما يخص
المستوى التركيبي فقد تناولنا فيو التراكيب النحوية  ،أما المستوى الداللي فاستخرجنا الحقول
المييمنة عمى النص وكذا الوحدات المغوية التابعة لو  .وفي األخير أنييت البحث بخاتمة
عرضت فييا أىم النقاط التي استقيتيا من البحث  .أما الصعوبات التي واجيتني خالل ىذا
البحث فتكمن في قمة المراجع والمؤلفات التي تعنى بالدراسة التطبيقية والتحميمية لمنصوص
األدبية  ،والصعوبة الكبرى التي واجيتني ىي أن طرفة شاعر لم يتطرق أحد من الدارسين
إليو في دارساتيم  .وقد اعتمدت في ذلك كمو عمى مجموعة من المراجع والمصادر التي
أعانتني عمى البحث والتحميل فكان أىميا " ديوان طرفة بن العبد  " .وفي األخير يسعدني
أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز ىذا البحث وباألخص األستاذ
المشرف الدكتور " فضة الميمود "  ،كما اليفوتني شكر أعضاء لجنة المناقشة الذين
سيحممون عبء قراءة ىذا البحث وتطعيمو بمالحظاتيم وتدخالتيم.


ث
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مدخل:
-1

نشأة الشعر الجاهمي وماتبقى منه:
الشعر ديواف العرب :قاؿ أبو عمر و بف العالء " :ماأنتيى إليكـ مما قالت العرب

إال أقمو ولو جاءكـ واف ار لجاءكـ عمـ وشعر كثير" ذلؾ أمر ال يختمؼ فيو اثناف ,فاألدب
العربي برز إلى الوجود بانفجار شعري ,وىذا اإلنفجار شديد اإلنسجاـ مع طبيعة العرب،
وبسبب ىذا اإلنسجاـ الشديد كاف الشعر شديد الدقة ينشده العرب في مساراتيـ ومواسميـ،في
مفاخراتيـ ومنافراتيـ  ,في غزواتيـ وحروبيـ في حميـ وترحاليـ ,حتى كاف ديوانيـ وخزانة
اخبارىـ وأحواليـ ,قاؿ أبو ىالؿ العسكري ":ال تعرؼ أنساب العرب وتواريخيـ وأياميا
ووقائعيا إال مف جممة أشعارىا فالشعر ديواف العرب ,وخزانة حكمتيا ,و مستبط آدابيا ,و
مستودع عموميا 1وقاؿ الجاحظ ":قاؿ الييثـ و ابف الكمبي و أبو عبيدة فكؿ أمة تعتمد في
استيفاء مآثرىا و تحصيف مناقبيا عمى ضرب مف ضروب و شكؿ مف األشكاؿ و كانت
العرب في جاىميتيا تحتاؿ في تخميدىا بأف تعتمد في ذلؾ عمى الشعر الموزوف والكالـ المقفى
وكاف ذلؾ ىو ديوانيا وعمى أف الشعر يفيد فضيمة البياف عمى الشاعر الراغب والمادح و
فضيمة المأثرة عمى السيد المرغوب إليو و الممدوح بو" ولما كاف الشعر في الجاىمية "ديواف
عمميـ ومنتيى كمميـ بو يأخذوف و إليو يصيروف" و" فيو كانوا يختصموف و بو يتمثموف و بو
يتفاضموف و بو يتقاسموف و بو يتناضموف وبو يمدحوف ويعابوف" لما كاف الشعر كذلؾ كاف
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والشؾ واف ار جدا ولكنو لـ يصؿ إلينا منو إال الفرز اليسير ألسباب مختمفة منيا ضعؼ التدويف
وآالتو  ،ومنيا القضاء في اإلسالـ عمى كؿ مايعوؽ الدعوة اإلسالمية مف آراء الوثنية
وأشعارىا  ،ومنيا تشتت القبائؿ في األصقاع البعيدة و إندثار كثير مف معالـ بيانيا و رواة
أشعارىا  ،والذي وصؿ إلينا مف ذلؾ الشعر حديث الميالد قاؿ الدكتور نالينو" :لـ ينقؿ إلينا
بيت عربي غير مرتاب بصحتو أقدـ مف أواخر القرف الخامس لممسيح  ،أعني سابقا لميجرة
بأكثر مف مئة و ثالثيف سنة تقريبا "  .وقاؿ الجاحظ في وىـ كبير " أما الشعر فحديث
الميالد  ،صغير السف  ،أوؿ مف نيج سبيمو وسيؿ الطريؽ إليو امرؤ القيس بف حجر و
ميميؿ بف ربيعة ...فإذا إستظيرنا الشعر وجدنا لو  ،إلى أف جاء اهلل باإلسالـ  ،خمسيف
ومئة عاـ  ،واذا استظيرنا بغاية اإلستظيار فمئتي عاـ ...وفضيمة الشعر مقصورة عمى
العرب وعمى مف تكمـ بمساف العرب ،و الشعر ال يستطاع أف يترجـ و ال يجوز عميو النقؿ".
-2

1

ماهية الشعر الجاهمي :
الشعر الجاىمي ليس إنعكاسا مباشر لمواقع ,بؿ كاف بنية موحدة تقدـ رؤية فنية

لمحياة ,و تعبي ار رمزيا عنيا يكشؼ عالقة اإلنساف بمظاىر وجوده الخارجي ,و الموقؼ
المتخطى والمتجاوز لإلنساف المؤىؿ لالبداع ,و ىو ليس تعبي ار عف فكرة محددة ينقميا
المبدع ,بؿ ىو تشكؿ لغوي فني يتميز عف المغة العادية تتحوؿ المعاني المباشرة إلى رموز
متعددة الدالالت.
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 الشعر الجاىمي شعر غامض وبواح في آف ,خالفا لما شاع لدى أكثرالدارسيف ,ومصدر غموضو ىو رموزه ,لذلؾ ىو صالح لقراءات متعددة شاف كؿ شعر
عظيـ ,وىذه القراءات مشروطة بشروط تعصميا مف أف تكوف ىذيانا.
لمشعر الجاىمي في الثقافة العربية قيمة الجذر الحضاري ,فيو يسري في مختمؼ
النصوص لغة وأخالقا وأخمية ,و يستقر في أعماؽ الذاكرة العربية صورة مثؿ اليوية والكرامة
والحرية ,ولـ تزده العصور اإلسالمية إال تالؽ وحياة وقوة وتأثي ار.
يعتبر الشعر الجاىمي النموذج واالصؿ المستمريف عمى الرغـ مف المسافة التي
تفصمنا عنو ,وتمتد حوالي عشريف قرنا و ىو لـ يشكؿ مرحمة عارضو انتيى زمانيا وتأثيرىا
و ىو شبيو الجذر الذي يظؿ يمد الشحرة بالعناصر الضرورية ميما عمت أغصانيا و
فروعيا و ىو أيضا شبيو بمرحمة الطفولة التي يقع عمييا الدور الرئيسي في تكويف الشخصية
اإلنسانية وتوجيييا عبر مراحؿ حياتيا اآلخذة في التطور.1
 ولـ يكف ىذا الفف الكالمي عمؿ فرد أو بضعة أفراد بؿ كاف عمؿ أجياؿمتعاقبة وجد بعض أبنائيا في انفسيـ المقدرة عمى صوغ أفكارىـ واحاسيسيـ في ألحاف
وأوزاف تيتز ليا النفس وفؽ ماتعارؼ الناس في التعبير المغوي
 وىذا الشعر الذي عرفو العرب عند الشعراء الجاىمييف وجد قريبا مف الكماؿحائ از عمى أسباب الجماؿ واإلتقاف لفظا ومعنى وعروضا حتى اف الشعراء المولديف لـ
يستطيعوا أف يضيفوا إليو جديدا بارعا فمـ يزيدوا عمى البحور الجاىمية شيأ ولـ يتمكنوا مف
 - 1عفيف عبد الرمحان ,لشعر اجلاهلي حصاد قرن,ط ,1دار جرير ,1114ص 113-112
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تغيير نيج القصيدة وميما كانت تمؾ المحاوالت التي بذلت لمخروج عمى عمود الشعر في
العصر العباسي فإنيا انتيت بالعودة إليو ولـ يضيفوا إلى موضوعات الشعر الجاىمي شيا ذا
با ؿ ويصدؽ ىنا قوؿ ابف رشيؽ القيرواني في المقارنة بيف شعر الجاىمييف وشعر
اإلسالمييف" :وانما مثؿ القدماء والمحدثيف كمثؿ رجميف إبتدأ ىذا بناء فأحكمو واتقنو ثـ أتى
اآلخر فنقشو وزينو فالكمفة ظاىرة عمى ىذا واف حسف والقدرة ظاىرة عمى ذلؾ واف خشف"

1

ولمنزلة الشعر في نفوس العرب وشغفيـ بو صار لو كبير األثر في توجيو
مشاعرىـ وأىوائيـ فقد حبب إلييـ خصاؿ الخير ورغبيـ في الفضائؿ والمكرمات ,وكره إلييـ
خصاؿ ذميمة مف البخؿ والغدر والجبف ولتحبيبو لخصاؿ و تنفيره مف أخرى جعؿ األذىاف
ترتبط برغبات ,والنفوس تتعمؽ بأمنيات موحدة مشتركة ,فممشعر النصيب األوفى في توحيد
مشاعر العرب وتشابو طباعيـ وعاداتيـ ومثميـ ,وصقؿ لغتيـ وتوحيد ليجاتيـ كذلؾ ,وعمى
الرغـ مما كاف يحدث بيف القبائؿ مف خصومات وغزوات كثيرة ,فإف ذىنية العرب متجاوبة
وىـ يمتقوف عند مثؿ مشتركة ,مثؿ عميا تقوـ عمى الشرؼ والمروءة ,وماكاف ذلؾ ليكوف لوال
إنتشار القصائد وسيرورتيا بسرعة غريبة عجيبة ,فيي ماتكاد تمقى مف فـ قائميا ,حتى تسير
بيا الرواة و تنشدىا المجالس .واذا كاف ىذا الشعر لو أثر في فعؿ الخير فمعؿ أثره في فعؿ
الشر والدعوة إليو اشد وأبمغ ,فمرب قافية أثارت معركة يتوارث جرائرىا األبناء عف ابائيـ أو
تورث سبة اليمحوىا الدىر ,ىؤالء بنو عبد مداف أبيات مف شعر حساف تجعميـ ينزلوف مف
عمياتيـ ويتواروف مف سوء ما وصموا بو ,وأبيات أخرى تعيدىـ إلى ذىوىـ و أدالليـ عمى
 - 1حيىي اجلبوري ,الشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه .حتقيق عبد الرمحان النجدي,مؤسسة الرسالة ,1653,ص 116-115
6

الشعر في العصر الجاهلي

مدخل

الناس لقد بارؾ اهلل لبني عبد المداف بسعة الصدور وطوؿ األجساـ وغمضيا فكانوا يفخروف
بذلؾ عمى غيرىـ ,حتى إذا اكسفيـ حساف بقولو :
أجساـ البغاؿ وأحالـ العصافير

البأس بالقوـ مف طوؿ ومف عظـ

جاءوا إليو يسترضونو وقالوا :يابف الفريعة ,كنا نفتخر عمى الناس بالعظـ والطوؿ
فأفسدتو عمينا ثـ قاؿ ليـ ساصمح منكـ ماأفسدت فقاؿ يمدحيـ
وقدكنا نقوؿ إذا رأينا

لذى جسـ يغد وذي بياف

كأنؾ أييا المعطى بيانا

وجسما مف بني عبد المداف

لغة الشعر الجاهمي:
لكؿ كممة جرس نغمي تؤدييا الحروؼ المنطوقة والشؾ أف بعض القبائؿ كانت
تختمؼ عف األخرى في طريقة أداء المفظ ونبر الكممة مف حيث نطؽ الحرؼ ,كالشدة,
والتضغيـ ,واإلمالة ,و اإلخفاء ,واإلظيار ,والسرعة والتأني وغير ذلؾ وىذا -الشؾ – ال
يؤثر عمى المعنى ألف طريقة األداء ال تغير مف معنى الكممة  ،كما أف ىذه الحالة التنقؿ
في الشعر  ،إذ أف كؿ راو يروى الشعر بنطقو ىو فال يترتب عمى ذلؾ خمؿ في الوزف أو
تغيير في المعنى  ،ولذلؾ فالميجات التي يتحدث عنيا المغويوف بيف وبخاصة بيف عرب
الشماؿ وعرب الجنوب ال تظير في الشعر وال تنقؿ في الرواية. 1

 - 1حيىي اجلبوري ,الشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه  ,مرجع سابق ,ص 136
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وىناؾ خالؼ يظير في النطؽ وفي رسـ الكممة  ،كالقمب الذي يحصؿ بيف الياء
واليمزة فعرب الشماؿ يقمبوف الياء ىمزة في مثؿ  :ىراؽ وأراؽ ،وىيا وأيا وخالؼ أخر في
معنى الكممات المستعممة بيف الشماؿ والجنوب في مثؿ كممة بعؿ التي تعني صاحب عند
الجنوبييف  ،وزوج عند الشمالييف  ،وكممة )وقو( التي تعني أجاب عند الجنوبييف وأطاع عند
الشمالييف  ،والمالحظ أف ىناؾ عالقة قريبة بيف المعنييف.1
ويرى عمماء الساميات أف ىذه المغات كانت متقاربة في أوؿ أمرىا  ،وكاف العرب
يفيموف المغات المجاورة ويتفاىموف مع أىميا  ،واذا كاف األمر كذلؾ فمف الطبيعي أف يفيـ
العرب الميجات التي كانت سائدة في الجزيرة قبؿ أف يوحدىا القرآف الكريـ وخاصة بيف
القبائؿ العدنانية والقبائؿ القحطانية ،و يعمؿ جرجي الزيداف نشاط العرب التجاري ونجاحيـ
فيو بمعرفتيـ بميجات القبائؿ ولغات األمـ المجاورة يقوؿ " وقد ساعد العرب عمى التوسع في
وسائؿ التجارة فضال عمى توسط بالدىـ ،أنيـ كانوا يتكمموف لغة قريبة مف لغات أكثر األمـ
المتمدنة في ذلؾ الحيف  ،ألف المغات السامية كانت يومئذف ال تزاؿ متقاربة لفظا ومعنى
فالعربي والكمداني واالشوري والبراني والحبشي والفينيقي كانوا يتفاىموف بال وسطة لقرب عيد
تمؾ المغات والتشعب ،بما يشبو حاؿ المغات العامية العربية اليوـ مف المغة الفصحى فكاف
العربي مف حمير أو مضر إذا جاء العراؽ ال يحتاج في مخاطبة الكمواني أو البابمي أو
األشوري الى ترجماف,و كذلؾ ذا يمـ فينيقية أو الحبشة فإنو يفيـ لساف أىمييا  ،كما يفيـ
الشامي لساف أىؿ مصر اليوـ  ،ويؤيد ذلؾ ماجاء في التوراة عف إبراىيـ الخميؿ  ،فانو تزوج
 - 1حيىي اجلبوري ,الشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه  ,مرجع سابق ,ص 136
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مف بالد الكمداف في نحو القرف العشريف قبؿ الميالد  ،فاجتاز سوريا و فينيقية وبالد العرب
وخالط أىميا ولـ يفتقر في مخاطبتيـ إلى مترجـ.1
الشاعر الجاهمي :
 - 1صحافي و حكيم و حكم  :وىذا يقودنا إلى كممة نقوليا في الشاعر الجاىمي ،فالشاعر
" كما تدؿ ىذه الكممة في العربية ىو في األصؿ رجؿ وىب معرفة ما ستر عف العامة ،
وذلؾ بواسطة شعور خفي يوجيو إليو شيطاف خاص" ومف ىنا ترى أف لمشعر صمة بالمدارؾ
الغيبية التي تحدثنا عنيا سابقا  ،وصمة بسجع الكياف فاالعر كالساحر في نظر الجاىمييف
األوليف ،وكانوا يرموف بالسحر كؿ مف يأتي بشيء يثير دىشتيـ وتنقد إليو نفوسيـ بالتعجب
واالستحساف واإلصغاء ثـ أصبح الشاعر نور وحي وىداية  ،وأصبح الشعرفي الذروة العميا
مف القيمة والخطر ألنو ديواف األمجاد وسجؿ المفاخر والمأثر  ،وكاف الشاعر لساف القوـ
في الغارات والغزوات  ،يييب بيـ إلى أخذ تاثأر  ،والى حماية الجار  ،ودفع كؿ عار ،
وكاف في السمـ ساحر الجماىير تنقاد لو صاغرة ,وكاف عمى كؿ حاؿ "حكيـ القوـ ،ومرشدىـ
 ،و خطيبيـ  ،ونائبيـ المتكمـ باسميـ ...ومؤرخيـ وعالميـ "...وكاف يعرؼ أنساب القبيمة
وأخبارىا القديمة ويقؼ عمى مآتي عظمائيا  ،ويعرؼ ماليا مف الحقوؽ في المراعي وخطوط
تخوميا ,وكاف عميو فوؽ ذلؾ بصفتو مدركا لمواطف الضعؼ النفسي في القبائؿ التي تنازع
قبيمتو  ،ولنقائصيـ التاريخية  ،أف يشير ىذه المثالب  ،ويفضح ىذه القبائؿ ،ويجعميا
موضوع ىزء وسخرية"  ،وىكذا كاف صحافي القوـ  ،يخشى جانبو وتسمع كممتو  ،ويفتخر بو
 - 1حيىي اجلبوري ,الشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه  ,مرجع سابق ,ص .136
11

الشعر في العصر الجاهلي

مدخل

،وليذا كانت القبيمة إذا نبغ فييا شاعر أتت القبائؿ فينأتيا بذلؾ وصنعت األطعمة  ،واجتمع
النساء يمعبف بالمزاىر كما يصنعف في األعراس. 1
وكانت القبائؿ تتجنب ذـ الشعراء وىجائيـ لشدة سيرورة شعرىـ وبقائو  ،وكانوا
إذا أسروا شاع ار أخذوا عميو المواثيؽ  ،وربما شدوا لسانو بنسعة (قطعة مف حبؿ ) حتى ال
ييجوىـ .
 - 2لسان الشهرة والشهير  :والى ذلؾ كاف األسياد واألشارؼ يعنوف بالشاعر أشد العناية
رغبة في مدحو ودفعا لشره  ،أوتوصال إلى مد سمطاف وتكوينا لرأي عاـ  ،وكانوا يبذلوف كؿ
مافي وسعيـ لإلتياف بالشعراء إلى بالطاتيـ ،ويتنافسوف في ذلؾ أشد المنافسة  ،ويجزلوف
ليـ العطاء مف إبؿ ومالبس وحمى وغيرىا  ،حتى يذيعوا اسميـ في العرب  ،ويعمموا مف
قدرىـ فيما بينيـ  ،ويخمدو أذكارىـ عمى مر السنيف  ،ويسيموا ليـ طريؽ اإلستالء عمى
حركة األعراب فيأمنوا شرىـ وغاراتو عمى التخوـ وعمى طرؽ القوافؿ التجارية وىكذا كاف
الممدوحوف حريصيف أشد الحرص عمى مديح الشاعر  ،ولئف أعيتيـ الحيمة ولـ يجدوا وسيمة
إلى إرضائو باتوا في كآبة يخشوف مغبة اليجاء ".وىذا مخارؽ بف شياب سيد بني مازف أتاه
محرز بف المكعبر العنبري الشاعر فقاؿ :إف بني يربوع قد أغاروا عمى ابمي  ،فاسع لي فييا
فقاؿ مخارؽ  :وكيؼ وأنت جاروا داف بف محرمة؟ فمما واى عنو محرز محزونا بكى مخارؽ
حتى بؿ لحيتو  ،فقالت لو ابنتو  :مايبكيؾ ؟ فقاؿ  :وكيؼ الأبكي  ،واستغاثتي شاعر مف

- 1حنا الفاخوري ,اجلامع يف تاريخ األدب العريب القدمي  ,مرجع سابق ,ص 133-132
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شعراء العرب ولـ أغنو ؟ واهلل لئف ىجاني ليفصحني قولو  ،ولئف كؼ عني ليقتمني شكره ،
ثـ نيج فصاح في بني مازف فردت عميو إبمو"

1

القصيدة الجاهمية :
 لقد ظ يرت القصيدة في الشعر العربي ظيو ار طبيعيا  ،وكانت إمتدادا لنغمةالبيت الواحد وتكرار موسيقا غنائيا جر معو المعاني والصور  ،وقد نسب أدباء العرب بناء
القصيد إلى الميميؿ وقالوا أنو أوؿ مف قصد القصائد ا از از منيـ أف الشعر حديث السف وأنو
ابتدأ مع امرىء القيس والميميؿ .
 والقصيدة الجاىمية عجيبة البناء  ،تولد عند الشاعر تبعا ألحوالو النفسيةوأحواؿ زمانو ومكانو  ،وكثي ار ماتظير قسما بعد قسـ  ،أو قد يكوف الرواة قد حفظوىا أقساما
أقساما يحتفظ كؿ واحد منيـ بأحد تمؾ األقساـ  ،وىي مف ثـ تبدو لنا  ،بعد ما حمعت
أجزاؤىا أبياتا متاتابعة تجري عمى سنف معموـ في الترتيب وفي مجموع األفكار وطرائؼ
التعبير والتصوير والتشبيو وكأف ىنالؾ سنة تقميدية  ،كما كاف لسجع الكياف سنة وطرائؼ
خاصة في التعبير والتصوير  ،وكانت تمؾ السنة متبعة اتباعا ال يكاد يحيد عنيا شاعر ،
وكاف تركيب القصيدة عمى تمؾ الطريقة المثاؿ األعمى لكؿ مف نظـ الشعر وأطاؿ النظـ ،
وكأني بالعالقة بيف األبيات عالقة شعورية ذكرية أكثر مما ىي تفكيرية عقمية

 - 1حنا الفاخوري ,اجلامع يف تاريخ األدب العريب القدمي  ,مرجع سابق ,ص 133
 - 2حنا الفاخوري ,اجلامع يف تاريخ األدب العريب القدمي  ,مرجع سابق ,ص 116-115
11

2

الشعر في العصر الجاهلي

مدخل
 -أشهر القصائد الجاهميات  :المعمقات

المعمقات إسـ أطمؽ عمى عدد مف القصائد الطواؿ لبعض شعراء الجاىمية  ،وقد
إختمؼ في عددىا  ،وفي أصحابو  ،وأكثر الروايات عمى أنيا سبع المرىء القيس وطرفة بف
العبد وزىير بف أبي سممى ولبيد بف ربيعة وعمرو ابف كمثوـ وعنترة بف شداد والحارث بف
حمزة وىذا ماعمؿ عميو القاضي اإلماـ أبو عبد اهلل الحسيف بف أحمد بف الحسيف الزوزني.
ومف الرواة مف جعؿ المعمقات عش ار بإضافة األعشى والنابغة الذبياني وعبد بف
االبرص األسدي وكما اختمؼ في عددىا وأصحابو اختمؼ في إسميا فوردت ليا أسماء كثيرة
ىي :
المعمقات السبع والسبع الطواؿ  ،والقصائد السبع الطواؿ الجاىميات  ،والسبعيات
والمعمقات العشر والسموط  ،والمشيورات والمذىبات  ،ولكف اإلسـ المشيور ليا ىو المعمقات
 ،ويرجع إختيارىا في األصؿ عمى حماد الراوية قسماىا (السموط) حمع سمط وىو العقد ،
وقد ‘ختمؼ ف ي شأنيا ورفعة قدرىا  ،فأكبرىا العرب وعظموىا حتى بمغ مف شدة تعظيميـ ليا
أنيـ كتبوىا بالذىب عمى الحرير ثـ عمقوىا عمى أركاف الكعبة وقيؿ باستارىا ومف ىنا جاءت
التسمية بالمعمقات كما يرى البعض 1ويجب متابعة ليؿ  lyallعندما قاؿ " إف المعمقات
مشتقة مف العمؽ وىو ما يضف بو مف األشياء والحمي والثياب ...فمعنى المعمقات إذا عقود

 - 1شرح املعلقات السبع ص 3
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مف أحجار كريمة تعمؽ ويظير لنا أف أشتقاؽ التسمية ارتكز عمى التباس اليزاؿ الناس
يتداولونو منذ القروف الوسطى حتى يومنا ىذا.1
وىناؾ اراء تنكر خبر تعميقيا بالكعبة إذ قيؿ سميت معمقات لعوقيا بأذىاف الناس
صغارىـ وكبارىـ وذلؾ لشدة عنايتيـ بيا  ،فقد كانت مشيورة وتجري بكثرة عمى أفواه الرواة
وأسماع الناس وقد روى أف مموؾ العرب كانوا إذا أعجبوا بقصيدة لشاعر ماقالوا عمقوا لنا
ىذه القصيدة وذلؾ لتكوف في خزائنيـ .
وكاف الجاىموف إذا كتبوا شيئا في الرقاع المستطيمة مف الحرير أو الجمد أونحوىما
فخافوا عميو قرض فأرة أوؿ تأكؿ عثة عمى عود أو خشبة وعمقوه في جدار البيت أوالخيمة
بعيدا عف األرض لحرصيـ عميو.
وميما يكف فالجميع متفقوف عمى أصالة ىذه المعمقات والثقة بيا وعمو درجتيا
الفنية ,ولذلؾ كانت موضوع إىتماـ األدباء في جميع العصور ,كما أنيا تعتبر صورة مف
الحياة الجاىمية ,تحفظ تراثيا الفكري والمغوي والحضاري.

