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  حبث مقدم إلكمال متطلبات املاجستري يف األدب العريب
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وال يـسعين بعـد هـذا إال أن أشـكر مجيـع ،متام البحـث اهللا على ما يسر من إأشكر

مـن أسـهم جبهـده  أو وقتــه أو نـصحه وتوجيهـه كــي يـصل هـذا البحــث إىل مـا وصـل إليــه، 
 الــشهم ًوأخــص بعظــيم الــشكر واالمتنــان والــديت الرحيمــة، وزوجــي الغاليــة، وأخــي فيــصال

  .النبيل
 ين البحـث، وسـيفيدانكما أشكر األستاذين الكرميني الـذين قـبال مناقـشيت يف هـذا

ما وتوجيهامتا، هلما مين جزيل الشكر وموفور الثناء   .مبلحوظا
ال بــد يل أن أشــكر كليــة اللغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة جبامعــة القــصيم، و

ا ممثلة يف قسم اللغة العربية    .الذي وفر يل سبل البحث وأوالين العناية واالهتماموآدا
ًضل مشدودا إىل شكر ويدفعين االعرتاف بالف 

 - واالمتنـان لـه كفـاء مـا - مـشرف هـذا البحـث 
قــدم يل مــن عـــون وتأييــد، فقـــد أنفــق مـــن جهــده ووقتــه ليـــصل البحــث إىل مـــا وصــل إليـــه 

  .ًسائال اهللا أن جيعل ذلك يف موازين أعماله يوم يلقاه
  . آله وصحبه أمجعنيوأصلي وأسلم على نبينا حممد وعلى

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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ًوجميبا عن أسئلة ،يتحدث هذا البحث عن املعجم الشعري وتطوره عند شعراء منطقة القصيم
دبية عن اللغة اليت يستعملها عامة الناس يف من حيث استقالل اللغة األ، ُطرحت يف مقدمته

م وكذا أثر ،ومن حيث اختالف املعجم باختالف املذهب املنتمي إليه،خماطبا
  .والذات يف املعجم الشعري،والبيئة،الغرض

واندرج حتت كل فصل عدد من املباحث اليت درست ،وقد جاءت الدراسة يف ثالثة فصول 
  . الكالسيكي والرومانسي والواقعي واحلداثيبعض القصائد املضوية حتت اإلطار

وقلة التناص من الكتاب ،منها وضوح املعجم،وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج
مع عدد من النتائج األخرى اليت ،وعدم تغري املعجم بصورة حامسة من مرحلة إىل أخرى،والسنة

  .ُبسط القول فيها

ذا الب ويأمل الباحث من خالهلا أن تكون ، حثكما طرح البحث أربع توصيات هلا صلة 
  .دافعة لعجلة األدب يف اململكة حنو األمام

.واهللا املوفق 
 



 

 ٤

 
احلمــد هللا الــذي أشــرقت بنــور وجهــه الــسماوات واألرض، والــصالة والــسالم علــى 
ــــــــــــــد اهللا                             نــــــــــــــيب اهلــــــــــــــدى والــــــــــــــدين، الرمحـــــــــــــــة املهــــــــــــــداة إىل العــــــــــــــاملني، حممــــــــــــــد بــــــــــــــن عب

  :،  أما بعدعلى  آله وصحبه أمجعنيو –صلى اهللا عليه وسلم –
كلمــات معينــة مــن تلــك الــيت حيويهــا ينتقــي  -القــصيدةعنــد كتابتــه -فــإن الــشاعر 

هلـــا يكـــون  ســـياقات هـــذه الكلمـــات يف عمـــد الـــشاعر املبـــدع إىل وضـــعيو .قاموســـه املعـــريف
 ومخــل ذكــر ، هــذه الرباعــة الرتكيبيــة ملــا ذاع صــيت شــعراءولــوال،وقعهــا وتأثريهــا علــى املتلقــي

  .غريهم
كالثقافــة ،راجــع ملــؤثرات عــدة أســهمت يف هــذا االنتقــاء وانتقــاء الــشاعر لكلماتــه

   .والبيئة وغريمها
باختيـار  ، املعجـم الـشعري عنـد شـعراء منطقـة القـصيميف دراسـةرغبـة قد كان يل و

املـؤثرات الـيت الوقـوف علـى و، املعـروفنينطقـة بعـض شـعراء امللكل شاعر منقصيدة واحدة 
 ، عنـد شـعراء القـصيم واملفـردةاملعجـميف تطـور الكـشف عـن مالمـح وال ،َّأثـرت يف إنتـاجهم
  :بدراسة عنونتها بـ

   " )هـ١٤٣٠ -هـ ١٣٨٠ (ء منطقة القصيمتطور املعجم الشعري عند شعرا "
  : يف األمور اآلتيةتكمنأمهية وهلذا املوضوع 

 .ة املعجم عن أثر املذهب الشعري يف تكوين معجم القصيدةتكشف دراس - ١
 أو الغـرض الـذي يرومـه الـشاعر يف ،عن أثر املوضوع الـشعريته  دراسفصحتكما  - ٢

  .واختفائها يف غرض آخر، ظهور كلمات معينة يف غرض ما
 وأثر البيئة يف ، وأصالتهم، عن متيزهم تكشفدراسة املعجم عند شعراء القصيمو  - ٣

 .أشعارهم
 ،وغـري ذلـك، وخرباتـه، بفعل ثقافته واطالعه أثر يف اختيار املعجم الشاعرذات ول - ٤

 .تكشف عن هذا األثر،ودراسة املعجم الشعري



 

 ٥

ــــه – هلــــذا املوضــــوع ْومل أجــــد   اســــتجلت أبعــــاده  دراســــة علميــــة– علــــى أمهيت
واملعجميــة للــشعر يف نــاك دراســة تناولــت املــادة اللغويــة  هْمل يكــن إذ ،وكــشفت معاملــه

املطـوع مـن دراسـة احلركـة الـشعرية يف  إبـراهيم : سوى ما قـام بـه الـدكتورقصيملا قةمنط
 ومل ،عت للتعريـف بالـشعراء ونتـاجهمسـ ، لكنها دراسـة مـسحية شـاملة،املنطقة نفسها

  . يف دراسة اجلوانب اللغوية واملعجم الشعرييكن من أهدافها التعمق
  

  :يلي كالتا األسباب الدافعة الختيار هذا املوضوع فهوأما
 مثلـي ً لـدى شـعراء منطقـة القـصيم، ممـا يغـري باحثـا– لغـة ورؤيـة – التنوع الشعري  -

 .ًبالتوغل بعيدا يف ذاكرة املعجم الشعري هلؤالء الشعراء
حماولــــة اســــتكناه حتــــوالت اللغــــة لــــدى شــــعراء منطقــــة القــــصيم، ومــــدى اســــتجابتهم  -

  .للمتغريات االجتماعية والبيئية اليت طرأت
 . ومصادرها املساعدة، الدراسةتوفر مادة -
 .لعلم ا وهو حلقة مهمة يف هذا الباب من،كون هذا املوضوع مل يدرس بعد -
  .رفد املكتبة األدبية مبا هو جديد ونافع وحيوي -

  : منها، عدةأسئلةجابة عن  هذا البحث لإلويسعى
 عن الكلمات اليت يستعملها النـاس  مبعجم خاص خيتلفاألدبيةهل تستقل اللغة  - ١

م العلمية ؟يف م اليومية وكتابا  . خماطبا
  .؟ يف إبداعهالشاعر املذهب الشعري الذي يتخذه هل يتغري املعجم باختالف - ٢
 . ؟ِّعري الذي تعرب عنه القصيدةهل يتغري املعجم حبسب الغرض الشو - ٣
 .للمعجم الشعري ؟ شاعريف اختيار الهل أثرت البيئة القصيمية و - ٤
  .يف معجمه الشعري؟،تهّكيف أثرت ذات الشاعر وثقافو - ٥

هــا عناصــر ت وتطلب،خطــة اقتــضتها منهجيــة هــذا البحــثوفــق  الدراســة وقــد ســارت
مث ).  واملفـردات مادتـه األساسـية،األدب كيـان لغـوي( فابتدأت مبـدخل عنونتـه بــ .الدراسة

  :قسمت الدراسة  ثالثة فصول



 

 ٦

مبحثــني  وقــسمته إىل،وم املعجــم الــشعريـً منهــا خاصــا مبفهــ 
  :مها

  . املعجم يف الرتاث النقدي:املبحث األول
  . املعجم يف النقد احلديث:املبحث الثاين

 
قـــة القـــصيمً خاصـــا بـــاملعجم الـــشعري لـــشعراء منط، 

  :وقسمته إىل مباحث أربعة
 وبــدأت هــذا )الكالســيكي( حتــدثت عــن املعجــم يف الــشعر :ففــي املبحــث األول

  : قصائد هيبدراسة ثالث وقمت ، عن هذا املذهباملبحث مبدخل
  .ّالدامغبن حممد  إبراهيم :للشاعر)  هواكِّمدي (: دراسة قصيدة:ًأوال
  .النقيدانبن حممد  عبد العزيز :للشاعر) أحاسيس مغرتب (: دراسة قصيدةً:ثانيا
  .املسيطريبن عبداهللا  حممد :للشاعر) إليها (: دراسة قصيدةً:ثالثا

   )الرومانسي( فتحدثت فيه عن املعجم يف الشعر :الثاينأما املبحث 
، وقمـــت بدراســـة ثـــالث قـــصائد املبحـــث مبـــدخل عـــن هـــذا املـــذهبوبـــدأت هـــذا 

  : هي
ارييّدُر (: دراسة قصيدة:ًأوال   . العواجي بن حممد إبراهيم:للشاعر)  
ـــا بـــن صـــاحل  أمحـــد :للـــشاعر)  وللخطيئـــة أزمنـــةزمـــن للعفـــة (: دراســـة قـــصيدةً:ثاني

  .احلالص
  .العيسى  بن فهد حممد:للشاعر)  ضباب األسى (: دراسة قصيدةً:ثالثا

ــــث ــــي املبحــــث الثال ــــدأت هــــذ:وفي ــــواقعي وب ــــشعر ال ا  حتــــدثت عــــن املعجــــم  يف ال
  : قصائد هيثالث وقمت بدراسة ،املبحث مبدخل عن هذا املذهب

  . العوض بن إبراهيم صاحل:للشاعر) نفح القيصوم (: دراسة قصيدة:ًأوال
  .العثيمنيبن صاحل  عبد اهللا :للشاعر) تأمل (: دراسة قصيدة:ًاثاني



 

 ٧

  .العيسىبن عبدالعزيز  مقبل :للشاعر) قيصوم (: دراسة قصيدةً:ثالثا
 حتــدثت عــن املعجــم يف الــشعر احلــداثي وبــدأت هــذا املبحــث  :ويف املبحــث الرابــع

  : قصائد هي وقمت بدراسة ثالث،ذهبدخل عن هذا املمب
ابــــن  أمحــــد :للـــشاعر) رســــالة إىل ســـيدي الــــذي مل حيــــضر (:دة دراســـة قــــصي:ًأوال

  .اللهيبسليمان 
 بــن محــد  عبــد الكــرمي:للــشاعر)  ميــأل األفــقوجــه الــشنفرى (: دراســة قــصيدةً:ثانيــا

  .العودة
  .الومشيبن صاحل  عبد اهللا :للشاعر) اخليمة (: دراسة قصيدةً:ثالثا
 

املعجـم الـشعري بـني مـذاهب   من هذه الدراسة فقد عنونتـه بــ 
  .الشعراء مقارنات وموازنات
يــت البحــث  ةمث أ   ، أوجــزت فيهــا مــا انتهيــت إليــه مــن نتــائج وتوصــياتبخاتم

  . وفهرس للموضوعات،صادر واملراجعال ذلك مسرد باملتو
واعتمــدت الدراســة املــنهج األســلويب ســبيال للــدخول إىل عــوامل الــنص الــشعري    

ــــا لكنهـــ،تنــــاول املعجـــم الــــشعريو  ،نـــد شــــعراء القـــصيم ع دراســـة اللغويــــة   الدف إىل ال 
ـا تركـز ، على املفردة بوصفها املادة األوليـة يف تـشكيل اللغـة األدبيـةتكزر  بل ،اخلالصة  إ

 ألن اعتمـــاد األســــس ؛ وهــــو املـــستوى األديب ،علـــى مـــستوى معـــني مــــن مـــستويات اللغـــة
   . وهي االقرتاب من كنه العمل األديب،اللغوية يف التحليل حيقق غاية نقدية مهمة

، ًاالنظـر إىل األسـلوب بوصـفه اختيـارهو والعماد الذي تقوم عليه هذه الدراسة    
إن األسـلوب ميثـل  . حيث خيتـار األديـب مـن معطيـات اللغـة املعجميـة والدالليـة والنحويـة

  .جمموع الوظائف املختارة من املخزون الصويت واملعجمي  والنحوي والداليل
يــة  ويــستمد معـايريه مــن النظر،وملـا كــان املـنهج األســلويب خيـضع للــشروط العلميـة  

  .ا املنهجذالعلمية جاء اختيار الباحث هل



 

 ٨

 لتحقيـق غايـة يــسعى إليهـا البحــث ً يف األســلوبية اإلحـصائية جمــاالتوقـد وجـد   
والنظـــرات  وهـــو التنـــاول املوضـــوعي الـــذي يرتفـــع بالدراســـة عـــن النزعـــات الذاتيـــة  ،العلمـــي

 إىل تنــاول علمــي يــدرس لغــة الــشعر دراســة موضــوعية مــن خــالل الرتكيــز علــى ،االنطباعيــة
مادته اللغوية 

  قد على أين،ُوأخذت على نفسي الرتمجة جلميع الشعراء الذين درست قصائدهم
واملـؤلفني الـذين نقلـت مـنهم مـع ،اب العلمية أو الـشرفية للـشعراء املـدروس هلـمأمهلت األلق

.  هلمحفظها 

 كاملـــة يف املــــصدر أو املرجــــع عنــــد وروده للمــــرة والتزمـــت ذكــــر معلومــــات التوثيــــق
كمـا رمـزت للــ . ورقم الـصفحة، واملؤلف،العنوان فإن ورد مرة أخرى اكتفيت بذكر ،األوىل

ُ ووضــعت الكلمــات واألمســاء غــري العربيــة ).ت: (يف احلاشــية حبــرف) حتقيــق(أو ) احملقــق(
  .( )بني قوسني 

 ألنـــه يف ؛)الكالســـيكي( القـــصائد حبـــسب مـــذاهبها فابتـــدأت باملـــذهب ُودرســـت
  .ً ورتبت الشعراء أجبديا  حبسب أمسائهم،طليعة املذاهب من حيث النشأة

ُوقـد ربطــت املعجـم  بالــشعر ولــيس بالـشعراء ؛ ذلــك أن اإلنتـاج الــشعري للــشاعر 
اد الــذين درســوا  وهــذا مــا رأيتــه مــن بعــض آراء النقــ،الواحــد ميكــن رده ألكثــر مــن مــذهب

ّ، فالناقـد أمحـد قـبش  أمحـد الـدامغ قـد اختلـف النقـاد فيـه فشاعر مثل ،شعر منطقة القصيم
ًعده واقعيا  ّ)١(.  

يف حـني يــرى  )٢( )الرومــانتيكيني(عه يف خانـة ضـوأمـا الناقـد حــسن اهلوميـل فقــد و 
عراء بعــض الــشهــذا س علــى وقــ )١()الكالســيكيني( يف عــداد الــشعراء  بأنــهدريــد اخلواجــة

                                                
  .٤٧٥،ص.ط.تاريخ الشعر العريب، أمحد قبش، دار اجليل، بريوت، د: ينظر  ) ١(
هـــ، ١٤٠٤ ١:ط،اجتاهــات الــشعر املعاصــر يف جنــد، حــسن فهــد اهلوميــل، نــادي القــصيم األديب بربيــدة: ينظــر  ) ٢(

  .٢٧٠ص



 

 ٩

 وهـذا ،ي ومذاهبهم األدبيةتعددت اآلراء حول انتمائهم الشعرالذين تناولتهم الدراسة إذ 
 وأن الناقــد يــصنف ،االخــتالف يف التــصنيف راجــع إىل وفــرة إنتــاج شــعراء منطقــة القــصيم

  .عليهالشاعر من خالل قصيدة أو قصيدتني ال من جممل شعر الشاعر والطوابع الغالبة 
ً القـــصائد اعتباطيـــاومل يكـــن  تقـــسيمي   بعـــد دراســـة مـــسحية للـــشعراء  وإمنـــا جـــاءّ

 دون غريها من قصائد كـل ،ً فضال عن كون اختيار هذه القصائد،الذين تناولتهم الدراسة
ً أو الطويلـــة طـــوال ، والقـــصرية، كإبعـــاد القـــصائد احملفليـــة، عـــن معـــايري حمـــددةًاناشـــئ ،شـــاعر
  ً.مفرطا

 إذ خيتلــــف نطــــاق حمـــدد يقتــــضيه البحــــث ؛ إال يف  الكلمــــات املعجميــــةأشـــرحومل 
  . واطالعه، آلخر حسب ثقافتهقارئ  من حتديد الكلمة املعجمية

ا يف قصيدة كل شاعرحبسب كثرة إيراد كل فقد رتبتها أما يف احلقول الداللية ، ما
َألن احلقل الداليل يتطلبها؛ ورمبا وضعت كلمة يف أكثر من حقل  َّ.  

 عــدا قلـــة الدراســـات – وهللا احلمـــد –صـــعوبات تــذكر ومل تــواجهين أثنـــاء الدراســة 
 مـــن الدراســـات الــــيت  وكـــذا حــــضور املعجـــم الـــشعري يف كثـــري،عـــن بعـــض شـــعراء املنطقـــة

  .حذوها مما أفقدين النماذج القوية اليت ميكن أن أحذو ؛ من دراسةًاجزءاطلعت عليها 
ــــنقص والقــــصوروجهــــدي يف الدراســــة جهــــد ــــشر يعرتيــــه ال مي  التقــــوُفأطلــــب لــــه ؛ ب

ّ معرتفا بنقص البحث وأن جهدي فيه مل حيقق إال،والتسديد ممن ميلك ذلك َّ قـدرا حمـدً ، ًداً
  .ًراجيا أن تتكفل األيام املقبلة باستكمال الباقي

واحلمد هللا رب العاملني ،توفيقي إال باهللا ما و ،ُوحسيب أين بذلت اجلهد والطاقة 
 

 
 

                                                
  .١٨٣ط، ص.د يف القصيم، دريد اخلواجة، نادي القصيم األديب بربيدة، دسوق األدب والنق: ينظر  ) ١(



 

 ١٠

 
 فــإن الكلمــات ، فكمــا أن احلجــر أداة لإلعمــار،ٌلكــل كيــان مــادة تــنهض بــصرحه
رينيـه  (: ويقول،ٍاللغة األدبية بشكل خاصيف  و،ٍأساس البناء يف سائر اللغات بشكل عام

 والربونـــز ، مثلمـــا أن احلجـــر،إن اللغـــة مـــادة األدب ":يف ذلـــك) أوســـنت واريـــن(و ) ويليـــك
 غـــري أن علـــى املـــرء أن . واألصـــوات مـــادة املوســـيقى،ادة الرســـم واأللـــوان مـــ،مـــادة النحـــت

ا مـن إبـداع اإلنـسان،يتحقق من أن اللغة ليست جمرد مادة هامدة كاحلجر  ، وإمنا هي ذا
  .)١(" ولذلك فهي مشحونة بالرتاث الثقايف لكل جمموعة لغوية

: عىن أدق أو مب،ولغة األدبلغة االستخدام وسأتناول يف هذا املدخل الفروق بني 
كون الطـابع بيان  واهلدف من هذا املدخل ؛ . ولغة الشعر،الفروق بني لغة الكالم العادي

 مـــستوى راق مـــن : أو هـــو، إذ الـــشعر لغـــة،اللغـــوي للـــشعر ركيـــزة يف أي دراســـة معجميـــة
ا    .مستويا

 فقـــد امتـــدح أرســـطو ،ومل خيــل احلـــديث النقـــدي القــدمي مـــن التعـــرض هلـــذه الفــروق
ــاز يف اللغــة يف قولــه، والنــادر،باســتعمال الغريــ  ، اللغــة تكــون يف وضـــوحهاَوجــودة" : وا

ُّوعدم تـبذهلا ،  مـا تـألف مـن الكلمـات العاديـة:و فاحلقيقة أن أوضـح األسـاليب اللغويـة هـ،ََ
ا تكون يف نفس الوقت مبتذلـة ، وبعيـدة  جهـة أخـرى فـإن اللغـة تـصبح متميـزة ومـن،ّإال أ

 أو ، مثــل الكلمــات الغريبــة، فيهــا الكلمــات غــري املــشاعة إذا مــا اســتخدمت،عــن الركاكــة
ازية،النادرة   .)٢(" وكل ما ابتعد عن وسائل التعبري املشاعة،َّ واملطولة، أو ا

:  ولغــة االســتخدام،فــوارق بــني لغــة الــشعرًويعــد أرســطو مــا ســبق لونــا مــن ألــوان ال
ً يكـسبها مظهـرا ،ئع ومألوفوبناء الكلمات على هذا النحو جيعل اللغة خمالفة ملا هو شا"

 كما أن متاثلهـا الـشديد مـع الكلمـات اجلاريـة يكـسبها صـفة ،ًبعيدا عن لغة احملادثة اليومية
                                                

حميــي الــدين صــبحي، املؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، : نظريــة األدب، رينيــه ويليــك، أوســنت واريــن، ترمجــة) ١(
  .٢١م، ص١٩٨٧، ط .د

  .١٨٩ص،ط.إبراهيم محادة،مكتبة األجنلو مصرية، د:فن الشعر،أرسطو،ترمجة وتعليق) ٢(



 

 ١١

 كــان مــن اخلطــأ اســتنكار الــبعض الســتخدام هــذه املــسموحات أو : وعلــى هــذا،الوضــوح
َالرخص اللغوية امن ا والسخرية ،ُّ   .)١(" لشعراء الذين يستخدمو

القـــدمي نظـــرة نقديـــة اســـتطاع مـــن خالهلـــا اختيـــار عباراتـــه يف عـــامل  العـــريب وللــشاعر
يضطر إىل أن يؤثر " إذ ،- غري األدبية–  بصورة ختتلف عن عبارات الكتابة النثرية،الشعر

 حـىت يتحقـق الــوزن ، أو حيـذف أو يثبـت، أو أن يقـدم كلمـة علــى أخـرى،ًلفظـا علـى آخـر
 ينبغـــي لـــه أن مييـــل إىل اختيـــار ،ة ثانيـــة وهـــو مـــن ناحيـــً،الـــذي بدونـــه ال يكـــون قولـــه شـــعرا

ً فــضال عــن إحيائهــا ،ر أحاسيــسه ومــشاعرهي والتعبــريات الــيت هلــا القــدرة علــى تــصو،األلفــاظ
 ، فيتبادل معـه مواقـع التـأثري، إىل نفس قارئه أو سامعهذاملؤثر الذي يتمكن عن طريق النفا

  .)٢( "وينقل إىل جتربته الشعورية
قــال أبــو  ":رواهــا عــن شــيخ مــن أهــل بغــداد أنــه قــالويــروي كتــاب األغــاين قــصة 

 ولـــو أحـــسنوا ، وهــم ال يعلمـــون، أكثـــر النــاس يتكلمـــون بالـــشعر:]هــــ٢١١ :ت[العتاهيــة 
 عليــه مــسح يـــا : فبينمــا حنــن كــذلك إذ قــال رجـــل آلخــر: قـــال.تأليفــه كــانوا شــعراء كلهــم
   :معوه يقولهذا من ذلك أمل تس : فقال لنا أبو العتاهية.صاحب املسح تبيع املسح

ِيا صاحب املسح تبيع املسحا(  َ. (..  
 فقــال أبــو . تعــال إن كنــت تريـد الــربح: مث قــال الرجـل.ًقـد قــال شــعرا وهـو ال يعلــم

   : قال له، وقد أجاز املصراع مبصراع آخر وهو ال يعلم،العتاهية
ِّتعال إن كنت تريد الرحبا( ُ(" )٣(.  

ــــذا ــــل الكــــالم الو ــــو العتاهيــــة حتوي ــــريات  اســــتطاع أب عــــادي إىل كــــالم شــــعري بتغي
   . البائعها على كالمثأحد

                                                
  . ١٩٠فن الشعر، أرسطو، ص   )١(
َّ، محيـد آدم ثـويين، دار صـفاء للنـشر والتوزيـع، عمـان، - دراسـة وتطبيق عرب العصور األدبيــة –فن األسلوب   ) ٢( َ

  .٣٩٠، ص٣٨٩م، ص٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧، ١: ط
  .٤٣ص: ٤، ج٢:مسري جابر، دار الفكر، بريوت، ط: األغاين، أبو الفرج األصفهاين، ت  ) ٣(



 

 ١٢

 :لقــــضية اللغـــة الــــشعرية بعبارتــــه الــــيت تقــــول] هـــــ٢٥٥ :ت[وقـــد عــــرض اجلــــاحظ 
 وإمنــا ، واملــدين، والقــروي، والبـدوي، والعــريب،واملعـاين مطروحــة يف الطريــق يعرفهـا العجمــي"

 ، ويف صـــحة الطبــــع،ة املـــاءكثــــر و، وســـهولة املخـــرج،وختــــري اللفـــظ ،الـــشأن يف إقامـــة الـــوزن
  .)١(" وجنس من التصوير، وضرب من النسج، فإمنا الشعر صناعة،وجودة السبك

ّوحينهــا يرتقــي اللفــظ مــن مــستواه الــوظيفي إىل املــستوى الفــين الــذي يتجــاوز مقــام 
  .اإلفهام

 – حينئـذ – فالرتمجـة ،صـورها اجلـاحظهذا الشأن يف اللغة الشعرية كما وإذا كان 
ِّمـىت حـول تقطـع نظمـه" اإلبداع ؛ ألنـه ُتذهب روح  وسـقط ، وذهـب حـسنه، وبطـل وزنـه،ُ

  .)٢( "موضع التعجب
َّ حـــني قــــسم ،التقـــسيم الــــذي عمـــد إليـــه اجلــــاحظ] هـــــ٣٣٩ :ت[وأعـــاد الفـــارايب  َ

   : مها )٣( مستويات اللغة إىل مستويني اثنني
َلفــاظ علــى معانيهــا الــيت وضــع وفيــه تــدل األ، )وضــعي(اصــطالحي:األول ِ  ،هلــاْت ُ

  .واستقرت عليها يف اللغة
ـــاه الثابـــت أو الراتـــب الـــذي :الثـــاين فهـــو وأمـــا - ـــه اللفـــظ معن  مـــستوى يتجـــاوز في

ٍ ويصبح داال على معان أخرى مغا،استقر عليه يف اللغة ، يرة أو خمتلفة كما يف االستعاراتً
از   .وألوان ا

حيائيـة واإلضـافية الـيت تستعمل األلفـاظ يف داللتهـا اإلوهو هنا يؤكد أن لغة الشعر 
ازيتكتسبها اللغة من خالل التعبري االستعاري    .وا

                                                

عبدالــسالم هـارون، مكتبــة مــصطفى البـايب احللــيب، مــصر، : احليـوان، أبــو عثمـان عمــرو بــن حبـر اجلــاحظ، ت  ) ١(
  . ١٣٢، ص١٣١، ص٣م، ج١٩٦٥/هـ ٢،١٣٨٥:ط

  .٧٥، ص:١املرجع السابق، ج  ) ٢(
م، ١٩٦٩، ٢:حمـــــسن مهـــــدي، دار املـــــشرق، بـــــريوت،ط: احلـــــروف، حممـــــد بـــــن حممـــــد الفـــــارايب، ت: ينظـــــر  ) ٣(

  .١٤١ص



 

 ١٣

تأكيــده ب ًبعيــدا عــن هــذا التــصنيف ] هـــ٤٧١ :ت[ومل يكــن عبــدالقاهر اجلرجــاين 
 ،ًأن ضــربا مــن الكــالم ال تــصل إىل داللتــه بطريــق مباشــر ؛ ألنــه يتكــئ علــى أمــور بالغيــة

َ ضـرب أنـت :الكـالم علـى ضـربني" : ذلك بقولهً موضحا والتمثيل،، واالستعارة،الكنايةك ْ
 –ًمـثال–" زيد ":تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده وذلك إذا قصدت أن خترب عن

وعلـى " عمرو منطلق ": فقلت، وباالنطالق عن عمرو،"خرج زيد ":باخلروج على احلقيقة
 ولكـــن ،دهٌ وضـــرب آخـــر أنـــت ال تـــصل منـــه إىل الغـــرض بداللـــة اللفـــظ وحـــ.هـــذا القيـــاس

 مث جتـد لـذلك املعـىن داللـة ثانيـة ،يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضـوعه يف اللغـة
ا إىل الغرض   .)١("  والتمثيل، واالستعارة، الكناية: ومدار هذا األمر على.تصل 

مــا ال ميكــن  ":ُ الــيت تبــىن عليهــا اللغــة الــشعرية بــأن فيهــا،وتكمــن روعــة االســتعارة
  .)٢("  والوقوف على حقيقته،د العلم بالنظمبيانه إال من بع

 الكـالم –  ولغـة االسـتخدام،ق بـني اللغـة الـشعريةومل خيل النقد احلديث مـن التفريـ
اخلطــاب الــشعري مــن حيــث هــو عمــل فــين إبــداعي لــيس إال  ": فـــ–العــادي غــري األديب 

موعـــة مـــن ألفـــاظ اللغـــة َّ واللفـــظ يكتـــسي قــــوة وشـــاعرية مـــشرقة.ًتـــشكيال  ذا أدمـــج يف  إ،ُ
  .)٣("  أو عبارة بيانية،تركيب سوي

أي -ولكنــه،أن لغــة الــشاعر هــي تلــك اللغــة الــيت يــستخدمها املعجــم :ومعــىن هــذا
  .وحية مدلوالت جديدة بفضل السياق الذي ينقلها إىل لغة م يضع كلماته يف-الشاعر

احلـديث  فـإن النقـد ،وكما أكد النقاد القدماء كـون اللغـة الـشعرية لغـة إجيـاز وجمـاز
ـــذا  ًجـــاء مـــصرحا  َِّ لغـــة الـــشعر شـــديدة التكثيـــف  "أن : أحـــد النقـــاد إذ يبـــني،-ً أيـــضا –ُ

 والعبــارات الفــضفاضة الواســعة يف عبــارة ،ُ تنــضغط فيهــا مــدلوالت اجلمــل الطويلـة،واإلجيـاز
                                                

: ط، حممــود حممــد شــاكر، مكتبــة اخلــاجني، القــاهرة: ََّدالئــل اإلعجــاز، عبــدالقاهر اجلرجــاين، قــرأه وعلــق عليــه  ) ١(
  . ٢٦٢م، ص٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤، ٥

  .١٠٠ص، املرجع السابق  ) ٢(
  ، ١:ط، ، حممـــد مفتـــاح، املركـــز الثقـــايف العـــريب، الـــدار البيـــضاء، املغـــرب- تنظـــري وتطبيـــق –ديناميـــة الـــنص   ) ٣(

  .٥٦م، ص١٩٨٧



 

 ١٤

از الذي تعتمد عليـه،موجزة قصرية ً حتمل مدلوال عميقا ؛ ألن من خصائص ا  ، اإلجيـاز:ً
 وهـــذا التكثيـــف يف لغـــة الـــشعر يورثهـــا ميـــزة ، رمـــز ملـــدلول عميـــق: جمـــازي هـــوفكـــل تعبـــري

  .)١(" الغموض: وهي،أخرى
ّإن فرديــة اللغــة " : فيقــول، مــا قالــه اجلــاحظ حــول ترمجــة الــشعرويعيــد هــذا الناقــد

ً وجعلــت الـــشعر عــصيا علـــى ، جعلتهــا غــري قابلـــة للنقــل، أو خــصوصيتها املميـــزة،الــشعرية ِ
 والرتمجــة ، وأخــرج القــصيدة عليــه،شعر بلغتــه فقــط ؛ كمــا أبــدعها الــشاعرالرتمجــة ؛ ألن الــ

  .)٢( "حتوله إىل لغة أخرى غري لغته
ــــاز:مــــسأليتســــابقيهم يف  مــــع ،مل يكــــن تــــشابه النقــــاد احملــــدثنيو   يف، والرتمجــــة، ا

صـدى يف " املعاين مطروحة يف الطريق ": وإمنا كان ملقولة اجلاحظ،حديثهم عن لغة الشعر
وهنــا يــربز الفــارق بـــني : "فــانعكس هـــذا علــى العبــارة الــيت تقـــول ،ات النقــد احلــديثكتابــ

ََّ ولـيس للمعـىن ؛ ألن األلفـاظ كيانـات حيـة ، ففي الشعر األولوية للفـظ، ولغة النثر،الشعر
 وتتغـــري مـــن حيـــث املـــدلول علـــى وفـــق ، وكـــل لفظـــة تتلـــون، وتـــستثار،ذات أرواح تتحـــرك

  .   )٣("مةالسياق الذي يضم كلمة إىل كل
  
  
  
  
  

                                                
َّيف األدب والنقد واللغة، حممد إبراهيم حور وآخرون، مكتبة الفـالح، الكويت  ) ١( / هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١٤٠٦  ،١:ط، ُ

  . ٨٤، ص٨٣م، ص١٩٨٦
  .٨٥املرجع السابق، ص  ) ٢(
  .١٤١م، ص٢٠٠٨/ه١٤٢٠ط، .ّيف لغة األدب ولغة الشعر، إبراهيم خليل، عمان، دار جمدالوي، د  ) ٣(



 

 ١٥

ا مـــن لغـــة االســـتخدام)أوســـنت واريـــن( و)يـــكرينيـــه ويل(ويقلـــل   : أو كمـــا يـــسميا
 ،بالثغرات العقالنيةمألى  ":مقابل اللغة الشعرية وذلك ؛ ألن اللغة اليومية" اللغة اليومية"

ا اللغة التارخيية    .)١( "وتغريات القرائن اليت تعج 
ا إال نادراليس يف اللغة اليومية  ":كما أنه   .)٢(" ًوعي باإلشارات ذا

ــا ً وأحيانــا ،تــنظم وتــشد مــصادر اللغــة اليوميــة ":أمــا متيــز اللغــة الــشعرية فهــذا لكو
  .)٣("  واالنتباه،ًتنتهكها يف سعيها إىل وضعنا قسرا يف حالة من الوعي

  فكــل مــاً، أكثــر وضــوحا،عي بــني اللغتــني األدبيــة  واليوميــةئالتمييــز الــذرا ":بــل إن
ـــا بعمـــل خـــارجي حمـــدد نـــ  فالـــشعر ،ً أن نعتـــربه شـــعرا ونـــصمه بأنـــه جمـــرد خطابـــةرفضيقنعن

 ،ً ويفــرض الفــن نوعــا مــن اإلطــار أو اهليكــلً،الــصادق يفعــل فعلــه فينــا بــشكل أكثــر حــذقا
  .)٤(" وخيرج العمل الفين عن عامل الواقع

 العـاديعلـى لغـة الكـالم  سر تفوق لغة الـشعر )يوري ميخائيلوفيش (ويعلل الناقد
ت ذات  وباتــ،ا بــدماء احليــاة حــارة دفــع الــشاعر فيهــ،ََّتــصبح لغــة حيــة"كــون لغــة الــشعر ب

 كانـــت ،ً وكلمـــا كـــان الـــنَّص أكثـــر أناقـــة وصقــــال، هـــي خـــصوصية الـــشعر ذاتـــه،خـــصوصية
ــا أرحــب،الكلمــة أكثــر قيمـــة جــودة  َّشري إىل أن فهــو هنــا يــ،)٥( " وأوســع، وكانــت دالال

واملعــاين  ": وكأنــه يعيــدنا مــرة أخــرى إىل املقولــة اجلاحظيــة،لــصياغتهراجــع التعبــري الــشعري 
   ."مطروحة يف الطريق

 بطريقتــه ، بــني لغــة الــشعر ولغــة االســتخدامَّ فقــد بــني الفروقــات)فــالرييبــول (أمــا 
 فاملـشي لـه عـادة ،صـلة املـشي بـالرقص"ًالـشعر تـشبه متامـا  بـ ويـرى أن عالقـة النثـر،اخلاصة

، ابع الذي ينتهي بتمام الغايـة منـه وتنظم شكل اخلطو املتت،إيقاع اخلطوَّحمددة تتحكم يف 
                                                

  .٢٣ويليك، أوسنت وارين، صنظرية األدب، رينيه   ) ١(
  .املوضع السابق  ) ٢(
  .املوضع السابق  ) ٣(
  . ٢٤  املرجع السابق، ص )٤(
النــادي األديب الثقــايف ، حممـد فتــوح أمحـد:  يـوري ميخــائيلوفيش، ترمجــة– مهـاد نقــدي –ّحتليـل الــنص األديب   ) ٥(

  .١٧٣م، ص١٩٩٩، ط .جبدة، د



 

 ١٦

 فعلـــى الـــرغم مـــن اســـتخدامه نفـــس أجـــزاء اجلـــسم ،أمـــا الـــرقص فعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك
ا،وأعضائه اليت تستخدم يف املشي   .)١("  له نظام حركات هي غاية يف ذا

 الـيت ة الباحـث أمحـد زكـيإىل موازنـ،املقارنة بني لغة الشعر والنثـراحلديث عن جير و
كـــون األدب ب  وتعليلـــه يف هـــذا؛أفـــضل مـــن ســـابقتها ّبـــني فيهـــا أن اللغـــة الـــشعرية احلديثـــة 

 بعكــــس األدب احلــــديث الــــذي تظهــــر فيــــه العواطــــف ،ٌ أدب عقلــــي–ً عمومــــا –القــــدمي 
َْ كمـا يـعتـد بالفرديـات قـدر اعتـداده باألفكـار املـشرتكة أو املـشاعر ،ٍالشخصية بـشكل بـارز َ

ــــة.)٢(عامــــة ال ــــست معــــه يف هــــذه الرؤي ــــريا مــــن العواطــــف ،ول ً فقــــد محــــل األدب القــــدمي كث
ًنـت هـذه العواطـف حبـا سـواء كا،الشخصية اليت خلدت يف أذهان من يتلقاها ، ً أو كرهـا،ّ

 ،التفضيل وترجيح كفة األدب احلـديث) أفعل( وال ميكن استخدام ، أو غري ذلك،أو رثاء
  .ةتاب احلرب العاملي ووقف على أع،مع أدب امتد من العصر اجلاهلي

ا املنثورة على قارعة الطريق: ًوأخريا والـيت يـشكل الـشاعر ،َّإن اللغة الشعرية بكلما
هــي الــيت ، ِواملــؤثرات الـيت ترســم خارطــة الطريــق لقــصيدته،َوفكــره،َ تعكــس ثقافتــهًمنهـا لوحــة

ن إذ إً،قــارئ عنــه مــدبرالفيــويل ا،أو حتطــه يف حفــرة الركاكــة، تــصعد بــه إىل مســاوات اإلبــداع
ِ القـارئ ولبـه هـو سـحر الكلمـات املتـشكلةِ مـسلك إىل عقـلسـرعأ ُ يعـرف الــشاعر ً معجمـاُِّ

  .ُخاصة واألديب بشكل عام من خالله

 
 

                                                
ضة مصر للطباعـة والنـشر والتوزيـعالنقد األديب احلديث، حممد غن:ينظر  ) ١( م، ١٩٩٧، ط.د، يمي هالل، دار 

  . ٣٥٩ص
: ، أمحـد كمـال زكــي، دار العلـوم للطباعـة والنــشر، ط– التـاريخ والواقــع –شـعراء الــسعودية املعاصـرون : ينظـر  ) ٢(

  .٦٩م، ص١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣، ١



 

 ١٧

  الرسالةخص لم

ًوجميبا عن ،يتحدث هذا البحث عن املعجم الشعري وتطوره عند شعراء منطقة القصيم
دبية عن اللغة اليت يستعملها عامة من حيث استقالل اللغة األ، ُأسئلة طرحت يف مقدمته

م وكذا أثر ،ومن حيث اختالف املعجم باختالف املذهب املنتمي إليه،الناس يف خماطبا
  .والذات يف املعجم الشعري،والبيئة،الغرض

واندرج حتت كل فصل عدد من املباحث اليت ،وقد جاءت الدراسة يف ثالثة فصول 
  . الكالسيكي والرومانسي والواقعي واحلداثيدرست بعض القصائد املضوية حتت اإلطار

وقلة التناص من الكتاب ،منها وضوح املعجم،وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج
مع عدد من النتائج ،وعدم تغري املعجم بصورة حامسة من مرحلة إىل أخرى،والسنة

  .ُاألخرى اليت بسط القول فيها

ذا الب ويأمل الباحث من خالهلا أن ، حثكما طرح البحث أربع توصيات هلا صلة 
  .تكون دافعة لعجلة األدب يف اململكة حنو األمام

.واهللا املوفق 
 
 



 

 ١٨

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 ١٩

 
  

 املقـــصود بـــاملعجم شـــري إىلأ،قبـــل الـــشروع يف احلـــديث عـــن املعجـــم يف الـــرتاث النقـــدي    
، جمموع الكلمـات الـيت يوظفهـا الـشاعر يف عملـه: إذ هو الشعري الذي سيتناوله البحث؛

ا من داللتها يف املع ا وخيرج    ُجم إىل داللة انزياحية يعىن 
ـــفهـــو إذن حبـــث يف،دارســـو األدب ـــه الكلمـــةُِردَ الـــسياق الـــذي ت الـــدارس للـــرتاث جيـــد و،  ل

 أو دراســات قائمــة ،ًاســتقطابا لدراســات منفــصلة" يــشكل النقــدي أن املعجــم الــشعري مل
ا  ، وشـعر الطبـع،، وشعر الصنعة الوزن والقافية:ّ كما شكلت موضوعات أخرى مثل،بذا

ــاز،والــسرقات  لكــن هــذا . وغريهــا،ة العــضوية والوحــد، والوحــدة املوضــوعية، والتــشبيه، وا
 مثـل قـضية ،ال يعين أن النقد مل يتعرض إىل املوضوع من خـالل البحـث يف مـسائل أخـرى

    )١( "اللفظ واملعنـى
نــزل القــرآن العظــيم " يــوم وائــلوكانــت مرحلــة االهتمــام بالداللــة املعجميــة عنــد العــرب األ

 وتـصويره الفـين األخـاذ حـىت ،يـه ومعان، بألفاظـه– صلى اهللا عليه وسلم –على رسول اهللا 
 فيــسأله ، يــسألون عــن معــاين بعــض األلفــاظ– رضــي اهللا عــنهم –التــف حولــه الــصحابة 

   .)٢(MÂ  ÁL :يف قوله تعاىل) ّاألب (: عن معىن– رضي اهللا عنه –عمر 
  
  

                                                
، خالــد ســليمان، دار كنــوز املعرفــة -اصــرة  دراســة نقديــة يف جديــد القــصيدة العربيــة املع–اجلــذور واألنــساغ   ) ١(

حممـد ،  اسـرتاتيجية التنـاص–حتليـل اخلطـاب الـشعري : وينظر. ١٦١هـ، ص١٤٣٠، ١: للنشر والتوزيع، ط
  .   ٦٢م، ص٢٠٠٥، ٤: ط، مفتاح، املركز الثقايف العريب

  .   ٣١: سورة عبس  ) ٢(



 

 ٢٠

ــــاس  ــــسأله ابــــن عب  :يف قولــــه تعــــاىل) فــــاطر (: عــــن معــــىن كلمــــة– رضــــي اهللا عنهمــــا –وي
Ms  r  qL )٢()١(.  

ألفـاظ "كان يرى أن ] ٣٣٥ :ت[أما عن اجلانب النقدي  فإن أبا بكر الصويل  
ـــا تتـــشابه– وإن تفاضـــلت –القـــدماء   فيـــستدلون مبـــا ،ُ وبعـــضها آخـــذ برقـــاب بعـــض، فإ

َْ ويـقوون على صعبها مبا بذلوه،عرفوه منها على ما أنكروه ْ َ ")٣(.  
  وكـالم ، وألفـاظ أقـرب،ٍ معـان أبـدعاملنتقلـة إىل"ويرى أن ألفاظ احملدثني من عهـد بـشار كــ

ـــهًا وينـــصف الـــشعراء الـــذين ســـبقوا بـــشار.)٤(" أرق وإن كـــان الـــسبق لألوائـــل حبـــق  ": بقول
 ً،يانـاأعيـنهم مـا رآه احملـدثون فـشبهوه ع وأنه مل تر ، واالكتفاء، والطبع، واالبتداء،االخرتاع

 ،ن ذكــر الــصحارى وعــانوه مــدة دهــرهم مــ،كمــا مل يــر احملــدثون مــا وصــفوه هــم مــشاهدة
ّ كمـا أن القـدماء فيمـا ،ً فهم يف هـذه أبـدا دون القـدماء، واألخبية، واإلبل، والوحش،َِّوالبـر

م   .)٥( "ًمل يروه أبدا دو
 كمـــا ،ّوإذا أراد الـــشاعر أن يـــصل إىل معانيـــه الـــيت يتوخاهـــا فعليـــه أن جيـــود ألفاظـــه

ع يف أي معىن كان من وعلى الشاعر إذا شر ":]٣٣٧ :ت[يقول بذلك قدامة بن جعفر 
 وغـــري ذلـــك مـــن املعـــاين ، واملـــدح، والقناعـــة، والبـــذخ، والنزاهـــة، والرفـــث، والـــضعة،الرفعـــة

  . )٦(" احلميدة أو الذميمة أن يتوخى البلوغ من التجويد يف ذلك إىل الغاية املطلوبة

                                                
  .   ١: سورة فاطر  ) ١(
، م١٩٩٦/هــ١٤٢٧، ٢:ط،بـريوت،ار الفكـر املعاصـر، فايز الداية، د-التطبيق النظرية و-علم الداللة العريب  ) ٢(

  .٢٠٥ص
ّخليــل عـساكر و حممــد عبــده عــزام و نظــري اهلنــدي، منــشورات : أخبـار أيب متــام، أبــو بكــر حممــد الــصويل، ت  ) ٣(

  .   ١٤ص، م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ ،٣: دار اآلفاق اجلديدة،بريوت، ط
  .    ١٦املرجع السابق، ص  ) ٤(
  .املوضع السابق  ) ٥(
  .    ٦٦، ص٦٥ص، ط.حممد خفاجي،دار الكتب العلمية،بريوت، د:نقد الشعر،قدامة بن جعفر،ت) ٦(



 

 ٢١

وكان الـدافع إىل " لأللفاظ املفردة هجبهد بارز بدراست] هـ٣٧١ :ت[وقام اآلمدي 
ة عنــد ،ا االهتمــام هــو تتبــع أخطــاء أيب متــام خاصــةهــذ  ومــا قــد يلحــظ مــن حــاالت مــشا

ال بـأمر يـؤدي النظـر فيـه إىل اسـتجالء قـضايا ،الشعراء قدميهم وحمدثهم  وينفرد يف هذا ا
 يــدأب فيــه علــى ، فهــو يقــوم بعمــل تطبيقــي،دالليــة ذات أمهيــة كبــرية يف املــوروث النقــدي

  .)١("  ويبحث يف اللفظ الصحيح هلا،تفصيل جوانب داللة اللفظ
ن غمــوض املعــىن إ] هـــ٣٩٢ :ت[وحبــسب القاضــي علــي بــن عبــدالعزيز اجلرجــاين 

ُولـو كـان التعقيـد وغمـوض املعـىن يـسقطان شـاعرا لوجـب أن ال يـرى "ليس مذمـة للـشاعر  ً
ُأليب متام بيت واحـد فإنـا ال نعلـم لـه قـصيدة تـسلم مـن بيـت أو بيتـني قـد وفـر مـن التعق ْ ََ يـد ٌ

ُ ولــذلك كثــر االخــتالف يف معانيــه، وأفــسد بــه لفظهمــا،حظهمــا ً وصــار اســتخراجها بابــا ،َ
ــالس مطارحــة أبيــات ،ًمنفــردا ينتــسب إليــه طائفــة مــن أهــل األدب ُ وصــارت تتطــارح يف ا

  .)٢(" ّاملعاين وألغاز املعمى
  

فقــد تطــرق للمعجــم مــن خــالل حديثــه ] هـــ٣٩٥ :ت[أمــا أبــو اهلــالل العــسكري 
اجلـزل واملختـار مـن الكـالم هـو الـذي تعرفـه العامـة وال تـستعمله "زل من األلفـاظ فــ عن اجل

ا ًأجود الكالم ما يكون جزال سهال"ن  إذ إ،)٣(" يف حماور  وال يـستبهم ، ال ينغلق معنـاه،ً

                                                
املوازنــة بــني أيب متــام والبحــرتي، أبــو : ، ينظــر٥٤ فــايز الدايــة، ص– النظريــة والتطبيــق –علــم الداللــة العــريب   ) ١(

مــــن  ،٥:احلميــــد، دار املــــسرية، بــــريوت،طحممــــد حميــــي الــــدين عبد: القاســــم احلــــسن بــــن بــــشر اآلمــــدي، ت
  . ٢٢٦ حىت ١٢٦ص

علـي البجـاوي و حممـد أبـو الفـضل : الوساطة بني املتنيب وخصومه، القاضي علي بن عبدالعزيز اجلرجاين، ت  ) ٢(
  .   ٣٤٥م، ص٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧، ١: إبراهيم، املكتبة العصرية، بريوت، ط

علــــي البجـــاوي و حممــــد أبـــو الفــــضل : الل العـــسكري، ت أبــــو هـــ– الكتابــــة والـــشعر –كتـــاب الـــصناعتني   ) ٣(
  .   ٦٥ص  ،٦٤ط، ص.إبراهيم،  املكتبة العصرية،بريوت، د



 

 ٢٢

ً وال يكــون مكــدورا مــستكرها،مغــزاه ً ومتــوعرا متقعــرا،ً ً ويكــون بريئــا مــن الغثاثــة عاريــا مــن ،ً ً
  .)١( "الرثاثة

  

ـــهُعلـــى الـــشعراء ب] هــــ٤٥٦ :ت[واين وقـــد شـــدد ابـــن رشـــيق القـــري وللـــشعراء  ":قول
  .)٢(" ُ وال أن يستعمل غريها، ال ينبغي للشعر أن يعدوها، وأمثلة مألوفة،ألفاظ معروفة

إن ابن رشيق يشدد هنا علـى أن اللغـة األدبيـة لغـة منتقـاة، وأن األديـب خيتـار مـن الرصـيد 
  .ع طبيعة التجربةاللغوي ما يتالءم م

  

،  والنحـويني،مال ألفـاظ املتكلمـنياسـتع] هــ٤٦٨ :ت[ومينع ابن سـنان اخلفـاجي 
ّألن اإلنسان إذا خاض يف علم وتكلـم يف "ور ؛  يف الشعر املنظوم والكالم املنثواملهندسني

 وكــــــالم أصــــــحاب تلــــــك ،صــــــناعة وجــــــب عليــــــه أن يــــــستعمل ألفــــــاظ أهــــــل ذلــــــك العلــــــم
  .)٣("الصناعة

  

عبـارات أهـــل  بـأن ؛ًمعلـال هــذا]هــ٦٨٤:ت[جين ر علـى هــذا الـرأي حـازم القرطــاوسـا     
   .)٤( "لنفس وحسن موقعـه يف ا،لة لطالوة الكالممزي"املهـن والصنائع 

  
مــا ذهـــب إليـــه ابــن ســـنان اخلفـــاجي يف علـــى ] هــــ٦٣٧ :ت[ويعــرتض ابـــن األثــري 

إنــه جيــب علــى   ":ا قولــه فــأقول أمــ،وســأبني فــساد مــا ذهــب إليــه ":مقولتــه الــسابقة بقولــه

                                                
  .   ١٦٧أبو هالل العسكري، ص ،– الكتابة والشعر –كتاب الصناعتني    )١(
، بـريوت، مفيد حممـد قميحـة، دار الكتـب العلميـة: العمدة يف صناعة الشعر ونقده، ابن رشيق القريواين، ت  ) ٢(

  .   ١٢٨، ص١: م، ج١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣، ١: ط
/ هـــــ ١٤٠٢ط، .ســـر الفـــصاحة، حممــــد بـــن عبــــداهللا بـــن ســـنان اخلفــــاجي، دار الكتـــب العلميــــة، بـــريوت، د  ) ٣(

  .    ١٦٦م، ص١٩٨٢
ط، .د،حممـــد احلبيــب، دار الكتــب الـــشرقية: منهــاج البلغــاء وســراج األدبـــاء،أبو احلــسن حــازم القرطــاجين،ت  )٤(

  .٢٨ص



 

 ٢٣

اإلنـسان إذا خـاض يف علـم أو تكلـم يف صــناعة أن يـستعمل ألفـاظ أهـل العلـم وأصــحاب 
َّ فهذا مسلم إليه،"تلك الصناعة  ولكنـه شـذ عنـه أن صـناعة املنظـوم واملنثـور مـستمدة مـن ،ُ

ـــا موضــوعة علــى اخلــوض يف كـــل معــىن  وهــذا ال ضــابط لـــه ،كــل علــم وكــل صــناعة ؛ أل
 فـإذا أخـذ مؤلـف الـشعر أو الكـالم املنثـور يف صـوغ معـىن مـن ، حاصـر حيـصره وال،يضبطه

 فلــيس لــه ،ّاملعـاين وأداه ذلــك إىل اســتعمال معـىن فقهــي أو حنــوي أو حــسايب أو غـري ذلــك
  .)١( "أن يرتكه وحييد عنه ؛ ألنه من مقتضيات ذلك املعىن الذي قصده

اث النقدي قد أخذ منحـى ويتبني من هذا املبحث أن احلديث عن املعجم يف الرت
وليس عن داللتها يف السياق الذي ،  مفردةًلغويا حبديث كثري من النقاد عن داللة الكلمة

  .ترد فيه
  

                                                
حممـد حميـي الـدين عبداحلميـد، املكتبـة : املثل السائر يف أدب الكاتـب والـشاعر، ضـياء الـدين ابـن األثـري، ت  ) ١(

  .٣٣٦، ص٢:م، ج١٩٩٥ط، .العصرية، بريوت، د
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 ٢٤

 
  

 ،ًحتدث النقد احلديث عن املعجم الشعري بشكل أكثر وضـوحا مـن النقـد القـدمي
ُإذ عرف النقد  وغري ، والنتائج اليت يتوصل هلا، وكيفية دراسته،ّبني أمهيتهَ املعجم وُ احلديثّ

   .ذلك مما سيبينه هذا املبحث
 يف النقـــد اإلجنليـــزي إال مطلـــع ريةأمهيـــة كبـــ" املعجـــم الـــشعري"ومل يأخـــذ مـــصطلح 

) ثرولـيم ورد زو( وذلك من خالل املقدمة اليت كتبها الشاعر والناقـد ،القرن التاسع عشر
موعــات الـ تفــوق شـعر الطبــع علــى " وقــد توصــل إىل نتيجـة مفادهــا ،)١(شعرية إلحـدى ا

 بينمـا ، وأن املعجم الشعري الصادق غـري الزائـف هـو املتمثـل يف شـعر الطبـع،شعر الصنعة
  .)٢(" املعجم الشعري الزائف مرتبط بشعر الصنعة أو الشعر املتكلف

الـــذي خـــصص ) أويـــن بارفيلـــد"(فقـــد بينـــه الناقـــد " املعجـــم الـــشعري"أمـــا تعريـــف 
ًللموضــوع كتابــا مــستقال ظهــرت طبعتــه األوىل عــام  ّ وعلــى الــرغم مــن أن هنــاك ،م١٩٢٧ً

  .)٣(" ًكتبا أخرى ظهرت حول هذا املوضوع إال أن كتابه بقي األشهر بينها
يف الوقــــت الــــذي تـــتم فيــــه اختيــــار  ":ّويعـــرف هــــذا الناقـــد املعجــــم الــــشعري بقولـــه

ً أو يـراد ملعانيهـا أن تثـري خيـاال مجاليـاتثري معـاينها بطريقة معينة حبيث األلفاظ وترتيب  فـإن ،ً
 يؤكــد أمهيــة اختيــار الكلمــة هنــا فهــو ،)٤(" ذلــك مــا ميكــن أن يطلــق عليــه املعجــم الــشعري

ـــــا الـــــصحيح،املناســـــبة ـــــارة  إذ إ؛ ووضـــــعها يف مكا ـــــك العب ـــــا يرب ن وضـــــعها يف غـــــري مكا
ً وال يصنع منها خياال رائعـا،ويشوهها إىل األسـاليب " مـايلاخليـال اجل" بعبـارة  وكأنـه يـشري،ً

از وحنومها،البالغية كاالستعارة    . وا
                                                

  . ١٦١ص، ، خالد سليمان - دراسات نقدية يف جديد القصيدة العربية املعاصرة –اجلذور واألنساغ :ينظر  ) ١(
  . ١٦٢سابق، صاملرجع ال:ينظر  ) ٢(
  . املوضع السابق  ) ٣(
  .١٦٣،ص١٦٢ص، املرجع السابق:ينظر  ) ٤(



 

 ٢٥

ـــهَ بـــروين حبيـــب يف تعريفهـــا املعجـــم الـــشعري العوامـــلِّبـــنيوت عـــن بقوهلـــا ، املـــؤثرة في
ــــــــشعري ــــــــهاملعجــــــــم ال ــــــــشاعر: "  إن ــــــــذي يتكــــــــون مــــــــن خــــــــالل ،القــــــــاموس اللغــــــــوي لل وال

تتحــــدث عــــن اختيــــار ،يف هــــذا التعريــــف وهــــي .)١("ومناخــــه الــــذي عايــــشه،وبيئتــــه،ثقافتــــه
وتتـــشابه يف هـــذا مـــع مفهـــوم ،دون اإلشـــارة إىل ترتيبهـــا يف الـــسياق الـــذي تـــرد فيـــه،األلفـــاظ

  .املعجم يف الرتاث النقدي
ـــة األلفـــاظ الـــشعرية"وأمهيـــة املعجـــم الـــشعري نابعـــة مـــن كونـــه  إذ  ،)٢(" حيـــدد دالل

دى األثـــر الـــذي حتدثـــه يف إطـــار  ومـــ،اللفظـــة املفـــردة"تتوجـــه دراســـة املعجـــم الـــشعري إىل 
 وال يتــضح معناهــا إال إذا كانــت مــستعملة يف ،اللفظــة ال تكــون حيــة" ؛ ألن )٣( "ســياقها

  .)٤(" مجلة
ــــركييب ــــار املفــــردة ورمبــــا يتجاوزهــــا يف  ال، ووضــــع املفــــردة يف إطــــار ت يقــــل عــــن اختي

ملفـــردة مـــن ألن الـــشعور باحلـــدث حيمـــل الـــشاعر علـــى التوجـــه الفـــوري لتجهيـــز ا"األمهيـــة؛ 
 لكنه قد خيفق يف اختيار الفن أو شكل البناء فتأيت املفردة قادرة علـى أداء ،خمزون الذاكرة

 وحبسب ماتوصلت له فقد كان أكثر حديث النقد .)٥(" واستمرار احلالة الشعورية ،املعىن
يف تبيـــان املــــؤثرات الــــيت ،وســـبقهم النقــــد القــــدمي، احلـــديث عــــن العوامـــل املــــؤثرة يف املعجــــم

، ومبـــا أن احلـــديث النقـــدي عـــن املـــؤثرات علـــى الكلمـــة املفـــردة.تتعـــرض هلـــا الكلمـــة املفـــردة

                                                
، بــــــــريوت، املؤســــــــسة العربيـــــــة للدراســـــــات والنـــــــشر، بـــــــروين حبيـــــــب، تقنيـــــــات التعبـــــــري يف شـــــــعر نــــــــزار قبـــــــاين) ١(

  ٥٢ص،م١٩٩٩,١:ط
  . ١٨، صط.لغة الشعر العراقي املعاصر، عمران خضران الكبيسي، وكالة املطبوعات، الكويت،  د  ) ٢(
هـــ، ١٤٣٠، ١: ط،  بنــاء القــصيدة عنــد علــي اجلــارم، إبــراهيم حممــد عبــدالرمحن، دار اليقــني للنــشر والتوزيــع  ) ٣(

  . ٢٠٦ص
ــــأليف عنـــــد العـــــرب يف اللغـــــة واألدب، أجمـــــد الطرابلـــــسي، دار الفـــــتح، دمـــــشق،   ) ٤( نظـــــرة تارخييـــــة يف حركـــــة التـ

  . ٤٢، ص٢: م، ط١٩٧١/ هـ١٣٩١
، حــسن فهــد اهلوميـل، األمانــة العامــة -دراسـة فنيــة وموضـوعية – يف الـشعر الــسعودي املعاصــر النزعـة اإلســالمية) ٥(

  .  ٤٨٦م، ص١٩٩٩/ هـ ١٤١٩لالحتفال مبرور مئة عام على تأسيس اململكة، 



 

 ٢٦

فلم أُرد أن أكتب كـل مـؤثر يف مبحثـه مث ،قد اتفق يف إطاره العام،وعلى الكلمة يف سياقها
وهلــذا فقــد ، رأعيــده مــرة أخــرى عنــد احلــديث يف املبحــث اآلخر؛خــشية الوقــوع يف التكــرا

  . من العوامل املؤثرة  يف املعجمد إىل عدًمجعاتوصلت 
  

   الشعري املعجم يف املؤثرة العواملمن:  

