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 التفوٌض

أنا أسامة فٌصل علً الن عامً أفوض جامعة آل البٌت بتزوٌد نسخ من رسالتً للمكتبات أو 
 عند طلبهم حسب التعلٌمات النافذة فً الجامعة. األشخاصالمؤسسات أو الهٌبات أو 

 

 التوقٌع : 

 م1252التارٌخ :    /    / 
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 إقرار والتزام بقوانٌن جامعة آل البٌت وأنظمتها وتعلٌماتها 

  5112025251أنا الطالب: أسامة فٌصل علً الن عامً     الرقم الجامعً:   

 التخصص: اللغة العربٌة وآدابها            الكلٌة: كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

 

ظمتها وتعلٌماتها وقراراتها السارٌة أعلن بؤننً قد التزمت بقوانٌن جامعة آل البٌت وأن  

ا بإعداد رسالتً  ًٌ المعمول بها المتعلقة بإعداد رسابل الماجستٌر والدكتوراه عندما قمت شخص

 بعنوان:

 دراسة لغوٌة -الحقول الداللٌة فً شعر حبٌب الزٌودي    

 واألطارٌح العلمٌة.وذلك بما ٌنسجم مع األمانة العلمٌة المتعارؾ علٌها فً كتابة الرسابل  

كما أننً أعلن بؤن رسالتً هذه ؼٌر منقولة أو مستلة من رسابل أو أطارٌح أو كتب أو 

 وتؤسًٌسا على ما أبحاث أو أي منشورات علمٌة تم نشرها أو تخزٌنها فً أي وسٌلة إعالمٌة،

العمداء فً تقدم فإننً أتحمل  المسإولٌة بؤنواعها كافة فٌما تبٌن ؼٌر ذلك بما فٌه حق مجلس 

جامعة آل البٌت  بإلؽاء قرار منحً الدرجة العلمٌة التً حصلت علٌها وسحب شهادة التخرج  

منً بعد صدورها دون أن ٌكون لً أي حق فً التظلم  أو االعتراض بؤي صورة كانت فً 

 القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا الصدد.

 

 م1252التارٌخ:   /    /                            توقٌع الطالب:                              
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 :اإلهداء
   

 بكل المحبة والصدق، أهدي ثمرة عملً هذا:
 وأسكنه فسٌح جناته. - رحمه هللا - وح أخً أحمدإلى ر

 مت عهما هللا بموفور الصحة والبركة. ى رمز التضحٌة والعطاء أمً، أبًإل
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 :الشكر والتقدٌر
 

 من حق النعمة الذكر، وأقل الجزاء للمعروؾ الشكر...

فبعد شكر المولى عز وجل، المتفضل بجلٌل النعم، وعظٌم الجزاء أتقدم بخالص الشكر والتقدٌر 

سعادة الدكتور محمود الدٌكً، لقبوله اإلشراؾ على هذه الدراسة، والذي كان لعلمه وفضله، إلى 

 فً اتمام هذا العمل. وحسن توجٌهاته وعونه األثر الملموس

 والشكر الموصول ألساتذتً األفاضل أعضاء لجنة المناقشة:

ٌُشعُل  ة الذي كنُت كلّما رأٌته ٌرفُع من ِهّمتًألستاذ الدكتور زٌد القرالّ ا ، نفسً حماسة وِجّدافً و

 فتعجز الكلمات أن توفٌه شكره.

 ألستاذة الدكتورة الشرٌفة إٌمان الكٌالنً أستاذة علم اللؽة فً الجامعة الهاشمٌة.ا

 الدكتور عمر الخزاعلة.

ًَّ بتعلٌم أو دعم أو سإال أو متابعة أٌضاً  والشكر الموصول  .لكل َمن كان له فضل عل
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 الفهرس

 الرقم الموضوع
 5 اإلهداء

 6 الشكر والتقدٌر

 7-10 الفهرس

 11 الملخص

 15-12 المقدمة

 16-24 التمهٌد

 25-66 الفصل األول: الموجودات الحٌة العاقلة واأللفاظ الدالة علٌها والمتصلة بها

 26 المبحث األول: األلفاظ الدالة على اإلنسان وما ٌتصل به

 26 الجامع لإلنسانالمطلب األول: األلفاظ الخاصة باالسم 

 27-28 الّناس

 29 المطلب الثانً: األلفاظ الدالة على أجزاء جسم اإلنسان

 29-30 .الوجه1

 31-32 .العٌن2

 33 المقل - أ

 34-35 الّدموع - ب

 36 الجفن - ج

 37 األهداب - د

 37 الّرمش -هـ    

 38 . الفم3

 39 الّشفاه 

 39 الّثؽر 

 40 .الجبٌن4

 41 .الخدّ 5

 41 .الشَّعر6

 41 .الّصدر7

 42 .القلب8

 43 .الفإاد9

 44 .الكبد10

 44 .الخصر11

 45 .الجسد12

 45 .الٌد13

 46 .الّدم14

الة على العالقات اإلنسانٌة  49 المبحث الثانً: األلفاظ الد 

 49 الخاّصة باألهل وذوي القرابة ظالمطلب األول: األلفا

 49 أوالً: األلفاظ الخاّصة باألهل

ا:  ًٌ  49 األلفاظ الخاّصة بالقرابةثان

 50 األب 

 50 األم 
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 50 األخ 

 51 حقل العاطفة 

 51 الحنان 

 52 الحب 

 52 العشق 

 53 الوفاء 

 53 الشجاعة 

 53 الجبن 

 54 الحزن 

 54 الحٌاة 

 55 الموت 

 55 العذاب 

 56 الظالل 

 57 الحنٌن 

 57 األمل 

 ً57 األمان 

 58 األحالم 

 58 الخمر 

 60 حقل الموسٌقى 

 60 الناي 

 60 الربابة 

  61 العود 

 61 الكمان 

 61 القٌثارة 

 62 الٌرؼول 

 63 المطلب الثانً: األلفاظ الدالّة على األصدقاء واألعداء

 63 أوالً: األلفاظ الدالة على األصدقاء

 63 الصاحب 

 63 الّندٌم 

 64 الخلٌل 

ا: األلفاظ الدالة على األعداء ًٌ  65 ثان

 65 األعداء 

 66 الّطاؼوت 

ٌ ة غٌر العاقلة الة على الموجودات الح  67-92 الفصل الثانً: األلفاظ الد 

 68 األلفاظ الدالة على الحٌوانات وما ٌتصل بهاالمبحث األول: 

 68 المطلب األول: األلفاظ الدالة على الحٌوانات فً حقل األرضٌات

 68 أوالً: األلفاظ الدالة على الحٌوانات األلٌفة

 68-69 .األلفاظ الدالة على الخٌل1

 70 ) الؽزال(.األلفاظ الدالة على الظب2ً

 70 القط 

ا: األلف ًٌ  71 اظ الدالة على الحٌوانات ؼٌر األلٌفةثان

 72 الّذبب-1
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 72 الّثعلب-2

 72 األفعى-3

 73 على الحٌوانات فً حقل العلوٌاتالمطلب الثانً: األلفاظ الدالة 

 73 أوالً: األلفاظ الدالة على الّطٌور

 73 األلفاظ الدالة على الطٌور األلٌفة ؼٌر الجارحة-1

 74 الحمام 

 74 البلبل 

 75 الهزار 

 75 العصافٌر 

 76 األلفاظ الدالة على الطٌور الجارحة-2

 76 الّصقر 

 76 الّنسر 

 77 البوم 

 79 األلفاظ الدالة على النباتات وما ٌتصل بها المبحث الثانً:

 79 المطلب األول: االسم الجامع للنبات وصفاته

 79 الّشجر 

 79 الربٌع 

 80 الّروض 

 81 المطلب الثانً: األلفاظ الدالة على النباتات الفّواحة

 81 الّزهر 

 81 الورد 

 82 الٌاسمٌن 

 83 الّشٌح 

 83 البابونج 

 84 الزعفران 

 84 القرنفل 

 85 المطلب الثالث: األلفاظ الدالة على األشجار المثمرة

 85 الّنخٌل 

 86 البرتقال 

 86 القمح 

 87 التوت 

 87 اللوز 

 88 الكرز 

 88 البلوط 

 89 الخوخ 

 89 السرو 

 89 الزٌتون 

 89 التٌن 

 )ً90 العنب )الدوال 

 90 المطلب الرابع: األلفاظ الدالة على النباتات الّضارة

 91 الّشوك 

ٌ ة  93-118 الفصل الثالث: األلفاظ الدالة على الموجودات غٌر الح
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 95 المبحث األول: األلفاظ الدالة على الموجودات الجغرافٌة

 95 المطلب األول: األلفاظ الدالة الموجودات األرضٌة:

 95 أوالً: األرض

ا: التراب )الؽبار، الرمال( ًٌ  96 ثان

 96 الؽبار-أ

 97 الّرمال-ب

 97 الّجبال -جـ

 98 ثالًثا: الصحاري: )البوادي، القفار، الفٌافً(

 100 رابًعا: الودٌان

 102 المطلب الثانً: األلفاظ الدالة على الموجودات العلوٌة

 103 الّسماء-1

 103 الّشمس-2

 104 القمر-3

 105 الّنجوم-4

 106 الّسحاب-5

 108 الدالة على الماءالمطلب الثالث: األلفاظ 

 108 أوالً: المطر

ا: الّنبع ًٌ  109 ثان

 109 ثالًثا: الّبحر

الة على القوى الطبٌعٌة  111 المبحث الثانً: األلفاظ الد 

 111 المطلب األول: ألفاظ الّنار وما ٌّتصل بها

 111 اللّظى-1

 112 الجمر-2

 112 الّشمعة-3

 113 اللّهٌب-4

 113 السراج -5

 114 المطلب الثانً: األلفاظ الدالة على الّرٌاح

 114 الّرٌاح 

 115 المطلب الثالث: األلفاظ الدالة على قوى الحقل المابً

 115 الّطوفان-1

 115 الّرعد-2

 116 البرق-3

ٌ ة  117 المبحث الثالث: األلفاظ الدالة على الموجودات الصناع

ٌّة :  117 المطلب األول: األدوات الحرب

 117 الّسٌؾ-1

 117 الّرمح-2

 119-124 الفصل الرابع: تطبٌق نظرٌة الحقول الداللٌة على قصٌدة "الذكرٌات"

 125-127 الخاتمة

 127-130 قابمة المصادر والمراجع

 131 الملخص باللغة اإلنجلٌزٌة
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 الحقول الداللٌة فً شعر حبٌب الزٌودي دراسة لغوٌة

 إعداد الطالب

 النعامً أسامة فٌصل علً
 إشراؾ الدكتور

 محمود الدٌكً
 

 الملخص
وقد اختار الباحث  الحقول الداللٌة فً شعر حبٌب الزٌودي،ألقت هذه الدراسة الضوء على      

المنهج الوصفً التحلٌلً القابم على  ، واعتمد الباحثراهب العالوك الكاملةالشعرٌة  األعمال

اإلحصاء فً تصنٌؾ الموجودات ضمن حقولها المعجمٌة، وجمع الوحدات المعجمٌة الخاصة 

     بحسب تقسٌمها الحقلً. –بصنفٌها: الحٌة وؼٌر الحٌة  –بحقل الموجودات 

البٌبة األردنٌة، اتجاهها نحو دراسة شاعر معاصر ابن  أولهما ،جانبٌن من البحث أهمٌة تؤتً    

الوقوؾ على المعجم اللؽوي للشاعر حبٌب الزٌودي بٌن االتساع  هو اآلخر والجانب

والمحدودٌة، ومدى تؤثٌر بٌبة الشاعر بشعره، وحضور ألفاظ المحٌط الخارجً فً لؽته 

 الداللة وعلمً والتركٌب، البنٌة مستوًٌ إلى استناًدا والتفسٌر، التحلٌل ودالالتها من خالل

 المعجمٌة. الحقلٌةو

 أدت  ب الزٌودّي،حبٌفً شعر  انزٌاحات أسلوبٌة الدراسة إلى أنه ثمةفً هذه  توصل الباحث   

دالالت األصلٌة أو فً درجة اقترابها من ال خاصة تتفاوتدالالت  ةالشعرٌ لفظةفً إكساب ال

إلعادة تشكٌل البنى  جدٌدةً لفاظ، وهً التً تخلق آفاقاً وهً إحدى وسابل تولٌد األ ،ابتعادها عنها

والتراكٌب اللؽوٌة بتكسٌر العالقات الطبٌعٌة بٌن الدال والمدلول، وهً تكسب قٌمتها الداللٌة من 

لبنٌوي للنص بالخروج من االنؽالق الها العام ٌسمح  افً مفهومه اوألنه سٌاقها الذي ترد فٌه،

له أهمٌة فً لمعنى المعجمً الذي تبقى أهمٌة السٌاق ال ٌعنً بؤٌة حال إلؽاء ااألدبً، ؼٌر أن 

 استكشاؾ داللة النص.
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 :المقدمة
مباحث وتتمٌز أّن لها جذوراً فً تعدُّ نظرٌة الحقول الداللٌة أحد أعمدة علم الداللة الحدٌث       

ونسج ، ُتعنى بالمعنى والدالالتسٌما الدراسات والمعاجم العربٌة، وهً علوم اللؽة العربٌة، ال

فً مجموعات وارتباطها بفطرة اإلنسان والعقل البشري   العالقة بٌن األلفاظ وداللتها وتنظٌمها

وٌرى أحمد عزوز أنَّ " ترتٌب الكلمات فً مجموعات ٌرتبط بفطرة اإلنسان، ومن خصابص 

العقل البشري الذي من طبٌعته المٌل نحو التصنٌؾ والبحث عن العالقة التً تكّون أجزاء هذه 

 .1وعة أو تلك، حتى ٌتسّنى لنا فهمها ووضع قوانٌنها ثم الحكم علٌها واالستنتاج"المجم

 
 الدراسة ومسوغاتهاأهمٌة    
 

اتجاهها نحو دراسة شاعر معاصر ابن البٌبة األردنٌة،  أولهما جانبٌن؛ من البحث أهمٌة تؤتً    

بٌن االتساع  الوقوؾ على المعجم اللؽوي للشاعر حبٌب الزٌودي هو اآلخر والجانب

والمحدودٌة، ومدى تؤثٌر بٌبة الشاعر بشعره، وحضور ألفاظ المحٌط الخارجً فً لؽته 

 الداللة وعلمً والتركٌب، البنٌة مستوًٌ إلى استناًدا والتفسٌر، التحلٌل ودالالتها من خالل

 المعجمٌة. والحقلٌة

 واجهت البحث:الصعوبات التً 

والمراجع  ، فضالً عن قلّة المصادراتّساع البحث ودّقتهِ  البحث لم ٌخل من عقبات منها:      

األمر الذي تطلّب الجهد الكبٌر  ،م2112العربٌة والمترجمة، وؼٌاب الشاعر كونه قد توفً عام 

تحدٌد الوحدات المعجمٌة وإحصابها وتحلٌلها، كاملة للشاعر حبٌب الزٌودّي، لال األعمالودراسة 

قً، أو مجازي كنابً، ثم الخلوص بالظواهر اللؽوٌة فً كل وطرٌقة التوظٌؾ إّما بشكل حقٌ

مبحث مثل: عالقة الترادؾ والتضاد والتضمٌن واالشتمال والعموم والخصوص وما إلى ذلك، 

ٌّة.  والظروؾ المحٌطة بالنّص الشعري للشاعر التً ستإثر على حالته النفس

 منهجٌة البحث

اعتمد الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً القابم على اإلحصاء فً تصنٌؾ الموجودات ضمن     

بصنفٌها: الحٌة وؼٌر  –حقولها المعجمٌة، وجمع الوحدات المعجمٌة الخاصة بحقل الموجودات 

بحسب تقسٌمها الحقلً، وٌكون هذا ضمن المطالب الفرعٌة التً تندرج تحت المباحث  –الحٌة 

 للدراسة. رعة عن الفصول األربعةربٌسة المتفال
                                                           

 13 م،  ص2002أحمد عزوز، أصول تراثٌة فً نظرٌة الحقول الداللٌة، دمشق، منشورات اتحاد كّتاب العرب،  – 1
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    حدود البحث

ا -1 ًّ ٌ  .م  1963شاعر معاصر ولد عام : زمان

ا -2 ًّ ٌ  األردن وفلسطٌن: مكان

ا -3 ًّ ٌ ومنازل  ، وطواؾ المؽنً الشٌخ ٌحلم بالمطر،، تتمثل فً دواوٌنه :موضوع

، تلك التً جمعها وحققها الدكتور عمر القٌام فً أهلً،وناي الراعً، وؼٌم على العالوك

 الكاملة والمعنونة بــ )راهب العالوك(. األعمال

 الدراسات الموازٌة:

لم أعثر على دراسة تناولت الحقول الداللٌة فً شعر حبٌب الزٌودي، بٌد أننً عثرت    

 على دراسات موازٌة تناولت هذا الجانب عند شعراء آخرٌن، ومن أبرزها:

 إلى مقدمة رسالة، عبٌد  محمد شٌماء، األسدي زٌد بن الكمٌت شعر فً الداللٌة الحقول -1

 العربٌة اللؽة فً الماجستٌر درجة لنٌل، بؽداد جامعة - للبنات التربٌة كلٌة مجلس

 .م 2112، الزٌدي ٌاسر كاصد أ.د: إشراؾ، بؽداد، وآدابها

 دراسة الكاملة أعماله فً الجواهري مهدي محمد شعر فً وداللتها المعجمٌة الحقول -2

 البالؼٌة الدراسات فً الدكتوراه شهادة لنٌل مقدمة رسالةمٌلود قنانً، ،أسلوبٌة

كــلـــٌــة اآلداب واللؽات ، إشراؾ: أ.د محمد عباس، جامعة أبً بكر بلقاٌد، واألسلوبٌة

 م.2114، الجزابر، قسم اللؽة العربٌة وآدابها

 راشد بن محمد بنت تقٌة البوسعٌدي، بدر بن هالل السٌد شعر الداللٌة فً الحقول -3

 م.2112مإسسة االنتشار العربً،  ،العبري

 حسن العجمً، الحقول الداللٌة فً شعر عبد العزٌز سعود البابطٌن دراسة لؽوٌة، -4

جامعة آل البٌت، االردن، نوقشت فً ، اشراؾ الدكتور محمود الدٌكً، رسالة ماجستٌر

13/8/2117. 

ا ودراسات حوله، وهً على النحو اآلتً:   أما عن شعر حبٌب الزٌودي، فقد أفرد الباحثون كتبًّ

 ، عمان، الناشر دار البٌرونً، قاسم الدروع ،احبٌب الزٌودي شاعرً  -1

 .2117االردن،

  ، إشراؾ خلٌل الشٌخ، رسمٌة الحسبان ،الصورة الفنٌة فً شعر حبٌب الزٌودي -2

 .2111جامعة آل البٌت 
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 ،قاسم الدروع ومحمد القضاة قراءة نقدٌة فً تجربة حبٌب الزٌودي الشعرٌة، -3

 .2118الجامعة االردنٌة ، 2العدد ، 35دراسات العلوم االنسانٌة المجلد 

 .2111، عمان االردن دار البشٌر،  عمر القٌام، نظرات فً شعر حبٌب الزٌودي، -4

إشراؾ موفق رٌاض ، ةمناؾ بسام علً الخصاون المكان فً شعر حبٌب الزٌودي، -5

 .2113االردن،، عمان جامعة العلوم االسالمٌة العالمٌة، مقدادي،

 هللا عبد للباحث ، وعرار الزٌودي حبٌب شعر فً المكان حول قٌمة دراسة ثمة -6

  عن الحدٌث على تقتصر أنها ؼٌر ، مراشدة الباسط عبد الدكتور إشراؾ ، الشرفات

الداللٌة، نشرت هذه الدراسة فً منشورات  الحقول باقً فً تبحث وال المكان

مدٌنة المفرق الثقافٌة بعنوان "المكان عند عرار وحبٌب الزٌودي"  وزارة الثقافة،

2117 . 

 
 هٌكل الدراسة

 
 فصول وخاتمة. ت الدراسة فً مقدمة وتمهٌد وأربعةجاء

 

أهمٌة الدراسة ومسوؼاتها ومنهجها وحدودها، والعقبات التً الباحث  المقدمة بٌن ففً

استطاع الباحث الوصول إلٌها واجهت البحث، والدراسات الموازٌة والدراسات السابقة التً 

 تناولت شعر حبٌب الزٌودي.والتً 

 

ونظرٌة الحقول  حٌاته وشعره، :فٌه عن حبٌب الزٌودي احثتحدث الب دأما التمهٌد فق

عرٌفها ونشؤتها عند العرب، وتطورها عند الؽرب، ومبادبها وأسسها والعالقات ت: الداللٌة

 داخل الحقل الداللً الواحد.

 

 ه الباحثوجاء الفصل األول بعنوان الموجودات الحٌة العاقلة واأللفاظ الدالة علٌها، وقسم

 :إلى مبحثٌن
 

 واشتمل على مطلبٌن: األلفاظ الدالة على اإلنسان وما ٌتصل به،المبحث األول: 
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 والمطلب الثانً:الدالة على اإلنسان وما ٌتصل به،  األلفاظالمطلب األول: 

 
 األلفاظ الدالة على أجزاء جسم اإلنسان.

 

 فعنوانه: األلفاظ الدالة على العالقات اإلنسانٌة، واشتمل على مطلبٌن: أما المبحث الثانً

على : األلفاظ الدالة والمطلب الثانًاأللفاظ الخاصة باألهل وذوي القرابة، المطلب األول: 

 األصدقاء واألعداء.

 

أما الفصل الثانً وعنوانه: األلفاظ الدالة على الموجودات الحٌة غٌر العاقلة فقد جاء فً 
 مبحثٌن:

 
 :ٌن مطلبٌن اثنالمبحث األول: األلفاظ الدالة على الحٌوانات وما ٌتصل بها، وفٌه 

 

 على الحٌوانات فً حقل األرضٌات.األلفاظ الدالة  المطلب األول:

 لوٌات.األلفاظ الدالة على الحٌوانات فً حقل العُ  المطلب الثانً:

 المبحث الثانً: األلفاظ الدالة على النباتات وما ٌتصل بها، وفٌه أربعة مطالب:
 

األلفاظ الدالة على النباتات والمطلب الثانً:  االسم الجامع للنبات وصفاته،المطلب األول: 

األلفاظ الدالة والمطلب الرابع:  األلفاظ الدالة األشجار المثمرة،، والمطلب الثالث: الفواحة

 .على النباتات الضارة
األلفاظ الدالة على الموجودات غٌر الحٌة، وقد اشتمل على  وأما الفصل الثالث فعنوانه:

 ثالثة مباحث:
 األلفاظ الدالة على الموجودات الجؽرافٌة، وفٌه مطالب ثالثة: ول:البحث األ

 األلفاظ الدالة على الموجودات األرضٌة. المطلب األول:   

 األلفاظ الدالة على الموجودات العلوٌة. المطلب الثانً:   

 األلفاظ الدالة على الماء. المطلب الثالث:   

 األلفاظ الدالة على القوى الطبٌعٌة فقد اشتمل على مطلبٌن، وهً: أما المبحث الثانً:

 : ألفاظ النار وما ٌتصل بها.المطلب األول       
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 الدالة على الرٌاح. ظ: األلفاالمطلب الثانً       

وقد اشتمل  األلفاظ الدالة على الموجودات الصناعٌة،تحت عنوان:  المبحث الثالث وقد جاء

 على مطلب واحد

 : األدوات الحربٌة بؤنواعها.المطلب األول        

 .الفصل الرابع: تطبٌق نظرٌة الحقول الداللٌة على قصٌدة "ذكرٌات"

 
 التمهٌد:

 
من وضع بعض النقاط الربٌسة التً ستساعدنا فً فهم الرإٌة الداللٌة فً بداٌة الدراسة البد      

ٌّات الدراسة، ونحصر هذه النقاط فً محورٌن اثنٌن، األول: حبٌب ا لزٌودي والتحلٌلٌة فً ط

 حٌاته وشعره، والثانً: نظرٌة الحقول الداللٌة وورودها فً التحلٌل اللسانً واألدبً.

 

: حبٌب الزٌودي  :حٌاته وشعره أوالًّ
فً محافظة   ولد فً لواء الهاشمٌة حبٌب حمٌدان سلٌمان الزٌودي شاعر وأدٌب أردنً    

ألدب العربً حاصل على بكالورٌوس فً ا  وترعرع فً قرٌة العالوكم، 1963الزرقاء سنة 

عمل فً  ،م 2118سنة  ، ثم شهادة الماجستٌر من الجامعة الهاشمٌة، من الجامعة األردنٌة

وعمل  ،م1991ثم فً وزارة الثقافة حتى  1989 إلى1987القسم الثقافً من  اإلذاعة األردنٌة 

له العدٌد من القصابد الوطنٌة والؽزلٌة، وقصابد ٌحن فٌها إلى  ،مساعداً لربٌس الجامعة األردنٌة

مر تسعة وكان ٌبلػ وقتها من العإثر نوبٍة قلبٌة مفاجؤة،  2112سنة  توفً ، هلهأمضارب 

.وأربعٌن عاماً   

 من أعماله الشعرٌة:
 م1986 الدٌوان األول: الشٌخ ٌحلم بالمطر

 م1990.الدٌوان الثانً: طواؾ المؽنً

 1997 منازل أهلً. الدٌوان الثالث:
 م.2012الدٌوان الرابع: ؼٌم على العالوك.

لوك( الكاملة )راهب العا األعمالأسماه وجمع الدكتور عمر القٌام هذه الدواوٌن فً كتاب 

ٌّدها المرحوم للباحث الدكتور عمر القٌام م 2015 حبٌب الزٌودي وقد كانت هذه التسمٌة لرؼبة أ

 قبل وفاته، فقد جمعته بالشاعر صداقة حمٌمٌة.
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ا: ًٌّ  .نظرٌة الحقول الداللٌة ثان
المعانً أو الكلمات ُذكر فً أقوال العرب أن حّد الحقول الداللٌة هو أنها: "مجموعة من       

المتقاربة التً تتمٌز بوجود عناصر أو مالمح داللٌة مشتركة، وبذلك تكتسب الكلمة معناها فً 

عالقاتها بالكلمات األخرى، ألن الكلمة ال معنى لها بمفردها، بل إن معناها ٌتحدد ببحثها مع 

1أقرب الكلمات إلٌها فً إطار مجموعة واحدة"
 

مجموعة من  الكلمات ترتبط  داللتها، وتوضع  ه أحمد مختار عمر "هواللً كما عرفوالحقل الد

تحت لفظ عام ٌجمعها،  ولكً تفهم معنى كلمة ٌجب أن تفهم مجموعة الكلمات المتصلة بها 

 2"داللٌا، فمعنى الكلمة هو محصلة عالقاتها بالكلمات األخرى فً داخل الحقل المعجمً

 
وٌقوم الحقل الداللً على داللة الكلمة الواحدة ضمن السٌاق الذي ترد فٌه، "فالكلمة الواحدة      

فكل لفظ من هذه األلفاظ ٌضم  جموعة تطول أو تقصر من األلفاظ،تحتها مفً أٌة لؽة تندرج 

عدًدا من األفراد أو األحداث جمعت تحت عنوان واحد، وكونت صنًفا واحًدا، ولذلك كانت 

ًٌا فً فهم العالقة مف ردات كّل لؽة من اللؽات ضرًبا من التصنٌؾ للموجودات الذي ٌعد أساس

 3بٌنها، وهو إدراك لنظرٌة الحقول الداللٌة"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، ص 1970دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، بٌروت، سنة  من قضاٌا اللغة العربٌة، –حسن ظاظا، كالم العرب -1
20. 

 .79م، ص2006، عالم الكتب، القاهرة، 6، طعلم الداللةأحمد مختار عمر،  -2
، 7محمد المبارك، فقه اللؽة وخصابص العربٌة: دراسة تحلٌلٌة وعرض لمنهج العربٌة األصٌل فً التجدٌد والتولٌد، ط - 3

 .307م، ص 1971دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع، 
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 :أهمٌة الوحدة المعجمٌة )الكلمة (
 

لحقول الداللٌة حسب الوحدة المعجمٌة التً تشكلها، وإذا كانت لٌقوم تقسٌم أو تصنٌؾ      

الداللة المعجمٌة تهتم بدراسة الكلمات وعناصرها ومعانٌها، فً سٌاقها الحقلً، فإن ذلك ال ٌعنً 

فً اللفظة الواحدة، بل إن الوصول للدالالت ٌتطلب وجود "الوحدة أن المعجمٌة منوطة 

التالزم، وأهم ما ٌمكن االتكاء علٌه هو أن فردة، والتركٌب، ولمعجمٌة بعناصرها الثالثة: الما

مفهوم الوحدة المعجمٌة أشمل من مفهوم المفردة، فإن كل مفردة وحدة معجمٌة ولكن لٌست كل 

العنصر الربٌس فً التحلٌل  وهذا ال ٌلؽً أهمٌة المفردة بوصفها 1وحدة معجمٌة مفردة"

ٌّنه علً حٌث إنها األساس الذي تقوم والتركٌب،  علٌه الدالالت بٌن مركزٌة وثانوٌة، وهذا ما ب

زوٌن حٌن قال: " ولما كانت الكلمة تعد أصؽر وحدة داللٌة فً النظرٌة الداللٌة الحدٌثة اتضحت 

ٌَّا" تواإهالنا أهمٌة دراسة الكلمات من حٌث اح وهو ما أشار إلٌه  2على معان ثابتة ثبوًتا نسب

قة لفهم معنى الكلمة هو وجودها فً التركٌب الذي ٌسهم فً ل طرٌ" أفضأحمد عزوز بقوله: 

إبراز معناها وٌجعلها متباٌنة عن تلك التً تقاربها أو تبدو مشابهة لها، باإلضافة إلى الوظابؾ 

للفظ المستقلة عن كل كلمات الداللٌة ذات االرتباط بالمحٌط والثقافة اللذٌن ٌعبران عن داللة ا

 .3اللؽة"

من عناصر البنٌة  اً ربٌساً علماء اللؽة بالمفردة وعنوا بها عناٌة شدٌد، كونها عنصروقد اهتم     

هــ( الذي عّرفها بــ : "اللفظة الدالة على معنى مفرد 538ومنهم )الزمخشري ت اللؽوٌة،

هـ( 769وٌعرفها ابن عقٌل )ت  4ثالثة أنواع االسم والفعل والحرؾ"بالوضع وهً جنس تحته 

وقولنا: مفرد؛  ا الموضوع لمعنى أخرج المهمل،الموضوع لمعنى مفرد؛ وقولنبؤنها: "اللفظ 

هـ( بؤّنها: "اللفظ 929 توٌعرفها األشمونً )، 5لكالم فإنه موضوع لمعنى ؼٌر مفرد"أخرج ا

المفرد أي الصوت المشتمل على بعض الحروؾ، مفٌد بالوضع فابدة ٌحسن السكوت علٌها، 

 .6لٌس بلفظ مثل اإلشارة والخط" فخرج باللفظ ؼٌره من الدال ما
                                                           

(، 5م، العدد )2006، فً"مجلة الدراسات المعجمٌة"، المؽرب، والتالزمالوحدة المعجمٌة بٌن اإلفراد والتضام إبراهٌم بن مراد،  -1
، 35-45(، ص172)،العدد2006، "مجلة فً الحٌاة الثقافٌة "، تونس، إبرٌل من مشكالت الترجمة فً المعجم، نفسه، 23-31 ص

فً منهج الترتٌب، " مجلة الدراسات  نظرات المعالجة القاموسٌة للوحدات المعجمٌة العربٌة المركبة والمعقدة والعبارٌة،نفسه، 
 م.2008(، 7المعجمٌة بالمؽرب"،  العدد )

ٌّار 15" مجلة آفاق عربٌة"،  السنة ظالل المعنى بٌن الدراسات التراثٌة وعلم اللغة الحدٌث،علً زوٌن،  – 2  . 73م، ص 1990، أ
 . 8، صأصول تراثٌة فً نظرٌة الحقول الداللٌةأحمدعزوز، – 3
، طبع على نفقة محمد أمٌن الخانجً الكتبً وشركاه )باالستانة 1، طالمفصل فً علم العربٌةن عمر الزمخشري، محمود ب - 4

 6هـ، ص1323ومصر(، مطبعة الّتقدم بشارع محمد علً، القاهرة، 
، تحقٌق: محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد، دار العلوم الحدٌثة، شرح ابن عقٌل على األلفٌةعبدهللا بن عبدالرحمن ابن عقٌل،  - 5

 15 ، ص 1م، م1964
 ، بٌروت: دار الكتب العلمٌة،1، تحقٌق: محمد محًٌ الدٌن عبدالحمٌد، طشرح األشمونً على األلفٌةعلً بن محمد بن عٌسى،  - 6

 16صم، 1998
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وضع تعرًٌفا للكلمة من حٌث الوظٌفة والداللة، حٌث قال: " إّنها صٌؽة فأما تمام حّسان      

ذات وظٌفة لؽوٌة معٌنة فً تركٌب الجملة تقوم بدور وحدة من وحدات المعجم، وتصلح ألن 

تفرد أو تحذؾ أو تحشى أو ٌؽٌر موضعها أو ٌستبدل بها ؼٌرها فً السٌاق، وترجع فً مادتها 

 1تلحق بها زوابد"إلى أصول ثالثة، وقد ؼالًبا 

 نشأة نظرٌة الحقول الداللٌة عند العرب

علماء اللؽة القدامى  ألّؾ" منذ مرحلة مبكرة عند العرب، فقدنظرٌة الحقول الداللٌة  نشؤت    

ً إلى تضمنت تصنًٌفا شاماًل أللفاظها منذ العصر الجاهل التًالعربٌة،  فً الرسابل اللؽوٌة

وهذا التصنٌؾ  2دل على تصنٌؾ الموجودات بمجموعها"ٌ ما ظهور اإلسالم، فالدارس ٌلقِ 

 .نظرٌة داللٌة جدٌدة تؤسس على

فكتاب "الخٌل واإلبل" لألصمعً ٌعد من األمثلة على هذه النظرٌة، ثم ظهرت بعد ذلك بعض 

 ن سٌده.المعاجم التً كانت مرتبة حسب المعانً منها: "فقه اللؽة للثعالبً"، و"المخصص الب

قحامه فً الدروس اللؽوٌة وإ ، توقفت عند تحدٌد عنونة هذا العلمفأما وظٌفة العلماء الؽربٌٌن     

واألمر اآلخر الذي شّجع على جعل هذا العلم فً صدارة علوم اللؽة، ا وأسلوًبا، طرٌقة ومنهجً 

سٌته هو األثر الداللً الذي تعطٌه داللة مفردات النص األدبً على مرجعٌة األدٌب وثقافته ونف

ًٌّا مرتبة  ومدى مقدرته على التحكم فً استحضار مفردات معاجمه من ذاكرته، فالمفردات فطر

ا: كحقل فً ذاكرة كّل إنسان ترتًٌبا  ًٌّ ا دالل ًٌ الذي ٌشتمل على األحمر ودالالته  األلوانحقل

قل واألخضر ودالالته وهكذا، وحقل الحٌوانات األلٌفة ونقٌضتها المفترسة وؼٌر ذلك. وكل ح

كالتضاد، والترادؾ،  ٌضم مجموعة من الكلمات ترتبط فٌما بٌنها بعالقات داللٌة معٌنة:

 3والتكامل وؼٌرها

الجدٌد فً الدراسات الؽربٌة، هو محاولة اإلفادة من فكرة الحقول الداللٌة فً استكشاؾ القٌمة    

الجمالٌة والنفسٌة لألدٌب، علماً بؤن الداللٌة السٌاقٌة الحدٌث عند الؽرب، هو أقدم عند العرب، 

صوصٌة، وما علم التفسٌر إال ذاك العلم الذي برع به العرب مع مراعاة أنه نص مقدس له خ

 وأما الحقول الداللٌة وتوظٌفها فتناثر فً بطون الكتب.