2

المعمقات قصائد طواؿ جياد ,اختيرت مف أحسف الشعر الجاىمي ,قوة ومتانة
وجماؿ أسموب فيي الصورة الناضجة الكاممة التي انتيت الييا تجارب الجاىميف في التعبير
األدبي ,ولذلؾ غطت شيرتيا ماسواىا مف الشعر الجاىمي ,وصار لقائميا مف الذكر والشيرة
مالـ يظفر بو غيرىـ مف الشعراء  ،واتخذىا األدب والشعراء بعد عصرىا قدوة يحاكونيا حيف

 - 1حنا الفاخوري ,اجلامع يف تاريخ األدب العريب القدمي  ,مرجع سابق ,ص 121-121
 - 2شرح املعلقات السبع ص 4
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ينظموف  ،متأثريف بأسموبيا ولغتيا وطريقة نظميا وتسمسؿ أفكارىا  ،محاوليف أف يبمغوا في
قصائدىـ مبمغ أولئؾ الجاىمييف في معمقاتيـ. 1
أغراض الشعر الجاهمي :
قاؿ بعضيـ " ليس أحد مف العرب إال وىو يقدر عمى قوؿ الشعر طبعا ركب
فييـ " وقاؿ غوستاؼ لوبوف " إف األعراب األجالؼ بعاداتيـ شعراء بتصوراتيـ  ،ويندر أف
يكوف األعرابي غير شاعر " وىكذا عبر الجاىميوف بالشعر شتى أحواليـ  ،وضمنوخ مختمؼ
أغراض حياتيـ  ،فكاف ديواف فخر  ،ووصؼ  ،وغزؿ  ،ومدح  ،ورثاء و ىجاء  ،وخمر ،
وزىد  ،وحكمة
-1

2

الفخر :كاف مرد الفخر عند الجاىمي الى العصبية القبمية والحياة الفطرية  ،أضيؼ

إلى ذلؾ أف حياة الجاىمي الخشنة قد انعكست عمى نفسو قوة وصرامة وجمذا  ،وال سيما منى
الصفات والفضائؿ النفسية مألت صدره فانفجرت شع ار فخريا وحماسيا كاف صدى طيال لما
يجيش في النفوس.
و أوؿ ماتغنى بو الشاعر الجاىمي في فخره الشجاعة ألنيا كانت السبيؿ الوحيد
لمحياة في تمؾ البئة الخانقة  ،والشجاعة صبر وجمذ واقداـ ،وىي تقتضي أف يكوف العربي
ناحؿ الجسـ  ،قوي العضالت  ،خفيؼ الحركة  ،ذا عزيمة وحزـ  ،ال يتردد وال يتقاعس وال
يتشكي والشجاعة شعور بالمسؤولية الفردية والجماعية ,والشاعر شديد الفخر ,بالرفد والعطاء
 - 1حيىي اجلبوري  ,الشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه ,مرجع سابق  ,ص 143
 - 2حنا الفاخوري  ,اجلامع يف تاريخ االدب العريب القدمي  ,مرجع سابق ,ص 111
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و إكراـ الضيؼ وتحمؿ الديات وفض الخصومات ,ألنو بيا ينزؿ وعشيرتو منزلة رفيعة,
فينطمؽ كالمو مدويا شديد الوقع واإليقاع  ،تزخر فيو األمجاد وذكرى األياـ والوقائع,
والشجاعة نفور مف كؿ ضغط وظمـ وعار وانؾ إذا قرأت الشعر الجاىمي وجدتو حافال
باإلباء و تأبى المذلة و المذمة  ,قالت الخنساء:
نييف النفوس  ,وبذؿ النفوس

يوـ الكريية أبقى ليا

ثـ إف الشجاعة ىي الغراـ بالحرب وأدواتيا والخيؿ وصيواتيا  ،وكاف الجاىمي
شديد التغنب بسالحو ؟ ،ولمسيؼ والرمح  ،واسيـ والدرع محؿ واسع في الفخر  ،وكذلؾ كاف
لمخيؿ محؿ واسع في الفخر الجاىمي  ،وذلؾ أنيا معاقميـ التي يمجأوف إلييا إذا جد الجد ،
قاؿ لبيد :
معاقمنا التي نأوي إلييا

بنات األعوجية والسيوؼ

ومف الشجاعة تغنى الجاىمي بالكرـ  ،وفخر بكثرة النيراف ألنيا أعظـ برىاف عمى
األطعمة  ،وألنيا دليؿ لمضيوؼ يقصيدونيا  ،ولذلؾ سميت " نار القرى " وفخر يكونو بحسف
إستقباؿ الضيوؼ،و يبذؿ النفس والنفيس  ،وينزؿ نفسو منيـ منزلة العبد ،قاؿ حاتـ الطائي :
وماشيمة لي غيرىا تشبو العبدا

واني لعبد الضيؼ ماداـ نازال

1

والى جانب ىذا  ،فخر الجاىمي بالحمـ  ،والعفو عند المقدرة  ،وفخر كذلؾ
بالوفاء واإلبتعاد عف الغدر ألنو رفيع النفس أبييا  ،وألنو كريـ متالؼ  ،وفخر بحماية

 - 1حنا الفاخوري  ,اجلامع يف تاريخ االدب العريب القدمي  ,مرجع سابق ,ص 111
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تاضيؼ و إغاثة المميوؼ فيو يحمي النساء واألطفاؿ  ،ويحمي الجار ولو جار  ،ويعز
حمفاءه والمتحرميف بجواره  ،قاؿ السموأؿ مفاخرا:
عزيز وجبار األكثريف ذلؾ

وماضرنا أنا قميؿ ,وجارنا

وىكذا كاف الجاىمي يفخر بقوة الجار  ،وتمبية دعاء المكروب في الحرب بدوف
تردد أو سؤاؿ قاؿ وذاؾ المازني: 1
مقاديـ وصالوف في الروع خطوىـ

بكؿ رقيؽ الشفرتيف يماف

إذا استنجدوا لـ يسألوا مف دعاىـ

الية حرب أـ بأي مكاف

وانو ليطوؿ بنا المجاؿ لو أردنا الكالـ عمى شتى موضوعات الفخر ودواعيو عند
الجاىمييف فيو مف منبع النفس العربية والعصبية القبمية  ،وىو ثمرة تمؾ الحياة القاسية في
بالد حفمت باألخطار  ،وقامت التقاليد فييا مقامت التقاليد فييا مقاـ القوانيف والدساتير  ،وفي
ماذكرناه إشارة كافية إلى ما لـ نذكره  ،ودليؿ كاؼ عمى الباعث  ،وانفعاؿ النفوس  ،ومدى
ذلؾ اإلنفعاؿ وطريقة التعبير عنو. 2
-2

الوصف  :والجاىمي رجؿ رقت مشاعره فكاف كتمة أعصاب تيتز لكؿ مشيد ،

وتتفاعؿ مع كؿ مظير ومف ثـ كانت انطباعاتو واسعة النطاؽ  ،عميقة األثر مف الناحية
الشعورية  ،شديدة المصوؽ بالواقع المحسوس  ،ال تتعداه إلى الػأمؿ الفكري البعيد المدى ،
ولما كاف كذلؾ ولما كاف سريعى اإلعتراؼ بالشعور  ،سريع الجواب سريع االندفاؽ فقد عبر

 - 1حنا الفاخوري  ,اجلامع يف تاريخ االدب العريب القدمي  ,مرجع سابق ,ص 111-111
 - 2حنا الفاخوري  ,اجلامع يف تاريخ االدب العريب القدمي  ,مرجع سابق ,ص 113
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عف كؿ ما سمع وماشاىد بشعر وصفي تناوؿ فيو الطبيعة في شتى عناصرىا مف جماد
وحيواف ونبات و إنساف  ،وتناوؿ الطبيعة المصطنعة التي كيفتيا يد اإلنساف وأقامت منيا
قالعا وحصونا وما إلى ذلؾ مما ينطؽ بو الشعر الجاىمي في غموه البدائي وحماستو
الطفولية.
أجؿ أكثر الجاىميوف مف الوصؼ ولكنو وأف كاف كثي ار اليصور لنا البيئة تماـ
التصوير لألسباب التي ذكرناىا سابقا  ،واننا نستوقؼ عند بعض الموضوعات لنبيف بعض
المعاني الوصفية التي وردت في ذلؾ الشعر  ،معتمدينخطة اإليجاز والتمميح  ،وال بد ىنا
مف اإلشارة إلى أف المعاني الوصفية في الجاىمية تكاذ تنحصر في نطاؽ ضيؽ مما دؿ
عمى خياؿ مقمد مكرر أكثر مما ىو مبتكر  ،أما الطموؿ فقد وصفيا أكثر الشعراء  ،وىي
عندىـ محط الرحاؿ  ،ومنطمؽ الذكرى  ،وىي عندىـ مرتع لالراـ والوحوش  ،وميداف لمرياح
واألنواء  ،ودار لمبمى والقتاء  ،وأما الميؿ فقد وصفوه بالطوؿ وتالطـ اليموـ فيو  ،فكأف
نجومخ شدت إلى راسيات الجباؿ  ،وأما المطر فوصفوا سحابو وبرقة وانيماره وفعمو في
األرض والنبات والحيواف.
وأما الصحراء فيي في شعرىـ مثؿ ظير الترس موحشة  ،شديدة القيظ  ،واضحة
االقراب  ،أي الجوانب واألطراؼ  ،يسبح االؿ عمى رماليا وكثبانيا  ،وأما الناقة فيي قنطرة
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رومية شديدة البنياف مفتولة العضالت  ،نجيبة ضامرة  ،سريعة السير  ،وىي مروضة ذلوؿ
رىف اإلشارة أي ىي كاممة األعضاء  ،تامة التكويف صمبة الييكؿ. 1
وىي ال تشعر بتغير الجو  ،وشدة الحر وىي مف ثـ خير مايقتنيو البدوي ألسفاره
في الفموات وقد أطنب الجاىميوف في وصفيا إطنابا عجيبا ،و افتنوا في تصويرىا وتصوير
أعضائيا وسيرىا أفتن انا ال يدع زيادة لمستزيد  ،وكاف طرفة بف العبد مف أشير وصافيا كما
سترى و أما الفرس فيو في شعرىـ كريـ  ،ضخـ الييكؿ  ،مكتنز المحـ  ،يصب عدوه صبا،
وىو ضامر الخصر عظيـ األضالع  ،ممتمئ الجنبيف  ،وىو يطوي األرض طيا  ،يزداد
نشاطا كمما ازداد عدوا  ،ومجمؿ قوليـ فيو يعود إلى النشاط و السرعة وكرـ األصؿ  ،وقد
شبيوه بالعقاب وشبيو كؿ جزء منو بما يوضح القوة واألكتناز والشدة والسرعة قاؿ امرؤ
القيس :
وارخاء سرحاف وتقريب تتفؿ

لو أيطال ظبي  ،و ساقا نعامة

ىذا بعض ما وصفو الجاىميوف وتمؾ بعض معانييـ  ،وىي في أكثرىا تشبييات
وتمثيالت حسنت حافمة بالحركة ناطقة بالقوة التي يتعشقيا ابف الصحراء  ،ولمجاىمي ميؿ
خاص إلى التشبيو التمثيمي  ،واألستدارة التشبييية التي يطمؽ فييا خيالو الحسي  ،فيجوؿ في
مياديف المقارنات المادية البعيدة عف التحميؿ العميؽ وعف الفف الذي يشذب و يختار  ،انو
إندفاؽ طفولي مغرـ باأللواف الظاىرة والمسموعات الشديدة اإليقاع.2

 - 1حنا الفاخوري  ,اجلامع يف تاريخ االدب العريب القدمي  ,مرجع سابق ,ص 111-113
 - 2حنا الفاخوري  ,اجلامع يف تاريخ االدب العريب القدمي  ,مرجع سابق ,ص 111
11

الشعر في العصر الجاهلي

مدخل

 – 3الغزل  :والغزؿ ذو نشوء طبيعي في الجاىمية  ،وكانت  ،النساء سافرات ال يتبرقعف وال
يتحجبف عف أنظار الجنس األخر  ،إال ما كاف ىنالؾ مف بعض التمثـ  ،والنساء أنواع منيف
الحرائر المتصونات ومنيف المبتذالت و الميؿ بيف الجنسيف أحدىما إلى أخر ميؿ طبيعي
غايتو وكمالو الزواج وكاف تعدد الزوجات واباحة ما في ممؾ الرجؿ مف اإلماء شائعا في
الجاىمية  ،والميؿ يظير بالحب والولع بالجماؿ  ،والحب والولع يقوداف إلى التغني بمظاىر
ذلؾ الجماؿ  ،وىذا التغني ىو الغزؿ ويدعي النسيب و التشبيب.قيؿ بؿ التشبيب ذكر أياـ
الشباب  ،والميو والغزؿ  ،وذلؾ يكوف في إبتداء قصائد الشعر والجماؿ عند العرب األقدميف
ىو إعتداؿ القد وذبوؿ العينيف السوداويف واحمرار الخديف و ابيضاض الموف وثقؿ الردؼ
ونحوؿ الخصر وطوؿ الجيد وقد جاء تمخيص ميزات الجماؿ الجاىمي الذي تغني بو الشعراء
في كالـ ينسب إلى غمراة مف كندة قيؿ أرسميا الحارث بف عمرو ممؾ كندة لتختبر لو جماؿ
ابنة عوؼ ابف محمـ الشيباني وكماليا وقوة عقميا فمما رجعت إليو قالت "رأيت جبية كالمرآة
المصقولة يزينيا شعر حالؾ كأذناب الخيؿ  ،إف أرسمتو خمتو السالسؿ واف مشطتو قمت
عناقيد جالىا الوابؿ ,وحاجبيف كأنما خطا بقمـ أو سودا بفحـ  ،تقوسا عمى مثؿ عيف ظبية
عبيرة بينيما أن ؼ كحد السيؼ حضت بو وجنتاف كاالرجواف,في بياض كالجماف,شؽ في فـ
كالخاتـ لذيذ المبسـ فيو ثنايا غر ذات أشر,تقمب فيو لساف ذو فصاحة و بياف بعقؿ وافر و
جواب حاضر ,تمتقي فيو شفتاف في رقبة بيضاء كالفضة ركبت في صدر كصدر تمثاؿ
دمية ,و عضداف مدمجاف تصؿ بيما ذراعاف ليس فييما عظـ يمس و ال عرؽ يحبس,
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ركبت فييا كفاف دقيؽ قصبيما,ليف عصبيما,تعقد إف شئت منيما االنامؿ"  )....ىذا كاف
المثاؿ األعمى في الجماؿ عند أبناء الجاىمية وىذا ماوصفو شعراؤىـ.
الجاىمي يصؼ حبيبتو كما يصؼ ناقتو أوفرسو  ،يحاوؿ تصويرىا بأسموب
التشبيو  ،فينعتيا بكؿ مستب لديو  ،ويشبييا تشبييا حسيا ماديا  ،ويكثر مف التشبيو ،
والتصوير  ،ويكثر مف النعوت مااستطاع مستعيظا بذلؾ كما يعجز عف تبيانو مف خوالج
النفس ولواعج الصدر  ،واف تعدى ذلؾ فإلى ذكر األحاديث والوقائع الغرامية  ،والى طمب
الوصاؿ والكؼ عف القطيعة  ،والى وصؼ السطحي مف االـ النفس وتراكـ اليموـ. 1
 – 4المدح  :العظماء وأرباب السمطاف طائفة مف الناس تميؿ إلى أف يتغذي الناس
بمناقبيا ،وكاف الجاىميوف واألقدموف عموما أشد ميال مف غيرىـ إلى ىذا النوع مف التفخيـ
ونشر المناقب  ،وقد بينا كيؼ كاف العظماء يتنافسوف في استقداـ الشعراء وفي تكريميـ
ومدىـ بالماؿ والنعـ  ،وكاف الشعراء يطرئوىنيـ ويذيعوف أعماليـ في العرب ويساعدوف بذلؾ
عمى مد سمطانيـ  ،وكانت معاني المدح تنحصر في الكرـ والجود  ،والقوة والحمـ وما إلى
ذلؾ. 2
 – 5الرثاء  :ىو البكاء عمى الميت ؛ وكاف تشييع الميت عند العرب البادية بمشي األقارب
خمؼ الجنازة حفاة ويحؿ النساء شعورىف وتمطيخ رؤوسيف بالرماد  .وقد يحمؽ النساء
روؤسيف حزنا عمى الميت ثـ تستأجر النائحات ليظيرف شعار الحزف والحسرة  ،ويذكرف
 - 1حنا الفاخوري  ,اجلامع يف تاريخ االدب العريب القدمي  ,مرجع سابق ,ص 113-112
 - 2حنا الفاخوري  ,اجلامع يف تاريخ االدب العريب القدمي  ,مرجع سابق ,ص 114
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لمميت محاسف مف حيث كاف ...مف ىذه العادات و التقاليد  ،ومف لوعة النفس الصادقة
إستقى الجاىميوف معانييـ الرثائية ومزجوىا بالمدح والتيديد وطمب الثأر.

1

 – 6الهجاء  :كاف لميجاء في الجاىمية وقع شديد  ،كما رأينا  ،لشدة سيرورة الشعر وكاف
يمجأ إليو الشعراء ليساندوا بو شجعانيـ في الحرب  ،ويرفعوا مف شأف قبيمتيـ  ،ويردوا
التعبيرات  .إنيـ يياجموف بو العدو فيجردونو مف الصفات التي كانوا يفخروف بيا  ،ويمحقوف
بو الذؿ والعار  ،فيو حقير ,دنيئ النفس  ،جباف بخيؿ ذليؿ الجار لو في صفحة الدىر أياـ
سود ووقائع جرت الويؿ عمى قومو  ،و الصغارة عمى شرفو وحرماتو .
 – 7الخمر  :ذكرنا أف العرب في الجاىمية قد نوا بالكرمة وبكؿ ما يستخرج منيا .وكانت
الكروـ في الطائؼ وبيادر العنب مشيدا طالما استيوى األعراب في بوادي تيامة  .قاؿ
فيميب حتي" :أما الخمر الطائؼ فقد كاف برغـ كثرة الطمب عميو أقؿ ثمنا مف النوع األجنبي
الذي يستقدمونو مف الشاـ و العراؽ و يشيرونو في الشعر العربي" وكاف باعة الخمر في
الجاىمية ينصبوف رايات ليعرؼ مكانيـ  ،ويسمونيا الغاية وكانت العرب تفتخر بشربيا
وبمعب القمار النيما مف دالئؿ الجود عندىـ وقد بمغ تولعيـ في شرب الخمر ما فعمو أبو
غبشاف إذ باع مفاتيح الكعبة بزؽ خمر .ثـ اف تفننيـ في أوصافيا أوجبيـ أف يسموىا بأسماء
كثيرة في أشعارىـ".2

 - 1حنا الفاخوري  ,اجلامع يف تاريخ االدب العريب القدمي  ,مرجع سابق ,ص 115
 - 2حنا الفاخوري  ,اجلامع يف تاريخ االدب العريب القدمي  ,مرجع سابق ,ص . 121
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كاف إذف مف الطبيعي أف يتناوؿ الشعراء الخمرة ويصفوىا و يصفوا مجالسيا  ،و
غدوىـ إلييا قبؿ أف يصيح الديؾ وشربيا و انيتيا ومفعوليا في النفس قاؿ عدي بف زيد :
بكر العاذلوف في وضح الصبػ

ح يقولوف اما تستفيؽ ؟

و دعوا بالصبوح يوما فجاءت

قينة في يمينيا ابريؽ

قدمتو عمى عقار كعيف الديػ

ؾ صفى سالفيا الراووؽ

مرة قبؿ مزجيا فإذا م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

مزجت لذ طعميا مف يذوؽ

و طفى فوقيا فقاقيع كاليػ ػ ػ ػػا

قوت حمر يزينيا التصفيؽ

ثـ كاف المزاج ماء سحاب

ال صدى آجف و ال مطروؽ

 – 8الزهد والحكمة  :الشؾ أف في الطبيعة البشرية حنينا إلى عالـ روحاني يسمو عف
المادة وشرىا وقد ظير ىذا الحنيف عند الجاىمييف ظيو ار جميا عبروا عنو بأساليبيـ الخاصة
وسطحيتيـ المعيودة  ،فكاف ليـ حكمة تتصؿ بماوراء الطبيعة  ،وكاف ليـ شعر تديف وكاف
ليـ أخي ار شعر حنيفي.1
أما حكمتيـ فثمرة تجربة واختبار  ،وىي موجزة القوؿ سطحية المضموف ضعيفة
الصمة بالعالـ الروحاني " التعدو مايقع تحت الحس مف الموت واحتراـ المنية األنفس ،
وموت الشاب الصغير وبقاء الشيخ اليرمى " أما شعر التديف فقد كانت الغمبة فيو لمعنصر
الخمقي الروحي في المسيحية وقد " حفظت لنا نصوص ىذا الشعر شيئا عف المسيحية يعتبر

 - 1حنا الفاخوري  ,اجلامع يف تاريخ االدب العريب القدمي  ,مرجع سابق ,ص .121
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أكثر األدياف التي سادت الحياة الجاىمية إغراقا في الروحانية مف ناحية والى أف سمطتيف
قويتيف عممتا عمى نشرىا والمحافظة عمييا مف الناحية أخرى ىاتاف السمطتاف ىما الروماف
في الشماؿ واألحباش في الجنوب وقد استطاع الرىباف النصارى بإنتشارىـ في الصحراء
وعكوفيـ عمى العبادة وانصرافيـ عف المادة أف يسترعوا نظر الشعراء الجاىمييف أكثر مف أي
مظير ديني أخر".
وأما الشعر الحنيفي فكاف مف جممة الحركة التوحدية الفكرية المستقمة التى تزعميا
جماعة مف المفكريف الموحديف لقبوا "بالحنفاء" وقد أبوا أف يقبموا الييودية والنصرانية كماىما
 ،بؿ ا كتفوا بعبادة اهلل الشريؾ لو مع أتباع عادات قوميـ  ،واتخذوا ليـ إماما إبراىيـ الخميؿ
كميـ اهلل الذي كاف عمى أصؿ التوحيد الكتابي المنتشر في العالـ والجزيرة العربية  ،وكانوا
يكثروف مف األسفار إلى ديار النصرانية واإلتصاؿ بعممائيا وقد جعموا وجية أكثرىـ أعالي
الحجاز وبالد الشاـ  ،وأعالي العراؽ أي المواضع التي كانت غالبية أىميا عمى النصرانية
يومئذ ,و جعموا أكثر كالميـ وسؤاليـ مع الرىباف وكاف مف ىؤالء المتحنفوف شعراء أعرضوا
عف الدنيا فكاف شعرىـ تمثيال لمنزعة الفردية الروحانية قاؿ زيد بف نفيؿ وىو ابف عـ عمر بف
الخطاب ومف أصحاب التحنؼ: 1
وأسممت وجيي لمف أسممت

لو األرض تحمؿ صخ ار ثقاال

دحاىا فمما رآىا استػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوت

عمى الماء ارسى عمييا الجباال
لو المزف تحمؿ عذبا زالال

و أسممت وجيي لمف أسممت
 - 1حنا الفاخوري  ,اجلامع يف تاريخ االدب العريب القدمي  ,مرجع سابق ,ص .121
13

الشعر في العصر الجاهلي

مدخل

أطاعت فصبت عمييا سجاال

اذا ىي سيقت الى بمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة

تمؾ نظرة وجيزة عمى أغراض األدب الجاىمي  ،أو قؿ بعض أغراضو الف ىناؾ
تفرعات وامتدادات وىنالؾ أغراضا أخرى أعرضنا عنيا خوؼ اإلطاحة وفي ماذكرناه كفاية
وال سيما وأننا سنود في كتابنا إلى عدد كبير مف الشعراء مفصميف محميميف وماىي ىنا إال
نظرة عامة نستوضح مف خالليا المعالـ الكبرى التي تقود وتيدي .

 - 1حنا الفاخوري  ,اجلامع يف تاريخ االدب العريب القدمي  ,مرجع سابق ,ص .123
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الفصل األول
 التعريف بالمستويات اللغوية المستوى الصوتي المستوى الصرفي المستوى التركيبي -المستوى الداللي

التعريف بمستويات التحليل اللغوي

الفصل األول

التعريف بالمستويات اللغوية
مستويات التحليل اللغوي:
تعد المغة تمك المنظومة من الرموز و االصوات التي اصطمحت عمييا الجماعة
بغرض التواصل والتخاطب في ما بينيا  ,مما يعني ان الظاىرة المغوية عبارة عن نظام
يخضع لقواعد وأسس معينة  ,ومن ىذا المنطمق بدأ الدرس المغوي يجمب اىتمام الكثير من
الباحثين فاصبح كل واحد منيم يدرس المغة من وجية نظر خاصة  ,ووفق منيج معين حتى
وصل بيم االجماع إلى ان النظام المغوي يخضع في تحميمو إلى أربعة مستويات أو مجاالت
محددة تبدأ من دراسة أصغر وحدات المغة وىو الصوت  ,وصوال إلى الجمل والعبارات
والتراكيب المختمفة  .وربما يعود السبب في ىذا التقسيم إلى ان المغة نظام مركب ومعقد جدا
قد ال يكفي منيم واحد لتفسير ظواىره وبيان خصائصو ومميزاتو.

1

-1المستوى الصوتي:
الصوت  :يقوم تأليف الكالم عمى جممة من األنظمة متكاممة األداء إنطالقا من أدق جزء
فيو الذي ىو الصوت الى الوحدات التركيبية الكبرى الواضحة  ،ويقول الجاحظ "الصوت ىو
آ لة المفظ والجوىر الذي يقوم بو التقطيع  ،وبو يوجد التأليف ولن تكون حركات المسان لفظا
 ،وال كالما موزونا وال منثو ار إال بظيور الصوت ,وال تكون الحروف كالما إال بالتقطيع و
التأليف".

2

 -1الطالبة جنية عبابو  ,التحليل الصويت والداليل للغة اخلطاب يف شعر املدح ابن سحنون الراشدي أمنوذجا  ,مذكرة لنيل شهادة املاجيستًن فيس اللغة العربية وآداهبا ,
,9002/9002ص 63
 -2كمال بشر  ,علم األصوات ,دار غريب,القاهرة 9000م ,ص .2-2
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إن أقل الناس إلماما بالرصيد الميساني في التراث العربي يدرك الجانب الصوتي
قد حظي بإىتمام خاص لدى الدارسين األقدمين عمى اختالف توجياتيم العممية  ،منيم القراء
و النحاة ،وعمماء األصول  ،والفالسفة  ،وأحسن دليل عمى ذلك أن االىتمام بالظاىرة
الصوتية كان ىو أن األساس األولى المعول عميو في وضع المعايير التأسيسية لمنحو
العربي  ،ويبدو أن أصفى صورة لتبرير مانحن بسبيمو قصة أبي األسود الذؤلي مع كاتبو
حينما ىم بوضع ضوابط لقراءة القرآن اذ قال لو " اذ رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط
نقطة فوقو عمى أعاله  ،فإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف  ،وان كسرت فاجعل
النقطة تحت الحرف  ،فإن أتبعت شيأ من ذلك عنو فاجل مكان النقطة نقطتين".
ولقد اىتم النحويون بعدة قضايا صوتية وصرفية  ،وشغمت الفصول الصوتية عدة
صفحات في أميات كتب النحو  ،وكتاب سيبويو ىو أقدم كتاب في النحو العربي يضم
صفحات قيمة في الدراسات الصوتية إذ جعل البحث الصوتي وسيمة من وسائل التحميل
الصوتي بالدرجة األولى  ،ولذلك كان البحث الصوتي عند سيبويو أساسا لتفسير عدد من
الظواىر في مقدمتيا ظاىرة اإلدغام  ،وكان عند الخميل مدخال لإلعجام  ،وعند مؤلفي كتب
القراءات وسيمة لوصف ظواىرىا الصوتية ،أما الكتاب الوحيد الذي ألف في الدراسات
الصوتية وحدىا فيو كتاب سر صناعة اإلعراب البن جني.