قابــل للتغــري والتطــور "ن معجــم الــشاعر  إذ إ؛ل مــؤثرة فيــهوللمعجــم الــشعري عوامــ
 ، واملكــان، والزمــان،حبــسب مــا يتعــرض لــه الــشاعر مــن مــؤثرات داخليــة وخارجيــة كالثقافــة

  .)١("والعوامل الذاتية كاملرض والغربة
 ،ســالمة اللفــظ تتبــع ســالمة الطبــع" فـــ ، دوره يف تــشكيل املعجــم الــشعريللطبــعو

ً وأنــت جتـد ذلــك ظــاهرا يف أهــل عــصرك وأبنــاء زمانــك ،ِودماثـة الكــالم بقــدر دماثــة اخللقــة
ْ معقد الكالم وعر اخلطاب،ّوترى اجلايف اجللف منهم كز األلفاظ  حىت إنك رمبا وجـدت ،َ

ــــه،ألفاظــــه يف صــــوته ْ جرســــه ويف، ونغمت ــــداوة أن حتــــدث بعــــض ، وهلجتــــه،َ  ومــــن شــــأن الب
  .)٢("ذلك

 فـإن اتفقـت ، والغـزل املتهالـك،َِقبـل العاشـق املقـيم"وأما رقـة الـشعر فهـي تـأيت مـن 
  .)٣("ُ فقد مجعت لك الرقة من أطرافها،لك الدماثة والصبابة و انضاف الطبع إىل الغزل

هـــذا احملفـــوظ يف تـــشكيل لغـــة  الـــشاعر مبحفوظـــه الـــشعري وإمنـــا بتطويـــع َّوموال يقـــ
، ن غريه من هـذا اإلبـداع واالبتكـار وثقافته متكنه أكثر م، وذوقه،فحسه اللغوي"مبتكرة، 

ومتكنــه مــن إحيــاء مفــردات انــدثر اســتعماهلا فيــستخدمها بعــد أن يــسقـط عليهــا مـــن روح 
  . )٤("املعاصرة وحيصيها مرة أخرى ويعيدها إىل الوجـود

                                                
، ١: بـــريوت، ط، بنيـــة القـــصيدة يف شـــعر حممـــود درويـــش، ناصـــر علـــي، املؤســـسة العربيـــة للدراســـات والنـــشر  ) ١(

  . ٩٦م، ص ٢٠٠١
  .   ٢٥، و ص٢٤الوساطة بني املتنيب وخصومه، للجرجاين، ص  ) ٢(
  .املوضع السابق  ) ٣(
هدى صـاحل الفـائز، النـادي األديب  ، –ّ دراسة حتليلية نقدية لظواهرها الفنية –لغة الشعر السعودي احلديث   ) ٤(

= 



 

 ٢٧

ال يتــساوق يف عواطفــه مــع الــشاعر اهلــادئ والــشاعر الــشاعر الــصاخب "كمــا أن 
ًالقــوي غــري الــشاعر الوديــع والــشاعر احلماســي بداللتــه العامــة يتطلــب طاقــة انفعاليــة ورنينــا 
ــــرغم مــــن محاســــتهم إزاء قــــضايا  ًموســــيقيا قــــد ال ميلكهــــا هــــؤالء الــــشعراء اهلــــادئون علــــى ال

  . )١(" وطنهم
خيــف تأثريهــا كلمــا " اآلخــرين إال أنــه ًوغالبــا مــا حتمــل البــدايات الــشعرية بــصمات

  .)٢(" واستطاع أن حيمل إبداعه بصمته الذاتية) أي موهبة الشاعر(نضجت موهبته 
إذا تـــداول شــــعراء " أثـــر بـــالغ يف تغــــري املعجـــم، للتحـــول الثقـــايف واحلــــضاريكـــان و

ـــــدة تعكـــــس رقـــــة مـــــشاعرهم ـــــارات جدي ـــــذيبهم ،العـــــصر العباســـــي يف جمـــــال الغـــــزل عب  و
 ،"ســيديت ": فــأبو العتاهيــة خياطــب حمبوبتــه بقولــه، كمــا تعكــس تقــديرهم للمــرأة،الوجــداين

 وابـــن شـــارة ،"يـــا أملـــي ": وأبـــو نـــواس يقـــول،"مـــواليت" ويتحـــدث عنهـــا بكلمـــة ،"أخـــيت"و
إىل غـري " يـا سـيديت" وابـن الـصيقل كالمهـا يـستخدم عبـارة ، وابن املعتز،"يا سكين ":يقول

  .)٣( "ات التعاطـفذلك مما استخدمه الشعراء من عبار
ــــا ،فـــربغم تقليـــدهم الغالـــب"ومثـــل مـــا حـــدث مـــع شـــعراء مرحلــــة اإلحيـــاء   إال أ

م ،تــــسربت إىل لغــــة شــــعرهم آثــــار مــــن روح العــــصر احلــــديث  وبــــات يف ألفــــاظهم وعبــــارا
  .)٤("وأساليبهم

                                                
  . ٢٣م، ص٢٠١١/ هـ ١٤٣٢، ١: بالرياض، ط= 

دار احلريـــة للطباعـــة، ، ، رؤوف الـــواعظ)م١٩٤١-١٩١٤(راقـــي احلـــديث االجتاهـــات الوطنيـــة يف الـــشعر الع  ) ١(
  .  ٣٧٨م، ص١٩٧٤ط، .د

َ، صــفر، ٧:،م٢٨:اللغــة الــشعرية لـــدى فــدوى طوفــان، ماجـــدة حممــد حممــود، جملـــة عالمــات، ج  ) ٢( هــــ، ١٤١٩َ
  . ١٤٥ص

م، ١٩٩٤، ١: قاهرة، طعـــز الـــدين إمساعيـــل، املكتبـــة األكادمييـــة،ال ،– الرؤيـــة والفـــن –يف الـــشعر العباســـي   ) ٣(
  .   ٤١١ص

  .     ١٠٦٧هـ، ص١٤٣٠، ١:نادي جازان األديب،ط،حسن أمحد النعمي، الشعر يف منطقة جازان) ٤(



 

 ٢٨

 فالــشاعر حــني ينخــرط ، يف حتويــل املعجــم يف القــصيدةالغــرضيــشكله وهنــاك أثــر 
فـال بــد لـشعره آنــذاك مـن أن يكتــسي هويـة معجميــة تابعـة هلــذا "راض يف منطـق شـعر األغــ

ً وأهــم هــذه املقتــضيات أن لكــل غــرض شــعري أســلوبا لغويــا أو ،املنطــق راســخة مبقتــضياته ً
هويـة معجميـة كرســها تارخيـه وكرســتها الرتاكمـات الـسابقة النامجــة عـن توزيــع الـشعراء علــى 

  .)١(" أصول األغراض
اعر يف شــــعر الطـــــرد ويف وصـــــف الـــــصحراء وظواهرهـــــا أن جنـــــد الـــــش"ويؤكــــد هـــــذا 

 والفـــرس أن جنـــده قـــد فـــتح خـــزائن املعجـــم ، والناقـــة،الطبيعيـــة املختلفـــة ويف وصـــف الرحلـــة
 إن : وبعبـارة أخـرى نقـول. وراح يستمد منها ما يسعفه،الشعري وتراكيبه التقليدية اجلاهزة

 ومـــن حيـــث ،ملوضـــوعالـــشاعر يـــضع نفـــسه عنـــد ذاك يف عـــامل الـــشعر القـــدمي مـــن حيـــث ا
  .)٢(" وسائل التعبري

 والدماثــة كــان ، والـشكل، واللطافــة،الرقــة"َّفغـرض مثــل الغــزل ملـا كــان املــذهب فيـه 
ـــةه أن تكـــون األلفـــاظ لطيفـــة مـــستعذبة ممـــا حيتـــاج فيـــ  فـــإن كانـــت ، غـــري مـــستكرهة،مقبول

صــف و"، وأمــا اجلــزل مــن األلفــاظ فيــستعمل يف )٣( ً" كــان ذلــك عيبــا، مــستومخة،جاســية
  .)٤(" مواقف احلروب ويف قوارع التهديد والتخويف وأشباه ذلك

 وسـأقف يف الفـصل .هذه العوامل الثالثة هي أبرز العوامل اليت تـؤثر يف لغـة املبـدع
  . وذلك بتطبيقي على القصائد اليت تناولتها الدراسةعواملهذه الالثالث على 

ًمـا وجـدنا نـصا بـني أيـدينا ومل إذا " أنـه : منهـا،ّعدةفوائد دراسة املعجم الشعري ول
نـــستطع حتديـــد هويتـــه بـــادئ األمـــر فـــإن مرشـــدنا إىل تلـــك اهلويـــة هـــو املعجـــم بنـــاء علــــى 

                                                
املعجـــم : دورة معجــم البـــابطني لــشعراء العربيــة يف القـــرنني التاســع عــشر والعـــشرين، حبــث بعنــوان:    مــن كتــاب)١(

مؤسـسة جـائزة ،، سـعدية مفـرحً)أمحد شوقي منوذجـا(،لعشرينالشعري لدى شعراء القرن التاسع عشر والقرن ا
  . ١٠٥ص، م٢٠١٠ط،.د،الكويت، عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري

  . ٤٠٠، عز الدين إمساعيل، ص- الرؤية والفن –يف الشعر العباسي   ) ٢(
  .١٩١ص،نقد الشعر، قدامة بن جعفر  ) ٣(
  .١٧٢، ص١:، ابن األثري، جاملثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر  ) ٤(



 

 ٢٩

 إذ للـــشعر الـــصويف معجمـــه وللمـــدحي ، فـــإن لكـــل خطـــاب معجمـــه اخلـــاص بـــه،التـــسليم
 وســيلة للتميــز بــني أنــواع اخلطــاب وبــني – هلــذا – فــاملعجم ، وللخمــري معجمــه،معجمــه

  .)١("  أو حماوره اليت يدور عليهامفاتيح النص
ــــشعري وســــرب أغــــواره  خطــــوة مهمــــة يف اجتــــاه البحــــث عــــن "إن دراســــة املعجــــم ال

  .)٢("  ومصادر املتخيل األديب،السمـات األسلوبية املميزة للنص ومعرفة نظامه التمثيلي
أمهيـة كبـرية يف إلقـاء الـضوء علـى تطـور لغـة الـشعر عـن طريـق " هلـا دراسـتهكما أن 

ـــاء لغـــتهم الـــشعرية اجلديـــدةالكـــش ـــض منهـــا الـــشعراء لبن  وحتديـــد ،ف عـــن األســـس الـــيت 
  . وهذا ما ستكشف عنه مباحث الفصول القادمة)٣(" الظواهر اللغوية املشرتكة بينهم

  
  
  

***  
  

  

 
                                                

  .  ٥٨حتليل اخلطاب الشعري، حممد مفتاح، ص  ) ١(
ــــا األديب، ط  ) ٢( ، هـــــ١٤٣١، ١: اخلطــــاب الــــشعري وحتديـــــات املــــنهج، صــــاحل اهلــــادي بـــــن رمــــضان، نــــادي أ

  . ٢٨٦ص
  .٢٤ ص، هدى صاحل الفائز،- دراسة حتليلية نقدية لظواهرها الفنية –  لغة الشعر السعودي احلديث ) ٣(
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 ٣٠

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 ٣١

 
 

  
احلقـــــول  (مـــــصطلح وفيـــــه ســـــأتناول  ،ةبيقيـــــ بوابـــــة للدراســـــة التطُيعــــد هـــــذا املـــــدخل       

ـــا دراســـة املعجـــم الـــشعري عنـــد شـــعراء ) الدالليـــة ـــا إحـــدى األدوات الـــيت ســـأتناول  ؛ أل
  .منطقة القصيم

   
 اللغـــة مـــن األمـــور الـــضرورية  واألساســـية لدراســـة لبنيـــةأن التحليـــل الـــداليل "ذلــك 

 وهـذه الفكــرة أدت ،تقابليـةو  أ،مقارنـة أو ،دالالت الكلمـة  سـواء كانـت الدراسـة تارخييــة
، يف املـــستوى اللغـــوي الواحـــدعـــن مـــنهج يـــساهم يف حتديـــد الداللـــة  البحـــث إىلبالـــضرورة 

ـــدف إىل البحـــث عـــن ، فظهـــرت حمـــاوالت كثـــرية يف علـــم اللغـــة،ةبطريقـــة حمكمـــة ودقيقـــ  
  .)١( " نظرية احلقول الداللية: ومن أهم هذه املناهج، يف التحليل الداليلتفيدمناهج 

ـــا ّوتعـــرف احلقـــول الدالليـــة بأ ـــا أو توضـــع عـــادة  " :ُ جمموعـــة مـــن الكلمـــات تـــرتبط دالال
ا )أوملان.س( : ويعرفها.)٢(" حتت لفظ عام جيمعها  ،قطـاع متكامـل مـن املـادة اللغويـة ":بأ

ــا)ليـونز.ج( كما عرب عنهـا ،"يعرب عن جمال معني من اخلربة  جمموعـة جزئيـة ملفـردات :  بأ
  .)٣(" اللغة

  )تــريري(  ويعـد ،م١٩٢٤ عـام " يف النقـد الغــريب احلقــول الدالليـة مـصطلح بـدأوقـد
 وتبعــــــه يف ذلــــــك ،أول مــــــن طبقهــــــا علــــــى األلفــــــاظ الفكريــــــة يف اللغــــــة األملانيــــــة الوســــــيطة

،  واأللـــوان، واحليــوان، والنبــات، بتطبيقــات يف جمـــاالت القرابــة،اإلنثربولوجيــون األمريكيــون

                                                
ضة الشرق،القاهرة،)    ١(   .٧٤:ص،م١٩٩١/ هـ ١٤١١مدخل إىل علم اللغة،حممود فهمي حجازي،مكتبة 
  .   ٧٩: م،ص١٩٩٨، ٥: علم الداللة، أمحد خمتار عمر، عـامل الكتب، القاهـرة، ط)    ٢(
  .   ٧٩: املرجع السابق، ص)    ٣(



 

 ٣٢

ـــ،واألمــراض ألفـــاظ : من أمههـــا،االت الدالليـــة الــيت أقيمـــت عليهـــا الدراســـة وكثـــرية تلـــك ا
   .)١(" واألمراض، وأعضاء البدن،دوية واأل،القرابة واأللوان، والنبات

  
وتتــشابه هــذه النظريــة مــع معــاجم .)٢( م١٩٧٧وتعــززت هــذه النظريــة عنــدهم ســنة 

احلقـل (و)  اللغوياحلقل(وللحقل الداليل تسميات عدة منها "املوضوعات العربية القدمية 
ال الداليل(و ) املعجمي    .)٣( ")ا

  
ذه النظرية يف دراسة املعىن شـروطا مهمـة منهـا أنـه ال ينبغـي "  :ًويشرتط القائلون 

 ال يـــصح التغاضـــي عـــن الـــسياق ،دراســـة املفـــردات مـــستقلة عـــن تركيبهـــا النحـــوي وكـــذلك
 بحــث الثــاين مــن هــذا الفــصليف املأكدتــه الدراســة  وهــو مــا ) ٤(  " الكلمــةهالــذي تــرد فيــ

   .األول
  

 لتــــساعده يف حــــصر املعـــــاين يــــستثمر هــــذه النظريـــــة؛"هج األســـــلويب وجنــــد أن املــــن
، لـــى حتديــــد الــــسمات األســــلوبية لــــألدب عيعــــني، ممــــا ملـــسيطرة والبــــارزة يف الــــنص األديبا

    .)٥( " لأللفاظ اخلادمة للمعاين اليت يريد إيصاهلا للملتقىتوظيفهومدى 

                                                
  .   ٨٣: علم الداللة، أمحد خمتار عمر،  ص  )    ١(
،  ١: ط، ، فريد عوض حيدر، مكتبة اآلداب، القاهرة- دراسة نظرية وتطبيقية -علم الداللة :ينظر  )٢(

  .٧٢هـ، ص ١٤٢٦
، وضحاء سعيد آل زعري، حبث خمطوط، - دراسة بالغية أسلوبية -الرثاء يف شعر حممد حسن فقي  )٣(

قسم البالغة والنقد ومنهج األدب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ،مقدم لنيل درجة املاجستري
  .٤٩هـ، ص ١٤٢٨/ هـ ١٤٢٧اإلسالمي، 

  ، ٢٣٠وضحاء سعيد آل زعري، ص   : - دراسة بالغية أسلوبية -الرثاء يف شعر حممد حسن  فقي   )٤(
  .٢٣١ص  

  .٤٩ص ، املرجع السابق   )٥(



 

 ٣٣

 جتعلنـــا قـــادرين أكثـــر علـــى فهـــم ، وحماولـــة تـــصنيفها،ة مفـــردات األديـــبمالحظـــو"
   .)١(" خصائص رسالة املبدع 

وســـيعمل الباحـــث علـــى توظيـــف هـــذه . دراســـة احلقـــول الدالليـــةطلبـــهوهـــذا مـــا تت
؛ لكــشف بعــض اخلــصائص الــيت جتعلنــا قــادرين بــشكل سيدرســهاالنظريــة يف القــصائد الــيت 

ًفة إىل معرفـة احلقـول األكثـر إيـرادا يف تلـك القـصائد وأثـر أكرب على فهم رسالة املبـدع إضـا
  .الغرض الشعري يف ذلك

  

 
 
 
 

 

                                                
حان بدري احلريب،  املؤسسة فر  ،- دراسة يف حتليل اخلطاب - األسلوبية يف النقـد العريب احلديـث   )٥(

  .١٦٢:م،  ص٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤، ١:اجلامعية للدراسـات والنشر والتوزيع، بريوت،  ط



 

 ٣٤

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 ٣٥

  

 
  

 الـيت ،)كالسـيس(مـشتقة مـن الكلمـة الالتينيـة " يف معناهـا اللغـوي )الكالسيكية(
ً فـــصال : أي،وحـــدة دراســـية:حت تفيـــد مث أصـــب،وحـــدة يف األســـطول:ًكانـــت تفيـــد أصـــال

  .)١(ً"مدرسيا
أول وأقدم مذهب أديب نشأ بعد حركة البعث العلمـي الـيت  " )الكالسيكية(وتعد 

 ومــن املعلــوم أن أســاس تلــك النهــضة قــد كــان ،ابتــدأت يف القــرن اخلــامس عــشر املــيالدي
  .)٢(" بعث الثقافة واآلداب اليونانية والالتينية القدمية

ئــع هــذا البعــث قــد ظهــرت يف إيطاليــا الــيت نــزح إليهــا يف أول األمــر طال" ومــع أن
 والالتينيـة القدميـة بعـد سـقوط ،غريقيـة حاملني معهم املخطوطات اإل،زنطةعلماء وأدباء بي

   .)٣()"للكالسيكية( فإن فرنسا تعترب املهد احلقيقي ،بيزنطة أو القسطنطينية يف يد األتراك
  :  بقوله)بول فان تيغم(خلصها ، خصائص متعددة)للكالسيكية(و
 ، فــصل الفنــون األدبيـــة، التقيـــد بأصــول اللياقــة، مراعــاة القواعــد،حماكــاة القــدماء"

 ، واالجتمــــاعي، واجلمــــاعي، الطــــابع الالشخــــصي،أوليــــة العقــــل علــــى اخليــــال واحلــــساسية
  .)٤(" واألخالقي يف األدب

  

 إذ ، العربيـة)كالسـيكيةال( و،بيـة األورو)الكالسـيكية(ًويرى بعـض النقـاد فرقـا بـني 
 ومــع ، العربيـة ال تــستند إىل نظريـة يف الــشعر حتـدد دور العقــل واخليـال)الكالسـيكية ("ّن إ

                                                
ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط  ) ١(   .      ٤٦، ٤٥م، ص٢٠٠٥، ٥: األدب ومذاهبه، حممد مندور، 
  .     ٤٥املرجع السابق، ص  ) ٢(
  .      املوضع السابق  ) ٣(
/ هـــ١٤٢٦، ١: وليــد قــصاب، مؤســسـة الرســالة، ط ،– رؤيــة فكريــة وفنيــة –املــذاهب األدبيــة الغربيــة : ظــرين  ) ٤(

  .      ٣١م، ص٢٠٠٥



 

 ٣٦

ــــــم ،ذلـــــك فالبــــــارودي والتقليـــــديون العــــــرب يــــــشبهون نظـــــراءهم يف الــــــشعر األورويب  يف أ
ققـت يف  وأن هذه املعـايري والقـوانني حت،يفرتضون وجود قوانني ومعايري للشعر مطلقة وأزلية

 فــرأوا أن واجــب الــشاعر احلــديث أن حيــاكي ،نتــاج الــشعراء يف فــرتة مــن املاضــي الــسحيق
ً وأن جيري معهم يف مـضمار البيـان جريـا ،أولئك الشعراء اجلاهلني واإلسالميني والعباسيني

ًليس آليا وإمنا خالقا ّ ً ")١(.  
ًبديال عربيا فصيحا ملصطلح " تباعيةاال" مصطلح ظهرو ً    .)٢( )يةالكالسيك(ً

  .وسأعمل على بيان أثر هذا املذهب يف القصائد املدروسة
  

                                                
م، ١٩٨٠/ هــ ١٤٠٠مدخل إىل دراسة املـدارس األدبيـة يف الـشعر العـريب املعاصـر، نـسيب نشاوي،دمـشق،   ) ١(

  .     ٤٦ص
اجلمعيـــة العلميـــة ، ،عبـــداهللا محـــد اخلثـــران- والتـــصحيح اللغـــوي التعريـــف والتعريـــب–املـــصطلح العلمـــي :ينظـــر  )٢(

       ٢٠ص . م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩، ١: السعودية للغة العربية، ط
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  مــــــــــــــــدي هــــــــــــــــواك  قريــــــــــــــــرة األنــــــــــــــــسام
  

  فلقــــــــــــــــد مللــــــــــــــــت تقلــــــــــــــــيب وســــــــــــــــوامي  
  

  وعطفـــــــــــــت حنـــــــــــــوك خـــــــــــــافقي وكأمنـــــــــــــا
  

  ملــــــــك اجلمــــــــال لــــــــدى ربــــــــاك زمـــــــــامي  
  

ـــــا(   لـــــديك مـــــشاعريلقـــــد شـــــرفت ) أ
  

ــــــــــــي وصــــــــــــيامي     وغرســــــــــــت فيــــــــــــك تبتل
  

  يف كـــــــــــــــل عـــــــــــــــام يل إليـــــــــــــــك مـــــــــــــــسرية
  

ــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــامي     ِأطــــــــــــــــوي علـــــــــــــــــى نغما
  

ــــــــــــــــأعود حنــــــــــــــــوك واهلــــــــــــــــا متعطــــــــــــــــشا   ف
  

  ـــــــــــــــم الـــــــــــــــصبابة ســـــــــــــــاجع األنغــــــــــــــــام  
  

ـــــــــــؤادي حيثمـــــــــــا   تلهـــــــــــو املـــــــــــشاعر يف ف
  

  ِنظــــــــــــرت إليـــــــــــــك بلحظهـــــــــــــا املرتامـــــــــــــي  
  

  فتغــــــــــوص يف وســـــــــــن احلقيقـــــــــــة مثلمـــــــــــا
  

ـــــــــــــين اخليـــــــــــــال مطـــــــــــــارف األحـــــــــــــال     ميب
  

  غـــــــــرر مـــــــــن  الـــــــــسحر احلـــــــــالل مثـــــــــرية
  

ُرمســــــــــــــــت مــــــــــــــــسارحها يــــــــــــــــد العــــــــــــــــالم   َ  
  

ــــــــــــــل ــــــــــــــالزهور مكل ــــــــــــــني تــــــــــــــل ب   مــــــــــــــا ب
  

  ووريـــــــــــــــــــــق دوح ناشـــــــــــــــــــــر متــــــــــــــــــــــسامي  
  

ــــــــــسى ــــــــــد اكت ــــــــــه وق   يبــــــــــدو كــــــــــأن ظالل
  

ٌَّخــــــــــــــــــــــضر اإلزار مطــــــــــــــــــــــرز بظــــــــــــــــــــــالم   َ ِ َ  
  

                                                
من  ، م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، مركز صاحل بن صاحل الثقايف بعنيزة، )أسرار وأسوار: (من ديوان الشاعر  )١(
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  ّتتعـــــــــــــــــــانق األفنـــــــــــــــــــان فيـــــــــــــــــــه نديـــــــــــــــــــة
  

  مــــــــــــــن كــــــــــــــل لــــــــــــــون عــــــــــــــاطر وكمــــــــــــــام  
  

ُفــــــــــالورد  فيــــــــــه كأمنــــــــــا ع ُ   قــــــــــدت علــــــــــىَْ
  

ُّدرر الـــــــــــــــــــــدجى بنظـــــــــــــــــــــامأغــــــــــــــــــــصانه    َُُ  
  

  ومالعــــــــــــــــــــــــب اآلرام فيــــــــــــــــــــــــه كأمنــــــــــــــــــــــــا
  

  ُمبــــــــــــــــدام روضــــــــــــــــها ُمثلــــــــــــــــت مــــــــــــــــوائس  
  

ــــــــــــــــا   تتهــــــــــــــــامس األغــــــــــــــــصان يف حلبا
  

  مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــني عطــــــــــــــــــف وارد وقيــــــــــــــــــام  
  

  وكـــــــــــأن وشـــــــــــي الـــــــــــشاخمات مطـــــــــــارف
  

  نـــــــــــــــــــسجت هلـــــــــــــــــــا بزمـــــــــــــــــــرد وثغـــــــــــــــــــام  
  

   بــــــــــسفحهاُمــــــــــم قــــــــــد ابــــــــــرتد الغمــــــــــامِق
  

  َكبهـــــــــــــا النَّـــــــــــــدى بوســـــــــــــامَوأحـــــــــــــاط من  
  

ـــــــــــــرتاقص البـــــــــــــصر احلد ـــــــــــــد وينثـــــــــــــيني   ي
  

ــــــــــــــــــــا متــــــــــــــــــــسلي     ًا بلمــــــــــــــــــــامّمــــــــــــــــــــن دو
  

  َجرت علـــــــــــىُفــــــــــإذا مبقلتـــــــــــه الــــــــــيت ســـــــــــ
  

ـــــــــــسالم   ـــــــــــرد اهلـــــــــــوى ب ِّحـــــــــــر اجلـــــــــــوى ت َ  
  

  هــــــــــــــاَيــــــــــــــل يف فــــــــــــــنن الطبيعــــــــــــــة طرفُوجت
  

َفتحــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــني تنقــــــــــــــــــــل ومقــــــــــــــــــــام   َ  
  

  فـــــــــــاألرض تـــــــــــرب واجلـــــــــــداول عـــــــــــسجد
  

  ِواملـــــــــــــــــــــاء نبـــــــــــــــــــــع تـــــــــــــــــــــدفق ومجـــــــــــــــــــــام  
  

ِّوترائــــــــــــــب الطــــــــــــــود املــــــــــــــدل ســــــــــــــبائك ِ ِ
ُ ْ  

  

ــــــــــى ا   ــــــــــضة نــــــــــشرت عل   آلكــــــــــاممــــــــــن ف
  

  والطـــــــــــــــــــري بــــــــــــــــــــني مغـــــــــــــــــــرد ومقلــــــــــــــــــــد
  

ــــــــــــــــاطق وبغــــــــــــــــام     ورخــــــــــــــــيم صــــــــــــــــوت ن
  

  يتــــــــــــــساجل الرعــــــــــــــد املقهقــــــــــــــه بينهــــــــــــــا
  

  ًفتعـــــــــــــــــــــــــــريه نغمـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن اإلرزام  
  

ــــــــــــه ُحــــــــــــىت إذا ســــــــــــحب الربــــــــــــاب ذيول ََّ  
  

  فـــــــــــــــــــــــوق اهلــــــــــــــــــــــــضاب بغــــــــــــــــــــــــرية وأوام  
  

  ملعــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــوادر برقــــــــــــــــــه فتألقــــــــــــــــــت
  

  غـــــــــــــــرر الــــــــــــــــسحاب بدميــــــــــــــــة ورهــــــــــــــــام  
  

  فــــــإذا خيــــــوط الــــــسامجات علــــــى الثــــــرى
  

ــــــــــــــــسامحبــــــــــــــــب يعطــــــــــــــــر    ــــــــــــــــق األن   داف
  

ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــال كأ   وإذا املعــــــــــــــــــــــــامل واجلب
  

  فلــــــــــــــــك يرفــــــــــــــــرف زاهــــــــــــــــي اإلحــــــــــــــــرام  
  

  وطــــــــــن لــــــــــو انتــــــــــسب اجلمــــــــــال لغــــــــــريه
  

  مامّلـــــــــــــــذوت قالئـــــــــــــــد نفحـــــــــــــــه الـــــــــــــــش  
  

  ودنــــــــــــــــا إىل شــــــــــــــــق املغيــــــــــــــــب ربيعــــــــــــــــه
  

ـــــــــــــــــه متتعـــــــــــــــــي وريـــــــــــــــــامي   ـــــــــــــــــدفنت في   ف
  

  وحنـــــــــــرت يف ملـــــــــــل الوصـــــــــــال مطيـــــــــــيت
  

  ونـــــسجت مـــــن درك العفـــــاف خطـــــامي  
  



 

 ٣٩

  لكنــــــــــــــــين وقــــــــــــــــد ارتويــــــــــــــــت بــــــــــــــــسحره
  

  ولثمــــــــــــــــت نفــــــــــــــــح غرامــــــــــــــــه بغرامــــــــــــــــي  
  

ــــــــــق الــــــــــسنا ــــــــــه مــــــــــن أل ــــــــــت أن علي   آمن
  

ًنفـــــــــــــــــسا يعطـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــامخ اآلطـــــــــــــــــام   َ  
  

  تتــــــــــــــــألق الــــــــــــــــذكرى علــــــــــــــــى هدباتــــــــــــــــه
  

  وتـــــــــــــــــــذوب يف نفحاتـــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــقامي  
  

ـــــــسيت ـــــــسيت بعـــــــارضُولقـــــــد ن    ومـــــــا ن
  

  شــــــــــــغف الــــــــــــبالد وصــــــــــــبييت ومقــــــــــــامي  
  

  ًفـــــــدنوت مـــــــن وطـــــــن الـــــــشموخ مهلـــــــال
  

  ورمســـــــت يف شــــــــعف اجلنـــــــوب خيــــــــامي  
  

ـــــــــــــصب ُونـــــــــــــصبت يل ن ـــــــــــــهُ ـــــــــــــى أفنان   ًا عل
  

ــــــــــــــــــــه أعالمــــــــــــــــــــي     ونــــــــــــــــــــشرت يف جنبات
  

  وبلغـــــــت مـــــــا بلـــــــغ اهلـــــــوى يف خـــــــاطري
  

  مــــــــــــــــن ســــــــــــــــحره بتعلقــــــــــــــــي وهيــــــــــــــــامي  
  

  وطــــــــــــن لــــــــــــه يف كــــــــــــل قلــــــــــــب جلـــــــــــــوة
  

  فـــــــــــــــــــو إليـــــــــــــــــــه رفيفـــــــــــــــــــة اإلخـــــــــــــــــــذام  
  

ـــــــــــــــــــه   َّيتفيـــــــــــــــــــأ الكرمـــــــــــــــــــاء فيـــــــــــــــــــه ظالل
  

ُشـــــــــــــــــــــرفا بـــــــــــــــــــــدون متنـــــــــــــــــــــع وعـــــــــــــــــــــرام   ً  
  

  فـــــــــــإذا استــــــــــــضاف رحابــــــــــــه مــــــــــــتعطش
  

ــــــــــــــــــــوام     ِــــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــــرى مبحبــــــــــــــــــــة وق
  

  يــــــــــــه مــــــــــــن الوفــــــــــــاء أرومــــــــــــةودنــــــــــــت إل
  

  شـــــــــــــــهد الثنـــــــــــــــاء هلـــــــــــــــا خبـــــــــــــــري مـــــــــــــــرام  
  

ـــــــــــوب مالمـــــــــــح ـــــــــــت يف اجلن   ولكـــــــــــل بي
  

ـــــــــــــــذمام   ـــــــــــــــسماح غرارهـــــــــــــــا ب   عقـــــــــــــــد ال
  

 
*****  



 

 ٤٠

 
  

 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
 ١  اجلداول  ٢٦ ١  األنسام  ١

 ١  املاء  ٢٧ ١  سوامي  ٢

 ١  الطود  ٢٨ ١  َُرباك  ٣

 ١  اآلكام  ٢٩ ١  ستغر  ٤

 ١  الطري  ٣٠ ١  تغوص  ٥

 ١  الرعد  ٣١ ١  تل  ٦

 ١  الرباب  ٣٢ ١  الزهور  ٧

 ١  اهلضاب  ٣٣ ١  دوح  ٨

 ١  برقه  ٣٤  ١  ضالله  ٩

 ١  السحاب  ٣٥  ٣  األفنان  ١٠

 ١  دمية  ٣٦  ٢  ّندية  ١١

 ١  رهام  ٣٧  ١  كمام  ١٢

 ١  السامجات  ٣٨  ١  الورد  ١٣

 ١  الثرى  ٣٩  ٢  أغصانه  ١٤

 ١  اجلبال  ٤٠  ١  روضها  ١٥

 ١  شفق  ٤١ ١  الشاخمات  ١٦

 ١  ربيعة  ٤٢ ١  ثغام  ١٧

 ١  دفنت  ٤٣ ١  قمم  ١٨

 ١  اآلطام  ٤٤ ١  الغمام  ١٩

 ١  يتفيأ  ٤٥ ١  األرض  ٢٠



 

 ٤١

َنـهل  ٢١   ١  مطييت  ٤٦  ١  َ
  ١  فنن  ٤٧  ١  خطامي  ٢٢
  ١  األغصان  ٤٨  ١  الندى  ٢٣
  ١  نفحه  ٤٩  ١  نفح  ٢٤
موع    ١  نفحاته  ٢٥   ٥٣  ا

  

 إذ بــرز يف القــصيدة حقــالن ؛ّه القــصيدة قلــة حقوهلــا الدالليــة يف هــذامللحــوظمــن 
  .تصل به وما يحقل اجلسد/٢   .حقل الطبيعة/ ١ :دالليان فقط مها

ًالذي هو مضمون القـصيدة كـان سـببا لقلـة احلقـول ) وصف الطبيعة(ّولعل غرض 
احلقـــول الـــيت شـــاهدها الـــشاعر جعـــل معـــامل الطبيعـــة اخلالبــة الدالليــة، فــــالرتكيز يف وصـــف 

ُالدالليـــة حمـــصورة يف حقلـــني داللـــني فقـــط بـــل إين وجـــدت  ْ َ  أن - مـــن خـــالل التحليـــل -َ
  ). حقل الطبيعة/ ُّاألم : (ًجاء موظفا خلدمة احلقل) اجلسد: (حقل

كلمـــة، آخـــذة نـــسبة قـــدرها ) ًثالثـــا ومخـــسني( احلقـــل اويبلـــغ جممـــوع كلمـــات هـــذ
  . من جمموع كلمات القصيدة املدروسة%) ٦٨.٨٣(

. ًء احلقل متنوعا، حبيـث ميكـن تقـسيم الكلمـات الـواردة فيـه إىل سـبعة معـاجموجا
ا  ،ريةُوجتعــل يف أقــسام كبــ. وهــذه املعــاجم املتعــددة ميكنهــا أن تتــداخل يف بعــض تقــسيما

  . توزيعها حىت أمتكن مـن الوصول إىل نتائج أدقلِّلكين عمدت 
 

 
  : ويدخل فيه

ُغرســت، تــل، الزهــور، وريــق، ظاللــه، األفنــان، كمــام، الــورد، أغــصانه، روضــها، (
  ).  نفحاته، نفح، نفحه،ُثغام، ربيعه، يتفيأ

: وكــــذلك يف) األفنــــان، فــــنن، أفنانــــه (:ه إال فيــــ،ومل يكــــن يف هــــذا املعجــــم تكــــرار
  ).أغصانه، األغصان(



 

 ٤٢

  
  
 

ــــدخل فيــــه ــــة، الغمــــام، الرعــــد، الر(: وي َّبــــاب، برقــــه، الــــسحاب، دميــــة، رهــــام،      ندي ُ
  .ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم). السامجات
 

  ).الشاخمات، قمم، الطود، اآلكام، اهلضاب، اجلبال، اآلطام:  (ويدخل فيه
  . ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم.ويالحظ توايل التشبيهات يف هذا املعجم

 
  . ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).األرض، الثرى، دفنت  (:يدخل فيهو
 
  . ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم. خطامي-٢ مطييت   -١
 

  . ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).اجلداول، املاء: (ويدخل فيه
 

  .يرد أي تكرار يف هذا املعجمومل ). الطري: (ويدخل فيه
 

  . ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).شفق: (ويدخل فيه
  

يليهــا يف و ، الطبيعــةيف حقـل) النبــات( كلمـات معجــم تطغــىيف التقـسيم الــسابق  
؛ ولعـــل الـــسبب يف ارتفـــاع ) اجلبـــال( مث كلمـــات معجـــم ،)املطـــر(كلمـــات معجـــم : ذلـــك

ـا(ون غريها داخل حقل الطبيعة كون الشاعر مل يقصد مدينة  املعاجم دنسبة هذه إال ) أ
ذه الثالث   .ةليحظى 



 

 ٤٣

 هـذا وأدى ذلـك إىل قلـة التكـرار اللفظـي يف ، يف حقـل الطبيعـةتنوعت الكلماتو
ا؛ احلقل    ). أغصان(و) فنن: (ًفلم يكن هناك كلمات مكررة لفظيا سوى كلميترغم كثر

  .أدى إىل غزارة األلفاظ وتنوعهاالذي  على الثراء اللغويهذا يدل و
حــني عــرض لـــ تــرادف بعــض كلمــات القــصيدة، يف  – أيــضا– الثــراء اللغــوي بــرزو

ـــ )الربــاب، الغمــام، الــسحاب، الــسامجات (:ةعــد أمســاءب) الــسحاب( ) اجلبــال(، وعــرض ل
   : بالكلمات
 يــهمـن عـرض بعــض الكلمـات الدالـة عل) املطـر(ومل خيــل ). قمـم، الطـود، اجلبـال( 

  ). دمية، رهام: (مثل
ــــشاعروأ ــــة( يف هــــذا احلقــــل الكلمــــات ورد ال وذلــــك بتــــأثري مــــن ثقافتــــه ) "املعجمي

  .)١("وقراءاته يف كتب اللغة والرتاث
وجييـدون حبكـه ، يولـون اللفـظ عنايـة فائقـة" الـذين  مسة مـن مسـات احملـافظنيوهذه

صـــــة اجلــــــاهليني  مهتمـــــني بالفخامـــــة واجلزالــــــة الـــــيت هـــــي مســـــة شــــــعر القـــــدماء خا،وحوكـــــه
  .)٢("واألمويني

ُاألنــــــسام، ســــــوامي، وريــــــق، كمــــــام، ثغــــــام، رهــــــام،  (: مثــــــلوالكلمــــــات املعجميــــــة ُ
  ). السامجات، اآلطام

 باتكــاء الــشاعر علــى التــشبيه يف – متمثلــة يف حقــل الطبيعــة –ومتيــزت القــصيدة 
ظــرة  كمــا مل خيــل مــن الن.هــذا التــشبيه الــذي متيــز بــاجلودة، ودقــة الوصــف. بعــض أوصــافه

  : التأملية؛إذ يفلسف حلاله وكأنه يعيش يف حلم بقوله
  ِيبين اخليال مطارف األحالم     فتغوص يف وسن احلقيقة مثلما   

                                                
، إبراهيم  عبدالرمحن املطوع، )هـ١٤٢٠: (إىل عام) هـ١٣٥١: (حركة الشعر يف منطقة القصيم من عام  )١(

  .   ٦٠٦، ص٢:م، ج٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨، ١:نادي القصيم األديب بربيدة، ط
 عبد اهللا احلامد، نادي املدينة املنورة – خالل نصف قرن –ة السعودية الشعر احلديث يف اململكة العربي  )٢(

  .١١٩م،  ص ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨، ١:األديب، ط



 

 ٤٤

  .ما يف هذا البيت من تشبيه احلسي باملعنويال خيفى و
  :  والسواد بقولهةً ويصور كثافة األشجار وجيعل ظلها متشحا بالظلم-

  ِ خضـر اإلزار مطــــــرزا بســـواد    تسى   يبدو  كـأن ظاللــه وقــد اك
 

  : وجاء الوصف ألغصان الورد وقد تقاطر عليها الندى بقوله
   أغصانــــه درر الدجــى بنظــام     فالورد فيـه كأمنا عقــدت علـى  

زه الريـح  ّكما ألبس الشجر الذي  َ   :قولهلباس السكران املرتنح يف َ
  ُ مثلـت موائـــس روضهـا مبــدام    منــا  ومالعــــب اآلرام فيــه كأ

  : يف قولهخاذةاألزكية ال الطبيعة وتربز رائحة 
  وكمــام) عاطر( مــن كـــل لــون      تتعانــق األفنـان فيــه نديــة

  : ويف قوله
  دافق األنسام) ّيعطر( حبب      فإذا خيوط السامجات على الثرى

َ الرائحــة الزكيــة شــيئا خاصــومل تكــن  لــه رائحتــه )الــوطن( بــل كــان ،)باحملــسوسـات(ًا ّ
  : ّالزكية

  لذوت قالئــد نفحــه الشمـام    وطـن لــو انتسب اجلمـــال لغــريه
  :تلك الرائحة اليت يقبلها

  غرامـه بغرامي) حنف(ولثمـت     لكنين وقـــــد ارتويــــت بسحــره
  : ًعابقا) ََنـفسا(وجعل لوطنه 

  ّ نفســـا يعطر شامـــــخ اآلطـام    ـن ألــق السنا   آمنـت أن عليــــه مــ
  : ّوطنه هي الرتياق الذي يشفي علته وسقامه) نفحات(و

  أسقامــي) نفحاتـه(وتذوب يف     تتألــق الذكــــرى علــى هدباتــه



 

 ٤٥

 فكمـا ؛، مـشمومة، مـسموعة كلوحـة ناطقـةِالطبيعـة َريصوويراد من هذه األبيات تـ
 فهـــو حينهـــا مل ، وســـيتمتع برائحتهـــا الزكيـــةً، يراهـــا عيانـــائن القـــار جالهـــا وكـــأأن الـــشاعر

ا   .يبخل بأن يسمعنا صو
 

  
َِإذ تنعكس الطبيعة يف صوته وتؤثر فيه، مما جيعله طربا، متغنيا ُ :  

  أيامي) انغما(أطوي على .. يف كل عام يل إليك مسرية
  )األنغام(م الصبابة ساجع .. فأعـود حنوك واهلا متعطشا

  
  : فاألصوات اجلميلة اليت يسمعها قد أورثت يف قلبه السعادة

  )بغام(صوت ناطق و) رخيم(و).. مقلد(و) مغرد(والطري بني 
   :مقهقهايأيت ) زجمرته(الذي ختيف ) الرعد(وحىت 

  من اإلرزام) نغما(فتعريه     بينها   ) هاملقهق(اجل الرعد يتس

 
  

 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
 ١  مقلته  ١٣ ١  قريرة  ١

 ١  طرفها  ١٤ ١  تقليب  ٢

 ١  ترائب  ١٥ ١  افقيخ  ٣

 ١  املقهقه  ١٦ ٢  متعطش  ٤

 ١  ارتويت  ١٧ ١  فؤادي  ٥

 ١  لثمت  ١٨ ١  نظرت  ٦

 ١  ًنفسا  ١٩ ١  حلظها  ٧



 

 ٤٦

 ١  هدباته  ٢٠ ١  وسن  ٨
 ١  نسيت  ٢١  ١  تتعانق  ٩

 ١  ما نسيت  ٢٢ ١  تتهامس  ١٠
 ١  قلب  ٢٣ ١  منكبها  ١١
موع    ١  البصر  ١٢  ٢٤  ا

 
كلمـــة، آخـــذة نـــسبة قـــدرها ) ني وعـــشرًاأربعـــ(بلـــغ جممـــوع كلمـــات هـــذا احلقـــل وي

  . من جمموع كلمات القصيدة املدروسة%) ٣٠.٧٦(
  

) العـــني: (ّ؛ إال أن نـــسبة الكلمـــات الـــيت تنـــدرج حتـــت معجـــمًا متنوعـــوجـــاء احلقـــل
خـــذة نـــسبة آكلمـــات ) تـــسع( جـــاءت يف حـــنيكانـــت حاضـــرة بنـــسبة أعلـــى مـــن غريهـــا 

 ملـا للعـني مـن قـدرة علـى تـصوير مـا ،من جمموع كلمـات هـذا احلقـل%) ٣٣.٣٣: (قدرها
  . الطبيعةيف

   .)يرة قر، طرفها، مقلته، البصر،نظرات (ً:جاء املعجم متعدداو
: كلمـــات، آخـــذة نـــسبة قـــدرها) ســـبع( جـــاء يف الـــذي) الفـــم(ويلـــي هـــذا معجـــم 

  . من جمموع كلمات هذا احلقل%) ٢٩.١٦(
  

خلدمــة ) اجلــسد(جــاء توظيــف حقــل ،حقــل الطبيعــةحــديث  يف مقدمــة ُوكمـا قلــت
ـــذه  ف؛الطبيعـــة وصـــف الغـــرض الـــذي بـــىن عليـــه القـــصيدة وهـــو جـــاءت جوارحـــه منتـــشية 

  : يف قوله. يشهاالطبيعة اليت يع
  ملك اجلمال لدى رباك زمامي           وكأمنا " خافقي"وعطفت حنوك 

  : ويف قوله
م الصبابــة ساجع األنغام             "  متعطشا"فأعـود بعدك واهلا   ِ  

ذه الطبيعةكما أ   :  ُعلن فرحة قلبه 



 

 ٤٧

ْنظرت "           حيثما" فؤادي"تلهو املشاعر يف  ََ   املرتامي" حلظها"إليك بـ " َ
  : )١(مبجيئه باألخرية وقد أنسنها) الطبيعة(و) اجلسد: ( هذا التعالق بنيوأكد

    فلقد مللت تقليب وسوامي            األنسام  " قريرة"ّمدي هواك 
  :  األفنان وقد عانق بعضها بعضاوجاءت

  ِمٍ  مـن كل لون عاطر وكما        ّاألفنان فيه نديـة   " تتعانق     "
  :  يف حلبات هذه الطبيعةوتتهامس األفنان

ا " تتهامس             " ِ مـا بني عطف  وارد وقيام     األغصان يف حلبا ٍٍ ْ ِ  
  !: ُسجل البصر فرحته بالرقص و

ا متسليا بلمام      احلديد وينثين " يرتاقص البصر             "     مـن دو
  :َكما صور للجبال ترائب كاإلنسان

  ِ من فضة نشرت على اآلكام         ِّالطود املدل سبائك  " ائبتر"و
َْبـيـــد أن العطـــف يف التعبـــري احلقيقـــي ال ) القلـــب( صـــفة لــــ ،َ التعبـــري بـــالعطفوجــاء

  : يكون إال للرقبة
   ."خافقي"وعطفت حنوك 

  : يف قوله) ! ِسحرا( يف موضع آخر فيشرب ويعطش
  ).وقد ارتويت بسحره(.. 

ـــه يف كـــل قلـــب جلـــوةوطـــ(: املـــشاعر الـــسعيدة يف قولـــه" القلـــب"وقـــد محـــل   ،)ن ل
  .) وعطفت حنوك خافقي( ،)اعر يف فؤاديشتلهو امل(

   : يف قوله،ّجاءت للثم والتقبيلف" الشفاه"وأما 

                                                
رؤيا فنية الختضع للمقاييس املنطقية وال تشابه األحداث الواقعية يضفي فيها الفنان صفات : "األنسنة  )١(

ًظواهر الطبيعة حني يشكلها تشكيال إنسانيا إنسانية حمددة على األمكنة واحليوانات والطيور واألشياء و ً
ط، .أنسنة املكان يف روايات عبدالرمحن منيف، مرشد أمحد، دار التكوين للتأليف والنشر، دمشق، د( 

   ).٩م، ص٢٠٠٩



 

 ٤٨

  .)ولثمت نفح غرامه بغرامي(
  .)١(" ّتعميم الداللة"ّومن مظاهر وأعراض التطور الداليل يف هذه القصيدة 

ا يف ه تطـور داللـة الكلمـة مـن اخلـاص إىل "ّـذه القـصيدة ومعلـوم أن ويالحظ كثر
از بنوعيه،العام وبالعكس ّ هو من أهم وجوه التطور الداليل، أو على سبيل ا ّ" )٢(.  

  
 تطور مـدلول الغـرس مــن فقد" ُوغرست فيك تبتلي ": يف قولهوجاء تعميم الداللة

  .ه لفرتة طويلةئء وبقامعناه احلقيقي إىل املعىن الـذي يدل على جتذر الشي
ــا طلــب املــاء" مــتعطش"يف كلمــة وهكــذا  ُ فعممــت داللتهــا إىل معــىن ،ُالــيت يــراد 

   :التلهف
  ."ّفإذا استضاف رحابه متعطش" ،"فأعود حنوك واهلا متعطشا"
 التعمـق يف أمـر ومقـصود بـه ،الـذي جـاء علـى غـري مـراده" تغـوص"الفعـل ومثلهمـا 

  :ما
  ."فتغوص يف وسن احلقيقة"
  :به االنبهار والسعادة باجلمالمقصودا " يرتاقص ":ما جاء الفعلك
  ."يديرتاقص البصر احلد"

 تطلقــان علــى الــذهب مهــا و،املرتادفتــني" عــسجد"و " تــرب "ويالحــظ تعمــيم داللــة
ما األرض واجلداول.)٣(وعلى غريه من اجلواهر وحده أو عليه    : حني وصف الشاعر 

  ."فاألرض ترب واجلداول عسجد"

                                                
، داللة األلفاظ: ُيرجع لكتاب،ََومفهوم كل عرض، لالستزادة حول مظاهر وأعراض التطور الداليل  )١(

  .م١٩٨٠، ٤:ط،األجنلو املصريةمكتبة ،إبراهيم أنيس
   ٨٥م،ص ١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ط.الرتادف يف اللغة، حاكم مالك الزيادي، دار احلرية، بغداد، د  )٢(
أمني عبدالوهاب وحممد العبيدي، : ترب، وعسجد،  لسان العرب، لإلمام ابن منظور،ت: ماديت: ينظر  )٣(

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ٣: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،ط



 

 ٤٩

" الربيـع" كمـا جـاءت كلمـة ،يف القصيدة مبعىن انتهاء الشيء وزواله" ملغيبا "أتىو
ا كل شيء مجيل وحمبب للنفس   :ًمقصودا 

  ."ودنا إىل شق املغيب ربيعه"
 إال أن الــشاعر قــد ،مــع األشــياء الــسائلة كاملــاء وحنــوه" يــذوب" الفعــل كمــا جــاء

ًعمم داللته قاصدا به    ."ب يف نفحاته أسقاميوتذو ":يف قوله" التالشي"ّ
ْ عرب عن نصب اخليام بـ و   :"الرسم"َّ
  "ورمست يف شغف اجلنوب خيامي"

  : يف قوله، بإعطاء اللون صفة مشمومة-ً أيضا– تعميم الداللة وأتى
  ."لون عاطر "

ـا يف األصـل ،صـفة لـصوت الطــري" ُبغـام"وأتـت كلمـة  صـفة لـصوت الظــيب " مـع أ
  . تعميم الداللة وهذا على سبيل،)١(  "أو الناقة

  
ْالنـهـل "هُجعلـ –ً أيـضا –ومن ذلك   مـع داللتهـا يف األصـل ،صـفة ألكـل الطعـام" ّ

  .)٢(" أول الشرب :على
  

  : يف كلمة."ّع الداللةرف ":ومن مظاهر التطور الداليل يف القصيدة
ـــة ســـلبية تـــوحي بعـــدم الـــشبع إذ يقـــال" ـــم" ـــيم  ":الـــيت حتمـــل دالل ـــم و ّرجـــل 

  .)٣("  بطنه وال تنتهي نفسهَّ املنهوم الرغيب الذي ميتلئ: وقيل،َْومنهوم
  . وهذا معىن إجيايب،لكنه نقلها إىل عدم الشبع من الشوق

  

                                                
  .بغم،  لسان العرب: مادة  )١(
  .ل،  لسان العرب: مادة  )٢(
  .م،  لسان العرب: مادة  )٣(



 

 ٥٠

نفـسر حــدوث "وباإلمكـان أن وقـد أكثـر الـشاعر مـن الــرتادف يف هـذه القـصيدة، 
يف أطـــوار ّالـــرتادف يف كثـــري مـــن األلفـــاظ بـــسبب التطـــور الـــداليل  الـــذي حيـــدث لأللفـــاظ 

  .)١(ّذلك أن ظاهرة الرتادف يف جوهرها مسألة داللية قبل كل شيء. احيا
  

  :ومن الرتادف يف القصيدة
  .)تل/ اهلضاب / اآلكام / باك ُر( - ١
 .)اجلبال/ الشاخمات / الطود / قمم ( - ٢
 .)األرض/ الثرى ( - ٣
 .)السامجات/ ّالرباب / الغمام ( - ٤
 .)قلب/ فؤادي / ي قخاف( - ٥
 .)احلظه/ طرفها / مقلته / البصر ( - ٦
 .)عسجد/ ترب( - ٧
ا:أخريا        ا،  تبقى اللغة مبفردا  وتركيبها هي القادرة على كشف الرؤية وحتويل مسارا

ً أفــاد كثــريا مــن ثــراء معجمــه اللغــوي؛ ليكتــب لنــا نــصا - بكالســيكيته ووضــوحه–والــدامغ 
ً.جيدا 
 
 

 
 
 

                                                
  .٨٠الرتادف يف اللغة، حاكم مالك الزيادي، ص   )١(



 

 ٥١

 
 

  ً مغرتبـــــــاِ بـــــــضع ســـــــنني عنـــــــكُأمـــــــضيت
  

ِرارا فيـــــــــــكَ عـــــــــــُفمـــــــــــا نـــــــــــسيت     ً أو رطبـــــــــــاً
  

  ًســـــــــــــئمت دنيـــــــــــــاي أحالمـــــــــــــا مبعثـــــــــــــرة
  

  أرعــــــــى النجــــــــوم وأرعــــــــى حوهلــــــــا الــــــــشُّهبا  
  

  هـــــــاُخيلـــــــي تـــــــسري ومـــــــا ســـــــاخت قوائم
  

  رباُــــــــــــالصعب بل تستصغر الكتستسهل   

  ســـــــــــفائن الـــــــــــشوق جتـــــــــــري يب حمملـــــــــــة
  

  ذكريات ويـــــــــــــومي كنـــــــــــــت مكتئبـــــــــــــابالـــــــــــــ  
  

  تلـــــــــــــوح أجنمـــــــــــــك الزهـــــــــــــراء يف أفقـــــــــــــي
  

  ُفـــــــــــــــــأنثين وفـــــــــــــــــؤادي يقطـــــــــــــــــع احلقبــــــــــــــــــا  
  

ــــــــــــــشئه   هتافــــــــــــــه النظــــــــــــــرة الظمــــــــــــــأى ملن
  

  يـــــــضمد اجلـــــــرح يأســـــــو كـــــــل مـــــــن وصـــــــبا  
  

  إين نأيــــــــــــت وروحــــــــــــي فيــــــــــــك هائمــــــــــــة
  

  كلتـــــــــــا يــــــــــــدي تواســــــــــــي خــــــــــــدك الرتبــــــــــــا  
  

ـــــــه ـــــــت ل ـــــــربا كـــــــم طرب   ًرأيـــــــت أرضـــــــك ت
  

  أرخـــــــصت مـــــــن أجلـــــــه األكبـــــــاد والنـــــــشبا  
  

ــــــــك اخلزامــــــــى وهــــــــي عابقــــــــة ــــــــت في   قبل
  

  ً عطـــــــرا بــــــــات منــــــــسكباِومهـــــــت بالــــــــشيح  
  

  أبـــــــصرت مـــــــن قـــــــسوة األيـــــــام عابـــــــسها
  

ــــــــــا ظلمــــــــــا وال ســــــــــغبا     ًومــــــــــا شــــــــــكوت 
  

ـــــــــــدمال   ًإذا ذكرتـــــــــــك بـــــــــــات اجلـــــــــــرح من
  

ــــــــــا   ــــــــــا عجب   ًمنــــــــــك اجلــــــــــراح وتأســــــــــو هافي
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ــــــــــــــف ذاكــــــــــــــرة ــــــــــــــاك وحــــــــــــــولي أل ــــــــــــــا هن   أن
  

  تملـــــــــــي علــــــــــــي مــــــــــــن التــــــــــــاريخ مــــــــــــا عــــــــــــذبا  
  

ــــــــــــــراءى  ــــــــــــــاك ت ــــــــــــــي هن ــــــــــــــي بمنطقــــــــــــــهأب ِل ِ ْ َ ِ  
  

  َفيـــــــــــــــه الحنــــــــــــــــان أراه العــــــــــــــــاطف الحــــــــــــــــدبا  
  

ـــــــــــــــــران وذي رحـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــين جي   َِّوأمت
  

ــــــــــــــــاأو     خــــــــــــــــوة عرفــــــــــــــــوا للــــــــــــــــدين مــــــــــــــــا وجب
  

  مالعبـــــــــــــــي بـــــــــــــــصمات كنـــــــــــــــت أرســـــــــــــــمها
  

َومـــــــــــــــا نـــــــــــــــسيت دمـــــــــــــــى فيهـــــــــــــــا وال لعبـــــــــــــــا   ُ  
  

  ومــــــــــــــا نــــــــــــــسيت تــــــــــــــرانيم الرمــــــــــــــال بهــــــــــــــا
  

  تحكــــــــــي البطــــــــــوالت ممــــــــــا يطــــــــــرب العربــــــــــا  
  

ــــــــــــا ــــــــــــذكي مــــــــــــن عزائمن ــــــــــــوهج الرمــــــــــــل ي   ت
  

ـــــــــاكـــــــــي   ـــــــــصبح الرمـــــــــل فـــــــــي أعراســـــــــه ذهب    ي
  

  المــــــــــــــــاء واألرض كنــــــــــــــــز فــــــــــــــــي مرابعنــــــــــــــــا
  

ـــــــــــا     يـــــــــــستنجد الـــــــــــساعد األقـــــــــــوى بمـــــــــــا وهب
  

ــــــــــــاك أبــــــــــــصرت فــــــــــــي دنيــــــــــــاي أمثلــــــــــــة   هن
  

  دباـــــــــــــــــــــــــــــــمن يسرق الكحل أو من يزرع اله  
ــــــــره ــــــــت أكب   رأيــــــــت فــــــــي الغمــــــــد ســــــــيفا كن

  

  وبـعـــــــــــــــــــد ألي رأينــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــيفه خــــــــــــــــــــشبا  
  

  نــــــــــــــسانا تقــــــــــــــدرهرأيــــــــــــــت فــــــــــــــي القبــــــــــــــر إ
  

ـــــــــــــور علـــــــــــــى أقدامـــــــــــــه انتـــــــــــــصبا     تلـــــــــــــك القب
  

ًوآخــــــــــــــــــرا بحيــــــــــــــــــاة الــــــــــــــــــذل منغمـــــــــــــــــــسا ً  
  

  الجهـــــــــــــــل أرداه قـــــــــــــــد غنـــــــــــــــى لـــــــــــــــه طربـــــــــــــــا  
  

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــاي الهي   هنـــــــــــــــا عـــــــــــــــوالم فـــــــــــــــي دني
  

  تعــــــــــــيش كــــــــــــي تقطــــــــــــف األزهــــــــــــار والعنبــــــــــــا  
  

  ومـــــــا وعـــــــت وهـــــــي فـــــــي الظلمـــــــاء مدلجـــــــة
  

ــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــشد الرتب   أن الحيــــــــــــــــــــاة قطــــــــــــــــــــار ين
  

  مواقــــــــــــــــــــف حيرتنــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــي تلونهــــــــــــــــــــا
  

  ال أو مــــــن يعــــــشق الحــــــسبامــــــن يعــــــشق المــــــ  
  

  وواحـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــدنىء العـــــــــــــــــيش مزدهـــــــــــــــــر
  

ــــــــــــــر بنعــــــــــــــــيم العـــــــــــــــــيش قــــــــــــــــد تعبـــــــــــــــــا     وآخــ
  

  هنــــــــــــاك مــــــــــــن ســــــــــــجل التــــــــــــاريخ صــــــــــــولته
  

  ولــــــــم يمــــــــت وهــــــــو فــــــــي التــــــــاريخ قــــــــد كتبــــــــا  
  

ــــــــــــــه تجلــــــــــــــت كــــــــــــــل ســــــــــــــابقة   علــــــــــــــى يدي
  

ــــــــــــــــر جاهــــــــــــــــد إصــــــــــــــــالحا ومحتــــــــــــــــسبا   ًللخي ً  
  

   حـــــــــــصائدههمـــــــــــن يـــــــــــزرع الـــــــــــشوك تدميـــــــــــ
  

ــــــــــــا   ــــــــــــا تجلــــــــــــب العطب ــــــــــــا وحين   بــــــــــــالوخز حين
  

   ســــــــقى الــــــــورد أهــــــــدى كــــــــل عابقــــــــةومــــــــن
  

َّوعطـــــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــــو واآلمـــــــــــــــــــال والكتبـــــــــــــــــــا   َ  
  

