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اللي  عند الشعراء الجاهليين والمخضرمين الِبَناء اللُّغوي والمنَتج الدَّ
 سينمدحت فوزي عبد المعطي ح

قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب، جامعة المنصورة، جمهورية مصر 
 العربية

  DR.MEDHATFAWZY22@YAHOO.COMاإليميل
 الملخص:

يهدددهذ  دددحا الى دددق ةلدددال مناقندددة العاقدددة بددديت اللندددا  اللغدددو  والمنددد   الددده ل  
 ، وأن وت ليلها، باع ىار أن المقطع الصوت  يكاد يكون مف احا للمن   الده ل

للكلمة وجودا ةنسانيا، وذلك ف  ضو  ال صوير الفن  الدح  ين قد  هيدل الملده  
كل بنية بناً  علال معطياتهدا ومدا ت ملدل مدت تاقداا ةي اايدة دالدة، وبيدان أ در 
ذلددك علددال تنددكيل جماليدداا المعنددال وهن دداع د  تددل ومراعدداة المقددا  مددت  ددا  

ا، والجمل، وال راكيد،، وذلدك مس وياا أربع؛   : المقاتع الصوتية، والكلما
 عنه مجموعة مت النعرا  الجا لييت والمخضرميت. 

د وقه اع مه الى ق علال المنه  الوصف  واألدواا المساعهة؛ مت نقه وت ليدل 
 ... ةلخ.

 صوصدية المعندال الندعر  عنده الندعرا  الجدا لييت د ومت أ م ن داا  الى دق: 
يق لمفرداا اللنا  اللغو  وسلكها والمخضرميت ةنما جا ا ن يجة ا ن قا  الهق

وفق نظا  ن و  يلرز جمالية األدا  النعر  لهؤ   النعرا  مدت جهدة، ويلديت 
مهى قهراتهم علال ش ت مكوناا السياق مت أجل اس ياد من جداا ديناميكيدة 

 .مت جهة أ رى  غنية باله  ا
 : اللنا ، اللغة، المن  ، اله لة.الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This research aims to discuss the harmonic relationship 

between the syntax and Semantic Product and its analysis, 

As  aconsider that the audio clip is akey for the semantic 

product, and the word has ahuman existence. In view of 

technical imaging in which the innovator selects every 

structure building on its data with all the significant and 

positive power that it carries. And notify its effect on 

enriching the meaning, taking into account the rank 

through four levels, audio clips, words, sentences and 

structures, according to some Pre- Islamic And Veteran 

Poets. 

 The research was based on the descriptive approach, And ـ

auxiliary tools; Of criticism, analysis ... etc. 

 It is the most important results of the search: It is the ـ 

most important results of the search: The privacy of the 

poetic meaning For the pre-Islamic and veteran poets It 

was a result As a result of careful selection of the 

vocabulary of the linguistic structure And put it according 

to a grammatical system Highlights the aesthetic poetic 

performance For these poets on the one hand, It shows 

how capable they are to charge context components To 

generate dynamic products that are rich in semantics On 

the other hand. 

 .key words: Syntax, language, product, indication ـ
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 ةمقدم   
ي ندددداو   ددددحا الى ددددق بالهراسددددة اللنددددا  اللغددددو  والمندددد   الدددده ل  عندددده 

وبيدان أ در  ،ومناقنة العاقة بينهمدا وت ليلهدا النعرا  الجا لييت والمخضرميت
، مع مدددها فددد  ذلدددك علدددال ذلدددك علدددال تندددكيل جماليددداا الدددنص وهن ددداع د  تدددل

ذلدددك مدددت و  ؛واألدواا المسددداعهة؛ مدددت نقددده وت ليدددل ... ةلدددخ لمدددنه  الوصدددف ا
  ا  العناصر اآلتية:
 الفن . أو : اللنية وال صوير

 : اللنا  اللغو  والمن   اله ل  علال مس وى المقاتع الصوتية. انيا
 : اللنا  اللغو  والمن   اله ل  علال مس وى الكلماا. الثا
 لمن   اله ل  علال مس وى الجمل.: اللنا  اللغو  وارابعا

 : اللنا  اللغو  والمن   اله ل  علال مس وى ال راكي،. امسا
 .الى ق سادسا: الخاتمة؛ وت ضمت ن اا 
 أوال: البنية والتصوير الفني

اللنية ف  اللغة تعن  الهيئة وتريقة ال ركي،. وجدا  فد  لسدان العدرب  
لننددال، والجمددع أبنيدة وأبنن يددا ا جمددع الجمدع ... واللبُنددا ب: مددهبير اللنيددان "اللندا : المب

 وصانعل ... وأننه الفارس ي عت أب  ال ست:
َنككأوَلِئككَ  َوككوِن ِبن َوَنككو           ىا َأحَسككنوا الب 

 

واَوِإن عاَهدوا َأوَفكو    كدا ََ  ا َوِإن َعَقكدوا 

 

ويبروى: أحسنوا الل نبال؛ قا  أبو ةسد ق: ةنمدا أراد بدالل نبال جمدعب ب ننيبدة"
و"بنيدة  .(1)

الرجل: فطرتل ... واللنية عنه الفاسدفة: ترتيد، األجد ا  المخ لفدة ال د  ي د ل  
 .(2)"منها الن  
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وهذا كانت اللنية ف  اللغدة تدهور حدو  الهيئدة أو الطريقدة ال د  ي ركد، 
منهددا الندد   "فدد ن  ددحا   ينددير ةلددال عمليددة اللنددا  نفسددها و  ةلددال المددواد ال دد  

بكيفيددة تجميددع وتركيدد، وتددال   ددحت المددواد ل كددويت ت كددون منهددا، ولكنددل ي علددق 
الن   و لقل ألغراض ووظاا  معينة. وعلال  حا ف ن اللنية ةنما    تصور 
تجريه  مت  لدق الدح ت وليسدت  اصدية للند  ؛ فهد  نمدوذع يميمدل الم لدل 

 .(3)عقليا ليفهم علال ضوال الن   المهروس بطريقة أفضل وأوضح"

وير الفن  الح  يعمه هيل المبلنه  ب ةلدال و  ينفصل ذلك ب ا  عت ال ص
آ ر نابًضا بال يوية وال ركة؛ مع مًها ف  ذلدك  من بًجابنية الكلمة ليجعل منها 

علال معطياا  دحت اللنيدة ومدا ت ملدل مدت أصدواات   ين قيهدا الملده ب اع ىاتدا، 
بدل تكدون دالدة موحيددة، أو بداألحرى تصدويرية؛ كدل ذلددك يدهفعنا ةلدال فقدل د لددة 

مددة دا ددل الددنص وال دد  تكندد  النقدداب عددت د اددل ةعجاز ددا بفضددل ان قددا  الكل
حروفها، ومجاورتها لىعضها،  م بفضل تبكرار ا، ومت  بمي تجاور الكلماا ال   
ن من جددا د ليددا تصددويري ا قددادًرا  ت مددل  ددحت األصددواا ال صددويرية لىعضددها ل كددوي 

 علال اس ياد د  ا موحية. 

قدداة تثددرى العمددل األدبدد ؛ وذلددك بمددا ت ملددل ةن العىدداراا النددعرية المن 
مدددت قدددهراا ةي اايدددة فريدددهة تعمدددل علدددال بعدددق الدددنص الندددعر  مدددت  دددا  قدددوة 

فد ن "القدارا الفاعدل  دو الدح  يعيده بندا  مدا  لفدل الدنص  ؛لحا .تعليرية مجسهة
يلددهو ذلددك جليددا علددال مسدد وى  .(4)مددت تصددوراا فدد  شددىكة منسددجمة الخيددو "

 والجمل وال راكي،.المقاتع الصوتية، والكلماا، 
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علكككى مسكككتوا المقكككا    والمنكككتج الكككداللي : البنكككاء اللغكككوي ثانيكككا
 الصوتية 

للمقطددع الصددوت  سددمة تميدد ت مددت غيدددرت، و ددو مىددارة عددت "كميددة مدددت 
األصواا ت  وى علال حركدة واحدهة، ويمكدت ا ب دها  بهدا والوقدوذ عليهدا مدت 

   : بية الفص الف  العر  والمقاتع الصوتية .(5)"الهارسةوجهة نظر اللغة 
 [ مقطع قصير مف وح = صامت + حركة قصيرة ]ص ح[.1]
 [ مقطع تويل مف وح = صامت + حركة تويلة ]ص ح ح[.2]
مغلق ب ركدة قصديرة = صدامت + حركدة قصديرة + صدامت  تويل[ مقطع 3]

 ]ص ح ص[.
= صدامت + حركددة تويلدة + صددامت  تويلددة[ مقطدع تويدل مغلددق ب ركدة 4]

 ]ص ح ح ص[.
زاادده فدد  الطددو  = صددامت + حركددة قصدديرة + صددامت + صددامت [ مقطددع 5]

 .(6) ]ص ح ص ص[
 (7)ويعه "المهى ال من  "المقداتع" عنصدرا مهمدا مدت عناصدر اإليقدا "

رغم كونل أصغر وحهة صوتية ف  السياق اللغو ؛ "غيدر أن األذن الموسديمية 
و تس طيع أن تقسم الكا  العرب  بمجرد سدماعل ةلدال مجداميع مدت المقداتع ولد

لم يبفهم المعنال"
(8). 

وبددددحلك فدددد ن بنيددددة المقطددددع الصددددوت  تسددددهم بنددددكل فعددددا  فدددد  تنددددكيل 
جمالياا النص الندعر  بمدا تدرتىه بدل مدت حدا ا نفسدية، وبمدا تضدفيل علدال 

 السياق مت من جاا د لية ةي ااية.
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 فد  حا؛ ويلهو أ ر المقاتع الصوتية ودور ا الفعا  ف  توليده اله لدة 
 ى ]مت الطويل[:قو  الُنننفبرب  مثل

ككك وِت الَزهيكككِد َامكككا َوَأغكككدو َعلكككى الق 
    َغَدا

َحكككككك   اِئف  َأ   َنككككككَأَزلُّ َتهككككككالا   التَّ  
(9)

 

 

فهدحا الليددت ي كددون مدت مجموعددة مددت المقداتع الصددوتية ال دد  أسددهمت 
 با ري، ف  ةن اع د لة المعنال النعر ؛ وذلك علال الن و اآلت :

 مقا   الشطر األول:
ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ح[ ]ص ح ]ص ح[ ]ص ح ص [ ]

 ص[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[.

 مقا   الشطر الثاني:
]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ص[ 

 ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح[.

مقدداتع بعدده  ددحا ال  ليددل المقطعدد  الصددوت  ي لدديت د لنددا د توزيددع ال
 الصوتية ف  الليت علال الن و اآلت :

 وعككككككككككككككككككككككككككككككككككن
  ككككككككككككككككككككككككطككككككككقككككككككككككككككالم

عدل مرات 
 ورول 

نسبة ورول  موزعة 
 على َطرا البيت

 القصككككككككككككككككككككككككككككير المفتككككككككككككككككككككككككككككو 

 

14 6  :8 
 الطويككككككككككككككككككككككككككككك  المفتكككككككككككككككككككككككككككككو 

 

8 5  :3 
 ة المغلكككككك  حراكككككة وصكككككير  الطويككككك 

 

6 3  :3 
 المجمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوع

 

 ك 28
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وممددددا   شددددك هيددددل أن  ندددداي عاقددددة تىادليددددة بدددديت المقدددداتع الصددددوتية 
المعنددددال اللغددددو  لسددددياق الددددنص. وقدددده عكسددددت  فدددد  ت هيددددهوالصدددديغة اله ليددددة 

المقدداتع الصددوتية ذلددك علددال ن ددو كليددر فدد  قددو  الُنددننفبربى السددال ؛ ةذ صددور 
 شددطر  [ بدديت 8:  6سددىة ]والددح  ورد بند المقطددع القصددير المف ددوح ]ص ح[ 

دل وذبدو  د الليت  در نبفبس  درت أدى ةلدال ق صب ما يعانيل ذلك الناعر مت جو ت ة  ندرب فبقن
 جسمل و  الل.

ب ركدة قصديرة ]ص  الطويدل المغلدق األمر الدح  أكدهت مجد   المقطدع
الليدت؛ ذاي المقطدع الدح  يضدع النداعر  شدطر  [ بديت 3:  3ح ص[ بنسدىة ]

عور مددع ذلددك الددحا، الددح  شددىل نفسددل بددل، والددح  فدد  موازنددة م كافئددة فدد  الندد
 ت قاذفل الفلواا ب ثا عت تعا . 

للدت ميدل مدت ةبدا  وهصدرار لدم تفقده األمدل أبدها وهنن   لكتي الدحاا ومدا جب
ا ضددعيفا؛ ةذ جددا  بصدديص النددور مددت اتكددا  الندداعر علددال المقطددع الطويددل  ببددهب

 ددد  تعكددد  [؛ تلدددك النسدددىة ال3:  5المف دددوح ]ص ح ح[ والدددح  تكدددرر بنسدددىة ]
لدددل ح دددال ولدددو ضدددع  الدددحا، وانكسدددر، األمدددر الدددح  يعكددد   مدددهى صدددلرت وت مي

وهنن ا  فدال قلديا مدت حياتدل، ويرمد  فد  الوقدت  لألمدل حاا النداعرةالدمعاينة 
 ذاتل ةلال رفض الحاا ةظهار ضعفها ولو لل ظاا يسيرة.

 وقو  الف ننه ال ي ُمان  ]مت الرمل[:
 

ككككككككككا لوَنهككككككككككا         َوَلَقككككككككككد َتعَلكككككككككك   َأنا

 

 
 

(10)ِللَعذارا البيِض ِ البيِض َنغكار  
 

 

را فهدددحا الليدددت ي كدددون مدددت مجموعدددة مدددت المقددداتع الصدددوتية ال ددد  أ نددد
نت من جا د ليا؛   يلهو ذلك علال الن و اآلت :السياق وكوي
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 مقا   الشطر األول:

]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح 
 .ص[ ]ص ح ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[

 قا   الشطر الثاني:م

]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص 
 .ح ص[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[

بعدده  ددحا ال  ليددل المقطعدد  الصددوت  ي لدديت د لنددا د توزيددع المقدداتع 
 الصوتية ف  الليت علال الن و اآلت :

 وعككككككككككككككككككككككككككككككككككن
  ككككككككككككككككككككككككطككككككككقككككككككككككككككالم

عدل مرات 
 ورول 

نسبة ورول  موزعة 
 على َطرا البيت

 القصككككككككككككككككككككككككير المفتككككككككككككككككككككككككو 

 

10 5  :5 
 الطويكككككككككككككككككككككككك  المفتككككككككككككككككككككككككو 

 

7 3  :4 
 المغلكككك  حراكككة وصكككيرة الطويككك 

 

6 3  :3 
 المجمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوع

 

 ك 23

ف   حا الليت النعر  تنلثق د  ا المقاتع الصوتية علال ا د اذ 
كند  عدت مضدمون المند   الده ل  الدح  ت ملدل بديت  نايا دا؛ حيدق أنواعها ل 

ه  شطر  [ بيت 5:  5الح  ورد بنسىة ]د المقطع القصير المف وح ]ص ح[  جسي
دل  وأأن حفد  الم دار  معنال مفادت  د الليت حمايدة النسدا   دو الدهافع األو  لنين

يوذ اللديض لحا جا   حا المقطع م كافئا بيت اله لة علال الس ،المجه والسؤدد
والعددحارى اللدديض، وكدد ن كددل مقطددع قصددير  دداص بددالنخوة فدد  النددطر األو  
يوازيل مقطدع قصدير  داص بالنسدا  مدت ناحيدة، وبالسديوذ مدت ناحيدة أ درى؛ 
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ص لها شاب قوىي    القليلة  يرم  ةلال أن كل امرأة مت نسااألمر الح قه  بصي 
 مت القليلة يهافع عنها.

ده أي المغلددق  الطويدلضددا فد  د لدة المقطددع  دحا ال كدافؤ المقطعدد  تجسي
[؛ ةذ رسددم  ددحا المقطددع 3:  3ب ركددة قصدديرة ]ص ح ص[ والددح  ورد بنسددىة ]

مندهه اح جداز القدو  وف يدانهم ألعدهااهم  ،علال ام هاد الليت النعر   ،الصوت 
عددددت آ دددر م، ولددددحلك أضددددفال المقطددددع  رغىدددة فدددد  ةبددددادتهمفددد  سدددداحاا الق ددددا  

 د معنال ال صار وال طويق. المغلق ب ركة قصيرة د  نا الطويل

؛ األمدر الدح    نا زا  أ در ال كدافؤ المقطعد  بد وا  أ در ال كدافؤ القللد ي
ددددهت الندددداعر فدددد  المقطددددع الطويددددل المف ددددوح ]ص ح ح [ والددددح  ورد للمددددرة  جسي

ددل ك فددة حفدد  4:  3األولددال مخالفددا نسددىة ال كددافؤ؛ ةذ أتددال بنسددىة ] ين ددًها مب [ مبجسي 
لم أو الندك بد ن أحدها مدا قده سدُولتن لدل نفسدل م ار  النسا  علال ك فة مجرد ا لع 

باإلغددارة علدديهت. ومددت  نددا  ُلددت نسدداام الفخددر وا ع دد از فدد   نايددا المندداعر 
 المم وجة بالقوة واإلبا  ف  المقطع األ ير.

لنه ]مت الطويل[: قو منل أيضا و  فبة بت العب  تبرب
ككك كككَي ماِلك      اَفمكككا لكككي َأرانكككي َوِاوكككَن َعمِا

 

(11) ِمنه  َينكََ َعناكي َوَيبع كدِ  َمتى َألن   
 

 

فهددحا الليددت ي كددون مددت مجموعددة مددت المقدداتع الصددوتية ال دد  أفددرزا 
 من جا د ليا؛ ويلهو ذلك علال الن و اآلت :

 مقا   الشطر األول:

]ص ح[ ] ص ح ح[ ] ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح 
 [ ]ص ح ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[.ص[ ]ص ح[ ]ص ح ص
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    الشطر الثاني:مقا
]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ح[ ]ص ح ص[ 

 ]ص ح ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص [ ]ص ح[ ]ص ح[.

بعدده  ددحا ال  ليددل المقطعدد  الصددوت  ي لدديت د لنددا د توزيددع المقدداتع 
 الصوتية ف  الليت علال الن و اآلت :

 وعككككككككككككككككككككككككككككككككككن
  ككككككككككككككككككككككككطككككككككقككككككككككككككككالم

عدل مرات 
 ورول 

نسبة ورول  موزعة 
 على َطرا البيت

 القصككككككككككككككككككككككككككير المفتككككككككككككككككككككككككككو 

 

9 4  :5 
 الطويككككككككككككككككككككككككككك  المفتكككككككككككككككككككككككككككو 

 

10 6  :4 
 المغلكككككك  حراكككككة وصكككككيرة الطويككككك 

 

8 3  :5 
 المجمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوع

 

 ك 27

ا تدوافر ةن المقطع الصوت  يكاد يكون مف احا للمن   اله ل ، و دو مد
در ابددت  لنده الددح  عكد  معاندداة النداعر لمددا يلقدات مددت  جن فبدة بددت العب فد  بيددت تبرب

الليت اب هاً  علدال  شطر  عمل مالك لل. وقه د ي توزيع المقاتع الصوتية بيت 
ذلك؛ ةذ بلغت المقاتع ف  النطر األو   ا ة عنر مقطعدا، فد  حديت بلغدت 

ق مقطدع واحده؛ ذاي المقطدع ف  النطر الثان  أربعة عنر مقطعا، وذلك بفدار 
 الددح  يمثددل تلددك الخطددوة ال دد  كلمددا اق ددرب فيهددا ترفددة مددت مصددال ة ابددت عمددل

 ين ى ويىعه. ف ذا  و

وبندا  عليدل فدالمقطع د  ندا د ي مثدل فد  مقدهار  طدوة قصديرة تقدع بديت 
اإلقىددا  واإلدبددار؛ اإلقىددا  مددت ق لددل الندداعر، واإلدبددار مددت ق لددل مالددك. ولددحلك 
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الليدت  شطر  صيرة المف وحة ]ص ح[ بفارق مقطع واحه بيت أتت المقاتع الق
 [.5:  4وبنسىة ]

الليددت فدد  ميدد ان مالددك  شددطر  وممددا يؤكدده وقددو  المقطددع الفددارق بدديت 
ددده  " و "يبنددد ب " : مدددا ؛النددداعر فعلددديت مضدددارعيت عطددد ب  يبىعب " فددد  نهايدددة الندددطر وب
 علال الىعه والفراق. د ل هما تقاربرغم  الثان 

ثناايدداا فدد   ددحا الليددت النددعر  وفقددا للعاقددة بدديت  ددحا؛ وقدده تعددهدا ال
لىعه ، والن   واشخصانالمقطع الصوت  والمن   اله ل ؛ فالناعر وابت عمل 

حدا   واآل در: ،ي حا  الهنو أحه ما:ت؛ يا ن واألدا  ال رك  لهما يللغحرك ان، 
 6الن  . والمقطعان اآل ران ا نان؛ أحه ما الطويل المف وح الح  ورد بنسدىة ]

المغلدددق ب ركدددة قصددديرة والدددح  ورد  الطويدددلالليدددت، واآل دددر  شدددطر  [ بددديت 4: 
الليت. والفارق بيت ورود مدا يللدغ ا نديت. مدت  ندا  شطر  [ بيت 5:  3بنسىة ]

 د ل ددددد  عليدددددلمقاربدددددة د ليدددددة، وأضدددددفت  السدددددياق من دددددت المقددددداتع الصدددددوتية
 ا س غراب واإلنكار.

كبر  ي ]مو  لي  بة الينن ار ث بت ح   ت الخفيف[:قو  ال ب
     َواككككككََنَّ الَمنككككككوَن َتككككككرِلي ِونككككككا َأر

 

(12)ا َينجاب  َعنه  الَعماء  ن  َعَن َجو   
 

 

     َتككككر   مككككاا َعلككككى الَحككككواِلِ  م كَفِهككككر  

 

و   ِللكككككَدهِر م  ِيكككككدن َ كككككمااء  ت ككككك 
(13) 

 

 

صدوتية ال د  أفدرزا فالليت الثان  ي كون مت مجموعة مت المقاتع ال
 لال الن و اآلت :يلهو ذلك عمن جا د ليا؛ 

 مقا   الشطر األول:

]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ 
  .]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ص[
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 مقا   الشطر الثاني:

]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح 
  .ص[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ص[ ]ص ح ح[ ]ص ح[

لصددوت  ي لدديت د لنددا د توزيددع المقدداتع بعدده  ددحا ال  ليددل المقطعدد  ا
 الصوتية ف  الليت علال الن و اآلت :

 وعككككككككككككككككككككككككككككككككككن
  ككككككككككككككككككككككككطككككككككقككككككككككككككككالم

عدل مرات 
 ورول 

نسبة ورول  موزعة 
 على َطرا البيت

 القصككككككككككككككككككككككككككير المفتككككككككككككككككككككككككككو 

 

10 5  :5 
 الطويككككككككككككككككككككككككككك  المفتكككككككككككككككككككككككككككو 

 

4 2 : 2 
 المغلكككككك  حراكككككة وصكككككيرة الطويككككك 

 

10 5  :5 
 المجمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوع

 

 ك 24

رسمت المقاتع الصوتية ف  الليت صديغة توافميدة بينهدا وبديت المند   
الددده ل ؛ وذلدددك له لدددة  دددحت المقددداتع علدددال المعندددال المدددراد. ومدددت  ندددا تسددداوا 

قددده  بعدددض المقددداتعةن بدددل  ؛الليدددت شدددطر  المقددداتع فددد  نسدددىة توزيعهدددا علدددال 
  مجيئهدددا رغدددم ا ددد اذ مسدددمياتها، و دددو مدددا ياادددم المعندددال فددد  معددده تسددداوا

 ويبظهر الجمالية اللغوية للنص النعر . 

؛ أمددا الطرفددان فهمددا مقطعددينتت مددت  ددا  ةذ وازن الندداعر بدديت تددرفين 
الجلددل القددو  د و ددو معدداد  شدددعر  للندداعر وقومددل د والدده ر الغندد . وأمدددا 

[ بديت شدطرى الليدت 5:  5] المقطعان فهما القصير المف وح د الح  ورد بنسىة
 شدطر  المغلدق ب ركدة قصديرة والدح  ورد أيضدا بالنسدىة نفسدها بديت  والطويدلدد 

 الليت.
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المقطعدديت رمدد  ةلددال  ىدداا القددو  عندده شددهااه  مجدد  نسددىة  وفد  تعدداد 
 ،اله ر تماما كما يثلدت الجلدل األرعدت الدح  ي سدم بالمنعدة والصدابة والرسدو 

و   ؛   يضدددعفل شددد  ،ت  اب ددا قويدددا أبي دددافددرغم تعدددهد ال دددوادث والمصددداا، تجددده
 تو نل داهية.

وف  انغاق المقطع األ ير دليدل علدال غلدق كافدة الممدراا أو السدلل 
 ال   يمكت أن ت ل   القو  أو تنا  منهم.

د ] مت الطويل [:و  رن وبة بت الوب  قو  عبرن

سكككوِ  َاثيكككَرة   ككك   ِجسكككمي فكككي ج        أ َوسِا

 

المكاء   كاِرل  َوَأحسو ِوراَ  الماِء، وَ  
(14)

 

 

ي كددون  ددحا الليددت النددعر  مددت مجموعددة مددت المقدداتع الصددوتية ال دد  
يلددهو ذلددك عر ؛ لهددا دور بددارز فدد  تنددكيل المندد   الدده ل  وهبددراز المعنددال الندد

 علال الن و اآلت :
 مقا   الشطر األول:

]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ح[ ]ص ح ح[ 
 ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[.  ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ص[ ]ص

 مقا   الشطر الثاني:
]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ح[ 

 ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح[.

بعدده  ددحا ال  ليددل المقطعدد  الصددوت  ي لدديت د لنددا د توزيددع المقدداتع 
 الصوتية ف  الليت علال الن و اآلت :
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 وعككككككككككككككككككككككككككككككككككن
  ككككككككككككككككككككككككطككككككككقككككككككككككككككالم

عدل مرات 
 ورول 

نسبة ورول  موزعة 
 على َطرا البيت

 القصكككككككككككككككككككككككير المفتكككككككككككككككككككككككو 

 

12 6  :6 
 الطويكككككككككككككككككككككككك  المفتككككككككككككككككككككككككو 

 

9 4  :5 
 المغلكككك  حراكككة وصكككيرة الطويككك 

 

7 4  :3 
 المجمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوع

 

 ك 28

ا الليدت علدال ا  افهدا تندو  حدا ا عكست المقاتع الصوتية فد   دح
الددحاا بدديت الكددر  واإليثددار، وقدده تكاتفددت  ددحت المقدداتع الصددوتية إل ددرا  نسددي  
المعنددددال النددددعر ؛ لددددحا اف   هددددا الندددداعر بددددالمقطع القصددددير المف ددددوح ]ص ح[ 

الليدت، األمدر الدح  يرمد   شدطر  [ بديت 6:  6و  مها بدل؛ والدح  ورد بنسدىة ]
يفانل.ةلال تقسيمل قوا جسمل أو تع  امل بال ساو  بيت قومل وض 

المغلددددق ب ركددددة قصدددديرة ]ص ح ص[ فدددد   الطويددددل ددددم يم دددده المقطددددع 
[؛ تلددك النسددىة 3:  4ةذ أتددال بنسددىة ] ،اإلتددار ذاتددل ليصددور مددهى ةيثددار الددحاا

ال د  تعكد  غلىدة مدا ي فضدل بدل علدال غيدرت د و دو فد  حاجدةت ةليدل د علدال مدا 
ا يميم بدل جسدهت. وكاندت  نهايدة  دحا المقطدع اإلغداق ألندل يس عيت بل مت قبون

 يك ف  بالما  الق راح الىارد الح  يقهد األمعا  ف  الن ا .
وألنهددددا ذااب كددددريمت تددددردد المقطددددع الطويددددل المف ددددوح ]ص ح ح[ عنددددهت 

 [ ل رم   حت النسىة ةلال أمريت:5:  4بنسىة ]

األو : سدددعادتل باح سدددا  المدددا  القدددراح الدددح  يندددربل فددد  الندددطر الثدددان ، لدددحا 
 لت نسل ل لهيل علال نسىة ما ي فضل بل علال غيرت.غل
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 دد م  ومددت  ددمي واآل ددر: حرصددل علددال رعايددة الضددعفا  وتفقيدده أحددوا  المسدداكيت، 
الناعر  حا المقطع با نف اح ليه  علال اس مراري ل فد  العطدا  واللدح ، 

 ومهاومة تخلييل عت أج ا  جسهت ت ىاعا مت أجل تالل  المعروذ.