1

ان المغة في حقيقتيا ماىي اال أصوات أو مقاطع صوتية فالصوت ىو البنية
األساسية ألي لغة من المغات كما أنو المادة الخام إلنتاج الكالم وربما يظير مفيومو جميا
 -1بوقرة نعمان  ,حماضرات يف املدارس اللسانية املعاصرة ,منشورات جامعة باجي خمتار  ,عنابة9003م ,ص.93
00
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في تعريف ابن جني (ت 293 :ه) أعمم أن الصوت عرض يخرج من النفس مستطيال
متصال حتى يعرض لو في الحمق إلى الفم والشفتين مقاطع تثنيو عمى امتداده واستطالتو ".1
فروع علم األصوات :
وبظيور المطميحين ( phonétiqueالفوناتيك) و ( phonologieالفونولوجيا)
وكثرة استعماليما جنبا إلى جنب في الدرس الصوتي  ،فكالىما يبحث في أصوات المغة و
المصطمح األول ىو األكثر شيوعا وأوسع منو في التطبيق ,
ولما تقدم الدرس الصوتي بفضل الجيود المتواصمة ومساعدة االجيزة واآلالت  ,استطاع
العمماء ان يقفو عمى حقائق صوتية لم تكن معروفة من قبل  ,واكتشفو ان لمصوت جوانب
يقتضي كل جانب منيا النظر باسموب يختمف عما يتبع مع الجانب اآلخر  ,ووجدوا أنو من
األوفق أن يخصص فرع من العمم أو منيج من الدرس لكل من ىذه الجوانب أو لكل
مجموعة منيا فكان أن وزعو الدراسة الصوتية عمى ىذين الفرعين المذين آثرنا تسميتيما ىنا
بالفوناتيك والفونولوجيا  ,بطريقة التعريب ال الترجمة قصدا إلى الدقة في التعبير.

2

الفونوتيك  :أي عمم األصوات أو الصوتيات  ,أما الفونولوجيا فأحسن ترجمة ليا ىي عمم
وظائف األصوات عمى أساس أنو يبحث في األصوات من حيث وظائفيا في المغة .
ومن حيث إخضاع المادة الصوتية لمتقعيد ,وفي المقابل إختمفت المدارس المسانية
الحديثة في تحديد ماىية المصطمحين الصوتيين  ,فديسوسير مثال استعمل المصطمح
فونيتيك لمداللة عمى العمم التاريخي الذي يحمل األحداث والتغيرات والتطورات التي تخضع
-1أبو الفتح عثمان (ابن جين) سر صناعة اإلعراب ,حتقيق حسن هناوي,ط,6ج  ,6دار القلم ,دمشق  6222ص .03
 -2رومان ياكبسون  ,ست حماضرات يف الصوت واملعىن  ,ترمجة حسن ناظم  ,علي حاكم صاحل  ,ط  , 6املركز الثقايف العريب  ,بًنوت  ,6221ص 20-12
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ليا المغة عبر السنين والحقب التاريخية المختمفة  ,بينما جعل مصطمح فونولوجيا ييتم بدراسة
العممية النطقية لمصوت االنساني  ,في حين استعممت مدرسة براغ مصطمح فونيتيك بعكس
ديسوسير إذ رأت أنو ليس عمما لسانيا بل ىو مساعد لمسانيات  ,واعتبرتو من عموم الطبيعة,
أما الفونولوجيا فيي عندىا فرع أساسي من المسانيات يعالج القيم التعبيرية لألصواتالمغوية.

1

الصوت اللغوي  :أثر سمعييصدر طواعية واختيا ار عن تمك األعضاء المسمات أعضاء
النطق  ,والمالحظ أن ىذا األثر يظير في صورة ذبذبات معدلة وموائمة لما يصاحبيا من
حركات الفم بأعضائو المختمفة  ,ويتطمب الصوت المغوي وضع أعضاء النطق في أوضاع
معينة محددة  ,أو تحريك ىذه األعضاء بطرق معينة محددة أيضا  ,ومعنى ذلك أن المتكمم
ال بد أن يبذل مجيودا ما كي يحصل عمى األصوات المغوية  ,نستنتج مما تقدم أن الصوت
المغوي لو عدة جوانب  ,منيا الجانب العضوي الفيسيولوجي أو النطقي واألكوستيكي أو
الفيزيائي  ,ويتصل الجانب األول بأعضاء النطق وأوضاعيا وحركاتياوالثاني بتمك اآلثار
التي تنتشر في اليواء في صورة ذبذبات صوتية تصل إلى أذن السامع فتحدث فيو تأثي ار
معينا .
 وىناك جانب ثالث ىو الجانب السمعي وىذا الجانب نفسو لو جيتان  ,جية فيسيولوجيةخاصة بأعضاء السمع  ,وجية عقمية أو نفسية خاصة بالعممية النفسية التي تتبع إدراك
السامع لألصوات وأىم جانب ىو الفيسيولوجي النطقي ,وىذا الجانب من شأنو أن يكون

 -1فًنديناند ديسوسييف  ,حماضرات يف األلسنية العامة  ,ترمجة يوسف غازي  ,جميد النصر  ,املؤسسة اجلزائرية للطباعة  ,اجلزائر  ,6223ص .12
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األكثر دقة في تقديم المعايير والخصائص التي يمكن اإلعتماد عمييا في تعيين أصوات
المغة وبيان طبيعتيا وماىيتيا  ,وموقع كل منيا في بنية المغة.
 يقول ابن جني موضحا ميكانيكية جياز النطق بتشبييو بإعمال اآلالت الموسيقية ...":أماإذا وضع الزامر أناممو عمى خروق الناي أو أعمل أصابعو في نقاط معينة من وتر العود
 ,خرجت أصداء مختمفة وتشكمت أصوات ال يشبو بعضيا البعض اآلخر  ,نتيجة الحصر
والضغط الحادثين من الصنعة  ,واعمال األنامل واألصابع .وىذا ىو ما يحدث تماما في
الحمق والفم "...

1

تصنيف األصوات :دراسة األصوات دراسة عممية دقيقة تقتضي تصنيفيا إلى مجموعات كل
مجموعة تنتظم عددا من األصوات التي ليا سمات مشتركة معينة وأساس ىذه التصنيفات ,
التصنيف الثنائي المشيور والمعروف المتمثل في الصوامت consonantوالصوائت أو
الحركات  . vowlesوقد بني ىذا التصنيف عمى معايير عالمية معينة تفرق بين القبميين
تفريقا حاسما باستثناء حاالت خاصة ,كالواو والياء في العربية  ,اذ ليما سمات ترشح
ضميما إلى الصوامت تارة والى الصوائت تارة أخرى .

2

األصوات الصامتة:
وتصنف األصوات الصامتة إلى فئات أو مجموعات  ,بالنظر إلييا من زوايا
ثالث  ,ىي  :وضع األوتار الصوتية  ,ومخارج النطق  ,وكيفية مرور اليواء عند النطق
بالصوت المعين  .ومن ثم كان لدينا ثالثة تصنيفات أو تقسيمات ليذه األصوات .
 -1كمال بشر  ,علم األصوات ,دار غريب,القاهرة 9000م,ص 691-662
 -2املرجع السابق ص .69-66
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جاء التصنيف األول عمى أساس وضع األوتار الصوتية عند النطق  ,فكان من األصوات ما
ىو مجيور وماىو ميموس ,وماىو ليس بمجيور وال ميموس ,وىو اليمزة وحدىا .
أما التصنيف الثاني فجاء عمى أساس مخارج األصوات  ,وفيو أيضا مجموعة
من الفئات الفرعية لألصوات الصامتة وفقا ليذا األساس وأسماء ىذه المجموعات يكون عمى
أساس مواضع إصدار األصوات نطقا .
أما التصنيف الثالث فأساس العمل فيو ىو النظر الى كيفية مرور اليواء عند
النطق لألصوات  ,فقد يقف اليواء وقوفا تاما عند نقطة من نقاط النطق وقد يخرج محتكا
بأعضاء النطق  ,وقد يتسرب من األنف أو من جانبي الفم .
األصوات الصائتة :
سماىا ابن جني عمى أنيا حرف مد واستطالة فقد قال " جميع الحروف صحيحة
إال األلف و ا لياء والواو  ,المواتي ىن حروف المد واالستطالة  ,إال أن األلف أشد امتدادا
وأوسع مخرجا"  ,وقد أدرك نوعا من العالقة يقوم بين الحركة وحروف المد  " :اعمم أن
الحركات أبعاض حروف المد والمين  ,وىي األلف و الياء والواو  ,فكما أن ىذه الحروف
ثالثة فكذلك الحركات ثالث وىي الفتحة والكسرة والضمة  ,فالفتحة بعض األلف والكسرة
بعض الياء والضمة بعض الواو".
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 -1املرجع السابق ص .69
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جدول األصوات العربٌة عند سٌبوٌه
الصفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
رخو

شدٌد
ما بٌن الشدٌد و الرخو

ٌمتنع معه التنفس

المخارج
مجهور

مفخم

مرفق

مفخم

مرفق

منحرف

انفً
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-2المستوى الصرفي :
تعريف الصرف لغة:
إذا تتبعنا معنى أحرف الكممة الصاد و الراء والفاء وجدنا أن الصاد تدل عمى
المعالجة الشديدة  ،والراء تبين عن الممكة  ،وتدل عمى شيوع الوصف  ،والفاء تنم عن الزم
المعنى أي تدل عمى المعنى الكنائي. 1
واذا عدنا إلى فيم المعنى اإلجمالي لمعنى الكممة وجدنا أن الفعل صرف يفيد
مطمق التغيير من حال إلى حال  ،ألن المعالجة الشديدة الكامنة في الراء مخصصة ىذا
التعبيير وذلك التحويل بدخول الفاء الذي يدل عمى الزم المعنى.
ىذا وقد وردت مادة صرف مجردة ومزيدة فعال واسما في القرآن الكريم ثالث
وثالثين مرة تفيد كميا معنى التغيير والتحويل كقولو تعالى ( فصرف عنو كيدىن ) االية
( )34يوسف وقولو تعالى (ويصرفو عن من يشاء) اآلية  43النور ,وقولو ( ربنا اصرف عنا
عذاب) اآلية  65الفرقان.
تعريف الصرف إصطالحا :
ىذا والصرف والتصريف في األصل مصدران لصرف وصرف يدور معناىما
حول التحويل والتغيير والتقميب يقال  :صرفتو عن وجيو صرفا إذا رددتو وحولتو  ،وصرفتو
في األمر تصريفا إذا قمبتو  ،ومن ىذا تصريف الرياح أي تحويميا من جية إلى جية  ،فتارة
تيب شماال  ،وتارة جنوبا  ،وتارة صبا أي من المشرق وتارة دبو ار أي من المغرب ،وصروف
 - 1أمحد بن أمحد احلمالوي,شذى العرف يف فن الصرف,شرح احلميد اهلنداوي ,ط , 1دار الكتب العلمية,بريوت لبنان  ,1991ص 04
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الدىر تقمباتو ،وتصريف السحاب تحويميا من جية إلى أخرى ،وتصريف اآليات  :تبيينيا في
أساليب مختمفة وصور متعددة .
ويجدر بنا أن نمحظ أن تصريفا أبمغ في الداللة عمى التغيير من الصرف  ،ألن
زيادة المبنى تدل عمى زيادة المعنى غالبا .
وبالمعنى العمم ي ىو تحويل األصل الواحد إلى أمثمة لمعان مقصودة التحصل
إال بيا كاسمي الفاعل والمفعول  ،واسم التفضيل والتثنية والجمع وبالمعنى العممي عمم
بأصول يعرف بيا أحوال أبنية الكممة التي ليس بإعراب وال بناء.

1

فالتغيير الذي يط أر عمى بنية الكممة لغرض معنوي  ،ىو كتغيير المفرد إلى
التثنية والجمع  ،وتغيير المصدر إلى الفعل والوصف المشتق منو كإسم الفاعل واسم المفعول
وكتغيير األسم بتصغيره أو النسب إليو.
أما التغيير في بنية الكممة لغرض لفضي فيكون بزيادة حرف أو أكثر عمييا أو
بحذف حرف أو أكثر منيا أو بإبدال حرف آخر أو بقمب حرف عمة آخر  ،أو بنقل حرف
أصمي من مكانو في الكممة إلى مكان آخر منيا أو بإدغام حرف في حرف آخر.
فالصرف أو التصريف إذن  :ىو العمم بأحكام بنية الكممة بما لحرففيا من أصالة وزيادة
وصحة واعالل وشبو ذلك .

 -1أمحد بن أمحد احلمالوي,شذى العرف يف فن الصرف,شرح احلميد اهلنداوي ,ط , 1دار الكتب العلمية,بريوت لبنان  ,1991ص 04
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واذاكان عمم النحو ىو العمم الذي يبحث في التغييرات التي تط أر عمى أواخر
الكممات وأحواليا المتنقمة  ،فإن عمم الصرف بمفيومو اإلصطالحي ىو العمم الذي يبحث في
التغييرات التي تط أر عمى أبنية الكممات وصورىا المختمفة من الداخل.

1

الميزان الصرفي :
 -1لما كان أكثر كممات المغة العربية ثالثيا  ،اعتبر عمماء الصرف أن أصول الكممات
ثالث أحرف  ،وقابموىا عند الوزن بالفاء والعين والالم  ،مصورة بصورة الموزون فيقولون في
وزن قمر مثال  :فعل بالتحريك وفي حمل فعل  ,بكسر الفاء وسكون العين  ،وفي كرم ف ُعل
بفتح الفاء وضم العين  ،وىمم ج ار ويسمون الحرف األول فاء الكممة والثاني عين الكممة ،
والثالث الم الكممة .
 -2فإذا زادت الكممة عمى ثالث أحرف فإن كانت زيادتيا ناشئة من أصل وضع الكممة عمى
أربعة أحرف أو خمسة  ،زدت في الميزان الما أو المين عمى أحرف (ف ع ل ) فتقول في
وزن دحرج مثال فعمل  ،وفي وزن جحمرش فعممل واذا كانت ناشئة من تكرير حرف من
أصل الكممة  ،كررت مايقابمو في الميزان  ،فتقول في وزن قدم مثال  ،بتشديد العين  ،فعل ،
وفي وزن جمبب فعمل ويقال لو مضعف العين أو الالم  ،واذا كانت الزيادة ناشئة من زيادة
حرف أو أكثر من حروف (سألتمونييا) التي ىي حروف الزيادة  ،قابمت اآلصول  ،وعبرت
عن الزائدة بمفظة فتقول في وزن قائم مثال فاعل ،وفي وزن تقدم تفعل وفي وزن إستخرج :
استفعل  ،وفي وزن مجتيد :مفتعل وىكذا ...
 -1هباء الدين بوخدود  ,املدخل الصريف تطبيق وتدريب يف الصرف العريب ,ط , 1املؤسسة اجلامعية بريوت  ,1933ص 3-3
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وفيما إذاكان الزائد مبدال من تاء االفتعال  ،ينطق بيا نظ ار إلى األصل فيقال
مثمال في وزن إضطرب افتعل ال افطعل,
 -3وان حصل حذف في الموزون حذف مايقابمو في الميزان  ،فتقول في وزن قل مثال فل
وفي وزن قاض  :فاع  ،وفي وزن عدة  :عمة
 -4وان حصل حذف في الموزون حصل أيضا في الميزان فيقال مثال في وزن جاة عفل
بتقديم العين عمى الفاء
موضوع علم الصرف :
أما موضوع ىذا العمم الشريف فيو الكممات العربية من حيث الييئة والكيفية التي
تكون عمييا لتدل عمى معناىا المقصود ومن حيث التغييرات التي تععترييا ألغراض لفظية .
والمراد من الكممات العربية األفعال المتصرفة واآلسماء المعربة  ،فال يدخل التصريف
الحروف آلنيا مجيولة األصل ,
وال يدخل التصريف أيضا اآلسماء اآلعجمية التي عجمتيا شخصية كإسماعيل,
و إبراىيم ,عمييما السالم ونحوىما  ،فال يقال مثال إن إسماعيل من سمع وال إبراىيم من بره
 ،وال نوح عميو السالم من النوح وىكذا  ،ألنيا نقمت من لغة قوم ليس حكميا ىذا المغة .

1

ومن ىنا يعمم أن المغة العربية لغة إشتقاقية تصوغ لممعاني المختمفة أبنية متنوعة من المادة
الواحدة .

-1أمحد بن أمحد احلمالوي,شذى العرف يف فن الصرف,شرح احلميد اهلنداوي ,مرجع سابق ص 07
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وقال إبن عصفور في عمم الصرف " :وكان ينبغي أن يقدم التصريف عمى غيره
من عموم العربية إذ ىو معرف ذوات الكمم في أنفسنا من غير تركيب  ،ومعرفة الشئ في
نفسو قبل أن يتركب ينبغي أن تكون مقدمة عمى معرفة أحوالو التي تكون لو بعد التركيب إال
أنو أخر لمطفو ودقتو فجعل ماقدم عميو من ذكر العوامل توطئو لو  ،حتى ال تصل إليو
الطالب إال وىو قد تدرب وارتاض لمقياس.

1

و ثمرتو حفظ المسان عن الخطأ واستعمال المفردات واألستعانة بو عمى تحويل
الكممة إلى أبنية مختمفة الختالف معاني كالتصغير و التكسير واسمي الفاعل والمفعول.

 -1راجي األسمر ,املعجم املفصل يف علم الصرف  ,ط , 1دار الكتب العلمية  ,بريوت , 1997 ,ص 5
 -2أمحد مصطفى املراغي  ,هداية الطالب قسم الصرف ,مكتبة اجملمع ,ص 0-7
01
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 -3المستوى التركيبي:
إن عمم النحو من أجمل العموم المسانية قد ار  ،ومن أعالىا شأنا والخطأ في
ضبط أواخر الكممات يوقع في ضالل مبين  ،فالداللة  ،والتحديد والدقة كل ذلك يتوقف عمى
صحة الضبط و جودة اآلداء.

1

فأما النحو ففي المغة يعني القصد والطريق تقول  :نحاه ينحوه ،وانتحاء  ،قال
اآلزىري  :قال الميث النحو القصد نحو الشيئ نحوت نحو فالن إذا قصدت قصده قال :
وبمغناأن أب ا األسود وضع وجوه العربية وقال لمناس  :انحوا نحوه فسمي نحوا وقد جمع اإلمام
الداودي معاني النحو في المغة فقال
لمنحو سبع معان قد أتت لغة

جمعتيا ضمن بيت مفرد كمال

قصد ومثل ومقدار وناحية

نوع وبعض وحرف فأحفظ المثال

وفي اإلصطالح  :إنما ىو انتحاء سمت كالم العرب في تصرفو من إعراب
وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكبير واإلضافة والنسب وىو في األصل مصدر شائع أي
نحوت نحوا كقولك قصدت قصدا ثم خص بو انتحاء ىذا القبيل من العمم .
وىو عمم يعرف بو كيفية التركيب العربي صحة وسقاما وكيفية مايتعمق بااللفاظ
من حيث وقوعيا فيو ,قال :ابن السكيب"نحا نحوه ينحوه نحا نحوه ينحوه إذا قصده ونحا
الشيء ,ينحاه يحوه إذا حرفو ,ومنو سمي النحوي نحويا ألنو يحرف الكالم إلى وجوه
اإلعراب".
 -1عبد احلميد السيد حممد عبد احلميد  ,التنوير يف تيسري التيسري يف النحو ,املكتبة االزىرية ص .5
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وقال األزىري  :ثبت عن أىل يونان فيما يذكر المترجمون العارفون بمسانيم
ولغتيم أنيم يسمون عمم األلفاظ والعناية بالبحث عنو نحوا ,فيقولون":كان فالن من النحويين
ولذلك سمي يوحنا اإلسكندراني يحي النحوي لمذي كان حصل لو من المعرفة بمغة اليونان".

1

وقال اسحاف بن خمف البيراني :
والمرء تكرمو إذا لم يمحن

النحو يبسط من لسان األلكن

فأجميا منيا مقيم األلسن

واذا طمبت من العموم أجميا

2

مفهوم النحو عند العرب:
النحو في المغة الطريق والجية والجانب ,وعمم النحو عمم إعراب كالم العرب,
وسمي ىكذا ألن المتكمم ينحو بو مناىج كالميم أفرادا وتركيبا وقد عرف ابن جني النحو
بقولو " :والنحو ىو إنتحاء سمت كالم العرب  ...ليمحق من ليس من أىل المغة العربية
بأىميا في الفصاحة ,فينطق بيا وان لم يكن منيم  ،و إن شد عنيا بعضيم رده إلييا" وىذا
ىو اليدف منى النحو عند النحاة العرب ,وقد أكده إبن السراج بقولو":النحو إنما أريد بو أن
ينحو المتكمم إذا تعممو كالم العرب ,وىو عمم استخرجو المتقدمون فيو من استقرار كالم
العرب حتى وقفوا منو عمى الغرض الذي قصده المبتدؤون بيذه المغة ,وكان العرب يعظمون
النحو والنحاة حتى ذىب بيم األمر إلى تسمية كتاب سيبويو (الكتاب) أو وصفو بأنو قرآن
النحو.

3

 -1املصطلح النحوي نشأتو وتطوره ص  7يف اواخر القرن  4ىجري
 -2حممد الطنطاوي  ,نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ,ط , 4دار املعارف  .بريوت  5995ص . 9
 -3أمحد مؤمن ,اللسانيات النشأة والتطور,ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر ,ص 47
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وبو يسمم الكتاب والسنة من عادية الحن والتعريف وىما ذخيرة المسميمين  ،فكان
تدوينو عمال مبرو ار وسعيا في سبيل الدين مشكو ار.
وبو سيتبين سبيل العموم عمى تنوع مقاصدىا  ،وتفاوق ثمارىا  ،فإن الطالب
اليسمكيا عمى ىدى وبصيرة إال إذا كان عمى جد من ىذا العمم موفور  ،عمى أن المتحادثين
في أي جزئية عممية إنما يعتمدان عميو في تحديد المعنى الذي يتحدثان بشأنو فيو الذريعة
لتقريب تفاىميما وأداة الحكم الصحيح بينيما قال ابن خمدون "إذ بو يتبين أصول المقاصد
بالداللة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر ولواله لجيل أصل اإلفادة".

1

موضوع عمم النحو :
ويكمن موضوع ىذا العمم ىو الكممات العربية من حيث البحث عن أحوال أواخر
الكممات من جية اإلعراب والبناء وسالمة الضبط .
فائدة عمم النحو:
عصمة المسان من الخطأ عند النطق والقمم عند الكتابة واإلستعانة بو عمى
الوصول إلى فيم كتاب اهلل تعالى ,وسنة رسولو األمين وىما كتابا الحياة واألحياء ومعرفة
الصواب والخطأ من الكالم.

2

وقال أبو بكر محمد بن السري النحوي  :النحو إنما أريد بو أن ينحو المتكمم إذا
تعممو كالم العرب ,وىو عمم استخرجو المتقدمون فيو من استقراء كالم العرب حتى وقفوا منو

-1حممد الطنطاوي  ,نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ,ط , 4دار املعارف  .بريوت  ,5995ص 51-9
 -2عبد احلميد السيد حممد عبد احلميد  ,التنوير يف تيسري التيسري يف النحو ,املكتبة االزىرية  ,ص 5-2
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عمى الغرض الذي قصده المبتدئون بيذه المغة  ،فالستقراء كالم العرب فاعمم أن الفاعل رفع
والمفعول بو نصب وأن فعل مما عينو ياء أو واو وتقمب عينو من قوليم قام وباع.

1

الكممة :
تعريفيا  :الكممة ىي قول مفرد .
ويراد بالقول ىنا المفظ الموضوع في المغة لمعنى  ,والمفرد ىو ما يصطمح عميو
في عمم المنطق بالمفرد أيضا والذي يعر ىناك بما يدل جزء لفظو عمى جزء معناه  ,وبتعبير
آخر ىو ما يقابل الجممة  ,وفي ضوء ىذا التعريف فإن المفرد يشمل :المفرد والمثنى والجمع
اسم الجمع واسم الجنس والمركب المزجي والمركب االضافي والفعل غير المسند والحرف .
أقساميا :
تنقسم إلى ثالثة أقسام ىي اإلسم والفعل والحرف .
-1

اإلسم  :ىو الكممة الدالة عمى معنى في نفسيا غير مقترن بزمان

-2

الفعل  :ىو الكممة الدالة عمى معنى في نفسيا مقترن بزمان .

أقسام الفعل  :الماضي والمضارع واألمر .
أ – الماضي  :وىو الفعل الدال عمى وقوع الحدث في الزمن الماضي
ب -المضارع :ىو الفعل الدال عمى وقوع الحدث في الزمن الحاضر.
ج – األمر  :ىو الفعل الدال عمى طمب إيقاع الحدث .
-3

الحرف  :ىو الكممة الدالة عمى معنى في غيرىا .

 -1ابن السراج ,األصول يف النحو ج , 5مؤسسة الرسالة بريوت,ص 45
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الجممة :
تعريفيا  :ىي قول مركب تركيبا اسناديا من كممتين فأكثر .
أقساميا :
أ – تنقسم الجممة إلى تامة وناقصة.
-1

الجممة التامة  :ىي الجممة المفيدة فائدة تامة يحسن السكوت عمييا

-2

الجممة الناقصة  :وىي الجممة المفيدة فائدة ناقصة ال يحسن السكوت عمييا.

1

ب -وتنقسم الجممة إلى كالم وكمم :
الكالم  :وىو الجممة المؤلفة من كممتين فأكثر ومفيدة فائدة تامة يحسن

-1
السكوت عمييا.
-2

الكمم  :ىو الجممة المؤلفة من ثالث كممات فأكثر سواء كانت تامة أو ناقصة.

ج -وتنقسم الجممة إلى خبرية وانشائية :
-1

الخبرية  :ىي الجممة التي تحتمل المصدق والكذب لذاتيا .

-2

اإلنشائية  :ىي الجممة التي ال تحتمل الصدق والكذب لذاتيا .

د -وتنقسم الجممة إلى اسمية وفعمية :
-1
-2

اإلسمية  :وىي الجممة المبدوءة بإسم.
الفعمية  :وىي الجممة المبدوءة بفعل.2

 -1عبد اهلادي الفضلي خمتصر النحو ,ط  , 7دار الشروق  ,جدة , 5991ص 51-9
 -2املرجع السابق ص 59-51
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 -4المستوى الداللي والمعجمي :
علم الداللة (السيمانتيك) :عمم الداللة أو مايسميو بعضيم عمم المعنى أو (السيمانتيك) وىي
كممة معربة من الفرنسية ( ، ) semantiqueوىو المشيور بين أوساط الدارسين العرب .
وميمة ىذا العمم في الدرس المغوي ىي البحث في معاني ومشكالتيا  ،في حين
نجد أن بعضيم يحدد وظيفتو بالبحث في معاني األلفاظ المفردة عمى مستوى المعجمات وما
إلييا  ،والبعض اآلخر يوسع في دائرة إختصاصو  ،بحيث يقوم بالنظر في معاني المفردات
والجمل والعبارات جميعيا دون تفرقة.