  أســـــــــــــــتغفر اهللا لـــــــــــــــم أمنحـــــــــــــــك أمنيتـــــــــــــــي
  

  فـــــــــــال تلـــــــــــم هممـــــــــــي حـــــــــــين الجـــــــــــواد كبـــــــــــا  
  

  أراك ال تعـــــــــــــرف األلقــــــــــــــاب يــــــــــــــا وطنــــــــــــــي
  

  لكــــــــــــن تـــــــــــــرى الفكــــــــــــرة القدســـــــــــــية اللقبـــــــــــــا  
  

ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــصر مــــــــــــــــــــــــن آذاك معول   أراك تب
  

ـــــــــــــع الخـــــــــــــصبا   ـــــــــــــك المرت ـــــــــــــد إلي   ومـــــــــــــن يعي
  

 



 

 ٥٣

 
 

  وما يتصل به اجلسد : حقل-٢ .األمل والعالج: حقل-١
  .  الطبيعة: حقل-٣

  : بالتفصيل على الوجه اآليتوسأتناوهلا
  

 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
 ١  حريتين  ١٧ ١  سئمت  ١

 ١  كبا  ١٨ ١  مبعثرة  ٢

 ١  قسوة  ١٩ ٣  اجلرح  ٣

 ١  دينء  ٢٠ ٢  تدميه  ٤

 ٢  القرب  ٢١ ١  الوخز  ٥

 ١  أرداه  ٢٢ ١  الشوك  ٦

 ١  العطبا  ٢٣ ١  مكتئبا  ٧

 ١  الظلماء  ٢٤ ٢  الذل  ٨

 ١  مدجلة  ٢٥  ١  ًظلما  ٩

 ١  يضمد  ٢٦ ١  اجلهل  ١٠

 ١  يأسو  ٢٧ ١  آذاك  ١١

 ١  تواسي  ٢٨ ١  ًمغرتبا  ١٢

 ١  ما شكوت  ٢٩ ١  وصبا  ١٣

 ١  الصعب  ٣٠ ١  سغبا  ١٤

 ١  الكربا  ٣١ ١  تعبا  ١٥

موع   ١  عابسها  ١٦  ٣٦  ا



 

 ٥٤

 

 : آخــــذة نــــسبة قــــدرهاكلمــــة،) ًا وثالثــــنيســــت( كلمــــات هــــذا احلقــــل يبلــــغ جممــــوع
  . من جمموع كلمات القصيدة املدروسة%) ٣٤.٦١(

 ،  وهـــو إحـــساس الـــشاعر بالغربـــة والبعـــد عـــن وطنـــه وناســـه،وكـــان غـــرض القـــصيدة
ًدافعا كبريا    .ِ يف تصدر هذا احلقل  على  غريه من احلقولً

ـــــرزت  كلمـــــات األمل  كـــــان للكـــــن ". العـــــالج"و" ِاألمل "ثنائيـــــةيف هـــــذا احلقـــــل وب
مــن %) ٨٦.٤٨(نــسبة قــدرها بكلمـة ) ني وثالثــنيتــاثن( إذ بلــغ عـددها ،كــربحـضورها األ

  . جمموع كلمات هذا احلقل
   :كلمة املوحية عن األمل وانعكاساته يف توليد ال هذا احلقلوعرب

وغريهـا مـن األلفـاظ الـيت عكـست نفـسية ) القبور، الظلماء، قسوة األيـام، اجلهـل(
  . كلماته املصبوغة باألملعلىالشاعر وألقت بظالهلا 

 
 

ومل يــرد أي تكــرار يف ). بــارت آذاك معولــه، مغ،مكتئبــا، الــذل، ظلمــا(: ويــدخل فيــه
  .هذا املعجم

 
ومل يرد يف هذا املعجم تكـرار سـوى ). اجلرح، تدميه، الوخز، الشوك (:ويدخل فيه

  ). اجلراح: (اليت تكررت جبمعها،) اجلرح(يف كلمة 
 

سـوى يف كلمـة ومل يـرد يف هـذا املعجـم تكـرار ). القرب، أرداه، العطبـا (:ويدخل فيه
  ).القبور: (اليت تكررت عن طريق مجعها) القرب(

  

 
  . ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).وصبا، تعبا: (ويدخل فيه

  



 

 ٥٥

 
  . ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).الظلماء، مدجلة: (ويدخل فيه

  

 
  . ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).ما مبعثرةسئمت، أحال: (ويدخل فيه

  

 
  . ومل يرد التكرار يف هذا املعجم).اجلواد كبا: (ويدخل فيه

  

 
  . ومل يرد  التكرار يف هذا املعجم).دينء العيش: (ويدخل فيه

 
  . يف هذا املعجم ومل يرد التكرار).قسوة األيام: (ويدخل فيه

جلــأ الــشاعر عنــد حديثــه عــن األمل إىل الطبيعــة القاســية الــيت يــشاهدها يف بيئتــه، و
  . فيصف األمل بوخز الشوك

:  النفــــــسية باســــــتعماله كلمـــــــةاألمــــــراضكمــــــا مل يغفــــــل اســــــتخدام مـــــــصطلحات 
  ).االكتئاب(

العـالج مـن خـالل بعـض الكلمـات :  عـنيف حديثهملصطلحات الطبية اوحضرت 
    .)يضمد، يأسو: ( على ذلكّالدالة

أو ) الثابتـــة(باألمســـاء ) األمل: (ِّواملتأمـــل يف كلمـــات هـــذا املعجـــم يراهـــا معـــربة عـــن
  ). املاضية(األفعال 

ّالــدال ) املــضارع(فــإن الــشاعر يــورده بــصيغة الفعــل ) العــالج: (أمــا يف حديثــه عــن
  !.وعالج متجدد. وأمل ثابت. على التجدد، وكأننا أمام مرض قدمي

  :  إذ ترتبط الكلمة بـ، بكلمات هذا احلقل- بأقسامه الثالثة -ويرتبط الضمري    
  ). ّسئمت، حريتين، ما شكوت (:ضمري املتكلم -



 

 ٥٦

  ).آذاك (:وضمري املخاطب -
  ). تدميه، أرداه، يأسو (:وضمري الغائب -

ٍيف كلمتــني مــن أصــل ثـــالث يف ) األمل: (ويف الــصيغ الــثالث الــسابقة يــربز معجــم
الـذي تـنعكس فيـه هـذه املعادلـة، ) املخاطـب(خبالف ضمري ) الغائب(و) املتكلم (ضمائر

  .ن من أصل ثالث كلماتـيربز معجم األمل املرتبط باجلانب الطيب بكلمتيو
 

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
 ١  أقدامه   ١٤ ١  فؤادي  ١
 ٢  تبصر   ١٥ ١  روحي  ٢
 ٢  رأيت   ١٦ ١  هتافه   ٣
 ١  رأينا   ١٧ ١  ذاكرة   ٤
 ١  أنثين   ١٨ ٢  نسيت  ٥
 ١  ترى   ١٩ ١  ذكرتك  ٦
 ١  أراه   ٢٠ ١  النظرة   ٧
 ٢  أراك   ٢١ ٢  يدي   ٨
َّخدك  ٩  ١  حتكي   ٢٢ ١  َ

 ١  ّغىن   ٢٣ ٢  ّقبلت  ١٠
 ٣  ما نسيت   ٢٤ ١  الساعد   ١١
 ١  تراءى  ٢٥ ١  الكحل   ١٢
  ١  يديه  ٢٦  ١  اهلدبا  ١٣
موع     ٣٤  ا

 



 

 ٥٧

: كلمـــة، آخـــذة نـــسبة قـــدرها) وثالثـــنيً أربعـــا: ( هـــذا احلقـــلغ جممـــوع كلمـــاتلـــيب
  . من جمموع كلمات القصيدة املدروسة%) ٣٢.٦٩(

علـى النحــو ) الغائــب(و) املخاطـب(و) املـتكلم (:وجـاء التعبـري عــن اجلـسد بــصيغة
  : يتاآل

   :ّصيغة املتكلم -
ُذكرتــك، يــدي، قبلــت، ُ، مــا نــسيت، ]تكــررت مــرتني [ُفــؤادي، روحــي، نــسيت( ّ ّ

ُأبصرت، رأيت    ).  أنثين، أراك،]نيتكررت مرت[ُ
   :صيغة املخاطب -
َذكرتك، خدك، ترى، أراك( َ ّ َ ُ .(  
   :صيغة الغائب -
  ). ّأقدامه، يديه، أراه، غىن، تراءى، حتكي(

 القـصيدة   وهـو مـا يـدل علـى ذاتيـة ،)ّصـيغة املـتكلم: (تّويف التقسيم السابق برز
  . ا يدور يف أحاسيسهوتعبريها عم

  :إىلوميكن تقسيمه  ،يف حقل اجلسد) الرؤية: (ويطغى معجم
   :الرؤية احلسية -١

  ".ُهناك أبصرت يف دنياي أمثلة: "يف قوله
   :الرؤية املعنوية -٢

  ، "أبصرت من قسوة األيام عابسها"، "رأيت أرضك تربا: "يف قوله
ِأيب هنــاك تــراءى يل مبنطقــه" رأينــا ســيفه "، "ُســيفا كنــت أكــربهرأيــت يف الغمــد "، "ِ

  ".تبصر من آذاك معوله"، "ّرأيت يف القرب إنسان تقدره"، "خشبا
  : الرؤية القلبية -٣

  ،"أراك ال تعــرف األلقــاب يــا وطــين"، "فيــه احلنــان أراه العــاطف احلــدبا: "يف قولــه
  ".أراك تبصر من آذاك معوله"



 

 ٥٨

َوقد ُ بـعدهعندما كتب هذه القصيدة ُر الشاعر َ ْ  فلم يتكـئ حينهـا علـى ، عن وطنهُ
يعكـــس  وهـــذا املوضـــع ، مل يكـــن هلـــا حـــضور إال يف موضـــع واحـــد  الـــيت"ّالرؤيـــة احلـــسية " 
َفس الذكَنـ  لكـن اعتمـاد الـشاعر ،نقلته عينه املبـصرة إىل مـشاهد طافـت يف خيالـهإذ   ،رىَ

  ".القلبية"و " املعنوية" على الرؤية ٌّمنصب
فـي غربـة اإلنـسان ووحدتـه تـصفو نفـسه ف، )تأمـلال(لقد كانـت الـرؤى قائمـة علـى 

   .فتولد الرؤى والتأمالت
، وكأنــه يف خطابــه يثبــت )وطنــه(و) والــده (:)الرؤيــة القلبيــة(خاطــب الــشاعر يف و

  .ّهلما أن غياب اجلسم واألعضاء ال يعين غياب القلب عمن حيبه ويهواه
إذ اســتخدم كلمــيت  ، هلــذه الرؤيــةيف ســياق توظيفــه) الكلمــات الرتاثيــة(ســتخدم وا

  . املعجمية) ترب( إضافة لكلمة "سيف"
 تـــواؤم مـــع الغربـــة يف بـــروزه؛ ألن " الـــذاكرة والعقـــل ":وبـــرز يف هـــذا احلقـــل معجـــم

  .  فالعقل منشغل بوطنه وناسه اللذين ابتعد عنهم؛والبعد عن الوطن
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
 ١  الورد  ١٦ ٢  النجوم  ١

 ١  اجلو  ١٧ ١  الشهبا  ٢
 ١  رارَع  ١٨ ١  أرضك  ٣
َرطب  ١٩ ١  ِْترب  ٤ ُ  ١ 
 ١  ذهب  ٢٠ ١  اخلزامى  ٥
 ١  كنـز  ٢١ ١  الشيح  ٦
 ١  املرتع  ٢٢ ٣  الرمال  ٧
 ١  سقى  ٢٣ ١  األرض  ٨



 

 ٥٩

 ١  خيلي  ٢٤ ١  املاء  ٩

 ١  اجلواد  ٢٥ ٢  يزرع  ١٠

 ١  األزهار  ٢٦ ١  العنب  ١١

 ١  أرعى  ٢٧ ١  الشوك  ١٢

  ١  خيلي  ٢٨  ١  أجنمك  ١٣
  ٢  الرمل  ٢٩  ١  الورد  ١٤
موع    ١  املاء   ١٥  ٣٤  ا

. كلمـة) أربـع وثالثـني(وأبرز مالحظات هذا احلقل، تعدد معامجه اليت جـاءت يف 
  .من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ٣٢.٦٩(آخذة نسبة قدرها 

 
 
رار، رطب، املرتع، اخلصب، َ عاخلزامى، الشيح، الورد، يزرع، العنبا، (:يدخل فيهو

  . ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).الشوك، األزهار
 

) األرض( وتكـررت كلمـة ).أرضك، ترب، ذهب، كنز، الرمـال، رمـل: (ويدخل فيه
  مـــرتني،ثـــالث مـــرات) الرمـــل(وتكـــررت كلمـــة ). أرضـــك، األرض:(يف هـــذا املعجـــم مـــرتني

  ). الرمال: (منها بالصيغة السابقة، وواحدة جاءت بصيغة
 

ومل يــــرد يف هــــذا املعجــــم تكــــرار إال يف كلمــــة ). النجــــوم، الــــشهب(: ويــــدخل فيــــه
ِاليت نسبها إىل خماطبه بقوله). النجوم(   ). أجنمك: (َُ

 
  . ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).املاء، سقى: (ويدخل فيه



 

 ٦٠

 
   . ومل يرد تكرار يف هذا املعجم).خيلي: (ويدخل فيه

هــــو املعجــــم الــــسائد بــــني ) النبــــات(ّويبــــني التقــــسيم املعجمــــي الــــسابق أن معجــــم 
مـن جممـوع كلمـات %) ٣٧.٠٣( جاءت كلماتـه العـشر بنـسبة قـدرها إذ؛احلقول األخرى
   .املعاجم األخرى

اخلزامـى،  (:وظهرت بعض النباتات الـصحراوية املـستوحاة مـن البيئـة الـصحراوية كــ
  ).، األزهارَالشيح، الورد، عرار

ُورسـم حقــل الطبيعـة لوحــة بــصرية متكاملـة املعــامل ألرض رمليـة تـنبــت ُِْ ) اخلزامــى:  (ً
تكتنـــز ، و)اخليـــل: (ُ ويـــشاهد فيهـــا،)األزهـــار(و) العنـــب(و) الـــورد(و) العـــرار(و) الـــشيح(و

  . باخلريات
 رسـموهذه اللوحة معلم واضح من معامل التـأثر بالبيئـة احمليطـة حيـث اخليـال الـذي 

  .ًمعجما كهذا
  :يف قوله" تعميم الداللة"ّومن مظاهر وأغراض التطور الداليل يف هذه القصيدة 

  . بالسفائن عن الرحلة املعنوية حنو الشوقالتعبري فجاء"  الشوقسفائن "
كـس شـعراء املدرسـة  بع،ًفت إىل أن اإلحبار جاء حممال بالفأل والشوقْ أن ألوأريد

ّين يعربون عن اإلحبار يف إطار حزين  الذ)الرومانسية(
)١( .  

لــشاعر تعطــش النظــرة إىل مــا ّ بــني احــنيًومل يكــن الظمــأ مقــصورا علــى طلــب املــاء 
  ".والنظرة الظمأى ":يرويها

اوصف بوأدت نفاسة الذهب إىل تعميم مدلوله    ."ترب ":األرض بأ
ا كل نبات صحراوي" اخلزامى"كما أورد كلمة     :ًوتقبيله هلا مريدا 

  ."ّقبلت فيك اخلزامى وهي عابقة"

                                                
  .   سيتم بيان هذا يف مقدمة املبحث الثاين من هذا الفصل  )١(
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 : قولـهيفًمن معنـاه احلقيقـي إىل كونـه رمـزا للقـوة واملنعـة، " السيف"وتطورت داللة 
  . كنت أكربهًسيفارأيت يف الغمد "

  : املطلوب بقطف األزهار، يف قوله على الشيءاحلصولوجاء التعبري عن 
ـــااألزهـــارتقطـــف كـــي " ـــه رائحـــة الزهـــر، "  والعنب فالـــشيء الـــذي يطلبـــه اإلنـــسان ل

  . ومن هنا جاء تعميم داللة هاتني الكلمتني،وطعم العنب
  : يف قوله،للتعبري عن الشر" الشوك"ومن تعميم الداللة توظيف 

للتعبــري عــن كــل " الــورد " إضــافة  إىل توظيــف."مــن يــزرع الــشوك تدميــه حــصائده"
" املرتـع اخلـصبا" ومثلهـا توظيـف ." أهدى كل عابقةالوردومن سقى  ":شيء حسن ومجيل

" اهلــدب" وكــذلك توظيـف  ."املرتــع اخلـصباومـن يعيــد إليـك  ":ّالـيت عــربت عـن رد اجلميــل
  ."اهلدباأو من يزرع  ":يف قوله

  
   ".ّ جتلت كل سابغةعلى يديه ": يف قوله،مبعىن تقدمي اخلري" يدال"وجاءت 

الــيت هــي الــسمة البــارزة للتطــور الــداليل يف هــذه " تعمــيم الداللــة"وباالنتقــال  مــن 
الـــذي مل يـــأت مبعـــىن " أرداه"وخفـــضها يف الفعـــل " احنطـــاط الداللـــة" فقـــد جـــاء ،القـــصيدة

 لــه اجلهــل أرداه قـد غـىن ":لـك يف قولـهالقتـل وإزهـاق الـروح بــل انتقـل إىل داللـة أقــل مـن ذ
  .ً"طربا

  : واملولد. مسة من  مسات التطور الداليل،وتوظيف الكلمات املولدة
 معـىن خيتلـف عمـا كـان العـرب يعرفونـه ، أعطي يف اللغة احلديثـة،لفظ عريب البناء"

لة، اجلريدة:مثل   .)١("  الطيارة، السيارة، ا
  

                                                
عمان، ، بد اجلليل، دار صفاء للنشر والتوزيعاملعجم الوصفي ملباحث علم الداللة العام، عبد القادر ع  )١(

  .٢٥هـ، ص ١٤٢٦/ م ٢٠٠٦، ١: ط
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 ،طـرمجـع ق: " قـدميا تعـينتلـك الـيت  ،مبـدلوهلا احلـديث" القطـار" كلمة فقد جاءت
  .)١(" وهو املطر

 وهــي مــن لعــب –ُ مجــع دميــة –مبعناهــا احلــديث " ّالــدمى ":ومثلهــا توظيــف كلمــة
 الــصورة املن: وقيــل،ََّالــصنم" ً: وقــد كــان مــن معانيهــا قــدميا.األطفــال

ُ
 ،ُ العــاج وحنــوه مــنَّقــشة

ا:ُوقال كراع َّ هي الصورة فعم  َ ")٢(.  
ـذا الـيت ولـدت" ًمكتئبـا ":مـةوجاء توظيف املصطلحات الطبية بإيراد الشاعر كل  

  . مع الطب احلديثاملعىن
 ، وكـان حقهـا التثنيـة،وصـفا ملثـىن" كنـز" كلمـة استعمال، ومن التطور يف القصيدة

ا اسم اجلنس    ."املاء واألرض كنز يف مرابعنا ":ًلكنه أفردها قاصدا 
  :وهلذا شاهد من القرآن الكرمي

M   Ç  ¢   ¡  �  L )٣(
  .)٤(ًأي أطفاال  

 –الظلمـــاء (،) أراده–العطبـــا  (: مثـــل،خدم الـــرتادف يف بعـــض كلماتـــهكمـــا اســـت
  ). الساعد–يدي (، ) ترى– تبصر –النظرة ( ،)مدجلة

دراســـة األلفـــاظ املرتادفـــة علـــى أســـاس تطـــور الداللـــة ومالحظـــة اســـتعماهلا مـــن "و 
 وال ســيما . يثبــت لنــا أن التطــور هــو ســبب تــرادف الكثــري مــن األلفــاظ،الناحيــة التارخييــة

  .)٥(" تلك األلفاظ املتقاربة يف املعىن

                                                
  .   قطر، لسان العرب:  مادة  )١(
  ِدمي، لسان العرب   : مادة  )٢(
  .   ٥: سورة احلج  )٣(
جمموعة من احملققني، دار طيبة، اململكة العربية السعودية، : معامل التنزيل، للحسني البغوي، ت: ينظر  )٤(

  .١٥٨، ص٧:م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٧، ٤:ط
  .   ٨٢الرتادف يف اللغة، حاكم مالك الزيادي، ص    )٥(
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ا التعبري عـن بـ الشاعر عـن غـريه يف االسـتعمال سـوى تفـرده ًومل أحلظ كلمة انفرد 
ـــ   ، لتحتــل مــساحة خــصبة بــني أوســاط الــشعراء،امتــدت ظــاهرة التفــرد"وقــد ) َّأُمــيت(األم ب

جغرافيـــــة داللـــــة اللفظـــــة  يف ،َّني الطـــــالعً حيـــــث ســـــجلت حـــــضورا بـــــ، واللغـــــويني،واألدبـــــاء
  .)١("العربية

 مبعناهـا املتعـارف عليـه، إال" ّاألمـة" تدل علـى –َّ أي أُميت –ومع أن هذه الكلمة 
  : سياق القصيدة ال يشري إىل ذلكأن

  دبا   فيه احلنان أراه العاطف احل     ـــــــــهنطقــــأيب هنـاك تراءى يل مب
  باـــــــــــوأخــوة عرفــــــوا للديـن ما وج     وأميت بــني جــريان وذي رحـم   

ــذه الــصيغةًوال أرى الــشاعر موفقــا يف اســتعمال هــذه الكلمــة  فلــم يعهــد منــاداة  
  . األم مبثل هذا

 بــدا واضــحا يف معجــم الــشاعر )الكالســيكي(ومهمـا يكــن مــن شــيء فــإن الـنفس 
   .ويف انتقاءاته اللغوية ملفردته الشعرية

  
  

 
 
 
 

                                                
  .   ٣٦٧املعجم الوصفي ملباحث علم الداللة العام، عبد القادر عبد اجلليل، ص   )١(
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ُلـــــــــــــك يف الــــــــــــــشغاف معــــــــــــــامل تتــــــــــــــألق ّ ٌ ِ َ ِ  
  

ُوعلـــــــى جـــــــدار القلـــــــب رســـــــم مـــــــشرق   ِ ْ ُ ٌ ِ َِْ  
  

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــاغم األصـــــــــــــــــــــداء يف جنبات ِتتن ِ ُ ُ  
  

ـــــــا الـــــــسحر احلـــــــالل الـــــــشيق   ـــــــسري  ُي ُ ّ ِ  
  

ِهيمانـــــــــــــــــــــة التحليـــــــــــــــــــــق يف أجوائــــــــــــــــــــــه ِ ّ ُ  
  

ــــــــــــه طيـــــــــــــر الغــــــــــــرام يشقــــــــــــشق   ُوكــــــــــــر ب ِ ْ َ ُ ِ َ ُ َْ ٌ  
  

ِتــــــــــــــــرتاقص الــــــــــــــــدنيا علــــــــــــــــى إيقاعــــــــــــــــه ِ ِ ّ ُ  
  

ُكالقلــــــــــــب يذكيــــــــــــه احلنــــــــــــني فيخفــــــــــــق   ُ ِ ِْ ْ ُ ِ  
  

ـــــــــــه عمـــــــــــرا ومـــــــــــا ـــــــــــشدو علـــــــــــى وكنات ًي ْ ُ ُ  
  

ـــــــــــــق   ـــــــــــــف ســـــــــــــهم مطب ُيدريـــــــــــــه أن احلت ُْ ُ َ ٌَ ْ َ ْ  
  

ــــــــشادي املهــــــــيض جناحــــــــه ُيــــــــا أيهــــــــا ال ُُ ّ ّ  
  

ُمــــــــــــــــــــــــــاذا أمل بنــــــــــــــــــــــــــاهض يـتـعلــــــــــــــــــــــــــق   َّ ََ ٍ َّ  
  

ِطــــــــــــــــارت قوادمــــــــــــــــه علــــــــــــــــى أطاللــــــــــــــــه ِ ُِ ُ ْ  
  

َمثـــــــــــــــــــل اخلـــــــــــــــــــوايف تـــــــــــــــــــارة تـتمـــــــــــــــــــ   ََ ُزقّ ّ  
  

ــــــــــــــه يف مــــــــــــــاء الــــــــــــــشباك حبائــــــــــــــل ُيردي ّ ُ  
  

ـــــــــــــــورود خفوقهـــــــــــــــا يـتـعـــــــــــــــوق   ـــــــــــــــد ال ُعن َّ َُ ََ ُ ُ ُ َ  
  

ُع يف احلــــــــــــــــالني قلــــــــــــــــيب مولــــــــــــــــعَيــــــــــــــــارب َُ ْ َ ِ  
  

ُبالظــــــــــــــــــــاعنني ودارة لــــــــــــــــــــك تـنطــــــــــــــــــــق   ِ َْ ّ  
  

ــــــــــــــا زمنــــــــــــــا رخيــــــــــــــا بامســــــــــــــا ًعــــــــــــــشنا  ً ًَ ِ ّ ِ  
  

ُيف يومــــــــــــــه حنيــــــــــــــي اللقــــــــــــــاء ونـعــــــــــــــشق   ِ ْ َ ّ ُ  
  

ِونطـــــــــــــــــــوف كاملنطـــــــــــــــــــاد يف َأجوائـــــــــــــــــــه ِ ِ ُ  
  

ــــــــــــــو مســــــــــــــو   َُيـعل ْ ْ ْ ــــــــــــــورى  وحيلــــــــــــــقَ ُا  يف ال ََّ ُ ََ ً  
  

                                                
  .   ٢٦٠:  حىت ص٢٥٥: م، من ص٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩، ١:ط، د.،د)ليايل العمر: (من ديوان الشاعر  )١(
، وواصل دراسته حىت )هـ١٣٥٢: (ّولد مبحافظة الرس عام. بداهللا بن سامل املسيطريحممد بن ع: هو  )٢(

ى املرحلة اجلامعية وحصل على بكالوريوس العلوم الشرعية عام   ). هـ١٣٧٧: (أ
الت األدبية داخل اململكة وخارجها إنتاجه الشعري غزير . له مشاركات أدبية ونقدية يف الصحف وا

الت السعوديةومنشور يف ال، ًجدا  يف الثالثني من رمضان – رمحه اهللا –تويف . صحف وا
  .  هـ١٤٢٦:عام

  ).هـ١٤٢٩: (بعد وفاته عام) ليايل العمر: (وطبع ديوانه
  ).  من السرية الذاتية املكتوبة على غالف ديوان الشاعر(  



 

 ٦٥

ٌقلبـــــــــــــــــــــــان يف جل احليـــــــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــــــــؤجج ّ ِ  
  

ـــــــــــــاين حبـــــــــــــب  يـلحـــــــــــــق   ـــــــــــــشوق والث ُبال َ َْ ّ ّ ِ َ  
  

ـــــــــــــــــــــــا   ُنتقاســــــــــــــــــــــم األفــــــــــــــــــــــراح يف ليال
  

ُوخنــــــــــــــاف يف األتـــــــــــــــراح  ممــــــــــــــا خينـــــــــــــــق   َِْ ِ ُ  
  

َِّفلنــــــــــــــا علـــــــــــــــى مــــــــــــــر الزمـــــــــــــــان وكـــــــــــــــره ِ ّ ِّ َ  
  

ـــــــــوح وتـنطـــــــــق   ـــــــــذكرى تل ُصـــــــــور مـــــــــن ال ِ َْ ُ َّ ٌَ ُ  
  

ــــــــــــا   ًنلقــــــــــــي بــــــــــــأطراف احلــــــــــــديث جوانب
  

ُفيهـــــــــــــــا العطـــــــــــــــاء وفيـــــــــــــــضه املتـــــــــــــــدفق   ُّ ُ َ ُ َ  
  

ـــــــــــل شـــــــــــجي دارس ـــــــــــى طل ٍيهمـــــــــــي عل ٍّ  
  

ُــــــــــــــــــواتن حتنــــــــــــــــــو عليــــــــــــــــــه وتــــــــــــــــــشفق   ِ ْ ُ َُْ ٍ  
  

ٌيـــــــــا أنــــــــــت يف دنيــــــــــاك عــــــــــصر حافــــــــــل ِ ٌ ْ َ َ  
  

ُباملكرمـــــــــــــــــــــــات خبلقهـــــــــــــــــــــــا نـتخلـــــــــــــــــــــــق   َّ َ َُ َ ِ ْ ِ  
  

َحتنــــــــــو علــــــــــى الــــــــــداين بــــــــــوفر عطائهــــــــــا ِ ْ َ َ ُْ َ  
  

ُوتـــــــــــــروح للقاصـــــــــــــي بفــــــــــــيض يـغـــــــــــــدق   ِْ َ ٍ ْ َ َُ َُ  
  

ِوجتــــــــــــــيء للقلــــــــــــــب اخللــــــــــــــ ًي عواطفــــــــــــــاُ ِّ  
  

ـــــــــــــاة وتـــــــــــــصدق   ُجياشـــــــــــــة تـهـــــــــــــب احلي ُ ْ َ ُ َ َ َّ  
  

ّومتـــــــــــــــــــد كفيهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى إقالهلــــــــــــــــــــا ّ  
  

ــــــــــــــــــرق   ُواتــــــــــــــــــف حتنــــــــــــــــــو وحينــــــــــــــــــا تـبـ ُ ْ َْ ً ِ َُْ ٍ  
  

ُتعطـــــــــــــــــــي ومتنـــــــــــــــــــع تـــــــــــــــــــارة إقالهلــــــــــــــــــــا َْ َ ِ ُ  
  

ُوقــــــــت مــــــــن الـــــــــصلوات فيــــــــه تـــــــــصدق   ّ ِ ّ ٌ  
  

ـــــــــــف احليـــــــــــاة وعبئهـــــــــــا ِْومتـــــــــــل مـــــــــــن كل ِ ُّ  
  

ـــــــــــــــاز احلـــــــــــــــدود وتغلـــــــــــــــق   ـــــــــــــــا فتجت ُحين َ ُ ً  
  

ــــــــــــــــــــــــا بغــــــــــــــــــــــــداد يف  ُفكأ ِغلوائهــــــــــــــــــــــــاّ ُْ  
  

ـــــــا ضـــــــرب احلـــــــصار فـتخـــــــرق   ُيطغـــــــى  َِ ْ ََ ِ ِ ُ ْ َ َ  
  

ـــــــــــــــــــل اخلطـــــــــــــــــــوات يف أرجائهـــــــــــــــــــا ِتتثاق ُ ُ  
  

ُوجتــــــــــــــــرع الــــــــــــــــصاب املريــــــــــــــــر وتلعــــــــــــــــق   َ َ ّ ُ ّ ََ  
  

ــــــــى عــــــــصر الرشــــــــيد وجمــــــــده ِتبكــــــــي عل ِ َْ ِ ْ َ  
  

ُيف زمـــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــسعداء روض مـــــــــــــــــورق   ٌ َْ ّ َِ ُْ  
  

ُِِزمــــــــــــــــــن بغــــــــــــــــــي يف حلــــــــــــــــــول أُتونــــــــــــــــــه ُّ  
  

ـــــــــــــــــــيم ســـــــــــــــــــرمدي يزهــــــــــــــــــــق   ُليـــــــــــــــــــل  ٌ ٌ ٌ  
  

  ّنكبــــــــــــــــــات يف َأجوائهــــــــــــــــــاُتتـــــــــــــــــصارع ال
  

ُومترهــــــــــــا األحـــــــــــــداث وهـــــــــــــي ختنـــــــــــــدق   ّ  
  

ـــــــــــــــا َيـــــــــــــــا صـــــــــــــــورة األحـــــــــــــــالم يف دارا ْ ُ  
  

ُركـــــــــــــــــب احليـــــــــــــــــاة ربيعـــــــــــــــــه يـتـرقــــــــــــــــــرق   َ َْ ََ ُ ُ ِ ُ  
  

ِيعطـــــــي مـــــــن النـفحـــــــات غـــــــب حيائـــــــه ِ َ ََ ُّ ِ َ ّ  
  

ـــــــــــــاة وتنـــــــــــــشق   ـــــــــــــسرتد بـــــــــــــه احلي ُمـــــــــــــا ت ّ  
  

ًأهــــــــواك مــــــــن قلــــــــيب الــــــــشجي مــــــــذاهبا ّ ِ  
  

ُشــــــــــــىت هلــــــــــــا اخللــــــــــــق الرفيــــــــــــع يــــــــــــصفق   َّ َ ُ ّ ُُ  
  

ًها حبــــــــــــــــا وفيــــــــــــــــضا حانيــــــــــــــــاّألضــــــــــــــــم ً َّ  
  

ــــــــــــــــرق   ُحلــــــــــــــــو املــــــــــــــــذاق وذوقــــــــــــــــه املرتق ُُ َُ َ ْ ُ  
  



 

 ٦٦

ــــــــــــــاك نفحــــــــــــــة وامــــــــــــــق ٍأَلقــــــــــــــاك يف مغن ُ ِ ِ  
  

ــــــــــشجي وحتــــــــــرق   ــــــــــب ال ــــــــــسري إىل قل ُت ِ َْ َّ ّ َ  
  

َْيف ليلــــــــــــة مــــــــــــا كــــــــــــان مهــــــــــــس لقائهــــــــــــا ٍ  
  

ُإال أناشـــــــــــــــــــــــــيد احليـــــــــــــــــــــــــاة يـزقـــــــــــــــــــــــــزق   ِ َُْ َ  
  

ُيف روضــــــــــــــــــة فـيحــــــــــــــــــاء رف عبيـرهــــــــــــــــــا ْ َِْ َّ َ ٍ  
  

ـــــــــــــ   ِيـــــــــــــسري إىل نـــــــــــــبض احليـــــــــــــاة فيعب ْ ِ ْ   ُقَ
  

ٍأشــــــــــــــــتاق شــــــــــــــــم هوائهــــــــــــــــا يف ليلــــــــــــــــة َّ ُ  
  

ــــــــــــــــــــــــــيالء يف أقمارهــــــــــــــــــــــــــا تتــــــــــــــــــــــــــأرق   ُل ِ َ  
  

ـــــــــــــــوم لقائهـــــــــــــــا ِتـتـعـــــــــــــــانق القـــــــــــــــبالت ي َ َُ ُ ُ َُ َ َ  
  

ُوتثــــــــــــــــــور ثــــــــــــــــــائرة الفــــــــــــــــــراق فتقلــــــــــــــــــق   ِ ِ َ ُ  
  

ـــــــــــر  ســـــــــــوانح ـــــــــــني أيـــــــــــدينا تطيـ ُمـــــــــــن ب ِْ َ ِ  
  

ــــــــــسر وينطــــــــــق   ُســــــــــحر اجلمــــــــــال هلــــــــــا ي ُّ ُ  
  

ٍَأهفــــــــــــو إليــــــــــــك إىل عظــــــــــــيم خالئــــــــــــق ِ ِ ُ ْ  
  

ْحتيـــــــــــــــــي أفــــــــــــــــــانني احليـــــــــــــــــاة فتـــــــــــــــــــو   ُ ِ َ ُرقُ ِ  
  

ِحـــــــــــــب خلـــــــــــــي يف شـــــــــــــعاب بطونـــــــــــــه ِ ُِ ُ ِ َِ ٌّ َ ٌّ  
  

ُنـهــــــــــــــر يــــــــــــــروي املــــــــــــــاحالت ويـغــــــــــــــرق   ِْ ُ ِّ ٌ ْ َ  
  

ِوفــــــــضائل مــــــــا مـــــــــال عطــــــــف حيائهـــــــــا ََ ُ َْ َ ُ  
  

ُإال ليـعطــــــــــــــــــــــــي للحيــــــــــــــــــــــــاة وينفــــــــــــــــــــــــق   ِ ْ ُِ  
  

ـــــــــــــي البهـــــــــــــيم وديعـــــــــــــة ًَأدعـــــــــــــوك يف ليل ِ ِ  
  ج

ُحـــــــــــــوراء يهواهـــــــــــــا اجلمـــــــــــــال وحيـــــــــــــدق   ُ َ  
  

ُتـبــــــــــــــــــــدو كربــــــــــــــــــــان جيــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــراعه َُ ّ َ ٍ ّ ُ َْ  
  

َْيف خــــــــــــــافق خيــــــــــــــش   ُى وعــــــــــــــني تـرمــــــــــــــقٍ ُ َْ ٌ  
  

ـــــــــصدي مـــــــــواردا ـــــــــاك يف أمـــــــــسي ال ًأحي ِّ ِ  
  

ا يتخلـــــــــــــق   ـــــــــــــشراب بعـــــــــــــذ ُصـــــــــــــايف ال ّ ّ َ َِ ِ ّ  
  

  ًوعلـــــــــى طريقـــــــــي مـــــــــا بقيـــــــــت مخــــــــــائال
  

ُغنـــــــــــــاء يــــــــــــــسكرها اهلـــــــــــــوى ويــــــــــــــصفق   ّ َ ُ َُ َُ ِ ْ َ  
  

ًَوأراك يف يـــــــــــــــومي ويف أَمـــــــــــــــسي ســـــــــــــــنا َ ِ  
  

ــــــــــــــــق   ُيقتــــــــــــــــاد خطــــــــــــــــوي ســــــــــــــــيـره املتوث ُ ْ َ ُ  
  

 
***** 
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   وما يتصل بهحقل اجلسد - ١
 .حقل الطبيعة - ٢
 .ّحقل الزمن - ٣
 .حقل احلزن - ٤

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
 ١  ذوقه  ١٨ ١  الشغاف  ١

 ١  شم  ١٩ ٤  القلب  ٢

 ١  تنشق  ٢٠ ٢  قليب  ٣

 ١  بالتالق  ٢١ ١  قلبان  ٤

 ١  تلعق  ٢٢ ١  نبض  ٥

 ١  ينطق  ٢٣ ١  خافق  ٦

 ١  اخلطوات  ٢٤ ١  كفيها  ٧

ِّيصفق  ٨ َ  ١  نعشق  ٢٥ ١  ُ

 ١  أشتاق  ٢٦ ١  أضمها  ٩

 ١  أهواك  ٢٧ ١  تتعانق  ١٠

 ١  يهواها  ٢٨ ١  تبكي  ١١

 ١  اهلوى  ٢٩ ١  حوراء  ١٢

 ١  عواطف  ٣٠ ١  حيدق  ١٣

 ٢  اجلمال  ٣١ ١  عني  ١٤

 ١  أهفو  ٣٢ ١  أراك  ١٥

 ١  خطوي  ٣٣ ١  يديناأ  ١٦

موع   ١  مهس  ١٧  ٣٨  ا



 

 ٦٨

ــــسبة قــــدرها ) مثــــان وثالثــــني( كلمــــات هــــذا احلقــــل يبلــــغ جممــــوع كلمــــة، آخــــذة ن
  . من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ٣٢.٧٥(

 حيــث ،عــاين احلــبإيــصال ملمــن   الــشاعرهًفقــا مــع مــا يريــدوجــاء حقــل اجلــسد مت
  .واضحن للغرض أثر وانعكاس ، فكايف هذا احلقلسيطرت كلمات احلب والغرام 

 

 
 

  . كلمة)  عشرةسبع(وتبلغ كلمات هذا املعجم 
 

 
حلـو املــذاق، (: ويــدخل فيـه.كلمـات) مخـس (: كلمـات هــذا املعجـمُويبلـغ جممـوع

  . َومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).  مهس،ذوقه، القبالت، تلعق، ينطق
 
تبكــــي، : ( ويــــدخل فيــــه.كلمــــات) مخــــس (:بلــــغ جممــــوع كلمــــات هــــذا املعجــــموي

  .َومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم). أراك، عني، حوراء، حيدق
 
ــــه.كلمــــات) أربــــع (:ات هــــذا املعجــــمكلمــــجممــــوع بلــــغ وي ــــدخل في كفيهــــا، : ( وي

 وقــد ورد هــذا املعجــم بــأداة .َومل يــرد أي تكــرار يف هــذا املعجــم). يــصفق، أضــمها، تتعــانق
  ). اليد(اللمس، وهي 

 
َومل يـرد ). شـم، تنـشق: ( ويـدخل فيـه).كلمتـني فقـط (:وتبلغ كلمات هذا املعجم

  .ملعجمأي تكرار يف هذا ا
  



 

 ٦٩

 
َ ومل يــرد أي تكــرار يف ).خطــوي: (وهــي). كلمــة واحــدة فقــط: (ويف هــذا املعجــم

  .هذا املعجم
 

  :ومرتادفاته، وهي) القلب: (ويرتكز هذا املعجم حول كلمة واحدة هي
َومل يـــــرد أي تكــــرار يف هـــــذا  ).الــــشغاف، القلــــب، قلـــــيب، قلبــــان، نـــــبض، خــــافق(

  .املعجم
ًمـــضافا ، َّوتعكــس هــذه الكلمـــات احلــب الوجــداين الـــذي يــسكن يف روح الــشاعر

   .الذي عربت عنه ألفاظ ظاهر اجلسد) الشكلي(إليه احلب 
، مث يتحـــــدث )ألفـــــاظ ظــــاهر اجلـــــسد (:يف معجـــــم" البــــصرية"وتطغــــى الكلمـــــات 

  .يف املعجم اآلخر) القلب(الشاعر عن 
َأن املقل تقوم مبنا هيتبني و   .الذي يوصل للقلب رسائل احلب"  الربيدِساع "همةَُ

والتعبري باالسم يف كلمات هذا احلقل داللة على ثبات احلب الذي يتحـدث عنـه 
  .وبقائه يف وجدانه

 يف هـذه –ً، حميال هذا العنـاق "تتعانق القبالت: "ويؤنسن الشاعر الصورة يف قوله
 إىل امــرأة جمهولــة يعــرب عنهــا بالـــضمري، دون أن –قـــصيدته  مــن أجــزاء أخــرىالكلمــة ويف 

  .يشري إىل امسها
 إذ ؛ للقــصيدةًاحمــورى هــذا املعجــم وأتــيف حقــل اجلــسد " احلــب"كمــا ظهــر معجــم 

ذاّن إ ا يوحيان    .مضمون القصيدة وعنوا
  
  
  
  



 

 ٧٠

 
 

). الغرام، نعـشق، حـب، أهـواك، الـشوق، الـشجي، عواطـف، أهفـو (:خل فيهويد
  .َومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم

 
  .َ ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).ُّأضمها، القبالت: (ويدخل فيه

 
  .َ يرد أي تكرار يف هذا املعجم ومل).اجلمال، حوراء: (ويدخل فيها

 

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
 ١  يزقزق  ١٧ ١  وكر  ١
 ١  عبريها  ١٨ ١  طري  ٢
 ١  هوائها  ١٩ ١  تطري  ٣
 ١  أقمارها  ٢٠ ١  جناحه  ٤
 ١  تطري  ٢١ ١  قوادمه  ٥
 ١  تورق  ٢٢ ١  اخلوايف  ٦
 ١  شعاب  ٢٣ ١  ماء  ٧
 ١  ر  ٢٤ ٢  أجوائه  ٨
 ١  موارد  ٢٥ ١  هواتن  ٩

 ١  الشراب  ٢٦ ١  تربق  ١٠
ا  ٢٧ ٢  روض  ١١  ١  عذ
 ١  مخائل  ٢٨ ١  ربيعة  ١٢



 

 ٧١

 ١  يغرق  ٢٩ ٢  حيائه  ١٣
 ١  النفحات  ٣٠ ١  املتدفق  ١٤
 ١  أجوائها  ٣١ ١  مخائل  ١٥
موع   ١  اتهوكن  ١٦  ٣٤  ا

 

ــــسبة قــــدرها ، كلمــــة)ًأربعــــا وثالثــــني( كلمــــات هــــذا احلقــــل جممــــوعبلــــغ ي  آخــــذة ن
  .من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ٢٩.٣١(

 
 

 
ا، يغــــرق: (ويــــدخل فيــــه  ،مــــاء، هــــواتن، حيائــــه، شــــعاب، مــــوارد، الــــشراب، عــــذ

  .اليت كررت مرتني) حيائه( ومل يرد يف هذا املعجم تكرار إال يف كلمة ).املتدفق
 

). وكر، طري، وكناته، املهيض جناحه، قوادمه، اخلوايف، يزقزق، تطري (: فيهويدخل
  .ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم

 
 ومل يـــرد يف هـــذا ).روض، ربيعـــه، عبريهـــا، تـــورق، مخائـــل النفحـــات: (ويـــدخل فيـــه

  ). روض: (املعجم تكرار إال يف كلمة
علــى غــريه مــن املعــاجم بنــسبة ) عجــم املــائيامل(ويتبــني مــن التقــسيم الــسابق تقــدم 

.من جمموع كلمات احلقل املدروسة%) ٣٤.٤٨(قدرها  
 

 ومل يـرد  يف هـذا املعجـم تكـرار إال ).أجوائه، تربق، هوائها، أقمارها: (ويدخل فيه
  : يف قوله) ًإجيابيا(ًكما جاءت الطبيعة حاملة معىن ، )أجوائها: (يف قوله

ا، عبريها، تورق، مخائل، روضيزقز (    ).ق، هواتن، حيائه، عذ



 

 ٧٢

 

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
ْعمرا  ١  ٩  احلياة  ٩ ١  ُ
ا  ١٠ ١  وقت  ٢  ١  ليال
 ١  ليل  ١١ ١  عصر  ٣
 ٢  ليلة  ١٢ ٢  زمن  ٤
 ١  ليلى  ١٣ ١  الزمان  ٥
 ١  دنياك  ١٤ ١  يومه  ٦
 ١  الدنيا  ١٥ ١  يوم  ٧
 ٢  أمسي  ١٦ ١  يومي  ٨
موع    ٢٧  ا

كلمـــة، آخــــذة نـــسبة قــــدرها ) ًســــبعا وعـــشرين(كلمــــات هـــذا احلقـــل جممـــوع بلـــغ ي
  .من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ٢٥(

ّوجاءت الكلمات متنوعة وشاملة ألجـزاء الـزمن، كمـا تعـددت الـصيغ الزمنيـة هلـذا 
  ). يومه: ( والغائب)دنياك: (واملخاطب) يومي، أمسي، ليلي: (احلقل بني املتكلم

  : ًوجاء احلقل إجيابيا يف مضمونه باستثناء قوله
، "زمــن بغــي"، "وقــت مــن الــصلوات.. تعطــي ومتنــع"، "ّفلنــا علــى مــر الزمــان وكــره"

، "وقــت مـن الــصلوات: " كمـا وردت اإلشــارة الدينيـة يف قولـه".ّتبكـي علـى عــصر الرشـيد"
  ".ّتبكي على عصر الرشيد": ًفضال عن االستعانة باملشهد التارخيي يف قوله

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
 ١  تتثاقل اخلطوات  ١٠ ١  احلتف  ١



 

 ٧٣

 ١  املرير  ١١ ١  املهيض  ٢
 ١  تبكي  ١٢ ١  يرديه  ٣
 ١  بغي  ١٣ ١  خناف  ٤
 ١  يزهق  ١٤ ١  األتراح  ٥
 ١  النكبات  ١٥ ١  طلل  ٦
 ١  الفراق  ١٦ ١  دارس  ٧
 ١  رقيغ  ١٧ ١  كلف احلياة  ٨
موع   ١  احلصار  ٩  ١٧  ا

 
: كلمــــة، آخــــذة نــــسبة قــــدرها) ســــبع عــــشرة: (كلمــــات هــــذا احلقــــلجممــــوع بلــــغ ي

.من جمموع كلمات احلقل املدروسة%) ١٤.٦٥( 
  

 
 ومل يــرد أي ).احلتــف، يرديــه، خينــق، يزهــق، يغــرق، األتــراح، تبكــي: (ويــدخل فيــه
  .تكرار يف هذا املعجم

 
  . ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).طلل، دارس: (ويدخل فيه

 
  . ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).خناف، تتثاقل اخلطوات: (ويدخل فيه

 
  .كرار يف هذا املعجم ومل يرد أي ت).النكبات، احلصار: (ويدخل فيه

 



 

 ٧٤

 
  . ومل يرد تكرار يف هذا املعجم).املهيض جناحه: (ويدخل فيه

 
  . ومل يرد تكرار يف هذا املعجم).الصاب املرير: (ويدخل فيه

 
  . ومل يرد تكرار يف هذا املعجم).كلف احلياة: (ويدخل فيه

 
  . ومل يرد تكرار يف هذا املعجم).بغي: (ويدخل فيه

 
يم: (ويدخل فيه   . ومل يرد تكرار يف هذا املعجم).ليل 

 
  . ومل يرد تكرار يف هذا املعجم).الفراق: (ويدخل فيه

 هـــم ِّبـــنيُيهـــذه الكلمـــات بـــه  تََّحلـــوالتقـــسيم الـــسابق، ودراســـة املـــضمون الـــذي 
، ممــا )احملبوبــة(و) احلــب( وحديثــه عــن املــوت ومقدماتــه رغــم كالمــه عــن ،الــشاعر وشــكواه

   . ومل يستطع إخفاءها حبديثه عن احلببنارهايدل على معاناة حقيقية يصطلي الشاعر 
لفعــل املــضارع باســتخدامه اوعــرب عــن اخلــوف بأنــه متجــدد يف عواملــه وعــوامل غــريه 

وخنــاف ": ر، وكــذلك اسـتخدامه للنــون الدالــة علــى اجلماعــةل علــى التجــدد واالســتمرااالـد
  ."يف األتراح

-وكمـا كـان احلديــث عـن ثبـات احلــب، بتوظيفــه لألمسـاء، فقـد جـاء حقـل احلــزن 
  :، إذ جاءت األمساء يف)األفعال(على ) األمساء(ً مغلبا فيه -ًأيضا

  . احلزن يف وجدانهمواضع لألفعال، مما يعين ثبات) سبعة: (ًموضعا مقابل) اثين عشر (
ذا يتبني أن وجدان الشاعر عاصف يف ا  احلب يسكنها  ثنائيةو   .األملويعذ



 

 ٧٥

 الــذي ،"ّتعمــيم الداللــة ":ومــن مظــاهر وأعــراض التطــور الــداليل يف هــذه القــصيدة
  :جاء يف قوله

ــــا أداة " ســــهم"ّفقــــد عمــــم داللـــة " ّأن احلتـــف ســــهم مطبــــق"...  فنقلهــــا مــــن كو
  .به" احلتف" حني قرن ،لموت وداللة عليهللحرب إىل عالمة ل

ِّاليت نقلها مـن خـضم" ُّجل"وكذلك احلال مع كلمة  َ احليـاة  البحـر املـتالطم إىل عـامل ِ
  ".قلبان يف جل احلياة ":يف قولهب الصاخ

ُّ فمطــر يــصبه ،الــيت جعلهــا لــصيقة بالــسحاب" احلنــان" يف صــفة –ً أيــضا –وجــاء التعمــيم  َ ٌ
  ".واتن حتنو ": على األرض ومن ميشي عليها يسكبه هو حنان،السحاب

 ونقلـتُ وقـد عممـت داللتهـا، ،ن ينـشد اجلمـال الروحـيوالروضة األنـف مقـصد ملـ
  :من العامل احملسوس إىل املعنوي يف قوله

  "    يف زمرة السعداء روض مورق تبكي على عصر الرشيد وجمده     "    
  .فقد استحضر الروض ليدل على االزدهار

 ، وإمنـــا هـــي داللـــة الفرحـــة واحلبـــور،يف القـــصيدة خاصـــة بـــالطري" الزقزقـــة"كـــن ومل ت
  : جاءت األناشيد مزقزقةحني

  "  إال أناشيــد احليـــاة يزقـزق        يف ليلـة مـا  كـــان مهس لقائهــا   "
 ومل يكـــن يف القـــصيدة .ق علـــى املــاء وحنـــوه، ويطلـــ)١(الرتقـــرق فهـــو اللمعــان  " أمــا 

  :َوإمنا كان الذوق موصوفه، ذا الفلكدائرا يف ه
ًألضمها حبـــا وفيضـــا حانيـــا   " ً   "   حلو املذاق وذوقــــه املرتقــــرق    ً

ـــا حيتـــضن الطـــري املغـــرد" وكـــر":كلمـــةاســـتخدام " تعمـــيم الداللـــة"ومـــن  ، دون ًمكان
 والثـاين ملـا ، عيـدان كالعش أو الوكن، واألول ما كان مناألمساء الوكر وغريه من تفريق بني
  .)٢(" ًا يف جبل أو حائطكان نقب

                                                
  .   رق، لسان العرب: مادة  )١(
  .   ٨٨  الرتادف يف اللغة، حاكم مالك الزيادي،  ص  )٢(



 

 ٧٦

 وإمنــا جــاءت ،ّ خــصها بالكوكــب املعــروف ومل يــرد،"األقمــار"ُعممــت كلمــة كمــا 
امشولية    . الكواكب الطالعة يف الليل البهيميف داللتها ومرادا 

  "  تتأرق أقمارها  ليالء يف    ّأشتاق شم هوائهــا يف ليلـــة   "    
  : يف كلمة ويظهر،ر التطور يف هذه القصيدةمن مظاه" لةّرقي الدال"و 
ْســـحر" ـــا الـــشاعر إىل مـــصاف إجيابيـــةالـــيت ،ّالداللـــة الـــسلبية ذات"  ِ َّ ارتقـــى   يف ،ُ

  :قوله
  ." اجلمال سحر " ،" احلاللالسحر"

ـــ  ْالــسكر"ّكمــا ارتقــت الداللــة باســتعماله ل ً يف إطــار احلــب  بعيــدا عــن بتوظيفــه ،"ُّ َ ُ
  :قولهب ،قيةداللته احلقي

ِيسكرها اهلوى ويصفق غناء         وعلى طريقي ما بقيت مخائال " ْ ُ"  
اية مأساوية" ُرقَالغ"أما  َرق  كونه غـ،قد حال دون داللته احلقيقة و،فلم يكن ذا 

  :يف مضمار احلب
ر يروي املاحالت ـــــــاب بطونـــــــــه     حب خلى يف شع"   "ُويغرقّ    

  : فارتقى بداللته يف قوله،ذات املعىنب دروالذي " َْاحلرق"ومثله 
ُوحترقّألقـــــاك يف مغنــاك نفحــة وامــق    تسري إىل قلب الشجي " َْ"  

  :مثل،جاء الرتادف يف بعض كلمات القصيدةوقد 
 ( ،)، أهفـوأشـتاق،أهواك (،)تتعـانق –أضـمها   (،) خافق– القلب –الشغاف (

  .)ائل مخ، ربيعه،روض (،) حياؤه،هواتن
يثبــــت لنــــا أن املعجــــم ،لــــشاعر حممداملــــسيطريإن إرجــــاع البــــصر يف هــــذه التجربــــة ل
 الـذي حـضر يف – وهـو املفهـوم الرومانـسي –اللغوي للشاعر مل يتـأثر كثـريا جبدليـة احلـب 

  .القصيدة، وإمنا بقي املعجم الكالسيكي سيد املوقف يف النص
  

  

*****  



 

 ٧٧

 
 

 
 

 
  

  
 

 

  
 

 

  
 



 

 ٧٨

   

 
  

  
بــالرغم مــن أن " و،)الكالســيكي( كثــورة علــى املــذهب )الرومانــسي( املــذهب أتــى

ّ مل تــــصبح مــــذهبا أدبيــــا إال بعــــد مــــا ال يقــــل عــــن قــــرن ونــــصف مــــن ظهــــور )الرومانــــسية( ً ً
 وعلـــى كافـــة )الكالســـيكية(لثـــورة علـــى  فـــإن طابعهـــا األساســـي قـــد كـــان ا،)الكالســـيكية(

 قـد كانـت يف جوهرهـا ثـورة حتريريـة )الرومانـسية( بـأن : حىت ميكن القـول،أصوهلا وقواعدها
 ومــن كافــة القواعــد واألصــول الــيت ،لـألدب مــن ســيطرة اآلداب اإلغريقيــة والالتينيــة القدميـة

  .)١(" )للكالسيكية(ً وأصبحت إجنيال ،استنبطت من تلك اآلداب
  

 يف )ســـتندال( الكاتـــب الفرنـــسي )الرومانتيكيـــة( أو )الرومانـــسية(وقـــد ابتـــدع مـــصطلح     
ت تــشخيص األدب اجلديـــد يف  حيــث عـــاجل إمكانــا،)راســـني وشكــسبري(َّحبثيــه املــسميني 

  .)٢(" )الكالسيكي( ومتييزه عما مساه باألدب ،عصره
  

 اللغــات  الــيت أطلقــت علــى)رومــانيوس( مــشتق مــن كلمــة )الرومانــسية(ومــصطلح 
هلجـات  القـرون الوسـطى  وكانت تعتـرب يف،واآلداب اليت تفرعت عن اللغة الالتينية القدمية

داء ً، ومل تعتـرب لغـات وآدابــا فـصيحة إال ابتــ-أي اللغـة الالتينيــة -عاميـة للغـة رومــا القدميـة 
  .)٣(" حمل اللغة الالتينية كلغات ثقافة وأدب وعلممن عصر النهضة ؛ حيث أخذت حتل

  

ـــــة"ختـــــار بعـــــض النقـــــاد مـــــصطلح وا ً بـــــديال عربيـــــا عـــــن "االبتداعيـــــة" أو "اإلبداعي ً
  .)٤( )الرومانسية(مصطلح 

                                                
  . ٥٩األدب ومذاهبه، حممد مندور، ص  ) ١(
  . ٣٨، وليد قصاب، ص- رؤية فكرية وفنية –املذاهب األدبية الغربية   ) ٢(
  . ٥٩األدب ومذاهبه، حممد مندور، ص  ) ٣(
  . ٣٧ص،  عبداهللا  محد اخلثران- التعريف والتعريب والتصحيح اللغوي –املصطلح العلمي :ينظر  ) ٤(



 

 ٧٩

  
  

   :)١( منها ،ويقوم هذا املذهب على مبادئ وأسس
  

 ولـــذلك ، ولـــيس حماكـــاة واحتـــذاء، هـــو خلـــق وإبـــداع)الرومانـــسي(أن األدب  - ١
   .ليدعوا إىل حتريره من ربقة اآلداب القدمية وصبغته باللون احمل

 ،)الكالسـيكية( إىل حتطـيم سـيطرة العقـل الـذي نـادت بـه )الرومانـسية(دعت  - ٢
  . وإطالق العنان للخيال اجلامح املتوثب،ونادت بتحكيم العاطفة

ُ يعـىن ، هـو أدب اإلنـسان ؛ ألنـه إنـساين النزعـة)الكالسيكي(إذا كان األدب  - ٣
 فــــإن األدب ً،بتــــصوير املــــشاعر واألحاســــيس الــــيت يــــشرتك فيهــــا البــــشر مجيعــــا

 أعلــى مـــن شـــأن ، وأدب اللـــون احمللــي والقـــومي، هـــو أدب الفــرد)الرومانــسي(
 الشخصية الفردية ودفعها إىل درجة التقديس 

ً إذ وجـــدوا فيـــه فـنـــا ، الـــشعر الغنـــائي خاصـــة)الرومانـــسيني(ازدهـــر علـــى أيـــدي  - ٤ َّ
  والــشاعر، وعــن املــشاعر الفياضــة،ًمناسـبا للتعبــري عــن العــامل الــداخلي للـشاعر

  . والشعر إهلام،عندهم عبقري
 وأســـرفوا يف ،ّ وتغنـــوا مبـــشاعر اليـــأس واخليبـــة، األمل واحلـــزن)الرومانـــسيون( ّجمـــد - ٥

ــــم مـــا عـــ،التـــشاؤم واإلحـــساس بالغربــــة  ،"مـــرض العــــصر"رف بـــــ وشـــاع يف أد
وأطلــق علــى تلــك احلالــة مــن الــشقاء الــذي يتولــد عنــد اإلنــسان نتيجــة عجــزه 

  .اته القاصرةعن حتقيق ما يريده بسبب طاق
تمـع)الرومانـسيون(رفـض  - ٦  أو أن يـرتبط ،ً شـعار أن يكـون األدب تعبـريا عـن ا

  ."الفهم للفن" وبذلك كانوا بداية ،لقي أو ديينُمببدأ خ

                                                
  . ٤٣، ص٤٢ وليد قصاب، ص– رؤية فكرية وفنية –األدبية الغربية املذاهب   ) ١(



 

 ٨٠

ــــأثرت بعــــض املــــدارس األدبيــــة"وقــــد  ــــةت ــــل ،)الرومانــــسي( باملــــذهب  العربي  مــــن مث
  .)١("  وشعراء املهجر، وأبوللو،الديوان"أصحاب مدرسة 

، واملغــــــــاالة يف رفــــــــض املــــــــذهب اإلغــــــــراق يف الذاتيــــــــة" النقــــــــاد أن عــــــــد بعــــــــضَوي
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ــــــسقط يف مــــــداها األرحــــــب   ِالــــــشمس ت
ُيــــــــا عينهــــــــا الــــــــنجالء ترســــــــل يف دمــــــــي ِ ُ ْ َ  
َيــــــــــــا مهــــــــــــسها والوجــــــــــــد أدىن بـعــــــــــــدها ُْ ُ ْ  

  بقلبهــــــــــــاحتكـــــــــــي لقلـــــــــــيب مــــــــــــا جيـــــــــــول 
  ٍ شــــــاهدُ ألــــــيس الــــــشعر أصــــــدقً،شــــــعرا

ِيــــــــا أنــــــــت    يـــــــــا وتــــــــر احليــــــــاة خبـــــــــافقي،ْ
  ي كمــــــــــا تبغــــــــــني بــــــــــني جــــــــــواحنيتيهــــــــــ

