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 مقدمة

ــاجم املوضــوعات   ــة خطــوة مهمــة ومتطــورة عــن مع اللي ــول الدخ ــة الحق ــدن نظري ــا دورتَُع  وله

ــق  ــردات وف ــيم املف ــام تنظ ــم يف إحك ــريات مه ــع التغ ــهم يف تتب ــأنها أن تس ــن ش ــةن وم ــاهيم جامع مف

ــات  ــا للعالق ــيالً لغوي  ــول متث ــذه الحق ــد ه ــ. وتع ــياع النه ــامت يف الس ــا الكل ــي حملته ــة الت الداللي

تنســم مــن األلفــاظ شــبكات  دالليــًة تــ ز العالقــة بــني األلفــاظ  حيــث إنهــا  املنطقيــة يف الكــون

 وداللتهان باإلضافة إىل مرجعيتها. 

ى أحمـــد عـــز وز أن "ترتيـــب الكلـــامت يف مجموعـــات يـــرتبن بفطـــرة اإلنســـانن ومـــن يـــر 

خصــائا العقــل اإلنســاين الــذي مــن طبيعتــه امليــل نحــو التصــنيف والبحــث عــن العالقــة التــي تكــو ن 

أجـــزاء هـــذه املجموعـــة أو تلـــكن حتـــه يتســـنه لنـــا فهمهـــا ووضـــع قوانينهـــا ثـــم الحكـــم عليهـــا 

 1واالستنتاج"

 وغاتهاأهمية الدراسة ومس

ــت ــة ا أت ــاً اأهمي ــاعًرا مع ــدرس ش ــه ي ــن أن ــث م ــت لبح ــةن يف الكوي ــة الخليجي ــن البيئ ن اب

ــد  ــ اء ورغ ــة ال ــيتن ومرحل ــاطة وشــظف الع ــة البس ــاينتني  مرحل ــرحلتني متب ــايت م ــاعرا ع ـان ش حرصًـ

العـــيتن يف محاولـــة للوقـــوف عـــىل املعجـــم اللغـــوي للشـــاعر عبـــدالعزيز البـــابطني بـــني االتســـا  

ومـــدى تـــأثري بيئـــة الشـــاعر يف شـــعرهن وحضـــور ألفـــاظ املحـــين الخـــارجي يف لغتـــه واملحدوديـــةن 

ودالالتهــا مــن خــالل التحليــل والتفســرين اســتناًدا إىل مســتويي البنيــة واللكيــبن وعلمــي الداللــة 

 والحقول املعجمية.
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 الصعوبات التي واجهت البحث:

عربيـــة وامللجمـــة التـــي ال مل يخـــل البحـــث مـــن عقبـــاتن منهـــا: قلـــة املصـــادر واملراجـــع   

فضــالً عــن ســعة البحــثن ودقتــهن األمــر الــذي تطلــب بــذل جهــد كبــري  نتتحــدع عــن الحقــول الدالليــة

ــه ــوادي ومســافر يف   في ــوح الب ــه: ب ــابطني يف ديواني ــي وردت يف شــعر الب إذ قمــت بدراســة األلفــاظ الت

 ها املعجمية وإحصاؤ يث تحديد الوحدات حالقفارن ودراساتها وتوظيفها يف حقولها الداللية   

وتحليلهــا وفــق اتجــاه الداللــة فيهــا بــني الســلبية واإليجابيــةن وطريقــة توظيــف الوحــدة 

ــب  ــرز اللاكي ــتخراج أب ــم اس ــايئن ث ــازي كن ــي حيــن أو مج ــكل حقيق ــا بش ــياعن إم ــة يف الس املعجمي

يــة مثــل: اللغويــة الثنائيــة التــي تقيــد الوحــدة املعجميــة ضــمن معنــه محــددن وإيجــاد العالقــات الدالل

ــلادف واالشــتامل  والتضــمني والتضــاد والعمــوم والخصــوو واالســتغناء وتوظيــف الصــفةن  ــات ال عالق

ــاعرن  ــية للش ــة النفس ــاهن والحال ــنا ومعن ــياع ال ــأثري يف س ــا ت ــل له ــذه العوام ــل ه ــك. ولع ــا إىل ذل وم

 والظروف املحيطة بنصه الشعري.

ــعوبات  ــن الص ــا -وم ــدالعزي -أيض ــاعر عب ــاء بالش ــعوبة اللق ــغاله ص ــابطني  النش ــعود الب ز س

لــه حتـه يتيرسـ لــه فهـم املعنــهن الجـم ولسـفراته الكثــريةن حيـث أعــد الباحـث مجموعـة مــن األسـئلة 

 ومنها:

بــالرغم مــن أن الــديوانني: بــوح البــوادي ومســافر يف القفــار لهــام طــابع البــداوة إال أنهــام  -0

يف  حــالة للل األساســي وســيلةخليــا مــن لفظــة اإلبــل التــي تعــد ســفينة الصــحراء وال

ــارن ــداوة والقف ــرد أيضــا  الب ــبنكــام مل ي ــام واألران فهــل مــن  لفــا املــاعز واملاشــية واألغن

 تفسري لذلك؟

ــارة والز  -6 ـات الض ــر للحضـ ــرد ذك ــاذا مل ي ــك و مل ــابني يف ديواني ــرب والثع ــل العق ــف  مث اح

 رغم أن التنقل يف البادية يؤدي باإلنسان إىل التعرض ملخاطر هذه الحضات؟

ن أن الكويـــت تطـــل عـــىل الخلـــيم العـــرا الـــذي توجـــد بـــه العديـــد مـــن بـــالرغم مـــ -2

 الحيوانات املائيةن إال أنك مل تذكرها يف ديوانيكن فهل من سبب وراء ذلك؟
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ــاظ  -4 ــن األلف ــار م ــا دفعــك إىل اإلكث ــديوانني م ــة يف ال ــزل عــىل الوجداني ملــس الباحــث تركي

ــات ا ــن النبات ــذكر م ــةن ومل ت ــات النافع ــىل النبات ــة ع ــبب الدال ــام س ــولن ف ــارة إال الش لض

 ذلك؟

ــابطني خــالف الشــعراء يف اســتخدام املطــر فجعــل داللتــه  -2 الشــاعر عبــد العزيــز ســعود الب

ــلبية  ــة س ــذه اللفظ ــن أن ه ــالرغم م ــلبيةن ب ــا س ــل منه ــع والقلي ــ  املواض ــة يف أك إيجابي

 الداللة يف القرآن الكريمن فام الغرض من ذلك؟

ته الضــع والغــرب وهــو طمــوح وانعكــس ذلــك شــاعرنا الكبــري مــق اآلفــاع وبلغــت شــهر  -2

 يف دواوينه فجاء اهتاممه يف حقل العلويات وتحدع عن السامء والنجوم والشمس

ــه  -2 ــه تطلع ــذا نتيج ــل ه ــفلياتن فه ــن األرض والس ــه ع ــن تحدث ــ  م ــور أك ــر والطي والقم

 وطموحه أم لسبب آخر؟

ي والــدليل عـىل ذلــك الشـاعر عبـد العزيــز سـعود البــابطني يتميـز بـاالتزان الفكــري والقلبـ -2

ــاعرنا  ــاة ش ــة وحي ــاس لتجرب ــك انعك ــل ذل ــديواننين ه ــب يف ال ــة القل ــاوي ورود لفظ تس

العــاطفي وعــدم تعرضــه ألي اضــطرابات شــعورية ووجدانيــةن أم  الكبــري أم الســتقراره

 هذه نتيجة نشأته وهدوئه النفي؟

رة داخــل عــىل الــرغم مــن أن الشــاعر عبــدالعزيز ســعود البــابطني يعــد مــن أعــالم التجــا -9

دولـــة الكويـــت وخارجهـــان فرثننـــا مل نعـــ  يف ديوانيـــه عـــىل أي مصـــطلحات تجاريـــة أو 

التجــارة حتــه عــىل سـبيل االســتعارة والكنايــة. فهــل يعـود هــذا إىل رغبــة الشــاعر تـوحي ب

 يف الفصل بني حياته العملية والعلمية أو الشاعرية؟
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 منهجية البحث

لقــائم عــىل اإلحصــاء يف تصــنيف املوجــودات املــنهم الوصــفي التحلــييل ا اعتمــد الباحــث

ــة الخاصــة بحقــل املوجــودات  ــةن وجمــع الوحــدات املعجمي ــا املعجمي ــة  -ضــمن حقوله بصــنفيها: الحي

بحســب تقســيمها الحقــيلن ويكــون هــذا ضــمن املطالــب الفرعيــة التــي تنــدرج تحــت   - وغــري الحيــة

ــة عــن الفصــول الثالثــة للدراســة.  ــث الرئيســة املتفرع ــارة إىل أنــه تــم تصــنيف  وتجــدراملباح اإلش

ــني  ــة إحصــائية ضــمن جــداول تب ــة بطريق ــول الداللي ــردات الحق ــي تتضــمن مف الشــواهد الشــعرية الت

ــار  ــا باختي ــق انتقائي  ــهن لكــن جــاء التطبي ــدالن الخــاو ب ــه ال ــل لفــا يف حقل ــورود ك ــدقيق ل العــدد ال

 .أبيات  دون سواهان حرًصا عىل اإليجاز وعدم اإلطالة وتحقيق الفائدة

 حدود البحث

 م.0922: شاعر معا  ولد عام زماني ا -0

ــا -6 ــل مرصــن مكاني  ــائدهن مث ــا قص ــاعر منه ــم الش ــي نظ ــاكن الت ــدد األم ــم تتع ــت أوالًن ث : الكوي

 ولبنانن وسوريةن والعراعن والسعوديةن وسويرسان وفرنسان وغريها. 

ــوعي ا -2 ــافر يف اموض ــوان مس ــابطني: دي ــعود الب ــدالعزيز س ــاعر عب ــا الش ــوان : ديوان ــارن ودي لقف

 بوح البوادي. وقد تُرجم الديوانان إىل اللغتني اإلنجليزية والفرنسية.

 املوازية:الدراسات 

ــد أن  ــابطنين بي ــاحثني لدراســة الحقــول الدالليــة يف شــعر عبــدالعزيز ســعود الب مل يتطــرع أحــد مــن الب

 ها:الكثري أعد دراسات موازية عند شعراء ولغويني ويف القرآن الكريمن نذكر من

ــوء  -0 ــاخر يف ض ــاب الف ــن كت ــارة م ــة للعب ــة واللغوي ــة االجتامعي ــدن الدالل ــلامن أحم ــة س عطي

 .0992نظرية الحقول الداللية/ مكتبة زهراء الضعن القاهرةن 

هيفـــاء عبدالحميـــد كلنـــان نظريـــة الحقـــول الدالليـــة دراســـة تطبيقيـــة يف املخصـــا البـــن  -6

ــدكتوراه يف اللغــة ــل درجــة ال ــة لني ــرىن  ســيدةن رســالة مقدم ــة أم الق ــان جامع ــة وآدابه العربي

كليــة اللغــة العربيــةن قســم الدراســات العليــا للغــة العربيــة مل فــر  اللغــة  ن اململكــة العربيــة 

 م.6110السعوديةن 
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ــد األســدين رســالة مقدمــة  -2 ــن زي ــت ب ــة يف شــعر الكمي ــدن الحقــول الداللي شــيامء محمــد عبي

ــات ــة للبن ــة اللبي ــة جامعــة بغــدادن   - إىل مجلــس كلي لنيــل درجــة املاجســتري يف اللغــة العربي

 م.6116وآدابهان بغدادن إرشاف: أ.د كاصد يارس الزيدين 

ــة يف لزوميــات أا العــالء املعــرين أطروحــة مقدمــة  -4 ــدالقادر هــاللن الحقــول الداللي رفيــف عب

لنيــل درجــة الــدكتوراه يف اللغــة العربيــة وآدابهــان إرشاف: رضــوان القضــامينن جامعــة تضــينن 

 .6112اآلداب والعلوم اإلنسانيةن قسم اللغة العربيةن سوريةن كلية 

ــان  -2 ــةن جامعــة امللــك ســعودن عــامدة الدراســات العلي ــيىل آل الحــامدن املجــاز والحقــول الداللي ل

 .6112قسم اللغة العربية وآدابهان اململكة العربية السعوديةن 

ــي -2 ــعر الس ــة يف ش ــول الداللي ــ ين الحق ــد الع ــن راش ــد ب ــت محم ــة بن ــدر تقي ــن ب ــالل ب د ه

 م.6106ن مؤسسة االنتشار العران 0البوسعيدين ط

ــت -2 ــدحت دروي ــمت م ــن القــرآن   - قس ــول الدالليــة يف الجــزء األول م ــاسن الحق ــ اس عب ن

ــم اللغــة  ــة األساســيةن قس ــاىلن كليــة اللبي ــا بالبالغــة العربيــةن جامعــة دي الكــريم وعالقته

 م.6102العربيةن 

وداللتهـــا يف شـــعر محمـــد مهـــدي الجـــواهري يف أعاملـــه ميلـــود قنـــاينن الحقـــول املعجميـــة  -2

الكاملــة دراســة أســلوبيةن رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه يف الدراســات البالغيــة 

  - واألســـلوبيةن إرشاف: أ.د محمـــد عبـــاسن جامعـــة أا بكـــر بلقايـــدن كليلـــة اآلداب واللغـــات

 م.6104قسم اللغة العربية وآدابهان الجزائر 

 ابقة:الدراسات الس

أما عن شعر عبدالعزيز سعود البابطني فقد أفرد الباحثني كتبا ودراسات حولهن وهي عىل النحو  

 التان:

مجموعة مؤلفنين دراسات نقدية يف ديوان بوح البوادي للشاعر عبدالعزيز سعود البابطني     - 0

ةن للطباعةن اإلسكندريمع النا الكامل للديوانن أعده للنض وقدم له د.فوزي عيىسن مركز الدلتا 

0992. 

محمد مصطفه أبوشواربن البنية اإليقاعية يف شعر عبدالعزيز سعود البابطنين قراءة يف     - 6

 م.0992موسيقه اإلطارن دار املعرفة الجامعةن اإلسكندرية 
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خالد محمد املنصورن قصيدة الغزل يف شعر عبدالعزيز سعود البابطنين أطروحة دبلوم  -2

 .0999الجامعة اللبنانيةن إرشاف: أ.د. عبدالحميد جيدةن بريوتن   - علياالدراسات ال

 -ص ي فوزي عبدالله أبو حسنين العذرية البدوية يف بوح عبدالعزيز سعود البابطني الشعري  - 4

 م.6111قراءة نقدية يف آليات اإلبدا  ومعطياتهن القاهرة 

 قا  يف ديوان بوح البوادي.عبد ال  العلييلن بنية الوزن والصوت واإلي  - 2

 م.6111مطبعة البالبلن  فاسن 

محجوب موىسن دراسة عروضية لشعر عبدالعزيز سعود البابطني من خالل ديوانه "بوح   - 2

 م.6116الكويت   -البوادي"ن املرجاح للنض والتوزيع

طني سعود الباب مؤسسة جائزة عبدالعزيز  -عبدالله بنرص العلوين الحركة األدبية يف الكويت  - 2

 م.6112لإلبدا  الشعري وأشعار رئيسها منوذًجان فاسن جامعة سيدي محمد بن عبداللهن  

دراسة يف ديوان مسافر يف القفار للشاعر عبدالعزيز سعود   - محجوب موىسن فاعلية اإلبدا   - 2  

 م.6112الكويت   - البابطنين املرجاح للنض والتوزيع

 ة وتحليل ديواين البابطني ملبالفارسية .مختار مجاهدن  دراس - 9

 م.6112جامعة طهرانن إرشاف أ.د. محمد عيل أذرشبن    - كلية اآلداب  -رسالة ماجستري

عصام حجيلن  السرية الذاتية يف ديوان "مسافر يف القفار" للشاعر عبدالعزيز سعود البابطني    -  01

فر ع  بوابة الذات نبحث دبلوم الدراسات العل ية يان نهاية السنة الثانيةن وزارة اللبية الوطنملالسخ

 م.6101والتعليم العانن الرباط إرشاف أ.د. عمر املراكيشن 

محمد الحقن جامع األجناس األدبية يف ديواين الشاعر عبدالعزيز سعود البابطنين رسالة    -  00

 م.  6101املراكيشن جامعة الرباطن  إرشاف أ.د. عمر   - املدرسة العليا لقساتذة  - ماجستري

 إيناس الرفاعين االتجاه الوجداين يف شعر عبدالعزيز سعود البابطنين   -  06

 م. 6104جامعة اإلسكندرية إرشاف: أ. د. فوزي عيىس   - كلية اآلداب  - رسالة ماجستري

  - عف ت مرداينن مظاهر الغزل العفيف يف شعر عبدالعزيز سعود البابطنين رسالة ماجستري   -  02

 جامعة شريازن  - ية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكل
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 م.6102إرشاف: أ. د. سيد فضل الله مريقادرين  04

كلية   - غسان عباس السعدين شعر عبدالعزيز سعود البابطني.. دراسة أسلوبيةن رسالة ماجستري 02

 م.6102جامعة اإلسكندرية إرشاف: أ. د. فوزي عيىسن   - اآلداب

 وأغراض وفلسفة شعر عبدالعزيز سعود البابطنينملد.ن/ د.ت فاطمة محمدن سامت   -02 

 هيكل الدراسة

 جاءت الدراسة يف مقدمة ومتهيد وثالثة فصول وخامتة. 

ا وحــدودهان والعقبــات التــي واجهــت بينــت فيهــا أهميــة الدراســة ومســوغاتها ومنهجهــ قدمــةاملففــي 

 .عر عبدالعزيز سعود البابطنين والدراسات املوازية والدراسات السابقة التي تناولت شالبحث

ــا ــد أم ــة  التمهي ــعرهن ونظري ــه وش ــابطني حيات ــعود الب ــز س ــد العزي ــن عب ــه ع ــد تحــدع البحــث في فق

ـــا  وأسســـها  ـــد الغـــربن ومبادئه ـــد العـــربن وتطورهـــا عن ـــا ونشـــأتها عن ـــة تعريفه الحقـــول الداللي

 والعالقات داخل الحقل الدالن الواحد.

  ن وقسمته إىل مبحثني:الحية العاقلة واأللفاظ الدالة عليها املوجودات بعنوان الفصل األولوجاء 

 :مطلبنين واشتمل عىل : األلفاظ الدالة عىل اإلنسان وما يتصل بهاملبحث األول

: األلفــاظ الدالــة الثــاين املطلــب: األلفــاظ الدالــة عــىل اإلنســان ومــا يتصــل بــهن واملطلــب األول -

  .عىل أجزاء جسم اإلنسان

 ن واشتمل عىل مطلبني:األلفاظ الدالة عىل العالقات اإلنسانية :فعنوانه املبحث الثاينأما 

: األلفــاظ الدالــة واملطلــب الثــاين: األلفــاظ الخاصــة باألهــل وذوي القرابــةن املطلــب األول

 عىل األصدقاء واألعداء.

 مبحثني: فقد جاء يف األلفاظ الدالة عىل املوجودات الحية غري العاقلة وعنوانه: الفصل الثاين أما

 ن وفيه ثالثة مطالب:األلفاظ الدالة عىل الحيوانات وما يتصل بها املبحث األول:

ـــب األول ـــل األرضـــياتن املطل ـــات يف حق ـــىل الحيوان ـــة ع ـــاظ الدال ـــاين: األلف ـــب الث : واملطل

ــات ــات يف حقــل العلوي ــة عــىل الحيوان ــة عــىل املطلــب الثالــثو ناأللفــاظ الدال : األلفــاظ الدال

  بيئة املائية.الحيوانات يف ال
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 وفيه أربعة مطالب: ن األلفاظ الدالة عىل النباتات وما يتصل بها املبحث الثاين:

: األلفــاظ الدالــة عــىل النباتــات واملطلــب الثــاين: االســم الجــامع للنبــات وصــفاتهن املطلــب األول

ــثالفواحــةن و ــة عــىل األشــجار املثمــرةن واملطلــب الثال ــع: األلفــاظ الدال ــة : األاملطلــب الراب لفــاظ الدال

 عىل النباتات الضارة.

ــه:  الفصــل الثالــثوأمــا  ــة عــىل املوجــودات غــري الحيــةفعنوان ــة ن األلفــاظ الدال وقــد اشــتمل عــىل ثالث

 مباحث:

 ن وفيه ثالثة مطالبن وهي:األلفاظ الدالة عىل املوجودات الجغرافية :املبحث األول

: األلفــاظ الدالــة عــىل واملطلــب الثــاين : األلفــاظ الدالــة عــىل املوجــودات األرضــيةناملطلــب األول

 .ء: األلفاظ الدالة عىل املااملطلب الثالثاملوجودات العلويةن و

ــة عــىل القــوى الطبيعيــة وعنوانــه: املبحــث الثــاينأمــا  فقــد اشــتمل عــىل ثالثــة مطالــب  األلفــاظ الدال

  أيضان وهي:

فــاظ الدالــة عــىل الريــاح والرســابن : األلواملطلــب الثــاين: ألفــاظ النــار ومــا يتصــل بهــان املطلــب األول

 : األلفاظ الدالة عىل قوى الحقل املايئ.املطلب الثالثو

ــاء  ــد ج ــثوق ــوان: املبحــث الثال ــىل املوجــودات الصــناعية تحــت عن ــة ع ــاظ الدال ــد اشــتمل األلف ن وق

 عىل مطلبني اثننين وهام:

 دالة عىل املصنعات.: األلفاظ الاملطلب الثاين: األدوات الحربية بأنواعهان واملطلب األول

 .وفيها أبرزت أهم النتائم التي توصل إليها البحثويف نهاية البحث جاءت الخامتةن 
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 التمهيد:

يف بدايــة الدراســة البــد لنــا مــن تحديــد بعــض النقــاط الرئيســة التــي ستســاعد يف فهــم الرؤيــة 

ــني ــورين اثن ــاط يف مح ــذه النق ــل ه ــةن ونجم ــا الدراس ــة يف ثناي ــة والتحليلي ــدالعزيز الداللي   األول: عب

 سعود البابطني حياته وشعرهن والثاين: الحقول الداللية النظرية والتعريف.

 أوالً: عبدالعزيز سعود البابطني: حياته وشعره

قــرأ   - ومنــذ صــباه  - من مل يكمــل تعليمــهن لكنــه0922شــاعر معــا  مــن دولــة الكويــتن ولــد ســنة 

ــ ــمن ولق ــأثر به ــه مــن بشــغف لفحــول الشــعراء العــرب وت ــا أن ــهن خصوًص ــه وأقارب ي تشــجيًعا مــن أهل

محمــد بــن حمــد بــن لعبــونن يعــد مــن أشــهر  بيئــة علميــة تعنــه بالشــعر وتهــتم بــهن فخالــه الشــاعر

 أعالم الشعر النبطي يف الجزيرة العربيةن وقد عاش يف أوائل القرن التاسع عض امليالدي. 

تفــرل للعمــل الحــر الــذي توســع فيــه حتــه لي 0926ن وتركهــا عــام 0922العمــل يف دائــرة املعــارف عــام 

 صار من أبرز رجال األعامل يف الكويت.

ــاء يف الكويــتن  ــري مــن املجــالس واإلدارات واللجــانن مــن أبرزهــا: عضــو رابطــة األدب شــغل عضــوية كث

ــريوتن  ــرا يف ب ــايف الع ــع الثق ــاء املجم ــس أمن ــو مجل ــيمن وعض ــدعم التعل ــة ل ــة الكويتي ــو اللجن وعض

للغــة العربيــة يف دمشــقن وعضــو مجلــس أمنــاء مؤسســة الفكــر العــرا وأحــد وعضــو مراســل  جمــع ا

ــة  ــاء كلي ــس أمن ــو مجل ــرينن وعض ــرا يف البح ــيم الع ــة الخل ــاء جامع ــس أمن ــو مجل ــيهان وعض مؤسس

 جامعة الكويت.  - اآلداب

ــة  ــه األكاد ي ــا. واختارت ــات بروم ــز العــرا األوروا لحــوار الثقاف ــيس املرك ــه شــغل مناصــب: رئ ــام أن ك

ــا يف الع ــا له ــا رشفي  ــا رئيًس ــعر بفريون ــة للش ــينجور. 00/2/6100املي ــد س ــاملي ليبول ــاعر الع ــا للش م خلًف

 م.0924وأنشأ بعثة سعود البابطني الكويتية للدراسات عام 

ــام  ــدا  الشــعري ع ــابطني لإلب ــعود الب ــدالعزيز س ــائزة عب ــز  0929وأنشــأ مؤسســة ج ــاهرةن ومرك يف الق

 يف قرطبة برثسبانيان  6112تن ومركز البابطني لحوار الحضارات يف بريو  6114البابطني لللجمة 
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يف اإلســـكندريةن وأقـــام عـــدًدا مـــن كـــرا   6112ومركـــز البـــابطني لتحقيـــق املخطوطـــات الشـــعرية 

اللغــة العربيــة والثقافــة اإلســالمية يف عــدد مــن جامعــات أوروبــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة 

ن وهــي أكــ  وعــاء للشــعر 6110ركزيــة للشــعر العــرا بالكويــت عــام وآســيا. وأنشــأ مكتبــة البــابطني امل

العـــرا يف العـــامل  ـــا تضـــم مـــن مئـــات اآلالف مـــن الكتـــب والـــدوريات واملخطوطـــات والرســـائل 

 الجامعية. 

ويف ســياع التكر ــات والجــوائز واألوســمة التــي نالهــان فقــد نــال جــائزة الدولــة التقديريــة مــن 

ــام  ــت ع ــديًرا 6116الكوي ــىل م تق ــل ع ــام حص ــة واآلداب. ك ــال الثقاف ــزة يف مج ــة املمي ــه ال ي لعطاءات

أربعــة عضــة شــهادة دكتــوراه فخريــة مــن عــدد مــن الجامعــات العربيــة واألجنبيــة. كــام حصــل عــىل 

العديــد مــن األوســمة الرفيعــة ومنهــا: أولهــا: وســام االســتحقاع الثقــايف مــن رئــيس جمهوريــة تــونس 

ــد 0992 ــن جه ــه م ــام ب ــا ق ــديًرا مل ــن  تق ــة األوىل م ــن الدرج ــتقالل م ــام االس ــايفن ووس ــدان الثق يف املي

تقــديًرا لــدوره املتميــز يف دعــم الحركــة الثقافيــة والشــعرية يف الــوطن العــران  6110ملــك األردن 

ــة  ــة اللبناني ــيس الجمهوري ــة ضــابن مــن رئ ن ووســام الكويــت ذو الوشــاح مــن 6114ووســام األرز برتب

ــمو أ  ــاحب الس ــن ص ــة األوىل م ــت الدرج ــة الكوي ــري دول ــادين  6112م ــرية يف املي ــوده الكب ــديًرا لجه تق

ــد  ــتن وآخرهــا تقل ــة الكوي ــة لدول ــا يعــود بالســمعة الطيب ــا   ــا ودولي  ــا وعربي  ــة محلي  ــة والثقافي األدبي

ــتحقاع  ــوطني لالس ــام ال ــن الوس ــ  م ــاجي السبيــ الصــنف األك ــد ب ــونس القائ ــيس ت ــة رئ ــد فخام بي

  م.6102الثقايف يف 

ير بالـذكر أنـه قـد أُجـري لقـاء مـع شـاعرنا عبـد العزيـز سـعود البـابطني يف تـونس يف التاسـع ومن الجد

أكــد فيــه  ورة إدراج مفهــوم ثقافــة الســالم وتــدريس هــذه الثقافــة يف  6102عضــ مــن شــهر يوليــو 

  .1مناهم الوطن العرا

يف العديــد مــن نضــت  قصــائده    حيــث عبــدالعزيز ســعود البــابطني عــىل نظــم الشــعر وإبداعــه شــبخ 

الصـــحف واملجـــالت بالكويـــت والـــدول العربيـــة واألجنبيـــة. وصـــدر لـــه خـــالل مســـريته الشـــعرية 

 .م6114 "مسافر يف القفار"ن وديوان م0992 "بوح البوادي"ديوانان: ديوان 

  

                                                            

 .مس ء   ارل س ة أخب ح رشحة األ رى  ارقر ة ارب يد  ز رة للف ي ن في ارخبح رشح - 1
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درس تجربتــه الشــعرية عــدد مــن النقــاد مــنهم: مصــطفه ناصــفن ومحمــد مصــطفه هــدارةن ومحمــد 

 . 1لدناين وعمر املراكيشن وفوزي عيىسن وأ ن ميدانالتازي سعودن ومحمد ا

 ثانًيا: الحقول الداللية: النظرية والتعريف

ــالم  ــة مــن املعــاين أو الكلــامت  أهــل اللغــةورد يف ك ــول الدالليــة هــو أنهــا: "مجموع أن حــد  الحق

ــز بوجــود عنــا  أو مالمــة دالليــة مشــلكةن وبــذلك تكتســب الكلمــة معناهــ ا يف املتقاربــة التــي تتمي

ـــل إن معناهـــا يتحــدد ببحثهــا مــع  ــالكلامت األخــرىن ألن الكلمــة ال معنــه لهــا  فردهــان ب عالقاتهــا ب

 .2أقرب الكلامت إليها يف إطار مجموعة واحدة"

هو مجموعة من الكلامت ترتبن داللتهان وتوضــع تحت " كام يعرفه أحمد مختار عمر الحقل الدالن و     

معنه كلمة يجب أن تفهم مجموعة الكلامت املتصـــلة بها دالليان فمعنه وليك تفهم  نلفا عـام يجمعهـا

 3."الكلمة هو محصلة عالقاتها بالكلامت األخرى يف داخل الحقل املعجمي

ه: "مجموعة من الوحدات املعجمية التي تشـــتمل عىل  كام عر فها اللغوي الفرنيـــ جورج مونان  ا نصـــن

 .4ل"مفاهيم تندرج تحت مفهوم عام يحدد الحق

ويقـــوم الحقـــل الـــدالن عـــىل داللـــة الكلمـــة الواحـــدة ضـــمن الســـياع الـــذي تـــرد فيـــهن 

"فالكلمـــة الواحــدة يف أيــة لغــة تنــدرج تحتهــا مجموعــة تطــول أو تقرصــ مــن األلفــاظ... فكــل لفــا 

ــت  ــدن وكون ــوان واح ــت عن ــت تح ــداع جمع ــراد أو األح ـــن األف ـــدًدا م ـــم ع ــاظ يض ــذه األلف ــن ه م

ـــذل ـــًدان ول ـــنًفا واح ــودات ص ــنيف للموج ــن التص ــا م ــات  بً ــن اللغ ــة م ــل  لغ ــردات ك ــت مف ك كان

 .5الـذي يعـد أساسي ا يف فهم العالقة بينهان وهو إدرال لنظرية الحقول الداللية"

  

                                                            

 ،02 ط ،البةةةةا طي  سةةةةع    بةةةةزالع ي  للشةةةةا ر التعريفيةةةة  البطاقةةةة : كتيةةةة  مةةةة  مةةةةة و ة وجزةمةةةة ترجمةةةة  - 1

 .م0202 مارس الكويت، الثقافي ، البابطي  سعود عبدالعزيز مؤسس 

  زاح اررهضددددة ار حبيددددعة رلاب زددددعة  اررشددددح  مووووااا ووووةفةاةةبيووووظاةة ي فووووظا–كوووولعاةة ووووي احسددددن ، ،دددد     -2

  .20م  ص 3790بيح د  

 .97ص م  2006  ز رم اربل   ارق هحة  6  اعبعاةة  ةظل ح زمح  أحمز مخ -3

 ,Voir. G. Mouninن زدددن رقددد   . 01 ص  ةة  ةفوووظاةة  وووتراقويفوووظايووولاثية فوووظاأصوووتر زددد     أحمدددز - 4
Dictonnaire de Linguistique, p: 65. 

جاةة ي فووووظاي وووولاةةبيووووظاتعصووووةدراةة ي فووووظما يةةووووظاث بفبفووووظام ةيقووووظاتعووووي اةموووو ق محمددددز ارمبدددد ح    -5
 .109م  ص 3793  زاح ارفبح رلاب زة  اررشح  ارل  يع   9  اةألصفرايلاةةثج ف اتةةثتةف 
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  أهمية الوحدة املعجمية 

ــني  ــي تشــكلهان ويؤخــذ بع ــة الت ــة بحســب الوحــدات املعجمي ــول الداللي ــوم تصــنيف الحق يق

ــت ــه إذا كان ــار أن ــياقها  االعتب ــان يف س ــا ومعانيه ــامت وعنا ه ــة الكل ــه بدراس ــة تعن ــة املعجمي الدالل

الحقـــيلن فـــرثن ذلـــك ال يعنـــي أن املعجميـــة محصـــورة يف اللفظـــة املفـــردةن بـــل إن الحصـــول عـــىل 

الــدالالت يتطلــب وجــود "الوحــدة املعجميــة بعنا هــا الثالثــة  أولهــا املفــردةن وثانيهــا اللكيــبن 

ا  كــن االتكــاء عليــه هــو أن مفهــوم الوحــدة املعجميــة أشــمل مــن مفهــوم وثالثهــا الــتالزمن وأهــم مــ

  1املفردةن فرثن كل مفردة وحدة معجمية ولكن ليست كل وحدة معجمية مفردة".

يف التحليـــل والدراســـة  بيـــد أن هـــذا ال يلغـــي أهميـــة املفـــردة بوصـــفها العنرصـــ األســـا 

ز الــدالالت بــني مركزيــة وثانويــةن وهــو مــا إنهــا األســاس الــذي تقــوم عليــه عمليــة فــر    حيــث البنيويــة

ــة  ــة الداللي ــة  يف النظري ــدة داللي ــغر ملوح ــد أص ــة  تع ــت ملالكلم ــا كان ــه: "ومل ــن بقول ــيل زوي ــه ع بيخن

 .2الحديثة اتضحت لنا أهمية دراسة الكلامت من حيث احتوائها عىل معان ثابتة ثبوتًا نسبي ا"

ــز عــىل دراســة الكلمــة املفــردةن أو درا ــه ولعــل اللكي ســة الــنا مــن خــالل تقطيعــه إىل أجزائ

البنيويــة الرئيســةن يعــد مــن أهــم النظريــات اللســانية التــي تخضــع الــنا األدا للتفكيــكن ثــم الــربن 

بــني األجــزاء التــي تــم فصــلها مــن خــالل حقــول دالليــة تجمــع قواســمها املشــلكةن لتقــف عــىل العالقــة 

 املتأتية من هذا الجمع بعد الفصل.

ــي  ــذا ال يعط ــن ه ــأثري لك ــة الت ــردة دامئ ــة مف ــدها ذات دالل ــة وح ــون الكلم ــة ألن تك ذريع

والتغيــري يف معنــه الــنان بــل إن ســلكها ضــمن الســياقات املتنوعــة هــو مــا يعطيهــا التــأويالت 

  الداللية التي لوالها القترصت كل كلمة عىل معنه أصيل واحد. 

                                                            

فوووظا وووفااةتيوووية اتةةث وووةعاتةةوووثل عإبدددحاهيم بدددن مدددحاز   -1   فدددي لمةلادددة ارزحاسددد د ارم ةميدددةل  ةةت ووو لاةةم جم 

  لمةلادددة فدددي ارحيددد ة جوووعموووااملوووةكراةةثيجموووظايووولاةةم ؛ رفسددد   13 -21(  ص 5م  ار دددزز  2006ارمغدددح   

ةةم َةةجووووظاةة َةّمتةووووف ظاةبَتَ وووو ة ا؛ رفسدددد   55 – 15(  ص 392م  ار ددددزز  2006ارثق فيددددةل  لدددد ر   إبحيدددد  

ليددد   لمةلادددة ارزحاسددد د ارم ةمي دددة ةةمْ جمف وووظاةة ي ف وووظاةةميك وووظاتةةم   ووو َلاتةة  َةيف وووظ دددرَهب ارلحل   رَ،دددحادي فدددي ما

 م.2002(  9ب رمغح ل  ار زز  

  لمةلادددة قفددد ة زحبيدددةل  ارسدددرة وووولراةةم قووواا وووفااةة يةةوووة اةةثية فوووظاتعبوووعاةةبيوووظاةة ووو ف ي   يدددن  زلددد  -2

 .91م  ص 3770  أيا ح 35
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م يف إبــراز "وأحســن طريقــة لفهــم معنــه الكلمــة هــو وجودهــا يف اللكيــب الــذي يســه

ــدو مشــابهة لهــان باإلضــافة إىل الوظــائف  ــا أو تب ــك التــي تقاربه ــة عــن تل ــا متباين ــا ويجعله معناه

الدالليــة ذات االرتبــاط بــاملحين والثقافــة اللــذين يعــ ان عــن داللــة اللفــا املســتقلة عــن كــل كلــامت 

 .1اللغة"

ــا عنرًصــ  ــردة كونه ــة املف ــديًثا بالكلم ــد ًا وح ــة ق ــامء اللغ ــتم عل ــد اه ــا  وق ــن عن ــا م ا رئيًس

ــا تعريفــات  ــدرس اللســاينن فقــدموا له ــة عظيمــة يف ال ــدهم  كان ــا حظيــت عن ــل إنه ــاء اللغــوين ب البن

هـــ  الــذي عرفخهــا بأنهــا: "اللفظــة الدالــة عــىل معنــه مفــرد 222مختلفــةن ومــن هــؤالء ملالزمخضــي ت

هـــ  229قيــل ملت . ويعرفهــا ابــن ع2بالوضــعن وهــي جــنس تحتــه ثالثــة أنــوا  االســم والفعــل والحــرف"

ــك  ــن مال ــة اب ــه أللفي ــرج يف رشح ــه أخ ــا املوضــو  ملعن ــردن وقولن ــه مف ــو  ملعن ــا املوض ــا: "اللف بأنه

. ويعرفهــا األشــموين ملت 3املهمــل كــديز. وقولنــا: مفــرد  أخــرج الكــالم فرثنــه موضــو  ملعنــه غــري مفــرد"

ــد بالو 969 ــروفن مفي ــض الح ــىل بع ــتمل ع ــوت املش ــرد أي الص ــا املف ــا: "اللف ـــ  بأنه ــدة ه ــع فائ ض

 .4يحسن السكوت عليهان فخرج باللفا غريه من الدال ما ليس بلفا مثل اإلشارة والخن"

ــنا    ــياع ال ــا يف س ــا وداللته ــق بوظيفته ــة يتعل ــا للكلم ــلح تعريًف ــه يق ــان فرثن ــام حس ــا مت أم

ــن  ــدور وحــدة م ــوم ب ــة تق ــب الجمل ــة يف تركي ــة معين ــة لغوي ــا صــيغة ذات وظيف ــائالً: "إنه ــران ق الع

ملعجــمن وتصــلة ألن تفــرد أو تحــذف أو تح ــ أو يغــري موضــعها أو يســتبدل بهــا غريهــا يف وحــدات ا

 .5السياعن وترجع يف مادتها غالًبا إىل أصول ثالثةن وقد تلحق بها زوائد"

  

                                                            

 .2  ص أصتراثية فظايلاقويفظاةة  تراةة  ةفظأحمز ز      -1

  ابدددع زلدددى رفقدددة محمدددز أمدددين ارخددد رةي 3  اةةمفصووورايووولاعبوووعاةة ي فوووظمحمددد ز بدددن زمدددح ار مخشدددح     -2

 .6هع  ص 3121بلبي  شحب ه  ب السل رة  مصح(  ماب ة ارلقزُّم بش حع محمز زلي  ارق هحة  ار

  لحقيدددمن محمدددز محيدددي اردددزين زبدددز لووويباة وووااع فوووراعبوووااةألةففوووظزبدددزن بدددن زبدددزارححمن ابدددن زقيددد     -3

 .35  ص 3م  م3765ارحميز  ا زاح ار ل م ارحزيثة  

  لحقيدددمن محمدددز محيدددي اردددزين زبزارحميدددز  عبوووااةألةففوووظلووويباةأللووومتقلازلدددي بدددن محمدددز بدددن زيسدددى    -4

 .36م  ص 3772  بيح دن زاح اربل  ار لمية  3ا

 .212م  ص 3795  ارمغح ن زاح ارثق فة  2  امقةهجاةة   ايلاةةبيظلم م حس ن    -5
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 نشأة نظرية الحقول الداللية عند العرب 

لغــة بــدأت فكــرة تقســيم مــادة املعجــم إىل حقــول دالليــة منــذ مرحلــة مبكــرة عنــد علــامء ال

"عـــرف علـــامء اللغـــة القـــدامه الرســـائل اللغويـــةن دون اإلشـــارة إىل املصـــطلة  إذ   حيـــث العربيـــة

ــدل  ــدارس يلفــي مــا ي ــذ العرصــ الجــاهيل إىل ظهــور اإلســالمن فال ــا من تضــمنت تصــنيًفا شــامالً أللفاظه

ــا" ــودات  جموعه ــىل تصــنيف املوج ــة  1ع ــذه النظري ــال شــك –وه ــواء   - ب ــةن س ــة حديث ــة داللي نظري

 د العلامء الغربيني أم عند العلامء العرب.عن

ومــن أمثلــة ذلــك: كتــاب "اإلبــل"ن وكتــاب "الخيــل" لقصــمعي. ثــم ظهــرت بعــد ذلــك معــاجم 

ــ ا" البــن ســيدهن و"فقــه اللغــة" للثعــالبين وغريهــا مــن الرســائل مرتبــة حســب املعــاين منهــا: "املخصخ

ــ ــة الغ ــامء اللغ ــة عل ــد أن مهم ــاجم املوضــوعات. بي ــةن ومع ــامل اللغوي ــد مع ــىل تحدي ربيني اقترصــت ع

 هذا العلمن وعنونته وتضمينه الدرس اللغوي منهًجا وطريقة.