1

وعمم الداللة يبحث في الداللة المغوية  ،أي العالمات المغوية دون سيواىا  ،وان
كان موضوع عمم الداللة ىو كل مايقوم بدور العالمة أو الرمز سواء أكان لغويا أم غير
لغوي  ،إال أن التركيز يكون عمى المعنى المغوي في مجال الدراسة المغوية .
يعد كمال بشر عمم المعجم فرعا من فروع عمم المغة " عمى الرغم من كونو قائمة
من الكممات التي ال تنتظم في نظام معين  ،إنما يعد جزءا من المغة من حيث يمد المغة
بمادة عمميا  ،وىي الكممات المختزلة في ذاكرة المجتمع ومجالو في البحث في المفردات أو
الثروة المفظية المعينة  ،فيعنى بجمعيا وتصنيفيا  ،ثم محاولة شرحيا وتفسير معانييا بصورة
عامة  ،يفيد منيا الرجل العادي والمتخصص كالىما  ،عمى العكس من تمام حسان الذي ال
يعد المعجم نظاما من أنظمة المغة ؛ ألنو ال يحتوي عمى شبكة من العالقات وال القيم
الخالفية  ،إال أنو بعد جزءا من المغة والكممات داخمة صامتة ومتعددة الداللة .
 -1ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ .ﺒﺩﺭ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﻤﻴﺤﻴﻴﻥ ,جهود كمال بشر يف الدرس اللغوي احلديث,مذكرة لنيل شهادة املاجيستري ,ص 873
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والدرس المعجمي يستمد وجوده من عمم دراسة تاريخ الكممات وعمم الداللة ،
يضاف إلى ذلك اىتمامو ببيان كيفية نطق الكممة  ،ومكان النبر فييا  ،وطريقة ىجائيا ،
وكيفية استعماليا في لغة العصر الحديث.

1

فعمى الرغم من تأخر إىتمام المغويين المحدثين من عمماء المغة بمشكمة المعنى
اىتماما عمميا  ،إال أنو استقر الرأي عند األغمبية الساحقة منيم إلى أىمية عمم المعنى
وأحقيتو ومشكالتو بدراسة ممستقمة  ،وافراده بمنيج خاص في الدراسات المغوية ذلك المنيج
ىو ما اتفقوا عمى تسميتو بعمم السيمانتك غير أنيم وعمى الرغم من اتفاقيم عمى أىميتو
يختمفون فيما بينيم عمى درجة األىمية التي يستحقيا ىذا المنيج  ،وعمى مزلة من فروع عمم
المغة األخرى.
وتعد دراسة المعنى أو الداللة من أقدم قضايا الفكر  ،أسيم فييا فالسفة ومناطقة
وأصوليون ولغويون وبالغيون  ،من العرب وغيرىم والشك في أن المباحث المغوية التي
تطرق ليا عمماء العربية في عصورىم الغابرة تعد من مباحث عمم المعنى  ،وخير دليل عمى
ىذه المباحث محاولة ابن جني في خصائصو ربط تقمبات المادة المغوية الواحدة بمعنى واحد
شامل.
فعرف أولمان الداللة بأنيا " عالقة متبادلة بين المفظ والمدلول  ،عالقة تكمن كل
واحد منيا من استدعاء اآلخر ".2

 -1ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ .ﺒﺩﺭ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺴﻤﻴﺤﻴﻴﻥ  ,املرجع السابق ,ص 871
-2املرجع السابق 831
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موضوع علم الداللة :

إذن موضوع الداللة ىو المعنى المغوي  ،والمعنى المغوي ينطمق من معني
المفردة من حيث حالتيا المعجمية ومتابعة التطورات الداللية و التغيرات التي تأخذىا الكممة
في السياقات المختمفة إذ يصعب تحديد داللة الكممة ؛ ألن الكممة ال تحمل في ذاتيا داللة
مطمة  ،وانما السياق ىو الذي يحدد ليا داللتيا الحقيقية.

1

تعنى الداللة بدراسة معاني األلفاظ والجمل دراسة وصفية موضوعية  ،حيث تبين
كيفية إتصال الكممات بعضيا ببعض ،ثم تبين العالقة الموجودة بين ىذه الكميمات والظواىر
التي تشير إلييا في العالم الخارجي واعتبرىا أحمد مؤمن في كتابو :عمى أنيا أحدث فروع
المسانيات الحديثة وتعنى بدراسة معاني األلفاظ والجمل دراسة وصفية موضوعية  ،وأول من
استعمل مصطمح عمم الداللة ىو المساتي الفرنسي بـريـال (  ) mechel brealوذلك في
مقالو الصادر عام  3881ثم مالبث أن فصل القول في مسائل المعنى في كتابو الموسم ب ـ ـ "
محاولة في عمم الداللة " وذلك سنة  3881م .
نظرية الحقول الداللية :
 3الم ــفيــوم  :الحقل الداللي semanticfieldأو الحقل المعجمي  lexicalfieldىو مجموعة
من الكممات تربط داللتيا  ،وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعيا مثل ذلك كممات األلوان في
المغة العربية فيي تقع تحت المصطمح العام (لون) وتضم ألفاظا مثل  :أحمر  ،أزرق ،

-1نور اهلدى لوشن ,علم الداللة,منشوﺭﺍت جﺎمعة قﺎﺭيونس .بنغﺎزي  -ﻟيبيﺎص 3-2
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أصفر  ،أخضر  ،أبيض ...إلخ  .وعرفو  ulmannبقولو  " :ىو قطاع متكامل من المادة
المغوية يعير عن مجال معين من الخيرة " و  lyonsبقولو ":مجموعة جزئية لمفردات المغة".
وتقول ىذه النظرية إنو لكي لفيم معنى كممة يجب أن تفيم كذلك مجموعة
الكممات المتصمة بيا دالليا  ،أو كما يقول  lyonsمعنى الكممة بأنو " محصيمة عالقاتيا
بالكممات األخرى في داخل الحقل المعجمي " وىدف التحميل لمحقول الداللية ىو جكع كل
الكممات التي تخص حقال معينا  ،والكشف عن صالتيا الواحد منيا باآلخر وصالتيا
بالمصطمح العام

1

 ويقف أصحاب ىذه النظرية إلى جانب ذلك عمى جممة مبادئ منيا : – 3ال وحدة معجمي  lexemeعضو في أكثر من حقل .
 – 2ال وحدة معجمية ال تنتمي إلى حقل معين .
 -1اليصح إغفال السياق الذي ترد فيو الكممة
 – 4استحالة دراسة الفردات مستقمة عن تركيبيا النحوي
وقد وسع بعضيم مفيوم الحقل الداللي ليشمل األنواع اآلتية :
 – 3الكممات المترادفة والكممات المتضادة وقد كان  A.jollesأول من إعتبر
ألفاظ المترادف والتضاد من الحقول الداللية.
 – 2األوزان االشتقاقية  ،وأطمق عمييا اسم الحقول الداللية الصرفية morpho-
senantic fields
1امحد خمتار عمر ,علم الداللة,ط ,0دار الكتب ,8443ص 38-31- 2401
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 – 1أجزاء الكالم وتصنيفاتيا النحوية

 – 4الحقول السنتجماتية  syntogmatic fieldsوتشمل مجموعات الكممات
التي تترابط عن طريق اإلستعمال  ،ولكنيا ال تقع أبدا في نفس الموقع النحوي  ،وقد كان
 W.porzigأول من درس ىذه الحقول وذلك حين وجو اىتمامو إلى كممات مثل  :كمب ،
نباح  ،فرس  ،صييل  ،زىر  ،تفتح .
أنواع الحقول :
يقسم  ullmannإلى أنواع ثالثية ىي :
 – 3الحقول المحسوسة المتصمة  ،ويمثميا نظام األلوان في المغات  ،فمجموعة
األلوان إمتداد متصل يمكن تقسيمو بطرق مختمفة وتحتمف المغات فعال في ىذا التقسيم .
 – 2الحقول المحسوسة ذات العناصر المنفصمة  ،ويمثميا نضام العالقات
األسرية  ،فيو يحوي عناصر تنفصل واقعا في العالم غير المغوي  ،وىذه الحقول كسابقتيا
يمكن أن تصنف بطرق متنوعة بمعايير مختمفة .
 – 1الحقول التجريدية ويمثميا ألفاظ الخصائص الفكرية وىذا النوع من الحقول
يعد أىم من الحقمين المحسوسين نظ ار لألىمية األساسية لمغة في تشكيل التصورات
التجريدية.
وكما يعتقد  trierالحقول المغوية ليست منفصمة  ،ولكنيا منضمة معا لتشكل
بدورىا حقوال أكبر  ...وىكذا  ...حتى تحصر المفردات ومن الممكن تبعا ليذا أن نخصص
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حقال لمحرف أو المين  ،وحقال لمرياضة  ،وحقال لمتعمم  ...ثم نجمع كل ىذه الحقول تحت
حقل واحد يشمميا جميعيا ىو النشاطات اإلنسانية .
ومثل ىذه الحقول المجموعة في حقل أكبر ليست مانعة لمتبادل مع الحقل العام ،
وربما تمنع التبادل بين بعضيا وبعض ولكن ىناك مايمنع التبادل مثل حقل الحيوانات  ،مع
حقل المصنوعات  ،فإذا كان الشيئ منتميا إلى حقل الحيوانات فيو ليس منتميا إلى حقل
المصنوعات  ،والعكس صحيح كذلك .

1

 -1امحد خمتار عمر ,علم الداللة ,مرجع سابق  ,ص .812
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الخصائص اللغوية في المعلقة:
-1

التعريف بالشاعر:

-1-1

التعريف بالشاعر
طرفة شاعر صاحب شخصية واضحة في شعره  ،وصاحب مذىب واضح في

حياتو  ،وداعية من دعاة الميو والمذة والعبث وشاب جمع إلى فتوة الشاب والطيش حكمة
الشيوخ وتفكيرىم  ،ويعجب النقاد والمستشرقون بو وبشخصيتو وشعوره إعجابا شديدا  ،وشعره
واضح لحياتو كل الوضوح  ،بما كان فييا من مطامح وآمال وآالم وأحداث .
 -2-1أسرة الشاعر وبيئته  :وطرفة شاعر فحل من أعالم الشعر الجاىمي  ،وىو من
ربيعة من بكر ابن وائل إحدى قبيميتيا العظيمتين المشيورتين وىما بكر وتغمب فيو بكري
ربعي وربيعة أخت مضر في الشرف والسيادة وضخامة الحسب والقوة والعدد وبكر أخت
تغمب في المجد والجاه والعزة واألنفة وىما جميعا من ربيعة ومن شعراء بكر الحارث بن حمزة
والمرقش األكبر والمرقش األصغر.1
ذلك ىو نسب الشاعر بين العرب وحسبو أما أسرتو القريبة فيي سعد ابن مالك
من بني قيس إذا ىو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك ابن ضبيعة بن قيس بن
ثعمبة من بكر بن وائل من ربيعة بن نزار من عدنان الجد األعمى لمعرب الحجازيين

1

 -علي الجنذي,الشاعر الجاىلي الشاب طرفت بن العبذ تحقيق ودراست لشعره وشخصيتو,المكتبت المركزيت لجامعت األنبار,

ص 6 -5
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العدنانيين واسم طرفة عمرو وكنيتو أبو عمرو وسمي طرفة باسم شجرة بحيث طرفة بتحريك
الراء وواحدتيا طرفاء وىي ضرب من الشجر.

1

كان قومو في عزة و منعة بعددىم وحسبيم و شرفيم ومكانتيم بين العرب وكان
جده سفيان موصوفا بالشرف والرئاسة ,وكان أبوه شابا قويا ظاىر الفتوة والجرأة واإلقدام ,مات
وطرفة طفل صغير وترك غير طرفة إبنا آخر اسمو معبد ورد ذكره في معمقة طرفة .
إذا مت فانعيني بما أىمو

و شقي عمى الجيب يا ابنة معبد

أما أمو فيي وردة بنت قتاتة بن مشنوء وقد ورد ذكرىا في شعره عندما رفض
أعمامو أن يقسمو مالو بعد موت أبيو فقال معاتبا:

2

ماتنظرون بحق وردة فيكمو

صغر البنون ورىط وردة غيب

أدوا الحقوق تفر لكم أعراضكم

أن الكريم إذا يحرب يغضب

وال نعمم من أمر أمو وردة ىذا شيئا آخر غير ىذا البيت  ،ولكننا نعرف أن
المتممس الشاعر خال طرفة فيو غالب أخو وردة ألمو وأبيو وتكون ىي بنت عبد المسيح
من بني ضبيعة من بكر من ربيعة من عدنان  ،فصيمة القرابة واضحة بين أسرتي ةالدتو
وأبيو ولو من أمو وىي الخرنق بنت بدر بن ىفان وكانت شاعرة بميغة.
كان طرفة وقومو يعيشون في البحرين وىي واقعة في شرق الجزيرة العربية وتمتد
من عمان إلى حدود العراق ومن أشير مدنيا ىجر التي ضرب المثل بكثرة تمرىا ,ومن
مدنيا كذلك (قطر) كان يسكن البحرين قبائل كثيرة من العرب وجوىا معتدل نوعا لقربيا من
-1علي الجنذي,الشاعر الجاىلي الشاب طرفت بن العبذ تحقيق ودراست لشعره وشخصيتو,المكتبت المركزيت لجامعت األنبار,
ص 6 -5
 -2عروة عمر  ,الشعر الجاىلي -حياة العرب االدبيت  ,دار مذني ص .555
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البحر وىي قريبة من الجيزة وكانت تخضع لنفوذىا والقبائل التي تعيش فييا والشعراء الذين
نشأوا في أرضيا ليم صالت واضحة بمموك الحيرة الذين يخضعون لنفوذ أكاسرة الفرس
وسمطانيم والحيرة ممتقى األفكار والديانات والمذاىب المختمفة ,وتعيش في ضالل قسط من
الحضارة والنصرانية منتشرة فييا فال بد أن يكون لكل ىذه العوامل الظاىرة أثرىا في عقمية
أبنائيا وتفكيرىم في الحياة وفي عقمية وتفكير شاعرنا طرفة بوجو خاص.
وال يفوتنا أن نذكر أن المرقش األصغر والمرقش األكبر من أسرة طرفة الشاعر
فالمرقش األصغر ( ) 065م عم طرفة والمرقش األكبر عم المرقش األصغر ()005م.
ومن أقارب (طرفة ) خالو المتممس ()085م لو قصيدة سيفية بعد قتل ابن أختو
طرفة يوقظ فييا بكر أو يدعوىا إلى اإلنتقام من عمرو بن ىند ممك الحيرة ,ويقول فييا:
ياآل بكر أال هلل أمكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الثواء وثوب العجز ممبوس

أعنيت شاتي فأغنوا اليوم يتسكنو

و استحمقوا في مراس الحرب أو كيسوا

-3-1نشأة الشاعر وحياته:
ال ندري متى ولد طرفة عمى وجو التحديد وان كان قد أدرك عيد عمرو بن ىند
ممك الحيرة وأمر عمرو بقتمو في أوائل حكمو وقد حقق بعض المؤرخين والمستشرقين أن
عمرو بن ىند تولى ممك الحيرة (056م) فاذا كان طرفة قد قتل في مطمع حكمو فيكون
تاريخ موتو نحو عام (060م)

1

علي الجنذي,الشاعر الجاىلي الشاب طرفت بن العبذ تحقيق ودراست لشعره وشخصيتو,المكتبت المركزيت لجامعت األنبار,ص .51
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وقد قتل طرفة وىو شاب صغير في العشرين أو الخامسة والعشرين أو السادسة
والعشرين من عمره عمى اختالف الروايات اذ تقول أختو الخرنق تبكيو:
عددنا لو ستا وعشرين حجة

فمما و توفاىا استوى سيدا ضخما

فجعمنا بو لما رجونا إياب ـ ـ ـ ـ ــو

عمى خير حال,ال وليدا و ال قحما.

فيكون ميالد طرفة نحو عام (045م) وتكون حياتو عمى الراجح من سنة (045
إلى  060م)
نشأ طرفة في ىذه البيئة العامة من بالده ,وتمك البيئة الخاصة من أسرتو وحسنيا
يحول ببصره في ىذه الفيافي المترامية القبح ومشاىدىا ,و يصعد بفكره في ىذه الحياة
ا لبدوية وماخالطيا من أفكار وأديان ومبادئ ليفيميا ويتمثميا و أخذ يعيش بين حسب كريم
وعدد كثير وحمية ظاىرة.
ولكنو فوجئ وىو طفل صغير بوفاة والده  ،فكان لذلك أثر البميغ في في نفسو و
حياتو,فكفمو أعمامو و قاموا بواجب تربيتو.
و بعثت بيئتو و حياتو و وراثتو مواىب الشاعرية في نفسو,فنظم الشعر و ىو
صغير,و يصف فيو مناظر الصحراء و ألوان حياتو فييا,و لذاتو منيا,و ما يجده من قومو
من تقصير في حق رعايتو,و يشيد بمجد قومو أحسابيم,و يذود عن شرفيم و حياضيم و
ييجو خصومو و خصوميم.1

1

 -علي الجنذي,الشاعر الجاىلي الشاب طرفت بن العبذ تحقيق ودراست لشعره وشخصيتو,المكتبت المركزيت لجامعت األنبار,

ص 55-51
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وكان ليتمو أثره الواضح فيو منذ حداثتو فشب متوقد الذىن ,مضطرم الشعور حاد
العاطفة سريع التأثر والغضب قوي الفطرة صادق النظر يفزع إلى ىجاء من يشعر منو
بتقصير نحوه كما كان لحسبو ومجد قومو أثره في إعت اززه بنفسو وتمجيده لشخصيتو وحبو
الضيور بمظير البطل الشجاع والشاب المقدام وأول شعر قالو ىو ىذه األبيات التي أنشدىا
حين وجد أعمامو يظممونو ويغتصبون حقا المو وردة إذا ابو ان يقسمو مال ابيو  ,ومنعو
حق امو منو فثارت نفسو واشتعمت شاعريتو , 1وقال :
ماتنظرون بحق وردة فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكم

صغر البنون ورىط وردة غيب

قد يبعث األمر العظيم صغره

حتى تضل لو الدماء تصب

والظمم فرق بين حتى وائـ ـ ـ ـ ـ ــل

"بكر"تساقييا المنايا"تغمب"
إن الكريم إذا يحرب يغضب.

إلى أن قال  :أدوا الحقوق تفر لكم أعراضكم

وأخذ الشاعر يميل إلى الميو ويسرف فيو ويعتنق البطالة و الدعة والعبث وييجو
قومو وسواىم ويسير وفق رغبات نفسو ونوازعيا ويذىب إلى حوانيت الخمر ويشربيا من
نداماه وأصدقاء ليوه فأخذ أىمو يمومنو وينصحونو ويعاتبونو ,حتى ضاق بعتابيم ,فاقتاد
راحمتو يسير متنقال بين القبائل واألحياء.

1

 -علي الجنذي,الشاعر الجاىلي الشاب طرفت بن العبذ تحقيق ودراست لشعره وشخصيتو,المكتبت المركزيت لجامعت األنبار,

ص 9-8-7
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سار إلى اليمامة وأناخ راحمتو بفناء قتادة بن سممة الحنفي فمدحو بقصيدتو ،
ذكر فييا طرفة إسراف ابن عمو عبد عمرو في تنقصو و شتمو ,ثم إفتخر بنفسو ,وخمص
إلى مدح قتادة وذكر ماكان من ضيعة قومو حين أتوه في قحط أصابيم فأكرم وففادتيم وبذل
ليم من مالو و أكرم مثواىم ورفدىم قال:
إن ام أر سرف الفؤاد يرى

عسال بماء سحابة شتمى

وأنا امرؤ ألوى من القصر

البادي وأغشى الدىم بالدىم

إلى أن قال :
منو الثواب وعاجل الشكم

أبمغ قتادة غير سائمو
إني حمدتك لمعشيرة إذ

جاءت إليك مرقتة العظم

ففتحت بابك لممكارم حين

تواصت األبواب باألزم
صوب الربيع وديمة تيمى

فسقى بالدك غير مفسدىا

وطال تنقمو في البالد فذىب إلى اليمن  ،ثم رحل منيا إلى النجاشي في الحبشة،
وقال في اطراده إلى النجاشي قصيدتو لخولة باألجزاع من اضم طمل
ولما فزعتو الغربة وحرق قمبو الحنين إلى أىمو وبمده  ،عاد إلى الموطن الذي
ىجره فأمده أخوه "معبد" بمال من مالو  ،ولكنو أتمفو في لذتو وليوه وعبثو. 1
 ثم قصد أمو في إصالح حالو ممك الحيرة عمرو بن المنذر الثالث الذي يمقبباسم أمو بعمر بن ىند  ،وكان الشعراء يرحمون إليو وينشدون قصائدىم في مدحو فيجزل ليم
1

 -علي الجنذي,الشاعر الجاىلي الشاب طرفت بن العبذ تحقيق ودراست لشعره وشخصيتو,المكتبت المركزيت لجامعت األنبار,

ص 55-51
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العطاء فوفد عميو طرفة مع خالو المتممس فأحسن وفادتيما وجعميما في حاشية أخيو قابوس
إبن منذر وكان مرشحا لمممك بعده وكان شابا يميل إلى الميو والترف ويخرج إلى الصيد
فكان يخرج معو طرفة إذا خرج وينادمو عمى الشراب وىكذا اطمأن بو الحال و استقرت
حياتو بعض االستقرار ولكن طرفة الشاعر لم يرضو أن يكون تابعا ألحد  ،أو أن يشعر بأنو
أقل شرفا ومجدا من إنسان .
 كان إبن عمو غبد عمرو زوج أختو الحزنق  ،وكان سيدا كريما شجاعا مطاعافي قومو ظاىر الثراء والقوة والفتوة وكان أثي ار رفيع المنزلة عند عمرو ابن ىند يداعيو
وينادمو وسيد أىل زمانو كما يقولون فجاءت أخت طرفة تشكو إليو شيأ من أمر زوجيا
فغضب الشاعر وىجاه بعد ذلك بقصيدتو.
أيا عجبا من عمرو وبغيو

لقد رام ظممى عبد عمرو فأنعما

وال خير فيو غير أن لو عني

وأن لو كشحا إذا قام أىضما

يظل نساء الحي يعكفن حولو

يقمن :عسيب من س اررة مميما

وبدأت الخصمة والشحناء بين الشاعر وابن عمو.1
 -4-1موت طرفة:
 كان ممك الحيرة عمرو بن ىند جبا ار عنيدا متكب ار اليري في الناس من يدانيوشرفا ومجدا  ،وكان لو يوم يؤس ويوم نعيم كل سنة يركب يوم بؤسو فيقتل أول من يمقاه وفي

1

 -علي الجنذي,الشاعر الجاىلي الشاب طرفت بن العبذ تحقيق ودراست لشعره وشخصيتو,المكتبت المركزيت لجامعت األنبار,

ص 55-51
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يوم نعيمو يقف الناس ببابو فإن اشتيى حديث رجل أذن لو فأصاب مجدا وماال  ،وكان أخوه
قابوس ولي عيد جبا ار متكب ار مستبدا كذلك
ولم يرضى طرفة الشاعر عن طغيانيما واستبدادىما وكبريائيما  ،فنظم قصيدة
ييجوىما بيا فقال  :فميت لنا مكان الممك عمرو
لعمرك إن قابوس بن ىند

رغوثا حول قبتناتخور
ليخمط ممكو نوك كثي ار
مساكنو الخورنق والسدير

ومنيا  :ولما أن أنخت إلى مميك
لينجزني مواعد كاذبات

بطي صحيفة فييا غرور

فأوعدني فأخمف ثم ظنى

و بئس خميفة الممك الفجور

وبمغ ذلك عمرو بن ىند فامتأل حقدا وغضبا عمى طرفة وأضمر لو الشر  ،بحيث
قالوا  :إن الذي نقل إليو أىاجي طرفة فيو ىو عبد عمرو ابن عم الشاعر  ،ولكن الممك كره
العجمة عميو لمكان قومو فتظاىر بالرضا عن طرفة والتنويو بو وبشعره حتى أمن الشاعر ولم
يخفو عمى نفسو وظن أنو قد رضى فقدم طرفة والمتممس عمى عمرو بن ىند يتعرضان
لفضمو ومعروفو وكان المتممس أيضا قد ىجا عمرو بن بن ىند الممك في قصيدة من شعره

1

 أظير عمرو بن ىند االحتفاء بالشاعرين وتمطف معيما تمطفا جميال وكتبلكل منيما كتابا إلى عاممو بالبحرين وأوىميما أنو أمر ليما بعطاء كثير سيدفعو إلييما ىذا
العامل عندما يتوجيان إليو بيجرو قال ليما  :انطمق إليو فخذا جوائزكما منو  ،وكان قد

1

 -علي الجنذي,الشاعر الجاىلي الشاب طرفت بن العبذ تحقيق ودراست لشعره وشخصيتو,المكتبت المركزيت لجامعت األنبار,
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أعطاىما ىدية من عنده وحمميما ولعل إيثاره ليذا األسموب في اإلنتقام من الشاعرين لخوفو
من قبيمتيما بكر حتى ال يرمى الممك بقتميما أو بمثابة الرد عمى قول طرفة في ىجاءه :
بطي صحيفة فييا غرور

لينجزني مواعد كاذبات

 كان مكتوبا في صحيفة المتممس " باسمك الميم  ،من عمرو بن ىند إلىالمكعبر  :إذا جاءك كتابي ىذا مع الكتممس فاقطع يديو ورجميو وادفنو حيا " وكذلك كانت
صحيفة طرفة

1

وخرج الشاعران من بالط الممك فمما وصال النجف قال المتممس  :ياطرفة إنك
غالم حديث السن والممك من عرفت حقده وغدره وكالنا قد ىجاه فمست من أن يكون قد أمر
بشر فيمم فمننظر في كتبنا ىذه فإن يكن قد أمر لنا بخير مضينا فيو وان تكن األخرى لم
نيمك أنفسنا فأبى طرفة أن يفك خاتم الممك وعدل المتممس إلى غالم من غممان الحيرة
فأعطاه الصحيفة ليقرأىا والغالم اليعرف المتممس وال من كتب الصحيفة فقرأىا فقال  ،ثكمت
المتممس أمو فانتزع المتممس الصحيفة من يده واتبع طرف فمم يمحقو ألقى المتممس الصحيفة
في نير الحيرة وسار ىاربا إلى الشام  ،وأما طرفة فقد سار حتى قدم عمى عامل البحرين
ربيعة بن الحرث العبدى عمى األرجح بيجر فدفع إليو كتاب عمرو بن ىند فقرأه وقال  :ىل
تعمم ياطرفة ما أمرت بو قال  :نعم أمرت أن تجيرني وتحسن إلي فقال  :ياطرفة بيني بينك
خؤولة أنا ليا راع حافظ فاىرب في ليمتك ىذه فاني قد أمرت بقتمك فأخرج قبل أن تصبح
ويعمم بك الناس فقال طرفة  :أشتدت عميك جائزتي فأردت أن أىرب فسكت ربيعة وأصبح
1

 -علي الجنذي,الشاعر الجاىلي الشاب طرفت بن العبذ تحقيق ودراست لشعره وشخصيتو,المكتبت المركزيت لجامعت األنبار,