ًّتيهــــــــــي كمــــــــــا األطيــــــــــار ترســــــــــم حــــــــــرة ُ ُ ِ  
ُِتيهـــــــــي بـــــــــدريب حـــــــــني يـــــــــدمهك اخلـــــــــوا َ ْ  

ُلكــــــــــــن مشـــــــــــــسي داخلــــــــــــي ال تغـــــــــــــرب   ُ ْ َّ  
ُـــــــــــــــرا تـــــــــــــــدفق ضـــــــــــــــوؤه ال ينــــــــــــــــضب ُ َ َّ ً ْ  

ُ عـــــشق أعــــــذب،ْيـــــروي ظمـــــاء العـــــشق ْ ٌ  
ـــــــــــور يف قلمـــــــــــي الـــــــــــصبابة تكتـــــــــــب ُفتث ُ  

َإن كــــــــــان مـــــــــــن نبـــــــــــع احملبـــــــــــة يـــــــــــش ْ   ُربْ
ــــــــك  ُبـعــــــــدي يقــــــــربُأصــــــــغي إليــــــــه ففي ْ ُ  

ُفمـــــــدى املـــــــسافة يف ضـــــــلوعي أرحـــــــب ِ  
ُأحالمهــــــــــــــا البيــــــــــــــضاء ال تستــــــــــــــصعب َُ َ  
ـــــــــرب ُودعـــــــــي مهومـــــــــك حنـــــــــو أفقـــــــــي  ِ َ َ  

                                                
  هـ،١٤٢٩، ط.د،الرياض،دار طويق، )غربة: (من ديوان الشاعر  )١(
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، ٩٢٤، ص ٩١٩، ص ٢حركة الشعر يف منطقة القصيم، إبراهيم عبدالرمحن املطوع، ج : من كتاب( 
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  ٌ وأنـــــــــــــا هنــــــــــــاك حقيقـــــــــــــة،فأنــــــــــــا هنــــــــــــا
ٌمــــــــــــــــــــدي يــــــــــــــــــــديك إيل إين ظــــــــــــــــــــامئ َّ ْ ّ  
  ّحطـــــــــــي حلاظـــــــــــك فـــــــــــوق ليلـــــــــــي إنـــــــــــه
ــــــــــــــــــاري يف عيونــــــــــــــــــك فجــــــــــــــــــره   ّردي 
ـــــاجي فيـــــك تائهـــــة الـــــصدى َوحـــــدي أُن ِ ِ  
ـــــــــــــك مهـــــــــــــيت ـــــــــــــم يف رجائ   وحـــــــــــــدي أملل

  ّوالــــــــــــــسهام حتفــــــــــــــينظنــــــــــــــوين ُأخفــــــــــــــي 
ٍيل غــــــــــري حبــــــــــر ميــــــــــتَال شــــــــــيء حــــــــــو ّ ْ  

ْوعلـــــى ضـــــفاف املــــــوت غـــــاز مل يهــــــب ٍ  
ـــــــــــــــــــسراب يلفهـــــــــــــــــــم   التـــــــــــــــــــائهون إىل ال
  والفـــــــــــــــــــاعلون يــــــــــــــــــــشكلون مــــــــــــــــــــصرينا
ٍوكأننــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــسنا بقايــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــة ّ  

َّ لــــــــوال احلــــــــب كحــــــــل نــــــــاظري،ِلــــــــوالك ُّ  
   لـــــوال احلـــــب يـــــسكن يف دمــــــي،لـــــوالك

   لـــــــــــــوال اهللا يـــــــــــــزرع يف دمـــــــــــــي،لـــــــــــــوالك
ُيف قلبــــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــــل ينــــــــــــــــــــري ط   ريقــــــــــــــــــــهُ

ُّلغرقــــــــــــت يف حبــــــــــــر الــــــــــــشكوك يلفــــــــــــين ُ ُ ْ  
ًال شــــــيء يغــــــري حــــــني تــــــصبح واحــــــدا ُ ُ  
  ال شـــــــــــــيء يـــــــــــــستبقي علـــــــــــــى آمالنـــــــــــــا

  

ُأبديــــــــــــــــــة يف كــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــال ترقــــــــــــــــــب ُ ٍ ٌ  
ُللــــــــــــدفء تبعثــــــــــــه عروقــــــــــــك ُ تـلهــــــــــــب،ِ َ َْ  

ـــــــــــــا فتنـــــــــــــيت ُ ليـــــــــــــل ثقيـــــــــــــل أجـــــــــــــرب،ي ٌ ٌ  
  ًأبـــــــــــــــدا ضـــــــــــــــياء ســـــــــــــــاطع ال يغــــــــــــــــرب
ُتبغــــــــني قـتلــــــــي حــــــــني صــــــــويت يغــــــــضب َ َْ  

ُسلبأخــــــــشى عليهــــــــا مــــــــن قنــــــــوط يــــــــ ُ ْ  
ُوالوحـــــــــــــدة ُ العميــــــــــــــاء ليــــــــــــــل أشــــــــــــــهبْ ٌ ُ  

َال طيــــــــــــر حـــــــــــويل غـــــــــــري بـــــــــــوم ي ُنعـــــــــــبْ َ  
ُأقوامنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا دامهـــــــــــــــــا ال ترهـــــــــــــــــب َ ُ َ ْ  

ُ ومــــــــد خداعــــــــه كــــــــم خيلــــــــب،عطــــــــش ُ ُّ َ  
  وكأننــــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــــم بآلــــــــــــــــــــة حيــــــــــــــــــــسب
ــــــــــــب ُأعطــــــــــــت ضــــــــــــياء خالــــــــــــدا ال يغل ًَ ُ ً ْ  
ـــــــــــالم شـــــــــــعري تـنحـــــــــــب ُلتكـــــــــــسرت أق ُ َْ ْ ُُ َّ  
ُهلجــــــــــــرت أحالمــــــــــــي ذلــــــــــــيال أنـــــــــــــدب ُ ْ ً ُ  

ٍإميـــــــــــــــان حمتـــــــــــــــسب ســـــــــــــــئول ٍ ِ ُ يرهـــــــــــــــبَ َ  
ُمهمــــــــا الظــــــــالل تكالبــــــــت ال حيجــــــــب َ ُ  
ُيـــــــــــــأس وأشـــــــــــــجان اهلزميـــــــــــــة َأشـــــــــــــجب ُ ْ َِ ٌ  
ُحيكـــــــــــــــــي طالمســــــــــــــــــه ألذن تـعجــــــــــــــــــب ْ َ  
ُإال الرجــــــــــــــاء مبــــــــــــــا عــــــــــــــسانا ننجــــــــــــــب ِ ُ     

  
  

   
  :  التايلول الداللية يف هذه القصيدة إىلتنقسم احلق

    .حقل اجلسد وما يتصل به - ١
  .حقل الشكوى واألمل - ٢
  .لطبيعةحقل ا    -٣



 

 ٨٣

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
  ١  ناظري  ١٦  ١  يا عينها  ١
  ١  قلبه  ١٧  ٣  دمي  ٢
  ١  أذن   ١٨  ١  ْيا مهسها  ٣
  ١  حيكي  ١٩  ١  حتكي  ٤
  ١  أصغي  ٢٠  ١  قلبها  ٥
  ١  أناجي  ٢١  ١  خافقي  ٦
  ١  تنجب  ٢٢ ١  جواحني  ٧
  ١  داخلي  ٢٣ ١  ضلوعي  ٨
  ١  قليب  ٢٤ ١  يديك  ٩

  ١  ظامئ  ٢٥ ١  عروقك  ١٠
  ١  عاطش  ٢٦ ١  حلاظك  ١١
  ١  تنحب  ٢٧ ١  عيونك  ١٢
  ١  يشرب  ٢٨ ١  صويت  ١٣
  ١  ظماء  ٢٩ ١  العمياء  ١٤
موع    ١  عطش  ١٥   ٣٢  ا

كلمـــة، آخــــذة نـــسبة قــــدرها ) اثنتـــني وثالثــــني(: هـــذا احلقــــليبلـــغ جممـــوع كلمــــات
  .من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ٤٤.٤٤(
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 ومل يرد .)ي، صويت، أناجي، ظامئ، عطش، يشربيا مهسها، حتك: (ويدخل فيه
، الـــيت تكـــررت مـــرة أخـــرى بـــصيغة املـــذكر )حتكـــي(يف هـــذا املعجـــم تكـــرار ســـوى يف كلمـــة 

  ).حيكي: (الغائب
 

 ومل يــرد يف هــذا املعجــم تكــرار ).عينهــا، العميــاء، نــاظري، حلاظــك: (ويــدخل فيــه
، وبــصيغة )عينهــا: (، الــيت وردت بــصيغة املفــرد مــرة)عــني: (لفظــي ســوى مــا جــاء يف كلمــة

  ).عيونك: (اجلمع مرة أخرى
 

  .ّ ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).أذن، أصغي: (ويدخل فيه
 

  . ومل يرد تكرار يف هذا املعجم).يديك: (ويدخل فيه
 

قلبها، خافقي، ضلوعي، جواحني، داخلي، تنحب، تنجب، دمي، : (ويدخل فيه
الـــيت وردت يف القـــصيدة ) القلـــب( ومل يـــرد يف هـــذا املعجـــم تكـــرار ســـوى كلمـــة ).عروقـــك

  ).قلبه(، )قليب(، )قلبها: (مضافة إىل ثالثة ضمائر خمتلفة هي
ْدمي(وكذلـك احلال مع كلمـة  ِ   .اليت جاءت هي األخـرى مكررة ثالث مرات) َ

ويبـــني هـــذا التقـــسيم تنـــوع الكلمـــات املعـــربة عـــن اجلـــسد، وتعـــددها بإبرازهـــا ملـــا يف 
  .داخل اجلسد وما يف خارجه

  .كما جاءت كلمات اجلسد عاكسة ملضمون احلب الذي يريد الشاعر إيصاله
 هـي مســة مـن مســات القـصيدة كلهــا و  -مات الـيت جــسدها هـذا احلقــل ومـن الــس

ًعــدم التــصريح باســم حمبوبتــه، ابتــداء مــن عنــوان القــصيدة، الــذي حييــل هــذه احملبوبــة إىل  -
  ).الضمري(

  : سم احملبوبة باحلديث عنها بضمري الغائب تارةالويستمر يف جتاهله 



 

 ٨٥

ّمــدي : " املخاطــب تـارة أخـرىوبـضمري، "حتكـي لقلـيب"، "يـا مهــسها"، "يـا عينهـا"
   ".يف عيونك"، "حطي حلاظك"، "تبعثه عروقك"، "يديك

  :قولهل فيه،  خياطبها بعيدة عن مكانه الذي هوَّويف ظين أن املرأة اليت
احملبوبــــة الــــيت ن أ: ، والظــــن كــــذلك"الوجــــد أدىن بعــــدها"، "ِفيــــك بعــــدي يقــــرب"

   :قولهبدليل يتحدث عنها، ال حيمل يف قلبه سواها، 
 فاتــساع قلبــه هلــا، دليــل علــى عــدم مزامحــة غــريه ".تيهــي كمــا تبغــني بــني جــواحني "

ا الذي تتيه فيه    .ملكا
يف مفهــوم القــصيدة، الــذي جيعلــك ) املعنــوي(و) احلــسي(وجـاء الــتالزم بــني احلــب 

مــس لــه ) حــسية(أمــام صــورة  ــا، الــذي يــضع يــده علــى كتفهــا و المــرأة طرفهــا علــى حمبو
  . بكل رقة

ــــك ، )بــــاطن اجلــــسد: (يف كلمــــات معجــــم) الوجــــداين/ املعنــــوي ( احلــــب زوبــــر ذل
ُالتالزم الذي يثبت للقارئ أنه ال انفـصال بـني حبـه ملعاملهـا اجلـسدية، وهـواه الـذي يـسكن 

  .ًقلبه، حبا لروحها
ا ضمري املتكلم، خبالف  ّويرتاجع الرتكيب اجلمعي يف كلمات اجلسد اليت اتصل 

ً جـاءت بـصيغة اجلمـع ؛ تعظيمـا لقـدرها ورفعـة إذ حمبوبته، اب كلمات اجلسد اليت خياط
ا،   ويظهر ،، اليت هي مفتاح احلب لعامله العاطفي)العيون: ( بتكراره اجلمع يفخاصةلشأ

   ).عروقك، حلاظك، عيونك (: يف الكلماتهذا
ــار مـــضيء  كمــا حتولــت العيــون لعـــصا ســحرية تقــشع الليــل الـــداجي وحتيلــه إىل 

ارك يف عيونك فجره"، "ّحطي حلاظك فوق ليلي"  : باحلب   ". ِّردي 
 

 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
  ١  تكالبت  ١٥  ١  اخلوا  ١
  ١  غرقت  ١٦  ١  مهومك  ٢



 

 ٨٦

  ١  الشكوك  ١٧  ١  أجرب  ٣
  ١  يأس  ١٨  ١  قنوط  ٤
  ١  اهلزمية  ١٩  ١  العمياء  ٥
  ١  تنحب  ٢٠  ١  أشهب  ٦
  ١  هامالس  ٢١  ١  ميت  ٧
  ١  تكسرت  ٢٢  ١  ينعب  ٨
  ١  ُهجرت  ٢٣  ١  املوت  ٩

  ١  ذليل  ٢٤  ١  غاز  ١٠
  ١  أندب  ٢٥  ١  التائهون  ١١
  ١  أشجب  ٢٦  ١  السراب  ١٢
  ١  خداع  ٢٧  ١  عطش  ١٣
موع    ١  يشكلون مصرينا  ١٤   ٢٧  ا

كلمـــة آخـــذة نـــسبة قـــدرها )  وعـــشرينًاســـبع(هـــذا احلقـــل يف يبلـــغ جممـــوع كلمـــات 
  .مات احلقول املدروسةمن جمموع كل%) ٣٧.٥٠(

  :  احلديث عن آالم حمبوبته يف قولهوجاء
  ".دعي مهومك"، "يدمهك اخلوا"

ـــا ســـببا ّوإذا حتـــدث ً الـــشاعر عــــن آالمـــه فإنـــه يبعـــد حمبوبتـــه عــــن كو ـــا -ُ  رغـــم أ
ا، فهو يصر على -كذلك  ِّأمل يشع دروبه وطرقاته ّأ ِ ُ.  

ين اإلجيابيـة واملعـاين وحت بـني املعـاتراو يف القصيدة ّ عدةوجتلت النعوت يف مواطن
مشــسي ال (:  فمــن املعــاين اإلجيابيــة قولــه،رزّ لكــن املعــاين اإلجيابيــة كانــت هــي األبــ،الــسلبية
  :)أمل ينري دروبه( ،)احلب يسكن يف دمي( ،)ساطعضياء ( ،)ه ال ينضبضوؤ( ،)تغرب

 ،)هبليــل أشــ ( ،)قنــوط يــسلب ( ،)صــويت يعــضب (: ومــن املعــاين الــسلبية قولــه
   .)ليل أجرب (،)بوم ينعب(، )حبر ميت(



 

 ٨٧

مشـــسي داخلـــي ال : (وظهـــر الفعـــل املـــضارع املنفـــي يف مـــواطن مـــن هـــذه القـــصيدة
مهمــا الظــالل تكالبــت (، )ترهــبأقوامنــا مادامهــا ال  (،)ال يغــربضــياء ســاطع  (،)تغــرب

  ).الحيجب
ا مادامهــا أقوامنـ":  جميئـه بطــابع تفـاؤيل، باسـتثناء موضــع واحـد وهـو قولــهوامللحـوظ

  .)أمل ينري(، )ضياء ساطع(، )مشسي( : إىل ارتباطه بالضياء والنور، إضافة"ترهبال 
ـــــشاعر وأملـــــه باســـــتخدامه ـــــرتاث؛ للتعبـــــري عـــــن حـــــزن ال ) البـــــوم (:كلمـــــيت َوحيـــــل ال

   ). السهام(و
ِّاألوىل مضرب املثل بالتشاؤم، واألخرى أداة النزال والطعان والقتلف ُُ:  
  ".حتفين) ّالسهام"(، "ينعب) م بو(ال طري حويل غري "
ًســـببا مـــن أســـباب كـــان ُواقـــع األمـــة الـــذليل الـــذي منيـــت بـــه يف عـــصور متـــأخرة، و

  : اعتصاره باألمل، ويتبني هذا بقوله
  ".غاز مل يهب"، "والفاعلون يشكلون مصرينا"

  ،الشكوى واألمل الذي تفيض به نفسهً توظيف املاء تعبريا عن وجاء
  ادفاته، ولعل هذا ناجم عن كتابة القصيدة أمام ومرت) املاء(لـ بتكراره

  . مبكان كتابتهاهاََّباألردن، فقد ذيل) البحر امليت(
ورمبـا انعكـست الداللــة االمسيـة، والتارخييــة هلـذا البحــر، علـى معــاين جتربتـه الــشعرية 

   ".عطش"، "َّالسراب"، "غرقت"، "ضفاف املوت"، "ّحبر ميت ":يف حديثه عن املاء
ا ّوأنات ا ا الشاعرَ وشكوى ذاتية زفراتلقصيدة وآها ، وانعكس ذلك على ّمر 

   :بعض عبارات قصيدته
ـــــسهام حتفـــــين"، "ُغرقـــــت" ، "هلجـــــرت أحالمـــــي"، "م شـــــعريتكـــــسرت أقـــــال"، "ال

  ". أشجب"، "أندب"، "ذليال"
 
 



 

 ٨٨

 

 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
  ١  طري  ٧  ١  الشمس  ١
  ١  ومب  ٨  ١  مشسي  ٢
  ١  السراب  ٩  ١  ر  ٣
  ١  يزرع  ١٠  ١  نبع  ٤
  ١  ضفاف  ١١  ١  األطيار  ٥
  ١  ال يغرب  ١٢  ٢  حبر  ٦
موع     ١٣  ا

 
ــــسبة قــــدرها ، كلمــــة) ثــــالث عــــشرة(يبلــــغ جممــــوع كلمــــات هــــذا احلقــــل  آخــــذة ن

  .من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ١٨.٠٥(
 

 
 ومل يـرد يف ).ر، نبع، حبر ميـت، الـسراب، حبـر الـشكوك، ضـفاف: (ويدخل فيه

  ).حبر(هذا املعجم تكرار إال يف كلمة 
 

   : ومل يرد يف هذا املعجم تكرار إال يف كلمة).األطيار، بوم: (ويدخل فيه
  ).طري: (اليت مجعت يف موضع، وأفردت يف آخر) األطيار(

 
  :  ومل يرد يف هذا املعجم تكرار إال يف كلمة).الشمس، ال تغرب: (ويدخل فيه

).مشسي: (، اليت ذكرت يف موضع آخر مقرتنة بياء النسب)الشمس(  
 



 

 ٨٩

 
  . ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).يزرع: ( قولههويدخل في

) التفــــاؤل(و) التـــشاؤم: (اجم جيــــدها مرتاوحـــة بـــنيواملتأمـــل يف مـــضامني هـــذه املعـــ
  .بني هذين املضمونني مع طبيعة القصيدة املرتاوحة وينسجم هذا

ـــــداليل يف هـــــذه القـــــصي ـــــة ":دةّومـــــن مظـــــاهر وأعـــــراض التطـــــور ال  ،"ّتعمـــــيم الدالل
، )ظمـأ( للحنـان وهلفـه) نبـع(فحبـه  حقل املاء ً جزءا غري يسري منها داخل يف أنوامللحوظ

   : إىل طلب العشق والدفء، من احلقيقةُونقل" الظمأ" معىنّممُفقد ع
  ."ظامىء للدفء "،"ظماء العشق"

  :ًاليت جاءت صفة للعشق يف قوله" أعذب"مع كلمة -كذلك–األمر       و
  ."يروي ظماء العشق عشق أعذب"

  :ّومثلها احملبة اليت هلا نبع تفيض منه
  ."ّإن كان من نبع احملبة يشرب"

  : باستثناء كلميت، بهّعلق وم،ِّـره مرتبط باحلبوما سبق ذك
  : يف قوله،اللتني جاءتا يف سياق سليب" عطش"و " السراب "
  "عطش ومد خداعه كم خيلب       ّلتائهون إىل السراب يلفهم   ا"

ُومن تعميم الداللة جعل ًوترا" رفيق دربه هّ َ   . ميوت بتخليه عنه،حلياته" َ
  :ًقاصدا به الثبات" يزرع" استخدامه للفعل –ً أيضا –ومن تعميم الداللة 

  "إميان حمتسب سؤول يرهب    لوال اهللا يزرع يف دمي    ،لوالك"
  :  يف قوله صفة اإلنارةوكذلك إعطاؤه األمل

  .ً حيث جعل منه مشعال ينري دربه،"يف قلبه أمل ينري طريقه"
  :يف قوله" العجب"ن صفة ُُذوكذلك إعطاؤه لأل

  ".ن تعجبحيكي طالمسه ألذ"
ُّ حط الداللة ؛ مع وجاء   : مرة" األجرب" وصفه بـ الذي" الليل"َ



 

 ٩٠

  ."ليل ثقيل أجرب"
  :"األشهب"ووصفه أخرى بـ 

  ."والوحدة العمياء ليل أشهب"
اري يف عيونك فجره":بقوله" رفع داللته"الذي " ّالنهار"خبالف    ".ّردي  

 كما اختـار غـريه – مل خيرت  إال أن الشاعر،ّومع أن القصيدة مليئة بالعشق واحلب
  .واآلهات باهلموم ثقلم لكنه ليل ،ًتا للسمر مع املعشوقالليل وق–من الشعراء 
  : حني وصف أحالمه بالبيضاء يف قوله،بلبوس إجيايب" البياض "وجاء

  "   أحالمها البيضاء ال تستصعب    ُّتيهي كما األطيار ترسم حرة   "
  ".حيكي طالمسه ألذن تعجب ": قولهفقد جاء يف" ّختصيص الداللة"وأما 

  .)١(ّأي قطب وجهه " طلسم الرجل"فمعىن 
ـــا ، وقـــد الكـــالم الـــذي ال يفهمـــه املتلقـــي وجـــاءت العبـــارة يف القـــصيدة مقـــصودا 

ا   .أخذها من األعمال السحرية اليت ال تفهم داللتها ومضمو
/ حلاظــك / ا عينهــ (:ِلــم يــأت إال يفف ،ومل يكــن الــرتادف صــفة بــارزة يف القــصيدة

  ).ناظري
َّإن معجم الشاعر اللغوي جانح إىل شفافية اللفظ، وقـد سـاعده هـذا علـى ً:وأخريا

  .ابتكار دالالت رومانسية شفيفة
  

                                                
  . طلسم، لسان العرب: مادة  )١(



 

 ٩١

 
 

  

  .!!.بداياتنـا
  ُالفرح األنس

  يأخذ يف كل نفس مكانا
  اياتنـا بد

  حلظة من شعور 
ِّتضمخه شهوة العاشقني  َ ُ  
  ّفيستعذب األمل املستكن

  ّاملعرش بني احلنايا 
  فتصبح كل الثواين 

  أمانا
                                                

  ط،.، نادي القصيم األديب بربيـدة، د)لديـك حيتفل اجلسد: (من ديـوان الشاعر  )١(
  .   ٢٤:   حىت ص– ١٢:          من ص

  ).هـ١٣٦٢: (عام.ولد الشاعر مبحافظة عنيزة. أمحد بن صاحل بن ناصر بن عبداحملسن آل صاحل: هو  )٢(
والتحق بقسم التاريخ يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وحصل على 

  .الشهادة اجلامعية منها عن طريق االنتساب
 

  . قصائد يف زمن السفر-٢.   ّ عندما يسقط العراف-١
  . عيناك يتجلى فيهما الوطن-٤.     اتفضي أيتها املليحة-٣
موعة الشعرية األوىل-٥   . لديك حيتفل اجلسد-٦.  ا
  ، ٢: حركة الشعر يف منطقة القصيم، إبراهيم عبدالرمحن املطوع، ج: مـن كتاب( 

  . )٩٧٤: ، ص٩٧٣: ، ص٩٧٠: ص
   



 

 ٩٢

  ُُأجيب . .مباذا
  ومن أين أبدأ 

  هذا أوان الرتقب
  يا أنت. .َّهال نبارك
  هذا األوانا

  الصحو. .يفاجئين
  ِصوتك عافية الصحو

  يدخل بيين وبني مهومي 
د ومينح   ين صهوة ا

  يشعل يف دمي العنفوانا
  ًفشيئا . ً.وشيئا

ًمتخض تلك السنون املالح سراعا ُ ُ  
  ..وندخل عصرا

  على كل قارعة 
  قائم بالضالالت 

  يوفض فينا
ِّيغشي هوانا ُ  

   - كما الليل -
  يشهق من هوله

  كل قلب 
  جيشيخ لوحشة مولده الف

ُوولد . .ٌمهد ُِ َ  
  .ً.فشيئا. ً.وشيئا



 

 ٩٣

  عيون املها
  َتنضح احلزن

  َتستمطر الدمع
  ًنزيفا . ً.سحا

  ُّتصد اشتياق احملبني عنها
  ُكأن املها مل تر العشق بعد

  ُتثاقل صوت النهار
  وأقدام من نزفوا
  صحو عينيك 

ِيوغر حد احلسام َّ  
  الفىت يقبض الرمل يف راحتيه 
ِيعانق دفء اهلوى يف الشفاه ُ  

  ُّيعب عبري الرتائب 
  ِوالسالفني

ًردا واحدامنف. .يهاجر ً  
  جتلى جبينك فيه 

  ُّفكان هو اآلمر املستبد
  والرمل والراحتان. .توحدت
ِ مشرعة احلسن..توحدت ُ َُ ْ  

  ما بني صدر املكان
  وصدر احلبيب 

  توحدمتا مثلما املوج 
ُّال حيد . .ِيف مدِّه َُ  



 

 ٩٤

  !؟. .آراها
  َّصبحها . .مدائن

ُغلس الشفق األرجواين  ََ  
ِصبحها كدر الفجر ُ  

  حيمل الشمسال فارس 
  فوق العمامة

  يهطل بني الغمـام 
  ْكما الودق

ُ وقد يف ناظريه من الشمس ْ  
  ًقياما. ً.قياما

  تساقيك غلمان كسرى 
ًمن الراح كأسا دهاقا ً  

  وموالتك البكر
  فوق سرير اهلوى تستباح 

  ًقياما. ً.قياما
  إذا مات جرح قدمي 

  َّتفتق يف كل شرب جراح
  بأعناقها . .ُّتطل املنايا

ًحدا واحدا وا ً  
  :َأمازلت يا صاحيب

  ًمثمرا. ً.مثمرا
ًمشاعا. ً.موتا. .أمازلت ُ  

  ذرته بليل رياح. ً.وقربا



 

 ٩٥

  هذا املساء . .رأسك ما بني أقداح.. .تثاقل
  صباح. .ِأمل يأن لليل هذا

  إذا انتصبت بني عينيك 
  أسلمتك الضفائر . .غانية

  والكشح
ا  ْنضت غالال ّ  

  ُعاشرت من يساقيك 
  تدريال أنت 

  صحوك. .ميازج
  كأس الندامى 

  تفيض السالف بعينيك 
  !؟. .َإما شربت. .َمن أنت

  وإذا شربت فإنين " 
  "ُّرب اخلورنق والسديـر 

  يساقيك مهك
ُّألد. .دهر َ  

  ًوحزنا. ً.تكاثرت جرحا
  ٍوندمان ليل

  ًقوال . .تكاثرت
ُتـقايضك األرض هذا اهلوانا َُ  

  تقيم لك العري
ا يف يديك    أرسا

  ُ لك الصافنات أعنَّتها تقيم



 

 ٩٦

  !؟. .ٌفارس أنت
  َّيا هم هذا الزمان البطيء 

ُقد منك القميص . .تراودها َُّ  
  حتامتك خيل العشرية

  ًأسلمتها فارسا ال جييء
  َتستدبر األمر. .َكما كنت

  ُتوجعك الريح
  َُّتوجعك الكرة الواحدة 

ًوصال مجيال. .تباعدت ً  
ًخيال وزحفا. .تباعدت ً  
  ً وناساًأهال. .تباعدت

  أفئدة . .أراك تباعدت أفئدة
  جياهر بامسك هذا الصهيل 

  أنت. .جتاهر
  ٍبأذيال ليل

ْعيونك عن صبحه مرمده َ َ ُْ  
  ًمنتشرا. .تساميت

  ًقاعدا. ً.قائما
  ًتساميت منقبضا

  موهن العظم
  ةًمنتصبا يف مناخاتك املوصد

  !؟. .يا صاحيب. .أما زلت
  ِعقدة الزمن اجلهم



 

 ٩٧

  هامدة ًجثة غابرة 
  !؟. .يا صاحيب. .ما زلتأ

ًمغدقا مفعما بامللذات  ًَ ْ ُ ُْ  
هدة    ًمسرتجال بني تلك الدمى ا

  يا صاحيب . .أما زلت
  تريدك نفسي . ً.طيعا

  ينازعين فيك هذا اهلوى 
  خنوة الطني فيـك. .تنازعين

  ينازعين النبض يف األوردة 
  . !!.تساميت

  حىت تباعد ما بني عينيك 
  ُحىت تباعدت األرض

تباة واأل   ُحرف ا
  إذا العمر بينهما

  ليايل الشتات . .أثقلته
  وأثقله فرح السنة املرجأة 

َِّتـغربه رعشة اخلوف  ُ  
  األوجه املطفأة . .تغتابه

  تسامق حد احلسام 
  ِوأنت على صفحة املاء

  ما يرتاءى لعينيك . .ُميأل ماء اخلطيئة
  تشغلك املتعة الظامئة 

ُتنوء بك النخوة املستكنَّة  ِ
ُ

  



 

 ٩٨

  األفق . .طاردك
ُأىن يشاء َّ.!! .  

ُّوأىن متد احلوافر يف األرض   أعناقها. .َّ
  ُالنُّطف النيئه . .تطاردك

ُّز قناتك بني العشرية  ُ  
ُّينـفض عصرك َ   عن سيئه . .ْ

   – ويب من هواي الكثري –أقول 
  ..ويف القلب من حلويت
  ما تفيض به األرض 

ًطهورا طهورا. ً.غيثا ً  
َوظال و. ً.ونبتا ًروحاً َْ  

  وأشياء يعرفها العاشقـون 
   :أقول إليكم

ُمىت تـقبض النار يف جوف أمي  َ ْ ُ  
َوأيان ُتـلقي املدارات . .َّ ُْ  

  ًنريا. ً.نريا. .أقمارها
  . !!.أقول إليكم

ُتبدلت األرض حتت اجليـاد  ِ َ َّ  
ُتبدل عزم َْ   ِالرجال. .َّ

  . !!.أمان إليكم. .أمان
قه الطيبـون . .أمان ُُيصدِّ َ ُ  
  ..ل إليكمأقو

  مىت تقبض النـار 



 

 ٩٩

ُأجلبت األفق  ُْْ ِ ََ  
ٍمن كل فـج  ّ  

  ًونقعا . ً.دخانا
  ًأجاجا . .وماء
ُفإياه ُنعبد . .َّ ُ  
ُإياه   سبحانه نستعني . .َّ

  ِلعينيـك. .أقـول
  َُّيف فضلة السيف متسع

َقريب اهلدب مين ُ ّ  
  . !!.وهاتـي

ُأُقبل هذا   َالصفـاء. .ِّ
  فللعمر وجه جديد
  .ديدوللحب شكل ج

 
 

*****  
 



 

 ١٠٠

 الـشاعر أمحـد َّ إىل أناإلشـارة أود، احلقول الدالليـة للقـصيدة قبل الدخول يف حتليل و     
قـصائده ميكـن تـصنيف إذ  ،الصاحل شاعر يستعصي علـى التـصنيف ؛ لثـراء إنتاجـه وتنوعـه

بــل  ، ضــمن املــذهب احلــداثي-كــذلك-فصنَّتــ وميكــن أن ،)الرومانــسي(ضــمن املــذهب 
جربــــة الواقعيـــــة  بــــني التزجبعــــض قــــصائده متـــــ َّع يف إطــــار الـــــواقعيني ؛ ألنوضــــتوميكــــن أن 

  .والتجربة اللغوية
 أن اللغـة عنـده ُظـتين حل ؛أل)الرومانـسي( أن أجعل قصيدته ضمن املذهب ُوقد آثرت   

  .)الرومانسي( احلضور الذي ميثل مسة مهمة يف الشعر ذلك ،مشبعة حبضور الذات
 

  : تنقسم احلقول الداللية إىل ثالثة حقول، هي
  . وما يتصل به حقل اجلسد-١
  . حقل الطبيعة-٢
  . حقل الزمن-٣

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
  ١  جراح  ٢٨  ١  نفس  ١
  ١  أعناقها  ٢٩  ١  شهوة  ٢
  ١  رأسك  ٣٠  ١  احلنايا  ٣
  ١  الضفائر  ٣١  ١  أجيب  ٤
  ١  الكشح  ٣٢  ١  صوتك  ٥
  ١  عاشرت  ٣٣  ١  دمي  ٦
  ٢  يساقيك  ٣٤  ١  يشهق  ٧
  ٢  َشربت  ٣٥  ١  قلب  ٨



 

 ١٠١

  ١  ًقوال  ٣٦  ١  يشيخ  ٩
  ١  يديك  ٣٧  ١  عيـون  ١٠
  ٢  أفئدة  ٣٨  ١  الدمع  ١١
  ١  ًقائما  ٣٩  ١  نزيف  ١٢
  ١  ًقاعدا  ٤٠  ١  صوت  ١٣
  ١  العظم  ٤١  ١  أقدام  ١٤
  ١  نفسي  ٤٢  ١  نزفوا  ١٥
  ١  لنبضا  ٤٣  ٦  عينيك  ١٦
  ١  رعشة  ٤٤  ١  راحتيه  ١٧
  ١  األوجه  ٤٥  ١  يعانق  ١٨
  ١  الظامئة  ٤٦  ١  الشفاه  ١٩
  ١  النطف  ٤٧  ١  الرتائب  ٢٠
  ١  أقـول  ٤٨  ١  جبينك  ٢١
  ١  القلب  ٤٩  ١  صدر  ٢٢
  ١  جوف  ٥٠  ١  أراها  ٢٣
  ١  ُْاهلدب  ٥١  ١  ناظريه  ٢٤
  ١  ِّأقبل  ٥٢  ١  تساقيك  ٢٥
  ١  رمل ت  ٥٣  ١  جرح  ٢٦
  ١  الراحتان  ٥٤  ١  راحتيه  ٢٧
موع     ٦٢  ا

كلمـــة، آخـــذة نـــسبة ) اثنتـــني وســـتني(ّيتميـــز هـــذا احلقـــل بغـــزارة كلماتـــه الـــيت تبلـــغ 
  .من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ٤٩.٦(قدرها 

 



 

 ١٠٢

 
  : وينقسم إىل قسمني

  : اهر اجلسد معجم أعضاء وصفات ظ-١
  : ويدخل فيه

 
 :، وكلمات هذا احلقـل هـيكلمة) ةأربع عشر: ( كلمات هذا املعجمويبلغ جمموع

  ).أجيب، صوتك، يشهق، الشفاه، تساقيك، شربت، قوال، الظامئة، أقبل(
ــــــةوجــــــاء التكــــــرار اللفظــــــي يف الكلمــــــات ا : تــــــساقيك(، )َّمــــــرتني/ صــــــوتك( :آلتي

  ).تنيَّمر: شربت(، )مرات٣
 

  . كلمة) إحدى عشرة: (وتبلغ كلمات هذا املعجم
   ).عيون، الدمع، أراها، ناظريه، اهلدب، مل تر (:ويدخل فيه

  .مرات) ست(اليت ذكرت) العني: (سوى كلمةلومل يرد يف هذا املعجم تكرار 
 

  .ر يف هذا املعجم ومل يرد أي تكرا). الراحتان،راحتيك، يديك: (ويدخل فيه
 

   : ويدخل فيه الكلمات اآلتية.كلمة) سبع عشرة (:وتبلغ كلمات هذا املعجم
  ). نفس، شهوة، احلنايا، دمي، قلب، العظم، جوف، نزيف، صدر( 

/ نفــــسي(، )ثــــالث مــــرات/ قلــــب(: تيــــةلفظــــي يف الكلمــــات اآلوجــــاء التكــــرار ال
  ). َّ مرتني/نزيف(، )تنيَّمر

 
 
 



 

 ١٠٣

 
ويـــدخل فيـــه الكلمـــات  ،كلمـــة) اثنـــيت عـــشرة( كلمـــات هـــذا احلقـــل غ جممـــوعلـــويب

ومل يرد يف هذا ). يشيخ، يعانق، الرتائب، جرح، الكشح، رعشة، رأسك، الظفائر(: تيةاآل
  : املعجم تكرار إال يف كلميت

  ).ّ مرتني:جرح(، )ّ مرتني:يعانق( 
  . تأمل يف كلمات اجلسد جيد أن الشاعر قد استخدمه يف االستمتاعوامل

  : ّويسكن اهلم واألمل أفياء اجلسد يف مواضع عدة، منها قوله
يــــشيخ لــــــ "، )"قلــــب(كــــل ) هولــــه(يــــشهق مــــن "،"املــــستكن) األمل(فيــــستعذب "

، )"مهــك(يــساقيك "، )"احلــزن(املهــا تنــضح ) عيــون"(، "مولــده الفــج مهــد وولــد) وحــشة(
  ".أمي) جوف(يف ) النار"(مىت تقبض "، )"اخلوف(ربه رعشة تغ"

  :  يف قولهكما ومل خيل هذا احلقل من التأثر بالقرآن الكرمي، 
M  ¼   »  º  ًأخـذا مـن قولـه تعـاىل" يشيخ لوحشة مولـده الفـج مهـد وولـد"

  ¾  ½L )١(.  
  : وكذلك قوله

ًمن الراح كأسا دهاقا"..  ً  
  " تساقيك غلمان كسرى 

  .)٢( M  -  ,   +L :  من قوله تعاىلًأخذا 
ــــضا قولــــه ــــوء بــــك العــــصبة املــــستكنة: " ًوأي   §   M: ًأخــــذا مــــن قولــــه تعــــاىل" تن

  ª  ©    ¨L )٣(.  
                                                

  .١٧: سورة املزمل  )١(
  .٣٤: سورة النبأ  )٢(
  . ٧٦: سورة القصص  )٣(



 

 ١٠٤

   ذلك اإلسقاط،"غلمان كسرى: " التارخيي فقد جاء يف قولهاإلسقاطأما 
 التارخييــة لــدى َ الثقافــة هــذايعكــسو يف مــواطن متعــددة مــن قـصائده،  الـذي ظهــر

  . ذلك كان من أسباب)التاريخ( وختصصه اجلامعي بقسم ؛لشاعرا
 لتبيــان  الـشاعرســتعملوا، وجـاء توظيـف العــني يف حقـل اجلــسد جبعلهـا أداة للقتـل

   :يف قوله) احلسام: (، ومرادفها)السيف (:ذلك الكلمتني الرتاثيتني
  "متسع) السيف(أقول لعينيك يف فضلة "
  )"احلسام(صحو عينيك يوغر حد "

الــشعر وتفاعلــه مــع احليــاة عــن طريـــق  واقعيــة ت بعــض أجــزاء القــصيدة عــن ّوعــرب
  : يف قوله) التساقي(التعبري بالكلمات الدالة على االشرتاك بني اثنني وأكثر، كاستخدامه 

  تساقيك غلمان كسرى "
ًمن الراح كأسا دهاقا ّ "  

  ".يساقيك مهك"
ْعاشرت من ي: (يف قوله) املعاشرة(استخدامه لـ ك و َ   ).ساقيكَ

  : كما يف قوله) اخلمرة(ومل ختل القصيدة من استخدام الكلمات الدالة على 
ًكأسا دهاقا"   ".وإذا شربت"، "ُّتفيض السالف"، "ً

   : مثللكلمات املعجميةومحل هذا احلقل ا
ِّنضت"،  "سالف"، "املستكنة"، "الكشح" َ."  

بيـت املنخـل ه ئدعا كمـا احلـال يف اسـتويـدل هـذا علـى صـلة وثيقـة مـع تراثـه األديب
   :اليشكري الذي يقول
  )١( "ُّ  رب اخلورنق والسدير    ي      ـنـإنـُت فـــــــــربــــــــوإذا ش"

 
                                                

، ١٠: األغـاين، أليب الفـرج األصـفهاين، ج: ينظـر". شربت"ًبدال من " سكرت: "وردت يف األغاين كلمة  )١(
  . ٩ص  



 

 ١٠٥

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
  ٣  خيل  ١٦  ١  صهوة  ١
  ١  الريح  ١٧  ١  تستمطر  ٢
  ١  الصهيل  ١٨  ٢  املها  ٣
  ١  ّالطني  ١٩  ٢  الرمل  ٤
  ١  املاء  ٢٠  ١  وجامل  ٥
  ٢  ماء  ٢١  ٢  الشمس  ٦
  ٢  األفق  ٢٢  ١  الغمام  ٧
  ١  احلوافر  ٢٣  ١  يهطل  ٨
  ١  غيث  ٢٤  ١  الودق  ٩

  ١  نبت  ٢٥  ١  مثمر  ١٠
  ١  أقمارها  ٢٦  ١  رياح  ١١
  ١  اجلياد  ٢٧  ٤  األرض  ١٢
  ١  النار  ٢٨  ١  العري  ١٣
  ١  نقع  ٢٩  ١  الصافنات  ١٤
  ١  الشفق  ٣٠  ١  أقمارها  ١٥
موع     ٤٠  ا

 

 :كلمـــــــة، آخـــــــذة نـــــــسبة قـــــــدرها) أربعـــــــني(كلمـــــــات هـــــــذا احلقـــــــل جممـــــــوع بلـــــــغ ي
  . من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ٣١.٧٤(

 

 
 



 

 ١٠٦

 
، الـــــصافنات، خيـــــل، الـــــصهيل، احلـــــوافر، صـــــهوة، املهـــــا، العـــــري (:ويــــدخل فيـــــه

  .ّاليت ترددت مرتني) خيل: ( يف هذا املعجم تكرار سوى يف كلمةومل يرد). اجلياد
 

 ومل يــرد يف ).تــستمطر، املــوج، الغمــام، يهطــل، الــودق، املــاء، غيثــا: (ويــدخل فيــه
ــــرددت ثــــالث مــــرات) املــــاء(هــــذا املعجــــم تكــــرار ســــوى يف كلمــــة  ّ جــــاءت مــــرتني ،ّالــــيت ت

  . وثالثة بالتعريف،بالتنكري
 

 ومل يرد يف هذا املعجـم تكـرار سـوى يف كلمـة ).الرمل، األرض، الطني، نقعا: (ويدخل فيه
ّاليت ترددت أربع مرات) األرض( ّ.  

 
  .  ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).الشفق (،)األفق(، )رياح: (ويدخل فيه

  :معجم الكواكب -ه
) الشمس: ( ومل يرد يف هذا املعجم تكرار سوى كلمة).رهاأقما(، )الشمس: (ويدخل فيه

  .اليت ترددت مرتني
 

  .  ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).نبت(، ً)مثمرا: (ويدخل فيه
امســه صــراحة بإمـا ) اخليــل(بــروز الكلمـات الدالــة علـى  والالفـت يف معجــم احليـوان

  .أو بذكر أجزاء منه
  : كقوله،يف بعض أبيات القصيدة" الفارس"ـ ب" اخليل"وارتبط 

                                                
ــا كــل قافلــة، أو كــل مــا امتــري عليــه إبــال كانــت أو: العــري  )١( ً محــريا  أو ًقافلــة احلمــري، مث كثــرت حــىت مسيــت 

جمموعــــة مــــن : تــــاج العــــروس، حممــــد بــــن حممــــد الزبيــــدي، ت) ع ي ر(مــــادة : ينظــــر.  ًبغــــاال  فهــــو عــــري
  .١٧٥ص  ،  م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤،  ط.احملققني، دار مطبعة وزارة اإلعالم الكويتية،د



 

 ١٠٧

  .. تقيم لك الصافنات أعنَّتها"
  فارس أنت 

  حتامتك خيل العشرية، "
  ".أسلمتها فارس ال جييء

  حيمل الشمس ) ال فارس"(
  ".فوق العمامة

  : مرتبطة باخليل يف قوله) القبيلة(وظهرت 
  ".حتامتك خيل العشرية"

   : يف قولهكما) قرآن الكرميبال(ومل خيل هذا احلقل من التأثر 
  ًنقعا  "... 

ًوماء أجاجا ً "  
  . )١( M  q  p   o  nL : ًأخذا من قوله تعاىل

  .)٢( M,+  *   ) L: وكذلك قوله عز وجل
  ."تقيم لك الصافنات أعنتها"

  .)٣( M  \  [  ZL  :مأخوذ من قوله تعاىل
متد إىل مواضع أخرى ا  وإمنا، حبقل الطبيعة فحسبا مرتبطلقرآنابومل يكن التأثر 

   :يف القصيدة مثل قوله
  .. فإياه نعبد"

  ". إياه سبحانه نستعني

                                                
  .٤: سورة العاديات  )١(
  .١٢: سورة فاطر  )٢(
  .٣١: سورة ص  )٣(



 

 ١٠٨

  .)١( M  6  5  4  3  2L : ًأخذا من قوله تعاىل
  : الكلمات الدالة على املطر،  مثل) املاء(معجم وطغى يف 

  ).تستمطر، الغمام، يهطل، الودق، غيثا(
   :كما ورد التأثر بالقرآن الكرمي يف قوله

  يهطل بني الغمام "
  .)٢( M Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  L: ًأخذا من قوله تعاىل".كما الودق

  :اإلنسان بلبوس الطبيعة يف قولهوجاء 
  حيمل الشمس) فارس(ال "

  .. فوق العمامة
  "بني الغمام ) يهطل(

  .كما الودق
  :  املطر بصورة إجيابية فهوجاءو
  ما تفيض به األرض "

  ".غيثا طهورا طهورا
  ):القوة(و) العنف(فقد جاء بصورة تدل على ) لبحرا: (أماو
  ).. املوج(توحدمتا مثلما "

  ".ال حيد) مدِّه(يف 
  ). اإلضاءة(و) اإلشعاع(حاملة معىن ) معنوية(بصورة ) الشمس (جاءتو
  ال فارس حيمل الشمس "

  " فوق العمامة

                                                
  .٥: سورة الفاحتة  )١(
  . ٤٨: ، سورة الروم٤٣: النورسورة   )٢(



 

 ١٠٩

   ".يف ناظريه من الشمس وقد"
  ".ال فارس: "الشمس يف قولهبالرغم من أن النفي قد سلب اإلجيابية من 

   :بصورة إجيابية يف قوله) النبات( معجم وظهر
  .. ويف القلب من حلويت"
  "وظال وروحا ) نبتا(

  : وصفا للعطاء البشري) اإلمثار(جعل كما 
  أما زلت يا صاحيب "

  ".مثمرا
  : حاملة معىن التبديد والتالشي يف قوله) الرياح (ّوهبت

  ".وقربا ذرته بليل رياح"
الـيت هـي رمـز ) الـريح(ّومل يعـرب بــ ) الرياح(ََّعرب بـ فجعل القرب هباء يسهل اقتالعه، و

  .للقوة وشدة االقتالع
  .)١( Mâá  àL :  التأثر بالقرآن الكرمي، يف قوله تعاىل ظهركما
.فقد جاءت معربة عن القوة والشدة" توجعك الريح ":يف قوله) الريح(وأما  

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  لفظال  م
  ١  صباح  ١٢  ١  حلظة  ١
  ١  دهر  ١٣  ١  الثواين  ٢
  ٢  ليل  ١٤  ١  أوان  ٣
  ١  الزمان  ١٥  ١  األوانا  ٤
  ١  صبحا  ١٦  ١  السنون  ٥

                                                
  . ٤٥: سورة الكهف  )١(



 

 ١١٠

  ١  الزمن  ١٧  ٢  الليل  ٦
  ١  ليايل  ١٨  ١  النهار  ٧
  ١  السنة  ١٩  ٢  صبحها  ٨
  ١  عصرك  ٢٠  ١  )١(غلس   ٩

  ١  العمر  ٢١  ١  الفجر  ١٠
موع    ١  املساء  ١١   ٢٤  ا

 

 :كلمـــة، آخـــذة نـــسبة قـــدرها) ًأربعـــا وعـــشرين(كلمـــات هـــذا احلقـــل جممـــوع بلـــغ ي
  .من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ١٩.٢(

   :ًوجاء هذا احلقل متنوعا، وميكن تقسيم كلماته إىل ما يلي
 

 تكرار سوى يف كلمـة  ومل يرد يف هذا القسم).حلظة، الثواين، األوانا: (ويدخل فيه
  .اليت ترددت مرتني يف القصيدة) األوانا(

 
ومل يــــرد يف هــــذا ).الفجــــر، غلــــس، صــــباح، النهــــار، املــــساء، الليــــل: (ويــــدخل فيــــه

اليت تـرددت ) الليل(وكلمة ،اليت ترددت ثالث مرات) صباح(القسم تكرار سوى يف كلمة 
  .واإلفراد واجلمع، والتنكريمرتاوحة بني التعريف ، مخس مرات 

 
  ).دهر، الزمان، عصرك، العمر، السنون: (ويدخل فيه

  .وترتاوح بعض صيغ الزمن املتوسط والطويل املدى بني اإلفراد واجلمع
  .)ّالزمان/  الزمن( ،)السنون/  السنة( ،)ليايل/ ليل (كما بني 

                                                
غ ل : (تـاج العـروس، حممـد الزبيـدي، مـادة: ينظـر. ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بـضوء الـصباح: الغلس  )١(

  . ٣١٠، ص ١٦: ،  ج)س



 

 ١١١

   الزمن السيء    وظهر،ن اجلميل والزم، بني الزمن السيءالثنائيةوبرزت 
  :يف األمثلة اآلتية

  .ً.وندخل عصرا" -
  على كل قارعة

  ".قائم بالضالالت
  ".شي هوانايغ "-
  –كما الليل " -

  يشهق من هوله
  ".كل قلب

  ".تثاقل صوت النهار" -
  ".صبحها كدر الفجر" -
  ".هذا املساء . .سك ما بني أقداحرأ. .تثاقل" -
  ". البطيءيا هم هذا الزمان" -
  أنت. .جتاهر" -

  بأذيال ليل
  ."هعيونك عن صبحه مرمد

  : ظهر يفف) اجلميل(أما الزمن 
  بداياتنا "

  حلظة من شعور 
  " الثواين"فتصبح كل 

  أمانا
  " يا أنت هذا األوانا" نبارك"ّهال 

  ."سراعا" املالح" "السنون"متخض تلك "



 

 ١١٢

الـزمن اجلميـل، :  كلمـاتالـزمن الـسيئ مقابـل:  كلمـاتوكثرت يف التقسيم الـسابق
  :  معه ألفاظ الزمن قصرية املدىًمستخدمةالزمن اجلميل  وجاء

  ، "األوانا"، "الثواين"، "حلظة"
 فقــد ، كــان احلــديث عـن الــزمن املاضـي اجلميــلملـا  و،ِحاضــرهعـن هـذا يف حديثــه و

  .بالسراع، ووصفها "السنون"استخدم كلمة 
َّوقتـــا للـــشراب كمـــا عـــرب) الليـــل(ورغـــم كـــون  َ ً إال أنـــه كـــان مليئـــا ،ت عنـــه القـــصيدةً

ُ وقــع  كــانباألســى واحلــسرات، وكــذلك ْ الــذي ألــبس   الــشعريّوعلــة هــذا الغــرض ؛)النهــار(َ
   ً.معجم الشاعر كساء حزينا

   من الشعراء راجع لتأثرهم ايليه وحزن جم،ويبدو أن حزن أمحد الصاحل
ًمقـا وانـسكابا، فكـان هــ الـيت زادت اجلـرح يف جـسد األمـة ع١٣٨٧اهلزمية عـام "بـ  ً

 التنفــيس عــن أملهــم إىل أســلوب الرمــز يف فمــالوا ألجــل ذلــك ،رفــض وأمل اجتمــاعي عميــق
  .)١( " ورمز األسلوب، رمز املوضوع،واألسطورة واستخدموا املنحى الرمزي

" إرادة احليــاة"املعنونــة بـــ " ّأيب القاســم الــشايب" بقــصيدة التــأثرس هــذا احلقــل َكــَوع
  : واليت منها

  )٢( "    وال بد للقيد أن ينكسر  فال بد لليل أن ينجلي    "
  ". صباح؟.. أمل يأن لليل هذا: " قولهيف

بوصــفه األمل  ،"ّتعمــيم الداللــة"ّراض التطــور الــداليل يف القــصيدة ومــن مظــاهر وأعــ
ــذا ينقلــه مــن داللتــه املأســاوية إىل داللــة إجيابيــة،بالعذوبــة  يــستعذب  ": وهــذا يف قولــه،و

  ."مل املستكناأل
َكما عمم داللة اإلمثار   :يف قوله" العطاء" وجعلها مبعىن ،ّ

  "مثمرا. .أما زلت يا صاحيب مثمرا"
                                                

  .    ١٠٩،عبداهللا احلامد، ص- خالل نصف قرن –الشعر احلديث يف اململكة العربية السعودية   )١(
  .    ٤٠٦م، ص ١٩٧٢عز الدين إمساعيل، دار العودة، بريوت، : ّوان أيب القاسم الشايب، دراسة وتقدميدي  )٢(



 

 ١١٣

  : وإمنا هو،ًطلبا للماء فحسب" الظمأ"ومل يكن   
  : ويدل على هذا قوله،ّالرغبة يف احلصول على شيء

تشغلك املتعة الظامئة"
ُ

."  
  " اللةختصيص الد "–ً أيضا –ومن مظاهر التطور 

ّ مـع أن داللتهمــا أعــم ،علــى شـرب اخلمــرة" األقـداح"و" الكــأس"داللـةحـني جعــل  ّ
  .يف األصلمن ذلك 

 اإلشــارة إىل ختــصيص مــدلوهلا يف قــصيدة تســبق و."ّالــدمى"كمــا خــصص داللــة 
  .)١(عبد العزيز النقيدان 

اد بـه  الـذي مل يـرد بـه حقيقتـه وإمنـا أر،تربمـه مـن الليـلب فهـي" ّاحنطاط الداللة"أما 
  :اهلم الذي متىن زواله

  ."احصب. .يل هذاَّ للا آنأم"
  :يف قوله" النار"داللة من  ّحطو
        "؟مىت تقبض النــار يف جوف أمي"

إذا ":يف قولـــه" املـــوت"ورفـــع الـــشاعر مـــن داللـــة  . إىل معـــىن اهلـــم املـــضطرم باحلـــشا
اية احلياة" مات جرح قدمي   .مل واجلرح بل أراد به زوال األ،فلم يقصد به 

  :تيةوجاء بني الكلمات اآل -رغم طوهلا–ًومل يكن الرتادف كثريا يف قصيدته 
  .)غيث/ الودق/ يهطل (،)شربت/يساقيك (،)ُاهلدب/ ناظريه  (،)أفئدة/ قلب (

ًلقد أفـاد الـصاحل مـن ثقافتـه وثـراء معجمه؛فـصنع نـصا نابـضا باحليـاة، ومتجـذرا يف  ً
  . يف  ذلكً والطبيعة قد أسهمت كثرياالنفس، ولعل دالالت اجلسد والزمن

  
  

*****  

                                                
  .    املبحث األول من هذا الفصل، قصيدة عبدالعزيز النقيدان: ينظر  )١(



 

 ١١٤

 
 

 
 

 
  

  
 

  

ِلتـرحلــــــــيَفـ َ ْ َال كــــــــان حبــــــــك واهلــــــــوى. .َْ َْ َ ِ ُُّ َ َ َ  
ِيـــــــــا ميتــــــــــة اإلحـــــــــساس حــــــــــسيب أَنــــــــــين َّ ِ ْ َ َ َِ َ ْ ِ َ َ َْ  
ِاحلــــــــــــب واألحلـــــــــــــان والـــــــــــــشعر الـــــــــــــذي َّ َ ْ ِّ ََ ََ َ ُْ َّْ  

ُلملمــــــــــــــــت كــــــــــــــــ ُ ْ َْ ٍَل جنيمــــــــــــــــة وضــــــــــــــــاءةَ َّ َ ٍَ َُْ َّ  
ُووهبــــت ْ َ ــــا امــــرأَة الملــــذة–ََ ِ ي َّ َ َ ْ َ َ ْ ِ خــــاطري–َ ِ َ  

ـــــــل الطويـــــــل عـــــــن اهلـــــــوى َواحـــــــدِّث اللي َ ْْ َ َ َِ َّ َّ ُ َ َُ  

َِال كـــــــــــــــان يف األيــــــــــــــــام يـــــــــــــــــوم لقــــــــــــــــاك   ُ ْ َ ِ ََّ ِ َ َ َ  
ِقـلـــــــــدت جيـــــــــدك مـــــــــن ســـــــــنا أَفالكـــــــــي ِْ َ َ ْ َِ ِ ُ ْ ََّ  
ــــــــــــــسمار يف ذكــــــــــــــراك ــــــــــــــشدو بــــــــــــــه ال ِت َ ْ ِ ِ ُ َّ ُّ ِ ِ ُ ُ َ  
ـــــــــــاك ِوبـنـيـــــــــــت يف َأعلـــــــــــى الـــــــــــسماك بـن َِ ْ َُ ََ َِّ َ ُ ْ  

ِلـــــــــك يف ليــــــــــايل الـــــــــسهد ْ ُّ ِ ََ َِ ِيف جنــــــــــواك. .ِ َ َْ ِ  
َوأُنا ِشـــــــــــــــــــــد األقمــــــــــــــــــــــار َأن تـرعــــــــــــــــــــــاكَ َ َْ ْ َْ َ َ ُ ِ  

                                                
امة،ط)اإلحبار يف ليل الشجن: (من ديوان الشاعر  )١(  – ١٧٥ص: م من١٩٨٠/هـ١٤٠١، ١:، دار 

     . ١٧٩: حىت ص
حصل على عدد من ) هـ١٣٤٦: (ولد يف حمافظة عنيزة عام. حممد بن فهد بن عبداهللا العيسى: هو  )٢(

أما آثاره . الدبلومات يف خمتلف الشؤون اإلدارية، والقانونية واحملاسبة باملعهد العايل لإلدارة يف القاهرة
  : األدبية فهي

  ): املطبوعة( الدواوين الشعرية -أ
  .  اإلحبار يف ليل الشجن-٣.                   ليديـا-٢.             طريق على مشارف ال-١
  .         ندوب-٦.          دروب الضياع-٥.                 احلرف يزهر شوقا-٤
  .        حداء البنادق- ٨. اختارها الشاعر من دواوينه السابقة): قصائد خمتارة( القوايف -٧           
  . ليلة استدارة القمر-٩           

، ص  ٩٤٨، ص  ٩٤٤ص،حركة الشعر يف منطقـة القصيم، إبراهيم عبدالرمحن املطوع : من كتاب(
٩٤٩.(  

  ).الكربياء يف مقالع الرياح: (ديوان: -ً قريبا – وسيصدر له -
، ٣٣٨: العدد،  هـ١٤٣٢ مجادى األوىل، ١٧، صحيفة اجلزيرة، اخلميس )الثقافية(ملحق : ينظر(

  ).٤ص
  



 

 ١١٥

ِكنــــــــت الـــــــــدنا يف احلـــــــــب حـــــــــىت إنـــــــــين َِّ َّ َ ُِّ ْ ِ َ ُّْ ِ ُ  
ِفـنـــــــــــــسيت يف بـلــــــــــــــه خرائـــــــــــــد معــــــــــــــزيف َِ ْ ِ ِ ٍ َِ َ َ ََ ِ ََ  
ِونـــــــــــــسيت يـــــــــــــــوم لقائنــــــــــــــا لمــــــــــــــا بــــــــــــــه ِ ِِ َّ َ َ َِ َ ْ َ ِ َ َ  

َال كــــــــــــــان َ ــــــــــــــهَ ــــــــــــــيال إن ســــــــــــــهرت جني ُ ل ََِّ ُ ْ ِ َ ْ ِ ً ْ َ  
ـــــــــل أَزدرد األســـــــــى َأَمـــــــــضيت هـــــــــذا اللي َ ُ َِ ْ َ ْ َ ُ َّْ َ  
ِخادعــــــــــــت قـلـــــــــــــيب يف هــــــــــــواك لعلـــــــــــــين َََّ ِ َ َ ُ َِ ِ َْ ْ َ  

ـــــت احلـــــب  َّلكـــــن أَبـي ُ َْ ِ ْ ْ ِ ٍ عـــــزة شـــــاعر –َ ِ َِ ََّ-  
ِفـلتـرحلي َ ْ ََّأَنا لست من يـهب السنا.. ََْ ُ َ َ َْ ُ ْ َ َ  

َأَنـــــــــــــا شـــــــــــــاعر َأهـــــــــــــب احملبـــــــــــــة للـــــــــــــدنا َُّ ِ َ ََّ ُ َ ٌِ َ  
ِوَأعــــيش قـلــــب النَّــــاس يف احلــــب الــــذي َّ ِّ َُ ِ َ ْ ُ ِ َ  

  

ـــــــــــــد كنـــــــــــــت يف كـــــــــــــل الوجـــــــــــــوه أَراك ِق ِ ُ ُْ ِّ ُ ُِ ُ ْ ْ َ  
ِوضـــــــــــــــللت يف عمـــــــــــــــه دروب هـــــــــــــــواك َِ َ َ ُ َ َُ ٍَ ِ َْ َ  

ُجـــــــــن الغـــــــــرام َ َ ْ َّ ِعـــــــــدمت يــــــــــوم لقـــــــــاك. .ُ َِ َِ ْ َ ُ ْ َ  
ِمـــــن َأجـــــل حبــــــك ُِّ ِ ْ ْ ِأَو لطـــــول جفــــــاك. .ِ َ َ ِ ُ ِ ْ  

ِوَأعــــــــــــــب كأســــــــــــــا طــــــــــــــاف يب لنــــــــــــــواك َِ ِ َ َ ً َْ ُّ ُ َ  
ًيـومــــــــــا ْ ِعلــــــــــى درب . .َ ْ َ ِالنـُّهــــــــــى أَلقــــــــــاكََ َْ َ  

ِورضـــــــــــيت حـــــــــــب الـــــــــــذل يف مـــــــــــسراك ِ َِ ْ َ ُِ ِّ ُّ َّ ََ  
َّللبائـعـــــــــــــــــــات احلـــــــــــــــــــب ُْ ِ َ ِّ ِأَو خلـــــــــــــــــــواك. .ِ َ ُِ ْ  
ِواللحــــــــــــــــــــن لألطيــــــــــــــــــــار َْ َ ِ َ َْ ِال لغبـــــــــــــــــــــاك..َّ ََِ َ  

ِيـهـــــــــدي احليـــــــــاة ســـــــــنا ولـــــــــيس ســـــــــناك َ َ َ َ َُ ْ ََ ً َ َ ْ ِ ْ  
  

  
*****  

  
  
  



 

 ١١٦

 
 

  . حقل املرأة-١
  . وما يتصل به حقل اجلسد-٢
  . حقل الزمن-٣

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
  ٢  ِنسيت  ١٤  ٢  فلرتحلي  ١
  ١  ِضللت  ١٥  ٢  ّحبك  ٢
  ٢  ِهواك  ١٦  ٢  ِلقاك  ٣
  ١  ِجفاك  ١٧  ١  ميتة اإلحساس  ٤
  ١  ِنواك  ١٨  ١  جيدك  ٥
  ١  ِألقاك  ١٩  ١  ذكراك  ٦
ِأبـيت  ٢٠  ١  َُبـناك  ٧ َْ  ١  
  ١  ِرضيت  ٢١  ١  امرأة امللذة  ٨
  ١  ِمسراك  ٢٢  ١  ِلك  ٩

  ١  للبائعات احلب  ٢٣  ١  جنواك  ١٠
  ١  ِخواك  ٢٤  ١  ترعاك  ١١
ِكنت  ١٢   ١  ِغباك  ٢٥  ١  ْ
  ١  ِسناك  ٢٦  ١  ِأراك  ١٣
موع     ٣١  ا

  



 

 ١١٧

تبلـــغ إذ ة يف هـــذه القـــصيدة  احلقـــول الدالليـــ كلمـــاتّ قلـــة– يف البدايـــة –الحـــظ ي
  .ًنظرا  لقلة أبيات القصيدةكلمة فقط، ) ًمخسا ومخسني(

ــــــــني(يف ) املــــــــرأة(ويــــــــأيت حقــــــــل  ــــــــدرهااكلمــــــــة، آخــــــــذ) إحــــــــدى وثالث  : نــــــــسبة ق
  .من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ٥٦.٣٦(

ـــــرية لكلمـــــات هوهـــــذ ـــــه احلقـــــل  النـــــسبة الكب ـــــذي بنيـــــت ألجل ؛ ســـــببها الغـــــرض ال
  .ً خطابه موجها للمرأةالقصيدة، إذ كان

اكتفـى بـضمري املخاطـب للداللـة و، حتدث عنهاّومل يصرح الشاعر باسم املرأة اليت 
  . كلمة من الكلمات املوجهة للمرأة يف قافية كل بيتمخس عشرةعليها، وجعل 
   : الكلمات اآلتيةيف) املاضي( التعبري عن املرأة بالفعل وجاء

ِ، أراك، نــسيت، ضـللت، رضــيتِكنـت( ِ ِ ؛ ألنـه يعــرب عـن حــب مـضى وانقــضى، ) ِ
 أكثــر فيهــا مــن فعــل  دراســتها فقــدت ســبق إبــراهيم العــواجي الــيت:خبــالف قــصيدة الــشاعر

  .األمر؛ ألنه يتحدث عن حمبوبة ال يزال يتمتع بفيء حبها
زجمــرت بــه ِبــني كلمــات احلقــل أن احلــب مل يــنقض فحــسب، وإمنــا تبعــه غــضب ُوت

   :بعض كلمات القصيدة
، "جفــاك"، "ِضــللت" ،"ِفنــسيت"، "فلرتحلــي"، "ّامــرأة امللــذة"، "حــساسميتــة اإل"

  ."غباك"، "ِخواك"، "ِأبيت احلب"، "ِنواك"
 النعوت االمسية يف العبارات السابقة، وكأنه يريـد أن يبـني أن هـذه األشـياء وغلبت

  .صفات ثابتة يف املرأة اليت يتحدث عنها
   : يف هذا احلقل تكرار سوى يف قولهيردومل 

  . "نسيت"، "هواك"، "ّحبك"
فتكــراره للكلمــة األوىل والثانيــة؛ لقــوة فعــل اهلجــر تني؛ ّفقــد كــرر كــل كلمــة منهــا مــر

  .والفراق يف نفسه



 

 ١١٨

ـا يوخبهـا ويقـرع حمبوبتـه؛ ل  كررهـاالـيت الكلمة األخـرية خبالف مـن ، ممـا يـشري إىل أ
  .تركه ووىل عنه

 

 
 

  العدد  اللفظ  م  ددالع  اللفظ  م
  ١  أزدرد  ٨  ١  جيدك  ١
  ١  ُّأعب  ٩  ١  جنواك  ٢
  ١  قليب  ١٠  ١  أحدِّث  ٣
  ١  قلب  ١١  ١  أناشد  ٤
  ١  تشدو  ١٢  ١  الوجوه  ٥
  ١  ِغباك  ١٣  ١  ِأراك  ٦
موع    ٢  ِنسيت  ٧   ١٤  ا

 
 :كلمــــة، آخـــــذة نــــسبة قـــــدرها) أربـــــع عــــشرة(بلــــغ جممــــوع كلمـــــات هــــذا احلقــــل ي

  .حلقول املدروسةمن جمموع كلمات ا%) ٢٧.٢٧(
   : كقولهّعدةيف مواضع ،وكان للذاتية بروزها 

  ، "وأناشد األقمار أن ترعاك"، "ووهبت يا امرأة امللذة خاطري"
، "أزدرد األســـى"، "ونـــسيت يـــوم لقائنـــا"، "يف كـــل الوجـــوه أراك" "حـــىت أنـــين..."