ع عــىل جعــل هــذا العلــم يف صــدارة علــوم اللغــةن هــو األثــر الــدالن واألمــر اآلخــر الــذي شــجخ  

ــدى  ــه ونفســيته وم ــه وبيئت ــب وثقافت ــة األدي ــىل مرجعي ــنا األدا ع ــردات ال ــة مف ــه دالل ــذي تعطي ال

ــا مرتبــة يف ذاكــرة مقدرتــه عــىل  الــتحكم يف استحضــار مفــردات معاجمــه مــن ذاكرتــهن فــاملفردات فطري 

كــل إنســان ترتيًبــا حقلي ــا داللي ــا: كحقــل األلــوان الــذي يشــتمل عــىل األحمــر ودالالتــه واألصــفر 

ودالالتــه واألخوــ ودالالتــه وهكــذان وحقــل الحيوانــات األليفــة ونقيضــتها املفلســة وغــري ذلــك. وكــل 

يضــم مجموعــة مــن الكلــامت تــرتبن فــيام بينهــا بعالقــات دالليــة معينــة: كالتضــادن والــلادفن  حقــل

 .2والتكامل... إلخ

  

                                                            

 .22  ص أصتراثية فظايلاقويفظاةة  تراةة  ةفظأحمز ز      -1

  صووووووووووووقةعظاةةم جووووووووووووعاتةة  ووووووووووووتراةة  ةفووووووووووووظمهيدددددددددددد بي  ر سددددددددددددل ازة ار،ددددددددددددحن زبددددددددددددزار  ي  ار  -2

http://www.lisan1.com/a/?q=node/177 



15 

ففــي أثنــاء كتابــة أي نــا أدا ينهــل األديــب أو الشــاعر أو الكاتــب مــن مرجعيتــه املكتســبة 

ــا متســق امل ــا أدبي  ــا متًن ــاتهام ليصــي  منه ــاة وثنائي ــة والحي ــردات الطبيع ــوال أن ليســتعمل مف ــهن ول عن

املفــردات أو الكلــامت املعجميــة مرتبــة حســب حقولهــا الدالليــة ملــا اســتطا  األديــب اســتعاملها 

ــاء  ــا  ــه لالنتق ــل رسعت ــان ب ــار منه ــم حســن االختي ــدهن ث ــوب عن ــه املطل بشــكل صــحية موافــق للمعن

 يتالءم مع طبيعة نصه. 

يًقــان ألن الفكــرة األساســية "وتــرتبن نظريــة الحقــول الدالليــة  عــاجم املعــاين ارتباطًــا وث

ـــة توزيـــع املـــداخل املعجميـــة إىل موضـــوعات ومعالجتهـــا ضـــمن حقـــول  للحقـــل تتمثـــل يف محاول

 .1مفهومية متواردة"

ــل ــوعات متث ــاجم املوض ــق -ومع ــات  -بح ــه يف الدراس ــق علي ــا نطل ــار م ــا يف إط ــا معجمي  تأليًف

ــالتوزيع يف ضــوء نظر ــةن بالتقســيم الحقــيلن أو ب ــة الحديث ــي مل يكــن الداللي ــة  الت ــات الحقــول الداللي ي

 العلامء العرب القدامه يطلقون عليها ذلك. 

عــىل أســاليب عــدة تنطلــق جميعهــا مــن الداللــة املعجميــة القامئــة  -وتقــوم خطــة التصــنيف 

ــم دوره  ــنا أوالًن ث ــه العــام لل ــة ودور االصــطفاف الكلمــي يف إيضــاح املعن ــة اللغوي عــىل دراســة البني

ــان ثــم تحديــد الــدالالت املركزيــة يف الكشــف عــن املعــاين  الخاصــة املســتلة خلــف هــذا االصــطفاف ثاني 

 أو السامت االنتقائية املركزية يف النان ومدى اعتامد الشاعر عىل واحدة منهام مقابل األخرى.

 تطور نظرية الحقول الداللية يف الغرب 

ل الدالليــة يف يعــد العــامل اللغــوي ملســتور  مــن األوائــل الــذي اســتعملوا مصــطلة الحقــو 

من وتــ ز مالحظــة ملســوزان أوهــامن  بشــأن توظيــف املصــطلة أن 0901كتابــه الــذي صــدر عــام 

  .2من عىل يد السويدي ملتيجرن 0224استعامله كان سنة 

                                                            

 .27  ص أصتراثية فظايلاقويفظاةة  تراةة  ةفظأحمز ز       -1

 .33ص   أصتراثية فظايلاقويفظاةة  تراةة  ةفظأحمز ز       -2
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 1جدول بواكري نظرية الحقول الداللية عند العرب والغرب

 

 بواكري النظرية عند الغرب بواكري النظرية عند العرب

ظاهر النظرية م اسم العامل

 لديه

اسم 

 العامل

مظاهر 

 النظرية لديه

ــدة  أبــو عــبــي

ــن  ــر ب ــم ــع م

 املثنه

 هـ619

السوي كتاب الخيل

دي 

تــيــجرن 

0224 

أول مــــــن 

ــل  ــم ــع اســـــت

ــة  -املصـــــطــل

بحســــب رأي 

 سوزان أوهامن

ــــد  ــــو زي أب

 األنصاري

 هـ602

ــل الل   رســـــائ

 واملطر

0ستور

901 

أول مــــــن 

ــل  ــم ــع اســـــت

 املصطلة

 األصمعي

 هـ602

ــات  ــاب النب كـت

وكتاب الشـــجر 

ــاب خــلــق  وكــت

 اإلنسان

Ispen 

0964مل

 ن 

Jolleو

s ن

Proو

zig ن

Trieو

r  يف

ـــــام  ع

0924مل

 .  

أول مــــــن 

تـبـلورت فكرة 

ــــحــــقــــول  ال

ــة عىل  ــداللي ال

أيــديــهــم يف 

 الغرب

  

                                                            
 .21 -20 ص  ةة  ةظاعبع زمح  مخل ح أحمز ؛02 -00 ص  ةة  ةفظاةة  تراقويفظايلاثية فظاأصتر ز     أحمز - 1
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عمرو بن بحر 

 الجاحا

 هـ622

رســـائـل النخل 

والكرم والشــــاء 

واإلبل وأســـامء 

الوحوش والخيل 

 والنبات...

Trier    ـــــة أول دراس

ــ ــي ــق ــي ــب ــط ة ت

ـــة  ـــري ـــظ ـــن ل

ــــحــــقــــول  ال

الــــداللــــيــــة 

لــــقلــــفــــاظ 

ــة يف  الــفــكــري

اللغـة األملـانية 

 الوسيطة

ــة  أبــو حــنــيف

 الدينوري

 هـ620

   كتاب الحيوان

 

ـــور إال يف العضـــينيات  ـــة "مل تتبل ـــول الداللي ـــرة الحق ـــر أن فك ـــار عم ـــد مخت ـــرى أحم وي

ــة  ــانن وبخاص ــامء سويرســيني وأمل ــدي عل ــىل أي ــرن العضــين ع ــن الق ــات م  ن 0964مل Ispenوالثالثيني

لقلفــاظ  Trier . ومــن أهــم تطبيقاتهــا املبكــرة دراســة 0924يف عــام مل Trierن وProzigن وJollesو

ن حيــث قــام باختيــار ثالثــة أمنــاط مــن الحقــول الدالليــة ودرســهان الفكريــة يف اللغــة األملانيــة الوســيطة

ة مثــل أســامء رتــب وهــي الحقــول الطبيعيــةن مثــل أســامء األشــجار والحيوانــاتن والحقــول االصــطناعي

 .1الجيت وأجزاء اآلالتن والحقول شبه االصطناعية مثل مصطلحات الصيادين"

  

                                                            

 .20 -20 ص  ةة  ةظاعبع زمح  مخل ح أحمز - 1
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 تصنيفات الحقول الداللية بعد الدراسة التطبيقية للير: 

حيـث ُوجـد "اتجـاه ثم بـدأ اللغويـون الغربيـون بتقسـيم الحقـول الدالليـة كـل وفـق مـا يـراه مناسـًبان 

ــاه ــن املف ــر م ــود أط ــدعي وج ــائع ي ــل ش ــزعم أن ك ــات البضــن وي ــل لغ ــني ك ــلكة ب ــة املش يم العاملي

اللغــات تتقاســم األطــر األساســية للتصــورات أو املفــاهيم. ومــن املمكــن القــول إن هنــال مجموعــات 

ــري حــي ــل: حــي وغ ــة إىل مث ــة العاملي ــن التصــنيفات الداللي ــوي -م ــري بضــين  -حيــ ومعن بضــي وغ

 رى. وأصحاب هذا الرأي يقولون إن من املمكن ومنها تأخذ كل لغة تقسيامتها الجزئية األخ

تصــنيف املوجــودات نتيجـــة القيــام بتجريــدات لتلـــك األشــياء املوجــودة يف العـــامل الحقيقــي مـــن 

 .1حولنا"

وقــد اهــتم أصــحاب نظريــة الحقــول الدالليــة بتصــنيف كلــامت اللغــة يف حقــول خاصــة 

ــات البضــ ــني لغ ــر مشــلكة ب ــود أط ــلاض وج ــتند بعضــهم إىل اف ــىل أن  البضــ 2""فاس ــدل  ع ــذا ي ن وه

ـــرة ـــذه الفك ـــن ه ـــا م ـــامت وانطالًق ـــن الكل ـــة م ـــة ملجموع ـــلح 3يشـــلكون يف تصـــو رات ذهني ن "اق

Warburg Hallig :هان واربريل تصنيًفا يقوم عىل ثالثة أقسام هي 

 ]السامء والغالف الجوي واألرض والنبات والحيوان[. الكون  - 

 الحياة االجتامعية[. -ر والعقل الفك  -]جسم اإلنسان  اإلنسان  - 

 ]ويدخل فيه ما يتعلق أيًضا بالعلم والصناعة[. 4"والكون اإلنسان  - 

  

                                                            

 .29 -22 ص  ةة  ةظاعبع زمح  مخل ح أحمز - 1

 ص م 0772  0ا زمشدددددم  سددددد حية  ارم  صدددددح  ارفبدددددح زاح  ةةبةوووووةقفة ام وووووة   قدددددز ح  محمدددددز أحمدددددز  -2

121. 

 شدددده زة رريدددد  مقزمددددة مدددد بحة  ةة عووووةي اصوووو ف ايوووولافووووظثط ف ا يةةووووظاةة  ةفووووظاةة  ووووتر ادددد     ز ئشددددة - 3

 ار حبيددددة ارلغددددة قسددددم  ارلغدددد د  اآلزا  بليددددة ب لرددددة  -رخضددددح ارحدددد   ة م ددددة ارلسدددد ن  زلدددد م فددددي ارم ةسددددليح

 .00 ص م 0202 ارة ائح   قزابه  

 .122 ص  ةةةة ق  -4
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ارســني اختلفوا يف تصــنيف الحقول  واعت  هذا التصــنيف تصــنيًفا عاملي ا يصــلة ملختلف اللغاتن غري أن  الد 

اللية فمي زوا "بني املجاالت املحسـوسة واملجاالت املجر دةن ا للمجاالت املجر دةن نظًرا  الد  وأولوا اهتامًما خاص 

ن وألن  هنال اختالًفا يف 1ألن ها متثل أهمية بالغة يف التعبري عن الصـــور الذهنية والفكر البضـــي بوجه عام"

ا يف أحجام هذه الحقولن إذ "يختلف حجم الحقول باختالف  درجة األهمية بني الحقول كان االختالف أيضــً

ـــياء من أك  املجاالت ثم يأج مجال األحداعن ويليه املجر داتن ويأج  املجاالتن وعد   مجال الكائنات واألش

  2.3يف املرتبة األخرية ما يتعلق بالعالقات"

كــام أوضــة أحمــد مختــار عمــر أن أشــمل التصــنيفات التــي قــدمت حتــه اآلن وأك هــا 

ن Greek New Testamentمنطقيـــةن التصـــنيف الـــذي اقلحـــه معجـــم العهـــد اليونـــاين الجديـــد 

 ويقوم عىل األقسام اآلربعة اآلتية:

 Entitiesاملوجودات  -0

 Eventsاألحداع  -6

 Abstractsاملجردات  -2

 Relationsالعالقات  -4

 .4وتحت كل قسم نجد أقساًما أصغرن ثم يقسم كل قسم إىل أقسام فرعيةن وهكذا"

ـــا       ـــامت واملف ـــدة يف تصـــنيف الكل ـــور اتجاهـــات ع ـــا أن ظه ـــرى أيًض ـــة وي ـــول داللي هيم يف حق

ــاد ن وهــي  ــة مب ــق يف جمل ــا تتف ــث إنه ــقن حي ــام واملطل ــا الت ــي اختالفه ــان ال يعن ــيام بينه ــا ف واختالفه

 عىل النحو اآلج:

 "ال وحدة معجمية عضو يف أك  من حقل. -0

 ال وحدة معجمية ال تنتمي إىل حقل معني. -6

  

                                                            

 ارقدددد هحة  ارل  يددددع    اررشددددح رلاب زددددة غحيدددد  زاح  ةة وووو ف اةةبيووووظاتعبووووعاةة ي فووووظ زا ز  محمددددز محمددددز   -1

 .022 ص م  0220 مصح 

 .027 ص م 0727 ار حاة  ارم ص   ار  ري  ارل ليم ما بع  ةةبيظاعبع ارض من  ص رح ح لم - 2

 .00 -00 ص  ةة عةي اص ف ايلاثط ف فظا يةةظاةة  ةفظاةة  تر ا     ز ئشة - 3

 .29 ص  ةة  ةظاعبع زمح  مخل ح أحمز - 4



21 

 ال يصة إغفال السياع الذي ترد فيه الكلمة. -2

 .1فردات مستقلة عن تركيبها النحوي"استحالة دراسة امل -4

 الحقول الداللية أسس نظرية

 ويعني أن مثـة مفردات  كن أن تحـل كـل مفردة محـل أختها يف Paradigmaticملاالســــتبـدال -0

االســـتعاملن أو يف الـداللـة كلفظـة ملوجـل ولفظـة ملخائف ولفظة ملمتهيب من ن فقد تعد هذه 

 مفهوم الخشية والخوف.املفردات من امللادفاتن ولكنها كلها تحت 

  ويعني أن عالقة املفردات بعضها مع بعض يف كونها من باب واحدن كام Syntagmaticمل التالؤم -6

  2هو الحال يف باب األلوان.

   ويعني أن اللتيب يكون بحســب القدم واألهمية واألولوية.Sequenceمل التســلســل واللتيب -2

   3ن أو اللتيب األلف بايئ.وزانألسبو ن أو املقاييسن أو األوذلك نحو أيام ا

أو  نأي تقلن بعض مفردات الحقول الداللية  ا يقرب داللتها من الفهم  Collocationمل االقلان -4

 وملأســنان ملأســنان املشــن   يضــح فعلها فاقلان مليعض باألســنان  يز لفا ملأســنان  من لفا

  4عن طريق ما يصاحبها.لذلك فرثنه ال تعرف الكلمة إال  وملأسنان املسامري  املنشار 

 :مفهوم الحقل الدالن ليشمل األنوا  اآلتية اللغويني وقد وسع بعض

 الكلامت امللادفة والكلامت املتضادة. .0

 األوزان االشتقاقية ملالرصفية . .6

 أجزاء الكالم وتصنيفاتها النحوية. .2

  

                                                            

 مبلبددددة ةة  ةووووظ اعبووووعايوووول   محمددددز أسدددد ز محمددددزن  ار،ددددح .20    ص بووووعاةة  ةووووظعأحمددددز مخلدددد ح زمددددح    -1

  بحددددد مقددددزم ةةمجووووة اتةة  ووووتراةة  ةفووووظ ار،ددددحن ريلددددى ارحمدددد ز  . 29ص  0220 ارقدددد هحة  ارشددددحة   هددددحاء

ة م دددة ارملدددد  سددد  ز   إشددددحا، ز. أحمدددز صددددبحه    اااةوووعاةةبيووووظاةة ي فوووظات  ة  ووووة ار مددد زة ارزحاسددد د ار ليدددد 

 2ص اه  4172ارس  زية 

 22 ةةةة ق  -2

  0غدددددزاز ا ار  مدددددة   ارثق فيدددددة ارشددددد  ن زاحاتةةبةوووووةقفة  اةةبيوووووظاعبوووووعايووووولام ة ووووو ا اار بيدددددز  يلوووووف   -3
 .070ص  0220

 .070ص  ةةةة قا -4
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طريق   وتشـــمــل مجموعــات الكلامت التي تلابن عن Syntagmaticالحقول الســـنتجامتيــةمل .4

االســـتعاملن ولكنها ال تقع أبدا يف نفس املوقع النحوين مثلملكلب ونباحنفرس وصـــهيلن يســـمع 

 1أذننأشقر شعر... 

ومن هنا يالحا البحث أن العالقات داخل الحقل الواحد ال تخرج عن اللادف أو التضــاد أو االشتامل      

 2والتضمني أو عالقة الكل بالجزء أو التنافر.

ليســـت الكلامت داخل الحقل الواحد ذات وضـــع متســـاون فهنال كلامت أســـاســـية وكلامت ولكن        

هامشـيةن واألساسية هي التي تتحكم يف التقابالت املهمة يف داخل الحقلن لذلك فقد وضع العلامء معايري 

 مختلفة للتمييز بني النوعني ومنها:

 . الكلمة األساسية تكون ذات وحدة معجمية واحدة 

 سـاسـية ال يتقيد مجال اسـتخدامها بنو  محدد أو ضــيق من األشــياءن فالشقرة مثال ال الكلمة األ

تطلق إال وصـفا للشـعر والبضة ن لذا ال  كن أن تكون كلمة أساسيةن أما الحمرة فيأج استعاملها 

 غري مقيد وغري محدد ن لذا فهي كلمة أساسية .

  ها يف استعامل ابن اللغة.الكلمة األساسية تكون ذات متيز وبروز بالنسبة لغري 

 .الكلمة األساسية ال  كن التنبوء  عناها من معنه أجزائها بخالف أزرع وأخو مثال 

  ــية التي تغطي ــاس ــمنا يف كلمة أخرى ماعدا الكلمة األس ــية متض ــاس ال يكون معنه الكلمة األس

 كلمة أخرى سوى مجموعة من املفردات نمثال الكلمة األساسية :زجاجةنكوب ... التي ال تتضمنها

 الكلمة الرئيسية ملوعاء .

 .الكلامت األجنبية الحديثة االقلاض من األغلب أال تكون أساسية 

 . 3الكلامت املشكول فيها تعامل يف التوزيع معاملة الكلامت األساسية 

 وعليه فرثن معاين الكلامت تأج عىل النحو التان:

  

                                                            

اةة  وووتراقويفوووظا وووت ايووولاةةفوووةعياكثوووة اموووااةب  وووةيلاتةةيتفوووظاة جثمةعفوووظاةة  ةوووظ   أحمدددز سدددلم ن زايدددة  -1

 .01ص  0771 ارق هحة  ارشحة   هحاء مبلبة  ةة  ةفظ

 اآلحزريددددة رمملبددددةا زمدددد ن  رلرشددددح   ائدددد  زاح  ةةم ةصوووويلاةةبيتفووووة ايوووولام  مووووظ  قخددددح ن  فدددد ح  شددددحزة  -2

 1 ص  ةة  ةفظاتةة  تراةةمجة  ارحم ز  ريلىن  ار،ح  072 -022 ص  0222  1ا  اره شمية
 

 .ب زه   م  72  ةة  ةظاعبع زمح  مخل ح أحمز  -3
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 لمفردة.املعنه الحريف املعجمي وهو املعنه األسا  ل -0

املعنه املجازي للكلمة وهو اســـتعامل الكلمة لتدل عىل معنه جديد غري املعنه الحريف لها فعندما  -6

 نقول أن فالن أسد فأننا نقصد أنه شجا .

 املعاين املختلفة للكلمة مثل كلمة ملعني  ويتحدد معناها بالسياع الذي ترد فيه. -2

 ل.العالقات بني املفردات كاللادف والتضاد واالشتام -4

الســامت الداللية للكلمة فكل كلمة لها معان  عدة متيزها عن غريها فكلمة مربع مثال تشــمل عىل  -2

 السامت اآلتية:سطةن مستون له أربعة أضال  متساويةن وزواياه قامئة.

 1. املعنه الوجداين.2املعنه االجتامعي.                               -2

 العالقات داخل الحقل الدالن:

 : حيث تتضمن كلمة ما كلمة أخرى أو مجموعة من الكلامت.قة اشتامل"عال  -0

 : يكون فيها معنه الكلمة عكس معنه أختها يف الحقل الدالن.عالقة تضاد -6

 : نحو عالقة اليد بالجسم حيث اليد جزء من الجسم وليست نوًعا منه.عالقة جزء بكل -2

ــافر -4 ــة تن ــىل األ عالق ــد ع ــة دالن واح ــة ملم ــه للكلم ــون في ــة دالن : يك ــع ملم ــارض م ــل يتع ق

آخــر يف كلمــة أخــرى معهــا يف الحقــل نفســهن نحــو عالقــة النحــل والخيــل والغــزال فــيام بيــنهم 

 .2داخل حقل الحيوانات"

  

                                                            

 ار،دددددحن ريلدددددى ارحمددددد ز   .022_092 ةةم ةصووووويلاةةبيتفوووووة ايووووولام  موووووظ   قخدددددح ن ح فددددد  شدددددحزة - 1

 1ص ا ةةمجة اتةة  تراةة  ةفظ
 

 . بلصح، يسيح.305  ص عبعاةة  ةظأحمز مخل ح زمح    -2
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 الفصل األول

 الدالة عليها واملتصلة بها واأللفاظملوجودات الحية العاقلة ا
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 مدخل

ــةإن  ــودات الحي ــة املوج ــي العاقل ــاُت  ه ــ الكائن ــا نف ــي له ــود الت ــىل دورة الوج ــوم ع وس تق

بسـمة العقـل والتفكــري  تتميــز عـن غريهـا مـن الكائنـات الحيــة األخـرىالتـي  الخاصـة بالحيـاة واملـوتن

وبـــذلك فـــرثن واإلدرال والقـــدرة عـــىل تحكـــيم العقـــل يف النظـــر إىل موجـــودات املحـــين ومجرداتـــه. 

حوالــه وصــفاته الحســية املوجــودات الحيــة العاقلــة محصــورة يف اإلنســان واأللفــاظ الدالــة عــىل أ 

 واملعنوية  ا يف ذلك العالقات االجتامعية التي تحدد طبيعة الروابن املشلكة بني البض. 

ـــة  ـــات اللغوي ـــىل الدراس ـــا ع ـــة طارئً ـــة العاقل ـــودات الحي ـــاظ املوج ـــنيف ألف ـــدن تص وال يع

ــا عــن اإلنســان  ــف كثــري مــن اللغــويني العــرب القــدامه كتًب ــة والدالليــة الحديثــة  إذ ألخ واأللفــاظ الدال

عليــه واملتصــلة بــهن ومــنهم: مالــك بــن عمــرو بــن كركــرةن ثــم النوــ بــن شــميلن وأبــو عمــرو الشــيباينن 

 .1واألصمعين وأبو زيد األنصارين ومحمد بن صبيبن ومحمد بن القاسم األنباري

إىل حقــول فرعيــة متيزهــا عــن غريهــا مــن  العاقلــة يقســم الحقــل الــدالن للموجــودات الحيــةو

املبحثــني ات الحقــل الــدالن العــام الــذي يجمعهــا معهــان وهــذا مــا ســتتم دراســته مــن خــالل موجــود

 :اآلتيني

 وما يتصل بهاملبحث األول: األلفاظ الدالة عىل اإلنسان 

باأللفــاظ الدالــة عــىل اإلنســان ومــا يتصــل بــه: كــل لفــا يشــري إىل اإلنســان حقيقــة أو  نقصــد

ــه ــًرا أو أنث ــًةن ذك ــرًدا أو جامع ــةن ف ــول كناي ــىل التح ــوف ع ــردات. والوق ــن مف ــه م ــل ب ــا يتص ــل م . وك

إن كــان موجــوًدان ومــدى محافظــة الشــاعر عــىل توظيــف  الــدالن الناشــا يف اســتعامل هــذه املفــردات

الداللــة املركزيــة لقلفــاظ أو تغليــب الداللــة الهامشــية للخــروج مــن إطــار الوصــف الــواقعي أو 

 سلوب املجاز.املنطقين والجنوح إىل املتخيل والكنايئ يف أ

  

                                                            

م  3722  ارقددد هحةن زاح مصدددح رلاب زدددة  5  اةةم جوووعاةة ي ووولماقلوووهثلاتثطوووتي ار،دددحن حسدددين رصددد ح    -1

 .302  -305ص 
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ــدرة  ــن ق ــه م ــه وعالقات ــفاته وأحوال ــان وص ــىل اإلنس ــة ع ــاظ الدال ــة األلف ــة دراس ــأج أهمي وت

ــري  ــاعر وغ ــن الش ــودة م ــأويالت املقص ــامع الت ــاين والغــوو يف أع ــ  املع ــىل س ــيل ع ــنيف الحق التص

ــب  ــدلوالت حس ــنيف امل ــنهم تص ــأن "م ــة ب ــذه األهمي ــد ه ــارة يف تأكي ــدر اإلش ــان وتج ــودة أيًض املقص

ــة ال ــة الداخلي ــد البني ــه يتجــاوز تحدي ــاينن ألنخ ــم املع ــًة يف عل ــاهم حداث ــ  املن ــة صـــار أك ــول الداللي حق

 .1ملـدلول الكلامت بكشفه عن بنية تؤك د القرابة الداللية بني مدلوالت عدد منها"

 املطلب األول: األلفاظ الخاصة باالسم الجامع لإلنسان

اإلنســان بصــفته العامــة املميــزة لــه مــن بــاقي الكائنــات لدالــة عــىل نقصــد بهــا الوحــدات املعجميــة ا

 الحيةن مثل: ملاإلنسانن اإلنسن الناسن األنامن البض .

 ــادر : اإلنســان ــر ق ــائن حــي  مفك  ــة: "اســم جــنس لك ــة يف اللغ ــاين هــذه الوحــدة املعجمي ــن مع وم

ــه كر واألنث ــذخ ــع عــىل ال ــيل  ن يق ــل واالســتنباط واالســتدالل العق ــي آدم ن  عــىل الكــالم املفصخ ــن بن م

ــع" ــرد والجم ــق عــىل املف ــة . و2ويطل ــرد ضــمن جامع ــا ملاإلنســان  مقصــوًدا لصــيغة املف ــون لف يك

اإلنــس عموًمــان لكنــه يخــرج بالداللــة عــن اإلفــراد ليــؤدي وظيفــة العمــوم بحســب الســياعن وهــي 

 الوظيفة نفسها التي يؤديها الجمع من اإلنسانن ومن أمثلة ذلك قول الشاعر البابطني:

  

                                                            

م  2002  الحدددد ز اربلدددد   ار ددددح   زمشددددم  أصووووتراثية فووووظايوووولاقويفووووظاةة  ووووتراةة  ةفووووظز زدددد     أحمدددد  -1
ةألةفووووةواةةعةصووووظا ةتقةوووو ةااا– يعفووووة اأ وووولاةة وووول ما يةةووووظا  ةفووووظا. رقدددد   زددددنن زمدددد ح شددددل ا   22ص 

     إشدددددحا، اردددددزبل ح زبدددددز ن ب خلخددددد    م هدددددز ارلغدددددة ار حبيدددددة  قزابهدددددت فةثووووو لاة جثمةعفوووووظاتة اثصوووووة فظ
 .16م  ص 3775ة م ة قسرايرة  حس رة م ةسليح  

 .012 ص  0  م 0222 اربل   ز رم  0ا  ةةم ةصيلاةة ي فظاةةبيظام جع زمح  مخل ح أحمز  -2
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جا يف َجناحَ  فام أَْصَغه ألُْغِنَية   َهزخْت  الَحبيَب  إال    1إنْسانِ  كُل   الشخ

ــل  ــذلك جع ــواهن ول ــه دون س ــانًا بعين ــه إنس ــد ب ــوم ومل يقص ــاء للعم ــت ج ــود يف البي ــان املقص فاإلنس

ــاعر مل  ــن الش ــي. لك ــة للمتلق ــود أوض ــون املقص ــل  ليك ــع ملك ــىل الجم ــدال ع ــم ال ــا االس ــاعر قبله الش

 سلوب يف كل املواضع التي حمل فيها لفا اإلنسان داللة العمومن فمن ذلك قوله:يعتمد هذا األ

 2هذه الكُُثِب  يف َدواويُنهُ  ِمْحَورُُه   ُخطخْت  واإلنْسانُ  الـَمَحبخةِ  ِشْعرُ 

 

 اجامًعـ ن لكنـه مل يجعلـه مقصـوًرا عـىل إنسـان بعينـهن إمنـا اسـاًم  أل التعريـفملبــ اإلنسـانَ الشـاعُر عرخف 

هــو محــور شــعر املحبــةن فــأخرج  نحيــث إن اإلنســان املقصــود  ي داللــة محــددة يف الســياعيــؤد

إىل حقــل املجــرداتن فهــو يقصــد مشــاعر  نالشــاعر لفــا اإلنســان مــن حقــل املاديــات الوجوديــة

اإلنسان وعالقاتـه وإنسـانيته القامئـة عـىل عـدم التمييـز بـني شـخا وآخـرن وهـو أسـمه مقاصـد الشـعر 

 يف نظر الشاعر. 

 جميع بني اإلنسانن كام يف قوله: ل املطلقجاء لفا اإلنسان يف داللة العموم و 

َدْت  عائِلًَة  اإلنْسانِ  من بني َفألخَفْت   3والنخَسِب  بالَهَوى والـَمْيلِ  تَوحخ

ــود ــان املقص ــت - واإلنس ــذا البي ــو  - يف ه ــالمملآدم  :ه ــه الس ــن    علي ــدرون م ــا ينح ألن البضــ جميًع

 فجميعهم أبناء آدم.   آدمن ويطلق عىل االسم الجامع لهم يف حقل واحد ملبني اإلنسان 

  

                                                            

  م سسددددة ةدددد ئ ة زبددددزار  ي  سدددد  ز اربددددد باين 1  امةووووةييايوووولاةة فوووووةيزبددددزار  ي  سدددد  ز اربدددد باين    -1

 .305م  ص 2035رإلبزاع ارش ح   ارب يد  

 .336  ص مةةييايلاةة فةي  -2

 .332  ص ةةةة ق -3
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ف الشــاعر اإلنســاَن بــأل التعريــف لكنــه يعرفهــا بالنــداءن وتكــون يف ســياع العمــوم أيًضــان وقــد ال يعــر  

ن 1 يــا إنْســانُ  ُدنْيــالَ مل مــع أن الخطــاب موجــه إىل كــل إنســان مفــرد ضــمن جامعــة اإلنــسن كــام يف قولــه

ــة لفــا اإلنســان فــنالحا أن  ــع مواضــع اســتعامل الشــجــاءت دالل ــة عمــوم يف جمي اعر لهــا ســواء دالل

ــا. ــردة منه ــف أم مج ــأل التعري ــا ب ــت باقلانه ــياع  أكان ــا يف س ــتعمل اللف ــاعر اس ــا أن الش ــام نالح ك

اإليجابيـــة يف املواضـــع األربعـــة التـــي وردت فيهـــا يف ديـــوان مســـافر يف القفـــارن ومل تـــرد اللفظـــة يف 

 .بوح البواديديوان 

  :ــس ــااإلن ــم ج ومعناه ــس: اس ــة: "اإلن ــا: يف اللغ ن مفرده ــا   ــاس وأن ــع آلن ــع جم ــي جم ــعن وه م

"  استعمل الشاعر لفا اإلنس يف موضع واحد يف قوله: ن وقد2إني 

 3إال لِ  اإلنِس  وَغرْيِ  األنامِ  ِمنَ   جاِرَحة   َسميًعا كُلخ  يَلَْقه أنيني

ــام   حيــث أورد الشــاعر لفــا اإلنــس يف إشــارة إىل مــن هــم مــن غــري اإلنــس  اســتثنه اإلنــس مــن األن

ــة تشــري املقصــودينن  ــه ملوغــري اإلنــس ن والدالل ــذلك جــاء بقول ولعــل الشــاعر يقصــد جامعــة الجــانن ول

 وجاءت داللة التوظيف يف سياع العموم.إىل السلبية ملا حمله السياع من ألفاظ تدل عليهان 

  :ومعناهــا يف اللغــة: "اســم للجمــع مــن بنــي آدمن واحــده: إِنَْســاند مــن غــري لفظــهن وقــد يــرادالنــاس 

يف موضـــعنين لفـــا النـــاس يف  ورد. وقـــد 4بـــه الُفضـــالء دون غـــريهمن مراعـــاًة ملعنـــه اإلِنســـاني ة"

 قوله:

  

                                                            

 .313  ص مةةييايلاةة فةي  -1

 .012 ص  0   ةةم ةصيلاةة ي فظاةةبيظام جع  -2

  م سسددددة ةدددد ئ ة زبددددزار  ي  سدددد  ز اربدددد باين رإلبددددزاع 5  ا ووووتباةة ووووتة  زبددددزار  ي  سدددد  ز اربدددد باين   -3

 .12م  ص 2035ارش ح   ارب يد  

 مدددد زةا م3763  مةمددددع ارلغددددة ار حبيددددة  ماب ددددة مصددددح  ةةم جووووعاةةتةووووفط ن  هدددد ح ن زبزارسدددد م  قخددددح -4

 (.أر  
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 1ُوجودي ِمنْ  ُهوَ  ُوجوَدُهمْ  وأنخ    أَْهيل النخاِس  كلخ  بأنخ  َشَعرُْت 

مُ ويَْنطَِفُا ويف قوله  2يَأرَْسُهــا األُفوُل  الن اِس  حياةُ   مُتْي حنيَ  التخَوهن

ــو ــاء وه ــاس ن وج ــس ملالن ــة اإلن ــاو بجامع ــي الخ ــف الحقيق ــت األولالل ضــمن التوظي ــا يف البي يف  ف

أضــاف لفــا النــاس إىل االســم الــدال    حيــث كــل النــاس أهــالً لــه جعــل لشــاعران   أل ســياع املبالغــة

ــة عــىل الجمــع ملكــل . ــا إيجابي ــد  وداللته ــاين جعــل اللفــا يف ســياع العمــوم دون تحدي ــت الث ويف البي

 .وداللتها سلبية أحد من الناس بعينه

 ــق": ومعناهــا يف اللغــة: "جميــاألنــام . ووردت هــذه الوحــدة املعجميــة 3ع مــا عــىل األرض مــن الخلْ

ــا عــىل  ــع م ــدال عــىل جمي ــا ضــمن ســياقها اللغــوي ال ــابطني يف خمســة مواضــعن وظفه يف شــعر الب

 األرض من الخلقن وذلك يف قوله: 

  

                                                            

 .13  ص مةةييايلاةة فةي  -1

 02 قصيزة ص  ةة تة  ا تب  -2

 (.ر م  م زة  ةةتةفطاةةم جع -3
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 1َسبيُل  للَمْكرُماِت  لهمْ  لكانَ  َجميِعهْم  األنامِ  ما بيـنَ  يُوزخ ُ 

 يف قوله: وداللتها يف هذا البيت إيجابيةن وأما 

 2وال أْسَتعريُ  فال أُْسَتعارُ   هذا األناِم  أَْغراَض  أَُجنخُب 

 ويف قوله: 

 3األنَامُ  يَْعِدلُني وال بالود    من قريب   قرُب أ  إليكِ  فكنُت 

ــلبيةن  ــيهام س ــا ف ــد أن داللته ــن فنج ــريهم م ــىل البضــ دون غ ــة ع ــا دال ــعني منه ــاءت يف موض وج

 ويتضة ذلك يف قوله: يةنوداللتها فيهام إيجاب املخلوقات األخرىن

ادةُ  األنامِ  يف بأنخُهمْ  قد ُوِصُفوا  الُعرِْب  يا اْبنَ  الُغرن  آباؤلَ   4الننُجُب  السخ

  وقوله:

                                                            

 01 ص  ةة فةيايلامةةيي  -1

 20 ص   ةةةة ق  -2

 7 ص  ةة تة  ا تب  -3

 020 ص  ةة فةيايلامةةيي  -4
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 1إال لِ  اإلنِس  وَغرْيِ  األنامِ  ِمنَ   جاِرَحة   َسميًعا كُلخ  نينييَلَْقه أ 

الداللــة التــي حملهــا لفــا األنــام داللــة عمــوم يف ســياع القيــاس واملفاضــلة واملبالغــة باإلشــارة إىل 

 ملخلوقات حيًنان وجميع البض حيًنا آخر.جميع ا

 ــن": البضــ ــس الج ــاسن عك ــة ن ــة: "البضــ: جامع ــا يف اللغ ــا البضــ يف . و 2ومعناه ــاء لف ــةج  أربع

ــة اللفــا عــىل االســم املفــردمتنوعــة بــني كلهــا إيجابيــة مواضــع  العمــومن فأمــا  عــىلوداللتــه  دالل

 في قوله:فاإلفراد 

 3الَبَضِ  أَْضُلعَ  إال   وما بََرى الَوْجدُ     َضد بَ  إنخهُ  عنهن أال اْسأَلويِنَ 

ــواه ــخا دون س ــًدا بش ــ  مقي ــت ملبضد ــروض البي ــاء ع ــاء  يف  ج ــل ملاله ــمري املتص ــه الض ــار إلي ــا أش  

ــابق للخ  ــه  الس ــل ملإنخ ــبه بالفع ــرف املش ــاالح ــفف ــأل التعري ــة ب ــت ملالبضــ  املعرف ــاء  ب البي  نن وج

 وم قوله:وتفيد داللة عموم البض. ومن داللة العم

يارُ  وبئَس     4الَبَضْ  يف َمنْ  َمقاًما ألْجَملِ      تَكُْن  إذا ملْ  الد 

البضــ. ومــن العمــوم مــن بتفردهــا بالحســن والجــامل عــن بقيــة أبنــاء جنســها  املمدوحــة خــا الشــاعرُ 

 قوله:

اَمة   يف ِضْعُت   5بََضْ  ما َضاَعها َقْبيل َضْيَعةً    ِسْحرِه  ِمنْ  َدوخ

ملبضــ  يف  ب البيــت داللــة العمــوم املقيــدن وهــو يقصــد جميــع البضــ قبــل زمــان الشــاعرن أدى لفــا 

ومل يجعلهــا يف ســياع العمــوم املطلــق لتكــون املبالغــة أقــل وقًعــا وأكــ  قبــوالً يف نفــس املتلقــين ولعــل 

ــه ينفــي أن يكــون  ــأج أحــد مــن البضــ الالحقــني فيضــيع أكــ  مــن ضــياعهن لكن الشــاعر ال ينفــي أن ي

  هذا الضيا  أحد من السابقني. ضا 

                                                            

 10 ص   تة  ةةا تب  -1

 .012 ص  0   ةةم ةصيلاةة ي فظاةةبيظام جع  -2

 .311  ص مةةييايلاةة فةي  -3

 .21  ص  ةةةة ق  -4

 .52  ص ةةةة قا -5
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ــاس  ــان والن ــامع لإلنس ــام الج ــم الع ــىل االس ــدل ع ــاظ ت ــن ألف ــه م ــا علي ــا وقفن ــالل م ــن خ م

ــام واإلنــس  ــة املفــردة يف الســياع نا الشــاعر يــدرجها يف ســياع العمــوموجــد نوالبضــواألن ن فوافــق دالل

ر اقترصــ يف التوظيــف عــىل كــام أن الشــاع نمــع معناهــا يف حقلهــا الــدالن الــذي يفيــد الجمــع والعمــوم

ــىل  ــة ع ــاظ الدال ــع األلف ــةن فجمي ــك الدالل ــار تل ــارج إط ــا خ ــاظ دون توظيفه ــة لقلف ــة الحقيقي الدالل

ن عــدا لفــا ملاألنــام  حيــث ضــم اإلنــس والجــن يف جــاءت للداللــة عــىل اإلنســاناالســم الجــامع لإلنســان 

 إشارته إىل جميع املخلوقات عىل األرض.