ص 51
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الصباح فأمر بحبسو ولم يقتمو وكتب إلى عمرو بن ىند ابعث إلى عممك من تريد فانى غير
قاتمو فبعث عمرو بن الين د رجال من تغمب فاستعممو عمى البحرين وأمره بقتل طرفة وربيعة
بن الحارث العبدي فاجتمتمعت بكر تريد الفتك بالعامل الجديد ولكنيا لم تستطع  ،وجئ
بطرفة إليو فقال  :إني قاتمك ال محال فاختر لنفسك ميتة تيواىا  ،فقال ‘ن كان وال بد
فاسقني الخمر وافصدني فقعل بو ذلك فمازال ينزف دمو حتى مات قال صاحب الجميرة أن
قبر طرفة اليوم معروف بيجر بأرض لبني قيس بن ثعمبة. 1
وىكذا انتيت حياة ىذا الشاعر الشاب  ،وودع الدنيا وداع الناقم عمييا ,الساخط
من ظمميا وآالميا وكان قتمو نحو 060م
 ورثت الخرنق أخاىا طرفة وبكتو بكاء شديدا  ،وىجت عبد عمرو الذي وشىبو فقالت :
أال ثكمك أمك عبد عمرو

أبا الخازيات وأخيت المموك

فيومك عند وانيو ىموك

1

تظل لرجع مزىرىا ضحوكا

2

 -علي الجنذي,الشاعر الجاىلي الشاب طرفت بن العبذ تحقيق ودراست لشعره وشخصيتو,المكتبت المركزيت لجامعت األنبار,

ص 51-51
2

 -علي الجنذي,الشاعر الجاىلي الشاب طرفت بن العبذ تحقيق ودراست لشعره وشخصيتو,مرجع سابق ,ص .51-
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 -2معمقة طرفة:
تعد معمقة طرفة بف العبد أطوؿ المعمقات  ،فعدة أبياتيا ثالثة ومائة بيت ،
وفضميا كثير مف النقاد عمى المعمقات األخرى فقاؿ ابف قتيبة ىي أجودىـ طويمة وذكر ابف
سالـ أنو مف المقميف وأنو لما قؿ شعره حمؿ عميو شعر كثيرفأما طرفة فأشعر الناس واحدة ،
وقد عدىا الدكتور يوسؼ خميؼ بأنيا أجمؿ قصائد الشعر الجاىمي  ،وقد اختمؼ جامعو
المعمقات وشارحوىا في عدد أبياتيا  ،فقد ذكرالزوزني وابف األتباري في معمقة طرفة مئة
وبيتيف  ،وذكر التبرزي مئة وخمسة أبيات ،وابف النحاس قد ذكر مئة وأربعة أبيات  ،أما
القرشي فقد ذكر مئة وسبعة عشر بيتا  ،ولما تراوحت اآلراء في عدد األبيات بيت مئة
وبيتيف وبيف مئة وخمسوف أبيات فقد جمعنا واعتمدنا ما اتفقوا عميو وىو مئة وخمسة أبيات
عمى خالؼ رأي القرشي وىي دالية عمى البحر الطويؿ ومطمعيا :
تموح كباقي تاوشـ في ظاىر اليد

لخولة أطالؿ ببرقة شيمد

 إف معمقة طرفة بف العبد تعد بحؽ " لوحة فنية " إبداعية تتكوف مف مجموعةمف الموحات اإلبداعية التي تضافرت معا  ،واكتسبت المعمقة سمة الموحة اإلبداعية الكمية ،
وىي واحدة كما سماىا الجمحي  ،وقد وفر طرفة لكؿ واحدة منيا مقوماتيا األساسية ،
وتقنياتيا الفنية وصيغتيا الشعرية  ،وقد أقاـ طرفة بف العبد مقومات الربط والتنسيؽ بيف تمؾ
الوحدات وفاعمية اإلعتداؿ بينيا عمى النحو الذي يسوغ إعتبارىا لوحات كمية

 - 1سامي يوسف أبو زيد ,منذر ذيب كفايف,االدب اجلاهلي ,ط  , 1دار املسرية ص .151
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 قد تبدو المعمقة لموىمة األولى متعددة الموضوعات  ،وىو ماخيؿ لكثير مفمحممي المعمقة وناقدييا ,وتتراءى المعمقة لنا في لوحات ثالث تتعاضد معا لتشكيؿ لوحة
ابداعية كمية,تتمثؿ الموحة االولى في الوقوؼ عمى االطالؿ وبكاء الحبيب ,وتصوير إرتحاؿ
المحبوبة في اليودج ثـ ينتقؿ إلى الموحة الثانية التي تتمثؿ في الناقة حيث استغرقت ىذه
الموحة منو ثمانية و عشريف بيتا,ثـ يدلؼ بعدىا الى الموحة الثالثة التي ضمنيا الحديث عف
نفسو وقومو ومذىبو وفمسفتو في حياة والموت وىي ػ أي المعمقة ػ تشكؿ ممفا شعريا محمال
بالمواقؼ التأممية في فمسفة الحياة والموت وزاخ ار بالمشاعر اإلنفعالية المتوجية ويضـ ىذا
الممؼ جممة مف البنى ذات المستويات المختمفة ومجموعا مف الوحدات النصية التي ليا
خاصية التألؼ واإلنسجاـ وفييا اتساع المعاني والدالالت والرموز وىي تتوزع عمى النحو
التالي :

1

 الموحة األولى  :عشرة أبيات الموحة الثانية  :ثمانية وعشريف بيتا الموحة الثالثة  :سبعة وستيف بيتاوىذه األقساـ مؤتمفة في تعاليقيا وتداخميا تتصؿ بالبيئة  ،وانسانيا  ،وحيواناتيا ،
وتتناغـ مع رغائب النفس البشرية وتقمباتيا ورؤيتيا لمحياة والموت وىي عمى ىذا الشكؿ
محكمة البناء الخارجي وطبقا ليذه األقساـ فإني سأجعميا في لوحات ثالث.
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 -1-2الوقوف عمى األطالل وبكاء الحبيب  :استطاع طرفة في أبياتو الطممية القميمة أف
يختصر بذكاء ما اعتاد الشعراء اآلخروف عمى التعبير عنو في أبيات كثيرة  ،فال أقرب إلى
اإلنساف مف الوشـ الذي يتخمؿ جمده وجسده  ،فجعمنا بتمكة الكممتيف ( باقي الوشـ ) نعيش
قرب األطالؿ والوقوؼ عمييا كأنيا جزء منا وكعادة الشعر الجاىمي يعزي طرفة نفسو عمى
لساف رفاقو عمى المصاب الجمؿ الذي ألـ بو  ،مكمال بذلؾ مالمح الصورة التي نحف بصدد
رؤيتيا
ثـ يكمؿ صورة األطالؿ بمشيد الظغائف وىي تشؽ طريقيا بيف الودياف مشبيا
إياىا بالسفف التي تمور وتمخر عباب البحر  ،وكأننا أماـ لوحة فنية تنساب فييا المشاىد
انسيايا بالحركة والصوت والموف.
ويتمثؿ طرفة بيئتو الصحراوية ليصؼ محبوبتو بوسائؿ الطبيعة المتحركة
فاستعار لمحبوبتو مف البيئة أجمؿ مافييا  :أستعار ليا مف الظبي عيونو ,وشفتيو ,وعنقو,
وحركتو وداللو ,مزوقا إياىا بعقديف نفيسيف مف المؤلؤ و الزبرجد و كما أضفى عمى محبوبتو
جماؿ األرض وحركتيا فيا ىو يضفي عمييا رونؽ الشمس وضوئيا فيي أي الشمس تعبر
محبوبتو ضوءىا وسناىا  ،ولـ يشأ أف يخرج عف منظومة الشعر الجاىمي في وصؼ بياض
اإلنساف ورصفيا الحسف غير أف الشمس أرخت دراءىا فظؿ وجييا نقي الموف التشوبو
تجاعيد وال ح اررة شمس فيي غضة بضة

1
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 -1-2الناقة  :تحمؿ الناقة دنيا واسعة مف المعاني عف الشاعر الجاىمي بقدر صحرائو
الواسعة الممتدة امتداد األفؽ غير المتناىي  ،وىي رفيقة الدرب ال غننى لمعرب عنيا في
حمو وترحالو  ،وقد رسميا طرفة بريشة رساـ جعؿ منيا لوحة فنية إبداعية أفاض عمييا مف
روحو وحالتو النفسية و دفقاتو الشعورية  ،فيي رفيقة دربو  ،وأنيس غربتو  ،وصاحبة وحدتو
وجعميا قبمة الشعراء الجاىمييف وأتعب في وصفيا مف بعده. 1
يرى القيس بأف ناقة طرفة آية في المثالية  ،وىي أطوؿ رحمة في الشعر العربي
 ،وقد جمع فييا الشاعر حشدا مف التشبييات والصور البيانية موضفا البئتيف الحضرية
والبدوية في تشكيؿ ىذه الموحة يقوؿ نصرت عبد الرحماف ونجد في ىذه األبيات إحدى عشرة
صورة حضرية تقؼ قبالتيا خمس صور بدوية النعامة ترد لظميـ ولجناحي نسر أبيض
مضرحي ولقوبة جافة الخمؽ ،و لكناس غوالة في أصؿ شجرة ضاؿ  ،ولمياة مكحولة أو
فرقد ونستطيع أف نعد ىذه الصور الخمس مف الصور الطبيعية أما الصور اإلحدى عشر
الحضرية فيي  :ظير البرجد والباباف المنيفاف الممداف ,وقنطرة الرومي ,والسقيؼ المسند
والبنائؽ الغرفي القميص المقدد ,وسكاف بوصي بدجمة ,والعالة ,وطرفة المبرد ,والمرأتاف
وقراطيس الشآمي وسبت اليماني" وقد بدأ برسـ صورتو وتشكيؿ لوحتو خروجا مف الحالة
الشعورية التي يمر بيا راكبا عمى ظير ناقتو السريعة نشيطة العدو موثوقة الخمؽ  ،مأمونة
العثار التي تشبو أضالعيا ألواح الثابوت الضخـ  ،وىي قوية الجسـ  ،مكتنزة المحـ ،
كانعامة في سرعة ج رييا  ،ترعى في مكاف خصب بيف نوؽ خفت ضروعيا ,وقمت ألبانيا,
 - 1سامي يوسف أبو زيد ,منذر ذيب كفايف,االدب اجلاهلي ,ط  , 1دار املسرية ص.151
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تبتعد عف الفحوؿ يجعؿ ذيميا بيف دربيا وبيف الفحؿ األحمر الضارب إلى سواد حفاظا عمى
رشاقتيا مف أال تحمؿ منو  ،وتضؿ خفيفة سريعة حركتيا رشيقة .
وال يزاؿ طرفة يصر عمى إخراج صورة الناقة بأبيى حمة  ،وأجمؿ تعبير  ،فيوسع
الموحة الفنية اإلبداعية المتطورة بصورة صغيرة تتراكـ تترى في تشبيو شعر ذنب الناقة
بجناحي نسر أبيض وتشبيو فخذييا المكتنزتيف بالمحـ ببابيف طويميف أممسيف لقصر عظيـ ،
وابطييا ببيتيف مف بيوت الوحوش في أصؿ شجرة ضاؿ  ،وتشبيو أضالعيا بقسب معطوفة
تحت صم ب مقوى مزقعييا كأنيما سقاء حمؿ دلويف كما شبو ضخامتيا وقوتيا بقنطرة رجؿ
رومي تتسـ بالقوة والثبات. 1
أخذت الناقة بمب طرفة بف العبد وفؤاده فناقتو مالذه في سرائو وضرائو في حزنو
وفرحو لذلؾ نجده يحسف اختيار الفاظو وصوره ،ويكمؿ تشكيؿ صورتو ولوحتو اإلبداعية
الممتد ة بوصؼ عنقيا في طولو بذنب سفينة تمخر في نير دجمة جامعا بيف صور الصحراء
وصور البحر والحضر  ،متنقال إلى خدىا الذي شبيو بقرطاس الرجب الشامي  ،ومشارفيا
مثؿ جمود البقر المدبوغيف في رقتيا ولينيا  ،كما شبيا عينيا بالمآتيف الصافيتيف النقتتيف
المصقولتيف المتيف تممع اف مثؿ ماء القمت ,و دلؼ بعد ذلؾ الستكماؿ مابقي مف لوحتو
اإلبداعية إلى الصورة العموية مف جسد الناقة فيصؼ أذنييا بعد أف صور العينيف والفخذيف
والشفتيف والعنؽ فيؤكد وآذنيا ىي التي يسمع بيا  ،وأرجميا ىي التي يسير عمييا  ،أما قمبيا
فكثير النبض كاصخرة في مكانو  ،وأنفيا ليف عتيؽ  ،بيذا يكوف الشاعر قد رسـ لوحتو
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وشكؿ الصور المثالية لمناقة التي يطوؼ األرض فييا  ،بوصفة فارسا مغوا ار اليرتضي بأقؿ
مف ىذه الناقة ركوبا فالشاعر بحؽ تجوؿ في لوحتو مابيف الرسـ والنحت والتصوير والتمثيؿ.
 -3-2رؤيته لنفسه ولممجتمع ولمموت ولمحياة  :بعد أف ينتيي طرفة مف وصؼ الناقة
الذي يدؿ عمى خبرتو فييا  ،وميزىا عف غيرىا مف النوؽ ومف ىذه الرحمة ينتقؿ إلى رسـ
لوحتو الثالثة التي ضمنيا مذىبو في الفمسفة الحياة والموت  ،فيقدـ ليا بمدح نفسو  ،فيو
كريـ ال يبخؿ العطاء  ،وذو رأي سدسد يرجع إليو  ،فيو رجؿ حرب في أياـ الحروب ،
ورجؿ متعة في أياـ الرخاء والسمـ  ،يقضي وقتو في شرب الخمر  ،وسماع الغناء ،
ومداعبة النساء وبعد ىذا التقديـ والتشريح لنفسيتو وطبيعتو و جبمتو  ،يشرع في تقديـ
نظرياتو الفمسفية مبتدئا بتشريح عالقتو مع قبيمتو مبينا أسباب اعتزالو ليا  ،مفتخ ار ومعتدا
برؤيتو الجديدة لمحياة التي تقوـ عمى ثالث مبادئ الخمر والمرأة وقبيمتو  ،فيو يعشؽ الخمر
ويدعو الناس لشربيا معو  ،عمى أنغاـ غناء القياف الشجي  ،وايقاع الموسيقى ورقص
الجواري  ،فالخمر والنساء وسائؿ المتعة في الحياة النيا زائمة  ،وىي في رأيو ال تعوقو عف
خدمة قبيمتو والذود عف حياضيا ىذه المبادئ الثالثة جعمتو يشعر بطمأنية النفس وسكوف
الروح فشرع يجادؿ الناس في فمسفة الوجود والحياة والموت واليأبو بموقؼ عشيرتو منو ونبذه
ليـ نبذ البعير المصاب بمرض معد ألف قناعتو بيا ال تتزحزح وايمانو اليميف فيو كريـ وقت
الكرـ شجاع وقت الحرب لعوب وقت المرح.1

 - 1سامي يوسف أبو زيد ,منذر ذيب كفايف,االدب اجلاهلي ,ط  , 1دار املسرية ص156
46

الخصائص اللغوية في معلقة طرفة

الفصل الثاني

ويتقدـ طرفة في تقديـ نظرتو وفمسفتو في الحياة خطوة أخرى لألماـ حيث يباشر
بنشرىا والدعوة إلييا فالموت ال يفرؽ بيف قبر رجؿ حقير  ،ورجؿ كريـ عظيـ  ،كالىما يعموه
والحجارة  ،فمما المزاحمة عمى الحياة ؟ فسيـ الموت إف أصاب أحدا فمف يفارقو  ،إنيا أبيات
تعبر عف نفس رغبت عف الحياة إنيا أبيات تعبر عف نفس رغبت عف الحياة  ،إنيا أبيات
أربعة تمثؿ خالصو فكره وفمسفتو  ،استيؿ األربعة األولى منيا بأرى وترى  ،واختتميا بقسـ
يقيني بأف الفناء مصير أي فتى. 1
ويصؿ شاعرنا إلى بيت القصد  ،وذروة المعمقة  ،وعرضيا األساس  ،وىو خالفو
مع ابف عمو مالؾ  ،الذي يتودد إليو ويقترب منو إال أف ابف عمو يصده وينأى عنو  ،بدوف
ذنب اقترفو أو خطأ قاـ بو  ،كؿ ذلؾ بسبب طمبو معاونتو في رد أبؿ قد أخذت منو بؿ
وعيره بانصرافو إلى حياة المجوف والشرب والخروج عمى تقاليد القبيمة ويبدأ المقطوعة الشعرية
باإلستفياـ اإلستنكاري الذي يبنئ عف غرابة الموقؼ وتداعياتو  ،ويستغرب منو ومف القبيمة ،
ويبدأ المقطوعة الشعرية باالستفياـ االستنكاري الذي ينبئ عف غرابة الموقؼ و تداعياتو ,و
يستغرب منو و مف قبيمتو كيؼ ييجى ويطرد ويشكى  ،ويعامؿ بسوء،ويضيؼ بأنو لو طمب
تمؾ المساعدة والعوف مف الغرباء ألجيب سؤالو ونفذ طمبو,ويقرر بعدىا حكمة أبديو مازالت
تجري عمى ألسنة الناس  ،بأف ظمـ األقارب أشد وقعا في النفس مف ضرب السيوؼ  ،ويختـ
طرفة مقطوعتو ىذه بأفوؿ نجـ سعده  ،وبزوغ نجـ نحسو  ،وايمانو بقمة حظو  ،ولما وجد مف
ابف عمو ماوجد  ،ومف قبيمتو ما رأى ارتد إلى نفسو معزيا مأمال  ،فرسـ لنفسو لوحة مصغرة
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قواميا الشجاعة واإلقداـ ,فينعت نفسو بالشجاعة وخفة الحركة  ،واستبقاؽ القوـ إلى السالح
يوـ الوغي  ،فيو القوي الذي اليقير  ،ويطمب مف أـ معبد أال تبكيو كما تفعؿ النساء  ،فقدره
الكرـ والقتاؿ والموت في سبيؿ الدفاع عما يؤمف بو.
ثـ ينتقؿ إلى تشكيؿ لوحة صغيرة أخرى عمادىا الكرـ  ،يسردىا عمى شكؿ حكاية
تثير حنؽ الشيخ الذي اتيمو السكر وغياب العقؿ  ،حيف عقر ناقة ضخمة ذات ضرع وطمب
مف القوـ أف ينأوا باالبؿ دونو حتى ال يعقرىا ويقترب منيا لكنو أكمؿ المشيد بصورة الجواري
ومف يتمتعف بأطاييب الشواء .
ولما فرغ مف صور الفخر وتعداد مكارمو وصفاتو طمب مف ابنة عمو أف تشؽ
الجيب عمى موتو  ،وال تجعؿ موتو كموت رجؿ آخر ألنو يستحؽ مال يستحقو الرجاؿ
اآلخروف فيـ اليبارونو شجاعة واقداما وكرما وحكمة فطرفة ىمتو عالية  ،ويده قوية  ،وىدفو
نبيؿ  ،ال يقترؼ األخطاء وال يقبؿ الظمـ والذؿ ويختـ طرفة بف العبد معمقتو بحكمة بميغة ،
وتجربة عميقة  ،صقمت موىبتو  ،ونمت شخصيتو  ،وشكمت فمسفتو  ،ووسعت رؤيتو وىي
التحتاج لمزيد بياف .

1
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 -3الخصائص المغوية في المعمقة (الشواهد):
تتجمى اىمية الدراسة التطبيقية المغوية لمنص األدبي "أيا كان نوعو شع ار أو نثرا"
في الكشف عن وظيفة و دور المغةفي صيغ ىذا النص,فالتحميل المساني يحمل البنية المغوية
لمنص عن طريق البحث عن الوحدات المغوية,صوتا و كممة و جممة,ثم يربط كل ىذه
الوحدات و األجزاء بالداللة العامة التي يحمميا النص "المراد تحميمو"و عميو يمكن القول بأن
اليدف من تحميل النصوص ىو إضاءتيا و كشف أسرارىا المغوية و تفسير نظام بنائيا و
طرقة تركيبيا و إدراك العبلقات فييا .1وىذا ما سنسعى اليو في ىذا الفصل عن طريق
إختيارنا القصيدة "طرفة بن العيد" كنموذج لمتحميل.
 1-3المستوى الصوتي:
إن البنية الصوتية ىي أول المظاىر المادية و الحسية لمنسيج الشعري,الذي
يمكن التعرف من خبلليا عمى الوحدات الصوتية و ما فييا من التوازيات و البدائل و من
التآلفات و غير ذلك.
تخضع دراسة األصوات من الخطاب الشعري لعنصر الذوق ألنيا لم تصل بعد
إ لى درجة الدقة و الضبط العمميين,و لكن تكرار أصوات معينة أكثر من غيرىا في البيت أو
المقطوعة أو في القصيدة يعطي داللة معينة.و يعد البيت الذي تندرج فيو اإليقاعات عمى
مختمف المستويات بؤرة تكثف سائر خصوصيات الوحدة و تختزليا,و إذا إنطمقنامن البيت
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األول نجد أن أكثر األصوات ترددا فيو ىو الدال و اليمزة بالنسبة لؤلبيات العشرة التالية
عميو و الممثمة لموقوف عمى الطمل,و وصف المحبوبة خولة,فعندما يقترب الشاعر من
ذاكر األحبة و األماكن تتردد اليمزة أكثر,ففي البيت الثامن
الوصف و وقفتو من األشياء ًا
كررت(مرتين),و في البيت التاسع(أربع مرات) و في البيت العاشر و الحادي عشر(أربع
مرات),بينما تقل مرة واحدة عندما ينظر إالييا من بعيد في البيتين األول و الثاني و
الثالث,الشيء الذي يؤكد أن اليمزة ـ و ىي من حروف الحمق ـ تعبر عن غصة الشاعر و
لوعتو و ىو يتأوه كمما اقتربت أكثر مما يثير أشجانو.
و يتفق حرف الدال مع حرف الروي ـ و ىو ميم أيضا ـ و ىو موزع بشكل غير
منتظم في البيت األول(مرتين)و في البيت الثالث(أربع مرات),و في البيتين الثامن و
التاسع(أربع مرات).
(وفي الجدول اآلتي نحصي االصوات المتواجدة في القصيدة و نسبة تكرارىا):
و كمما سار في وصفو لممحبوبة و بعدىا ناقتو تواصل تكرار اليمزة في البيتين
الثالث عشر و الخامس عشر(ستة مرات)
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األصوات:ىناك أصوات تشكل عناصر مييمنة عمى النص و تصنع ايقاعو و ىي وقف
الجدول اآلتي:

الحرف

تك ارره

األلف

594

التاء

226

الثاء

12

الجيم

66

الحاء

71

الدال

187

الذال

24

الراء

193

الباء

الخاء

135

43

الزاي

10

السين

74

الشين

51

الصاد

39

الضاد

20

الظاء

10

العين

103

الغين

22

القاف

102

الكاف

73

البلم

380

الطاء

الفاء

23

101

الميم

276

النون

200

الياء

89

الواو

201

الياء

257
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و من خبلل الجدول نبلحظ أن حرف األلف جاء في الصدارة و عدد
تواتره(,)594ثم يميو البلم بـ (,)380ثم الميم بـ (,)276ثم الياء بـ (,)257ثم التاء بـ
(,)226ثم الواو بـ (,)201ثم النون بـ (,)200ثم الراء بـ (,)193ثم الدال بـ ( ,)187ثم الباء
بـ (,)135ثم العين بـ ( ,)103ثم القاف بـ ( ,)102ثم الفاء بـ (...)101و الحرفين المذين
كان ليما النسبة االقل ىما الزاي و الظاء بـ (.)10
-

دلت ىذه الحروف عمى حالت العجز و االستكانة الذي لحق بحياة طرفة,و ىذه

الحروف نقسميا الى مجيورة و ميموسة و نحصي كل منيا عمى حدى.
-1الجهر:
لقد عرف سيبويو حرف أشبع اإلعتماد عميو في موضعو,و منع النفس أن يجري
معو حتى ينقضي اإلعتماد عميو
و يجري الصوت و ىي التي ييتز ليا الوتران الصوتيان في النطق

1

و من األصوات المجيورة في القصيدة:
ـ الباء:صوتشفوي,مجيور,انفجاري,عمل عمى تكوين الداللة التالية( :الوصف) في
قولو:
لخولة أطبلل ببرقة تميد

تموح كباقي الوشم في ظاىر اليد.

 -1بلحاج حليمة  ,التحليل األسلوبي للخطاب الشعري الحديث  ,مذكرة لنيل شهادة الماستر ص 01
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ـ الجيم:صوت لثوي حنكي انفجاري إحتكاكي مجيور في قولو:
خبل ياسفين بالنواصف ِمن َد ِد.

كأن حدوج المالكية غدوة

ـ العين:صوت حمقي إحتكاكي مجيور
وظيفا وظيفا فوق مرر معبد.

تباري عتاقا ناجيات و أتعبت
ـ الراء:صوت لثوي مكرر مجيور

لتكتنفن حتى تشاد بقرمد.

كقنطرة الرومي أقسم ربيا

ـ البلم:صوت أسناني لثوي مكرر مجيور
ليا مرفقان أفتبلن كأنيا

تمر بسممى دالج متشدد.

ـ النون:صوت أسناني لثوي أنفي مجيور
كأنيما بابا منيف ممرد.

ليا فخذان أكمل النحض فييما

ـ الواو:صوت ينطق في أقصى المسان و الشفتين مجيور
وقوفا بيا صحبي عمي مطييم يقولون ال تيمك أسى و تجمد.
ـ الياء:ىو صوت حنكي وسيط (مانع) مجيور
عدولية أومن سفين ابن يامن

يجور بيا المبلح طو ار و ييتدي.
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ـ الغين:صوت ينطق من أقصى الحنك إحتكاكي مجيور
فإن تبغني في حمقة القم تمقني و إن تمتمسني في الحوانيت تصطد.
ـ الدال:صوت لثوي انفجاري مجيور
ووجو كأن الشمس ألفت رداءىا عميو نقي المون لم يتخدد.
ـ الميم:صوت شفوي أنفي مجيور
مؤلمتان تعرف العتق فييما كسماعتي شاة بحومال مفرد.
ـ الذال:صوت احتكاكي مجيور
فذالت كما ذالت وليدة مجمس ترى ربيا أذيال سحل ممدد.
ـ الزاي:صوت لثوي احتكاكي مجيور
و ما ازل تشرابي الخمور ولدتني و بيعي و انفاقي طريفي و مثمدي.
ـ الضاء:صوت أسناني لثوي انفجاري مجيور
أنا الرجل الضرب الذي تعرفونو خشاش كرأس الحية المتوقد.
ـ الظاء:صوت بين أسناني احتكاكي مجيور
يقول و قد تر الوظيف و ساقيا ألست ترى أن قد أتيت بؤيد.
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 و الجدول التالي يوضح نسبة تكرار و تردد األصوات المجيورة:
التكرار

الصوت المجيور
الباء

135

الجيم

66

الدال

187

الذال

24

الراء

193

الزاي

10

الضاد

20

الظاء

10

العين

103

الغين

22

البلم

380

الميم

276

النون

200

الواو

201
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-2الهمس:

و يرى سيبويو أن الحرف الميموس,حرف أضعف اإلعتماد في موضعو حتى
النفس,فاألصوات الميموسة  12حرفا,
,ف) و ثمانية إحتكار ِ
ق ِ
,ط ِ
وقتية(ت ِ
ِ
,خ,ىـِ ِ
,س ِ
ية(ت ِ
,كِ ,
,ح)و ىي
أربعة منيا
,ص ِ
,ش ِ
التي ال ييتز ليا ىذا الوتران

1

و من االصوات الميموسة التي وجدت في القصيدة:
ـ التاء:صوتأسناني لثوي انفجاري ميموس
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطواللمرخى و ثنياه باليد.
ـ الثاء:صوتإحتكاكي ميموس
ببلحدث أحدثتو و كمحدث ىجائي و قذفي بالشكاة و مطردي.
ـ الحاء:صوت حمقي احتكاكي ميموس
و أصفر مضبوح نظرت حواره عمى النار و استودعتو َّ
كف مجمد.
ـ الخاء:صوت من أحرف الحمق الرخوة و ىو إحتكاكي ميموس
و يأتيك باألخبار من لم تبع لو بتاتا و لم تضرب لو وقت موعد.