أعـيش "، "أهـب احملبـة للـدنا"، "أنـا شـاعر"، "خادت قليب"، "أعب كأسا طاف يب لنواك"
  ."قلب الناس

  : يف قوله حقل اجلسد، بشكل إجيايبمع) الطبيعة الكونية( عناصر ومزجت
  ."ِوأناشد األقمار أن ترعاك"، "ّقلدت جيدك من سنا أفالكي"



 

 ١١٩

 علـى حبـه ملـن خياطبهـا، وتربمـه مـن فراقهـا، رغـم دالـة بعـض هـذه األفعـال وجاءت
بـني معـىن هـذه األفعـال وال يتقاسـية، عتابه الـشديد هلـا، ذلـك العتـاب املـصحوب بعبـارات 

ّديثــه لليـل ومناشــدته لألقمــار، داللــة علــى حبــه الــذي ح ف،هــا مــن كلمــاتورجاإال مـع مــا 
  . النوم عينيه منعَّأرقه و

ًواســتنتجت مــن احلقــل معــىن خفيــا ســاقه الــشاعر يف حديثــه عــن حمبوبتــه، وهــو أن 
   : يف قوله هذاتبني و،الشاعر اجتماعي بطبعه

   :، باإلضافة إىل قوله"أعيش قلب الناس"، "بة للدناأهب احمل"
ِقد كنت يف كل الوجوه أراك" ُ".  
 ال  تلـــك املـــرأةن نفـــسه بـــأن ًد عالجـــا لفراقهـــا وختليهـــا عنـــه، فطمـــأحـــاول أن جيـــو

حـاول  ،دفينـاًيف القلب حزنـا ها  ُوقد ترك هجر ! "خادعت قليب" :أنينتستحقه بل يقول 
   :ه إىل حب الناساهشق، واجت عن العختليه ببيانه هإخفاء

 علــى هزميــة نفــسية، وفــشل يف الرجــوع ممــا يــدل "أعــيش قلــب النــاس"، "أهــب احملبــة للــدنا"
  . إىل من حيبها

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
  ٢  الليل  ٤  ١  األيام  ١
  ١  ليل  ٥  ٤  يوم  ٢
  ١  احلياة  ٦  ١  ليايل  ٣
موع     ١٠  ا

 
مـن %) ١٨.١٨ (:كلمـات، آخـذة نـسبة قـدرها)عشر(حلقلذا ابلغت كلمات ه

  .جمموع كلمات احلقول املدروسة



 

 ١٢٠

مـرات مقابــل ) مخــس (ًامكـرر) اليــوم( جـاء  إذ)الليلــة(و) اليـوم( بــني الثنائيـة تبـرزو
  . الليلتكرر فيه زمنمرات ) أربع(

   :وقد ارتبطتا باللقاء) اليوم(و) األيام (وأتت
ًيومــا "، "عــدمت يــوم لقــاك"، "ونــسيت يـوم لقائنــا"، "كال كـان يف األيــام يــوم لقــا"

  ."على درب النهى ألقاك
احاملــة ) اليــوم(كمــا جــاءت كلمــة   الــسليب علــى املــرأة الــيت الــدعاء (:يف مــضمو

   :)خياطبها
  ."عدمت يوم لقاك"، "ال كان يف األيام يوم لقاك"

  : باحلب يف قوله–ً أيضا –كما ارتبطت 
عـدمت يـوم .. جـن الغـرام"، " كـان يف األيـام يـوم لقـاكال. .ال كان حبك واهلوى"

  . "يوما. .هواك لعلينخادعت قليب يف "، ")لقاك
ً زمنــا للحـــب، ووقتــا للحـــزن، وإذا جــاءأمــا الليــل فقـــد  ً موطنــا للحـــب قرنــه بــــ كــانً

  :)النجوى(و) احلديث(
  ."وأحدث الليل الطويل عن اهلوى"

  ."...من أجل حبك      ن ليال إن سهرت جنيه       الكا"        
  ."ِ لك يف ليايل السهد يف جنواك        ووهبت يا امرأة امللذة خاطري"
   : السهر ومفارقة النوم:احلزن) ليل(احلب و) ليل(اجلامع يف و

  ."وأناشد األقمار"،"وأحدث الليل الطويل"،"ليايل السهد"
  ."ىأمضيت هذا الليل أزدرد األس"، "ّسهرت جنيه إن ليالال كان "

 تنبــئ عــن مفارقــة النــوم ٍ، معــاناألســى دفحــديث الليــل، ومناشــدة األقمــار، وازدرا
  .وتنامي األرق والقلق

ثلتهـا بـسبب أم يف هذه القصيدة  قليلة يف عـدد -وجاءت مظاهر التطور الداليل 
  .قلة أبيات القصيدة
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كــن  ومل ي،"ازدرد األســى ":يف قولـه) تعمـيم الداللــة(ومـن مظــاهر وأعـراض التطــور 
  . وإمنا نقله إىل داللة معنوية، توحي باألمل،ًازدرادا مبعناه احلقيقي

وإمنـا طلـب مـن األقمـار أن ترعــى ، ومل يناشـد مـن لـه فهـم وعقـل بـأن يرعــى حمبوبـه
فلــــم تكــــن الرعايــــة حكــــرا علــــى ذوي األلبــــاب وإمنــــا عمــــم داللتها؛لتــــدخل ، مــــن أحبهــــا
  ".اك ترعوأناشد األقمار أن ":قولهب، فيها اجلمادات

ــــضا –ومــــن  مظــــاهر التطــــور  ــــة (–ً أي ــــيت " كــــأس ":يف كلمــــة) ختــــصيص الدالل ال
مـع أن مخـرة الـشاعر مل تكـن ،  بـاخلمرة– كما خصها كثـري مـن الـشعراء –خصها الشاعر 
ا تغطية العقل من شدة حبه ملعشوقته،مبعناها احلقيقي   . بل أراد 

ِت يوم لقاكجن الغرام عدم ":فقد جاء يف قوله) رفع الداللة(وأما  ُ".  
  .ّوجعله يف سبيل احلب والغرام" اجلنون"إذ رفع من داللة 

  :يف قوله)  الداللةُّحط(وجييء 
ايــة احليــاة، ، انتفــى املــوت مبعنــاه احلقيقــيحيــث ،"يــا ميتــة اإلحــساس"  الــذي بــه 

ازي   . به فقدان اإلحساس وانعدامهاملراد ،وانتقل إىل املعىن ا
 مبحمدالعيــسى، وحتكــم يف توجيــه الــدالالت وطريقــة لقــد تلــبس احلــس الرومانــسي

  .استثمار املعجم، واملرأة هي الداعم احلقيقي للمعجم يف هذه التجربة
  

*****  



 

 ١٢٢

 
 

 
 

 
  

  
 

 

  
 

 

  
 



 

 ١٢٣

   

 
  

ً وهـــي ليـــست اجتاهـــا ،لـــيس للواقعيـــة تعريـــف جـــامع مـــانع"ْيـــرى بعـــض النقـــاد بـــأن 
ًندرجت حتتها مدارس خمتلفة تتناقض أحيانـا يف رؤيـة  وا، بل أخذت أكثر من اجتاهً،واحدا

ً ويبـــدو أن الواقعيـــة صـــارت مناخـــا فكريـــا عامـــا يباشـــره كـــل أديـــب بطريقتـــه ،الواقـــع وفهمـــه ً ً
  .)١(" اخلاصة

ًال نكــاد نعــرف لفظــا أو اصــطالحا حــديثا يف اللغــة العربيــة قــد اضــطربت "بــل إننــا  ً ً
) Realismeريـالزم  (:ليت ترمجت هلا لفظةداللته وتنوعت مفاهيمه مثل لفظة الواقعية ا

  .)٢() " واقع( وهو لفظة ، وكل ذلك بسبب األصل االشتقاقي للكلمة.األوروبية
 .)٣("حــدود منتــصف هــذا القــرن"وقـــد ظهــر االجتــاه الواقعـــي يف الــشعر العــريب يف 

يـة كتلـك  وإن مل تقـم بـني املـذهبني معـارك أدبيـة حام،)َالرومانـسية(ُعاصرت الواقعيـة "وقد 
 إذ اكتفـى كـل مـذهب بـأن يـسري يف طريقـه ،)الكالسـيكية( و)الرومانـسية(اليت قامت بني 

وأن ينــــتج مــــا يريــــد مــــن أدب يف الــــصورة الــــيت اختارهــــا والــــيت رآهــــا أكثــــر مواتــــاة الجتاهــــه 
   .)٤(" ومضمونه

ـا" )الرومانسية(وإذا كانت   فـإن الواقعيـة آثـرت النثـر ،قـد آثـرت الـشعر صـورة ألد
  .)٥(" ضرورةبال

  
  

                                                
  .  ٥٦وليد قصاب، ص، - رؤية فكرية وفنية -املذاهب األدبية الغربية   ) ١(
  .  ٩٠األدب ومذاهبه، حممد مندور، ص  ) ٢(
  .  ٣٣١مدخل إىل دراسة املدارس األدبية يف الشعر العريب املعاصر، نسيب نشاوي، ص  ) ٣(
  .  ٩٤األدب ومذاهبه، حممد مندور، ص  ) ٤(
  . ٩٣املرجع السابق، ص  ) ٥(
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  :)١(ومييز النقاد بني ثالثة اجتاهات يف املذهب الواقعي 
ً وقـــد وقــــف هــــؤالء الكتــــاب موقفــــا : الواقعيـــة االنتقاديــــة أو الواقعيــــة األوروبيــــة-١

تمع  ولو كانـت تـدعو إىل تـشاؤم عميـق ال أمـل ، يصفون التجربة كما هي،ًانتقاديا إزاء ا
   .من ورائه

ويف أعقــــــاب احلــــــرب العامليــــــة األوىل ظهــــــر يف الواقعيــــــة  :ة الواقعيـــــة االشــــــرتاكي-٢
 ويــؤمن أصــحاب هــذه ،االشــرتاكية اجتــاه جديــد يرمــي إىل التــزام الــشاعر برســالة اجتماعيــة

   .الدعوة بأن الواقع ميكن تغيريه
  ، األديـــــب بــــني النظريـــــات العلميــــة الطبيعيـــــة فيهــــاميـــــزج و : الواقعيــــة الطبيعيــــة-٣

  ً.وجيا فيزيولًوحتليل اإلنسان حتليال
  ،رفـــت مســـات عامـــة مجعـــت بينهـــاُعفقـــد وعلـــى وجـــود واقعيـــات ال واقعيـــة واحـــدة 

   :)٢( اليت تشرتك فيها مجيع املدارس الواقعية السماتوأهم هذه 
   . ومن هنا جاء امسها، االهتمام بالواقع ومعاجلة مشكالته وقضاياه-أ

ول إليـــه عـــن طريـــق  التمـــاس احلقيقـــة يف الواقـــع احملـــسوس الـــذي ميكـــن الوصـــ-ب
   .التجربة والربهان

 مـن دون ، واملوضـوعية يف عـرض الواقـع، والتـزام الدقـة، تصوير احلياة كما هـي-ج
ويل يف العواطف،إسراف يف التخييل    . أو 

  .وسأعمل على بيان أثر هذا املذهب يف القصائد املدروسة

                                                
  .   ١٢٤املذاهب األدبية، حمفوظ كيال، ص  ) ١(
  .  ٥٧، ص٥٦ وليد قصاب، ص– رؤية فكرية وفنية –املذاهب األدبية الغربية :ينظر  ) ٢(



 

 ١٢٥

 

 
 
   
)١ (  
  " لك يا مراتع يف الشفاه مناهل"
  " لك يا مرابع يف القلوب جماهل"
  
)٢(  

  ..منذ اهتدت شفتاي
  ..منذ استهلت رغبيت

  .. يف ذرات رملكُأحبرت
  .. يف ميثاء سهلكُوغرقت

)٣(  
  ..أحمو من األمس اهلوى

                                                
 حىت – ٣٥هـ، من ص١٤٢٦، ١:، نادي القصيم األديب بربيدة، ط)نفح القيصوم: (من ديوان الشاعر  )١(

  .   ٣٧ص 
حاصل على بكالوريوس لغة . هـ١٣٧٣: ّمواليد حمافظة الرس، عامصاحل بن إبراهيم العوض، من : هو  )٢(

عربية من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وشارك يف إحياء أمسيات شعرية يف مناطق كثرية من 
  . اململكة

  ).نفح القيصوم:(له ديوان شعري بعنوان
  ).من السرية الذاتية املكتوبة على غالف ديوان الشاعر(

     



 

 ١٢٦

  ..وأرى النوى
  ..ُهقد أحملت خطوات

  ..ال ترتدي إال ترانيم السرى
  ..ُّحو على مهس الصوىتص

  ..لغةُتشتق من غسق الفيايف ب
ا األيام   ..تطوي 

ا األحالم   ..حتيي 
  

  
)٤(  

  " والرماح نواهل"من عهد مدين 
  " من عهد كندة والنجوم مواثل"

  ..مايل وللتاريخ
  ..َِّينبش رميت
  .ً.ويغار آفاقا
  ..ليبلغ مهيت

)٥(  
  ..أماه يا نبع املىن

  ..أماه يا فيض السنا
  .. من األعذاقنفح

  ..طيب من األوراق
  ..نبتاع من حضن اجلوى

  .. العشـاقَأسطورة
  ..نسري على ركب النوى



 

 ١٢٧

  ..ألعوبة األشواق
)٦(  

  ..أماه يا مغىن الصبابة
  ..نبع من األفراح

  ..عصف من األرواح
  ..يا أرضها املتورمة

  ..فتلبدت مكلومة باملزن
  ..وتبددت ال تنحين للحزن
  ..صامت على فضل الشتـاء

ِمثلنامت على    .. الرداءَ
)٧(  

  ؟. .ماذا عن األوراق
ا   ..قد خضبت وجنا
ا   ..واغرورقت صفحا

  ..تنحاش من هم السنني
  ..لتذوب يف أمواجها

  ..وسياجها
  
)٨(  

  ..واحلرف عطره الندى
  ..ينساب يف جرح املدى

  .. عن نزف الريـاءُّرَيزو
  ..والكربياء



 

 ١٢٨

  
)٩(  

  ..والشيح والقيصوم
  " وي مداه مخائلخيتال إذ حت"
  " ومييس إذ تعنو إليه مشائل"
  
)١٠(  

  .. من الطوىُكم قد سئمت
  .. الثرىُفتفتحت رحم

  ..أندى من الغيث املراوح
  ..والعميـم.. 

  ..يا أمنا املعطاء
  ..يا أمنا أرض القصيـم

  
  
  

*****  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٢٩

  
 

  :، هيثالثة أقسامإىل ) القيصومنفح (انقسمت احلقول الداللية يف قصيدة 
  .ّ حقل الطبيعة-١
  . حقل اجلسد وما يتصل به-٢
  . ّ حقل الزمن-٣

 

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
 ١  أرضها  ١٣ ١  مراتع  ١
 ١  املزن  ١٤ ١  مناهل  ٢
 ١  أمواجها  ١٥ ١  مرابع  ٣
 ١  الندى  ١٦ ١  أحبرت  ٤

 ١  الشيح  ١٧ ١  ُغرقت  ٥

 ١  القيصوم  ١٨ ١  هلكس  ٦

 ١  مخائل  ١٩ ١  الفيايف  ٧

 ١  الثرى  ٢٠ ١  النجوم  ٨

 ١  الغيث  ٢١ ٢  نبع  ٩

 ١  أرض  ٢٢ ١  األعذاق  ١٠

 ١  َّالصوى  ٢٣ ٢  األوراق  ١١

موع   ١  عصف  ١٢  ٢٥  ا

 



 

 ١٣٠

يمنـــة حلقـــل- يف هـــذه القـــصيدة -جـــاءت احلقـــول الدالليـــة   ٍ قليلـــة الكلمـــات، 
مـن %) ٦٢ (:كلمـة، آخـذة نـسبة قـدرها) ًسا وعـشرينمخـ: ( الـذي بلغـت كلماتـهالطبيعة

  .جمموع كلمات احلقول املدروسة
  : ت هذا احلقل إىل املعاجم اآلتيةوميكن تقسيم كلما

 
ومل ). ّمناهل، أحبرت، غرقت، نبـع، املـزن، أمواجهـا، النـدى، الغيـث (:ويدخل فيه

  .يرد أي تكرار يف هذا املعجم
 

 ومل يـــرد أي ).مراتـــع، مرابـــع، ســـهلك، يـــا أرضـــها، الثـــرى، الفيـــايف: (ويـــدخل فيـــه
  .تكرار يف هذا املعجم

 
 ومل يرد أي تكـرار يف ).ّاألعذاق، األوراق، الشيح، القيصوم، مخائل: (ويدخل فيه

  .هذا املعجم
 

  .يف هذا املعجم ومل يرد أي تكرار ).النُّجوم: (ويدخل فيه
 

  . ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).عصف: (ويدخل فيه
  :  بقولها فاستهالهل، بالشعر القدمي– يف بعض أساليبها –وتأثرت هذه القصيدة 

  لك يا مراتع يف الشفاه  مناهل 
  لك يا مرابع يف القلوب جماهل 

ُيذكر ِّ   :قول فيهااليت ي" املتنيب" بقصيدة ُ



 

 ١٣١

ُ أقفرت أنت وهن منك أواهل       لك يا منازل يف القلوب منازل" ّ ِ ")١(.  
  : الذي يقول" عنرتة العبسي" مع )٢(وتتناص القصيدة

  :  وذلك يف قوله)٣(.. " ِولقد ذكرتك والرماح نواهل" 
   ."والرماح نواهلمن عهد مدين "

  ).كندة(، )مدين: (َْيتَسقاطات تارخيية يف كلمإوأبانت األمثلة السابقة عن 
ــــيت  ــــشاعر ّ إطــــتلمــــح إىلهـــــذه اإلســــقاطات ال ــــرتاثالع ال     العــــريب القــــدمي علــــى ال

  .قتفاء أثره والتمثل بهعلى االذي استدعاه ذلك 
 إذ قــصيدةًومل يكــن اســتقطاب أمثلــة مــن الــشعر القــدمي مــؤثرا علــى جزالــة ألفــاظ ال

:  مثـل كلمـة،عـدا نـزر يـسري منهـا ،ضحة، مبتعـدة عـن الكلمـات املعجميـةجاءت سهلة وا
:  يف قولـه)٥() ميثـاء: ( وكذلك كلمة، ")٤(تصحو على مهس الصوى: "يف قوله) الصوى(
 يغــــرق يف حبـــــر ذاتــــه، ويـــــسافر يف )الرومانـــــسي(إن الــــشاعر ".وغرقــــت يف ميثــــاء ســـــهلك"

أجـواء  إىل الطبيعـة و فيهـا الـشاعرعمد القصيدة الواقعية اليت أجوائها، وهذا الذي ال تقوله
ويغــرق، ". ذرات رملـك: "جعـل الطبيعــة مرتاسـله مــع بعـضها فهــو يبحـر، ولكــن يفبيئتـه، و

  ".ميثاء سهلك: "لكن هذا الغرق يف
  .)٦("تنحاش" وهي كلمة ،وقد ورد يف القصيدة كلمة هي من فصيح العامي

                                                
  .   ٣٦٦، ص ٣:ج،١: شرح ديوان املتنيب، عبد الرمحن الربقوقي، دار الكتاب العريب،ط)  ١(
 حـــصة –ً الربغـــوثي منوذجـــا –التنـــاص يف الـــشعر العـــريب احلـــديث : للتوســـع يف مفهـــوم التنـــاص ينظـــر كتـــاب  ) ٢(

:  ومــا بعـــدها، وكــذلك كتـــاب١٣ص، م٢٠٠٩ -هــــ ١٤٣٠، ١: البــادي، دار كنــوز املعرفـــة العلميــة، ط
  .  ، وغريمها من الكتب اليت تناولت هذا املفهوم)جراهام آالن(نظرية التناص، لـ

  .   ٢٨٣: م، ص١٩٩٩ط، .شرح املعلقات العشر، مفيد قميحة، دار اهلالل، بريوت،د)    ٣(
: مادة(ما غلظ من األرض، : ُّالصوى: أعالم من حجارة منصوبة يف الفيايف، وقال األصمعي: َّالصوى)   ٤(

  ).   لسان العربصوي، 
  ).   ميث: لسان العرب، مادة. (اسم امرأة: َاألرض اللينة من غري مل، ميثاء: ِامليثاء)    ٥(
  ).حوش،  لسان العرب: (مادة: ينظر)    ٦(



 

 ١٣٢

َوجــاءت الطبيعــة ضــاحكة بعيــدة عــن البــؤس و هــام  ُّباملكــان الــذي يقــل الطبيعــ الــشاعر َ ة ُِ
  :ا بأمجل املعاينصفهامما يعكس احلميمية الشديدة هلذه األرض، بل و" ّأماه"ويناديه بـ 
  ." املىن) نبع(أماه يا  "-
  ".أرض القصيم) أمنا(يا   -
  ".السنا) فيض(أماه يا  "-
  )".املعطاء(يا أمنا  "-
  )".يا مغىن الصبابة(أماه  "-
ن مـــادة للــــصور الــــشعرية،  لتكــــوعلـــى احملــــسوسات املتخيلـــة؛اعتمـــدت القــــصيدة و

ــــشاعر " فكــــم مــــن القــــصائد الــــشعرية الــــيت قامــــت علــــى صــــور شــــعرية متخيلــــة، اســــتمد ال
ا من احلقائق املشاهدة املألوفة ً كما ختيل الشاعر صاحل العـوض أرض القـصيم أمـا ،مكونا

  .)١(" ة أبنائهاوي إليها أفئد
 

 

  العدد  ظاللف  م  العدد  اللفظ  م
  ١  صامت  ٩  ١  الشفاه  ١
  ١  نامت  ١٠  ١  القلوب  ٢
ا  ١١  ١  شفتاي  ٣   ١  وجنا
  ١  اغرورقت   ١٢  ١  خطواته  ٤
  ١  رحم  ١٣  ١  ّرميت  ٥
  ١  نزف  ١٤  ١  حضن  ٦
  ١  الطوى  ١٥  ١  األرواح  ٧
ْخضبت  ٨ ِّ موع    ١  ُ   ١٥  ا

                                                
  .   ٧٧٣، ص٢: حركة الشعر يف منطقة القصيم، إبراهيم عبد الرمحن املطوع، ج  )١(



 

 ١٣٣

 : نـــسبة قــــدرهاةكلمـــة، آخـــذ) مخـــس عـــشرة( هـــذا احلقـــل ويبلـــغ جممـــوع كلمـــات
  .من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ٣٧.٥٠(

 

 
 

   

 
  . ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).األرواح، رحم، نزف، القلوب: (ويدخل فيه

 
  : نقسم إىل قسمنيوي

 
  ).، اغرورقت، نامتالشفاه، وجنتها: (دخل فيهوي

، الــيت نــسبها يف موضــع آخــر )الــشفاه: (يف كلمــةماجــاء ومل يــرد فيــه تكــرار ســوى 
  ).شفتاي: (إىل نفسه عن طريق التثنية

 
  . ومل يرد أي تكرار يف هذا القسم).َِّرميت، حضن: (ويدخل فيه

 
  . ومل يرد تكرار يف هذا القسم).تهخطوا: (ويدخل فيه

َويسخر الشاعر اهلداية، اليت هي سـلوك للطريـق املـستقيم بعـد ضـالل وغـي، تلـك  ُ ِّ
ّيسخرها  بالقلب والعقل، -ًغالبا–اليت ترتبط    : للشفاه يف قولهُ

  ". منذ اهتدت شفتاي"
  .مؤنسنة فهي جزء من الثرى الذي يلد العشب بعد املطر" ّالرحم"وتأيت كلمة 

 إىل التعــرف علــى كثــري مــن الكلمــات املؤنــسنة   الــسابقة األنــسنة يف العبــارةوتقــود 
  : كما يف،يف هذا  احلقل



 

 ١٣٤

نبتـــاع مـــن حـــضن "، "مـــايل وللتـــاريخ ينـــبش رمـــيت"، "النـــوى قـــد أحملـــت خطواتـــه"
، "للحـزن صـامت علـى فـضل الـشتاء"، "وتبـددت ال تنحـين.. يا أرضـها املتورمـة"، "اجلوى

ـــــا"، "لـــــرداءنامـــــت علـــــى مثـــــل ا" واغرورقـــــت "، "مـــــاذا عـــــن األحـــــداق قـــــد خـــــضبت وجنا
ا   ".صفحا

 

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
  ١  الشتاء  ٤  ١  األمس  ١
  ١  السنني  ٥  ١  غسق  ٢
  ١  السرى  ٦  ١  األيام  ٣
موع     ٦  ا

كلمـــــــات، آخـــــــذة نـــــــسبة قـــــــدرها ) ســـــــت( كلمـــــــات هـــــــذا احلقـــــــل  جممـــــــوعبلـــــــغي
  .   من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ١٣.٣٣(

  :وميكن تقسيمه إىل ما يلي. وجاء الزمن يف القصيدة متنوعا
  :  زمن قصري املدى-١

  . ومل يرد أي تكرار يف هذا القسم).ّغسق، السرى، األمس: (ويدخل فيه
  :  زمن متوسط املدى-٢

   . ومل يرد أي تكرار يف هذا القسم).األيام، الشتاء: (ويدخل فيه
  :  زمن بعيد املدى-٣

  . ومل يرد تكرار يف هذا القسم).السنني: (ويدخل فيه
  :رىُّبالس" احلداء"و" الرتانيم"حني ربط  ،أن الليل وقت للسفر  هذا احلقلَّبنيو
بالفيـايف، الـيت يقطعهـا ) الغـسق(ً، فـضال عـن ربطـه لــ "ال ترتدي إال ترانيم السرى"

  .كل مسافر



 

 ١٣٥

 ه أراد التعبـــري عـــن حزنـــه بتوظيفـــحـــنين القـــصري وختلـــى عـــن توظيـــف كلمـــات الـــزم
  .روحهًمعربا بذلك عن هم طويل يسكن " السنني"

علـــه جب ،ّومــن مظــاهر وأعــراض التطـــور الــداليل يف هــذه القـــصيدة ؛ تعمــيم الداللــة
ّيف ذرات "ن إحبـاره  إحيـث ، وغري خمصص بالبحار،ّالسري بوجه عامبه  مقصودا" اإلحبار"
ُالنبــع"ومحــل ، داللــة إجيابيــة ومحــل اإلحبــار ،"ملــكر نبــع بً ومل يكــن حمــصورا ،داللــة العطــاء" َْ

  ."نبع من األفراح ":املياه، يف قوله
ـا هـذه ووجد ،امل األمومةوواحلنان صفة ترتسم يف ع  الشاعر يف أرضه الـيت يتغـىن 

  ."ّيا أمنا أرض القصيم ":يف قوله" األمومة"فى عليها طابع  فأض،ّالصفة
 صـــفة خاصـــة – يف األصـــل – فهـــي ، معممـــة الداللـــة،"العمـــيم ": كلمـــةوجـــاءت

  :أما يف القصيدة فهي صفة للمطر، )١(ّبالنبات 
  ."أندى من الغيث املراوح والعميم"

ّرفــع الداللــة"ّومــن مظــاهر التطــور الــداليل يف القــصيدة ؛   الغــرق، ذات :يف كلمــة" ُ
ا  الـــيت ،ّاملعـــىن الـــسليب وجعلهـــا دالـــة علـــى ،  إجيابيـــاوألبـــسها لبوســـارفـــع الـــشاعر مـــن شـــأ

  :ّالتماهي وشدة التعلق
  ."ُوغرقت  يف ميثاء سهلك"
ن واألتـراح، حـني جـاءت املرتبطـة بـاألحزا" مكلومـة ":مع كلمـة -كذلك–احلال و

  :ّ امتالء السحاب باملطريف القصيدة للداللة على
  ."ّفتلبدت مكلومة باملزن"

  : اآلتيةاتبني الكلمفقد كان  يف القصيدة أما عن الرتادف
  .) الثرى، أرضها، الفيايف،سهلك (،) مرابع،مراتع(
 يف ،ّ وحقــه التثنيــة،"خيتــال" الفعــل ه بــإفرادجــاء فقــد  يف القــصيدةأمــا عــن اإلفــرادو

  :قوله
                                                

  .   عمم، لسان العرب: مادة: ينظر  )١(



 

 ١٣٦

   والقيصوم خيتالوالشيح"
  ."إذ حتوي مداه مخائل

ــــو قــــال  لكــــون املعطــــوف ؛ّولعلــــه أفــــرد الفعــــل ،ملــــا انكــــسر البيــــت" خيتــــاالن ":ول
  .ّوهو النبات فاكتفى باإلفراد عن التثنية،عطوف عليه من جنس واحدوامل

ًلقـد جــاء معجــم الـشاعر واضــحا ومباشــرا، مبتعـدا عــن الغريــب واملـوحي علــى حــد  ً ً
  .سواء، وكأنه يستجيب للواقعية اليت حتتفي بالوضوح لفظا ورؤية
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ــــــــــــاج   َّحتــــــــــــام أســــــــــــبح يف األســــــــــــى املهت
  َوإالم تنهكــــــــــــــــين اهلمــــــــــــــــوم فمهجــــــــــــــــيت

   حــــــــــــسريتِأســــــــــــعى وأدجل يف غياهــــــــــــب
  والدمعــــــــــــة اخلرســـــــــــــاء تـــــــــــــصبغ مقلـــــــــــــيت
ـــــــدي ـــــــت ي ـــــــيب ؟ ومـــــــا فعل   َّربـــــــاه مـــــــا ذن
  َّحـــــــىت يظـــــــل القلـــــــب ينـــــــبض باألســـــــى
ـــــــــــا أغـــــــــــدو ومـــــــــــلء جـــــــــــواحني   يـــــــــــا وليت
  ُّوأظــــــــــــل تنتهــــــــــــب اخلــــــــــــواطر مهجــــــــــــيت
ـــــــــــــت َّحـــــــــــــىت إذا جـــــــــــــن الظـــــــــــــالم وجلل َّ  

  وأهـــــــــيم يف ليــــــــــل الــــــــــشقاء الــــــــــداجي ؟  
  حــــــــــــــــريى ودريب غــــــــــــــــامض املنهــــــــــــــــاج؟
ــــــــــــــــــسعي واإلدالج ــــــــــــــــــأعود بعــــــــــــــــــد ال   ِف

ـــــــدم   ! األســـــــى  يـــــــا لألســـــــى املهتـــــــاج ِب
ُّذنبــــــــــا جيــــــــــل عـــــــــــن التمــــــــــاس الراجـــــــــــي ً  
  َّويظــــــــــــل حـــــــــــــزين صـــــــــــــاخب األمـــــــــــــواج
  ٌأمل يبـــــــــــــثُّ الـــــــــــــشوك عـــــــــــــرب فجـــــــــــــاجي
  َوأعـــــــــــــود حمتـــــــــــــدم األســـــــــــــى أدراجــــــــــــــي
َأثوابــــــــــــــه الــــــــــــــسود احملــــــــــــــيط الــــــــــــــساجي ُ ُ  

                                                
من ، م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢، ٢:، دار العلـوم للطباعـة والنشر، ط)بوح الشباب: (من ديـوان الشاعر  )١(

  .    ٢٣ حىت ص – ٢١ص
: املوافق لعام) هـ١٣٥٥: (ولد يف حمافظة عنيزة عام. عبداهللا بن صاحل بن حممد العثيمني: هو  )٢(

 سعود، وتسلم منصب األمني العام ًعمل عضوا هليئة التدريس يف قسم التاريخ جبامعة امللك). م١٩٣٦(
  :ومن آثاره األدبية. ، وال يزال)هـ١٤٠٧(جلائزة امللك فيصل العاملية منذ سنة 

  . بوح الشباب-٢.        عودة الغائب-١
  ).شعر عامي( منونة قصيد -٤.            ال تسلين-٣
  . دمشق وقصائد أخرى-٦.       صدى البهجة-٥
   ).٨٩٩، ص ٢:  منطقة القصيم، إبراهيم عبد الرمحن املطوع، جحركة الشعر يف: مـن كتاب(

يف (، )ال تلوموه إذا غضبا(، )عرس الشهباء:  ( عدد من الدواوين الشعرية وهي-ًمؤخرا–وصدر له 
  ).زفاف العروس
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   شـــــــــيء هـــــــــادئُّغفـــــــــا األنـــــــــام فكـــــــــلو
  ًوجلــــــــست أســــــــتوحي النجــــــــوم مناجيــــــــا
ـــــــــــــا أدون يف الطـــــــــــــروس خـــــــــــــواطري ِّتعب ً ِ َ  
ــــــــــــاقض يف الــــــــــــورى ــــــــــــأمال ســــــــــــر التن َّمت ً  
ٍوالنــــــــــــاس بــــــــــــني ممــــــــــــرغ فــــــــــــوق الثــــــــــــرى َّ  
ٍومعـــــــــذب يف الكــــــــــوخ يقتلــــــــــه الطــــــــــوى َّ  
ـــــــــــــه   ميـــــــــــــشي مـــــــــــــع األســـــــــــــواق يف نظرات
م   ًشـــــــــــــــزرا حيـــــــــــــــدِّق يف األنـــــــــــــــام كـــــــــــــــأ

ُّربــــــــــــــــاه أعيــــــــــــــــاين التأمــــــــــــــــل واخ   تفــــــــــــــــىَّ
  فاســـكب علـــى روحـــي شـــآبيب اهلــــدى
َوانـــــــــشر عـــــــــدالتك الـــــــــسنية يف الــــــــــورى َّ  

  

ـــــــــــيت القـــــــــــدمي ســـــــــــراجي   أوقـــــــــــدت يف بي
ـــــــــــــــب ـــــــــــــــراجَليلـــــــــــــــي الرهي    وعـــــــــــــــايل األب

ِوأدق لألســـــــــــــــــــــــــرار كـــــــــــــــــــــــــل رتـــــــــــــــــــــــــاج َّ ُّ  
ََ بـــــــــــــــني املرجتـــــــــــــــى والراجـــــــــــــــيَوالفـــــــــــــــرق ُ

  
ٍومرفـــــــــــــــــــــــــــه يف نـــــــــــــــــــــــــــاعم الـــــــــــــــــــــــــــديباج َّ  

ٍومــــــــــــــــــنعم    يزهــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــربج عــــــــــــــــــاجيَّ
َســـــــــــــــــــــــــــــــــيما التكـــــــــــــــــــــــــــــــــرب وارم األوداج ُّ  

  ســـــــــــوى قطيــــــــــع نعـــــــــــاجليــــــــــسوا لديــــــــــه 
  ِّعـــــــــين العـــــــــالج وأنـــــــــت خـــــــــري عـــــــــالج
ــــــــــــــــر فــــــــــــــــؤادي بالــــــــــــــــسنَّا الوهــــــــــــــــاج   َّوأن
  حــــــــــــــــــىت تــــــــــــــــــزول شــــــــــــــــــقاوة احملتــــــــــــــــــاج
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بكلمــات جمموعهــا ، هــذه القــصيدة إىل حقلــني دالليــنيتنقــسم احلقــول الدالليــة يف

  قول  على تنوع احل فيهاكلماتالرت قلة َّكلمة، وأث) ثالثون(
  : وهذان احلقالن مها

  . حقل احلزن-١
  . حقل اجلسد وما يتصل به-٢

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
  ١  حزين  ٧  ٥    األسى  ١
  ١  أمل  ٨  ١  الشقاء  ٢
  ١  معذب  ٩  ١  اهلموم  ٣
  ١  يقتله  ١٠  ١  حريى  ٤
  ١  أعياين  ١١  ١  حسريت  ٥
  ١  شقاوة  ١٢  ١  الدمعة  ٦
موع     ١٦  ا

  

ــــسبة قــــدرها ، كلمــــة)  عــــشرةســــت( حقــــل احلــــزن يبلــــغ جممــــوع كلمــــات آخــــذة ن
  . من جمموع كلمات احلقلني املدروسني%) ٥٠(

ً معرفـا؛ بـه يءوجـ. مخس مـرات) األسى( كلمة رتوتكر ََّ ليبـني معرفتـه مبـصدر هـذا ُ
" بعنوان يوحي بالتفكري ، ّالذي فجر هذه القصيدة، وهو انشغال ذهنه بالتفكري ، األسى

  ".ملتأ
  : قولهبويعزز هذا العنوان ببيانه أن األفكار قد انتهبته 

   ."وأظل تنتهب اخلواطر مهجيت"



 

 ١٤٠

  :إضافة إىل مالزمة احلزن يف قوله
  "حىت يظل القلب ينبض باألسى"
 ، البحــــر اهلــــائج الــــصاخبصورة هــــذا  بــــّصور فــــ، شــــدة حزنــــهأراد الــــشاعر بيــــانو

  :النفس وشدة وقعه يف اجحلزن بني اهليجمع هذا ا املبثوث يف طرقاته فوبصورة الشوك
، "ويظــل حــزين صــاخب األمــواج"، "املهتــاج"، يــا لألســى "املهتــاج"حتــام أســبح باألســى "
  ". أمل يبث الشوك عرب فجاجي"

ً معجم احلزن متآزرا مع ضمري املتكلم ؛ للداللـة علـى حماصـرة احلـزن واألسـى  وجاء
  :للشاعر يف قوله

أدجل يف غياهــب  "،"تنهكــين اهلمــوم"، "ليــل الـشقاءأهــيم يف "، "أسـبح يف األســى"
أمل يبـــث "، "يظـــل حـــزين صـــاخب األمـــواج"، "الدمعـــة اخلرســـاء تـــصبغ مقلـــيت"، "حـــسريت

، "وأعـود حمتـدم األسـى أدراجـي"، "وأظـل تنتهـب اخلـواطر مهجـيت"، "الشوك عرب فجـاجي
  ". ًمناجيا ليلى الرهيب "،"رباه أعياين التأمل"

ـــــة، ُّوتـــــصب هـــــذه الذاتي ـــــات "خانـــــة احلـــــزن واألمل الـــــذي يف  ُ ّدفعـــــه إىل حتـــــسس أن
  .)١("  وماللة املنكوبني،البائسني

  :  على احلرية يف قولهيف هذا احلقل دالةوجاءت احلركة 
  ". وأهيم يف ليل الشتاء الداجي"

  كما دلت مرة أخرى على فشل يف احلصول على شيء ما 
  "وأعود حمتدم األسى أدراجي"

 
 
 

                                                
  .   ٢٦٦اجتاهات الشعر املعاصر يف جند، حسن فهد اهلوميل، ص   )١(



 

 ١٤١

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
  ١  األوداج  ٩  ٢  مهجيت  ١
  ١  حيدق  ١٠  ١  الدمعة  ٢
  ١  فؤادي  ١١  ١  مقليت  ٣
  ١  روحي  ١٢  ١  دم  ٤
  ١  نظراته  ١٣  ١  يدي  ٥
  ١  غفـا  ١٤  ١  القلب  ٦
  ١  ينبض  ١٥  ١  جواحني  ٧
موع    ١  مناجيا  ٨   ١٦  ا

 :كلمــــة، آخــــذة نــــسبة قــــدرها) ســــت عــــشرة(ذا احلقــــل كلمــــات هــــجممــــوع بلـــغ وي
  .من جمموع كلمات احلقلني املدروسني%) ٥٠(

 املعـــاجم األخـــرى، إذ تبلـــغ َعلـــى كلمـــات) العـــني(بــــوتـــصدرت الكلمـــات املتـــصلة 
  .من جمموع كلمات هذا احلقل%) ٣٥.٧١ (:نسبة قدرها) اخلمس (اكلما

ـــه القـــصيدة، كمـــا مل تدث الـــذي حتـــاألمل مـــربزا) العـــني(وجـــاء توظيـــف معجـــم   عن
  . عني رسم صورة املتكرب وكيفية نظره لآلخرينالتوظيفه بيغفل 

ً آخـــذا نـــسبة ،مـــرات) أربـــع(ًمتكـــررا و، )العـــني(ًمعجـــم القلـــب تاليـــا ملعجـــم وجـــاء 
  .من جمموع كلمات هذا احلقل%) ٢٨.٥٧ (:قدرها

   : كما يف،وأشارت بعض كلمات املعجم، إىل الشاعر نفسه
 ،وتــراوح املعــىن يف هــذه الكلمــات بــني بــث األمل". فــؤادي"، "جــواحني "،"حــزين "

  .وطلب اهلدى من اهللا تعاىل
ربـاه  ": ويتمثـل بقولـه، إحدى مسات هـذا املعجـم، والتضرع إليه،واالبتهال إىل اهللا

  ".ر فؤاديوأن " ،"كب على روحي شآبيب اهلدىفاس "،"ما ذنيب



 

 ١٤٢

  . كلما أظلمت أمامها دروب احلياة،هاُوداللة ذلك روح  إميانية تلجأ إىل بارئ
: يف قولـه" ّتعميم الداللة"يدة ؛ ّومن مظاهر وأعراض التطور الداليل يف هذه القص

 صـفة – كـذلك – وإمنـا جعلهـا ،ختـص اللـسان فلم يكن اخلرس صفة ،"والدمعة اخلرساء"
  .للدمع

؛ لتـصد املــرء  األعــداء صنعهاًمقـصودا بــه العقبـات الــيت يـ" الــشوك"وجـاء التعبــري بــ 
  : يف قوله،عن مراده
  ."يبث الشوك عرب فجاجي"

َأما التعبري عن الكدح والنَّصب يف هذه احلياة فقد جاء يف قوله ّ:  
  .ً فوق الثرى مرادا به ظاهر معناه فلم يكن التمرغ."والناس بني ممرغ فوق الثرى"

 ،يغــشاه احلــزن الــذيشــدة  بيــان فيهــاالــيت أراد الــشاعر " صــخب األمــواج"ومثلهــا 
  :وهذا يف قوله

  ."ُويظل حزين صاخب األمواج"
  :يف قوله" ختصيص الداللة ":-ً أيضا –ومن مظاهر التطور الداليل 

  . كناية عن االقرتاف،ّ عرب باليد فقد،ً"وما فعلت يدي ذنبا"
  .) فؤادي،القلب (:يف القصيدة فقد جاء بني الكلمتني" الرتادف"أما 

بيـت  ":وهو" الكوخ"ة استعمال الشاعر كلمة دخيلة وهي ومن مظاهر التطور يف القصيد
 والكـــاخ دخـــيالن يف ، الكـــوخ: ويقـــول األزهـــري. واجلمـــع األكـــواخ،ّمـــن قـــصب بـــال كـــوة

  )١(" العربية
    ومهما يكن من شيء، فقد أراد الـشاعر عبـداهللا العثيمـني أن ميـازج بـني احلـزن والتأمـل 

ًمستثمرا يف ذلك معجما لغويا ساعده على ً   . اخلروج برؤية حتمل أبعادا إنسانية ساميةً
*****  

                                                
    ). مادة كوخ، لسان العرب: (ينظر) ١(



 

 ١٤٣

 

) ١( 
 

 
  

  
 

  

  يـــا طيـــف مـــا يهفـــو الفـــؤاد لـــه. .قيـــصوم
  ًأهـــــواك عطـــــرا يثـــــري الـــــشوق يف خلـــــدي
ـــــــــريك أســـــــــتوحي املـــــــــىن لغــــــــــد   ٍفمـــــــــن عب
  مـــا قيمـــة العــــيش يف الـــدنيا إذا فــــسدت

   يف البيـــــــــد عـــــــــاطرةقيـــــــــصوم يـــــــــا زهـــــــــرة
ـــــــاَمـــــــا يل أرى البيـــــــد   ً قفـــــــرا ال أنـــــــيس 

  ُفــــــــــال الربــــــــــوع ربــــــــــوع كنــــــــــت أعرفهــــــــــــا
ـــــــا قــــــــد بـــــــت أنكــــــــره   ُّفكـــــــم حــــــــضور 
  ًأصـــــــــــبحت ال ألتقـــــــــــي يومـــــــــــا بثاغيــــــــــــة
  أصـــــــــــــــبحت ال أجتلـــــــــــــــي إال حبنظلـــــــــــــــة

ـــــــــــــاال ملـــــــــــــا أهـــــــــــــوى وأعتقـــــــــــــد   ُويـــــــــــــا مث ً  
ُلكـــــــــــل معـــــــــــىن إليـــــــــــه ينتمـــــــــــي الـــــــــــصيد َِّ  
ـــــــضيء باحلـــــــسن مـــــــن إشـــــــراقه األبـــــــد ُي ِِ  
  ُأو كـــــــــــان للعطـــــــــــر جتـــــــــــريح ويل نكــــــــــــد

  ُه الكبـــــــــدَبـــــــــروض متنَّــــــــت نفحـــــــــتزهــــــــو 
  ُوالقفـــــر يف األرض ال يـــــصفو بـــــه خلـــــد
ُِوال اخليـــــــــــــــام خيــــــــــــــــام طريهــــــــــــــــا غــــــــــــــــرد َ  
ـــــــــا قـــــــــد بـــــــــت أَفـتقـــــــــد ُوكـــــــــم مجـــــــــال  َِْ ُّ  
  ُآلل نعمـــــــــى وغــــــــــري الـــــــــشوك ال أجــــــــــد

ُيـــــــــــصد عنهـــــــــــا محـــــــــــار ُ احلـــــــــــي والوتـــــــــــدُّ ّ  

                                                
شعراء من القصيم، عبدالرمحن بن عوض احلريب، الدار العربية للنشر والتوزيع، : من كتاب  )١(

ومل أجد هذه القصيدة يف .  ٥٣ حىت ص – ٥٢م،  من ص٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠، ٢: ط
  .  ديوانيه

ًهـ، وقضى السنوات اخلمس األوىل من حياته متنقال مع أسرته بني مكة ١٣٤٩: ولد يف عنيزة عام  )٢(
املدينة وينبع، تويف والده وهو يف السادسة من عمره، وظل يف املدينة حىت العاشرة، انتقل بعدها إىل  و

ا حىت حصل على شهادة مدرسة حتضري البعثات، حيث ابتعث إىل القاهرة سنة  م، ١٩٥٠مكة وظل 
  .وحصل على درجة الليسانس يف احلقوق

م، وكذلك ديوان غربة ١٩٧٣/ هـ١٣٩٣،ط.د،د.قصائد من مقبل العيسى، للشاعر نفسه،د: ينظر(  
  . ).م١٩٩٤/ هـ١٤١٤، ١:د، ط.للروح،د

  



 

 ١٤٤

ــــــت   ّحــــــىت عيــــــون املهــــــا احلــــــوراء مــــــا بقي
ُترمـــــــــــد اجلفـــــــــــن منهـــــــــــا فهـــــــــــي داميـــــــــــة َّ  
ــــــــة   وكنــــــــت فيمــــــــا مــــــــضى ألقــــــــى غطارف

ـــــــــب مـــــــــا   ً ملكـــــــــت مينـــــــــامهو أبـــــــــداللطي
م كـــــــرم ٌإن حـــــــل غيـــــــث ففـــــــي ســـــــاحا َّ  

ــــدي التــــشكو.قيــــصوم..قيــــصوم   فمــــا بي
ـــــــــــــه   إن الـــــــــــــذي تـــــــــــــشتكي منـــــــــــــه وتندب
ًفــــــــــأين مــــــــــنهم خيــــــــــال ال يــــــــــرى أبــــــــــدا ُ  

  

ــــــــك العيــــــــون الــــــــيت حتلــــــــو وال الغيــــــــد ُتل ِ  
  ُوهــــــل يــــــرى النــــــور مــــــن يف جفنــــــه رمــــــد

ُحــــــــرا ومـــــــا يلــــــــدًـــــــوى ربوعــــــــا رعـــــــت  ًّ  
  وللثغـــــــور ونـــــــار الـــــــضيف مـــــــا اقتـــــــصدوا
ـــــــد ُأو حـــــــل دهـــــــر ففـــــــي أخالقهـــــــم جل َّ  
ـــــــــا أحـــــــــد ـــــــــاء وهـــــــــل يـــــــــصغي لن ُإال الرث ِّ  
ُمـــــــــن آل نعمــــــــــى خيــــــــــال غــــــــــره الزبــــــــــد َّ  
ُِإال ربيعـــــــــــــــــا وروضـــــــــــــــــا طـــــــــــــــــريه غـــــــــــــــــرد َ ً ً  

  

 
 
 
 

*****  



 

 ١٤٥

 
 

  . حقل الطبيعة-١
  . حقل األمل-٢
  . حقل اجلسد وما يتصل به-٣

 

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
  ١  الزبد  ١٢  ٤  قيصوم  ١
  ١  ربيع  ١٣  ٢  البيد  ٢
  ١  محار  ١٤  ٢  روض  ٣
  ١  عبريك  ١٥  ١  نفحه  ٤
  ١  زهرة  ١٦  ١  األرض  ٥
  ١  طريها  ١٧  ١  الربوع  ٦
  ١  َّحرا  ١٨  ١  ثاغية  ٧
  ١  وما يلد  ١٩  ١  الشوك  ٨
  ١  طريه  ٢٠  ١  حنظلة  ٩

  ١  الثغور  ٢١  ١  ربوع  ١٠
موع    ١  غيث  ١١   ٢٦  ا

  ج

 :كلمــــة آخــــذة نــــسبة قــــدرها)  وعــــشرينًاســــت( هــــذا احلقــــل يبلــــغ جممــــوع كلمــــات
  . من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ٤٣.٣٣(

  
  



 

 ١٤٦

  : إىل أربعة أقسام هيوتتنوع املعاجم املرصودة يف هذا احلقل، إذ ميكن تقسيمها
 

  ).ُّثاغية، محار، طريها، وما يلد، طري، حر: (ويدخل فيه
  .ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم

 
  ).قيصوم، روض، الشوك، حنظلة، ربيعا، زهرة: (ويدخل فيه

" روض ": وكــذا كلمــة، أربــع مــراتتــرددتالــيت " قيــصوم"وجــاء التكــرار يف كلمــة 
ْة مرتـنيرتددامل ََّ َ.  

 
  ).البيد، األرض، الربوع: (ويدخل فيه

  .املتكررة مرتني" البيد ":وجاء التكرار يف كلمة
 

  . ومل يرد تكرار يف هذا املعجم).الغيث: (ويدخل فيه
 هـذا التـأثر وظهـرهـا، يلإتـأثر الـشاعر ببيئتـه الـيت ينتمـي تعكس املعاجم الـسابقة و 

ْيف معجمــي َ َ ْ  : كـــررحـــنيومـــا فيهـــا ) األرض(ًفـــضال عـــن تكــراره لــــ ). النبـــات(و) احليـــوان: (ُ
  .أربع مرات) القيصوم(ّمرتني، وكرر ) الروض(و) البيد(

 
 

  ).ُّعبريك، حر، وما يلدروض، نفحه، ثاغية، غيث، ربيع، : (ويدخل فيها
 

  ).الشوك، حنظلة: (ويدخل فيها
  .وجاءت كلمات الطبيعة اإلجيابية أكثر من كلمات الطبيعة السلبية



 

 ١٤٧

َوتـلبس الطبيعة ثوب اإلنسان الذي خياطب،  ُ َ َُ :  يف الكلمة االرتكازيـةويتضح ذلكَْ
  ):قيصوم(

  ."قيصوم يا طيف ما يهفو الفؤاد له"
  ".يصوم يا زهرة يف البيد عاطرةق"
  "ال تشكو .. قيصوم.. قيصوم"

   : مثل، الرائحة الزكية يف بعض الكلماتَونشم
  ".روض، نفحه، عبريك، عاطرة"

كانـت بينـه وبـني وكما برزت احلميمية يف وصـف اللقـاءات الـيت يتـذكرها الـشاعر، 
  ): ُثغائها(َْاليت يطرب جلرس تلك  بيئته  يفيواناتاحلبعض 

  ".صبحت ال ألتقي إال بثاغيةأ"
  :  بنتاجها الذي يفرحهويصفها

  ". ُحرا وما يلد"... 
 