ــة يتضــة لنــا ولناهــا ومــن خــالل األمثلــة التــي تنا حضــور الوحــدات املعجميــة الخاصــة باأللفــاظ الدال

 :عىل اإلنسانن وهي مبينة يف الجدول اآلج

الوحدة 
 املعجمية

التوظيف  التكرار
 الحي

التوظيف 
 املجازي

 سياع
 اإليجابية

 سياع
 السلبية

داللة 
 عموم

داللة 
 خصوو

 1 4 1 4 1 4 4 اإلنسان
 1 0 0 1 1 0 0 اإلنس
 1 6 0 0 0 0 6 الناس
 1 2 6 2 1 2 2 األنام
 0 2 1 4 1 4 4 البض

 

ــس .  ــم ملاإلن ــاس ن ث ــم ملالن ــان  وملالبضــ ن ث ــم ملاإلنس ــام ن ث ــراًرا ملاألن ــة تك ــدات املعجمي ــ  الوح إن أك

ــية  ــة الحس ــوار الدالل ــة إىل ج ــة كنائي ــة مجازي ــل دالل ــذي حم ــد ال ــه الوحي ــاس  بأن ــا ملالن ــزت لف ومتي

  فهــو الوحيــد الــذي جــاء يف داللــة الخصــوو متحــرًرا مــن العمــوم املطلــق الحقيقيــةن أمــا لفــا ملالبضــ

 للوحدة املعجمية. 

ــن ــاظ الخاصــة باالســم الجــامع لإلنســانن  وم ــل األلف ــة يف حق ــىل النحــو فأهــم الظــواهر اللغوي ــي ع ه

 اآلج:

ــلادف - ــة ال ــاسن: عالق ــسن والن ــانن واإلن ــني ملاإلنس ــامن ب ــرادف يف داللــة  واألن ــة ت ــ  عالق والبض

 لعموم.ا
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ــتامل - ــة االش ــن : عالق ــرد م ــان املف ــا اإلنس ــرج لف ــتامل إذا خ ــة اش ــانن والبضــ  عالق ــني ملاإلنس ب

 سياع العموم إىل سياع التخصيان يف حني ظل لفا البض محقًقا داللة العموم املطلق.

ـــام   العمـــوم املقيـــد والعمـــوم املطلـــق - ـــة العمـــوم املطلـــق محصـــورة يف لفـــا ملاألن : إن دالل

ــداللتها عــىل ــاإلنس دون غــريهم ل ــد ب ــة العمــوم املقي  اإلنــس وغــريهم مــن املخلوقــات. أمــا دالل

 من املوجودات فهي تشمل كال  من: ملاإلنسانن واإلنسن والناسن والبض .

ــع  - ــاس  فــرثن جمي ــد يف لفــا ملالن ــع واح ــدا موض ــازي: ع ــف املج ــف الحقيقــي والتوظي التوظي

ــ ــان ج ــامع لإلنس ــم الج ــة باالس ــة الخاص ــدات املعجمي ــي ال الوح ــف الحقيق ــمن التوظي اءت ض

 املجازي.

ــلبية - ــة والس ــداللتان اإليجابي ــلبية : ال ــة الس ــن الدالل ــوًرا م ــ  حض ــة أك ــة اإليجابي ــاءت الدالل ج

بشــكل واضــةن وهــذا يشــري إىل إيجابيــة الشــاعر يف الطــرحن وابتعــاده عــن نضــ الطاقــة الســلبية 

 أو التذكري بها شعًرا.

 أجزاء جسم اإلنسان املطلب الثاين: األلفاظ الدالة عىل

إن    حيــث تنــدرج األلفــاظ الدالــة عــىل أجــزاء جســم اإلنســان تحــت عالقــة الجــزء مــن الكــل

ــدورة  ــة ل ــائف مهم ــؤدي وظ ــارًشان وت ــي ا مب ــاالً حس ــان اتص ــم اإلنس ــل بجس ــاظ تتص ــك األلف ــع تل جمي

 الحياة الخاصة به. 

ــة املتصــلة األغــزر حضــوًرا يف الهــي هــذه األلفــاظ ويف اســتقراء أون نالحــا أن  ــول الداللي حق

 مها عىل النحو اآلج بحسب حضورها:باإلنسان استعامالً وتوظيًفا لدى الشاعرن وتقسي

ــه:  -0 ــف"الوج ــم واألن ــان والف ــه العين ــرخأس وفي ــن ال ــك م ــا يواجه ــة: "م ــا يف اللغ ــن معانيه ن 1وم

فـــتم  جـــاء لفـــا ملالوجـــه  يف أربعـــة وعضـــين موضـــًعا يف قصـــائد الشـــاعر يف الـــديوانينينو 

 وظيفه يف سياع اإليجابية تارةن ويف سياع السلبية تارة أخرىن وتفصيل ذلك يف ما يأج:ت

  

                                                            

 (. ة   م زة م 2001  زاح ص زح  بيح د  1ا  ةة ي اةةةا مر، ح  ابن  -1
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مــن ذلــك توظيــف وتكــون يف توظيــف الشــاعر لقلفــاظ يف ســياع إيجــاان و الداللــة اإليجابيــة:  -

العتبــار الوجــه العالمــة الرئيســة يف متييــز البضــ مــن  العاطفــةيف ســياع  ملالوجــه  اللفــا

يتضـمنه مـن سـامت تحـدد قابليـة صـاحبه يف نظـر اآلخـرين مـن حسـن أو  بعضهم بعًضـان ومـا

  :عامل الحقيقي حيًنا كام يف قوله. وجاء لفا الوجه بداللته اإليجابية يف سياع االستغريه

 1وَريْحاين من َوْرِدي َوْجِهكِ  َجامُل   :زاِهَيةً  للَحْسناءِ  قاَل  لِشاِعر  

يســتدل عــىل الوجــه الحقيقــي مــن خــالل توجيهــه الكــالم إىل األنثــه الحســناء وتضــمني لفــا و

 ملالوجه  الضمري املتصل ملكاف الخطاب  الدال عىل املخاطب املبارش. 

قه الخــاو بــالجزء مــن ويف ســياع الكنايــة واملجــاز اســتعمل الشــاعر لفــا ملالوجــه  يف غــري ســيا

 جسم اإلنسانن وإمنا يف سياع كنايئ مختلفن ومن ذلك: 

o يف قوله:وجه الوجود : 

مِ  الُوجودِ  َوْجهَ   النخوى ما مىض َقْبَل  يف ن قد كنِت   2الـُمْضِع الـُمَتَبس 

o يف قولهدنيا: وجه ال: 

نْيا تُواِجُهني ما كانِت  أي امَ   3ُمْبَتِسمِ  كنور الِبْضِ  إال ِبَوْجه     الدن

  

                                                            

 .305  ص  ةةةة ق  -1

 .65  ص  ةةةة ق -2

 .20  ص مةةييايلاةة فةي  -3
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o  :يف قوله:وجه الربيع  

بيعَ  كوين ْمةَ  الرخ  1عادالِ  حتخه لِـَمنْ  ُمَتَهل الً  َوْجُههُ  يَْضَحكُ  السخ

 قوله: أما يف حيث جعل للربيع وجًها ضاحكًا متهلالً حته لقعداء. 

 2الَجاملِ  ربيًعا ُمْضًِقا َعْذَب   باد   الَوْجهِ  َجبنيِ  يف وُصْبةد 

 بالربيع املضع الجميل. فرثن الشاعر شبه ضياء الوجه وملعانه ونوره

أو  السياع مستفادة منوظف الشاعر لفا ملالوجه  ضمن داللة سلبية  : وفيهاالداللة السلبية -

 يأج َوىلخ لَنـا زمند  فقدْ  الـَمالمَ  َدِعي  القرائن اللغوية الدالة عىل الوجهن ومن ذلك قوله: حددتها

 3بالتخجاعيدِ  عـليهِ  الـَمشـيـُب 

ــه دون  ح الشــاعر بلفــا ال ــة الســياع عــىل املعن ــد دون الترصــية بلفــا الوجــه لدالل تجاعي

 . والحشو الحاجة إىل التكرار

ــة  ــي تظهــر عــىل الوجــهن وهــي تحمــل دالل ــرز العالمــات الســلبية الت ــد مــن أب وتعــد التجاعي

ــادة الهمــوم وســيطرة األرع  ــة زي ــان ودالل ــا آخــرعــىل اإلنســان التقــدم يف الســن حيًن كــام  نحيًن

اللتـــه عـــىل املـــرض والتعـــب لد الخاصـــة بالوجـــه  ن الســـامت الســـلبية يعـــد الشـــحوب مـــ

ن غــري أن الشــاعر اتكــأ إىل أســلوب االنزيــاح الــدالن لقلــب الداللــة الســلبية الخاصــة واإلرهــاع

 قوله:  يفبالشحوب إىل داللة إيجابية من خالل السياعن 

  4اْصِفرارُ  عىل َوْجهي ْفَضُحهُ َفيَ   لَِيْخَفه وأَكُْتُمهُ  أُداريهِ 

                                                            

 .310  ص  ةةةة ق  -1

 .79  ص  تباةة تة    -2

 .26   ص ةةةة ق  -3

 .17ص   مةةييايلاةة فةي  -4



35 

واالصــفرار يف الداللــة عــىل اإلرهــاع والتعــبن والعالقــة بيــنهام عالقــة تــرادفن يتفــق الشــحوب 

فالشــاعر ال يتــذمر مــن شــحوب وجهــه واصــفرارهن عــىل الــرغم مــن أنهــا عالمــات تعــب 

 وإرهاع.

 .  ملاملقلن والدمو ن والجفنن واألهدابن والرموشن واللحاظ: العني -6

عــــرا ذات الــــدالالت مــــن أشــــهر مفــــردات املعجــــم اللغــــوي اليعــــد لفــــا ملالعــــني  

املتنوعـــة حســـب الســـياع الـــذي تـــرد فيـــهن وقـــد أشـــار إىل ذلـــك أحمـــد مختـــار عمـــر يف 

ـــي  ـــني  الت ـــة ملع ـــة كلم ـــك يف العربي ـــة ذل ـــن أمثل ـــي: "وم ـــلل اللفظ ـــن املش ـــه ع حديث

ــــه اآلن يف  ــــتعمل حت ــــريتس ــــة  غ ــــىل دالل ــــتامًدا ع ــــاس اع ــــوف االلتب ــــه دون خ معن

 .1ري قولنا دمعت عني فالن"السياع. فقولنا: تفجرت عني يف الصحراء غ

ـي  فللعـــني   يف اللغـــة معـــان  كثـــريةن أشـــهرها: العـــني الخاصـــة بالرؤيـــة وهـــي العضـــو البضــ

 املسؤول عن حاسة النظر لدى اإلنسانن ومعان  أخرى متنوعةن ورد منها لدى الشاعر:

وتـــدل عـــىل التجســـس والتلصـــا واســـلاع النظـــر واملراقبـــة املـــاكرةن وهـــي مـــن : الرقيـــب -

ــة الســلبيةن وتعــد الصــفا ــة ذات الدالل ــة تســمية ت املذموم ــة لغوي ــا أصــل يف اللغ صــحيحة له

كــام ورد عنــد ابــن منظــور يف قولــه: "والعــنُي: الــذي يُبعــث ليتجســس الخــ ن ويســمه  نالعربيــة

 . ومن أمثلة هذا املعنه يف شعر البابطني قوله:2ذا العينني"

أمــــــــــا املعــــــــــاين   3الرخقـيْب  وال َعْيـنُ يـِه نِ                يُدا الوايش ال َفمُ        

ــرى م ــل: األخ ــدث ــني. الحس ــان بع ــيب اإلنس ــني: أن تص ــه: "والع ــا نص ــرب م ــان الع : ورد يف لس

ــان فهــو عــائنن واملصــاب معــنين عــىل الــنقان ومعيــونن عــىل الــتامم:  وعــان الرجــل يعينــه عيًن

ــالعني" ــك. 4أصــابه ب ــد والتمل ــو كالعب ــراه فه ــا دمــت ت ــد عــني أي: م ــك: "وهــو عب ــل يف ذل : قي

 : قيل يف ذلك: "والعطاء. 5لك"
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َ ن بيشــء ومــا َعيخننــي بيشــء. أي: مــا أعطــاين شــيًئا" ــنيخ ــا فــام َع األرشاف: . و1يقــال: أتيــت فالنً

قيــل يف ذلــك: "والعــني: عــني نبــع املــاء: . و2قيــل يف ذلــك: "وأعيــان القــوم: أرشافهــم وأفاضــلهم"

ن 3يجــري"املــاء. والعــني: التــي يخــرج منهــا املــاء. والعــني: ينبــو  املــاء الــذي ينبــع مــن األرض و

 حضوًرا يف ديواين الشاعرن بل  امل نجد لهفهذه املعاين 

إنـــه اقترصـــ يف توظيـــف لفـــا ملالعـــني  عـــىل املعنـــه الحقيقـــي الخـــاو بالرؤيـــة يف ثالثـــني 

موضــًعان وضــمن هــذا املعنــه اســتطا  توظيــف اللفــا عــىل ســبيل املجــاز يف الكنايــات وتوليــد 

 خاصة.صور شعرية تكسب النا جاملية بالغية 

 مواضع التوظيف املجازي للعني يف شعره فجاءت عىل النحو اآلج:  وجاءت

ــا فســيًحا يتســع لينــام ن و اســتعمل الشــاعر لفــا العــني يف ســياع املجــاز إذ: مكانيــة العــني - صــورها مكانً

 الرعاية واالهتاممن كام يف قوله يف االفتخار بوطنه: الشاعر فيه باطمئنانن ويقصد بذلك

 4ال أُضامُ  -ُعْمرِلِ  طوَل  -عزيزًا   عني   قريرَ  منُت  عينيكِ  ويف

 وقوله: 

 5مناِزلُكُم بأعالها تُقامُ   وروحي عيني ويف يقلب ففي

أو أن يجعــل العــني فضــاًء رحًبــا  ــا فيــه مــن نجــوم وكواكــبن كــام يف قولــه معــ ًا عــن مشــاعر الشــوع 

 والحنني: 

  6أُفوُلهُ  َشَجاين كمْ   كَوْكًَبا لَِعْيَنيخ  ُعدْ 
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لفــا العــني يف هــذا البيــت يف ســياع تعظــيم الشخصــية املمدوحــة يف القصــيدةن وظــف الشــاعر 

ــب  ــن الكواك ــد م ــاء يتضــمن العدي ــوم أن الفض ــن املعل ــاءن وم ــه بالفض ــبه عيني ــب وش فشــبهها بالكوك

النــرية التــي ال حرصــ لهــان فــأفول أحــدها لــن يكــون ضــار ا بحضــور كثــري غريهــان ولــو أن الشــاعر شــبه 

 كوكب الشمس لكان أبل  يف التصوير. العني بالسامء وقصد بال

ــاب الوســن والســهر نتيجــة التفكــري وشــدة العــني الســاهرة - ــق وغي ــن القل ــة ع ــا الشــاعر كناي ــأج به : ي

 التأملن ومن ذلك قوله:

 1الذ كرى ِبَهْمِس  َمضاجعَ  أقضخ  يُثِقلُها ُسهادد  كادَ  بعني  

 وقوله: 

لْت  واللخيان  2فيها الَوَسنُ  َفَجَفا َعْيَنيخ   تَهاسريَ  بَدخ

 ية واالهتامم كام يف قوله: ويأج الشاعر بها يف سياع الرعا

 3َحِدُب  عىل أَبْنائهِ  َعطوفد  أَبد  كًَرى ال تَذوُع  يَْرَعه ِحاَمها بَعنْي  

فالداللــة التــي يحملهــا لفــا العــني يف هــذا التوظيــف جــاءت إيجابيــة يف جانــب وســلبية يف آخــرن فأمــا 

الهـــتامم واملحبـــة وهـــي صـــفات إيجابيـــة يف العالقـــات اإليجابيـــة أن التوظيـــف تعلـــق بالرعايـــة وا

 التواصليةن وأما السلبية فكانت يف القلق والسهر.

حيــث يــأج الشــاعر بلفــا العــني مكــروًرا يف إشــارة إىل اللقــاء املبــارش وجًهــا اللقــاء واملشــاهدة املبــارشة:  -

 لوجه بني شخصنين ومن ذلك قوله:
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 1الَهَوى َعْيًنا ِبَعنْيِ  وقد َشِهدَ    نا رآ  أَنْ  أَنَْكرَ  وهذا الَبْدرُ 

ــو  ــاء الشــك إزاء هــذه املشــاهدةن وه ــارشة وانتف ــىل املشــاهدة املب ــة ع ــنِي  دالل ــا بع ــه ملعيًن ــي قول فف

 تأكيد بحصولها فعالً دون لبس أو ريب.

"فمــن دون الضــوء ال تســتطيع العــني أن تــرى شــيًئان عنــدما يصــل الضــوء إىل الشــبكية خــواو الرؤيــة:  -

للضــوء وهكــذا يحــدع التفاعــل الكيميــايئ بهــا فتنــتم طاقــة ينبــه النهايــات العصــبية الحساســة 

كهربائيــة تنتقــل عــن طريــق أليــاف العصــب البرصــي إىل الجــزء الخلفــي مــن املــخ حيــث توجــد حاســة 

 . 2البرص"

ضــيق الــدنيا عــىل اإلنســان بأنهــا أشــبه  فشــبه أشــار الشــاعر إىل انعــدام خــواو الرؤيــة أو جــزء منهــاو 

 يف قوله: وذلك عد يجيد اإلبصار بهامن ن أصيبت عيناه بالرمد فلم ي

 3عيناه بالرخَمدِ  أُتلفْت  كام الذي بهم دنياهمو وَغَدْوا  لضاقْت  إَذنْ 

ومــن ذلــك غيــاب خاصــية الرؤيــة وهــي الصــفة الحســية الرئيســة للعــنين ويكــون الغيــاب داللــة عــىل 

 حضور النقيض للنور وهو الظالمن كام يف قوله:

 4َعْيني فيهِ  وغابْت  فاهُ َفأَخْ    التخَمن ي أدرَكهُ  الليلِ  ظَالمُ 
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ــذا  ــةن وه ــىل الرؤي ــدرتها ع ــني ق ــد الع ــالم وتفق ــل الظ ــه يح ــالعنين ودون ــة ب ــيلة الرؤي ــو وس ــالنور ه ف

 منطقي خاو باللكيبة الفيزيائية للعني. أما يف قوله:

 1َعْينالِ  َعْتَمهُ  أَضاَءْت  لَْيل    يف كالَ ْعِ  ي اُمنا الُحْسَنه َمَضْت أ 

قلــَب الشــاعر التشــبيه يف هــذا البيــتن فجعــل العــني مصــدًرا للنــورن وهــي التــي ت ــء العتمــة كــام ف

 ي ء ال ع السامء املظلمة.

ــني إىل ــىل الع ــة ع ــاظ الدال ــر الشــاعر األلف ــان وذك ــىل أجزائه ــة ع ــالعني والدال ــاظ املتصــلة ب ــوار األلف  ج

 وذلك عىل النحو اآلج:  

: ومــن معانيهــا يف اللغــة: "ُمَقــل: املُقلَــة: َشــحمُة العــني التــي تجمــع الســواد والبيــاضن وقيــل: هــي املَُقــل .أ

ــان  ــني كلنه ــي الع ــل: ه ــةن وقي ــي الَحَدَق ــل: ه ــنين وقي ــه يف الع ــدور كلن ــذي ي ــها ال ــوادها وبياض ــا س وإمن

يت ُمقلــًة ألنخهــا ترمــي بــالنظر" وظفهــا الشــاعر عــىل ســبيل  . وجــاء لفــا املقــل يف موضــعني اثنــني2ُســم 

 : بداللة سلبية املجاز

 3أَثريْ  ما كان ِعْندي عىل كُل   من ُمْقلََتيخ  َوَدْمًعا تََسيخَل 

ــا ملاملُ   ــلان لف ــا اق ــدمع يف نالح ــل  بال ــعَق ــذا املوض ــه ه ــاء  عن ــوي  فج ــه اللغ ــا املعن . أم

الداللـة عــىل العـني ككــلن ولــيس عـىل الشــحمة الخاصـة بــالعني كــام أشـار ابــن منظـور يف بعــض معــاين 

 الوحدة املعجمية.

  

                                                            

 .312  ص مةةييايلاةة فةي  -1

 مادة )مقل(.لسان العرب،  مر، ح  ابن -2

 19 ص  ةة فةيايلامةةيي  -3



41 

: سـاَل ماُؤهــا ومـن معانيهـا يف اللغـة: "دَمــَع يَـدَمعن َدْمًعـا وَدَمعانًـان فهـو داِمــعن دَمَعـِت العـنيُ : و مُ الـدن  .ب

ــيالً" ــًرا قل ــامُء: أمطــرت مط ــِت الس  ــرح. َدَمع ــن حــزن أو ف ــدن . و 1م ــن خــواو   تع ــدمو  م ــني دون  ال الع

ــني ــني اثنت ــل داللت ــواهان وتحم ــدة  :س ــن ش ــريًا ع ــون تعب ــة تك ــزنن والثاني ــن الح ــريًا ع ــون تعب األوىل تك

شـــبيه والكنايـــات إلبعـــاد الفـــرح. ويف الحـــالتني يلجـــأ الشـــاعر إىل مقدرتـــه البديعيـــة بالتصـــوير والت

 البيت الشعري عن املبارشة والخطابية والتقرير.

 عىل الحزن قول الشاعر البابطني:الدال الدمع  مواضعومن أمثلة 

 2ِحنيِ  بكل   ما أردِت  فِسييل  َعْيني والَعَ اِت  الدمعَ  أَسلِْت 

 وقوله: 

ثُْت  فرثنْ   3تَْدَمعْ  لِـام َمىَض والَعْيـنُ  َرَجْعُت   الن ْسيان نَْفِي  يف َحدخ

ويف  اثنــني وعضــين موضــًعا يف الــديوانني. يف وهــو داللــة ســلبية  يف داللــة الحــزن  الــدمعوجــاء لفــا 

جــاء يف موضــع دال عــىل العطــف ورقــة القلــب إزاء موقــف لــة إيجابيــةن مثــل مــا بدالاثنــني موضــعني 

 قال الشاعر:    حيث يستدعي الرأفة

ْوُت  يَُقْلهُ  ما ملْ  تَقوُل    جاِريَةد  من َعْيَنْيهِ  الَعطِْف  وَدْمَعةُ   4من َخَ ِ  الصخ
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 أما الدمع الدال عىل الفرح والسعادة فجاء يف موضع واحد يف قوله:

 1كالخائِف  ِبتن  َفرَْحتي وِمنْ   ُدموعي َهلخْت  الَقْلِب  بَْهَجةِ  َوِمنْ 

ــايئ األســا  إىل  ــدمع مــن تكوينــه الفيزي ــة ال ــل دالل ــاعر إىل الكنايــة والتصــوير لتحوي ــتند الش واس

تكوينــات وأوصــاف مجازيــة لتحقيــق شــعرية اللاكيــبن ومــن ذلــك أنــه وظــف الــدمع توظيًفــا إيجابي ــا 

 جعله ريخانًا للعنين يف قوله:  إذ  بأسلوب لطيف

غريِ  بالرخكِب  وتَُحفن   2َعْينالِ  فَلْتَوي الَودا ِ  عندَ  لَواِعمد  الصخ

 وأنسنة الدمع ووصف األدمع بالخرساء يف قوله:

 3وأَْدُمًعا َخْرساءَ   ِجْساًم  الننورَ  وتُطِْعمُ 

 توظيًفا مجازيا.  ووظخفه  الشاعر لفا الدمع يف هذا البيت أنسنَ 

يف ســياع الحــزنن وهــي  تجــاءملواضــع التــي ورد فيهــا لفــا الــدمع ا نالحــا أن معظــم

معـ ًا عـن الفـرح يف موضـع واحـد  فقـنن ومعـ ًا عــن  الـدمع الداللـة املعهـودة عـن الـدمعن بيـنام جـاء

 العاطفة والرأفة يف موضع واحد أيًضا.

ــالجَ  .ج ــني : نْف ــاء الع ــون: غط ــن وُجف ــان وأْجُف ــا: أجف ــن: جمعه ــة: "جف ــه يف اللغ ــن معاني ــا وم ــن أعاله م

ـث" ورد لفــا الجفــن يف شــعر البــابطني يف خمســة عضــ موضــًعا ضــمن . 4وأســفلهان مــذك ر وال يؤنـ 

 دالالت متعددة جاءت عىل النحو اآلج:
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 : وذلك يف تسعة أبياتن ومن أمثلة هذه الداللة قوله: األرع والسهر -

 1الرنقادا عافَ  يوَمها وَجْفني ُعيوين  َسِهرَْت  مذْ  النخْجمَ  َشكَْوُت 

 وقوله: 

 2َفْجرَهْ  لل يلِ  طالبد  كأين   ُمقياًم  عن َجْفني النخْومَ  يَُصدن 

 وقوله: 

 3ساِمري وانفضخ  القلَب  من ي وأنَهكَ  َشْجُوُه  الَجْفنَ  ُسهاًدا ألَهَب  سئمُت 

ـــدى الشـــاعر يف توظيـــف لفـــا الجفـــن يف  ـــة األرع والســـهر األكـــ  اســـتعامالً ل وتعـــد دالل

قصــائدهن وهــذا مقــلن بطبيعــة الجفــن وآليتــه املتعلقــة بــاإلغامض والنــومن فــرثن إبقــاءه 

ن وهــي داللــة مفتوًحــا دون إطبــاع عــىل العــني تعبــري عــن اليقظــة والســهر جــراء القلــق واألرع

 .سلبية

يف موضــعني  ويعــد داللــة إيجابيــة جــاء لفــا الجفــن تعبــريًا عــن النــوم الهــاناو  :النــوم الهــانا -

 يف قوله:اثنني 
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-  

 1الرنقادِ  بطيِب  َجْفني َويَْنَعمُ   َخيِلي  َفأَْحَيا طَلِيًقا بَقلْب  

ليحــل محـل لفــا العـني يف التعبــري عـن طيــب الرقـادن واألوىل بــه  الجفـناسـتعار الشـاعر لفــا 

ــا بــالقلق والســهر واألرعأن يقــول ملوتــنعم عينــي  بيــد أنــه ملــا كــا  -كــام بي نــا -ن الجفــن مرتبطً

 كان من املالئم أن ينسب الراحة يف النوم وهناءها إىل الجفن. 

 قوله:ويف 

 2َويَْشَقه فيه َجْفني يُؤر ُقني فال ظالمد  غاَب  اللخيلِ  ظَالمُ 

 

الــذي يقصــده الشــاعر نفيــ رمــزين وإال فــرثن ظــالم الليــل ال يــزول بشــكل الليــل ظــالم لعــل 

شــاعر األرع والســهر الــذي كــان يصــيب جفنــه إىل ظــالم الليــلن وبــزوال هــذا ن وينســب النهــايئ

بنومــهن وكــام أرشنــا يف البيــت الســابق فقــد اســتعمل الشــاعر لفــا  أالظــالم فــرثن جفنــه ســيهن

 الجفن مكان لفا العني.

 يف قوله: ن وهيذلك يف أربعة مواضعو : العاطفةسياع  -

 3يَرْنو ألمي ُشعاَعها كأن   ُجفونًا وقد أَْرَخْت  َشْمي بََدْت 

ــون  و  ــان وإن اســتعامله لفــا ملالجف ــه للشــمس جفونً هــو اســتعامل مجــازي جعــل الشــاعر في

 بدالً من ملالجفنني  يشري إىل أنه يقصد أربعة جفون لعينني اثنتنين فجاء بصيغة الجمع. 
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 قوله: يف و 

ْعِرنـُس   ـوملَقيْ  الُحب  َقْيُس  مل فكأين    1َمْقَعُدهُ  وَجْفُنكَ  الش 

ــا يجلــس إليــه الشــاعر ويســتمد  إيجابيــا جــاء بلفــا الجفــن مفــرًدا حيــث شــبهه تشــبيًها مكاني 

 قوله: منه جوهر شعره وحبه. ويف 

 2بَْوحِ  بلُطِْف  الُجفونَ  وهاَمْسَت   بال َرقيب   الُعيونَ  والَمْسَت 

ــت  ــان الســياع رومانيــ يف هــذا البي ــون والجفــونن وكالهــام أيًض ــني العي ــه الشــاعر ب جمــع في

ــة  ــة الجــزء مــن الكــلن وهــي عالق ــع الجفــُن العــنَي يف عالق ــدالن نفســهن ويتب ضــمن الحقــل ال

 حيث إن الجفنني يتضمنان العينني بينهام ويحافظان عليهام.  اشتامل بني اللفظني

ــاألَ  .د ــة والهُ  ومعناهــا يف اللغــة: ": ابدَ ْه ــَدب: الَهدبَ ــة عــىل شــفر العــنين والجمــع: َه ــة: الشــعرُة النابت دبَ

والعالقــة بينهــا وبــني األجفــان عالقــة جــزء مــن الكــل أيًضــان وينــدرجان ضــمن حقــل . 3ُهــدب وَهــدب"

دالن فرعــي هــو العــني وأجزائهــان وضــمن الحقــل الــدالن الجــامع لهــا وهــو حقــل األجــزاء الدالــة عــىل 

 جسم اإلنسان. 

 ثنني  األول يف صدر البيت يف قوله: وجاء لفا الهدب يف موضعني ا

 4أَْعَته نِزالِ  يف الِحْصنِ  َمنيعَ  فؤاًدا َغزَْت  والل حاظُ  وُهْدبد 

 والثاين يف عجز البيت يف قوله:

  

                                                            

 .35  ص مةةييايلاةة فةي  -1

 .25  ص  ةةةة ق  -2

 (.هز   م زة  ةة ي اةةةا مر، ح  ابن  -3

 .79  ص  تباةة تة   -4



45 

 1عىل الُهُدِب  يرَْسي تَرَْداُدها َفراحَ   أَلَْقه َقصائَدهُ   كاِظَمة  مل أَْرِض  يف

يف املوضــعني يحمــل الداللــة اإليجابيــةن فــاألول يصــف الشــاعر فيــه األهــداب بأنهــا املجــازي التوظيــف 

ل عـىل الـرغم مـن تحصـينه الشـديد. والثـاين يكنـي فيـه عـن رسعـة كالنبال التي تصـيب الفـؤاد يف مقتـ

 انتقال القصائد من شخا آلخر وانتشارها يف أرض كاظمة.

ـــ ــرمت  - ه ــا. : ال ــراف جفونه ــىل أط ــت ع ــعر ناب ــدب  ش ــني: ُه ــت الع ــة: "رِْم ــه يف اللغ ــن معاني وم

قــل الــدالن الواحــدن بــني الــرمت والهــدب عالقــة تــرادف يف الح. و 2ســقطت ُرمــوُش عينيــه مــن الرخَمــد"

 ن يف قوله: استخدمه مجازيا بداللة إيجابيةوقد وظف الشاعر هذا اللفا يف موضع واحد 

 3ُغبارُ  لهُ  يَُشقن  كَُمْيًتا ال   ُحر اً  الِغيدِ  رُموُش  وكم َ ََعْت 

ة التــي قــدمها يف وصــف حــدة قــدمها التوظيــف يف هــذا البيــت ال تختلــف عــن الداللــوالداللــة التــي 

ــة ن فــاتفق اللفظــان ملالهــدبن الــرمت  يفاألهــداب  العالقــة اللادفيــة ضــمن الحقــل الواحــدن ويف الدالل

 الوظيفية أيًضا برثفادة املعنه نفسه.

لِحـــاظ: جمـــع لُُحـــا. الل حـــاظ: مـــؤخرة العـــني مـــام  يـــيل ومـــن معانيهـــا يف اللغـــة: ": ظااللحـــ  - ح

دل"  قوله: وذلك يف ن ةإيجابي داللة ظ يفاجاء لفا اللح. 4الص 

 5أَْعَته نِزالِ  يف الِحْصنِ  َمنيعَ   فؤاًدا َغزَْت  والل حاظُ  وُهْدبد 

 وقوله: 
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 1الَحَورْ  َجميلِ  ـْحا  لَ  ذاِت  وِمنْ   َشِهيي  َرخيم   لَْفا   ذاِت  فِمنْ 

 نالحا أن أك  أجزاء العني حضوًرا هو الجفنن وقد ورد خمس عضة مرة يف داللتني اثنتنين 

ـــة خاصـــة  ـــة إيجابي ـــبن والثاني ـــد واإلرهـــاع والتع ـــةاألوىل ســـلبية خاصـــة بالجه ـــ بالعاطف اه واالتج

الرومانين وكـان حضـور السـلبية أكـ  مـن حضـور اإليجابيـة. وأكـ  خـواو العـني حضـوًرا هـو الـدمعن 

 وجاء يف واحد وعضين موضًعا مقلنًا بالحزنن ويف موضع واحد متعلق بالفرح.

ــ -2 ــر ن : مالَف ــملوالثغ ــة: "ومعن ــم يف اللغ ــىل ه الف ــوي ع ــف يحت ــا تجوي ــه وراءه ــاهرة يف الوج فتحــة ظ

ــ  و  ــازي املض ــري جه ــتعمل لغ ــامم. ويس ــا: أف ــاء. وجمعه ــم الف ــد تض ــيمن وق د امل ــد  ــد تش ــق. وق النط

لــه" عــة: مــدخل املــاء. وَفــُم الــوادي: أو  مــن الفــم عــد يو. 2اإلنســان مجــاًزا  فيقــال: َفــُم الِقربــة. وَفــُم الل 

هــا عليــه يف العتامدلــدى الكائنــات الحيــة  عــىل اإلطــالع  الظــاهرةأبــرز مالمــة الوجــه وأهــم األعضــاء 

ن وورد لفظــه يف ديــوان مســافر يف القفــار يف ثالثــة مواضــع جميعهــا لغــذاء والتواصــل الشــفوي والكــالما

 : وتحمل داللة سلبية ومنهاتنتهي باللفا ملفمي  

 3َفمي يف وُمر   الَحيخ  يُطرُِب   ُمْهَجتي ويُْؤذي الغادي يُرِْقُا 

 عروض البيت يف قوله:  يف ديوان بوح البوادي جاء لفا ملفمي  يف موضع واحد يفأما 

اقلن لفا الفم بالجفاف يف الشطر 4الـُمْسَتكنيْ  نَْوحُ  فيهِ  وِبَصْوت   َفمي َجفخ  وقدْ  كالظ امي ُقلُْت 

خدم ويف املواضع األربعة السابقة است األولن وبالنوح املستكني يف الشطر الثاينن وهي صفة سلبية.

  الشاعر الفم حسيا ومل يستخدمه مجازيا.

 فهي: نفاظ الدالة عىل الفم واملتصلة بهما األلأ 
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ــا يف اللغــة: "الثغــر:  - ــا تقــدم مــن األســنان" ومــن معانيه ــُر م أربعــة يف  ورد لفــا الثغــر. 1الثخْغ

 مواضعن واحدد منها يف سياع املجاز والكناية وهو ملثغر زهور الروض  يف قوله:

وِض  َوزُهورُ   2ُمْذِهلِ  رُسور   بابْتساماِت   يَْنَدى ثَْغرُها الرخ

 وقوله: 

 3ِجيدْ  َوَوْمَضةُ  ثَْغر   َوَرفخةُ  ظَْبي   اْلَتفاتَةُ  منكِ  َفُعْمِريَ 

 وقوله:

   4الِعذاِب  عنِ  الثنغورُ  وتَْفَلن   وأُني َصباباج ا ومتَرحُ   

مــام وقفنــا عليــه مــن األلفــاظ الدالــة عــىل الفــم ومــا يتصــل بــهن الحظنــا أن لفــا الفــم ورد يف 

داللــة الســلب أكــ  مــن داللــة اإليجــابن بيــنام اتكــأ الشــاعر عــىل مرادفــات هــذا اللفــا مــن 

 .أيًضا الثغر الذي جاء يف داللة اإليجابتصلة بالفم والدالة عليهن كاملفردات امل

ــْعر والحــاجبنين ومــن معانيــه : الجبــني -4 يف اللغــة: "الجبــني: جمــع أَْجــُ  وأَْجِبنــة وُجــُ : مــا بــني َمنبــت الشخ

ورد يف خمســـة مواضـــع يف شـــعر البـــابطني يف دالالت مختلفـــة بـــني . 5وهـــو مـــذك ر ال يجـــوز تأنيثـــه"

 :  العاطفةيف قوله يف سياع  جاء ماومن اإليجابية اإليجابية والسلبيةن 

 6الَجاملِ  ربيًعا ُمْضًِقا َعْذَب   باد   الَوْجهِ  َجبنيِ  يف وُصْبةد 

 أيًضا قوله:  العاطفةويف 
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نَا يف َجامالً ما كانَ  كلن  يْها وما تحَت  بنيَ   الدن  ومنه يف الفخر قوله: 1الَجبنيْ  َخدخ

ْهرِ  َوَجلخلَهُ    غارُ  َعالهُ  رِضالَ  ِمنْ  َجبيني  2الَفخارُ  عىل الدخ

ــ ــه الحقيقي ــة الســابقة ضــمن داللت ــع املواضــع الثالث ــني  يف جمي ة الخاصــة بجــزء مــن جــاء لفــا ملالجب

ــرأس. وجــاء لفــا ملالجبــني   أجــزاء وجــه اإلنســان فــوع العينــني إىل بدايــة منبــت الشــعر يف مقدمــة ال

ــني ــعني اثن ــا يف موض ــاءت  إذ  مجازي  ــدهر ن فج ــني ال ــي ملجب ــة ه ــة تركيبي ــمن ثنائي ــاعر ض ــه الش ربط

 ضمن داللتني اثنتنين األوىل إيجابية يف قوله:

ْهرِ  َجبيـنَ  َعنْ   لكمْ  أبَْجديخاتد  أزاَحْت  قدْ   3كان قاتمْ  لَْيالً الدخ

ورن وهــو حيـث يـرى الشـاعر أن جبـني الــدهر كـان مظلـاًم قامتًـا لكـن هــذا الظـالم زال عنـه بـالعلم والنـ

 سياع إيجاا. 