                                                           
 .232م، ص1974، المؽرب: دار الثقافة، 2، طمناهج البحث فً اللغةتمام حّسان،  - 1
 .21ص ،أصول تراثٌة فً نظرٌة الحقول الداللٌةأحمد عزوز،  - 2
 صناعة المعجم والحقول لالستزادة انظر: عبد العزٌز المهٌوبً، - 3

 http://www.lisan1.com/a/?q=node/177،الداللٌة
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ٌعة كل مفردة من مفردات الطبف ،األدٌب أي نص أدبً تفرض المفردات نفسها على كتابةفعند 

وٌستخدمها فً عمله األدبً فٌصنع لوحًة جمٌلة من الكلمات المتآلفة التً تعطً  والحٌاة والموت

هذه الكلمات المعجمٌة الداللٌة لم تكن مرتبًة حسب حقولها للنص بهاًء ورونقاً، ولو أن 

 الذي ٌخدم نّصه. الالبقالموضوعة فٌها لما استطاع استخدامها بالشكل 

:  وتعتبر اللؽة والكالم عند دي سوسٌر هو كل ما ٌدخل ضمن نطاق النشاط اللؽوي من    

 رموز صوتٌة، وكتابٌة، ومصطلحات، وإشارات.

حقول الداللٌة بمعاجم المعانً ارتباًطا وثًٌقا، ألن الفكرة األساسٌة للحقل تتمثل ترتبط نظرٌة ال" 
 .1ت ومعالجتها ضمن مفهومٌة متواردة"فً محاولة توزٌع المداخل المعجمٌة إلى موضوعا

 تطور نظرٌة الحقول الداللٌة عند الغرب

استخدموا مصطلح الحقل الداللً فً اللسانٌات  ٌعّد العالم اللؽوي )ستور( من األوابل الذٌن     

 م، وتبرز مالحظة سوزان أوهمان بشؤن توظٌؾ المصطلح1910فً كتابه الذي صدر عام 

 .2م، على ٌد السوٌدي )تٌنجر(1874أن استعماله كان سنة  )الحقل الداللً(

"فاستند أصحاب هذه النظرٌة بتوزٌع وتصنٌؾ مفردات اللؽة فً حقول خاصة بها  وقد ُعنً

التشارك الذهنً  هذا ٌشٌر إلى 3بٌن لؽات البشر"بعضهم إلى افتراض وجود أطر مشتركة 

  للبشر.

 هً :غ تصنًٌفا ٌقوم على ثالثة أقسام اقترح هالً واربٌرو"

 الكون ) الؽالؾ الجوي والسماء واألرض والحٌوان والنبات(-1

 (االجتماعٌةالحٌاة  اإلنسان) جسم اإلنسان، العقل والفكر،-2

 ) ٌدخل فٌه ما ٌتعلق بالعلم والصناعة( اإلنسان والكون-3

ا، فبعض الّدارسٌن  ًٌ ل تصنٌؾ صبح لدٌهم خلط وإشكالٌة حوأعّد هذا التصنٌؾ تصنًٌفا عالم

نظًرا ألّنها تمثل أهمٌة  4جّردة"الت المحسوسة والمجاالت المالمجافمٌزوا بٌن الحقول الداللٌة 

 فً حجم الحقول  ، فثّمة اختالؾ5عن الصور الذهنٌة والفكر البشري بوجه عام"بالؽة فً التعبٌر 

                                                           
ٌ ةأحمد عزوز،   - 1  .89 ،صأصول تراثٌة فً نظرٌة الحقول الدالل
ٌ ة،أحمد عزوز،   - 2  .11ص أصول تراثٌة فً نظرٌة الحقول الدالل
 .303م، ص1،1996دار الفكر المعاصر، سورٌة، دمشق، ط مبادئ اللسانٌات،أحمد محمد قدور،  - 3
 .304، صمبادئ اللسانٌاتأحمد محمد قدور،  - 4
 .186م، ص2001والنشر والتوزٌع، القاهرة، مصر، ، دار ؼرٌب للطباعةالعربٌة وعلم اللغة الحدٌثمحمد محمد داود،  - 5
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إذ" ٌختلؾ حجم الحقول باختالؾ المجاالت، وعّد مجال الكابنات ، فً نسبة األهمٌة اً كان اختالف

واألشٌاء من أكبر المجاالت ثم ٌؤتً  مجال األحداث، وٌلٌه المجّردات، وٌؤتً فً المرتبة 

 .1ٌتعلق بالعالقات"األخٌرة ما 

 أما القواعد التً بنٌت علٌها النظرٌة فهً كاآلتً :

   اً وٌعنً أن عالقة المفردات ببعضها البعض فً كونها باب (Syntagmaticالتالإم ) -     1

 2، كما هو الحال فً باب األلواناً واحد

             أن تحّل إحداها أو تراكٌب ٌمكنمفردات  ثمة( وٌعنً أن Paradigmaticاالستبدال) -      2

أختها فً االستعمال، أو فً الداللة كلفظة ) وجل( ولفظة )خابؾ( ولفظة ) متهٌب من (، فقد 

 3تعد هذه المفردات من المترادفات، ولكنها كلها تحت مفهوم الخشٌة والخوؾ

ٌة و ( وٌعنً أن الترتٌب ٌكون حسب القدم واألهمSequenceالتسلسل والترتٌب ) -3      

 4، أو الترتٌب األلؾ بابًاألولوٌة، وذلك نحو أٌام األسبوع، أو المقاٌٌس، أو األوزان

أي أن تقترن بعض مفردات الحقول الداللٌة بما ٌقرب داللتها  (Collocationاالقتران)-4    

من الفهم، أو ٌشرح فعلها فاقترن )ٌعض( باألسنان ٌمٌز لفظ ) أسنان( من لفظ أسنان المشط  

 5اك فإنه ال تعرؾ كلمة إال عن طرٌق سٌاقهوأسنان المنشار وأسنان المسامٌر لذل

 األنواع اآلتٌة:وقد وّسع بعضهم مفهوم الحقل الداللً لٌشمل 

 األوزان االشتقاقٌة ) الصرفٌة(. -1

 الكلمات المترادفة والكلمات المتضادة. -2

 .أجزاء الكالم وتصنٌفاتها النحوٌة -3

( وتشمل مجموعات الكلمات التً تترابط عن طرٌق المتالزمةالحقول السنتجماتٌة ) -4

،فرس وصهٌل،ٌسمع االستعمال، ولكنها ال تقع أبدا فً نفس الموقع النحوي، مثل )كلب ونباح

                                                           
 .149، صم1989، مطابع التعلٌم العالً، الموصل، العراق،علم اللغةحاتم صالح الضامن،  - 1
 80، ص1995، ت.صبري السٌد، منشؤة المعارؾ، اإلسكندرٌة، علم الداللة إطار جدٌدبالمر،  - 2
 78السابق، ص - 3
 .191،ص1،2002، دار الشإون الثقافٌة العامة، بؽداد،طعلم اللغة و اللسانٌات، مباحث فً رشٌد العبٌدي - 4
 .192السابق، ص - 5
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ومن هنا ٌالحظ البحث أن العالقات داخل الحقل الواحد ال تخرج عن  1أذن،أشقر شعر وؼٌرها(

 2الكل بالجزء أو التنافر. الترادؾ أو التضاد أو االشتمال والتضمٌن أو عالقة

لٌس كل كلمة داخل أي حقل داللً بالمقارنة مع الكلمات األخرى فً نفس الحقل ذات وضع     

، والكلمات الهامشٌة فاألجدر واألهم التً متساٍو، فمن الضروري أن نفرق بٌن الكلمات األساسٌة

 ختلفة للتمٌٌز بٌن النوعٌن منها:تتحكم فً التقابالت المهمة داخل الحقل، فوضع العلماء معاٌٌر م

 الكلمة األساسٌة تكون ذات وحدة معجمٌة واحدة.-     1

الكلمة األساسٌة ال ٌتقٌد مجال استخدامها بنوع محدد أو ضٌق من األشٌاء، فالشقرة مثال -    2

ال تطلق إال وصفا للشعر والبشرة، لذا ال ٌمكن أن تكون كلمة أساسٌة، أما الحمرة قٌؤتً 

 عمالها ؼٌر مقٌد وؼٌر محدد، لذا فهً كلمة أساسٌة.است

 .نسبة لؽٌرها فً استعمال ابن اللؽةاألساسٌة تكون ذات تمٌز وبروز بالكلمة -3     

بها بخالؾ أزرق وأخضر الكلمة األساسٌة ال ٌمكن التنبإ بمعناها من معنى أجزا-4     

 وبرمابً.

األساسٌة التً    فً كلمة ماعدا الكلمة الربٌسة أو متضمًناال ٌكون معنى الكلمة األساسٌة -5     

التً ال تتضمنها كلمة  كوب -لكلمة األساسٌة : زجاجةتؽطً مجموعة من المفردات، مثال ا

أخرى سوى الكلمة الربٌسة )وعاء(، ومثال الكلمة الهامشٌة كلمة قرمزي التً تشٌرإلى نوع من 

 اللون األحمر.

 حدٌثة االقتراض من األؼلب أال تكون أساسٌة.الكلمات األجنبٌة ال-6

 3الكلمات المشكوك فٌها تعامل فً التوزٌع معاملة الكلمات األساسٌة.-7

 وعلٌه فإن معانً الكلمات تؤتً على الشكل :

 .المعنى الحرفً المعجمً وهو المعنى األساسً للمفردة-    1

                                                           
، مكتبة زهراء الداللة االجتماعٌة واللغوٌة للعبارة من كتاب الفاخر فً ضوء نظرٌة الحقول الداللٌةعطٌة سلمان أحمد،  - 1

 .13، ص1995الشرق،القاهرة، 
، 186-194،ص3،2006، دار وابل للنشر، عمان، األردن، طمقدمة فً اللغوٌات المعاصرة ، شحده فارع وآخرون – 2

 .3، صالمجاز والحقول الداللٌةوانظر: لٌلى الحماد، 
 .96-97 ، صعلم الداللةأحمد مختار عمر،  - 3
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على معنى جدٌد ؼً المعنى الحرفً  المعنى المجازي للكلمة وهو استعمال الكلمة لتدل-    2

 لها فعندما نقول أن فالن أسد فإننا نقصد أنه شجاع.

 المعانً المختلفة للكلمة مثل كلمة ) عٌن( وٌتحدد معناها بالسٌاق الذي ترد فٌه.-    3

 العالقات بٌن المفردات كالترادؾ والتضاد واالشتمال.-    4

لها معاٍن عدة تمٌزها عن ؼٌرها فكلمة )مربع(مثال تشمل السمات الداللٌة للكلمة فكل كلمة -   5

 له أربعة أضالع متساوٌة، وزواٌاه قابمة. مستٍو، على السمات اآلتٌة : سطح،

 .المعنى االجتماعً-   6

 .1المعنى الوجدانً-   7

من وجود اتجاهات عدٌدة فً تقسٌم الكلمات والمفاهٌم فً حقولها الداللٌة الخاصة، وعلى الرؼم 
 إال أنها تتفق على مجموعة مبادئ وهً:

 " ال وحدة معجمٌة عضو فً أكثر من حقل.-1    

 ال وحدة معجمٌة ال تنتمً إلى حقل معٌن.-2    

 ال ٌصح إؼفال السٌاق الذي ترد فٌه الكلمة.-3    

 2استحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركٌبها النحوي."-4    

وال تخرج هذه العالقات داخل الحقل  رٌة داخل الحقل الداللًحرٌي بنا إٌجاد العالقات الضرو

 خمسة عالقات وهً: ومجموعة فً المعجمً عّما ٌلً

 عطً نفس المعنى مثل )أم و والدة(." عالقة الترادؾ: حٌث ٌتضمن كلمتٌن ت-1  

التً تنتمً  ن الترادؾ من طرؾ واحد، فكلمة حصانعالقة االشتمال: االشتمال ٌختلؾ ع-2    

 بالمحصلة الحصان ٌنتمً إلى الحٌوان وٌتضمن معناه.، إلى فصٌلة الحٌوان

 عالقة الٌد بالجسم وعالقة المقبض بالباب. عالقة الجزء بالكل: نحو-3    

 .الكلمات عكس األخرى مثل رجل طوٌل ورجل قصٌرتكون  عالقة التضاد:-4   

                                                           
 ، والحقول الداللٌةالمجاز . وانظر لٌلى الحماد، 176-184، صمقدمة فً اللغوٌات المعاصرةشحده فارع وآخرون،   - 1

 .3ص
 
 .80، صعلم الداللةأحمد مختار عمر،  - 2
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أو  ل التضاد، وبعبارة أخرى هو عدم التضمنعالقة التنافر: ٌتضمن فكرة النفً مث -   5 

 1فٌما بٌنهم داخل حقل الحٌوانات." مثل عالقة خروؾ فرس قط كلب.من الطرفٌن  التعارض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . بتصرؾ بسٌط فً التوضٌح.105-98ص، أحمد مختار عمر، علم الداللة – 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


25 

 

 الفصل األول

 الموجودات الحٌة العاقلة واأللفاظ الدالة علٌها

  والمتصلة بها
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 :مدخل

وتقوم على أساس  ،لها روحٌ  كابنات التًإن الموجودات الحٌة العاقلة هً مجموعة ال       

. إلدراك الموت والحٌاة، كذلك األمر تنماز هذه الكابنات دونها من الكابنات األخرى بالعقل وا

 .وهذا كله منصٌب على اإلنسان وما ٌتعلق به من صفات معنوٌة وحسٌة

ألفاظ الموجودات الحٌة العاقلة طارًبا على الدراسات اللؽوٌة والداللٌة تصنٌؾ  " وال ٌعدُ       

الحدٌثة؛ إذ ألّؾ كثٌر من اللؽوٌٌن العرب القدامى كتًبا عن اإلنسان واأللفاظ الدالة علٌه 

والمتصلة به، ومنهم: مالك بن عمرو بن كركرة، ثم النضر بن شمٌل، وأبو عمرو الشٌبانً، 

 1نصاري، ومحمد بن صبٌب، ومحمد بن القاسم األنباري"ألصمعً، وأبو زٌد األاو

ها من وٌقسم الحقل الداللً للموجودات الحٌة العاقلة إلى أفرع وتتمٌز كل منها عن ؼٌر      

 موجودات الحقل الربٌس، وهذا ما سٌتم دراسته من خالل المبحثٌن اآلتٌٌن:

 المبحث األول: األلفاظ الدالة على اإلنسان وما ٌتصل به

نقصد بذلك مجموعة األلفاظ الدالة على اإلنسان وما ٌتصل به وٌدلُّ علٌه، من جهة الحقٌقة      

وهذا ٌرجع إلى حنكة الشاعر فً محافظته على توظٌؾ الداللة المركزٌة  ، أو المجاز أو كناٌة

 والهامشٌة لأللفاظ  المختارة.

وما ٌتصل به وٌدّل علٌه من قوة الحقل كما تؤتً أهمٌة دراسة األلفاظ الدالة على اإلنسان      

 وتصنٌفه الداللً الذي سٌخدم الشاعر والؽوص فً مكنونات مشاعره التً ستكون نتٌجتها قوة

، وما ٌإكد أهمٌة ذلك بؤن "منهج تصنٌؾ المدلوالت حسب الحقول الداللٌة صار أكثر فً المعنى

المناهج حداثًة فً علم المعانً، ألّنه ٌتجاوز تحدٌد البنٌة الداخلٌة لمدلول الكلمات بكشفه عن بنٌة 

ملها عن حالة الشاعر، واألفكار ،وتكشؾ بمج2ة الداللٌة بٌن مدلوالت عدد منها"تإكد القراب

 المركزٌة التً تتجذر فً نفسه، وتشؽله.

 .الجامع لإلنسانالمطلب األول: األلفاظ الخاصة باالسم 

المراد بها الوحدات المعجمٌة الدالة على اإلنسان بالعموم، وتمٌزه عن باقً الكابنات الحٌة،    

 .، البشر(ل: )اإلنسان، اإلنس، الناسمث
                                                           

 .105-108ص م،1988، القاهرة: دار مصر للطباعة، 4، طنشأته وتطورهانظر: حسٌن نصار، المعجم العربً:  – 1
، نقال عن: عمار 22م، ص2002، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،نظرٌة الحقول الداللٌةأصول تراثٌة فً أحمد عزوز،  - 2

، إشراؾ الدكتور األلفاظ الخاصة باإلنسان وحٌاته االجتماعٌة واالقتصادٌة -درعٌات أبً العالء: دراسة داللٌةشلواي، 
 .36 ، ص1995، عبدهللا بوخلخال، معهد اللؽة العربٌة وآدابها، جامعة قسنطٌنة، رسالة ماجستٌر
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 .حبٌب الزٌودي، ورد فقط لفظ الناسالبشر(فً شعر  ، اإلنس،رد األلفاظ ) اإلنسانلم ت

للجمع من بنً آدم، واحده: إنساٌن من ؼٌر لفظه، وقد ٌراد به معناها فً اللؽة: "اسم : الن اس  

منها ، وقد ورد لفظ الناس فً ؼٌر موضع، 1ؼٌرهم، مراعاًة لمعنى اإلنسانٌة" الفُضالء دون

 قوله فً قصٌدة )أنشودة النهار(:

 واكتب شعراًّ لعٌنٌك

 أكتب شعراًّ 

 فٌسألنً الناس:

 ٌنتصب  الحزن   ماذا ت حبُّ بعٌنٌن

لبهما ا م   1ماردًّ

هذا ضمن التوظٌؾ الحقٌقً الخاص بجماعة الناس، وجاء اللفظ فً سٌاق االستنكار، ألنهم    

نً(، وداللتها سلبٌة لى االسم الدال على الجمع) فٌسؤلٌسؤلونه عن ماذا ٌحب، أضاؾ لفظ الناس إ

زٌودي ال، واألمر اآلخر ورود كلمة )الناس( فً شعر حبٌب ن تحدٌدوألنه جعلها فً العموم د

كثٌراً فً  وجود إشكالٌة أساسٌة عاناها الشاعر بصٌؽة الجمع دون المفرد، السبب فً ذلك

 . صؽره، هو الفرد مقابل المجتمع

 فً قصٌدة )أقمار نٌسان(:وقوله 

لةًّ فً الضحى البكر    رأٌت  معان  م كح 

ٌ حم سون على النار قهوتهم  والبدو  فً نشوٍة 

 منتشٌنوالناس  ٌمشون عبر ممراتها 

 0ورابحة الب ن  تصعد عبر النوافذ

تدّل فً هذا المقطع  لناس)سٌاق إٌجابً والتعمٌم بالنشوة(، فا الداللة هنا من خالل السٌاق ضٌقت

 )البدو مرادفة للناس(.على أهل معان

                                                           
 م، مادة )أنس(1961، مجمع اللؽة العربٌة، مطبع مصر،المعجم الوسٌطوآخرون،  عبد السالم هارون  - 1
، قدم لها واعتنى بنشرها الدكتور عمر القٌام، مطبعة االطالل للطباعة، الشعرٌة الكاملة األعمالحبٌب الزٌودي،  - 2
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 وقوله فً قصٌدة ) رحٌل (:

، وتجحدنً  ً  تضٌق  الدروب عل

 ال النوافذ تفهمنً

 قلبهاال الستابر تفتح لً 

 ال الدروب  دروبً

 5وال الناس  ناسً

لتحدد  ، إضافة )الناس( إلى ٌاء المتكلم وجود لفظة )الناس( هنا فً سٌاق الؽربة، كما نلحظ   

 . داللة خاصة تشٌر إلى )األهل(

 :وقوله فً قصٌدة )لماذا(

 نفلت  شوارع الزرقاء بعدك  شارعاًّ شارع

تنً عٌون الناس فٌها  فحز 

ز  روحً  ها الالسعح   برد 

 فعدت إلى دروب الحزن

 1أندب حبً الضابع

عانى الشاعر  ن، الذٌفالناس تدل فً هذا المقطع على قومه ،الداللة هنا من خالل السٌاقضٌقت 

 فً القصٌدة نفسها )لماذا( : وقوله، منهم

 لماذا ٌا أحبَّ الناس تبتعدٌن  

ن لً بعد دفء ٌدٌك    م 

 0بعد جنونك الرابع

 البشر على إطالقهم.الناس هنا 
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الدالة  من خالل األمثلة التً تناولناها اتضح لنا ولوج الوحدات المعجمٌة الخاصة باأللفاظ   

فً دٌوان حبٌب الزٌودي ألفاظ )اإلنس واإلنسان واألنام  على اإلنسان، ولكن لم ٌجد الباحث

اء نإلى معنى األهل والبشر على إطالقهم وأب وضٌقت ( وجدت لفظة )الناسوالبشر( ولكن 

 شعبه الذي عّدهم حبٌب الزٌودي بمنزلة أهله.

 المطلب الثانً: األلفاظ الدالة على أجزاء جسم اإلنسان

بعض من كل؛ حٌث إن جمٌع ى أجزاء جسم اإلنسان تحت عالقة تقع هذه األلفاظ الدالة عل     

 ابؾ تخدم هذا الجسم .بوظهذه األلفاظ تتصل بجسم اإلنسان، وتقوم 

لة فً شعر حبٌب الزٌودي استعمااًل وتوظًٌفا فً األلفاظ المتص نلحظ ترادؾ األلفاظ كثٌراً  

 وقسمت على النحو اآلتً:باإلنسان، وتؤتً ضمن سٌاقات تهبها داللة خاصة، 

وجاء   ،1الرأس وفٌه العٌنان والفم واألنؾ": "ما ٌواجهك من ً اللؽةومن معانٌها ف الوجه:-1

فً سٌاق اإلٌجابٌة تارة  هاوثالثٌن موضًعا فً أعماله الكاملة، فاستخدم لفظ ) وجه ( فً واحدٍ 

 وفً سٌاق السلبٌة تارة أخرى، ومن أمثلة اإلٌجابٌة:

 فً قصٌدة )الشٌخ ٌحلم بالمطر( قوله

 اللٌل حاصر وحدتً

ا  فأطل  وجهك من ثناٌا اللٌل بدرًّ

 حٌن نامت عٌن قرصان المدٌنة

 ٌأتً لٌمنحنً البذور 

 لتثور زوبعة الخالص

 1تثور.

إبداعً  وهنا انزٌاح المقصود هنا هو الوجه الحقٌقً الذي سٌطل مثل البدر فً اللٌل المظلم، 

اللٌل ال ٌوجد له ثناٌا، وإنما الوجه له ثناٌا، واألمر اآلخر اللٌل رمز للهدوء  ،)ثناٌا اللٌل(
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وجه( الضمٌر المتصل) كاؾ )ال ةلفظ وُضّمن المشاعر المختزنة،والراحة والسكٌنة، واشتعال 

 الخطاب(.

 قوله فً قصٌدة )الحب فً العالوك(: ومن مواضع توظٌؾ الوجه الحقٌقً أًٌضا 

 متى ٌا نخلة تزهو بها العالوك؟

 ؟متى سٌطل وجهك مثل زنبقةٍ 

 5ٌحن لها هشٌم الروح

بزهرة  بعد ؼٌاب، وٌصور الشاعر وجهها طلٌهو الوجه الحقٌقً الذي  بالوجه هنا المقصود

 الزنبق الجمٌلة لها رابحة طٌبة.

 : فً قصٌدة ) حمدان( قولهفً سٌاق سلبً  ةومن أمثلة ورود اللفظ

 تسكب عمان فتنتها فً المساء

 فتملؤنا أنجماًّ ونساء

 وحمدان مبتسماًّ ٌتجول

 لكننً كنت ألمح خلف ابتسامته وجعاًّ غامضاًّ وبكاء

ٌ حٌل الغناء عناء قرأ فً وجههوأ  ما 

 1األمهات الدموع أضاء لنا وطن عندما سكبت بقنادٌله

من الوجه هنا رمز للتعبٌر والمالحظة، والشاعر عرؾ ما ٌعانٌه حمدان اإلنسان المناضل،   

تعب  هذا  الؽناء)القصٌدة( تحول إلى خالل تعابٌر وجهه التً فضحته ، األمر الذي جعل

 .-رحمه هللا–الوطن، فً المقابل الوطن لم ٌحمل هّمُه  حمل همّ  فحمدان، ومشقة)عناء(

 فً قصٌدة )منازل أهلً( : وقوله

 كأن ك

 لما رحلت
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 تأبٌت  ٌا فارسً أن ترى

خة بالسواد  الوجوه ملط 

 5فأسلمت نبضك مستسلماًّ للتراب

تتؤتى حسب السٌاق والموقؾ،  هً كناٌة قدٌمة تراثٌة للداللة على العار، والسواد على الوجوه 

 ظاهر للعٌان . ا ٌمٌز السواد أنه على الوجهفالسواد مقرون بالوجه فهو م

 ) المقل، والدموع، والجفن، واألهداب، والرموش( العٌن:-2

فً المعاجم اللؽوٌة العربٌة، إذ تتنوع داللته حسب  لفظ )عٌن( من األلفاظ الخصبة داللٌاً  ٌُعدّ   

السٌاق الذي تقع فٌه، وقد أشار أحمد مختار عمر فً حدٌثه عن المشترك اللفظً: " ومن أمثلة 

أكثر من معنى دون خوؾ االلتباس اعتماًدا  ذلك فً العربٌة كلمة )عٌن( التً ُتستعمل حتى اآلن

 .2فً الصحراء ؼٌر قولنا دمعت عٌن فالن" على داللة السٌاق، فقولنا: تفجرت عٌن

: فورد الحسدالرإٌة، ومنها أًٌضا ، منها العضو البشري الخاص بفللعٌن معاٍن كثٌرة فً اللؽة

فهو  فً لسان العرب ما نصه: " والعٌن أن تصٌب اإلنسان بعٌن. وعان الرجل ٌعٌنه عًٌنا،

 .3أصابه بالعٌن" عابن، والمصاب معٌن، على النقص، ومعٌون، على التمام:

: قٌل فً ذلك: " والعطاء، 4فً ذلك: " وعبد عٌن أي: ما دمت تراه فهو كالعبد لك" :والتملك
ٌّن لً بشًء وما  ٌّننً بشًء. أي ما أعطانً شًٌبا"أتٌت فالًنا فما ع قٌل فً  :واألشراف5ع

عٌن الماء. : وقٌل فٌه: "والعٌن: نبع الماءو  6ذلك: " وأعٌان القوم: أشرافهم وأفاضلهم"
 .7: التً ٌخرج منها الماء. والعٌن: ٌنبوع الماء الذي ٌنبع من األرض وٌجري"والعٌن

لكنه لم ٌذكر العٌن التً تدل على نبع الماء وال  وأربعٌن موضًعا ةذكرت لفظ )عٌن( فً ست   

على المعنى الحقٌقً الخاص بالرإٌة،  استعماله اقتصربل األشراؾ وال التملك وال الحسد، 

لنص على ا صور التً تضفًاستطاع الشاعر توظٌؾ اللفظ على سبٌل المجاز فً الكناٌات وال

إن جمال العٌن من أبرز مظاهر الجمال فً النساء، فالشاعر تؽزل بالعٌن فً إذ ورونًقا،  جماالً 

 مواضع منها:
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  قوله فً قصٌدة ) خرابٌش للمرأة والوطن( :

 ك بكل النساءاتموت األنوثة حٌن أر

 وأعلم أن  الذٌن ٌموتون 

 من أجل عٌنٌك  

 أو ٌسقطون على ساعدٌك

 5ٌصٌرون فً موتهم أنبٌاء

 ،ال ٌقصد بها العٌن حقٌقة أو مجازاً  ، اختار الجزء وأراد الكل، وهناقولنا من )أجل عٌنٌك(

 وإنما ٌقصد بذلك الوطن، فخرجت داللة )العٌن( عن معناها الحقٌقً لتدل على الوطن .

 :مواضع كثٌرة منها رد فًفٌ ،مجازي للعٌن فً شعرهأما مواضع التوظٌؾ ال

 فراشة عمري المحروق(:قوله فً قصٌدة )

 : مكانٌة العٌن

 غازل حلمً الورديأ

لتا بحب األرض ح   1فً عٌنٌن ك 

دخل من حزن إلى  هللدخول إلى عالِمها الملًء بالحزن، وكؤن الحزن بوابة الشاعر من جعل

عٌن محبوبته بكحل جمٌل ٌضفً جماالً ومحبة، وقصد باألرض هنا ، وصور الشاعر زنح

 )الوطن(، فعالقته بها كعالقة اإلنسان الذي ٌعشق أرضه.

 وقوله فً قصٌدة )بقاٌا سهر(:

 الغدٌروعٌناك أقرب من نجمتٌن بماء      

 أمد  ٌد القلب نحوهما فً حذر        

 فأقطف وهمً، وعٌناك أبعد من نجمتٌن     
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 ولكننً كلما نصب الوهم فوق سطوح القرى سل ماًّ 

 5ٌنكسر

، فبقدر ما تنخدع عٌن الناظر فً الماء الصافً لٌالً )العٌن( توجد مفارقة عجٌبة تعكسها  

وتكونان بعٌدتٌن واقعاً وحقٌقة، وهً صورة  ،فتراهما قرٌبتٌن ،بانعكاس نجمتٌن فً الماء

إنها توهم  ،ابتعادهما حقٌقة بعد السماء عن األرض وكؤن ،رسمها إحساسه بقرب عٌنٌها منه

 القرب لعٌنٌن فٌهما النور الرفٌع وحٌوٌة الماء وانسٌابه. 

 عٌن والدالة علٌها، وهً على بال ذكر الشاعر األلفاظ الدالة على العٌن بجوار األلفاظ المتصلة   

 اآلتً:ك

ق ل: فً اللؽة: "ُمقل: الُمقلة: شحمة العٌن التً تجمع السواد والبٌاض، وقٌل هً سوادها   أ.الم 

وبٌاضها الذي ٌدور كلّه فً العٌن، وقٌل: هً الَحدَقة، وقٌل: هً العٌن كلّها، وإنما ُسّمٌت ُمقلة 

 2"ألّنها ترمً بالنظر

 جاز، قوله فً قصٌدة )ٌا قدس(مواضع وظفها الشاعر على سبٌل الم ةفً أربعأتت لفظ مقل 

 0فً مقلتٌها روضة خضراء        أمطرت  أحالم الغرام فأٌنعت    

 هًبٌت جمٌل الصورة، ٌحٌلنا إلى روح أسطورة أدونٌس وعشتار)إله الخصب(، والمطر هنا  

فهما اللتان نبتت فٌهما، بل أٌنعت، إنهما  أحالم الؽرام التً بال شك تهمً بها شعراً، وأما مقلتاها

 استعارتان تجسدان المعنوي فتجعالنه محسوساً مربٌاً.