 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
  ١  الرثاء  ١٣  ١  فسدت  ١
  ١  تشتكي  ١٤  ١  جتريح  ٢
  ١  أنكره  ١٥  ٢  نكد  ٣
  ١  الشوك  ١٦  ١  ال أنيس  ٤
  ١  حنظلة  ١٧  ١  ال يصفو  ٥
  ١  دهر  ١٨  ١  ال اخليام خيام  ٦
  ١  هل يصغي أحد ؟  ١٩  ١  ال الربوع ربوع  ٧
  ١  تندبه  ٢٠  ١  أفتقد  ٨
  ١  َِما بقيت  ٢١  ١  ال ألتقي  ٩



 

 ١٤٨

  ١   ال تشكو  ٢٢  ١  ََّتـرمد  ١٠
موع  ١  دامية  ١١   ٢٢  ا

  
كلمـــة، آخـــذة نـــسبة قـــدرها ) اثنتـــني وعـــشرين(كلمـــات هـــذا احلقـــل جممـــوع بلـــغ ي

  . من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ٣٦.٦٦(
  .ه الطبيعة اليت حركت أشجانه ومشاعرهتََّ ولدٌ نتيجةوهذا احلقل
  :  عن الفقد والزوال، يف قولهّوعرب األمل

ا"   ، "ما بقيت تلك العيون"، "ال ألتقي"، "أفتقد"، "ال أنيس 
   ."ال يصفو به خلد"

  :ومن رحم األمل  تربز احلكمة اليت فجرها الشاعر بقوله
  ".وهل يرى النور من يف جفنه رمد؟"، "فو به خلدوالقفر يف األرض ال يص"

ا الركبان، لكنها حكمة بسيطة عفوية   .الترتقي للحكمة اليت يسري 
  :ّحرك األمل أشجانه فأراه من عيون اجلميالت ما مل يكن يراه يف ساعة الصفاءقدَو  

  ."ِ  تلك العيون اليت حتلو وال الغيد    حىت عيون املها احلوراء ما بقيت   "
  .ًفلم ير الوجود مجيال فكان مجال عيين حمبوبته باهتا ليس له لذة يف وجدانه

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
  ١  مينامهو  ٧  ١  الفؤاد  ١
  ١  يدي  ٨  ١  الكبد  ٢
  ١  دامية  ٩  ١  عيون  ٣
  ١  أرى  ١٠  ١  العيون  ٤
  ١  يصغي  ١١  ١  اجلفن  ٥
  ١  رىال ي  ١٢  ١  جفنه  ٦
موع     ١٢  ا



 

 ١٤٩

 

: كلمــــة، آخــــذة نــــسبة قــــدرها) اثنــــيت عــــشرة( كلمــــات هــــذا احلقــــل ويبلــــغ جممــــوع
  .من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ٢٠(

  :وميكن تقسيم كلمات هذا احلقل إىل معجمني اثنني مها
 

  ).عيون، يرى، ال يرى، اجلفن، مينامهو، يدي، يصغي: (ويدخل فيه
 

  ).الكبد، الفؤاد، الدم: (ويدخل فيه
 :هـذا احلقـل، إذ بلغـت نـسبة إيرادهـامـن  األكرب نصيب البصرية الوكان للكلمات

  .همن جمموع كلمات%) ٥٠(
  : لسيئ يف معجم البصر يف قولهلوبرز عنصر التحول من احلسن 

  ".... تلك العيون         عيون املها احلوراء ما بقيتحىت "
ه يبحث ّلكنو أن حديثه مسموع، لعلمهً اإلصغاء بديال عن اإلمساع؛ :كما عرب بـ

  .عمن يصغي له، وفرق بني السماع، واالستماع
ــا فقــدجــاءت يف إطـار معنــوي، ف) اليــد(أمـا  ــا مالكـة للطيــب، ب عـرب  مــسندا كو

  . الطيب لليد اليمىنهذا
  :ّكما جاءت اليد معربة عن قلة احليلة يف قوله

  .! إال الرثاء وهل يصغي لنا أحد؟       ال تشكو فما بيدييصوم قيصومق
 :يف قولــه" ّتعمـيم الداللـة"ّومـن مظـاهر وأعـراض التطــور الـداليل يف هـذه القــصيدة 

  .حتل بهاملصائب اليت  أراد بالشوك حيث" ُوغري الشوك ال أجد"
ا املعىن السابق"حنظلة ":كلمةومثل ذلك استعماله    . اليت أراد 

  ".للطيب ما ملكت مينامهو أبدا ": يف قولهوردفقد " ّختصيص الداللة"وأما 
ا مكان األخذ والعطاء" للطيب ما ملكوا ":فلم يقل   .وإمنا خص اليمني ؛ أل
ا بيان عجزه وقلة حيلته" ّما بيدي إال الرثاء ": قولهوكذا يف    .ّحيث أراد 



 

 ١٥٠

ُّت حرارع ": يف قوله–ً أيضا –ّوجاء ختصيص الداللة 
   ،" وما يلد)١(

 داللــة هــذه الكلمــة يف القــاموس مبعــىن  ووردت،طــائر الــصقر" ُحــرا ": بقولــهقــصدو
،  عظـيم املنكبـني والـرأس،و الـصقر وقيـل هـو طـائر حنـ،طـائر صـغري ":"ُاحلـر"ّأعـم وأمشـل فــ 

  ." فرخ احلمام: وقيل، وهو يصيد، أنه يضرب إىل اخلضرة:وقيل
  ."وللثغور ونار الضيف ما اقتصدوا ": قولهفجاء يف" ّرفع الداللة"أما 

  .ًوجعلها رمزا للكرم" النار"إذ رفع من داللة 
  : الرتادف يف القصيدة بنيوردو
، مينــامهو(، )يـة، ومـا يلـدثاغ (،)نفحـه، عبـريك (،)روض، ربيـع (،)األرض، الربـوع(

  .)يدي
يف العطــاء تــربهن علــى أثــر البيئــة ،إن جتربــة مقبــل العيــسى يف هــذه القــصيدة:وأخــريا

  .وظلت ساكنة يف وجدانه،تلك البيئة اليت رحل عنها جبسده، الشعري
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  .    حرر، لسان العرب: مادة  )١(
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إنــه   لعـريب املعاصـر، بـل ًيـشكل شـعر احلداثـة حلقـة مهمــة مـن سلـسلة تطـور الــشعر ا     
 ًا شعر احلداثـة إىل الـشعرية العربيـة أنـساقفقد أضاف ؛يرتفع يف أمهيته إىل مستويات عالية 

ــا .جديدة،تتــصل بالرؤيـــة والتــشكيل اللغـــوي تـــساؤل "  وميكــن حتديـــد احلداثــة الـــشعرية بأ
ــــــشعرية ــــــة يف املمارســــــة،ويستقــــــصيها،جــــــذري  يستكــــــشف اللغــــــة ال ــــــاق جتريبي ــــــاح آف  وافتت

وشرط هذا كله الصدور عن ،وابتكار طرق للتعبري تكون يف مستوى هذا التساؤل،الكتابية
  .)١("نظرة شخصية فريدة لإلنسان والكون

هـا ئاثة يف بعض البيئات العربية بالثقافة الغربية من حيـث تكوينهـا وبنادولعل اتصال احل   
بيئـــات بثوابـــت األمـــة يف بعـــض هـــذه ال- واســـتخفاف فئـــة مـــن احلـــداثيني ،اللغـــوي والفـــين
ملــا فيــه ؛ٍ جعــل االقــرتاب مــن احلداثــة أشــبه بالــدخول يف حقــل مــن األلغــام -وقيمهــا الدينيــة

ٍمن جدل وسجاالت تارخيية ساخنة ٍ.  

بيد أن الباحث يف تطور املعجم يف الشعر العريب املعاصر عمومـا والـسعودي علـى وجـه    
 ، ب وذلــــك لعــــدة أســــبا،اثــــةلــــشعر احلد مــــا مل يعــــرض ًاخلــــصوص ســــيكون عملــــه ناقــــصا

 :وثانيهـا .أن شعر احلداثة ميثل مرحلة مهمة من مراحل تطور الشعر  العـريب احلـديث:أوهلا
أن شــعر احلداثـــة يف الـــسعودية مل تبلـــغ بـــه حالـــة الـــرفض أو االســـتخفاف بالثوابـــت والثـــورة 

 .-على سبيل املثال- الذي وصل إليه شعراء احلداثة يف لبنان َّعليها احلد

                                                
دار الفكر ،خليل ذياب أبو جهجة،احلداثة الشعرية العربية بني اإلبداع والتنظري والنقد:ينظر  )١(

يف " بيان احلداثة"ـنقله من مقالة ألدونيس معنونة ب،١٧ص، م١٩٩٥ ،١:ط،بريوت،اللبناين
  .  ١٤٢ص ، م١٩٨٠، ٣٩:عدد،جملة مواقف



 

 ١٥٣

همـة الــيت طــرأت علــى القــصيدة  مــن املظــاهر املً فــإن املعجــم اللغـوي ميثــل مظهــرا:ثالثهــا أمـا
   .ة احلديثةلعربيا

ـــه القـــصيدة احلديثـــة نتيجـــة بـــأ :وميكـــن القـــول     لمكونـــات لن الغمـــوض الـــذي تـــدثرت ب
 منهــا ؛ هـو مـشكلة الــصراع بـني احملــافظني و ًا مهمـًااللغويـة الـيت ميثــل املعجـم الـشعري جــزء

 الـــسجاالت النقديـــة الـــيت ظهـــرت بـــني -ولعـــل هـــذا أقـــرب إىل الـــصواب -أو، داثيني احلـــ
، الــيت درج عليهــا أســالفنا مــن الــشعراء، وبــني  الــشعريبــداعأنــصار الطريقــة القدميــة يف اإل

اثي الــذي د فالــشاعر احلــ،أنــصار الطرائــق اجلديــدة املتنوعــة، الــيت ابتــدعها شــعراء احلداثــة  
اجــة ماســة البتكــار لغــة تالئــم احليــاة والثقافــة املعاصــرة، وختــرج اتــسعت لديــه الرؤيــة هــو حب

  .الشاعر من دائرة التكرار واالجرتار اليت سادت عصورا طويلة

 هلذا النـوع مـن الـشعر وانتـصارا ًشعر احلداثة ال يعين تأييدا يف ودراسة املعجم الشعري     
ــــداعي  ــــة  وإمنــــا تــــسعى هــــذه الدراســــة لتنــــاول م،هلــــذا الــــنمط اإلب وضــــوعي يــــصب يف خان

 ،الكشف املعريف عن األسـاس واجلـوهر الـذي ترتكـز عليـه احلداثـة العربيـة يف بنائهـا اللغـوي
 أو ، احلداثي  من املعجم الشعري الذي اسـتقر يف ذاكـرة األديـب العـريبعر الش انعتقوهل

 ؟أنه أخذ جيرت معجم الشعر التقليدي

ه الدراســة ين الــذي ســتقوم عليــهــي األســاس الفــ،هــذا التــساؤلإن اإلجابــة عــن    
للكــشف عــن ؛ بغيــة تفكيــك املــادة اللغويــة واملعجــم الشعري؛ بحــثالــيت يتــضمنها هــذا امل

   .مظاهر التمايز يف لغة الشعر احلداثي

  

  

 



 

 ١٥٤

 
–) ١( 

)٢( 
 

 
) ١(  

َولو كنت    ً، عاشقـا–دي  يا سي–ْ
ْيعذبك احلزن أىن ذهبت ؛ َ ّ ُ ُْ ُ َُ  

ذا الوجود ّألدركت أين  َ ْ:   
ٍ حزنُرسالة ُ،   
ٌمعلقة ّ يف جدار الزمـنُ ِ ِ.  

ِسأتلو عليك نشيدي األخري َ َ،   
بقاياه من لوعة املستحيل

ُ
ِ ْ ْ ُ:   

َأنا قطعة ذوبـ ّ ّتها السنيـن ٌ ْ  
                                                

/ هـ ١٤٢٦، ١: ، دار املفردات للنشر والتوزيع، ط)حني النوافذ امرأة: (من ديوان الشاعر  )١(
  .   ٢١ – ١٨: م، من ص٢٠٠٥

حاصل على املاجستري يف ). م١٩٧١(ولد يف بريدة عام . أمحد بن سليمان اللهيب: هو  )٢(
  : صدر له من األعمال الشعرية. األدب العريب

  . حني النوافذ امرأة-
  .ّ النبع احلزين-
  .ُ قربان حلزن ال يبصر-
  ).حني النوافذ امرأة: من السرية الذاتية املكتوبة على غالف ديوان الشاعر( 

  



 

 ١٥٥

ِّعلى شفة احلب ُ ِ    – يا سيدي – َ
َعلى سفح أهدايب  ْ ِ   َالغارقـات ْ

ِرمست طريقي فال َأهتـدي َ ُ َ.  
)٢(  

ٌأنا متعب     ،- سيدي –َُ
ٍومنطرِح يف رىب احلزن أحبث عن غيمة َ ْ ُ ِ ُْ ُُ ٌ َ ْ.  

ُوحني يالمسين الصمت َأغفـو ّ ُِ ُ َ.  
  ،ّويا سيـدي

ًأتيت إليك أشق سبيلي وحيدا ُّ َ ُ،  
َأُقبل كل اخلطـى ُ َّ ُ ّ،  

َوَأجثو أمامـك ْ.  
ْفذا مدمعي راهب يبحث عن ُ ٌ   .َ صومعةِ

ِمقلتاي تنسكتا يف رحابـك  َ َ!  
ْوحني بصرت بك اليوم متكئا فوق بؤبؤ عيين  ِ َ ً َ َُ ُ َ!  

ّشددت وثاقي إليك حببل التوحـد ِ َْ َ ِ ِ ُ،   
ُّوكنت ُأحس ّ بفواحة اليأس متخر فـوق عباب التوجد ُ ِ ُ َ َْ ُ ِ ْ ِ ّ!.  

ِّوجلباب عيين ميزقه حلن أدعية احلب ُُ ِ ْ ُ ُ ّ ُ ِ ُ،  
ِّورغم تكلس كل ال ِ ُّ   ،ّصـورَ

َمل حتن ساعة الصفر رغم انتظارك ََ ْ ِ ْ ّ ُ ْ،  
ْعلى حني أن البياض سيسدل أستاره الـمومسات ُ َُ ُ ُ َ ّ ِ.  

)٣(  
  ،ّسيـدي

ِسرقوا ناظري ُ،  



 

 ١٥٦

ًمل أعد مبصرا ُْْ..  
ْفهال وهبت يل اليوم رائحة من جسد َ ً َ َ َ  

  ،ُملؤه الكربياء
ّفقارورة العطر منه ستنفخ يف ناظري الروح ِ ُِ ُ ْ ِ ُ.  

) ٤(  
   ،يّسيـد

ِّفؤادي الذي كان منبت كل ُ َ ََْ َ   ّ الصور ِ
ُوكانت شرايينه  ُ   َ للجمال ًمسرحاْ

َويف صفحتيه تراتيل حب البشـر  ِّ ُ ُ ِ ْ  
   – يا سيدي –َعاد 

َحتفة من دمـار ً.  
)٥(  

   ،ّسيـدي
ِأرى اليأس يزحف بني احلواجب َ ُ َ.  

ُّلقد ضاع كل ُ َ ُ الذي كنت أملك يف غيهب اجلبْ ِ ْ َُ ُ،  
ٍبكارة مين الُوحىت حدود َ،  
  ،ْ وجهيوحىت مالمح

  . اليت يف يديُوحىت اخلطوط
ْضاع كل الذي كنت أَملك ُ ُّ ُ َ،  

ِغري ثـقب صغري أُطل به حنو بوابة املـوت  ِ ُّ ٍ ٍ ُْ َ!!.  

 
*****  



 

 ١٥٧

 

 
 

  . بهوما يتصل  حقل اجلسد-١
. حقل احلزن-٢ 

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
  ١  فؤادي  ١٢  ١  شفة  ١
  ١  شرايينه  ١٣  ١  أهدايب  ٢
  ١  احلواجب  ١٤  ١  يالمسين  ٣
  ١  البكارة  ١٥  ١  مدمعي  ٤
  ١  وجهي  ١٦  ١  مقلتاي  ٥
  ١  يدي  ١٧  ١  بصرت  ٦
  ١  نشيدي  ١٨  ١  بؤبؤ  ٧
  ١  أغفـو  ١٩  ١  عيين  ٨
  ١  ِّأقبل  ٢٠  ٢  ناظري  ٩

  ١  أجثو  ٢١  ١  ًمبصرا  ١٠
  ١  اخلطى  ٢٢  ١  جسد  ١١
موع       ٢٣  ا

ــــا وعــــشرين( هـــــذا احلقــــل ِكلمــــاتجممــــوع بلــــغ ي ــــسبة قــــدرها،كلمة)ًثالث  :آخــــذة ن
  .من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ٤٥(

مخـس : (بلغت كلماتهو على سائر معاجم اجلسد األخرى،) هالوج(وطغى معجم 
  ).اجلسد: (من جمموع كلمات حقل%) ٦٥.٢١: ( آخذة نسبة قدرها،كلمة) ةعشر



 

 ١٥٨

نــسبة ، إذ بلغــت )الوجــه(يف معجــم ) البــصري(كمــا ارتفعــت نــسبة إيــراد املعجــم 
  ).الوجه: (من جمموع كلمات معجم%) ٦٦.٦٦ (:إيراده

  :  الطبيعة الصامتة يف قولهوجاء توظيف
  ".ان منبت كل الصورفؤادي الذي ك"، "على سفح أهدايب الغارقات"

ُّ جعل من أهدابه جبال له سفح، ومن فؤاده أرضا خصبة تنبت كل الصورفقد ً ً.  
  :شبه اليأس بالثعبان يف قولهحيث  ،"املتحركة"كما وظف الطبيعة 

  ".أرى اليأس يزحف بني احلواجب"
  : هقولكيف بعض مواطن احلقل، ) احلرية(وبرزت 

  ، "ك أشق سبيلي وحيداأتيت إلي"، "ُرمست طريقي فال أهتدي"
  ".فذا مدمعي راهب يبحث عن صومعة"

  : يف مواضع كثرية من هذا احلقل) ذاته(وحتدث الشاعر عن 
ًأهدايب، مدمعي، مقلتـاي، بـصرت، بؤبـؤ عيـين، نـاظري، مبـصرا، وجهـي، أغفـو، " ُ

ّأقبل، نشيدي، يالمسين، يدي، فؤادي، أجثو، حدود البكارة مين ّ."  
داللــة علــى أن احلــزن الــذي ينــساب يف القــصيدة حــزن ،ه  عــن ذاتــوكثافــة احلــديث

ـــــشاعر، وينطلـــــق مـــــن عواملـــــه ـــــة انعكـــــاس يف معجـــــم.يتـــــدثر يف وجـــــدان ال : ٌوللثقافـــــة الديني
  : ّربوز كثري من املعاين الدينية كاليت يف قولهب، )اجلسد(

ميزقــه "، "مقلتــاي تنــسكتا يف رحابــك"، "يبحــث عــن صــومعة"، "مــدمعي راهــب"
  ".حلن أدعية احلب

ــــأثر بــــالقرآن الكــــرمي وحــــني  ":ً كــــان واضــــحا يف قولــــه،وحــــىت األســــلوب الــــديين املت

ً، أخذا من قوله تعاىل"بصرت بك اليوم ْ :M¤  £  ¢  ¡   �   °L )١(.  
                                                

  .٩٦: سورة طه  )١(
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  :التأثر املضموين بقصة يوسف عليه السالم يف قولهانعكس و
  ". لروحفقارورة العطر ستنفخ يف ناظري ا"،"فهال وهبت يل اليوم رائحة من جسد"

ــذه القــصة يف قولــه لقــد ضــاع كــل الــذي كنــت : "وكــذلك كــان التــأثر األســلويب  
اسـتلهم كثـري مـن وقـد  .مـن إحيـاء بالـضيق) اجلـب(ومـا يف كلمـة ". أملك يف غيهب اجلـب

 الســـتنادها علـــى ؛واملعطـــى الـــداليل هلـــذه الكلمـــة غزيـــر) اجلـــب(اللفظـــة القرآنيـــة "الـــشعراء 
 والظلــــم  وحــــرج ، والــــضنك،الالت وإحيــــاءات الــــضيق وهــــي مــــشحونة بــــد،مــــوروث ديــــين

  .)١(" املوقف

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
  ١  ميزقه  ٨  ٢  احلزن  ١
  ١  سرقوا  ٩  ١  حزن  ٢
  ١  مل أعد مبصرا  ١٠  ١  الغارقات  ٣
  ١  دمـار  ١١  ١  ال أهتدي  ٤
ْمتـعب  ٥ َُ   ٢  ضاع  ١٢  ١  ْ
  ١  املوت  ١٣  ١  مدمعي  ٦
  ١  لوعة  ١٤  ٢  اليأس  ٧
موع           ١٧  ا

 

: كلمــــة، آخــــذة نــــسبة قــــدرها)  عــــشرةســــبع(كلمــــات هــــذا احلقــــل يبلــــغ جممــــوع 
  .من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ٤٢.٥٠(

                                                
نـوال ناصـر ، م١٩٦١/١٩٩٠: احلوار يف املسرح الشعري بني الوظيفة الدرامية واجلمالية يف مصر من عـام  )١(

ــــــسويلم، دار املفــــــردات للنــــــشر والتوزيــــــع، الريــــــاض، ط ،  ص  ٣٢٠م،  ص  ٢٠٠٨/ هـــــــ ١٤٢٩، ١: ال
٣٢١.  



 

 ١٦٠

  :  كما يف قوله،ّله اهلم والشكوى الشاعر خال بثَّ،مفتاح لغوي) سيدي(وكلمة 
  " عاشقا– يا سيدي –ولو كنت "
  ، "يعذبك احلزن أين ذهبت"
  "..على شفة احلب يا سيدي "
  ، "رمست طريقي فال أهتدي"
  ".أنا متعب سيدي"
  :سيدي"

  سرقوا ناظري
  ً"مل أعد مبصرا

  : سيدي"
  )".فؤادي الذي كان منبت كل الصور

   – يا سيدي –عاد "
  "حتفة من دمار

  : سيدي"
  "أرى اليأس يزحف بني احلواجب

  : بل ويأيت هذا السيد وسيلة لإلنقاذ
  : ويا سيدي"
  "ُأتيت إليك أشق سبيلي وحيدا "
  "مقلتاي تنسكتا يف رحابك "
  ".شددت وثاقي حببل التوجد"
  ".فهال وهبت يل اليوم رائحة من جسد"

  : صل لسيده رسالة حزن يريد أن ت–ً هو أيضا –َّوعرب الشاعر عن كونه 
ذا الوجود "   ِّألدركت أين 



 

 ١٦١

  رسالة حزن 
  ".معلقة يف جدار الزمن

) البحـــث( كتعبـــريه بــــ . يف بعـــض املواضـــعظهـــر بـــصيص نـــورهًتفـــاؤال احلـــزن فـــي ُخيو
   :َوعرب عن هذا بقوله،ولو بعد حني  حاجته عن شيء فقد يدرك الباحث ،
  ". عن غيمةأحبث" ، " عن صومعةيبحثراهب  "

وهـي وقـود ، مكـررة تكـرارا لفظيـا ) ضـاع، اليـأس،احلزن (:وجاءت الكلمات اآلتية
  .ّء النصأشعل فتيل احلزن يف أجوا

  :يف قوله" ّ الداللةمتعمي"ّومن مظاهر وأعراض التطور الداليل يف هذه القصيدة ؛ 
ا،فلم يقصد بالغيمة معناها احلقيقي" أحبث عن غيمة"   : وإمنا أراد 
  ."البحث عن شيء يروي جدبه"

ّاجلب ":كلمةومثلها استعماله    : يف قوله،ظاهر معناهاعلى غري " ُ
  ." أملك  يف غيهب اجلبُلقد ضاع كل الذي كنت"
 مع ما توحيه هـذه الكلمـة ، ضاع منه بيان صعوبة احلصول على شيء :اأراد  و

  .- عليه السالم –سقطها على قصة يوسف إ ب،من ضيق وتربم
  :تيةوجاء الرتادف يف القصيدة بني الكلمات اآل

  .وكلها داخلة يف إطار املعجم البصري"  ناظري، عيين، مقلتاي،مدمعي"
د حتكمــت الــذات الــشاعرة يف توجيــه الرؤيــة وحتــوالت اللغــة يف جتربــة اللهيــب، لقــ

ًويبدو الشاعر مطمئنا إليها، ورمبا مستسلما هلا، لكنه اسـتطاع مـن خـالل معجمـه اللغـوي  ً
  .ذاته بنجاح كبري/ُأن يسكننا يف أجواء نصه 

  
  

  



 

 ١٦٢

 

 
 

 
  

  ً واجلفان تفيض دما ،ميدون أيديهم
ا بني أروقة القصر تربق    يطاف 

  مثل ارتعاد الفرائس 
م ،هذا هو العرس    حيتفلون كعاد

  بني شاهد قربك واملئذنة 
  !ً ممتطيا صرخة الثأر ،رأيتك كاملوج تصعد

  تقطع الريح واجلبل الوعر نصفني 
  ضيء اخلضم  ت، كالسماء،ًخترج مكتمال

  وتعرب للبلد القفر 
  كل الطريق به شجر يستغيث 

                                                
). الشبكة  العنكبوتية(مـن موقـع مؤسسة جائـزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبـداع الشعري )   ١(

www.albabtainprize.org  
  .يف بريدة) م١٩٥٣: (ولد عام.  العودةعبدالكرمي بن محد بن عبداهللا: هو  )٢(

ا من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سنة  حصل على ليسانس يف اللغة العربية وآدا
ًأشرف لبعض الوقت على امللحق الثقايف يف جملة اليمامة وصحيفة الرياض، مث أصبح مديرا ). م١٩٧٤(

شارك يف العديد من األمسيات الشعرية والندوات . ةإلدارة الطباعة والنشر يف مكتبة امللك فهد الوطني
  .الثقافية داخل اململكة وخارجها

  .يكتب إىل جانب الشعر املقال األديب واالجتماعي
  ).مأخوذ من املوقع السابق(

   



 

 ١٦٣

   أبوابه ؟ ُفهل أشرع القرب
ْرأيتك تـعرى   وختصف من ورق التوت . .َ

  ما ترك الوحش تنفر
  ما ترك الغاب تنفر 

   املستتب يروغ وينبع من حتته ُواحلجر
  املـاء 

   عرسك ،هذا هو العرس
  حيتفل القرب بك

   ،رأيتك
   ، للهواءًةوالنيل يفتح نافذ

   ما راعين غري وجهك،تطل عليه النوارس
   وميتد يف األفق ،ميأل وجه الفضاء

  حىت يسد اجلهات 
  أهذا هو القرب يفتح أبوابه ؟ 

   فكن خنلة نتفيأ ،زمانك هذا
  أو جنمة أو شهابا

  ًوكن ضاريا من وعول اجلبـال 
   الشيح ُ ورائحة،فأنت اخلزامى

  أنت املطر
  ه بقربكوأشهد أن القبور تتي

  قربك يزهر 
    كاحملار،ينشق عن جنمة غضة

  قربك يزهر



 

 ١٦٤

   كالغبـار ،ينشق عن طلحة حلوة
  .إذا ما تداخلت اخليل باخليل

  يهتز قربك حىت تعود إىل النيل زرقته 
  .أو تغيض الدماء اليت يف وجوه العذارى

  ،ًفكن جارحا من صقور األعايل
ا غربة األندلس    وكن خنلة ما تغنت 

  انـك ؟ أهذا زم
  ،ما راعين غري كفك ترتد

  ...والقـوم يغرتفون
ًأيا شبقا ساكبا يف األظافر  ً!  

  ًهل صرت ومسا على جبهة الدهر 
  :صرنا نؤرخ فيك

اية أعمارنا ،والدة أوالدنا    و
  ،وصرنا نطالع يف األفق

  !ميضغنا االنتظار 
  .أما يتفتح قربك يا شنفرى ؟

 
*****  



 

 ١٦٥

 
 
  . حقل الطبيعة-١
  .وما يتصل به  حقل اجلسد-٢

 ،تعبــري يــدل علــى شــيء آخــر أو يــوحي بــه":، والرمــزهلــا داللتهــا الرمزيــةوالقــصيدة 
ا تدل على أشياء خمتلفـة عنهـا أو تـوحي  ذا املعىن تصبح الكلمات بوجه عام رمزا ؛ أل ًو

  .)١(" ا
فقــد ا، هلــوألن احلقيقــة وحــدها عــاجزة عــن تقــدمي الرؤيــة الــيت يراهــا الــشاعر ويتــوق 

 ليمـــزج بـــني احلقيقـــة واخليـــال يف صـــورة فنيـــة رائعـــة حتمـــل أفكـــاره وتكـــون "اســـتخدم الرمـــز؛
 واحلقيقــة ليــست إال واجهــة ختفــي وراءهــا ،جاذبـة النتبــاه اآلخــرين وداعيــة للتأمــل والتفكــري

ًكـار والعواطـف داخـل املـشاعر أو عاملـا مثاليـا يتـوق هـو إليـهًإما عاملا من األف ويـوحي  )٢(" ً
مـن قبــل، عنـدما علــم ) الــشنفرى( بـالثورة واالنتقــام، كمـا فعلهـا املعـىن الرمـزي يف القــصيدة 

ًبأن قوما أسروه يف صغره فقرر االنتقام والثأر منهم  َّ)٣(.  
  
  
  
  
  

                                                
الت األدبية يف مصر، علي شلش، اهليئة املصرية للكتاب، ط  )١( ، ص  ١: اجتاهات األدب ومعاركه يف ا

١٢٣   .  
  .   ٨، ص  ١: ط، نسيم إبراهيم يوسف، اهليئة املصرية للكتاب: ، ترمجة)شارلز تشادويك(الرمزية،    )٢(
  .   ١٨٥: ، ص١٠: األغاين، أبو الفرج األصفهاين،  ج: ينظر  )٣(



 

 ١٦٦

 
 

 العدد اللفظ م العدد اللفظ م
  ١  الفضاء  ٢١  ١  تربق  ١
  ٢  خنلة  ٢٢  ١  املوج  ٢
  ٢  جنمة  ٢٣  ١  ممتطيا  ٣
  ١  شهاب  ٢٤  ١  الريح  ٤
  ١  وعول  ٢٥  ١  اجلبل  ٥
  ١  اجلبال  ٢٦  ١  السماء  ٦
  ١  اخلزامى  ٢٧  ١  شجر  ٧
  ١  الشيح  ٢٨  ١  التوت  ٨
  ١  املطر  ٢٩  ١  الوحش  ٩

  ٢  يزهر  ٣٠  ١  الغاب  ١٠
  ١  احملارة  ٣١  ١  احلجر  ١١
  ١  طلحة  ٣٢  ١  روغي  ١٢
  ١  الغبار  ٣٣  ١  ينبع  ١٣
  ٢  اخليل  ٣٤  ١  املاء  ١٤
  ١  النيل  ٣٥  ٢  النيـل  ١٥
  ١  صقور  ٣٦  ١  اهلواء  ١٦
  ١  يغرتفون  ٣٧  ١  النوارس  ١٧
  ١  األفق  ٣٨  ١  األفق  ١٨
  ١  وحوش  ٣٩  ١  ورق  ١٩
  ١  تربق  ٤٠  ١  السماء  ٢٠
موع     ٤٥    ا



 

 ١٦٧

 
كلمـــــة، آخـــــذة نـــــسبة قـــــدرها)  وأربعـــــنيًامخـــــس(كلمـــــات هـــــذا احلقـــــل جممـــــوع بلـــــغ يو: 
  . من جمموع كلمات احلقلني املدروسني%) ٧٢.٨٥(

 
 

 ومل ).الـريح، اهلـواء، األفـق، الفـضاء، الغبـار، الـسماء، جنمـة، شـهابا: (ويدخل فيـه
  ).جنمة: (يرد يف هذا املعجم تكرار سوى كلمة

 
  ).املوج، ينبع، املاء، النيل، املطر، احملارة، يغرتفون، تربق: (ويدخل فيه

  ).النيل: (ومل يرد يف هذا املعجم تكرار سوى كلمة
 

  ).ّممتطيا، الوحوش، يروغ، النوارس، وعول، اخليل، صقور: (ويدخل فيه
  ).اخليل: (لمةومل يرد يف هذا املعجم تكرار سوى ك

 
  ). ورق،، الشيح، يزهر، طلحةشجر، التوت، خنلة، اخلزامى: ( فيهويدخل

  ).يزهر(و) خنلة: (ومل يرد يف هذا احلقل تكرار سوى كلميت
  ): الشجر( بـ  رمز لهإذ عن اإلنسان بصورة رمزية وجاء التعبري

  ."كل الطريق به شجر يستغيث"
 قابـاوعرمحـة ملـن يثـأر هلـم  لطبيعـةبتوظيفه ا) عقابال(و) محةالر( بني  ثنائيةوظهرت

  .ملن يثأر منهم
  : ذين يرمزان للعنف والقوةللا) اجلبل(و) الريح: (لـا توظيف بوأظهر النقمة

ُتـقطع " َ ْ   ".الوعر إىل نصفني) َاجلبل(و) الريح(َ
  ): جلارح من الطيورا (وكذلك



 

 ١٦٨

  ".من صقور األعايل) ًجارحا(فكن "
  ): ري من احليواناتلضاا: (أو
  ".ًوكن ضاريا من وعول اجلبال"
  : أيضا) البحر(وظفو
  "رأيتك كاملوج تصعد"

ِومل يـغفل الكواكب يف سبيل إظهار القوة مبيدان األخذ بالثأر ْ ُ.   
  ".شهابا"أو " جنمة" أو ...فكن

  .يوحي باألمان" اأما النخلة فقد وظفها توظيف
  "فكن خنلة نتفيأ"
  "ا غربة األندلسوكن خنلة ما تغنت "

 خالهلــا أنــه لــن َّوبــني). القــرب: ( كلمــة بــني الرمحــة والعقــابللثنائيــةووظــف الــشاعر 
  : قولهب ويتضح هذايقر له قرار حىت يأخذ بثأره، 

  "يهتز قربك حىت تعود إىل النيل زرقته"
داللــة االستبــشار لألخــذ بالثــأر، ومــا لإلزهــار مــن داللــة ) إزهــار القــرب(والتعبــري بـــ 

مـــرتني، ومل يكتـــف بـــالتعبري عـــن " قـــربك يزهـــر: " املتلقـــي، وجـــاء تكـــراره لعبـــارةلـــدىابيـــة إجي
ّ أن الثائر مبجل حىت عند املوتىَّستبشاره، بل بنيال إيضاحاإزهار القرب  ُ َّ:  

  ".وأشهد أن القبور تتيه بقربك"
   : حمبته للثائر، بقولهتوضيح أراد عندمااليت استمدها من بيئته،  ووظف الطبيعة

من النباتــات الـــصحراوية عــدد لذكـــرهً، فــضال عــن "فأنــت اخلزامــى ورائحــة الـــشيح"
  ).خنلة(و) طلحة(و) التوت(: وهي

  ):باالنشقاق(ّعرب عن األخذ بالثأر و
  ".ينشق عن طلحة حلوة، كالغبار"، "ينشق عن جنمة غضة كاحملار"

  .نفسهاهو الطبيعة  الثائرأن  بيات هذه األنتَّوبي
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ذا وهو من بيئة ال يفارقها الغبار) احللو( بـ َلغباراُوالالفت وصفه    !.ََّفكيف عرب 
 –) حــــواء(و) آدم: ( اســــتمد قــــصةحيــــثثــــر الــــديين ومل خيــــل هــــذا احلقــــل مــــن األ

ـــــسالم  ـــــه تعـــــاىلالـــــيت وردت يف –عليهمـــــا ال ، )١(M×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒL :  قول
  ".وختصف من ورق التوت: "يف قولهوهذا 

،  الـــسرت هـــو مقـــصد اآليـــة والبيــــتُبَلــــَ إذ ط،ضموناملـــوهـــو تـــأثر باألســـلوب و ب
واالختالف بني اآلية الكرمية والبيت الشعري أن اآلية خـصف حقيقـي أمـا يف البيـت فقـد 

  .ة معنويةتكانت دالل
 

 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
  ١  وجوه  ٩  ١  أيديهم  ١
  ١  ّكفك  ١٠  ١  دم  ٢
  ١  شبق  ١١  ١  ارتعاد  ٣
  ١  األظافر  ١٢  ٣  رأيتك  ٤
  ١  جبهة  ١٣  ١  تعرى  ٥
  ١  ميضغنا  ١٤  ١  وجهك  ٦
  ١  صرخة  ١٥  ١  وجه  ٧
موع    ١  الدماء  ٨   ١٧  ا

 
 :ًكلمــــة، آخــــذة نــــسبة قــــدرها) ســــبع عــــشرة(كلمــــات هــــذا احلقــــل جممــــوع بلــــغ ي

  .من جمموع كلمات احلقلني املدروسني%) ٢٧.٤١(

                                                
  . ٢٢: سورة األعراف  )١(



 

 ١٧٠

 بلغـــت تـــسع كلمـــات، فقـــد،حلقـــل يف هـــذا ا) الوجـــه(وتـــصدرت كلمـــات معجـــم 
  .من جمموع كلمات احلقل%) ٥٦.٢٥: (بنسبة قدرها

يئـة مـستقبحة فقـد جعلـهرهَّداللة علـى القتـل، وصـو) ّالدم( بـوجاء التعبري  ً مطافـا   َ ُ
  : ُاجلفان ليشربببه 

  " ًميدون أيديهم، واجلفان تفيض دما"
ا بني أروقة القصر"   ".يطاف 

  ): الغضب(ى للداللة على مرة أخر) الدم(ّوعرب بـ
  ."أو تغيض الدماء اليت يف وجوه العذارى"

 ـــا ُالــيت عـــرف" اناإلميــاض واللمعـــ"داللــة جديـــدة، تـــضاف إىل ) َالـــربق(وأعطــى 
  : يف قوله) االرتعاد(حني وصفه بـ 

ا بني أروقة القصر "   )تربق(يطاف 
  ".مثل ارتعاد الفرائس

الذي جـاء " تعميم الداللة"هذه القصيدة ّومن مظاهر وأعراض التطور الداليل يف 
ا العطاء يف قوله" للنخلة"باستعماله    :ًقاصدا 
ًمريـدا بـذلك تـصوير الرائحـة " الـشيخ"و"  ىاخلزامـ ": وكذا استعماله لـ."كن خنلة"

  :الزكية
  ." ورائحة الشيح،ىُفأنت اخلزام"

  :فقد قصد به العطاء  يف قوله" املطر"وأما 
  ." أنت املطر،ئحة الشيح ورا،ىفأنت اخلزام"

 وإمنا أراد بـه بيـان الـضيق ،- يف هذه القصيدة –مبعناه احلقيقي " املضغ"ومل يكن 
  . منهأذى ويت،الذي يعانيه

  ."ميضغنا االنتظار"



 

 ١٧١

ـم مـن ظلـملمظلـومني ل إغاثـةرمـز " ىالـشنفر"وجاء توظيف   وقـد أخـذ ،ّممـا حـل 
  .هاالرمز صورته الكربى حبيث تتلمسه يف القصيدة كل

  . على سبيل تعميم الداللةوهذا" ىفتح قربك يا شنفرأما ي"
و " تعرى ": باستعماله لـ، وساقها برتكيب إجيايب،عبارات اجلنسيةورفع الشاعر من داللة ال

فقـد " شـبق" أمـا كلمـة ،يـوحي برفـع داللتـه" تعـرى" فالسياق الذي ورد فيه الفعـل ،"شبق"
ّجعلهــا حالــة يف األظــافر الــيت تريــد مت  ، وهــو برفعــه لداللــة هــذه الكلمــة،زيــق مــن تثــأر منــهَ

   . احلقيقيدلوهلانقلها إىل غري م
ًدورا حموريـا مـؤثرا يف تـشكيل الرؤيـة ،      لقد أدى الرمز يف جتربة العـودة يف هـذه القـصيدة ًً

وحتويــل مــسارها، وأســهمت اللغــة الــشاعرة يف الــتحكم بــذلك التــشكيل وتوجيهــه الوجهــة 
  .املناسبة

  
  
  

                                      *****  



 

 ١٧٢

 

 
 

 
  

ِرائحة الرحيل والقهوة والضيوف ِ ُ.  
  .يف خاطري تطوف

  .ُوشعلة احلروف
  !َتنثر يف دمائي النار ويف عيوين القطـوف 

  ، على بساطي امللفوف،والليل والشعر
  !وح باأللـوف تكاد أن تب

  .ُذاكريت أكرب من ذاكرة احلروف
  ِ يف الرمل أنا رساليت ُّأخط

  !ُوخلفي اجلموع واحلتـوف 
   – يا سائليت –هذا أنا اخليمة 

ِخارجة من فشل القصور والكهـوف  ِ ٌ!  
ٍأمحل ألف ليلة  َ ُ  

َوالشعر واألشواق والدفـوف َ.  
                                                

م، ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، ١:،نادي القصيم األديب بربيدة،ط)واملرأة العاصفة.. البحر: (من ديوان الشاعر  )١(
  . ٤٨ حىت ص – ٤٣من ص

هـ،خترج من كلية اللغة العربية جبامعة اإلمام ١٣٩٦: هو عبداهللا بن صاحل الومشي، من مواليد بريدة عام  )٢(
  : له من الدواوين الشعرية. حممد بن سعود اإلسالمية

  ). قاب قوسني( و ) البحر واملرأة العاصفة          ( 
  ).٧٣٨، ص٢ الشعر يف منطقة القصيم، إبراهيم املطوع، جحركة:من كتاب          (

  .هـ١٤٣٢: عام) على شفاه الفتنة: (ً          وصدر له مؤخرا ديوان
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  ِأنا هنا قبل جميء النفط يف بالدنـا 
  ! اإلنسـان َوقبل أن حيرتق

  ُأنا اليت أمحل يف ذاكريت 
  ِعروبة البيد إذا آملها الزمان 

ُّأنا العصافري اليت حتن فوق الزهر واألغصان  ُ  
  .ُّحتن لألوطـان

***  
ِِكنت هنا أمتد فوق رمله الذهب ُّ ُ.  

ِوأملح البدر على فراشـه ِ َ  
  َوالنجم كاهلدب 

  ِيف هذه البيد اليت 
ُّتعزف يف ربوعها اجلن وح ُول نارها جيتمع العربِ َ.  

ُما زال صوت شاعري ميأل هذي البيد بالعجب ُ.  
***  

ّمن زجل اجلن   !ِ من متتمة الرقـاة ،ِ ومن عواء الذئب،ِ
ِمن أول الصبح اليت ينثرها الفجر على مضارب البدو ِ    ومن ،ُ

  !ِأدعية الصالة 
ِأخرج من رائحة العرفج ِ ِ ومن حداء الركب،ِ والشيح،ُ    والرعاة ؛،ِ

  .ُأخرج للحيـاة
***  

ُخترج من خبائها سعاد كالقمر ُ.  
ِراحلة يف معزف اخللود والبقـاء  ٌ  

  .ُخترج كالغمامة البيضـاء
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ا النجوم والدرر   .َتنثر فوق در
  !وخلفها الغزالن والعيـون والشجـر 

  
***  

ُخيرج فارسي والليل مغمض العيـون ُ ُ.  
ِخيرج يف الفجر إىل حرابـه ِ ُ  

ُحيث الوحوش واجل   .ُيوش واحلصـونُ
  .. !.ُيكـون أو

  !)اهللا ما أعذب أن يكـون (
***  

  ِويف املساء يرجعون 
  .يرجعون

ْلصدري احلنـون َ.  
ْيعود حنو حائطي الرعاة والقطعـان ُ ُ.  

ُتعود ميسون إىل خبائها  ُ  
ْوترفض الشفوف والغلمـان َ ُ.  
ا الشطـآن ْذوت على جفو ْ.  

ْوأزهرت سنبلة األوطان ُ ْ.  
ْ كي يطلب يف عيوين األمـانُّ العبسيُيعود فارسي َ.  

  .َوالشعر واحلنـان
  !ُأنا هنا سيدة الصحراء 

  !ُالنوق والشعر وهذا املـاء 
  ُمجيعهـا 
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  ُمجيعـها 
  .ُخترج من عباءيت السـوداء

  .َووحده الليل ينام فوق دفرتي
ٌعاشقة وعاشق وهلـانْ  ٌ !  

   !والنار
ِما زال رماد النار يف اتقـاده ِ ُ  

ِلليل ويف هجـوده يضيئه ا ِ ُ  
ْأمنحه األمـان ُ.  

***  
  .ْ هو السواد:لونـي! لوين أنـا 
  .ْ هو السوادً، لوين دائما،كالليل

  .ٌواآلن لوين أسـود
  !ْكي أبدأ احلـداد 

***  
جروين دائمـا   ً.ال 

  فإننـي 
ُأخاف أن يذوب هذا امللح َ   .ْ أو تشتعل النريان،ُ

َأخاف من خامتة املنبت ال أرض وال ِّ ِ   .ْ حصـانُ
ْأخاف من جائحة الزمـان ِ.  
َإذا احلبيبات قتلن ها هنـا ُِْ.   

  فإننـي 
  ! ٍأخاف من قيس إذا يعود لألوطـان

  

  
***** 
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  . حقل الطبيعة-١
  . وما يتصل به حقل اجلسد-٢

 

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
  ١  النجوم  ١٥  ١  الرمل  ١
  ١  الغزالن  ١٦  ١  النفط  ٢
  ١  الشجر  ١٧  ٣  البيـد  ٣
  ١  الوحوش  ١٨  ١  العصافري  ٤
  ١  القطعان  ١٩  ١  الزهر  ٥
  ١  الشطآن  ٢٠  ١  األغصان  ٦
  ١  سنبلة  ٢١  ١  رمله  ٧
  ١  الصحراء  ٢٢  ١  البدر  ٨
  ١  النوق  ٢٣  ١  النجم  ٩

  ١  املاء  ٢٤  ١  لذئبا  ١٠
  ١  أرض  ٢٥  ١  العرفج  ١١
  ١  حصان   ٢٦  ١  الشيح  ١٢
  ١  امللح  ٢٧  ١  القمر  ١٣
موع    ١  الغمامة  ١٤   ٢٩  ا

: كلمـــة، آخـــذة نـــسبة قـــدرها) ًتـــسعا وعـــشرين (كلمـــات هـــذا احلقـــلجممـــوع بلـــغ ي
  . من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ٦٩.٠٤(

 



 

 ١٧٧

 
 

) ّالعــصافري، الــذئب، الغــزالن، الوحــوش، القطعــان، النــوق، حــصان (:ويــدخل فيــه
   .ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم

 
  ). الرمل، البيد، الصحراء، األرض، النفط، امللح: (ويدخل فيه

: الرمــل(، و)مــراتث ثــال: البيــد: (ومل يــرد يف هــذا املعجــم تكــرار ســوى يف كلمــيت
  .تعريفها أخرى بتنكريها مرة و).نيمرت

 
 ومل يـــرد أي ).الزهـــر، األغـــصان، العـــرفج، الـــشيح، الـــشجر، ســـنبلة: (ويـــدخل فيـــه
   .تكرار يف هذا املعجم

 
   . ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم).البدر، النجم، القمر: (ويدخل فيه

 
   ومل يرد أي تكرار يف هذا املعجم ).الغمامة، الشطآن، املاء: (ويدخل فيه

 
 وارتبـاط كلمـات احلقـل بالبيئـة ،تعدد املعاجم يف هذا احلقل، وقلة التكـرار اللفظـي

 يف جمموعــة مــن الكلمــات، هــذاويتــضح ) الباديــة( الــيت يتحــدث عنهــا الــشاعر وهــي بيئــة
لــــذئب، الغــــزالن، الوحــــوش، القطعــــان، النــــوق، حــــصان، البــــدر، الــــنجم، املــــاء، ا (:وهــــي

  ).الغمامة، العرفج، الشيح، سنبلة
  .ويدل هذا على أثر الغرض يف تشكيل  املعجم الشعري

   : عصفور حيدوه احلنني لوطنهصورةجسد الشاعر اخليمة بو
  أنا العصافري اليت حتن فوق الزهر واألغصان "



 

 ١٧٨

  ."حتن لألوطان
  : وصفها بالذهب يف قولهه هلا حني وعشق، ألرضههُّنعكس حباو
  ."ميتد فوق رمله الذهب"

  :يف قوله) الصوت( معجم وبرز يف هذا احلقل
، )يف ربوعهـا اجلـن" تعـزف("، )شاعري ميأل هذه البيـد بالعجـب" صوت"ما زال (

  ).الرقاة" متتمة("، )الذئب" عواء("، )اجلن" زجل("، )الركب" حداء"ومن (
، وهـو ضـجيج لـه وقعـه الطيـب يف قلـب يعم أرجاء الصحراء الضجيج والصخبو

  . ويعكس تنوع الكائنات اليت تعيش يف هذه الصحراء،هذه اخليمة
  : وصف حمبوبته بقولهيف وتشبيه العرب األوائل للمرأة بالقمر والغمامة ظاهر 

  ".خترج كالغمامة البيضاء"، "خترج من خبائها سعاد كالقمر"
  .ه تقليديهو تشبيو

يصرح الشاعر باسم حمبوبته، بل وظف الرمـز الـشعري حملبوبـات العـرب األوائـل ومل 
  )ميسون(و) سعاد: ( عليها فاستخدمللداللة

  : القائلوجاء التأثر باحلديث الشريف 
  : يف قوله")١(ّفإن املنبت ال ظهرا أبقى وال أرضا قطع .. "
  ".أخاف من خامتة املنبت ال أرض وال حصان"

  :  مقولة البدويةبتوظيفه القصص الرتاثية ا انعكست ثقافة الشاعر مبعرفةكم
  
  

                                                
إن هذا الدين متني ؛ فأوغل فيه برفق، وال : " حديث جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  أنه قال  )١(

َتبغض إىل نفسك عبادة اهللا، فإن املنبت ال أرضا ق   ".ًطع وال ظهرا أبقىً
هـ، رقم ١٣٤٤، ١:اهلند، ط/ السنن الكربى، البيهقي، جملس دائرة العارف النظامية، حيدرأباد: ينظر  

  . واختلف يف صحته،  وغريه ١٨،  ص ٣:، ج)٤٩٣١: (احلديث



 

 ١٧٩

  .)١(  أحب إيل من لبس الشفوف      َّولبس عباءيت وتقــر عينــي  
  : يف قوله

  .. تعود ميسون إىل خبائها"
  "وترفض الشفوف والغلمان

 
 

  العدد  اللفظ  م  العدد  اللفظ  م
  ٢  العيون  ٦  ١  دمائي  ١
  ١  صدري  ٧  ٢  عيوين  ٢
ا  ٨  ٢  ذاكريت  ٣   ١  جفو
  ١  ينام  ٩  ١  ذاكرة  ٤
  ١  تبوح  ١٠  ١  أملح  ٥
موع     ١٣  ا

ــــسبة قــــدرها ) ثــــالث عــــشرة( هــــذا احلقــــل يبلــــغ جممــــوع كلمــــات كلمــــة، آخــــذة ن
  .من جمموع كلمات احلقول املدروسة%) ٣٠.٩٥(

ًكلمـــات، آخـــذا ) ســبع( يف ورد علـــى كلمــات احلقـــل، إذ) العــني(ويطغــى معجـــم 
  .من جمموع كلمات احلقل املدروسة%) ٥٣.٨٤: (نسبة قدرها

ًوأضفت العادات العربية يف نفس الشاعر وقعا حزينا كما يف قوله ً :  
  ).الضيوف(و) القهوة(و) الرحيل(رائحة "

  ".تنثر يف دمائي النار ويف عيوين القطوف 
                                                

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر : ينظر. البيت منسوب مليسون بنت حبدل الكلبية  )١(
،  ٨:م،ج١٩٩٨ط،.حممد طريفي و إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، د: لبغدادي، تا

  . ٥٠٥ص



 

 ١٨٠

ذلـــك العاشـــق ) عنـــرتة العبـــسي: (بـــصورةًمتمـــثال ) بالتـــاريخ األديب(كمـــا اســـتعان 
  : الذي تلهمه حمبوبته اإلبداع بكل معانيه

  .) "األمان(كي يطلب يف عيوين )  العبسيفارسي(يعود "
  ).احلنان(و) الشعر(و

بتوظيفــه " تعمــيم الداللــة"لقــصيدة ّومــن مظــاهر وأغــراض التطــور الــداليل يف هــذه ا
  : يف قوله، للقوةارمزعنرتة بن شداد 

  ."العبسيفارس "
  : للخري والعطاء وحلول اخلريًارمز" السنبلة" توظيفه لـ وكذا

  ."وأزهرت سنبلة األوطان"
عنــد حديثــه ًا مــن مظــاهر التطــور الــداليل يف القــصيدة مظهــر"  الداللــةّحــط"وجــاء 

  : واألحزان، والشؤم، فاللون األسود رمز للكآبة،عن اللون
  ".وين أسود كي أبدأ احلدادواآلن ل "."ًكالليل لوين دائما هو السواد"

ا األمل   :ومثله كلمات الزمن اليت حتمل يف طيا
  ".آملها الزمانأمحل يف ذاكريت عروبة البيد إذا  "
  ".ّالزمانأخاف من جائحة  "

  : فمعه تولد التباشري، داللتهرفعتالذي " الفجر"لـ اخالف
  ".الفجرمن التباشري اليت ينثرها " 

  :وهو عنوان العمل
  ." يف الفجر إىل حرابهوخيرج"

إن اخليمة يف جتربة الومشي تعادل حياة الصحراء ببساطتها ونقائها وبياضها، وهـي 
 تكــشف عــن رؤيــة تــرفض املدينــة الــصاخبة الــيت تتعقــد فيهــا - حينمــا يــستنطقها الــشاعر-

ًاحليـاة، وبـدا املعجـم اللغـوي رامــزا وموحيـا، وهـو يف الوقـت نفــسه قـادر علـى رسـم تفاصــيل 
  .ة لثنائية الصحراء واملدينةمقنع
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 ١٨١

  

  
  

 
 

   



 

 ١٨٢

 مــن حيــث اســتقالل اللغــة ، كثــرية تقــف أمــام دارس املعجــم الــشعريٌهنــاك أســئلة
م اليوميــة  ،األدبيــة مبعجــم خــاص خيتلــف عــن الكلمــات الــيت يــستعملها النــاس يف خماطبــا

م الع  عـن التطـور الـداليل يف كـل قـصيدة  ومـن احلـديث وقد أشرت هلذا عنـد لمية وكتابا
 ويف ، يف إبداعـهالـشاعرحيث اختالف املعجم باختالف املـذهب الـشعري الـذي ينتهجـه 

 تأثري البيئـة علـى وكذا ،ةالقصيدعرب عنه  املعجم حبسب الغرض الشعري الذي تمدى تغري
   يف هذا املعجم ؟أثر وثقافته ذات الشاعر، وهل ل يف اختيار املعجم الشعريالشاعر

وســــيحاول هــــذا الفــــصل اإلجابــــة عــــن األســــئلة الــــسابقة بــــالتطبيق علــــى القــــصائد 
  .املدروسة

ً التــذكري بــأن هنــاك حقــوال   ســبق طرحــه مــن أســئلةعمــاوقبــل الــشروع يف اإلجابــة 
  : وهذه احلقول هي،متكررة يف جل القصائد

  .حقل اجلسد - ١
 .حقل الطبيعة - ٢
 .حقل الزمن - ٣
  .حقل احلزن - ٤

ُ وفيمــا يلــي رسـم عــدد مــن اجلــداول، الــيت ، جمموعــة مـن املعــاجم،وحتـت كــل حقــل ْ َ
 ونـصيب كـل شـاعر منهـا يف قـصيدته، وقـد جتنبـت يف ، يف كـل حقـلةتبني املعاجم الداخل

َّإحصائي عد   . الكلمات املكررة واكتفيت بكلمة واحدة منهاَ
ْمــن  َأطــر هــذا  م ؛ لعــدم متكــينه يف معــاجَ وتوزيعــ،ل احلــزنقــكمــا أغفلــت إيــراد ح

  .معامجه الداخلة فيه بإطار جيمعها حبيث تنتظم فيه واحلقل



 

 ١٨٣

 
 

  الشاعر  الكلمة  م
  النقيدان  أبصرت -١
  النقيدان  أراه -٢
  مقبل العيسى  أرى -٣
  النقيدان،املسيطري، حممدالعيسى  أراك -٤
  العوض  اغرورقت -٥
  اللهيب  أهدايب -٦
   الومشي،العودة  أملح -٧
  اللهيب  ُبصرت -٨
  الدامغ  البصر -٩

  اللهيب  بؤبؤ-١٠
  الصاحل  أراها-١١
  النقيدان  تبصر-١٢
  املسيطري  تبكي-١٣
  النقيدان  ترى-١٤
  النقيدان  تراءى-١٥
  مقبل العيسى  اجلفن-١٦
  مقبل العيسى  جفنه-١٧
ا-١٨   الومشي  جفو
  املسيطري  حوراء-١٩
  العثيمني  الدمعة-٢٠
  النقيدان  ُرأيت-٢١
  النقيدان  أينار-٢٢
  الدامغ  طرفها-٢٣
  املسيطري  عني-٢٤

  



 

 ١٨٤

 
 

  الشاعر  الكلمة  م
   الصاحل،مقبل العيسى  عيون   -١
   الومشي،مقبل العيسى  العيون   -٢
  العواجي  عينها   -٣
   الصاحل،العواجي  عيونك   -٤
  الصاحل  عينيك   -٥
  اللهيب  عيين   -٦
  الومشي  عيوين   -٧
  العواجي  ءالعميا   -٨
  الدامغ  قريرة   -٩

  النقيدان  الكحل   -١٠
  العواجي  َّكحل   -١١
  العواجي  حلاظك   -١٢
  مقبل العيسى  ال يرى   -١٣
  الصاحل  مل تر   -١٤
  الدامغ  مقلته   -١٥
  العثيمني  مقليت   -١٦
  اللهيب  مقلتاي   -١٧
  اللهيب  مدمعي   -١٨
  اللهيب  مبصرا   -١٩
   الصاحل،النقيدان  اهلدب   -٢٠
  الدامغ  نظرت   -٢١
  النقيدان  النظرة   -٢٢
  صاحلال  ناظريه   -٢٣
   اللهيب،العواجي  ناظري   -٢٤
   العثيمني،املسيطري  حيدق   -٢٥

  



 

 ١٨٥

 
 

  الشاعر  الكلمة  م
  حممد العيسى  أحدِّث  -١
  الصاحل  أقول  -٢
  العواجي  أناجي  -٣
  حممد العيسى  أناشيد  -٤
  الدامغ  األنغام  -٥
  املسيطري  أناشيد  -٦
  النقيدان  حتكي  -٧
  الومشي  تبوح  -٨
  حممد العيسى  تشدو  -٩

  الدامغ  تتهامس  -١٠
  املسيطري  تتناغم  -١١
  العواجي  صويت  -١٢
  الصاحل  صوتك  -١٣
  الصاحل  صوت  -١٤
ّغىن  -١٥   النقيدان  َ
  املسيطري  الشادي  -١٦
  الدامغ  املقهقه  -١٧
  العثيمني  مناجيا  -١٨
  اللهيب  نشيدي  -١٩
  حممد العيسى  جنواك  -٢٠
  الدامغ  غمان  -٢١
ا  -٢٢   الدامغ  نغما
  حممد العيسى  جنواك  -٢٣
  النقيدان  هتافه  -٢٤

  



 

 ١٨٦

 
 

  الشاعر  الكلمة  م
  املسيطري  مهس  -١
  العواجي  مهسها  -٢
  املسيطري  يشدو  -٣
  املسيطري  ينطق  -٤
  العواجي  حيكي  -٥
  

 
 

  الشاعر  الكلمة  م
  الصاحل  أفئدة  -١
   العواجي،الدامغ  خافقي  -٢
  املسيطري  خافق  -٣
  املسيطري  الشغاف  -٤
   العثيمني، النقيدان،الدامغ  فؤادي  -٥
  العثيمني، مقبل العيسى،اللهيب  الفؤاد  -٦
   العثيمني،املسيطري  القلب  -٧
  املسيطري، العواجي،حممدالعيسى  قليب  -٨
  املسيطري  قلبان  -٩
  العوض  القلوب  -١٠
  العواجي  قلبها  -١١
  العواجي  قلبه  -١٢
  الدمغ،الصاحل، حممد العيسى  قلب  -١٣
  املسيطري  نبض  -١٤
  الصاحل  النبض  -١٥

  



 

 ١٨٧

 
 

  الشاعر  الكلمة  م
  املسيطري  أيدينا  -١
  العودة  أيديهم  -٢
  عودةال  األظافر  -٣
  الصاحل  راحتيه  -٤
  الصاحل  الراحتان  -٥
  النقيدن  الساعد  -٦
  املسيطري  كفيها  -٧
  العودة  ِّكفك  -٨
  النقيدان،العثيمني،مقبل العيسى  يدي  -٩

  العواجي، الصاحل، اللهيب  يديك  -١٠
  النقيدان  يديه  -١١
  مقبل العيسى  مينامهو  -١٢
  املسيطري  يصفق  -١٣

  
 

 
  الشاعر  الكلمة  م
  الصاحل  جرح  -١
ّخضبت  -٢   العوض  ُ
   العودة،العثيمني  دم  -٣
   الصاحل،العواجي  دمي  -٤
  الومشي  دمائي  -٥
  مقبل العيسى  دامية  -٦
  العودة  الدماء  -٧
  اللهيب  شرايينه  -٨



 

 ١٨٨

  العواجي  عروقك  -٩
  العوض  نزف  -١٠
  الصاحل  نزيف  -١١
  صاحلال  نزفوا  -١٢

  
 

 
  الشاعر  الكلمة  م
   الومشي،النقيدان  ذاكرة  -١
  الومشي  ذاكريت  -٢
  النقيدان  ذكرتك  -٣
  حممد العيسى  ِغباك  -٤
   النقيدان،الدامغ  مانسيت  -٥
  النقيدان  نسيت  -٦
  حممد العيسى  ِنسيت  -٧

  
 

 
  الشاعر  الكلمة  م
   اللهيب،الصاحل  َِّأقـبل  -١
   الصاحل،العوض  الشفاه  -٢
  اللهيب  شفة  -٣
  العوض  شفتاي  -٤
  الدامغ  ُلثمت  -٥
ُقـبـلت  -٦ ْ   النقيدان  ََّ

  



 

 ١٨٩

 
 

  الشاعر  الكلمة  م
  الدامغ  أفنانه  -١
  الدامغ  األفنان  -٢
  الدامغ  أغصانه  -٣
  الومشي  األغصان  -٤
  الومشي  أزهرت  -٥
  النقيدان  األزهار  -٦
  النقيدان  أرعى  -٧
  العوض  األعذاق  -٨
  املسيطري  تورق  -٩

  الدامغ  غامث  -١٠
  مقبل العيسى  حنظلة  -١١
   الصاحل، النقيدان،الدامغ  اخلزامى  -١٢
   العوض،املسيطري  مخائل  -١٣
  الدامغ  دوح  -١٤
  الدامغ  بيعهر  -١٥
  مقبل العيسى  ربيع  -١٦
  اللهيب  رىب  -١٧
  املسيطري  روضة  -١٨
  املسيطري  روض  -١٩
  الدامغ  روضها  -٢٠
  مقبل العيسى  زهرة  -٢١
  الومشي  الزهر  -٢٢
  الومشي  سنبلة  -٢٣
  النقيدان،العوض،العودهالومشي  الشيح  -٢٤
  النقيدان،مقبل العيسى،العثيمني  الشوك  -٢٥

  



 

 ١٩٠

 
 

  الشاعر  الكلمة  م
  الومشي  الشجر  -١
  العودة  طلحة  -٢
  الدامغ  ظالله  -٣
  املسيطري  عبريها  -٤
  النقيدان  عرار  -٥
  النقيدان  العنب  -٦
  الومشي  العرفج  -٧
  الدامغ  غرست  -٨
  العودة  الغاب  -٩

  الدامغ  فنن  -١٠
  العوض  القيصوم  -١١
  لعوضا  قيصوم  -١٢
  الدامغ  كمام   -١٣
  العوض  مراتع  -١٤
  العوض  مرابع  -١٥
  النقيدان  املرتع  -١٦
  الصاحل  مثمر  -١٧
  اللهيب  منبت  -١٨
  مقبل العيسى، الدامغ   نفحه  -١٩
  الدامغ  نفحاته  -٢٠
  الصاحل  نبت  -٢١
  النقيدان، الدامغ   الورد  -٢٢
  العودة  ورق  -٢٣
  العودة  يزهر  -٢٤
  الواجي، ان النقيد  يزرع  -٢٥

  



 

 ١٩١

 
 