لنثب  و بت كب رب ل ل  ي ]مت الوافر[: وقو  عبمن  و  الُ غن
    اَوَرلنككككا المككككاَء َ ككككفو   َوَنشككككَرب  ِبن  

 

نككا َاككدِ   (15)نككاي  ا َو ِ ر  َوَيشككَرب  َغير 
 

 

الليددت شددكل موازنددة بدديت تددرفيت،  شددطر  ةن الندداعر قدده فددرض علددال 
تقو  بهور ا الفعا   ك ومت  م اتك  علال المقاتع الصوتية ال   انصاعت لل 

نل  حت ا  لموازنة ون يج ها؛ وذلك علال الن و اآلت :ف  بيان كب
 مقا   الطََّرف األول:

]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح 
 .ص[ ]ص ح ص[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ص[

 مقا   الطََّرف الثاني:

]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ 
 ح ح[. [ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص]ص ح[ ]ص ح

وبعه  دحا ال  ليدل المقطعد  ي لديت د لندا د توزيدع المقداتع الصدوتية فد  
 الليت علال الن و اآلت :

 نكككككككككككككككككككككككوع
 المقطكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

 عكككككككككككككككككككككككككككككككدل مكككككككككككككككككككككككككككككككرات ورول 
 

 الطاككرف الثاني الطارف األول
 القصككككككككككككككككككككككككير المفتكككككككككككككككككككككككككو 

 

5 7 
 مغلككككككككككككككككككككككككككككالطويككككككككككككككككككككككككككك  ال

 

6 3 
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 المغلككككك  حراككككة وصككككيرة الطويكككك 

 

1 3 
 المجمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوع

 

25 

 كددد ةن د لددة الليدددت اق ضددت تقسددديم المقدداتع الصدددوتية ةلددال شدددطريت 
تبلرز د لة تلك المقاتع وأ ر ا فد  بيدان الميمدة الجماليدة للمعندال الندعر  ومدا 

ذلدددك مدددت  دددا  اسددد خها  النددداعر المقطدددع  يلدددهو ؛يضدددفيل مدددت منددد   د لددد 
 وح ]ص ح ح[ بواقع مرة واحدهة فد  الندطر األو ، و داث مدراا الطويل المف

ددر  المددا  الصدداف  النقدد ي علدديهم  فدد  النددطر الثددان ، األمددر الددح  يرمدد  ةلددال قبصن
 دون غير م وا  صاصل بهم ولي  ا  صاصهم بل.

المعنال الح  علير عنل الناعر بندون الجمدع فد  قولدل: "ونندرب". لدحا 
فدد  النددطر الثددان  ليرمدد  ةلددال وجددود  ا ددة  جددا  بثا ددة مقدداتع تويلددة مف وحددة

 أنوا  مت الميات، و  :

 [ الما  الصاف .1]
 [ الما  الكهر.2]
 [ الما  المخلو  بالطيت.3]

ولمدددددا ا ددددد ص الندددددو  األو  بالنددددداعر وقومدددددل نقدددددص العدددددهد، وحددددداو  
 األعها  أن يضيفوت لكنهم لم يقهروا علال ذلك، فجا وا بل علال سليل ال خييل.

المغلددق ب ركددة قصديرة ]ص ح ص[ فجددا  بنسددىة  الطويدلأمدا المقطددع 
[، و ددددحت نسددددىة مضدددداعفة جددددا ا ل ؤكدددده معندددداًل اق صدددداديا يكمددددت فدددد  3:  6]

اح كار ذلك الما  النق ، وجدا ا ل ثلدت أن النداعر وقومدل  دم السدادة والقدادة 
دددهبون ضددده أعدددهااهم. لدددحا جدددا  عدددهد  دددحت المقددداتع زوجيدددا ] [ وعدددهد 6الدددحيت يُ   
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ددرادى3رديددا ]مقدداتع العددهو ف وهنن  [ ليثلددت ات دداد م الجمدداع  علددال أعددهااهم الفب
ا م ماسكيت ون  .بهب

األمدددر  ؛[7:  5أمدددا المقطدددع القصدددير المف دددوح ]ص ح[ فجدددا  بنسدددىة ]
الددح  يعنددال زيددادة مقدداتع النددطر الثددان  الخدداص بالعددهو علددال مقدداتع النددطر 

هوت قاصرة أن  ُمة ع ،ضمنا يرم  ةلال الناعر وقومل، بما يعن ، األو  الح 
ددربل؛ نظددرا لمددا ي م ددع بددل أصدد ابل مددت عدد ية وقددوة.  علددال ورود  ددحا المددا  أو شب
ويعكددد  قلدددة ورود  دددحا المقطدددع فددد  شدددطر النددداعر حميقدددة واقعيدددة؛ أ  و ددد  

در لفضداال كلهدا د ذلدك المدا  النقد  د الدح  رمد  بدل النداعر ةلدال الم ايدا وا قصن
قلدددة مدددت النددداس بصدددفو يجسددده حميقدددة تم  دددع  . األمدددر الدددح وجهدددا  القدددو علدددال 

 العيش ور اال، و م السادة ف  كل زمان ومكان.

ه  ي ]مت الطويل[: از   األسن ر بت أبال  ب  وقو  ب نن
 ا     ِلهكا تتكي الَمتكاِلَف واِحكد  َعلى ِمث  

 

َِ َعن      كِبذا خا كرَ وِل السُّ ك ُّ َأج  (16)َبسِ ا ا 
 

 

  فهدددحا الليدددت ي كدددون مدددت مجموعدددة مقددداتع صدددوتية أسدددهمت فددد  ة ندددرا
 د ل ل؛ وذلك علال الن و اآلت :

 مقا   الشطر األول:

]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح 
ص[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح 

 .ص[
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 مقا   الشطر الثاني:

]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ح[ ]ص ح 
ح ص[ ]ص ح[  ص[ ]ص ح[ ]ص ص[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح

 ]ص ح ح[.

وبعده ال  ليدل المقطعد  لهدحا الليدت ي لديت د لندا د توزيدع  دحت المقداتع 
 علال الن و اآلت : الصوتية

 وعككككككككككككككككككككككككككككككككككن
  ككككككككككككككككككككككككطككككككككقككككككككككككككككالم

عدل مرات 
 ورول 

نسبة ورول  موزعة 
 على َطرا البيت

 ر المفتكككككككككككككككككككككككو القصكككككككككككككككككككككككي

 

11 6  :5 
 الطويكككككككككككككككككككككككك  المفتككككككككككككككككككككككككو 

 

10 5  :5 
 المغلكككك  حراكككة وصكككيرة الطويككك 

 

7 3  :4 
 المجمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوع

 

 ك 28

 6وال   وردا بنسدىة ] د فان نار المقاتع القصيرة المف وحة ]ص ح[ 
در النداعر نفسدل فد  رحاتدل وأسدفارت علدال  د [ ف  الليت 5:  يعكد  مدهى قبصن

بها ولم يعده يسدعال ةلدال غير دا، بدل ةندل لدم يجده تلك الناقة الضامرة ال   اق نع 
 مثيا لها. 

وقه أكه  حا ا ق ندا  لهيدل مجد   المقداتع الطويلدة المف وحدة ]ص ح 
[؛ تلدددك النسدددىة الم سددداوية  5:  5ح[ فددد  الليدددت بكثدددرة، وال ددد  وردا بنسدددىة ] 

دد   تلددك الناقددة، ال دد   صددلر ا  وام ددهادترمدد  ةلددال ال ددوازن الدده ل  بدديت تددو  نبفب
 ال تجاوز تلك الم ال  واحهة تلنو األ رى. عل
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و حت المقاتع الطويلة المف وحة دليل آ ر علال اتمئندان النداعر لهدا 
حيت يصط لها؛ ةذ ي نف  الصعها  بركوبها. ولحلك ف ن شيو   حا الندو  مدت 
ددددعبة وا نف دددداح الددددح  يقددددود الددددحاا ةلددددال الراحددددة  المقدددداتع ]ص ح ح[ دليددددل السي 

 واألمان.

المغلدق ب ركدة قصديرة ]ص ح ص[  الطويدلعر بالمقطع  م جا  النا
[ ليددهلل علددال قلددة انغدداق ال لددو   4:  3فدد  ال رتيدد، األ يددر؛ وذلددك بنسددىة ] 

أمددا  تلددك الناقددة الحكيددة ةذا ت زمددت الصدد ارى واشدد ها شددوك ها، فقلمددا تنددعر 
 ناق ل باإلجهاد ف  تلك المفاوز.

لنمبال ]مت الطويل[:و   قو  زب بينر بت أبال سب
ِعك   َسئِ    مت  َتكاليَف الَحياِة َوَمكن ََ

 

ِِ ك ال َأ ا َل َ ك َثمانيَن َحوال    ََ  (17)ََسك
 

 

فهددحا الليددت ي كددون مددت مجموعددة مددت المقدداتع الصددوتية ال دد  أفددرزا 
 يلهو ذلك علال الن و اآلت :؛ من جا د ليا

 مقا   الشطر األول:
]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ص[ 

 [ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ص[.]ص ح

 مقا   الشطر الثاني:
]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ص[ ]ص ح ح[ 

 ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح[.

بعدده  ددحا ال  ليددل المقطعدد  الصددوت  ي لدديت د لنددا د توزيددع المقدداتع 
 الصوتية ف  الليت علال الن و اآلت :
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 وعككككككككككككككككككككككككككككككككككن
  ككككككككككككككككككككككككطككككككككقككككككككككككككككالم

عدل مرات 
 ورول 

نسبة ورول  موزعة 
 على َطرا البيت

 القصككككككككككككككككككككككككير المفتككككككككككككككككككككككككو 

 

14 7  :7 
 الطويككككككككككككككككككككككككك  المفتكككككككككككككككككككككككككو 

 

7 3  :4 
 المغلكككك  حراكككة وصكككيرة  الطويككك 

 

7 4  :3 
 المجمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوع

 

 ك 28

ع القصددديرة المف وحدددة بنسدددىة كليدددرة فددد  الليدددت؛ ةذ بلغدددت وردا المقدددات
الليدت، األمدر الدح  يرمد  ةلدال  شطر  [ بيت 7:  7أربعة عنر مقطعا بنسىة ]

ضيق الحاا وشقااها مت جهة، ويعكد  صدهقها مدت جهدة أ درى. ويؤكده ذلدك 
" ئ منتب  ،تسددداوى صدددهر الليدددت وعجددد ت فددد  اله لدددة علدددال السدددامة؛ حيدددق بدددهأ بدددد"سب

   ".و  م بد"يبسن ب 

وف  ةتار  حا ال ساو  نجه المقاتع الطويلة المف وحة قه تساوا ف  
[ فد  7المغلقة ب ركدة قصديرة؛ ةذ وردا بمعده  ] الطويلةمجملها مع المقاتع 
. فد  حديت د ي تقلد، النسدىة بديت ىة توزيعهدا بديت شدطريلالليت وهن ا  لفت نس

هلها بديت الندىاب [ علال تقلد، أحدوا  المدر  حدا  حياتدل وتلد3:  4[ ، ]4:  3]
والهددر ، والغنددال والفقددر؛ ف ددارة ي قدده  المددر  وتددارة ي دد  ر، وهن تسدداوا األحددوا  

 جميعها ف  الفنا  وا رت ا .

 وقري، منل قو  لبل ينه بت رب ينعبة العام ر  ي ]مت الكامل[:

نَّمكا َفاوَن         ِ ما َوَسَ  الَمليك   َفِِ

 

م هكككا   (18)َوَسكككَ  الَخقِئكككَك َويَننكككا َعقا
 

 

صددوتية ال دد  أفددرزا فهددحا الليددت ي كددون مددت مجموعددة مددت المقدداتع ال
 يلهو ذلك علال الن و اآلت :من جا د ليا؛ 
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 مقا   الشطر األول:
]ص ح ص[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ 

 ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ح[.

 مقا   الشطر الثاني:

ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص  ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص
 .ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[

بعدده  ددحا ال  ليددل المقطعدد  الصددوت  ي لدديت د لنددا د توزيددع المقدداتع 
 الصوتية ف  الليت علال الن و اآلت :

 وعككككككككككككككككككككككككككككككككككن
  ككككككككككككككككككككككككطككككككككقككككككككككككككككالم

عدل مرات 
 ورول 

نسبة ورول  موزعة 
 على َطرا البيت

 القصكككككككككككككككككككككككير المفتكككككككككككككككككككككككو 

 

14 7  :7 
 الطويكككككككككككككككككككككككك  المفتككككككككككككككككككككككككو 

 

7 3  :4 
 المغلكككك  حراكككة وصكككيرة  الطويككك 

 

7 4  :3 
 المجمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوع

 

 ك 28

الليدددت علدددال  شدددطر  ةذ د ي تسددداوى المقددداتع الصدددوتية وتوزيعهدددا بددديت 
المر    يندددا  ة  مدددا كب ددد، لدددل، ولدددحلك ، فدددورضددد معندددال ال سدددليم بمدددا قسدددم   

ليل وترحالل، سي ت  سخطل ورضات.و يل رزقل حا  ح 

ينل  الُطاا  ي ]مت الطويل[: ينه الخب  وقو  زب
 َنككَا     َلككيَس َأخككو الَحككرِب الَعككواِن ِ َمككن  

 

كككككك وِ  الم  اِ كككككك ِ   (19)ِ جاِنِبككككككِه َوال الس 
 

 

ككككككك ُّ     اِرع  لَأَكككككككَعَ   َوَلِككككككككنَّ َأخوهكككككككا ا 

 

ككالِ َعككَ    َناِوكك ِ  ق  َفككو َ ي السِا ككد  م  َنه 
(20)
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ي كون  حان اللي ان مت مجموعة مت المقداتع الصدوتية ال د  أضدفت 
وذلددك علددال الن ددو  ليددا؛قيمددة جماليددة علددال المعنددال النددعر  وأفددرزا من جددا د 

 اآلت :
 مقا   البيت األول:

]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ص[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ 
 ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص 

 ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ 
 ]ص ح ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[.

 مقا   البيت الثاني:
]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ح[ 
]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ 

 [ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ح[]ص ح ص
 ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ 

 ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[.
وبعده  دحا ال  ليدل المقطعد  لهدحيت اللي ديت ي لديت د لندا د عدهد المقداتع 

 علال الن و اآلت :
 وعككككككككككككككككككككككككككككككككككن

  ككككككككككككككككككككككككطككككككككقككككككككككككككككالم
عدل مرات 

 ورول 
نسبة ورول  موزعة 

 على البيتين
 القصككككككككككككككككككككككككير المفتككككككككككككككككككككككككو 

 

26 13  :13 
 الطويكككككككككككككككككككككككك  المفتككككككككككككككككككككككككو 

 

15 7  :8 
 المغلكككك  حراكككة وصكككيرة الطويككك 

 

15 7  :8 
 المجمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوع

 

 ك 56
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أشارا المقاتع القصيرة المف وحة ]ص ح[ وال   جدا ا بنسدىة  حيق
والدح   ؛ا ف  حدا ا القصدر عدت تريدق العطد [ ةلال كثرة شيوعه13:  13]

أكدده الندداعر مددت  الددل تخصدديص الددحاا بسددماا معينددة   ت دد تال لكثيددر مددت 
 الناس، لحا قصر النجاعة عليل دون غيرت بما ينماز بل.

المغلقدة ب ركددة قصديرة ]ص ح ص[ بنسددىة  الطويلددة دم تدد تال المقداتع 
دددتن 8:  7] دددل ذلدددك بغلقهدددا حكدددم الندددجاعة علدددال مب  مدددلب لبدددى   الدددهرو ، وحب  [ ل بفصي 

 .اتويل القواام، سريعوام طال فرسا الساح، 

ول وصددديف  دددحت األدواا جدددا ا المقددداتع الطويلدددة المف وحدددة ]ص ح 
[ أيضا ل علت أنل   ت هيده ألدواا ال درب الواحدهة ؛ فهنداي 8:  7ح[ بنسىة ]

ت حددرب فكريددة، و انيددة نفسددية، و الثددة ماديددة ... وغير ددا، وكددل واحددهة تبعلددت عدد
ددوبان الددح  ت ُلددال بالصددلر  نفسددها بطددرق مخ لفددة،   يعلمهددا ة  أ ددو ال ددرب العب

 واإلقها .

ر ب ]مت الطويل[: ه   كب و بت مبعن رب  وقو  عبمن
ه       فلككو أنَّ وككومي أنطقتنككي رمككاح 

 

تِ   (21)َنَطقككككت  ولكككككنَّ الرمككككا  أَجككككرَّ
 

 

فهدحا الليددت ي كددون مدت مجموعددة مددت المقداتع الصددوتية ال دد  أسددهمت 
 با ري، ف  ةن اع د لة المعنال النعر ؛ وذلك علال الن و اآلت :

 مقا   الشطر األول:

 ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ح[ 
 ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ 

 .]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[
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 مقا   الشطر الثاني:

 ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ح ص[ 
ح[ ]ص ح[ ]ص ح ص[ ]ص ح[  ح ص[ ]ص ح[ ]ص ح ح[ ]ص ]ص

 ]ص ح ح[.

بعدده  ددحا ال  ليددل المقطعدد  الصددوت  ي لدديت د لنددا د توزيددع المقدداتع 
 الصوتية ف  الليت علال الن و اآلت :

 وعككككككككككككككككككككككككككككككككككن
  ككككككككككككككككككككككككطككككككككقككككككككككككككككالم

عدل مرات 
 ورول 

نسبة ورول  موزعة 
 على َطرا البيت

 القصككككككككككككككككككككككككير المفتككككككككككككككككككككككككو 

 

13 6  :7 
 الطويكككككككككككككككككككككككك  المفتككككككككككككككككككككككككو 

 

7 4  :3 
 المغلكككك  حراكككة وصكككيرة الطويككك 

 

9 5  :4 
 المجمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوع

 

 ك 29

ه المقطع القصير المف وح ]ص ح[  والح  ورد  اث عنرة د حيق جسي
دديقل، بددل وضددجرت مددت ضددع  بددا  قومددل فدد  د  مددرة دد  الندداعر وض  ق صددر نبفب
ل رب، األمر الح  أدى ةلال شعورت الحات  با   ناق ة نر تخييلل  لدوب غىدار ا

[ بدديت 7:  6المعركددة أمددا  عينيددل رغددم ان هااهددا. وقدده ورد  ددحا المقطددع بنسددىة ]
الليددت؛ األمددر الددح  يرمدد  بددهورت الدده ل  ةلددال بددرا ة الرمدداح مددت تهمددة  شددطر  

لدددي  منهدددا، لدددحا ال قصدددير فددد  تلدددك ال دددرب؛ ةذ ةن ال قصدددير كدددان مدددت قومدددل و 
 وردا نسىة قومل أقل مت نسىة الرماح نفسها.
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والددح  ورد د   ددم نددرات ين قددل ةلددال المقطددع الطويددل المف ددوح ]ص ح ح[ 
علدددال شدددعورت با   نددداق عدددت تريدددق  ال غلددد،أمدددا مندددل فددد  دددد [ 3:  4بنسدددىة ]

 وننوة النصر.القوة انف اح آ ر المقطع، وذلك  بم اولة اس رجا  ذكرياا 
أكلددر مددت ذلددك وأ طددر بكثيددر مددت تلددك اله لددة الو ميددة؛  لكددتي األمددر

ه ف  تردد الحاا وتنقلها بديت جنىداا المقطدع  المغلدق  الطويدلاألمر الح  تجسي
[؛ تلددددك النسددددىة ال دددد  4:  5ب ركددددة قصدددديرة ]ص ح ص[ والددددح  ورد بنسددددىة ]

تسددد هع  د  ا لدددو  النددداعر لقومدددل ألنهدددم سدددل، اله يمدددة. ولمدددا أيقدددت بددد ن 
ا  تسدداورت تددويا أغلددق  ددحا المقطددع كمددا أغلددق لسددانل، واسدد هعال الهمددو    تدد  

 صورة ةجرار الرماح للسانل كما يبجري لسان الفصيل.
مت  نا ساعها المقاتع الصوتية فد   دحا الليدت علدال تكثيدف د لدة 
الليددت النددعر  الددح    مددل الندداعر بمقطددع مف ددوح؛ أمددا فدد  الخددروع مددت  ددحا 

كددرار ا ن صدداراا .... لكنهددا دة األمجدداد وتب المدد زق النفسدد ، ورغىددة فدد  اسدد عا
 آما  مكنونة ف  رحم اآل  .

بدددهور  أسدددهمتفددد ن المقددداتع الصدددوتية فددد  النمددداذع السدددابقة   دددمي ومدددت 
علددال المسدد وييت الدده ل  واإليقدداع ؛ ح ددال  فدد  تنددكيل جماليدداا المعنددال فعددا 
نسدددديجا صددددوتيا مميددددً ا سدددداعه فدددد  كندددد  العاقددددة ال ىادليددددة بدددديت اللنددددا   غددددها

 الصوت  والمن   اله ل .
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 على مستوا الكلمات  والمنتج الداللي : البناء اللغوي ثالثا
للكلمة وجوٌد ةنسان  بما تنماز بل مت أصواا ت مل د لة ما؛ وألنها 

وألن وجود دا الخالده  ،(22)""ت وى جما  وقيمة  اصدة بهدا كاألحجدار الكريمدة
للغوية لأللفاظ، ومت اله لة ف  النص النعر  مس مه مت "مفرداا اله  ا ا

المعنوية الناشئة عت اج ما  األلفاظ وترتيلها ف  نسق معيت،  دم مدت اإليقدا  
الموسيقال الناشئ مدت مجموعدة ةيقاعداا األلفداظ م ناغمدا بعضدها مدع بعدض، 

 .(23) م مت الصور والظا  ال   تنعها األلفاظ م ناسقة ف  العىارة"

اا معينة "تفدوق كلمداا أ درى فد  ومعنال ذلك أن الناعر ين قال كلم
؛ ذلدددك ألن "النظدددا  الصدددوت  يندددكل قيمدددة جماليدددة (24)"أدا  وظيف هدددا اله ليدددة

وهيقاميددددة فدددد  الددددنص النددددعر ، و ددددو يمثددددل للنددددة مددددت للناتددددل   يمكددددت ب ددددا  
 .(25)"ةغفالها

كمددا أن ال ما ددل الصددوت  لألصددواا المجهددورة والمهموسددة ينددكل ببعددها 
مدددت منطلدددق أن الصدددوا المجهدددور أوضدددح مدددت ةيقاميدددا علدددال مسددد وى الدددنص 

يلع، الجهر دورا ةيجابيا فد  وضدوح الصدوا، فد  "الصوا المهموس؛ حيق 
نوعدددا مدددت "وقددده ي ددداكال  دددحا ال ندددو   .(26)"لدددل حددديت يجسددده الهمددد  دورا سدددلليا

ا نفعا ا والمضاميت ال د  يريده النداعر أن يثير دا، أو ت سدرب علدر النسدي  
 .(27)"الخفيةالنعر  مع تياراا اله  ا 

نباب الكبلنل  ي ]مت الخفيف[: قو  زب بينر يلهو ذلك مت  ا    بت جب

 ا       م  َوِوكد   ،ى لكيَ ر  َفكانَتحَ ه  َجلََّح الكدَّ 

 

كوا َعلكى َأمثكاليحِ  اَن ي ن    (28)ي الق 
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" علددال وزن "فُعددل"، و دد  صدديغة دالددة علددال ال كثيددر. وقدده  ُلددحب فكلمددة "جب
؛ ألنل لم ي  هث عت معاناتل ة  بعه تبكدرار وهتقان اعةان قا ا الناعر بهقةت وبر 

 علال ذلك.  ب قهارتالقسوة مت اله ر، وهل اح األ ير 

وبنيددة الكلمددة مكونددة مددت أحددرذ  دداث؛ لكددل حددرذ منهددا دور د لدد  
و  يمكت لغيرت الميا  بل؛ و حا  و فقل د لة ال رذ الح  يؤدى بهورت  بليقو  

  لة الكلمة  م ال ركي، ب كملل دا ل نسي  النص.د دا ل السياق د ةلال فقل د

وقددده بدددهأ ا النددداعر ب دددرذ الجددديم و دددو مدددت ال دددروذ المجهدددورة ال ددد  
تددوح  بعدد   الدده ر علددال ة اكددل وهعانددل ذلددك لددل، ي وسددطها حددرذ الددا  و ددو 
صددوا أسددنان  لثددو  مجهددور يناسدد،  ددحا الوضددوح وا نكندداذ ويااددم العدد   

عدده   ددروع الهددوا  عندده نطقددل بسددهولة ة  مددت السددابق؛ وتلددهو د لددة ذلددك فدد  
جانل  الفم، األمر الح  يمثل عااقا أما  مبتن ينطدقب بدل، كمدا يعكد  تضدعيف 
 حا ال رذ سديطرة الده ر علدال اإلنسدان رغدم أنفدل ح دال وهنن عُلدر عدت ضديقل 

 وضجرت.

ال ددرذ األ يددر الددح  يخدد م بددل  مضددمون  ددم ت مددل د ب معددان د جمددا  
حددرذ ال ددا  الددح  مددا أرات ة  ن يجددة أل ددر تكنددير الدده ر الندداعر د ل ددل؛ ةنددل 

ب  اإلنسدان وزجدرت ونواحدل  عت أنيابل، األمدر الدح  يدؤدى بال ىعيدة ةلدال كثدرة نبدهن
 ؛ دحت الندكوى تسد ل   وجدود ببُ دةت فد  صدوتل ،علال نفسل، ومت  م كثدرة شدكوات 

ة   تلددك الىُ ددة ال دد  تصددل باإلنسددان ةلددال مرحلددة الضددع  ال دد    مفددُر معهددا
 بال سليم.

لنه ]مت الطويل[:منل أيضا و  فبة بت العب  قو  تبرب

      َأنا الَرج    الَضكرب  الَّكذي َتعِرفوَنكه  

 

َتَووِاككدِ    (29)َخشككا ن َاككَرأِل الَحيَّككِة الم 
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دددداإ" تنددددكل ةيقاعددددا تصددددويريا يلددددهو مددددت  ددددا  ال ما ددددل  نب فكلمددددة " ب
ضدداميت ةي اايددة. وهذا الصددوت  بدديت حروفهددا، ومددا ي ويددل ذلددك ال ما ددل مددت م

قاق ال ادة ةلدال حيد  أو  كان المعنال الم ور  ل لك الكلمة يهور حو  "نفاذ الهي 
ف ن الناعر بان قاال تلك الكلمة ال صويرية رسم د لنا د مندهها  (30)تجمعها هيل"

  م كاما دا  علال اليقظة والحكا  وال نىل.
و دددو حدددرذ يلدددهو ذلدددك ةذا علمندددا أن حدددرذ "الخدددا " تىقددد  مهمدددوس، 
وحدددرذ  ،(31)حلقددد  قدددا  "العايلددد  عندددل: ةندددل للمطاوعدددة وا ن ندددار وال اشددد "
يقدو  عندل  ؛"النيت" غار  مهمدوس "يندىل رسدمل فد  السدريانية صدورة الندم 

 .(32)"العايل : "ةنل لل فن  بغير نظا "

وقدده تكددات  ال رفددان فدد  ةفددراز مندد   د لدد  يكمددت فدد  تصددوير سددرعة 
ا  بددددرأس ال يددددة ال دددد  ت خلددددل  ندددداإ األرض. وقدددده الندددداعر واق  امددددل األ ددددو 

أشددعرنا حددرذ "الخددا " فدد  بهايددة الكلمددة بالر دداوة وا نسدديابية ال دد  تدد ا   مددع 
الددددح  أضددددفات علددددال  اللمسدددد ضددددا عددددت المعنددددال انسدددديابية ال يددددة وانسددددالها، ف

 السياق.

كددددر ومدددا ذاي ة  ألندددل ذب  حددديت أشددددعرنا حدددرذ "النددديت" بدددده ل يت؛فددد  
 و ما: ما "أل  المه"،مرتيت يفصل بينه

 األولال: ال فن  وا ن نار وكثافة النيو .
 / واأل ددرى: ةحكددا  السدديطرة وتطويدددق المكددان ب سددرت؛ سدددوا  مددت ق لددل النددداعر

 ال ية، فكا ما وجهان لههذ واحه.

ولحلك أسهم "أل  المه" الح  أفاد ال مهد وا س طالة ف  توسيع نطاق 
ألو ،  م جا  ال نويت علال حرذ "النديت" ا ن نار الح  أفادت حرذ "النيت" ا
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فددد  نهايدددة الكلمدددة ن يجدددة تليعيدددة لدددهواع  ال خلخدددل وا ن ندددار. مدددت  ندددا كدددان 
ان قا  النداعر مدت "الخدا " ةلدال "النديت" موازيدا  نسدا  ال يدة مدت مكدان ةلدال 

 آ ر.

 وبحلك أضفال بنا  الكلمة علال السياق عهة د  ا موحية؛   :

 جسمل. أو :  فة الناعر ون و 
  انيا: جرأتل واق  امل وهقىالل لهفع الملماا.

  الثا: شهرتل وذيوعل.

 رابعا: ذكاؤت وسرع ل.
وأ يدددرا يىقدددال صدددوا انسدددا  ال يدددة / النددداعر مازمدددا ألذ انندددا كلمدددا 

  قرأنا الليت أو حاولنا ت ليلل. 

كبر  ي ]مت الخفيف[:و  لي  بة الينن ار ث بت ح   قو  ال ب
      َوِإمككا، َعككديالتَّ وَ  الطَّككي  َ َفككاتر  وا 

 

ككك  ََ كككعَ ا َففكككي التَّ و  َتَتعا َِ اء  ي الكككدَّ ا
(33) 

 

 

ينخ" أفرز د لندا د من جدا د ليدا ند   عدت تما دل  فاللنا  اللغو  لكلمة "الطي 
ال ددروذ وترتيلهددا ليدده  علددال ال كلددر والجهددل؛ فددد "الطددا " حددرذ أسددنان  لثددو  

طددق ب مدداسي تددرذ كددان ال ددرذ يبن فدد ذا ةلددال د ل ددل؛مخرجددل  يوصددلمهمددوس 
اللسددان مددع سددق  ال نددك عندده الدد لف  بددل ف نددل يدده  د فدد  الوقددت ذاتددل د علددال 
ا نسهاد وا نغاق، األمر الح  يمثل عااقا أما   روع الهدوا  أو د ولدل، بمدا 

 ياام وضع األيه  ف  األذن عنه تقهيم نصي ة أو ما شابل ذلك.