 والثانية داللة سلبية يف قوله: 

 4ذليُل  َوْهوَ  الدهرَ  َويَْعُنو َجبنيُ    َعْنَوةً  الـَمصاِعُب  عن َقوْمي وتَْنزاحُ 

ــدهر ــني ال ــو جب ــه: ملويعن ــن قول ــة م ــلبية متأتي ــدهر  والس ــني ال ــو  جب ــني خض ــث يب ــل  حي ــو ذلي وه

 وذلتهن وهي داللة سلبية أفادها السياع.
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ــه يف اللغــة: "الخــد:: الخــد -2 ــا جــاوز  ومــن معاني ــب الوجــهن وهــو م ــب عــىل جان ــل  يشءن وغل ــب ك جان

ع ملمــذك ر ن جــزء لحمــي  موجــود عــىل جــانبي الوجــهن أســفل العــني وبــني  ر العــني إىل منتهــه الشــد  مــؤخ 

ــف واألذن ــان األن ــه أيًض ــزاء الوج ــن أج ــو م ــعو  .1"وه ــة مواض ــي   ورد يف ثالث ــاعر حس ــتخدمها الش ا واس

 يف قوله: ومنهان بداللة إيجابية

 2زََها ِبخالِ  الورودِ  به كُلخ   َوْرًدا تُباهي ِخلُتهُ  وَخد  

 وقوله: 

نلَيا  من نََدى بَْيِتكِ  َوْردَ  أَْسقي بذكرالِ   3جاريا عىل الَخد   من َدْمعي ِنخ

 . وهي داللة إيجابية قرن الشاعر لفا الخد بالورد يف بيتني اثننين

ـــوان": ذناألُ  -2 ـــان والحي ـــمع يف اإلنس ـــو السخ ـــع: آذان: عض ـــرد[: جم ـــا: "أُْذن/ أُُذن ]مف ـــد .4ومعناه  وق

ــعن تورد ــتة مواض ــان يف س ــد مجازي ــع واح ــيا ويف موض ــع حس ــة مواض ــاءت يف خمس ــن الحيــ ج  فم

 قوله: 

 5أُْذنِ  كُل   أنيُنها يف يَِضمن  َشكاًة  يَْسَمعْ  مل وهذا الَفْجرُ 

 قوله: ت يف سياع الداللة السلبية ملا فيها من األنني. ويف وجاء

َممُ  نِدالَ  ِمنْ  وبأُْذين الِقىَل  من َفرِْط  الَعْيـنُ  ما تَرالَ   6الصخ
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 : يف تحقيق الداللة نفسها ولهققلانها بالصمم. و هي يف سياع السلبية أيًضا ال و 

ن         أُْذِنهِ  يف َمنْ  الطخرْيِ  َشْدوَ  ما َ خ    1أَْمىَس بال إْدرالِ  وَمنْ  َصَممد

 ومن قوله يف توظيف لفا األذن ضمن الداللة اإليجابية:

 2يُكَْتمُ  َحديثد  وبأُْذيَنخ    شاخاد  طَْيفد  عينيخ  هو يف

 رس ما يسمعه بها.كتامن ملا تضمنه من إشارة إىل  اإليجابية حاصلة

 قوله: يف يحمل داللة سلبية  وجاء لفا األذن مجازيا 

 3الِحَقِب  ِمْسَمعُ  ما َوَعاهُ  آذانُكُمْ    ْت عَ مِ سَ  ْل ه ديار الُعرِْب  يا َربَْعنا يف

  .والداللة السلبية يف هذا البيت مستفادة من االستفهام االستنكاري من الشاعر

ــعر:  -2 ــعُر: نبتــُة الجســم مــام لــيس بالشخ صــوف  وال وبــر  لإلنســان وغــريهن وجمعــه: ومعنــاه يف اللغــة: "الشخ

ــعرة عــن الجمــعن كــام يُكنــه بالشــيبة  ــعر. وقــد يُكنــه بالشخ ــعرة: الواحــدة مــن الشخ أشــعار وُشــعور. والشخ

ــيَب يف رأســه. ورجــلد أشــَعرد وَشــِعرد وَشــعراين: كثــريُ  ــعرَة: إذا رأى الشخ عــن الجــنس  يُقــال: رأى فــالند الشخ

بداللــة واســتعمل الشــاعر هــذا اللفــا  احــة يف موضــع واحــد . 4لُــُه"َشــعر الــرخأِس والجســِد طَوي

 قوله:  يف  إيجابية
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ها فيه بدالِ  تُناِوُشني  داج   اللخْيلِ  كُعْمقِ  لها َشَعرد   1السن

ــف لفظــي الســها والســهاد يف  ــتجىل يف إجــادة الشــاعر توظي ــة ت ــة رائع ــت صــورة فني يحمــل هــذا البي

ــار إلي ــي أش ــها الت ــاملعنهن فالس ــل ب ــدن دون أن يخ ــطر واح ــدال يف  ب ش ــة ال ــهاد بقرين ــي الس ــا ه ه

ــت.  ــك لفــا ملو البي ــدل عــىل الشــعر دون غــريهن ومــن ذل ــا ت يف فجــاء   ضــفائراســتعمل الشــاعر ألفاظً

ــة  ــاســياع الكناي ــة لصــورة ملخ ــدنيان يف مقارب ــور تضــفيها عــىل ال ــن ن  جعــل الشــاعر للشــمس ضــفائر م

 : فقال داللتها إيجابيةنو  ضفائر الشعر

نَا تُْضفي ْمَس الشخ  هذي وأْشَهدُ   2بالِبْضِ  الِبْضَ  تُلِحُق  نُور   َضفائرَ   عىل الدن

ــاع ــام أن الش ــث ك ــلن حي ــذا الحق ــيب يف ه ــا الش ــتعار لف ــد ر اس ــيب يع ــة الش ــاظ متنازع ــن األلف م

واإليجابيــة التــي تفيــد الوقــار والتعقــل والنــور يف تشــري إىل التقــدم بالســنن  الداللــة بــني الســلبية التــي

يف إســبال الشــيب عــىل ســواد الليــل يــة يف ســياع الكناالشــاعر بلفــا الشــيب جــاء و بعــض الســياقاتن 

 النرص وقهر الليل وانبالج الصبة يف قوله: ع التعبري عنوظلمته يف سيا

احُ  لَِيْبدو َشْيُبهُ   لَْييل  حتخه شاَب  اللخيَل  َقَهرُْت   3ُصْبحا الوض 

 وقوله يف املعنه نفسه: 

احُ  َشْيُبهُ  لَِيْبدوَ   لَْييل َشيخْبُت  أنخني أمل تَرَ   4ُصْبحا؟ الوض 
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الشــيب يف البيتــني الســابقني يحمــل الداللــة اإليجابيــةن فشــيب الليــل يعنــي النــور وانــبالج الصــبةن وقــد 

ــة الشــيب  ــاعر بدالل ــرج الش ــاح صــبحا ن فخ ــيبه الوض  ــدو ش ــه ملليب ــل يف قول ــذا التأوي ــاعر به  ح الش

 من السلبية إىل اإليجابية.

ــد -2 ــي: الِجي ــول" وه ــع ط ــا م ــل: دقته ــنهن وقي ــق وحس ــول العن ــد: ط ــقن والجي ــد: العن ــة: "الجي . 1يف اللغ

 :يف قولهيف سياع اإليجابية  لفظه ويوظف

 2الغزالِ  جيدُ  لِـُحْسِنهِ  يَغارُ   يَْسمو بَهاءً  أتَْلعد  وِجيدد 

 ع واحد يف قوله: لفا الجيد يف سياع الكناية يف موضالشاعر وظف 

 3عن َوْصِفها الُكُتُب  َعَجزَْت  َقالئدد   لهمْ  الز مانِ  ِجيدِ  يف املآثِرِ  ِمنَ 

ه يف كثــري دالراســخة يف الشــعر العــران وتكــرر ورو  ةب اللغويــيعــد تركيــب ملجيــد الزمــان  مــن اللاكيــ

 من القصائد يف أزمنة متنوعةن من ذلك قول الشاعر أحمد شوقي:

 4ايدَ صِ قَ  مانِ الزخ  دِ يْ بقه عىل جِ تَ       ةً تحيخ  باِب للشخ  قالوا أتنظمُ 

 ك ي يف مدح ابن مهدي الوزير:ومنه قول أا البقاء العُ 

 5ىل  الُه ُمخَ حَ  نَ كاَن مِ  بعَد أنْ    ىلخ حَ اِن مُ مَ الزخ ُد يْ ه جِ حَ بَك أضْ 

ــهن  ــه الشــعراء مــن قبل ــذي ســار علي ــد الزمــان  يف االســتعامل نفســه ال اســتعمل الشــاعر اللكيــب ملجي

 وهو  عنه يف ذمة الزمان وعهده وذاكرته.
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ــ -9 ــه. وكــل مــا واجهــك: صــدرن وصــدر اإلنســان : درالصخ ــه مــذكر وهــو يف اللغــة: "صــدر كــل يشء: أول من

ــك" ــري ذل ــىل غ ــدورن وال يكرســ ع ــه: ص ــاينن وجمع ــن اللحي ــة يف و . 1ع ــدر  اح ــا الص ــع ورد لف مواض

 منها: متفرقة نذكر

 2َ يدْ  َوَقد   نَحيلد  وَخرْصد    َجميلد  َوَصْدرد  كَحيلد  َوطَرْفد 

 قوله: يف ثالثة مواضعن وهي املجازي سياع اللفا الصدر يف  وجاء

َويْداءَ   والرنؤى وَعْقيل وَحناياهُ   3ودمي ..بصدري والسن

 وقوله: 

 4الـُمْغرَمِ  َقلْبي َخَفقاِت  يف َويَرِفن   يَْسُمو بها أُْفُقهُ  َصْدري َجَنباُت 

 وقوله: 

ْعِ  يف   بهِ  وبُْحُت  عىل َصْدري رِس ي َرَسْمُت   5وللداين للقايص والَغرِْب  الضخ

ــا يف جميــع املواضــع التــي جــاء فيهــان ســواًء أكانــت الحســية الخارجيــة منهــا  ورد لفــا ملالصــدر  إيجابي 

 بالتساوي يف ثالثة مواضع لكل منها. وجاءت لدى الشاعرأم الحسية الباطنيةن 
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: "َجـــْوُف اإلنســـان بطنـــه و األَْجـــَواُف جمعـــه و األَْجَوفـــاِن الـــبطن ومـــن معانيهـــا يف اللغـــة: وفالَجـــ -01

ــاطني. و1والفــرج" ــوازي لفــا ملالجــوف  لفــا ملالصــدر  يف توظيفــه الحيــ الب ــة مل املجــازي  ي ن فالعالق

اثنــني يف شــعر لفــا الجــوف يف موضــعني بيــنهام عالقــة تــرادف يف الحقــل الــدالن الواحــدن وجــاء 

 ن وهام يف قوله:البابطني

عريَ  لكنخ و   2ِسن ي وأََشاَب  َهناَءِج  َفَفضخ   َرَعه بَجْويف السخ

 وقوله: 

 3أَلـِمي  - ويِْحي  - النخْفَس  فأَمضخ   والَحَشا ِبَجْويف الن ارَ  أْشَعَل 

ــار وابالســعري و   الجــوفملنالحــا اقــلان لفــا  عــل جألمل والعــذاب الــداخيل يف البيتــنين ولعــل هــذا الن

العالقــة بــني لفظــي الجــوف والصــدر عالقــة تضــاد دالن يف التوظيــفن فالصــدر أدى الداللــة اإليجابيــة 

 ات التي ورد فيهان والجوف أدى الداللة السلبية يف املوضعني.يف السياق
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َم مــن األوردة ويدفعــه يف الضــاينين قاعدتــه إىل : لــبالقَ  وهــو: "عضــو َعَضــيِل  أجــوف يســتقبل الــدخ

... وقــد يعــ خ بالقلــب عــن العقــل.  أعــىل معلخقــة بِنيــاط يف الجهــة اليرســى مــن التجويــف الصــدري 

ء: وســ ــل  يَشْ ــه"وَقلْــب كُ ًدا يف ديــواين يعــد لفــا ملالقلــب  أكــ  أجــزاء جســم اإلنســان ورو . 1طه ولُبن

ــاعر  إذ ــة يف مل الش ــديوانينين 610ورد  اح ــني ال ــاوي ب ــًعان بالتس ــواز    موض ــذا ت ــر ال وه ــت للنظ ف

يف توظيــف لفــا ملالقلــب  بــني كــال الــديواننين يجعــل التأويــل ســائًرا يف اتجــاه يشــري إىل االســتقرار 

 . هامر يف الفلة الفاصلة بني إصدار العاطفي للشاع

ــو   ــفوتن ــب  توظي ــا ملالقل ــدماء إىل  لف ــخ ال ــن ض ــؤولة ع ــلة املس ــو العض ــذي ه ــي ال ــني الحقيق ب

فأمــا اإلشــارة إىل القلــب لتأكيــد معًنــه معــني يف الســياع.  املجــازي عــىل ســبيل الكنايــة تلبيــةً و الجســدن 

 قوله: منهفالحقيقين 

 2ـُمْغرَمِ ال َخَفقات قلبي يف ويرفن  

 قوله: واإلشارة إىل القلب املجازين فمنه

 3وناِب  أظفار   بنيَ  وُمز َع   قلبي الهم   ِسياطُ  لقد جلََدْت 

 قوله:واملجازين الحقيقي  ني أبرز املواضع التي جمع الشاعر فيها بني القلب ومن

بها أهفو إليها وتهفو النخفُس    4والكَِبدِ  القلِب  بقلِب  مقيمد  ب  حُ       عذ 

ن وآثــر الشــاعر املبالغــة يف الوصــف بــاالحلام والتقــدير املولــعيشــري الشــاعر إىل القلــب الحقيقــي 

يف قلبـــه فأضـــاف لفـــا القلـــب مجـــاًزا إىل القلـــب الحقيقـــي فقـــال ملقلـــب  االحـــلاملتأكيـــد إقامـــة 

شــعرهن مــن ذلــك كــام وظــف الشــاعر لفــا القلــب ضــمن داللــة اإليجــاب يف مواضــع كثــرية يف  القلـب .

 قوله: 
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َجنِ   1إنخ الغناَء لقلبي بَلَْسُم الشخ

ــانن ومــن ذلــك  ــالحزن والفقــد يف معظــم األحي ــة الســلبية فاقلنــت ب أمــا توظيفــه اللفــا ضــمن الدالل

 قوله:

 2ساِمري وانفضخ  القلَب  من ي وأنَهكَ  َشْجُوُه  الَجْفنَ  ُسهاًدا ألَهَب  سئمُت 

ــائد  ــب  يف قص ــة ملالقل ــدة املعجمي ــف الوح ــىل توظي ــيطة ع ــة بس ــن أمثل ــاه م ــا تناولن ــالل م ــن خ م

ــية  ــداللتها الحس ــة ب ــرثيراد اللفظ ــف ب ــةن ومل يكت ــلبية واإليجابي ــني الس ــه ب ــه وظف ــا أن ــاعرن نالح الش

ــ ــنن إمن ــدة فق ــعرية الجدي ــورة الش ــكيل الص ــاز لتش ــة واملج ــمن الكناي ــان ض ــ  األحي ــتعملها يف أك ا اس

 واملبتكرة واملؤثرة أيًضا.

يعـــد مـــن . و3وهـــو يف اللغـــة: "الكبـــد: واحـــدة األكبـــاد: اللحمـــة الســـوداء يف الـــبطن"د: ِبـــالكَ - 06

ورد اء بنــار الهــوى. وقــد األلفــاظ التــي يكــ  اســتعاملها يف التعبــري عــن الشــكوى وشــدة الوجــد واالكتــو 

ــة مواضــعه لفظــ ــديوانني يف مثاني ــلبيةن نيف ال ــة س ــة بدالل ــا مجازي ــا  كله ــه م ــاللظه ومن ــد ب ــلن الكب اق

 : يف قولهوالسعري 

مَ         تَلَظخه َكِبدي يف الَوْجدَ  وأنخ  كَْرى وأَْوَقدْ  َسعريًا أجخ  4الذ 
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 قوله: يف لحريق واللظه اقلن الكبد باو 

  قوله: يف اقلن الكبد بالبعد واألنني و 1ِبلَظاها ما اْرَعـــَوى َقلْبي َويْةَ   كَِبدي     يف ُموِجعد  أو َحريقد 

                                                            

 .22  ص  ةةةة ق -1
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 1األننيْ  فازْدادَ  الُبْعدُ  وَرمالِ     كَِبدي يف َويَْحهُ  ورَماين

 قوله: يف اقلن الكبد بالتلف والحرخى و 

 2الـُمْغرَمِ  الَحرخى َوَقلَْب  كَِبدي       أَتْلََفها يا َحبيًبا ُحبنهُ 

ــذاب و  ــار والع ــاألمل والن ــت ب ــد  اقلن ــا ملالكب ــا لف ــي ورد فيه ــع املواضــع الت ــد و إن جمي الشــكوىن البع

 سياقات التي تناولناها.يف ديواين الشاعر أي توظيف للكبد يف غري هذه ال ومل نرَ 

ــ  - 02 ــاه: ": دن الق  ــةومعن ــد: القام ــواموال الق ــن"ن ق ــد  حس ــرأة َق ــذه امل ــد . و3له ــدن يع ــفات الق ــن ص م

 : منها كلها حسية ن وقد ورد يف مواضعالعاطفةن ويك  استعامله يف الجامل والرشاقة

َجرْ  ُغصونُ  علْيها فاملْت   َمشيق   ِبَقدي  ماَسْت  وَهْيفاءَ   4الشخ

 ن وربطه الشاعر بالغصون وخا منها النحيل الرشيق.بداللة إيجابيةلفا ورد ال

ومعنـــاه لغـــة: "الجســـم: جامعـــة البـــدن أو األعضـــاء مـــن النـــاس واإلبـــل والـــدواب : الجســـم  - 02

بداللــة  بعة مواضــع يف الــديواننييف ســلفظــه ورد وقــد . 5ة الخلــق"وغــريهم مــن األنــوا  العظيمــ

 وهي يف قوله: نسلبية
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 1الحياةْ  من جسمي بعد أن تُسلََب  الحياةْ  عىل روحي َوْقَتها تَْبيك

 قوله: ربن الجسم باملوت وسلب الحياةن وهي داللة سلبية. ويف 

 2والنخَوى َشْوقي وبَرى جْسِميَ   والَجَوى بالِْتياعي قلبي فاَض 

ــالنحول والتعــب واإلرهــاع نتيجــة البعــد ــة ســلبية نربــن الجســم ب ــة   وهــي دالل ألن األصــل يف إيجابي

 قوله: يف و الشوع والحنني والحب الوصل ال البعد والهجر الذي يؤذي القلب والروح مًعا. 

 3خاليا َغراِمكِ  يوًما من وما ِعْشُت   ال بَهواِجي عنكِ  بجسمي نَأَيُْت 

ومل  نيبــني الشــاعر أنــه ابتعــد عــن الحبيــب بجســمه فقــن   حيــث ربــن الجســم بــالهجر والبعــد أيًضــا

ــا  ــور القلانه ــلبية الحض ــة س ــي دالل ــهن وه ــدائم ب ــريه ال ــه وتفك ــه وهواجس ــه وعقل ــه بقلب ــد عن يبتع

 قوله: هجران الخاو بالجسد وإشغال الفكر والقلب بالتفكري والتشوع للغائب. ويف بالبعد وال

َب  َواِقعد   4ال تَِجدْ  بِجْسم   روَحْيـنِ  إنخ   :لَنا قاَل  َمنْ  كَذخ

ــاد  ــارة إىل االتح ــن إش ــب م ــه اللكي ــا يحمل ــة مل ــة اإليجابي ــو الدالل ــت يتجــه نح ــام للبي ــياع الع الس

 قوله: يف و واالتصال بني روحني يف جسد واحد. 
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 1وأَْدُمًعا َخْرساءَ   ِجْساًم  الننورَ  وتُطِْعمُ 

ــلبية  ــالنورن وس ــة ك ــردات إيجابي ــىل مف ــت ع ــمن البي ــلبية يف تض ــة والس ــني اإليجابي ــة ب ــاز  الدالل تتن

 قوله: كاألدمع الخرساء. ويف 

ها وُعقوُل  تَُعاين ُقلوبد   ُجسوِمِهمْ  األىَُل يف كلن  ويذكُُرين  2َهمخ

 ربن الجسوم بالقلوب والعقول التي تعاين الهم واألىسن وهي داللة سلبية.

. 3ومعناهــا لغــة: "اليــد: الكــفن وقــال أبــو إســحاع: اليــد مــن أطــراف األصــابع إىل الكــف": اليــد  - 02

ـــني  ة قصـــائده يف مواضـــع متعـــددوظفهـــا الشـــاعر يف ـــا ب ـــة وعضـــين موضـــًعا مختلًف بلغـــت مثاني

 فجاء يف قوله: اإليجاا التوظيف الحقيقي الحي والتوظيف املجازي الكنايئن فأما الحي

 الثخَمرا أَْشجارِهِ  ِمنْ  وال أُقط فُ   يَدي مَنَْتهُ  زَْهر   منْ  الِعطْرَ  ال أَنِْشُق 

 وقوله عن أطفال االنتفاضة الفلسطينية:

 أيديهم يف وللِحجاَرةِ 

 والَخَورِ  الُجْبـنِ  أهلِ  َفصاَحةَ  تُْزري  لَُغةد  ُُ 

 

نالحا تعـدد اسـتعامالت لفـا اليـد  ـا يتوافـق مـع فكـرة البيـت ومعنـاهن فتـارة جـاء رقيًقـا يف سـياع 

 ن وأخرى جاء عنيًفا يف سياع املقاومة والشجاعة.العاطفة
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  قوله:للفا اليد ومن التوظيف املجازي 

اً  يَد   يف   يًَدا الَوْصل يف لَقَضْينا الُعْمرَ   1ُودْ  َفْوَع  تُْدََف َوُود 

 و جاء تو ظيفها يف سياع املثل السائر يف قو له: 

 2َمنكودُ  وحظنهُ  اليدينِ  ِصْفرِ   آمل   بَخيبةِ  إحسا  فَيؤوُب 

 رة يف الشعر العران ومن ذلك:ويعد تركيب ملصفر اليدين  من اللاكيب املشهو 

 3"صفِر اليديِن وإخوةد للُمكِْ ِ  ع  قدالناُس أعداءد لكل  مُ "

ىل إإذا اصــفر ت كــان اصــفرارها دليــل الخيبــة والفشــلن ويشــري  : "اليــدُ ملصــفر اليــدين  ومعنــه اللكيــب

  لبية.وهذا اللكيب يحمل داللة س .4خلو اليد من العطاء الذي كان يؤمله ويرجوه صاحبها"

ة يف أنســنة املجــردات عــىل اتكــاء الشــاعر عــىل االســتعارة املكنيــ  اليــدملومــن التوظيــف املجــازي للفــا 

 النحو اآلج:

 يف قوله: :يد الزمان -

 5الُخطوِب  يدا زََمنِ  أال ُشل ْت   أخرى لَِنأْي   َمَضْينا مر ةً 

 يف قوله:: يد املنه -
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 1يَلقالِ  أَنْ  َقْبَل  الـُمرَفخهَ  كانَ  الـُمَنه يَدُ  َهْدَهَدتْهُ  ُعْمرد  ويَضيعُ 

ــا متصــلة باليــ ة إيجابيــة مــا عــدا يف ســتة مواضــع كلهــا داللــدن منهــا ملالكــف  واســتعمل الشــاعر ألفاظً

 :وذلك يف سياقنيموضعا واحدان 

 قوله:  ومنه :السياع الحي -

هِ  ويف  2ظاِفرِ  تَْبدو َشجاَعةُ  َقلِْبهِ  ويف  َوَصْيُدهُ  الِقفارِ  َصْقرُ  كَف 

 عن كف الصبا: ومنه قوله :السياع املجازي -

با َحْون َوكَفن   3ِحيالِيا جاء منكِ  كطَْيف   مَتِيدُ   أَْغُصًنا تُداِعُب  الصخ

 :بداللة سلبية وقوله عن كف الزمان

نيـنِ  أُكفن  بَْعَ َتْهُ وهل   4الخلودْ  نيَ هِ َر  وكان بُحلْمي  الس 

 مل الشاعر لفا ملالراحة  إشارة إىل راحة الكفن يف قوله: واستع

 5ال تُساِومْ  راَحَتْيها ِكْ ِياءد   َصَنَعْتها ثم َعلخْتها عىل
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ــد  و  ــا ملالي ــف لف ــن مواضــع توظي ــاه م ــا تناولن ــن خــالل م ــابطني م ــا يف شــعر الب ــاظ املتصــلة به األلف

ــيةن  ــة الحس ــىل الدالل ــت ع ــا طغ ــة للف ــة الكنائي ــة املجازي ــتعامل الدالل ــتنتم أن اس ــر نس ــن أظه وم

ــة اســتعامل الشــاعر للفــا الكــف يف ســياع الكــرم والســخاءن ومــن  ــب هــذه الدالل ــة عــىل تغلي األمثل

  ذلك يف قوله: 
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كَ  للِ     آِهُلهُ  يا عائًدا لِلِْحَمه الـُمْشتاعِ  ْمحاءِ  من كَف   1ُمْنَهِمُل  السخ

 ويف قوله:

الَ  ما نَظََمْت  وأينَ  الَ  وما نََ َْت  تَزُْهون  من ُحلَل   كفخ  2رِ من زَهَ  كفخ

 ويف قوله:

ُحِب  من راَحَتْيها فاَض  والَخرْيُ   من َشامئلِها ضد عب والَحزْمُ  الِحلْمُ   3كالسن

ــن  ــد م ــت الي ــارات  أخرج ــان  وإش ــن مع ــمنته م ــا تض ــية   ــة الهامش ــب الدالل ــري إىل تغلي ــذا يش وه

ــية امل ــا الحس ــي وظيفته ــة الت ــة املركزي ــىل الدالل ــهورةن ع ــري مش ــية غ ــة هامش ــا إىل وظيف ــارف عليه تع

ــة الحســية الخاصــة باإلنســان ــد الحقيقي ــق بالي ــه إال   حيــث تتعل ــرد بهــذا املعن يف أربعــة مواضــع  مل ت

 حددناها وبي ناها يف مواضعها. 

ــدام مل يجــ: القــدم - 02 ــهن والجمــع: أق ــدم: الرجــل أنث ــه هــذا. ومعناهــا يف اللغــة: "والق ــال اوزوا ب وق

ــداًما.  ــةن ويجمعــان أرجــالً وأق ــانن وتصــغريهام قد ــة ورجيل ــن الســكيت: القــدم والرجــل أنثي ــال اب وق

ــه اإلنســان" ــا يطــأ علي ــدن الرســ  م ــدم مــن ل ــث: الق خمســة يف لفــا ملالقــدم  وظــف الشــاعر . 4اللي

 مــا الحســيةن فأ ةازيــاملجو  ةالحســي متنوعــة التوظيــف بــني الــداللتني كلهــا تحمــل داللــة ســلبيةن مواضــع

  ففي قوله:
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رْيُ  من ي فقد َملخ  رُب  السخ  َمْشًيا عىل  األْقدامُ  كام كَلخِت  َملخني  والدخ

 فالداللة املركزية للقدم أن تؤدي وظيفة امليش لدى اإلنسان. 

 في قوله: ف املجازيةوأما 

 1َقَدِمي  - يا رفيقي  - َشطخْت  منذُ   َمزخَقِني يا َقصيًدا ُقلُْتهُ 

 قوله:من التوظيف املجازي أيًضا و 

ْوعِ  إذ َجْذوةُ   2َقَدمي ِبهِ  َشطخْت  الذي الز مانِ  منذُ  قد اشَتَعلَْت  نفي يف الشخ

 يف قوله: ضمن الداللة الحسية جل  يف موضع واحد استعمل الشاعر لفا ملالر  كام 

 3الَخطَرِ  ِمنَ  حال   يف وأُصبةُ  ِرْجيِلن  ثَُقلَْت  وْ لَ  باألْوحالِ  أُطَْمرُ  إذ ِكْدُت 

ــة  ــي دالل ــلبيوه ــرية تس ــعوبة املس ــن ص ــ  ع ــدم ع ــف أن  نوالتق ــع التوظي ــالل مواض ــن خ ــا م ونالح

التوظيــف املجــازي غلــب عــىل التوظيــف الحيــ للفــا القــدمن وهــذا يشــري إىل اتســا  أفــق الشــاعر 

 وسعة خياله وارتقاء لغته وبعدها عن املبارشة والواقعية املفرطة.

يعـد الـدم أهـم  .4م مـن األخـالط: معـروف. قـال أبـو الهيـثم: الـدم اسـم عـىل حـرفني""الد :الدم  - 02

وذلــك بــني  نالــديواننيعضــ مــرًة يف  ىحــدإ جســم اإلنســانن وجــاء لفظــه مكــروًرا يف  الســائلة العنــا 

  الداللتني الحسية واملجازية:

                                                            

 .52  ص مةةييايلاةة فةي -1

 .302  ص  تباةة تة   -2

 .315  ص مةةييايلاةة فةي  -3

 (.زمي  م زة  ةة ي اةةةا مر، ح  ابن  -4
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 :: يف قولهالداللة الحسية -

َويْداءَ                 والرنؤى وَعْقيل وَحناياهُ   1ودمي بصدري والسن

 جعل الشاعر الدم مكانًا مجازي ا يف قوله: :الداللة املجازية -

 2َفننْ  يف كطرَْي   روحي وزََهْت  َدِمي يف التخصاا يَْومَ  أرَْشََقْت 

 وكل ما سبق من الشواهد داللته إيجابيةن أما الداللة السلبية فمنه قوله:

نَا هذي ُمر ةد  يا إلهي  3َدنَا َمنْ  وتُْدِمي القايص تُْتِعُب          الدن

 :منهاويف الحقل نفسه للفا ملالدم  وظف الشاعر األوردة والعروع يف قصائده يف مواضع 

وحِ  يا َشقيَق   4فيها تُقيمْ  تَْشَتهي َفُعروقي  َدِمي ال تَْ َحْ  الرن

 وقوله:

َقمُ  ُعروقي يف      رى  يُجافيه الكَ َورَسَى لَْييِل   5َفَغزاها السخ

ــا يف األمثلــة األربعــة الســابقة هــا الشــاعر مــن املهمــة أخرج   حيــث وتوظيــف الشــاعر لهــا جــاء مجازي 

ــا لتخــدم الســياع وتضــيف إليــه ن داللــة إيجابيــة ن وحملــت األوردةالحســية الرئيســة لهــا ووظفهــا كنائي 

  . أما العروع فداللتها سلبية

                                                            

 .52  ص مةةييايلاةة فةي  -1

 .25  ص  تباةة تة   -2

 .21  ص تة   تباةة  - 3

 .67  ص ةةةة قاا-4

 .67  ص ةةةة ق  -5
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ومــن خــالل مــا تناولنــاه يف حقــل األلفــاظ الدالــة عــىل أجــزاء جســم اإلنســانن فــرثن نــوجز حضــورها يف 

 شعر البابطني بحسب الجدول اآلج:

الوحدة 
 املعجمية

التوظيف  التكرار
 الحي

التوظيف 
 املجازي

الداللة 
 اإليجابية

الداللة 
 السلبية

 4 61 60 2 64 الوجه
 60 62 9 22 44 العني
 6 1 6 1 6 املقل
 66 0 2 61 62 الدمع
 01 2 4 00 02 الجفن
 1 6 6 1 6 األهداب
 1 0 0 1 0 الرمت
 1 2 6 0 2 ظااللح

 6 6 1 4 4 الفم
 1 4 0 2 4 الثغر
 6 2 6 2 2 الجبني
 1 2 1 2 2 الخد
 4 6 0 2 2 األذن
عر  1 0 1 0 0 الشخ
 6 1 0 0 6 ذؤابة
 1 0 0 1 0 ضفائر
 1 2 2 1 2 الشيب
 1 2 2 2 2 الصدر
 6 1 6 1 6 الجوف
 041 20 62 024 610 القلب
 1 4 1 4 4 القد
 2 1 6 2 2 الجسم
 00 02 62 2 62 اليد
 0 2 2 0 2 الكف
 2 1 2 6 2 القدم
 6 9 4 2 00 الدم
 6 1 6 1 6 العروع

 من خالل الجدول السابق نالحا النتائم اآلتية:
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ــوفن  -0 ــروعن والج ــدمن والع ــدن والق ــمن والكب ــدمعن والجس ــة: ملال ــدات املعجمي ــن الوح ــال  م إن ك
 الداللة السلبية يف التوظيف. اقترصت عىلوالذؤابة  جميعها 

ــن  -6 ــال  م ــدات املعجإن ك ــاظنالوح ــرمتن واللح ــدابن وال ــة: ملاأله ــدن وا مي ــرن والخ ــعرن والثغ لش

ــدر ــدن والص ــفائرن والجي ــدن واألوردةوالض ــة يف ن والق ــة اإليجابي ــىل الدالل ــا اقترصــت ع   جميعه

 التوظيف.

ــب  ــة تراكي ــان مجموع ــم اإلنس ــزاء جس ــىل أج ــة ع ــاظ الدال ــاو باأللف ــدالن الخ ــل ال ورد يف الحق

 لغويةن وهي:

 املعنه الدالن يب اللغوياللك
 االستبشار بالخري وجه الوجود
 الفرح والسعادة وجه الدنيا
 الُحسن والنضار وجه الربيع
 عهده وذمته جيد الزمان
 الفقر صفر اليدين
 األمل يد املنه

 

ــا  ــن لن ــهن  ك ــل ب ــا يتص ــان وم ــىل اإلنس ــة ع ــاظ الدال ــل األلف ــاظ يف حق ــع األلف ــالل تتب ــن خ وم

ــو  إزاء تهمــيت آخــر. وقــد جــاءت الوقــوف عــىل  ــي يحملهــا حضــور ن ــة الخاصــة الت الظــواهر اللغوي

 عىل النحو اآلج:

 :الظواهر اللغوية يف حقل األلفاظ الدالة عىل اإلنسان وما يتصل به 

 : وهي عىل النحو اآلج: العدد والرتبة -

ــالتوازي. -0 ــاعر ب ــواين الش ــني وموضــع يف دي ــب  يف مئت ــا ملالقل ــاء يف املر  ورد لف ــة األوىل يف وج تب

 الوحدات املعجمية املكرورة.
ــة  إذ  ورد   - 6 ــة الثاني ــا ملالعــني  يف املرتب ــروًرا يف لف ــة وأربعــنيورد مك ــن  أربع ــد م موضــًعا. ويع

 أك  األلفاظ توظيًفا يف سياقات خارج داللتها الحقيقية. 

 .ملاليد  يف مثانية وعضين موضًعا ورد لفا -2

 :  العالقات داخل الحقل الدالن -

ــتامل -0 ــة االش ــا : عالق ــون ن ولف ــاظن الجف ــوشن اللح ــدابن الرم ــدمو ن األه ــن: ملال ــل م ــني ك ب

 ملالعني .

 وبني لفا ملالدم ن ولفا ملالعروع . -
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ــم ن ولفــا ملالوجــه   - ــنين العــنين الحاجــبن الخــدن األذنن الف ــاظ الوجــهن وهــي: ملالجب ــني ألف ب
 ميًعا.عالقة جزء من الكلن وهي عالقة اشتامل  حيث إن الوجه يتضمنها ج

بــني لفظــي: ملاألهــدابن والرمــوش  عالقــة : والتضــاد والجــزء مــن الكــل عالقــة الــلادف   - 6

 ترادف.

   عالقة ترادف يف الحقل الدالن الواحد.بني لفظي: ملالفمن الثغر -

 

 ملبحث الثاين: األلفاظ الدالة عىل العالقات اإلنسانيةا

القـــات اإلنســـانية ذات الصـــلة لعبالحقـــل الـــدالن لونعنـــي بهـــا حضـــور األلفـــاظ الخاصـــة 

ـــا يف  ـــا أم مجازي  ـــتعامل حقيقي  ـــان االس ـــواء أك ـــةن س ـــل والقراب ـــة باأله ـــدات الحقيقي ـــف الوح توظي

 . ونبني ذلك يف املطلبني اآلتيني:املعجمية يف هذا الحقل الدالن

 املطلب األول: األلفاظ الخاصة باألهل وذوي القرابة

ــة عــىل ا ــاظ الدال ــع األلف ــذلك جمي ــة نقصــد ب ــة عــىل القراب ــاظ الدال ــة ومجــاًزان واأللف ألهــل حقيق

 ام يأج تفصيل ذلك:إىل ذلك حقيقة ومجاًزان وفي كاألب والشقيق واالبن وما

ورد يف تحديــد معنــه األهــل وداللــة اســتعاملها: "قــال الليــث: : أوالً: األلفــاظ الخاصــة باألهــل

دين بــه... وأهــل البيـت سـكانه. ومـن أهل الرجـل: امرأتـهن وأخـا النـاس بـه... أهـل اإلسـالم: مـن يــ

ذلــك: أهــل القــرى: ســكانها. فأهــل الرجــل يف األصــل: مــن يجمعــه وإيــاهم مســكن واحـــدن ثــم تُجــوز 

ـــريته وذوو  ـــل: عش ـــل الرج ـــر... أه ــا ذك ــب أو م ــاهم نس ــه وإي ــن يجمع ــه: م ــل بيت ــل: أه ــهن فقي ب

 .1قرباه"

  

                                                            

  زاح اربلددددد  ار لميدددددة  بيدددددح د  3  لحقيدددددمن أحمدددددز مخيمدددددح  اث ووووولف اةةبيوووووظأبددددد  مرصددددد ح األ هدددددح    -1
 .62  ص 5م   2005
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األول: توظيـــف حقيقـــين والثـــاين ورد لفـــا األهـــل يف شـــعر البـــابطني ضـــمن تـــوظيفني اثنـــني  

 توظيف مجازين وهام عىل النحو اآلج: 

: اســتعمل الشــاعر لفــا ملاألهــل  بــداللتها الحقيقيــة عــىل درجــة القرابــة التوظيــف الحقيقــي -0

 يف مواضع مختلفة يف شعرهن ومن ذلك قوله:

انِ  أنا طوَل  َجِميًعان  الَوَرى منَ  لِلِْكرامِ  لَِصْحبين ألَْهيِلن  1َخليُل  الزمخ

فقولــه ملألهــيل  املتصــلة بيــاء النســبة يؤكــد توظيــف املفــردة يف ســياقها الحقيقــي الــدال عــىل أهــل 

 الشاعر. واستعمل هذا األسلوب أيًضا يف سياع املبالغة يف قوله:

 2ُوجودي ِمنْ  ُهوَ  ُوجوَدُهمْ  وأنخ    أَْهيل النخاِس  كلخ  بأنخ  َشَعرُْت 

ــا مرت ــاملتكلم وجعله ــة ب ــبة الخاص ــن النس ــل  م ــردة ملاأله ــاعر مف ــرر الش ــام ح ــب ك ــة باملخاط بط

 الغائبن ومن ذلك قوله متغن ًيا بلبنان وأهله:

 ِْثلِهِ  الزخمانُ  ما َسَمةَ   لبنانُ ملَمسارِ  كُل   ِعْندَ  َصانُوا الـَمناِقَب    لَنا أَْهلد  َوُهمْ  أهلوُهن  لُْبنانُ مل

ارِ  هذي يا أَْهَل  و ِْثلِكُمْ    3الدخ

ني ثــم عــاد واســتعمل ملاألهــل  يف بيــت الحــق متصــالً بالضــمري املتصــل ملنــا  الــدال عــىل جامعــة املتكلمــ

 يف قوله:

  

                                                            

 .35  ص مةةييايلاةة فةي  -1

 .13  ص  مةةييايلاةة فةي  -2

 .75  ص  ةةةة ق -3
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ةُ  فقنَت   ألَْهلِنا اإللهُ  يَْحَفظُكَ   لبنانُ مل ارِ  منه َمَحجخ و   1الزن

فاألهــل يف البيــت هــم أهــل الشــاعر وأهــل لبنــان أيًضــان والشــاعر هنــا يشــدد عــىل إبــراز مشــاعر 

 يدعو لهم بالحفا والبقاء. الوحدة بينه وبني لبنان وأهلهن فيجعل أهل لبنان أهله و

 ومن املواضع التي استعمل فيها الشاعر مفردة ملاألهل  يف سياع املخاطب قوله:

كَ  للِ     آِهُلهُ  يا عائًدا لِلِْحَمه الـُمْشتاعِ  ْمحاءِ  من كَف   ُمْنَهِمُل  السخ

 لَـاَم بَِخلُوا بُدنْياُهمْ  يَْفَتُدولَ  أنْ  لو ُسِئلوا األَْحرارِ  َمْوطنِ  يف أَْهلولَ 

 2الـُمُثُل  تَْسُمو بهِ  الذي بَك الَعزيزَ  األىُل َعرَُفوا أَْهليكَ  تَهايِنَ  فاْقَبْل 

ــارب يف مثان ــة عــىل األق ــداللتها الحقيقي ــةنالحــا أن الشــاعر اســتعمل لفــا ملاألهــل  ب مواضــع يف  ي

حيًنــان وأهــل املخاطــب الحــا  أو الغائــب حيًنــان وجمــع بــني أهــل  شــعرهن قصــد بهــا أهلــه

ــا  ــه به ــي تغن ــه الت ــك يف أبيات ــا ذل ــام بين ــة ك ــه يف ســياع واحــد عــىل ســبيل املبالغ املخاطــب وأهل

 بلبنان وأهله.