 وقوله فً قصٌدة ) قصٌدة حمدان(:

         لنا وطن طٌب وزرعنا  

 على أرضه قمحنا وصبانا

 4إذا أرقت مقلتاه نسٌل    
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هنا صورة المقلتٌن سلبٌة، هً تؤرق فتسٌل، حٌث صور الشاعر الوطن بإنسان تسٌل الدموع 

الكلمات )وزرعنا،  . واألمر اآلخر) عالقة تشاركٌة(من مقلتٌه، )نسٌل( أي نحزن لحزن الوطن

  .قمحنا( كلها تدل على أسطورة إله الخصبأرضه، 

 الهّواري: وقوله فً قصٌدة )حمدان( المهداة إلى الشهٌد حمدان

للً  أغب ها علالًّ أشفً بها ع 

 حمدان  ٌا حمدان  ظل السرو ٌسألنً

قل    باب الحقوق عن الن وار فً الم 

 فقلت ٌا سرو  قد عشنا على أملٍ 

 وقد قضٌنا كما تدري على أمل  

ان مذ زف تك باكٌةًّ   لعل  عم 

ل   ك   5تبكً علٌك بوجد الواله  الث 

، )ظل السرو ٌسؤلنً( فٌها كناٌة،)السرو( ٌتسم األلم والحبتتحور هذه األبٌات حول ثنابٌة    

عمٌقة، )ولعّل عمان  عر كلمة السرو لما تحمله من معانٍ بالطول ودٌمومة الخضرة، اختار الشا

مذ زفتك باكٌة( عمان ال تبكً )انزٌاح(، بل الذي ٌبكً أهل عّمان حزناً وحسرة لفقد حمدان، 

 كؤنهم فقدوا ولدهم )الواله الثكل( فالولد عزٌز عند أهله، وفقده مصٌبة من مصابب الدهر.

وي، فجاء بمعنى العٌن ، أما المعنى اللؽنالحظ فً األمثلة السابقة أن لفظ مقل لم تقترن بالدمع

 ككل، ولٌس على الشحمة الخاصة بالعٌن .

موع: -ب دَمع، َدمًعا وَدمعاًنا، فهو داِمع، َدَمعِت العٌُن: ساَل  الد  ٌَ ومن معانٌها فً اللؽة: "دَمَع 

عند قولنا دموع ٌتبادر إلى ذهننا  ، 2 ماإها من حزٍن أو فرٍح. دمعِت السماء: أمطرمطًرا قلٌالً"

ن: األولى تكون تعبًٌرا عن الحزن الشدٌد، اثنٌقترن بالعٌن، فتحمل داللتٌن  الدمع مالعٌن، ف

تكون تعبًٌرا عن الفرح، وفً الحالتٌن ٌعود استخدام هاتٌن الداللتٌن إلى مقدرة الشاعر  والثانٌة
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حتى ٌخرج فً البٌت عن الخطابٌة والتقرٌر  ؛على توظٌفها فً التصوٌر والتشبٌه والكناٌات

 والمباشرة.

 :دال على الحزن قول حبٌب الزٌودّي فً قصٌدته )فاتحة(ومن أمثلة مواضع الدمع ال

 فً عٌون الشجر الذابل

 شاهدتك ٌا وطنً ٌا وطنً النازف، فً دمع األغانً

 اللصوص الذابحةوسكاكٌن 

 5فقرأنا الفاتحة

انزٌاح، الشجر لٌس له عٌون، فالمضاؾ إلٌه حقٌقة  الشجر الذابل( ثمةملة ) فً عٌون فً ج  

هو اإلنسان ) عٌون= اإلنسان(، فجعل للشجر عٌون لتشاهد ما ٌحصل للوطن، كلمة )ذابل( 

المقصود بهم الشعب ، فً جملة )فقرأنا الفاتحة( تتسم ببعد دٌنً أشبه بمٌتة، تنتظر من ٌحٌها 

 لى إنسان مٌت، المقصود هنا تعزٌة الوطن لما حصل له. متوارث وهً قراءة الفاتحة ع

، فاألؼانً جملة ) فً دمع األؼانً( انزٌاح أٌضاً، فالمضاؾ إلٌه حقٌقة هو العٌن،) دمع العٌن(  

ُتسمع وال ُترى، ولما أضاؾ الدمع إلٌها بنى استعارته على تراسل الحواس، فجعلها مربٌة 

 ومسموعة فً آن واحد.

 ٌدة نفسها :فً القص وقوله

 أٌها الطالع  من حزن الصباٌا   

 ودموع األمهات             

 نحن إن شحَّ على قندٌلك الزٌت  

 1سكبنا دمنا فٌه لٌجلو الظلمات

على مخٌلة حبٌب،  كلمة دموع جمع كثرة، األمهات جمع ال مفردة، صورة تفرض نفسها   

وصورة دموعها أثارت الحرمان الذي عاناه، فهو ال ٌرٌد فقد وطنه كما  ،الذي افتقد األم صؽٌراً 

، فهو ٌثٌر مفهوم األلم على الوطن، ومع ذلك فعمل على جمع الدموع لٌشتّد الحزن ، فقد أمه

ٌفدي هذا الوطن الجرٌح بالدم ألنه ٌستحق التضحٌة، فسكب دمه فً قندٌله لٌنٌر الظلمات، كؤنه 

 قندٌلك( إلى حٌاة )لٌجلو الظلمات(.انتقل من موت) شّح 
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، وثالثٌن موضًعا فً أعماله الكاملة ةوٌعّد داللة سلبٌة فً ست ،جاء لفظ الدمع فً داللة الحزن
 وهذا دلٌل على حزنه العمٌق منذ والدتِه إلى أن توفاه هللا.

فن:  -ج عالها إلى فً اللؽة معناه: " جفن: جمعها أجفان وأجفُن وُجفون: ؼطاء العٌن من أالج 
من دالالت متعددة وهً عشر موضًعا ض أحد ، ورد لفظ جفن ف1ًأسفلها، مذكر وال ٌإنث"

 آلتً:كا

والّسهر فً موضٍع واحٍد فً قوله فً قصٌدة )  دلّت لفظة الجفن على األرقاألرق والسهر: -
 انتظار(

 أنا بانتظار غدٍ  

 وأجفانً السهارى

فلت  من إطار   1الساعة الخرساءت حصً الثوانً وهً ت 

كلمة )سهارى( تتعلق باللٌل، وفً اللٌل تشتعل المشاعر الجٌاشة فً التفكٌر، لحب ، أو لفقد،   
أو أللم أصاب الشاعر، أو بحٌاة جدٌدة، فاألجفان تحصً الثوانً المقصود هنا الشاعر ٌعّد 

 التوقؾ أي الموت.(،)الساعة الخرساء( داللة فً الحٌاة ٌوم جدٌد )األمل بانتظارالثوانً 

ذكرت مرًة واحدًة فً توظٌفها فً أعماله الكاملة، فهذا مقترن بطبٌعة الجفن وعمله فً الفتح   
 داللة سلبٌة.وحاً دّل على القلق وهً واإلطباق، فإذا ظّل مفت

 ورد فً ستة مواضع منها: الرومانسٌة:-

 قوله فً قصٌدة )عروس الشمس(:

 دعٌها ربما وصلت

 الخفقان سفوح النجم فً

 دعٌها كً تكحل حلمً الوسنان

 دعٌها ربما جعلت

ر   ك   0مٌاه البحر من أجفانها س 

الدمع مالح وٌزداد ملوحة وٌحرق مجراه فً الخد عندما ٌشتّد الحزن، وحٌاة البحر هً المثال  
فً شدة الملوحة، لذا لعّل البحر ٌجعل ملوحة دمعها ُسّكر أمام اتساعه وجماله، فٌذرؾ حزنها 

زٌاح، الحلم ال ٌتكحل بل اإلنسان ٌتكحل، ٌضفً فً ملوحته، )تكّحل حلمً الوسنان( هنا ان فً
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هذه الصورة جماالً )الكحل من سمات الجمال( فٌرٌد من الشمس) رمز للحٌاة( أن تكحل حلمه، 
 التً ٌفتقدها )تعوٌض نقص داخلً(. لتضفً فً نفسه جمال الحٌاة

َدب: الَهدَبة: الشعرةُ النابتة على شفر العٌن، والجمع: ُهدب فً اللؽة معناها: " هَ  األهداب: -د
 أتى فً أربعة مواضع منها قوله فً قصٌدته )ناتاشا(: 1وَهدب"

ن قبلك لم ألق  امرأةًّ   أنا م 

 فوق كفٌها العصافٌر تنام

 وعلى أهدابها تغفو الفراشات

 1ومن شفتٌها ٌقطف العشاق أزهار الغرام

أصل الجملة هنا )تؽفو الفراشات على أهدابها( = تؽفو)فعل(+ الفراشات)فاعل(+على   

أهدابها)قٌد مخصص(، قّدم الشاعر )على أهدابها( لٌتوقع السامع النوم، لكّنه كسر أفق توقعنا 

تنطوي على كناٌة، تحمل معنى الرقة بؤن جعله مكاناً تؽفو علٌه الفراشات، صورة تخٌٌلٌة 

حلٌق، لتكون األهداب إذ ذاك ؼصوناً رقٌقة ترتادها الفراشات، كذلك األمر فً والجمال والت

 جملة: )ومن شفتٌها ٌقطؾ العشاق أزهار الؽرام(.

ومن معانٌه فً اللؽة: " ِرمش العٌن: ُهدب؛ شعر نابت على أطراؾ جفونها. الرمش:  -هـ 

ٌه معنى التهدل والّرقة، ، الرمش لهجة من هدب إلى الهدب ف 3سقطت رموش عٌنٌه من الّرمد"

ستمرارٌة( أّما)الهدب تتضمن  محاٌدة، )الرمش تتضمن الحركة واالأما الرمش فهً اللفظة ال

 الرقة(.

ا بداللة سلبٌة ، قوله فً قصٌدة )موت(:وردت فً دٌوانه مرة وا ًٌ  حد مجاز

 وكم نسجت  على دروب الوهم أثواباًّ 

 وحٌن لبست ها

ٌ طت نعشً. أدركت  أنً من رموش العٌن قد  4خ

ٌُنسج بل الثوب الذي ٌنسج، صورة  حهنا انزٌا   فً جملة )نسجت على دروب الوهم(، الوهم ال 

تخٌٌلٌة بؤنه ٌنسج الموت على شكل ثوب وٌلبسها، ودلٌل ذلك فً قوله: أدركت أنً من رموش 
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ٌّطت نعشً، الحركة بٌن رمش العٌن المتكرر، وحركة اإلبرة التً تخٌط  العٌن قد خ

 النعش)صورة حركٌة( التً تثٌر بال شك الموت حباً.

فً  منها قوله ،ورد عند حبٌب الزٌودي لفظة فم فً ستة مواضع  : الف م:) الشفاه، والفاه(-3

 : فراشة عمري المحروق( قصٌدة )

    هنا غن ى حجٌج القمح

ى  رغٌف الخبز عن أفواهنا مقصًّ

 فمن أقصاه     

 5وكم جف ت وراء رحٌله أفواه

اء هنا انزٌاح ابداعً فً جملة )ؼنى حجٌج القمح( الحجٌج ال ٌؽنون، المقصود هنا ؼن  

 ،تسم ببعد دٌنًكلمة )الحجٌج ( ت، وفً أنفسهم حماساً وجدا الفالحٌن وقت الحصاد حتى ٌبثوا

 بؤنهم أصحاب صبٍر وقوة، لهذا اختار هذا الرمز لٌطلقه على الفالحٌن.

 قوله فً قصٌدة )إلى شهداء الثورة السورٌة(:، والحزنبالمرارة هنا، اقترن لفظ )فاه( 

 ٌا حمص  ٌا حمص  هل أل فت  معجزةًّ 

 لوذي بـ ) مالك ٌوم الدٌن( قانتةًّ 

 فً القلب فً الفم فً األنفاس فً الشفة  

 قولً اهدنا النور من سر  الصراط  فقد

ار تحت الشمس محرقتً  1أقام بش 

، )لوذي األهمٌة الكبٌرة التً ٌكّنها الشاعر لسورٌة  ثٌرٌ ) ٌا حمص(، أسلوب النداء تكرار  

بمالك ٌوم الدٌن قانتة( تناص دٌنً، كؤنه ٌطلب من حمَص قراءة الفاتحة على روح شهداء 

سل )قلب، فم، األنفاس، الشفة(، وهذا دلٌل على ترا، وتكون هذه القراءة بكامل الحواس ةالثور

 .الحواس فً عملٌة القراءة
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 هً:ظ الدالة على الفم والمتصلة به، أما األلفا

 ورد فً أربعِة مواضع منها قوله فً سٌاق اإلٌجاب: الشفاه:-

 :فً قصٌدة )أرى النخل واللٌل فً رهبة ٌسجدان( قوله

ا رفٌق هواٌا  كأن ك  ٌا رمل ما كنت  ٌومًّ

ناٌا  ولم تترنم على شفتٌك  م 

 فأطلق فوقك

 5الصباٌاأحلى الغزاالت، أحلى 

فجعل من هذه  هنا انزٌاح )لم تترنم على شفتٌك ُمناٌا(،الرمل ال ٌترنم بل اإلنسان الذي ٌترنم،   

الطبٌعة الصامتة إنسان، حتى ٌوصل لنا أن الرمل )الوطن ( لم ٌؤبه بنا )شهداء العراق(حتى لم 

)السلطة(، فً المقابل ٌطلق فوق هذا الوطن الؽزال الذي ٌرمز إلى الصامتٌترنم هذا الوطن 

 الحٌاة، هنا حركة تقابلٌة :   الوطن لم ٌترنم              الموت

 إطالق الؽزاالت، الصباٌا            حٌاة                             

 ورد لفظ الثؽر فً ثالثة مواضع  ،2ومن معانٌها فً للؽة: " الّثؽر ما تقدم من األسنان"الثغر: -

 :واإلٌجاب كلها فً سٌاق المجاز والكناٌة

 قوله فً قصٌدة )ٌا قدس(:

   شقراء لو ٌوماًّ رآها آدم                   ما شردته بكٌدها حواء

 0الشهد  ٌخجل  من حالوة ثغرها        والورد  ٌستجلٌه  فهو إناء  

 نة ونزوله لألرض بفعل حواء، وثمةخروج آدم من الجٌتكا هذا البٌت على نص ؼابب وهو   

فً  وثمة انزٌاحشقراء تؽوي جنس آدم،  بفتاةالقدس  صّورالشاعر  أنصورة فنٌة، حٌث 

صورة )الشهد ٌخجل(، الشهد ال ٌخجل بل اإلنسان الذي ٌخجل، فؤطلق صفة اآلدمٌة )ٌخجل( 

 أمام جمال ثؽر )القدس(.  ل ال شًءلهذا الجمال، وكؤن العس على هذا العسل )الشهد( تعظٌماً 
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داللة الاأللفاظ المتصلة بالفم وما ٌتصل به، الحظنا أن لفظ فم ورد فً  مما وقفنا علٌه من  

األلفاظ المتصلة بالفم والدالة علٌه مثل  ىالسلبٌة أكثر من اإلٌجابٌة، بٌنما الشاعر استعان عل

فً السلب واثنٌن اإلٌجاب، والثؽر الذي أتى فً سٌاق اإلٌجاب  اثنٌنفً أربعة مواضع  الشفاه

 فً ثالثة مواضع ذكرتها آنًفا.

فً اللؽة:" الجبٌن: جمع أجُبن وأجِبنة وُجُبن: ما بٌن َمنَبت الّشعِر والحاجبٌن، معناه  :الجبٌن-4

فً  قوله ،ُذكر لفظ جبٌن فً موضعٌن اثنٌن فً داللة اإلٌجاب  ،1ال ٌجوز تؤنٌثه" وهو مذّكر

 :قصٌدة )فراق(

 أواه... لو أرسلت  لً مع الصباح 

 صوت فٌروز الذي ٌرف  

 مثل الطابر الحزٌن

   فً الزواٌا

 لو جاء  طٌف ك  الحنون  طفلةًّ 

ً  الخطاٌا    تمسح  على جبٌن

 تنثر الدمى 

 1وتنثر الهداٌا

الجمٌلة التً عاشها معها، ستحضار الذكرٌات طؽى على األبٌات، فالشاعر ٌبدأ باألم الفراق   

)صوت فٌروز( بعد ثقافً، وهو سماع صوتها كل صباح فوصفها بالطابر الحزٌن، داللة الحزن 

الذي سٌمسح الخطاٌا على  الشدٌد، )لو جاء طٌفك الحنون( ٌواسى نفسه بحضور هذا الطٌؾ

الخطاٌا، وما جبٌنه، فهو محض خٌال، وكؤنه ارتكب خطاٌا كبٌرة منذ افتراقهما، فٌنتظر محو 

 ، ألنه ؼالباً دون فابدة. االنتظارأصعب 

ومن معانٌه فً اللؽة: "الخد: جانب كل شًء، وؼلب على جانب الوجه، وهو ما  الخد:-5

جاوز مإّخر العٌن إلى منتهى الشدق، جزء لحمً موجود على جانبً الوجه، أسفل العٌن وبٌن 
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احد فقط فً داللة لفظ الخد فً موضع وورد ،1األنؾ واألذن، وهو من أجزاء الوجه أًٌضا"

 اإلٌجابٌة قوله فً قصٌدة )عودي ناقص وترا(:

   ؟لماذا خانت الدحنون حمرته

 إذا ما انحل  فً خدٌك  حٌن نهبت ه ن ظرا

 1فً سفح ألخدعها -إن أغوانً الصٌاد -أنا ابن األرض والغزالن

ال ٌخجل، فصور نبات الدحنون بإنسان  )خانت الدحنون حمرته( انزٌاح فً الصورة ، الدحنون

ٌخجل من أمٍر ما، فالحمرة دلٌل النضوج والخجل، وٌذوب الدحنون فً الخد، لٌضفً لونا 

 أحمراً ٌزٌدها جمالها.

نبتُة الجسم مما لٌس بصوؾ وال وبر لإلنسان وؼٌره، معناه فً اللؽة: " الّشعر: الش عر:-6

ٌُكّنى وجمعه: أشعار وُشعور. والّشعرة: الواحد ٌُكّنى بالّشعرة عن الجمع، كما  ة من الّشعر. وقد 

ٌُقال: رأى فالن َشعر الرأس والجسد طوٌله" ورد فً موضع واحد فً 3بالشٌبة عن الجنس؛ 

 بٌت بعٌد فً الضباب(:داللة اإلٌجاب ممزوج بالؽزل قوله فً قصٌدة )

 اآلن وحدك فً ضباب األربعٌن

   ولم تعد سلمى هناك وال رباب

 4تذكر  ش عرها فوق الجبٌن زلتال  

الوحدة طؽت على األبٌات السابقة، فوصؾ عمر األربعٌن بالضباب لمروره سرٌعاً وقرب   

، فلم ترجع المحبوبة وهذا ٌزٌده ألما وحرقة، وبدأ باستحضار الذكرٌات، من جمال شعرها اجله

 فوق جبٌنها، فالشعر سمة جمٌلة فً المرأة.

در:-7 فً اللؽة: "صدر كل شًء: أوله.وكل ما واجهك: صدر، وصدر اإلنسان منه  معناهالص 
،فمنها  مواضع ورد فً سبعة، 5مذكر عن اللحٌانً، وجمعه: صدور، وال ٌكسرعلى ؼٌر ذلك"

 (:فاتحةقوله فً قصٌدة )

ا فً صدره    ا نابضًّ  إنما الحمد  لمن ٌحمل للبلوط قلبًّ
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 ولمن ٌجعل ماء النهر دمعاًّ فً الورٌد 

 إنما الحمد لمن ال ٌنحنً للرٌح

ب  األرض إن تاهت به األمواج  من ٌجعل ح 

 5مرساه الوحٌد 

ٌضٌؾ الشاعر  ماز بدٌمومة الخضرة،)ٌحمل للبلوط قلباً( انزٌاح فً الصورة، شجر البلوط ٌن  

 صفة الحٌاة للبلوط، )ماء النهر دمعاً فً الورٌد( انزٌاح آخر، ماء النهر)جمع( ٌتسم بالعذوبة،

انتقال  الدمع)مفرد( مالح، طؽى الجمع على المفرد وجعل الدمع عذباً فً الورٌد) حركة، حٌوٌة(

 ملحوظ من عدم إلى حٌاة.

: " عضو عضلً أجوؾ ٌستقبل الّدم من األوردة وٌدفعه فً الشراٌٌن، قاعدته  هوالقلب:-8

إلى أعلى معلّقة بنٌِاط فً الجهة الٌسرى من التجوٌؾ الصدري، وقد ٌعّبر بالقلب عن العقل. 

، وللقلب دالالت فً اللؽة العربٌة منها مستودع للحقد والكره، أو  2وقلب كل شًء: وسطه ولُّبُه"

النٌة الحسنة والنٌة السٌبة تكون فً القلب. وٌوجد اسم ؼٌر القلب ورد فً ضاً للمحبة، وأٌ

الحدٌث النبوي الشرٌؾ وهً )المضؽة( أال وإن فً الجسد مضؽة إلى آخر الحدٌث الشرٌؾ، 

له الكاملة؛ إذ ُذكَر صراحًة فً اثنٌن ٌعدُّ لفظ القلب من أكثر أجزاء اإلنسان وروًدا فً أعما

 موضًعا. وتسعٌن

فً  قوله منها تنوع استخدام لفظ القلب بٌن االستعمال الحقٌقً والمجازي على سبٌل الكناٌة،

            :قصٌدة )مرثٌة فراس العجلونً(

 ٌهتزُّ صمت  الرمال                                          

 وتخفق  كل  القلوب

 0أجٌبً الفتى ٌا مروج الشمال

)صمت الرمال( انزٌاح فً الصورة، حٌث أضفى الشاعر صفة الصمت على الرمال، فالصمت  

ٌكون لإلنسان، الرمال الصامتة           موت ،  تهتز               حٌاة، حٌث إن الرمال وهً 
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بسبب وفاة الطٌار األردنً فراس العجلونً، )تخفق كل القلوب( كناٌة التوتر صامتة اهتزت 

 لحزن على الشهٌد الطٌار فراس العجلونً،.والخوؾ وا

 القلب فً سٌاق المجاز ومنه قوله فً قصٌدة )ٌا لٌت عمان(: واستعمال

 عشرون عاماًّ مضت بالهم والنكد                   ٌومً شقاء وأمسً مثله، وغدي     

 5يوالقلب  قد شاب  فً شرخ  الصبا، وذوى          والروح مل ت من التعذٌب فً جسد

)القلب قد  )عشرون عاما( ذكر مٌالد الشاعر حٌث مضى فً حٌاته بالهم والنكد والشقاء،    

شاب فً شرخ الصبا( ، إنزٌاح جمالً إبداعً، القلب ال ٌشٌب، بل اإلنسان الذي ٌشٌب ، قلبه 

شاب وهو فً عز صباه،)شاب، صبا( عالقة تضاد، وهذا بفعل العوامل المحٌطة به من هّم، 

عمره فاق صباه، )الروح،جسدي( عالقة دال بمدلول، )الروح ملّت( إنزٌاح آخر، جعل ونكد، ف

ُ تعب ومّل من التعذٌب، التعذٌب هنا تعذٌب معنوي بدلٌل )الهّم، والنكد(،  من الروح إنسانا

 صورة جمالٌة إبداعٌة .

فرق بٌن الفإاد والقلب ودلٌل ذلك فً القرآن الكرٌم فً قوله تعالى :)أفلم  ثمة :الفؤاد-9

وقوله تعالى:)وأصبح فإاد أم موسى فارًؼا ، 2قلوب ٌعقلون بها(ٌسٌروا فً األرض فتكون لهم 

وإلقاء سٌدنا موسى فً الٌم من ِقبل أمه قد ، 3إن كادت لتبدي به لوال أن ربطنا على قلبها(

ورد لفظ الفإاد فً أربعِة مواضع، وأتى فً  ،خوفها على ولٌدهاب ملٌباً ها صدمها وأصبح فإاد

 اٌة، إلٌصال معنى معٌن، قوله فً قصٌدة )منازل أهلً(:الحقٌقة والمجاز على الكن

ٌ بتهم؟  لماذا إذن أٌها الموت غ

 وتركت  الربابة تعجن  روحً أسىًّ بعدهم

 4وتشبُّ على جمرها فً فؤادي الكسٌر

ي البدوة تعجن( الربابة أداة عزؾ ٌعزفه بها ، )الربابنزٌاحات(حّماٌل باالنحرافات )ا هذا البٌت  

)موروث ثقافً(، وهً أداة حزٌنة، أبدع الشاعر فً إنتقابها، فعملت هذه الربابة على عجن 

تثٌر مفهوم فهً  روحه باألسى على ؼٌابهم، فحركة العزؾ على الربابة، أشبه بحركة العجن،

ر الشاعر بؤمه التً كانت تعجن له وقت صباه،)تشب على ذكّ ٌاب االهل، فالعجن ٌُ األلم على ؼ
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نزٌاح  آخر، القلب ال ٌحرق ،فقلبه شّب فٌه الجمر حرقة وأسى على فقد اجمرها فً فإادي( 

ٌُكسر، والقلب إذا  نزٌاح فً الصورة،اأهله، )فإادي الكسٌر(  قلبه ُكسر، فصّور قلبه بزجاج 

 الحه، فالؽٌاب أشد من الموت أحٌاناً.ُكسر صعب جداً إص

ب د: -10 ولها دالالت منها  ،1ألكباد: اللحمة السوداء فً البطن"فً اللؽة: " الكبد: واحدة االك 

فً موضع  فً شعر حبٌب ورد ،  2المشقة والتعب فً قوله تعالى )لقد خلقنا اإلنسان فً كبد(

 قصٌدة) ٌا لٌت عمان(:مقرون بالعذاب فً سٌاق سلبً قوله فً واحد فقط 

 بحثت  عن بلسم فً الكأس ٌنسٌنً           هموم قلبً وأقداري فلم أجد  

 0وحل  فً مهجتً الظمأى وفً كبدي        إن  العذاب سرى فً كل أوردتً      

نتقالٌة من موت معنوي اٌعٌش الشاعر حالة نشوة فً كؤسه)الخمر(، فالخمر رمز للحٌاة، عملٌة 

إلى حٌاة معنوٌة، لكّنه لم ٌجد فً هذا الكؤس ما ٌنسٌه همومه، األمر الذي أدى إلى عذابه، حتى 

سرى هذا العذاب فً أوردته جمٌعها كسرٌان الدم فً العروق، حتى استقّر هذا العذاب فً قلبه 

 جد(      وفً كبده) مستودع للحقد، والحزن(.       كؤس          حٌاة)لم ٌ

 استقرار العذاب )موت(                                                                                            

 العذاب          الموت                                               

)الكبد( فً موضع واحد، واقترنت باأللم والعذاب، ولم أَر فً أعماله الكاملة  وردت لفظة

 آخر وداللة أخرى. اً موضع

ومعناها فً اللؽة: " خاصرة اإلنسان: جنبه؛ ما بٌن عظم الحوض وأسفل  :الخصر-11

ورد لفظ)خصر( فً  ، 4األضالع، كلٌّ جانب من الجسم ابتداء من أسفل األضالع إلى الورك"

 قوله فً قصٌدة )أنا الؽرٌب(: ومنهاٌن اثنٌن فً سٌاق الؽزل، وضعم

 أنا امرؤ القٌس، مسموماًّ، وفاطمة تنضو الثٌاب، من الكعبٌن للعنق

ً  من مس  ومن نزق   ً  ما ف  1فً خصرها كل  ما فً الضوء من لغٍة وف
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فكانت  عبٌد،حضور نص ؼابب فً البٌتٌن السابقٌن، عالقة امرإ القٌس بمحبوبته فاطمة بنت 

الكعبٌن للعنق، فشاهد خصرها) رمز لجمال المرأة(، فصّور خصرها بضوء  تخلع لباسها من

 زٌاح جمالً(.ن، فزاد مّسه ونزقه)اساطع

، وال المتؽذٌةومعناه فً اللؽة: "الجسد: جسم اإلنسان، وال ٌقال لؽٌره من األجسام   الجسد:-12

قوله  ومنها، ورد فً ستة مواضع، 1والجسد: البدن"ٌقال لؽٌر اإلنسان جسد من خلق األرض. 

 فً قصٌدة )كفر أبٌل(:

 أوجز القمح خصري فهو من قصب وأتقن البوح صدري عندما شرحا

ًُّ أغوانً بدال اث وافتلحاٌزوجً الخلٌل  1ٍة فعاث فً جسدي الحر 

جسدي(إلقرار التركٌب ٌشٌر الشاعر هنا إلى متعة اإلؼواء فً الجسد، فجاء بلفظ )فعاث فً   

سكوت عنه ) إؼواء الجسد( وتؤكٌده، )عاث فً جسدي الحراث وافتلحا( انزٌاح فً الصورة، الم

الحراث ٌحرث األرض وٌحصد منها، ال ٌحصد  من جسد ، فصور الشاعر جسد المرأة بؤرض 

 ٌحرث فٌها وٌفتلحها، ثمة خٌانة زوجٌة) عاث الحّراث فً جسدها(.

 3: " الٌد، الكؾ، وقال أبو إسحاق: الٌد من أطراؾ األصابع إلى الكؾ"فً اللؽة: الٌد-13

لحسً والتوظٌؾ وعشرٌن موضًعا متراوًحا بٌن التوظٌؾ الحقٌقً ا ثالثةورد لفظ الٌد فً 

 ٌا لٌت عمان(: المجازي الكنابً، قوله فً قصٌدة )

ا              بعد الفراق فإنً قد بسطت  ٌدي  ً  ٌدًّ ت إل  ٌا لٌت  عمان قد مد 

ل دي  أو لٌت عمان بعد الصد  تسمعنً               فقد وهى بالهوى من بعدها ج 

 4هللا ٌعلم إنً ما نكثت لها                        عهداًّ وال فارقت روحها خلدي

ًّ ٌداً(، لٌت أسلوب تمثمة انزٌاح فً صورة )لٌت عمان مدّ  نً صعب الحصول، فصور ت إل
، فالٌد هنا تفٌد العون والمساعدة،)لٌت ه للمساعدة )هنا تحمل داللة العطاء(ٌمد ٌد عمان بإنسان

عّمان ال تستجٌب وهنا  ، صور عمان هنا بإنسان ٌسمع، آخر انزٌاحعمان بعد الصد تسمعنً( 
  الجزء وأراد الكل.ا األردن، ذكر له، عّمان ٌقصد بها هن

 :قوله كناٌة عن اللقاء فً قصٌدة )سفر( ومن التوظٌؾ المجازي للفظ )الٌد(
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 لدي  رغبة  

 بأن تسافر الٌدان بالٌدٌن

 والعٌنان بالعٌنٌن مرة

 5وأن ال ٌنتهً السفر

انزٌاح إبداعً فً قوله )تسافر الٌدان بالٌدٌن(، تسافر عادة األقدام، فصور )الٌدان( بإنسان   
ألنه مع من ٌحب، توجد صورة حركٌة فً عملٌة  وال ٌرٌد من هذا السفر أن ٌنتهً؛ ٌسافر،

 إمساك ٌده بٌدها، ٌدل هذا على الترابط واأللفة. كذلك األمر فً )العٌنان بالعٌنٌن(.

 استعمل الشاعر لفظ الكؾ فً سبعة مواضع، وذلك فً سٌاقٌن:

-  ً  :ا(فً قصٌدة )ناتاشومنه قوله  :السٌاق الحس 

 أنا من قبلك لم ألق  امرأةًّ 

 فوق كف ٌها العصافٌر تنام 

 1وعلى أهدابها تغفو الفراشات

العصافٌر ترمز إلى البراءة واأللفة، جعلها تنام فوق كفٌها لشعورها باألمان   

معها)إنزٌاح(،أصل الجملة : تؽفو الفراشات على أهدابها، قّدم )على أهدابها( لٌتوقع السامع النوم 

أشبه، لكنه كسر التوقع، بؤن جعله مكاناً تؽفو علٌه الفراشات، صورة تنطوي على كناٌة،  أو ما

 تحمل معنى الرقة والجمال، لتكون األهداب إذ ذاك ؼصوناً رقٌقة ترتادها الفراشات.

 حبٌب من خالل ما تناولناه من مواضع توظٌؾ لفظ )الٌد( واأللفاظ المتصلة بها فً شعر
الداللة  الٌد أكثر من للفظ واإلنزٌاحات استعمال الداللة المجازٌة الكنابٌة الزٌودّي نستنتج أن

 ، لٌضفً للبٌت جماالً .ٌةالحس

م:-14 ، ٌعد الدم من أهم 3قال أبو الهٌثم: الدم اسم على حرفٌن" معناه : "الدم من األخالط:،  الد 

 وضعاً.وثالثٌن مأم حٌوان، ورد فً أربعة العناصر فً جسم الكابن الحً انسان كان 

 قوله فً قصٌدة )ٌا قدس(:

ا ٌعربد  فً دمً        مالً من الوجع الثقٌل دواء    4ٌا قدس ٌا وجعًّ
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، ذكر الجزء وأراد الكل)الجسد( ، الوجع هنا ٌإذٌه فً دمهة)ٌعربد فً دمً( انزٌاح فً الصور

) الخضوع التام لهذا الوجع دواء، هنا إثارة لمفهوم ٌل الحٌاة، فال ٌوجدألن الدم هنا دل

 االستسالم(.