  الشاعر  الكلمة  م
   حممد العيسى،العواجي  األطيار -١
  العواجي  يوم -٢
  املسيطري  تطري -٣
  مقبل العيسى  ثاغية -٤
  النقيدان  اجلواد -٥
  الصاحل  اجلياد -٦
  املسيطري  جناحه -٧
  مقبل العيسى  محار -٨
  مقبل العيسى  ُّحرا -٩

  الومشي  حصان -١٠
  املسيطري  اخلوايف -١١
  الصاحل  خيل -١٢
   العودة،الصاحل  اخليل -١٣
  النقيدان  خيلي -١٤
  الدامغ  خطامي -١٥
  الومشي  الذئب -١٦
  الصاحل  الصافنات -١٧
  الصاحل  صهوة -١٨
  الصاحل  الصهيل -١٩
  العودة  صقور -٢٠
  الدامغ  الطري -٢١
  مقبل العيسى  طريه -٢٢
  مقبل العيسى  طريها -٢٣
  املسيطري  طري -٢٤

  



 

 ١٩٢

 
 

  الشاعر  الكلمة  م
  الصاحل  العري -١
  الومشي  العصافري -٢
  الومشي  الغزالن -٣
  املسيطري  قوادمه -٤
  مقبل العيسى  املها -٥
  الدامغ  مطييت -٦
  العودة  ممتطيا -٧
  مقبل العيسى  ما يلد -٨
  العودة  النوارس -٩

  العثيمني  نعاج -١٠
  العودة  وعول -١١
  املسيطري  وكناته -١٢
  العودة  الوحوش -١٣
  العودة  يروغ -١٤
  املسيطري  يزقزق -١٥

 
 

 
  الشاعر  الكلمة  م

  العوض  أندى -١
   مقبل العيسى،الدامغ  برقه -٢
   العودة،املسيطري  تربق -٣
  الصاحل  تستمطر -٤
  املسيطري  حيائه -٥
  الدامغ  دمية -٦



 

 ١٩٣

  الدامغ  السحاب -٧
  الدامغ  السامجات -٨
  امغالد  الرباب -٩

  الدامغ  الرعد -١٠
  الدامغ  رهام -١١
  الدامغ  الغمام -١٢
  الومشي  الغمامة -١٣
  اللهيب  غيمة -١٤
   الصاحل،مقبل العيسى  غيث -١٥
  العودة  املطر -١٦
  العوض  املزن -١٧
   العوض،الدامغ  الندى -١٨
  الدامغ  ندية  -١٩
  املسيطري  هواتن -٢٠
  الصاحل  يهطل -٢١

 
 

 
  الشاعر  الكلمة  م

  العوض  أحبرت -١
  العثيمني  أسبح -٢
  العوض  أمواجها -٣
  العثيمني  األمواج -٤
  العواجي  حبر -٥
  الدامغ  تغوص -٦
  مقبل العيسى  الزبد -٧
  الومشي  الشطآن -٨
  اللهيب  عباب -٩

  العواجي  ضفاف -١٠



 

 ١٩٤

  العوض  غرقت -١١
  اللهيب  الغارقات -١٢
   العودة،الصاحل  املوج -١٣
  العودة  احملارة -١٤
  العودة  النيل -١٥
  املسيطري  كماء الشبا -١٦
   املسيطري،العواجي  ر -١٧

 
 

 
  الشاعر  الكلمة  م

  حممد العيسى  أفالكي -١
   الصاحل،املسيطري  أقمارها -٢
  حممد العيسى  األقمار -٣
  النقيدان  أجنمك -٤
  الومشي  البدر -٥
  العودة  شهاب -٦
  النقيدان  شهب -٧
   الصاحل،العواجي  الشمس -٨
  جيالعوا  مشسي -٩

  الومشي  القمر -١٠
  العودة  جنمة -١١
  حممد العيسى  جنيمة -١٢
  الومشي  النجم -١٣
  النقيدان، العثيمني، الومشي  النجوم -١٤

 
 



 

 ١٩٥

 
 

 
  الشاعر  الكلمة  م

الدامغ،النقيــــدان، مقبــــل العيــــسى،   األرض -١
  الصاحل

  النقيدان  أرضك -٢
  العوض  أرضها -٣
   الومشي،العوض  أرض -٤
   الومشي،مقبل العيسى  البيد -٥
 ، املـــــــــــــسيطري،العثيمني،النقيـــــــــــــدان  الثرى -٦

  مقبل العيسى
  الومشي  رمله -٧
  النقيدان  الرمال -٨
   الومشي،الصاحل  الرمل -٩

  العوض  سهلك -١٠
  الومشي  الصحراء -١١
  الصاحل  الطني -١٢
  الصاحل  نقع -١٣

 
 

 
  الشاعر  الكلمة  م
  النقيدان،إبراهيم الدامغ  اآلكام  -١
  إبراهيم الدامغ  اآلطام  -٢
  إبراهيم الدامغ  تل  -٣
  العودة، الصاحل   اجلبل  -٤
  العودة، الصاحل ، الدامغ   اجلبال  -٥



 

 ١٩٦

  الدامغ  رباك  -٦
  اللهيب  سفح  -٧
  الدامغ  الشاخمات  -٨
  الدامغ  الطود  -٩

  الدامغ  قمم  -١٠
  الدامغ  اهلضاب  -١١

 
 

  الشاعر  الكلمة  م
   الومشي، العودة، الصاحل،النقيدان  املاء  -١
   الصاحل،املسيطري  ماء  -٢
  املسيطري  ًمواردا  -٣
  املسيطري  املتدفق  -٤
  العوض  مناهل  -٥
   العوض،العواجي  نبع  -٦
  العودة  يغرتفون  -٧
  الدامغ  اجلداول  -٨
  النقيدان  سقى  -٩

  املسيطري  شعاب  -١٠
 

 
  الشاعر  الكلمة  م
  املسيطري  أجوائه  -١
  املسيطري  أجوائها  -٢
  الصاحل  األفق  -٣
  النقيدان  اجلو  -٤
  العودة  السماء  -٥
َالسماك  -٦   حممد العيسى  ِّ



 

 ١٩٧

  العودة  الفضاء  -٧
  العودة  اهلواء  -٨
  املسيطري  هوائها  -٩

 
 

  الشاعر  الكلمة  م
  العثيمني  ْأُدجل  -١
  العثيمني  الظالم  -٢
ا  -٣   املسيطري  ليال
 حممـــــــد ، الـــــــصاحل،املـــــــسيطري،العواجي  ليل  -٤

  العيسى
  املسيطري  ليلة  -٥
   العثيمني ، العواجي،املسيطري  ليلي  -٦
   حممد العيسى،الصاحل  الليل  -٧
   حممد العيسى،الصاحل  ليايل  -٨

  
 

 
  الشاعر  الكلمة  م

  الدامغ  أيامي -١
   حممد العيسى،العوض  األيام -٢
   حممد العيسى،املسيطري  يوم -٣
  املسيطري  يومي -٤
  املسيطري  يومه -٥

  
  
  



 

 ١٩٨

  
  
  
يان عدد الكلمـات يف بتب، يف القصائد املدروسة بني احلقول الداللية تية اجلداول اآلتوازنو

  :كل معجم
  :حقل اجلسد/١

  المجموع  الشفاة  الذاكرة  الدم  اليد  القلب  الصوت  البصر  الشاعر
  ١٥  ١  ١  ----  ----  ٣  ٥  ٥  إبراهيم الدامغ
عبدالعزيز 
  النقيدان

٢٣  ١  ٤  ----  ٣  ١  ٣  ١١  

  ٢٠  -----  -----  ----  ٣  ٦  ٦  ٥  محمد المسيطير
  ١٨  -----  -----  ٢  ١  ٤  ٥  ٦  إبراهيم العواجي
  ٢٢  ٢  -----  ٤  ٣  ٣  ٣  ٧  أحمد الصالح
  ١٠  -----  ٢  ----  ----  ٢  ٥  ١  محمد العيسى
  ٦  ٢  -----  ٢  ----  ١  ------  ١  صالح العوض

  ٩  -----  -----  ١  ١  ٢  ١  ٤  عبداهللا العثيمين
  ١٠  -----  -----  ١  ٢  ١  ------  ٦  مقبل العيسى
  ١٣  ١  -----  ١  ١  ١  ٢  ٧  أحمد اللهيب

  ٦  -----  -----  ٢  ٣  -----  ------  ١  عبدالكريم العودة
  ٨  -----  ٢  ١  ----  -----  ١  ٤  عبداهللا الوشمي

  
  



 

 ١٩٩

  
  
  

  :حقل الطبيعة/٢
ـــــــــــــــر   النبات  الشاعر الطي

  والحيوان
  المجموع  الجو  الماء  المرتفعات  األرض  الكواكب  البحر  المطر

  ٤٠  -----  ١  ٩  ١  ------  ١  ١٠  ٣  ١٥  إبراهيم الدامغ

عبــــــــــــــــــــــــــــــدالعزيز 
  النقيدان

٢١  ١  ٢  -----  ٣  ٣  ----  -----  ٢  ١٠  

  ٢٦  ٣  ٤  -----  ١  ١  ٢  ٣  ٧  ٥  حممد املسيطري

إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم 
  العواجي

٩  ----  ١  -----  -----  ٢  ٣  -----  ٢  ١  

  ٢٥  ١  ٢  ٢  ٤  ٢  ١  ٣  ٧  ٣  أمحد الصاحل

  ٥  ١  ------  ------  -----  ٣  ----  ------  ١  ------  حممد العيسى

  ١٧  ----  ٢  ------  ٣  ------  ٢  ٣  ------  ٧  صاحل العوض

عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهللا 
  العثيمني

٦  ----  -----  ------  ١  ١  ٢  -----  ١  ١  

  ١٨  -----  -----  ------  ٣  -----  ١  ٢  ٧  ٥  مقبل العيسى

  ٥  -----  -----  ١  ------  -----  ٢  ١  -------  ١  أمحد اللهيب

عبـــــــــــــــــــــــــــدالكرمي 
  العودة

٢٤  ١  ٢  ٢  ------  ٢  ٣  ٢  ٧  ٥  

  ٢٣  -----  ٢  ------  ٥  ٤  ١  ١  ٤  ٦  عبداهللا الومشي



 

 ٢٠٠

  
  

  
  :حقل الزمن/٣
  المجموع  األيام  الليل  عرالشا

  ١  ١  -----  إبراهيم الدامغ
  صفر  -----  -----  عبدالعزيز النقيدان

  ٧  ٣  ٤  حممد املسيطري
  ٢  -----  ٢  إبراهيم العواجي

  ٣  -----  ٣  أمحد الصاحل
  ٥  ٢  ٣  حممد العيسى
  ١  ١  -----  صاحل العوض

  ٣  -----  ٣  عبداهللا العثيمني
  صفر  ------  -----  مقبل العيسى
  صفر  -----  -----  أمحد اللهيب

  صفر  ------  -----  عبدالكرمي العودة
  صفر  -----  -----  عبداهللا الومشي

 اجلــداول الــسابقة وفــرة الكلمــات الدالــة علــى البــصر والــصوت يف حقــل يفَّوتبــني 
  . وكذلك وفرة الكلمات الدالة على النبات والطري يف حقل الطبيعة،اجلسد

 مث احلداثية مث )الكالسيكية( كلمات الطبيعة يف القصائد الحظت كثرة إيرادكذا و
  .الواقعية



 

 ٢٠١

ــــــى اجلــــــسد فقــــــد   )الكالســــــيكية( يف القــــــصائد بــــــرزتأمــــــا الكلمــــــات الدالــــــة عل
  . أكثر من قصائد املذاهب األخرى)الرومانسية(و

ٌوكـــان للكلمـــات الدالـــة علــــى اجلـــسد حـــضور قـــوي عنــــد حممـــد املـــسيطري وحممــــد  ِ َّ
  .العيسى

ُقــدمتو جلــداول الــسابقة، مــن أجــل الوقــوف علــى كلمــات كــل قــصيدة معزولــة  باَّ
 يف القــصائد ومــدى حتققهــا يف مــذهب دون ًعــاجم الــيت تــرتدد كثــرياعــن ســياقها؛ ملعرفــة امل

  .آخر
 إجابـة عـن األســئلة  فقـد كـان فيهـا، يف دراسـة الكلمـة دون معـزل عـن ســياقها أمـا

  : التايلوهي على النحو، اليت أُثريت يف مقدمة هذا البحث
  
 : والسمات األسلوبیة الشعريالمعجم -١

  
وقد خرج الشعراء يف القصائد املدروسة عن الكلمات الـيت يـستعملها عامـة النـاس 

م اليوميــة م العلميــة،يف خماطبــا  وذلــك بتوشــية لغــتهم باألســاليب البالغيــة ؛ مــن ، وكتابــا
   . وبديع،ٍ ومعان،بيان

 األنــسنة يف كــل  فقــد بــرزت،اصهم هلــُ أنــسنة الــشعراء لــصورهم وتشخيــومــن ذلــك
ُّ فمقل ومستكثر،إيرادهم هلاب وتفاوت الشعراء ،القصائد املدروسة ِ ُ َ.  

   :وجاء إيرادها يف القصائد املدروسة على النحو التايل
  مرة ] ١٢ [: العوض-٢    مرة ] ١٥ [: الدامغ-١
  ّمرات ] ٧ [: املسيطري-٤    مرة ] ١١ [: الصاحل-٣
  مرات ] ٤ [: العودة-٦    ت مرا] ٥ [: الومشي-٥
  مرات ] ٣ [: العثيمني-٨    مرات ] ٣ [: النقيدان-٧
  مرات ] ٣ [: اللهيب-١٠    مرات ] ٣ [: العواجي-٩

  ]مرة واحدة [: حممد العيسى-١٢  ]مرة واحدة [: مقبل العيسى-١١



 

 ٢٠٢

   :ً اليت جاءت مقسمة على النحو التايل،ً تنوعا يف املضامنيّوولدت كثرة األنسنة
   :سنة الطبيعة أن-١

   :ووردت عند كل من
  مرات ] ٧ [: صاحل العوض-٢مرات ] ٨ [: إبراهيم الدامغ-١
  ] ّمرتني [: أمحد الصاحل-٤  ]ّمرتني [: حممد املسيطري-٣
  ] ّمرة واحدة [: عبدالعزيز النقيدان-٦  ]ّمرتني [: عبدالكرمي العودة-٥
  ].ّرة واحدةم [: عبداهللا الومشي-٨  ]ّمرة واحدة [: مقبل العيسى-٧
   : أنسنة األشياء المعنوية-٢
   :وردت عند كل منو
  مرات ] ٥ [: أمحد الصاحل-٢ مرات] ٥ [: إبراهيم الدامغ-١
  ] ّمرتني [: حممد املسيطري-٤  مرات] ٣ [: إبراهيم العواجي-٣
  ] ّمرتني [: أمحد اللهيب-٦  ] ّمرتني [: صاحل العوض-٥
  ]ّمرة واحدة: [ عبدالكرمي العودة-٨  ]ّمرة واحدة [: عبدالعزيز النقيدان-٧
   :ّ أنسنة الزمن-٣
   :وردت عند كل منو 
  ]َّمرتني [: عبداهللا العثيمني-٢  ت ّمرا] ٣ [: حممد املسيطري-١
  ]ّمرتني [: عبداهللا الومشي-٤    ]ّمرتني [: أمحد الصاحل-٣
  ]ّمرة واحدة: [ حممد العيسى-٦  ]َّمرة واحدة [: عبدالعزيز النقيدان-٥
  ] ّمرة واحدة [:دالكرمي العودة عب-٧
   : أنسنة بعض أجزاء الجسد-٤
   :وردت عند كل منو
  ]ّمرة واحدة[:أمحداللهيب-٢  ] َّمرتني [:حل أمحد الصا-١
   : أنسنة الكتابة-٥



 

 ٢٠٣

   :وردت عند كل منو
  ]مرة واحدة [: عبداهللا الومشي-٢  ] َّمرة واحدة [: صاحل العوض-١
   : أنسنة التاريخ-٦

   :ا عندوجاء إيراده
  ]َّمرة واحدة [: صاحل العوض-

 .ّمــرة] ٢٤ [: غلبــة عناصــر الطبيعــة املؤنــسنة بواقــع، يف التقــسيم الــسابقوامللحــوظ
   .مرة] ١٢: [ا أنسنة الزمن بواقع وبعدمه،ّمرة] ٢٢ [:يليها أنسنة األشياء املعنوية بواقع

 ،يـــراد الـــشعراء هلـــاإً جيـــد تراوحــا يف ،القــصائد املدروســـةواملتتبــع ملـــواطن األنـــسنة يف 
 حممـد ، مقبل العيسى، حممد املسيطري،إبراهيم الدامغ( :فمنهم من وضعها يف إطار إجيايب

، عبـداهللا عبـدالعزيز النقيـدان( : ومنهم مـن وضـعها يف إطـار سـليب،) أمحد اللهيب،العيسى
 ،صــاحل العــوض( : وســليب تــارة أخــرى، ومــنهم مــن وضــعها يف إطــار إجيــايب تــارة،)العثيمــني

  .) عبداهللا الومشي، عبدالكرمي العودة، أمحد الصاحل،إبراهيم العواجي
وجـاء ترتيـب القـصائد ، والتكاد ختلو قصيدة من كلمات وضعت يف إطار معنـوي

  : على النحو التايل-كثرة وقلة–بإيرادها الصيغ املعنوية 
   .مرة] ١٥ [:جيا قصيدة إبراهيم العو-١
   .مرة] ١١ [: قصيدة أمحد اللهيب-٢
   .مرات] ١٠ [: قصيدة صاحل العوض-٣
  .مرات] ٩ [: قصيدة عبدالعزيز النقيدان-٤
   .مرات] ٨ [: قصيدة أمحد الصاحل-٥
   .مرات] ٨ [: قصيدة حممد العيسى-٦
   .مرات] ٧ [: قصيدة أمحد الدامغ-٧
   .مرات] ٦ [: قصيدة حممد املسيطري-٨
   .مرات] ٥ [: قصيدة عبداهللا العثيمني-٩



 

 ٢٠٤

   .مرات] ٥ [:دالكرمي العودة قصيدة عب-١٠
   .مرات] ٥ [: قصيدة عبداهللا الومشي-١١
  .مرات] ٣ [: قصيدة مقبل العيسى-١٢

ـا اللغـة  يف كثـري مـن القـصائد ليشكل ميزة وردفقد "تراسل احلواس"أما   تنفـرد 
ومـا ،دام املقصود يف العمل الشعري أن ينقل أثر التجربة مـن نفـس إىل نفـس"وما ،األدبية 

فـــإن مــن الطبيعـــي أن ،ًم بعــض املــدركات قـــادرا علــى أن ينقـــل الواقــع الــذايت ملـــدرك آخــردا

مـــن ."يــستعري الــشاعر مــن جمــال إحــدى احلــواس ماخيلعــه علــى معطيــات حاســة أخــرى
   : الشعراءخالل ما دجبه

  :إبراهيم الدامغ يف قوله) ١(
      . خافقي حنوك وعطفت -
  : وعبدالعزيز النقيدان يف) ٢ (
  .  الظمأىالنظرة فههتا -١
   احلقبا يقطع وفؤادي -٢
  : أمحد الصاحل يف قوله) ٣(
دصهوة ] يقصد الصوت[ومينحين  -١   .ا

  . كل قلب من هو له يشهقكما الليل -٢
  : وحممد املسيطري يف) ٤(         

                                                
فتعطى ، وصف مدركات كل حاسة من احلواس بصفات مدركات احلاسة األخرى:تراسل احلواس هو   )١(

مد غنيمي حم،النقد األديب احلديث(.وتصبح املرئيات عاطرةً،وتصري املشمومات أنغاماً،املسموعات ألوانا
   ).٣٩٧ ص،هالل

 ،القاهرة ،والنشر دار غريب للطباعة،حممد فتوح أمحد،-األصول والتجليات-احلداثة الشعرية:ينظر  )٢(
  .٣٠٠ص ،ط.د

   



 

 ٢٠٥

  .  يوم لقائهاالقبالت تتعانق* 
   :وإبراهيم العواجي يف) ٥( 

   .تعجب ألذنحيكى طالمسه * 
   :وصاحل العوض يف) ٦( 

   .شفتاي اهتدتمنذ * 
   :وعبداهللا العثيمني يف) ٧( 

   .والدمعة اخلرساء* 
 وإمنـا جـاءت الطبيعـة مرتاسـلة مـع ،ًومل يكن الرتاسل مقصورا على احلواس فحـسب

  :صيدة صاحل العوض اليت ورد فيهابعضها كما يف ق
. .عـــــن األوراقمـــــاذا  "،"وغرقـــــت يف ميثـــــاء ســـــهلك "،"أحبـــــرت يف ذرات رملـــــك"

   ."لتذوب يف أمواجها
   : إبراهيم العواجي الذي يقول:وكذلك بيت

را تدفق ضو         يا عينها النجالء ترسل يف دمي "   " ه ال ينضبؤ 
   : البحرياستعمال املعجم يف تراسل الطبيعة وامللحوظ

  .]ر [،]أمواجها [،]ُغرقت [،]ُأحبرت[
ــــدالكرمي العــــودة،يــــب أمحــــد الله:أمــــا اإلنــــسان يف قــــصيديت  فقــــد كــــان هــــو ، وعب

   :الطبيعة
  ."على سفح أهدايب الغارقات "،"فؤادي الذي كان منبت كل الصور"

ً وجعـل أهدابـه جـبال ،ًه أرضـا خـصبة منبتـةَ فـؤادُحيث جعـل الـشاعر أمحـد اللهيـب
ْله سفح َ.  

   : قوله،وجاء يف قصيدة عبدالكرمي العودة
  ."املطر أنت ، ورائحة الشيح،فأنت اخلزامى"
  ."والقوم يغرتفون. .ما راعين غري كفك ترتد"



 

 ٢٠٦

 ويــده ينبــوع ينهــل ، بــل هــو مطــر يفــيض خبــريه، برائحــة الــشيحإذ يــضوع املخاطــب
   .منها كل ظامئ

م مل يلتزمــوا ،وإن أفــادوا منهــا فيمــا خيــص التعبــري والــصورة اجلزئيــة" إن شــعراءنا  فــإ
 لـيس إال -يف مفهومـه املـذهيب– احلـسي فالرتاسـل، بأصوهلا يف الفلسفة اجلماليـة للمـذهب

هـــو النظـــر إىل الوجـــود باعتبـــاره وحـــدة تتنـــوع مظاهرهـــا ،ًانعكاســـا ملبـــدأ رمـــزي أكثـــر مشـــوال
ويـستنبط منهـا ،واخليال هو الذي يكشف مابني هذه املظاهر من عالقات خفية،وأشكاهلا

  ."داللتها على تلك الوحدة املثالية
  :المعجم والمذھب الشعري-٢

ــــر املــــذهب يف تكــــوين املعجــــم الــــشعريويف  ــــأثرت القــــصائد ،النظــــر إىل أث  فقــــد ت
" وهـذا نـاتج عـن سـيطرة العقـل "، والغمـوض، مبذهبها بابتعادها عـن الرمزيـة)الكالسيكية(
حبكـه وحوكـه مهتمـني ] الـشعراء[اللفظ عناية فائقة وجييـد " كما أولت هذه القصائد ،)٢(

  . )٣("  واألموينينيالقدماء خاصة اجلاهلي واجلزالة اليت هي مسة شعر ،بالفخامة
 ، حممـــــد املـــــسيطريتبعـــــه مث ،ل بـــــارز عنـــــد إبـــــراهيم الـــــدامغوقـــــد ظهـــــر هـــــذا بـــــشك

 ، يف قــصيديت عبــدالعزيز النقيــداناصــة ضــعف اخليــال وخ أثــر يف)الكالســيكي(وللمــذهب 
ــــك )الكالســــيكيني( أدب يفســــيطرة العقــــل و ،وحممــــد املــــسيطري  وال .ســــبب فاعــــل يف ذل

ا – الغزليـــة – قـــصيدة حممـــد املـــسيطري  يفتلمـــس  لتـــه رغـــم حماو– حـــرارة العاطفـــة وشـــبو
ال يقولـون الـشعر اسـتجابة  ")الكالسـيكي( ؛ ألن بعض شعراء االجتـاه -هذا يف  ّالتكلف

  .)٤("لعاطفة الوجدان الذاتية أو إحساسه

                                                
  .٣٠٨ص ،حممد فتوح أمحد،-األصول والتجليات-احلداثة الشعرية)   ١(
  .٣٠ وليد قصاب، ص– رؤية فكرية وفنية -املذاهب األدبية الغربية   ) ٢(
  . ١١٩، عبداهللا احلامد، ص- خالل نصف قرن-الشعر احلديث يف اململكة العربية السعودية   ) ٣(
  . ٣٣٧املرجع السابق، ص  ) ٤(



 

 ٢٠٧

ــــالر ــــدان بابتعــــادهوب ــــدالعزيز النقي ــــه غم مــــن تــــأمل عب  ملإال أن جانــــب األ، عــــن وطن
ال جييــــدون البكــــاء بــــل يكتفــــون "أكثر شــــعراء املــــذهب والبكــــاء ضــــعيف يف قــــصيدته ؛ فــــ

  . )١(" بالدوران حول املوضوع
يف املعجـــم الـــشعري للقـــصائد املدروســـة يف  فيـــربز أثـــره )الرومانـــسي(أمـــا املـــذهب 

  . واملوت، والتشاؤم، والغربة، والقلق، واحلرية، واألمل،احلزنشيوع ألفاظ 
ً قـــصيدة إبـــراهيم العـــواجي عفيفـــا ؛ ألن الـــذي جـــاء يفاحلـــب  معجـــم وكـــذلك يف 

 وال يكون مبعناه الـذي يريـد حـىت يكـون ، مرتبط بالفضيلة)الرومانتيكي(احلب يف االجتاه "
  .)٢(" ًعفيفا

ــــــة حــــــسيبــــــصورة قــــــصيدته  معجــــــمكمــــــا جــــــاءت أوصــــــاف َأكثـــــــر " إذ ،ة ومعنوي َ
  .)٣(" ي واملعنوي من التغين بالعواطف واحلب بنوعيه احلس)الرومانسيون(

ام)ومانسينيالر(أخذ أمحد الصاحل من و كثري من " يف شائعتني ال، والغموض، اإل
 وتؤملــك ، تقــرأ القــصيدة الطويلــة فيبهــرك اجلــرس، ال جتــد الوضــوح،)الرومــانتيكيني(قــصائد 

 ، فالــشاعر مييــل إىل التعميــة... يف مقاصــد الــشاعرٌّ لكنــك ختــرج منهــا وأنــت شــاك،نــاةااملع
ام ،موضوالغ   .)٤( واإل

ـــــسى فقـــــد أخـــــذ مـــــن املـــــذهب  ـــــسي(أمـــــا حممـــــد العي  ،احلـــــذر يف احلـــــب ")الرومان
  . )٥(" والشكوى من عدم الوفاء

  

                                                
  . ١٥١، عبداهللا احلامد، ص-خالل نصف قرن -الشعر احلديث يف اململكة العربية السعودية   ) ١(
   .٢١٠اجتاهات الشعر املعاصر يف جند، حسن فهد اهلوميل، ص  ) ٢(
  .٤٣، ص- رؤية فكرة وفنية –املذاهب األدبية الغربية   ) ٣(
  . ٢٠٩اجتاهات الشعر املعاصر يف جند، حسن فهد اهلوميل، ص  ) ٤(
  . ٢١٠املرجع السابق، ص  ) ٥(



 

 ٢٠٨

ٍ دام مــع احلبيــبٌصــراع"وقــصيدته املدروســة   ، ومــع أكاذيبــه، مــع عزوفــه وصــدوده،َ
ــا املعانــاة الذاتيــة الــيت أضــفت علــى هــذه التجــارب الــشعرية لونــا قامتــ،وهروبــه ًا جعلــه يف ً إ

  .)١(" قائمة الشعراء العاطفيني الذاتيني
ـام املـرأة بـالنَّزق،وبالرغم مـن هـذه القتامـة ّ إال أن األمـر مل ، والتقلـب، واخليانـة، وا

ٍّمتــزق نفــسي أو فكــري أو احتجــاج علــى القــضاء والقــدر أو شــك أو ارتيــاب"يتطــور إىل  َ، 
   .)٢(" املهجركما ظهر عند أيب العالء املعري وعند بعض شعراء 

 ويف قـصائده األخـرى ،-خاصة–َُاملضامني اليت جتول يف قصيدته املدروسة ُوتظهر 
 أن مــن خــصائص واملعــروف ، واملــدارس األدبيــة، التــأثر بــبعض الــشعراءَ مــسحة،-عامــة–

 ومــن هنــا صــوروها ،خيبــة أملهــم يف املــرأة" وقــد عــربوا عــن ، جمــيء شــعرائها:مدرســة أبوللــو
ًخملوقا طائشا موها باخليانة والتقلبً،نزقا ،ً   .)٣("  وا

ً يـدركون أن كثـريا مـن شعر العقـادوالذين يقرؤون  "،الشاعر يف قصيدة واضحوهذا 
ـمالشعراء النجديني اقتفوا أثره خاصة يف  وميكـن ،وره مـنهمفـ ون، نظرتـه إىل النـاس وشـكه 

  .)٤(" ًأن يتضح ذلك كثريا يف شعر احلجي والعيسـى
وهو أحد الثالثة الذين قام عليهم عبء هـذه - دالرمحن شكريعب"كان للشاعر و
ـــديوان[املدرســـة  وخاصـــة يف املـــضامني .. . تـــأثري يف كثـــري مـــن شـــعراء اململكـــة-]مدرســـة ال
  .)٥(" والشكاية من الناس، كالربم باحلياة والنفور منها،واألفكار

 مبا فيهم من الواقعية العربية أدب يتحدث عن عامة الناس" فـ،أما املذهب الواقعي
 بالطبقـات باهتمامـهوهذا مـا كـان يف قـصيدة عبـداهللا العثيمـني . )٦(" آمال وآالم ومشاكل

                                                
  .٢٠٩اجتاهات الشعر املعاصر يف جند، حسن فهد اهلوميل، ص   ) ١(
  . ١٠١٩، ص٢: طوع، ج حركة الشعر يف منطقة القصيم، إبراهيم عبدالرمحن امل  ) ٢(
  .١١٠م، ص٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨، ٢:    األدب السعودي احلديث، حممد جالء إدريس،مكتبة الرشد،ط) ٣(
  .٢٦٩ املرجع السابق، ص  ) ٤(
  .٤٦٧، حسن فهد اهلوميل، ص- دراسة فنية موضوعية – النزعة اإلسالمية يف الشعر السعودي املعاصر  ) ٥(
  .٣٠٥ املرجع السابق،ص  ) ٦(
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تمــــع ــــسية( و)الكالســــيكية(طبقــــات كانــــت كــــل مــــن " وهــــي ،الــــدنيا مــــن ا  قــــد )الرومان
  .)١("أمهلتها

غلبــة " بــالروح الدينيــة ؛ ألن مــن مســات املــذهب الــواقعي قــصيدته تطعــيمكــذلك 
  .)٢( "ية عليهالروح الدين

 ، ومقبـل العيـسى،قصيديت عبداهللا العثيمني يف املعجم الشعري لومن آثار املذهب الواقعي
ـــــالفكرة ـــــشاعري ؛ حيـــــث إاالهتمـــــام ب ـــــواقعيني "ن  علـــــى حـــــساب األداء ال  – بعامـــــة –ال

وللطريقـة ،واألمهيـة كلهـا للمنطـق، الحيبون املبالغة يف العناية باألسلوب ألنه وسـيلة الغايـة"
 والتعبري عنها، تسود ترتيب األحداثاليت

"
)٣( .  

الواقعيـــون يتجـــاوزون العوامـــل " ضـــعف اخليـــال يف هـــاتني القــصيدتني فــــ فــضال عـــن
ا يف رأيهم ت   .)٤(" ت صلة الشاعر بواقعهِّفتُاخليالية ؛ أل

ابتكـار "فيـربز أثـره يف املعجـم الـشعري للقـصائد املدروسـة يف ) احلـداثي(أما املذهب 
 يف ذاكـرة األديـب املـستقرن املعجـم الـشعري خالهلـا مـي انعتـق الـشاعر الـذ،"الصور
 ": أمحد اللهيب"كما يف قصيدة ،العريب 

 ، " رىب احلزن" ،"على سفح أهدايب الغارقات" 
متكئــا فــوق بؤبــؤ "،"مقلتــاي تنــسكتا"،"مــدمعي راهــب"،"ُيالمــسين الــصمت" 

  ".حف بني احلواجباليأس يز" ،"أستاره املومسات، "فواحة اليأس" ، "عيين
 ":عبدالكرمي العودة"وكذا ماجاء يف قصيدة     

                                                
  .٥٧، وليد قصاب، ص- رؤية فكرية وفنية – املذاهب األدبية الغربية   ) ١(
م، ٢٠٠٦، ١٥:  احلركــة األدبيـــة يف اململكــة العربيـــة الـــسعودية، بكــري شـــيخ أمــني، دار العلـــم للماليـــني، ط  ) ٢(

  .٣٠٩ص
 ص،م١٩٩٨، ٣:ط،ـــــضة مـــــصر للطباعـــــة والنـــــشراألدب املقــــارن، حممـــــد غنيمـــــي هـــــالل،   ) ٣(

٣١٣.  
  .  ٣٣١ل إىل دراسة املدارس األدبية يف الشعر العريب املعاصر، نسيب نشاوي، صمدخ  ) ٤(
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واحلجـــر "،"شـــجر يـــستغيث"،"ممتطيـــا صـــرخة الثـــأر"،"تـــربق مثـــل ارتعـــاد الفـــرائس" 
جنمـــــــة غـــــــضة "،"القـــــــرب يفـــــــتح أبوابـــــــه"،"والنيـــــــل يفـــــــتح نافـــــــذة"،"املـــــــستتب يـــــــروغ

ـا غربـة األنـدلس"،"طلحة حلـوة كالغبـار"،"كاحملار  سـاكبا يف أيـا شـبقا" ،"تغنـت 
  ".ميضغنا االنتظار"،"األظافر

  ":عبداهللا الومشي" يف قصيدة- أيضا–   وما ورد 
والليــــــــل مغمــــــــض "،"والــــــــنجم كاهلــــــــدب"،"شــــــــعلة احلــــــــروف"،"رائحــــــــة الرحيــــــــل" 

ا الشطآن"،"العيون  ".ووحده الليل ينام فوق دفرتي"،"ذوت على جفو

  :المعجم والغرض الشعري-٣
، فللفـرح كلماتـه ، قـصيدته الـشاعرصوغ بـهعجم الـذي يـللغرض الشعري انعكاس على املو

 ومل يكن الـشاعر القـصيمي مبنـأى عـن تـأثر .ولكل غرض قاموسه اخلاص، وللحزن عباراته
فقـصيدة إبـراهيم الــدامغ الـيت تغـىن فيهـا جبمــال ،معجمـه الـشعري بـالغرض الــذي يـستدعيه 

ــــــ،الطبيعــــــة ــــــا الطــــــروب،ةئحتهــــــا األخــــــاذ ورا،ّالبــــــةشاهد اخلاملــــــا ُ تعكــــــس كلما :  ونغما
 ،الربـــاب،  الـــسامجات، الـــسحاب، دميـــة، برقـــه، نفحاتـــه، نفحـــه، فـــنن، روضـــها،اخلزامـــى[

ـــاً، نغمـــا، اهلـــضاب، قمـــم، تـــل، اآلطـــام، اآلكـــام، الغمـــام، رهـــام،الرعـــد   ، األنغـــام، نغما
  ].  األغصان، األفنان،أفنانه
 معـه كلمـات تــصف ًيف قــصيدة صـاحل العـوض حـامال-ّمـرة أخـرى - وصـف الطبيعـة وجـاء

 عبـداهللا الـومشي  ومثـل ذلـك قـصيدة،] القيـصوم، الـشيح،مخائـل ،اقاألعذ [:ّليةاحملطبيعة ال
ــــصحراء وصــــفالــــيت ــــشيح( : يف قــــصيدته كلمــــاتربزتف،ت اخليمــــة ومعــــامل ال ــــشجر،ال  ، ال

   .) البيد، الغزالن، العصافري، الذئب،العرفج
 – الـذي هـو مناسـبة القـصيدة –عبدالعزيز النقيدان فقـد كـان للحنـني قصيدة أما 

 يف قـــصيدته ظهـــرت حيـــث ، وكأنـــه مل يفـــارق وطنـــه وأهلـــه، يف بـــروز العنـــصر البـــصريأثـــر
   :تيةالكلمات اآل



 

 ٢١١

  .) رأينا، النظرة، رأيت، تراءى، ترى، تبصر، أراك، أراه،أبصرت(
 : بائــسة حزينــة مثــلٍمــشاهد البــؤس يف قــصيدة عبــداهللا العثيمــني كلمــاتّوولــدت  

 للبحــــر ا أمحــــد اللهيــــب بتوظيفهــــا قــــصيدة ومثلهــــ،) أدجل، الظــــالم، الــــشوك،م د،الدمعــــة(
ًوالبصر توظيفا سلبيا ً.  

 إذ ،سـلبيةوأخـرى جيابيـة َأشـياء إ الـشعراء بـني  فيهـاأما القصائد األخـرى فقـد زاوج
،  الــشغاف،يــشدو، مهــس ،نــاغمت ت،الــشادي( :تيـةمحـل غــزل حممــد املــسيطري الكلمــات اآل

ا أّأمتـهستحـضر مهـوم  وعنـدما ا،) عبريها،ائل مخ،ورق ت، روض،روضة  :ورد كلمـة وعـذابا
ًبعــض الكلمــات توظيفــا ســلبيا إضــافة لتوظيفــه  )احلــصار(  يف جـــدول هــذا كمــا ســأبني –ً

 وأكثر من ذكر ، ومثله إبراهيم العواجي الذي استحضر يف غزله كلمات اجلسد،-الحق 
ا)العني(    .) ناظري، حلاظك، عيونك،يا عينها( : ومرتادفا

 ،بـــوم( :جـــاءت كلماتـــه موحيــة باألســـى،األمــة غـــزاة هـــذه ّوملــا حتـــول احلــديث إىل 
   ،) والفاعلون يشكلون مصرينا،ٍ غاز،العمياء

 وغريها ممـا ) جرح، نزفوا،نزيف( : كلمات مثلفولدتقصيدة أمحد الصاحل باحلزن ُِّومحلت 
  .سأتطرق له

ٍ كلمـــات باســـتعماله  ً، حتوليـــاًأمـــا خطـــاب حممـــد العيـــسى للمـــرأة فقـــد كـــان خطابـــا
 وصــفها بالغبــاء ، وملــا أعرضــت عنــه، عــن حبهــاهحديثــ حــني كــان )ِ جنــواك،تــشدو( :مثــل

   .)ِ خواك،ِ نسيت،غباك( :والنسيان
ضح يف كلمــات مقبــل َّتــ م، يف ديــارهم مث رحلــوا عنهــاُّوالتــذكر املريــر ألنــاس حلــوا 

 ، زهــرة،ربيـع( :علـى كلماتـهان وانعكـس وصــفه للمكـ ،)اميـةد ، الـشوك،حنظلـة(: العيـسى
   .) قيصوم، طريها، طريه،ّ حر،ّ محار احلي،ثاغية

 مـن ً بـل إن كثـريا،ره ذكـّمتًصورا على مـا حمعجم املومل يكن أثر الغرض الشعري يف 
ــالكلمــات املتداولــة بــني الـــشعراء قــد محلــت دالال ، رض الـــشعريحـــسب مايقتــضيه الغــا ِ

  : ذلك توضحواجلداول اآلتية
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   :مطر ال-١
  املعىن    
  احلزن  الوصف احلقيقي  العطاء  الشاعر  م
  ×    ×  إبراهيم الدامغ  -١

  × ×    حممد املسيطري  -٢

   ×   أمحد الصاحل  -٣

    ×   صاحل العوض  -٤

  ×    ×  مقبل العيسى  -٥
  

   : النهر-٢
  املعىن السليب  املعىن اإلجيايب  الشاعر  م
  ×    حممد املسيطري  -١
 ×    اجيإبراهيم العو  -٢
 ×    عبدالكرمي العودة  -٣
   : البحر-٣
  املعىن السليب  املعىن اإلجيايب  الشاعر  م
    ×  حممد املسيطري  -١
   ×  إبراهيم العواجي  -٢

   ×  أمحد الصاحل   -٣

   ×  صاحل العوض  -٤

   ×  عبداهللا العثيمني  -٥

   ×  أمحد اللهيب  -٦
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َ البصر-٤ َ:   
  املعىن السليب  املعىن اإلجيايب  الشاعر  م
      حممد املسيطري  -١
     إبراهيم العواجي  -٢

 ×    أمحد الصاحل  -٣
   ×  صاحل العوض  -٤

   ×  عبداهللا العثيمني  -٥

   ×  مقبل العيسى  -٦

   ×  أمحد اللهيب  -٧

   ×  عبداهللا الومشي  -٨

   : القلب-٥
  احلزن  احلنني  اخلوف  املشاعر السعيدة  الشاعر  م
         لدامغإبراهيم ا  -١
      عبدالعزيز النقيدان  -٢

      حممد املسيطري  -٣

      إبراهيم العواجي  -٤

      أمحد الصاحل  -٥

      حممد العيسى  -٦

      صاحل العوض  -٧

      عبداهللا العثيمني  -٨

      مقبل العيسى  -٩

      أمحد اللهيب  -١٠
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 قــد ســاقوه ،"معجــم املطــر"ن أغلــب الــشعراء يف  أ، مــن اجلــداول الــسابقةُستنتجُويــ
ًفقـد وظفـوه توظيفـا إجيابيـا" النهـر" وأما الـشعراء الـذين اسـتدعوا ،"العطاء"مبعىن    خبـالف ،ً
 ومل يكــن ، الـذي جــاء يف إطـار تــشاؤمي عنــد كـل الــشعراء الـذين اســتدعوه"البحــر"معجـم 
 عـنهم مثـل ذلـك ؛ ين تقـرر الـذ)الرومانـسيني(ى الـشعراء ً مقـصورا علـبـشكل سـليبتوظيفه 

   .رمست صورته بطابع تشاؤمي سليب، مبختلف مذاهبها الشعريةبل إن القصائد األخرى 
 بــشكل لكــن املعــاين الــسلبية وردتو ،إطــار إجيــايب وســليبيف  معجــم البــصر وجــاء

،  الــيت تكــررت ثــالث مــرات فقــط،ابيــة خبــالف املعــاين اإلجي، إذ تكــررت ســبع مــرات،أبــرز
 املعـىن الـسليب يف مواضـع أخـرى اسـتدعوا ة إجيابيـصورة الـذين وظفـوا البـصر بـوحىت الـشعراء

 رغـــم بـــروز املعـــاين ً، الـــذي اكتفـــى بتوظيفـــه إجيابيـــا،مـــن قـــصائدهم باســـتثناء أمحـــد الـــصاحل
  .السلبية يف قصيدته املدروسة

 ويف غالــــب القــــصائد ،فقــــد وجــــد يف كــــل املــــذاهب الــــشعريةوأمــــا معجــــم القلــــب 
  .املدروسة

 حيــث ، يف ذلــكاألبــرز" املعــاين الــسعيدة"جــاءت، لكــن َّعــان عــدةمبلقلــب وســيق ا
 الـيت وردت كـل منهـا يف ، واحلـزن، واحلنـني، اخلـوف خبـالف معـاين،انية مواضـعَّحلت يف مث

  .موضعني فقط
عنــد ة قامتــ"ََّفيــه فــإن صــورته ظلــت " لالليــ" معجــم –ً وحتديــدا –ّأمــا حقــل الــزمن 

  .أغلب الشعراء
،  دور كبري يف إلباسه هـذه القتامـة أو للمعاين اليت تساق داخله،الشعريوقد كان للغرض 

   :واجلدول التايل يبني هذا ويوضحه
  
  
  
  



 

 ٢١٥

  اخلوف/ الليل   احلب/ الليل   احلزن/ الليل   الشاعر  م
  ×     حممد املسيطري  -١
 × ×   إبراهيم العواجي  -٢
 × ×   أمحد الصاحل  -٣
 ×    حممد العيسى  -٤
  ×   هللا العثيمنيعبدا  -٥

ن  جعلـوا مـ الـذيناحملبـني حىت عنـد ،السابقةقصائد الصورة الليل قامتة يف جاءت ف
ـــا للعـــشق ـــا للحـــزن والبكـــاء-مـــرة أخـــرى- بتوظيفـــه ،ًالليـــل وقت كـــان هـــذا يف و ،ً ليكـــون وقت

   . وحممد العيسى،قصيديت حممد املسيطري
الــذي مل وقعــه  –صيدته  وهــو يكتــب قــ–لعامــل النفــسي عنــد عبــداهللا العثيمــني لو

ً بــــل صـــوره زمنــــا للحـــزن، بتــــصوير الليـــل مــــرة واحـــدة  ومبعــــىن واحـــدي يكتفـــجيعلـــه ً ووقتــــا ،ّ
   .يف موضع آخرللخوف 

  :المعجم الشعري والبیئة-٤

 مــن خــالل ،ّوقــد أثــرت البيئــة القــصيمية علــى األديــب يف اختيــار معجمــه الــشعري
   :املعاجم هي وهذه ،ثالثة معاجم تدخل يف إطار حقل الطبيعة

   . معجم النبات-١
   . معجم احليوانات والطيور-٢
   . معجم األرض-٣
شــيوع الكلمـــات املرتبطـــة بالبيئـــة الــصحراوية يف القـــصائد واألشـــعار راجـــع لكـــون و

  .)١(" قبل أن يرحتل حنو احلواضر العربية،الشعر العريب ابن البادية والريف"

                                                
  . ٣،ص)نفح القيصوم(من مقدمة محد  عبدالعزيز السويلم لديوان صاحل العوض   ) ١(



 

 ٢١٦

جـاء و ،ن النباتـات الـيت هـي وليـدة البيئـةًكثـريا مـ" النبـات" الشعراء يف معجم أوردو
ـــ بــإيراده ،هــذا عنــد إبــراهيم الــدامغ  وعنــد عبــدالعزيز النقيــدان ،" الــورد  روضــها،الزهــور: "ل

 حممـد املـسيطري وعنـد ،"ُّ والرطـب، والـورد، والعنـب، واألزهـار، والـشيح،اخلزامى ":وذكره لـ
   ."، والقيصوم والشيح،األعذاق" :عوض فقد ذكر أما صاحل ال،" ربيعه،الروض ":ذكره لـب

 ومل يكــن األمــر كــذلك عنـد مقبــل العيــسى  حيــث ،"الـشوك ":واكتفـى عبــداهللا العثيمــني بـــ
ذكـــر عنـــده  أمـــا عبـــدالكرمي العـــودة فقـــد جـــاء ." احلنظلـــة، الـــشوك، الزهـــرة،القيـــصوم"ذكــر 

"  سـنبلة، الـشيح، العـرفج،الزهـر ": كمـا ورد ذكـر،" طلحة، الشيح،ة خنل، اخلزامى،التوت"
   .عند عبداهللا الومشي

:  اتـسام املعجـم باإلجيابيـة باسـتثناء كلمـة، يف إيراد الشعراء لنباتات البيئةحوظواملل
 عنــد ذكورةاملــ" حنظلــة ": وكلمــة، ومقبــل العيــسى،الــواردة عنــد عبــداهللا العثيمــني" الــشوك"

  . فقد محلت داللة سلبية يف لفظها وتركيبها،مقبل العيسى كذلك
ـا  ، يف النباتات املتصلة بالبيئـة–ً حقا –والالفت   وجـاء ارتبـاط الرائحـة العطريـة 

 ومقبــل ، وصــاحل العـوض، وحممــد املـسيطري، وعبــدالعزيز النقيـدان،هـذا عنـد إبــراهيم الـدامغ
 شــاعت كثــري مــن الكلمــات الــيت هلــا فقــد ، وعبــداهللا الــومشي، وعبــدالكرمي العــودة،العيــسى

 رائحــــة العــــرفج ،ئحــــة الــــشيح را،عبريهــــا، عطر، عابقــــة،حنفــــ(:صــــلة بالرائحــــة الزكيــــة مثــــل
  ا يدل على ارتباط وثيق بالبيئة  مم،)والشيح

وهـذه  ،وبرزت معامل البيئة يف غزل بعض الشعراء كما هي احلـال عنـد حممـد املـسيطري     
مسـة بـارزة يف شـعر الغـزل عنـد الـشعراء الـسعوديني فطـن هلـا أحـد البـاحثني العـرب يف وقــت 

  .)١(مبكر 
ــــات" يف معجــــم أمــــا  ــــور واحليوان ــــة واضــــحا يف معجــــم ،"الطي ــــر البيئ ً فلــــم يكــــن أث

 ومل – عنـد الـشعراء املـدروس هلـم –ٍالذي ورد بـشكل أقـل مـن معجـم احليوانـات " الطيور"
: ملمـوس عنـدوهـو  ، الـشعراء مل يـصرحوا بأمسـاء الطيـوركثريا مـنًيكن األثر واضحا ؛ ألن 

                                                
  . ٢٣٤احلركة األدبية يف اململكة العربية السعودية، بكري شيخ أمني، ص: ينظر  ) ١(
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 ومل يرد ،" مقبل العيسى، حممد العيسى، إبراهيم العواجي،طري حممد املسي،إبراهيم الدامغ"
:  وعبـــداهللا الـــومشي،) النـــوارس،الـــصقر( :تـــصريح باســـم الطـــري إال عنـــد عبـــدالكرمي العـــودة

  .)العصافري(
ـا ] اخليـل [: كلمـةبتكـرار ً، ومتكـرراً،جاء متنوعـاف" احليوانات"أما معجم  ومرتادفا

ـا )الغــنم( : كلمــةرار وتكــ،مــرات) تـسع(  :]املهــا [: كلمــة وتكــرار،مــرات) مخــس( ومرتادفا
 ، والغـــزالن، احلمـــار: أمــا كلمـــة،مـــرات) ثـــالث (،]العـــري [: كلمــة وتكـــرار،مـــرات) ثــالث(

   . مرة واحدة فقط فقد ذكرت،والذئب
 ، أمحـــد الـــصاحل ،عبـــدالعزيز النقيـــدان [:ََوظهـــر التـــأثر بالبيئـــة يف هـــذا املعجـــم عنـــد

   .]العيسى مقبل ،عبداهللا العثيمني
، حممـد املـسيطري [:عنـد) األرض(كـر  حيـث ورد ذً،متنوعـا] األرض[وجاء معجم 

 أمــا .] عبــداهللا الــومشي، مقبــل العيــسى، صــاحل العــوض، أمحــد الــصاحل،عبــدالعزيز النقيــدان
 عبــداهللا ، صــاحل العــوض، أمحــد الــصاحل،عبــدالعزيز النقيــدان[فقــد ورد ذكــره عنــد ] الرمــل[

   .]الومشي
) الثرى: ( أما كلمة،] مقبل العيسى،العوضصاحل  [:عند] مرابع [:وجاءت كلمة

مقبــــل  [:عنــــد] البيــــد [: وكلمــــة،] عبــــداهللا العثيمــــني،صــــاحل العــــوض [: عنــــدوردتفقــــد 
كمــا  ،] الفيــايف،الــسهول [:بكلمــيت] صــاحل العــوض[ وانفــرد .] وعبــداهللا الــومشي،العيــسى

  .]الصحراء [:ومشي بكلمةعبداهللا الو ،]الطني [:بكلمة) أمحد الصاحل (انفرد
تكــرار  يليهــا يف ذلــك ،)األرض( كثــرة إيــراد كلمــة – ممــا ســبق ذكــره – وامللحــوظ

ُ بل إن الالفت وصفهم لألرض وللرمل بالذهب،)الرمل(كلمة  ْ  حيـث ورد هـذا الوصـف ،َ
 ،)األرض كنـز( ،)أرضـك تـرب( : وعبـدالعزيز النقيـدان،)فـاألرض تـرب( :عند إبـراهيم الـدامغ

  .) فوق رمله الذهبُّمتدأ( : الومشيوعبداهللا
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  :وذات األدیبالشعري المعجم -٥

س ســلطتها علـــى  تــشكل موجـــات متــار،ولــذات األديــب عــوامل تـــستقر بالالشــعور
 فقـد ، مرتبطـة بثقافتـه، وتلك العوامل املتصلة بذات األديب،الكتابةاملبدع حلظة شروعه يف 

تــه يف كتــب اللغــة ا وذلــك بتــأثري مــن قراء، الــشعراء اللغــة الــسلفية املعجميــةاســتعمل بعــض
لوضـوح مـن القـصائد املدروسـة قـد مالـت لً أن كثريا : اإلشارة إىلدير ولعل من اجل،والرتاث

 دون أن يــــؤدي ذلــــك إىل الوقــــوع يف املباشــــرة ، واإلخفـــاء،والكـــشف أكثــــر مــــن الغمــــوض
فتـــه اللغويـــة  وانعكـــست ثقا،اهيم الـــدامغ مـــن الكلمـــات املعجميـــة وقـــد أكثـــر إبـــر.الـــصرحية

 ، عطـــف وارد، اآلرام، كمـــام، مطـــارف، ســـوامي،األنـــسام( :مثـــل،بــإيراده بعـــض الكلمـــات
 ،ذام اإلحــــ، جلــــوة، شــــعف، اآلطــــام،امي ريــــ، رهــــام، أوام، اإلرزام،ُ بغــــام، مجــــام،عــــسجد

  .) ذمام،أرومة
 بعـــض الكلمــــات بــــربوز ، يف قـــصيدة أمحــــد الـــصاحلوشـــاعت الكلمـــات املعجميــــة

  .) السالف، اخلورنق، دهاقا، الودق،ّ نضت،الكشح( :ميةاملتصلة باللغة القد
   ،) العطبا، سغبا، النشبا،تربا( :ومثل هذا عند عبدالعزيز النقيدان

:  إذ اكتفى حممد املـسيطري بــ، عند الشعراء اآلخرين الكلمات املعجميةّقلتكما 
  .)ّ الصدي، وكنانة،وكر(

   : جاءت كما،) الصوى،ميثاء( :أما صاحل العوض فقد أورد
   . عند مقبل العيسى) غطارفة،أجتلي( و، عند عبداهللا العثيمني)رتاج،الطروس (

جنوحـه إىل جمـرد " :غـة األقـدمنيلعلـى الـشاعر املعاصـر يف اسـتلهامه والذي يؤخـذ 
ً هـذا مل يكـن موجـودا يف القـصائد املدروسـة، َّ لكـن،)١( " والرغبة يف حماكـاة القـدمي،التقليد

                                                
ـــــــــشعر الـــــــــسعو  ) ١( دي املعاصـــــــــر، أشـــــــــجان حممـــــــــد اهلنـــــــــدي، نـــــــــادي الريـــــــــاض األديب، توظيـــــــــف الـــــــــرتاث يف ال

  .  ١٢٣، ص١: م، ط١٩٩٦/هـ١٤١٧
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متناسـبة مـع  بـل جـاءت ، علـى قدرتـه اللغويـةلداللـة هذه الكلمات للم يعمد الشاعر إىلف
  .سياقها

ًهناك نوعـا آخـر " ومن املعلوم أن ، ومل ختل القصائد من توظيف الكلمات الرتاثية
مــن اســتخدام املفــردات العربيــة القدميــة هــو اســتخدام األلفــاظ الــيت تــدل علــى أشــياء انــدثر 

ا  ،، والـدروع والنصال، والنبال،والرماح،قدمية كالسيوف آالت احلرب ال: مثل،وقتها وزما
  .)١(" وغريها

 أو ، أو قنبلــة، أو مــسدس، أو رصاصــة،قلمــا نعثــر علــى مفــردات كبندقيــة"بـل إنــه 
 والــــدروع الـــيت يكثــــر ، والرمـــاح، واحلــــراب، والنـــصال،صـــاروخ أو غريهــــا مقارنـــة بالــــسيوف

ــــشعراء احملــــدثني ــــني ال ــــداوهلا ب ــــسبب يكمــــن يف أن تلــــك اآلالت ّ ولعــــل ،اســــتخدامها وت ال
 وأقـدر يف الداللـة علـى أسـاليب احلـرب واآلالت ،ً أشـد اختمـارا يف ذاكـرة الـشعراء،القدميـة

ا أقو   .)٢("  سريعة الفتك،ً تعذيبا من األسلحة احلديثةىاحلديثة ؛ وأل
يستطيع أن يبعث احلياة مـن جديـد يف ألفـاظ هـي "والشاعر البارع هو ذاك الذي 

، ته اخلاصـة إزاء املفـردة املوروثـة لـه هـذا مـن حـساسيتـأتى وي،االندثار أو املوتعلى وشك 
ًوتكمن بعض أمهية عمله يف قدرته على إكـساب تلـك املفـردات إحيـاءات جديـدة وظـالال 

  .)٣(" جديدة تنبثق عن احلالة النفسية أو الضرورة املوضوعية للعمل الشعري
 كاســـتعمال أمحـــد ،هـــذه املفـــرداتًوقـــد اســـتخدم بعـــض شـــعراء القـــصيم شـــيئا مـــن 

َمعــول(: ة وعبــدالعزيز النقيــدان كلمــ،)الــسيف( و)احلــسام( :الــصاحل كلمــيت ْ  أمــا إبــراهيم ،)ِ
 ، كمـــا جـــاء ذكرهـــا مفـــردة عنـــد حممـــد املـــسيطري،)الـــسهام(العـــواجي فقـــد اســـتعمل كلمـــة 
 هلـذه  وال وجـود.)ِحـراب( :عبـداهللا الـومشي كلمـةو ،)الرمـاح(واستعمل صاحل العوض كلمة 

                                                
  . ١٢١هـ، ص١٤٢٣دراسات نقدية يف شعرنا احلديث، علي عشري زايد، مكتبة ابن سينا، القاهرة،   ) ١(
  . ٨٣ ص، هدى صاحل الفايز،- دراسة حتليلية نقدية لظواهرها الفنية –لغة الشعر السعودي احلديث   ) ٢(
ط، .دراســـة نقديـــة للظـــواهر الفنيـــة يف الـــشعر العراقـــي، حمـــسن أطـــيمش، دار الرشـــيد، بغـــداد، د:  ديــر املـــالك  ) ٣(

  . ١٩٤م، ص١٩٨٢



 

 ٢٢٠

ـــا مـــادة يـــشكل الـــشاعر منهـــا صـــورة شعريــــةاتالكلمـــ  وقـــد ،ّ يف حيـــاة املعاصـــرين إال كو
 واستخدمها الشعراء يف إطار تعبريهم عن احلزن ، أو اهلدم،أدوات للقتل -ُّكلها–جاءت 

  .واهلم
 حــىت عنــد أولئــك الــذين رمســوا لوحــة ،ُومل ختــب اجلــذوة الدينيــة مــن قــصائد الــشعراء

 تمتيز األلفاظ الدينية اليت ذكرهبأمحد اللهيب على الشعراء مجيعهم ّتفوق  لكن ،ََمن غزل
   : يف،بطابعها الصويف

  .) تنسكتا، صومعة،راهب(
ــــس      ــــة إيــــراد  ويكــــاد يت ــــة كاستحــــضار اوى الــــشعراء اآلخــــرون يف كمي الكلمــــات الديني

 ،ربـــاه( :كلمـــيت وعبـــداهللا العثيمـــني ل،) أســـتغفر اهللا،الـــدين( :عبـــدالعزيز النقيـــدان لكلمـــيت
 أمـا إبـراهيم ،)إميـان( : ولكلمة،)اهللا(عواجي للفظ اجلاللة  وكاستحضار إبراهيم ال،)اهلدى

ـــ   ، كمــا أورد حممــد املــسيطري أحــد أركــان اإلســالم اخلمــسة،)مَّيــد العــال(الــدامغ فقــد أتــى ب
لكرمي  وأورد عبدا،)أدعية الصالة( :أشار لذلك عبداهللا الومشي يف قولهو ،)الصلوات(وهي 

   .)املئذنة(العودة كلمة 
ومل يكـــن التـــأثر الـــديين عـــن طريـــق الكلمـــات الدالـــة علـــى اتـــصال الـــشعراء بـــدينهم 

  ". التناص" طريق هو، للتأثر طريق آخر وإمنا كان ،فحسب
ًوقــد يــستعني الــشاعر بــالنص القــرآين عــن طريــق تــضمني نــصه الــشعري جــزءا مــن "

وهذا ما كان يف توظيف أمحد الـصاحل لقولـه . )١(" آية مع االحتفاظ بألفاظ النص القرآين
    ".M  -  ,   +L  :تعاىل

  .)٢(" وهنا يتم االعتماد على لغة القرآن دون جتديد أو إضافة"
أمحـد     كقـول ، مع تغيري يف إحساسه،وقد يستفيد الشاعر من لغة القرآن الكرمي

   : وكقول أمحد اللهيب،"منك القميص ّدُق ":الصاحل
                                                

  . ٢٦٦ هدى صاحل الفايز، ص– دراسة حتليلية نقدية لظواهرها الفنية –لغة الشعر السعودي احلديث   ) ١(
  . املوضع السابق  ) ٢(



 

 ٢٢١

  :وكقول عبدالكرمي العودة  ،"بت يل اليوم رائحة من جسدفهال وه"
   ."وختصف من ورق التوت "،"رأيتك تعرى "
 وبـني تعمـد توظيـف ،وال بد من التنبه إىل الفـرق بـني ظهـور أثـر القـرآن علـى لغـة الـشعراء"