 –1بلحاج حليمة  ,التحليل األسلوبي للخطاب الشعري الحديث  ,مذكرة لنيل شهادة الماستر ,ص .01
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ـ السين:صوت لثوي احتكاكي ميموس

يقول و قد تر الوظيف وساقيا ألست ترى أن قد أتيت بمؤيد
ـ الشين:صوت لثوي حنكي إحتكاكي ميموس
فمو شاء ربي كنت قيس بن خالد و لو شاء ربي كنت عمر بن مرتد.
ـ الصاد:صوتمثوي حنكي ميموس
أرى العيش كن از ناقصا كل ليمة و ما تنقص األيام و الدىر ينفذ.
ـ الطاء:صوت لثوي إنفجاري ميموس
أرى قبر نحام بخيل بمالو كقبر نحوي في البطالة مفسد.
ـ الفاء:صوت أسناني شفوي إحتكاكي ميموس
إلى أن تحامتني العشيرة كميا و أفردت إفراد البعير المعبد.
ـ القاف:صوت لثوي إنفجاري ميموس
ك أمر لمنكيثة أشيد
و قربت بالقربى وجدك إنني متى َي ُ
ـ الكاف:صوتأقصى حنكي انفجاري ميموس
كأن حدوج المالكية غدوة خبليا سفين بالنواصف ِمن َد ِد
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ـ الياء:صوت حنجري إحتكاكي ميموس

و إن أًدع لمجمى أكن من حماتيا و إن يأتك األعداء بالجيد أجيد

الصوت
الميموس

و الجدول التالي يوضح نسبة تكرار و تردد االصوات الميموسة:

التكرار

تاء

226

ثاء

12

َجاء

71

خاء

43

سين

74

شين

51

صاد

39

طاء

23

ظاء

101

قاف

102

كاف

73

ىاء

89
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 إن النص محكوم مسبقا بوحدات ثبلث ىي:
ـ وحدة البحر:يستعمل البحر الطويل و ىو الذي يحكم القصيدة و المتكون من
التفعيبلت(فعولن,مفاعيل).
ـ وحدةالقافية :عند قراءتنا ليذه القصيدة نكتشف أن الشاعر قد استخدم قافية
متنوعة عمى حسب اإلطبلق و التقييد فنجد:
من َد ِد

باليد

ترتدي

ييتدي

//o///o/o//oo//o
 والجدول التالي يبين لنا تردد القوافي:
مطمقة

مقيدة

/

o
89

14
و يبلحظ في القافية أن حرف الروي ىو الدال المكسورة و قد يتردد حرف الدال

في البيت الواحد و قد بمغ ذروتو في البيت الثالث و قد ذكر أربع مرات في ىذا البيت,و ىذا
االنتشار بالرغم من عدم انتظامو و تفاوتو بين األبيات يشكل تناغما واضحا و يمثل روافد
صغيرة تصب كميا أخي ار في مصب القافية و الروي و يبلحظ أن حركة الحرف ما قبل
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الروي ىي الفتح غالبا أو الكسر فيما عدا بعض الحاالت التي يأتي فييا بالضم مثل َي ْب ُع ِد في
البيت الثامن و الستين
و يظير تناوب ما بين الفتحة و الكسرة في القصيدة.
ـ وحدة البناء العام:حيت تتوالى االبيات في شكل عمودي ال تحيد عنو و يكون
العروض و الضرب وقفتين يتشكل فييما تقطع الشعوري و النفسي بفعل اإلنتظام و التكرار
بحيث تصبح بقية التفعيبلت أو الصيغ(ما يعرف بالحشو)تقطيعات شعورية و نفسية تصب
في الوقفتين,و يبلحظ أن أغمب االبيات في القصيدة يعترييا في الحشو(التغيير)و ىو محدود
ىنا,
و يتمثل في حذف الخامس الساكن و يطال ىذا التغيير جل أبيات القصيدة مع
استثناءات محدودة.
و نبلحظ في القسم األول من القصيدة أن ىناك بيتين لم يمحقيما تغيير ىما
الرابع و السادس و أيضا البيت
( 25و  26و  33و )......و ىي تتوزع عمى محاور النص كمو.
و تتميز ىذه األبيات ب(االمتبلء)عمى مستوى الوزن و االيقاع و يكون الشاعر
ىادءا في حالة وصف األشياء من بعيد(األطبلل),و بداية(وصف الناقة),و ما تمبث االبيات
ً
أن تضطرب حاممة عدة تغييرات,مما يدل عمى تدرج الشاعر من حالة اليدوء و اإلطمئنان
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إلى حالة اإلنفعال مع بقا ءه في دائرة اإليجاب,و تتمثل حالة االضطراب النفسية إزاء ما قام
بو إبنعمو,مما ينعكس عمى امتبلء ىذه األبيات اليجائية وزنا و إيقاعا و تعبيرىا عن اتساع
صوتي ممثل في إنتشار حروف
(الميم و اليمزة و الكاف)كما بينا سابقا في الجداول.
-3التكرار:
من المفاىيم األساسية في معالجة النص األدبي,فيو وسيمة ميمة في اكتشاف
أبعاد الواقعة األدبية و يمكن أن يتمظير العنصر المكرر في أشكال مختمفة,فإما أن يكرر
الدال مع مدلول واحد و إما أن يكرر مع مدلول يتحقق من جديد في كل مرة أو أن يتكرر
المدلول الواحد مع دالالت مختمفة,مما يؤكد السمة البنيوية لمتكرار في النصوص,
و يقسم عمماء المغة و المسانيين التكرار إلى:
أـ تك اررتام:و من شواىده في القصيدة
البيت()25-85-24-67-56-5-1اليد ـ باليد ـ يدي ـ باليد ـ يدي ـ اليد ـ يداىا.
البيت()4-3سفين ـ سفين.
البيت()10-9الشمس ـ الشمس.
البيت()80لو شاء ربي ـ لو شاء ربي.
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البيت()64-36-32صخرة ـ صخر ـ صفيح ـ صفيح.
البيت()85-53-46-45-42القوم ـ القوم.
البيت()100-67-57-42الفتى ـ الفتى ـ الفتى.
البيت()57-72جدك ـ جدك.
البيت()60الدجن ـ الدجن.
البيت()73-67-65الموت ـ الموت ـ الموت.
البيت()77-76موالي ـ موالي.
البيت()77-76أمراء ـ أمراء.
البيت()78-84-83الحسام ـ الميند ـ ميند ـ حسام.
البيت()97-96-95-82الرجل ـ الرجال ـ الرجال ـ الرجال.
البيت()103-102ياألخبار ـ باألخبار.
البيت()38-45مخافة ـ مخافة.
ب ـ التك اررالجزئي:من شواىده في القصيدة:
البيت()96-40-2صحبي ـ صاحبي ـ االصحاب.
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البيت()35-34سمع ـ سامعتي.
البيت()94ىمو ـ ىمي.
البيت()87-41خوفا ـ مخافتي.
البيت()62-47الحي ـ حياتو.
البيت()66-57عيشة ـ العيش.
البيت()79-77الشكر ـ شاكر.
البيت()53-90شارب ـ تشرابي.
البيت()37-35العتيق ـ عتيق.
 2-3المستوى الصرفي:

و يتوفر ىذا المستوى عمى تبيان كيفية تأليف الكممة المفردة بتبيان وزنيا و عدد
حروفيا و حركتيا و ترتيبيا,و ما يعرض لذلك من تغيير أو حذف,و ما في حروف الكممة
من أصالة و زيادة,كما أن اختبلف أوزان ىذه األبنية تجعل معانييا متعددة و مختمفة,فتتمايز
و تتباين بإختبلف ىذه الصيغ الصرفية.فمنيا ما يدل معان خاصة كالداللة عمى المبالغة و
أحيانا أخرى الداللة عمى المزوم و الثبوت و غيرىا من المعاني المختمفة و قد اخترنا بعض
االبيات الشعرية و حممنا بعض أبنيتيا تحميبل صرفيا:
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1-2-3ـ التحميل الصرفي:
 )1أال أييا الآلئمي احضر الوعن

و أن اشيد المذات ىل أنت مخمدي؟

البلئمي :الفاعمي:اسم ثبلثي مزيد فيو حرف واحد بين الفاء و العين مشتق عمى صيغة
إسمالفاعل.أصميالآلومي,قمبت الواو ىمزة ,النيا عين الكممة و وقعت بعد حرف مد.
ـ الوعن :الفَ َع ُل:إسم ثبلثي مجرد,جامد يدل عمى ذات منقول من مصدر أصمو :
ي:تحركت الياء بعد الفتح,فقمبت ألفاً.
َ
الو َغ ُ
ِ
سالم,مفردىمذة,أصمو:المذذات,التقى فيو
المذات :الفَ ْعبلَ ِت:اسم ثبلثي مجرد,جمع مؤنث
مثبلن,االول منيما ساكن فأدغم,و ىو إدغام صغير واجب.
مخمدي:

ُم ْف ِعمي:اسم

ثبلثي

مزيد

حرف

فيو

واحد,قببللفاء,مشتق

عمى

صيغة

إسمالفاعل,أصمو:مؤخمدي,حذفت اليمزة لحذفيا في المضارع حذفاً مطرداً.1
 )2فموال ثبلث ىن من عيشة الفتى

وجدك لم ِ
أحفل متى قام عودي؟

عيشةِ :ف ْعمَ ٍة :اسم ثبلثي مجرد,جامد يدل عمى معنى,مصدر.
الفتى :الفَ َعل :اسم ثبلثي مجرد,جامد يدل عمى ذات,منقول من مشتق عمى صيغة الصفة
ي:تحركت الياء بعد فتح ,فقمبت ألفاً.
المشبية أصمو:الفَتَ ُ

-0ابراهيم محسن,التطبيق في االعراب و الصراف,ط,0دار اقلم العربي 0991,ص.11:

87

الخصائص اللغوية في معلقة طرفة

الفصل الثاني

فتح فقمب
قام :فَ َع َل:فعل ثبلثي مجرد,معتؤلجوف,من الباب االول,أصمو:قَ َوَم,تحركت الواو بعد ٍ
ألفاً.
عودي :فُعمِي:اسم ثبلثي مزيد فيو حرف واحد,بين الفاء و العين,و ىو جمع تكسير
مفرده((عائد)) و جمع سماعي ,و القياس:عوائد أو عائدات,و العائد اسم جامد يدل عمى
ذات,منقول من مشتق عمى صيغة اسم الفاعل,من ((عاد يعود))أصمو:عوودي:التقى فيو
مثبلن,ىماالواوان,فاألولىساكنة,فأدمغت في الثانية,و ىو إدغام صغير واجب.
ثبلث :فعال:اسم ثبلثي مزيد فيو حرف واحد,بين العين والبلم,اسم جمع جامد.1
 )3فمنين سبق العاذالت بشربة

كميت متى ما تعل بالماء تزبد.

سبق :فَ ْع ُل:اسم ثبلثي مجرد,جامد يدل عمى معنى,مصدر.
العاذالت :الفاعبلت:اسم ثبلثي مزيد فيو حرف واحد,بين الفاء والعين و ىو جمع مؤنث سالم
,مفرده((عاذلة)),و العاذلة اسم جامد يدل عمى ذات,منقول من مشتق عمى صيغة اسم
الفاعل.
تُ ْع َل :تُ ْف َع:فعل مضارع مبني لممجيول ,ماضيو((عبل)) فيو فعل ثبلثي مجرد ناقص من
فتح,فقمبت ألفاً ثم حذفت لمجزم.
الباب االول,أصمو((تُ ْعمَ ُو))تحركت الواو بعد ٍ
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الماء :الفعل:اسم ثبلثي مجرد,جامد,يدل عمى ذات,اسم جمع أصمو((الموهُ)) تحركت الواو بعد
َ
فتح فقمبت ألفاً ,و أبدلت الياء ىمزة عمى غير قياس لمتخفيف.
تزبد :تفعل:فعمم ضارع ,ماضيو أزبد ,فيو فعل ثبلثي مزيد فيو حرف واحد قبل الفاء,و الزيادة
فيو لمصيرورة,اصمو((تؤزبد)) حذفت منو اليمزة حذفاً مطرداً لمتخفيف.2
 )4وكري اذا نادى المضاف محنبا

كسيد الغضا نبيتو المتورد.

كرري,إلتقى فيو مثبلن,ىم
كريِ :ف ْع ِ
مي:اسم ثبلثي مجرد جامد يدل عمى معنى,مصدر,أصمو ْ
االراءان ,و األولى ساكنة ,فأدمغت في الثانية ,وىو إدغام صغير واجب.
اع َل :فعمم اضي,مزيد فيو حرف واحد,بين الفاء و العين و الزيادة فيو لئلغناء عن
نادى :فَ َ
المجرد.
الم ْف َع ُل:اسم ثبلثي مزيد فيو حرف واحد,قبل الفاء مشتق عمى صيغة اسم
المضافُ :
المفعول,أصمو المضيف:نقمت حركة الياء إلى الساكن قبميا,ثم قمبت ألفا لتحركيا في
األصل,و انفتاح ما قبميا اآلن,فصارت:المضاف.
ِ
المتفعل:اسم ثبلثي مزيد فيو ثبلثة أحرف,حرفان قبل الفاء,و حرف بعد الفاء و
المتورد:
العين مشتق عمى صيغة اسم الفاعل,أصمو:المتوررد:التقى فيو مثبلن,ىما الراءان ,و األولى
منيما ساكنة ,فأدمغت في الثانية و ىو إدغام صغير واجب.

5
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ببيكنة تحت الخباء المعمد.

 )5و تقصير يوم الدجن و الدجن معجب

تقصير :تفعيل:اسم ثبلثي مزيد فيو حرفان,بينيما الفاء و العين,جامد يدل عمى معنى.
ِ
يوم :فَ ْع ِل:اسم ثبلثي مجرد جامد يدل عمى ذات.
بيكنة :فعممة:اسم رباعي مجرد,يدل عمى ذات.
الخباء :الفعال :اسم ثبلثي فيو حرف واحد,بين العين و الآلم جامد يدل عمى
ذات,أصمو,الخباؤ:وقعت فيو الواو متطرفة بعد ألف زائدة,فقمبت ىمزة.
عمد :المفَع ِ
َّل:اسم ثبلثي مزيد فيو حرفان,بينيما الفاء و العين,مشتق عمى صيغة اسم
الم َّ
ُ
ُ
المفعول,أصمو:المع ْم َم ِد,التقى فيو مثبلن ىما الميمان,االولى ساكنة,فأدمغت في الثانية و ىو
َ
إدغام صغير وآجب.1
 )6لعمرك إن الموت ما أخطا الفتى

لك الطول المرخى و ثنياه باليد.

الموت :الفَ ْع َل:اسم ثبلثي مجرد جامد يدل عمى معنى,مصدر.
أخطأ :أفعل:فعل ماضي ثبلثي مزيد فيو حرف واحد قبل الفاء و الزيادة فيو لئلغناء عن
المجرد .
الطّول :الفّ ِع ِل:اسم ثبلثي مجرد جامد يدل عمى الذات.

1
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الم ْف َعل:اسم ثبلثي مزيد فيو حرف واحد,قبل الفاء,مشتق عمى صيغة اسم
الم ْر َخىُ :
ُ
المفعول,أصمو.
الم َؤْر َخ ُي,تحركت الياء بعد الفتح,فقمبت ألفاً,و حذفت اليمزة حمبلً عمى حذفيا في المضارع.
ُ
ي,حذفت ياؤه عمى غير قياس.2
الي ُد :الفَعُ:اسم ثبلثي مجرد,جامع يدل عمى
َ
َ
ذات,أصمو:الي ْد ُ

و قد استخدمت في معمقة طرفة الكثير من الصيغ الصرفية من بينيا صيغ المبالغة,اسم
الفاعل,و اسم المفعول,الصفة المشبية بإسم الفاعل,صيغ التفضيل....
و قد ارتأينا أن نحصييا في الجداول التالية:
اسم الفاعل في معمقة طرفة بن العبد البكري
المشتق كما ورد في
النص

بافي الوشم
ظاىر اليد
المالكية
يامن
شادن

الحب
2

0
0
0
0
0
1

رقم البيت

1
1

تحميمو لغويا

فعمو ثبلثي ناقص من بقي
فعمو ثبلثي صحيح من ظير

3

فعمو ثبلثي صحيح من ممك

4

فعمو ثبلثي مثال من يمن

6

فعمو ثبلثي صحيح من شدن

فعمو ثبلثي صحيح من لحب
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2
ناجيات
كالشن ذاو
دالج
صادقا
كسامعتي
مارن
واسط
صاحبي
رحيب
طريقي
البلئمي
العاذالت
الفاحش
غوى

ناقصا

1
1
2
3
3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6

4

فعمو ثبلثي صحيح من نجا

8

فعمو ثبلثي ناقص من ذوى

2

فعمو ثبلثي صحيح من دلج

4

فعمو ثبلثي صحيح من صدق

5

فعمو ثبلثي صحيح من سمع

7

فعمو ثبلثي صحيح من مرن

9

فعمو ثبلثي صحيح من وسط

0

فعمو ثبلثي صحيح من صحب

9

فعمو ثبلثي صحيح من رحب

2

فعمو ثبلثي صحيح من طرف

5

فعمو ثبلثي صحيح من الم

8

فعمو ثبلثي صحيح من عذل

5

فعمو ثبلثي صحيح من فحش

3

فعمو ثبلثي لفيف من غوى

فعمو ثبلثي صحيح من نقص
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6
مالكا
خانقي
شاكر
نائبا
خالد
حاجزه
بشارب
قاضي

6
6
7
>
8
8
9
9

9

فعمو ثبلثي صحيح من ممك

7

فعمو ثبلثي صحيح من خنق

9

فعمو ثبلثي صحيح من شكر

>

فعمو ثبلثي صحيح من نأى

0

فعمو ثبلثي صحيح من خمد

5

فعمو ثبلثي صحيح من حجز

0

فعمو ثبلثي صحيح من شرب

1

فعمو ثبلثي صحيح من قضى
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رقم البيت

تحميمه لغويا

جاىبل

103

فعمو ثبلثي صحيح من جيل

ضالة

21

فعمو ثبلثي صحيح من ضل

وقوفا بيا

02

فعمو ثبلثي مثال من وقف

بالتواصف

03

فعمو ثبلثي صحيح من نصف

المفايل باليد

05

فعمو رباعي صحيح من فايل

مظاىر

06

فعمو رباعي صحيح من ظاىر

المييب

16

فعمو ثبلثي أجوف مزيد باليمز من أىاب

ممبد

>>

فعمو ثبلثي صحيح مزيد باليمز من ألبد

منيف

18

فعمو ثبلثي أجوف مزيد باليمز من أناف

مصعد

29

فعمو ثبلثي صحيح مزيد باليمز من أصعد

مندد

34

فعمو ثبلثي صحيح مزيد بالتضعيف من ندد

مخمدى

55

فعمو ثبلثي صحيح باليمز من أخمد

معجب

60

فعمو ثبلثي صحيح باليمز من أعجب

مفسد

62

فعمو ثبلثي صحيح مزيد باليمز من أفسد

أتيت مؤيد

89

فعمو ثبلثي صحيح مزيد باليمز من أيد

سريع

95

فعمو ثبلثي صحيح مزيد باليمز من أسرع

مجمد

101

فعمو ثبلثي صحيح مزيد باليمز من أجمد

متشدد

22

فعمو ثبلثي صحيح مزيد بالتاء و التضعيف

النص
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من تشدد
المتوقد

43

المتورد

59

المتشدد

65

مفتدى

67

منتص ار

84

متعمد

90

المتوحد

96

فعمو ثبلثي مثال مزيد بالتاء و التضعيف من
توقد
فعمو ثبلثي مثال مزيد بالتاء و التضعيف من
تورد
فعمو ثبلثي صحيح مزيد بالتاء و التضعيف
من تشدد
فعمو ثبلثي ناقص مزيد بيمزة الوصل و التاء
من افتدى
فعمو ثبلثي ناقص مزيد بيمزة الوصل و التاء
من انتصر
فعمو ثبلثي صحيح مزيد بالتاء و التضعيف
من تعمد
فعمو ثبلثي مثال مزيد بالتاء و التضعيف من
توحد
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اسم المفعول في معمقة طرفة بن العبد البكري
المشتق كما ورد

رقم البيت

تحميمه لغويا

كمكحولتي

33

فعمو ثبلثي صحيح من كحل

مذعورة

33

فعمو ثبلثي صحيح من دعر

مخروت

37

فعمو ثبلثي صحيح من خرت

مموي

38

فعمو ثبلثي لفيف مقرون من لوى

الرفيع

47

فعمو ثبلثي صحيح من رفع

مطروقة

50

فعمو ثبلثي صحيح من طرق

مضبوح

101

فعمو ثبلثي صحيح من ضبح

مولي

15

فعمو ثبلثي لفيف مفروق من ولي

خفي

34

فعمو ثبلثي ناقص من خفي

بالقطيع

43

فعمو ثبلثي صحيح من قطع

وليدة

44

فعمو ثبلثي معتدل من ولد

ضريبة

85

فعمو ثبلثي صحيح من ضرب

معبد

14

فعمو ثبلثي صحيح مزيد بالتضعيف من عبد

مجدد

18

فعمو ثبلثي صحيح مزيد بالتضعيف من جدد

ممرد

19

فعمو ثبلثي صحيح مزيد بالتضعيف من مرد

منضد

20

فعمو ثبلثي صحيح مزيد بالتضعيف من نضد

في النص
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مؤيد

21

فعمو ثبلثي صحيح مزيد بالتضعيف من أيد

مؤجدة

24

فعمو ثبلثي صحيح مزيد باليمزة من اجد

مسند

25

فعمو ثبلثي صحيح مزيد بالتضعيف من سند

مصعد

26

فعمو ثبلثي صحيح مزيد بالتضعيف من صعد

مقدد

28

فعمو ثبلثي صحيح مزيد بالتضعيف من قدد

مؤلمقان

35

فعمو ثبلثي صحيح مزيد بالتضعيف من أْلل

مفرد

35

فعمو ثبلثي صحيح مزيد باليمز من أفرد

ممممم

36

فعمو رباعي صحيح من لممم

مصمد

36

فعمو ثبلثي صحيح مزيد بالتضعيف من صمد
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اسما الزمان و المكان في معمقة طرفة بن العبد البكري
المشتق كما ورد في
النص

تحميمه لغويا

رقم البيت

فعمو ثبلثي صحيح مزيد بيمزة الوصل و التاء

الممتقى

30

مورد

32

فعمو ثبلثي مثال من ورد

مرصد

41

فعمو ثبلثي صحيح من رصد

مجمس

44

فعمو ثبلثي صحيح من جمس

معبد

68

فعمو ثبلثي صحيح من عبد

حمولة معبد

71

فعمو ثبلثي صحيح من عبد

مرثد

80

فعمو ثبلثي صحيح من رثد

معبد

93

فعمو ثبلثي صحيح من عبد

موطن

10

فعمو ثبلثي صحيح من وطن

من التقى
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صيغ المبالغة في معمقة طرفة بن العبد البكري
المشتق كما ورد في

رقم البيت

تحميمه لغويا

خذول

07

فعمو ثبلثي صحيح من خذل

مرقال

11

فعمو ثبلثي صحيح من رقل

أمون

12

فعمو ثبلثي صحيح من أمن

المبلح

04

فعمو ثبلثي صحيح من ممح

جنوح

26

فعمو ثبلثي صحيح من جنح

نياض

29

فعمو ثبلثي صحيح من نيض

عوار القدى

33

فعمو ثبلثي صحيح من عور

نباض

36

فعمو ثبلثي صحيح من نبض

حبلل التبلع

45

فعمو ثبلثي صحيح من حل

نجام

63

فعمو ثبلثي صحيح من نجم

منيعا

86

فعمو ثبلثي صحيح من منع

ذلول

95

فعمو ثبلثي صحيح من ذل

مارة البد

24

فعمو ثبلثي أجوف من مار

حمولة معبد

71

فعمو ثبلثي صحيح من حمل

لمنكيثة

72

فعمو ثبلثي صحيح من نكث

شديد عمينا

90

فعمو ثبلثي صحيح من شد

النص
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الصفة المشبية بإسم الفاعل في معمقة طرفة بن البكري
المشتق كما ورد في

رقم البيت

تحميمه لغويا

أحوى

05

فعمو ثبلثي لفيف مقرون من حوى

عن ألمى

08

فعمو ثبلثي ناقص من لمى

حرالرمل

08

فعمو ثبلثي صحيح من حر

نقي

10

فعمو ثبلثي صحيح ناقص من نقى

بعوجاء

11

فعمو ثبلثي أجوف من عوج

أزعر

13

فعمو ثبلثي صحيح من زعر

أريد

13

فعمو ثبلثي صحيح من ربد

وظيفا

14

فعمو ثبلثي مثال من وظف

أغيد

15

فعمو ثبلثي أجوف من غيد

أكمف

16

فعمو ثبلثي صحيح من كمف

الزميل

18

فعمو ثبلثي صحيح من زمل

صمب

21

فعمو ثبلثي صحيح من صمب

أفتبلن

22

فعمو ثبلثي صحيح من فتل

بعيدة

24

فعمو ثبلثي صحيح من بعد

غر

28
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 3-3المستوى التركيبي:

ـ يختص النحو في البحث في التراكيب,و ما يرتبط بيا من خواص ,و ىو يبحث
في تشييد النص,و صيغ االفعال و زمانيا,و وظائف المغة في النص و األدوات النحوية,و
الضمائر.كما يدرس عبلقة الوحدات ببعضيا البعض ة ذلك عن طريق تحديد مثال بسيط
لمجممة.
ـ التركيب المعجمي :و تتصل برصد مختمف المبلحظات التي يمتقي فييا ما ىو تركيبي بما
ىو معجمي,الجمل و مكوناتيا من أسماء و أفعال ,و تطغى في الجزء األول المركبات
الفعمية,و يتدرج ذلك من طغيان مطمق إلى نسبي حيث نجد أبياتا تخمو بشكل مطمق من أي
مركب اسمي كالبيتين الرابع و الخامس و السابع و الثامن و التاسع و العاشر و الحادي
عشر و الثالث عشر و الرابع و الخامس عشر و السادس عشر,بينما األبيات التي فييا
مركبات اسمية كالبيتين األول و الثاني و السادس,و العشرون و يمكن تفسير ىذه الييمنة
الفعمية عمى ىذا الجزء من القصيدة بما يمي :
-

سرعة حركة النص في لحظة وصف المحبوبة و وصف الناقة.