من خالل ما تناولناه فً حقل األلفاظ الدالة على أجزاء جسم اإلنسان، نوجز حضورها فً شعر 

 حبٌب الزٌودّي بحسب الجدول اآلتً:

الوحدة 

 المعجمٌة

التوظٌؾ  التكرار

 الحقٌقً

التوظٌؾ 

 المجازي

الداللة 

 اإلٌجابٌة

 لة السلبٌةالدال

 4 27 26 5 31 الوجه

 8 40 6 42 48 العٌن

 3 1 4 0 4 المقل

 35 1 4 32 36 الدموع

 2 9 10 1 11 الجفن

 0 4 1 3 4 األهداب

 0 1 1 0 1 الرمش

 1 5 1 5 6 الفم

 0 4 1 3 4 الشفاه

 0 3 3 0 3 الثغر

 1 1 0 2 2 الجبٌن

 0 1 1 0 1 الخد

 0 1 0 1 1 الش عر

 1 5 1 5 6 الصدر
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 41 51 12 70 92 القلب

 2 2 1 3 4 الفؤاد

 1 0 0 1 1 الكبد

 0 2 0 2 2 الخصر

 0 6 1 5 6 الجسد

 4 17 11 10 21 الٌد

 10 24 4 30 34 الدم

 

 العالقات داخل الحقل الداللً:  

 ) الدموع، األهداب، الرموش، الجفون(، ولفظ عٌن عالقة االشتمال:-1   

 بٌن ألفاظ الوجه، وهً)الجبٌن، العٌن، الخد، الفم، الشفاه(، ولفظ وجه-   

( عالقة      بٌن لفظً: ) األهداب، والرموش عالقة الترادف والتضاد والجزء من كل:-2    

 ترادؾ.

   بٌن لفظً : )القلب والفإاد( عالقة ترادؾ.-   

 ترادؾ  فً الحقل الداللً الواحد.: )الفم، الثؽر، الشفتٌن( عالقة بٌن األلفاظ-   
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 المبحث الثانً: األلفاظ الدالة على العالقات اإلنسانٌة

وهً حضور األلفاظ الخاصة بالحقل الداللً للعالقات اإلنسانٌة ذات الصلة الحقٌقٌة باألهل       

قل والقرابة، ما بٌن استعمال حقٌقً أو مجازي فً توظٌؾ الوحدات المعجمٌة فً هذا الح

 الداللً. وذلك فً مطلبٌن:

 :المطلب األول: األلفاظ الخاصة باألهل وذوي القرابة

نقصد بذلك األلفاظ التً تدل على األهل حقٌقة ومجاًزا، واأللفاظ الدالة على القرابة كاألب 

 والشقٌق وما إلى ذلك حقٌقة أو مجاًزا، وتفصٌل ذلك :

معنى األهل : " قال اللٌث: أهل الرجل:  ورد فً تحدٌدأوالًّ: األلفاظ الخاصة باألهل: 

ناس به، أهل اإلسالم: من ٌدٌن به، وأهل البٌت سكانه. ومن ذلك: أهل القرى: امرأته، وأخّص ال

سكانها. فؤهل الرجل فً األصل: من ٌجمعه وإٌاهم مسكن واحد، ثّم ُتجوز به، فقٌل: أهل بٌته: 

ظ األهل فً شعر ورد لف، 1رته وذوو قرباه"من ٌجمعه وإٌاهم نسب أو ما ذكر، أهل الرجل: عشٌ

 :فً قصٌدة )أنا الؽرٌب( قوله ومنها، مواضع الزٌودّي فً ستة

 لم أنسكب أبداًّ حبراًّ على ورق أنا النؤاسً مسكوباًّ مع العرق  

ل ق لٍق وال خ   سدوم   ال أهلها أهلً، عشت  بها ألطمبنُّ إلى خ 

 1.بارى اللبام على جرحً ومسغبتً بها اللبام كمن ساروا إلى سبق 

بسبب ما كان ٌقترفه أهلها من مفاسد، وهم قوم لوط ،  ؛سدوم هً من القرى التً خسفها هللا  

)قوم لوط ة ،حضور النصوص الؽاببوتقع فً منطقة البحر المٌت، )سدوم ال أهلها أهلً(

عّمان، حٌث تواجد فٌها فترة من فترات حٌاته، حٌث هنا على مدٌنة والخسؾ(، وتدل سدوم 

 تواجد فً ؼرٌباً، وكان ٌحن لمنازل أهله.

ا: األلفاظ الخاصة بالقرابة: ًٌّ  ثان

معناها فً اللؽة: "القرب: نقٌض الُبعد، القرابة والقربى: الدنو فً النسب، والقربى فً الرحم، 

عاش حبٌب حٌاة أسرٌة ، فقد القرابة وبصدد الحدٌث على  3وأقارب الرجل: عشٌرته األدنون"
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وعمل على تربٌته عّمه  ،مفككة حٌث طلقت أمه وتزوجت من رجل آخر، ووالده تزوج امرأة

 الذي رعاه أكثر من أبٌه .

 قوله فً قصٌدة )إن الحٌاة جمٌلة(: ومنهاوعشرٌن موضًعا، ورد لفظ أب فً اثنٌن األب: -

 ما كانت األٌام عاقلة

 غاب ظل أبًوكان الشعر لما 

 5وطوٌت قلبً، لم أجد روحاًّ كالقصٌدة لم أجد

حبٌب كان موجعاً من أبٌه وجع السٌاب من أبٌه، ٌعترض على األٌام ألنها لم تكن معه، بل 

، كانت ضده كؤهله الذٌن تركوه، )طوٌت قلبً( انزٌاح جمالً، صّور قلبه بكتاب ٌطوي صفحاته

 (نفسه. )القصٌدة          روح وحٌاةٌدة ٌواسً بها أجمل من القص فلم ٌجد

 .)ؼٌاب األب         موت (                                                 

 فً قصٌدة )القمر(: قوله ومنها، ورد لفظ األم فً شعر الزٌودّي فً عشرة مواضعاألم: -

 أمً التً دللتنً كثٌراًّ 

ت صباي رغٌفاًّ على الصاج  ول ح 

 األمنٌات كان رغٌفاًّ من

م لكنه ما نضج  1تفح 

نزٌاح، صّور أمنٌاته برؼٌؾ الخبز، هذا الرؼٌؾ ٌذكره بؤمه التً تعجن ا)رؼٌفاً من األمنٌات( 

على الصاج) وهً ما تنماز به المرأة البدوٌة(، فتفّحم هذا الخبز ولم ٌنضج، إثارة لمفهوم 

 صؽٌراً أدى لتفحمه )ُحرقة(. تفّحم(. معاناة الشاعر مع أمه التً تركتهالسوداوٌة بدلٌل )

فً اللؽة معناه: "األخ: َمن جمعَك وإٌاهُ ُصلب أو َبطن، أو ُهما مًعا. واألخ من الرضاع: األخ: -

ٌُشارك فً الرضاعة. واألخ الصدٌق"  .3َمن 
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 :فً قصٌدة )ٌا طابر األفق الرمادي( قوله ومنها موضع موضعٌن اثنٌن، ورد لفظ األخ فً

 5وال طعنة أخوملٌون طعنة عدو 

طعنة األخ أشد من طعنة العدو، فالعدو تتوقع منه الطعن، أّما طعنة األخ فهً ؼٌر متوقعة، فٌها 

 من الؽدر ما فٌها.

من خالل ما وقفنا علٌه من أمثلة فً حقل األلفاظ الدالة على القرابة، ٌّتِضُح لنا من الجدول 

 اآلتً:

الوحدة 
 المعجمٌة

التوظٌف  التكرار
 الحقٌقً

التوظٌف 
 المجازي

الداللة 
 اإلٌجابٌة

الداللة 
 السلبٌة

 2 4 1 5 6 األهل

 14 8 4 18 22 األب

 0 10 4 6 10 األم

 1 1 1 1 2 األخ

نالحظ مما سبق أن الوحدات المعجمٌة تباٌنت بٌن التوظٌؾ الحقٌقً والمجازي فكان التوظٌؾ 

فً جمٌع الوحدات  اإلٌجابٌة على السلبٌةالحقٌقً أكثر حضوًرا، باإلضافة إلى ذلك طؽت الداللة 

 المعجمٌة.

 على العاطفة فً شعر حبٌب، وهً على النحو اآلتً: تدلثمة ألفاظ 

 قوله فً قصٌدة )قصٌدة حمدان(: ومنهاوردت هذه اللفظة فً سبعة مواضع، الحنان: -

 أال أٌها الكافرون لكم دٌنكم

 وله دٌنه

 وال ٌنحنً القلب عن دٌنه أو ٌتوب

 ٌك لكننا طٌبون صعال
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 5نذوب هوىًّ ونذوب حناناًّ 

ٌنحنً، جعل من القلب إنساناً ال ٌنحنً عن دٌنه،  فً الصورة، القلب ال انزٌاح)ٌنحنً القلب(   

أو )ٌتوب( تمّرد، )صعالٌك( مفهوم ظهر فً العصر الجاهلً ٌعنً التمرد على العادات 

 تمٌزنا بهما. والقوانٌن، وتكون المفاضلة هنا بالطٌبة والحب اللتٌن

ٌّز هذا الحالحب: - ثمانٌة وأربعون موضعاً؛ ٌعود السبب قل الداللً بحضور لفظ )الحب( فً تم

.  زلٌاً وطنٌاً ؼفً ذلك كونه شاعراً   منه قوله فً قصٌدة)خرابٌش للمرأة والوطن(:ُمرهؾ الحسِّ

 إٌاك إٌاك

 حبُّ النساء

د، ٌلذع  ٌشر 

 1فكنت أخافك حٌن أحبك

لنا تجربته فً الحب، فٌحذرنا من حبِّ النساء؛ ألنه ٌجرح وٌشّرد، )كنت أخافك ٌنقل الشاعر   

ٌُرجعنا إلى صؽره حٌن تركته أمه، فؤصبح  حٌن أحبك( هنا إثارة لمفهوم الخوؾ من الفقد، وهذا 

 لدٌه عقدة من جنس النساء.

شرٌن هو سٌد أسماء الحب، وٌعنً الفرط فً الحب، ورد عند حبٌب فً واحٍد وعالعشق: -

 قوله فً قصٌدة) ال تخافً(: ومنهاموضعاً، 

 فً ظل العٌون الخضر معبد

مت أرض العشق  ولقد ٌم 

 0من أجل امرأة

، فصور هاتٌن لعٌون الخضر إثارة لمفهوم الخضرة، اانزٌاح)فً ظل العٌون الخضر معبد(   

، فكؤنه ٌقصد هذه العٌنٌن بمعبد مقّدس، )أرض العشق( ، قصد الشاعر أرض العشق من أجلها

األرض ألول مرة، تشكل عملٌة االنزٌاح أهمٌة فً النص، إذ ٌمارس سلطة التلقً، لتؤوٌل 

الشعر وكشفه، فطاقة اللؽة تنفلت هنا من المعجمٌة، لتبعث انحرافاً ٌسهم فً تحفٌز القارئ 
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هم عن الحب ، لكن هذا االنزٌاح ٌسوإثارته، فمن المستحٌل أن) للعٌون معبد( على صعٌد الواقع

 الكبٌر لها.

 قوله فً قصٌدة) أقمار نٌسان(: ورد فً موضع واحد، وفاء:ال-

 نسكب أرواحنا فً هواها                شراباًّ، ونهنأ فً سكبها

، وننشد فً جدبها  5وننشد فً خ ضب هذي المروج         وفاءًّ

ٌُمّجد الشاعر معان فهً أرض الشجعان األوفٌاء، )نسكب أرواحنا فً هواها( إنزٌاح جمالً، 

شرب وٌكون هذا الشراب هنٌباً، فعملٌة سكب الشراب دلٌل واضح على ٌُ  فصور األرواح بخمرٍ 

 الحٌاة، األمر الذي أدى على إلنشاده فً جمال هذه األشجار الخضراء وفاًء وعزة.

 راباً                    حٌاةنسكب أرواحنا ش

 ننشد فً خضب المروج وفاء

 مطر على الشباك(:فً موضع واحد صراحًة، قوله فً قصٌدة ) وردتشجاعة: ال-

 مطر على الشباك

 والسكان ال شجعان أو جبناء

 ال كرماء أو بخالء

 ال أحٌاء أو أموات

 1وقد ولدوا بال أسماء

تضاد )شجعان إلى هنا  واالضطراب، األمر الذي أدى)مطر على الشباك( مفهوم الؽموض   

داللة ضٌاع الهوٌة األمر الذي  ، )ولدوا بال أسماء(أموات( وجبناء، كرماء وبخالء، أحٌاء و

 الموت.سٌإدي إلى 

بن: -  قوله فً قصٌدة )ٌا قدس(: ومنهاوردت فً موضعٌن اثنٌن، الج 

ٌ ة دمعةًّ             وكأنها فً  حزنها الخنساء ستظل لٌلى العامر
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 عشاق لٌلى كلهم جبناء          ولسوف تعتزل الرجال جمٌعهم

 5فالحب لٌس عواطفاًّ لكنه               موت وبذل صادق وفداء

وهذا العمق ٌعطً دالالت  ،نلحظ هنا أن الشاعر اتكؤ على نصوص ؼاببة تإدي إلى العمق

فً القصة المعروفة، فصور حزن لٌلى لٌلى وقٌس متنوعة دلٌل استمرارٌة األبٌات، وهً قصة 

، فنعت عشاق وفراقها عن قٌس بحزن الخنساء التً فقد كالًّ من صخر وأوالدها فً وقت قصٌر

لٌلى بالجبناء، وهنا صورة أخرى، حٌث صّور القدس بلٌلى التً أحبها العشاق، لكّنهم لم ٌفعلوا 

 ل العاشق. شٌباً لها، فالعشق ٌحتاج التضحٌة والفداء والموت من قِب

قوله فً  ومنهاموضعاً،  أربعة وعشرونورد لفظ الحزن صراحة فً شعر حبٌب فً الحزن: -

 قصٌدة )لملمت أحزانً(:

 لملمت أحزانً عن الدرب القدٌم 

  1وتبرعمت عمان فً قلبً قرنفلةًّ 

فً الصورة، صّور أحزانه بشخص ٌلملم أشٌاءه وٌضعها فً حقٌبة من  انزٌاح)لملمت أحزانً(
من قرٌته إلى  لالنتقالأجل السفر، كؤن فً مكانه حزن وقهر، األمر الذي أدى للملمة أشٌابه 

 قلبه بالقرنفلة الجمٌلة. رعمان، )تبرعمت عمان فً قلبً( انزٌاح آخر، صوّ 

 تبرعمت           حٌاةلملمت أحزانً         موت            

إن قوله فً قصٌدة ) منهاعشر موضعاً،  ثمانٌةوردت فً شعر حبٌب لفظة الحٌاة فً  الحٌاة: -

 الحٌاة جمٌلة(:

 كان الشعر لما غاب ظل أبً

 وطوٌت  قلبً، أبٌع وأشتري، شعراًّ بخبٍز، خاسراًّ، فً غابة

 وأقول ٌا قلبً الحٌاة جمٌلة

 0السباع بال سند حتى ولو ألقتك فً فلواتها بٌن
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لؽٌاب، فحضور الظل هنا ٌدل على الوهم والخٌال، ٌواسً )ظل أبً( ٌجسد ثنابٌة الحضور وا  

الشاعر نفسه هنا بؤن الحٌاة جمٌلة رؼم كل الخسابر، حٌث إن الشعر بٌع بخسارة فً هذه الؽابة، 

ر ذاته، وٌقول قلبه إنسان ٌحاوفجعل من الوطن ؼابة القوي ٌؤكل الضعٌؾ، مع ذلك ٌجسد من 

 إن الحٌاة جمٌلة. له

 ٌا قدس(:قوله فً قصٌدة ) ا، منهعشر موضعاً  سبعةالموت فً  وردت لفظةالموت: -

دت فً لٌلهم حسناء  ٌتماٌلون وتنتشً أسماعهم         إن غر 

 وتظن هم أحٌاء لو نادٌتهم            سمعوا النداء وناصروك وجاءوا

، وكم موتى وهم أحٌاء    لكن هم موتى وكم من مٌت        ًٍّ  5ح

ٌهجو الشاعر العرب بوصفهم أصحاب نشوة فً جملة) تنتشً أسماعهم إن ؼردت فً لٌلهم    

إبداعً حٌث صّور ؼناء الحسناء الذي هو  انزٌاححسناء( السمع ال ٌنتشً بال العقل ٌنتشً، 

كاألموات ، إحٌاء  بمثابة تؽرٌد بشخص ٌنتشً لسماع هذه الحسناء، ال ترجو منهم نصرة فهم

 نهم أفضل من األحٌاء الذٌن خذلوا القدس .أاألموات مجازٌاً دلٌل 

 لم نفترق(:ورد فً ثالثة مواضع من شعره، قوله فً قصٌدة ) العذاب:-

 منذ افترقنا ٌا حبٌبتً لم نفترق

 فً كل لٌلة ٌدق  وجهك الحزٌن بابً

 ٌدخل من نافذتً وٌوقد الشموع فً محرابً

 دفاتريأراه فً 

 وفً سجابري

 وفً ثٌابً

 فً صوت فٌروز وفً قصابد السٌاب

 وعندما أراه ٌا حبٌبتً
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 5أرى عذابً

اب؛ فهً حاضرة فً شعره، لكنها تتمحور هذه األسطر الشعرٌة حول ثنابٌة الحضور والؽٌ   

حٌث صّور وجهها  ، )فً كل لٌلة ٌدق وجهك الحزٌن بابً( هنا انزٌاح جمالً،ؼاببة عنه

بإنسان ٌدق بابه، فعملٌة اللقاء هنا خٌالٌة فهً لم تؽب صورتها عنه، فهو ٌراها فً  الحزٌن

  دفاتره، وسجابره، و ثٌابه، وفً كل تفاصٌل حٌاته، حٌث ؼٌابها عنه أشبه بعذاب.

منه قوله فً قصٌدة )الفتى خلٌل ٌقٌم عند حبٌب فً ثالثة عشر موضعاً،  ورد الروحالروح: -

 صالة القسام(:

 أٌتك  أٌها الممتد  فً أرواحنا شرفاًّ إنً ر

 ٌضًء دروبنا الخجلى

 1وٌسقً أرض غزة كلما عطشت دماه

ٌشبه الشاعر الفقٌد بالروح التً فٌها الشرؾ والعزة، وصّور الشرؾ بضٌاء ٌنٌر دروبنا، 

 وصّور أٌضاً دمه بالماء الذي ٌسقى العاطش بعد ظمؤ.

الل:-  الظالل فً موضع واحد، قوله فً قصٌدة )إن الحٌاة جمٌلة(: وردت لفظة الظ 

 جمٌلة إذ أشتري فٌها الظاللة بالرشدو

 إن الحٌاة جمٌلة 

 إن ظل نهر الحب ٌجري

 0والموج ٌهدر

انزٌاح فً الصورة، فجعل من الحٌاة مكان ٌبتاع الناس فٌه  شتري فٌها الظاللة بالرشد( ،ا)

الظاللة بالرشد، الحٌاة جمٌلة بكل ما فٌها من ظالل، )نهر الحب ٌجري( ٌرمز هنا للحٌاة، 

فجرٌانها كجرٌان الدم فً العروق. الشاعر هنا ٌعٌش الحٌاة كؤن له آخر ٌوم فٌها، ٌعٌشها بكل 

 تفاصٌلها.
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 الشٌخ ٌحلم بالمطر(:واحد عند حبٌب، قوله فً قصٌدة )ورد فً موضع الحنٌن: -

 كف نت  قلبً بالجلٌد

 وقلت  دعك من الهوى

 5ومن الحنٌن

اختار الشاعر هذا الجزء من جسمه، ألنه ذو صلة بانفعاالته )كّفنت قلبً بالجلٌد(انزٌاح جمالً، 
ٌّتة ال حٌاة  وأحاسٌسه ، فالقلب هو المعادل لذات الشاعر، الكفن ٌكون لمٌت، صورة استعارٌة  م

، بدلٌل )دعك من الهوى ومن أن تكفن قلبه حتى تسٌطر على عواطفه فٌها ، فهً أرادت
 الحنٌن(.

 رتعاشات(:قوله فً قصٌدة )ا ومنهاورد لفظ األمل فً أربعة مواضع،  األمل:-

 1آمال أودٌة           من الرمال، وأحالمً بعٌدات بٌنً وبٌنك ٌا

ٌعتمد الشاعر على عنصر المراوؼة فً تقدٌم صورته، إذ ٌلجؤ الشاعر إلى تشكٌل فنً ٌدفع   

المتلقً إلى التؤمل الذي ٌكشؾ عن رإٌته، ٌبتعد الشاعر هنا عن لؽة الخطاب اإلخباري، لٌنحاز 

إلى أسلوب االنزٌاح، فهو ٌخاطب اآلمال ،إلى جانب أسلوب الحوار، وهو أسلوب ٌجلب أنظار 

اآلخر جامد ال ٌحٌر ورئ  وبخاصة أنه وقع بٌن طرفٌن، أحدهما قادر علٌه، معبر عنه، القا

جواباً وال ٌقدر على المحاورة، فاصطناع مثل هذا الموقؾ فً حوار ذي طرؾ واحد، ٌشد 

القارئ إلى مضمون الحوار، لٌنفذ منه إلى ما وراءه مما أراده الشاعر، ومما ال شك فٌه فإن 

 ص متحرك والباعث إلى التؤمل والنظر.النص الجٌد هو ن

 ورد فً موضعٌن اثنٌن، منه قوله فً قصٌدة )القمر(:األمانً: -

 أمً التً دللتنً كثٌراًّ 

ت صباي رغٌفاًّ على الصاج  ولح 

 كان رغٌفاًّ من األمنٌات 

م لكنه ما نضج      0تفح 
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رفدها بدالالت جدٌد فً تفارق األلفاظ فً النص دالالتها معجمٌة، لتدخل منطقة االنزٌاح التً 

ٌّر الذي اجتاحه،  قوله )رؼٌفاً من األمنٌات( مناخاً مؤساوٌاً ناجماً عن إحساس الشاعر بالتؽ

 فالصورة االستعارٌة استطاعت أن تمنح المجردات صفات اإلنسان وأفعاله.

 ٌا طابر األفق الرمادي(:قوله فً قصٌدة ) وردت فً خمسة عشر موضعاً، منهااألحالم: -

 عٌد رسمك مرةًّ أخرىسأ

 5فأحالمً صباٌا

ٌنبع هنا االنزٌاح من قدرة الشاعر على الخطاب األدبً، فلٌس من العادي أن تكون األحالم   

لها أن أحالمه مثل الصباٌا مفعمة  صباٌا، ولكن الشاعر لجؤ  إلى عالقة إٌحابٌة، كً ٌبٌن

 باألنوثة والحٌاة .

الدالة علٌها، مثل النبٌذ والسكر فً ثمانٌة عشر موضعاً، تنوع ورد لفظ الخمر واأللفاظ الخمر: -

قوله فً قصٌدة )أنشودة  استعمال األلفاظ بٌن التوظٌؾ الحقٌقً والتوظٌؾ المجازي، فمنه

 للصباح الطفولً نكهتهالنهار(:  

 للقاء الصباحً بٌن الحبٌبٌن نكهته        

 فهو نوع جدٌد من الخمر             

   1ٌشعلنا                       

 .حب، فالخمر هنا كناٌة عن الحٌاة عند لقاء المحبوبٌنصّور لقاء الحبٌبٌن بخمر ٌشعل فٌنا ال

 وقوله:

 أكتب حتى أحرس الشغب

 والورد فً عٌنٌك

 حتى أقنع الندامى

ر  بالعٌون السود  أن النبٌذ م 
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 5قبل أن ٌمر  بالعنب

والصور المجازٌة التً تنتظر من المتلقً الكشؾ عنها؛ مما ٌمنح ٌسٌطر حشد االستعارات   

االنزٌاح سلطة على النص، حٌث جمال العٌن صوره بالوردة الجمٌلة، فٌعمل على إقناع الندامى 

بؤن العٌون السود ُسكٌر بحّد ذاتها، ) العنب هنا رمز للحٌاة(.و النبٌذ رمز للنشوة التً تإدي 

 للحٌاة.

 ا علٌه من أمثلة فً حقل العاطفة، ٌّتِضُح لنا نسبة حضورها فً الجدول اآلتً:من خالل ما وقفن

الوحدة 

 المعجمٌة

التوظٌؾ  التكرار

 الحقٌقً

التوظٌؾ 

 المجازي

الداللة 

 اإلٌجابٌة

 الداللة السلبٌة

 1 6 3 4 7 الحنان

 8 40 33 15 48 الحب

 1 20 12 9 21 العشق

 0 1 1 0 1 الوفاء

 0 1 0 1 1 الشجاعة

 2 0 2 0 2 الجبن

 24 0 4 20 24 الحزن

 2 15 7 10 17 الحٌاة

 19 0 13 6 19 الموت

 3 0 3 0 3 العذاب

 10 3 12 1 13 الروح

 1 0 1 0 1 الظالل
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 1 0 1 0 1 الحنٌن

 3 1 3 1 4 األمل

 0 2 1 1 2 األمانً

 6 9 12 3 15 األحالم

 0 18 11 7 18 الخمر

 

قً والمجازي فكان التوظٌؾ الوحدات المعجمٌة تباٌنت بٌن التوظٌؾ الحقٌنالحظ مما سبق أن 

فً جمٌع  أكثر حضوًرا، باإلضافة إلى ذلك طؽت الداللة اإلٌجابٌة على السلبٌة المجازي

 الوحدات المعجمٌة.

 ثمة حقول تدل على الموسٌقى وجدها الباحث فً شعر حبٌب الزٌودي، وهً كاآلتً:   

موسٌقٌة شرقٌة هوابٌة، وهً من اآلالت العربٌة ،ورد الناي فً ثالثة عشر آلة الناي: -

 ، منها قوله فً قصٌدة )كلما ؼابوا(:موضعا

 كلما غابوا بكى الناي  وأبكانً

 5وفاحت فً دمً ذكرى الحبٌب

ٌرمز هنا للحزن بسبب فراق صّور ؼٌاب المحبوبة ببكاء الناي الذي ٌبكً لهذا الفراق ، فالناي 

 مآسً.الذكرٌات ومنها الالحبٌب، وصّور دمه بوردة تفوح 

وهً آلة موسٌقٌة عربٌة قدٌمة ذات وتر واحد، وتصنع من األدوات البسٌطة المتوفرة  الربابة:-

لدى أبناء البادٌة كخشب األشجار وجلد الماعز، ووردت الربابة عند حبٌب فً سبعة مواضع، 

 الربابة(:ً قصٌدة )منها قوله ف

 الربابة منذورة للفجٌعة

 5معجونة بالشجى
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نلحظ هنا أن الربابة هنا نذٌر شإم وموت، ألنها معجونة بالحزن، وهو حزن الشاعر لفقد أحبته 

 فهو فقد الحٌاة بفقدهم.

 قوله فً قصٌدة )منازل أهلً(: اعشر موضعاً، ومنه ثالثةورد العود عند حبٌب فً  :العود-

عنً لمنازل أهلً   كل ما دندن العود رج 

ع سرباًّ من الذكرٌات   1ورج 

عر إلى مضارب أهله فهذه الحركة ُترجع الشاة أسراب الطٌور، نلحظ حركة دندنة العود بحرك

 وال شك هو الموت حزناً. والحنٌن إلٌها،

األصوات الوترٌة، وردت عند  هً آلة وترٌة من أربعة أوتار، وٌوصؾ صوتها بؤحنالكمان: -

 حبٌب فً موضع واحد، قوله فً قصٌدة )مطر على الشباك(:

 0أحسُّ أن األرض عاشقة ٌمش طها الكمان

صّور الشاعر األرض بامرأة عاشقة ٌمّشطها الكمان، هنا ٌثٌر مفهوم الحب والحنٌن والشوق، 

 فالكمان ٌحمل هذه الصفات.  

ٌة التً تستعمل فً العزؾ، تشبه العود فً أوتاره، وتختلؾ وهً من األدوات الوتر القٌثارة:-

عنه فً شكل القالب الخشبً الحاضن لألوتار، وقد ذكرها الشاعر فً ثالثة مواضع، قوله فً 

 ما سّر الحزن(:قصٌدة )

 قال الشاعر للزاهد:

 لو تتمثل غزلً لو تتأمل أوزانً

 لو أصغٌت لقٌثاري

 4سترانً ساجد

شعره)مجازٌاً(، فٌدلً بذلك أمام الزاهد المتعبد، من شعره الؽزلً لالشاعر هنا كؤنه عبد 

 الموزون، وقٌثارته التً ٌعزؾ بها، فهو كالزاهد عابد وساجد، هنا ٌثٌر البعد الدٌنً فً شعره.
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ٌطلق علٌها آلة الفقراء؛ ألن معظم من ٌسمعها هم من بسٌطة  هً آلة نفخٌة قدٌمة الٌرغول:-

 ، منها قوله فً قصٌدة )حمدان(:ً ثالثة مواضع لفقراء والبسطاء، وقد ذكرها الشاعر فا

ذا نافخ الٌرغول ٌنفخه  حب 

 5لظبٌة خطرت تمشً على مهل

فٌطلب من نافخ الٌرؼول أن ٌعزؾ لها، حٌث صّورها بالظبٌة التً  ٌتؽزل الشاعر بمحبوبته،

 تمشً على مهل، فتزداد أنوثة وجماالً.

تناولناه فً األلفاظ الدالة على الموسٌقى، ٌبٌن لنا الجدول اآلتً نسبة حضورها وهً على ومما 

 النحو اآلتً:

الوحدة 

 المعجمٌة

التوظٌؾ  التكرار

 الحقٌقً

التوظٌؾ 

 المجازي

الداللة 

 اإلٌجابٌة

 الداللة السلبٌة

 6 7 11 2 13 الناي

 6 1 5 2 7 الربابة

 5 8 10 3 13 العود

 0 1 1 0 1 الكمان

 0 3 1 2 3 القٌثارة

 2 1 2 1 3 الٌرغول

نالحظ مما سبق أن الوحدات المعجمٌة تباٌنت بٌن التوظٌؾ الحقٌقً والمجازي فكان التوظٌؾ 

فً جمٌع  المجازي أكثر حضوًرا، باإلضافة إلى ذلك طؽت الداللة اإلٌجابٌة على السلبٌة

 الوحدات المعجمٌة.

 

 :الدال ة على األصدقاء واألعداءالمطلب الثانً: األلفاظ 
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 الدالة على األصدقاء استعمل الشاعر فً حقل األلفاظأوال: األلفاظ الدالة على األصدقاء: 

 مجموعة من األلفاظ المترادفة فً المعنً وهً على النحو اآلتً:

ومعناه فً اللؽة: "صحب: صحبه ٌصحبه صحبة بالضم وصحابة بالفتح،  الصاحب:-1

عاشره. والصحب: جمع الصاحب مثل راكب وركب. واألصحاب: جماعة الصحب وصاحبه: 

 1مثل فرخ أفراخ. والصاحب: المعاشر"

مواضع، وأتى هنا لفظ صاحب بصٌؽة المفرد مقترًنا بؤسلوب  لفظ )صاحب( فً أربعةورد 

 :فً قصٌدة )درج الٌاسمٌن( قوله، النداء

ها الشعر ٌا صاحبً ن ق  بالثلج قلبً من    ٌ  المدح  أ

 نقِّ جراحً من الملح  

 كن طٌباًّ مثل نصلٍ 

 1وكن واضحاًّ كالضباب

فً  انزٌاحٌستنجد الشاعر بقصابده، حٌث ٌصفها بالصاحب، )نقِّ جراحً من الملح(   

الصورة، الجراح ال ُتنقَّ بالملح؛ ألنها ستزداد جراحه، ٌإكد هنا مفهوم األلم، )كن طٌباً مثل 

حاً نصٍل( هنا انزٌاح أٌضاً، السهم ال ٌكون طٌباً، بل موجعاً جدا )أداة صٌد وقتل(،) كن واض

لخروج نزٌاحات داللٌة إبداعٌة تإكد مفهوم اا ،آخر، الضباب لٌس واضحاً  انزٌاحكالضباب( 

 عن المؤلوؾ.