ة عامـة عنـد الـشعراء الـسعوديني،ويظهر فاألول يكاد يكون مسـ،اللفظة القرآنية يف القصيدة
وهــــو مــــا كــــان يف  ،)١("أما الثــــاين فهــــو عمــــل إراديًراديــــا يف لغــــة الــــشاعر ومعجمــــه، إال

  .ّالتناصات السابقة
  :ٍّومل يكن من تناص مع احلديث النبوي الشريف إال يف قول عبداهللا الومشي

  ."ال أرض وال حصان. .أخاف من خامتة املنبت"
ديث الــشريف يف  واحلــ، قلــة التنــاص مــع القــرآن الكــرمي،ويعكــس مــا مت ذكــره هنــا

   .القصائد املدروسة
ُ قلته يف شعر منطقة القصيم على وجه العموم هذاال يعينو   :ّنإذ إ ،ََّ

  .)٢(" اقتباس معاين القرآن واألحاديث كثري عند شعراء املنطقة"
ٌ وهلـذا التنـاص بـعـد فـين مهـم،ومل ختل بعض القصائد املدروسة من التناص األديب ْ ؛ ُ

دليـل تعلـق واستحـضار للـرتاث " وهـو ،)٣("  مـصادر ثقافـة الـشاعرألنه يـضع أيـدينا علـى"
َّ ليـــسد خلـــة يف الـــسياق دليـــل براعـــة ؛ وجمـــيء مثـــل ذلـــك عفـــو اخلـــاطر.القـــدمي كاملعارضـــة َّ ُ َ
  .)٤(" واستحضار مؤقت

ّ مـــع االلتـــزام بأخـــذ الـــنص بتمـــام عباراتـــه أو ،ّاالســـتعانة بـــالنص الـــشعري الرتاثـــيو 
إحدى صـور العالقـة الـيت تـربط وهي ،  مؤثر على لغته وداللته إجراء حتوير يسري عليه غري

ًحيــــث يكــــون التنــــاص نوعــــا مــــن " ،النــــصوص الــــشعرية احلديثــــة بنــــصوص الــــرتاث األديب

                                                
  . ٨٠٦، ص٢: طقة القصيم، إبراهيم عبدالرمحن املطوع، جحركة الشعر يف من  ) ١(
  . ٦٣٤، ص٢:املرجع السابق، ج  ) ٢(
  . ٤٦٣ حسن فهد اهلوميل، ص– دراسة فنية موضوعية –النزعة اإلسالمية يف الشعر السعودي املعاصر   ) ٣(
  . ٤٦٠املرجع السابق، ص  ) ٤(



 

 ٢٢٢

كاستحـــضار صـــاحل  ، )١(" االستـــشهاد أو االســـتعادة ألبيـــات مـــشهورة حمفـــورة يف الـــذاكرة
   .)والرماح نواهل (:العوض لـ
 ،ّ النــوع مــن التنــاص أن يــضعوا عالمــات تنــصيصوحيــرص بعــض الــشعراء يف هــذا"

 يف البيـــت الـــذي  كمـــا فعـــل أمحـــد الـــصاحل)٢( "متيـــز الـــنَّص الرتاثـــي عـــن نـــصوصهم احلديثـــة
  : يقول

  " رب اخلورنق والسدير               يــــــنــإنــربت فــــوإذا ش"
   . وآخره،مع وضع قوسني صغريين يف أول البيت

م،رة إىل أمســـاء الـــشعراء العـــربوقـــد يكتفـــي الـــشاعر باإلشـــا  كإشـــارة ، أو حمبوبـــا
 ،]ســــعاد[و] قــــيس[و] عنــــرتة [:عبــــداهللا الــــومشي إىلو ،]الــــشنفرى[عبــــدالكرمي العــــودة إىل 

  . وصلته برتاثه األديب،عن مرجعيات الشاعر احلديثهذا يكشف و
ـــــصوص الـــــشعرية "و ـــــالرتاث األديب يف الن ـــــشعراء ب ـــــع اســـــتعانة ال ـــــا أن نتتب إذا حاولن

م شــأن – فإننــا ســنجد أن الــشعراء الــسعوديني ،ديثـة يف اململكــة العربيــة الــسعوديةاحل  شــأ
 مييلــون إىل الــشعراء القــدماء أصــحاب املواقــف الفكريــة املخالفــة للوضــع –العــرب احملــدثني 

 فقــد ،ولــيس هــذا علــى إطالقــه ،)٣( " ويركــزون علــى بعــضهم دون بعــضهم اآلخــر،الــسائد
   .ّ من قصيدة أيب القاسم الشايباستضاء أمحد الصاحل ببيت

 يف قــصائد ورد وإمنــا ،ًومل يكــن التنــاص األديب حاضــرا يف مجيــع القــصائد املدروســة
  .] وعبدالكرمي العودة، وعبداهللا الومشي، وصاحل العوض،أمحد الصاحل[

ً القـــراءة والكتابـــة عنـــصرا ذاتيـــا منعكـــسا يف قـــصائد الـــشعراء الـــذين هلـــم تلَّشـــكو ً ً
ِكثريا ما يشريون يف أشعارهم إىل الكتابة والكتـابف ،الكتاباهتمام بعامل   وغريمهـا ممـا لـه ،ً

 ،قلمـي  [: بإشـارته لـشيء مـن هـذا، كالـذي عنـد إبـراهيم العـواجي.صلة باألجواء الثقافيـة

                                                
  . ٢٨٥، هدى صاحل الفايز، ص-لظواهرها الفنية  دراسة حتليلية نقدية –لغة الشعر السعودي احلديث   ) ١(
  .املوضع السابق  ) ٢(
  .  ٢٩٧ص، املرجع السابق  ) ٣(



 

 ٢٢٣

 ، رسـاليت،احلـروف [: وكـذلك إشـارة عبـداهللا الـومشي لــ.] ترسـم، أقالم، رقم، ترسم،تكتب
لنقـاد توافـد مفـردات الفعـل الكتـايب ومتعلقاتـه علـى عنــاوين الحـظ ا" وقـد ،] أخـط،دفـرتي
  .)١(" الشاعر

ـــــ ــــصاحل لـــــ،]الطــــروس [:ويــــشري عبــــداهللا العثيمــــني ل وأمحــــد ] األحــــرف [: وأمحــــد ال
ـــ ّمتلــي علــي مــن  ": أمــا عبــدالعزيز النقيــدان فقــد حتــدث عــن اإلمــالء،]الرســالة [:اللهيــب ل

  ."التاريخ ما عذبا
 ومل يـأت ذكرهـا علـى ،يـة الـشهرية عنـد بعـض الـشعراءوترددت الشخصيات التارخي

  .)٢( "وإمنا ألجل توظيف أبرز صفة يف الشخصية " ،سبيل التسجيل والرصد فحسب
 ، عنــد أمحــد الــصاحل)كــسرى( : ومــن الشخــصيات التارخييــة املــشار هلــا شخــصية

ـــــاريخ ،سيطري عنـــــد حممـــــد املـــــ)شـــــيدَّالر( :وشخـــــصية  ومل يكتـــــف الـــــشعراء يف رجـــــوعهم للت
 :  وإمنــا اســتعانوا باألمــاكن التارخييــة كــذكر عبــدالكرمي العــودة لـــ،باستحــضار الشخــصيات

 )التــاريخ( أمــا ذكــر .)مــدين( و)كنــدة( وكاستحــضار صــاحل العــوض لعهــدي ،)األنــدلس(
ّمتلـي علـي  ":ٍ بشكل واضـح عنـد عبـدالعزيز النقيـدان فقد ظهر،ن اإلشارة إىل شيء فيهدو

ّاك مــن ســجل هنــ "،" مــا عــذباالتــاريخمــن  قــد التــاريخ ومل ميــت وهــو يف  "،"ولتهصــ التــاريخَ
  ."وللتاريخمايل  ": وقد أشار لذلك صاحل العوض يف قوله."كتبا

 : فقـــد أشــار عبـــدالعزيز النقيــدان لــــ،ملدروســةللحــضارة مـــوطئ قــدم يف القـــصائد او
ــــ،)القطـــار( ــــ،)٣( )املنطـــاد( : وحممـــد املـــسيطري ل  وإبـــراهيم ،)القـــصور(:  وعبـــداهللا الـــومشي ل

  ."رقم بآلة حيسب ":العواجي آللة حساب األرقام
  .ّويالحظ قلة إيراد املصطلحات احلضارية يف تلك القصائد

                                                
  .  ٨٠٨، ص٢: حركة الشعر يف منطقة القصيم، إبراهيم عبدالرمحن املطوع، ج  ) ١(
  . ٥٧٢، ص ٥٧١، ص٢:املرجع السابق، ج   )٢(
  .َُّ على شكل قـبة، مركبة هوائية بال جناحني)مناطيد(مجعها : املنطاد  ) ٣(

/ هـــ ١٤٢٩، ١: ط،  املعجـم الوسـيط، ناصــر سـيد أمحـد وآخـرون، دار إحيــاء الـرتاث العـريب، بـريوت: ينظـر  
  .  ٥٤٩م، ص٢٠٠٨



 

 ٢٢٤

ّ إال مــــا كــــان يف توظيــــف املفــــردة ،للمفــــردة العاميــــةٌومل يكــــن يف القــــصائد توظيــــف 
 ."تنحـاش ": حيث استدعى الفعل، عند صاحل العوض،البيئية اليت هي من فصيح العامي

ّخلـو الــشعر القـصيمي مـن الكلمـات العاميــةال يعـين هـذا و إذ الختلـو بعـض القـصائد مــن ؛ ّ
 أمحــد –ومــن مث نــرفض عاميــات الــشاعر الــسعودي مــسافر  ":يقــول أحــد البــاحثني، هــذا

ــا ال تــوفر قــط شــرط الــصحة–صــاحل الــصاحل  ّ أل مــع أن أناقتــه التعبرييــة ميكــن أن تــرى ، ِّ
  .)١(" )زمن السفرقصائد يف ( :بوضوح يف ديوانه

ْمــدري"ويف أكثــر مــن قــصيدة كــرر  ": عــن الــشاعر نفــسهًويقــول أيــضا  ،"مــا أدري ":يريــد" َ
ـا  فخرج بنا مـن إطـار االنطبـاع الـذايت الكامـل إىل بنيـة متداعيـة ال تقـدر علـى التـأثري ؛ أل

ن ولـيس هـذا مـن قبيـل التقليـل مـ. )٢(" تصدم الفكر على حنو تنفك معـه اإلثـارة العاطفيـة
َ وإمنا سيق هذا املثال لل،لغة شاعر حبجم أمحد الصاحل ْ  على وجود مثل هـذا يف شـعر داللةِ

   .املنطقة
تلــك  ، إطــار الثقافـة امللهمــة للـشاعريف تنـدرج ،جــرى احلـديث عنهــاالذاتيـة الـيت و 

  .اليت يتكئ عليها يف نظم شعره
ااملنطقة يف شعراء الكان لبعض و كثـريا فعـل املـضارع ، كتكـرار المسة خاصة يتميز 

، يأخـذ( : لعـدد كبـري مـن هـذه األفعـالفـي قـصيدته املدروسـة توظيـف ف،عند أمحد الـصاحل
،  مينحــــين، يــــدخل،يفــــاجئين، نعبــــد، نبــــارك، أبــــدأ، أجيــــب، تــــصبح، يــــستعذب،تــــضمخه

ّ تـــصد، تـــستمطر،تنـــضح، يـــشيخ، يغـــشي يـــشهق، يـــومض، نـــدخل،يــشعل ُ  ، تثاقـــل، تـــرى،َ
 ، يـساقيك،ّطـلُ ت، تـستباح، تـساقيك، حيمـل، يهطـل،اجر يه، يعب، يعانق، يقبض،يوغر
 ، تغربــه ، ينــازعين، توجعــك، تــستدبر، حتامتــك، تراودهــا، تقــيم، تقايــضك، تفــيض،ميــازج
ــز، تطــاردك، متــد،رعاشــ ي، تنــوء، يــرتاءى،ميــأل  ، تقــبض، يعرفهــا، يفــيض، أقــول،، تفــيض 
   .) يصدقه،أقول

                                                
  . ١٨٥، أمحد كمال زكي، ص- التاريخ والواقع –شعراء السعودية املعاصرون   ) ١(
  .١٨٦، ص١٨٥املرجع السابق، ص  ) ٢(
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ًكثـريا مـا كـان الـشعراء القـدماء حيفلـون يف و" مبرتادفاته يف قـصيدته )اخلمر(وكتكرار 

لغفلــــة ل توضــــيح لكــــن اســــتدعاء الــــصاحل هلــــا ،)١(" أشــــعارهم بــــاخلمر وجمالــــسها ونــــدمائها
اوليس ،كرة َّوالس    : اآلتية وقد وردت يف قصيدته العبارات،احتفاء 

 ، يـــساقيك مهــــك،ُ وإذا شـــربت،هـــذا املـــساء" أقـــداح" تثاقـــل رأســـك بـــني ،َّالـــراح(
  .)السالف

 يف إطـــار تبيـــان اســــتالب هـــا لكن،ّكمـــا حلـــت املـــرأة يف قـــصيدته بـــصورة شـــهوانية
  : واغتصاب املمتلكات،احلقوق

تطاردك  ، أسلمتك الظفائر، غانية، اهلوى تستباح"سرير" فوق ،وموالتك البكر (
  . )اقيكسي عاشرت من ،النطف النيئة

 يف ،بيل التفـــاؤل فقـــد احتفـــى باإلضـــاءة واإلشـــعاع علـــى ســـ،أمـــا إبـــراهيم العـــواجي
  . ) ينري، ساطع،]مرتني[ ضياء ، ضوؤه، الشمس،سيمش(

  .َّوهنا يتبني أن األديب القصيمي هو ابن ثقافته املنعكسة يف كلمات قصائده
ُومن خالل هـذا العـرض الـذي تتبعـت فيـه مسـات املعجـم الـشعري يف شـعر منطقـة 

يل مـــن خـــالل احلقـــول اتـــضح ، باملـــذهب والغـــرض والبيئـــة وذات األديـــبوصـــلته، القـــصيم
 الــشعري يف القــصيم هــو معجــم يــستلهم املعجــم العــريب مُالدالليــة الــيت درســتها بــأن املعجــ

ـــــــشعرية ـــــــف مذاهبـــــــه ال ـــــــشكل طـــــــاغ يف خمتل ـــــــني ، املـــــــوروث ب ـــــــرق ب ، )الكالســـــــيكيني(الف
  .واحلداثيني، والواقعيني،)الرومانسيني(و

املعجـم عنـد يف تطـور المـح ه قـد كـشف عـن كـل مالَّال يزعم أنـفإن هذا البحث  :وأخريا  
تطور الكشف كل مالمح و ،ذلك أن املعجم جزء من لغة الشعر عموما ؛ شعراء القصيم

                                                
جامعـة اإلمـام ، ّ حنان غالب املطريي، حبـث خمطـوط مقـدم لنيـل درجـة املاجـستريرباعيات حممد حسن فقي،  ) ١(

    .١٩٨م، ص٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠قسم األدب، ،حممد بن سعود اإلسالمية



 

 ٢٢٦

ـــددينواملعجــم يتطلـــب دراســة واســـعة لـــشعرية اللغــة عنـــد الـــشعراء احملــافظني يف  هـــو  و، ا
نت ملنهج واضحمتعذر   . وتقيدت خبطة حمددة،على دراسة ار

ـددة عـن اإلنتـاج بيد أن هذه الدراسة قد   ا اإلبداعات ا  وقفت على مسة مهمة تتميز 
 ألن الـشاعر ؛ املعجم اخلارجي على املادة اللغوية عند احملـافظنيهيمن إذ .الشعري احملافظ

احملــافظ يعتمــد التعبــري عمــا تدركــه العــني الرائيــة الــيت ترصــد األشــياء مــن اخلــارج علــى حنــو 
 أمـــا الـــشاعر .حـــظ العـــامل ويـــستعيد وصـــفه وتكوينـــه يالفهـــو،يقـــرتب مـــن الرؤيـــة املوضـــوعية

 يعتمـــد هلـــذلك جنـــدو،احلـــداثي فإنـــه يـــسعى إلدراك جـــوهر العـــامل مـــن خـــالل حـــدس املبدع
  .املعجم الداخلي الذي يعرب عن األشياء وقد انصهرت يف الذات

د  فـإن لغـة الـشعر عنـ،  بلغة تقريريـة-يف الغالب-جاء  قد وإذا كان التعبري عند احملافظني 
ددين   .ا متيزت بالعمق والثراء الداليل ألغموض؛توشحت بالقد ا

إن االنكفــاء علــى الــذات والرتكيــز علــى املعجــم الــذي يعــرب عــن الــداخل حيمــل داللــة نفــي 
 - وتنحيـة اجلوانـب اخلارجيـة ، أي استئثار التأمالت الداخلية بـاملركز-اإلنسان عن العامل 

يف قـــصيدة عبـــدالكرمي رؤيـــة ال علـــى مهيمنـــاعـــن العـــامل  الـــشعور بالغربـــة واالنفـــصال جـــاءف
  .-مثال-اللهيب  قصيدة أمحد  وندرك سطوة الشعور باحلزن على رؤية ،العودة

تتطلـــب دراســـات الــيت  مؤشـــرات علـــى حتــول الـــشعرية احلديثـــة  يعطينــا املعجـــمفـــإنوهكــذا 
.متعددة للوقوف على كل أبعادها 
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 عـــن تطـــور املعجـــم الـــشعري عنـــد شـــعراء أن تكـــشف ُ هـــذه الدراســـةحاولـــتلقـــد 

لغــرض والــذات يف تــشكيل هــذا ة واملــذهب وا وســعت إىل إبــراز دور البيئــ،لقــصيممنطقــة ا
   .املعجم

مــشحونة بــالرتاث ليــست هامــدة وإمنــا هــي أن اللغــة  يف أبانــت الدراســة و
ا،الثقايف غـة الـشعرية شـديدة  كمـا أن الل. وأن الشعر لغـة أو هـو مـستوى راق مـن مـستويا

  .التكثيف واإلجياز
اث لمعجـــــم يف الـــــرتل مـــــن  الدراســـــة يف وعرضـــــت

  .وعن تعرض القدماء للمعجم الشعري حبديثهم عن اللفظ واملعىن،النقدي
  .كما حتدث هذا املبحث عن العوامل املؤثرة يف املعجم الشعري

 وأن املعجــــم ،يف النقـــد احلـــديث  فقــــد حتـــدث عـــن املعجـــمأمـــا 
  . أمهيته يف النقد اإلجنليزي مطلع القرن التاسع عشربرزت قد َّشعريلا

، هفيـ والعوامل املـؤثرة ، وبني  أمهيته وشروط اللفظ املستعمل فيهَف املعجمَّكما عر
ة مع ماذكروامللحوظ ا عوامل متشا   . يف املبحث األول أ
ـــائج دراو ســـة املعجـــم وعوامـــل وأعـــراض التطـــور الـــداليل أبـــان هـــذا املبحـــث عـــن نت

  .للكلمة
 عــن ســبقها  الــيت ةمبباحثــه األربعــً تطبيقيــا وجــاء 

 ، وتــأريخ معرفتهــا عنــد الغــربيني،تعريــف احلقــول الدالليــة  يف هــذا املــدخل،احلقــول الدالليــة
  .هذه النظريةومميزات 

 يف ُقتَّ  وتطر)الكالسيكي(يف الشعر  عن املعجم  احلديث يف كانو
 )العربيـة )الكالسـيكية(والفـرق بـني ،ها ِ وخصائـصوتارخيهـاهـا ِ وتعريف)كيةيكالسـلل 

  . الغربية)الكالسيكية(و
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ــا إىل حقلــني  ُدرســتمث   أن  وبينــت،وقــسمت كلما
بيعة كلوحـة ناطقـة مـسموعة وقد صور الط، هذه القلة يف ٌسببتركيزه على وصف الطبيعة 

  .ً كما أتى حقل اجلسد خادما حلقل الطبيعة،مشمومة
ـــا فقـــد قـــسمأمـــا   إىل ثالثـــة حقـــول ت كلما

 ،مل وانعكاســـــاتهاأل وطغــــى ، بــــني االثنــــني ثنائيـــــةوبــــرزت يف حقــــل األمل والعــــالج .دالليــــة
  .النفسية للتعبري عن أمله األمراضالطبيعة القاسية ومصطلحات وظف الشاعر و

 عــــن مــــشاعره ُ يتحــــدث الــــشاعرألن صــــيغة املــــتكلم يف حقــــل اجلــــسد ؛ طغــــتو
  .ة القلبية واملعنويةـ فيه الرؤيتكما برز،وأحاسيسه 

   . مع الغربة عن وطنهٌبروز معجم الذاكرة يف هذا احلقل متوائمو 
عجـــم يف مالكلمـــات البـــصرية   فيهـــا فقـــد شـــاعت أمـــا قـــصيدة 

وجاء تعبريه عن احلب باألمساء للداللـة علـى ،باسم حمبوبته ، ومل يصرح يف القصيدة اجلسد
  .ثبات هذا احلب

 وتعــددت صــيغه بــني املــتكلم واملخاطــب ،ًوجــاء حقــل الــزمن شــامال ألجــزاء الــزمن
  .والغائب

 ُ وتطرقـــت)الرومانـــسي( عـــن املعجـــم يف الـــشعر يف  ُوحتـــدثت
،ها ومبادئها وتاريخ ظهورها وأسس.  

 أن هنـــاك  يف معجـــم اجلـــسد عنـــد يف ّبينـــت و
 مما يدل على عدم االنفكاك بـني حبـه ملعاملهـا اجلـسدية ،ًتالزما بني احلب احلسي واملعنوي

   .ًوهواه الذي يسكن قلبه حبا لروحها،
 اخالفـمري املـتكلم ـا ضـاجلـسد  الـيت اتـصل معـي يف كلمـات تراجع الرتكيـب اجلو

ا حمبوبتهكلمل   .ات اجلسد اليت خياطب 
ـــا أبعــد و،يف حقـــل الـــشكوى واألملوجــاءت الـــشكوى ذاتيــة  مـــن  حمبوبتـــه عــن كو

ا كذلك   .مسببات ذلك األمل بالرغم أ
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 وهــذا منــسجم مــع ،ًوجــاء حقــل الطبيعــة متنوعــا يف معامجــه بــني التفــاؤل والتــشاؤم
ما معاطبيعة    ً.القصيدة اليت متوج 

ــا إىل ثالثــة حقــول وبيَّ وقــس ُودرســت نــت يف َّمت كلما
 رغم توظيف اجلسد واسـتخدامه للمتعـة ،ّحقل اجلسد أن الشاعر مسكون باهلموم واآلالم

ا االستباحة والرضوخ للذل واهلوان   .اليت قصد 
ـــة عُ يف حقـــل الطبيعـــة الكلمـــاتتوبـــرز  وارتـــبط الفـــارس والقبيلـــة ،يـــللـــى اخل الدال

  .كما لبس اإلنسان صورة الطبيعة،ا
 بـــني الـــزمن الثنائيـــة وظهـــرت ، واجلمـــعاإلفـــرادراوحـــت بعـــض صـــيغ  الـــزمن بـــني وت

  .اإلجيايب والزمن السليب
ُفقد قـسمت   وأما ـا إىل حقـول ثالثـة وبينـت أن قلـة ّ ّكلما

اكلمات هذه احلقول ناتج عن ق   .لة أبيا
 ،ومل يــصرح الــشاعر يف حقــل املــرأة بامسهــا واكتفــى بــضمري املخاطــب داللــة عليهــا

ّوعرب عــن  املــرأة بالغبــاء وحنــوه،حــني وصــفالــشاعر ب ت كلمــات القــصيدة عــن غــضَّوعــرب
َّاحلب بالفعل املاضي؛ألنه يتحدث عن حب مضى وانتهى ّ.  

قــت يف َّعي وتطريف الــشعر الــواق عــن املعجــم وحتــدثت يف 
ا، وتأريخ ظهورها يف الوطن العريب،لواقعيةل   . ومبادئها، واجتاها

ُمث حتدثت ا إىل ثالثة حقول داللية  وقسمت عن ّ   . كلما
كتخيلـــه ألرض القـــصيم ،علـــى احملــسوسات املتخيلـــة قـــصيدته واعتمــد الـــشاعر يف 

ــا أم ــوي إليهــا أفئــدة أبنائهــاٌّوكأ  أن استحــضار الــشاعر ألمثلــة مــن الــشعر ُنــتَّ بيكمــا ، 
  . عامل مل يؤثر يف لغته الشعرية اليت جاءت سهلة واضحةالقدمي

اً عاكسا هيام الشاعر ،قول األخرىحقل الطبيعة على احل       وهيمن    .وشدة شغفه 
  .ّوجاءت األنسنة جلية واضحة يف حقل اجلسد



 

 ٢٣٠

ًتوســـطا وبعيـــدا يف مـــداهومًوتنـــوع حقـــل الـــزمن مبجيئـــه قـــصريا  ُ، وبينـــت ختليـــه ً عـــن ّ
ا ُوحتدثت يف  ،توظيف الزمن القصري يف حديثه ّ عن قلة كلما

ّاليت أدت إىل قلة  احلقول الداللية   . حقلني داللنيّوقسمتها إىل ،ّ
 كمـا جـاءت احلركـة ،ّوالـشوك، والـصخب ، وعرب الشاعر عن حزنـه وأملـه باهليجـان

  .والفشل يف احلصول على أمر ما، القصيدة مرتاوحة بني الداللة على احلرية يف
ًتوظيـف هـذا املعجـم إبـرازا  وجـاء ، حقل اجلـسدِ معاجمَوتصدر معجم العني سائر

  .حتدث عنه الشاعرلألمل الذي 
  . وأشارت بعض كلمات املعجم إىل الشاعر نفسه

ُقسمتو واتـسمت ثـة حقـول دالليـة، إىل ثال  الكلمـات يف َّ
مـــن خـــالل الكلمـــة ،ب َ اإلنـــسان الـــذي خياطـــَ ولبـــست ثـــوب،الطبيعـــة باإلجيابيـــة والـــسلبية

  ."يصومق"االرتكازية 
  .كما برزت احلميمية يف وصف اللقاءات بينه وبني حيوانات بيئته

  . احلكمة اليت ولدت من رحم املعاناة يف حقل األملّوقد استقرت
 وبــرز عنــصر التحــول ،رية اجلــزء األكــرب مــن حقــل اجلــسدوأخــذت الكلمــات البــص

  .من  احلسن إىل السيء يف هذا املعجم
ــا إىل  وحتــدثت يف   وقــسمت كلما

َّ وبينــت فيهــا أن الــشاعر قــد وظــ.نيحقلــني دالليــ ف الطبيعــة الــصامتة واملتحركــة يف حقــل ُ
اهلـم والـشكوى  ُ أما حقـل احلـزن فقـد بـثـَّت فيـه مـشاعر،ية الذاتاجلسد، وكثرت فيه التعابري

ً كمــــا أن تفــــاؤال يــــومض خلــــف احلــــزن الــــذي يلــــف جنبــــات ،مــــن خــــالل املفتــــاح اللغــــوي
  .القصيدة

  



 

 ٢٣١

  مقـــسمة إىل حقلـــني وكـــذلك جـــاءت كلمـــات 
 الرمحــة  ثنائيــة وظهــرت، بــالثورة واالنتقــاميــوحيً ومحلــت هــذه القــصيدة معــىن رمزيــا ،داللــني

  .والعذاب يف حقل الطبيعة
  

  ، للداللـة على الغضب– يف حقل اجلسد – بالدم لتعبريُنت أن اَّوبي
 ووظــف ،أعطــى الــربق داللــة جديــدة حــني وصــفه باالرتعــادقــد  َّ كمــا أن الــشاعر

ًاجلنس توظيفا إجيابيا ً.  
  

ا موثل سابقتيها يف ِمف  أما  زعة يف حقلـني جميء كلما
ه هلــذه ُّ وقــد ظهــر حبــ، حليــاة الباديــة ومــا فيهــا مــن كائنــاتٌ فحقــل الطبيعــة تــصوير،داللــني

  .الصحراء حني وصف رملها بالذهب
ً وأضـفت العـادات العربيـة وقعـا حزينـا يف ،وطغى معجم العني على كلمات اجلسد ً

  .نفس الشاعر
  

املعجـم الـشعري بـني  مـن هـذه الدراسـة فقـد حتـدثت فيـه عـن 
كلمــات الدالــة علــى البــصر ال حيــث بينــت يف اجلــداول الــيت رمستهــا وفــرة ،مــذاهب الــشعراء

 وكـــذلك وفـــرة الكلمــات الدالـــة علـــى النبــات والطـــري يف حقـــل ،والــصوت يف حقـــل اجلــسد
  .الطبيعة

 مث احلداثيـــة مث )الكالســـيكية(يف القـــصائد والحظـــت كثـــرة إيـــراد كلمـــات الطبيعـــة 
  .الواقعية

ـــة علـــى اجلـــسد فقـــد كانـــت   )الكالســـيكية( يف القـــصائد بـــارزةأمـــا الكلمـــات الدال
  .أكثر من قصائد املذاهب األخرى )الرومانسية(و

ٌلكلمـــات الدالـــة علــــى اجلـــسد حـــضوروكـــان ل ِ  عنــــد حممـــد املـــسيطري وحممــــد قـــوي َّ
  .العيسى



 

 ٢٣٢

  
مث حتــــــدثت عــــــن خــــــروج الــــــشعراء يف قــــــصائدهم املدروســــــة عــــــن الكلمــــــات الــــــيت 

 كمــا ، وبينــت أثـر املـذاهب الـشعرية وانعكاســها يف هـذه القـصائد،مها عامـة النـاسيـستخد
  .وضحت أثر الغرض الشعري ودوره يف شحن الكلمات مبعان إجيابية وسلبية

ُبينت و   .أثر البيئة القصيمية يف تشكيل معجم النبات واحليوان واألرضّ
 أو ،املفـــردات الثقافيـــة باســـتعمالهله ثقافـــة األديـــب ِّشكُ الـــذي تـــِألثـــرل ُ عرضـــتمث

  .أو توظيفه للنص القرآين أو للنصوص الشعرية،توشية لغته جبزل العبارة 
 

 
 تعددت معاجم حقل الطبيعة عند كل من: 

o "ـــدامغ  الـــومشي ، العـــودة، مقبـــل العيـــسى، الـــصاحل، املـــسيطري، النقيـــدان،ال
  .)الكالسيكية(ثرته يف القصائد ويالحظ ك."
o  ه عند كل منتعدد معامجبويليه حقل اجلسد:  
o "ــــــب، العــــــوض،العــــــواجي ــــــومشي، العــــــودة، اللهي ــــــه  ." ال يف ويالحــــــظ كثرت

 .القصائد احلداثية
  يف - وتوزعــــه  ،ل القــــصائـدـوجــــود التكــــرار اللفظــــي يف كــــعــــن ة الدراســــكــــشفت 

 . على حقول كل قصيدة–الغالب 
 دون غريمهــا ، والواقعيـة،)الكالسـيكية(ود الـرتادف يف القـصائد أثبتـت الدراسـة وجـ 

 وال يعـــــين هـــــذا انعـــــدام الـــــرتادف يف كـــــل قـــــصيدة ،يف قـــــصائد املـــــذاهب األخـــــرى
ا الدراسـة مـن خـالل منـاذج  وإمنا هذه نتيجة أولية توصلت هل، أو حداثيةرومانسية

 معجــــمات بطغيــــان  مرتادفــــ،يف هــــذا الــــرتادفً وكــــان أثــــر البيئــــة واضــــحا .حمــــددة
 .ومقبل العيسى،والعوض،واملسيطري،الدامغ: على غريها يف قصائد" األرض"



 

 ٢٣٣

  خـرج الــشعراء يف القــصائد املدروسـة عــن الكلمــات الـيت يــستعملها عامــة النــاس يف
م اليوميـــة بتو  وتراســــل ،سنة صـــورهمشـــية لغـــتهم باألســـاليب البالغيـــة وأنـــخماطبـــا

 بـالتطور الـداليل ملفهـوم –ً أيـضا – وقد جاء اخلـروج عـن الكـالم العـادي ،احلواس
 وكـان تعمـيم ، وختصيصها،ِّحطهاتعميم الداللة ورفعها وكذلك الكلمة من حيث 

 .الداللة مسة بارزة يف كل القصائد املدروسة
 ًه مل يكن أثـرا فـاعال يلمـس  لكنَّ، الشعري أثر يف القصائد املدروسةكان للمذهب ً

 الـيت جتـد فيهـا روح املـذهب متجليـة بـشكل بقوة كمـا يف القـصائد العربيـة املعاصـرة
 .واضح

 حبـسب مـا –شحن كلمـات القـصائد مبعـان إجيابيـة أو سـلبية ب الشعري ُرضر الغَّأث
يف القــصائد الــيت ن هنــاك كلمــات ظهــرت بداللــة واحــدة  إال أ–يقتــضيه الغــرض 

َّ إجيابيـــة خالفـــا للبحـــر الـــذي وظ كمجـــيء النهـــر بـــصورة،ت فيهـــاَّحلـــ فـــه الـــشعراء ً
 .ة عند أغلب الشعراءمثله الليل الذي جاء بصورة قامت و،ل سليببشك

  وقـد كـشفت الدراسـة ،يف معجـم النبـات واحليـوان واألرضًكان أثر البيئـة واضـحا 
 وكــــذلك كثــــرة إيــــراد كلمــــة ،شــــيوع الرائحــــة العطريــــة يف النباتــــات املتــــصلة بالبيئــــة

ووجـود األثـر البيئـي  ."الـذهب"ًوإعطائهـا شـيئا مـن احلميميـة بوصـفها بــ " األرض"
خيلــق بــصمة تــستطيع مــن خالهلــا متييــز قــصائد شــعراء املنطقــة ال يف تلـك القــصائد 

 . صفة مشرتكة بني الشعراء الذين تقلبوا يف أرض جنداعن غريها بل إ
 ــــري مــــن القــــصائد املدروســــة إىل الكــــشف ومــــال ــــر مــــن الغمــــوض ا كث لوضــــوح أكث

 . املباشرة الصرحيةواإلخفاء  دون أن يؤدي هذا إىل الوقوع يف
 ًوأكـسبوها ظـالال املـستخدمة يف احلـروب يـة ستعمل بعض الشعراء الكلمات الرتاثا

 . ووظفوها كأدوات للقتل واهلدم،جديدة
  واليعـين هـذا قلتـه يف شـعر منطقـة ، قلـة التنـاص مـع القـرآن الكـرمي والـسنة الـشريفة

 .القصيم



 

 ٢٣٤

  ي اليأخــــذ صـــورة تغــــري إال أن املعجــــم الـــشعر،مـــع أن لكــــل شـــاعر ذوقــــه اخلـــاص
 .حاسم من مرحلة إىل مرحلة

 وملــا .تفاعــل املعجــم مــع رؤيــة األديــب وانــصهر يف أتــون التجربــة الــشعرية 
كان لكل أديب رؤيته اخلاصـة وجتربتـه املـستقلة أصـبح لكـل شـاعر معجـم اخلـاص 

 وهـذا يـدل علـى أصـالة ،ميتاز عـن معجـم الـشاعر الـذي ينتمـي إىل املـذهب نفـسه
م  اإلبداعيـة أكثـر مـن نـزوعهم حنـو التقليـد شعراء القصي ـم يـستجيبون لـذوا م وأ

 .واحملاكاة
 

     


  
  هـــــذهَّنإذ إ.  بـــــضرورة دراســــة التطـــــور يف قــــصائد شـــــاعر مــــاراســــةتوصــــي الد - ١

ً قـــد أعطـــت ملمحــــا جزئيـــا ملعجـــم كـــل شــــاعر مـــن خـــالل النظــــر يف َالدراســـة ً
 والدراية مبعجم الشاعر ولغته وأسلوبه ال تـتم إال بتتبـع مقولـه .إحدى قصائده

الــشعري مــن قــصيدته األوىل حــىت آخــر مــا جــادت بــه قرحيتــه، فبهــذا يــستبني  
 ،إعطــاء صــورة واضــحة عــن معجمــه الــشعريب واملــؤثرات األخــرى ،ر ثقافتــهأثــ

 .وتطوره
 يف قــصائد الــشاعر إبــراهيم "اهلــم واألمل"وتوصــي الدراســة بتنــاول موضــوعات  - ٢

 .دته قصائد الشاعر محد احلجيَّ وموازنتها مع األمل الذي ول،الدامغ
  .محد الصاحلكما توصي الدراسة بتناول ظاهرة التكرار يف قصائد الشاعر أ - ٣



 

 ٢٣٥

 نـادي القـصيم َّاصـة وخ– ومـن األنديـة األدبيـة ،من دور النشرويأمل الدارس  - ٤
 مثـــل ،تنـــدثرأن إعـــادة طباعـــة بعـــض الـــدواوين الـــشعرية الـــيت تكـــاد  –األديب 
 شـعراء دواويـن وكذلك تبين طباعـة ،لعبد العزيز النقيدان" ترانيم الرمال"ديوان 

 ،قصائد الشاعر  عبـد الكـرمي العـودة مثل ،ما زالت قصائدهم حبيسة األدراج
  .وغريه كثري من شعراء املنطقة

 فلست أدعي كمال ما قدمت، وال أزعم أين أملمت بكل مـا جيـب اإلملـام ُ ُِّ
 وصـادق ،ً باذال من أجلها منتهى القـدرة،به، ولكن حسيب من ذلك كله سعيي إىل الغاية

ً أوال وأخريا – وأسال اهللا ،اجلهد   . وعونه وتوفيقه،بوله رضاه وق–ً
 

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  .انا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر دعو
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 ٢٣٧

َّمرتبة ھجائیا بحسب المؤلف(:  المصادر -٣ َ ُ ً.( 
ــــــــــــشجن: ديــــــــــــوان - ١ ــــــــــــسىحم،اإلحبــــــــــــار يف ليــــــــــــل ال ــــــــــــن فهــــــــــــد العي دار ،مــــــــــــد ب

 .م١٩٨٠/ه١,١٤٠١:ط،امة
/ هــ١٤٢٦ ،إبـراهيم بـن حممـد الـدامغ، مركـز صـاحل بـن صـاحل الثقـايف بعنيـزة،أسرار وأسوار :ديوان  - ٢

 .م٢٠٠٥
 ،١:ط، نــادي القــصيم األديب بربيـــدة،ن صــاحل الومشيعبـــداهللا بــ،واملــرأة العاصــفة. . البحــر:ديــوان  - ٣

  .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣
هــ ١٤٢٢، ٢: ط، دار العلــوم للطباعــة والنـشر،عبـداهللا بـن صـاحل العثيمـني،بـوح الـشباب :ديوان  - ٤

 .م٢٠٠١/ 
ـــــوان  - ٥ عبـــــدالعزيز بـــــن حممـــــد النقيـــــدان،من مطبوعــــــات نـــــادي القـــــصيم األديب ،تـــــرانيم الرمـــــال::دي

 .ط.بربيـدة،د
 ، دار املفــردات للنــشر والتوزيــع،أمحــد بــن ســليمان اللهيــب،  حــني النوافــذ امــرأة:ديــوان - ٦

 .م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦ ،١ :ط
 .هـ١٤٢٩، ط.د،الرياض،ارطويقد، إبراهيم بن حممد العواجي،غربة :ديوان - ٧
 .ط.أمحد بن صاحل الصاحل، نادي القصيم األديب بربيـدة، د،لديـك حيتفل اجلسد :ديوان - ٨
 .م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩ ،١:ط، د.حممد بن عبداهللا املسيطري،د،مرليايل الع :ديوان  - ٩

ــــوان -١٠  ،١: ط،صــــاحل بــــن إبــــراهيم العــــوض، نــــادي القــــصيم األديب بربيــــدة،نفــــح القيــــصوم :دي

 .ه١٤٢٦
  
  
  
  

 



 

 ٢٣٨

َّمرتبة ھجائیا بحسب المؤلف (:المراجع ُ ً.(  
 :الكتب -١

  )أ(
ــــــشعر العراقــــــي احلــــــديث  .١  رؤوف ،)م١٩٤١-١٩١٤( االجتاهــــــات الوطنيــــــة يف ال

 .م١٩٧٤ ،ط.دار احلرية للطباعة، د، واعظال
ـــــــــسعودي احلـــــــــديث  .٢  ،٢:  حممـــــــــد جـــــــــالء إدريس،مكتبـــــــــة الرشـــــــــد،ط،األدب ال

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
ضة مصر للطباعة والنشر،حممد غنيمي هالل،األدب املقارن .٣  .م١٩٩٨، ٣:ط، 
ـــــث  .٤ ــــل اخلطــــاب - األســــلوبية يف النقـــــد العــــريب احلدي فرحــــان   ،- دراســــة يف حتلي

 ،١:  ط، بـــريوت،  املؤســـسة اجلامعيـــة للدراســــات والنـــشر والتوزيـــع،بـــدري احلـــريب
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤

 .٢: ط، بريوت، دار الفكر، مسري جابر: ت، أبو الفرج األصفهاين،األغاين  .٥
ـــضة مـــصر للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع، حممـــد منـــدور،األدب ومذاهبـــه  .٦  ،٥ : ط، 

 .م٢٠٠٥
الت األ .٧  اهليئـة املـصرية ، علي شلش،دبية يف مصر اجتاهات األدب ومعاركه يف ا

 ١:ط،للكتاب
اجتاهــــات الــــشعر املعاصــــر يف جنــــد، حــــسن فهــــد اهلوميــــل، نــــادي القــــصيم األديب   .٨

 .هـ١٤٠٤ ١:ط،بربيدة
ّ خليل عساكر و حممد عبده عـزام و : ت، أبو بكر حممد الصويل،أخبار أيب متام  .٩

ـــــــــدي ـــــــــدة،نظـــــــــري اهلن ـــــــــاق اجلدي ـــــــــشورات دار اآلف هــــــــــ ٣،١٤٠٠ : ط،بريوت، من
 .م١٩٨٠/



 

 ٢٣٩

 أنــسنة املكــان يف روايــات عبــدالرمحن منيــف، مرشــد أمحــد، دار التكــوين للتــأليف  .١٠
 .م٢٠٠٩ط، .والنشر، دمشق، د

 )ب(
 دار اليقــــني للنــــشر ، إبــــراهيم حممــــد عبــــدالرمحن،بنــــاء القــــصيدة عنــــد علــــي اجلــــارم .١١

  .هـ١٤٣٠ ،١ :ط،  والتوزيع
 املؤســـسة العربيــة للدراســـات بنيــة القــصيدة يف شـــعر حممــود درويـــش، ناصــر علــي، .١٢

  .م٢٠٠١ ،١:  ط،بريوت، والنشر

  )ت(
، ط. حــــــــــاكم مالــــــــــك الزيــــــــــادي، دار احلريــــــــــة، بغــــــــــداد، د،الــــــــــرتادف يف اللغــــــــــة .١٣

  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠
 دار مطبعـة وزارة ،جمموعة من احملققني:  حممد بن حممد الزبيدي، ت،تاج العروس .١٤

  .م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤،  ط.د،اإلعالم الكويتية
  .ط.العريب، أمحد قبش، دار اجليل، بريوت، دتاريخ الشعر  .١٥
 املركـــز الثقـــايف ،حممـــد مفتـــاح ،– اســـرتاتيجية التنـــاص –حتليـــل اخلطـــاب الـــشعري  .١٦

  .م٢٠٠٥ ،٤ :ط، العريب
 حممـــد فتـــوح : ترمجـــة، يـــوري ميخـــائيلوفيش– مهـــاد نقـــدي –ّحتليـــل الـــنص األديب  .١٧

 .م١٩٩٩، ط . د،النادي األديب الثقايف جبدة، أمحد
ــــزار قبــــاينتقنيــــات ال .١٨ ــــري يف شــــعر ن ــــروين حبيــــب،تعب املؤســــسة العربيــــة للدراســــات ،ب

 .م١٩٩٩,١:ط،بريوت،والنشر
 نـــــادي ، أشــــجان حممــــد اهلنــــدي،توظيــــف الــــرتاث يف الــــشعر الــــسعودي املعاصــــر .١٩

 .١ : ط،م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧ ،الرياض األديب



 

 ٢٤٠

  )ج(
  خالــــد، دراســــة نقديــــة يف جديــــد القــــصيدة العربيــــة املعاصــــرة–اجلــــذور واألنــــساغ  .٢٠

 .هـ١٤٣٠ ،١ : ط،سليمان، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع
 )ح(

ـــة الـــشعرية  .٢١ دار غريـــب للطباعـــة ،حممـــد فتـــوح أمحـــد،-األصـــول والتجليـــات-احلداث
  .ط.د،القاهرة،والنشر

دار ،خليــل ذيــاب أبــو جهجــة،احلداثــة الــشعرية العربيــة بــني اإلبــداع والتنظــري والنقــد .٢٢
 .م١٩٩٥ ،١:ط،بريوت،الفكر اللبناين

 دار العلــــــم ، بكــــــري شــــــيخ أمــــــني،احلركـــــة األدبيــــــة يف اململكــــــة العربيــــــة الـــــسعودية .٢٣
  .م٢٠٠٦ ،١٥ :للماليني، ط

، )هــــ١٤٢٠: (إىل عـــام) هــــ١٣٥١: (حركـــة الـــشعر يف منطقـــة القـــصيم مـــن عـــام .٢٤
/ هـــــ ١٤٢٨، ١:إبــــراهيم  عبــــدالرمحن املطــــوع، نــــادي القــــصيم األديب بربيــــدة، ط

  .م٢٠٠٧
 ،بــــريوت،  دار املــــشرق، حمــــسن مهــــدي: ت،ارايب حممــــد بــــن حممــــد الفــــ،احلــــروف .٢٥

 .م١٩٦٩، ٢:ط
:  احلـــوار يف املـــسرح الـــشعري بــــني الوظيفـــة الدراميـــة واجلماليــــة يف مـــصر مـــن عــــام .٢٦

ــــسويلم، م١٩٦١/١٩٩٠ ــــشر والتوزيع،نــــوال ناصــــر ال ــــاض  ، دار املفــــردات للن الري
 .م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩ ،١: ط

بدالـــسالم هـــارون، مكتبـــة ع:  ت، أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن حبـــر اجلـــاحظ، احليـــوان .٢٧
 .٣م، ج١٩٦٥/هـ ٢،١٣٨٥: ط،مصطفى البايب احلليب، مصر



 

 ٢٤١

 )خ(
ـا األديب، صـاحل اهلـادي بــن رمـضان،اخلطاب الشعري وحتديــات املـنهج .٢٨  ، نـادي أ

 .،هـ١٤٣١ ،١ :ط
حممد طريفي :  ت، عبد القادر البغدادي، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب .٢٩

  .م١٩٩٨ط،. د، بريوت،لعلمية دار الكتب ا،و إميل يعقوب
 )د(

 ، مكتبـة ابـن سـينا، القـاهرة، علي عـشري زايـد، دراسات نقدية يف شعرنا احلديث .٣٠
 .هـ١٤٢٣

 ، حممـــود حممـــد شـــاكر:ََّ قـــرأه وعلـــق عليـــه، عبـــدالقاهر اجلرجـــاين، دالئـــل اإلعجـــاز .٣١
 .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤ ،٥ :ط،  القاهرة،مكتبة اخلاجني

  .م١٩٨٠، ٤:ط،مكتبة األجنلو املصرية، إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ .٣٢

مؤســـسة ،دورة معجــم البـــابطني لــشعراء العربيـــة يف القــرنني التاســـع عــشر والعـــشرين .٣٣
  .م٢٠١٠ط،.د،الكويت، جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري

 دار ، حمـسن أطـيمش،دراسة نقدية للظـواهر الفنيـة يف الـشعر العراقـي  :دير املالك .٣٤
  .م١٩٨٢ط، .، د بغداد،الرشيد

 ، دار العـــــودة، عـــــز الـــــدين إمساعيـــــل: دراســـــة وتقــــدمي،ّديــــوان أيب القاســـــم الـــــشايب .٣٥
  .م١٩٧٢بريوت، 

 الــــدار ، املركـــز الثقـــايف العـــريب، حممـــد مفتـــاح،- تنظـــري وتطبيـــق –ديناميـــة الـــنص  .٣٦
  .م١٩٨٧ ،١:ط،  املغرب،البيضاء

  
  



 

 ٢٤٢

  )ر(
 وضــحاء ســعيد آل ،- دراســة بالغيــة أســلوبية -الرثــاء يف شــعر حممــد حــسن فقــي .٣٧

جامعــة اإلمـام حممــد بــن ســعود ، مقــدم لنيـل درجــة املاجــستري،زعـري، حبــث خمطــوط
  هـ ١٤٢٨/ هـ١٤٢٧ ، قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي،اإلسالمية

،  نـسيم إبـراهيم يوسـف، اهليئـة املـصرية للكتـاب: ترمجـة،  شارلز تـشادويك،الرمزية .٣٨
  .١ :ط

ّ حبث خمطوط مقدم لنيـل درجـة ،ن غالب املطريي حنا،رباعيات حممد حسن فقي .٣٩
/ هـــ ١٤٣٠قــسم األدب، ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، املاجــستري
  .م٢٠٠٩

  )س(
 بـريوت، ، دار الكتب العلمية، حممد بن عبداهللا بن سنان اخلفاجي،سر الفصاحة .٤٠

  .م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢ ،ط.د
، ١: ط،اهلنــد/  حيـدرأباد،ظاميـة جملـس دائـرة العـارف الن، البيهقـي،الـسنن الكـربى .٤١

  .هـ١٣٤٤
ســـوق األدب والنقـــد يف القـــصيم، دريــــد اخلواجـــة، نـــادي القـــصيم األديب بربيــــدة،  .٤٢

  .ط.د
  )ش(

ـــة الـــسعودية  .٤٣  عبـــد اهللا – خـــالل نـــصف قـــرن –الـــشعر احلـــديث يف اململكـــة العربي
  .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨ ،١: ط،احلامد، نادي املدينة املنورة األديب

حــسن أمحــد النعمــي نــادي ،– دراســة موضــوعية وفنيــة-ازان الــشعر يف منطقــة جــ .٤٤
  .هـ١٤٣٠،   ١:جازان األديب،ط

  .١:ط، دار الكتاب العريب، عبد الرمحن الربقوقي،شرح ديوان املتنيب .٤٥
  .م١٩٩٩ط، .د، دار اهلالل، بريوت، مفيد قميحه،شرح املعلقات العشر .٤٦



 

 ٢٤٣

دار العلــوم ، ل زكــي  أمحــد كمــا،– التــاريخ والواقــع –شــعراء الــسعودية املعاصــرون  .٤٧
  .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣ ،١: للطباعة والنشر،ط

 ، الــدار العربيــة للنــشر والتوزيــع، عبــدالرمحن بــن عــوض احلــريب،شــعراء مــن القــصيم .٤٨
  .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠ ،٢: ط

  )ص(
علــــي البجــــاوي و :  ت، أبــــو هــــالل العــــسكري– الكتابــــة والــــشعر –الــــصناعتني  .٤٩

  .ط. د،ية،بريوتحممد أبو الفضل إبراهيم،  املكتبة العصر
  )ع(

 ،مفيــد حممــد قميحــة:  ت، ابــن رشــيق القــريواين،العمــدة يف صــناعة الــشعر ونقــده .٥٠
  .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣ ،١ : ط،دار الكتب العلمية، بريوت

 ، دار الفكــــر املعاصــــر،فــــايز الدايــــة ،– النظريــــة والتطبيــــق –علــــم الداللــــة العــــريب  .٥١
  .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧ ،٢ : ط،بريوت

 مكتبـــة اآلداب، ، فريـــد عـــوض حيـــدر،-ة نظريـــة وتطبيقيـــة  دراســـ-علـــم الداللـــة  .٥٢
  .هـ١٤٢٦  ،١: ط، القاهرة

 .م١٩٩٨ ،٥:  ط، القاهـرة، عـامل الكتب، أمحد خمتار عمر،علم الداللة .٥٣
  

 )غ(
/ هـــ١٤١٤، ١: ط،د.د، مقبــل عبــدالعزيز العيــسى،-ديــوان شــعري–غربــة للــروح  .٥٤

  .م١٩٩٤
  )ف(

 دار ، محيـــد آدم ثـــويين،- األدبيــــة  دراســــة وتطبيـــق عـــرب العـــصور–فـــن األســـلوب  .٥٥
َّ عمان،صفاء للنشر والتوزيع   .م٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧ ،١ : ط،َ



 

 ٢٤٤

 ، مكتبـة األجنلـو مـصرية، إبراهيم محـادة: ترمجة وتقدمي وتعليق، أرسطو، فن الشعر .٥٦
  .ط.د

َّ حممــد إبــراهيم حـور وآخــرون،يف األدب والنقـد واللغــة .٥٧ ،  الكويــت، مكتبــة الفـــالح،ُ
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ،١:ط

 املكتبــــــــــة ،عــــــــــز الــــــــــدين إمساعيــــــــــل ،– الرؤيــــــــــة والفــــــــــن –يف الــــــــــشعر العباســــــــــي  .٥٨
  .م١٩٩٤ ،١ :األكادميية،القاهرة، ط

ط، . د، دار جمـــــــدالوي،ّ عمـــــــان، إبـــــــراهيم خليـــــــل،يف لغـــــــة األدب ولغـــــــة الـــــــشعر .٥٩
  .م٢٠٠٨/ه١٤٢٠

  )ق(
  .م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣،ط.د،د.قصائد من مقبل العيسى، للشاعر نفسه،د .٦٠

  )ل(
أمـــني عبـــدالوهاب وحممـــد العبيـــدي، دار : م ابـــن منظـــور، تلـــسان العـــرب، لإلمـــا .٦١

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ٣: إحياء الرتاث العريب، بريوت،ط
هــدى  ،–ّ دراســة حتليليـة نقديــة لظواهرهــا الفنيــة –لغـة الــشعر الــسعودي احلــديث  .٦٢

  .م٢٠١١/ هـ ١٤٣٢ ،١ : النادي األديب بالرياض، ط،صاحل الفائز
ـــــشعر العراقـــــي املعاصـــــر .٦٣ ـــــسي عمـــــر،لغـــــة ال ـــــة املطبوعـــــات،ان خـــــضران الكبي  ، وكال

  .ط.الكويت،  د
  )م(

حممـد حميـي :  ت، ضياء الدين ابـن األثـري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر .٦٤
  .م١٩٩٥ط، .الدين عبداحلميد، املكتبة العصرية، بريوت، د

 مؤســسـة الرســالة، ،وليــد قــصاب ،– رؤيــة فكريــة وفنيــة –املــذاهب األدبيــة الغربيــة  .٦٥
  .م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦ ،١: ط

، عبـداهللا محـد اخلثـران،- التعريف والتعريب والتـصحيح اللغـوي–املصطلح العلمي  .٦٦



 

 ٢٤٥

        .م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩ ،١ : ط،اجلمعية العلمية السعودية للغة العربية
،   بــريوت، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، ناصــر ســيد أمحــد وآخــرون،املعجــم الوســيط .٦٧

  .م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩ ،١: ط
 دار صــفاء ، عبــد القــادر عبــد اجلليــل،الوصــفي ملباحــث علــم الداللــة العــاماملعجــم  .٦٨

  .ه١٤٢٦/ م ٢٠٠٦ ،١ : ط،عمان، للنشر والتوزيع
حممــد :  ت، أبــو القاســم احلــسن بــن بــشر اآلمــدي،املوازنــة بــني أيب متــام والبحــرتي .٦٩

  .١:ط، بريوت، دار املسرية،حميي الدين عبداحلميد
ـــــــــة .٧٠ ـــــــــسيب ، يف الـــــــــشعر العـــــــــريب املعاصـــــــــرمـــــــــدخل إىل دراســـــــــة املـــــــــدارس األدبي  ن

  .م١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠دمشق، ،نشاوي
ـــــــــــــــــــضة ،مـــــــــــــــــــدخل إىل علـــــــــــــــــــم اللغـــــــــــــــــــة .٧١ حممود فهمـــــــــــــــــــي حجازي،مكتبـــــــــــــــــــة 

  .م١٩٩١/ هـ ١٤١١الشرق،القاهرة،
 جمموعـــة مـــن احملققـــني، دار طيبـــة، اململكـــة :معـــامل التنزيـــل، للحـــسني البغـــوي، ت .٧٢

  .م،١٩٩٧/هـ١٤١٧، ٤:العربية السعودية، ط
 حممــد احلبيــب، : ت، أبــو احلــسن حــازم القرطــاجين،اء وســراج األدبــاءمنهــاج البلغــ .٧٣

 .ط.د،دار الكتب الشرقية
  

  )ن(
، حــسن -دراسـة فنيـة وموضـوعية–النزعـة اإلسـالمية يف الـشعر الـسعودي املعاصـر  .٧٤

 األمانــــة العامــــة لالحتفــــال مبــــرور مئــــة عــــام علــــى تأســــيس اململكــــة، ،فهــــد اهلوميــــل
  .م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩

ــــضة مــــصر للطباعــــة والنــــشر ، حممــــد غنيمــــي هــــالل،احلــــديثالنقــــد األديب  .٧٥  دار 
  .م١٩٩٧، ط .د، والتوزيع



 

 ٢٤٦

 دار ، أجمـد الطرابلـسي،نظرة تارخيية يف حركة التأليف عند العرب يف اللغة واألدب .٧٦
  .٢ : ط،م١٩٧١/ هـ ١٣٩١ دمشق، ،الفتح

ة  املؤســس، حميـي الـدين صـبحي: ترمجـة، أوسـنت واريـن، رينيـه ويليـك،نظريـة األدب .٧٧
  .م١٩٨٧، ط . د،العربية للدراسات والنشر

 ، دار الكتـب العلميـة، حممـد عبـداملنعم خفـاجي: قدامة بن جعفر،ت،نقد الشعر .٧٨
  .ط.د،بريوت

  )و(
علــي :  ت، القاضــي علــي بــن عبــدالعزيز اجلرجــاين،الوســاطة بــني املتنــيب وخــصومه .٧٩

ــــــو الفــــــضل إبــــــراهيم ــــــة العــــــصرية، بــــــريوت،البجــــــاوي و حممــــــد أب  ،١:  ط، املكتب
  .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧

  
الت والصحف - ٢   .)مرتبة بحسب اسم المجلة( :ا

ــــــــــــــــــادي األديب الثقــــــــــــــــــايف جبــــــــــــــــــدة، عالمــــــــــــــــــات يف األدب والنقــــــــــــــــــد:جملــــــــــــــــــة .١  ،الن
َصفر،٧:م،٢٨:ج  .هـ١٤١٩،َ

ــــــــــــــــــــــــة:ملحــــــــــــــــــــــــق .٢ ــــــــــــــــــــــــرة، الثقافي  مجــــــــــــــــــــــــادى ١٧،اخلمــــــــــــــــــــــــيس،صــــــــــــــــــــــــحيفة اجلزي
  .٣٣٨:العدد،هـ١٤٣٢،األوىل

  
 :الشبكة العنكبوتية-٣
 . سعود البابطني لإلبداع الشعريموقع مؤسسة جائزة عبدالعزيز -

org.albabtainprize.www  
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 ٢٤٧

  فهرس الموضوعات

 ٣.................................................................... شكر واعرتاف - ١

 ٤............................................................................قدمةم - ٢

 ١٠................................واملفردات مادته األساسية،األدب كيان لغوي: مدخل - ٣

 ١٧.............................................مفهوم املعجم الشعري:  الفصل األول - ٤

 ١٨..........................................املعجم يف الرتاث النقدي:  املبحث األول - ٥

 ٢٣...........................................املعجم يف النقد احلديث:  املبحث الثاين - ٦

 ٢٩................................املعجم الشعري لشعراء منطقة القصيم:  الفصل الثاين - ٧

 ٣٠................................................. مدخل  نظري يف احلقول الداللية - ٨

 ٣٢....................................).الكالسيكي(املعجم يف الشعر:  املبحث األول - ٩

 ٣٣..........................................).الكالسيكي(التعريف باملذهب : مدخل -١٠

 ٣٥........................إبراهيم بن حممد الدامغ: للشاعر،)مدي هواك: (دراسة قصيدة -١١

 ٤٩.................عبدالعزيزبن حممد النقيدان:للشاعر،)أحاسيس مغرتب: ( قصيدةدراسة -١٢

 ٦٢............................حممد بن عبداهللا املسيطري: للشاعر،)إليها: (دراسة قصيدة -١٣

 ٧٥.......................................)الرومانسي(املعجم يف الشعر : املبحث الثاين -١٤



 

 ٢٤٨

 ٧٦.............................................)الرومانسي( باملذهب التعريف: مدخل -١٥

اري:(دراسة قصيدة -١٦  ٧٩.......................إبراهيم بن حممد العواجي: للشاعر،)ردي 

  ٨٩............أمحد بن صاحل الصاحل: للشاعر،)زمن للعفة وللخطيئة أزمنة: (دراسة قصيدة -١٧

 ١١٢.....................حممد بن فهد العيسى: للشاعر،)ضباب األسى: (دراسة قصيدة -١٨

 ١٢٠.........................................املعجم يف الشعر الواقعي: املبحث الثالث -١٩

 ١٢١................................................التعريف باملذهب الواقعي: مدخل -٢٠

 ١٢٣.....................ن إبراهيم العوضصاحل ب: للشاعر،)نفح القيصوم:(دراسة قصيدة -٢١

 ١٣٥..........................عبداهللا بن صاحل العثيمني: للشاعر،)تأمل: (دراسة قصيدة -٢٢

 ١٤١.......................مقبل بن عبدالعزيز العيسى: للشاعر،)قيصوم: (دراسة قصيدة -٢٣

 ١٤٩..........................................املعجم يف الشعر احلداثي: املبحث الرابع -٢٤
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