-

توتر الذات الشاعرة إال في لحظات محدودة تمثمت في لحظة تصوير

حكمتو في الحياة و إعطاء النصيحة في نياية قصيدتو.
و قد تواصل ىذا الطغيان في جميع أجزاء القصيدة بحيث تغيب مظاىر تركيبية
لحالة نفسية معينة لمذات الشاعرة,و ذلكعمى النحو الذي كانت عميو في الجزء األول.
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-

و كثرت المركبات الفعمية في الجزء الثاني(الفخر),و يصل ذروتو في

أبيات تكاد أن تقتصر عمى االفعال كالبيتين
-

الخمسون و الستون ,و ىي ىيمنة غير شاممة تتركز في األبيات(-40

)61-60-56-55-54-51-50-48-46-45-42
-

و حتي في الجزء الثالث:طغت عميو المركبات الفعمية حتى نياية

القصيدة.
فضبل عما سبق يمحظ عند شاعرنا,االكثار في استعمال الجمل الفعمية
التقريرية,سردا لموقائع المشكمة لتجربة الشاعر مع بعض اقرابائو ,و قد لجأ الشاعر لتيويل ما
مورس في حقو من إيذاء,و عمى الخصوص بعدما اظيره الشاعر من إعتداد بنفسو و فخر
في المعمقة,فالشاعر بدل االعتراف بفضمو و قيمتو يمقى اليجر و االقصاء و النكران.
كما لجأ الشاعر الى استخدام الجمل االسمية,التي تدل عمى الديمومة و
االستمرار,و بالتالي صار المضمون المعبر عنو حقيقة دائمة مقررة و مفادىا ان إيذاء
االقارب آلم اإليذاءات و اوجعيا,و قد اقترب ىذا البيت من الحكمة,من حيث تقريره لحقيقة
تنطبق عمى ازمنة مختمفة.
ـ أزمنة القصيدة(النص):يفصح النص الشعري الذي بين أيدينا عن تشابك زمني ظاىر و
تتوزع صور النص و مشاىدة عمى ىذه األزمنة بنسب متفاوتو تعكس تماوجا في الخبر
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المسرود و الموصوف ,فمن الماضي-79-71-70-54-25-26-29-41-42-43(:
.)98-96-87-80
المضارع:

(-88-86-99-68-65-64-63-62-61-48-40-31-28

.)101-91-90-89
االمر.)92( :
و من ىذا نرى أن ا لمضارع طغى عمى النص بحيث استعممو الشاعر ليعبر عن
الحدث و الحالة التي كان يعيشيا و استعممو ليحعل االحداث أكثر درامية لكي يستطيع أن
يعيشيا القارىء,و كأنيا تقع اآلن لكي يوصل لنا معاناتو و حياتو الصعبة التي عاشيا.
ثم يميو الماضي و قد استعممو ليعبر عن اإلفتراضات و عن أحداث تمت في
زمن مضى و المستقبل إستعممو فقط لمطمب من إبنة عمو ان تشيع خبر وفاتو.
التعادالت النحوية :و نقصد بيا مختمف التشكيبلت التركيبية التي ينسجيا النص سواء عن
وعي او من دون قصد,و ىي تتيح لنا معرفة مدى الخرق تركيبي المنظم داخل النص.
تطغى في الجزء االول تشكيبلت تركيبية تطرد عمى مر االبيات,و تسود في
االبيات التالية:البيت االول و الثالث و الخامس و السادس,فما يؤكد حالة االنسجام القصوى
المتمثمة في االضافة (ببرقة ثيمد ,خبل يا سفين ,باقي الوشم ,ظاىر اليد ,مظاىر سمطي,
سمطي لؤلؤ ,حبا بالماء ,حدوج المالكية) و ىي تعادالت تتقارب صوتيا و تركيبيا و صرفيا,
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و ىي تنتشر و تتناوب من دون اي نظام خاص ,و تتردد عمى مستوى كل شطر او عمى
مستوى البيت.
و تتردد الصفات بشكل منتظم مع موصوفاتيا او بدونيا(احوى ,شادن ,مظاىر,
ٍ
مور معبر ,مرفقا نافتبلن ,جنوح دفاق ,سقيف مسند ,ىجس خفي ,صوت مندد).
و تظير حاالت تعادل ,تخمفيا تشكيبلت تركيبية ,مثل الضمير(الياء),في
االبيات((:)100,98,69,41,20,11,9حاجزه ,حواره ,خالو ,لثاتو ,خموفو),و ىي تتوزع في
القصيدة من البداية الى النياية دون انتظام ,و تكثر الروابط في جميع اجزاء القصيدة,
لتنسجم مع حركية و انفعال القصيدة ,فتخمق نوعا من التعادل التركيبي و النحوي عمى الرغم
من اختبلف الجمل طوال و تركيبا ,مما يخمق تسارعا في الحركة ,كالواو(العاطفة).
و الجمل الخبرية و االنشائية من نفي و تعجب و نداء و استفيام كميا ليا
دالالت نحوية خاصة يستعمميا الناظم او الكاتب لمتعبير عن شعوره النفسي و حاالتو
الوحدانية و االنفعالية ,و نبدأ بالجمل الخبرية التي اكثر منيا في قصيدتو ,فيو استعمميا
ليس لؤلخبار عن حدث او عن شيء جديد ,و انما استعمميا قصد التعبير عن حاالتو
الشعورية و النفسية التي احس بيا نتيجة ما مر بو في حياتو من جفاء اىمو و قسوة الحياة
عميو ,و ايضا فخره بنفسو و بشجاعتو و بسالتو و كرمو.
بينما الجمل االنشائية تأخذ حي از كبي ار في القصيدة :فمثبل االستفيام استعممو
الشاعر في اظيار موقف ابن عمو منو في البيت((,)68عبلم يمومني) ,و في البيت()55
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استعمل استفيام استنكاري ال يكون جوابو اال النفي ,نفي القدرة عمى تخميد الشاعر و دفع
الموت عنو(ىل انت مخمدي),كما عمد الشاعر بمجموعة من التشكيبلت االخرى لبيان فخره
بذاتو ابرزىا النفي و االثبات ,حيث يسند الشاعر لنفسو القيم االيجابية مستخدما اسموب
النفي كما يمي( :لم اكسل ,لما تبمد ,لست بحبلل التبلع مخافة ,ال ينكرونني ,و ال اىل,)...
و اسموب االثبات(خمت انني عنيت ,أرفد ,تبلقني الى ذروة البيت الشريف المصمد).
و نجد ايضا النداء و ىو يستعممو كثيرا(اييا البلئمي ,يا ابنة معبد),و االمر و
النيي في اربع جمل(:ال تيمك ,ال تجعميني ,انعيني ,شقي).
نظ ار لطغيان الجمل الخبرية عمى النص ,فإننا نجد تضاؤل الذات لتضاؤل الجمل
االنشائية ,و طغيان الموضوع لكثرة الجمل الخبرية بكل انواعيا فمنيا( :بوصي بدجمة
مصعد).
و تكثر اسماء االعبلم سواء أكانت اسماء اماكن( دجمى ,الحوانيت ,عدولية,
البيت الشريف المصمد),او اسماء قبائل(ابن يامن ,بني غبراء),او اسماء اشخاص( قرط بن
معبد ,مالكا ,قيس بن خالد ,عمرو بن مرتد).
و في ما يخص الجانب الخطابي في القصيدة ,فيو بارز في جانب الوعظ و
التوكيد و التكرار و التصميم ,و ىو استعممو كثي ار في ابداء حكمتو و خبرتو في الحياة.
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فالقصيدة ىنا تبدأ بالوقوف عمى االطبلل و وصف المحبوبة و الناقة,ثم بدأ شيئا
فشيئا يتدرج في وصفو الى ان وصل الى وصفو لنفسو و فخره بذاتو و لوم ابن عمو و قبيمتو
عمى ما فعموه بو حتى وصل الى حكمتو في الحياة و بيذا فقد ختم قصيدتو بجزء خطابي
بحت يبين فيو الحكمة في الحياة.
الحذف :يحدد الباحثان ىاليداي و رقية حسن الحذف بانو عبلقة داخل النص حيث يوجد
العنصر المفترض في النص و ىذا يعني ان الحذف عادة قبمية.
و قد قسم الدارسون الحذف الى اسم و فعل و حذف داخل شبو الجممة:
-1الحذف االسمي :و ىو حذف اسم داخل المركب االسمي.
-2الحذف الفعمي :و ىو الحذف داخل المركب الفعمي.
-3حذف داخل شبو الجممة :مثبل :كم ثمنو؟ خمسة جنييات.
فالشاعر ىنا لم يستخدم الحذف ليحقق خمبل ما في النص بل عمى العكس ,اذ ان
لمحذف جماليات كثيرة و استخدمو ىنا في :البيت(: )06
و في الحي احوى ينفض المرد شادن

مظاىر سمطي لؤلؤ و زبرجد.

ىنا الموصوف حذف و قد تعددت الصفة ليذا الموصوف و ىي(احوى ,شادن,
مظاىر).
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و في البيت(: )12
أمون كالواح اإلران نسأتيا

عمى الحب ,كأنو ظير برجد.

(أمون)برفع آخرىا تكون خبر لمبتدأ محذوف.
و في البيت(: )05
عدولية ,او من سفين ابن يامن

يجور بيا المبلح طو ار و ييتدي.

(عدولية)ىي خبر لمبتدأ محذوف ,و تقدير الجممة (ىي عدولية).
 4-3المستوى الداللي و المعجمي:
تعني الدراسة الداللية لمنص االدبي بدراسة معاني األلفاظ و الجمل دراسة وصفية
موضوعية ,حيث تبين كيفية اتصال الكممات بعضيا ببعض ,ثم تبين العبلقة الموجودة بين
ىذه الكممات و الظواىر التي تشير إلييا في العالم الخارجي .و إذا اقتربنا من الداللة المغوية
في المعمقة نجدىا غير عادية ,فيي بحق تجمع بديع المعنى و دقة الوصف.
الحقل الداللي ىو مجموعة من الكممات ترتبط داللتيا و توضع تحت لفظ عام
يجمعيا ,و لكي تفيم معنى كممة يجب ان تفيم مجموعة الكممات المتصمة بيا دالليا فمعنى
الكممة محصمة عبلقتيا بالكممات األخرى في داخل الحقل الداللي المعجمي.
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أـ الترابط عن طريق التضاد:
طريفي = متمدي
يجور = ييتدي البيت .04
تروح = تغتدي البيت .11
أدن = يبعد
نياري = ليمي
ب ـ العالقة القائمة عمى الترادف:
ينأ = يبعد
ذلول = مميد
جراءتي = إقدامي
غمة = ليمي
الحسام = الميند
أكسل = أبتمد
العوجاء = المرقال
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من الحقول الداللية الموجودة في قصيدة طرفة:

ِ
الرم ِلَّ -
الش ْم ِ
س-جناحي-صخرة-صفيح-األرض-
ـ حقل الطبيعة :حباب الماء-الت ْر َ
بْ َّ -
النجوم-البعير-الماء-الحية-المطىء-الحباب-الشادن-المؤلؤ و الزبرجد-الربرب-البرير-
الدعص-العوجاء-النصأة-الجماليو-السفنجة-المور-الولي-المضرجي-الضالة-دجمة-
العزقد-اآلل-األظار-الربع-السيد-الضرغد-الجبللة-الدجن.
ـ الحقل المعتقدي :الردى-القذع-الرمس الممحد-الغوي-المنية-مخمدي-األسى-التجمد.
ـ الحقل المعنوي :األطبلل-البرقة-الوشم.
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خـاتمــــــــــــــة

بعد ىذه الرحمة التي انتيت بإنجازي ليذا البحث  ،تمك الرحمة التي امتدت عبر
فصمين لغويين اثنين  ،يمكن لي في األخير أن أأكد أن بحثي ىذا قد توصل إلى جممة من
الحقائق والنتائج كما أجاب عمى إشكالية الموضوع  ،ويمكن لي تمخيص تمك النتائج في
النقاط التالية  :أوضحت الدراسة النظرية لمستويات التحميل المغوي في الفصل األول عدة
نتائج أبرزىا :
 : 1أن مجاالت أو مستويات التحميل المغوي عبارة عن بنية موحدة ومتماسكةفال يمكن بأي حال من األحوال فصل أحدىا عن اآلخر  ،فالصرفي مثال ال يستطيع قمب
ألف كممة واو أو واو كممة ياء  ،إال بمعرفة الطبيعة الصوتية ليذه الحروف  ،كما أنو ال
يدغم أو يبدل أو يقمب إال إذا كان مرتك از عمى خمفية صوتية  ،وذاك حال المستوى النحوي .
فيذا يؤكد ماقيل سابقا بأن المغة كيان متناسق  ،أجزاؤه مرتبطة مع بعضيا إرتباط الروح
بالجسد
 . 2عند النظر إلى إسيامات المغويين العرب في عموم المغة ومستوياتياوباألخص في مجالي األصوات والصرف  ،يتضح بأن األفكار التي أتى بيا الغربيون من
بعد  ،ليست جديدة عمى تراثنا العربي وال غريبة عنو  ،ولكن العرب لم ينظروا ليذه العموم
ولم يفصموىا عن بعضيا البعض في تآليفيم وكتبيم  .فالباحث مثال عندما يبحث في
أصوات المغة العربية وصفاتيا ال يجد ليا كتابا مستقال ومنفردا  ،بل يجد موضوعو ىذا في
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كتاب سيبويو وبالتحديد عند الحديث عن اإلدغام  ،رغم أن كتاب سيبويو كتاب متخصص
في النحو والصرف وليس في األصوات وىذا يؤكد غياب التنظير عند العرب ىو الذي جعل
أفكارىم خفية في طيات الكتب  ،وثنايا يصعب عمى اآلخر كشفيا ومعرفتيا
 . 3أوضح الفصل األول لمبحث أن عمم الداللة ىو أعم وأشمل وأكثرمجاالت عمم المغة اتساعا وتشعبا  ،وذلك ألنو يبحث في المعنى والداللة .وأن كل مجاالت
عمم المغة تسعى إلى ىدف واحد وىو الداللة  ،فكميا تصب قالبو وال تخرج عنو .أما البحث
في الفصل الثاني والذي ىو عبارة عن دراسة تحميمية لقصيدة طرفة بن العبد فقد كشف عن
عدة نتائج وأىميا
 : 1أن شعر المعمقات لم يعرف شاع ار امتاز بذكائو وخبرتو في الشعر رغمصغر سنو ومعمقتو ىاتو كانت من اروع ماقيل في الشعر الجاىمي بحيث كان يقال عنو أنو
من أشعر الناس بواحدتو ويقصد بيا معمقتو او مطولتو  ،وامتاز أيضا بجرأتو في شعره .
ولغة شعره صعبة معقدة بحيث اليمكنك فيميا دون استعمال معجم.
 . 2أوضح البحث في المستوى الصوتي أن الشاعر وظف كل ما أمكن منعناصر صوتية (تكرار  ،انتظام ) حتى تتماشى مع طبيعة ىذا الغرض الشعري
 . 3كان الشاعر موفقا في استخدام الوحدات والصيغ الصرفية لتأدية أغراضمعينة ودالالت خاصة  ،فما يالحظ من خالل الصيغ المستعممة في القصيدة أن الشاعر
أكثر من استخدام األفعال ولعل ذلك كان ليدف واحد أال وىو بث الحكمة والتذكير بقسوة
الحياة
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 . 4عناية الشاعر بالتراكيب األسموبية والتنويع فييا  ،فالجمل الخبريةواإلنشائية من نداء واستفيام كميا تحتوي عمى دالالت مختمفة وظفيا " طرفة" إثراءا لمداللة
عمى ظمم الحياة
 . 5توظيف الشاعر لمعالقات الداللية المختمفة وىذا يكشف عن قوة رصيدهالمغوي وثراء زاده المعجمي  ،وىذا يمنحو فرصة االختيار واالنتقاء بما يتناسب والمقام ،
وذلك أن لكل كممة إيماءاتيا الخاصة بيا ومعناىا الذي يميزىا عن غيرىا  ،فيذا التنويع
يمنح لم شاعر الفرصة النتقاء كمماتو بعيدا عن المعاني الغامضة وبالتالي يتمكن من إثبات
المعنى المراد من جية ومن جية أخرى ينوع ألن التنويع يثير المتعة ويقتل الممل لدى
المتمقي
 . 6مايالحظ من خالل كل ماسبق أن ىناك عالقة وطيدة تربط كل مستوياتالتحميل المغوي بعضيا ببعض فكل واحد منيا يخدم اآلخر ويتأثر بو .أما الخالصة العامة
التي يمكن أن أستخمصيا من ىذا البحث ومن ىذا التحميل ىي أن كل الخصائص المغوية
التي وظفيا " طرفة " في مطولتو ليا إرتباط وثيق بواقعو النفسي  ،وشعوره وأحاسيسو فيي
في مجمميا عبرت عن ذاتو المفتخرة بشجاعتيا وبسالتيا وحكمتيا وحزنيا وقيرىا من ظمم
ذوييم.
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الملحق

نص معلقة طرفة بن العبد البكري
1

فَظَ ِ
اللَََََبِب رقََِةَََََثَهم َِدََََََتَلُ َ ِ
ِ
اى َِرَاليَ ِدَ
الو ْش َِمََِ َ
خلَْولَةََََََأَطْ ٌَ ُ ْ
ُ
َْ
وحََ َكبَاقيََ َ

2

ِ
َس ًَىََ َوََتَل ِدَ
بَََ َعلَيَََ َم ِطي ُه َْمََََََيَ ُق ْولُْو َنَََالَََتَ ْهلِ َْ
ص ْحِ َ
ُوقُ ْوفََاًَََِبَاَََ َ
كَََأ َ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

يَََبِالن و ِ
فََِم َْنََ َد ِدَ
اص َِ
وجََََادلالِ ِكي َِةََََغُ ْد َوًَةََََََ َخالَيَاَََ َس ِف ْ ٍَ
َكأَنََََََح ُد َ
َ
ُ َ َ
حَََطَْوَرَاًََ َويَ ْهتَ ِدي
يََابْ َِنََيَ ِام ٍَنََََََ ََيُ ْوَُرَََ ِِبَاَََادلال َُ
َع َد ْولِي َةٌَََأ ََْوََِم َْنََ َس ِف ْ َِ
َ
بَََادل َفايِ َلََبِالي َدِ
ِ
ابَََادل َِ
يَ ُشقََََحب َ
وم َهاََِبَاََََََ َك َماَََقَ َس ََمَََالت ْر ََ ُ َ َ
اءَََ َحْي ُز ُ
ََ َ َ
ضَادلرَدَش ِاد ٌَنََََََمظَ ِ
اى َُرَََََ ِِسْطَ َْيََََلُْؤلُ ٍَؤََََ َوَزبَ ْر َج َِد
وفََاحلَيَََأ
َِ
َح َوىَيَْن ُف َُ ْ َ َ
ْ
ُ
َ
ِ
ٍ
ولَََََتُر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَبيْ َرََََوتَ ْرتَدي
اعيََََ َربْ َربَاًََََِبَمْي لََةََََََتَنَ َاو َُلََََأَطَْر ََ
افََََ َ
َخ ُذ ٌَ َ
صَََلََوََُنَ َِد
وتَْب ِس َُمَََ َع َْنَََأَلْ َمىَََ َكأَنََََ ُمنَ ورَاًََََََ ََتَل ََلَََ ُحرََََالرْم َِلَََ ِد ْع ٍَ
سَََإ َالَََّلِثاتَِِوََََََأ ُِسفَََََوَلََََتَك ِ
ْد َْمَََ َعلَْي َِوَََبِِإ ْْثِ ِدَ
َس َقْت َوََََُإيَاَةَََُالش ْم َِ
َ
َْ

تَ ِرَداءَ َىاََََََ َعلَْي َِوََََنَِقيَََََالل ْو َِنََََ َلَََْيَتَ َخد ِدَ
سََأَلْ َق َْ
َوَو ْجٍَوََ َكأَنَََالش ْم ََ
ضيََاذلمَََ ِعْن ََدََ ِ
وإِّنََََألُم ِ
وحَََوتَ ْغتَ ِدي
الََََتَ ُر َُ
اءَََََِم ْرقَ ٍَ
ضا ِرَِهََََََبِ َع ْو َج َ
احت َ
َ
ْ
ْ
َ
انَََنَصأْتُهاََََََعلَىَََ ِ
ِ
بَََ َكأَن َوَََُظَ ْه َُرََبُْر ُج ِدَ
الح ٍَ
أ َُم ٍَ
َ
ونََََ َكأَلْ َواحَََََِا ِإل َر َ َ َ

ألز َعََرَََََأ َْربَ ِدَ
ََجَالِي ٍَةَََََ َو ْجنَ َ
اءَََََتَ ْرِديََََ َكأَن َهاََََََ َس َفن َج َةٌَََََتَ َِْبيَََََ ْ
تُبا ِريََََ ِعتاقََاًَََنَ ِ
قَََ َم ْوٍَرََ ُم ْعب َِد
تََََََ َو ِظْي َفَاًَََ َو ِظْي َفَاًَََفَ ْو ََ
اتَََوأَتْ بَ َع َْ
اجيَ ٍَ
َ
َ

لَََََاأل ِ
َسرةََََََِأَ ْغيَ ِدَ
فََالش ْوَِلََتَ ْرتَعِيََََََ َح َدائِ ََقَََََ َم ْوِ َ
يََِ َ
تَََال ُقف ْ َِ
تَ َرب ْع َِ
ِِ
تََادل ِهي َِ ِ
لَََ ِ
فََ ُم ْلبِ َِد
اتََأَ ْكلَ ََ
ص ٍَلََ َرْو َع َِ
ص ْو َ ُ ْ
بََ َوتَتقيََََََبذيََ ُخ َ
تَ ِريْ َُعَََإِ ََ َ
بََِبِِ ْسَرَِد
الع ِسْي َِ
ضَرِحيََََتَ َكن َفاََََََ ِح َفافَ ْي َِوَََ ُشكاََِ َ
اح َْيَََ َم ْ
فََ َ
َكأَنَََََ َجنَ َ
فَََ َكالشنَََ َذا ٍَوََ ُرلَد َِد
فَََالزِمْي َِلَََ َوتَ َارًَةََََََ َعلَىَََ َح َش ٍَ
فَطَْورَاًََََبَِِوَََ َخ ْل ََ
فَََََشلَُرَِد
ضََفِْي ِه َماََََََ َكأَن ُه َماََََََبَابَاَََََ ُمنِْي ٍَ
انََأُ ْك ِم ََلََالن ْح َُ
َذلَاََفَ ِخ َذ َِ
يََََ ُمنَض َِد
تَََََبِ َدأْ ٍَ
َج ِرنََةٌَََََلُز َْ
الَََََ َكاحلَِ َ
وطَيََََََ َزلَ ٍَ
نََََ ُخلُوفَُوََََََُوأ ْ
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ِ
بََ ُم َؤي ِدَ
ص ْل ٍَ
ضالٍََةََََيَكْنِ َف ِاِنَاََََََ َوأَطََْرَََقِ ِسيََََ ََْت ََ
اس َْيََََ َ
تَََ ُ
َكأَنَََََكنَ َ
النََََ َكأَن َهاَََََََتَُرََََََبِ َس ْل َم َْيَََََ َدالِجٍََََََ ُمتَ َشد ِدَ
انَََََأَفْ تَ َِ
َذلَاَََََِم ْرفَ َق َِ

َك َقْنطَرَِةَََََالر ِ
ادََََبَِق ْرَم ِدَ
تَََََتُ َش ََ
وميَََََأَقْ َس ََمََََ َرب َهاََََََلَتُكْتَنِ َف َْنَََََ َح ََ
ونََََ ُم ْو َج َدَةَََُال َقَراََََََبَعِْيدَةَََُ َو ْخ َِدَََالر ْج َِلَََ َمو َارَةَََُاليَ ِدَ
ص َهابِي َةََََُالعُثْ نُ َِ
ُ
فََ ُم َسن َِد
فَََ َس ِقْي ٍَ
ض َد َاىاَََِ َ
ُجنِ َح َْ
أ ُِمر َْ
تََََََ َذلَاَََ َع ُ
تََيَ َد َاىاََفَ ْت ََلََ َش ْزٍَرََوأ ْ

ِ
صع ِدَ
فَََ ُم َع ًَ
اىاَََِ َ
قَََ َعْن َد ٌَلَََ َُثَََأُفْ ِر َع َْ
وحَََ ِدفَا ٌَ
َجنُ ٌَ
تََََََ َذلَاََََ َكت َف َ
الَََ ُم َ

فََظَ ْه َِرََقَ ْرَد ِدَ
اءَََِ َ
فَََ َدأَيَ ِاِتَاََََََ َم َوا ِرَُدَََِمنَََ َخ ْل َق َ
وبَََالن ْس َِعَََِ َ
َكأَنََََعُلُ ََ
صَََ ُم َقد ِدَ
فَََقَ ِمْي ٍَ
يََََ َكأَن َهاََََََبَنَائِ َُقََََغُرَََََِ َ
َحيَانَاًََََتَبِ ْ َُ
تَالقَىَََََوأ ْ

ِ
صعِ ِدَ
تَََبَِِوََََََ َك ُسك َِ
صع َد َْ
َوأَتْ لَ َُعَََنَه ٌَ
انَََبُوصيََََبِ َد ْجلََةَََ ُم ْ
اضَََإِ َذاَََ َ