قصدهي ل وهظهدارت وما تنهيه حرذ "الطا " ة  نو  مت تكلد  ال كلدر و 
وا نكىددداب عليدددل ول ومدددل. ولدددحلك توسددده الكلمدددة حدددرذ "اليدددا " السددداكنة، و دددو 
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حددرذ غددار  مجهددور مددنح السددياق  ددراً  وعمقددا؛ ألنددل ن يجددة ح ميددة  سدد مرار 
 د لة حرذ "الطا ". 

ولددحلك يقددو  الددهك ور حسددت مىدداس: "ةذا ت ددري مددا قلددل اليددا  السدداكنة 
ة العميقدددة والدددواد  السددد يق ]كدددريم، فهددديم، بالكسدددر ف نهدددا تعطيندددا صدددورة ال فدددر 

فميددل، نلددئ، لئدديم[، ل ندد  اليددا  فدد   ددحت ال الددة عمددا فدد  صددميم اإلنسددان أو 
األشيا  مت الخصااص الم  صلة فيها؛ فالكريم  و الح  تفجرا يندابيع الكدر  
فدد  صددميمل، لددي  كرمددل تاراددا و  مصددادفة موقدد ، وكددحلك األمددر مددع العلدديم 

 . (34) ..." قليحوال عي  والجميل وال

د ي حدددرذ "اليدددا " السددداكنة بعددده "الطدددا " المندددهدة الم  ركدددة  ومدددت  دددمي 
 بالكسر علال سلق اإلصرار.

 ة ب درذ "الخدا " و دو تىقد  مهمدوس؛وأ يرا يبجمل الناعر تلك اللني
قيددددل عنددددل: "ةنددددل للمطاوعددددة وا ن نددددار وال اشدددد ، و دددد  ت وافددددق مددددع بعددددض 

 .(35)معانيل"

لمددة معلنددا ال مدداد  فدد  الىاتددل، وال عددام  عددت وقدده جددا  فدد  نهايددة الك
ال ددق، وتكلدد  العمددال ممددت لددي  بددل عمددال. ولددحلك تددرى أغلدد، مفددرداا الليددت 

"اتركددوا، الطيدديخ، ال عدده ، ت عاشددوا، ال عاشدد ، الددها ". األمددر  سددللية؛ مددت ن ددو
 الح  يصور فساد ال كلر، وجهل اإلصرار عليل، والهمار الح  ين   عنل.

و بت كب و  رب ل ل  ي ]مت الوافر[:قو  عبمن  لنثبو  الُ غن

ككككا األعككككداء   َحِسككككِ  َأال ال          َأنا

 

ككككككا َوككككككد    (36)اَنككككككي  نِ فَ َتَضعَضككككككعنا َوَأنا
 

 

عنا" ت مدل فد  تياتهدا من جدا د ليدا ي ندكل مدت  دا   عنضب فكلمة "تبضب
بنددددا   تنددددكيلال ما ددددل الصددددوت  بدددديت حروفهددددا؛  ددددحا ال ما ددددل الددددح  أسددددهم فدددد  
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نددهة والفعاليددة وا نهيددار، وبخاصددة ةذا علمنددا أن المعنددال تصددوير  دا  علددال ال
الم ددور  ل لددك الكلمددة يددهور حددو  " دده  الندداتئ الغلددي  ح ددال يسدد و  بدداألرض 

 .(37)بضغه شهيه صهما أو ن وت"

يلهو ذلك مت  دا  حدرذ "ال دا  المف وحدة" و دو حدرذ أسدنان  لثدو  
قدا  النداعر مدت مهموس أشدىل مدا يكدون بميدهان أو م ديه أو فندا  واسدع. وان 

"الضاد" ةلال "العيت" لي  ان قا  مت حرذ ةلدال آ در ف سد،؛ ةنمدا  دو ان قدا  
مددت حددا  ةلددال حددا ؛ ف ددرذ "الضدداد" أسددنان  لثددو  مجهددور، و ددو فدد  "حالددة 
ال فخدددددددددديم وال نددددددددددهيه يددددددددددوحال بالصددددددددددابة .. وبالفخامددددددددددة .. وبالضددددددددددجي  .. 

يكددون النطددق . وحددرذ "العدديت" حلقدد  مجهددور، و ددو "أعسددر مددا (38)وبالنددهامة"
 .(39)بل مت أصواا ال روذ العربية جميعا"

ه د لندا د كيفيدة معاملدة القدو  لألعدها ،   حا ا ن قا  د ف  حه ذاتل د جسي
وتههيدده م لهددم، مددت  ددا  نفدد  ال ددحلل عددت ذاا الندداعر وقومددل؛ ومددا ذاي ة  
ألنددل ان قددا  مددت بهايددة ةلددال نهايددة، ومددت يبسددر ةلددال عبسددر، ومددت سددط ية ةلددال 

ذلك به لة ان قا  مخرع النطق مت األسنان  اللثدو  فد  حرفد  "ال دا  و  ؛عمق
 والضاد" ةلال ال لق ف  حرذ "العيت"؛ ةنل د و  وعمق وان هار وغرق.

كدددرار حرفددد   دددم انظدددر ةلدددال تلدددك ال ل لدددة وذلدددك ال  دددابع ال اصدددل مدددت تب 
"الضددددداد والعددددديت" مدددددرتيت م  دددددالي يت؛ ةندددددل دليدددددل علدددددال القدددددهرة والقدددددوة والع يمدددددة 

 دحا ديندهن قومدل. ومدت ةن ذاا النداعر ف سد،، بدل  صرار، لي  مت ق لدلواإل
ر اإلحكا  والسيطرة عليهم.   نا د ي الضمير "نا" ف  نهاية الفعل علال قبصن

 حا؛ وقه     الناعر بيت نو  المخرع ومس وى المعركدة ال د  قامدت 
رع بدديت الفددريقيت؛ فمخددرع "الضدداد" د ي علددال بددهاي ها ألنددل أسددنان  لثددو . ومخدد

تها بددهليل مخددرع ال لددق. ود  الضددمير "نددا" علددال  "العدديت" د  علددال شددهتها وحددهي
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ألنددل حمددل د ل دد  الفخددر والعدد ة. ولددحلك نفددال  لصددالح الندداعر وقومددل ان هااهددا
ال كسر وال حلل والف ور ف  بهاية الليت بعه أن نىيل األذ دان  عت قومل الناعر

 وأجلر ا علال اإلنصاا ةليل.

ات م الُطاا     ي ]مت الطويل[:وقو  حب
كككتن        كككاَل الثَّككك َوِإناكككي َوِإن    واء  َلَميِا

 

َطمُِّنى ،و   ف   ، ماِويَّ  َيض  (40)َويتن م َسكََّّ
 

 

دمي  القلدر لدل، ومواراتدل ةيدات.  دطبم ن ال" تنقدل د لندا د مندههب ضب ةن كلمدة "يبضن
 "الضاد"وقه غللت األحرذب المجهورة علال أصواا الكلمة، ومت أبرز ا حرذ 

ُهة الُضمي ، وحرذ ال ح، وش  دربعب  "الطا "ح  يبنعري بقوة األ ن المجهور الدح    حب
لهيل ف  اإلعان عت ح مية الموا وال صريح بضمي  القلدر الدح    ينجدو مندل 

 أحه. 

عدة ب درذ  ج  ؛ "اليدا "وكان الناعر موفقا حينمدا  د م تلدك الصدورة المبفن
ددتن ة  با نسددياو ددو مددت ال ددروذ الهواايددة الضددعيفة ال دد  مددا أ حب ال ددا  ورا   قون

ر المك وب الح    .برع منيهاإلنسان ولو كان ف   يهري حا القبهب

ننهب  ]مت الىسيه[: امبة بت جب  وقو  سب

كك َهمَّككت    َنَههككا       َفَنه   ،اَمَعككدب ِونككا َهم 

 

ككككككككا ِ عككككككككانن   بن َغيككككككككر  َوَضككككككككر   ،َعنا
(41)َتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذويِ  

 

 

هدددافبنبهن ةن النددداعر رسدددم مدددت  دددا  كلمدددة " ى نبهب " صدددورة مك ملدددة ل صدددهي 
علددال ت ددابع تلددك  "الهددا " كددرار ال ددرذ ال لقدد الضددرباا، بددل وردي  ددا. وقدده دُ  تب 

ةلال ال هي  الح    يس طيع معل الناعر أنن ي  ح  الضرباا علال وجل السرعة؛
ل؛ يه  علال ذلك نطق  حا المقطع بمفردت علال الن و اآلت :  مقهار نبفبس 



 

 

2315 

ككككككككك  َهككككككككا ككككككككك  َنه   َنه 

 

ةذ لددم يسدد طع الندداعر أن يلدد قه أنفاسدددل ة  بعدده  ددحا الضددرب القاتدددل 
 للعهو؛ األمر الح  أوض ل المقطع األ ير.

ددددلنمبال فكددددان "يددددحكرب فدددد  شددددعرت ف عددددا  بندددد  مددددرة  ددددر بددددت أبددددال سب أمددددا زب بين
وغبطبفددان، وكددان سدديها فدد  الجا ليددة، كثيددر المددا  حليمددا، وكددان يعددرذ بددالور . 

ميل أنل بلغل أنل كان يقو : وكان  جا أ ل وذكر حماد عت سعيه بت عمرو ع
لبينم بت جناب، وكان بلغل عنهم ش   كر ل مت ورا   بيت مت كل،ت مت بن  عب
لبدددينم فنددد   بهدددم  ورا ، وكدددان رجدددٌل مدددت بنددد  علددده   بدددت غبطبفدددان أتدددال بنددد  عب
ت، وكددان رجدا مولعددا بالق مدار، فنهددوت عندل، فدد بال  دون فد كرموت وأحسدنوا جددوارت وواسب

مقامرة، فبقبم ر مرًة فردوا عليل،  م قبم ر أ رى فردوا عليل،  م قبمر  الثة فلم ة  ال
دنع بدل ةلدال ز يدر. والعدرب ةذ ذاي  يردوا عليل، فرحل مدت عنده م، وشدكا مدا صب
ليمدددا، وقدددا : مددا  رجدددتب فددد  ليلدددة  ي قددون الندددعرا  اتقددداً  شدددهيها، فقددا  يهجدددو عب

ومدددت . (42)ا  قومدددا ظلمددد بهم"ظلمدددا  ة   نددديتب أن يصددديلن    بعقوبدددةت لهجدددا
 ذلك قولل ]مت الوافر[:

        ِلككككج  م ضككككَغة  فيهككككا َأنككككيضن ت َلج  

 

(43) َفهَي َتحكَت الَكشكِح لاء   َأَ لَّت   
 

 

" من جدا د ليدا مفدادت ال دردد تبلبجل د ب حيق أفرز اللندا  اللغدو  فد  كلمدة "
ذلددك ال ما ددل   دحت الدده  ا مدتوقده أبن جددت وال يدرة والظلددم وعده  ا س سدداغة؛ 

الصددوت  بددديت أحدددرذ الكلمدددة وترتيلهدددا؛ ف دددرذ "ال دددا " أسدددنان  لثدددو  مهمدددوس 
    معندددال الليدددت ود  عليدددل، ألندددل أشدددىل بدددالفم الدددح  ت ددديه بدددل األسدددنان، أو 
الوعددا  الددح  ي ددوى شدديئا مددا، ودلددت "ال ددا  المف وحددة" د  نددا د علددال ا تسددا  

 واإلحاتة.
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  م ن ت  ةلال المقطعيت المكرريت:

 لكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككج

 
 

 لكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككج

 
 

ثددو  مجهددور أوصددل لنددرى مددهى ت  ير مددا فدد  ةضددا ة المعنددال؛ ف ددرذ "الددا " ل
ال ددرذ يبنطددق بال صدداق أو  اللسددان مددع  ددحا فدد ذا كددان  ،مخرجددل ةلددال د ل ددل

سدق  ال نددك بددالقرب مددت اللثددة العليددا فد ن  ددحا الوضددع ال نددري   يعنددال حددى  
دىن  المدا  عدت صداح  ،ىل فد  الليدت ومنعدلالُنفب ، األمر الح  يدوازى د ليدا حب

ت.  ولحلك  جا ز ير مخاتىل ب  حت الما  دون ردي

 ددم تدد تال د لددة حددرذ "الجدديم" و ددو حددرذ غددار  مجهددور يبنطددق مدددت 
ظم أ ح ال قوق، وجريمدة المسداس بهدا ولدحلك كدرر  ،عمق ال لق ليه  علال ع 

ددت فعددل  الندداعر المقطددع مددرتيت حمددا علددال ال  ددابع وت كيددها لددل وبيددان فجاجددة مب
 ذلك.

ت  ا  ما سلق ي ضح أن بنية  حت الكلمة دلت علال معنال الليدت م
ب كملددل؛ فهدد  م ددور المعنددال وغايددة مددرادت، وبنددا  عليددل كددان أ ددح المددا  دون 

ت قادر د أشىل بد"لجلجة" المبضغة دا ل الفدم، فدا  دو  وآ حتوجل حق د  علال ردي
 يل لعها لعه  نضجها، و   و يلقيها مت فمل وي ركها.

 ينل الغبنبو  ي ]مت الطويل[:وقو  الطبفب 
ت  ِمَن الَغز    َاكََنَّ م توَنهكا        ِو َواوَورَّ

 

ككككككك  ككككككك دان  َعَفكككككككت  َزحكككككككاليف  ِول  َد َ ع 
(44)َملَعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككِ  
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فقددده رسدددم النددداعر مدددت  دددا  تلدددك الكلمدددة المفدددردة "زحددداليف" مندددهها 
م  ركا لظهر الفرس األمل  الح  ينىل ف  ملمسل تلدك ال حداليف ال د  تند   

ليان.عت ت ل    الصي 

ددرت ةلددال صددوا تدد ل  الصددليان واحددها  كمددا يرمدد  حددرذ "الدد اى" فدد  جهن
ت لندددو اآل دددر.  دددحا ال ددد ل  الدددح  يكدددون الفدددرس هيدددل أسدددر  مدددا يكدددون فددد  ميدددهان 
ت بددديت الخيدددل مدددت ناحيدددة،  دددهي  المعركدددة وأننددده؛ حينمدددا يكدددون ال نددداف  علدددال أشب

 ف يان مت ناحية أ رى.الو 

ينل  الُطا ينه الخب  ا  ي ]مت الوافر[:ومنل قو  زب
ككككككَ ك   ككككككا الَتَقي   ت  ََ  نككككككا       ِثياَ ككككككه  َلما

 

(45)قلِ ِل الَمَهكككككككككزَِّة َاكككككككككالخِ رِ ِ م طَّككككككككك 
 

 

دددكي  عدددهوت بدددالرمح؛ ةذ دُ   هييددد ةن النددداعر  جدددو ا عاتفيدددا بيندددل وبددديت شب
ال الضرب وتفاوتل،  دم كدُرر  حدرذ النداعر حرذ "النيت" المهموس علال تبفبني 

عب الُنفب  ببر ة مت ال مت ليهلل علال  "الكاذ" المهموس أيضا والح  يس ل   قطن
ددقب العددهُو ؛ وذلددك مددت  ددا  د  ا تب  كددرار ذلددك الُنددكي  الددح  يلددهو وك نددل عبن 

  اث:

 األولال: د لة ال فن  وال كرار.
 الثانية: د لة الهم  ف  ال رفينت.

 واس سا . الُنكي  ف  صمتت  اع يادالثالثة: د لة السكون ال   ترم  ةلال 

 وقو  لبل ينه بت رب ينعبة العام ر  ي ]مت الكامل[:
هككا كك ن َ عطككي الَعشككيَرَة َحقَّ     َوم َقسِا

 

كككككام ها  قوِوهكككككا َهضا َغكككككذِمرن ِلح  َوم 
(46) 
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فكلمة "مبغبحنم ر" أضا ا المعندال وأ درا السدياق؛ فهد  كلمدة تصدويرية 
لم. يلدهو ذلدك مدت السدو ال درب   تعانقت أحرفها ل قو  بدهور د لد  يصدلح حدال
حددرذ شددفو  مجهددور  فهددو؛ "المدديم" ددا  الددهور الدده ل  الددح  قددا  بددل حددرذ 

"يما دل األحدهاث الطليعيدة  ق دحا ا ج مدا  أو ا نطىدا ،ين   باج ما  النف يت
و ددو مددا يددوحال بددال    وال عصدد، للعندديرة  ،(47)ال دد  يدد م فيهددا السدده وا نغدداق"

 ف  أدا  حقوقها.
؛ ألنددل هددور يااددم معنددال "ال غددحمر" ويناسددىلوحددرذ "الغدديت" تىقدد  مج

ةذ "ةن صورتل الصوتية و و يهغهغ سدق  ال لدق  دا  علال الغموض والفنا ،
دة مدت حهيده ت يدل غىدارا عالقدا  عنه  روجدل لهد  أشدىل مدا تكدون بهغهغدة م سي

 .(48)بجله بعير"

لسدددابقيت؛ فهدددو ولدددحلك يددد ت  حدددرذ "الدددحا " ن يجدددة تليعيدددة لل دددرفيت ا
يقدددع مخرجدددل وسدددًطا بددديت مخدددرع "المددديم والغددديت". و دددو هدددور حدددرذ أسدددنان  مج

 .(49)"ألح  محاقا وأكوى حرارة وأو ح ملمسا وأشه توترا"

د ي حدددرذ "المددديم" علدددال اج مدددا  الندددمل والوحدددهة، و"الغددديت"  ومدددت  دددم
العنيرة، و"الحا " وقعت موقعا وسطا بيت الندهة والفندا   عتعلال فنا  الخارع 

ندات  عدت ضديا  ال قدوق ونهلهدا، ولدحلك  لدك مبدت ل ه  علال ال وتر النفسد  ال
 سلك ذلك السليل.

يلهو ذلك جليا ةذا قسمنا تلك الكلمة الموحية ةلال نصفيت علدال الن دو 
 اآلت :

َغكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذ    م 

 

 مككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرن 
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فالنطر األو  بمفردت دا  علال توافر الغناام ال   ي رت، عليها غدحا  
علال قانون العنيرة  وكسا  وكفاذ. والنطر الثان  دا  علال مرارة مبت اع هى

أو  رع عنها. ولدحلك د ي ال ندويت بالضدم علدال حدرذ "الدرا " فد  نهايدة الكلمدة 
كددرار ذلددك كلمددا علددال ةشددىا  األعددها  وتجددرعهم غصاصددة المددرارة والضدديا ، وتب 

 عادوا.

أفددرز اللنددا  اللغددو  فدد  تلددك الكلمددة جماليددة د ليددة بددها فدد   ؛وأ يددرا
 ركد  الدح  يند   عدت ال غدحمر؛ والدح  اإلي ا  الصوت  المص وب بداألدا  ال

يكمددت فدد  الغضدد، المصدد وب بهمهمددة ناتجددة عددت ضدديق فدد  الصددهر وشددهة 
 انفعا ، ونيية ن و تصوي، المسار بالقوة.

أن ت ليددل بنيددة الكلمددة النددعرية يوصددل ةلددال المعنددال  ممددا سددلق ي ضددح
 والهيناميكية. بال يويةالمراد ةن اجل من ونا 
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 على مستوا الجم  منتج الداللي وال: البناء اللغوي را عا
يقو  عله القا ر الجرجان : "واعلم أنك ةذا رجعدتب ةلدال نفسدك علمدتب 
علمددا   يع رضددل النددك أنن   نظددم فدد  الكبل ددم و  ترتيدد، ح ددال يبعُلددق بعضددها 
ددل  ددحت بسددل،ت مددت تلددك .... وهذا  بددىعض، ويبلنبددال بعضددها علددال بعددض، وتبجعب

ل الواحهة منهدا بسدل، كان كحلك، فبل نبا أن ننظر ةلال  عن ال عليق فيها واللنا ، وجب
مدددت صددداحل ها، مدددا معندددات ومدددا م صدددوللك وهذا نظرندددا فددد  ذلدددك علمندددا أنن   

ده ةلدال اسدم ف جعلدل م  ده  م صو  لها غيدر أنن تبعن فداعا لفعدل أو مفعدو ، أو تعم 
ةلددال اسددميت ف جعددل أحدده ما  لددرا عددت اآل ددر، أو تب نىددع ا سددم اسددما علددال أن 

ثان  صفة لألو ، أو ت كيها لل، أو به  مندل، أو تجدئ باسدم بعده تمدا  يكون ال
 .(50) كامك علال أن يكون صفة أو حا  أو تميي ا ....."

 دددم يدددحكر أن "اللفددد  تبىبدددٌع  للمعندددال فددد  الدددنظم، وأن الكلدددم ت رتددد، فددد  
لت مت معانيها ح ال ت جريد  النطق بسل، ترتي، معانيها ف  النف ، وأنها لو  ب

د  فد   داتر، أن يجد،  أصواتا وأصها ب حروذ، لما وقع ف  ضدمير و   بجب
، وأن يجد، النطدقب بهدحت قلدل  فيها ترتيد، ونظدم، وأن يبجعدل لهدا أمكندٌة ومنداز ب

 .(51)النطق ب لك"

للنا  اللغو  علدال مسد وى مت  حا المنطلق ا  ص المس وى الثالق با
أ نربا الجملدة عنده م الحيت الجا لييت والمخضرميت النعرا    ؤ  الجمل عنه 

المعنال النعر  وأغن دل، وأوصدل اللندا  اللغدو  لهدا ةلدال المند   الده ل ؛ وذلدك 
 مت  ا  م وريت؛  ما:

  .اللنا  اللغو  والمن   اله ل  بيت الجمل ا سمية والفعلية [1]
 يت الجمل الفعلية.اللنا  اللغو  والمن   اله ل  ب [2]
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 لداللي وين الجم  االسمية والفعلية[ البناء اللغوي والمنتج ا1] 

لللنددا  اللغددو  دور فعددا  فدد  تنددكيل جماليدداا المعنددال النددعر  علددال 
مسدد وى الجمددل؛ يلددهو ذلددك مددت  دددا  ال عددانق بدديت الجملددة ا سددمية والجملدددة 
الفعليددة ومددا يثيددرت  ددحا ال عددانق مددت من جدداا د ليددة قددادرة علددال ةحيددا  المعنددال 

در الُضدلي الي وهكسدابل نوعدا مدت ال فدرد وال مييد ضب لبة بدت األ ن عب دمن  ؛ مدت ن دو قدو  شب
 ]مت الوافر[:

رن  و  َمكككككاِ  وه كككككنَّ ز  َنا  الرِا    َكككككَ ك 

 

ككَتَدارا  ِشككِه  حتككى اس  (52)ِ ككَماَخى  َاب 
 

 

نبا  كن ةذ دليدددت الجملدددة الفعليدددة فددد  بهايدددة الندددطر األو  فددد  قولدددل: "شدددكب
" علددال تدرادذ الطعددت بالرمدداح وتعاقىدل، لددحا جددا داح   رامدد ة ا "ندا" الفدداعليت بالري مب

ةلدددال اج مدددا  القدددو  وتاحمهدددم وضدددربهم ضدددربة رجدددل واحددده ح دددال أفقدددها قااددده 
 األعها  توازنل.

وٌر" ليكمدل بندا  المعندال؛   م اس هعال الناعر الجملة ا سدمية "و دتي زب
ألن الجملددة الفعليددة أنىدد ا عددت تاحددم القددو  واج مدداعهم، أمددا الجملددة ا سددمية 

، وذلددك منددح أمدده فددهلت علددال اسدد عهاد الرمدد ددل مددت العددهوي اح نفسددها وت  يلهددا للنين
بعيه. األمر الح  أ رى المعنال النعر  وأفرز من جا د ليا بها مت  ا  ذلدك 

 ال كات  الجمل ؛ الفعل  وا سم .

ننلبر  ي ]مت الكامل[:  وقو  تبر ينف العب

كككككم وِني بنَّنكككككي أَنكككككا َذا  ككككك         فتوسَّ

 

َلكك   َككا   ِسككقحي فككي الحككوالِ  م     ع 

 

 ةن    رَ ث كتحِتي األغرُّ وفوَ  ِجلكِدي نَ 

 

ككَثلَّ     لُّ السككيَف وهككَو م  ككفن تككر  (53)َزغ 
 

 

ةلال جدرأة الدحاا وهقدهامها  صهر الليت األو رم ا الجملة الفعلية ف  
دددرا أعدددها  ا أن ت فريسدددها،  دددم اسددد هعال النددداعر عدددهدا مدددت الجمدددل  حينمدددا أبمب
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لمعنددال وتثددرى د ل ددل، لددحا  حظنددا صددوا ا سددمية الم  ابعددة ال دد  تخدده  بنددا  ا
 " و "فدوق جلده .. " و "ت  د .. قولدل: "ةنند  أندا ةشىا  الفخر الحات  لهيل فد 

".  ددددحت الجمددددل ا سددددمية تعانقددددت مددددع الجملددددة الفعليددددة إلضددددفا   الددددة مددددت ..
  النجاعة والمثابرة علال الحاا.

ددددم فدددد  الليددددت األو  وك نددددل   يعىدددد  ب فعددددالهم  مهمددددا لددددحا أمددددر م بال وسي
بلغت؛ وما ذاي ة  لعظيم  ق دل بحاتدل، األمدر الدح  أكهتدل الجملدة الفعليدة ال د  
وقعت ف  م ل رفع  لر المل هأ فد  الليدت الثدان  "تدردي السديف" "نثدرة"؛ ةذ د ي 

 المل هأ علال قوة د رعل وصاب ها وتها ل حلقاتها وتنابكها. 

  الفعددددل  ددددم أضددددفت الجملددددة الفعليددددة م يددددها مددددت الدددده  ا حينمددددا جددددا
ددر سدديوذ األعددها  أمددا  درعددل. مددت  نددا  مضددارعا دا  علددال تبكددرار معدداودة تكسي
نجدده أن اللنددا  اللغددو  لددم يكددت ليك مددل أو يفددرز من جددا د ليددا ة  بهددحا ال عددانق 

 اله ل  بيت الجمل ا سمية والفعلية.

ُية ]مت الم قارب[: ذ بت عبط   وقو  عبون
 

        ي ِمككككن الم جِحَفككككاارِ وأمَنكككك   َجكككك

 

 
 

(54)ِت والجككار  م مَتِنكك ن َحيكك   َ ككارا
 

 

يلددهو مقصدده اللنددا  اللغددو  فدد  اله لددة علددال المعنددال والسددموي بددل مددت 
 دددا  ال كدددات  الجلددد ي بددديت الجمل ددديت الفعليدددة وا سدددمية؛ ةذ دليدددت األولدددال فددد  
دا  ال دد  تج د  الجددار أو  قولدل: "وأمندع جددار " علدال معداودة الددحاا لدهفع الخ 

كددل، كمددا أن فدد  ةضددمار الفاعددل وجعلددل ضددميرا مسدد  را تقددهيرت  اة ت سددل، فدد  
 "أنا" ملم ا جماليا يثير من جيت د لييت؛  ما:

األو : أن الناعر قه أ ح علال عاتقل منع تلك األسىاب ال   قه تج مدع علدال 
 اإلضرار بجارت.
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لددحا نسدد، المنددع ةليددل،  ؛واآل ددر: سدديطرة الندداعر علددال مقددهراا المنددع والعطددا 
و دددحا مدددا أكسدددىل عمقدددا  ،كدددة الفعدددل علدددال الفاعدددل دون ةظهدددارتودليدددت حر 
 ود لة.

 دددم جدددا ا الجملدددة ا سدددمية "والجدددار مم ن دددع" ل ددده  علدددال ف طدددرة سدددليمة 
لحاات ت مال كلي مبت اس جار بها؛ سدوا  أكدان جار دا أ  ند   بهدا مسد غيثا، لدحا 
ر لهدددا ال مايدددة ةذ ا جددا  الخلدددر علدددال صدديغة اسدددم الفاعدددل؛ ألن ذاا الجددار قبدددهي 

 ت قق وقو  الضرر عليها.

و س مرار ت كيه تلك اله  ا المنلثقة مت السياق جعل الناعر كلمة 
وما  ،"جار " ف  النطر األو  مفعو  بل،  م جا  بها ف  النطر الثان  مل هأً 
كمددا ذاي ة  له لددة؛ أ  و دد  مهاومددة حددقي الجددار عليددل أينمددا حددلي أو ارت ددل، 

مقصورة علال مبت جاورت ف  النس، أو المكان،  أن ال ماية ليست ألم ت ةلال
ددت اسدد جار بددل لي  ددح حقددا أو ليددهفع بدداتا ....  بددل يم دده المعنددال لينددمل كددل مب

 األمر الح  أ رى المعنال وعُمق مت د  تل الموحية.

لنه ]مت الكامل[: فبة بت العب  وقو  تبرب
     َلعككككاَرة   ،َوِوكككراف  َمككككن ال ََسكككَتفيك  

 

 (55)الَصحيَح اأَلجكَرب  َ عدي َاما َ عدي  
 

 

دددت   يبسدددد بفيقب " جدددا ا الجملددددة ا سددددمية ةذ ق ددددراذب مب ..." فدددد  صددددهر  وب
الليددت بمن لددة قددانون أو ملددهأ عددا  فدد  دنيددا األصددهقا ؛ فمخالطددة رفقددا  السددو  
 ،مدددهعاة للفسدددق والضدددا .  دددحا الملدددهأ العدددا  يبلددديت ال كدددم قلدددل سدددما  حيثياتدددل

 ين ه ج اؤت مع العلم بل. مت  مو وذلك ح ال يعلم م جاوزت عاقل ل، 

ددد يحب األبجدددرببب " مدددت  ندددا أتدددت الجملدددة الفعليدددة مدددا يبعددده  الصب " يبعددده  كب
حاملدددة د  ا ال جدددهد وا سدددد مرار والضددديا  والمازمدددة وال غييددددر، وذلدددك فدددد  
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ةتار ذلك ال صوير الفن  الح  شىل حا  مدت يخداله الخلثدا  ويازمهدم ب دا  
 ي ركل ح ال يصىح مثلل. الص يح الح  يخاله العليل فا

وقه وازى الناعر د ليا بيت مجالسة الخلثا  ف  صهر النطر األو  
 وبيت ا ح كاي النات  مت العهوى وكثرة المسامرة ف  صهر النطر الثان .