 ىأٌضا. ونادمنً فالن عل وهو ندٌمه ٌب الذي ٌنادمه،رّ معناه فً اللؽة: "الندٌم: الشِّ  الندٌم:-2

الشراب، فهو ندٌمً وندمانً... وجمع الندٌم: ُنّدام، وجمع النُّدام: َندامى. والّندامى جمع ندمان، 

 3وهو الندٌم الذي ٌرافقك وٌشاربك"

 قوله فً قصٌدة ) العالوك( منها، ة مواضعورد لفظ الندٌم فً ست

ٌ ضج رها    ا تجف  دوالٌها و  غدًّ

 أن الندامى إذا جف ت ستهجرها   
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 5لذا تركت لهم خمراًّ بقرطاسً

مسقط رأسه، ثمة عالقة بٌن )الدوالً والخمر(،  فاألول سبب  ٌتعّزل الشاعر هنا بالعالوك

فّت هذه الدوالً، فكٌؾ واآلخر مسبب، الخمر أصله عنب معّتق، الندامى)السكارى( إذا ج

المحصلة سٌهجرون هذا المكان، فالشاعر ترك لهم خمراً بقرطاسه )المقصود سٌشربون، فً 

 شعره فهو بمثابة خمر.ٌتذوقون ف حتى ال ٌتركوا العالوك، هنا شعره(

 وقوله فً قصٌدة )حارس الّشؽب(:

 حتى أ قنع الندامى 

ودأن  النبٌذ م  ر  بالعٌون الس 

 1قبل أن ٌمر  بالعنب

)النبٌذ مّر بالعٌون السود(انزٌاح فً الصورة، النبٌذ ال ٌمر فً العٌون السود، من شدة جمال    

على  الصورة لٌضفً جماالً عنب(، عكس عٌونها  َسِكر، فاألصل)العٌون السود(، والفرع)ال

 كلها ترمز للحٌاة. (، العنبالبٌت، )الندامى، النبٌذ، العٌون السود

ومعناه فً اللؽة: "الخلٌل: الصدٌق، فعٌل بمعنى فاعل، وقد ٌكون بمعنى مفعول،  الخلٌل:-3

والخلٌل: كالِخل. وقولهم فً إبراهٌم، على نبٌنا وعلٌه الصالة والسالم: خلٌل هللا؛ قال ابن درٌد: 

الذي سمعت فٌه معنى الخلٌل الذي أصفى المودة، وقال الزجاج: الخلٌل المحب الذي لٌس فً 

لل، قال: وقٌل للصداقة خلة ألن كل واحد منهما ٌسد خلل صاحبه فً المودة والحاجة محبته خ

 .3وقال الجوهري الخلٌل الصدٌق، واألنثى خلٌلة"، إلٌه

 قوله فً قصٌدة )وأنا(: منها ظ )الخلٌل( فً ثالثة مواضع،ورد لف 

 ال أحد ٌمشط نخل روحً فً الصباح

 وال ندٌماًّ ٌحتسً شاي الشتاء معً
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 5خ ال ًّ ٌقاسمنً نبٌذ المقعد الخلفً فً باص المساءوال 

صباح، ط نخل روحً( انزٌاح، صور روحه بإنسان ٌمشط شعره)روحه( فً كل مشّ )ٌُ 

استحضر الشاعر ذكرٌاته وهو صؽٌر، فال أحد معه ٌواسٌه وٌخفؾ عنه مصابه، حتى الندٌم ال 

مل الشاعر على عكس الصورة (، عرومانسٌةٌحتسً الشاي معه وقت الشتاء ، )الشتاء رمز لل

وانزٌاحها عن المؤلوؾ ودلٌل ذلك : ندٌم        ٌحتسً الشاي ، خاّلً           ٌقاسمه النبٌذ، 

كسر الشاعر هنا أفق توقعنا بتؽٌٌر داللة األلفاظ إلى معنى عكسً، وٌدل ذلك على حالة 

 والوحدة التً عاشها فهً أشبه بموت. االؼتراب

األلفاظ الدالة على األصدقاء فً حقل العالقات اإلنسانٌة، ٌبٌن لنا الجدول اآلتً  ومما تناولناه فً

 حضورها وهً على النحو اآلتً:نسبة 

الوحدة 

 المعجمٌة

التوظٌؾ  التكرار

 الحقٌقً

التوظٌؾ 

 المجازي

الداللة 

 اإلٌجابٌة

 الداللة السلبٌة

 1 3 1 3 4 الصاحب

 5 1 1 5 6 الندٌم

 1 2 1 2 3 الخلٌل

ا األلفاظ الدالة على األعداء: ًٌّ  ثان

ومعناه فً اللؽة: "تعادى القوم: عادى بعضهم بعًضا، وقٌل: الِعدى األعداء والِعدى األعداء 

ال قرابة بٌنك وبٌنهم، وقولهم: أعدى من الذبب، قال ثعلب: ٌكون من العدو، وٌكون من  نالذٌ

بعد ذاته وال ٌرٌدون لك الخٌر أبًدا وتكون فاألعداء هم الشر ،2العداوة، وكونه من العدو أكثر"

 .أشكال العداوة فً عدة أشكال وصور بؤلفاظ متعدد كلها تندرج تحت حقل األعداء

 جاء لفظ األعداء فً موضع واحد وأتى فً لفظ )عدو( قوله:: األعداء-1

 0ملٌون طعنة عدو وال طعنة أخ
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ن، أّما طعنة األخ فهً ؼٌر متوقعة، فٌها طعنة األخ أشد من طعنة العدو، فالعدو تتوقع منه الطع

 من الؽدر ما فٌها.

من  معناه فً اللؽة: "قال األخفش: الطاؼوت ٌكون لألصنام، والطاؼوت ٌكونالطاغوت:-2

الجن واإلنس، والطواؼً جمع طاؼٌة. أما الطواؼٌت فجمع طاؼوت، وهو الشٌطان أو ما ٌزٌن 

الطاؼٌة: الذي ال  طاؼوت. الطاؼٌة: الجبار العنٌد،لهم أن ٌعبدوا من األصنام. وٌقال للصنم: 

 .1"ٌبالً بما أتى، ٌؤكل الناس وٌقهرهم، ال ٌثنٌه تحّرج وال فرق

قوله فً قصٌدة ) أقمار  ومنهاٌن وداللتها  حقٌقٌة سلبٌة، ورد لفظ ) الطؽاة ( فً موضعٌن اثن
 نٌسان(:

 على عشبهانموت وال ننحنً أو نهون                 وٌمشً الطغاة 

عبها  إذ ثار طوفانها ذات ٌوم                   أو انبجس الماء من ش 

 1والذوا إلى جبل لٌقٌهم                     من الطوفان، نلوذ بها

واألحداث التً حصلت علٌها، )الطوفان( بعد دٌنً، فٌه عشبها( المقصود هنا أرض معان، )  
حماٌة معان  ،حٌن آوى إلى جبل لٌعصمه من الطوفانإشارة إلى قصة ولد نوح علٌه السالم 

 واجب على كل شخص ٌعٌش على هذا الوطن.  

حضور الداللً للفظتً )األعداء، والطاؼوت( من خالل الجدول المن خالل ما تناولناه ٌتضح لنا 
 اآلتً:

الوحدة 

 المعجمٌة

التوظٌؾ  التكرار

 الحقٌقً

التوظٌؾ 

 المجازي

الداللة 

 اإلٌجابٌة

 الداللة السلبٌة

 0 1 0 1 1 األعداء

 2 0 0 2 2 الطاؼوت

 

 :أبرز الظواهر اللغوٌة فً حقل اإلنسان واأللفاظ الدالة علٌه والمتصلة به

 بٌن) الصدٌق، والخلٌل، والصاحب، والندٌم( فً الحقل الداللً الواحد. عالقة الترادف-

 بٌن لفظً ) األب، االبن(عالقة االشتمال: -

 : بٌن لفظً: ) األب، األم(.التضادعالقة -
                                                           

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )طؽً( - 1
 .137األعمال الكاملة، ص - 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


67 

 

 

 

 الفصل الثانً

 األلفاظ الدالة على الموجودات الحٌة غٌر العاقلة
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 مدخل

أحد المكونات الربٌسة للطبٌعة؛ حٌث الطبٌعة تقوم على  وجودات الحٌة ؼٌر العاقلةإّن الم      

حٌة، " والمقصود بالطبٌعة الحٌة: ما الؼٌر هما: الطبٌعة الحٌة، والطبٌعة  ،مكونٌن اثنٌن

والمقصود بالطبٌعة الصامتة: عناصرها وظواهرها  علٌه من مختلؾ الحٌوان والطٌر، اشتملت

 .1المتعددة، من أرض وسماء وبحار وأنهار وٌنابٌع وجنات ورعد وبرق ونحوها"

ة واأللفاظ الدالة الضوء على الموجودات الحٌة ؼٌر العاقل تلقً الباحثومن خالل هذا الفصل    

 الشعرٌة. شاعر لهذه األلفاظ فً تكوٌن صورهعلٌها فً شعر حبٌب الزٌودي، ومدى توظٌؾ ال

الثالثة األرضٌة  المستوٌاتتتنوع الموجودات الحٌة ؼٌر العاقلة بٌن حقل الحٌوانات فً     

 والعلوٌة والبحرٌة، وحقل النباتات ضمن توظٌفها فً سٌاقً النفع والضرر، واإلٌجابٌة والسلبٌة.

 المبحث األول: األلفاظ الدالة على الحٌوانات وما ٌتصل بها.

، األول ٌمثل الخٌر ص إلى قسمٌن اثنٌن: ألٌفة وؼٌر ألٌفةقسم الحٌوانات فً حقلها المخصتن     

ٌجابٌة، والثانً ٌمثل الشر والسلبٌة والتً من شؤنها تمثل الحالة النفسٌة للشاعر وكٌفٌة إلاو

توظٌفها فً األؼراض الشعرٌة المتنوعة، وتنقسم األلفاظ الدالة على الحٌوانات إلى ثالثة 

 مطالب:

 المطلب األول: األلفاظ الدالة على الحٌوانات فً حقل األرضٌات.

التً تنتمً إلى حقل داللً خاص وهً الحٌوانات التً تسٌر على  وهً الكابنات الحٌة    

 األرض  دون قدرتها على الطٌران، وتنقسم إلى:

التً ال لحٌوانات المسخرة لخدمة األنسان وهً اأوالًّ: األلفاظ الدالة على الحٌوانات األلٌفة: 

 تشكل خطًرا علٌه.

 الزٌودي:ومن الحٌوانات األلٌفة التً وردت فً شعر حبٌب 

الخٌل من الحٌوانات التً ٌتفاخر بها العرب قدًٌما، حٌث  تعد األلفاظ الدالة على الخٌل: -1

استطاع اإلنسان تروٌضها وإخضاعها، وكانوا ٌعتمدون علٌها كوسٌلة للتنقل كونها أسرع من 

                                                           
، رسالة ماجستٌر مقدمة إلى مجلس كلٌة الحقول الداللٌة فً شعر الكمٌت بن زٌد األسديشٌماء محمد عبٌد، – 1

جامعة بؽداد، وهً جزء من متطلبات نٌل درجة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها، إشراؾ  -التربٌة للبات
 . 29م، ص 2002الدكتور كاصد ٌاسر الزٌدي، بؽداد، 
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ٌنبػ، أو فرس اإلبل. " وبلػ من تعظٌم الخٌل أنهم كانوا ال ٌهنِّبون إال بؽالم ٌولد أو شاعر 

 .1تنتج"

 :فً قصٌدة )ارتعاشات(قوله  منها موضًعا، الزٌودي فً ثالثة عشرورد لفظ الخٌل فً شعر 

 الخٌل تضرب فً غل  حوافرها                 فتقشعر من العارات العباءات 

 1ى ماتواا زال صوت خٌول القوم ٌؤرقنً          مثل الثكالى، وفرسان الحمم

ٌشكل االنزٌاح فضاء النص،)تقشعّر من العارات العباءات( صّور العار بإنسان ٌقشعّر، هنا    

العباءات رمز للسلطة. عملت هذا الخٌول على إثارة الضجٌج مما أدى ألرق الشاعر فصّور 

 أرقه بؤٍم ثكلى فقد ولٌدها. 

 قصٌدة حمدان(:وردت لفظة الخٌل مفردة ، قوله فً قصٌدة )

 فلسطٌن من أول الدهر شامخة  إن أرض 

  0تنحنً الخٌل عند مداخلها وت قب ل أعتابها

ٌشكل االنزٌاح فضاء النص، حٌث ٌضفً صفة اإلنسانٌة على الحٌوان )الخٌل(، حٌث أن    

والتقبٌل، ذلك أن الوضع النفسً  االنحناءالخٌل ٌرمز لألصالة، فؤضفى علٌها صفة اإلنسانٌة من 

 هر على فلسطٌن، قد أسهم فً تشكٌل هذه االستعارة.لدى الشاعر من حزن وق

 )بكابٌة العشق والخراب(: ورد لفظ جواد فً  ثالثة موضع ،فً قصٌدة

 أغنً لعٌنٌك

 عٌناك مرج  

 وقلبً جواد  ٌطارد  

 4والعشق بٌن جراحً ضباب

                                                           
، دار 5، علق علٌه ووضع حواشٌه: محمد محًٌ عبد الحمٌد، طالعمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقدهٌروانً، ابن رشٌق الق– 1

 . 65،  ص1م،  ج1981الجٌل، 
 .12،  صاألعمال الكاملة – 2
 .266السابق، ص– 3
 57السابق، ص - 4
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نلحظ كٌؾ أن الشاعر استعمل الفعل أؼنً الذي ٌوحً بالحركة واالنتقال، لكنه عمد إلى    

فهو ثّبت مفهوم ،الجملة االسمٌة فً )عٌناك مرج( لٌشً الثبات فصورها بالحدٌقة الجمٌلة 

الجمال فً عٌنٌها، وهذا ما ٌتالءم والمعنى الذي أراده، جملة )قلبً جواد ٌطارد( انزٌاح فً 

به بالجواد السرٌع لٌصل إلى هو استحضر ما هو ؼابب )الحب( عن طرٌق تصوٌر قل، فالصورة

 المفقود. عشقه

ال ٌقال لألنثى إال " الظبً: الؽزال للذكر واألنثى، وقٌل األلفاظ الدالة على الظبً ) الغزال( : -2
 .1ظباء ذكور الؽزالن، واألنثى ؼزال: القال الكرخً ظبٌة، 

قوله فً قصٌدة ) ٌا ظبً  ومنهاورد لفظ )الظبً( فً شعر الزٌودي فً ثالثة عشر موضًعا، 
 حوران(:

 ٌا ظبً حوران المهفهف ال تلوم وأنت تدري

 1روحً أرق  من الهجاء فكف  عن لومً وزجري

إن مخاطبة الظبً ُتعّد من التقنٌات الفنٌة الربٌسة التً استثمرها الشاعر، لتملا دالالت أخرى    

الظبً أمر ؼرٌب عجٌب، كما أن أسلوب النداء فً مشبعة برإٌة الشاعر لما حوله؛ فمناجاة 

ا أن المناجاة وطلبه منه عدم لومه ال ٌمكن أن ٌكون معقوالً، ولكن هذه الؽرابة تزول إذا ما عرفن

الظبً هو المعادل لشخصٌة المحبوبة، ومن هنا ساغ مخاطبته، فصّور هذا الظبً الجمٌل 

بإنسان ٌخاطبه، حٌث اختار ظبً حوران؛ ألن الشاعر متعلق شدٌد التعلق بالسهل المشهور فً 

وهذا الظبً رمز من رموز الجمال فً   األردنً، حٌث ٌرى جمال الطبٌعة فٌه، الشمال

 حوران. 

 أللفاظ المترادفة مع لفظ الظبً فً الحقل الداللً الواحد هو الؽزال.من ا  

إن العالقة بٌن لفظ الؽزال ولفظ الظبً عالقة ترادؾ ضمن الحقل الداللً الواحد، حٌث الغزال: 

 .3حٌن ٌتحرك وٌمشً" ال من الظباء: الشادن"إن الؽز

 :فً قصٌدة )الحلم(  قوله ومنهالفظ )الؽزال( فً ثالثة عشر موضًعا استعمل الشاعر 

 لم تكونً امرأةًّ 

ا طاردت ه فً البٌد  أو غزاالًّ شاردًّ

                                                           
 ، مادة )ظبا(564بٌروت، ص، مكتبة لبنان، قاموس مطول للغة العربٌةبطرس البستانً، محٌط المحٌط:  - 1
 482  األعمال الكاملة، ص – 2
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )ؼزل( - 3
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 5لكن كنت  جرحاًّ فً ورٌدي

ا، وإنما أراد أن ٌشبه محبوبته     ًٌ ٌشكل االنزٌاح فضاء النص، فالشاعر لم ٌهَو عزال حقٌق

بالنص  هانزاحت عن، على سبٌل االستعارة التً (الؽزال هنا ٌرمز إلى الحٌاة)بالؽزال الهارب ، 

من المعنى الظاهري، لتحل معنى ً مجازٌاً جدٌداً، ذلك أن الوضع النفسً للشاعر قد أسهم فً 

تشكٌل هذه االستعارة، "فاالستعارات فً شعر الؽزل تحاول فً كثٌر من األحٌان أن تعّبر عّما 

 . 2ال تطٌقه اللؽة"

 )طواؾ المؽنً(:ورد عند حبٌب فً موضع واحد ، قوله فً قصٌدة  القط:-

 أشار إلى الزاد

 قلت  إذا كان ٌعوي بأضالعً الذبب جوعاًّ 

 0سأقتله قبل أن ٌصبح الذبب قطا أكوالًّ شروباًّ صموت

نلحظ هنا انزٌاح فً صورة )إن كان ٌعوي بؤضالعً الذبب جوعاً(، صّور نفسه وهو جابع     

ٌرفض الشاعر أن ٌذل نفسه من أجل ..( )قبل أن ٌصبح الذبب قطاً أكوالً.بذبب مفترس جابع، 

طعام، التؽٌر الداللً هنا من ذبٍب جابع إلى قٍط أكول صموت ٌثٌر مفهوم الكرامة فهو سٌقتل 

الذبب فً نفسه قبل أن ٌصبح قّطاً، فالقط هنا ٌرمز للوداعة واللطافة والضعؾ، فهو ال ٌرٌد من 

 تكالٌة ضعٌفة.انفسه أن تصبح 

األلفاظ الدالة على الحٌوانات األلٌفة، فإن الجدول اآلتً ٌوضح العدد  من خالل ما تناولناه فً  
 ها إضافة إلى اتجاه التوظٌؾ والداللة، على النحو اآلتً:نلكل م والرتبة

الوحدة 

 المعجمٌة

التوظٌؾ  التكرار

 الحقٌقً

التوظٌؾ 

 المجازي

الداللة 

 اإلٌجابٌة

 الداللة السلبٌة

 3 10 3 10 13 الخٌل

 2 11 2 11 13 الظبً

 3 10 5         8 13 الؽزال

 1 0 1        0 1 القط

 
                                                           

 .61 األعمال الكاملة، ص – 1
 225م، ص1985، 2صالح فضل، علم األسلوب مبادبه وإجراءاته، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة، ط - 2
 .111 األعمال الكاملة، ص - 3
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 .لتكرارلظبً، الؽزال( تساوت فً االجدول أن األلفاظ ) الخٌل، ا نلحظ من

ا: األلف ًٌّ رسة التً تتمٌز وهً الحٌوانات الالحمة الش :اظ الدالة على الحٌوانات غٌر األلٌفةثان

 . وبتتبع ورودها فً قصابد الشاعر الزٌودي نجدها باأللفاظ المشار إلٌها فٌما ٌؤتً: بعدوانٌتها 

رسة، وجاء فً شعر الزٌودي فً أحد عشر موضًعا، ٌعد من أبرز الحٌوانات المفتالذبب: -1

 ومنها قوله فً قصٌدة )بكابٌة العشق والخراب(:

 أ عٌد شرٌط حٌاتً

ا من الحزن   فأقرأ خمسٌن بٌتًّ

 ذببًّاخمسٌن 

 5وخمسٌن ناب

ٌثٌر الشاعر مفهوم الحزن الشدٌد باستحضار ف، الكثرة على استخدم الشاعر العدد خمسٌن داللة  

، حٌث صّور حٌاته وما ٌعانٌه فٌها بشرٌط ٌسجل كل لحظة فٌها  )شرٌط حٌاتً(ما هو ؼابب 

 فهو ٌستذكر الماضً ، لٌظهر نفسه ضحٌة مظلومة.

ٌعد من الحٌوانات الالحمة، وٌتصؾ بالمكر والخداع، وورد فً شعر الزٌودي مرة الثعلب: -2

المكر والخداع والمراوؼة ، واحدة، وٌجًء استعمال لفظ الثعالب فً سٌاق السلبٌة للداللة على 

 ومنها قوله فً قصٌدة )درج الٌاسمٌن(:

 وكنت هناك على درج الٌاسمٌن

 1أراوغها ثعلباًّ 

وؼة، )أراوؼها ثعلباً( انزٌاح فً لفظ )الثعلب( داللة على الخداع والمرااستعمل الشاعر    

 الصورة، صّور نفسه بالثعلب المراوغ حتى ٌكسب حّبها.

 وردت عند حبٌب فً أربعة مواضع، ومنه قوله فً قصٌدة )طواؾ المؽنً(: األفعى:-3

ر قلبً، وتسكب شهوتها فً بٌاضً ، وتمتص سك   0كأن األفاعً تفح 

                                                           
 .59الكاملة، صاألعمال  – 1
 .392 السابق، ص - 2
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قلبه بمكان ٌجذب األفاعً حٌث تمتص هذه األفاعً الُسّكر من قلبه هنا المقصود طٌبة  صّور

قلبه، األمر الذي أدى لحضور األفاعً المتصاص الطٌبة لدٌه، المقصود باألفاعً هنا الناس 

 الذٌن ظلموه وقهروه، انزاحت األلفاظ هنا لتدل على معاٍن جدٌدة.

 ، نقسم الجدول كاآلتً:ظ الدالة على الحٌوانات ؼٌر األلٌفةافً حقل األلف من خالل ما تناولناه

الوحدة 

 المعجمٌة

التوظٌؾ  التكرار

 الحقٌقً

التوظٌؾ 

 المجازي

الداللة 

 اإلٌجابٌة

 الداللة السلبٌة

 9 2 8 3 11 الذبب

 0 1 1 0 1 الثعلب

 3 1 3 0 4 األفعى

 

استعماالً هو لفظ الذبب فً أحد  األلٌفةاظ الدالة على الحٌوانات ؼٌر ٌتضح لنا أن أكثر األلف  

عشر موضًعا، ثم ٌؤتً لفظ الثعلب بمرة واحدة فقط وتمٌزت بالتوظٌؾ المجازي أكثر من 

 التوظٌؾ الحقٌقً وبالداللة اإلٌجابٌة التامة.

 

 المطلب الثانً: األلفاظ الدالة على الحٌوانات فً حقل العلوٌات.

حقل العلوٌات، وٌؤتً  وٌجمعها حقل داللً واحد وهو ،الطٌور ٌوانات إلىتقسم هذه الح     

 تفصٌل مواضع توظٌؾ هذه األلفاظ على نوعٌن :

ما ٌطٌر، وهو مإنث، ومفرده:  " ٌدل الطٌر على اسم الجماعة أوالًّ: األلفاظ الدالة على الطٌور:

 وتعد الطٌور من ذوات الرٌش التً تساعدها على الطٌران. 1طابر، واألنثى منه: طابرة"

قالً فً توظٌؾ تنلو تناولنا داللة الخصوص لأللفاظ الدالة على الطٌور، فسنجد الشاعر م     

أسمابها وأصنافها فً شعره قٌاًسا إلى داللة العموم. وتقسم األلفاظ الدالة على الطٌور فً شعر 

 الزٌودي إلى قسمٌن:

 الدالة على الطٌور األلٌفة غٌر الجارحة األلفاظ-1

                                                           
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )طٌر(. – 1
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وظفه الشاعر فً اثنً ، 1نواع الطٌور األلٌفة القادرة على الطٌران المطلقنوع من أالحمام: 
 ٌا طابر األفق الرمادي(:واإلٌجاب، ومنها قوله فً قصٌدة) بٌن السلب موضًعا، عشر

 كانت رحٌالًّ للربٌع

 حمامةًّ فً الروض تشدو 

 أخرىسأعٌد رسمك مرة 

 1فأحالمً صباٌا

 البٌت السابق إشارة إلى صوته العذب داخل الروض.فً استعمل الشاعر لفظ الحمام كما  
 الحمام هنا رمز للبراءة والسالم، فهو ٌرٌد إعادة شرٌط حٌاته الستذكار ما فاته.

 موت ، حمامة تشدو         حٌاة         كانت رحٌالً للربٌع

 فً قصٌدة )عندي مزاج(: قوله منها  أما فً سٌاق السلب فورد فً شعر الزٌودي مرتٌن،

ا فالمدى مفتوح   حل ق بعٌدًّ

 0ق وال تذبح حمامك فً هوى الممدوححل  

 ٌرفض الشاعر المدٌح هنا، بدلٌل ال تذبح حمامك فً هوى الممدوح، عملٌة الذبح هنا موت.

 درج تحت حقلها الداللً األساسً فً هذا المسمى، منها:لطٌر الحمام فً اللؽة أسماء عدٌدة تن

معناه فً اللؽة " طابر صؽٌر حسن الصوت من فصٌلة الجواثم، وٌضرب به المثل فً البلبل: -

ومنها قوله فً قصٌدة وورد فً شعر الزٌودي فً أربعة مواضع،  ،4حسن الصوت"

 :)السرادٌب(

 ٌا صدٌقً...

 ال تغنً...  

ا  بلبلً صار حجرًّ

 1ال تغنً

                                                           
 انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )حمم(. - 1
 47األعمال الكاملة، ص – 2
 .414 السابق، ص - 3
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ٌضفً الشاعر هنا صفة الموت فً قوله )بلبلً صار حجراً( حٌث صّور هذا البلبل الؽّناء بحجر 

 أصم مٌت ال حٌاة فٌه، انزٌاح جمالً حقق مبتؽى الشاعر.

  :فً قصٌدة )حمدان( قولهو

 ت  فً ذات رأس الٌوم ٌسبقنًررم           

 5الوجل  البلبل غُّ الهزار وز   غُّ ر              

مّر الشاعر بمدٌنة الكرك وهً البلدة التً ٌنتمً إلٌها الشهٌد حمدان الهّواري أحد رموز  

 ٌشدوان حزناً على حمدان. الحركة الوطنٌة، فوجد طابر الهزار وطابر البلبل

 

معناه فً اللؽة "طابر حسن الصوت. لفظ فارسً معرب: وٌقال له: هزار دستان؛ ألنه الهزار: -
حد فقط  فً موضع اإلٌجاب فً ورد فً شعر الزٌودي فً موضع وا ، 2ألحاًنا كثٌرة"ٌؽنً 

 قوله فً قصٌدة )حمدان(:

 ت  فً ذات رأس الٌوم ٌسبقنًرمر

 0رغ  الهزار وزغُّ البلبل الوجل  

 .حمل داللة الصوت الخابؾ ٌوفً موضعه،  رد لفظ الهزار سلبٌاً و

تسعة عشر مرًة، منها قوله فً قصٌدة)أنشودة وردت العصافٌر فً شعر حبٌب العصافٌر: -
 النهار(:

 تعالً أضمك

 عندي مزٌد  من األغنٌات

ارة للعصافٌر  ٌ  وفً الصدر ب

  4حٌن نذوب معاًّ فً العناق

نذوب معاً، العناق( وهً )أضمك، أؼنٌات، عصافٌر، ٌضفً الشاعر األلفاظ المتعلقة بالحب
ٌّة الحب والحٌاة حٌنما ٌعانق ها، فصّور صدره)القلب( مكاناً مثمراً ترتادها لٌوصل لنا كم

 العصافٌر.
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وهً الطٌور التً دورتها الؽذابٌة على اللحوم، وتحمل  األلفاظ الدالة على الطٌور الجارحة:-2
 .السلوك العدوانً

"هو من فصٌلة الطٌور البرٌة الجارحة الالحمة التً تتؽذى على ما تصٌده من الصقر: -

 .1أهل الصٌد فً رحالتهم بعد أن ٌقوموا بتربٌتها وتدجٌنها لتصبح ألٌفة"فرابسها، وٌستعملها 

 :فً قصٌدة) بؤّي معجزة ترضٌن ٌا إرُم( قوله ورد فً شعر حبٌب مرة واحدة ، 

 لماذا لم تمت كالصقر

 1قلت له روٌدك أنت صقر  وابن  عابلةٍ 

 مات منتحراً، و حٌثٌقصد الشاعر بـ )لم تمت كالصقر( الشاعر الراحل تٌسٌر السبول،   

استعمل )الصقر( بوصفه طابراً شرساً قوٌاً، انزٌاح فً صورة )لم تمت كالصقر( شبه الشاعر 

تٌسٌر السبول حٌن مات بالصقر الشامخ القوي، فهو ٌرٌد إزالة مفهوم االنتحار لٌضفً لموته 

 عزة وكرامة .

دد القلٌل، ونسور فً الكثٌر، العمعناه فً اللؽة " هو طابر معروؾ، وجمعه أنسر فً  النسر:-

 ، 3فر كظفر الدجاجة والؽراب والرخمة"ٌقول الجوهري: ٌقال النسر ال مخلب له، وإّنما له الظ

الزٌودي فً موضعٌن اثنٌن فً سٌاق  شعر وورد فًوالمعروؾ أن النسر له عٌن قوٌة، 

ا،  ًٌ  قوله فً قصٌدة)مرثٌة فراس العجلونً(:  ومنهااإلٌجابٌة المجازٌة ولم ٌوظفها توظًٌفا حقٌق

 حط  على الرمل نسر  قتٌل

 4فً قلبه برتقال أرٌحا ىءخب  ٌ  

ٌّار األردنً الشجاع فراس العجلونً، الذي قضى شهٌداً فً حرب  قصد الشاعر بالنسر هنا الط

فراس العجلونً بالنسر، )ٌختبا فً قلبه برتقال أرٌحا(  مقتل حزٌران، حٌث صّور الشاعر

ة، فهو فً قلبه برتقال أرٌحا المشهور، فالبرتقال هنا ٌرمز إلى الحٌاٌخبا  صّور قلبه بإنسان

ًّ فً قلوب كل األردنٌٌن.    ح

 ورد البوم فً موضعٌن اثنٌن، قوله فً قصٌدة) إنشاد أخٌر(:البوم: -

 تشجٌك المحولالبوم ٌنعب بالخراب وأنت 
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  5فً ساعة جف  التراب وأهلك البٌد الذبول

لقد شّكل البوم عنصراً مهماً من عناصر الصورة، فلم ٌعد مجرد حٌوان، وإنما استحال إلى   

مإشر الخراب، وصار من رموز الخراب والشإم، وصار رمزاً من رموز الفراق والبعد، وفً 

لظاهر أن الشاعر اعتمد على الموروث فً هذا انحراؾ عن المعنى الظاهري المعجمً، وا

 نظرته إلى البوم الذي ٌعد رمزاً من رموز الشإم والخراب فً الذهنٌة العربٌة القدٌمة. 

ومن خالل ما تناولناه فً هذا المطلب من ألفاظ دالة على الحٌوانات بؤنواعها: األرضٌة،    

الحقٌقً والمجازي، وتفصٌل ذلك ؾ والطٌور، فإنها  تنوعت بٌن اإلٌجابٌة والسلبٌة والتوظٌ

 :كاآلتً

الوحدة 

 المعجمٌة

التوظٌؾ  التكرار

 الحقٌقً

التوظٌؾ 

 المجازي

الداللة 

 اإلٌجابٌة

 الداللة السلبٌة

 0 1 1 0 1 الصقر

 0 2 2 0 2 النسر

 2 0 1 1 2 البوم

 0 1 0 1 1 الهزار

 1 3 1 3 4 البلبل

 7 5 7 5 12 الحمام

 1 18 11 8 19 العصافٌر

 

( هو األكثر حضوًرا فً حقل األلفاظ الدالة العصافٌرنالحظ من الجدول السابق أن لفظ )    
 وهذا انعكس على نفسٌة الشاعر. بؤن العصافٌر ترمز للجمال والحرٌة،، وٌعود هذا لطٌورا

ٌة، ومن خالل تتبع األلفاظ الدالة فً حقل الحٌوانات، ٌمكننا الوقوؾ عند أبرز الظواهر اللؽو    
 وجاءت على النحو اآلتً:

 الظواهر اللغوٌة لحقل األلفاظ الدالة على الحٌوانات األلٌفة:

 ال ٌوجد من تفوق فً العدد حٌث تساووا ) الخٌل، والظبً، الؽزال(فً العدد .: العدد  -
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عالقة ترادؾ ضمن الحقل ، بٌن اللفظٌن اآلتٌٌن: )الظبً، الؽزال(عالقة الترادف:  -

 الداللً الواحد.

طؽى التوظٌؾ اإلٌجابً للحٌوانات األلٌفة على التوظٌؾ اإلٌجابٌة والسلبٌة:  :الداللتان -

 السلبً لها

توظٌؾ األلفاظ الدالة على الحٌوانات األلٌفة حقٌقٌة الحقٌقً والمجازي: توظٌفان ال -

 .ا، وفً سٌاقها الكنابً حًٌنا آخرحٌنً 

 األلفاظ الدالة على الحٌوانات المفترسة لالظواهر اللغوٌة لحق

 أكثر األلفاظ شٌوًعا ) الذبب ( فً الحقل الداللً الواحد.: العدد  -

 ال ٌوجد ترادؾ فً هذا الحقل.عالقة الترادف:  -

)الذبب( داللة  حملت األلفاظ الدالة الحٌوانات المفترسة،الداللتان: اإلٌجابٌة والسلبٌة:  -

 ه إٌجابٌة.داللتف سلبٌة، أما )الثعلب(

تنوع التوظٌؾ بٌن االستعمال الحقٌقً واالستعمال التوظٌفان: الحقٌقً والمجازي:  -

ا المجازي، ًٌّ فً ثمانٌة  فجاء الذبب األكثر حضوًرا من الثعلب، حٌث ورد مجاز

 .ثالثة مواضع إزاء، مواضع

 الظواهر اللغوٌة فً حقل األلفاظ الدالة على الطٌور:

 فً تسعة عشر ( هو ) العصافٌر األكثر شٌوًعا فً هذا الحقلاللفظ العدد والرتبة:  -

 .موضًعا

( داللة ، العصافٌرحملت األلفاظ ) الحمام، البلبل، الهزارالداللتان: اإلٌجابٌة والسلبٌة:  -

 .فً التوظٌؾ الخاص بجمال الصوت إٌجابٌة

ظ ) لف كان التوظٌؾ المجازي األكثر حضوًرا فً التوظٌفان: الحقٌقً والمجازي:  -

 .الحمام(

 
ا ألنه ٌتصؾ بهذه الصفة.تسمٌة الشًء بصفته:  -  ٌسمى الصقر ُحّرً

 المبحث الثانً: األلفاظ الدالة على النباتات وما ٌتصل بها

تصّنؾ النباتات بحسب الفابدة والضرر، ومدى قدرة الشاعر على توظٌؾ األصناؾ النباتٌة      

 فً شعره، وفق دالالتها الحقٌقٌة التً تشكلت علٌها.
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 :المطلب األول: االسم الجامع للنبات وصفاته     

لفظ الشجر فً تسعة  وورد ،1" الشجُر والشجرةُ: ما كان على ساق من نبات األرض"الش جر: -

 :منها قوله فً قصٌدة )طواؾ المؽنً(عشر موضًعا، 

 ماذا ٌظل من الحلم

 حٌن ٌمد  اللصوص بنادقهم 

 1فتبعثر رٌش العصافٌر بٌن غصون الشجر

اللصوص هنا هم لصوص الوطن، الذٌن ٌنهبون كل شًء، فهم الذٌن ٌخّوفون الناس بؤفعالهم ،   

بٌن ؼصون  ثمة انزٌاح فً صورة )ُتبعثر رٌشحتى أنهم لم ٌبَق لدٌهم حلم خوفاً من سرقته، 

   الشجر( الشجر هنا ٌدل على حٌاة العصافٌر وموطنها األساس.