ــف املجــازي - 6 ــة. التوظي ــا الحقيقي ــردة ملاألهــل  خــارج إطــار داللته : أي أن يســتعمل الشــاعر مف

ي مــن أمنــاط تطــور داللــة هــذه اللفظــة عــن طريــق التعمــيم بنقــل اللفــا إىل ويعــد التوظيــف املجــاز 

معنــه أوســـعن فصـــار أهــل الرجــل: "مــن يجمعــه وإيــاهم نســب أو ديــنن أو مــا يجــري مجــراهامن مــن 

ــد" ــت وبل ــناعة وبي ــي ا أم 3ص ــان حس ــواًء أك ــلل س ــم مش ــم قاس ــن يجمعه ــل م ــك ك ــاف إىل ذل . ويض

  تجريدي ا.

                                                            

 .76  ص اةةةة ق -1

 .325  ص فةيمةةييايلاةة   -2

 .232  ص 9هع   3106  زاح ص زح  بيح د  3  اثةجاةة يتسار بيز    -3
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ــت مواضــع هــذا االســو  ــردة تجل تعامل يف تصــنيف الشــاعر لقهــل بحســب الســياعن فجــاءت املف

 يف سياقات متعددة متنوعة بني اإليجابية والسلبيةن فأما اإليجابية فهي:

 : وردت يف موضع واحد يف قوله:أهل الشعر -

ْعرِ  أهُل  َويَْذكُرُ   1رائدِ  من ُجْهدِ   ا أْسطيعُ  َعِملُْت  يَْوًما بأنخني الش 

 : وردت يف موضع واحد يف قوله:أهل الغرام -

ْخرِ  ِمنَ  وأنخ   2رَسيًرا وثريْ  الَغرامِ  ألْهلِ   َزْعِمِهمْ  يف الصخ

 : وردت يف موضعني يف قوله:أهل الهوى -

 3أَْضناين َنه َقد ًا أَساَرى الِعْشقِ أَضْ   الَهَوى فكام أَْهُل  يَْعرُِفهُ  والَهْجرُ 

 وقوله:

 4َمْوِسمِ  ِمنْ  بهِ  أَنِْعمْ  الَهَوىن أَْهُل   يَْحيا بهِ  ِساًم َموْ  أَْهَوى زَمانَكِ 

 : وردت يف موضع واحد يف قوله:أهل العشق -

ْعرِ  أنا قائُل  إال ..بَبْهَجِتها  فيها مَتتخعوا الِعْشقِ  أَْهلِ  أرى كُلخ   5الش 

 : وردت يف موضع واحد يف قوله:أهل املحبة -
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 1يَُسنن  رَشًْعا الـَمحبخةِ  ألْهلِ   ويَْبَقه َهوانا ومَتِْ   وأْمِ ن

 : وردت يف موضع واحد يف قوله:أهل العزائم -

 2الَعزائمْ  يا أهَل  يا جنوبينونَ  َعْهُدكُمْ  وانِْتصار   ِبْض   َعْهدُ 

 أما السلبية فجاءت يف سياقني اثنني فقنن وهام:

 : وردت يف موضع واحد يف قوله:الَخَورأهل الُج  و  -

 3والَخَورِ  الُجْبـنِ  أهلِ  َفصاَحةَ  تُْزري  لَُغةد  أيديهمُ  يف وللِحجاَرةِ 

 : وردت يف موضع واحد يف قوله:أهل الفرال -

 4الظنهورْ  وُحبخ  الَفرالِ  وأْهَل   بأْشكالهِ  الن فاَع  َسِئْمُت 

ــا يف  ــبعة منه ــان س ــام بيناه ــعة مواضــع ك ــة يف تس ــد الكناي ــايئ يفي ــب ثن ــل  ضــمن تركي ــا ملأه ورد لف

ســياع اإليجــاب واثنــان يف ســياع الســلبن وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن جميــع املواضــع التــي تضــمنت 

ملأهـــل  يف ديـــوان ملبـــوح  لفـــا ملأهـــل  جـــاءت يف ديـــوان ملمســـافر يف القفـــار  بيـــنام مل يـــرد لفـــا

 البوادي  ال يف التوظيف الحقيقي وال التوظيف املجازي الكنايئ. 
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يف اللغـــة: "القـــرب: نقـــيض البعـــد... القرابـــة والقـــر : الـــدنو يف : ثانًيـــا: األلفـــاظ الخاصـــة بالقرابـــة

بصــفة هــي إمــا أن تكــون قرابــة و 1النســبن والقربـــه فـــي الـــرحمن وأقـــارب الرجــل: عشــريته األدنــون"

ــون  ــةن أو أن تك ــذه القراب ــة ه ــق لطبيع ــد دقي ــة  دون تحدي ــبن القراب ــا ملالقري ــتعامل لف ــة باس عام

بصــفة خاصــة محــددة لطبيعــة القرابــة ودرجتهــان ومــن املواضــع التــي ورد فيهــا اســتعامل لفــا القرابــة 

 عموًما قول الشاعر:

 2نَامُ األ  يَْعِدلُني وال بالود    من قريب   أقرُب  إليكِ  فكنُت 

 :وجدانية دون انتامء للنسبوقوله يف اإلشارة إىل أن القرابة تكون 

 3ُمْفَتِقرُ  للُحْسنِ  إنخني ناِظرين عنْ  وأبَْعَدُهْم  َقلْبي ِمنْ  الن اِس  يا أْقرََب 

ـــًة.  ـــاء خاص ـــو يف اآلب ـــةن أو ه ـــب "القراب ـــعنين والنس ـــب  يف موض ـــا ملالنس ـــاعر لف ـــتعمل الش واس

 :واستنسب: ذكر نسبته... وقال ابن السكيت: ويكون من ِقبل األم واألب". كام يف قوله

 4النخَسُب  يَْسُمو ِبكَ  ِمْثلاَم  تَْسُمو بهِ  َوِعزختِِه  العان بالنخَسِب  بََرْرَت 

 ويف قوله:

 5النخَسِب  لُـْحَمةُ  يََديْها وطابَْت  عىل ِعْلَتُنا  إىل أَْصلها الـَمْيُمونِ  عادْت 

ــة اللفظــة  ــوتطــورت دالل ــي اإلنســان ب ــد أو إىل بن ــة أو بل التعميم والتوســيع فأصــبة االنتســاب إىل قبيل

  عامة كام يف قوله:
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َدْت  لًَة عائِ  اإلنْسانِ  من بني َفألخَفْت   1والنخَسِب  بالَهَوى والـَمْيلِ  تَوحخ

حــددة لطبيعــة دقيقــة املباســتعامل األلفــاظ ال كــام يكــون توظيــف األلفــاظ الدالــة عــىل القرابــة

 ام ييل تقسيم ذلك:وفيوما إىل ذلكن الشقيقن األخ االبنن  األمن مثل األبنفتكون مبارشة القرابةن 

 لحقـــل الـــدالن : وردت األبـــوة يف لفظـــني اثنـــني: ملاألبن الوالـــد ن وكالهـــام ملادفـــان يف اواألبنـــاء األب

ــان: ملاالبــنن الطفــل ن وكالهــام ــاء لفظــان اثن ــكالواحــد. وورد لقبن ــا. ومــن مواضــع ذل يف   ملادفــان أيًض

 شعر البابطني قوله:

 2َحِدُب  عىل أَبْنائهِ  َعطوفد  أَبد    كًَرى ال تَذوُع  يَْرَعه ِحاَمها بَعنْي  

 وقوله:

ادةُ  األنامِ  يف نخُهمْ بأ    قد ُوِصُفوا الُعرِْب  يا اْبنَ  الُغرن  آباؤلَ   3الننُجُب  السخ

ــن   ــة: ملاألبن االب ــن القراب ــني م ــان درجت ــد وافقــت و تضــمن البيت ــي ق ــه الحقيق ــف املعن ــة التوظي دالل

 أما يف لفا ملالوالد  فجاء ذلك يف قوله:ت املستعملة يف السياع. للمفردا

يةُ  الَحْقلِ  يف يَْبَق  لَمْ قوله:و 4النخِوِ  بُْستانِهِ  يف الـَموِت  َوزاِر َ   والِدهِ  أْحضانِ  يف الط ْفلِ  يا قاتَِل   إال الر 

 عىل األَثَرِ  يَْبيِك  َوالِهد  ووالِدد   ُمْعِولًَة 
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يةَ  ويَْسأَُل   من َخَ ِ  ما بَثخْتهُ  َغرْيَ  عن ِطْفلِهِ   َخَ ًا  له تَْروي أنْ  الر 

 1وُمْفَتِخرِ  َمزُْهوي  ما بيـنَ  وأنَت    هُ بَراءتَ  ُمْغتاالً الط ْفلِ  يا قاتَِل 

 ثنائيتــان نالحــا أن الشــاعر اســتعمل لفــا ملالوالــد  مــع ملالطفــل ن ولفــا ملاألب  مــع ملاالبــن ن وهــام

 ملادفتان متطابقتا الداللة.

 أما التوظيف الكنايئ الذي يحمل معنه العموم يف درجة القرابة ملاألبن األبناء  قوله:

 2ما أَْوَهه الَعزائمْ  الظنلْمِ  من ُصنوِف   قد رأى أبناؤهُ  زمان   يف

 وقوله:

 3ُجِبُلوا قدْ  واألَْخالعِ  عىل الـَمكارِمِ   زاِهَيةً  األىُل َورِثوا األْمجادَ  يا ابْنَ 

 وجاء لفا األب منفرًدا دون ربطه باألبناء يف قوله:

 4َفأَِب  َدْوًما عـن أب   الُغرن  أي اُمكِ   قد ُملَِئْت  واإل انِ  والُحب   بالعلمِ 

 وقوله:

  5أَِب  كل   َقلُْب  عام  طََوى من َحنان   ساِفرَةد  واألَْخالعِ  الُحب   ُدنْيا ِمنَ 
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ربطـــه   حيـــث ب  باكتســـاب العلـــم والســـلوكيات اإليجابيـــة واألخـــالع الحميـــدةرتـــبن لفـــا ملاأل ا

 الشاعر يف البيت األول بالعلم والحب واإل انن ويف البيت الثاين بالحب واألخالع والحنان.

 ــة: األم ــياع الكناي ــاءت يف س ــابطنين وج ــعر الب ــواردة يف ش ــة ال ــاظ القليل ــن األلف ــا م ــد لفظه ــة  يع بدالل

 قوله:  يفذلك ن و إيجابية

 1الَعواِصمْ  أمخ   بريوتُهُ مل َوَغَدْت    غدا   لبنانُ مل الرائِدِ  نُْجَعةَ 

 صمن كناية عن مكانتها وقدرها.أسمه الشاعر مدينة بريوت بأم العوا

 ــقيق ــع الش ــوهن وجم ــقيقه: أخ ــل وش ــقن الرج ــا: "ش ــن معانيه ــقق  وم ــوي ملش ــذر اللغ ــن الج ــي م : وه

اء" قيق: أشقخ  يف النان وهي يف قوله:مواضع ستة . ورد لفا الشقيق يف 2الشخ

وحِ  يا شقيَق   3كريمْ  القلِب  يف ا عزيزًا حلخ ي   اللخمه يا َعْذَب  الرن

 وقوله:

وحِ  يا َشقيَق   4فيها تُقيمْ  تَْشَتهي َفُعروقي  َدِمي ال تَْ َحْ  الرن

 وقوله:

وحِ  يا َشقيَق   5ذي ال الكَليمْ  الَقلَب  قد َملَكَْت   بهِ  فاْسَتْوِو  الر 

 وقوله: 
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 وقوله: 1ويَْهناه الـُمقيمْ  ذلك القلُب   َضْيُفهُ  الرنوح إين   يا َشقيَق 

وحِ  يا َشقيَق   2يَْغدو كالَهشيْم  النأْيِ  برياحِ    الَهَوى ال تَْذرُ  الرن

 وقوله:

له َخْسًفا وقلبي  ساَمني روحي وشقيُق   3دلـخ

ــا بــالروح يف اللكيــب ملشــقيق الــروح  وهــو  نالحــا أن لفــا ملالشــقيق  مل يــرد منفصــالًن إمنــا جــاء مقلنً

ــني ــز ب ــن الشــاعر للتميي ــق م ــدم  اســتعامل موف ــام نالحــا ع ــي والشــقيق الروحــي. ك الشــقيق الحقيق

ــه ــن ديواني ــة يف أي م ــة الحقيقي ــة القراب ــا ملشــقيق  يف دالل ــاعر لف ــىل و  .اســتعامل الش ــاعر ع ــز الش رك

درجة القرابة أكـ  مـن تركيـزه عـىل القرابـة نفسـهان وجـاء التوظيـف مالمئًـا للسـياع معـزًزا فكـرة الـنا 

ة أكــ  مــن الســلبية  ففــي البيتــني اآلخــرين فقــن حملــت لفظــة ن كــام جــاءت الداللــة اإليجابيــوغرضــه

 .شقيق داللة سلبية 

 ــت األخ ــ :واألخ ــاه  اموه ــك وإِي ــْن جمع ــه: "األُخ: َم ــن معاني ــا ن وم ــوي ملأخ ــذر اللغ ــن الج ــة م يف اللغ

 . 4ُصلْبن أَو بطنن أَو ُهام معاً. واألُخ من الرضا : َمن يُشارل يف الرضاعة. واألُخ الصديق"

 يف قوله:ن كام  عنه الصديق األخ لفا جاءثالثة مواضعن فمنها ما ملاألخ  يف  رد لفاو 

 يقصد الشاعر بقوله: ملأخي5جارُ  لإلبْدا ِ  َوْهوَ  ِبَوْصِفكَ    َقريًضا "سليامند " أخي يَقوُل 

ومنها جاء بلفا التصغري ملأُخين   عنه التودد والنصيحة  سليامن ن صديقه الشاعر ملسليامن الجارالله .

 بأسلوب لطيفن يف قوله:
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َقها األْجدادُ  ِهوايًة    - أَُخيخ  - يَْوًما وال تَْنَتِقدْ   1ناذرِ الـمَ  منذُ  تََعشخ

ـــه: ملأُخـــين ن صـــديقه الشـــاعر ملعبـــدالرزاع عبـــدالعزيز العســـكر  ـــه وجـــه    حيـــث ويقصـــد بقول إن

   أيًضا يف قوله:القصيدة لهن وعنوانها "جواد املعان". وجاء الشاعر بلفا ملاألخ

هيد َفلِلَْعوادي تَرَفخْق    أخا الَغوادي الرفيقِ  أيا ق َ   2بالشخ

ــداللطيف اإل  ــد عب ــديقه ملخال ــوادي  ص ــا الغ ــه: ملأخ ــاعر بقول ــد الش ــة ويقص ــن رثائي ــي م ــراهيم ن وه ب

 نظمها الشاعر تحت عنوان "أحزان". 

 وجاء لفا ملاألخت  يف ثالثة مواضعن وهي يف قوله:

َدِت  ناَدْت  ْحراءُ  وَردخ ينِ  للِعلْمِ  َصْيَحَتها  الصخ  3انَْتِسبيالُهَدى  يا أُْخَت  والد 

 شاعر لفا ملأخت  يف سياع املجاز. ملأخت الهدى ن وظف ال

 يف قوله:كام وظف الشاعر هذا اللفا يف سياع األسطورةن وذلك 

 4كان نائمْ  ألوربا َفَصَحا َمنْ  اْسَمها قدموس  أُْخُت  أْعطَْت  يَْومَ 

وتشــري األســطورة القد ــة إىل أخــت قــدموس واســمها ملأوروبــا ن وقــدموس هــو ابــن  ملأخــت قــدموس ن 

ـــان وخصوًصـــا مـــدينتي صـــيدا وصـــور. ويف روايـــة أخـــرى  agenor امللـــك أغينـــور ـــذي حكـــم لبن ال

ــق  ــة اإلغري ــري آله ــا كب ــد خطفه ــوينيكس ن وق ــك ملف ــاء املل ــا أبن ــه أوروب ــه وأخت ــدموس فرثن ــطورة ق ألس

  .5ملزيود  وذهب بها إىل جزيرة كريت

  

                                                            

 هددد ةح مثلمددد  ارشدددم   إردددى أبر  هددد  هددد ةح ارلدددي اريمريدددة رخدددم إردددى رسدددبه  ي ددد ز زحبيدددة قبيلدددةن ارمرددد  حة .97  ص  ةةةوووة ق -1

ا ارحيددحة مددن  الخدد  ا ار ددحاة  فددي سددبر ا  قددز. مددبح  سددز ارهيدد ح إبدد ن ارغس سددرة  فددي بيليةإشدد ملدد   زبدد ز بردد   مددرهم رمملبددلهم  مقددح 
 فدددي اربيضددد ء  فدددي زمددد ن فدددي  ارمرددد  حة لددد ر   فدددي ارددد حز بدددن  حبدددم ارحيددد    فدددي سددده   برددد  مصدددح  فدددي مدددح  برددد  األردددزر  
 ارلغدددة قسدددم اآلزا  بليدددة م ةسدددليح  حسددد رة  ةةجوووةهبلاةةلووو يايووولاتةةيةةةوووقظاةةمقوووةليلاصوووتيل ارر يمددد د  فددد ا  حهددد من ار،دددح. ارددديمن

 .0 ص م 0222 اره شمية  األحزرية رمملبةا اربيد  ق  ة م ة - قزابه  ار حبية

 .92  ص  تباةة تة   -2

 .329  ص مةةييايلاةة فةي -3

 .307  ص ةةةة ق  -4
 .م0209 أبحي  02 ارةزيز  ار حبي صحيفة  مق  يلاتةجل اصةمثظا  ةيل..اةةففقف فتا صقح  أب  صخح - 5
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 ويف قوله:

 1الـَمها َوأَرالِ  يا أُْخَت  أَلْقالِ  بناِظري  ما أَْرنُو إليهِ  َفِبكُل  

 ملأخت املها ن كذلك وظف الشاعر اللفا يف سياع املجاز. 

ةن واإلخــاءكــام أشــار الشــاعر إىل املفهــوم العــام الــذي يشــكل مبــدأً رئيًســا: ملا ن ثالثــة مواضــعن يف  ألخــو 

 يف قوله: وذلك

ِج   يَْرَعالِ  َمنْ  يَْرَعاهُ  َمنْ  لِكُل   ِمن  لقنا  َعْهدي وَجميُل  َفَمَودخ

لوا َمْعنايَ  إِْخَوجُهْم  لوا َمْعنالِ  كام َقدْ  ــُدنيان الْد  يف قد ُحم   2ُحم 

 يف قوله: و فهوم اإلنساين العام. وظف الشاعر لفا ملاإلخوة  يف امل

 3وَعراري لَـامخ تاَلَقه َوْرُدُهمْ    وِدْفِئِه  منهم باإلخاءِ  ونَِعْمُت 

ملفهومن دفء اإلخــاء هــو دفء املحبــة والــلاحم والصــلة بيــنهمن فركــز الشــاعر عــىل الجــوهر الخــاو بــا

 ويف قوله:ووظفه عىل هذا األساس. 

غريْ  وبيـنَ  الكبريِ  بيـنَ  ةِ  األُخوخ  باْسمِ  التخكاُذَب  َسِئْمُت   4الصخ

يشــري الشــاعر إىل نقطــة جوهريــة مهمــةن وهــي أن بعضــهم تقنــع بــاألخوة لتحقيــق مــآرب خفيــةن وهــو 

 .ن وهذه اللفظة يف هذا البيت تحمل داللة سلبيةيع  عن سأمه من هذه الترصفات والسلوكيات

ــة  ــىل القراب ــة ع ــاظ الدال ــل األلف ــة يف حق ــن أمثل ــه م ــا علي ــا وقفن ــن خــالل م ــرثن م ــي البضــن ف ــني بن ب

  حضورها يتضة لنا من الجدول اآلج:

                                                            

 .317  ص مةةييايلاةة فةي  -1

 .317  ص  ةةةة ق  -2

 .76  ص   قةةةة  -3

 .52  ص  ةةةة ق -4
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لوحدة ا
 املعجمية

التوظيف  التكرار
 الحقيقي

التوظيف 
 املجازي

الداللة 
 اإليجابية

الداللة 
 السلبية

 6 02 9 2 02 األهل
 0 2 0 2 2 األب
 2 4 6 2 2 االبن
 1 0 0 1 0 األم

 6 4 2 1 2 الشقيق
 0 2 2 0 9 اإلخوة 

 

ـــا ـــف  نالح ـــان التوظي ـــازين فك ـــي واملج ـــف الحقيق ـــني التوظي ـــت ب ـــة تنوع ـــدات املعجمي أن الوح

ــا  ــاز يف لف ــىل املج ــًدا ع ــاء معتم ــنام ج ــنن بي ــاألب واألم واالب ــق ب ــا يتعل ــوًرا يف م ــ  حض ــي أك الحقيق

ــذا  ــة يف ه ــع الوحــدات املعجمي ــىل الســلبية يف جمي ــة ع ــدالالت اإليجابي ــه حضــور ال ــد طغ األهــل. وق

ــة العالقــات اإلنســانية بــني البضــن خصوًصــا يف مســتوى الحقــل الــدالنن  مــام يشــري إىل قدســية وإيجابي

 األرسةن أو املجتمع الصغري.

ومــن خــالل تتبــع األلفــاظ يف حقــل األلفــاظ الدالــة عــىل األهــل وذوي القرابــةن  كــن لنــا الوقــوف 

ت عــىل النحــو عــىل الظــواهر اللغويــة الخاصــة التــي يحملهــا حضــور نــو  إزاء تهمــيت آخــر. وقــد جــاء

 اآلج:

  القرابة يالظواهر اللغوية الخاصة بحقل األلفاظ الدالة عىل األهل وذو 

ـــوح  - ـــوان "ب ـــرد يف دي ـــار"ن ومل ي ـــافر يف القف ـــوان "مس ـــرات يف دي ـــل  ورد يف تســـع م ـــا ملأه لف

 البوادي".

 بني لفظي: ملالشقيقن األخ  عالقة ترادف. -

 بني لفظي: ملاألبن االبن  عالقة اشتامل. -

ــان ويحيلنــا هــذا إىل تعــداد أبــرز ملالشــقيق  بلفــا ملالــروح اقــلن لفــا - ــا خاص  ــا لغوي    ليشــكال تركيًب

ــة  ــن دالل ــه م ــا تحمل ــعريةن وم ــوو الش ــا النص ــات يف ثناي ــكلت ثنائي ــي ش ــة الت ــب اللغوي اللاكي

 خاصةن وهي عىل النحو اآلج:
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 املعنه الدالن التكرار اللكيب اللغوي
 العاطفة 0 أهل الغرام

 العاطفة 6 هوىأهل ال
 العاطفة 0 أهل العشق
 املودة 0 أهل املحبة
 فخر واالعتزازال  0 أهل العزائم

 الذم 0 أهل الج  والخور
 الذم 0 أهل الفرال
 القرب واالتصال 2 شقيق الروح
 اإلخاء 0 أخت الهدى
 القومية 0 أخت قدموس
 العاطفة 0 أخت املها

 

 عىل األصدقاء واألعداءاظ الدالة طلب الثاين: األلفامل

ــرتبن ــالخ ا ي ــدقاء والخ ــألص ــل دماء ن والُن ــة متث ــروابن معنوي ــان ب ــهم بعًض ــري ببعض ــة غ ــة روحي قراب

وملـــا لقعـــداء مـــن اســـتحواذ نفيـــ مـــؤثر ســـلًبا يف اإلنســـانن وألن األعـــداء نقـــيض  بيـــنهم. مبـــارشة

 األصدقاء فال يجتمعان يف الشخا الواحد تجاه يشء محدد أبًدا. 

: اســـتعمل الشـــاعر يف حقـــل األلفـــاظ الدالـــة عـــىل األصـــدقاء األلفـــاظ الدالـــة عـــىل األصـــدقاءأوالً: 

 مجموعة من األلفاظ امللادفة يف املعنه عىل النحو اآلج:

ـــل : الصــديق -0 ــن يصـــدع بك ــن الصــدع: وهــو "ضــد الكــذب... والصــديق: م الصــديق يف األصــل م

ـــر... والصــد   ــدائم التصــديق. والصــد  أم ــال  يف الصــدع"يق: امليق: ال ــة هــذه 1ب ــد تطــورت دالل . وق

اللفظـــة باالســـتعارةن فصـــار الصـــديق "مـــن يصـــدقك يف أمــــورهن وهــــو الــــذي يصـــدع قولـــه 

 .  والصديق: املصادع لك. وقد تطور املعنه السياقي عن املعنه املعجمي. 2بالعمل"

 :قولهيف حقيقة وورد لفا الصديق 

  وقوله:3َحتخه الـََمبا َوَسأَبَْقه قائالً  يا صديقي ِشْعري كُل   ُقلُْتها يف

                                                            

 .520  ص 6   ث لف اةةبيظاأل هح    -1

   م زة  صزة(.ةةةااةة ي ابن مر، ح    -2

 .16  ص  تباةة تة   -3
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ئابا َوَصْقري الظخْبيَ  أَطْرُدُ    َقَنًصا أَبِْغي حنيَ  ا صديقيي  1والذ 

لتــي تزيــد يــاء النســبة للمــتكلم ابكلــيهام اثنــني فقــنن اتصــل يف لفــا ملالصــديق  يف موضــعني  ورد

ــديقنين ــني الص ــة ب ــة الوثيق ــن العالق ــري ع ــن التعب ــةن م ــة إيجابي ــي دالل ــتعمل  وه ــيهام اس ويف كل

 .هيف مطلع وأخرى نالشاعر أسلوب النداء مرة يف عروض البيت

: ومــن معانيهــا يف اللغــة كــام بي نهــا ابــن منظــور يف لســان العــرب  ــا نصــه: "الرفقــة: القــوم الرفقــة -6

ــ ــفر يســريون مًع ــة إذا نهضــوا ينهضــون يف س ــا يســمون رفق ــ  م ــونن وأك ــا وال يفلق ــون مًع ا وينزل

ميــاًران وهــام رفيقــان وهــم رفقــاء. ورفيقــك: الــذي يرافقــك يف الســفر تجمعــك وإيخــاه رفقــة واحــدةن 

 . 2والواحد رفيقن والجمع أيًضا رفيقن تقول: رافقته وترافقنا يف السفر"

 يف تســعة عضــ موضــًعا ضــمن صــي  وســياقات وجــاءت األلفــاظ الدالــة عــىل الرفقــة لــدى البــابطني

 متنوعةن وهي عىل النحو اآلج: 

ــهالرفيــق ن وقــد أضــاف إليــه يــاء النســبة إىل املــتكلم مــام : ويــدل عــىل املفــرد املــذكرن وجــاء يف قول

 يكسب اللفا داللة أقوى يف القرابة الروحية وداللته إيجابية:

 3كالعندليِب   - أعواُمهُ  َمَضْت   -   يا رفيقي  َشْدًوا منكَ  وأْسَمعَ 

 وباقي دالالته سلبية كام يف قوله:

هيد َفلِلَْعوادي تَرَفخْق    أخا الَغوادي الرفيقِ  أيا ق َ   4بالشخ

 وقوله:

 َقَدِمي  - يا رفيقي  - َشطخْت  منذُ    َمزخَقِني يا َقصيًدا ُقلُْتهُ 

  

                                                            

 .15  ص  ةةةة ق   -1

   م زة  حفم(.ةةةااةة ي ابن مر، ح     -2

 .5  ص مةةييايلاةة فةي  -3

 .92  ص  تباةة تة    -4
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فيق رفيق تارة يكون الر ذكر اللفا ضمن تركيب ثابتن ف إذ  إضافة إىل أن الشاعر كان أك  تحديًدا للرفيق

 العشقن يف قوله:

 1أًَذى وَجرْحا الُجروحَ  اَ  َفزِْدَت   تشكو الِعشقِ  يا رفيَق  َوَجْدتُكَ 

 وتارة يكون رفيق العمر يف قوله:

ياين ..ريعم رفيُق   وُت   2وال وجودي يطيُب  فال َعْييش  َعز 

 وتارة يكون رفيق النفس يف قوله:

 كون رفيق الدرب يف قوله:وتارة ي3نفي؟ لرفيقِ  أما من عودة   بَُعْدنا ويا َفْجري أأي امي

 4يُلَمِ  مل فالـَمكْلومُ  َدْراَ  رفيَق   يا نَْوُحكَ  يُْجديكَ  فلن ما تَشاءُ  نُةْ 

 وقوله:

واستعمل الشاعر لفا ملالرفاع  5َشَممي ويف َصْ ي يف َدْرِاَ  َرفيَق   َوكُنْ  الزخمانِ  أَْحداعَ  يا نايُ  ال تَْبكِ 

 بصيغة الجمع ضمن داللة العموم دون تحديد دقيق لطبيعة هؤالء الرفاع يف قوله:

  

                                                            

 .69  ص ةةةة ق -1

 .93  ص تباةة تة    -2

 .25  ص  ةةةة ق  -3

 .301  ص  ةةةة ق  -4

 .23  ص مةةييايلاةة فةي -5
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 ِبغاِب  كعصافريَ    َغنخه أتُرى قلِبيَ 

 

وُع  ها الشخ واا يف لرفاع      َحنيًنا َهدخ  1الرخ

ــرد  ــني املف ــت ب ــع تنوع ــة مواض ــاء يف مثاني ــق  ج ــا ملالرفي ــا أن لف ــه نالح ــا علي ــا وقفن ــالل م ــن خ م

 واللكيب الثنايئن وموضع واحد جاء بصيغة الجمع ملرفاع .

 وتدل عىل املفرد املؤنثن وجاء اللفا يف سياع الغائب غري املرصح به يف قوله:الرفيقة :  

رِب  رفيقةَ  عرِ  أقمُت   ِهَمتيُمل لو أسطيعُ  الدخ  2يا َرَغدي َ ًْحا منكِ  للش 

 وقوله:

ة النخكدِ  أن ا بََنينا الـُمنه من  عواِذلُنا لو تدري الدرِب  رفيقةَ   3َغصخ

 وقوله:

يلِ  أبيُض  درا رفيَقةُ   4كَكَوْكَِب  يَِشعن  وأذكُرُها ُحْسًنا  ثوبُها الذ 

 وقوله:

ْرِب  َرِفيَقةَ   َحنايانا وما كَل ْت .. الَعناءِ  َدْرَب  َمطايانا كلخْت  هَ ْل  الدخ

  

                                                            

 .72  ص  تباةة تة   -1

 .6  ص  ةةةة ق -2

 .5  ص  ةةةة ق -3

 .59  ص  ةةةة ق -4
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ْرِب  َرِفيَقةَ   َحكايانا ِمنْ  - َوأللْف   َوَرد دي  بها أَلَذن  - ن إحيك الدخ

ْرِب  َرِفيَقةَ  بابَةِ    َمِطيخُتنا إن كل ْت  الد   1َحنايانا ما كلخْت  فبالصخ

نالحــا أن الشــاعر مل يســتعمل يف اللكيــب الثنــايئ للفــا ملالرفيقــة  ســوى صــيغة واحــدة هــي ملرفيقــة 

ــع صــي  مــن ال ــق  أرب ــنام اســتعمل يف لفــا ملالرفي ــدرب  يف ســتة مواضــعن بي ــق ال ــايئ ملرفي ــب الثن لكي

ــن  ــانوا م ــاعر ك ــة الش ــري إىل أن رفق ــذا يش ــدرب ن وه ــق ال ــنفسن رفي ــق ال ــرن رفي ــق العم ــقن رفي العش

ــدرب فقــن.  ــد الشــاعر رفقــة النســاء بال ــنام قي وجــاء لفــا الرفيقــة يف الرجــال يف أكــ  مــن مجــالن بي

ــ ــي يف موضــعنين والتوظي ــف الحقيق ــني التوظي ــا ب ــنن متنوًع ــة فق ــة اإليجابي ــتة الدالل ــازي يف س ف املج

 مواضع.

ــاحب -1 ــالفتةن الص ــحابة ب ــم وص ــحبة بالض ــحبه ص ــحبه يص ــحب: ص ــة: "ص ــا يف اللغ ــن معانيه : وم

ــة الصــحب  ــب. واألصــحاب: جامع ــب ورك ــل راك ــع الصــاحب مث ــارشه. والصــحب: جم وصــاحبه: ع

 . 2مثل فرخ وأفراخ. والصاحب: املعارش"

ــداء  ــلوب الن ــا بأس ــرد مقلنً ــا ملصــاحب  بصــيغة املف ــاء لف ــاعرن يف وج ــدى الش ــد ل يف موضــع واح

 قوله:
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 1فيها ُمساِمري أنَت  َصْيد   لرِْحلَةِ    وَمرَْحًبا أَْهالً أَْدعولَ  أيا َصاِحبي

واســتعمل الشــاعر لفــا ملالصــاحب  مــرخاًم يف أســلوب النــداء بحــذف الحــرف األخــري مــن الكلمــة 

 الكرسة عىل ملالحاء  لتكون مليا صاحِ  يف موضعني هام يف قوله:ملالباء  واالكتفاء بحركة 

 2َغزاِل شاِعًرا ِمْثيل - يا صاحِ  - لَِبتخ   عاِشَقةد  بُدنْيا الُحْسنِ  َهيخَمْتكَ  لَوْ 

 

 وقوله:

 3وُمـجـيْب  ُمناد   يا َصاحِ  ايِ النخ  َفأَننِيُ 

رن وأوضــة ابــن منظــور أن هــذا اللفــا مل يــرد عــن وهــو اســم منــادى مــرخم عــىل لغــة مــن ينتظــ

ــا صــاحبين وال  ــاه ي ــا صــاحن معن ــداء: ي ــداء فقــال: "وقــولهم يف الن العــرب مــرخاًم إال يف أســلوب الن

 .4يجوز ترخيم املضاف إال يف هذا وحده سمع من العرب مرخاًم"

 واستعمل الشاعر صيغة الجمع ملصحبي  يف موضعني اثننين يف قوله:

 5وَصْحبي أَْحَباا َهْجرَ    فؤادي فلََقد َملخ 

 وقوله:

ْحِب  الـَمسريُ  يشكوين وما زال  إليكُمُ  أُكَْوى بالحننيِ  وما زلُت   6إىل الصخ
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ــني  ــه الشــوع والحن ــل معن ــع ملصــحبين الصــحِب  يحم ــذي تضــمن صــيغة الجم نالحــا أن الســياع ال

وحنينــه إىل صــحبه يف الــديارن فهــو ال والســفر واللحــال عــن الصــحبن فالشــاعر يشــكو فــرط اشــتياقه 

يشــتاع إىل صــاحب بعينــهن إمنــا إىل صــحاب كــ ن وهــذا يشــري إىل اتســا  العالقــات االجتامعيــة للشــاعر 

 وعدم اقتصاره عىل صاحب دون آخر.

ــديم -4 ــادمني الن ــا. ون ــه أيًض ــذي ينادمــهن وهــو ندمان ــديم: الضــيب ال : ومــن معانيهــا يف اللغــة: "الن

ـابن ف ام: نـَــدامه. فـــالن عـــىل الضــ امن وجمـــع الننـــدخ هـــو نـــد ي ونـــدماين... وجمـــع النـــديم: نـُــدخ

 . 1"ع ندمانن وهو النديم الذي يرافقكوالنخدامه جم

 وذلك يف قوله:يف موضعنين استعمل الشاعر لفا ملالنديم  بصيغة املفرد ملنديم  

 2ُمْؤنِِس؟ أاَل ِمنْ  أُنْين َصَنَعْت  التي أينَ  َغَزن يا نَد َيْ 

 واستعملها بصيغة املثنه ملنداماي  يف خمسة مواضعن يف قوله:

 نَِي  تََتَمنخه لو َشَفاها َمنْ   لَْهَفةد  بَنفي يا نَدامايَ 

 3ُخلَي لو أُعيَدْت  غال   كُلن    لكُام ِفداءد  يا نَدامايَ 

 وقوله:

 ب  تَْحُنو عىل الصخ  األيخامِ  بآتَِيةِ  َغَدا إذا ما أْحىَل الَبشريَ  نَدامايَ 

 4الَجْنِب  ُمْسَهدِ  ذاكر  َصبي  بُصحَبةِ  َعناءَكُم َعْفًوا قد َرِحْمُت  نَدامايَ 
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 واستعملها بصيغة الجمع ملندامه  يف موضعني يف قوله:

 1امانانَد يَْصُدْع  فلم ..الربيعُ  يأج  َفَغًدا النخداَمه أما من َوْقَفة   صاحَ 

 وقوله:

 2والزخمانُ  النخداَمهن بأَيْدي  أكُْؤًسا يَْحِطمُ  الَغْدرِ  زَمانُ  وماَل 

اعتنــه الشــاعر فــداللتها إيجابيــةن و  جــاءت الداللــة ســلبية يف البيــت األول واألخــرين أمــا بــاقي األبيــات

ــا جــاءت يف صــيغة التــذكري دون التأنيــثن وهــذا  ــان وجميعه ــًة وجمًع ــه إفــراًدا وتثني باإلشــارة إىل ندمائ

ــعة يف هــذا الســياع  ــه االجتامعيــة واس ــن أصــدقائهن وأن عالقات ــري إىل أن نــدماء الشــاعر هــم م يش

 وتكاد تكون مقصورة دون النساء.

ــل -2 ــاالخلي ــن معانيه ــه مُ  : وم ــل  عن ــديقن فعي ــل: الص ــة: "الخلي ــيف اللغ ــه فاِع ــون  عن ــد يك لن وق

مفعــول... والخليــل: كالِخــل. وقــولهم يف إبــراهيمن عــىل نبينــا وعليــه الصــالة والســالم: خليــل اللــه  

ــودة وأصــحها...  ــذي أصــفه امل ــل ال ــه الخلي ــه أن معن ــذي ســمعت في ــد: ال ــن دري ــال اب ــال[ق  ]وق

س يف محبتــه خلــل... قــال: وقيــل للصــداقة خلــة ألن كــل واحــد الزجــاج: الخليــل املحــب الــذي لــي

الجــوهري: الخليــل الصــديقن واألنثــه  ]وقــال[مــنهام يســد خلــل صــاحبه يف املــودة والحاجــة إليــه. 