 وف  السياق نفسل يقو  لبل ينه بت رب ينعبة العام ر  ي ]مت الكامل[:

َ  َو كل ه   َفاوَط            ل باَنَة َمكن َتَعكرَّ

 

لَّككككة  َ ككككراام ها   (56)َوَلَشككككرُّ واِ ككككِ  خ 
 

 

" الدددح  ي صدددهر حيدددق  تلدددهو أمددداراا ال ددد   علدددال فعدددل األمدددر "فددداقطعن
وقه جا  الفاعل ضميرا مسد  را تقدهيرت "أندت"  ،الجملة الفعلية ف  النطر األو 

موازيددا لدده  ا ال نصددل والخفددا  والقطددع ال دد  أفادتهددا الجملددة الفعليددة، وك نددل 
ددت كددان وصددلل معرضددا للقطيعددة والدد وا  غيددر مو  جددود، كمددا أن الصددلة بدديت مب

غيدددر موجدددودة، فناسددد، النددداعر بددديت اسددد  ار الفاعدددل وزوا  الوصدددل وضدددرورة 
 القطع.

ولم يك   الناعر بحلك؛ بل أتال بالجملة ا سدمية فد  الندطر الثدان  
ددددريامبها" ُلددددةت صب ددددل   ب ددددر  واص  لبنب األو  " تددددحييا لقصددددهية الدددده  ا فدددد  النددددطر وب

وهل احا عليها، ل خرع الجملة ا سمية د  نا د مخرع المثل الساار.  نا ي  دو  
؛ ةنل بري الحاا وكفافها.  القطع ةلال صلة، والعقوق ةلال بري

كبر  ي ]مت الخفيف[:و  لي  بة الينن ار ث بت ح   قو  ال ب
        ا ِوَبيِنهككككككككككا َأسككككككككككماء  َنككككككككككَتَذَنت  

 

َمكككككك ُّ ِمنككككككه    بَّ ثككككككاو  َ  ء  واالثَّكككككك ر 
(57) 

 

 

" فدددد  صددددهر النددددطر األو  ا ب لبين هددددانبددددآبذبنب ن " ةذ من ددددت الجملددددة الفعليددددة
السياق من جدا د ليدا أضدفال علدال الدحاا د ل د  ال وجدع والمعانداة؛ حيدق دلدت 
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علدددال ام دددهاد اآل ددداا واسددد مرار اآل   ال ددد   "انبدددآبذبنب ن األلددد  فددد  صدددهر الفعدددل "
 ن جت بطليعة ال ا  عت الفراق.

در الفاعدل "ب لبين هدالنداعر سدل، ال وجدع "ولدحلك قده  ا "؛ ومددا أبسدما " وأ ي
ذاي ة  لإلل ددداح علدددال مدددرارة الفدددراق ال ددد  د  عليهدددا المفعدددو  بدددل "ندددا" والدددح  

 أسمعنا زفراا الناعر وأشعرنا بضيق صهرت وأنينل.

 ....." ربُب  داوت وعلال سليل ا س غراب أتال الناعر بالجملة ا سمية "
ريا لددرفض الددحاا رحيددل الم لوبددة وذلددك  نعددها  دواعدد  باع ىار ددا معدداد  شددع

الفددراق. ولددم تملددك الددحاا أمددا  الجمل دديت ة  ال عجدد، مددت حددا  الددهنيا؛ مددا بدديت 
" نكدرة د و دو اسدم  مفارق ومميم، فربي مميم تمل ةقام ل. وقه جا  الناعر بدد" اوت

يبمبل  لية "مجرور لفظا مرفو  م ا علال ا ب ها  د للعمو ،  م أتال بالجملة الفع
نددلب  "  لددرا للمل ددهأ؛ وذلددك ليضددف  علددال المكددان حيويددة وحيدداة؛ فالمكددان وا ب الثُدد م 

 وهن أقا . ، وين ى عنل بجانىلمت غير ا ين اق ةليها وهن رحلت، ويملي 

د ]مت الطويل[: رن وبة بت الوب  وقو  عبرن
 

كدوَر ِراكاَ ك         ،َأقيموا َونكي ل بنكى   

 

 
 

(58)لِ ِس َخيرن ِمَن الَهز  فَفك  ُّ َمناَا النَّ 
 

 

يلدهو د لندا د فد   دحا الليدت المند   الده ل  واضد ا مندح بهاي دل؛ والدح  
ي مثددل فدد  السددع  وال وجيددل ن ددو الغدد و مددت أجددل الكسدد، وهعددا  الندد ن، وقدده 

بدديت الجمل دديت اتكدد  الندداعر فدد  ذلددك علددال اللنددا  اللغددو  مددت  ددا  الم اوجددة 
مر فد  قولدل: "أقيمدوا ..." علدال اإلصدرار وقدوة الفعلية ا سمية؛ ةذ د ي فعل األ

 ال" له ل يت؛  ما:نب لن   لب ن  أداة النها  ف  قولل: "بب  الناعر الع يمة،  م ححذ

 األولال: قبربهم مت نفسل لمخاتل ل ةيا م.
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واأل ددرى: ضدديق حالددل وحددالهم، وعمددو  النددعور بددالفقر، األمددر الددح  يسدد هعال 
  قدده تاكددل تعاتًفددا معهددم اإليجدداز بندد ال الطددرق، وكدد ن حددرذ النددها

 مت شهة مازمة الفقر لهم.

يباح  مت ترذ  فد ي أن النداعر قده نصد هم كثيدرا بدالخروع  حا؛ و 
ا مددت  للغدد و واإلغددارة لكسدد، قبددوت هم .... ولمددا رأى تخدداذ  بعضددهم لددم يجدده ببدده 

دد أو  ،رت لمددت ي خدداذ  مددت القددو أسددلوب األمددر الددح  عكدد  ح مددل وع مددل، ونهن
ل   آ ر.يكون لل توج 

ق ددد   ددد م النددداعر بي دددل بجملدددة  وألن الدددحاا م سدددمة بدددالعلوي والسدددموي والري
اسمية كانت حكمة مضيئة لألب  ي الدح  يبفضدل المدوا علدال الدحي ، لدحا جدا ا 
فافدددا و  قدددا  أن يجا دددهوا ب نفسدددهم فددد  سدددليل  الجملدددة ا سدددمية تسددد نف ر القدددو    

كمدددا دلدددت  ،ر مت قيدددق األمدددل بدددالغ و والكسددد، ودفدددع األلدددم عدددنهم وعدددت صدددغا
اسدددمية الجملدددة فددد  الوقدددت ذاتدددل علدددال عددده  اكثدددرا هم بدددالموا أو الدددىا  تالمدددا 

 أ حوا ب سىاب العيش الكريم.

ر ب ]مت السريع[: ه   كب و بت مبعن رب  وقو  عبمن
 

        َعنكككاِ سكككلمى وبككك  َأن َت    َألِمككك   

 

 
 

ككككككك بِاهكككككككا َلي  (59)َدَناِبنَّ ونكككككككا مكككككككن ح 
 

 

جملة فعليدة وأ درى اسدمية؛ جدا ا الثانيدة  ةذ زاوع الناعر د  نا د بيت
م رتىة د ليا علال األولال، ألن اللنا  اللغو  ف  الجملة األولال حاو  الناعر 
مددت  الددل أن يلملددم شدد اا ذاتددل برؤيددة م لوب ددل قلددل رحيلهددا، لددحا جددا  فعددل 

 األمر مبوُجها لقلىل، آمرا ةيات بال قه  ل يارتها قلل ل ظة الودا .

ر  حت الجملة بجملة اسمية تثلت حىي ل لهدا وتؤكدهت؛ ةذ  م أردذ الناع
بدهأ ا بصديغة ال  كيدده "ةُن"، وأردفهدا بنددىل الجملدة الم علدق بم ددحوذ  لدر "ب نبددا" 
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والح  يجسه فجيعة قلىل برحيلها وتخصيصدل بدحلك ألندل مدا اع داد غيدر حليهدا، 
 وما نظر ة  ةليها، ف صىح حليها عادة لل تصرفل عت غير ا.

دد   أن م اولددة الددحاا ل جميددع شدد اا نفسددها المىعثددرة جددا ا مددت ويباحب
 ا  جملة فعلية، وت كيهت ل ىيل جا  مت  ا  جملة اسمية، و حا بدالطىع   
يكاد يخلو مت د لة؛ ةذ دليت الجملة الفعلية علال تجهد رؤي ل لهدا قلدل رحيلهدا 

ىيدل سدمية علدال  لدواأما فد  ت جيدل ذاي الرحيدل، ودلدت ا  ا  أكدان سدو  لهدا حب
 الرحيل أ  الىقا .

وبددددحلك تكاتفددددت الجمل ددددان فدددد  تصددددوير مددددا ألددددمي بددددحاا الندددداعر تجددددات 
م لوب ل، وف  توزيع جوارحل بيت أمل الىقا  ومرارة الرحيل توزيعا ينىل توزيع 

 الليت النعر  بيت الفعلية وا سمية.

 [ البناء اللغوي والمنتج الداللي وين الجم  الفعلية 2]

علددال اللنددا  اللغددو  باع ىددارت وسدديلة أصدديلة فدد  تنددكيل اتكدد  النددعرا  
الما مدددداا الفعليددددة ال دددد  تفددددرز بددددهور ا من جدددداا د ليددددة؛ وقدددده تنوعددددت  ددددحت 
ندددت شدددىكة ت دددها ل فيهدددا األفعدددا  وتددد اقح  الما مددداا ب ندددو  األفعدددا  ح دددال كوي

 د  تها؛ بما يثرى مضمون المعنال النعر .

ح  ي جددهد ل ظددة بعدده وذلددك مددت منطلددق أن الفعددل يصددلح "لل ددهث الدد
ددل: لل عليددر عددت ال ددهث الم  ددري فدد  الددنفن " ومددت  ددم فدد ن  ،(60)ل ظددة أو ل نبقب

ذلك يؤدى ةلال بقا  المن   اله ل  وتجهدت ف  النفوس، بما يعنال ضمنا  لود 
أشدددعار م وهنن فنيدددتن أجسدددداد م. لدددحا راح  ددددؤ   الندددعرا  ي اوجددددون بددديت صدددديغ 

نبون  بيت األزمندة وبعضدها له لدة أ درى، وذلدك علدال ال مت الواحه له لة، ويلبوي 
 الن و اآلت :



 

 

2328 

 ]أ[ المقءمة وين ماضَيي ن

 ومنل قو  الُنننفبربى ف  تصوير الحااب ]مت الطويل[:
      ِ ككككككككالَبرا  َاََنَّهككككككككا َفَضككككككككجَّ َوَضككككككككجَّت  

 

ككككك  كككككا  ن    ن َفكككككوَ  َعليكككككاَء ث كَّككككك   و  َوِإَا

 

  ِ هِ  َواتَّسى َواتََّست   َوَأغَضت   (61)َوَأغضى
 

 ِمكككككك   َمراميككككك   َعزااهككككككا َوَعزَّتككككككه  م ر   

 

َ ت ث ك َّ ارَعكوا  ََ    َ عكد  َوارَعكَوت  (62)ََ ا َو

 

بر  ِبن     و  َأجَمك      َل  َينَف  الشا  َوَللصَّ

 

لَُّهكككككككككا َوفكككككككككاَء َوفكككككككككاَءت  كككككككككاِلرات          َوا 

 

ككا َ كككاِت   م جِمكك     ِ  ِمما (63)َعلككى َنَككك
 

 

عدددا  الماضدددية فددد   دددحت األبيددداا وتاحدددم ةذ تدددازر اللندددا  اللغدددو  لألف
تاحمددا أضددفال علددال المعنددال النددعر  جددو ا مددت ال وحدده فدد  النددعور بينددل وبدديت 
أفددراد مج معدددل الجهيدده مدددت الوحددوإ؛ ذاي المج مدددع الجهيدده الدددح  يرفددع شدددعار 
ال رية والمساواة والعهالة ا ج مامية، لدحا دليدت األفعدا  الماضدية علدال مسداواة 

بددالجو  الددح  اسدد  ىعل الضددجي  والنيددوح مددت شددهة  النددعورالندداعر للددحااب فدد  
 ،و"وأغضدددال وأغضدددت"ق ددده؛ وذلدددك فددد  قولدددل: "وضددد ي وضدددجيت"، اللدددؤس وال

 و"وفا  وفا ا".
وتفيدددهنا  ددددحت الما مددداا الفعليددددة فددد  تصددددوير ذلدددك الصددددرا  الىنددددرى 
المقيددددت الددددح  عانددددت منددددل الددددحاا قلددددل رحيلهددددا ةلددددال مج مددددع الوحددددوإ؛ ذاي 

هيل الحاا ق يبًما سامية؛ ةنسانا ينعر بما ينعر بل غيرت،  المج مع الح  وجها
الرأفدددة  وأوينددعر غيددرت بمددا ينددعر  ددو بددل، ومددت  نددا تن نددر مندداعر الرحمددة 

 باآل ريت بما ي قق للمج مع تكافا اج ماميا.

ُىاد الىبكنر  ي ]مت الطويل[:و  ار ث بت مب  قو  ال ب

ككَ  َحتَفككه        َرَميككت  ِ ككِه َسككهم    ا َفَعجَّ

 

كككيءن َوَذِلكككَ    ك كككن ِ ِخيكككاري  ََ (64)َلككك  ََ
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ربدده الندداعر بدديت حركدددة الفعلدديت "رمددال د عُجدددل"، كمددا ربدده مدددت  ةذ
 الهما بيت السل، والن يجة؛ ةذ ةن ال  ن ب مرتىه بدالرمن  وم رتد، عليدل، لدحا 

كدل ذلدك فد  زمدت الماضد  الدح  د ي  كان الرم ب سلىا فد  تعجيدل ال  د  ...
 ن هاال.فعات علال  لوتل وا

لنه ]مت الم قارب[: فبة بت العب  وقو  تبرب

       َننيَفكككككككََفَني   ،َلِبسكككككككت  الَليكككككككالي

 

 (65)ِصككككهِ َبَلني الكككَدهر  فكككي و م  َوَسكككر   
 

 

" و "سدددربلن  " فددد  ةفدددراز منددد   د لددد  دا   ةذ تكدددات  الفعدددان "لىسدددتب
علدال الهداي والفنددا  رغدم ا دد اذ الفاعدل فد  كددل منهمدا؛ فالفاعددل األو  دا  
علال الناعر الح  ص ، الليال  ح ال ل مها، و  يخفال مدا يثيدرت المفعدو  بدل 
"الليددال " مددت اج مددا  لدده  ا الهددمي وال دد ن والسددهر والظددا  والوحددهة، ولددحلك 
نبيننبن  " للسدرعة، ود  الفعدل فد  عجد  الندطر األو   أتت "الفدا " فد  قولدل: "فد فن

 علال ن يجة المازمة والمصاحىة.

ددرن الماضدد  "  ددم يدد ت  الفعددل " فدد  صددهر النددطر الثددان  علددال وزن ببلب سب
"فعلدددل" ليمدددنح د ل ددد  ال ل لدددة وا ضدددطراب، ولدددحلك كدددان فاعلدددل "الددده ر". وزاد 

" الندداعر مددت ملنددات  ،ليدده  علددال زيددادة فدد  معنددات مقارنددة بالفعددل األو  "لىسددتب
" فدددد  اله لددددة علددددال  ولددددحلك فدددداق الفعددددل الثددددان  "سددددربلن " الفعددددل األو  "لىسددددتب

 غا  واإلكرات والقصهية واإلجىار.اإلر 
كبر  ي ]مت الخفيف[:و  لي  بة الينن ار ث بت ح   قو  ال ب

ككككككا َأجَمعكككككوا َأمككككككَره          ِوَليكككككك   َفَلما

 

وا َأ َبَحت    ك  َضوضكاء   َأ َبح  (66) َله 
 

 

ربه الناعر بديت الفعلديت "أجمعدوا" و "أصدى وا"، ورغدم اتفاقهمدا زمنيدا 
جمددا  فدد  الليدددت كددان لدديا، واإلصدددىاح كددان فددد  ف نهمددا مخ لفددان د ليدددا؛ فاإل
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وضدددح النهدددار، واإلجمدددا  يسددد هعال عقددده القلددد، علدددال أمدددر مدددا وال رتيددد، لدددل، 
 واإلصىاح مت دواميل المفاج ة.

وقدددده د  الفعددددان علددددال نفسددددية الفددددريقيت ومددددهى اسدددد عهاد م للمنازلددددة؛ 
 فاألو  منح السياق د ل   المناورة وال خطيه وهن رمد  مدت تدرذ  فد ي ةلدال
 دددوذ القدددو  وقلقهدددم به لدددة ذكدددر النددداعر "بليدددل" الدددح   دددو رمددد  ةلدددال ال سددد ر 
والخفددا . والفعددل الثددان  "أصددى وا" مددنح السددياق د ل دد  الجا  يددة وا ق ندداص، 

 وبحلك انقللت الطاولة علال الفريق األو  وصاحوا ة ر   يم هم.

وبص ]مت الطويل[: ذ بت األحن  وقو  عبون
َشى الَقَوا ِبح  َخ  وَنه (67)ءَ وم ستن   ول 

 

ككككت ور ها  َمككككة  وس   مككككن الليككككِ   ا ككككا ت ل 

 

ككا اهَتككدا ِوهككا       َرَفعككت  َلككه  نككاري َفَلما

 

(68)َزَجككرت  ِاقوككي َأن َيِهككرَّ َعقور هككا 
 

 

فاللنا  اللغو  للما ماا الماضية قه ببن   علال ال رتي، المنطقد ؛ ةذ 
ا  لددديا، ومدددا أن بدددهأ النددداعر ب شدددهار ندددار كرمدددل مدددت  دددا  رفدددع ندددار ا   ددده

ر كابل تمهيها  س مىا  الوافهيت.  ا  هى الضيفب ةليها ح ال بهأ ف  زجن

وقه أفادا  حت الما ماا حرص الناعر علال تفعيل الكر  والسدخا  
للضاليت ليا ف  م ا داا الصد را  وجنىاتهدا، وم ابع دل الحاتيدة لهدم بمدا يندهه 

 علال مرو تل.
 ]ب[ المقءمة وين مضارعي ن

لنه ]مت الطويل[:ومنل  فبة بت العب  قو  تبرب
     هككي و ككدوَرناَتبيككت  ِبمككاء  الَحككيِا َتط  

 

ف    َتَجككرِا ككَع   الم   (69)َوَيككَوي ِبَلينككا األََ
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" و  ةذ جمع الناعر ف  النطر األو  بيت الفعلديت المضدارعيت "تليدتب
"تطهدد " وبدديت الفعددل المضددار  "يدد و " فدد  صددهر النددطر الثددان ، وذلددك ليددهلل 

بددح  الجهدده وسددعة العطددا ؛ حيددق د  الفعددل "تليددت" علددال تددوتيت الددنف   علددال
  مدت  دا  الفعدل "تطهد " بالمليدت الطهالناعر  هب وربن  .علال ةكرا  الضيفان

ولددحلك جددا  الفعددل المضددار  "يدد و "  ،يضددف  علددال الليددت الجا  يددة وا سدد عهاد
 لل.دا  علال اإلحاتة المادية والنفسية لمبت كثرا أسفارت وذ لت أموا

فبر ]مت الكامل[: عن وبص بت جب  وقو  األحن
 

ِقهِ  ت  ِ ِضكي  كِدل     أرِمى الطَّريَك وإن    

 

 
 

وأ نككاِزل  البطككَ  الَكِمككىَّ الجاِحككدا
(70)

 

 

ةذ تكدددات  اللندددا  اللغدددو  للفعلددديت المضدددارعيت "أرمددد " و "أنددداز " فددد  
رض ةفراز من   د ل  مفادت ةبدراز شدجاعة النداعر مدت  دا  تجداوزت لمدا يع د

تريقددل مددت مصدداع، ومهالددك، فضددا عددت منازل ددل لألقويددا  ومصددارع ل لهددم. 
ددعاب، انفعاليددا ذاا ىدداا  وقدده أفدداد الفعددان  المواجهددةعلددال  وقددهرتها عندده الصي

 و حا دليل علال الثقة واإلقها . ذلك، الاب هاً  أو ةن اضطرا ةل

لنمبال ]مت الىسيه[:و   قو  زب بينر بت أبال سب

رو َوَيسم َجِزيقي طِ َ ع         م تَِّئد   َغي 

 

زَاعككككككككةِ فككككككككي  لَقككككككككوِِلِ الَخيككككككككِ     الزَّع 
كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  (71)ولِ الج 

 

 

ةذ وا   الناعر بيت الفعليت المضارعيت "يعطال" و "يسمو" لي خح مت 
أولهما قاعهة انطاق ن و اآل ر؛ فالعطدا  الج يدل يعمىدل سدموي وارتقدا . ومدت 

لددحلك سددما الممددهوح  نددا مددنح الفعددان المضددارعان السددياق د لددة اإل دداص، و 
 بعطاال.
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وألن األمر م علق بصفا  العطا  ونقاال جعل النداعر سدموي الممدهوح 
ولدحلك تجدهد ارتقدا   ،م اتا بال ؤدة وال ريق ح ال يح ، العطا  ةلال مس  ميل

 ال رب.و السلم   الممهوح ودا ب حال

ال ددك فدد  معددرض حهيثددل عددت أبنددا  عموم ددل كعدد،  يبددة بددت مب او  وقددو  مبعب
 بت عامر بت صعصعة ]مت الوافر[:ا بت ربيعة

 

        َسككككككككََحِمل ها َوَتعِقل هككككككككا َغِنككككككككيب 

 

 
 

(72)ا ِاق كككككككاَوأوِر   َمجكككككككَدها َأَوكككككككد  
 

 

ةذ د  اللندددا  اللغدددو  لألفعدددا  المضدددارعة فددد  الليدددت علدددال دور القااددده 
ياا عددت غيددرت، وال دد  ترفددع مددت  ددل الددهي رتالسددلم ي مددت  ددا  حمن شدد ن مددت و  قددهن

بنيددة  ددحت األفعددا  علددال تكفلددل بهددا درً ا لمددا قدده ي رتدد، علددال قليل ددل. وقدده دلددت 
، ث قليل ددل بندد  كدداب مجددها فددوق مجدده اةغفالهددا مددت مفاسدده، األمددر الددح  يددور 

 بل أمها بعيها. ت فا ر

ينل  الُطاا  ي ]مت السريع [: ينه الخب  وقو  زب

ككَد    َِ ذو َمص  بن ي زيكك   الهككا  ضككر 

 

َفككككرِ   (73)َعلككككو علككككى الَبككككي ض والِمغ 
 

 

"ي يدل د يعلدو" أسدهم فد   تم اوجدة النداعر بديت الفعلديت المضدارعيةن 
ةفراز من   د لد  رمد  د بندكل كليدر د ةلدال قدوة الضدرب وشدهتل؛ ذلدك الضدرب 

 الح  يعلو علال كل ما ي خحت العهو وقايًة لرأسل. 

كما أن مج   ترتي، الفعليت كان موفقدا؛ ألندل كدال يكدون الضدرب ذا 
لوي  ا بالسيف  انيا.أ ر فعا  ف نل   مفري م  ت ةزالة ما علال الرأس أو ،  م عب

 وقو  لبل ينه بت رب ينعبة العام ر  ي ]مت الطويل[:
ككَتككرا   َرِخكك      َقككه  َك َتل  يَّ البككاِل ِبن َتل 

 

(74) ِ ِه الَدهر  َيذَهِ   ا َوما َيذَه   َ ريم   
 

 



 

 

2333 

حيدددق جمدددع النددداعر بددديت المضدددار  "تدددرات" فددد  صدددهر الندددطر األو ، 
مضددارعيت "تلددق" و"تلقددل" فدد  عجدد  النددطر األو ، والمضددارعيت "يددح ،" و وال

"يح ،" ف  النطر الثان . أما الفعدل "تدرات" فده ي علدال معايندة ال ميقدة وصدهق 
ه لل بنعومة الىا  وقلة الهمي. ه   المنا هة مت ق لل ذلك النهيم الح  شب

ر بقولدل:  م وازن الناعر بيت ذلك النهيم بقولل: "تلق تلقدل" وبديت الده 
"يددح ، ... يددح ،" ليمددنح السددياق من جددا د ليددا مفددادت ال  مددل وا نطدداق رغددم 
العوااق والعمىاا؛ ةذ ةنل   يننغل باألحدهاث والرزايدا و  ي وقد  عنده ا، ةنمدا 
يسددعال كريمددا منطلقددا مددت جهيدده بصددهر رحدد، فدد  م اولددة ل  قيددق مددا قصددمل 

 اله ر وذ ، بل.
 ]ج[ المقءمة وين أمري ن 

ب ينعبة و و ف  تريقل لأل ح بث ر أ يل  مت وذلك ل بت رب لنه  ن و قو  مبهب
 ] مت الخفيف [:

ككككا         َفاَكككَربوا مككككا َوَرلتُّككك   ا َن ِمنا

 

رِا حالِ   ََ (75)َوا ِدروا خاِسريَن َعن 
 

 

د ي اللنا  اللغو  للفعليت "اشربوا ، اصهروا" علال ةلد ا  ةذاقد هم مدت  ةذ
أ ددات علددال النددرب منهددا. وممددا أ ددرى مددت اح ماليددة الكدد س نفسددها ال دد  أرغمددوا 
 ك الفاصلة "وا" ال   ت ص  بصف يت؛  ما:تلك اله لة ان ها ب الفعليت ب ل

 األولال: "الوضع ال نري   ال ر، وعه  وجود اح كاي ف  أ نا  األدا .
 .(76)جها"الثانية: "كونها تملك قوة ةسما  عالية 

الصدددعها  ة  بعددده أن أذاقدددت  األمدددر الدددح  يعندددال أن الدددحاا لدددم ت دددنف 
ه وال رمان. قن  العهُو مرارة الفب
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لنه ]مت الطويل[:و  فبة بت العب  قو  تبرب
عينا الَيوَِ َا اوَنكَة ماِلك ِ      ِوفي َولِا

 

كدوِر ِجماِلك ِ وجِ َوع    (77) ي َعَلينا ِمكن   
 

 

عيننددا" دوامددة المصددير اإلنسددان  الم  ددو   ده الفعددان "ق فدد " و "ودي  ةذ جسي
راق والرحيددل والددودا . ومددا اسدد يقاذ الندداعر فدد  صددهر النددطر األو  ة  بددالف

نددو  مددت زجددر الددحاا، وم اولددة إلجىار ددا علددال توديددع مددا علقددت بددل مددت لددحاا 
 وشهواا.

ددوج  " فدد  صددهر النددطر الثددان  دا  علددال  ولددحلك جددا  فعددل األمددر "عب
علدال تليعة الحاا ورغل ها ف  الميل ةلال سدابق عهده ا. مدت  ندا د  الفعدان 

يل. ي والبمن  ت رجح الحاا بيت الُ رن

ُهاد و و ف  تريقل ةلال مهر عللة ]مت الطويل[: نن بربة بت شب  وقو  عب
كككك َفك ككككن   ة       واِثق  سككككِن َمككككَولَّ  ا ِمناككككي ِ ح 

 

(78)ا فكي ِغبَطكة  َغيكِر جكاِزعِ ناِعم   َوِع    
 

 

" قددده تعاوندددا فددد  ةبدددراز حالدددة  النددداعر الن دددشن " و "ع  فسدددية فددالفعان "كبدددتن
أ نا  سفرت لطل، النوق العصافيرية؛ حيق د ي سكون آ ر مدا علدال عندا  تلدك 
الرحلة ال   تبقطع فيها األنفاس. لحا لم يب  د اللنا  اللغدو  للفعلديت عدت حدرفينت، 

لعيددون أكثدر مدت حددهيق القلدوب واألندل فد  مقددا  الرحيدل يب سدع المجددا  ل دهيق 
 اللسان.

بددت أبددال شددمر الغسددان  وقدده اغ صدد، وقددو  يب  يندده بددت الُصددع ق لل ددرث 
 ابن ل ]مت الوافر[:

 

َكككَ  زَاِئكك    ِقككن  أنَّ م ل     َككا َحككاِر، َأَ 
 

 
 

واعلككك    كككَنَّ َامكككا َتكككِدي ن  ت كككَدان  
(79)
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" فد  تصدوير حالدة  " و "اعلدمن حيق تكدات  اللندا  اللغدو  للفعلديت "أيقدتن
لدهى النداعر بد ن   د تعدالال د يمهدل و  يهمدل؛ يمهدل الظدالم  اإليمان المطلق

 م رارا ح ال ةذا أ حت لم يبفل نل. 