 ، ر(فً شعره بٌن االستعمال الحقٌقً والمجازي للشجراستعمل الشاعر لفظ ) الشجر، واألشجا

 وٌوافق المعنى الخاص بالشجر وفابدته ونفعه.

وهو فصل تتفتح فٌه األزهار، وٌعتدل الجو  لفصول األربعة ذو مناخ معتدل،وهو أحد االربٌع: -

 فً داللةواحد  ،ر الزٌودي فً موضعٌن اثنٌنوورد لفظ )الربٌع( فً شع، 3بٌن والبرودة"

 قوله فً قصٌدة )عروس الشمس(:منه ، فً اإلٌجاب والثانً ، السلب

 عروس الشمس دنٌانا   

 4أخضر ربٌع...أخضر   

والتكرار هنا  ،حٌث وصفه بؤنه أخضرلفظ الربٌع فً الداللة الحقٌقٌة اإلٌجابٌة استعمل الشاعر 

 لشدة الخضرة ، فهً ٌنبوع الحٌاة.

الخضرة. والروضة: البستان الحسن؛ عن ثعلب. " الروضة: األرض ذات الروض: -

فً موضع الشجر روضة. وقٌل:  والروضة: الموضع ٌجتمع إلٌه الماء ٌكثر نبته، وال ٌقال
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ردت فً موضعٌن اثنٌن و 1الروضة عشب وماء، وال تكون روضة إال بماء معها أو إلى جنبها"

 فً قصٌدة )ٌا قدس(:قوله تحمالن الداللة اإلٌجابٌة، 

 1أمطرت  أحالم  الغرام فأٌنعت           فً مقلتٌها روضة  خضراء  

انزٌاح فً صورة )أٌنعت فً مقلتٌها روضة خضراء(، حٌث شبه القدس بفتاة حسناء ٌنمو   

وؼرام(. وصّور أٌضاً  القدس من )روض، وخضرة،كناٌة عن جمال وأٌضاً ها، ٌالؽرام فً عٌن

 اً خٌر على هذه األرض.هذه األحالم بالمطر الذي فٌه أحٌان

 أبرز الظواهر اللؽوٌة فً حقل األلفاظ الدالة على االسم الجامع للنبات:

بٌن لفظ النبات ولفظ الشجر عالقة اشتمال ؛ حٌث ٌعد الشجر صنًفا من عالقة االشتمال: -     

 أصناؾ النبات.

، حبٌب الزٌوديالكاملة ل األعمال، والروض( فً االستخدام فً تساوى لفظ )الربٌع :العدد-    

 أّما لفظ )الشجر( فتفوق علٌهما حٌث ورد فً تسعة عشر موضًعا. ، حٌث ورد كل منهما مرتٌن

تنوع التوظٌؾ بٌن الحسً والمجازي لأللفاظ الدالة على  التوظٌف الحسً والمجازي:-    

 النبات، حٌث خرج الشاعر بصورة شعرٌة نابضة بالحٌاة والتفاإل.

 تمٌزت النباتات بداللتها اإلٌجابٌة فً هذا الحقل.ة اإلٌجابٌة والداللة السلبٌة: الدالل-   
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احة  المطلب الثانً: األلفاظ الدالة على النباتات الفو 

مثل:  وتكون ضمن فصٌلة الزهرٌات، الطٌبة الرابحةب هذه النباتات فً هذا الحقل تتصؾ   

هذه  الهما ٌدالن على عموم وشمول أنواعالزهر ك، وٌعد لفظ الرود ولفظ الورد والزهر

ة الخاصة الفصٌلة، وبالطبع سٌدالن هذان اللفظان على الداللة اإلٌجابٌة ناتجة من الداللة الحسٌّ 

 .بالورد والزهر

هر: - " الزهرة: نور كل نبات، والجمع: ُزهر. وخّص بعضهم به األبٌض. وزهر النبت: الزَّ

عشر  ، ورد فً اثن1ًبالتحرٌك، وهو: سم عام ٌشٌر إلى أوُرد الزهر"نورهُ، وكذلك الزهرة، 

داللة الزهر الحقٌقٌة، ومنه قوله فً موضًعا، بداللة إٌجابٌة، متنوعة بٌن التوظٌؾ الحسً ل

 الحب فً العالوك(: قصٌدة )

 أزرع زهرة فً األرض

 تنمو فً دمً شوكة

 1فخان الحظ

الفعلٌة فً )أزرع زهرة( لتوحً بالحركة واالنتقال، نلحظ كٌؾ أن الشاعر استعمل الجملة 

 .والحٌاة كؤنه ٌجسد ثنابٌة الموت فحظه خانه، وحٌن ٌزرع ٌنمو فً دمه شوكة،

 أزرع زهرة      حٌاة

 شوكة          موت

رد- )الٌاسمٌن، الشٌح، الزعفران، البابونج(: " الورد: ُنور كل شجرة، وزهر كل نبتة،  :الو 

لعرب كثٌر؛ رٌفٌة، وبرٌة، وجبلٌة. وورد الشجر: نور. وردة. قال: والورد ببالد اواحدته: 

ووردت الشجرة: إذا خرج نورها. قال الجوهري: الورد، بالفتح، الذي ٌشمُّ، الواحدة: وردة، 

وبلونه قٌل لألسد: َورد، وللفرس: َورد؛ وهو بٌن الكمٌت واألشقر. ابن سٌده: الورد: لون أحمر 

وٌعد هذا اللفظ جامًعا ال ٌختص بنوع واحد من ، 3صفرة حسنة فً كل شًء"ٌضرب إلى 

 منه قوله فً قصٌدة )نافذتان(:ٌة عشر موضًعا، الزهور. وورد هذا اللفظ فً ثمان
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 عزفت له على أوتار أٌامً

 5زرعت الورد فً كل األوانً

حٌث ٌحوي الورد ٌضفً الشاعر صفة الحٌاة على البٌت من خالل زراعة الورد فً األوانً، 

 الرابحة الطٌبة.

 وفً االستعارة نفسها قوله فً قصٌدة )فراق(:

 لو تستطٌع أن تبكً على دمً

 1بكاء وردةٍ 

 :فً قصٌدة ) لملمت أحزانً(وقوله فً سٌاق الؽزل 

 أحتل  نصف األرض حٌن ألفُّ زندي حول خصرك

ً  بعد القبلة األولى  ثم  ٌسقط نصفها الثانً على شفت

 0هشٌمً وردتان وتنبت  من

ثمة انزٌاح فً هذه األسطر الشعرٌة وخاصة فً )تنبت من هشٌمً وردتان(، حٌث صور    

نفسه باألرض الجافة التً تنبت فٌها الورد، فٌضفً صفة الحٌاة على األرض بعدما كانت 

 هشٌمة.

األلفاظ الدالة على الورد نستنتج أن الداللة جاءت إٌجابٌة عدا واحدة فً  ما تناولناه من من خالل

 قوله: ) بكاء وردة(.

معناه فً اللؽة: " الٌاسمٌن: معروؾ، لفظ فارسً معرب، قد جرى فً كالم العرب.  الٌاسمٌن:-

 4، فٌجرٌه مجرى الجمع، كما هو مقول فً: نصٌبٌن"ٌقول: شممت الٌاسمٌن بعض العرب

 :فً قصٌدة )نافذتان( اإلٌجابٌة، قوله فً داللتها شعره فً خمسة مواضع وورد فً

 وقالت بعٌنٌن لوزٌتٌن
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5خذ الٌاسمٌن وخذنً إلى الشعر
 

 وهو سٌاق حسً إٌجابً. ،فً سٌاق الؽزل جاء استعمال الٌاسمٌن  

( ٌستعمل بكثرة فً الطب الشعبً، وهو ومعناه فً اللؽة " ٌنتمً إلى فصٌلة )أرتمسٌاالشٌح: -

سم.  30-60عبارة عن شجٌرات مستدٌمة الخضرة، عطرٌة، قابمة النمو ٌصل ارتفاعها من 

فروعها متعددة كثٌفة األوبار، تنتهً برإوس زهرٌة خضراء مصفرة اللون، أو بٌضاء 

 ، قوله:وورد فً شعره فً موضع واحد ،2مخضرة"

لحقل الداللً وهو الزعفران، قوله فً قصٌدة )سالماً آخر من نفس ا وأتى هذا اللفظ مقروًنا بنوع

 :على وطن الطٌبٌن سالماً(

 وما من ضفابر تنثال منها إذا اقتربت منك:

 رابحة األهل

 واألرض   

 والشٌح     

 0والزعفران         

إٌجابٌة، فعند لحقٌقٌة التً تحمل معاٍن وبهذا استعمل الشاعر لفظ الشٌح فً داللته الحسٌة ا

 اقترابه منها ٌستذكر الحٌاة الجمٌلة )رابحة األهل، الشٌح، والزعفران(.

وهو نوع من أنواع النباتات البرٌة، وٌستعمل فً الطب الشعبً، وورد فً شعر  البابونج:-

 داللته الحقٌقٌة اإلٌجابٌة، قوله فً قصٌدة )مطر على الشباك(:الزٌودي فً موضع واحد فً 

 فً البابونج شاي العصر  

 4العشب الغشٌم على حواف الدرب
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ٌدل البابونج على الحٌاة الطبٌعٌة الرٌفٌة، اختار الشاعر وقت العصر لما ٌحوٌه هذا الوقت من 

 حبٌب رحمه هللا. كبساطة أفول للشمس، مما ٌزٌد جمال هذه الطبٌعٌة الرٌفٌة البسٌطةبداٌة 

، اً طبٌ اق، ومن استعماالته: ٌستعمل عالجاً هو نبات بري جمٌل الرابحة مّر المذ الزعفران:-

اللتها الحقٌقٌة اإلٌجابٌة، فً د وورد فً شعره فً موضعٌن اثنٌن وٌستخدم أًٌضا مع الطعام،

 سالماً على وطن الطٌبٌن سالماً(:قوله فً قصٌدة )

 وما من ضفابر تنثال منها إذا اقتربت منك:

 األهلرابحة 

 والشٌح  

 5والزعفران    

ن فً داللتها الحقٌقٌة اإلٌجابٌة، حٌث ٌرمز إلى الحٌاة الرٌفٌة استعمل الشاعر لفظ الزعفرا

 البسٌطة، فهو ٌحّن لمضارب أهله بعد طول ؼٌاب.

 قوله فً قصٌدة )خرابٌش للمرأة والوطن(: منها ،ٌن اثنٌنفً موضع تورد القرنفل:-

 إنً رسمت على باب داري 

 قلباًّ وحرفٌن

 صار اللصوص ٌخافون بٌتً

 1وصار القرنفل ٌنمو من الصخر

طؽى الحب على هذه األسطر الشعرٌة، فكمٌة الحب هنا واضحة جداً، فعندما رسم قلباً وفٌه    

حرفٌن خاؾ اللصوص من دخول هذا المنزل، حتى صار القرنفل الذي ٌنبت فً األراضً 

صار ٌنبت من الصخر. )الصخر ٌرمز للموت والقرنفل ٌرمز للحٌاة( عملٌة انتقالٌة الخضراء 

 من موت إلى حٌاة.

 أبرز الظواهر اللؽوٌة الخاصة بحقل األلفاظ الدالة على النباتات الفواحة:
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 : بٌن لفظً الورد، والزهر عالقة ترادؾ.عالقة الترادف-   

( فً عالقة ، والقرنفلٌح، والبابونج، والزعفران: ألفاظ ) الٌاسمٌن، والشعالقة اشتمال-   

 اشتمال مع لفظ )الورد(.

 اثنً: جاء لفظ  ) الورد ( فً ثمانٌة عشر موضًعا، متفوًقا على الزهر الذي ورد فً العدد-   

عشر موضًعا، )الشٌح والزعفران( تعادال فً االستعمال حٌث كل واحد منهما ورد فً موضعٌن 

 اثنٌن.

: إن معظم األلفاظ الدالة على النباتات جاءت موظفة فً الحسً الحقٌقً والمجازيالتوظٌف -

صفاتها الحقٌقٌة الحسٌة، باستثناء لفظ ) الشجر،الورد( تراوح بٌن االستعمال الحقٌقً 

 والمجازي.

اتصفت معظم النباتات بالداللة اإلٌجابٌة فً هذا الحقل، الداللة اإلٌجابٌة والداللة السلبٌة: -

 ستثناء موضع واحد فً لفظ ) الربٌع ( ولفظ )الشجر(، ولفظ ) الورد(.با

 

 :المطلب الثالث: األلفاظ الدالة على األشجار المثمرة

وهً األشجار التً تنفع اإلنسان، وتحمل أزهاًرا مثمرة، ومن خالل بحثنا فً شعر الزٌودي،    

 وتفصٌل ذلك كاآلتً: )النخل( فقط وهو: اً واحد اً نا لفظوجد

جمٌعها فً مناطق حارة، ساقه " جنس شجرمن فصٌلة النخلٌات، أنواعه عدٌدة، تعٌش النخٌل: -

ٌّة الشكل، ٌزرع للزٌنة، أو لثماره سمٌكة ٌّة رٌش  وهً مستقٌمة طوٌلة ذات ُعقد، أوراقه سعف

ٌّة؛ وهً التمر والبلح" ، وردفً 1مستطٌلة الشكل لذٌذة الطعم، التً تعّد من أفضل الّثمار المؽذ

 : فً قصٌدة )الحب فً العالوك( قوله هشعر الزٌودي فً ستة مواضع، بداللة إٌجابٌة، فمن

 ؟تزهو بها العالوكمتى ٌا نخلة 

 1متى سٌطل  وجهك مثل زنبقة؟
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ٌحن الشاعر هنا إلى محبوبته، فصّورها بنخلة شامخة  تزٌد العالوك جماالً وبهاًء، وصّور   

 الزنبقة، و تنماز هذه النبتة بؤوراقها الخضراء الداكنة والالمعة.أٌضاً إطاللة وجهها بنبتة 

ومنه قوله فً قصٌدة ، الشامخة الجمٌلة وفً سٌاق الؽزل، حٌث شبه الشاعر محبوبته بالنخلة

 :سالماً على وطن الطٌبٌن سالماً()

ابة الطب  على نخلة تعبر اآلن بو 

 5طازجة ووحٌدة

النباتٌة المهمة، وتتوافر بكثرة فً البادٌة، واستخدمها الشاعر ٌعد النخٌل من العناصر البٌبٌة  

وهذا انعكاس على نفسٌة الشاعر  ، فً شعره داللة أن النخٌل نبات شامخ ذو رفعة واستقامة

 الرفٌعة الشامخة.

ورد فً شعر حبٌب فً ثالثة مواضع، منها قوله فً قصٌدة)أرى النخل واللٌل فً البرتقال: -

 رهبة ٌسجدان(:

 أرٌد ٌداًّ 

 ألطلب من نوافذ كفها 

 وقتاًّ ألفهم حزن فٌروز الذي

 1أضحى ٌقش ر برتقال الروح

وسٌلته الدقٌقة فً نقل لقد انبثقت الرإٌة الجمالٌة من خالل هذه الصور االستعارٌة التً كانت    

)أرٌد  )نوافذ كفها( وقوله: :تجربته الشعورٌة إلى السامع، فقد تشكل البناء االستعاري فً قوله

ٌداً(، وقوله: )برتقال الروح(، إذ انزاحت العبارات عن معانٌها الحقٌقٌة، ألن األسلوب 

االستعاري أقدر على تجسٌد انفعاالته وعواطفه من األسلوب المباشر، فالمتلقً ٌفجؤ عندما ٌقرأ 

 هذا الخطاب المجازي، فٌدرك أن الشاعر فً وضع مؤساوي.

عودي ناقص ٌب فً ستة مواضع، ومنه قوله فً قصٌدة ): ورد القمح فً شعر حب القمح-

 (:وترا
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 أل فت القصابد

ٌام  ال كالم وال ه 

 5وإنما أل فتها قمحاًّ ٌفٌض السهول

 صّور الشاعر قصابده بنبات القمح الذي ٌفٌض فً السهول، فالقمح رمز للخٌر والكثرة.

 ٌقٌم صالة القسام(: ورد فً موضعٌن اثنٌن، منها قوله فً قصٌدة )الفتى خلٌل التوت:-

 أدري بأن الموت ٌدخل كل ٌوم فً البٌوت

 بعٌون ذبب جابع وبفك حوت

 وبأنه ما عاد ٌترك وردة

 أو طفلة أو غضن توت

 لكننً سأقول للعشاق

 إن الخوف موت 

 1والبالد إذا ٌموت الخوف فٌها ال تموت

مواساة للقابد الفلسطٌنً ٌقّر الشاعر بؤنه ال مفر من الموت، وأنه ٌدخل كل البٌوت )هنا     

الشجاع خلٌل الوزٌر الذي اؼتاله الصهاٌنة فً تونس(، حٌث صّور الموت بعٌون الذبب الجابع 

، وؼصن )رمز للبراءة والجمال(الوردة، والطفلةحوت المفترس، وال ٌترك هذا الموت وبفك ال

ّور الخوؾ بالموت، ، وبؤن الموت آٍت ال محالة، وصالتوت)وهو نبات ٌزرعه الناس فً بٌوتهم(

 لكن هنا موت الخوؾ دلٌل للشجاعة والنضال.

 ورد اللوز فً أربعة مواضع، منها قوله فً قصٌدة )ال تخافً(:اللوز: -

 آه ٌا ساحرة العٌنٌن

 ؟من خب أ فً عٌنٌك

 0كرمٌن من اللوز

تشكل عملٌة االنزٌاح أهمٌة للنص، إذ تمارس سلطة على المتلقً، لتؤوٌل الشعر وكشفه، فطاقة 
اللؽة تنفلت هنا ،من المعجمٌة، لتبعث انحرافاً ٌسهم فً تحفٌز القارئ، فمن المستحٌل أن ٌخّبا 

                                                           
 376 األعمال الكاملة، ص – 1
 221 السابق، ص - 2
 38السابق، ص - 3

 



88 

 

اختار الشاعر كرمٌن من فللوز جمال فرٌد، حٌث  محبوبته، ًاإلنسان كرمٌن من لوز فً عٌن
ربٌة، فهو ٌعٌش خمسة عشر عاما شجر ال ٌقل قدسٌة عن الزٌتون فً الثقافات الع للوز ألنها

 .فقط

 ورد لفظ الكرز فً موضعٌن اثنٌن، منها قوله فً قصٌدة )الكرزات الخمس(:كرز: ال-  

 البنت القروٌة، ذات األعوام العشرٌن، وذات الكرز الحامض

 5والرمان المخمور المهتاج من اللمس 

صّور الشاعر البنت القروٌة ذات األعوام العشرٌن بالكرز الحامض والرمان المخمور،حٌث 

 دون ؼٌره ، لما ٌتمتع به من رمزٌة الخصوبة والزواج والجمال. الكرز الشاعراختار 

 ال تخافً(:) ورد البلوط عند حبٌب فً موضعٌن اثنٌن، منه قوله فً قصٌدةالبلوط: -

 مٌعاد المطرعل متنً األرض أن أرقب 

 هذه األرض التً أحببت بلوطاتها

 1واحدةًّ واحدةًّ 

فؤحبها مقدار  بهاء،السعادة وال ٌدل على ثمة انزٌاح جمالً، حٌث صّور محبوبته بالبلوط لما 

 لبلوط.ل حبه

 (:حمدانورد عند حبٌب فً خمسة مواضع، منها قوله فً قصٌدة )السرو: 

 حمدان  حمدان  ظل السرو ٌسألنً

 الحقوق عن الن وار فً المقلباب 

  0فقلت ٌا سرو قد عشنا على أمل

حٌث ابتعد الشاعر عن لؽة الخطاب اإلخباري،  صّور الشاعر السرو بإنسان ٌسؤله عن حمدان،

ٌخاطب الشاعر، إلى جانب أن الشاعر وّظؾ  -ؼٌر عاقل-لٌنحاز إلى أسلوب االنزٌاح، فالسرو
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القارئ، ومما الشك فٌه" أن النص المحرك والباعث أسلوب الحوار، وهو أسلوب ٌجلب أنظار 

 .1على التؤمل والنظر"

 ورد الخوخ عند حبٌب فً موضع واحد فقط، قوله فً قصٌدة )شجر الخوخ(:الخوخ: -

 شجر الخوخ ٌحزن

 1تصفر  أوراقه كلما ازداد نضج الثمر

شجر الخوخ صّور فالخوخ رمز للحٌوٌة والجمال انزاحت داللة الخوخ من الحٌوٌة إلى الموت، 

 عندما تصفّر أوراق بإنسان مرٌض.

 ورد عند حبٌب فً خمسة مواضع، منه قوله فً قصٌدة )أقمار نٌسان(:الزٌتون: -

 قطفنا الحٌاة ألنا عشقناك ٌا وطن الشهداء

 0وفً كل ركن زرعنا بأرضك زٌتونة وشهٌداًّ 

الشهٌد بالزٌتون، الذي رمز صّور الشاعر الحٌاة بزهرة جمٌلة ٌقطفها الشاعر، وصّور أٌضاً 

 للسالم والخٌر، وهً)كناٌة عن أرض فلسطٌن، أرض الشهداء والتضحٌة(.

 (:فً قصٌدة )المإابً ورد التٌن عند حبٌب فً ثالثة مواضع، ومنه قولهالتٌن: -

 ال تسألً عنً وعن شجري

 فقد هرم المساء على نوافذنا 

 4وتٌن الروح شاخا

تفارق األلفاظ فً النص دالالتها معجمٌة، لتدخل منطقة االنزٌاح التً رفدتها بدالالت جدٌدة،   

فقد أظهر التجسٌم فً قول الشاعر:)تسؤلً عنً وعن شجري(، وقوله: )هرم المساء(، وقوله: 

)تٌن الروح شاخا(، مناخاً مؤساوٌاً ناجماً عن إحساس الشاعر بالحزن العمٌق، فالصورة 
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ٌة استطاعت أن تمنح المجردات صفة اإلنسان وأفعاله، وال رٌب فً"أن الصورة االستعار

 1الناجحة  هً التً تؤتً من تحوٌل المعانً المجردة  إلى هٌبات وأشكال تنتقل بالحواس"

قوله فً قصٌدة )حارس  هاورد عند حبٌب فً أربعة عشر موضعاً، ومنالعنب )الدوالً(: -

 الشؽب(:

 أكتب حتى أحرس الشغب

 والورد فً عٌنٌك

 حتى أقنع الندامى

ر  بالعٌون السود  أن النبٌذ م 

   1قبل أن ٌمر  بالعنب

ٌسٌطر حشد االستعارات والصور المجازٌة التً تنتظر من المتلقً الكشؾ عنها؛ مما ٌمنح   

االنزٌاح سلطة على النص، حٌث جمال العٌن صوره بالوردة الجمٌلة، فٌعمل على إقناع الندامى 

 العٌون السود ُسكٌر بحّد ذاتها، ) العنب هنا رمز للحٌاة(.بؤن 

 وقوله فً قصٌدة )قصٌدة حمدان(:

 خذلتنً الدروب

ً  دالٌة الحب شت ف  0حنانٌك قد عر 

ٌشتاق إلى حمدان الهواري بدالٌة الحب، حٌث الدالٌة تدّل على الحٌاة،  صّور الشاعر نفسه وهو

 فكؤن لقاءه بحمدان أشبه بحٌاة جدٌدة.

ة  المطلب الرابع: األلفاظ الدالة على النباتات الضار 

وهً النباتات التً ال تنفع اإلنسان أو الحٌوان؛ ألن ضررها أكبر من نفعها، وورد نبات ضار 

 فً شعر الزٌودي وهو ) الشوك ( وتفصٌل ذلك فٌما ٌلً:
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الشوك، " الشوكة: واحدة الشوِك، وشجر شابك: ذو شوك، وشجرة شابكة، كثٌرة الشوك: -

، ورد 1وشاكته الشوكة، أي؛ دخلت فً جسده، وشجرة مشوكة، وأرض مشوكة: كثٌرة الشوك"

 فً شعر الزٌودي فً موضعٌن اثنٌن فً سٌاق السلبٌة، قوله:

 تنمو فً دمً شوكه

 فخان الحظ

 1ٌا لتعاستً ٌا قلب  

 وقوله:

 أغنً فً جحٌم الشوق

 فوق الشوك، لألطفال

مايهنا قتلوا جمٌع عرابسً   0ود 

ا، ألن وّظؾ الشاعر لفظ )الشوك( فً داللتها السلبٌة المجاز ًٌ ٌة، ولم ٌوظفها توظًٌفا حقٌق

 الصورة االستعارٌة أقدر على توصٌل مبتؽى الشاعر، فالشوك ٌرمز للموت.

 ومن خالل تتبع الوحدات المعجمٌة فً األلفاظ الدالة على النباتات، ٌمكن توضٌح ذلك كاآلتً: 

الوحدة 

 عجمٌةالم

التوظٌؾ  التكرار

 الحقٌقً

التوظٌؾ 

 المجازي

الداللة 

 اإلٌجابٌة

 الداللة السلبٌة

 0 12 2 10 12 الزهر

 0 2 0 2 2 الروض

 2 10 2 10 18 الورد

 1 1 1 1 2 الربٌع

 2 0 2 0 2 الشوك

 7 12 7 12 19 الشجر
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 1 5 1 5 6 النخٌل

 0 1 0 1 1 البابونج

 0 2 0 2 2 الزعفران

 0 1 1 1 2 القرنفل

 0 5 3 2 5 الٌاسمٌن

 2 1 2 1 3 البرتقال

 0 6 2 4 6 القمح

 0 2 0 2 2 التوت

 0 2 2 2 4 اللوز

 0 2 1 1 2 الكرز

 0 2 1 1 2 البلوط

 0 5 2 3 5 السرو

 0 5 3 2 5 الزٌتون

 1 2 3 0 3 التٌن

العنب 
 )الدوالً(

14 4 10 14 0 

 

أن لفظ ) الشجر ( األؼزر حضوًرا فً حقل األلفاظ الدالة على  ٌالحظ من خالل الجدول السابق

العاقلة، وأن وجودها كان ضمن النباتات العطرٌة  رالنباتات عموًما، ضمن الموجودات الحٌة ؼٌ

 الفّواحة.
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 الفصل الثالث

 األلفاظ الدالة على الموجودات غٌر الحٌة
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 مدخل

إن الموجودات ؼٌر الحٌة هً " عناصر الطبٌعة وظواهرها المتعددة، من أرض وسماء       

الطبٌعة الحقٌقٌة، كالبحار واألنهار،  ت ورعد وبرق. وتندرج تحت وبحار وأنهار وٌنابٌع وجنا

والدٌار والرسوم  ع اإلنسان كالقرى والقصوروالطبٌعة الصناعٌة، وهً ما كان من صن

 1واألطالل"

وفً هذا الفصل سنتناول ألفاظ حقل الموجودات ؼٌر الحٌة، بدًءا بالمبحث األول باأللفاظ      

األرض، والتراب، والجبال، )الدالة على الموجودات الجؽرافٌة، وهً الموجودات األرضٌة: 

والصحاري، والودٌان(، والموجودات العلوٌة، وهً: ) السماء، والسحاب، والؽٌوم، والشمس، 

على الماء، وهً: ) المطر، والبحر، والنبع(، وفً المبحث الثانً: واأللفاظ الدالة والقمر(. 

األلفاظ الدالة على القوى الطبٌعٌة، وهً: )ألفاظ النار وما ٌتصل بها، وألفاظ الرٌاح، وألفاظ 

، وهً والمبحث الثالث ٌتضمن األلفاظ الدالة على الموجودات الصناعٌة ، الحقل المابً(

 . ٌةوالوقوؾ على الدالالت التً تإدٌها الوحدات المعجم،حربٌة األدوات ال
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 المبحث األول: األلفاظ الدالة على الموجودات الجغرافٌة

السماوٌات واألرضٌات؛ فؤما السماوٌات فهً كل ما دّل على عناصر وهً تشمل كل من     

والقمر(، أما األرضٌات فهً كل ما متعلقة بالسماء،) كالسماء، والسحاب، والؽٌوم، والشمس، 

 دّل على عناصر متعلقة باألرض )كاألرض، والتراب، والجبال، والصحاري، والودٌان(.

 المطلب األول: األلفاظ الدالة على الموجودات األرضٌة:

ومعناها فً اللؽة : " األرُض مإنثة، وهً: اسم جنس، وكان حق الواحدة منها  أوالًّ: األرض:

 1ة، ولكنهم لم ٌقولوا، والجمع: أَرضاٌت، وأَرضون، وكل ما سفَِل فهو أرض"أن ٌقال: أرض

 :فً قصٌدة )لملمت أحزانً( منها قوله ،موضًعا ورد لفظها فً سبعة وثالثون

ان فً قلبً قرنفلة  تبرعمت عم 

 فٌا األرض التً أحببتها 

 1إنً أحبك فً سكون اللٌل

جاء توظٌؾ الكل )األرض( وأراد الجزء )عمان( مجاز مرسل عالقته مكانٌة،وقصد الشاعر 
الوحدة المعجمٌة )األرض( فً دالالت متنوعة بٌن الحسٌة الجؽرافٌة والمجازٌة، وذلك بحسب 

 ٌا طابر األفق الرمادي(:ة ففً قوله فً سٌاق الجؽرافٌة فً قصٌدة )السٌاق، فؤما الحسٌ

 ٌا أرض الكنانة

 0ٌنمحًكٌف حزنك 

صّور أرض الكنانة )ِمصر( بإنسان حزٌن لفقد سلٌمان الخاطر، وهو جندي ِمصري كان ٌعمل 
على حدود المصرٌة االسرابٌلٌة وقتل سبعة من الصهاٌنة الذٌن تسللوا إلى حدود بالده، فحكم 

 علٌه بالمإبد، ثم وجد مشنوقاً فً زنزانته.

 :ملمت أحزانً(فً قصٌدة )ل الكنابً وفً قوله فً سٌاق الؽزل 

 4أحتلُّ نصف األرض حٌن ألفُّ زندي حول خصرك

 من خالل ما وقفنا علٌه نالحظ أن اللفظ المعجمٌة )األرض( أنها متباٌنة فً الداللة بحسب 

 السٌاق، بٌن الحقٌقة والمجاز والؽزل، ٌوظفها الشاعر بحسب السٌاق المتاح أمامه.

                                                           
 أرض ( مادة )مختار الصحاح، – 1
 7، ص الكاملة األعمال– 2
 52، صالسابق– 3
 8، صالسابق– 4
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ا: التراب ) الغبار، الرمال (: ًٌّ وجمعها أتربة وتربان، وورد هذا اللفظ فً اثنٌن وعشرٌن  ثان

ا بداللة إٌجابٌة، موضًعا ًٌ ، وكان توظٌؾ هذه اللفظة بٌن الحقٌقة، والمجاز، والؽزل، توظًٌفا حقٌق

 قوله فً قصٌدة )الفتى خلٌل ٌقٌم صالة القسام(: ومنها

 هذا الذي ما تاب عن حب التراب

 5وما غفا

 ض فلسطٌن، فهو لم ٌكؾ عن حب أرضه.المقصود بالتراب هنا أر

 :فً قصٌدة )أنشودة النهار( قوله منهفً سٌاق الؽزل، و

 حٌن نذوب معاًّ فً العناق

 ٌصٌر التراب غماماًّ 

 1وٌبتدي الطوفان

نالحظ فً الموضع األول أن الوحدة المعجمٌة ) التراب( أتت فً سٌاق حب الوطن وعدم التوبة 

بؽٌمة تراب فكؤنه فصور العناق  أتت فً سٌاق الؽزل فقد الثانًمن هذا الحب، أما فً الموضع 

 .الحبهذا  كناٌة عن شدة وهنا  فً معركة معها،

بار: -أ وظفها   . ورد فً موضعٌن اثنٌن3ما دقَّ من التراب أو الّرماد": معناه فً اللؽةالغ 

ا بداللة سلبٌة، الشاعر ت ًٌ  :مرثٌة فراس(فً قصٌدة ) قولهوظًٌفا مجاز

 ضاقت علً المضارب

 واتسعت لرٌاح الخماسٌن

 4تنثر أحالمنا وترش  الغبار

صّور رٌاح الخماسٌن )رٌح محملة بالؽبار الكثٌؾ( بإنسان ٌنثر حلمه كالؽبار، وهنا ٌدل الؽبار 

 على تالشً األحالم وضٌاعها.