 . 3خليلة"
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 وجاء لفا ملالخليل  مفرًدا يف موضعني يف قوله:

 1الَخليـــُل  ما نَأَى عنهُ  خليالً أَنىَْس  لسـُت  إين   الل هِ  َ نِيُ 

 وقوله: 

ْوُع  َغالَهُ   2َخليلُهُ  عنهُ  غاَب   بَْعَدما الشخ

ــه الزجــاج يف  ــاملعنه اللغــوي األســا  الــذي أشــار إلي ــل ب ويف املوضــعني يســتعمل الشــاعر لفــا الخلي

هـــذا . فلـــم يكـــن للفظـــة تطـــور دالن يف 3قولـــه: "الخليـــل املحـــب الـــذي لـــيس يف محبتـــه خلـــل"

 التوظيف.

 : موضعني اثننيصيغة املثنه ملخلييلخ  يف لفا الخليل بجاء كام 

 4باكَيا َحياجَ  فلن أَْقِ   َذراين  قصريَةد  رِْفًقا فالَحياةُ  َخلييِلخ 

 وقوله:

 5ْن؟وِ َ  فلامذا تَعِذالين  أال رِْفًقا بنا يا َخلييلخ 

ــة عــىل  ــاظ دال ــن ألف ــا تضــمنه م ــة   ــاب متضــمًنا الســلبية دون اإليجابي ــني جــاء يف العت وســياع البيت

ــب العــذل.  ــق وتجن ــتامس الرف ــاة القصــرية وال ــني أي الصــديق واملقصــود بالالبكــاء والحي ــل يف البيت خلي

 والصاحبن وهو تطور دالن للفا عن األصل الذي بينه الزجاج كام أوضحنا.
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 وجاء بصيغة املفرد ملالخلن  يف قوله:

 1وُيْجِهُدهُ  الِخلخ  َويَلو ُ   ويُْجِهُدين الَهْجرُ  يُرِْهُقني

 وقوله:

ن  2َمَشَهُدهُ  أبَْهه من بَْدرِلَ   بطَلَْعِتهِ  والَبْدرُ  ِخيل 

ن  يف موضع واحد يف قوله:  وجاء بصيغة الجمع ملالِخالخ

 3َذرائُِعهْ  َوحيًدا من الِخال ن ضاَقْت   َغَدا وَقد ريم   ِطفُل  فؤادي كأنخ 

 عــىل التــي تخــرج مــن حقــل األلفــاظ الدالــةجــاء اســتعامل الشــاعر للفــا ملالخــالن  يف ســياع الكنايــة 

اإلنسان ومـا يتصـل بـه إىل أنسـنة  يف حقـل األلفـاظ الدالـة عـىل الحيـوان عـىل سـبيل الكنايـةن فـالخالن 

املقصودون يف الشـطر الثـاين مـن البيـت هـم قطيـع الغـزالن الـذين تركـوا ر ًـا حـديث الـوالدة وحيـًدان 

 ه الضيق نتيجة الوحدة وابتعاد الخالن عنه.ويشبه الشاعر قلبه بهذا الصغري الذي أصاب

ــع  ــأن جمي ــع ب ــة والجم ــراد والتثني ــل  يف اإلف ــا ملالخلي ــا لف ــي ورد فيه ــن خــالل املواضــع الت نالحــا م

الســياقات التــي تضــمنتها جــاءت مشــحونة بالفقــد والحــزن والســلبيةن عــىل الــرغم مــام تحملــه املفــردة 

ــة الروح ــني القراب ــة تب ــان  إيجابي ــاة يف نفســها مــن مع ــل يف حي ــاء وجــود الخلي ــة وتؤكــدهان لكــن انتف ي

 األبيات الشعرية جعل السلبية تتسلل إىل إليها رويًدا رويًدا.

ــور  ــا حض ــة لن ــانيةن يتض ــات اإلنس ــل العالق ــدقاء يف حق ــىل األص ــة ع ــاظ الدال ــاه يف األلف ــام تناولن وم

 األلفاظ بحسب الجدول اآلج:
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الوحدة 
 املعجمية

التوظيف  التكرار
 الحقيقي

التوظيف 
 املجازي

الداللة 
 اإليجابية

الداللة 
 السلبية

 1 6 1 6 6 الصديق
 2 0 2 6 9 الرفيق
 1 2 2 6 2 الرفيقة
 2 6 4 0 2 الصاحب
 6 2 9 1 9 النديم
 2 2 2 6 9 الخليل

 

ــنام  ــةن بي ــة اإليجابي ــورة يف الدالل ــاءت محص ــة  ج ــديقن الرفيق ــة: ملالص ــدات املعجمي ــا أن الوح نالح

دات املعجميــة: ملالرفيــقن الخليــلن الصــاحب  أكــ  حضــوًرا يف الداللــة الســلبية. كــام جــاءت الوحــ

نالحـــا أن التوظيـــف املجـــازي يطغـــه عـــىل التوظيـــف الحقيقـــي لقلفـــاظ الدالـــة عـــىل عالقـــات 

ــنة  ــعن وأنس ــم الواق ــن رح ــعرية م ــور الش ــدا  الص ــىل إب ــاعر ع ــدرة الش ــري إىل مق ــي تش الصــداقةن وه

 يك العالقات برثسقاطات متنوعة لتحقيق أغراض خاصة.الجامدات واملجرداتن وتحر

: وهــي مــن الجــذر اللغــوي ملعــدا  ومــن معانيهــا يف اللغــة: "تعــادى ثانًيــا: األلفــاظ الدالــة عــىل األعــداء

القـــوم: عـــادى بعضـــهم بعًضـــا... وقيـــل: الِعـــَدى األعـــداء والِعـــدى األعـــداء الـــذين ال قرابـــة بينـــك 

ويكــون مــن العــداوةن وكونــه  نقــال ثعلــب: يكــون مــن العــدووبيــنهم... وقــولهم: أعــدى مــن الــذئبن 

ــذين ال يريــدون خــريًا ملــن اســتعدوهمن وتكــون أشــكال العــداوة 1مــن العــدو أكــ " . فاألعــداء هــم ال

 ظاهرة يف عدة صور بألفاظ متعددة تندرج جميعها تحت حقل األعداءن وهي عىل النحو اآلج:
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 نني يف قوله:: وجاء لفا األعداء يف موضعني اثاألعداء -0

 1الكُُ ِ  من أَْعدائهِ  الَحقن  ويَْثأَرُ   ثاروا لِِعزختِِهمْ  َمنْ  الل هُ  َسَيْنرُصُ 

 وقوله:

 2الفقيدِ  يا روحَ  اللهِ  سالمُ   األعادي َفِهيَ  بنان َمراماتد 

 يف موضع واحد يف قوله: - وهو الفعل الذي يصدر عن األعداء - وجاء لفا العدوان

ِتهْم  كُلن  كانْت  والـَمكْرِ  للَغْدرِ  رِ  والُعدوانِ  وللَمساو ِ  ِهمخ َ  3والوخ

ــني األول واألخــري دال ــة ســلبيةن وففــي البيت ــن ل يعــد لفــا األعــداء إىل جــوار لفــا العــدوان م

ـــة األذى  ـــًدا لطبيع ـــ  تحدي ـــون أك ـــي تك ـــة الت ـــاظ الفرعي ـــا إىل األلف ـــة قياًس ـــاظ العام األلف

ال والطغــاةن وهــم يشــلكون  والعدوانيــة والكراهيــة مــن العــدو املقصــودن مثــل: الوشــاة والعــذخ

 يف انتامئهم إىل حقل دالن واحد خاو باألعداء.

ــاة -6 ــًيا الوش ــوب وش ــة: "ون الث ــه يف اللغ ــن معاني ــل ملون  وم ــذر الفع ــن ج ــع م ــو جم : وه

ــوخره.  ــه وص ــديث: رقخم ــذب والح ــنُه. وون الك ــُه وحسخ ــُه ونقش ــاُه: مننم ــنه. ووشخ ــيخًة: حسخ وش

ــذب".  ــه: أي ك ــال ونخ كالم ــوهري: يُق ــه. الج ــه ويزي ن ن ــه ويلو  ــذب: يؤل ف ــ الك ــنخامم ييش وال

ــاية م ــادًة أو فالوش ــه زي ــذب في ــالم والك ــل الك ــة ونق ــلة بالنميم ــا حاص ــالقولن وأذيته ــة ب قلن

 نقصانًا أو تأليًفا. 
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2-  

 وجاء هذا اللفا يف شعر البابطني يف خمسة مواضعن وهي يف قوله: 

 1يالِ ُدن َصْفوَ  تُعادي الُوشاةِ  ِمنَ   ُمداِجَيةً  نَُسْيامت   أَْخَ  عليكِ 

ــو  ــذلك فه ــةن ول ــة الوادع ــاة الهادئ ــفو الحي ــرون ص ــذين يعك ــاة ال ــدرل أذى الوش ــاعر ي فالش

يحــذر مــنهم ويحــذرهم. ويؤكــد الشـــاعر أن األذى الحاصــل مــن الوشــاة يكــون بـــالقولن 

 فيشري إىل ذلك بقوله:

ًذا َقْوَل  يَلُولُ    لذ كرى َمُشوًقال ويَْصُبو القلُب   2الُوَشاةِ  تَلذن

 وقوله:

  3الرخقـيْب  وال َعْيـنُ  نِيـهِ   ُيدا الوايش ال َفمُ 

ن فــداللتها وا  الظلــم وهــي تــنم عــن حقــد الــوايش وكراهيتــهويبــني أن الوشــاية نــو  مــن أنــ

 ن فقال:سلبية

 4ال أميــــــُل  َحــقود   إىل واش    َوَن ظُلْاًم بأين   َمنْ  َويَْعرِفَ 

ــة  ــني األحب ــة وب ــاس عام ــني الن ــات ب ــول الخالف ــيس يف حص ــوايش دور رئ ــون لل ــا يك ــريًا م وكث

شــاية فيهــا والخــالن خاصــةن فهــذا هــو الشــاعر ينــدم عــىل مجــرد تــذكره للحادثــة التــي تــم الو

 عليه فقال:
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 1ما َوَن  َقنن  لَْيَتهُ    واِشًيا َوتََذكخرُت 

اة  ضــمن حقلهــا الــدالن الســلبين وعــدم نالحــا التــزام الشــاعر يف توظيــف لفــا ملالوشــ

ــايري  ــة تشــري إىل األًذى ومع ــه اللفــا مــن دالل ــا يحمل ــة لشــدة م ــة نحــو اإليجابي ــاح الدالل انزي

 األخالع العامة.

ال -4 : ومــن معانيهــا يف اللغــة: "عــذل: العــذل: اللــومن عذلــه يعذلــه عــذالًن وعذلــه فاعتــذَل الُعــذخ

ـــَل منـــُه وأَعتـــبن و  ل: الَمـــُه فَقِب ال والُعـــْذُل. وتعـــذخ االســـم: الُعـــْذُل  وهـــم الُعذلـــة والُعـــذخ

: يعذُل الناس كثريًا"  . 2والَعواِذُل من النساء: جمع العاذلة... ورجلد ُعذلَةد

ــون يف  ــا يك ــداءن وإمن ــىل األع ــوًرا ع ــيس مقص ــه ل ــاب فرثن ــوم والعت ــي الل ــذل يعن ــا أن الع و 

ــا ــي وردت فيه ــة الت ــياقات املتنوع ــد أن الس ــان بي ــريهم أيًض ــاعر  غ ــري إىل أن الش ــردة تش املف

ــة  ــل اإليجابي ــة تحم ــياقات مبهم ــا يف س ــن توظيفه ــ  م ــة أك ــداء  اح ــل األع ــا يف حق وظفه

 والسلبية.

 فأما ما نظمه الشاعر يف سياع حقل األعداء قوله: 

هُ  العذولِ  قوَل    خائًِفا يا نَُخْيلَةُ  أنا ال أعاتُب   3دُ التهدي يحفن

فهــو يــرى يف قــول العــذول تهديــًدا مبطًنــان وهــذا ال يكــون إىل ممــن يحمــل العــداوة يف قلبــه. 

 وقوله:

 4َغزَتْنا نَوازُِعهْ  َشْيطانًا ونُبِعدُ   َسْعَيهُ  الُودن  أَنَْهكَ  َونَْنىَس َعُذوالً 

ــذول  ــيان الع ــول بنس ــاعر يق ــيطان. ويف فالش ــلوكية للش ــفاته الس ــا يف ص ــه موازيً ــذي جعل ال

  قوله:
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 1يُْضني وصارَ  الَعذاُب  أنخ  وقدْ   َعذون يُواسيني ملاذا ال

ات العـذاب لـدى الشـاعرن فهـو إذن فرثذا كـان العـذول راغًبـا عـن املواسـاة عـىل الـرغ م مـن أنـ 

 يبطن الكراهية يف قلبه ليكون يف حقل األعداء. ويف قوله:

 2الـَمْغَنمُ  وخاَب  َمْسعالَ  خاَب   شاِمًتا ا ال تكنْ  يا َعذون

ــا إن  ــةن خصوًص ــه ملخــاب مســعال  ال يكــون يف ســياع األصــدقاء أو القراب نعــت العــذول بقول

 بعد شامتة هذا العذول بالشاعرن فهو إذن يف حقل األعداء. ويف قوله:

 3َسجايانا َذْرًعا  ا أَثْرَْت  وضاَع   عاِذلُنا فاْزَورخ  بنان الـَمسريُ  طاَل 

 زورار العاذل وضيقه ذرًعا بكل إنجاز للشاعر يجعله يف حقل األعداء. إن ا

وقــد  وأمــا املواضــع املبهمــة التــي ال تحمــل إشــارة واضــحة إىل ضــم العــذال يف حقــل األعــداءن

 ففي قوله: ن بداللة إيجابيةوظفها الشاعر مجازيا

روَب  ان َوُوُجوهَ         َمَشيُْتها إىل ِحاملِ  أَْهَوى الدن مي َوطَلَْعةَ  ُعذ   4لُوخ

 ويف قوله:

ْ ُ  بها وقلُت  َصَ ُت   ُعقودد  َمرخْت  :لعاِذن فقلُت   5أَنَْفعْ  الصخ

  وقوله:
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عي ال  الَهَوى رِْفًقا وَمْعِذَرةً  يف يا َعاِذن  1َجِهال َمنْ  باألَْحوالِ  الِعلْمَ  يَدخ

نالحــا أن حضــور األلفــاظ الدالــة عــىل العــذال ذوي العــداوة جــاءت يف خمســة مواضــعن بيــنام 

ــا يشــري إىل أنهــا مقصــودة لقعــداء  ــة عــىل العــذال دون تضــمن الســياع م جــاءت األلفــاظ الدال

 يف حقل األعداء.ففي ثالثة مواضعن وهذا يرجة كفة أن يكون العذال 

: وهــي مــن الجــذر اللغــوي ملطغــه  ومــن معانيهــا يف اللغــة: "قــال األخفــت: الطــاغوت -2

ــة.  ــس... الطــواغي جمــع طاغي ــن الجــن واإلن الطــاغوت يكــون لقصــنامن والطــاغوت يكــون م

ــدوا مــن األصــنام.  ــم أن يعب ــزين له ــا ي ــت فجمــع طــاغوتن وهــو الشــيطان أو م ــا الطواغي أم

اغيـــة: الجبـــار العنيـــد. الطاغيـــة: األحمـــق املســـتك  الظـــامل. ويقـــال للصـــنم: طـــاغوت. الط

ج وال فرع"  . 2الطاغية: الذي ال يبان ما أىتن يأكل الناس ويقهرهمن ال يثنيه تحر 

ــل  ــمن حق ــلك ض ــن أن تس ــه  ك ــتقاتها فرثن ــه  ومش ــا ملطغ ــوي للف ــه اللغ ــالل املعن ــن خ م

د الداللـــة الســـلبية يف األلفـــاظ الدالـــة عـــىل األعـــداءن ويظـــل الســـياع هـــو املنـــوط بتحديـــ

التوظيــف مــن إيجابيتهــا. وقــد ورد لفــا ملطغــه   عنــه فــاض وهــاج وثــاَرن يف ســياع الشــوع 

 واللقب واالنتظارن يف قوله: 

ِت  َفطََغه الَجَوىن  لِقائِه  بانْتظارِ  ُعصورد  َمرخْت   3األَْعامرُ  َوتََقضخ

 وقوله يف معنه مقارب له:

 4يُذيُقنا أَلْوانا َفطََغه الَعذاُب  بَغرْيِنا  مَتُرخ  ملْ  ِسننيد  َمرخْت 

 وقوله أيًضا:
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نا  1اللخعنيْ  الَبنيِ  ِمنَ  وطََغه الَوْجدُ   فرثذا ُذقُتم عذابًا َمسخ

 وقوله أيًضا حني قرن الفعل بالرسور:

ورُ  يومَ   2الكَلِمِ  أَْجَمَل  كان َهواكُمْ  ويَْومَ  يَْجَمُعكُْم  طََغه والُحبن  الرسن

 وقوله كذلك:

ورُ َفَيطْ   3شاِكيا ويَْلُكُني يُون    ما ورَسْعانَ  َغه الرسن

ــا يف األ  مثلــة الســابقة ملــا وظفــه الشــاعر  عنــاه اللغــوي جــاء اســتعامل الفعــل ملطغــه  إيجابي 

 الذي يعني ملفاض وهاج وثار .

أمــا توظيــف االســم فارتبطــت داللتــه بالســياع النهــن بحســب املعنــه اللغــوي للفعــل 

 ملطغه  كام يف قوله: 

ْوعِ  َمزيًدا ِمنَ  بخاِفقي  تُْذيك هذا اليومَ  وِذكْرالِ   4طاغيا باَت  الذي الشخ

 ويف قوله أيًضا: 

َعراءِ  يف أنا ما كنُت   5ِكتاا ُحبنها الطخاغي يُزي نْ  ملْ  لَوْ  الشن

 وقوله:

ْوُع   َسَيْبَقه عاشًقا قلبي   6َجلخلَهْ  طال   والشخ

                                                            

 .300   ص تباةة تة   -1

 .79  ص مةةييايلاةة فةي -2

 .323  ص  ةةةة ق  -3

 .93  ص  ةةةة ق -4

 .22  ص  ةةةة ق  -5

 .21  ص  تباةة تة   -6



99 

يف األبيـــات الثالثـــة الســـابقةن وهـــي: ملالشـــوع لفـــا ملالطـــاغين طـــال   داللـــة إيجابيـــة  دىأ 

 الطاغين الحب الطاغي  وهو توظيف يدل عىل عظمة الحب والشوع ومقداره الكبري. 

ملالطـــاغوت  بصـــيغة الجمـــع ملالطواغيـــت  يف ســـياع الســـلبية الخـــاو  جـــاء لفـــابيـــنام 

 باألعداء يف قوله: 

وا   عىل الطخواغيِتن آباء   سريَةَ  أَعْدَت   1ما كان من ُعرُصِ  يف لنا انَْترَصُ

فلفــا الطواغيــت يف الســياع ينــدرج ضــمن حقــل األعــداء. وورد أيًضــا بصــيغة أخــرى للجمــع 

 ملطغاة  يف قوله:

 2وما اْرتَكَُبوا َغْدًران فكان ما َفَعلوا  ُجرَْمُهمُ  الظنلْمِ  ةُ وال تََعاطَه طَُغا

ــعرين  ــنا الش ــاظ يف ال ــة األلف ــد دالل ــياع يف تحدي ــاعر بالس ــة الش ــا عناي ــأدىتالح ــا  ف لف

لفعــل ا وظــف الشــاعرســلبية تنــدرج ضــمن حقــل األعــداءن بيــنام  داللــةملالطــاغوتن الطغــاة  

 ملطغه  ومشتقاته يف الداللة اإليجابية املستفادة من املعنه اللغوي للفعل.

ــة عــىل  جــاء ــة عــىل العــداوةن حضــور األلفــاظ الدال الصــداقة أغــزر مــن حضــور األلفــاظ الدال

ــون صــاحبها  ــاظ تعــ  عــن مكن ــدى الشــاعرن ألن األلف ــداخيل ل ــة والســالم ال ــدل عــىل اإليجابي وهــذا ي

وتتضــة لنــا ســامت الحضــور الــدالن وطبيعــة التوظيــف يف هــذا  وتضــح الحــال النفســية الخاصــة بــه.

 الحقل من خالل الجدول اآلج:

الوحدة 
 ميةاملعج

التوظيف  التكرار
 الحقيقي

التوظيف 
 املجازي

الداللة 
 اإليجابية

الداللة 
 السلبية

 6 0 6 0 2 أعداء
 6 2 6 2 2 الوشاة
 2 2 2 2 2 العذال
 6 2 2 6 01 الطاغوت
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إن أكـــ  الوحـــدات املعجميـــة تكـــراًرا يف هـــذا الحقـــلن األلفـــاظ املتعلقـــة بالطـــاغوتن ومـــا 

ــن  ــه م ــل ب ــدل عليتص ــردات ت ــتامد مف ــورن واع ــا يف الحض ــة برثيجابيته ــه املعجمي ــزت وحدت ــهن ومتي ي

الشــاعر عــىل املجــاز والكنايــة يف توظيفهــا. بيــنام متيــز كــل مــن العــذال واألعــداء بالســلبية الدالليــة يف 

 الحضورن إزاء توظيف بسين لها يف سياع اإليجابية.

 تصلة به:أبرز الظواهر اللغوية يف حقل اإلنسان واأللفاظ الدالة عليه وامل 

يف ديــوان "مســـافر يف القفـــار"ن ومل يـــرد يف  مواضـــع ةتســـعيف لفـــا ملأهــل  : ورد العــدد والتوزيـــع -

 ديوان "بوح البوادي".

وبــني ألفــاظ: ملالصــديقن والرفيــقن  بــني لفظــي: ملالشــقيقن األخ  عالقــة تــرادف.: عالقــة الــلادف -
 احد.والخليلن والصاحبن والنديم  عالقة ترادف يف الحقل الدالن الو 

 عالقة اشتامل.: بني لفظي: ملاالبنن األب ن وملاالبنن األم  عالقة االشتامل -

 : بني لفظي ملاألبن االبن ن وملاألبن واألم .عالقة التضاد -
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 الفصل الثاين

 األلفاظ الدالة عىل املوجودات الحية غري العاقلة 
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  مدخل

ــة للط ــات الرئيس ــد املكون ــة أح ــري العاقل ــة غ ــودات الحي ــد املوج ــةتع ــثبيع ــة    حي إن الطبيع

تقــوم عــىل مكــونني اثنــنين وهــام: الطبيعــة الحيــةن والطبيعــة غــري الحيــةن "واملقصــود بالطبيعــة الحيــة: 

ــود  ــالطبع. واملقص ــان ب ــك اإلنس ــدخل يف ذل ــرين وال ي ــوان والط ــف الحي ــن مختل ــه م ــتملت علي ــا ادش م

وأنهــار وينــابيع وجنــات  بالطبيعــة الصــامتة: عنا هــا وظواهرهــا املتعــددةن مــن أرض وســامء وبحــار

 .1ورعد وبرع ونحوها"

ومـــن خـــالل هـــذا الفصـــل تلقـــي الدراســـة الضـــوء عـــىل املوجـــودات الحيـــة غـــري العاقلـــة  

ــعر عبــدالعزيز ســعود البــابطنين ومــدى عنايــة الشــاعر باستحضــارها  ــاظ الدالــة عليهــا يف ش واأللف

 ع األسلوب الخ ي التقريري.وتوظيفها يف تكوين صورته الشعريةن أو االكتفاء بتوظيفها يف سيا

ــا يف املســتويات  ــا يتصــل به ــات وم ــني حقــل الحيوان ــة ب ــة غــري العاقل ــو  املوجــودات الحي تتن

ــا ضــمن توظيفيهــا الرئيســني  ــات عموًم ــةن وبــني حقــل النبات ــة والبحري ــة األرضــية والعلوي ــة الثالث البيئي

مـــن دالالت يف توظيـــف  يف ســـياقي النفـــع والوـــرن واإليجابيـــة والســـلبيةن ومـــا يحملـــه التوظيـــف

 عنرص طبيعي إزاء تهميت عنرص طبيعي آخر.

 املبحث األول: األلفاظ الدالة عىل الحيوانات وما يتصل بها

ــان  ــام وجه ــةن وه ــة ومفلس ــمنين أليف ــلوكها إىل قس ــب س ــا بحس ــات يف حقله ــم الحيوان تنقس

ر وكيفيــة توظيفهــا يف للخــري والضــ واإليجابيــة والســلبية التــي مــن شــأنها أن تعــ  عــن نفســية الشــاع

األغـــراض الشـــعرية املتنوعـــة بحســـب الســـياع التـــي تـــرد فيهـــا. وتنقســـم األلفـــاظ الدالـــة عـــىل 

 الحيوانات إىل ثالثة مطالب نبينها فيام يأج: 

 املطلب األول: األلفاظ الدالة عىل الحيوانات يف حقل األرضيات

بالحيوانــات التــي تســري عــىل وهــي الكائنــات الحيــة التــي تنتمــي إىل الحقــل الــدالن الخــاو 

 األرض دون قدرتها عىل الطريان. وتقسم إىل:

  

                                                            

  حسددد رة م ةسدددليح مقزمدددة إردددى ةة  وووتراةة  ةفوووظايووولالووو ياةةكمفووو ا ووواا فووو اةألةووو  شددديم ء محمدددز زبيدددز   -1
ة م دددة بغدددزاز   هدددي ةددد ء مدددن ملالبددد د ريددد  زحةدددة ارم ةسدددليح فدددي ارلغدددة  –ارلحبيدددة رلبرددد د مةلددد  بليدددة 

 .27م  ص 2002ار حبية  قزابه   إشحا،ن ب صز ي سح ار يز   بغزاز  
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: التـــي لـــيس لـــديها ســـلولد عـــدواين  بـــالفطرة مثـــل أوالً: األلفـــاظ الدالـــة عـــىل الحيوانـــات األليفـــة

الحيوانـــات املفلســـةن فهـــي ال تشـــكل خطـــًرا حقيقي ـــا يف ذاتهـــان ويكـــون معظمهـــا مـــن الحيوانـــات 

ــة غــري الالح ــا النباتي ــا م ــهن ومنه ــا يســخره اإلنســان لخدمت ــات مــا يكــون أهلي  مــة. ومــن هــذه الحيوان

 يكون بري ا اعتاد الحرية فال يرضخ لخدمة اإلنسان. 

 ومن الحيوانات األليفة التي وردت يف قصائد الشاعر البابطني:

ــل:  -0 ــىل الخي ــة ع ــاظ الدال ــةاأللف ــلة قد  ــل ص ــان والخي ــني اإلنس ــث ب ــ   حي ــتطا  البضــ ترويض ها اس

ــلن إضــافة إىل اعتبارهــا  وإخضــاعها لســيطرتهمن واالعــتامد عليهــا وســيلة تنقــل رئيســة أرس  مــن اإلب

ــالم  ــون إال بغ ــانوا ال يهن ئ ــم ك ــل أنه ــيم الخي ــن تعظ ــ  م ــد ًا. "وبل ــرا ق ــاد الح ــام  يف العت ـا مه عنرصًـ

 . 1يولد أو شاعر ينب ن أو فرس تنتم"

ــابطني يف خمســة م ــل يف شــعر الب ــة واضــعورد لفــا الخي ــة إيجابي ــا تحمــل دالل ن مســتعمالً لفظــني كله

ملادفــني يــدالن عليهــا  األول: الخيــلن والثــاين: الجــواد. وظفهــام الشــاعر يف الداللــة الحســية الحقيقيــة 

 يف ثالثة مواضعن يف قوله:

ةُ  الزخماِنن ِمَحنُ  وُخيولَهْم  ُفْرسانَهمْ  ما رَشخَدْت   2اإلْعصارِ  وِشدخ

حيث يربن الشـاعر بـني الخيـل والفـارس يف هـذا البيـتن فقـد ظـال مًعـا رغـم محـن الزمـان. كـام يؤكـد 

 وفارسها يف قوله: الشاعر العالقة الوثيقة بني الخيل

 3ُخيولُهُ  تََركَْتهُ   كفارِس   وتَراين

ــة حاصــلة مــن  ــه إيجابي ــل يحمــل يف داللت ــدل ســياع البيــت عــىل الوحــدة والفقــدن لكــن لفــا الخي ي

اســتدعت الشــاعر ألن يتمثــل بهــا  تعلقهــا بلفــا الفــارسن فهــذه العالقــة الوثيقــة بــني الخيــل وفارســها

  كام لو أن أحدهام ترل اآلخر. 

                                                            

  زلدددددم ح اشددددي ن محمددددز محيدددددي ةة مووووو لاموووواام ةةووووااةةلووووو يات  ة وووولاتق وووو  ابددددن حشدددديم ارقيح ارددددي   -1
 . 65  ص 3م   3723  زاح ارةي   5زبزارحميز  ا 

 .75  ص مةةييايلاةة فةي -2

 .27  ص  ةةةة ق  -3
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 واستعمل الشاعر لفا الجواد يف قوله:

تْهُ  ما أتَْعَبْتُه  أبَْجرد  َجواُدلَ   1أو ِقفارُ  ِجبالد  َفرَدخ

وظـف لفــا الخيـل فقــن دون لفـا الفــرسن اقـلن فــيهام لفـا الخيــل بلفـا الفــارسن وهـذا يشــري إىل 

العالقــة الوطيــدة بــني الفــرس وفارســهان ومــدى اعــتامد الفــارس عليهــا يف حياتــه. وتجــدر اإلشــارة هنــان 

ــمي ــل: س ــان وقي ــدوِه ويفر قه ــدقنها بع ــرُس األرضن أي  ي ــه يف ــا  ألن ــرُس فرًس ــمي الف ــه "س ــذلك  إىل أن ب

"  . 2الفارُس الذي يركبُه  ألنه يفرُس قرنُهن وُجمعت الفرُس عىل غري لفظهان فقيل: خيلد

 وخرج الشاعر بلفا الخيل من داللتها الحقيقية إىل املجاز والكناية يف موضعنين يف قوله: 

عوا من ُخيولِ  يةِ  كم طَوخ  3األََرِب و  الَقْصدِ  لَجليلِ  بهمْ  تَْجري جاِمَحًة   الر 

ــني ــة املشــلكة ب ــرية  والدالل ــول ال ــلن فقــال ملخي ــاح الجامحــة بالخي ــرية شــبه الشــاعر الري ــل وال  الخي

ـعة ــنهام وهــو الرسـ ــن القاســم املشــلل بي ــأج م ــث ت ــذلك    حي ــدون وك ـعتها يف الع ــل برسـ تتصــف الخي

 الرية يف رسعة انسحاب الهواء يف الجون فكأن الرية يف عصفها ورسعتها خيل جامحة رسيعة. 

 ويف املوضع الثاين قوله: 

 4طائًرا كالكَوارِسِ  الـَمعان َجوادَ   ي أَْمَتط نوالَيْومَ  ُقلُْتها باألْمِس  لََقدْ 

  

                                                            

 .12  ص  ةةةة ق -1

  621ن قدددد م   مادددد    رلغددددة ار حبيددددة  مبلبددددة ربردددد ن  بيددددح د  ص م ووووفطاةةم ووووفطباددددح  اربسددددل ري    -2
 م زة  فح (.
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اســتعمل الشــاعر تركيــب ملجــواد املعــان  كنايــة عــن الرســعة والعز ــة يف الوصــول إىل غاياتــه الســامية 

ــد  ــق املج ــب املعنــه وتحقيــق هــذه وتحقي ــل لتقري ــة بالخي ـعة الخاص ــفة الرسـ ــف ص ــعن فوظ الرفي

 الداللة.

ــة  ــياع اإليجابي ــاءت يف س ــواد ج ــل أو الج ــا الخي ــا لف ــاعر فيه ــف الش ــي وظ ــع الت ــا أن املواض نالح

 والداللة عىل الفخر والعز ة والقوة والوفاء بالوصل أيًضا.

"الظبــي: الغــزال للــذكر واألنثــهن وقيــل ال : ن املهــاة ملالغــزالن الــريمن الرشــأ األلفــاظ الدالــة عــىل الظبــي -6

ــزال" ــه غ ــزالنن واألنث ــور الغ ــاء ذك ــال الكرخــي: الظب ــة... ق ــه إال ظبي ــال لقنث ــعر 1يق . ورد لفظــه يف ش

 يف قوله: كلها حسية بداللة إيجابيةن كام البابطني يف ثالثة مواضعن

ئابا َوَصْقري يَ الظخبْ  أَطْرُدُ  َقَنًصا  أَبِْغي حنيَ  يا صديقي  2والذ 

ــم  ــياع االس ــتعامله يف س ــاء اس ــالظبين وج ــة الخاصــة ب ــية الحقيقي ــة الحس ــي  الدالل ــا ملالظب أدى اللف

ــو  ــت يف أن يك ــه البي ــق معن ــر يواف ــأويالً آخ ــل ت ــزالنن ولع ــيلة الغ ــوم فص ــىل عم ــدال ع ــامع ال ن الج

يشـري السـياع إىل وصـف الشـاعر رحلـة صـيده    حيـث الشاعر قصـد بلفـا الظبـي الـذكر مـن الغـزالن

يف مطــاردة الظبــي والــذئاب وصــقر الشــاعر الــذي يســعه إثرهــان والظبــي الــذكر يكــون أقــوى وأرس  

 يف عدوهن وتوظيفه بهذا املعنه يوافق السياع ويقوي املعنه. وقوله:

  

                                                            

  ،ب (.  م زة 565  ص م فطاةةم فطباح  اربسل ري   -1

 .15  ص  تباةة تة   -2
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 1يَسريْ  لَِغْدر   َضب   َوَذيخالَ  ظَْبًيا  دَ تَرَصخ  ِذئْبد  وَذلِكَ 

بهــا مــن الــذئبن فالشــاعر وظ ــف أحــد ولفــا الظبــي يف هــذا الســياع يحمــل معنــه الفريســة املــلبا 

 أبرز مظاهر الرصا  يف الطبيعة بني الحيوانات املفلسة والحيوانات األليفة. ويف قوله:

 2ِجيدْ  َوَوْمَضةُ  ثَْغر   َوَرفخةُ  ظَْبي   اْلَتفاتَةُ  منكِ  َفُعْمِريَ 

وظــف الشــاعر يف هــذا البيــت صــفة حســية جميلــة مــن صــفات الظبــين وهــي التفاتــة جيــدهن ويعــد 

. ومــن خــالل العاطفــةجيــد الظبــي مــن أبــرز الصــفات الجامليــة التــي يتغنــه بهــا الشــعراء يف ســياع 

ــع  ــياع مواض ــرتنين ويف س ــيد م ــياع الص ــا يف س ــده وظفه ــابطني نج ــعر الب ــي يف ش ــا الظب ــة لف العاطف

 مرة واحدةن وهذا يشري إىل تعلق الشاعر بالصيد وعنايته به.

ومــن األلفــاظ امللادفــة مــع لفــا الظبــي يف الحقــل الــدالن الواحــد مــع وجــود عالمــات خاصــة متيــز 

 كل صنف منها عن غريهن ما ييل:

ــدالن الواحــدن : إن االغــزال - ــرادف ضــمن الحقــل ال ــة ت ــي عالق ــني لفــا الغــزال ولفــا الظب ــة ب لعالق

ــي متيزهــا عــن بعضــها ــاء: الشــادن   حيــث ســوى بعــض الصــفات الخاصــة الت إن "الغــزال مــن الظب

ــرل و يشــ" ــني يتح ــاء ح ــل اإلثن ــره يف 3قب ــد ورد ذك ــه. وق ــذا املعن ــها به ــيلة نفس ــن الفص ــو م . فه

 ن وهام يف قوله:ظيف حيبداللة إيجابيةن وبتو  موضعني

 4الغزالِ  جيدُ  لِـُحْسِنهِ  يَغارُ   يَْسمو بَهاءً  أتَْلعد  وِجيدد 
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ــياع  ــزال يف س ــا الغ ــاعر لف ــتعار الش ــناس ــة الحس ــفة  واملقارن ــار إىل ص ــزال. فأش ــد الغ ــامل جي بج

 ن.حسية واحدة خاصة بالغزال وهي طول الجيد املتناسق الذي يعد من صفات الحس

 1وَمهاةْ  َغزال   َوْجَهيْ            يف الكَْونِ  يا لَِسْحرِ 

ــة  ــة إيجابي ــت دالل ــاحســيةيحمــل البي ــت الســابق أيًض ــام البي ــزال يف و  ن وك ــا الغ ظــف الشــاعر لف

ــا يف ذا يوافــق مــا للغــزال مــن ألفــة ورقــةن وهــســياع العاطفــة ن وصــالحية لفظــه وداللتــه ألن يكون

 .عاطفيسياع 

ورد يف معناهــا    حيــث بــني الــريم والغــزال والظبــي عالقــة تــرادف يف الحقــل الــدالن الواحــدالــريم:  - 

ن فيكــون مــا  يــز الــريم عــن ســائر 2األبــيض" مــا نصــه: "عــن ثعلــب عــن ابــن األعــراا: الــريم: الظبــي

ــريم يف  ــا يف الصــفات الحســية األخــرى. وجــاء لفــا ال ــنام تتشــارل معه ــنن بي ــون فق فصــيلتها هــو الل

 ن وهو يف قوله:حامال داللة إيجابية حسية موضع واحد يف شعر البابطني

  3َذرائُِعهْ  ْت َوحيًدا من الِخال ن ضاقَ  َغَدا  وَقد ريم   ِطفُل  فؤادي كأنخ 

وظــف لفــا ملالــريم  ضــمن تركيــب لغــوي ملطفــل الــريم  فاملقصــود يف الســياع واملــؤدي للمعنــه هــو 

 ة وتعيني جنس الطفل املشار إليه. ملالطفل  وليس للريم داللة سوى داللة األموم

إن لصــغري الــريم أو    حيــث ولعــل الشــاعر مل يوفــق يف اســتعامل لفــا ملطفــل الــريم  يف البيــت

ــد الظبــي خشــف" ــه الثعــالبي  ــا نصــه: "ول ــا محــدًدا وهــو ملالخشــف ن كــام بي ن ن 4الغــزال اســاًم خاص 

ملــرادف الــذي يأخــذ صــفة العمــوم ور ــا أن إقامــة وزن بحــر الطويــل ألجــأ الشــاعر إىل هــذا اللفــا ا

  - يف اإلطالع.
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َشــأُن عــىل َفَعــل  بالتحريــك: الظبــي إِذا َقــِوَي وتَحــر ل ومَ ــ مــع الرشــأ    : ومــن معانيهــا يف اللغــة: "والرخ

" هن والجمع أَْرشاءد  يف قوله: نبداللة إيجابية . ووردت يف موضعني1أُم 

شا األَزَْهه إىل مَنِرِ  ُمزَْمِجر    األنَْقه إىل أََسد   الَحَمُل  تََحوخَل   2والرخ

 وقوله:

َشا َهْل َوََف الَقْلُب   َساِهًرا النخْجمَ  يَْسأَُل   3للرخ

نـــه الشـــاعر بالرشـــا يف البيـــت األول عـــن الضـــعفن وعـــ  عـــن ذلـــك بتحـــول الرشـــا وهـــي مـــن ك

الحيوانــات األليفــة الوديعــةن إىل النمــر وهــو مــن الحيوانــات املفلســةن وذلــك إشــارة إىل التحــول مــن 

 الضعف إىل القوة. 

ــع ــتعمل يف الش ــائع مس ــبيه ش ــو تش ــةن وه ــن الحبيب ــاين ع ــت الث ــا يف البي ــاعر بالرش ــه الش ــا وكن رن مل

يجمــع بــني األنثــه وغــزال الرشــا الــذي يتميــز بالرقــة والُحســن والرشــاقة. فــنالحا مــن خــالل هــذين 

التـــوظيفني أن الشـــاعر اســـتعمل الرشـــا يف ســـياع الكنايـــة فـــيهامن مبتعـــًدا عـــن الصـــفات الحســـية 

 الخاصة بالرشا.