وصددل األمددر األو  فدد  قولددل: "أبينق ددت" ةلددال درجددة اليقدديت والمعاينددة  ؛لدحا
ب نددل   مبلددك دااددم ألحدده،  ددم وصددل األمددر الثددان  فدد  قولددل: "اعلددم" ةلددال درجددة 

 د  من دت الدحاا شدعورا جازمدا بد ن المدر  مفعدو  الثقة ف    د ع ي وجدلي د وال
مها. ومدددت  دددمبدددل كمدددا فعدددل، وأندددل مبجدددازب  جدددا   ى علدددال كدددل صدددغيرة وكليدددرة قدددهي

 الفعان وك نهما ضربة ناسفة ف  ظهر  حا الملك الح  اغ ص، ابن ل.

ر ب صورة مرتىطة تماما بالصورة السابقة؛  ه   كب و بت مبعن رب  م يقه  عبمن
 سيه[:وذلك ف  قولل ]مت الى

 

    وات ر   خقِئَك ووِ  ال خقَ  لهك 

 

 
 

واعِمككككككككد  ألخككككككككقِ  أهككككككككِ  الفضككككككككِ  
(80)واأللِب 

 

 

" المددنه  القددويم الددح   " و "اعمددهن ةذ يجسدده اللنددا  اللغددو  للفعلدديت "اتددرين
ي ىعل الناعر، والح  يكمت ف  ال  ل  باأل اق؛ تلك األ اق السدامية ال د  

، وبدحلك تك سد، الدحاا نوعدا مدت المديم تكس، صاحلها ر فعة وصاحا وفضدا
ال ددد  يصدددع، علدددال غير دددا الجمدددع بددديت أترافهدددا. مدددت  ندددا وازى النددداعر بددديت 
دديبم  أ ددل الخيددر  ال خلي دد  وال  لي دد ؛ ال خلدد  عددت أ ددل السددو  والرذااددل، وال  ليدد  ب ن 

 والفضاال. 

 وقو  لبل ينه بت رب ينعبة العام ر  ي ]مت الكامل[:
ِ اللابانككَة ال َأ َ      الكك  واذهككِ  َوككضا

 

ككككككِ    ِِ الغ يَّ  والحككككككك   َسككككككرِتَ  الِكككككككرا

 

   َذَهَ  الَّذيَن َ عا   في َأ ناِفِه   

 

 (81)َوَبقيت  في َخلف  َاِجلكِد اأَلجكَرِب  
 

 



 

 

2336 

" فدد  صددهر كددل شددطر  " و "ال ددقن ةذ زاوع الندداعر بدديت الفعلدديت "قددضي 
 مت الليت األو ؛ وذلك له ل يت؛  ما:

 ئم ال ياة.األولال: ةعانل أنل قه س
 واأل رى: رغل ل ف  الل اق ب  يل الح  فارقل بالموا.

ولدددحلك د  الفعدددان علدددال  ناايدددة ال خلددد  وال  لددد ؛ ال خلددد  عدددت ذلدددك 
العالم الفدان  الدح  يعد ي بالمنغصداا واآل  ، وال  لد  بعدالم آ در بداق يجمعدل 

ولدحلك يقدو  فد  موضدع واقدع ةلدال ذكدرى،  ب  يل الدح  غداب عندل وت دو  مدت
 مؤكها ذلك ]مت الكامل[:آ ر 

        فككي َغيككرِ ِ  َفَتَعككزَّ َعككن َهككذا َوو كك   

 

ر    كماِئَ  ِمكن َأخيكَ  الم نِجكِ   َواذا  ََ
 (82)

 

 

 ]ل[ المزج وين الماضي واألمر

لبينعبة ]مت الرج [: مت وذلك ر بت ضب هب  ن و قو  جب ن
 َانَّتككككي        ي َوتَمكككت  ِتكككِون   َمكككت  َوكككد َيتِ 

 

ككككككعِاَثت     َ تكككككككيالراِ َ عككككككَد  َو مَّ  هككككككاِن ج 

 

وا َعَلكككككككيَّ الَخيكككككككَ  ِبن   لا كككككككِت        ر   َأَلمَّ

 

تككككيَلككك  ي ناِجز   ِبن    وا ِلمَّ كككزا (83)هكككا َفج 
 

 

ةذ قدداد اللنددا  اللغددو  د  نددا د ةلددال المندد   الدده ل ؛ وذلددك مددت  ددا  
وا"،  دد ي وا ، جب ثبتن " ةلددال األمددر "ربد  ددع  ددتن ، شب ددتن ، آمب ا ن قددا  مددت الماضدد  " يب  مب

ا ن قددا  الددح  أكدده عدد   الندداعر علددال أ ددح الثدد ر مددت عددهوت، وعكدد  فدد    ددحا
الوقت ذاتل مهى األسال الح  تعانال منل الحاا ، لحا اضطربت حالل، وتن ت 
ف كددرت، وتعددهدا ان قا تددل ح ددال اسدد قر أ يددرا بدديت الماضدد  واألمددر فدد  م اولددة 

 الواقع المعيش. ال اضر /لل  قلم مع 
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لن و   مبال ]مت الطويل[:قو  زب بينر بت أبال سب
       اَر و لكت  ِلَربِعهككاَفَلماكا َعَرفكت  الككدَّ 

 

 (84)بكك   َواسككَلِ ا َأيُّهككا الرَّ ِعك  َ ككباح  انَأال  
 

 

دم" تعلدق قلد، النداعر بدد"أ  أوفدال"،  " و "اننع  حيق جسه الفعان "عبربفتب
ولددحلك سددىقت المعرفددة الددهعا  ووقددع فعددل القددو  وسدديطا بينهمددا. و ددو مددا يمددنح 

 ق تلقااية، ويضف  علال القلوب ساما. السيا

 حا السا  الح  يم ه لينمل ربنع الم لوبة شكا ومعنال، ولحلك كان 
ومدت الهعا  بطي، العيش للربع ف  الصىاح ألن الغاراا كثيرا ما تكون هيدل. 

ان قل السا  مت ربنع القلوب ةلال ربنع الهيار مت  ا  ال عانق اله ل  بيت   م
 .الماض  واألمر

ُهاد ]مت الطويل[: نن بربة بت شب  وقو  عب
َبة   راَء ِحَّ  ِفي ح  ا سم  نَت ت خ   وود ا 

 

(85)َفب ح  الَن منها  الكذي أنكَت  كاِئح   
 

 

"  دددو ةن  " ةلدددال األمدددر "ببدددحن ان قدددا  النددداعر مدددت الفعدددل الماضددد  "كندددتب
دنيل  ان قا  مت حا  ةلال حا ؛ حيق ةن حالل األولال حا ب مبتن يعنق ح ال تبضن

فه  حا  ال صريح واللبونح بدحلك  األ رى اقل دون ال صريح بها. أما ال ا  أشو 
العندددق المكندددون. ومدددت  ندددا أضددداذ الفعدددان للليدددت  دددراً  لغويدددا ود ليدددا علدددال 

 مس وى المعنال النعر .

ر ب ]مت الىسيه[: ه   كب و بت مبعن رب  وقو  عبمن
 

ِعيككَت لغككدر  أو أ ِمككرَت  ككه         وإن ل 

 

 
 

ب   (86)عنه تِوكَد الَهكَرِب  ونفِس َ  فاهر 
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عيدددت" ماضددديا ألن الدددهعوة تكدددون عدددت  أتدددال النددداعر بفعدددل الدددهعوة "دب
دددلبق،  دددم أتدددال بفعدددل الهدددروب "فدددا رب" أمدددرا مسدددلوقا بالفدددا   ا  يدددار وترتيددد، مبسن

 له ل يت؛ و ما:

األولال: أن الفدا  تده  علدال سدرعة تنفيدح قدرار الهدروب فدور الدهعوة ةلدال م فدل 
 الغهر.

ر  ةقدهامها واأل رى:  روب  الحاا مت مدواتت الغدهر والندلهاا يكدون علدال قبدهن
فددد  م افدددل الخيدددر والوفدددا ، لدددحا جدددا  فعدددل األمدددر دا  علدددال الندددهة 

 والقوة.

 قو  لبل ينه بت رب ينعبة العام ر  ي ]مت الرمل[:و 
ككككككك م          َت َرحكككككككيق  َفارَتِحككككككك   َوِإذا ر 

 

 (87)َواعِص ما َََم ر  َتو ي   الَكَسك    
 

 

دددل" ةذ مدددن " وفعدددل األمدددر "فارتب   دددتب ح ال عدددانق بددديت الفعدددل الماضددد  "ربمن
السددياق من جددا د ليددا أضددفال عليددل د ل دد  العدد   واإلرادة، فدد  الوقددت الددح  د  

 سياق النر  غير الجاز  هيل علال ا ح وا  ال من . 

اتخدداذ القددرار  ضددرورة ددم حثيددت "الفددا " الواقعددة فدد  جددواب النددر  علددال 
 ا  علال العمىاا ال   تق  عااقا أما  ةرادة المر . وسرعة تنفيحت، والقض

ولدددحلك جدددا  الندددطر الثدددان  مبصدددُهرا بفعدددل األمدددر "اعدددص" الدددح  جدددا  
ف ددور  وكددل مدا سدداق ةلدالمكمدا د لدة األمددر األو ، حا دا علددال معداداة ال واكدل 

مم وهضعاف  .هااله 
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 ]هك[ المزج وين األمر والماضي

ىُ مت وذلك  ار ث بت مب  اد الىبكنر  ي ]مت الخفيف[:ن و قو  ال ب
كككككككروا َوت  ا  ا         كككككككر   َلنكككككككا اأَلراِوككككككك َ ذا 

 

(88) َمقتكككوال ب هكككا  َلي   َأضكككحى َيكككوَِ  
 

 

ةذ أوصددددل اللنددددا  اللغددددو  للفعلدددديت ةلددددال المندددد   الدددده ل ؛ حيددددق زاوع 
الندداعر بدديت األمددر "اذكددر" والماضدد  "أضدد ال" ليؤكدده اسدد مرار تعلددق أحددهاث 

ددهب  الدد مت، لددحا لددم يجدده  يددرا مددت تلددك ال  ددو ا ال منيددة  نصددرت فدد  ذ نددل وهنن ببعب
 للكن  عت ع  ة شوك ل، وعظيم قهرتل.

لبر ]مت الىسيه[:و  قي ش األكن  قو  المبرب
 

ينككا       واِرنككا و ككوِمي َفَحيِا  َككا ذاَت َأج 

 

 
 

قينا َِ النَّاِل فاس  ِت ِارا (89)وِإن  َسَقي 
 

 

م " و "حيييندا" و "اسدقينا" ةذ زاوع الناعر بيت أفعا  األمر الثا ة "قبدو 
"؛  ددحت الم اوجددة تسدد هعال ةلدد ا  تلددك المددرأة ال دد   ددقينت  وبدديت الفعددل الماضدد  "سب
يخاتلهددددا بدددد ن تب يددددال قومددددل وتسددددقيهم ةنن سددددقتن ك ددددرا  الندددداس، وقدددده د  الفعددددل 
الماض  علال ا  يار تلك المدرأة بديت السدميا و افهدا. أمدا ةذا ا  دارا األولدال 

مدددل ألنهدددم مدددت الفضدددا  الدددحيت يجيلدددون المضدددطر فواجددد، عليهدددا أن تسدددقال قو 
األسير ةذا دعا، فكما أنهم مل  مون بالميدا  بندئونهم  وتلليدة ندهااهم كدان ل امدا 
عليهدددا أن تل ددد   بالميدددا  لهدددم ةجدددا ، وب  يددد هم تعظيمدددا، وبلدددح  الندددراب لهدددم 

 ةكراما.

كبر  ي ]مت الخفيف[:و  لي  بة الينن ار ث بت ح   قو  ال ب
وا حِ  ككر  َومكككا  (90)لكككَف ذي الَمجكككازِ َوِاذا 

    داِ و كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 

 َِ فيكككككككككككِه الع هكككككككككككول  َوالك َفكككككككككككقء   
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ككككككككككا    فيكككككككككك         كَواعَلمككككككككككوا َأنَّنككككككككككا َوِإَا

 

 (91)َتَلفنا َسواء  حما اََتَر نا َيوَِ اك 
 

 

ةذ جمددع الندداعر بدديت فعددل األمددر "اذكددروا" والفعددل الماضدد  "قددهي " فدد  
فعلدددديت الماضددددييت "اشدددد رتنا" و الليددددت األو ، وبدددديت فعددددل األمددددر "اعلمددددوا" وال

"اح لفندا" فد  الليدت الثدان .  دحت األفعدا  جميعهدا أضدفت علدال السدياق معددان  
 ا ل  ا  وا نصيا  والوفا  والمساواة.

مددا حفظ ددل العهددود مددت حددحر ق د  األمددران علددال ال ددحكر والعلددم بحيدد
هي  فد  ف  حيت أفادا األفعا  الماضية معاينة الطرفيت لما قب  ،الجور وال عهي 

حلدد  ذ  المجدداز ومددا تددم هيددل مددت ا شدد را  الددح    تىطلددل أ ددوا  ضددالة أو 
مم فاسهة.  تنقضل ذ 

 وهذا كانت األفعا  الماضية قه دلت علال ف رة زمنية سابقة فد ن فعلدالن 
 ،تجهد الحكرى والعلم ةذا ما أقلل ترذ علال نقدض تلدك العهدود أفادااألمر قه 
  مرارية ودوا  المصال ة.  ي سم المعنال د  نا د با س ومت  م

ُهاد ]مت الطويل[: نن بربة بت شب  وقو  عب
كنَّ غكاَرة   َسلوا َ ر   ََ  َف َهذا الكَدهِر َاك  

 

جت ها َوالَموت  فيها م َشمِار    (92)َفَفرَّ
 

 

 تعود علال أتراذ  اث؛   : فف  الليت أفعا   ا ة

لبوا" يعود علال المخات،.  األو : األمر "سب
" يعود علال اله ر.الثان : الماض تي    "شب

 الثالق: الماض  "فبريجن بها" يعود علال الناعر.

فاللنددا  اللغددو  لهددحت األفعددا  الددح  تمثددل فدد  ا ن قددا ا أو ال  ددو ا 
وشدددجاع ل فددد  ال صددده  الفعليدددة أفدددرز من جدددا د ليدددا أفددداد مدددهى قدددهرة النددداعر 
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لبنبدٌة للجميدع، لدحا أشدههب اللصروذ اله ر نداسب عليهدا بقولدل: ؛ ذلك ألن قوتدل مبعن
 قهراتل الحاتية.بطليع ل ةلال  قة الناعر ب "سلوا" والح  ينير

 قو  لبل ينه بت رب ينعبة العام ر  ي ]مت مج و  الكامل[:و 
َِ الَخِلكككككككككككككيُّ ومِ و ككككككككككككك         ي ِبذا نكككككككككككككا

 

 َفككككككككككككََوِاني َعككككككككككككوَف الَفواِضكككككككككككك    

 

       َعكككككككككككوَف الَفكككككككككككواِرِل َوالَمجكككككككككككا

 

اِو   و ِلككككككِس َوالَصككككككواِهِ  َوالككككككذَّ  
 (93)

 

 

جا  الفعان د  نا د ف  سياق تضاد  نداا  وليده معنيديت م ضداديت؛ ةذ 
د  األمدددر "قدددوم " علدددال اليقظدددة وا سددد عهاد وا ن ىدددات، فددد  حددديت د  الماضددد  
"ندددا " علدددال ا سددد ر ا  والنيددداب.  دددحان المعنيدددان يس  ضدددر ما النددداعر قلدددل 

يهددا بقولددل: "قددوم " و زمنهمددا بقليددل، ولددحلك كددان قيددا  المخاتىددة ال دد  أشددار ةل
مدال ويسدهر  ا علال صنيع عوذ بدت األحدوص الدح  كدان ي مدال ال   "ف بي نال" رد 

 نا  القو . ما ةذا

أما وقه تلهلت ال ا ، وان قل عوذ ةلال الهار اآل رة فقه وج، عليهدا 
ت.  ك أن تقو  وتسهر وتن هب  فبقن

وقددده  دددصي الميدددا  بندددو  الخلددد ي الدددح    يهمدددل شددد   مدددت أمدددر الفقددده 
صددا علددال ضددرورة سددعيها، وتجسدديها لمددرارة فقدده ا، واسدد جابة لددهواع  الفقدده حر 

وبددديت تكدددرار  ،وال ددد بيت. ولدددحلك وازن النددداعر بددديت األمدددريت "قدددوم " و "فددد بينال"
 ومرارة ال رمان. الهمو تماشيا مع ت ابع  ؛عوذ وتعهد فضاالل ف  اللي يت

 ]و[ المزج وين الماضي والمضارع

فبة بت العب   لنه ]مت الطويل[:ومنل قو  تبرب

ع   كعوب  َاثيكَرة  ول  َرَأيت  س   َ    ا ِمكن 

 

 (94)َفَل  َتَر َعيني ِمثَ  َسكعِد وكِن ماِلك ِ  
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" فددد  صدددهر الليددددت علدددال سدددعة الرؤيددددة  ةذ د  الفعدددل الماضددد  "رأيددددتب
 ددم د  الفعددل  ،وعمددو  المنددا هة؛ ألن الندداعر رأى رجددا  مددت شددعوب م نوعددة

" المجددد و  بعددده "لدددم" علدددال الضددديق وال  هيددده رغدددم وحدددهة مميددداس  المضدددار " تبدددرب
 الرؤية.

وبددحلك أفددرز ال عددانق بدديت الفعلدديت من جددا د ليددا أضددفال علددال السددياق 
ر السعه علال الممهوح سعه بت مالك.  سماا ال فرد وال مي  وقبصن

وازن النداعر بدديت الفعلديت "رأيدت" و "تددر" رغدم توحده جددحر ما  ومدت  دمي 
 عه" رغم ا  اذ د ل هما.اللغو ، وبيت ا سميت "سعودا" و "س

كبر  ي ]مت الخفيف[: لي  بة الينن ار ث بت ح   وقو  ال ب
      نبككككككاواألَ  مككككككن الحككككككوال ِ َوَأتانككككككا 

 

 (95)ى ِ ككككِه َون سككككاء  َنككككَخطككك ن ن ع  ِء  
 

 

 ةذ د  الفعل الماض  "أتانا" ف  صهر الليت علال د  ا  اث؛   :

 األولال:  لوا المج   بال وادث.
 لة عليها ف  المس قلل.الثانية: اله 

 الثالثة: اس ثارة عقو  القو  وتهيئ هم  س مىا  ما ي ت  بعه.

دد،" وجددا  فدد  النددطر الثددان  باع ىددارت نوعددا  ولددحلك تدد  ر الفاعددل " طن
نبددال" فدد  النددطر الثددان   مددت ا سدد مىا . يؤكدده ذلددك مجدد   الفعددل المضددار  "نبعن

ا " : ما ؛واقعا بيت أمريت عظيميت طن،" و "نبسب د،" دا   ،" ب أحه ما اسدم " طن
 علال الثلوا القطع ، واآل ر فعل "نبسا " دا  علال تجهد اإلسا ة.

ننهب  عت شىابل ]مت الىسيه[: امبة بت جب  وقو  سب

كَولاى َحثيث       ََطل ب كه      ي  ا َوَهكذا الشَّ

 

ككككككككك  كككككككككه  َر    َض َلكككككككككو اكككككككككاَن ي دِرا 
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(96)الَيعاويكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككِ  
 

 

ال ، كددان" الماضدديينت، و"يطلىددل ، زاوع الندداعر بدديت أفعددا  أربددع "وُلدد ةذ
يهركددل" المضددارعينت؛ وقدده أسددهم  ددحا ال  ددو  ال مندد  فدد  تنددكيل مندد   د لدد  

لإلمسددداي بدددل وا سددد  واذ أ لدددت ذ ددداب الندددىاب وانقضددداال، وتعقيددد، الندددي، لدددل 
 . عليل

وقددده عليدددر عدددت  دددحا ال عقددد، بالفعدددل المضدددار  ليمن دددل صدددفة ال جدددهد 
 ولت يس قر قلىل ة  بعه ةدراكل.وا س مرار، فهو داام الى ق عنل، 

لنمبال ]مت الىسيه[:و   قو  زب بينر بت أبال سب
ككك ِا َمعَرَ كككة   يكككوَله    فكككي ا     َوثاكككوا خ 

 

كَ ما َتقاَذَف َضكرب  الَقكي    (97) َررِ ِن ِ الشَّ
 

 

ةذ مددنح فعددل الماضدد  "بثيددوا" السددياق د ل دد  ا ن نددار واإلحاتددة،  ددم 
معنددال ال  ددابع وال كددرار.  نددا قدداد تعددانق مددنح الفعددل المضددار  "تقدداذذ" السددياق 

 .واإلحكا  السيطرةيت ةلال من   د ل  أفاد اللنا  اللغو  للفعل

ولددحلك جددا  ال نددليل ال مثيلدد  فدد  النددطر الثددان  مؤكددها د لددة الفعلدديت 
وملينا كيفية ةفادتهما؛ ةذ وازن الناعر بيت حا  ان نار الك اا، م  ابعة وبيت 

رر مت ال هاد ةذا تكرر الضرب بالمطرقة. وبدحلك أسدهم  حا  ت ابع تطاير الني
د لددة ال نددليل ال مثيلدد  فدد  ةضددفا  معنددال الخضددو  علددال السددياق فضددا عددت 

 اإلحكا  ال   د  الفعان عليها.و السيطرة 

ينل ]مت الوافر[:و   قو  عام ر بت الط فب

َ  َفَ و    ا       نَ نكككككا غكككككاِنميَن ِ مكككككا اسكككككَتَف

 

يك   أَللِ واها اَنسو   البيَض َلع   
(98)
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ان قا  الناعر مت الماض  "أببننبا" ةلال المضار  "نسوق" لدل د ل دل ةن 
ومددا يسددويغل؛ ةذ كندد  عددت نصددر م الملدديت، وأكدده قددهراتهم الق اليددة العاليددة، لددحا 
عدددددادوا سددددددالميت غدددددانميت، وعددددددادا معهدددددم النسددددددا  ال سدددددان الاتدددددد  أظهددددددرن 

دده ال ددهث فدد  ال عددا نق الدده ل  بدديت اللنددا  اضددطرابهت وأنيددنهت، ومددت  ددم تجسي
 اللغو  للفعليت والمن   اله ل  الح  أسفر عنهما.

 ]ز[ المزج وين المضارع والماضي

ه  ي ]مت الطويل[: از   األسن ر بت أبال  ب  ومنل قو  ب نن
ناي َسككََمحو ِ الَّككذي َأنككا واِئكك ن       َفككِِ

 

(99)َأنا ااِذب   ت  ِبذ  ا ما و ل  ِ ِه  اِلو   
 

 

ر فددد  ان قالدددل مدددت المضدددار  "سددد م و" ةلدددال الماضددد  فقددده دليدددل النددداع
" علددال سددعيل فدد  تغييددر مددا قددحذ بددل أوس بددت حار ددة، ومددت  ددم فدد ن  ددحا  "قلددتب
ال  ددو  ال مندد  يوازيددل ت ددو  فكددرى ومنهجدد  ؛ هىعددهما أكثددر هيددل الهجددا   ددهات 

 مت قلل. وصمل بلفكربت ةلال اإلكثار مت مهي ل تعويضا ل ما 

لنمب و   ال ]مت الطويل[:قو  زب بينر بت أبال سب
عري َه  َيرا النال  مكا َأرا  َِ         َأال َليَت 

 

ك  مكا َوكدا ِليكا   ِمَن اأَلمكِر َأو َيبكدو َله 

 

ككككه  َنككككَوككككدا ِلككككَي َأنَّ النككككاَل َتف         ى ن فوس 

 

 (100)َوَأمككوال ه   َوال َأرا الككَدهَر فاِنيككا 
 

 

دة لغويدة ةذ زاوع الناعر بيت المضارعيت "يرى" و "أرى" و ما مدت مدا
واحدددهة، وبددديت المضدددار  "يلدددهو" والماضددد  "بدددها" و مدددا مدددت مدددادة لغويدددة واحدددهة 
أيضدددا؛ ليثلدددت حميقدددة موحدددهة   يخ لددد  ا ندددان عليهدددا وهن تىاعدددها نظراتهمدددا 

حيدق د  المضدارعان "يددرى" و "أرى" لعظدة؛ ب كدم السدتي وال كمدة واسدد نطاق ا
هو" والماضدد  "بددها" علددال يقدديت المعاينددة والواقعيددة، فدد  حدديت د  المضددار  "يلدد

مما يقه  مت مابساا. ولحلك دلت  حت الم اوجة الفعلية  ععلال  لرة ا س ن ا
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علال بقا  ربشه الناعر فد  ةيماندل بفندا  الخلدق والنفدوس وبقدا  الده ر الدح    
 يفنال ألنل ي هث ب قهير  .

وألن  دددحا األمدددر  ابدددت   ي غيدددر ب غيدددر األزمندددة أمدددهي النددداعر الفعدددل 
"بها" مت نهاية الليدت األو  ليلدهأ بدل الليدت الثدان ، األمدر الدح  مدنح الماض  

السياق د لة الثلوا والهوا  بمناركة الفعل المضار  "أرى" ف  النطر الثدانال 
مددددت الليددددت الثددددان . ولددددحلك دلددددت األفعددددا  المضددددارعة والماضددددية علددددال وحددددهة 

 المصير اإلنسان  رغم تعهد ال يواا وا  اذ األزمنة.

ينم ]مت المنسرح[:وقو  قب  ط   ين  بت الخب
ككككر  َتغَتككككِر   الطَّكككك  َي الِهَيككككةن       َف َوه 

 

ككككفَّ َوج    ََ (101)ا ن ككككز ف  َهَهككككَ ََنَّمكككا 
 

 

الم اوجددة بدديت المضددار  "تغ ددرق" والماضدد  "شددُ " قدده أسددهمت فدد  ةن 
ة درا  د لددة المعنددال النددعر  ال دد  ترمدد  ةلدال اسدد غراق النظددراا ةلددال تلددك المددرأة 

كدد ن الندداس يسددى ون فدد  عيننيهددا، و سدد كما  تلددك اله لددة الموحيددة وتمددهد ا، و 
جدا  النداعر بالفعددل الماضد  ليرمدد  بدل ةلددال الندفاهية والنعومددة والرقدة، فضددا 
عددت احمددرار  ددُهينها؛ ح ددال يقددع الندداظر ةليهددا بدديت تددريقيت    الددق لهمددا؛ ةمددا 

نجدددح   ددمومدددت  ،الغددرق فدد  عينيهدددا السدداحرتينت، أو ال  مدددل فدد  احمدددرار  ددُهينها
 الفعان ف  أدا  مهم هما اله لية.

ر ب ]مت الوافر[:و  ه   كب و بت مبعن رب  قو  عبمن
 

ككككككراَره    َفَلكككككك  َنقت كككككك          َوَلكككككككن   َِ

 

 
 

كك (102)ق ِ َوَتلنككا الصككاِلحين َذوي السِا
 

 

ةن ان قا  الناعر مت المضار  "نق ل" ةلال الماض  "ق لنا"  و عهو  
مت حا  ةلال أ رى؛ حيق ةنل قده نفدال بالمضدار  مت نف  ةلال ة ىاا، وت و  

ددرار الندداس ألنددل لددو ق ددل األشددرار مددت أعهااددل وأبقددال الصددال يت  رتقددال  ق لددل لن 
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، لحا اح رز  ن فا  الظالميت أو األشرار بينهمةلال مصاذي األ يار  بقو  عهويت
بالفعددل الماضدد  المثلددت ليرمدد  ةلددال قصددهية القددو  لأل يددار مددت أعهااددل ح ددال 

 لهم ةلال ةد ا  ال  ن واسد مراري ل فد  قلدوب أعهاادل، وح دال   يكدون يصل بق
كددر فدد  م افددل الخيددر ؛ فدد ن قضددا ت علددال الصددال يت األ يددار ومددت  ددمي  ،لهددم ذ 

ر أعهاال ف  الورى. ةنما كن وٌّ لح    و م ن

 وقو  لبل ينه بت رب ينعبة العام ر  ي ]مت الكامل[:
    َوت ضيء  في َوجِه الَ قِ  م نيَرة

 

كك َّ ِن ام هككا َ   ماَنككِة الَبحككِريِا س   (103)ج 
 

 

والماضددد  الملندددال للمجهدددو   ةذ     النددداعر بددديت المضدددار  "تضدددئ"
دددُل"  دددحت الما مدددة الفعليدددة أفدددرزا من جدددا نورانيدددا عدددمي ظدددا  الليدددل ب كملدددل،  ؛"سب

  وأضفال علال المعنال النعر  حيوية ودينامية توازى حركية تلك الىقرة ال د  
 تكاد تس قر. تعهو و ت ا  

ولددحلك شددىل الندداعر الىقددرة فدد  تأللؤ ددا بالددهرة الفضددية ال دد  تن قددل مددت 
مكان ةلال آ در ح دال تظدت أنهدا وجدها مسد قر ا. وقده وصد  النداعر حركيدة 
الىقدددرة بدددالثلوا مدددت  دددا  الماضددد ؛ فهددد    تكددداد تفدددارق  دددحا الوصددد ،  دددم 

 أضفال علال ضيااها تجهدا مت  ا  المضار  "تضئ".

" علددال السددياق غموضددا وقده أضددفال ة  ددلي فددا  فاعددل الفعددل الماضد  "سب
 وحيرة و الة مت ال مي  قلما توص  بل بقرة / درية أ رى.