فَِمْب َرِدَ
لَ َح ْر َِ
الةََََ َكأََّنَاََََََ َو َعىََادل ْلتَ َقىََِمْن َهاََإِ ََ
الع َِ
وَجُْ ُج َم َةٌَََََِمثْ َُلَََََ
َ
ُ
اّنَََقَدَهَََ َلَََ َُيرَدِ
اسَََالش ِآميََ ِ
وم ْش َفٌَرََََََ َك ِسْب َِ
َو َخدََََ َك ِق ْرطَ َِ
تََََاليَ َم ِ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
تَ َم ْوِرِدَ
ص ْخَرٍَةَقَ ْل َِ
انََََََ َكادلا ِوي تَ ْ َِ
وعْي نَ َِ
َ
يَََََ ْ
اج َْيَ َ
استَ َكنتَاََََََب َك ْه َف َْيََح َج َ
َ
ورٍَةََََأُمََََفَ ْرقَ َِد
ْحولَ ََْ
ور َِ
انََََعُو ََارََََال َق َذىَََفَتَ َر ُ
اُهَاََََََ َك َمك ُ
تََََ َم ْذ ُع َ
طَ ُح َ
ِ
سَََللسرىََََََ ِذلج ٍَ ِ
تََ ُمنَد َِد
صو ٍَ
وص ِادقَتَاَََِسَْ َِعَََالت َوج َِ
َْ
َ
سَََ َخفيََََأ ََْوَََل ْ
َ

تَََََ َش ٍَاةََََِِبَ ْوَم ََلََََ ُم ْفَرِدَ
فََََالعِْت ََقََََفِْي ِه َماََََََ َك َس ِام َع ََ
انَََََتَ ْع ِر َُ
ُم َؤللَتَ َِ
فََ ِ
ِ ِ
صم َِد
عَََََُنَب ٌَ
وأ َْرَو َ
صفْيحٍَََ ُم َ
ص ْخ ٍَرََِ َ َ
َحذََََََ ُملَ ْملَ ٌَمََََََ َكم ْرَد َاةََ َ
اضَََََأ َ
ضََتَ ْزَد ِدَ
تََتَ ْر ُج َْمََبَِِوََاأل َْر ََ
فََ َما ِرٌَنََََََ َعتِْي ٌَقََ َم ََ
وتَََِم ََنََاألَنْ َِ
وأ َْعلَ َُمَََسلَْ ُر ٌَ

ِ
ص ِدَ
تَأ َْرقَلَ َْ
تَ َلَْتُ ْرقِ َْلَ َوإِ َْنَ ِشْئ َُ
َوإِ َْنَ ِشْئ َُ
تََََََ َسلَافََةََََ َم ْل ِويََََم ََنَََال َقدََََ ُْزل َ

اءََََاخلََفْي َد ِدَ
ضْب َعْي َهاَََ َصلَ َ
طَال َك ْوَِرَ َرأْ ُس َهاََََََ َو َع َام َْ
تَ َس َامىَ َو ِاس َ
َوإِ َْنَ ِشْئ َُ
تَََبِ َ
ِِ
الَص ِ
ِ
كََِمْن َهاََوأَفْ تَ ِدي
نَََأَفْ ِديْ ََ
بََََََأ َالَََلَْيتَِ َ
احِ َ
َعلَىََمثْل َهاََأ َْمضيََإِ َذاَقَ ََ َ

ص ِدَ
تََإِلَْي َِوََالن ْف َُ
اش َْ
َو َج َ
صابََاًََ َولَ َْوََ ْأم َسىََ َعلَىَ َغ َِْيَ َم ْر َ
سََ َخ ْوفَاًََ َو َخالََوََََََُ ُم َ
تََََفَلَ َْمَََأَ ْك َس َْلَََ َوَلَََْأَتَبَ ل ِدَ
نََََََعُنِْي َُ
تَأن ِ َ
تَ ِخ ْل َُ
إِ َذاََال َق ْوَُمََقَالُواََ َم َْنََفَ ًََ
األم َع َِزَََادلتَ َوق ِدَ
آلَََ
تََََََ َوقَ َْدََََ َخبََََ َُ
َج َذ َم َْ
تَََ َعلَْي َهاََبِال َق ِطْي َِعََفَأ
َح ْل َُ
ْ
ْ
أَ
ُ
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الَََ َس ْح ٍَلَََشلَُد ِدَ
سََََََتُِريََََ َرب َهاَََأَ ْذيَ ََ
تََولِْي َدَةََُ َْرللِ ٍَ
تَََ َك َماََ َذالَ َْ
فَ َذالَ َْ
عََََ َسلَافََةًََََََو ِ
تَََيِ ْستَ ْرفِ َِدَََال َق ْوَُمََأ َْرفِ ِدَ
لك َْنَََ َم ََ
تَََََِِبَال َِلََََالتالَ َِ
َولَ ْس َُ
َ

صطَ ِدَ
فََاحلََوانِْي َِ
نََِ َ
نََََََ َوإِ َْنََتَ ْلتَ ِم ْس ِ َ
فََ َح ْل َق َِةََال َق ْوَِمََتَ ْل َق ِ َ
نََِ َ
فَِإ َْنََتَْبغِِ َ
تَتَ ْ
صم َِد
تََالش ِريْ َِ
لََ ِذ ْرَوَةََِالبَ ْي َِ
نََََََإِ ََ
َوإِ َْنَََيَْلتَ َِقَََاحلَيََََاجلَ ِمْي َُعََتُالَقِِ َ
فََادلُ َ
يَََبُْرٍَدَََ َوَْرل َس َِد
وحََََ َعلَْي نَاَََبَ ْ ََ
ومَََ َوقَ ْي نََةٌََََََتَ ُر َُ
ضَََ َكالن ُج َِ
ايََََبِْي ٌَ
نَ َد َام ََ
دامىََََبَض َةََََُادلتَ َجرَِد
بََِمْن َهاََ َرقِْي َق َةٌََََََِِبَسََََََالن
ابََاجلَْي َِ
بََقِطَ َُ
َرِحْي ٌَ
َ
ُ
تََلَناََََََعلَىَََ ِرسلِهاَََمطْروقََةًَََ َلَََتَشد َدِ
إِ َذاَََ َْضل َنَََقُ ْلنَاََأ ِْ
َِسعِْي نَاََانْبَ َر َْ
ْ َ
َ
ُ
َْ َ ُ
بََََأَظْآ ٍَرََََ َعلَىََََ ُربَ ٍَعَََ َرَِد
ص ْوتَ َهاََََََ ََتَ ُاو ََ
ص ْوِِتَاَ ِخ ْل ََ
تََِ َ
إِذَاََ َرج َع َْ
تَ َ
فَ َ
ِ
ِ ِ ِ
ومْت لَ ِدي
ورَََ َولَذِ َ
ابَََاخلُ ُم ََ
الَََتَ ْشَرِ َ
َوَماَََ َز ََ
تََََََوبَْيعيَََوإنْ َفاقيَََطَ ِريْفيََ ُ

تَََََإِفْ َر ََادَََََالبَعِ َِْيََََادل َعب ِدَ
الع ِشْي َرَةَََُ ُكل َهاََََََ َوأُفْ ِرْد َُ
لَََأ َْنَََ ََتَ َامْت ِ َ
إِ ََ
نَََ َ
ُ
افََادل َمد َِد
اكَََالطَر َِ
نََََََ َوالََََأ َْى َُلَََ َى َذ ََ
نَََ َغْب َر َاءََََالََََيُْن ِك ُرونَِ َ
تََََبَِ َ
َرأَيْ َُ
ُ
ِ
تَسلُْلِ ِدي
اتَ َى َْلَأَنْ ََ
الو َغىََََََ َوأَ َْنََأَ ْش َه ََدَاللذ َِ
َح ُ
أَ َالَََأَي َه َذاََالزاج ِريََأ ْ
ضََرََ َ
تََيَ ِدي
نَََأُبَ ِاد ُرَىاَََِِبَاََ َملَ َك َْ
تََََََفَ َد ْع ِ َ
تََ َالََتَ ْس ِطْي َُعََ َدفْ ََعََ َمنِي ِ َ
فَِإ َْنََ ُكْن ََ

تََقَ ََامََعُوِدي
َح ِف َْلََ َم ََ
الثََ ُىنَََِم َْنََ َعْي َش َِةََال َف ََ
َولَ ْوالَََثَ ٌَ
تََََََ َو َجد ََكََ َلََْأ ْ

اءََتُ ْزبِ ِدَ
تََ َماََتُ ْع ََلََبِادل َِ
تَََ َم ََ
التَََبِ َش ْربٍََةََََََ ُك َمْي ٍَ
الع ِاذ َِ
فَ ِمْن ُهنََََ َسْب ِقيَََ
َ
َ
يدَََََالغضاََََنَب هتَوََََادلتورَدِ
افَََ ُرلَنبَاًََََََ َك ِس َِ
ض َُ
َُْ َ
ََ
َوَكريَََإِ َذاَََنَ َادىَََادل َ
ُ
ُ
تََََاخلِب َِ
اءََََادلعم َدِ
ِ
ٍ
وتَ ْق ِ
بََََََبِبَ ْه َكنََةَََََ ََْت ََ
ص َُيَيَ ْوَِمَالد ْج َِنَوالد ْج َُنَ ُم ْعج ٌَ
َُ
َ
َكأَنَََََ ُِ
عََ َلََْ ُُيَض َِد
تََََََ َعلَىَََعُ َش ٍَرَََأ ََْوََ ِخ ْرَوٍَ
الَبيْ ََنََََوالد َمالِْي ََجَََعُل َق َْ
فَََ َحيَاتَِِوََََََ َستَ ْعلَ َُمََإِ َْنََ ُمْت نَاََ َغدَاًََأَي نَاَالص ِدي
َك ِرَْيٌََََيَُرويََََنَ ْف َس َوَََُِ َ
فَََالبَطَالََِةَََ ُم ْف ِس َِد
امََََ َِِبْي ٍَلََََِِبَالَِِوََََََ َك َق ََِْبَََ َغ ِويََََِ َ
أ ََرىَََََقَ ْب ََرََََ َضل ٍَ
ِ
ابََعلَي ِهماََََََ ِ
نَرىَََجثْ وتَ َِ ِ
ٍ
ص ِفْيحٍَََ ُمنَض ِدَ
َُْ
صمََََم َْنََ َ
ص َفائ َُحَََ ُ
َ
يَََمنََتَُر َ َ ْ َ
َ

الََََال َف ِ
امََ ِ
شَََادلتَ َشد ِدَ
اح َِ
صطَِفيََََََ َع ِقْي لََةََََ َم َِ
الكَر ََامَوي
تََيَ ْعتَ َُ
أ ََرىََادل ْو ََ
ْ
َ
ُ
َ
امََوالدى َرََي ْن َف َدِ
ِ
ٍ
شََ َكْنزَاًََنَاقصَاًََ ُكلَََلَْي لََةََََََ َوَماَََتَْن ُق َِ
العْي ََ
أ ََرىََ َ
صَََاألي َُ َ ْ ُ َ
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تََََََلَ َكالط َوَِلََََادل ْر َخىََََوثِْن يَ َاهَََُبِاليَ ِدَ
َخطَأَََال َف ََ
لَ َع ْم ُرََكََإِنَََادل ََ
وتََ َماََأ ْ
ُ
َ
فَََ َحْب َِلََادلنِي َِةََيَْن َق َِد
كَََِ َ
تَََ َماَََيَ َشَأَََْيَ ْومَاًََيَ ُق ْدَهََُ ِحلَْت ِف َِوََََََ َوَم َْنَََيَ َُ
َم ََ
َ
تَََأ َْد َُنَََِمْن َوَََُيَْنأََََ َعنَََويَْب عُ َِد
اّنََ َوابْ ََنََ َعم ََيََ َمالِ َكَاًََََََ َم ََ
لَََأ ََرِ َ
فَ َماَََِ َ
طَبْ َُنَ َم ْعبَ َِد
فََاحلَيََقُ ْر َُ
نََِ َ
الم ِ َ
المَََيَلُ ْوُم ِ َ
يَلُ ْوَُمََََ َوَماَََأ َْد ِريَََ َع ََ
نََََََ َك َماََ َ
وأَيأَس ِ َ ِ
سََ ُم ْل َح ِدَ
لَََ َرْم َِ
ض ْعنَ َاهَََُإِ ََ
نََََم َْنَََ ُكلََََ َخ ٍَْيَََطَلَْبتَُوََََََُ َكأَناَََ َو َ
ْ َ

تَََفَلَ َْمَََأُ ْغ ِف َْلََ ََحَ ْولََةََ َم ْعبَ ِدَ
نََََََنَ َش ْد َُ
َعلَىَََ َغ َِْيَََ َش ْي ٍَءَََقُ ْلتَُوََُ َغْي ََرََأَن ِ َ
كََََ ْأمٌَرَََللن ِكْيثََِةَََأَ ْش َه َِد
تََََيَ َُ
نََََََ َم ََ
وجد ََكََََإِن ِ َ
تَََََبِال ُق ْرََ
َوقَربْ َُ
بََََ َ
ِ
َج َه ِدَ
عََل ْل ُجلىَََأَ ُك َْنََِم َْنََ َُحَ ِاِتَاََََََوإِ َْنََيِأْتِ ََ
وإِ َْنََأ ُْد ََ
كََاأل َْع َد َاءََُبِاجلَ ْه َدََأ ْ

وإِ َْنََيِْق ِذفُواََبِال َق ْذ َِ ِ
تََقَ ْب ََلَالت َهد ِدَ
اضََادل ْو َِ
بََ ِحيَ َِ
َس ِق ِه َْمََََََبِ ُش ْر َِ
كَأ
ض ََ
عَع ْر َ
ْ
َ
َ
ِ
ثََََََ ِىجائِيَََوقَ ْذِ َ ِ
ومطَْرِدي
َح َدثْتَُوَََُوَك ُم ْح َد ٍَ
الَََ َح َد ٍَ
بِ َ
ثَََأ ْ
فََبالش َك َاةََ ُ
َ
ّنَََ َغ ِدي
بَََأ ََْوَََألَنْظََرِ َ
جَََ َك ْرِ َ
اليََإِ ْم ُرءَاًََ ُى ََوََ َغْي َرَهََََََُلََفر ََ
فَلَ َْوَََ َكا َنََ َم ْو ََ
آلََأ ََْوََأَنَاَ َُمتَ َِد
اليَََاِ ْم ُرٌَؤَََ ُى ََوََ َخانِِقيََََََ َعلَىََالش ْك َِرََوالت ْس َِ
ولَ ِكنََََ َم ْو ََ
امََادل َهن َِد
اض ًَةََََََ َعلَىََادل ْرَِءََِم َْنََ َوقْ َِعََاحلُ َس َِ
وظُْل َُمَََ َذ ِويََال ُق ْرََ
بََأ َ
ض َ
َشدَََ َم َ
ُ
َ
كََ َشاكِ َرََََََولَ َوَََحلَََب ي ِ َ ِ ِ
ض ْر َغ َِد
نَََلَ ََ
وخ ْل ِقيَََإِن ِ َ
فَ َذ ْرِ َ
تََنَائيَاًََعْن ََدََ َ
َ ْ َ َْ
ّنَََ ُ
ٌ
بنَ َم ْرثَ َِد
روَ ََ
تَ َع ْم ََ
اءَََ َربََ ُكْن َُ
بنَ َخالِ ٍَدََََََ َولَ َْوََ َش َ
سَ ََ
تَقَ ْي ََ
اءَََ َربََ ُكْن َُ
فَلَ َْوََ َش َ
ّنََََََبَنُو َنَََََكَِر ٌَامَََََ َس َادَةٌَََََلِ ُم َسوَِد
الَََ َكثِ ٍَْيََ َوَز َارِ َ
تَََ َذاَََ َم ٍَ
َصبَ ْح َُ
فَأ ْ
سََََاحلَيَِةََََادلتَ َوق َِد
اشََََ َكَرأْ َِ
بََال ِذيََتَ ْع ِرفُونََوََََََُ َخ َش ٌَ
أَنَاَََالر ُج َُلََالض ْر َُ
ُ
يَََمهن َدِ
تَََالََي ْن َفكَََ َك ْش ِحيََبِطَانََةًََََََلِعض ٍَ ِ
فَآلَْي َُ
َْ
بََََ َرقْي َِقََََالش ْفَرتَ ْ َِ ُ َ
َ
صرَاًََبَِِوََََََ َك َفىََالعوَدََِمْن َوََالب ْد َءَلَي َ ِِ
تََمْنتَ ِ
حس ٍَ ِ
ض َِد
سَِب ْع َ
امَََإ َذاَََ َماََقُ ْم َُ ُ
َُ
َْ َ ُ َ ُ ْ َ
الََح ِ
اج ُزَهََُقَ ِدي
ض ِريْبٍََةََََََإِ َذاَََقِْي ََلََ َم ْه َ
أ َِخيَََثَِق ٍَةَََالَََيَْنثَِ َ
نََ َع َْنََ َ
الًََقَ ََ َ
تَََبَِقائِ َم َِوَََيَ ِدي
نََََََ َمنِْيعَاًََََإِذَاَََبَل َْ
وج ْدتَِ َ
إِذَاَََابْتَ َد ََرََال َق ْوَُمََالس ََ
الحََ َ
بََََ ُرلَرَِد
ض ٍَ
تََ َسلَافَِ َ
َوبَ ْر ٍَكَََ ُى ُج ْوٍَدَََقَ َْدَََأَثَ َار َْ
تََََََبَ َو ِاديَ َهاََََأ َْم ِشيََََبِ َع ْ
ِ
الوبِْي َِلََََيَلَْن َد ِدَ
اتََ َخْي ٍَ
تَََ َك َهاَةٌََ َذ َُ
فَ َمر َْ
فََ ُجاللََةٌََََََ َعقيلََةَََََُ َشْيخٍَََََ َك َ
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تََِِبُْؤيِ ِدَ
تَََتَ َرىََأَ َْنََقَ َْدََأَتَْي ََ
فََ َو َساقُ َهاََََََأَلَ ْس ََ
الو ِظْي َُ
يَ ُق ْو َُلَََ َوقَ َْدَََتَرَََ َ

بََََََ َش ِديْ ٌَدَََََ َعلَْي نَاَََََبَ ْغيَُوَََََُ ُمتَ َعم ِدَ
الََََأَالَََ َماذَاَََتَ َرو َنَََبِ َشا ِر ٍَ
وقَ ََ

وهََََإَِّنَاََََنَ ْفعهاََََلََوََََََوإِالََََتَ ُكفواَََقَ ِ
اص ََيَََالبَ ْر َِكَََيَ ْزَد ِدَ
وقَ ََ
ُ
الَََََ َذ ُر َُ
َُ
َ

فََادل َس ْرَى ِدَ
اءََََََُيَْتَلِْل ََنََََ ُح َو َارَىاََََََويُ ْس َعىَََ َعلَْي نَاََبِالس ِديْ َِ
فَظَلََََََا ِإل َم َ
ُ
بََيَاََابْنَةَََ َم ْعبَ َِد
وشقيََ َعلَيَََاجلَْي ََ
فَِإ َْنَََ ُمتََََفَانْعِْي ِ َ
نَََِِبَاَََأَنَاََأ َْىلَُوََََََُ ُ
سََ َُه َوََََََ َكهميََوالََي ْغ ِ َ ِ
وم ْش َه ِدي
نَََ َكأ َْم ِر ٍَ
والَََ ََْت َعلِْي ِ َ
ىءَََلَْي ََ ُ
َ
نََ َغنَائيَ َ
ُ
الََََ ُملَه ِدَ
اعََََالر َج َِ
ََجَ َِ
نََََََ َذلُ ٍَ
لََاخلَََ
يءََ َع َْنََاجلُلىََ َس ِريْ ٍَعََإِ ََ
بَ ِط ٍَ
ولَََََبِأ ْ
ابََوادلتَ َوح ِدَ
َص َح َِ
ّنََََََ َع َد َاوَةَََُ ِذيَََاأل
ضرِ َ
فَالر َج َِ
الًََِ َ
تََ َو ْغ َ
فَلَ َْوََ ُكْن َُ
الَلَ َ
ْ
ُ
تََََََعلَي ِه َمََوإِقْد ِاميََ ِ ِ
وزلتِ ِدي
الََ َجَراءَِ َ
َولَ ِك َْنَََنَ َفىَََ َعنَََالر َج ََ
َْ ْ َ
وص ْدقيََ َْ
لَ َع ْم ُرََكََََ َماََََأ َْم ِريَََ َعلَيََََبُغُم ٍَةََََََنَ َها ِريَََوالَََلَْيلِيَََ َعلَيََََبِ َس ْرَم َِد
سََ ِعْن ََدََ ِعَراكَِِوََََََ ِح َفاظَاًََََ َعلَىََََ َع ْوَراتَِِوََََوالت َهد ِدَ
تََالن ْف ََ
ويَ ْوَمٌََ َحبَ ْس َُ

صَََتُ ْر َع ِدَ
تَََتَ ْع ََِت َْكَََفِْي َِوَََال َفَرائِ َُ
تَ ِعْن َدَهَُالرَدىََََََ َم ََ
َعلَىََ َم ْو ِط ٍَنَ َُيْ َشىَال َف ََ
ضبوحٍَََََنَظَر َ ِ
استَ ْوَد ْعتَُوََُ َكفَََ ُْرل ِم ِدَ
ُْ
وأ ْ
تَََح َو َارَهََََََُ َعلَىََالنا َِرََو ْ
َص َفََرََََ َم ْ ُ

بََاليَ ْوََمَ َم َْنَ َغ ِدَ
سَوالَأ ََرىََََََبَعِْيدَاًََ َغ ًداََ َماََأَقْ َر ََ
تََأ َْع َد ََادََالن ُف ْو َِ
أ ََرىََادل ْو ََ
َ
ِ
كَََبِاألَخبا َِرَََم َنَََ َلَََتُزوَدِ
ِ
الًََََََويَأْتْي ََ
تَ َجاى َ
امَ َماَ ُكْن ََ
كَاألي َُ
َستُْب ِديََلَ ََ
َْ َ ْ ْ َ
تََ َم ْو ِع َِد
بََلََوََُ َوقْ ََ
ض ِر َْ
َويَأْتِْي ََ
َخبَا َِرََ َم َْنََ َلََْتَبِ َْعََلََوََََََُبَتَاتَاًَََ َوَلََْتَ ْ
كَََبِاأل ْ
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 اتشاْٛى يذغٍ,انرطثٛك ف ٙاالعشاب ٔ انصشاف,ط,1داس الهى انعشت1995,ٙ
 اتٍ انغشاج  ,األصٕل ف ٙانُذٕ ج , 1يؤعغح انشعانح تٛشٔخ
 أتٕ انفرخ عثًاٌ (اتٍ جُ )ٙعش صُاعح اإلعشاب ,ذذمٛك دغٍ ُْأ٘,ط,1ج  ,1داس
انمهى ,ديشك 1985
 أدًذ تٍ أدًذ انذًالٔ٘,شزٖ انعشف ف ٙفٍ انصشف,ششح انذًٛذ انُٓذأ٘ ,ط 1
,داس انكرة انعهًٛح,تٛشٔخ نثُاٌ ,1992
 ادًذ يخراس عًش ,عهى انذالنح,ط ,5داس انكرة
 أدًذ يصطفٗ انًشاغْ , ٙذاٚح انطانة لغى انصشف ,يكرثح انًجًع
 أدًذ يؤيٍ ,انهغاَٛاخ انُشأج ٔانرطٕس,دٕٚاٌ انًطثٕعاخ انجايعٛح انجضائش
 انطانب .ثدسغُدانغًٛذ , ٌٛٛجٕٓد كًال تشش ف ٙانذسط انهغٕ٘ انذذٚث,يزكشج نُٛم
شٓادج انًاجٛغرٛش
 تهذاج دهًٛح  ,انرذهٛم األعهٕت ٙنهخطاب انشعش٘ انذذٚث  ,يزكشج نُٛم شٓادج
انًاعرش
 تٓاء انذ ٍٚتٕخذٔد  ,انًذخم انصشف ٙذطثٛك ٔذذسٚة ف ٙانصشف انعشت ,ٙط, 1
انًؤعغح انجايعٛح تٛشٔخ 1988
 ت ٕلشج َعًاٌ  ,يذاضشاخ ف ٙانًذاسط انهغاَٛح انًعاصشج ,يُشٕساخ جايعح تاجٙ
يخراس  ,عُاتح2006و
 دُا انفاخٕس٘  ,انجايع ف ٙذاسٚخ االدب انعشت ٙانمذٚى ,ط  ,1داس انجٛم,نثُاٌ
,1976
 ساج ٙاألعًش ,انًعجى انًفصم ف ٙعهى انصشف  ,ط , 1داس انكرة انعهًٛح  ,تٛشٔخ ,
1993
 سٔياٌ ٚاكثغٌٕ  ,عد يذاضشاخ ف ٙانصٕخ ٔانًعُٗ  ,ذشجًح دغٍ َاظى  ,عهٙ
داكى صانخ  ,ط  , 1انًشكض انثماف ٙانعشت , ٙتٛشٔخ 1994
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 عايٕٚ ٙعف أتٕ صٚذ ,يُزس رٚة كفاف ,ٙاالدب انجاْه, ٙط  , 1داس انًغٛشج
 انطانثح َجٛح عثاتٕ  ,انرذهٛم انصٕذٔ ٙانذالن ٙنهغح انخطاب ف ٙشعش انًذح اتٍ
عذٌُٕ انشاشذ٘ إًَٔرجا  ,يزكشج نُٛم شٓادج انًاجٛغرٛش فٛظ انهغح انعشتٛح ٔآداتٓا ,
2009/2008
 عثذ انذًٛذ انغٛذ يذًذ عثذ انذًٛذ  ,انرُٕٚش ف ٙذٛغٛش انرٛغٛش ف ٙانُذٕ ,انًكرثح
االصْشٚح
 عثذ انٓاد٘ انفضه ٙيخرصش انُذٕ ,ط  , 7داس انششٔق  ,جذج
 عشٔج عًش  ,انشعش انجاْه -ٙدٛاج انعشب االدتٛح  ,داس يذَٙ
 عفٛف عثذ انشدًاٌ ,نشعش انجاْه ٙدصاد لشٌ,ط ,1داس جشٚش ,2007
 عه ٙانجُذ٘ ,انشاعش انجاْه ٙانشاب طشفح تٍ انعثذ ذذمٛك ٔدساعح نشعشِ
ٔشخصٛرّ,انًكرثح انًشكضٚح نجايعح األَثاس
 فاسٔق شٕشح,كهًحانعذد,يجهح يجًع انهغح انعشتٛح,انعذد,100انماْشج
 فٛشدُٚاَذدٚغٕعٛٛف  ,يذاضشاخ ف ٙاألنغُٛح انعايح  ,ذشجًح ٕٚعف غاص٘  ,يجٛذ
انُصش  ,انًؤعغح انجضائشٚح نهطثاعح  ,انجضائش 1986
 كًال تشش  ,عهى األصٕاخ ,داس غشٚة,انماْشج 2000و,
 يذًذ انطُطأ٘ َ ,شأج انُذٕ ٔذاسٚخ أشٓش انُذاج ,ط , 2داس انًعاسف  .تٛشٔخ
1995
َٕ س انٓذٖ نٕشٍ  ,عهى انذالنح ,يُشٕساخ جايعح لاسَٕٚظ .تُغاص٘  -نٛثٛا
ٚ ذ ٗٛانجثٕس٘ ,انشعش انجاْه ٙخصائصّ ٔفَُّٕ .ذذمٛك عثذ انشدًاٌ
انُجذ٘,يؤعغح انشعانح,1986,
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