ــاة:    -  ــاامله ــبيه ب ــىل التش ــها ع ــذلك لبياض يت ب ــم  ــوحتن س ــرة ال ــاة: بق ــرثذا "وامله ــدرخةن ف لبلورة وال

شــبهت املــرأة باملهــاة يف البيــاض فرثمنــا يعنــه بهــا البلــورة أو الــدرةن فــرثذا شــبهت بهــا يف العينــني فرثمنــا 

تحمــل داللــة  . وجــاء لفــا املهــاة يف خمســة أبيــات4يعنــه بهــا البقــرةن والجمــع مهــا ومهــوات"

 يف قوله: ن ذكرهاإيجابية
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ْوَت  َسِمْعُت   1الـَمَهاةِ  َصْوَت  يَْشتَهي وَسْمعي  ن بعيد  م يَْهِتفُ  الصخ

 ويف قوله:

 2وَمهاةْ  َغزال   َوْجَهيْ  يف الكَْونِ  يا لَِسْحرِ 

 وقوله:

 3الـَمها َوأَرالِ  يا أُْخَت  أَلْقالِ  بناِظري  ما أَْرنُو إليهِ  َفِبكُل  

 وقوله:

 4الَبوادي وأَزَْهرَِت  بِفْتَنِتهان  َشْدًوا  األوتارُ  اَجِت ه َمهاةد 

 وقوله عىل سبيل املجاز:

 5ألَْتِقيها لِـَمهاة    َوِغياْب  َهْجر   بَْعدَ 
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ــفات  ــىل ص ــقاطهام ع ــعرية برثس ــور الش ــعراء يف الص ــتعملهام الش ــيتني يس ــفتني حس ــاة بص ــتهر امله تش

وظــف  قــد الشــاعرأن ن وهــام: اللــون األبــيض الناصــعن والعيــون الواســعة الفاتنــة. بيــنام نجــد املمــدوح

ــبيه يف  ــذا التش ــتعامل ه ــم اس ــد أن ت ــاةن ومل يعه ــوت امله ــي ص ــايرة وه ــية مغ ــفة حس ــا يف ص اللف

ــياع  ــةس ــا يف  العاطف ــف اللف ــعة. ووظ ــون الواس ــيض والعي ــاللون األب ــق ب ــف املتعل ــ ة الوص إزاء ك

املواضــع األربعــة األخــرى للتعبــري عــن الجــامل بشــكل عــامن دون تخصــيا جــزء أو عضــو مــن املهــاة 

 وصف تفاصيله.ل
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مــن خــالل مــا تــم تناولــه يف األلفــاظ الدالــة عــىل الحيوانــات األليفــةن فــرثن الجــدول اآلج يوضــة العــدد 

 والرتبة لكل منهان إضافة إىل اتجاه التوظيف والداللةن عىل النحو اآلج: 

 

الوحدة 
 املعجمية

التوظيف  التكرار
 الحقيقي

التوظيف 
 املجازي

الداللة 
 اإليجابية

الداللة 
 السلبية

 1 2 6 2 2 لخيلا
 1 2 1 2 2 الظبي

 1 6 1 6 6 الغزال
 1 0 1 0 0 الريم
 1 6 0 0 6 الرشا
 1 2 0 4 2 املهاة

 

يالحــا مــن الجــدول الســابق اســتعامل الشــاعر للفــا الخيــلن والظبــي ومرادفاتــه يف الفصــيلة نفســهان 

صــحراويةن ويقــوم عليهــا بيــنام مل يــأِت عــىل ذكــر اإلبــل التــي تعــد مــن أهــم وأبــرز حيوانــات البيئــة ال

عــدم توظيفهــا لــدى الشــاعر يف ديوانيــه كــان بفعــل تــأثري البيئــة  لعــلاعــتامدهم يف الســفر واللحــالن و 

ــياء  ــن األش ــد م ــم تع ــةن فل ــارة الحالي ــات الحض ــل الحتياج ــة اإلب ــدم تلبي ــاعريتهن وع ــدة يف ش الجدي

ــات  ــىل الحيوان ــة ع ــاظ الدال ــع األلف ــدى ســكان الحــا ة. ويف جمي ــة ل ــة املهم األرضــية نجــدها مرتبط

 برحالت الصيد والقنان ولعلها هي العالقة التي تربن الشاعر بهذا الحقل الدالن.

ــا: األلفــاظ الدالــة عــىل الحيوانــات املفلســة : وهــي الحيوانــات التــي ال تــألف اإلنســان وال يألفهــان ثانًي

دورتهــا الغذائيــة عــىل  وتتميــز بعــدوانيتها ورشاســتهان وتصــنف ضــمن الحيوانــات الالحمــة التــي تقــوم

ــابطني  ــاعر الب ــائد الش ــا يف قص ــع وروده ــع مواض ــة. وبتتب ــميت مفلس ــذلك س ــرائس ول ــد والف الطرائ

 ام يأجباأللفاظ املشار إليها فينجدها 
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: يعــد مــن أبــرز الحيوانــات املفلســة يف بيئــة الباديــةن وللشــعراء يف توظيــف هــذا اللفــا أبيــات الــذئب -0

ــاهيل أل  ــ الج ــذ العرص ــرية من ــعكث ــة مواض ــابطني يف ثالث ــعر الب ــاء يف ش ــتهم. وج ــميم ببيئ ــن ص ــه م  ن

 ن وهي يف قوله:بتوظيف حي

ئابا َوَصْقري الظخْبيَ  أَطْرُدُ   َقَنًصا  أَبِْغي حنيَ  يا صديقي  1والذ 

يــت األول يف وصــفه رحلــة الصــيد ملالقــنا ن ولعــل الصــفة الحســية وظــف الشــاعر لفــا الــذئاب يف الب

التـــي أىت بهـــا لتوظيـــف لفـــا الـــذئاب هـــي رسعتهـــا يف العـــدون وذلـــك القلانهـــا بـــالظبي والصـــقر 

  املشهورين بالرسعةن األول يف العدون والثاين يف الطريان. أما يف قوله:
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ئاِب  َ َخات    فيها أُْسِكُت  مل أَُعدْ   1كالذ 

فقد أىت عـىل الصـفة الحسـية الخاصـة بصـوت الـذئاب وهـي العـواءن كنايـة عـن الصـوت العـان الـذي 

 ه:ينض الذعر يف املكان. ويف قول

دَ  ِذئْبد  وَذلِكَ   2يَسريْ  لَِغْدر   َضب   َوَذيخالَ  ظَْبًيا  تَرَصخ

در عــىل الــذئب الــذي يلصــد الظبــين فالــذئب يف البيــت  ثــل القــوي حيــث يســقن الشــاعر صــفة الغــ

ــا يف  ــذئب جــاء إيجابي  ــة أن لفــا ال ــات الثالث املــاكرن والظبــي هــو الطريــدة األليفــة. ونالحــا مــن األبي

ــلبي ا يف  ــهن وس ــف رسعت ــاو بوص ــت األول الخ ــاتالبي ــة األبي ــذي الثالث ــد ال ــانن واللص ــه الع ن يف عوائ

 .مفاده املكر والغدر

ــد -6 ــذلك األُس ــات املفلســة وأك هــا  اوةن ويتصــف بالشــجاعة واإلقــدامن ول : يعــد األســُد أشــهر الحيوان

ــا يف الشــعرن فُشــبه الشــعراء الفرســان باألســود يف قــوتهم وشــدة بأســهم. كــام  طاملــا جــاء وصــفه إيجابي 

ــةن إالد أن وجــوده فيهــا كــان يســريًا ــرة العربي ــات التــي عرفتهــا الجزي عــىل املشــاهدة.  يعــد مــن الحيوان

ــاج قائــده  لجلــب ســعيد بــن جبــري    - املـُـتلمس بــن أحــوو -قــال الــدمريي يف ذلــك: "ملــا أرســل الحجخ

. وورد ذكــره 3يف عضــين مــن رجالــِهن بــاتوا ليلــتهم يف أحــد األديــرة  خوفــاً مــن األســود املنتضــة حولــه"

 ج:ن وهي عىل النحو اآل بداللة إيجابية يف شعر البابطني يف أربعة مواضع

 وورد ذكرها يف قوله يف سياع الفخر:

شا األَزَْهه إىل مَنِرِ  ُمزَْمِجر   األنَْقه إىل أََسد   الَحَمُل  تََحوخَل   4والرخ

 ويف قوله:

 5وَضياِغمْ  أُسودد  بال ن ُمْعَتد    جاءكْم  الَوَغه إنْ  وبساحاِت 

  واستعمل الشاعر لفا الواغم كناية عن األسود يف قوله:
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اغمْ  زَأََرْت  يند َوَعر  الَوَغه َمأَْسَدةد  يَْومِ  يف ْهوَ وَ   1فيه الوخ

 ووظف الشاعر لفا األشبال بدالً من األسود يف قوله:

نيا بسريَتِهْم  ْمعِ  ِمْلءَ  َقْونَ يَبْ  وسوفَ  أْشبالُنا ملؤوا الدن  2والنخظَرِ  السخ

ــياع  ــة يف س ــاءت إيجابي ــه ج ــة علي ــاظ الدال ــد أو األلف ــا األس ــا لف ــي ورد فيه ــع الت ــع املواض إن جمي

ــن ال ــري ع ــزاز والتعب ــر واالعت ــمودالفخ ــجاعة والص ــاقي ش ــا ب ــيةن أم ــت األول حس ــاءت يف البي ــد ج ن وق

 .األبيات فجاء استعاملها مجازيا

ــر -2 ــود يف النم ــي لقس ــك الت ــهرة كتل ــل ش ــه مل ين ــري أن ــان غ ــة أيًض ــات املفلس ــن فصــيلة الحيوان ــو م : وه

ــد ــع واح ــاء لفظــه يف شــعر البــابطني يف موض ــفات الشــجاعة واإلقــدام. وج ــن ص بداللــة  التمثيــل ع

 يف قوله: ية وبتوظيف حيإيجاب

شا األَزَْهه إىل مَنِرِ  ُمزَْمِجر   األنَْقه إىل أََسد   الَحَمُل  تََحوخَل   3والرخ

ــي ــوةن فف ــعف إىل الق ــن الض ــول م ــىل التح ــة ع ــت يف الدالل ــذا البي ــاعر ه ــتعمل الش ــطر األول  اس الش

ــرًران  ــاين مك ــا األســد يف الشــطر الث ــًبا أن يســتعمل لف ــن مناس ــل إىل أســدن ومل يك وصــفه بتحــول الحم

موافًقـــا للداللـــة ضاســـة والقـــوةن فكـــان توظيفـــه النمـــر فلجـــأ لتوظيـــف لفـــا مقـــارب لقســـد يف ال

 وللقافية الرائية أيًضا.

ــد -4 ــرب بالفه ــض الع ــمه بع ــةن ويتس ــات املفلس ــن الحيوان ــد م ــذا : يع ــدمن وورد يف ه ــذ الق ــمه من اس

 يف قول الشاعر: تحمل داللة اإليجاب مجازية بصيغة يف موضع واحداملعنه 
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يف البيت تورية باسم 1َذَهُبوا َمنْ  باإلْحسانِ  يَْخلُفُ  جاء َمنْ  يا  "الجزيرةِ  َفْهدَ " يا َعْهُدلَ  قد طاَب 

 حيث   العربية السعودية فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملفهد الجزيرة  واملقصود به امللك األسبق للمملكة

يقصد بذلك اسم امللك أوالًن وتورية بأنه فهد الجزيرةن أي  القوي الشديد فيها.

                                                            

 .300  ص  ةةةة ق -1



116 

 

: يعـد مـن الحيوانـات الالحمـةن يتصـف بـاملكرن وهـو يف درجـة أقـل مـن األسـد والنمـر والفهـدن الثعلب -2

يف ســياع بتوظيــف حيــ ويجــيء اســتعامل لفــا الثعالــب مــن حيــث الحجــمن والضاســةن والشــجاعة. 

 السلبية للداللة عىل املكر والخدا ن وهو ما جاء يف قول الشاعر يف موضع واحد:

 1أو كالَحمريْ  كالثخعالِب  َفُهمْ  فيهْم  الَغرائزُ  تَْغيل بَهائمُ 

ـــائهمن وهـــي صـــفة ســـلبية  ـــالحمري يف غب حيـــث شـــبه الشـــاعر املهجـــوين بالثعالـــب يف مكـــرهم وب

 الحضور. و ح الشاعر ببعض صفات الحيوانات املفلسة دون ذكر أسامئهان كام يف قوله:

 2وناِب  أظفار   بنيَ  وُمز َع    قلبي الهم   ِسياطُ  لقد جلََدْت 

 

 ويف قوله:

 3والظنُفرِ  من األنْياِب   ا لََديْهِ   ُمْفَتِخًرا  فيه الَخلَْق  الَوْحُت  يُحاِ ُ 

ــب ــاألول املخال ــاالفلاسن لعــل الشــاعر يقصــد ب ــان ب ــالني متعلق ــاب  يف املث ــارن الن ــرثن لفظــي ملاألظف   ف

إن األظفــار ال متلــك خاصــة التمزيــق التــي أراد الشــاعر وصــفها يف البيــتن ولــو أنــه قــال  حيــث 

أمــا  لــب  لكــان أبلــ  لــوال إقامــة الــوزن الشــعري. والنــاب خــاو بالحيوانــات املفلســة الالحمــة.ملمخا

ــا وا  ــذين ح ــهاينة ال ــداء الص ــارة إىل األع ــاًزا يف إش ــتعمله مج ــاعر اس ــرثن الش ــا ف ــوحت  هن ــا ملال لف

ــة األليمــة  ــذه الحادث ــدر ةن وله ــت النتيجــة استشــهاد الطفــل محمــد ال ــاس العــز ل يف فلســطنين وكان الن

 ظم الشاعر القصيدة الرائية التي يعود إليها هذا البيت.ن
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ــا  ــالل م ــن خ ــهم ــم تناول ــاتيف  ت ــىل الحيوان ــة ع ــاظ الدال ــل األلف ــذه  نحق ــيم ه ــل تقس نجع

 األلفاظ بحسب الجدول اآلج: 

الوحدة 
 املعجمية

التوظيف  التكرار
 الحقيقي

التوظيف 
 املجازي

الداللة 
 اإليجابية

الداللة 
 السلبية

 6 0 1 2 2 الذئب
 1 4 2 0 4 األسد
 1 0 1 0 0 النمر
 1 0 0 1 0 الفهد
 0 1 1 0 0 الثعلب

 

ــذي ورد يف  ــا ملاألســد  ال ــات املفلســة اســتعامالً هــو لف ــة عــىل الحيوان ــاظ الدال ــ  األلف يتضــة أن أك

ن متيــزت بــالتوظيف املجــازي أكــ  مــن التوظيــف الحقيقــين وبالداللــة اإليجابيــة التامــة. أربعــة مواضــع

م جــاء الــذئب مكــروًرا يف ثالثــة مواضــعن جميعهــا ضــمن التوظيــف الحقيقــين متنوعــًة بــني الــداللتني ثــ

 السلبية واإليجابية.  

 املطلب الثاين: األلفاظ الدالة عىل الحيوانات يف حقل العلويات

ـاتن  وتقســــم هــــذه الحيوانــــات إىل نــــوعني مختلفــــنين األول: الطيــــورن والثــــاين: الحضـــ

لــدالن الواحــد لكــونهام مــن املوجــودات الحيــة غــري العاقلــة القــادرة عــىل الطــريان. ويجمعهــام الحقــل ا

 وفيام يأج تفصيل مواضع توظيف األلفاظ الدالة عىل النوعني والداللة التي تحملها: 

"يــدل الطــري عــىل اســم الجامعــة مــا يطــرين وهــو مؤنــثن ومفــرده: أوالً: األلفــاظ الدالــة عــىل الطيــور: 

ــه م ــائرن واألنث ــائرة"ط ــه: ط ــا 1ن ــي تجعله ــدية الت ــة الجس ــريت واللكيب ــن ذوات ال ــور م ــد الطي . وتع

ــوم يف  ــا العم ــائر  بلف ــورن الط ــرين الطي ــا ملالط ــر لف ــىل ذك ــاعر ع ــو. وأىت الش ــريان يف الج ــأة للط مهي

ــام  ــا اكتفــه باالســم الع ــور بأســامئهان إمن ــم يســم الشــاعر الطي أربعــة وخمســني موضــًعا يف شــعرهن فل

 حقل الدالن وأقسامه ووظفه يف السياقات املتنوعة. الجامع أللفاظ ال
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نجد الشــاعر مقــال  يف توظيــف ســفلــو تناولنــا داللــة الخصــوو لقلفــاظ الدالــة عــىل الطيــورن 

ــور يف شــعر أســام ــة عــىل الطي ــة العمــوم. وتقســم األلفــاظ الدال ــا إىل دالل ئها وأصــنافها يف شــعره قياًس

 البابطني إىل قسمني:

  جارحةالغري ملىل الطيور األليفة األلفاظ الدالة ع -0

وهـو مـن الطيـور الداجنـة مـن خـارج البيئـة الصـحراويةن ويتصـف هـذا الصـنف بعـدم الدجاج:  -

ــق ــه عــىل الطــريان املطل ــره يف موضــع واحــد 1قدرت ــة ســلبية ن وجــاء ذك يف بتوظيــف حيــ بدالل

 قول الشاعر البابطني:

ْقَت  تَِصيدُ   2أْحَمًرا بالـَمجازرِ  اً ي  رِ طَ  اًم حْ ـلَ و        هُ ضَ يْ بَ  َدجاًجا قد تََعشخ

ــخرية ــتهكم والس ــياع ال ــو يف س ــثوه ــو    حي ــام ه ــرين ك ــاألمر العس ــيس ب ــدجاج ل ــيد ال إن ص

 الحال بالنسبة للطيور ال ية الرسيعة.

ــاري - ــور األالحب ــرز الطي ــن أب ــد م ــه : يع ــو  بكون ــذا الن ــتهر ه ــحراويةن ويش ــة الص ــة يف البيئ ليف

ــك ــم صــعوبة ذل ــالًحا للصــيد رغ ــني3ص ــه يف موضــعني اثن ــاء لفظ ــة ن وج ــة إيجابي ــيني بدالل ن حس

 وهام يف قوله:

ةُ  الَحباري َفطرَْيُ   ويف قوله أيًضا:4الَحظائرِ  َصْيدَ  األْحرارُ  يَْقَبَل  ولن     َصْيُدُه  الُحر   لَذخ

 5للُمغاِمرِ  ِنْعَمةد  الَحباري وطرَْيُ  نِْعَمًة  اللخهُ  مامخ رَشخ َ  لَِيْصطادَ 

ــه  ــري إىل عنايت ــذا يش ــنان وه ــيد والق ــالت الص ــياع رح ــني يف س ــا يف البيت ــاعر اللف ــف الش وظ

  هذه الرحالت وولعه بها.ب
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ن بصــوتِهن يقــال: فــالُن أصــدع مــن القطــا - : مــن طيــور بيئــة الباديــةن وهــو "طــائر معــروف يُتــيمخ

ــل" ــام  اللي ــا وال ين ــن القط ــدى م ــالن أه ــال: ف ــا... يق ــني1القط ــعني اثن ــا يف موض ــاء لفظه  . وج

 ن األول يف قوله: بتوظيف حي وبداللة سلبية

 2ِصياًحا ونَحيْب  األفَق   قُ  طا القَ  كلخام ثارَ  اذكريني

يســتدعي الشــاعر صــفة حســية خاصــة بصــوت طــري القطــان ويشــبهه بالصــياح والنحيــب. أمــا يف 

 قوله:

 3ُغْصني الَحَيا بُرواءِ  وال نََبَض  َهوانا  يَْبيك الَقطَا وما َخَفَق 

لــف كثـريًا عــن التشــبيه يف يف هـذا البيــت يشـبه الشــاعر صــوت طـائر القطــا بالبكـاءن وهــو ال يخت

 البيت األول ملا وصفه بالصياح والنحيب. والتوظيفان سلبيان يف البيتني.

ووظفــه  ن4نــو  مــن الطيــور األليفــة القــادرة عــىل الطــريان املطلــق ملالورقــاءن الســاجعة  :الحــامم -

 قال الشاعر فيها: ف الشاعر توظيفا حسيا 

ْعِ  َجنخةِ  يف أنتمُ  لمِ  حالةِ  و ها يفجَ  ويف  الضخ  5َحامئمْ  الس 

ــفن اســتعمل الشــاعر لفــا الحــامم يف اإلشــارة إىل الســلم وا ــدوء والبعــد عــن العن لتصــالة واله

 وهو توظيف شائع االستعامل يدل عىل إيجابية طري الحامم يف مواضع توظيفه. 

ــك يف  ــلبيةن وذل ــة الس ــالن الدالل ــعني يحم ــم الرصــية يف موض ــا باالس ــة أيًض ــا الحامم ــاء لف وج

 قوله:

  

                                                            

  زاح اآلفدددد ة ارةزيددددزة  بيددددح د  عجةدوووو اةةمعبتاووووة اتميةدوووو اةةمتجووووت ة  بحيدددد  بددددن محمددددز ارق  يرددددي   -1
 .  225  ص 2ز. د   

 .31  ص    تباةة تة -2

 .11  ص  ةةةة ق -3

 (.حمم   م زة  ةة ي اةةةا مر، ح  ابنن ار،ح - 4

 .022 ص  ةة فةيايلامةةيي -5



121 

ِه  الَحاممِ  نَْوحُ   1ما أْجَملَهْ  وَهديلُهُ   بُعش 

 وقوله:

 2بَلخلَهْ  كالورد َقطْرد    لِـُمهَجتي الَحاممِ  نَْوحُ 

حيــث أســمه الشــاعر هــديل الحــامم نواًحــان ومــن ذلــك قولــه أيًضــا مكتفًيــا بــذكر الهــديل دون 

 ذكر الحامم:

 3 الـَمريرامل الُحزْنَ  يُوِجعُ  شجي اً     هديالًمل فاقْت  بَحرْسَة   تَُقوُل 

ــب اقــلن ال ــة ســلبية. وتغل ــرن فهــي دالل ـة والشــجه والحــزن املري ــت بالحرسـ ــديل يف هــذا البي ه

هــذه الداللــة عــىل توظيــف صــوت الحــامم يف شــعر البــابطنين وســنالحا ذلــك يف توظيفــه 

 ضمن لفا الورقاء فيام يأج.

ــا تحــت حقلهــا الــدالن األســا   ــة أســامء عديــدة تنــدرج جميعه لطــري الحــامم يف اللغــة العربي

 املسمهن ومنها: يف هذا

o ــاء ــني الورق ــه ب ــذي لون ــة: "األورع: ال ــه يف اللغ ــن معاني ــوي ملورع  وم ــذر اللغ ــن الج ــي م : ه

ــة... ــفه باألدم ــا وص ــاءن وإمن ــة ورق ــاد أورعن وللحامم ــل للرم ــه قي ــ ة  ومن ــواد والغ ــال  الس ويق

   يف قوله:بتوظيف حي .  ح الشاعر بلفظها يف موضعني4للحاممة ورقاء للونها"

 5الَوْرَقاءَ  َمَنْحتُهُ  َفن ي َفْهوَ   يَْوًما َهديالً  َسِمْعِت  فرثذا ما

  6الـُمْغرَمنيْ  ِوَصاَل  طائًرا أبيك  أَصريْ  كالُوْرعِ  فأنا بالنخْوحِ وقوله:

                                                            

 .7  ص  تباةة تة  ا-1

 .7  ص  ةةةة قا-2

 5  ة مةةييايلاةة فةي  -3

   م زة   حة(.ةةةااةة ي ابن مر، ح   -4

 .53  ص  تباةة تة   -5

 .22  ص  تباةة تة   -6



121 

ــ ــاين م ــاء ن والث ــرد ملالورق ــنين األول بصــغية املف ــاء يف البيت ــا الورق ــاعر للف ــف الش ن خــالل توظي

بصــيغة الجمــع ملالــُورع ن نالحــا تركيــزه عــىل صــفة حســية وحيــدة خاصــة بهــذا اللفــان وهــي 

  .الهديل

يــف للصــفة الحســية ملالهــديل  بــني الســلبية واإليجابيــة ففــي البيــت األول تنوعــت داللــة التوظ

ــاعر  ــبه الش ــذي ينس ــل ال ــالفن الجمي ــلن ب ــاا مق ــياع إيج ــاء يف س ــديل الورق ــف ه ــاء توظي ج

لنفســـهن ويف البيـــت الثـــاين وظـــف الشـــاعر الهـــديل يف الســـياع الســـلبي حـــني قرنـــه بـــالنواح 

 والبكاء. 

o صــة بهــديل الحــاممن ويســمه الحــامم بهــذا االســم نســبة : وهــي الصــفات الحســية الخاالســاجعة

ــة واحــدة.  إىل صــفة صــوتهن ومعناهــا يف اللغــة: "ســجع الحــامم يســجع ســجًعا: هــدل عــىل جه

ــاين: وحــامم ســجو   ســواجع  ــن اللحي ــد. ع ــدون األب ــا ســجع الحــامم  يري ــك م ــل: ال آتي ويف املث

ــوتها ــواالة ص ــة: م ــجع الحامم ــاجعةن وس ــاءن وس ــري ه ــجو  بغ ــة س ــد.  وحامم ــق واح ــىل طري ع

. وجــاء لفــا الســاجعة يف 1تقــول العــرب: ســجعت الحاممــة: إذا دعــت وطربــت يف صــوتها"

 يف قوله: بصيغة حسية تحمل داللة إيجابية موضع واحد

 2ألقالِ  حيُث  ُخطاهُ  َشْوقي يَُحثن  ساِجَعةد    اللخْيلِ  يف وكلخام َهَتَفْت 
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فالشـــاعر يجعـــل صـــوت الســـاجعة هتاًفـــا ال هـــديالًن ويوظفـــه يف ســـياع اســـتدعاء األشـــواع 

: "طــائر أصــغر مــن العصــفورن قــال ابــن األعــراا: هــو البلبــلن وقــال العنــدليب واســتذكار األحبــة.

. وهــو مــن الطيــور املغــردة التــي تشــتهر بصــوتها الشــجي العــذبن وورد 1الهــزار" الجــوهري: هــو

 يف سياع الداللة اإليجابية يف قول الشاعر البابطني:حي لفا العندليب يف موضع واحد 

قه شاعر صوت رفييشبه ال2كالعندليِب  -  أعواُمهُ  َمَضْت  -     يا رفيقي َشْدًوا منكَ  وأْسَمعَ 

 بصوت العندليبن الشلاكهام يف الصوت العذب.
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"طـــائر َصـــغري حســـن الصـــوت مـــن فصـــيلة الجـــواثمن ويوـــب بـــه املثـــل يف حســـن البلبـــل:  -

ــوت" ــاءت 1الص ــةن وج ــياع اإليجابي ــا يف س ــرد توظيفه ــردةن وي ــور املغ ــيلة الطي ــن فص ــي م . وه

 لدى الشاعر البابطني يف موضعني اثننين وهام يف قوله: 

اط من طُيورِ  َوَرَفْت   بالبلد  التي الَحضاراِت  ُغصونِ  عىل مل يتطرع الشاعر يف هذا 2الَعَرا االشخ

البيت إىل الصفة الحسية املعهودة عن البالبلن بيد أنه جعلها ضمن املسكوت عنه يف البيتن 

وكأنه يشبه هذه البالبل بلديدها أناشيد النرص بأعذب األلحان عىل غصون الحضارات. أما 

 يف قوله: 

ُخنا أُنس   يف الَفْجرِ  ونَْغَمةُ  ْوحِ  َوبُلُْبُل   تَُضم  احد  الدخ وصف الشاعر  فقد3يَُغن ينا َصد 

اح يطرب سامعيهن وجعل غناءه نغامت الفجر  الصوت الحسن الشجي لطائر البلبل بأنه صد 

 .ن وهو يف هذا البيت وظفه الشاعر توظيفا مجازيااملبض بالخري

ــار - ــة"الكن ــرة كناري : طــائر مــن فصــيلة العصــافري حســن الصــوتن منســوب إىل جزي ــاِرين . 4: "الكََن

 يف قوله: بتوظيف حي يحمل الداللة اإليجابية واحدوجاء يف موضع 

اعتمد الشاعر عىل املبالغة يف وصف جامل 5كَنارِ  أَلْفُ  منهُ  ُركْن   كُل   يف بِغنائِِه  يَُصوُغهُ  الَحياةِ  لَـْحنُ 

 الصوت باستدعاء صوت ألف طائر كنارن تعبريًا عن إعجابه بالصوت.
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َدْسـتان  ألَنـه يغنـي أَلحانًـا "طـائِرد حسـُن الصـوت. لفـا فـار  معـرب: ويقـال لـه: هـزار الهزار:  -

ــرية" ــدى الشــاعر يف أربعــة مواضــع1كث ــة . ورد لفظــه ل ــة اإليجابي ن بتوظيــف حيــ تحمــل الدالل

 وهي يف قوله:

 2َغنخه الَهزارُ  يَْشدو كاََم  بها ناِدرات   ِ ُْفرَدات   يَجيءُ 

 وقوله:

ْعرِ  نا للش  ْوحِ  يف فرثنخكَ  َدْوحد  َمَته ما َضمخ  3الَهزارُ  ُذَرا الدخ

 وقوله:

 4الَهزارُ  األَماليدَ  كام َعِشَق  طويالً  روحي َعِشَقْتُهمُ  لََقدْ 

 وقوله:

 5الَهزارُ  َقلخَديِن  عىل األْسام ِ  ِشْعري  أنَْشْدُت  إنْ  يا َشْيخُ  أنا

حمــل داللــة عــىل الصــوت الحســن الــذي متيــز بــه الطــائرن فلــم تن االهــزار إيجابي ــا يف مواضــعه ةورد لفظــ

 يخرج الشاعر بالداللة عن املعهود واملنطقي يف توظيف املفردات حسب دالالتها الحقيقية. 

ــل امل ــا  حق ــ  عن ــا أك ــة عليه ــاظ الدال ــور واأللف ــد الطي ــة تع ــري العاقل ــة غ ــودات الحي وج

 حضوًرا يف شعر البابطنين ولعل هذا يوحي بنفس الشاعر التواقة إىل العلو واالرتقاء والتحليق. 
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العـــدواينن وتكـــون بريـــة يف  وهـــي الطيـــور ذات الســـلولاأللفـــاظ الدالـــة عـــىل الطيـــور الجارحـــة:  -6

ــا ــة -معظمه ــاالت خاص ــدجينها يف ح ــتم ت ــة - وي ــا الغذائي ــوم دورته ــا  وتق ــار إليه ــومن وأش ــىل اللح ع

 الشاعر باسم الجمع الدال عليها ملالكوارس  يف قوله: 

 1طائًرا كالكَوارِسِ  الـَمعان َجوادَ  أَْمَتطي  نوالَيْومَ  ُقلُْتها باألْمِس  لََقدْ 

ــك  ــا واحــًدا اســتعمل لفظــه يف قصــائدهن وهــو الصــقرن وذل ــور الجارحــة نوًع ــار الشــاعر مــن الطي واخت

العتبــاره أهــم الطيــور الجارحــةن وواحــدها املســتعمل يف رحــالت الصــيد والقــنان ولكونــه صــالًحا ألن 

  يكون داجًنا أليًفا يف هذا املجال.

ــقر - ــن الص ــيده م ــا تص ــىل م ــذى ع ــي تتغ ــة الت ــة الالحم ــة الجارح ــور ال ي ــيلة الطي ــن فص ــو م : وه

ــدجينها لتصــبة أليفــة . 2فرائســهان ويســتعملها أهــل الصــيد يف رحالتهــم بعــد أن يقومــوا بلبيتهــا وت

ــة و  ــل الدالل ــا تحم ــةن وكله ــة مجازي ــية وثالث ــا حس ــة منه ــعن أربع ــبعة مواض ــاعر يف س ــد الش رد عن

 من ذلك قوله:و اإليجابيةن 

ئابا َوَصْقري الظخْبيَ  َقَنًصا        أَطْرُدُ  أَبِْغي حنيَ  يا صديقي  3والذ 
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 وقوله:

ْقرَ  أُطْلُِق  ْقرَ  أُطْلُِق وقوله: 1بابا قِ باألُفْ  ن يَْفَتةُ  َخلَْفُه       طائًرا وقلبي الصخ شاردد       وِفكْري الصخ

ْقرَ  أَْسأُل    وقوله: 2آبا؟ تَُرى ُحب يَ  :الصخ
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 1له َقرارُ  الُقلوِب  كُلن  وَمنْ         الَفيايف  يا َصْقرَ  الَخرْيِ  َصباحُ 

 وقوله: 

هِ  ويف  2ظاِفرِ  تَْبدو َشجاَعةُ  َقلِْبهِ  ويف      َوَصْيُدُه  الِقفارِ  َصْقرُ  كَف 

 ويف القصيدة نفسها أشار الشاعر إىل مخالب الصقرن دون الترصية بلفا الصقرن وذلك يف قوله:

 3األظاِفرِ  َب ُصـلْ  الل هِ  َفضاءِ  َرأَْوا يف     ِعْنَدما  الن اُس  ملاذا اْسَتْغرََب  أقوُل 

ــك يف  ــه حقيقــةن وذل كــام أن الشــاعر جــاء عــىل الترصــية بصــفة مــن صــفات الصــقر دون اإلشــارة إلي

 قوله: 

ةُ  الَحباري َفطرَْيُ  حيث إنه قال يعني 4الَحظائرِ  َصْيدَ  األْحرارُ  يَْقَبَل  ولن     َصْيُدُه  الُحر   لَذخ

ليًقا ط هذا اللقب ألنه ال يطيق عيًشا إالخ الصقر: مللذة الحر  صيده  ويعني بالحر  طري الصقرن ويلقب ب

 حر ا يف الجو.
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ومــن خــالل مــا تناولنــاه يف ورود لفــا ملالصــقر  يف شــعر البــابطني يف خمســة مواضــع  أربعــة 

ورحــالت القــنان منهــا ثالثــة أبيــات ضــمن قصــيدة بائيــة عنوانهــا عــن الصــيد  منهــا تــدل عــىل الصــيد

ورحــالت القــنا. ويبــدو واضــًحا أن الشــاعر اســتعمل طــري الصــقر وســيلة للصــيدن فهــو يجعلــه مفعــوالً 

ــدح ــياع امل ــدد يف س ــت واح ــرد. وبي ــتكلم املف ــاعر امل ــاو بالش ــق  الخ ــل ملأطل ــه للفع ــث ب ــرج    حي أخ

ــه: الشــاعر لفــا الصــقر مــن ســياق ه الحيــ إىل الســياع املجــازي حــني شــبه املمــدوح بالصــقر يف قول

   ملصقر الفيايف .
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ـات:  ـــة عـــىل الحضــ ـــاظ الدال ـــا: األلف ـــة:ثانًي ـــَدُة  ومعناهـــا يف اللغ ـــنْيِ َواِح ـُة ِبَفْتَحَت "الَْحَضَــ

ـاِت   َوِهـــَي ِصـــَغاُر َدَواب  اأْلَْرض" ــ عبة . وهـــي عنـــد علـــامء الحيـــوان: "كـــل كـــائن مـــن شـــ1ملالَْحَضَ

ــة  ـةن حوري ــة الَحَضـ ــوار: ملبيض ــة أَط ــه ثالث ــع يف تحو ل ــلن ويقط ــن األَرج ــة أَزواج م ــه ثالث ــلي ات ل املَْفِص

ـةن َفراشــة .  ـةن خــادرة الَحَضـ ـةن يَرَقانــة الَحَضـ ـةن ُ صــور ن أو أربعــة أطــوار: ملبيضــة الَحَضـ الَحَضـ

 . وتقسم إىل قسمني:2والجمع: حضات"

ــة:  ــة النافع ـات الجاملي ــيالحضـ ــين  وه ــر الطبيع ــية يف املنظ ــة برص ــافة جاملي ــكل إض ــي تش الت

وذلــك مثــل الفراشــاتن والنحــلن فــاألوىل جامليــة مقلنــة بفصــل الربيــعن إضــافة إىل دورهــا املهــم 

يف دورة الحيـــاة الطبيعيـــة. والثانيـــة ذات نفـــع لإلنســـان يف العســـل املســـتخرج منهـــان ووســـائل 

 وعان يف شعر البابطنين وهام:استعامله يف الطعام والعالج. وورد للحضات ن

o  :يف قوله: بتوظيف حي يحمل الداللة اإليجابيةن كام وجاءت يف موضعني اثننيالفراشات 

 3َمخَميل بَفْجر   الُحبخ  ألوانُها      زَفخِت  زَهْت  وَفراشاتد 

 وقوله: 

 4عن ُقرِْب  الُحب   نَْسَمةُ  َعْرُشها      كذا وَصَفْتها الزخْهرَ  يَْعَتيل ُصبة   فراَشةُ 

ــة  ــوان الزاهي ــاعر األل ــني الش ــت األول يب ــي البي ــنين فف ــاا يف البيت ــة إيج ــا الفراش ــف لف إن توظي

ــي  ــة وه ــف الفراش ــاين يص ــت الث ــوفري. ويف البي ــري ال ــالربيع والخ ــؤذن ب ــورها ي ــاتن وحض للفراش

ــرةً  ــتيل زه ــة  تع ــة فني ــام لوح ــي أم ــع املتلق ــة تض ــورة برصــية جميل ــي ص ــاكرن وه ــباح الب يف الص

 جميلة تخرجه من جمود اللفا إىل حركة الصورة وتجسيد الطبيعة.
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o  :ـات يف الطبيعــةن ألهميــة مــادة العســل التــي ينتجهــان النحــل يعــد النحــل مــن أنفــع الحضـ

 يف قوله: حي بداللة إيجابيةن وذلك ووردت يف موضع واحد

ْوِض  ُورودِ  زَْهرَُه      كََنْحلِ  نَْقِطفُ  الحب   َقَضْينا سننيَ   1تَْخَتبي بالَوْردِ  الرخ

مــل النحــل يف جنــي الرحيــق مــن اســتعمل الشــاعر لفــا النحــل يف ســياع التشــبيهن مبيًنــا ع

الحــب التــي قضــاها الشــاعر مــع الحبيبــة يف  واتاألزهــار لصــنع العســلن ويشــبه هــذا العمــل بســن

 قطف أزهار الحب. 

ــريهن  ــل دون غ ــة بالنح ــاظ املرتبط ــن األلف ــو م ــا العســلن وه ــر لف ــىل ذك ــاء ع ــام أن الشــاعر ج ك

 وذلك يف قوله:

اُب  كََمنْ   تَْحَيا األىََس راِضًيا َعامخ تُكاِبُدهُ   2َعَسال ِمْعيارِهِ  يف غدا الصخ

ــة عــىل الصــ  ــا صــابًرا مــتحمالً    حيــث وجــاء توظيفــه يف ســياع الدالل ــذي يحي يشــبه اإلنســان ال

ب الزمـــان ومشــاقهن  ــن أصــبحت األمــور يف كفتــي ميزانـــه وراضــًيا  ــا يكابــده مــن مصــاع

 متساويةن فصار الصاب املرن عسالً لديهن ومل يعد مهام  التفريق بينهام.

ــارة:  -0 ـات الض ــت ذات الحضـ ــا ليس ــاةن لكنه ــة يف دورة الحي ــا اإليجابي ــؤدي وظيفته ــي ت ــي الت وه

ــدالعزيز ــديوانني للشــاعر عب ــِد يف ال ــارش لإلنســان. ومل أهت ــع مب ــىل  نف ــدل ع ــاظ ت ــابطني إىل ألف الب

 الحضات الضارةن فلم يكن لها حضور يف قصائده.