 ] [ المزج وين األمر والمضارع

لنه ]مت الرمل[: فبة بت العب  ومنل قو  تبرب
كككك ل        ك  واِسكككك   خككككاِلِل النككككاَل ِ خ 

 

ككككككك   ، َعلكككككككى النكككككككالِ ،  اال َتك كككككككن َالب 
 (104)َتِهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرا 
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الندداعر بدديت فعددل األمددر " دداله" الددح  جددا  فدد  صددهر الليددت، مدد ع 
" الدددح  جدددا  فددد  عجددد  الليدددت. وقددده د  الفعدددان علدددال  والفعدددل المضدددار  "تهدددري
معندددال واحددده مدددت  دددا   ناايدددة ضدددهية أفرز دددا المنددد   الددده ل  ال اصدددل مدددت 

 تعانقهما.

ةذ حددقي األو  علددال حسددت المعاملددة مددت  ددا  أسددلوب األمددر، وحددحير 
الخلددق مددت  ددا  أسددلوب النهددال. ولددحلك قددريب الندداعر حسددت  اآل ددر مددت سددو 

ددر سددو  الخلددق فدد   ،المعاملددة فدد  صددهر الليددت مددت  ددا  األمددر " دداله" وأ ي
؛ ذلدددك ال ددد  ير المكدددان  الدددح  يوازيدددل  نهايدددة الليدددت مدددت  دددا  المضدددار  "تهدددري

يؤكدده ذلددك مجدد   المضددار  مخ ومددا  ،تدد  ير د لدد  يقضددال بال  ددحير وال نفيددر
" المنهدة للنهال عت تجهد النىاح أو تكرارت. ومدت  ندا جدا  األمدر ب رذ "الرا 

 والمضار  بيت اإل ىاا والنف .

ات م الُطاا  ي ]مت الطويل[:و   قو  حب
نَّني        َفََ ِشكر    َوَوكرَّ الَعككيَن ِمنكَ  َفككِِ

 

(105)ا َوال َحِصكر  ا ال َضعيف  يء  َاريم  َأجِ  
 

 

رب  الندداعر بدديت األمددريت "أبنددر ، ةني مدد ع ددع  " والمضددار  "أجددئ" يبنن قددري
ىبل بالثقة والثىاا وا تمئنان وقو  ذلك السياق اللغو  بيت  ، وبالرغم متمخات 

 صددهرتأظهددر شخصددية الندداعر، وكندد  عددت مكنددون  ف نددل ال ددا  وا سدد مىا 
ددتن ي  دداع ةليددل لددحا  ددرع األمددر عددت معنددات ةلددال معنددال ا سدد عا  الددح   ،تجدات مب

 علال  ؤ   الىخا  والجلنا .تلهو هيل الحاا مس علية 

لنمبال ]مت الىسيه[:  وقو  زب بينر بت أبال سب

   َفَعككدِا عمككا َتككرا بذ  فككاَت مطلب ككه

 

ِن ود َنَعقكا   (106)أمسى وذاَ  غ راب  البي 
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" والمضددار  "تددرى" فدد  صددهر النددطر  ةذ زاوع الندداعر بدديت األمددر "عددهي
لدد، عددت مددرادت وتعددهيل األو ، وقدده تعددانق الفعددان فدد  اله لددة علددال صددرذ الق

 ،مسارت، لحا جدا ا "الفدا " مق رندة بفعدل األمدر ودالدة علدال سدرعة اتخداذ القدرار
 ددددم اق ددددرن الفعددددل المضددددار  به لددددة فعددددل األمددددر؛ ألنددددل أكدددده ضددددرورة ال لددددهيل 

 وال  ويل، وما ذاي ة  لمعاينة ال ميقة ومعاين ها وال  قلم معها.

مددر والمضددار  فدد  صددهر أفددرز ال عددانق الدده ل  بدديت األ ومددت  ددم فقدده
 :  الليت من جاا د لية أربعة؛ 

.  أو : الفعل "فاا" د  علال المض ي
  انيا: الفعل "أمسال" د  علال المغي،.
  الثا: كلمة "غراب" دلت علال الفراق.

 الواقعية. /رابعا: كلمة "نعقا" دلت علال الواقع المعيش 

قضددددال وبنددددا  عليددددل غلدددد، المضددددمون العقلدددد  علددددال د لددددة الفعلدددديت؛ و 
 .ابينهمهيما   نقطا  سلل ال واصل عنهمابصرذ الهوى 

ُهاد ]مت الطويل[: نن بربة بت شب  وقو  عب
كككككك دا َينَهكككككك ُّ َفككككككوَ  َوَخكككككك ِا النَّ

 ِخياِمهككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا       

 

ككككككككي م َّككككككككي ن َعلككككككككى   ككككككككَذ ِار ها َأنا ي 
(107)الَعهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدِ 

 

 

" والمضددددارعيت "ينهددددلي ، يددددحكر ا"  فقدددده زاوع الندددداعر بدددديت األمددددر " ددددلي 
عنال الرجا ؛ ذلك ألن النهى والد  كم هيدل شد    دارع عدت قدوة الىندر إلفادة م

مهما بلغت، لحا رجات الناعر ح ال ينهلي نسيمل علال  يا  م لوب ل، وما ذاي 
 ة  ألنل الوسيلة الوحيهة ال   تحكر ا بل وبعههت لها. 
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ومددت  نددا فقدده وفي ددق الندداعر فدد  تدد  ير الفعددل المضددار  وتقددهيم األمددر 
 ات، النهى مُرًة فد ن حالدل تىقدال علدال وضدعها مدرارا، كمدا أن  عليل؛ ألنل ةنن 

 .وت جهد دعوات بالنهل تس مر بفضل ذلك الفعل

 وقو  لبل ينه بت رب ينعبة العام ر  ي ]مت الرمل[:
ِتهكككا        َأعِمكككِ  العكككيَس َعلكككى ِعقا

 

ككككنِجح  َأ ككككحاب  الَعَمكككك      (108)ِبنَّمكككا ي 
 

 

ددل" الددح  وليدده د لددة اسدد نهاض اسدد هل الندداعر بي ددل بفعددل األمددر  "أعم 
مم وت ري النفوس فد  الليدت  دم ربده ذلدك به لدة الفعدل المضدار  "يدنجح"  ،اله 

الددها  علددال بلددوغ الغايددة. وقدده تعددانق الفعددان فدد  ةفددراز مندد   د لدد  يكمددت فدد  
نلح الكسل والهعوة ةلال العمل ح ال ولو لم ت وافر اإلمكاناا المادية والمعنويدة 

 إلنجاحل.

لك جا  المضار  الها  علال الهوا  وا س مرارية ف  سياق أسدلوب ولح
النجدداح علددال العمددل، ويضددف  فدد  الوقددت ذاتددل  ،د ليددا ،القصددر الددح  يقصددر

تفددددردا علددددال أصدددد ابل والقددددااميت عليددددل، فضددددا عمددددا يثيددددرت مددددت روح ال  دددده  
 والصمود والمثابرة.

 ومثلل ف  القصيهة ذاتها قولل ]مت الرمل[:
ككككا َتعِقلككككياعِقلككككي ِبن ا     نككككت  َلما

 

 (109)َوَلَقككككد َأفَلككككَح َمككككن اككككاَن َعَقكككك    
 

 

 ]ط[ المقءمة وين المضارع واألمر 

ار    ي ف  أسرت ]مت الطويل[: لنه يبغبوث ال ب  ومنل قو  عب
كك وا ِلسككاني ِوِنس  ككدا ََ      :َعة  َأوككول  َوَوككد 

 

(110)   َأ ِلقوا َعن ِلسكاِنياَأَمعَشَر َتي   
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ت المضار  "أقو " واألمر "أتل قوا" ةنمدا  دو انعكداس ةن تردد الحاا بي
ل ال هددا النفسددية القلقددة؛ ةذ تكددرر مطللهددا للقددو  بددد ن يطلقددوا لسددان الندداعر كددال 

 يح  أص ابل وينوح علال نفسل ال     م الة فانية. 

ومددددت الماحدددد  أن مكمددددت قولددددل ومصددددهرت ةنمددددا ي مثددددل فدددد  ةتاقهددددم 
ينق األمر عليل، ورغل ل ف  ال نفي  لسانل، و حا ةنما يعك  بهورت ضجرت  وض 

عدددت ذاتدددل ولدددو بدددىعض الكلمددداا ال ددد  تبدددثل  صدددهرت وتبلدددريد ندددار جوان دددل علدددال 
 مس وى شخصي ل، وعلال مس وى تخاذ  أص ابل عنل وفرار م.

 قو  لبل ينه بت رب ينعبة العام ر  ي ]مت مج و  الكامل[:و 
 

        ِنيككككككككككككا َخيككككككككككككراِت َأر  َلككككككككككككن ت ف  

 

 
 

عككككككككككولاَوككككككككككَد َفا ِ يكككككككككك  ا َحتاككككككككككى ََ

 
 

      وكككككككوال ه كككككككَو الَبَطككككككك   الم حكككككككا

 

 
 

 حكككككككيَن َ كَسكككككككوَن الَحديكككككككداِمكككككككى 

 

كككككككككككا ال اِلميكككككككككككك كككككككككككدُّ َعنا         كَوَيص 

 

(111)يداِبذا َلقينكككككا الَقكككككوَِ ِ كككككككككككَن  
 

 

كككككككككككك كككككككككككك    َفاعتاَوككككككككككككه  َري          كالَبريَّ

 

لكككككككككككولا ِة ِبذ َرأا َأن  كككككككككككك   (112)ال خ 
 

 

تفنيا" مع نظيرت األمدر "فابكيدا" مدنح ةن تعانق مهلو  الفعل المضار  "
السياق من جا د ليا يكمت ف  حضور اآل ر بقوة، و و ما يوحال بكثرة عطا  
المر  ي حا  حياتدل، واسد مرار عطاادل بعده مماتدل، ولدحلك كدان الدحكر للمعطدا  

 عمرا  انيا.

هر بل مت ج ن  للخيراا  ومت  نا تعهد عطا  المر   بعه موتل بما شب
يدراا  وبطولة وهقها  حا  ال رب، و و ما بها فد  قولدل: " حا  السلم، "، تبفن يدا  ب
ددددلب المب دددداوقولددددل: " هيددددهامال"، وقولددددل: "الىبطب ددددونب ال ب نيددددا وقولددددل: " ،"يبكسب دددده  عب يبصب وب
لكت مطاردة اله ر كدان  ،ت". و   أفعا  مضارعة دالة علال ال ضورالظال مي

   علال الوجود ب سرت.ك ، الفنا ةذ ،لها رأى آ ر منعل مت بلوغ ماربل
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 وقو  لبل ينه بت رب ينعبة العام ر  ي ]مت الطويل[:
 

كك    ََلي َعككن َ قِئنككاَفككق َتسككََلينا َواس 

 

 
 

ككككككا َوَال  ِبَككككككال    ا ِمككككككن َمَعككككككدا  َوواِئككككككقب 

 
 

كت  س  َوَقي       اِحج  َتمكي ن َوَمكذ   ا َوَمن َلفَّ

 

 
 

ككككك  َعَليكككككِ  الَمنكككككاِزال َدَة ِبذ واَفكككككت  َوِان 

 

        نا فككككيِه  َ ككككقءن َوِنعَمككككةن أِلَحسككككاوِ 

 

كك   سككاعينا َعككِن الَمجككِد غككاِفق   َوَلكك  ََ

 

        أوَلِئككَ  َوككومي ِبن ت ككقِ  َسككراَته    

 

كككككككككككككككونَ َتِجكككككككككككككككده     مُّ الع كككككككككككككككق  َي  
 (113)َوالَفواِضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككق

 

 

زاوع النددداعر بددديت المضدددار  "تسددد لينا" واألمدددر "اسددد ل " فددد  الندددطر  
 ي ة  له  ا أربع؛   :األو  مت الليت األو ؛ وما ذا

 األولال: وضع ال ساؤ  وهجاب ل ف  موضعهما.
الثانية: شدهادة غيدر م لهدم بدالقوة والجسدارة مدت منطلدق أن الفضدل مدا شدهه بدل 

 القاص  والهان .
 الثالثة: ةعا  ش ن قومل وهن الهم من ل هم الااقة.

 الرابعة: ذيو  صي هم واش هار م بالفضاال ومكار  األ اق.

حلك وقددع الفعددان د المضددار  واألمددر د  بدديت النفدد  واإل ىدداا، ولددم ولدد
 علدداليفصددل بينهمددا بفاصددل ح ددال   يدده  مجددا  للنددك فدد  قددهرة بندد  عددامر 

 .وأحقي هم بل ا ف خار

دددة القدددو  علدددال المجدددا  ال ربددد  ف سددد،؛ بدددل ام دددها  مي ولدددم تق صدددر   
دددا والفضددداال. ولددحلك بدددهأ النددداعر أبي اتدددل بقولدددل: "  ل نددمل الدددنيعم والمجددده والعب

و  مهدددا بقولددددل: "أولئدددك قدددوم "؛ ومددددا ذاي ة  له لدددة تكمدددت فدددد  أن  ،تسددد لينا"
السددداال ةذا كدددان يندددك فددد  بدددا  بنددد  عدددامر وحسدددت صدددنيعهم فمدددا أن ت عدددهد 
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فضاالهم أمامل ح ال يهري المن لة ال   ي لوأ ا القو  مت ناحية، ومهى اف خار 
 ت ناحية أ رى.الناعر با ن ساب ةليهم ف  الليت األ ير م

 وقو  لبل ينه بت رب ينعبة العام ر  ي ]مت الرمل[:
ث         َتهاَوا كككككِذِب الكككككَنفَس ِبذا َحككككككدَّ

 

 ِبنَّ ِ ككككدَ  الككككَنفِس ي ككككزري ِ اأَلَمكككك    

 

     قككىها فككي التُّ َغيككَر َأن ال َتكككِذَون  

 

 (114)َواخز هككككككككا ِ ككككككككالِبرِا  َِّ اأَلَجكككككككك    
 

 

ان  بددديت مدددهلو  الفعدددل المضددددار  حيدددق وا   النددداعر فددد  الليدددت الثددد
"تكدددحبنيها" ونظيدددرت األمدددر "ا   دددا"؛  دددحت الموا مدددة الفعليدددة أفضدددت ةلدددال  ناايدددة 
ضدددهية وقعدددت الدددحاا حيالهدددا بددديت النفددد  واإل ىددداا، كمدددا وقعدددت بددديت الكددددحب 

 والصهق، وال قوى والفجور، والخيىة والسع .

الددنف   مددت  نددا أفددرز ال عددانق الفعلدد  بدديت الفعلدديت من جددا د ليددا حددقي 
مة، ف  الوقت الح  نهدال هيدل  علال بلوغ المارب ل ننيطها ودفعها ةلال علوي اله 
عت حملها علال الخيىة وتثليطها. لحا جا  المعنال النعر  واقعدا بديت ال  دحير 

 واإلغرا .

ممددددا سددددلق ي ضددددح أن الما مدددداا ا سددددمية والفعليددددة وتلددددويت الصدددديغ 
لجدددا لييت والمخضدددرميت، عنددده الندددعرا  ا فددد  الدددنص الندددعر  وترتيددد، ورود دددا 
  .ف  تنكيل المعنال النعر  وهن اع د  تل كان لها أبلغ األ ر
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 على مستوا الترا ي   والمنتج الداللي : البناء اللغوي خامسا
ا  ماًمددا  د الى ددقد موضددع الجددا ليون والمخضددرمون  ا دد م النددعرا 

مة مكان كلمة الكلمة دا ل ال ركي، وت هيه موقعها؛ "يؤ رون كل شهيها بان قا 
ددديبت لمدددا يبدددراد بياندددل،  ل كدددون أد  علدددال المدددراد، وأدق فددد  وصددد  المنددداعر، وأبن
وكددحلك ينظددرون فدد  أوضددا  الكلمددة فدد  الجملددة هيدد تون بهددا مقهمددة فدد  صددهر 
دددديبت د لددددة، وأدق  ال ركيدددد،، أو يدددد تون بهددددا فدددد  آ ددددرت ل كددددون فدددد  كددددل حالددددة أبن

ظاافهدا الن ويدة فد  الجملدة ولحلك ف ن "الد احم بديت المفدرداا وو  ،(115)وصفا"
تفاعل عقل  صوت  فد  وقدت واحده. وبعىدارة أ درى:  دو تفاعدل د لد  ن دوى 

 .(116)معا   يمكت فصل أحه ما عت اآل ر"

وهن "ا   يددددار الددددهقيق للكلمدددداا فدددد  نظامهددددا الن ددددو   ددددو أسدددداس   
المعنال الح  يى ق عنل النقاد فد  العمدل األدبد ، وكدل معندال بعده ذلدك ملند ي 

يق ددل علددال  ددحا المعنددال الددح  يعطيدل  ددحا ا   يددار. و نددا تكمددت مىقريددة فد  حم
النعرا  األفحاذ ف  اس ياد الكلماا معان  جهيهة لدم تكدت لهدا قلدل أن توضدع 

 ف   حت ال راكي، ال   يخ ارونها.

وهذن بندددا  الجملدددة  دددو الدددح  يكنددد  مىقريدددة النددداعر ويظهدددر تفدددردت 
نددده عدددهد مدددت الندددعرا ، ولكنهدددا فددد  وام يدددازت ... وكدددم مدددت الكلمددداا تسددد عمل ع

بعدددض الندددعر تكدددون م أللئدددة مندددعية منددد ونة بالددده  ا ألنهدددا صدددادفت بنددداً  
دقيقا وموقعا ن ويدا سدليما، وتكدون  د  نفسدها فد  بعدض الندعر اآل در قاتمدة 
منطفئدددة غيدددر موحيدددة و  نافدددحة ألنهدددا لدددم تصدددادذ موقعهدددا الماادددم و  بنا  دددا 

رداا ف  ذاتها ومت حيق    كحلك، و  ف  المناس،. فليست الميمة ف  المف
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النظددا  الن ددو  فدد  ذاتددل ومددت حيددق  ددو كددحلك؛ ولكنهددا فدد  "ا   يددار" الددهقيق 
 .(117)بيت المفرداا والنظا  الن و "

عنده الندعرا   الدهقيق بديت المفدرداا والنظدا  الن دو ي   ا ن قدايلهو  حا 
ر ا المبين  ]مت الط ف  والمخضرميت الجا لييت  ويل[:قو  امن

 َقكةن   يِ  ِمناكي خلَوكد سكاَءت    نتِ  َوِإن  

 

لاِ   ك ِ ي ِثياوي ِمن ِثياِ كِ  َتن  َفس  س 
(118)

 

 

دددلي  فقددده أود  النددداعر فددد  بناادددل اللغدددو  " دددت   ياب دددك  تبنن فبسب دددل      يددداب  م  " سب
 معنال قصه شاعرنا ةلدال معندال المعندال،فمت ناحية ال معان  تصويرية موحية؛
ىا  أو كاندت عااقدا ةذ كُنال عت الفرقة وال  لي  الثياب تالما تخالفت الطي  ىاعه ب سب

فددد  سدددليل انصدددهار ما، حيدددق ةن النددداعر قددده بدددهأ تركيىدددل بالفدددا  الواقعدددة فددد  
جدددواب الندددر  ليدددهلل بهدددا علدددال سدددرعة ة دددراع أمر مدددا مدددت بعضدددهما ةنن أرادان 

 م لوب ل ذلك. 

ل ىاعه. وقده  م وُجل الخطاب النعر  ةليها آمًرا ةيا ا بالرفق ةنن كان ا
سددداعه علدددال ذلدددك مجددد   حدددرذ "السددديت" مدددرتيت، و"الثدددا " مدددرتيت؛ حيدددق دُ  
ال رذ األو  علال ضرورة ال فاظ علال شعور الطرفيت حا  تىاعه ما، وذلك 
دد   الرحيددل. أمددا ال ددرذ الثددان  فقدده رسددم صددورًة  ، و من بجمعددل بدديت حركددة الُسددلي 

دده أو الفددرا ق د وذلددك مددت  ددا  تنددا ر واضدد ة المعددالم لددحلك ا   يددار د الىبعن
 د  تل الموحية ال   من ها المخرع اللثو  لل.

" مسددد  ًرا ألن فعدددل األمدددر للمخاتددد،، والدددح   وقددده جدددا  الفاعدددل "أندددت 
أوحددال بددل شدداعرنا ةلددال رغل ددل فدد  ال فدداظ علددال بقددا  الددودي واألبنندد ، وهنن كانددت 

 ف ني م لوب ل    ال   تلهأ بحلك.    م الة القطيعة
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لك مج    ياب الناعر مفعو  بل ف  قولل: " يداب "؛ وكد ن وقه أكه ذ
كمب القطيعة وقع عليل رغما عندل، كمدا أن  يابدل  د  ال د  تليدت عنده  يابهدا،  حب

ُل  ياببل مت  ياب ها ولي  العك .  لحا س بسب

وقدده أوصددل  ددحا اللنددا  ال ركيلدد  اللغددو  فدد  مجملددل ةلددال مندد   د لدد  
م لوب ددل؛ وذلددك عنددهما جعددل الثيدداب حارسددا مفددادت شددهة ال وحدده بدديت الندداعر و 

 أمينا واقيا ل لهما، ولت تكون القطيعة ة  ب نبفن  ذلك ال ارس أو ةسقاتل. 

لنه ]مت الطويل[:و  فبة بت العب  قو  تبرب

      َفِِن م تُّ َفانعيني ِ ما َأنكا َأهل كه  

 

ي َعَليَّ الَجيَ  َا اوَنَة َمعَبكدِ   قا  َ  (119)َو
 

 

فبدد  ن مبددت  فبددا نعين  ب مددا أبنددا اللغددو  ال ركيلدد  فدد  قولددل: " لقدده مددنح اللنددا 
" الندددداعر وسددددا  النددددرذ وا سدددد  قاق؛ ةذ ةنددددل لددددم ي ددددري للم لقدددد  فرصددددة أب لبددددلب 

ل قييمل بعهما عيه مفا رت، ف تال ب داة النر  الجازمة مسلوقة بالفا  ل ده  علدال 
 ج   األمر وسرعة حسمل. 

النددر  المسددلوقة بددد"فا " وجملددة يؤكدده ذلددك وقددو  فعددل النددر  بدديت أداة 
جدددواب الندددر  المسدددلوقة أيضدددا بدددد"فا "، وحدددرذ "الفدددا " حدددرذ أسدددنان  شدددفو  
قدددة،  سددديما وأن وضدددعل ال ندددري    مهمدددوس مدددنح السدددياق د ل ددد  ال ددد ن والري
يوازى د ليا  روع الهدوا  مىعثدرا عنده النطدق بدل، وبدحلك ي فدق مخرجدل مدع مدا 

 يت.يثيرت مت معان  ال  ن ف  صهر الل

"  هب ُحددوألن الندداعر فريدده فدد  قومددل وب  جملددة النددر  فدد  قولددل: "فدد نن مددتي
د جملددة الجددواب فدد  قولددل: "فددانعين   ..." وقولددل: "وشددقي  ..." فدد  صددهر  وعددهي
النطر الثان ؛ وذلك ألن المصيىة واحهة لكتي ردي الفعدل تجا هدا يكدون مخ لفدا 

 مت شخص ةلال آ ر.
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ا ا ماصددقة لجملددة النددر  كمددا ياحدد  أن جملددة الجددواب األولددال جدد
 "؛ وما ذاي ة  له  ا  اث؛   :فب  ن مبت  فبانعين "

 األولال: ح مية وقو  المصير اإلنسان .
 ل ظة الموا علال ما عها ا.ف  الثانية: تقهيم النيعال وهشاعة الثنا  

 الثالثة: اس  قاق الحاا للحكر الطي، والثنا .

 نظيددرألنددل    فر اؤ ددا واجدد،اا فدد  قولددل: "أنددا"؛ ولددحلك تعاظمددت الددح
،  م ت تال الواو العاتفدة فد  صدهر الندطر الثدان  قلدل الفعدل "وشدقي  " ل ده  لها

 .منها الناعر صهروضيق  اوترادفه األح انعلال ت ابع 

 ددحا؛ وقدده أقددا  الندداعر موازنددة بدديت جمل دد  النددر  "فددانعين   ...." و 
او"؛ ف و  الموا فد   وجد   "وشقي  ...." مت  ا  الموازنة بيت "الفا " و "الو 

، و و ما تناس، د ليا مع حرذ "الدواو"،  دم جدا ا "الدواو" وفجا ةواضطراب 
دع المصديىة قلديا أو تدهريجيا، و دو  ف  النطر الثان  ن يجدة ح ميدة لخفدوا وقن

مبن جدددديت مدددا يعكدددد  تسدددليم الددددحاا، يؤكددده ذلددددك حددددرذ الندددها  "يددددا" الدددح  أ ددددار 
 ؛  ما:د لييت

  ان يوما بعه يو .أو : نسيان األح
  انيا: اق صار أمر الميت علال الحكرى حينا بعه حيت.

دلل الناعر مت  ا   حا اللنا  اللغو  لل ركي، الندعر  أن  ؛وأ يرا
تددل؛ فهددو   يهددداب  ذكددرت للمددوا ومعايندد ل ل لددك الل ظددة  ددو مكمددت قوتددل وع ي

ترفدال الموا لكنل يخنال أ  يبحكر بعهت بما يس  قل. ولدحلك حاصدر النداعر 
الليددددت وعجدددد ت بالنددددر  والنددددها  ليضددددمت مددددا فيهمددددا مددددت بكددددا  و نددددا ؛ ويمكددددت 

 توضيح ذلك علال الن و اآلت :
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 الطرف ا خر مضمون البيت الطرف األول
 

كككككككككككككككتُّ   َفكككككككككككككككِِن م 
 

 

     َفكككككككككانعيني ِ مكككككككككا َأنكككككككككا َأهل كككككككككه  
 

ي َعَلكككككككككككككيَّ الَجيككككككككككككك َ  كككككككككككككقا  َ  َو
  

 

 َككككككككا اوَنككككككككَة َمعَبكككككككككدِ 
 

ر بت أبال  ب منل أيضا و  ه  ي ]مت الوافر[:قو  ب نن  از   األسن

كك  ِمككن َسككلمى َعنككاء         ى الَقلكك َ َتَعنَّ

 

كككذ   َفمكككا  كككفاء   ِللَقلكككِ  م  َِ  كككانوا 
(120)

 

 

ُنددددةُن ا  يدددار النددداعر لهددددحا اللندددا  اللغددددو  ال ركيلددد  " لددد،ب تبعب ددددت  ال القب م 
لب  نا ب من سب " يثلت أُن ما وصل ةليل مت عنا  لم يكت أمًرا عنواايا ناتجا عدت ال عب

دُنت ودقيدق ألندل يقودندا ةلدال  من جداا تراصي  األلفاظ والكلماا؛ بدل  دو عمدٌل مبقب
 م عهدة. د لية

فددد  ا سددد ياد مدددح ا  يدددار النددداعر لفعدددل عدددال  تلدددك المن جددداا تلدددهأ 
دددهت  دددي ل علدددال  لدددوا حدددا  عندددا  القلددد، علدددال حال دددل مدددح أمب النلدددرة؛ والدددح  دُ  مبض 

قا  والعنددا  مددت  ددا  تخيلنددا لددل بعيدده؛ ةذ رسددم أو ب حددرذ هيددل "ا" منددهه الندد
 ،فدداضب نددا  مف ددوح مملددو  بال رمددان واألحدد ان، وكلمددا امدد أل اإلنددا  عددت آ ددرت 

ددينقا ددت حولددل ،ض  كمددا صددور ذلددك بوضددوح حددرذ " "  ،علددال جوانىددل ليندداركل مب
الح  يبعه  "أنصع ال روذ جرسا وألح ا سماعا"

تنهيه الندون ، فضا عت (121)
ل  حمل   العنا  علال صاحىل. ال   ته  علال   قب

ٌل علددال لددد و   ل ين  ددم ةني مجددد   الندداعر بالقلددد، مجدداوًرا لدددحلك الفعددل لبدددهب
العنا  للقل، وشقاال، وك ن القلمب قه ك ،ب النقا  عليل وأل مل ةيات أينما حُل أو 
" لسددل، العنددا   ارت ددل. وقدده أُكدده ذلددك مجدداورة  ددحا اللنددا  اللغددو  "تعُنددال القلدد،ب

ن مج   حرذ الجر "مت" يبنعري بانمياد القل، لسدل، و و "مت سلمال".  م ة
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.... كل ذلك أسهم ف  ة را   حا ال ركي، اللغو  وعُمق مت  للالعنا  وتىعي ل 
 د ل ل.

وكددددان ل ددددحذ ا سددددم المجددددرور فدددد  ال ركيدددد، أ ددددرت فدددد  ة ددددرا  المندددد   
ال" ة  أندل حدحذ " دلبمن در  سب در" اله ل ؛ ةذ ةُن ال قهير: "تعنيال القلد،ب مدت  بجن جن الهب

وأبقال المضاذ ةليل "سلمال" الح  حُل م لي ا سم المجرور؛ نظرا ألُن الهجر 
تنل. رب  مت عوارض القلوب، أما سلمال هىاقية بقا  حياتل، ح ال وهنن  بجب

د ليدددا مدددع  قددده تضدددافرالندددطر الثدددان   وجدددهناولمدددا كدددان األمدددر كدددحلك 
ر النددطر الثددان  بددد"ما ددهي  " الناهيددة ال دد  تنفدد  ال ركيدد، فدد  النددطر األو ؛ ةذ صب

ُل  دل، وتقده  الخلدر وجوبدا ألندل شدىل جملدة،  دحا ال قدهيم  الدح  شفا  القل، مت ع 
رمدد  بددهورت ةلددال ارتىدداي الندداعر واضددطراب أحوالددل، وعدده  سدديرت وفددق مق ضددال 

 ترتي، حالل ف  ال ياة. 