                                                           
 .217، صالكاملة األعمال– 1
 .32، السابق– 2
 ( ، مادة ) ؼبرالمعجم الوسٌط– 3
 .127ص الكاملة، األعمال– 4
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مال:-ب المساعدة للزراعة، هو ردٌؾ التراب، الفرق بٌنهما أن التراب ٌتمٌز بكثرة العناصر  الر 

مال. وقد ورد لفظ الرمال فً اثنً عشر بٌنما تقل هذه العناصر أو باألحرى تنعدم فً الر

  طواؾ المؽنً(:موضعاً، فمنه قوله فً قصٌدة )

 ال ٌعرف القلب شٌباًّ 

 متى ٌنطفً ومتى ٌسترٌح

 وٌمشً على الرمل

 والرمل ٌحرقه

 5والحبٌبة أبعد من نجمٍة، والزمان شحٌح

إلى الؽابب، فٌوهم القارئ أنه ٌتحّدث عن شخص آخر، فٌتقّمص الشاعر هنا ٌوجه خطابه   

 مخاطباً خارجٌاً.

ٌّم الضٌاع على الشاعر فً هذه األسطر، فصّور قلبه بإنسان ضابع ٌمشً على الرمل   ٌُخ

 .لتدل على شًء مادي بعدما كان معنوٌاً فانزاحت الدالالت  ٌحرقه،

، أي خلقه. وأجبل القوم: معناه فً اللؽة: " ج ب ل: الَجَبُل: واحد الجبال، وجبلُه هللا الجبال:-جـ

 2صاروا إلى الجبال. والَجبُل: الجماعة من الناس"

 :فً قصٌدة )الشٌخ ٌحلم بالمطر( ، فً قوله فً سٌاق الؽزلاضع ورد لفظ الجبل فً أربعة مو 

 فً خضم  اللٌل نازفةلما رأٌتك 

 النجوم على الجبالتناثرت 

 على الشواطا، وانتصبت  من الحطام

 0كنخلة فرعاء

                                                           
 .112، صاألعمال الكاملة - 1
 مختار الصحاح، مادة ) ج ب ل (. - 2
 19، ص األعمال الكاملة - 3
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فً قوله: تناثرت النجوم على الجبال والشواطا، كنخلة فرعاء، صّور الشاعر  انزٌاحثمة   

مفهوم الموت، فً المقابل صّور لنجوم على الجبال وتناثرها تجسد محبوبته وهً نازفة بتناثر ا

 خلة الشامخة، وهذا تؤكٌد لمفهوم ثنابٌة الحٌاة والموت.خروجها من هذا الحطام بالن

 فً قصٌدة )الفاتحة(: وقوله كناٌة عن الحرٌة

ا لم ٌالمس ظهره السرج  حصانًّ

 5عشب الجبال ىولم ٌرع  سو

هنا هم رجال أهل الجنوب والمقصود بجبال الجنوب  ،كناٌة عن القوة والشجاعةهنا قوله   

 الشجعان:

 الفتى ٌا جبال الجنوب أجٌبً

 1أجٌبً الفتى ٌا جبال الجنوب

)  لم ٌكن استعمال الشاعر للفظ الجبل بالمعنى الجؽرافً، بل بالصفات المشهورة عنه من  

 ( ثبات، وقوة، وصبر، وشجاعة وؼٌرها

ا: الصحاري) البوادي، القفار، الفٌافً(: معناها فً اللؽة: " الصحراء من األرض:  ثالثًّ

 المستوٌة فً لٌن وؼلظ دون القؾ، وقٌل: هً الفضاء الواسع. زاد ابن سٌده: ال نبات فٌه.

الجوهري: الصحراء البرٌة ؼٌر مصروفة، وإن لم تكن صفة، وإنما لم تصرؾ للتؤنٌث ولزوم 

بٌن التوظٌؾ الحقٌقً  ، وورد لفظ الصحارى فً ثمانٌة عشر موضًعا3حرؾ التؤنٌث لها"

 :فً قصٌدة )ارتعاشات( قوله ومنها، والتوظٌؾ المجازي، فؤما التوظٌؾ الحقٌقً الجؽرافً

 4صحراء، أصرخ فً ساحاتها ثمالًّ             من الضٌاع فترتدُّ النداءات

ٌسٌطر الضٌاع على الشاعر، فٌصرخ فً الصحراء ثمالً)هنا كناٌة عن الضٌاع(، ولكن ٌرتد 

 الصراخ، فكؤنه ٌجٌب نفسه بنفسه.هذا 

 لفظ الصحارى فً عدة مواضع، منها فً قصٌدة )فاتحة(: ورد

                                                           
 106ص ،الكاملة األعمال– 1
 130، صالسابق - 2
 ، مادة )صحر(ابن منظور - 3
 10 األعمال الكاملة، ص - 4
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 أنهض  اآلن من الكهف  

 5من شقوق األرض فً بطن الصحارى المالحة

 هنا الصحارى لها داللة العمق الكبٌر.

 اآلتً:جاء لفظ الصحراء والصحارى ألفاظ مرادفة تدل علٌها بشكٍل الفت، وهً على النحو 

ومعناها: "وقٌل للبادٌة: بادٌة؛ لبروزها وظهورها، وقٌل للبرٌة بادٌة؛ ألنها ظاهرة البوادي:  -1

بارزة... وٌقال بدا شًء أي ظهر. وقال اللٌث: البادٌة اسم لألرض التً ال حضر فٌها، وإذا 

دٌة خالؾ خرج إلى المراعً فً الصحاري قٌل: قد بدوا، واالسم البدو. قال أبو منصور: البا

الحاضرة، والحاضرة القوم الذٌن ٌحضرون المٌاه وٌنزلون علٌها فً حمراء القٌظ، فإذا برد 

الزمان ظعنوا عن أعداد المٌاه  وبدوا طلًبا للقرب من الكأل، فالقوم حٌنبٍذ بادٌة بعدما كانوا 

: بادٌة وهً المناجع ضد المحاضر، وٌقال لهذه المواضع التً ٌبتدي إلٌها البادونرة، حاض

 .2أًٌضا، وهً بوادي

ا، وورد لفظ البوادي أو ) البٌد ( فً ثمانٌة مواضع ًٌ  قوله: ومنها، ووظفت توظًٌفا حقٌق

 الٌوم لً وشمً وبادٌتً وقطعانً أمامً

 0خل فتنً وحدي أجوس األرض والبٌد الظوامً

 ٌشٌر الشاعر فً هذا البٌت إلى الحب المتؤصل للبادٌة.

معناها فً اللؽة: " القفُر: مفازة ال نبات فٌها وال ماء، والجمع: ِقفار. ٌقال: األرض القفار: -2

الدار: خلت، وأقفر قفر، ومفازة قفر، والَقَفار: الخبز بال أدم، ٌقال: أكل خبزه قفاًرا. وأقفرت 

فً  له، ورد لفظ القفار فً موضعٌن اثنٌن تحمل الداللة اإلٌجابٌة، قو4عنده أدم" الرجل: لم ٌبق

 :قصٌدة )ٌا قدس(

 1فإذا الفٌافً والقفار خمابل             ٌنساب فً أعطافهن الماء

                                                           
 105األعمال الكاملة، ص – 1
 ابن منظور، لسان العرب، مادة ) بدا( - 2
 360 األعمال الكاملة، ص - 3
 مختار الصحاح، مادة ) ق ؾ ر ( - 4
 97األعمال الكاملة، ص - 5
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ألرض الكثٌفة  بجرٌان صّور الشاعر الفٌافً والقفار باألرض كثٌفة األشجار، حٌث صّور هذه ا
 الماء هنا رمز للحٌاة.  الماء فٌها،

: المفازة التً ال ماء فٌها، األخٌرة عن ابن جنً. معناها فً اللؽة: " الفٌُؾ والَفٌفاة: الفٌافً-3

وجمع الفٌفى فٌاٍؾ.  ، وجمع الَفٌؾ أفٌاٌؾ وفٌوؾٌ  ، وبالفٌِؾ استدّل سٌبوٌه على ألؾ فٌفاة زابدة

فهً الفٌفاة، وجمعها  اللٌث: الفٌُؾ المفازة التً ال ماء فٌها مع االستواء والّسعة، وإذا أّنثت

  . 1الملساء وهّن الفٌافً" الفٌافً. والفٌفاء الصحراء

فً سٌاق السلبٌة المجازٌة،  فً سٌاق السلبٌة واإلٌجابٌة، فؤما  ورد لفظ الفٌافً فً ثالثة مواضع

 قوله فً قصٌدة)وأنا(:

 تعبت خٌول دمً وأٌامً تمر  قوافالًّ ظمأى

ى الروح تاهت فً فٌافً القلب  1محملة بحم 

نلحظ هنا حركة الدم كحركة فصّور دمه بخٌول متعبة من العدو، انزٌاحات إبداعٌة، حٌث ثمة 

، وصّور قلبه بصحراء داللة التعب الخٌول، وصّور أٌامه بقافلة عطشى من شدة التعب

 والضٌاع. صورة رسمها الشاعر لما ٌعانٌه من واقع مإلم.

ا: الودٌان:  م ُسمً بذلك لسٌالنه، معناه فً اللؽة: " كلُّ منفرج بٌن الجبال والتالل واآلكارابعًّ

. وٌقال ُحّل بوادٌه: نزل وٌكون مسلًكا للسٌل ومنفذا، والجمع : أوداٌء، وأودٌة، وأوادٌُة، وودٌان

تحمل داللة إٌجابٌة، وتنوعت بٌن  وردت فً ثمانٌة مواضع، 3به المكروه وضاق به األمر"

لمجازي للفظ الوادي، فؤما االستعمال الحسً الحقٌقً للوادي بصفته الجؽرافٌة، وبٌن التوظٌؾ ا

 قوله: ومنهاالحسً الحقٌقً الجؽرافً، 

 4بٌنً وبٌنك  ٌا آمال أودٌة           من الرمال، وأحالمً بعٌدات

ٌعتمد الشاعر على عنصر المراوؼة فً تقدٌم صورته، إذ ٌلجؤ الشاعر إلى تشكٌل فنً ٌدفع    

المتلقً إلى التؤمل الذي ٌكشؾ عن رإٌته، ٌبتعد الشاعر هنا عن لؽة الخطاب اإلخباري، لٌنحاز 

إلى أسلوب االنزٌاح، فهو ٌخاطب اآلمال ،إلى جانب أسلوب الحوار، وهو أسلوب ٌجلب أنظار 

وبخاصة أنه وقع بٌن طرفٌن، أحدهما قادر علٌه، معبر عنه، اآلخر جامد ال ٌحٌر جواباً   القارئ

                                                           
 العرب، مادة ) فٌؾ(ابن منظور، لسان  - 1
 203األعمال الكاملة، ص - 2
 المعجم الوسٌط، مادة ) واد ( - 3
 10 األعمال الكاملة، ص - 4
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وال ٌقدر على المحاورة، فاصطناع مثل هذا الموقؾ فً حوار ذي طرؾ واحد، ٌشد القارئ إلى 

مضمون الحوار، لٌنفذ منه إلى ما وراءه مما أراده الشاعر، ومما ال شك فٌه فإن النص الجٌد 

 تحرك والباعث إلى التؤمل والنظر.هو نص م

 قوله فً قصٌدة )طواؾ المؽنً(: ومنهاوأما التوظٌؾ المجازي 

 لماذا تعاتبنً هذه األرض؟

 لو أستطٌع نثرت  النجوم على ثوبها

 5وعل قت فً كل واٍد قمر

، ٌقصد هنا باألرض وطنه العزٌز  صّور الشاعر األرض بفتاة تلبس ثوباً جمٌالً مؽطى بالنجوم

  فالعتاب ٌكون للمحبٌن. ،الذي عاتبه

      . 

من خالل ما تناولناه فً مطلب الموجودات ؼٌر الحٌة فً حقل األرضٌات، ٌالحظ أن تكرار 

 الوحدات المعجمٌة وتوظٌفها الداللً جاء بحسب الجدول اآلتً:

الوحدة 

 المعجمٌة

التوظٌؾ  التكرار

 الحقٌقً

التوظٌؾ 

 المجازي

الداللة 

 اإلٌجابٌة

 الداللة السلبٌة

 4 33 7 30 37 األرض

 2 20 4 18 22 التراب

 0 1 0 1 2 الغبار

 2 10 5 7 12 الرمال

 3 15 8 10 18 الصحاري

 1 7 2 6 8 البوادي

 1 1 1 1 2 القفار
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 0 3 1 2 3 الفٌافً

 2 6 4 4 8 الودٌان

 2 2 1 3 4 الجبال

 

األلفاظ الدالة  لالوحدة المعجمٌة الخاصة بلفظ ) األرض ( هً األكثر حضوًرا فً حقٌالحظ أن 

 الرمال(. ، لصحاريواعلى الموجودات ؼٌر الحٌة فً حقل األرضٌات، وٌلٌها )التراب، 

 أبرز المظاهر اللغوٌة الخاصة بهذا المطلب:

موضًعا، بٌنما ) الؽبار، والقفار(  ا فً سبعة وثالثونلفظ )األرض(هو األكثر حضورً : العدد -

 األقل فً موضعٌن اثنٌن فقط.

بٌن ألفاظ ) التراب، والرمال(، وبٌن ) البوادي، والصحاري، والفٌافً، عالقة الترادف: -

 والقفار(.

بٌن لفظ الرمال واأللفاظ الدالة على الصحراء والبوادي؛ ألن عالقة االشتمال والتضمٌن: -

 اس للصحراء.الرمل هو العنصر األس

 بٌن ) الجبال، والودٌان(.عالقة التضاد: -

 المطلب الثانً: األلفاظ الدالة على الموجودات العلوٌة:

المقصود بالموجودات العلوٌة هً التً تكون فً السماء من) نجوم، وكواكب، والشمس،     

والنجوم والقمر وؼٌرها(،  والعرب قدًٌما كانوا ٌستدلون على الوقت من خالل الشمس، 

وؼٌرها، فهً مصدر الهداٌة بالنسبة لهم فً أسفارهم، وقد ذكر القرآن الكرٌم هذه األهمٌة 

للموجودات العلوٌة فً قوله تعالى: "هو الذي جعَل الّشمَس ضٌاًء والقمَر نوًرا وقّدرهُ منازَل 

 تدوا ِبها فً ظلماتِ وقوله تعالى" هو الذي جعل لكم الّنجوَم لته، 1لتعلموا عدَد الّسنٌَن والحساَب"

 وفٌما ٌؤتً نتناول أهم الموجودات العلوٌة:.2البرِّ والَبحر"

ماء:   )الّشمس، القمر، النجوم، الّسحاب(:أوالًّ: الس 
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 . 1ُسمٌت الّسماء بهذا االسم "ألنها مؤخوذة من الّسمو، وهو الُعلو واالرتفاع"

بٌن الداللة الحقٌقٌة والداللة  ورد لفظ ) الّسماء ( فً ثمانٌة مواضع، تنوعت فً التوظٌؾ

ل موقعها فً السٌاق، كقوله فً إضافة إلى تنوع االستعمال للكلمة المفردة من خال المجازٌة،

 قصٌدة )الشٌخ ٌحلم بالمطر(:

ٌ م تارةًّ فً األرض  ٌا امرأة ت خ

 1ثم  تهد خٌمتها وترحل للسماء

طرٌق دخول منطقة الالمعقول، فلم ٌضع الشاعر المتلقً أمام صورة خٌالٌة تدهش السامع، عن 

تعد السماء كما هً فً واقعٌتها المحسوسة، وإنما أسبػ علٌها الشاعر صفات خٌالٌة فالسماء 

 .والحٌاة تدل على االتساع والحرٌة

لمفردة وتوظٌفها فً السٌاق، أظهر عناٌته بالتركٌب اللؽوي حتى أصبح داللة ر باإن عناٌة الشاع

، واألمر اآلَخر نفسٌة الشاعر تلعب دوًرا مهّما فً خروج المفردة فً الكلمة واضحة دون لبس

 أجمل صورة وأجمل داللة.

 وفً الّسماء موجودات كثٌرة وّظفها الشاعر فً شعره، وهً على النحو اآلتً:

تعد الشمس مصدر النور الربٌس للكرة األرضٌة، وهً محور ثنابٌة اللٌل والنهار، الشمس: -1
الشمس نهاًرا تختفً جمٌع الكواكب فً الحّس عند طلوعها، وتظهر مجدًدا عند ولقوة شعاع 

 .3ؼروبها

ٌّت بذلك لشبهها بالشمسة؛ ألنهاو  عشرٌن موضع.الشمس فً  ةلفظ ت، ورد4ؼٌر مستقّرة سم

 ففً سٌاق الؽزل، قوله فً قصٌدة )أنشودة النهار(:

ا مالكٌن  وكن 

 1نجمع مع طلعة  الشمس أحالمنا

                                                           
 ابن منظور، لسان العرب، مادة ) سما ( - 1
 20 األعمال الكاملة، ص - 2
 .54 ، صعجابب المخلوقاتزكرٌا بن محمد القزوٌنً،  - 3
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الشاعر نفسه ومحبوبته بالمالك الذي ٌرمز للقراءة، والشمس هنا ترمز لوالدة ٌوم جدٌد صّور 

 لتحقٌق أحالمهما، وهنا دلٌل واضح على الحٌاة.

 قوله فً قصٌدة )السرادٌب(:، وفً سٌاق الحزن والكآبة

 ال تغنً

د نً كل ما تطلع  شمس  ٌتجد   5إن حز 

الشمس ٌتجدد لدٌه حزن آخر، هنا ٌثٌر مفهوم قرن الشاعر حزنه بتجدد الشمس، وكلما تشرق 

 الموت.

أماًل فً انتصار  الؽزلً مشبًها محبوبتِه بظهور الشمس على جبٌن ثابر وفً سٌاق المجاز

 ٌرقبه، قوله فً قصٌدة )ناتاشا(:

 ناعساًّ كان المطر

 وجمٌالًّ مثل عرس الفقراء

 ومضٌباًّ 

  1كبزوغ الشمس من جبهة  ثابر

ثمة انزٌاح فً الصور،)ناعساً كان المطر( داللة الهدوء، حٌث صّور جمال هذا المطر الهادئ   

بعرس الفقراء لما ٌحوٌه هذا العرس من بساطة كبساطة حبٌب، وأضفى الشاعر صفة الضٌاء 

 على هذا المطر وصّوره ببزوغ النصر على جبهة الثابر.

ًّ القمر هو كوكب مقترن باألرض فً دورانها، والقمر: -2 ٌدور حولها بعملٌة منتظمة، "وسم

 .3قمًرا لبٌاضه، وهو مؤخوذ من القُمرة؛ وهً البٌاض"

ورد لفظ القمر فً سبعة عشر موضًعا بداللة إٌجابٌة، وتنوع توظٌفها بٌن الحسً والمجازي، 

 فمنها قوله فً قصٌدة )سفر(:

 لدي رغبة
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 أن نغافل القمر 

 بقبلةٍ 

 5والشجرٌدوخ فٌها معنا الطرٌق 

فً قوله: )نؽافل القمر( هنا إشارة  -التً ٌنطبع أثرها النفسً على السامع–تبدو جمالٌة الصورة 

إلى أنسنة القمر، فالقمر ال ٌؽافل بقبلة، بل اإلنسان الذي ٌؽافل، وصّور القبلة بإنسان ٌدوخ من 

 شدة الحب فٌرى كل شًء هابم. 

لتؤدٌة دالالت محددة، ومن هذه التراكٌب )القمر وجاء لفظ القمر ضمن تراكٌب لؽوٌة خاصة 

 ، قوله فً قصٌدة )وداعٌة(:العاشق(

 ما انحنى قلبً

مع فً أجفانكم ذب ل قلبً فانحنٌت  ولكن  ذبول الد 

 1للشبابٌك التً ٌنعس فً فضتها القمر العاشق صلٌت

ة إلى أن وّظؾ الشاعر لفظ )القمر( وذكر التركٌب اللؽوي الخاص به فً مواضع، إضاف   

ا فً جمٌع المواضع الذيالقمر ك ًٌ ورد فٌها، كما أنه ٌحمل الجمال واإلنارة فً مواطن  ان إٌجاب

ًّ للفظ نفسه، وذلك ٌعود إلى  الؽزل، ونالحظ أن التوظٌؾ المجازي أكثر من التوظٌؾ الحس

 طبٌعة بناء الصورة الشعرٌة، التً تضفً جمال خاّلًبا.

وٌطلق على الكوكب ألنه طالع  ومعناها لؽة: "َنَجَم الشًء ٌنُجم، نجوًما: َطلََع وَظَهر، النجوم:-3

عشر موضًعا، تنوعت داللتها بحسب السٌاق بٌن التوظٌؾ الحقٌقً  ورد فً اثنً 3فً اللٌل"

 وبٌن

 قوله: ومنها ؾ المجازي،التوظٌ

ا رأٌتك  فً خضم  اللٌل نازفةًّ   لم 

 الجبالتناثرت  النجوم على 
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 على الشواطا، وانتصت  من الحطام 

 5كنخلة فرعاء

كنخلة فرعاء، صّور وقوله فً قوله: تناثرت النجوم على الجبال والشواطا،  ثمة انزٌاح   

الشاعر محبوبته وهً نازفة بتناثر النجوم على الجبال وتناثرها تجسد مفهوم الموت، فً المقابل 

 الشامخة، وهذا تؤكٌد لمفهوم ثنابٌة الحٌاة والموت.صّور خروجها من هذا الحطام بالنخلة 

معناها فً اللؽة: " جمع الجمع: ُسُحب، مفرد َسحابة: ؼٌٌم، سواء اكان فٌه ماء أم لم السحاب: -4

ٌُإنث وٌفرد وٌجمع وجاء فً القرآن الكرٌم  ، 2"ٌكن، وُسّمً بذلك؛ النسحابه فً الهواء، ٌذّكر و

 3: " وترى الجباَل تحسبها جامدًة وهً َتمرُّ َمرَّ الّسحاب"

، متنوًعا بٌن التوظٌؾ الحقٌقً والتوظٌؾ المجازي القابم ورد لفظ السحاب فً خمسِة مواضع   

 فمنه قوله فً قصٌدة )سالماً على وطن الطٌبٌن سالماً(:على االستعارة والتشبٌه، 

 حوران منذورة لألسى والرتابة لٌالٌك من بعد

 وأعرف سوف تمر  أغانٌك فٌها مرور  السحابة

 ولٌست تلٌق المحبة إال لجاحدة

ل ج  4حود الحبٌبة، واكتب هواها دموعاًّ فتحم 

صّور الشاعر مرور األؼانً كمرور السحابة، فالسحابة هنا تدل على السرعة، فؤؼانٌه مرة   

 ، وأن اللٌالً من بعد حوران ملٌبة بالحزن واألسى.حورانبسرعة، ٌستذكر الشاعر هنا لٌالً 

مواضع السحب كلها حملت  داللة إٌجابٌة، والتوظٌؾ المجازي طؽى على التوظٌؾ الحقٌقً؛ 

 والكرم.وذلك ٌعود بؤن السحاب ٌرمز للعطاء والخٌر 

ى الموجودات ومن خالل ما تناولناه فً هذا المطلب من دراسة الوحدات المعجمٌة  الدالة عل    

 ؼٌر الحٌة  فً حقل األرضٌات، وتفصٌل ذلك فً الجدول اآلتً:

 

                                                           
 19 األعمال الكاملة، ص – 1
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الوحدة 

 المعجمٌة

التوظٌؾ  التكرار

 الحقٌقً

التوظٌؾ 

 المجازي

الداللة 

 اإلٌجابٌة

 الداللة السلبٌة

 0 8 5 3 8 السماء

 0 20 11 9 20 الشمس

 0 17 11 6 17 القمر

 0 12 9 3 12 النجوم

 0 5 3 2 5 السحاب

شمس فً المركز األول فً التكرار ضمن هذا الحقل جاءت الوحدة المعجمٌة الدالة على ال

الداللً، ثم جاء لفظ القمر فً سبعة عشر موضًعا، ثم النجوم فً اثنً عشر موضًعا، ثم السماء 

 فً ثمانٌة مواضع، ثم آخًرا السحاب األقل فً هذا الحقل الداللً بخمسة مواضع.

 اللغوٌة الخاصة بهذا المطلب:أبرز المظاهر 

لفظ )الشمس(هو األكثر حضوًرا فً عشرٌن موضًعا، بٌنما لفظ )السحاب( هو األقل : العدد -

 فً خمسة مواضع.

 ال ٌوجد عالقة ترادؾ فً هذا الحقل الداللً.عالقة الترادف: -

 ال ٌوجد عالقة ترادؾ فً هذا الحقل الداللً.عالقة االشتمال والتضمٌن: -

 بٌن )الشمس، والقمر(ة التضاد: عالق-

لجؤ الشاعر إلى توظٌؾ الداللة المجازٌة أكثر من التوظٌف الحقٌقً والتوظٌف المجازي: -

 الداللة الحقٌقٌة فً حقل العلوٌات.

إن الداللة اإلٌجابٌة طؽت على الداللة السلبٌة، حٌث ال ٌوجد داللة داللتا اإلٌجابٌة والسلبٌة: -

 ات.سلبٌة فً حقل العلوٌ
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 المطلب الثالث: األلفاظ الدالة على الماء:

بٌبة؛ فال ٌمكننا أن نتخٌل الطبٌعة من الماء عصب الحٌاة وأساسها، وله حضور مهم فً ال    

 دون ماء.

من خالل حصرها  اً،خاص اً وفً هذا المطلب سٌكون لأللفاظ الدالة على الماء حضور    

ًٌاومعرفة مواضعها  :، ودراستها دالل

ومعناه فً اللؽة: " هو الماء المنسكب من السماء، والمطر ماء السحاب، والجمع:  أوالًّ: المطر:

 1أمطار وأكثر ما ٌجًء فً الشعر، وقد مطرتهم السماء مطرتهم مطًرا"

بكثرة فً القرآن الكرٌم بلفظ  الماء والؽٌث، قال تعالى: " ومن آٌاتِه ٌرٌكم البرق  ورد ذكره  

. وقوله تعالى: " وأنزلنا من 2ٌنّزل من السماء ماًء فٌحًٌ األرض بعد موتها"خوًفا وطمًعا، و

 4. وقوله تعالى: " وهو الذي ٌنزل الؽٌث من بعد ما قنطوا وٌنشر رحمته"3السماء ماًء طهوًرا"

ورد لفظ ) المطر ( فً خمسة عشر موضًعا،  ووظفها فً سٌاق اإلٌجابٌة وفً سٌاق السلبٌة، 
 ومنه قوله فً قصٌدة )سفر(:وبٌن التوظٌؾ الحقٌقً والتوظٌؾ المجازي، 

 لدي رغبة بالدمع

 والغناء

 والسهر

 وحلم صغٌر

نا الشتاء مرةًّ   أن ٌضم 

 1وأن ٌبلَّ ش عرنا المطر

بإنسان ٌضمهما، والمطر ٌبلل شعرهما، هنا المطر ٌدل على الخٌر،  الشاعر هنا الشتاءصّور 
 فٌضفً للبٌت رومانسٌة .

 وقوله فً قصٌدة )بكابٌة العشق والخراب(:

 العشق بٌن جراحً ضباب

                                                           
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )مطر(– 1
 24الروم، اآلٌة:  – 2
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به بالهوى عندما ٌنفر الصحب  منه  أخض 

 5فٌمطرنً بالعذاب

ٌة عن بالعذاب( صّور العذاب بالمطر وهنا كنا أتى المطر هنا فً سٌاق العذاب،)فٌمطرنً

 بسبب الحب. العذاب الكثٌر الذي ألم به

ا: النبع:  ًٌّ معناه فً اللؽة : " نبًعا ونبوًعا: تفجر، وقٌل: خرج من العٌن، ولذلك سمٌت العٌن ثان

 .2ٌنبوًعا، قال األزهري: هو ٌنبوع من نبع الماء إذا جرى من العٌن، وجمعه: ٌنابٌع"

 : )أقمار نٌسان( فً قصٌدة قوله، منه لفظ النبع فً سبعة مواضع بداللة إٌجابٌةورد 

 كنت  أهواها

 أحاولها فتفرُّ وتنأى

 0ذات  ٌومٍ ولكن ها ستعود  إلى نبعها 

هنا النبع ٌدل على مصدر الشًء، فمحبوبته فّرت مثل الؽزال منه، لكّنه ٌواسً نفسه بؤنها 

 سترجع إلٌه ٌوماً ما.

ا: البحر:  ٌعتبر البحر من الموارد الطبٌعٌة التً تقع خارج بٌبة )البادٌة(،ورد لفظ ) البحر ( ثالثًّ

 :فً قصٌدة )ال تخافً( قوله منهمواضع،  فً خمسةِ 

مت  أرض  العشق    ولقد ٌم 

 من أجل امرأة

 4ورأٌت  البحر  من أجفانها ٌنبع

بحر الذي ٌنبع منها، ٌضفً الشاعر قصد الشاعر أرض العشق من أجلها، وصّور أجفانها بال
 الحٌاة .صفة األنسنة على هذه المقلة، وكؤنه ٌضفً لها 

استعمل الشاعر لفظ )البحر( فً داللة الكنابٌة اإلٌجابٌة، وال ٌعّد استعمالُه هذا اللفظ ؼزًٌرا 

 األرضٌة .مقارنة باأللفاظ األخرى فً حق الموجودات 
                                                           

 57 األعمال الكاملة، ص – 1
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المبحث، نالحظ حضور الوحدات المعجمٌة من خالل الجدول ومن خالل ما تم تناوله فً هذا 
 اآلتً:

الوحدة 

 المعجمٌة

التوظٌؾ  التكرار

 الحقٌقً

التوظٌؾ 

 المجازي

الداللة 

 اإلٌجابٌة

 الداللة السلبٌة

 3 12 9 6 15 المطر

 0 7 6 1 7 النبع

 0 5 5 0 5 البحر

نالحظ أن )المطر( هو أكثر الوحدات المعجمٌة حضوًرا فً هذا الحقل، كما نالحظ أنه ورد فً 

فً التكرار والتوظٌؾ اثنً عشر موضًعا فً الداللة اإلٌجابٌة متفوًقا على النبع، والبحر، 

 المجازي والداللة اإلٌجابٌة.
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 المبحث الثانً: األلفاظ الدالة على القوى الطبٌعٌة

تعدُّ القوى الطبٌعٌة من المظاهر البٌبٌة الموجودة فً األصل وال عالقة لإلنسان بها،    

وتتضمن القوى الطبٌعٌة كال من ) النار، والرٌاح، وقوى الحقل المابً من فٌضان وطوفان وما 

 إلى ذلك( وتفصٌل ذلك بحسب المطالب الثالثة اآلتٌة:

 المطلب األول: ألفاظ النار وما ٌتصل بها

، والجمر، والشمعة، واللهٌب( ورد لفظ ورد فً شعر الزٌودّي ألفاظ تتصل بالنار من )اللظى

 :سالماً على وطن الطٌبٌن سالماً(فً قصٌدة ) قوله االنار فً خمسة مواضع، منه

ا لو دعانا إلى النار  فٌا وطنًّ

 5نجعل جمر  لظاها سالما

دعاه إلى النار سٌجعل منها برداً سالماً، ٌفدي الشاعر الوطن بكل ما أوتً من قوة، حتى إن 

 فنار الوطن سالم.

ومعناها فً اللؽة: " اللّظى: النار، وقٌل: اللّهب الخالص، قال األفوه: فً موقؾ ذِرب اللظى: -1

ٌّت بذلك ألنها أشد النٌران"واللّظى، ولّظى: اسم جهّنم الّشبا، وكؤنما الّرجال على األطابم  .2،وسم

 :فً قصٌدة ) تؤسً( قوله مواضع، منهاورد فً ثالثة 

ى جمري  ٌكفٌنً تلظ 

ابة التأسً  أقول  من بو 

ق أحد    فلم ٌصدِّ

ق نفسً  0ولم أصدِّ

ر، فهو ٌصّبر نفسه من تلظً جمره، فال أحد صّدقه حتى نفسه لم تسٌطر الحرقة على الشاع  

ظٌؾ المجازي، ) اللّظى( ضمن التو ةلفظ تجاءتصّدق ذلك، هنا ٌظهر اضطرابه النفسً، ف

 .حتى ٌتسّنى له بناء صورة شعرٌة جمٌلة، وربط الشاعر اللظى بالجمر داخل حقل داللً واحد
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فً اللؽة: " الَجمُر جمع َجمرٍة من النار والجمرة أًٌضا واحدة جمراِت المناسك وهً  الجمر:-2

لفظ الجمر  وردو، 1ثالث جمرات ٌرمٌن بالجمار والجمرة الحصاة والِمجمرةُ واحدة المجامر"

متنوعة بٌن التوظٌؾ الحقٌقً والتوظٌؾ الكنابً، أما التوظٌؾ الحقٌقً  ، فً اثنً عشر موضًعا

فً  1923أحد الرموز الوطنٌة، استشهد عام  ، صاٌل الشهوانمنه قوله فً قصٌدة )صاٌل(و

 : مواجهة اإلنجلٌز

 إذا أرخى عباءته  كم باغت  اللٌل  

ا  وطاف حول خٌام  البدو مرتقبًّ

هم ٌ ؤنس   ٌ قل ب  الب نَّ فوق الجمر  

 1بلذعها فإذا ما استأنسوا شربا

صّور الشاعر القمر بإنسان وهو صاٌل الشهوان ٌطوؾ حول خٌام البدو، ٌقلّب الُبّن فوق الجمر 
 )هنا تصوٌر لحٌاة البداوة التً عاشها صاٌل(.