كددرارت لكلمددة "القلدد،" مددرتيت ة ددراً  يرمدد  ةلددال دوا  عنااددل، كمددا أُن فدد  تب 
ددل ألن األ مددر قدده  ددرع عددت اإلتددار الجسدده  ةلددال اإلتددار الروحدد  الددح    د ن
 لل بل.

لنمبال ]مت الطويل[:  وقو  زب بينر بت أبال سب
 

   َوما الَحرب  ِبالا ما َعِلمت   َوذ وت    

 

 
 

 ِ كككَرجَّ  َومكككا ه كككَو َعنهكككا ِ الَحكككديِ  الم 

 

  َمتككى َتبَعثوهككا َتبَعثوهككا َذميَمكككة  
 

كككككك  ي  َوَتض   ها َفَتضككككككَرِِت مو َر ِبذا َضككككككرَّ

 

ك     كككر            ِوِثفاِلهكككا احكككَ  الرَّ َعكككر   َفَتع 

 

ككَتج  ا ث ك َّ ِاشككاف   َوَتلَقكح    (122) َفت تككِئِ  ت ن 
 

 

كبمةن  دددربكن دددرن  اللندددا  اللغدددو  لل ركيددد،: "فب بعن ا" أ دددار فددد  مجملدددل حددديب الرُ عب
معدددان  الفندددا  والخدددراب وال مدددهد وال  دددابع.، وقددده سددداقل النددداعر مسددداق الن يجدددة 
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ال  ميددددة إليقدددداد ال ددددرب وهشددددعالها، ولددددحلك بددددهأت الندددداعر بددددد"الفا " الهالددددة علددددال 
 السرعة؛ فالط ت والضرب والطعت م رت، علال بعق ال رب واضطرامها.

وقدده حمددل ال ركيدد، د فدد  حدده ذاتددل د منددهها دراميددا عنيفددا دلددت عليددل 
كبم" مفرداتددل، وبخاصددة ددربكن حددرذ  وو دد؛ فددد"الفا " للسددرعة، صددهرت فدد  قولددل: "فب بعن

 ددم يدد ت  حددرذ "ال ددا " قريىددا  ،أسددنان  شددفو  مهمددوس يددوحال بددال وج  والريىددة
مدددت مخدددرع "الفدددا "؛ ألندددل أسدددنان  لثدددو  مهمدددوس لينددداركل ذلدددك ال دددوج  ممدددا 
سيل ق بالقو ، و"ال ا  المف وحة" د  نا د أشىل بميهان مف وح يل ق  هيل الفريقان 

 للمنازلة. ااس عهادً 

ال ركيدد، اللغددو  ةلددال مقدداتع   ددحاصددهر ي ضددح ذلددك جيددها ةذا قسددمنا 
 علال الن و اآلت :

 الرا   الثال  الثانى األول
كككككككككككككككككككككككككككككككر   كككككككككككككككككككككككككككككككككككَفكَتكككككك  ع 

 

ك ككككككككككككككككككككككككككككككككك    
 

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككك   
 

منددل علددال القلددق وا سدد عهاد أليددة  طددة حربيددة سددوا  أكانددت  ليدده  األو وذلددك 
واسدد مرار المنازلددة ، النددهةدفاميددة أ   جوميددة، والثددان  علددال العبسددر والضدديق و 

وتكرار ا؛ وقه د  علال ذلك حرذ العيت و و حلقد  مجهدور، ويعده "أعسدر مدا 
. ولددحلك كددان مددت (123)يكددون النطددق بددل مددت أصددواا ال ددروذ العربيددة جميعددا"

اللها ددة "أن ي دد  ر رعدداة الج يددرة العربيددة فدد  ةبهاعددل ةلددال أن يدد م لهددم تددرويض 
وذلدك  (124)ضداا أنسدج ل إلرادتهدم"ع كامل مساحة الجوذ ال لق  وه ضا 

كدرار وقدو  بال كامل مع حرذ "الرا " و و لثو  مجهور وازن بل الناعر بيت تب 
 كرار ضرباا اللسان عنه النطق بل.وتب  ،الخساار وتعهد ا
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 م كان ف  تبكرار المقطدع الثالدق د الدح  ي دوى حدرذ "الكداذ" مدرتيت 
ال مسك بالصلح واإلعدا  بسدو  م  الي يت د رم  ةلال صوا العقل الح  ناشه ب

.  ددحا ال ددرذ الطىقدد  المهمددوس أفددرز مخرجددل ال ددرب / ال ددرذعاقىددة ةيقدداد 
من جددا د ليددا أ ددرى السددياق؛ حيددق د ي وصددفل ال نددري   عندده النطددق بددل علددال 
حالة الصمت الر ي، الدح  أنصد ت هيدل األذ دان والقلدوب ةلدال صدوا العقدل، 

ليمنح السياق د  ا الضغه والقهر  ولحلك ام نع مرور الهوا  عنه النطق بل
 والعن  ةذا ما أقه  القو  علال ال رب.

وفددد  تكدددرار حدددرذ "الكددداذ" مدددرتيت رمددد  ةلدددال ةل ددداق األذى بطرفدددال  
: تسددداوى الكف ددديت تقريىدددا  المعركدددة؛ المن صدددر والمهددد و ، بدددل   أبدددالغ ةذا قلدددتب

يبنددددار ةليددددل ب ددددرذ  ربمقددددهار تسدددداوى تكددددرار ال ددددرذ مددددرتيت، وكدددد ن المن صدددد
"الكدددداذ" األو  ألحقي ددددل فدددد  الصددددهارة والمنهدددد   يبنددددار ةليددددل ب ددددرذ "الكدددداذ" 

 المن صر   م الة  اسر شيئا ما. ن األ ير له يم ل؛ وعليل ف

وأ يددددرا يدددد ت  حددددرذ "المدددديم" و ددددو حددددرذ شددددفو  مجهددددور يندددد   بضددددمي 
النددف يت، ليثقددل د لددة ذلددك اللنددا  اللغددو  بالكامددل؛ ألن انطىاقددل يعنددال اج مددا  

 رب وانضمامهما ف  موك، واحه وهن ان صر أحه ما علال اآل ر.ترفال ال 

ا" الح  حيب الرُ عبرن  حت اله  ا مج معة أكه ا ذلك المفعو  المطلق "
ي" ي" ومييد ت؛ وكد ن  دحا المفعدو  المطلدق "عدرن  اصدة مدا  يمثدل بييت نو  "العرن

 وليهتل  حت المعركة الطاحنة به لة أحرذ الكلمة ذاتها؛ و  :

 ر[ ] []ع[ ]
.  وما تفرزت مت د  ا موحية م علقة بالضرب والط ت والضراوة والهيي
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يب الُرحدا" ألندل أراد أن يمديم مقاربدة د ليدة بديت  درن وقه  دصي النداعر "عب
. ت الريحا لل ب،ي   ةفنا  ال رب للىنر وت ن

؛ بل اس مرا د لة  حا اللندا  اللغدو   و  يق صر األمر عنه  حا ال هي
لنددطر الثددان  ل ضددف  عليددل د  ا ال جددهد وال مددهد والمهاومددة؛ وام ددها ةلددال ا

وذلك مت  ا  ةلقاح الناقة وو دتها مرتيت، األمر الح  يفرز من جاا د لية 
  اث؛   :

 األو : ةلقاح الناقة رم  لاس مرار.
 الثان : و دة األنثال تو ميت رم  للكثرة. 

 صوبة.الثالق: وص  ال رب باألنثال / الناقة رم  للخ

دددل  وبدددحلك ربددده النددداعر بددديت اللندددا  اللغدددو  والمنددد   الددده ل  فددد  حمن
 الناس علال ال مسك بالصلح وهنحار م بسو  عاقىة ةيقاد نار العصلية.

ينل عت ال رب ]مت الطويل[:  وقري، منل قو  عام ر بت الط فب

ت َهكا َتَري  ا وها وام  ت  ب  ساس  َسس   وَأ  

 

ت  ِغكككزار ا  التَّليكككِ  وب  ككك ِ فكككدرَّ (125)النَّب 
 

 

ا" بندا  لغدو  تركيلد  يفديض قدوة  ين بهب تب ةبنساًسا بها وامن برب سن فقولل: "وأببنسب
حركددة، ح ددال يرسددم د لنددا د ذلددك المنددهه الفريدده ل لددك ال ددرب حيويددة و وينددىض 

الضددروس ال دد  اسدد عاض الندداعر عنهددا بناقددة نجىددا ، وذلددك مددت  ددا  لفظددة 
ددت رون    د لندا د؛ ةذ يعكدد   دحا اللنا دد"اإلبسداس"  لددرة ذلدك الندداعر الدح   ددُهأ م 

" م الب الوتي ، وذلك عنهما قا  لها: "ب ي ب ي و و صوا  ؛تلك ال رب وقه حب
ر  للًندا وفيدًرا. وهذا كدان ةبسداس ال درب  تبسُكتب بل الناقة عنده ال لند،، وبعده ا تبدهب

 يهري دًما غ يرا ف ُن للت الناقة يوازى غناام ما بعه ال رب.
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وقددددده دُ  المفعدددددو  المطلدددددق علدددددال ةل ددددداح اإلبسددددداس؛ ذلدددددك  ك!  مب ول ددددد
رار اللددلت، و  يكددون  اإلل دداح الددح  ي ناسدد، بالضددرورة مددع اح كدداي الضددر  إلدن
ذلددك ة  باسدد خها  "حددرذ السدديت" الددح  كددررت شدداعرنا أربددع مددراا فدد  كلم دديت 
م جدداورتيت م ددرابط يت؛ ألنددل ال ددرذ الوحيدده الددح  ي ناسدد، صددوتيا مددع حركددة 

. ا ح كاي  ال اصلة عنه الُهري 

ددتب  سن ومددت ناحيددة أ ددرى نجدده أن مجدداورة األلدد  للىددا  فدد  قولددل: "وأببنسب
ددد،  دري  دددا؛  ج  ةبنساًسدددا" رمددد  ةلدددال أُن تسدددكيت الناقدددة قلدددل حلل هدددا مدددت أبجدددهياا مبون
األمر الح  ت كده فد  الندطر الثدان  مدت  دا  حدرذ الفدا  الدح  أفداد السدرعة 

 وال عقي،.

ينم ]مت الم قارب[:وقو  قبين  بت الخب   ط 

كككد   َوراَحكككت   كككَب ال ُّ َحكككداويَر ح   و      ه 

 

كككككككم ج   رِ   كككككككَتَلم  كككككككا َلح  (126)قِوها   َأ  
 

 

ددهن ففدد  الليددت بنددا ان لغويددان تركيليددان م رادفددان؛ األو : " ددهابيرب حب بب حب
ا أما ال ركي، األو  فقه أرانا أمارا ."اب هامب أبصن  بلبمًا لب ن مبجن : "واآل ر ،ر"و هب الظ  

ضع  النوق وان نااها، وال   جسهتها كلمة "حهابير"، ووقعت موقع المفعدو  
 بل الح  يه  علال وقو  الفعل عليل دون ا  يار منل. 

األمر الح  أكهت الناعر ف  ال ركي، الثان  حينما أقدا  اسدم المفعدو  
 ومدت"مج لما" مقا  الفعل "اج لم" ألن الجملة ا سمية آكه مت الجملة الفعلية. 

تنوعددددت عامدددداا الضددددع  وأماراتددددل علددددال تلددددك النددددوق، وكثددددرا أسددددىابها   ددددم
مبل    وت كها، وذلك مت  ا  تلك الصيغة ال  ويلية؛ سوا  علال المس وى الجب

 أو المس وى ا ش قاق .
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ُمة ]مت الوافر[: ينه بت الصي  رب  وقو  دب
 اككاب  َ ككري          َن ِمككن  َفَككك  غككاَلر  

 

كككككجُّ َنجيكككككَ  جاِئَفكككككة    م  ككككك ََ (127)وِب َذن 
 

 

دةت ذبنبدةن د لة اللنا  اللغو  لل ركي، " " رسدمت د لندا وب  يبمب   نبجيعب جاا فب
د تلك الهما  ال د  تصدهر عدت تعنداا الندعرا  ألعدهااهم،  دحت الطعنداا ال د  
رمدد  حددرذ "الجدديم" ةلددال قوتهددا وشددهتها؛ ةذ ةنددل حددرذ مجهددور، ومددت حددروذ 

لدددال تدددوالال تقددداذذ دمدددا   صدددهر ليددده  عالقلقلدددة، وجدددا  مضدددُعًفا فددد  الفعدددل الم
 ت ساقه سريعا.  رأ  العيتا نرا ا العهو، وك ني 

و ددو الدده  المصددلوب الددح  يعكدد   ؛األمددر الددح  أكهتددل كلمددة "نجيددع"
دفي   دمدا  العدهو عدت آ ر دا،  ،عمق الطعناا وأ ر دا الىدالغ ح دال ةنهدا تكداد تبصب

  ترم  ةلدال وصدو  ومت  م تكون سل،ب مماتل. وقه أكه ذلك كلمة "جاافة" ال 
 تلك الضرباا ةلال الجوذ، لحا   يلج  العهو حيالها ة  للركو .

ومت  نا تضافرا تلك األلفاظ ف  ذلك اللنا  اللغدو  ال ركيلد  ل فدرز 
من جدا د ليددا قدادرا علددال اسدد ياد الده  ا وه رااهددا، وأدا  المعندال علددال أفضددل 

 ما يكون.

 عت الىقرة الوحنية ]مت الكامل[:وقو  لبل ينه بت رب ينعبة العام ر  ي 
َسككت        ِرزَّ اأَلنككيِس َفراَعهككا َوَتَوجَّ

 

 (128)َواأَلنكيس  َسكقام ها ،َعن َتهِر َغي    
 

 

دددددتن ةن اللندددددا  اللغدددددو  لل ركيددددد،: " ُجسب تبوب ُز األبندددددي    وب " مدددددنح السدددددياق ر 
د  ا الخدددوذ والريىددددة والفدددد  ؛ ومددددا ذاي ة  ألن الىقددددرة الوحنددددية فدددد  كددددرب 

ظدديم د ي حددرذ "الجدديم" د و ددو حددرذ غددار  مجهددور د علددال شددهتل وعظدديم ع
رمدد  لاضددطراب والقلقلددة والقلددق د  نددا د ة  تضددعيف الجدديم مددا اب ااددل، و 

 والصمت المخيف.
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زان حرذ "السيت" د و و حرذ أسنان  لثو  مهمدوس د ذلدك   حا؛ وقه
ال دد  انعددهمت اللنددا  اللغددو  ال ركيلدد ؛ ألنددل عددرض نفسددية تلددك الىقددرة الخاافددة 

بل أوصل مخرجدل ةلدال د ل دل؛ وذلدك ألن الخدوذ ةذا تمكدت مدت القلد،  ، ق ها
. وقضقضدددتاألسدددنان  واصدددطكتتددد  را بدددل الجدددوارح، وارتعدددها مندددل الندددفاة، 

ولددحلك عكدد  صددهر ال ركيدد، نفسددية الىقددرة ومددا ي دديه بهددا مددت مابسدداا.  نددا 
، والسكينة ةلال  قلق. ي  و  الو م ةلال حميقة، والصهيق ةلال عهوي

 م رم ا "ال ا " الساكنة ف  نهاية الفعل ةلال شيو  الصمت وال رق،. 
ُز األبني   وألن األمر جلل جا  المفعو  بل " " دا  علال المراد؛ ةذ ةندل ي كدون ر 

؛ والصوا الخف ي  مت حرفيت  ما "الرا " و "ال اى" و و بمعنال الصوا الخف ي
، أو ي  دهث مدع آ در يكون بيت ا نيت؛ ةما أن ي هث المر  ذاتل بص وا  ف ي

بالصوا نفسل، ولحلك     النداعر بديت العدهد د عدهد األحدرذ / األشدخاص د 
 والمعنال.

وهذا كانددت الىقددرة تمثددل أحدده العددهديت فدد ن  وفهددا وتوجسددها يسددرى فدد  
صددهر ا ن يجددة ان ظددار شددخص آ ددر يهددهد ا ويقددو  باق ناصددها، وبددحلك ت قددق 

 نص  المعادلة.

كدددرار  " د ليدددا ألن النددداعر أقدددا  موازندددة بددديت تب  ندددا يوقفندددا حدددرذ "الدددرا
ضددرباتل علدددال اللسدددان وتدددردد ال دددوج  بددديت جنىددداا الىقدددرة وضدددلوعها.  دددم أتدددال 
حرذ "ال اى" د و و أسنان  لثو  مجهور د مؤكها المعنال. وألندل "أحدهي أصدواا 

منح السياق من جا د ليدا عدال  المقدا  يكمدت فد  د ل دال  (129)ال روذ قاتىة"
وا ضطراب علال مس وى النكل والمضمون بالنسىة للىقدرة الوحندية.  ا    از

 وما تنهيه حرذ "ال اى" ة  ت كيه لحلك.
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دل سدرى حدرذ "السديت" فد  الليدت مسدرى  وألن المقا  مقدا   دوذ ووبجب
" و"األندي "  النار ف  الهنيم والهمو  ف  الصدهور، وذلدك فد  قولدل: "ف وجسدتن

رار كلمدة األندي  مدرتيت بديت الندطر األو  كدو"األني  سقامها". وياحد  أن تب 
والثدان  قده ارتقدال بدحلك اللندا  اللغددو  ال ركيلد ؛ ألندل ةل داح علدال معندال ةيددحا  

 حدال  د ي الُ كرار علال ل و  الخدوذ فد   ومت  مالناس لها بالصيه والقنص. 
يددد،ت رؤيدددة النددداس وعددده  رؤيددد هم؛ ولدددحلك قدددا : " دددت ظبهدددر  غب ". ومدددت  ندددا     عب

 لمعنال وناسىل وأ رات.ال كرار ا

وكال يك مل نسي  المعنال فد  ضدو  معطيداا اللندا  اللغدو  ال ركيلد  
ن  بدل، فد  ةشدارة ةلدال قمدة ال دوج  وانعدها   جعل الناعر الىقرة تف   ممدت يبدؤن

 والنعور بالغربة والوحنة والوحهة. ،الثقة

مما سلق ي ضدح أن األبنيدة اللغويدة ال ركيليدة عنده الندعرا  الجدا لييت 
وذلدك بفضدل ا ن قدا  الدهقيق بديت لمخضرميت أوصلت ةلال من جداا د ليدة؛ وا

 . وتركي، نظامل الن و   النص النعر   مفرداا
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 نتائج البح وتتضمن  سالسا: الخاتمة؛
 أما بعه،،،                                            

 فقه توصل الى ق ةلال عهة ن اا ؛   :
كلمة ي مل بحور المكون اله ل  لها، وينكل نسًقا المكون الفونولوج  لل أوال:

 ةبهامًيا ف  ضو  العاقة ال وافمية بيت اللنية الصوتية والمن   اله ل .

شددكلت المقدداتع الصدوتية عندده النددعرا  الجددا لييت والمخضددرميت نسدديجا  ثانيككا:
 صوتيا ممي ا أسهم ف  اتسا  المعنال النعر  بالهقة وال كثيف اله ل .

ددددال النددددعرا  الجددددا ليون والمخضددددرمون أل ددددر ا :ثالثككككا لما مدددداا ا سددددمية وبعب
فدددد  تنددددكيل المعنددددال النددددعر   ،والفعليدددة وتلددددويت الصدددديغ وترتيدددد، ورود دددا

 .وهكسابل نوعا مت ال فرد وال مي 

ةنمدا  عنده الندعرا  الجدا لييت والمخضدرميت  صوصدية المعندال الندعر   :را عا
و  وسددلكها وفددق نظددا    اللغددللنددامفددرداا اا ن قددا  الددهقيق ل جددا ا ن يجددة

ن و  يلرز جماليدة األدا  الندعر  لهدؤ   الندعرا  مدت جهدة، ويلديت مدهى 
مدت أجدل اسد ياد من جداا ديناميكيدة  السدياققهراتهم علدال شد ت مكونداا 

 .غنية باله  ا
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 هوام  البح 
 دد: لسدان العدرب، تىعدة جهيدهة م ققدة 711ابت منظور المصدر ، م مده بدت مكدر  ا  (1)

كولة شكا كداما ومحيلدة بفهدارس مفصدلة، ت قيدق: علده   علدال الكليدر وآ درون، ومن
  ، مادة: بنال. والليت مت ب ر الطويل.1981 د، 1401دار المعارذ، القا رة،

ددليىا: المعجدددم الفلسددف  باأللفددداظ العربيددة والفرنسدددية واإلنكلي يددة والاتينيدددة، دار  (2) جميددل صب
 .218، 217، ص1 ، ع1982ن، مك ىة المهرسة، الك اب الللنان ، بيروا، للنا

 دد، 1419، 1صاح فضل: نظرية اللنااية فد  النقده األدبد ، دار الندروق، القدا رة،   (3)
 .196 ، ص1998

سعيه حست ب يرى: علدم لغدة الدنص "المفداهيم وا تجا داا"، الندركة المصدرية العالميدة  (4)
 .35 ، ص1997، 1للننر، لونجمان،  

ه ال دواب: المده ل ةلدال علدم اللغدة ومندا   الى دق اللغدو ، مك ىدة الخدانج ، رمضان عل (5)
 .101، ص 1997 ، د1014، 3  النركة الهولية للطىاعة، القا رة،

 .ب صرذ 102المرجع نفسل، ص (6)
مددراد علدده الددرحمت ملددروي: مددت الصددوا ةلددال الددنص "ن ددو نسددق منهجددال لهراسددة الددنص  (7)

 .48 ، ص1996، 1لثقافة،  النعر "، الهيئة العامة لقصور ا
 .90ةبراهيم أني : األصواا اللغوية، مك ىة نهضة مصر، القا رة، د.ا، ص (8)
ق  دد[: الدهيوان، جمعدل وحققدل وشدرحل: ةميدل بدهيع  70الُندننفبربى ]عمدرو بدت مالدك ن دو  (9)

. واألز : صفة 63 ، ص1996 د، 1417، 2يعقوب، دار الك اب العرب ، بيروا،  
 الل م. وتهادات: ت ناقلل. واألت ل: الح  ف  لونل كهرة.قليل للحا، 

 د[: من هال الطل، مدت أشدعار 597 د د 529ابت ميمون ]م مه بت المىاري بت م مه  (10)
 ، 1999، 1العرب، ت قيق وشرح: م مه نليل تريف ، دار صادر، بيروا، للندان،  

 .33، ص 9ع
لنه: الهيوان، شرحل وقه  ل (11) فبة بت العب ل: مهه  م مه ناصدر الدهيت، منندوراا م مده تبرب

 .26 ، ص2002 د، 1423، 3علال بيضون، دار الك ، العلمية، بيروا، للنان،  
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الدددددردى: الرمددددد . واألرعدددددت: الجلدددددل الدددددح  لدددددل رعدددددت. والجدددددون: األسدددددود. وا نجيددددداب:  (12)
 ا نكناذ. والعما : الس اب.

ددكبر  ي ]ن ددو  (13) لي دد بة الينن ددار ث بددت ح   [: الددهيوان، صددنعة: مددروان 580د د ن ددو ق. دد 43ال ب
. وا كفهدددرار: 68 ، ص1994 دددد، 1415، 1العطيدددة، دار اإلمدددا  الندددوو ، دمندددق،  

 شهة العلوس. والرتو: اإلر ا . والمؤيه: الهاهية. والصما : النهيهة.
عدددروة بدددت الدددورد أميدددر الصدددعاليك: الدددهيوان، دراسدددة وشدددرح وت قيدددق: أسدددما  أبدددو بكدددر  (14)

 .61 ، ص1992 د، 1412، 1الك ، العلمية، بيروا، للنان،  م مه، دار 
لنثبدو : الدهيوان، شدرح: مجيده تدراد، دار الجيدل، بيدروا،  (15) و بدت كب درب لي  بة وعبمن ار ث بت ح  ال ب

 .150 ، ص1998 د، 1418، 1 
: الهيوان، عنال ب  ميقل: ع ة حست، وزارة الثقافدة واإل (16) ه  ي از   األسن ر بت أبب ال  ب رشداد ب نن

 دد، 1379القوم  ف  اإلقليم السدور ، مطلوعداا مهيريدة ةحيدا  ال دراث القدهيم، دمندق، 
. و ا  عت تو  السرى: نكص وجلت. واألجى : الرجدل الضدعيف 105 ، ص1960
 الجىان.

العىاس أحمه بت ي يال بت زيه النيىان [: شرح ديوان زب بينر بدت أبدال   عل، ]اإلما  أبو (17)
لنمبال، دار الك ،  .29 ، ص1944 د، 1363المصرية، القا رة،  سب

: الهيوان، دار صادر، بيروا، للنان، د.ا، ص (18) ة العام ر  ي  .179لبل ينه بت رب ينعب
 السؤو : مت   صلر لل. والمؤاكل: مت يس  كل أموا  الناس أو المفسه بينهم. (19)

ددل  الُطدداا  ي  (20) ين يندده الخب : شددعر زب ددل  الُطدداا  ي ين يندده الخب "جمددع ودراسددة وت قيددق"، صددنعة: أحمدده  زب
 ، 1988 ددددددد، 1408، 1مخ ددددددار اللدددددد رة، دار المدددددد مون لل ددددددراث، دمنددددددق، بيددددددروا،  

 . واألشعق: األغلر الم لله شعر الرأس. ومناقل: سريع نقل القواام.145ص
(21)  ، ببينده  ي در ب ال   ده   كب و بدت مبعن رب : شعر عبمن ببينه  ي ر ب ال   ه   كب و بت مبعن رب جمعدل ونسدقل: عبمن

، م يددددهة ومنق ددددة، 2مطددددا  الطرابيندددد ، مطلوعدددداا مجمددددع اللغددددة العربيددددة بهمنددددق،  
ينق لسان الفصيل لئا يرضع. :. وأجريا: اإلجرار73 ، ص1985 د، 1405  أن ب

جان برتليم : ب ق ف  علم الجما ، ترجمة: أنور عله الع ي ، مراجعة: نظمال لوقا،  (22)
 .181 ، ص1970، القا رة، نيويوري، دار نهضة مصر، مؤسسة فرانكليت

 ، 1990، 6سدديه قطدد،: النقدده األدبدد  "أصددولل ومنا جددل"، دار النددروق، القددا رة،   (23)
 .43ص
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أسددلوب ، دار المعددارذ،  ه لددة فدد  النددعر الجددا ل  مدده ل لغددو  م مدده العلدده: ةبددها  ال (24)
 .76 ، ص1988، 1القا رة،  

  ت ليدددل الخطددداب الندددعر  "اآلفددداق النظريدددة قاسدددم اللريسدددم: مدددنه  النقددده الصدددوت  فددد (25)
 .43 ، ص2000، 1وواقعية ال طليق"، دار الكنوز األدبية،  

 .49المرجع نفسل، ص (26)
 .50المرجع نفسل، ص (27)
: الهيوان، صدنعة: م مده شدفيق الليطدار، دار صدادر، بيدروا،  (28) نباب الكبلنل  ي زب بينر بت جب

 .95 ، ص1999، 1للنان،  
لنه: الهيوانتبرب  (29)  .27، صفبة بت العب
م مدده حسددت حسددت جلددل: المعجددم ا شدد قاق  المؤُصددل أللفدداظ القددرآن الكددريم "مؤُصددل  (30)

بليددددان العاقدددداا بدددديت ألفدددداظ القددددرآن الكددددريم ب صددددواتها وبدددديت معانيهددددا"، مك ىددددة اآلداب، 
 .558، ص1 ، ع2010، 1القا رة،  

يهدا، منندوراا ات داد الك داب العدرب، حست مىداس:  صدااص ال دروذ العربيدة ومعان (31)
 .174 ، ص1998دمنق، مك ىة األسه الوتنية، 

 .115المرجع نفسل، ص (32)
دكبر  ي ]ن دو  (33) لي  بة الينن ار ث بت ح  . والطديخ: 70، ص [: الدهيوان580ق. دد د ن دو  43ال ب

 الكا  القليح.
 .100، 99 صااص ال روذ العربية ومعانيها، ص (34)
 .174نفسل، صالمرجع  (35)
لنثبو : الهيوان (36) و بت كب رب لي  بة وعبمن ار ث بت ح   .155، صال ب
المعجددم ا شدد قاق  المؤُصددل أللفدداظ القددرآن الكددريم "مؤُصددل بليددان العاقدداا بدديت ألفدداظ  (37)

 .1285، ص3القرآن الكريم ب صواتها وبيت معانيها"، ع
 .155 صااص ال روذ العربية ومعانيها، ص (38)
 .207المرجع نفسل، ص (39)
حددداتم بدددت علددده   الطددداا  وأ ىدددارت: ديدددوان شدددعر حددداتم بدددت علددده   الطددداا  وأ ىدددارت،  (40)

وايدددة:  ندددا  بدددت م مددده الكللددد ، دراسدددة وت قيدددق:  دددهري الطددداا ، ر  صدددنعة: ي يدددال ابدددت مب
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 دددددد، 1411، م يدددددهة ومنق دددددة،2عددددداد  سدددددليمان جمدددددا ، مك ىدددددة الخدددددانج ، القدددددا رة،  
 .213 ، ص1990

ننددهب : الددهيوان، صددنعة: م مدده بددت ال سددت األحددو ، ت قيددق: فخددر الددهيت  (41) ددامبة بددت جب سب
 .109 ، ص1987 د، 1407، 2قىاوة، دار الك ، العلمية، بيروا، للنان،  

لنمبال (42)  .56، 55، صشرح ديوان زب بينر بت أبال سب
لكندددح: . واألنددديض: الل دددم الدددح  لدددم ينضددد . وأصدددليت: أن ندددت. وا82المصدددهر نفسدددل،  (43)

 الجن،.
: الددددهيوان، ت قيددددق: م مدددده علدددده القددددادر أحمدددده، دار الك دددداب الجهيدددده،  (44) ددددل الغبنبددددو ي ين الط فب

. واقدوُرا: ضدمرا. وال حداليف: واحده ا زحلوفدة؛ و د  24 ، ص1968، 1بيروا،  
 آ ار ت ل  الصليان. وعفت: درست.

ددل  الُطدداا  ي "جمددع ودراسددة وت قيددق" (45) ين يندده الخب . والخددا : الددهقيق ال دداد؛ 137، صشددعر زب
 كالعود الح  يب بخلل بل.

: الدددهيوان (46) دددة العدددام ر  ي . والمغدددحمر:  دددو الدددح  يعطدددال و  يدددرد. 179، صلبل ينددده بدددت رب ينعب
 والهضا : الح  يكسر مت مالل لآل ريت.

 .72 صااص ال روذ العربية ومعانيها، ص (47)
 .126المرجع نفسل، ص (48)
 .66المرجع نفسل، ص (49)
 دد[: ك داب د ادل اإلعجداز، قدرأت وعلدق عليدل: أبدو فهدر 474الجرجان ]عله القا ر ا  (50)

 .55 ، ص2004 د، 1424، 5م مود م مه شاكر، مك ىة الخانج ، القا رة،  
 .56، 55المرجع نفسل، ص (51)
أبدددو العدددا  المعدددر : شدددرح ديدددوان حماسدددة أبدددال تمدددا ، دراسدددة وت قيدددق: حسددديت م مددده  (52)

 .364، ص1 ، ع1991 د، 1411الغرب اإلسام ، بيروا، للنان،  نقنة، دار
 دددد[: األصدددمعياا، ت قيدددق 216دددد 122األصدددمع  ]أبدددو سدددعيه علددده الملدددك بدددت قبريددد،  (53)

 دد، 1383، 3وشرح: أحمه م مه شاكر، عله السا   ارون، دار المعارذ، مصر،  
 .128 ، ص1963

ه م مدددده شدددداكر، وعلدددده السددددا  المفضددددل الضددددل : المفضددددلياا، ت قيددددق وشددددرح: أحمدددد (54)
 .412. وانظر ص413 ، ص1963 د، 1383، 6 ارون، دار المعارذ، القا رة،  
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لنه: الهيوان (55) فبة بت العب  .36. والهعارة: الفسق. وانظر أيضا: ص12، صتبرب
: الدددددهيوان (56) دددددة العدددددام ر  ي ددددده بدددددت رب ينعب . واللىاندددددة: ال اجدددددة. والخلدددددة: المدددددودة 167، صلبل ين

 .126ية. والُصرا : القطا . وانظر أيضا: صالم ناه
دكبر  ي ]ن دو  (57) لي د بة الينن دار ث بدت ح  . والثددوا  66، ص [: الدهيوان580ق. دد د ن دو  43ال ب

 والثوى: اإلقامة.
دد (58) . والهدد  : الضددع  والجددو . وانظددر 89، صد أميددر الصددعاليك: الددهيوانرن وة بددت الددوب رن عب

 .54ص
ه   (59) و بت مبعن رب ببينه  ي  شعر عبمن ر ب ال    .166، صكب
أحمه درويش: دراسة األسلوب بيت المعاصدرة وال دراث، مك ىدة ال  درا ، القدا رة، د.ا،  (60)

 .101ص
  أغضال: كفي عت العوا . (61)
  ارعوى: رجع. (62)
. والددنك : شددهة الجددو . 65، صق  ددد[: الددهيوان 70الُنددننفبربى ]عمددرو بددت مالددك ن ددو  (63)

، 9أيضددا: من هددال الطلدد، مددت أشددعار العددرب ]الف نندده ال ي ُمددان [، ع . وانظددر66وانظددر ص
  .30ص

األب لددوي  شدديخو: شددعرا  النصددرانية فدد  الجا ليددة، مك ىددة اآلداب، القددا رة، المطىعددة  (64)
دددة: 280. وانظدددر ص270 ، ص1982النموذجيدددة،  ب ينعب دددل بدددت رب لنه  . وانظدددر أيضدددا: مبهب

 .70،72، 44العالمية، د.ا، ص الهيوان، شرح وتقهيم: تا  حرب، الهار
لنه: الهيوان (65) فبة بت العب  .51، صتبرب
دكبر  ي ]ن ددو  (66) لي دد بة الينن دار ث بدت ح  . وانظددر 68، ص [: الدهيوان580ق. دد د ن ددو  43ال ب

 .73أيضا: ص
 القوا : األرض الخالية ال     أحه فيها. (67)
ا ليدددة ح دددال آ دددر العصدددر علددده الدددرحمت م مددده الوصددديف : شدددعر بنددد  عدددامر مدددت الج (68)

 ددد، جمددع وت قيددق ودراسددة، راجعددل: صدداح الددهيت م مدده الهدداد ، القددا رة، 132األمددو  
دددددر ب . وانظدددددر أيضدددددا: 71، ص2 ، ع1994 دددددد، 1415 ددددده   كب و بدددددت مبعن دددددرب شدددددعر عبمن
ببينه  ي   .77، صال  

لنه: الهيوان (69) فبة بت العب  . والم جرذ: الح  جرفت األيا   روتل ومالل.55، صتبرب
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جمدددع وت قيدددق   دددد[132شدددعر بنددد  عدددامر مدددت الجا ليدددة ح دددال آ دددر العصدددر األمدددو  ] (70)
 .11، ص2، عودراسة

دلنمبال (71) دو : الجاند، أو 309، صشرح ديوان زب بيندر بدت أبدال سب . وال ع اعدة: ال درب. والجب
 الجاالة ف  كل ناحية.

 قيدددق جمدددع وت  دددد[132شدددعر بنددد  عدددامر مدددت الجا ليدددة ح دددال آ دددر العصدددر األمدددو  ] (72)
ببيندده  ي . وانظددر أيضددا: 84، ص2، عودراسددة ددر ب ال   دده   كب و بددت مبعن ددرب ، 88، صشددعر عبمن

89. 
دددل  الُطدداا  ي "جمدددع ودراسدددة وت قيددق"، ص (73) ين ينددده الخب . واللبدددينض: القلنسدددوة مدددت 122شددعر زب

فددر: مددا يلىسددل الددهار  علددال رأسددل مددت الدد رد، والدد رد: نسددي  الددهر ، ويبلددى   غن ال هيدده. والم 
: الدهيوانغفر ت ت القلنسوة. وانظر أيضا: الم   ده  ي داز   األسن در بدت أبب دال  ب . 4،27، صب نن
ننددهب : الددهيوانو  ددامبة بددت جب . وسدديف الددهيت الكاتدد،، أحمدده عصددا  الكاتدد،: 107، صسب

 ، 1981شدددرح ديدددوان عن دددرة بدددت شدددهاد، منندددوراا دار مك ىدددة ال يددداة، بيدددروا، للندددان، 
دددل الغبنبددد. 21، 13،15،19ص ين : الدددهيوانوالط فب دددينم: 25، 18، صو ي ط  دددين  بدددت الخب . وقب

دددكي يت وغيدددرت"، حققدددل وعليدددق عليدددل: ناصدددر الدددهيت األسددده، مطىعدددة  الدددهيوان "عدددت ابدددت السي 
ددُمة: الددهيوان، 96، 11 ، ص1962 ددد، 1381، 1المددهن ، القددا رة،   يندده بددت الصي  رب . ودب

 .41، 38 ، ص1985ت قيق: عمر عله الرسو ، دار المعارذ، القا رة، 
: الهيوان (74) ة العام ر  ي : ناعم.28، صلبل ينه بت رب ينعب  . ور الي
ة: الهيوان (75) ب ينعب ل بت رب لنه  : الهيوان. وانظر أيضا: 70، صمبهب  .109، صالط فبينل الغبنبو ي
غالدددد، فاضددددل المطللدددد : فدددد  األصددددواا اللغويددددة دراسددددة فدددد  أصددددواا المدددده العربيددددة،  (76)

[، دار 364اا وزارة الثقافددددة واإلعددددا ، سلسددددلة دراسدددداا ]الجمهوريددددة العراقيددددة، مننددددور 
 .45 ، ص1984ال رية، 

لنه: الهيوان (77) فبة بت العب  .59، صتبرب
ددُهاد، ص (78) نن بدددربة بدددت شب . وانظدددر أيضدددا: 178، 95، 20. وانظدددر ص117شددرح ديدددوان عب

[، ص ُىاد الىبكنر  ي ار ث بت مب وان شعر حاتم ودي. 273شعرا  النصرانية ف  الجا لية ]ال ب
ُمة: الدهيوان. 223، صبت عله   الطاا  وأ ىارت ينه بت الصي  رب ينده 51، صودب . وشدعر زب

ينل  الُطاا  ي "جمع ودراسة وت قيق"، ص  .101الخب
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جمدددع وت قيدددق   دددد[132شدددعر بنددد  عدددامر مدددت الجا ليدددة ح دددال آ دددر العصدددر األمدددو ] (79)
 .95، ص2، عودراسة

ه    (80) و بت مبعن رب ببينه  ي شعر عبمن ر ب ال    .64، صكب
: الهيوان (81) ة العام ر  ي ل : الىمية. واألجرب: الجمل األجرب. 34، صلبل ينه بت رب ينعب . والخب

 .119وانظر أيضا: ص
 .36المصهر نفسل، ص (82)
ددة: الددهيوان. وانظددر أيضددا: 268شددعرا  النصددرانية فدد  الجا ليددة، ص (83) ب ينعب ددل بددت رب لنه  ، مبهب

 .284، 185، صان شعر حاتم بت عله   الطاا  وأ ىارتديو و . 48، 36ص
لنمبال (84)  .8، صشرح ديوان زب بينر بت أبال سب
ددُهاد، ص (85) نن بددربة بددت شب . وانظددر أيضددا: 113. و ن: اآلن. وانظددر: ص49شددرح ديددوان عب

ددُمة: الدهيوان ينده بدت الصي  رب ددل  الُطداا  ي "جمددع ودراسدة وت ق51، صدب ين ينده الخب يددق"، . وشددعر زب
  .82ص

، ص (86) ببينه  ي ر ب ال   ه   كب و بت مبعن رب  .64شعر عبمن
: الددددهيوان (87) ددددة العددددام ر  ي دددده بددددت رب ينعب . وال وصدددديم: ال كسددددير وال ف يددددر. وانظددددر 141، صلبل ين

 .101أيضا: ص
 .280شعرا  النصرانية ف  الجا لية، ص (88)
 .431المفضلياا، ص (89)
 رو بت  نه بكرا وتغل، وأصلح بينهما.ذو المجاز: موضع جمع هيل عم (90)
دكبر  ي ]ن ددو  (91) لي دد بة الينن دار ث بدت ح  . وانظددر 70، ص [: الدهيوان580ق. دد د ن ددو  43ال ب

 .135أيضا: ص
ُهاد، ص (92) نن بربة بت شب  .62، 27. وانظر أيضا: ص96شرح ديوان عب
: الهيوان (93) ة العام ر  ي  الرماح.. والحوابل: 130، صلبل ينه بت رب ينعب
لنه: الهيوان (94) فبة بت العب  . وسعودا: رجا ، وسعود جمع سعه.60، صتبرب
دكبر  ي ]ن ددو  (95) لي دد بة الينن دار ث بدت ح  . وانظددر 67، ص [: الدهيوان580ق. دد د ن ددو  43ال ب

 .135أيضا: ص
نندددهب : الدددهيوان (96) دددامبة بدددت جب :. وانظدددر أيضدددا: 89، صسب ددده  ي ددداز   األسن دددر بدددت أبب دددال  ب  ب نن

ددددُهاد، 119، 91، 82، 30، 25، 21، 17، صالددددهيوان نن بددددربة بددددت شب . وشددددرح ديددددوان عب



 

 

2374 

دكي يت وغيدرت"و . 105، 96، 43، 21، 18ص ينم: الدهيوان "عدت ابدت السي  ط  ، قبين  بت الخب
ددُمة: الددهيوان. 36، 8ص يندده بددت الصي  رب ددل  138، 78، 51، 50، صودب ين يندده الخب . وشددعر زب

 .122، 73يق"، صالُطاا  ي "جمع ودراسة وت ق
لنمبال، ص (97)  .318شرح ديوان زب بينر بت أبال سب
دددل: الدددهيوان "بندددرح األنىدددار  ا  (98) ين دددام ر بدددت الط فب  دددد"، ت قيدددق ودراسدددة: أندددور أبدددو 328عب

ددددددل 273 ، ص1996 دددددد، 1416، 1سدددددويلم، دار الجيدددددل، بيدددددروا،   . واألليدددددل: الث كن
دددة: الدددهيوانمب . وانظدددر أيضدددا: 262، 209، 123واألنددديت. وانظدددر: ص ب ينعب دددل بدددت رب لنه  ، هب

: الدددهيوان. 48، 31ص نبددداب الكبلنل ددد ي لي ددد بة و . 108، 89، صوزب بيندددر بدددت جب دددار ث بدددت ح  ال ب
لنثبدددو : الدددهيوان و بدددت كب ددرب وديددوان شدددعر حددداتم بدددت علددده   . 136، 119، 102، صوعبمن

 .267، 209، 200، صالطاا  وأ ىارت
دده  ي ( 99) دداز   األسن ددر بددت أبددال  ب . وانظددر أيضددا: 222، 72. وانظددر ص42ص الددهيوان،: ب نن

ة: الهيوان ب ينعب ل بت رب لنه  : الدهيوان،. 56، 31، صمبهب نبداب الكبلنل د ي . 121ص وزب بينر بدت جب
ددددل و . 243، 226، 212، صوديددددوان شددددعر حدددداتم بددددت علدددده   الطدددداا  وأ ىددددارت ين الطبفب

هُ 24، ص: الهيوانالغبنبو  ي  نن بربة بت شب  .98، 59، 21، 13اد، ص. وشرح ديوان عب
لنمبال، ص (100)  .282. وانظر أيضا: ص285، 284شرح ديوان زب بينر بت أبال سب
دددكي يت وغيدددرت" (101) دددينم: الدددهيوان "عدددت ابدددت السي  ط  دددين  بدددت الخب . و ددد   هيدددة: غيدددر 55، صقب

ددُمة29، 18، 9م  فلددة. وانظددر: ص يندده بددت الصي  رب ، 78، ص: الددهيوان. وانظددر أيضددا: دب
ينل  الُطاا  ي "جمع ودراسة وت قيق"وش. 93، 79 ينه الخب  .122، 82، صعر زب

، ص (102) ببيندده  ي در ب ال   دده   كب و بدت مبعن ددرب د أميددر . وانظددر أيضدا: 77شدعر عبمن رن وبة بدت الددوب ددرن عب
 .76، 45، صالصعاليك: الهيوان

ة العام ر  ي  (103)  .135. وانظر أيضا: ص172، ص: الهيوانلبل ينه بت رب ينعب
لنه (104) فبة بت العب : تنىح.49، ص: الهيوانتبرب  . وتهري
 .182، صديوان شعر حاتم بت عله   الطاا  وأ ىارت (105)
لنمبال، ص (106)  .41شرح ديوان زب بينر بت أبال سب
ُهاد، ص (107) نن بربة بت شب ُمة96. وانظر ص76شرح ديوان عب ينه بت الصي  رب : . وانظر أيضا: دب

 .156، صالهيوان
ة العام ر  ي  (108)  .141، ص: الهيوانلبل ينه بت رب ينعب
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 .140المصهر نفسل، ص (109)
 .157المفضلياا، ص (110)
 الصيه: الم كلرون. (111)
دددة العدددام ر  ي  (112) . واع اقدددل: منعدددل مدددت بلدددوغ أملدددل. وريددد، 52، ص: الدددهيوانلبل ينددده بدددت رب ينعب

 اللرية: المكارت ال   يصي، بها اله ر الناس.
 . وسراتهم: أعا م.121صهر نفسل، صالم (113)
 .141المصهر نفسل، ص (114)
م مه م مه أبو موسدال:  صدااص ال راكيد، "دراسدة ت ليليدة لمسداال علدم المعدان "،  (115)

 .41 ، ص2004 د، 1425، 6مك ىة وهىل، القا رة،  
 ، م مدده حماسددة علدده اللطيددف: الن ددو واله لددة مدده ل لهراسددة المعنددال الن ددو  الدده ل (116)

 .162 ، ص2000 د، 1420، 1دار النروق، القا رة،  
 .167، 166المرجع نفسل، ص (117)
ؤ الم ددين : الددهيوان، ت قيددق: م مدده أبددو الفضددل ةبددراهيم، دار المعددارذ، القددا رة،  (118) ددر  امن

 .13 ، ص1990، 5 
لنه (119) فبة بت العب  .29، ص: الهيوانتبرب
ه  ي  (120) از   األسن ر بت أبال  ب  .1، صالهيوان: ب نن
 .2772، ص32لسان العرب، ع (121)
لنمبال، ص (122) . والثي فا : جلهة تكون ت دت الريحدا يقدع 19، 18شرح ديوان زب بينر بت أبال سب

 الهقيق عليها. وت ئم: أى ت تيكم ب و ميت.
 .207 صااص ال روذ العربية ومعانيها، ص (123)
 .207المرجع نفسل، ص (124)
ددام ر بددت الط   (125) دددل: الددهيوان "بنددرح األنىدددار  ا عب ين ددرنى: مسدددح 376، ص ددد"328فب . والمب

، أو الناقة الكثيرة الللت. وال ليل: الصريع. رن  الناقة ل هري  ضب
دددكي يت وغيدددرت" (126) دددينم: الدددهيوان "عدددت ابدددت السي  ط  دددين  بدددت الخب  ،. وحدددهابير: مهازيدددل79، صقب

ب الظهددور: قدده ذ لددت أسددنم ها. ددهن ببار. وحب ددهن ددح مددا كددان علددال  واحددهتها: ح  ومبجدد لبم: أى أب  
 ظهور ا مت الل م.
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ُمة (127) ينه بت الصي  رب . والنجيع: اله  المصدلوب. والجاافدة: الطعندة ال د  48، ص: الهيواندب
تنفح ةلال الجوذ. وذبنبدوب: الدحنوب: الدهلو العظيمدة المدألى؛ ويقصده بهدا: شدهيهة اندهفا  

 اله  منها.
ة العام   (128)  .173، ص: الهيوانر  ي لبل ينه بت رب ينعب
 .139 صااص ال روذ العربية ومعانيها، ص (129)
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 المصالر والمراج 
 أوال: مصالر البح :

 د: األصمعياا، ت قيدق وشدرح: 216د 122األصمع ، أبو سعيه عله الملك بت قبري،  (1)
 ددددد، 1383، 3أحمدددده م مدددده شدددداكر، علدددده السددددا   ددددارون، دار المعددددارذ، مصددددر،  

1963.  

ؤ الم ين : الهيوان، ت قيق: م مده أبدو الفضدل ةبدراهيم، دار المعدارذ، القدا رة،  امن  (2) ، 5ر 
1990.  

: الدهيوان، عندال ب  ميقدل: عد ة حسدت، وزارة الثقافدة واإلرشداد  (3) ده  ي از   األسن ر بت أبب ال  ب ب نن
 دد، 1379القوم  ف  اإلقليم السدور ، مطلوعداا مهيريدة ةحيدا  ال دراث القدهيم، دمندق، 

1960.  

العىاس أحمه بدت ي يدال بدت زيده النديىان : شدرح ديدوان زب بيندر بدت أبدال  اإلما  أبو عل،،  (4)
لنمبال، دار الك ، المصرية، القا رة،    .1944 د، 1363سب

حددداتم بدددت علددده   الطددداا  وأ ىدددارت: ديدددوان شدددعر حددداتم بدددت علددده   الطددداا  وأ ىدددارت،  (5)
واية:   نا  بت م مه الكلل ، دراسة وت قيق: عداد  صنعة: ي يال بت مبهري الطاا ، ر 
  .1990 د، 1411، م يهة ومنق ة،2سليمان جما ، مك ىة الخانج ، القا رة،  

ددكبر  ي ]ن ددو  (6) لي دد بة الينن ددار ث بددت ح   [: الددهيوان، صددنعة: مددروان 580ق. ددد د ن ددو  43ال ب
  .1994 د، 1415، 1العطية، دار اإلما  النوو ، دمنق،  

(7)
ددار ث  لنثبددو : الددهيوان، شددرح: مجيدده تددراد، دار الجيددل، بيددروا،  ال ب و بددت كب ددرب لي دد بة وعبمن بددت ح 

  .1998 د، 1418، 1 

ُمة: الهيوان، ت قيق: عمر عله الرسو ، دار المعارذ، القا رة،  (8) ينه بت الصي  رب   .1985دب

: الددهيوان، صدنعة: م مدده شددفيق الليطدار، دار  (9) نبداب الكبلنل دد ي صددادر، بيددروا، زب بيندر بددت جب
  .1999، 1للنان،  

ددل  الُطدداا  ي "جمددع ودراسددة وت قيددق"، صددنعة: أحمدده  (10) ين يندده الخب : شددعر زب ددل  الُطدداا  ي ين يندده الخب زب
  .1988 د، 1408، 1مخ ار الل رة، دار الم مون لل راث، دمنق، بيروا،  

ننددهب : الددهيوان، صددنعة: م مدده بددت ال سددت األحددو ، ت ق (11) ددامبة بددت جب يددق: فخددر الددهيت سب
  .1987 د، 1407، 2قىاوة، دار الك ، العلمية، بيروا، للنان،  
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سيف الهيت الكات،، أحمه عصا  الكات،: شرح ديوان عن رة بدت شدهاد، منندوراا دار  (12)
  .1981مك ىة ال ياة، بيروا، للنان، 

ل: ةميدل بدهيع ق  د[: الدهيوان، جمعدل وحققدل وشدرح 70الُنننفبربى ]عمرو بت مالك ن و  (13)
  .1996 د، 1417، 2يعقوب، دار الك اب العرب ، بيروا،  

لنه: الهيوان، شرحل وقه  لل: مهه  م مه ناصدر الدهيت، منندوراا م مده  (14) فبة بت العب تبرب
  .2002 د، 1423، 3علال بيضون، دار الك ، العلمية، بيروا، للنان،  

: الددددهيوان، ت قيددددق: م  (15) ددددل الغبنبددددو ي ين مدددده علدددده القددددادر أحمدددده، دار الك دددداب الجهيدددده، الط فب
  .1968، 1بيروا،  

دددل: الدددهيوان "بندددرح األنىدددار  ا  (16) ين دددام ر بدددت الط فب  دددد"، ت قيدددق ودراسدددة: أندددور أبدددو 328عب
  .1996 د، 1416، 1سويلم، دار الجيل، بيروا،  

علددده الدددرحمت م مددده الوصددديف : شدددعر بنددد  عدددامر مدددت الجا ليدددة ح دددال آ دددر العصدددر  (17)
 ددد، جمددع وت قيددق ودراسددة، راجعددل: صدداح الددهيت م مدده الهدداد ، القددا رة، 132مددو  األ

  .1994 د، 1415

عدددروة بدددت الدددورد أميدددر الصدددعاليك: الدددهيوان، دراسدددة وشدددرح وت قيدددق: أسدددما  أبدددو بكدددر  (18)
  .1992 د، 1412، 1م مه، دار الك ، العلمية، بيروا، للنان،  

تمدددا ، دراسدددة وت قيدددق: حسددديت م مددده  سدددة أبددد عدددا  المعدددر : شدددرح ديدددوان حماأبدددو ال (19)
  .1991 د، 1411نقنة، دار الغرب اإلسام ، بيروا، للنان، 

، جمعدل ونسدقل:  (20) ببينده  ي در ب ال   ده   كب و بدت مبعن رب : شعر عبمن ببينه  ي ر ب ال   ه   كب و بت مبعن رب عبمن
ق ددددة، ، م يددددهة ومن2مطددددا  الطرابيندددد ، مطلوعدددداا مجمددددع اللغددددة العربيددددة بهمنددددق،  

  .1985 د، 1405

دكي يت وغيدرت"، حققدل وعليدق عليدل: ناصدر الدهيت  (21)  ينم: الهيوان "عت ابت السي  ط  قبين  بت الخب
  .1962 د، 1381، 1األسه، مطىعة المهن ، القا رة،  

: الهيوان، دار صادر، بيروا، للنان، د.ا. (22) ة العام ر  ي  لبل ينه بت رب ينعب

را  النصددرانية فدد  الجا ليددة، مك ىددة اآلداب، القددا رة، المطىعددة األب لددوي  شدديخو: شددع (23)
  .1982النموذجية، 

المفضددددل الضددددل : المفضددددلياا، ت قيددددق وشددددرح: أحمدددده م مدددده شدددداكر، وعلدددده السددددا   (24)
  .1963 د، 1383، 6 ارون، دار المعارذ، القا رة،  
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ة: الهيوان، شرح وتقهيم: تا  حرب، ال (25) ب ينعب ل بت رب لنه   هار العالمية، د.ا.مبهب

 د[: من هال الطل، مدت أشدعار 597 د د 529ابت ميمون ]م مه بت المىاري بت م مه  (26)
  .1999، 1العرب، ت قيق وشرح: م مه نليل تريف ، دار صادر، بيروا، للنان،  

 :ثانيا: المراج 
 ةبراهيم أني : األصواا اللغوية، مك ىة نهضة مصر، القا رة، د.ا. (1)

 درويش: دراسة األسلوب بيت المعاصرة وال راث، مك ىة ال  را ، القا رة، د.ا. أحمه (2)

جان برتليم : ب ق ف  علم الجما ، ترجمة: أنور علده الع يد ، مراجعدة: نظمدال لوقدا،  (3)
  .1970دار نهضة مصر، مؤسسة فرانكليت، القا رة، نيويوري، 

عجداز، قدرأت وعلدق عليدل: أبدو فهدر  دد[: ك داب د ادل اإل474الجرجان  ]عله القدا ر ا  (4)
  .2004 د، 1424، 5م مود م مه شاكر، مك ىة الخانج ، القا رة،  

دددليىا: المعجدددم الفلسدددف  باأللفددداظ العربيدددة والفرنسدددية واإلنكلي يدددة والاتينيدددة، دار  (5) جميدددل صب
  .1982الك اب الللنان ، بيروا، للنان، مك ىة المهرسة، 

العربيددة ومعانيهددا، مننددوراا ات دداد الك دداب العددرب،  حسددت مىدداس:  صددااص ال ددروذ (6)
  .1998دمنق، مك ىة األسه الوتنية، 

رمضان عله ال دواب: المده ل ةلدال علدم اللغدة ومندا   الى دق اللغدو ، مك ىدة الخدانج ،  (7)
 . 1997 د، 1014، 3القا رة، النركة الهولية للطىاعة،  

ا تجا داا"، الندركة المصدرية العالميدة سعيه حست ب يدرى: علدم لغدة الدنص "المفداهيم و  (8)
  .1997، 1للننر، لونجمان،  

  .1990، 6سيه قط،: النقه األدب  "أصولل ومنا جل"، دار النروق، القا رة،   (9)

 دد، 1419، 1صاح فضل: نظرية اللنااية ف  النقه األدب ، دار النروق، القا رة،   (10)
1998.  

واا اللغويددددة دراسددددة فدددد  أصددددواا المدددده العربيددددة، غالدددد، فاضددددل المطللدددد : فدددد  األصدددد (11)
[، دار 364الجمهوريددددة العراقيددددة، مننددددوراا وزارة الثقافددددة واإلعددددا ، سلسددددلة دراسدددداا ]

  .1984ال رية، 

قاسدددم اللريسدددم: مدددنه  النقددده الصدددوت  فددد  ت ليدددل الخطددداب الندددعر  "اآلفددداق النظريدددة  (12)
  .2000، 1وواقعية ال طليق"، دار الكنوز األدبية،  
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القددرآن الكددريم "مؤُصددل  ظم مدده حسددت حسددت جلددل: المعجددم ا شدد قاق  المؤُصددل أللفددا (13)
بليان العاقاا بيت ألفاظ القرآن الكريم ب صواتها وبيت معانيها"، مك ىة اآلداب، القدا رة، 

 1 ،2010.  

ر م مه حماسة عله اللطيف: الن و واله لة مه ل لهراسة المعنال الن و  اله ل ، دا (14)
  .2000 د، 1420، 1النروق، القا رة،  

م مدده العلدده: ةبددها  اله لددة فدد  النددعر الجددا ل  مدده ل لغددوى أسددلوب ، دار المعددارذ،  (15)
  .1988، 1القا رة،  

"، المعددان م مدده م مدده أبددو موسددال:  صددااص ال راكيدد، "دراسددة ت ليليددة لمسدداال علددم  (16)
  .2004 د، 1425، 6مك ىة وهىل، القا رة،  

مراد عله الرحمت ملروي: مدت الصدوا ةلدال الدنص "ن دو نسدق منهجد  لهراسدة الدنص  (17)
  .1996، 1النعر "، الهيئة العامة لقصور الثقافة،  

 دد: لسدان العدرب، تىعدة جهيدهة م ققدة 711ابت منظور المصر ، م مه بت مكر  ا  (18)
ليددر وآ ددرون، ومندكولة شددكا كداما ومحيلددة بفهددارس مفصدلة، ت قيددق: علدده   علدال الك

  .1981 د، 1401دار المعارذ، القا رة،