ٌُستصبح به، الواحدة شمعٌة، قال معناها فً اللؽة: " الشَمُع والشمُع: ُموُم العسل الشمعة: -3 الذي 

ألن الشَمع  الفّراء: هذا كالم العرب والُمولّدون ٌقولون شمٌع، بالتسكٌن، قال ابن سٌده: وقد َؼلِطَ 

 : وردت فً موضع واحد فقط، قوله فً قصٌدة )ٌا ظبً حوران(، 3والشمع لؽتان فصٌحتان"

 ٌا ظبً حوران المهفهف ال تلوم وأنت تدري

 من الهجاء فكفَّ عن لومً وزجري  روحً أرقُّ 

 وأشف  من بدوٌة تسقً الغزال بحوض ببر

 4من راهٍب ٌفنً الشموع تبتُّالًّ والدمع ٌجري

جمالٌة فً هذه األسطر الشعرٌة، حٌث صّور ظبً حوران باإلنسان ٌهجو  ثمة انزٌاحات

الشاعر، فقلبه أرق من ذلك ، حٌث شرب الماء من البدوٌة التً كانت تسقً الؽزال )الؽزال هنا 

ٌرمز للحرٌة والجمال(، هنا ُبعد دٌنً واضح ، حٌث صّور حزنه براهب ٌحرق الشموع تبّتالً 

 .هلل
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اللؽة: " اللَّهب واللّهٌب واللُّهاب واللَّهَبان: اشتعال النار إذا َخلََص من  معناه فًاللهٌب: -4

ها. ألهبها فتلّهبت: أوقدها خان. وقٌل: لهٌُب النار َحرُّ  . 1"الدُّ

، قوله فً قصٌدة )الشٌخ ٌحلم بداللة سلبٌة ورد فً موضعٌن اثنٌن ضمن التوظٌؾ المجازي 

 بالمطر(:

لت ولم تهدأ جراحً ح   ر 

 1أطعمت قلبً اللهب

صّور رحٌل محبوبته بإنسان اللهب، حٌث حرقة قلب الشاعر علٌها أشبه بلهب شدٌد، واستعمل 

الشاعر هذه الوحدة المعجمٌة فً المجاز فقط، فكّنى باللّهٌب ألَم الفراق وعذابه، وهً ضمن 

 الداللة السلبٌة لهذه الوحدة المعجمٌة. 

 احد، قوله فً قصٌدة )السراج(:ورد عند حبٌب فً موضع و السراج:-5

 من دمنا والتفتنا معً قبل عامٌن حٌن أضأناهأكنت  

 إلى الناس من حولنا خشٌة، فالسواد بهذي المدٌنة ٌمنعنا

 0أن نضًء السراج

بالحٌاة التً امتّصت دمه )داللة الكّد السراج هنا رمز للضٌاء والحٌاة، حٌث صّور إضاءة هذا 

 )ٌرمز للموت(فً المدٌنة منع إضاءة هذا السراج.والتعب(، لكن السواد 

حضورها فً الجدول  نسبة من خالل ما وقفنا علٌه من وحدات معجمٌة فً هذا المبحث، نبٌن
 اآلتً:

الوحدة 

 المعجمٌة

التوظٌؾ  التكرار

 الحقٌقً

التوظٌؾ 

 المجازي

الداللة 

 اإلٌجابٌة

 الداللة السلبٌة

 5 0 4 1 5 النار

 2 1 3 0 3 اللظى
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 10 2 10 2 12 الجمر

 1 0 0 1 1 الشمعة

 2 0 2 0 2 اللهٌب

 0 1 1 0 1 السراج

تعّد الوحدة المعجمٌة )الجمر( األكثر حضوًرا باثنً عشر موضًعا، ثم تؤتً الوحدة المعجمٌة 

 )اللظى( بثالثة مواضع، ثم )النار، واللهٌب( بموضعٌن اثنٌن، واألقل حضوًرا )الشمعة

 واحد فقط.( بموضع والسراج

 لفاظ الدالة على الرٌاح:المطلب الثانً: األ

 األلفاظ الدالة على الرٌاح، وتفصٌل ذلك كاآلتً: ٌتضمن هذا المطلب

ومن معانٌها: " مصدر راح ٌراح. الهواء المتحرك، مإنثة، جمع: أرٌاح وأرواح الرٌاح: -

، بٌن الحقٌقٌة والمجاز، وبٌن اإلٌجابٌة فً خمسة عشر موضًعا تورد 1ورٌاح، ورٌح وأراوٌح"

 :قوله فً قصٌدة )السراج( ومنهاوالسلبٌة، 

 أكنت  معً قبل عامٌن حٌن أضأناه؟

 ها هو ٌخبو قلٌالًّ قلٌالًّ 

 ٌسلم للرٌح أحالمه الخضر مستسلماًّ للمصٌر

 وها هو ٌلفظ أنفاسه متعبًّا

 1وها أنذا ألفظ اآلن نبضً األخٌر

الموت، حٌث صّور السراج وهو ٌسلم  الرٌح وٌدل ذلك على السكون و السراج هنا بدأ ٌخبو من

 للرٌح أحالمه بإنسان استسلم لمصٌره وهو الموت.
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من خالل ما تناولناه ٌتضح للباحث أن الوحدة المعجمٌة )الرٌح( جاءت متنوعة فً التوظٌؾ 

اء استخدام هذه والداللة، حٌث استطاع الشاعر استخدام المفردة وفق ما ٌقتضٌه السٌاق، وج

 المفردة معظمها فً التوظٌؾ المجازي الكنابً.

 المطلب الثالث: األلفاظ الدالة على قوى الحقل المابً:

وهً مجموعة الوحدات المعجمٌة التً تدل على القوى الطبٌعٌة المتخصصة بالحقل المابً،    

 المابً:وذلك مثل )الطوفان، والبرق، والرعد( ومن أبرز هذه القوى فً الحقل 

ومعناه فً اللؽة : " ما كان كثًٌرا أو عظًٌما من األشٌاء أو الحوادث بحٌث ٌطؽى الطوفان: -1

ورد فً موضعٌن اثنٌن، منه ، 1على ؼٌره. والّطوفان الفٌضان العظٌم كالذي أهلَك قوم نوح"

 قوله فً قصٌدة )أنشودة النهار(:

ا فً العناق  حٌن نذوب معًّ

ا  ٌصٌر التراب غمامًّ

وفانوٌبت  1دي الط 

ثمة انزٌاح جمالً فً قوله: ٌصٌر التراب ؼماماً، حٌث صّور التراب بالؽٌمة وكؤنه فً معركة، 

 وصّور الشاعر أٌضاً شدة العناق بالطوفان القوي )ٌرمز الطوفان إلى القوة(.

ومن معانٌها فً اللؽة: "الرعد: الصوت الذي ٌسمع من السحاب، وأرعد القوم الرعد: -2

أصابهم رعد وبرق، ورعدت السماء ترعد رعدا ورعودا وأرعدت: صّوتت  وأبرقوا:

فقط، قوله فً قصٌدة )عبد الودود( وهو صدٌق مصري مقٌم ورد فً موضع واحد ، 4لألمطار"

 فً عّمان:

عري وٌهفو ا ش  ًٌّ  ٌشحُّ تعال

 1له غٌم ٌهلُّ من الرعود

حسٌة، ولكنها فً الحقٌقة ؼٌر ذلك، فهً تعتمد على ٌضع الشاعر المتلقً أمام صورة تبدو  
عنصر الخٌال الذي ٌصنع منه صورة تثٌر دهشة السامع، عن طرٌق دخول منطقة الالمعقول، 
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التً تدّل هنا  بسبب الرعود ةالممطر ةالشاعر بقصابده، حٌث صّورها بالؽٌمهنا ٌفتخر حٌث 
 .على القوة

ب، ٌقال: برق السحاب برًقا وبرًٌقا. قال: وأبرق أًٌضا فً اللؽة: "البرق ومٌض السحاالبرق: -3

لُؽٌة، قال بعضهم: ٌقال: برقٌة للمّرة الواحدة: إذا برَق، وُبرقٌة بالضم: إذا أردَت المقدار من 

 .1البرق. وٌقال: ال أفعلُه ما برَق فً الّسماء نجٌم، أي: ما َطلََع"

 :فً قصٌدة )سالماً على وطن الطٌبٌن سالماً( قوله ، منها ورد فً موضعٌن اثنٌن

 ًَّ  طوافاًّ على الدار ٌا صاحب

 فما زال قلبً على عهده أمويَّ الهوى

ر وادي العقٌق ، تذك   كلما الح برق 

ٌاما  1وفاض هوى وه 

المشاركة  تفٌد صاحبٌه هناو ، ٌطلب الشاعر من صاحبٌه الطواؾ حول الدار )بٌت المحبوبة(
وعده )أموي الهوى( ٌدل على أن الؽزل ازدهر ازدهاراً  عر ما زال علىفالشافً مواساته، 

كبٌراً فً العصر األموي فهو ٌثٌر البعد التارٌخً للؽزل، فالشاعر أكّن لها الحب العفٌؾ الكبٌر، 
وكلما الح البرق تذّكر وادي العقٌق وهو واٍد فً المدٌنة المنورة )هنا إثارة لبعد دٌنً(، ذكر هذا 

 ما ٌحوٌه من قدسٌة كقدسٌة حبه لها.المكان ل

 فً الجدول اآلتً:المبحث، نحصر الوحدات المعجمٌة ،  من خالل ما تناولناه فً

الوحدة 

 المعجمٌة

التوظٌؾ  التكرار

 الحقٌقً

التوظٌؾ 

 المجازي

الداللة 

 اإلٌجابٌة

 الداللة السلبٌة

 9 6 11 4 15 حاالرٌ

 1 1 1 1 2 الطوفان

 0 2 1 1 2 البرق

 0 1 1 0 1 الرعد

إن أكثر األلفاظ تكراًرا فً القوى الطبٌعٌة الخاصة بالرٌاح والقوى المابٌة، هً الرٌاح وأكثرها 
ًٌّا أًٌضا  .سلبٌة وتوظًٌفا مجاز
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 المبحث الثالث: األلفاظ الدالة على الموجودات الصناعٌة:

 األدوات الحربٌة بأنواعها:-

 الحروب مثل ) السٌوؾ، والرماح...(خدم فً توهً األدوات التً ُتس    

ورد فً ثمانٌة عشر موضع، ، 1الّسٌؾ: نوع من األسلحة معروٌؾ، الجمع: أسٌاؾ"السٌف: -1

تنوعت فً التوظٌؾ الحقٌقً والمجازي، والداللة اإلٌجابٌة والداللة السلبٌة، أّما التوظٌؾ 

 قوله فً قصٌدة )منازل أهلً(: ومنهاالحقٌقً، 

 كنت تعرف أن أبً كان سٌفً 

 وكان ردابً

لُّ أبً كان بٌتً الفسٌح  1وظ 

 والده بالبٌت الفسٌح.صّور الشاعر أباه بالسٌؾ، فهو ٌرمز هنا للقوة والحماٌة، وصّور ظل 

مح رماح ورمحُه طعنه بالرمح من باب قطع الرمح: -2 معناه فً اللؽة: "ر م ح: جمع الرُّ

كالبن وتامر وَرمَح الفرس والحمار والبؽل ضربه برجله من  ورجل رامح ذو رمح وال فعل له

ماة" اح الذي ٌّتخذ الرماح وصنعته الرِّ مَّ  . 3باب قطع أًٌضا والرَّ

ضمن الداللة السلبٌة، منها قوله فً قصٌدة ورد فً ثمانٌة مواضع كلها فً سٌاق المجازٌة 

 )عروس الشمس(: 

 ألنك كنت  حد  السٌف

مح سن    الرُّ

 4الموت  فً بالًظل  

السٌؾ وكالهما ٌدالن على القوة، ّصور الشاعر صدٌقه الرمح هنا ٌدل على القوة فهو وقع فً 
 بالسٌؾ والرمح          الموت.

من الوحدة المعجمٌة )الرماح( وّظفها الشاعر فً المجاز أكثر من الحقٌقة، وبداللة نالحظ 

مح  ا كانت.السلبٌة أكثر من اإلٌجابٌة؛ بٌد أن الرٌّ ًٌّ  أداة قتل، والقتل داللة سلبٌة أ
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 ومن خالل ما تم تناوله فً األلفاظ الدالة على األسلحة )السٌؾ، الرمح( نجدها على النحو اآلتً:

الوحدة 

 المعجمٌة

التوظٌؾ  التكرار

 الحقٌقً

التوظٌؾ 

 المجازي

الداللة 

 اإلٌجابٌة

 الداللة السلبٌة

 7 11 9 9 18 السٌف

 5 3 8 0 8 الرمح

 

نالحظ من الجدول السابق، أن الوحدة المعجمٌة األكثر حضوًرا هً )السٌؾ( بثمانٌة عشر 

موضًعا وتفوقت أًٌضا بالداللة اإلٌجابٌة على الرمح، ثم ٌؤتً الرمح بثمانٌة مواضع وبداللة 

 سلبٌة أقل إٌجابٌة أقل.
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 الفصل الرابع

 "الذكرٌات" تطبٌق نظرٌة الحقول الداللٌة على قصٌدة 
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 تمهٌد:

، فً ظل نظرٌة الحقول الداللٌة "الذكرٌات"الفصل تحلٌل قصٌدة هذا ٌتناول الباحث فً     

موضوعاً لها، إلى رصد الحقول المعجمٌة داخل  عى الدراسة التً اتخذت هذه القصٌدةحٌث تس

هذه القصٌدة، متسابالً عن الدالالت التً تولدها تلك الحقول للتعبٌر عّما ٌرٌد الشاعر إٌصاله إلى 

ساهمت األلفاظ المشّكلة لتلك  لة المحورٌة للقصٌدة، وإلى أي حدٍ متلقٌه، ودورها فً نسج الدال

 ن حٌاة صاحبها.الحقول داخل القصٌدة فً التعبٌر ع

إن دراسة الحقول المعجمٌة فً القصٌدة هً دراسة تنصب باألساس على الكلمة، وإذا الكلمة     

على مستوى النص، وهً الواجهة األولى التً ٌحتك بها القارئ قبل سبر  تجلٌات متمظهرة 

الداللة العمٌقة  أؼواره، فإنها تمثل منبع الداللة وأساس بنابها، وهً التً تمكننا من الوصول إلى

 للخطاب.

سؤعمد فً هذه القصٌدة على تطبٌق ظاهرة االنزٌاح األسلوبً، لكونه المساعد الربٌس فً    

إكساب المعجم الشعري دالالت تختلؾ فً درجة اقترابها من الدالالت األصلٌة أو ابتعادها 

األدبً، ؼٌر أن القول عنها، وألنه فً مفهومه العام ٌسمح بالخروج من االنؽالق البنٌوي للنص 

له أهمٌة فً استكشاؾ داللة  بؤهمٌة السٌاق ال ٌعنً بؤٌة حال إلؽاء المعنى المعجمً الذي تبقى

ٌرى بعض النقاد أن الشعر انزٌاح عن معٌار هو قانون اللؽة، ولكنه لٌس انزٌاحاً و النص،

 وجد شعر ٌخلو منعشوابٌاً، وٌذهب إلى أن االنزٌاح هو الشرط الضروري لكل شعر، بل ال ٌ
 .1االنزٌاح
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 "الذكرٌات"

 الذكرٌات كنابس مهجورة 

 تبكً على حٌطانها األجراس

 ونوافذ

 أرخت جدابلها على تعب الشوارع

 لم ٌمش طها غناء

ل جفنها الصادي نعاس  أو ٌكح 

 والذكرٌات مروج أٌامً والخوالً

عتهم كانت زنابقها التً ٌبست   ووجوه من ود 

 الٌباسوما حان 

 والذكرٌات نعوش أحالمً

 ذبلت...ذبلت...

 جفَّ الورد...

 5الحواسوانطفت 

 التحلٌل:

بداعٌة التً أضفاها انحرافات إ ، فنلحظ تتمحور هذه القصٌدة حول ثنابٌة الحٌاة والموت    

و خروجها هذه األلفاظ  فقد انزاحت ،عنى المعروؾ إلى معنًى آخرالشاعر فٌخرج اللفظة من م

المؤلوؾ، فؤضفى االنزٌاح جمال فً نقل الصورة الشعرٌة للمتلقً  حتى ٌمٌت هذه األلفاظ  عن

 .تهكموت ذكرٌا

 "الذكرٌات كنابس مهجورة" 

كنابس على وزن فعابل، صٌؽة منتهى الجموع هً المعادل لذكرٌات الشاعر على أنها ال    

تى صارت معادالً تكون بحجم صٌؽة جمع الجموع لكنها تضخمت وتراكمت فً روحه ح

لكنابس، كنابس فً المعجم من كنس فً األصل أي المكان المختبا بٌن الشجر والكنٌس 

للداللة على مكان العبادة مع مجًء المسٌحٌة، وقد كانت  استعٌرتوالكناس بٌت الظباء، هنا 
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كرة الكنابس تبنى أصالً لتكون معزولة فً أعالً الجبال أو وسط الؽابات؛ ألنها تقوم على ف

االعتزال والتبتل الخاص للعبادة، ربما هذا عكس المسجد الذي قارب بٌن الحٌاة الدنٌا واآلخرة ، 

فهذه المادة )الكنابس( تجمع بٌن جمالٌة ما توحً إلٌه، ومن هنا جاءت االستعارة )الذكرٌات 

مشبه به لتعزٌز كنابس(، فالمبتدأ الذكرٌات والخبر كنابس ؛ لٌبٌن العالقة الوثٌقة بٌن المشبه وال

لقد انبثقت الرإٌة الجمالٌة من خالل الصور االستعارٌة التً كانت وسٌلته الداللة بٌنهما أكثر، 

الدقٌقة فً نقل تجربته الشعورٌة إلى السامع، فقد تشكل البناء االستعاري فً قوله "الذكرٌات 

الذكرٌات بكنابس هنا صّور كنابس مهجورة" إذ انزاحت العبارة عن معانٌها الحقٌقٌة ، ف

انزاحت  ،، فال ٌمكن أن تكون للذكرٌات كنابس، هنا ٌستحضر البعد الدٌنً)كنابس(مهجورة

وما  ، إذ أصبحت تدل على الخرابالذكرٌات عن معناها الدال على الدٌن المسٌحً داللة لفظة

المجازي، جؤ عندما ٌقرأ هذا الخطاب ا، فالمتلقً هنا ٌفموت بدلٌل كلمة )مهجورة(ٌعقبه من 

 فٌدرك أنه فً وضع مؤساوي.

  "والنوافذ "تبكً على حٌطانها األجراس

بل لعل الفكرة لصورة فً ذهنه هً التً فً تقدٌم صورته،  التدرجٌعتمد الشاعر على    

تلفت ٌدفع المتلقً إلى التؤمل الذي ٌكشؾ عن رإٌته ،ولإذ ٌلجؤ إلى التشكٌل الفنً  ،استدرجته

على هجر المكان بإنساٍن ٌبكً واألجراس الكنابس حٌث صّور  االنتباه، االستعارٌةالصورة هنا 

األجراس والنوافذ وأضفى  عمل الشاعر هنا على أنسنةحٌث ، فهو أشبه بموت، الذي كان مقدساً 

 اختالؾ داللة األجراس، حٌث انزاحت عن معناها األصلًمما أدى إلى ا صفة البكاء، مإلٌه

 لصالة والتذكٌر باآلخرة، لتصبح رمز البكاء والموت .وهو الدعوة إلى ا

 "ونوافذ أرخت جدابلها على تعب الشوارع 

 لم ٌمشطها ؼناء

 أو ٌكّحل جفنها الصادي نعاس"

لة ٌانزاحت داللة النوافذ عن معناها األصلً)الحٌاة( لتإدي معنى الموت، حٌث صّورها بجد

"تعب  ٌكحل جفنها بالنعاس)داللة الوحدة والموت(،التً لم ٌمشط جدلتها أحد، أو الشعر الُمرخاه 

 الشوارع" كناٌة اإلنسان المتعب وٌقصد بذلك نفسه.

 "الذكرٌات مروج أٌامً الخوالً"

وقعت  رة، إذ إنهاأنها ماضٌة إاّل أنه جعلها حاضنلحظ هنا تحكم الذكرٌات فٌه، على الرؼم من  

ن ذكرٌاته العودة والثبات، والذكرٌات هنا لم سمٌة وتدل على الثبات، فٌرٌد الشاعر مافً جملة 
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تعد مجرد زمن، وإنما صارت للشاعر ذات سطوة وسلطة علٌه، إذ تتحكم فً حٌاته ومصٌره. 

 . ، والمروج هنا تدل على االتساع)رمز الحٌاة( فصّورها بمروج أٌامه الماضٌة

 التً ٌبست وما حان الٌباس" "ووجوه من وّدعتهم كانت زنابقها

بنبات الزنبق الٌابس فً ؼٌر موعده، خرجت داللة الوجوه عن  من ودعهمهنا وجوه صّور 

نسان فً معناها األصلً لتدل نبتة الزنبقة الٌابسة، وهنا أٌضاً تصوٌر على أن الموت ٌقطؾ اإل

أي وقت فهو آٍت ال محاله، وٌمكن أن الوداع واالبتعاد والفراق زمنٌاً هو شكل من أشكال الموت 

 ه فً )الٌباس(، وٌمكن أن ٌكون الموت هو شكل من أشكال الوداع القصر. التً جسد

 

 "الذكرٌات نعوش أحالمً

 ذبلت...ذبلت...

 جّؾ الورد...

 وانطفت الحواس.

فكؤن أحالمه مٌته  ،بالنعوش )فعول( جمع كثرة ولٌس نعشاً واحداً هنا صّور الشاعر الذكرٌات 

موت الذات بموت الذكرٌات، وخاصة أن تلك الذكرٌات هً )أحالم الشاعر( التً  ،ال حٌاة فٌها

انزاحت هنا داللة النعوش عن معناها األصلً)  أودعت فً نعوش، إنها تؤبٌن ونعً لألحالم،

 سرٌر ٌحمل علٌه المٌت( لتإدي معنى )سرٌر تحمل علٌه األحالم المٌتة(. 

مرتٌن لما تحمله من معانً الموت والتعب  بلت"ذبلت...ذبلت..." كّرر الشاعر كلمة  ذ

ذكرٌاته ألنها لن تعود، فهو ٌعمل على تؤكٌد الموت فً  واستنزاؾ وربما انقطاع وحً الشعر،

بوردٍة ذبلت أي ماتت، هنا انزاحت لفظة الوردة)ترمز للحٌاة( عن معناها الداللً فصّور أحالمه 

 ت. األصلً لتإدي معنى الذبول الذي ٌدل على المو

 " انطفت الحواس"

نلحظ حرؾ السٌن التً ؼلبت على النص وشكلت قافٌة هامسة تفٌد انطفاء الحواس فتوقفت 
 القصٌدة.

 صّور الشاعر الحواس بالشمعة التً انطفؤت، الحواس        تدل على الحٌاة

انطفت        موت ،أضفى الشاعر صفة الموت على هذه الحواس حٌث كانت تعنً الحٌاة،  
                         .انزاحت العبارات  عن داللتها الحقٌقٌة لتفٌد معنًى جدٌد
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نلحظ  فً هذه القصٌدة ورود لفظة واحدة تدل على الحٌاة فً القصٌدة )وهً مروج(، فً 

لفاظ الدالة على حقل الموت )كنابس مهجورة، تبكً األجراس، تعب المقابل نلحظ وفرة األ

الشوارع، لم ٌمشطها ؼناء، لم ٌكّحل جفنها الصادي، نعاس، ٌبست، نعوش أحالمً، ذبلت، 

 ، للتعبٌر عن مكنوناته.جّؾ، انطفت( فهذه األلفاظ ساعدت الشاعر فً رسم لوحته الشعرٌة
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  :الخاتمة

 :الذي َخلَُص إلٌه البحث نتابجالأهم 

على العموم أكثر من التخصٌص،  الة على اإلنسان مثل )الّناس( الدالةجاءت األلفاظ الد-1

ا أكثر من التوظٌؾ المجازي، والداللة اإلٌجابٌة أكثر من الداللة السلبٌة،  ًٌ ووظفها توظًٌفا حقٌق

وهذا ٌشٌر إلى إٌجابٌة الشاعر وابتعاده عن السلبٌة قدر اإلمكان، ومن المعروؾ عن حبٌب 

 رحمه هللا روحه المرحة. الزٌودي

لى جسم اإلنسان عموًما وفً لفظ القلب خصوًصا كان للقلب الحضور فً األلفاظ الدالة ع -2

 ( مرًة، وهو بالمرتبة األولى.92األقوى فً شعر الزٌودّي، حٌث ورد )

( فً المعنى الحقٌقً للعٌن، 42( موضًعا منها )48فً ) فً المرتبة الثانٌة ثم جاء لفظ العٌن

لفاظ المتصلة بالعٌن وهً: ) الدموع، الدالة على الرإٌة والؽزل، كما استعمل الشاعر األ

والمقل، والجفن، واألهداب، والرمش(، فؤدت ألفاظ الدموع والمقل والجفن داللة سلبٌة فً 

 فً سٌاق الؽزل.مواضعها، بٌنما أّدت األهداب والجفن داللة إٌجابٌة 

لتٌن اإلٌجابٌة (، بتنوع بٌن الدال34ثم جاء لفظ الدم فً المرتبة الثالثة من حٌث التكرار فً )

، اإلٌجابٌة على السلبٌة ٌخرج الدم إلى الداللة والسلبٌة، وقد طؽت الداللة الحقٌقٌة على المجازٌة

الداللة اإلٌجابٌة على السلبٌة حٌث ٌحمل  ذا خرج عن الموضع المخصص له، وطؽتالسلبٌة إ

 .داللة االتحاد واالتصال بٌن أبناء الشعب الواحد، وأًٌضا بٌن المحبوبٌن

( موضًعا، تنوع بٌن اإلٌجابٌة والسلبٌة، والحقٌقٌة 31وفً المرتبة الرابعة جاء لفظ الوجه فً )

 وطؽت المجازٌة على الحقٌقٌة، والداللة اإلٌجابٌة على السلبٌة.والمجازي، 

من حٌث التكرار، متنوًعا بٌن  ( موضًعا21وفً المرتبة الخامسة جاء لفظ الٌد وورد فً )

الداللتٌن اإلٌجابٌة والسلبٌة، والتوظٌؾ الحقٌقً والمجازي، وقد طؽت الداللة اإلٌجابٌة على 

السلبٌة، وطؽت الداللة المجازٌة الكنابٌة على الحقٌقٌة للفظ الداللة الحسٌة فً توظٌؾ لفظ الٌد، 

من إشاراٍت أخرجت الٌد من وظٌفتها وهذا ٌشٌر إلى تؽلٌب الداللة الهامشٌة بما ٌتضمنه 

 المشهورة إلى وظٌفة هامشٌة ؼٌر مشهورة.
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مما ٌدّل على  ورد لفظ األهل فً ستة مواضع تحمل كلها الداللة الحقٌقٌة والداللة اإلٌجابٌة-3

، ففً المرتبة األولى من حٌث التكرار والذي طؽى على قدسٌه العالقات اإلنسانٌة واألسرٌة

( موضًعا طؽت الداللة 21الخاصة باألهل وذوي القرابة هو )األب( الذي ورد فً )األلفاظ 

ٌؾ الحقٌقً على المجازي، وفً المرتبة الثانٌة )األم( التً وردت والتوظ اإلٌجابٌة على السلبٌة

( مواضع، طؽى التوظٌؾ الحقٌقً على المجازي، طؽت الداللة اإلٌجابٌة على السلبٌة. 10فً )

تكرار هو لفظ األب دون األم فً مستوى األسرة؛ ألب األب ِعماُد البٌت وسنده  نلحظ األكثر

ا، ومّتعه ؛وبسبب وفاته أكثر الشاعر من لفظ األب فً شعره وجعل حضوره حقٌقًٌ  ًٌ ا ال مجاز

 بالداللة اإلٌجابٌة فً شعره.

محصورة فً الوحدات المعجمٌة فً األلفاظ الدالة على األصدقاء )الصاحب والخلٌل( جاءت -4

الداللة اإلٌجابٌة، بٌنما )الندٌم(جاءت فً الداللة السلبٌة، كما نالحظ التوظٌؾ الحقٌقً ٌطؽى 

لأللفاظ الدالة على عالقات الصداقة، وجاء حضور األلفاظ الدالة على  على التوظٌؾ المجازي

اإلٌجابٌة الصداقة أؼزر من حضور األلفاظ الدالة على العداوة، وهذا ٌدل على روح الشاعر 

 والسالم لدٌه، ألنه ٌقتنً األلفاظ التً تعبر عّما فً داخله والحالة النفسٌة الخاصة به.

استعمل الشاعر لفظ )الخٌل، والظبً، والؽزال( تساوت فً التكرار، وتنوعت فً الداللة -5

 الحقٌقٌة والمجازٌة، واإلٌجابٌة والسلبٌة.

( 11المفترسة استعماالً هو لفظ )الذبب( ورد فً )إّن أكثر األلفاظ الدالة على الحٌوانات -6

ٌّزت بالتوظٌؾ  المجازي أكثر من التوظٌؾ الحقٌقً، وبالداللة السلبٌة الشبه تاّمة، موضًعا، وتم

ٌّزت بالداللة المجازٌة واإلٌجابٌة.  بٌنما )الثعلب( أتً فً موضع واحد تم

الموجودات الحٌة ؼٌر العاقلة حضوًرا، تعدُّ الطٌور واأللفاظ الدالة علٌها أكثر عناصر حقل -7

ولعل هذا األمر ٌوحً إلى علو نفس الشاعر واالرتقاء، ثم إن األلفاظ الدالة على الطٌور ؼٌر 

 (.12حة جاءت متنوعة وكان األكثر تكرار هو الحمام فً )الجار

التوظٌؾ طؽى التوظٌؾ اإلٌجابً للحٌوانات األلٌفة على التوظٌؾ السلبً لها، كما طؽى -8

الحقٌقً على التوظٌؾ المجازي، عدا )الحمام ( طؽى فٌها التوظٌؾ المجازي على الحقٌقً، 

 والداللة السلبٌة على اإلٌجابٌة.
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طؽى التوظٌؾ الحقٌقً على المجازي، والداللة اإلٌجابٌة على السلبٌة، وفً المرتبة األولى  -9

( موضًعا، ثم )الزهر( 18)الورد( فً )( موضًعا، ٌلٌه 19من حٌث التكرار لفظ )الشجر( فً )

 ( موضًعا.12فً )

إّن الوحدة المعجمٌة الخاصة بلفظ األرض هً األكثر حضوًرا فً حقل األلفاظ الدالة على -10

الصحارى ثم ، ( موضًعا22التراب فً )وٌلٌها لفظ ، ( موضًعا37الموجودات الجؽرافٌة فً )

لة الحقٌقٌة على المجازٌة، واإلٌجابٌة على ( وطؽت الدال12ثم الرمال فً )( موضًعا، 18)

 السلبٌة.

ٌنماُز حقل العلوٌات من )السماء، والشمس، والقمر، والنجوم، والسحاب(عموًما باإلٌجابٌة -12

كونه ٌتعلق باالرتفاع واالنارة فً آٍن واحد، وٌكاد التوظٌؾ الحقٌقً ٌتساوى مع التوظٌؾ 

( موضًعا، وٌلٌه )القمر( 20س(األكثر حضوًرا فً )المجازي، وجاءت الوحدة المعجمٌة )الشم

( مواضع، ثم )السحاب( 8( موضًعا، ثم )السماء( فً )12( موضًعا، ثم )النجوم( فً )17فً )

 ( مواضع.5فً )

الرٌاح والقوى المابٌة، هً )الرٌح(، إّن أكثر األلفاظ تكراًرا فً القوى الطبٌعٌة الخاصة ب-13

ا، ثم ٌلٌه بالتساوي )الطوفان، والبرق(، ثم )الرعد( وهووأكثرها سلبًٌة وتوظًٌفا  ًٌّ الذي  مجاز

 اقتصر على اإلٌجابٌة ومعه البرق.

فً السٌؾ  وّظؾ الشاعرمن السالح ؼٌر )السٌؾ، والرمح( حٌث  إن الشاعر لم ٌستعمل-14

 فً سٌاق اإلٌجابٌة. فهاٌوظٌستطع ت لم حسٌاق اإلٌجابٌة، أّما الرم
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Abstract 

The Semantic fields in the Poetry of Habieb al-Zuyudi 

A linguistic study 
The researcher chose the descriptive analytical method based on 

statistics in the classification of the assets within their lexicon fields, and 

the collection of lexical units of the field of assets - both: living and non-

living - according to Division of  field. 

    The importance of the research comes from two aspects: the first 

is the study of a contemporary poet, the son of the Jordanian 

environment, and the other is to find the linguistic dictionary of the poet 

Habib al-Zuwaidi between the breadth and limitation, and the effect of 

the poet's environment on his hair, and the presence of the words of the 

outer perimeter in his language and its implications through analysis and 

interpretation, Levels of structure and structure, and the science of 

significance and lexicography. 

   In this study, the researcher found that there are phenomena of 

displacement in the poetry of Habib al-Zuwaidi, because he is the main 

assistant in the introduction of the lexicon of poetry, which differ in the 

degree to which they approach the original semantics or away from them, 

and because in their general concept it is allowed to emerge from the 

structural closure of the literary text. The context does not in any way 

mean the elimination of the lexical meaning which remains important in 

exploring the meaning of the text. 

At the end of the research came the conclusion, and the most important 

findings of the research. 
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