ومــن خــالل مــا وقفنــا عليــه يف هــذا املطلــب وجــدنا أن حضــور اللفــا العــام للطــري جــاء غزيــًران       

ــن الطيــور  ــو  واحــد م ــة إزاء ن ــة جــاءت متنوع ــري الجارح ــىل الطيــور غ ــة ع ــاظ الدال ــم إن األلف ث

ــقر ــو الص ــة وه ـات الجارح ــه بالحضـ ــل عنايت ــارة مث ـات الض ــة بالحضـ ــاعر ذا عناي ــن الش ــنام مل يك ن بي

  النافعة مثل الفراشات والنحل. 
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 املطلب الثالث: األلفاظ الدالة عىل الحيوانات يف البيئة املائية

ــام  ــنين وه ــمني اثن ــاملوجوداتن إىل قس ــاو ب ــدالن الخ ــا ال ــة يف حقله ــات املائي ــم الحيوان تقس

 :عىل النحو اآلج

  :ــة ــة الحي ــدل عــىل املوجــودات املوجــودات املائي ــاظ ت ــابطني إىل ألف ــواين الشــاعر الب ــِد يف دي مل أهت

 املائية الحيةن مثل: األسامل بأنواعها املختلفةن أو الكائنات البحرية األخرى.

  :ــة ــري الحي ــة غ ــودات املائي ــن املوج ــا  ك ــة   ــات املائي ــات الحيوان ــن مخلف ــون م ــي تك ــي الت وه

 نه يف طعام أو زينةن ووجدت يف شعر البابطني إشارة واحدة إىل الآللان يف قوله: االستفادة م

فاهُ  تُزي ُنهُ   فيه لَـامهُ  باسمد  وثَْغرد   1الآلن معَ  الش 

يعــد اللؤلــؤ مــن األحجــار الكر ــة التــي تســتخرج مــن املحــارن وهــو مــن الكائنــات الحيــة الصــدفية 

شـــبه أســـنان    حيـــث وقـــد وظفـــه الشـــاعر يف ســـياع إيجـــاا ة املائيـــة.التـــي تعـــيت يف البيئـــ

بحبــات اللؤلــؤ األبــيضن ويتوافــق هــذا التوظيــف مــع داللــة اللؤلــؤ عــىل الجــامل والنقــاء  الشخصــية

 لكونه من األحجار الكر ة كام بي نا.

ولعــل اتكــاء الشــاعر عــىل توظيــف ألفــاظ حيوانــات البيئــة الصــحراوية أكــ  مــن غريهــا يف الحقــل 

 الدالن نفسهن يجعل توظيفه للحيوانات يف البيئة املائية قليالً شحيًحا. 

 ملخا املبحث األول

ومن خـالل مـا تـم تناولـه يف هـذا املطلـب مـن ألفـاظ دالـة عـىل الحيوانـات بأنواعهـا الثالثـة: 

ــني األر  ــدالن ب ــل ال ــهن والتنق ــور وعدم ــزارة الحض ــني غ ــت ب ــا تنوع ـاتن فرثنه ــورن والحضـ ــيةن والطي ض

اإليجابيـــة والســـلبية بحســـب مـــا يفرضـــه الســـياعن إضـــافة إىل التوظيـــف الحقيقـــي الحيـــ حيًنـــا 
 واملجازي حيًنا آخرن ويتضة هذا كله من خالل الجدول اآلج:
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الوحدة 
 املعجمية

التوظيف  التكرار
 الحقيقي

التوظيف 
 املجازي

الداللة 
 اإليجابية

الداللة 
 السلبية

 1 2 2 4 2 الصقر
 1 4 1 4 4 الهزار

 1 6 1 6 6 الفراشات
 1 6 0 0 6 البلبل
 0 0 1 6 6 الورقاء
 6 0 1 2 2 الحامم
 6 1 1 6 6 القطا
 1 6 1 6 6 الحباري
 1 0 1 0 0 النحل
 1 0 1 0 0 الكناري
 1 0 1 0 0 العندليب

 1 0 1 0 0 ساجعةال
 0 1 1 0 0 الدجاج
الحيوانات 

 املائية
1 1 1 1 1 

الحضات 
 الضارة

1 1 1 1 1 

ــل  ــوًرا يف حق ــ  حض ــي األك ــقر  ه ــا ملالص ــة بلف ــة الخاص ــدة املعجمي ــدول أن الوح ــن الج ــة م يتض

ــع الشــاعر بال ــني  األول: ول ــان ويعــود هــذا إىل ســببني اثن ــات بأنواعه ــة عــىل الحيوان صــيد األلفــاظ الدال

بواسطة الصـقرن والثـاين: مكانـة الصـقر العاليـة بـني الطيـورن وحـرو الشـاعر عـىل إظهـار هـذه املكانـة 

ــة جــاء لفــا  ــة الثاني ــه وبــني هــذا الطــائر الحــر. ويف املرتب وإبرازهــا ملــا يــرى مــن صــفات مشــلكة بين

رومانيــ الهــزار يف أربعــة مواضــع كــام يظهــر يف الجــدولن ويعــد هــذا التوظيــف داللــة عــىل الحــس ال

ــة  ــور الالحق ــن الطي ــل م ــور ك ــا حض ــديوان. أم ــفحات ال ــم ص ــىل معظ ــد ع ــذي امت ــاعرن وال ــدى الش ل

املكــرورة مــرة ومــرتني فقــن فجــاءت ضــمن توظيفهــا الــذي يتطلــب الســياعن بيــنام مل يــرد للشــاعر أي 

 ذكر لحيوانات البيئة املائيةن أو الحضات الضارة.

ــاتن ــل الحيوان ــاظ يف حق ــع األلف ــالل تتب ــن خ ــة  وم ــاهر اللغوي ــىل املظ ــوف ع ــا الوق ــن لن  ك

 الخاصة التي يحملها حضور نو  إزاء تهميت نو  آخر. وقد جاءت عىل النحو اآلج:
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  :الظواهر اللغوية لحقل األلفاظ الدالة عىل الحيوانات األليفة 

واأللفــاظ   الظبــيمل يف هــذا الحقــل هــو لفــا أكــ  األلفــاظ شــيوًعا: العــدد والرتبــة -

 .املرادفة له

عالقــة تــرادف ضــمن  نالظبــي والغــزال والــريم واملهــا األلفــاظ اآلتيــة: بــني: عالقــة الــلادف -

 الحقل الدالن الواحد.

ــتعامل - ــق يف االس ــتعمل : التوفي ــو اس ــعرهن ول ــريم  يف ش ــل ال ــا ملطف ــاعر لف ــتعمل الش اس

 لفا ملالخشف  لكان أدع يف الداللة.

 جاا للحيوانات األليفة عىل التوظيفطغه التوظيف اإلي: الداللتان: اإليجابية والسلبية -

 السلبي لها.

توظيــف األلفــاظ الدالــة عــىل الحيوانــات األليفــة يف : التوظيفــان: الحقيقــي واملجــازي -

 سياع عرض صفاتها الحسية حيًنان ويف سياع الكنائية واملجاز أخرى.

مل تتضـــمن قصـــائد الشـــاعر البـــابطني ألفاظًـــا مهمـــة يف حقـــل : ألفـــاظ مســـتغنه عنهـــا -

ــبن ال ــاعزن األران ــاةن امل ــلن الش ــل: اإلب ــحراويةن مث ــة الص ــة بالبيئ ــة الخاص ــات األليف حيوان

 وما إىل ذلك.

 :الظواهر اللغوية لحقل األلفاظ الدالة عىل الحيوانات املفلسة 

 ورد يف أربعة مواضع.   حيث أك  األلفاظ شيوًعا األسد: العدد والرتبة -

 ة ترادف يف الحقل الدالن نفسه.بني األسد والوغام عالق: عالقة اللادف -

ـــة والســـلبية - ـــداللتان: اإليجابي ـــة  ال ـــات املفلس ـــىل الحيوان ـــة ع ـــاظ الدال ـــت األلف حمل

ــنام  ــجاعة. بي ــالقوة والش ــة ب ــف خاص ــة يف التوظي ــة إيجابي ــد  دالل ــرن الفه ــدن النم ملاألس

ــاعر  ــن الش ــليم م ــق س ــو توفي ــلبيةن وه ــة س ــب  يف دالل ــذئبن الثعل ــاظ ملال ــاءت ألف ج

 لفا بحسب داللته الحقيقية. بتوظيف كل
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تنــو  التوظيــف بــني الحقيقــي الحيــ واملجــازين فجــاء التوظيفــان: الحقيقــي واملجــازي:  -

ــاب ــ  حضــوًرا يف هــذا الب ــث األســد األك ــة مواضــعن إزاء موضــع    حي ــا يف ثالث ورد مجازي 

ــه  واحــد يف التوظيــف الحيــ الحقيقــي. وكــذلك الفهــد حيــث جــاء يف املوضــع الوحيــد ل

 التوظيف املجازي. ضمن

اســــتعمل الشــــاعر لفــــا ملاألنيــــاب والظفــــر  لإلشــــارة إىل  التوفيــــق يف االســــتعامل -

 لكان أدع يف الداللة. بدل األظفار الحيوانات املفلسةن ولو استعمل لفا ملاملخالب 

 

 :الظواهر اللغوية يف حقل األلفاظ الدالة عىل الطيور والحضات 

ــة - ــدد والرتب ــيوعً  الع ــاظ ش ــ  األلف ــري أك ــث ا ملالط ــًعا    حي ــني موض ــة وخمس ورد يف أربع

 ضمن أربع صي : ملالطرين الطيورن الطائرن األطيار .

 بني الكوارس والطيور الجارحة عالقة ترادف ضمن الحقل الدالن نفسه. عالقة اللادف -

 بني الحاممة والساجعة والورقاء عالقة ترادف يف الحقل الدالن نفسه. عالقة اللادف -

ــتعاملالحضــور و  - ــو  االس ــة : تن ــري الجارح ــة غ ــور األليف ــىل الطي ــة ع ــاظ الدال ــو  األلف تن

ــو  ــد وه ــا واح ــرد إال يف لف ــي مل ت ــةن الت ــور الجارح ــاظ الطي ــو  ألف ــن تن ــزر م ــاء أغ ج

 الصقر.

ــلبية - ــة والس ــداللتان: اإليجابي ــلن  ال ــردة ملالبلب ــور املغ ــىل الطي ــة ع ــاظ الدال ــت األلف حمل

ــزار ــدليبن اله ــارالعن ــة إ ن الكن ــذي   دالل ــل ال ــف خاصــة بالصــوت الجمي ــة يف التوظي يجابي

ــة  ــاء  يف دالل ــاجعةن الورق ــةن الس ــاظ ملالحامم ــاءت ألف ــنام ج ــرح والرســور. بي ــث الف يبع

 سلبيةن القلان هديلها بالنواح والبكاء.

ــازي - ــي واملج ــان: الحقيق ــف التوظيف ــن التوظي ــ  حضــوًرا م ــي أك ــف الحقيق ــان التوظي : ك

ــرد إال يف ثال  ــذي مل ي ــازي ال ــن املج ــل م ــد يف ك ــا الصــقرن وموضــع واح ــة مواضــع يف لف ث

 البلبل والهزار.
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ألنهـا تهـدل بصـوتها عـىل جهـة واحــدةن   تسـمه الحاممـة سـاجعة: تسـمية اليشـء بصـفته -

يسـمه الصـقر ُحـر ا  وهذا من  بـاب تسـمية اليشـء بالصـفةن وهـي هنـا تخـتا بالصـوت.

 ألنه يتصف بهذه الصفةن وهذا من الباب نفسه.

 مل يعَن الشاعر باأللفاظ الدالة عىل الحضات الضارة.: ء يف االستعاملاالستغنا -

 األلفاظ الدالة عىل النباتات وما يتصل بها ين:املبحث الثا 

تنقســم النباتــات عموًمــا إىل مجموعــات وفصــائل وأنــوا  وأصــنافن شــأنها يف ذلــك مثــل 

ــع هــذه األصــناف حــول  ــدور جمي ــات. وت ــة يف حقــل الحيوان ــات الحي محــورين رئيســنين وهــام: الكائن

ــا  ــق دالالته ــعره وف ــة يف ش ــناف النباتي ــف األص ــىل توظي ــاعر ع ــدرة الش ــدى ق ــدةن والوــرن وم الفائ

 الحقيقية التي تشكلت عليهان وهذا ما سنتتبعه يف حقل األلفاظ الدالة عىل النبات.

 املطلب األول: االسم الجامع للنبات وصفاته

  :نن ويــدل اللفــا عــىل جميــع عنــا  الحقــل النبــاج مــن وهــو االســم العــام للحقــل الــدالالنبــات

د وأغصــان وأوراع. ئت ومثــار وبــراعم وجــذور وزهــور وور أشــجار وشــجريات وأعشــاب وحشــا

 وقد ورد لفا النبات يف موضع واحد يف قوله: 

 1للنخباِت  َسْقي   ِمْثَل  ِوصاالً  نَو ليني روحي إلْفَ  فديُتكِ 

 وورد الفعل الدال عىل اإلنبات ملتنبت  يف قوله: 

نًَة  األَْرُض  وتُْنِبُت  َجرُ  يُوِرُع  َحياج َخريفِ  ويف أزْهاًرا ُملَوخ  2الشخ
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جــاء اللفــا ضــمن الداللــة الحســية الحقيقــة الخاصــة بالنبــاتن دون أن يخــرج الشــاعر بــاللفا إىل 

ــاعر  ــبه الش ــث ش ــت األول حي ــوى يف البي ــازن س ــة أو املج ــقي الالكناي ــذي يس ــاء ال ــه امل ــال بأن وص

 .دل عليها هذا اللفا يف كل مواضعه داللة إيجابية ن والداللة التيالنبات ليظل حي ا

 ــاِت اأْلَْرِض"الشــجر ــْن نََب ــاع  ِم ــىَل َس ــاَن َع ــا كَ ــَجرَُة: َم ــَجُر َوالشخ ــة 1: "الشخ . وورد لفــا الشــجر يف مثاني

ــجر يف  ــة للش ــة الحقيق ــا بالدالل ــي ا متعلًق ــان حس ــجار ن فك ــجرن األش ــيغتني: ملالش ــمن ص ــع ض مواض

 وله يف لفا الشجر:ن ومن ذلك قخمسة منها

َجرْ  ُغصونُ  علْيها فاملْت  َمشيق    ِبَقدي  ماَسْت  وَهْيفاءَ   2الشخ

 األشجار:وقوله يف لفا 

3ِميدي واألزهارِ  وباألْشجارِ  اْخِواًرا  اْمَتلئي أيا َصْحرايئَ 
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 قوله: منها ة مواضعثالثوجاء اللفا ضمن توظيف يف سياع الكناية يف 

حَ   1النخاِكِث  كَُعهودِ  قد تَهاَوْتن  الَهَوى  وأْشجارُ  الـَمْرَعهن َصوخ

ـــي ورد فيهـــا لفـــا ملالشـــجرن األشـــجار ن جـــا ـــع املواضـــع الت ـــوان "مســـافر يف إن جمي ءت يف دي

وحملــت الوحــدة املعجميــة داللــة  القفــار"ن ومل يــرد لهــا أي لفــا يف ديــوان "بــوح البــوادي".

ــة  ــوازي الدالل ــذا ي ــد. وه ــع واح ــلبية يف موض ــة س ــل دالل ــا مقاب ــع منه ــبعة مواض ــة يف س إيجابي

 اإليجابية العامة للشجرن ويوافق املعنه الخاو بالشجر وفائدته ونفعه. 

 لنبات: االسم الجامع لاهر اللغوية يف حقل األلفاظ الدالة عىل أبرز الظو 

حيــث يعــد الشــجر  نبــات  ولفــا ملالشــجر  عالقــة اشــتامل بــني لفــا ملال: عالقــة االشــتامل -

 صنًفا من أصناف النبات. 

ــف الحيــ واملجــازي - ــةن : التوظي ــني الحســية الحقيق ــاظ ب ــة يف األلف ــف الدالل ــو  توظي تن

ــة ــ واملجازي ــتند فيه ــي اس ــة الت ــعرية نابض ــور ش ــدا  ص ــات إلب ــاظ النب ــاعر إىل ألف ا الش

 بالحياة.

ــلبية - ــة الس ــة والدالل ــة اإليجابي ــزة يفالدالل ــة املتمي ــداللتها اإليجابي ــات ب ــفت النبات  : اتص

 هذا الحقلن باستثناء موضع واحد وردت فيه الداللة سلبية يف لفا ملالشجر .

 احةطلب الثاين: األلفاظ الدالة عىل النباتات الفو امل

تتميـــز النباتـــات الفواحـــة برائحتهـــا العبقـــة الجميلـــةن وتكـــون إمـــا مـــن فصـــيلة النباتـــات 

د والزهــور. ويعــد لفــا ملالــورد  أو مــن فصــيلة الزهريــاتن مثــل: الــور العطريــة مثــل: الريحــانن 

ــو   ــد ألي ن ــات دون تحدي ــيلة الزهري ــوا  فص ــوم أن ــىل عم ــدالن ع ــام ي ــر  وكاله ــا ملالزه ــا للف مرادًف

ــا. ويحمــل  ــالورد والزهــرن منه ــة الحســية الخاصــة ب ــن الدالل ــة ناتجــة م ــة إيجابي هــذان اللفظــان دالل

 سواء يف املنظر الجامنن أو يف الرائحة العطرة. 
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  :ــر ــورهن الزخْه ــت: نُ ــر النب ــيض. وزه ــه األب ــر. وخــاخ بعضــهم ب ــع: زُه ــاتن والجم ــل نب ــوُر ك ــرة: ن "الزه

ــري إىل ــام يش ــمد ع ــو: اس ــكن وه ــرةن بالتحري ــذلك الزه ــر"وك ــع 1 أوُرد الزه ــمن أرب ــر ض ــا الزه . ورد لف

ن متنوعــة بــني بداللــة إيجابيــة صــي : ملالزهــرن الزهــرةن الزهــورن األزهــار ن وذلــك يف ســتة وثالثــني موضــًعا

 قوله: ومنهالتوظيف الحي لداللة الزهر الحقيقيةن 

 2تُْرا أو أرى الَبْذَرةَ    تَْنُمو الزخْهرَةَ  واْمَنعي

 ويركز الشاعر عىل الصفة الحسية الخاصة برائحة الزهرن يف قوله:

 3زَْهرَهْ  نَُشمن وَ  َوْرَدهُ  ونَْجني َمغانيه انِْتشاًء  ونَلْهو يف

 مسبًغا عىل الزهر القدرة عىل التناجي: وقوله يف سياع االستعارة املكنية

وِض  َوزَْهرُ   4يَْسكُُبه ِبَدين   العطرِ  بَفْوحِ   التخناجي عنِ  َكفخ  الرخ

 ومن ذلك قوله:

 5أنْظاًرا إىل الُغُصنِ  الزخْهرُ  ويَرَْفعُ  هاَمَتُه  لإلنْشادِ  الُغْصنُ  يُطَأِْطاُ 

ــذه  ــع ه ــو  توزي ــان وتن ــياقها وداللته ــة يف س ــر  إيجابي ــىل ملالزه ــة ع ــاظ الدال ــع األلف ــع مواض إن جمي

ــال ــوحي ب ــي ت ــاظ الت ــل األلف ــةن ولع ــاعر بنســب متقارب ــواين الش ــية يف دي ــة النفس ـة والراح فرح واملرسـ

هــذه الغــزارة يف توظيــف هــذه األلفــاظ داللــة عــىل ســمو املعــاين الجميلــة يف قصــائد الشــاعرن وعنايتــه 

  بالعنرص الجامن يف الطبيعةن ومحبته لها.
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 ــَوْرد ــان  ال ــيةن الريح ــرارن الش ــهن الع ــمنين الخزام ــوردملالياس ــ :: "ال ــةن نُ ــل  نَبت ــُر ك ــجرةن وزه ــل  ش وُر ك

ــور. وَوَرَدِت  ــة. وورد الشــجر: نُ ــةن وجبليخ ــةن وبريخ ــري  ريفيخ ــبالد العــرب كث ــورد ب ــال: وال ــُه: وردة. ق واحدت

ن الواحـــدة: وردةن وبلونـِــِه قيـــل  الشـــجرُة: إذا َخـــرَج نُورهـــا. الجـــوهري: الـــورُدن بـــالفتةن الـــذي يشـــمن

ــ ــرس: َورد  وه ــد: َوردن وللف ــر يَوــب إىل لقس ــون أحم ــورد: ل ــي ده: ال ــن س ــقر. اب ــت واألش ــني الكُمي و ب

ــا جامًعــا ال يخــتا بنــو  مــن الزهــور دون غــريهن وبــني 1صــفرة  حســنة يف كــل يشء" . ويعــد الــورد لفظً

لفــا ملالــورد  ولفــا ملالزهــر  عالقــة تــرادف يف الحقــل الــدالن نفســهن وكالهــام يرتبطــان بعالقــة 

 اشتامل مع لفا ملالنبات . 

ــ ــديواننيج ــًعا يف ال ــني وعضــين موض ــورود ن يف اثن ــوردةن ال ــوردن ال ــي : ملال ــالع ص ــمن ث ــا ض  اء اللف

ــة ــة إيجابي ــة الحســية الحقيقبدالل ــني الدالل ــف الشــاعر لهــذه الصــي  ب ــو  توظي ــن وتن ــني ي ــوردن وب ة لل

 قوله: نة الحسيةيف سياع العمومن فمن أمثلة الدالل الداللة الكنائية املجازيةن وجميعه جاءت

 َغَدهْ  يبغي ناعس   يوم   َفْجرَ   النخدى الوردَ  وإذا ما الَمَس 

 2اذكريني

 ويركز الشاعر عىل الصفة الحسية الخاصة برائحة الوردن يف قوله:

 3منها بأْحىَل الُحلَلِ  َرْوَضتي  تَكَْتي  فاَحْت  لَوْردِ ا وُعطورُ 

 ويف سياع االستعارة املكنيةن شبه الشاعر الورد بكائن حي قادر عىل عب  الرحيقن فقال:

4َرحيَقها َظَْمنا َعبخ  والَوْردُ  ِبرَذاِذها  تَضاَحكَْت  حتخه الُغيومُ 
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 ويف االستعارة نفسها قوله:

 1يُناغينا هت انًا الَغْيُث  وأْمطَرَ  نَْشوانًا بَطَلخِتها  الَوْردُ  تَراَقَا 

ــاجن ومــن  ــدالن النب ــة يف البيــت ضــمن الحقــل ال ــة داللي ــق عالق ــورد  لتحقي ووظــف الشــاعر لفــا ملال

 ذلك يف قوله:

 2وَعراري لَـامخ تاَلَقه َوْرُدُهمْ    وِدْفِئهِ  منهم باإلخاءِ  ونَِعْمُت 

ــا يف  ــد. أم ــدالن الواح ــل ال ــمن الحق ــرادف ض ــة ت ــرار ن عالق ــا ملالع ــورد ن ولف ــا ملال ــني لف ــة ب فالعالق

 قوله:

 3وَريْحاين من َوْرِدي َوْجِهكِ  َجامُل    :زاِهَيةً  للَحْسناءِ  قاَل  لِشاِعر  

 فالعالقة بني لفا ملالورد ن ولفا ملالريحان ن عالقة ترادف ضمن الحقل الدالن الواحد.

 األلفــاظ الدالــة عــىل ملالــورد ن نســتنتم أن الداللــة جــاءت إيجابيــة يف كــل ومــن خــالل مــا تناولنــاه يف

ــة بهــذا اللفــان وهــو  ــة الســلبية مقرون ــا اللفــان ومل يتطــرع الشــاعر إىل الدالل ــي ورد فيه املواضــع الت

بــذلكن يوافــق يف توظيفــه الداللــة الحقيقيــة للــورد ومــا يحملــه مــن إيجابيــة يف النقــاء والجــامل 

 والرائحة العطرة.
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ــوم دون  ــياع العم ــاءت يف س ــان ج ــة عليه ــا والدال ــاظ املشــتقة منه ــورد ن واأللف ــرن وال إن لفظــي: ملالزه

ــد أن  ــاعرن بي ــائد الش ــىل قص ــاغي ع ــف الط ــو التوظي ــوردن وه ــر أو ال ــن الزه ــدد م ــو  مح ــد لن تحدي

 أنواًعا محددة وردت يف بعض نصوصهن ومن ذلك:

  :ـــِمني ـــة الَياَس ـــور ذات الرائح ـــوا  الزه ـــن أن ـــو م ـــاه: وه ـــد معن ـــةن ورد يف تحدي ـــرة الطيب العط

"الياســمني: معــروفن لفــا فــار  معــربن قــد جــرى يف كــالم العــرب. بعــض العــرب يقــول: 

 . 1شممت الياسمنين وهذا ياسمونن فيجريه مجرى الجمعن كام هو مقول يف: نصيبني"

ــديوانني ــع يف ال ــة مواض ــمني  يف أربع ــا ملالياس ــة إيجابية ورد لف ــا وظنبدالل ــة منه ــاعر ثالث ــا الش فه

 يف وصف الرائحة الطيبة للياسمنين قوله: ما جاء من ذلك و  توظيفا حسيان

نيا وفاحَ  َغَفِت  لِقانا حيَنام تذكخرَْت  هْل   2الياَسمنيْ  الدن

ــار  ــر األوىلن وأش ــاعات الفج ــا يف س ــلن وخصوًص ــر يف اللي ــواح العط ــون ف ــه يك ــمني بأن ــتهر الياس ويش

 الشاعر إىل ذلك يف قوله:

 3الياَسمنيْ  طرَ وعِ  الَفْجرَ  نرُقُب  قد َجلَسنا َحْولَها ورمال  

 ا دون تحديد ميقات لضوعهن فقال يف ذلك:  وأشار الشاعر إىل عطر الياسمني عمومً 

ْفوُ  ويَضو ُ  يَْنمو زَْهرُنا يا زمانًا فيهِ   4الياَسمنيْ  ِعطْرَ  الصخ

ــابقةإن املواضــع  ــاءت يف ســياع  الس ــا الياســمنين ج ــا الشــاعر للف ــي ذكره ــةالت ــياع العاطف ن وهــو س

 إيجاا الداللة.
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  :ــه ــو الُخزَام ــال أب ــاة. وق ــه: خزام ــريةن واحدت ــُب ال ــتد طي ــه: نب ــاه: "الُخزَام ــد معن ــاء يف تحدي ج

ــورد حنيفــة : الخزامــه: ُعشــبة طويلــة الِعيــداِنن َصــغرية الــَوَرعن َحمــراء الزهــرةن طي بــة الــريةن لهــا نُ

. وجــاء لفــا 1كُنــوِر البنفســم. قــال: ومل نجــد ِمــَن الزخهــر زهــرًة أطيــَب نفحــًة مــن نفحــِة الُخزامــه"

 لدى الشاعرن وهو يف قوله:حي الُخزامه يف موضع واحد 

 2روابيهِ  ويَنمو الُخزامه يف ِشيةد         جوانِبهِ  ويزهو يف أرضد  تَخون 

ــز  ــه املمي ــةن ولون ــه الطيب ــه  لرائحت ــة اإليجــاب يف ذات ــذي يحمــل دالل ذكــر الشــاعر لفــا ملالخزامــه  ال

ــة عينهــان وهــو لفــا ملالشــية ن وبيــنهام عالقــة  البهــيمن وربطهــا بلفــا آخــر يف الســياع نفســه والدالل

 تكافؤ وترادف.

 وقـد جـاء 3نبـتد طي ـب الرائحـةن واحدتـه: َعـَراَرة. وقـال بعضـهم: هـو نبتـُة الـرنجس الـ  ي  : وهـو الَعَرار .

 يف قول الشاعر البابطني: بتوظيف مجازي لفظه مرًة واحدةً 

 4وَعراري وِدْفِئِه      لَـامخ تاَلَقه َوْرُدُهمْ  منهم باإلخاءِ  ونَِعْمُت 

اقــلن لفــا ملالَعــَرار  يف البيــت بلفــا ملالــورد ن وبــني اللفظــني عالقــة تكــافؤ وتــرادف يف الحقــل الــدالن 

ــة بــني صــنائع الشــاعر ومشــاعرهن مــع  ــة يف ســياع الكناي الواحــد. وجــاء توظيــف اللفــا إيجــاا الدالل

 .ينخرالقوم اآل 

   نبـات ُعشـبي  بـر ي  ُسـهيل  مـن فصـيلة املرك بـات األنب وبيـة وهـو نـو  مـن النبـات العطـرين " ْية:الش

 .5"الزهرن كثري األنوا  ذو رائحة قوي ة ن ترعاه املاشية وله استعامالتد طب ي ة

 ورد لفا ملالشية  يف موضع واحد يف شعر البابطنين وهو يف قوله:
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 1روابيهِ  ويَنمو الُخزامه يف ِشيةد     نِبهِ جوا ويزهو يف أرضد  تَخون 

ـاءن والُخزامــهن والــرواان والزهــون والنمــون وجميعهــا إيجابيــة  اقــلن لفــا الشــية بــاألرض الخوـ

ــي تحمــل  ــة الت ــه الحســية الحقيقي ــرثن لفــا الشــية مل يخــرج عــن داللت ــذا ف الحضــور يف الســياعن وبه

 معان  إيجابية.

  :يَحــان يَْحــاُن: جــا"الرخ يَْحــاُن: كــل نبــت  لرخ ــُب الرائحــةن مــن الفصــيلة الشــفويخة. والرخ نسد مــن النبــاتن طي 

ـــِب الرائحـــة... والجمـــع: ريـــاحني" . وُذكـــر الريحـــان يف شـــعر البـــابطني ضـــمن صـــيغتني اثنتـــني: 2طي 

 :نذكر منهان بداللة إيجابية ملالريحانن والرياحني ن وذلك يف خمسة مواضع

يْ  وطَِفْقنا نَْقطُفُ   3َوهنْ  َقدْ  وَفْجري الَفْجرِ  ُمْهَجةِ   من حانَ الرخ

ــب صــفاته يف  ــا بحس ــاعر اللف ــث أورد الش ــل  حي ــة والتخيي ــياع الكناي ــان  يف س ــاء لفــا ملالريح ج

ــ ــت األول حي ــام يف البي ــةن ك ــعرية متخيل ــورة ش ــه يف ص ــم وظف ــةن ث ــة الطبيعي ــاعر البيئ ــو ر الش ث ص

ــان  ــت الريح ــةن وال ينب ــر مهج ــيس للفج ــازين فل ــري مج ــو تعب ــرن وه ــة الفج ــن مهج ــان م قطــف الريح

 فيها.

 واستعمل الشاعر االقتباس اللغوي من القرآن الكريمن وذلك يف قوله: 

حيث وظف الشاعر اللكيب اللغوي: 4َرْوًحا وَريَْحانا ِذكْراكُمُ  َ ْةُ  مل َسلَفْت  َعضة   بنَي   أَْعوامِ  َفَمرن 

ْوحد َفرَ ﴿"روح وريحان" يف  ب البيت الشعرين وهي مأخوذة من قوله تعاىل يف سورة الواقعة: 

 5﴾َوَريَْحاند َوَجنخُة نَِعيم  
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ــةوعــ   يف  ــات األخــرىن وهــي الحســية عــن الصــفة  قصــائده العاطفي ــني النبات ــزة للريحــان مــن ب املمي

 الرائحة الطيبةن يف قوله:

 1نادينا َجو   َرياحيُنها يف بهِ   ما َعِبَقْت  من ِعطْرها الَفو احِ  َوَهبخ 

واســتعمل الشــاعر لفــا ملالريحــان  إزاء لفــا مضــاد لــه يف الحقــل الــدالن نفســهن وهــو ملالشــول ن يف 

 قوله: 

ْولُ    يَْغُمرُهُ  الُحبن  حنيَ  الُعْمرَ  ما أَطَْيَب   2يَْغدو َرياحينا َدْرِبه يف والشخ

 وهو ملالورد  وذلك يف قوله:ومع لفا مرادف له يف الحقل الدالن نفسهن 

 3وَريْحاين من َوْرِدي َوْجِهكِ  َجامُل    :زاِهَيةً  للَحْسناءِ  قاَل  لِشاِعر  

ــة ــاز والكناي ــة املج ــع دالل ــذا املوض ــان  يف ه ــا ملالريح ــذ لف ــث يأخ ــه    حي ــي بريحان ــاعر يعن إن الش

أشــياء وصــفات مجــردة يــتحىل بهــا ويتخلــق  يزاتهــان وبهــذا يظهــر لــدينا أن اســتعامل الشــاعر للفــا 

أن الحيــ الحقيقــين يالحــا الريحــان يف ســياع املجــاز جــاء أكــ  مــن اســتعامله يف ســياع التوظيــف 

 تكرر ست ا وثالثني    حيث لفا ملالزهر  جاء يف املقام األول من توظيف لفظه يف شعر البابطني

ــًرا يف  ــور غزي ــن الحض ــنام مل يك ــًعا. بي ــة وعضــين موض ــورد  يف أربع ــا ملال ــم لف ــديواننين ث ــرًة يف ال م

 خزامه والريحان. تحديد أسامء األزهار والورودن واكتفه الشاعر بالياسمني وال

  أبرز الظواهر اللغوية الخاصة بحقل األلفاظ الدالة عىل النباتات الفواحة:
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 : بني لفظي ملالوردن والزهر  عالقة ترادف.عالقة اللادف -

: ألفـــاظ ملالياســـمنين العـــرارن الشـــيةن الريـــاحنين الخزامـــه  يف عالقـــة عالقـــة االشـــتامل -

 اشتامل مع لفا ملالورد  ولفا ملالنبات .

: جــاء لفــا الزهــر يف املقــام األول بســتة وثالثــني موضــًعان يليــه الــوردن ثــم لرتبــة والعــددا -

 الشجرن ثم الريحانن ثم الياسمنين ثم النباتن ثم الخزامهن ثم الشيةن ثم العرار.

: إن معظــم األلفــاظ يف حقــل النباتــات جــاءت التوظيــف الحيــ الحقيقــي واملجــازي -

باســـتثناء كـــل مـــن: لفـــا ملالريحـــان  يف ثالثـــة موظفـــة بصـــفاتها الحقيقيـــة الحســـيةن 

 مواضع مجازين وموضعني يف توظيف حقيقي.

ــلبية - ــة الس ــة والدالل ــة اإليجابي ــزة يف الدالل ــة املتمي ــداللتها اإليجابي ــات ب ــفت النبات : اتص

 هذا الحقلن باستثناء موضع واحد وردت فيه الداللة سلبية يف لفا ملالشجر .

 عىل األشجار املثمرة  املطلب الثالث: األلفاظ الدالة

تســمه األشــجار التــي تحمــل مثــاًرا صــالحًة كغــذاء لإلنســانن أشــجاًرا مثمــرة. وتعــد كــل األشــجار 

التي تحمل أزهـاًرا مثمـرة أيًضـان ألن الزهـر يـدل عـىل الثمـر. ومـن خـالل تقصـينا األلفـاظ الدالـة عـىل 

ــد  ــنس واح ــورة يف ج ــدناها محص ــابطنين وج ــعر الب ــرة يف ش ــجار املثم ــلن األش ــو النخ ــنن وه ــا فق منه

 وفيام يأج تفصيل ذلك:

  :جــنس شــجر مــن فصــيلة النخلي ــاتن أنواعــه عديــدةن تعــيت جميعهــا يف املنــاطق الحــار ةن النخيــل"

ينــةن أو  ــزر  للز  ــكْلن ي ــي ة الش  ــعفي ة ريش ــه س ــدن أوراق ــة ذات ُعَق ــتقيمة طويل ــة مس ــاُقه رفيع س

ــد   ــي تع ــمن الت ــذة الطع ــكْل لذي ــتطيلة الش  ــثامره مس ــر  ل ــي التم ــة  وه ــث امر املغذي  ــل ال ــن أفض م

  .1والبلة"
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وجــاء لفــا ملالنخيــل  ضــمن ثــالع صــي : ملنخلــةن نخيلــةن النخيــل ن يف ســتة مواضــع يف 

 ة الخاصة بالشجرةن كام يف قوله:يوجاء توظيفها يف الداللة الحقيقو  بداللة إيجابيةن الديوانني

عر املكان الذي تنتمي حدد الشا1؟وأُعودُ  يا نخلَتي هل نلَتقي  ِفراُقنا  حانَ   َس ينِ مل يف يا نَْخلَةً 

علقه عاد تكرار اللفا ملنخلتي  يف الشطر الثاين لتأكيد تإليه النخلةن بأنها يف مدينة ملنيس  يف فرنسان وأ 

بها ورغبته بالعودة إليهان فالشاعر يخاطب النخلة باعتبارها كائًنا حي ان ويبدي حزنه عىل فراقها.  ومن 

 ذلك قوله يف الغرض نفسه:

رَيِ  َوى من أنَْبلِ الهَ  يف لِِسريَة    زاِهَيةد   َوْهي تُوِمي الَحي   ونَْخلَةُ   2الس 

 واستعمل الشاعر لفا التصغري ملنُخيلة  يف موضعنين وذلك يف قوله: 

 3ما عساُه جديدُ  يا نَُخْيلَةُ  لكِ   مشاعري  وكلن  أحالمي خُ وتُصي

 وقوله: 

هُ  العذولِ  قوَل  خائًِفا  يا نَُخْيلَةُ  أنا ال أعاتُب   4التهديدُ  يحفن

ــه  ــة العطــف والرحمــةن فهــو تصــغري مــودة يعــ  الشــاعر مــن خالل يحمــل التصــغري يف البيتــني دالل

 هن ومدى تعلقه بها. عن مكانة النخلة من نفس

 أما يف االستعارة املكنيةن فجاءت يف موضع واحدن وهو قوله: 

 5القاِطِف  يَدَ  ونَاَدى النخخيُل  َصْوتُها  ِمْسَمِعي يف َرفخ  َوَهْل 

شــبه الشــاعر النخيــل برثنســان لــه فــم قــادر عــىل النــداءن فحــذف املشــبه بــه وأبقــه عــىل يشء مــن 

  صفاته ولوزامه.

                                                            

 .30  ص  تباةة تة   -1

 .312  ص مةةييايلاةة فةي -2

 .30  ص  تباةة تة   -3

 .33  ص   قةةةة -4

 .22  ص مةةييايلاةة فةي -5
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ــةن ومــن الطبيعــي  ــة وأك هــا حضــوًرا يف البادي ــة النباتي ويعــد النخيــل مــن أهــم عنــا  البيئ

ــه مل يستح ـها الشــاعر يف شــعره. لكن ــل دون ســواهن أن يستحوـ ــه بالنخي ــو  آخــرن واكتف وــ أي ن

ــذا  ــتقامةن فه ــو واالس ــموخ  يف العل ــذاءن وبالش ــاج والغ ــة  يف اإلنت ــة باإليجابي ــا النخل ــا ربطن وإذا م

ــة نفســها التــي وصــلنا إليهــا يف  يــدل عــىل عنايــة الشــاعر باملعــان واملجــدن وهــي تتفــق مــع الدالل

 حقل األلفاظ الدالة عىل الطيور سابًقا.

 ب الرابع: األلفاظ الدالة عىل النباتات الضارةاملطل

وهــي النباتــات التــي يكــون  رهــا أكــ  مــن نفعهــا يف حيــاة اإلنســان أو الحيــوان عــىل الســواءن وقــد 

 ركز البابطني يف شعره عىل لفا ملالشول  من بني النباتات الضارةن وذلك يف  موضًعان ومنها:

  :ــول ــْوِلن الشخ ــوْكَُة: واحــدة الشخ ــاكَْتُه "الشخ ــرية الشــولن وَش : كث ــاكَةد : ذو شــولن وشــجرة َش ــائِكد وشــجر َش

: كثـــرية الشـــول" ن وأرضد مشـــوكةد . جـــاء لفـــا 1الشـــوكةن أي  دخلـــت يف جســـده... وشـــجرةد ُمْشـــوِكَةد

ملالشــول  يف تســعة مواضــع يف ديــواين الشــاعرن وجــاء توظيفــه متنوًعــا بحســب ســياع الفكــرة يف الــنا 

 الشعرين ومن ذلك:

ــياع  ــةايف س ــي لعاطف ــرين فه ــة للغ ــت مؤذي ــي وإن كان ــوردن فه ــاع ال ــوال س ــارة إىل أش ــية واإلش  حس

 قال الشاعر:   حيث إيجابية يف حامية الورد من العابثني

ولُ   كُن ا ونَْبَقه مثلَام ُخلِقا  إلَفنيِ   2ويَْحميهِ  يُشقيني الوردِ  يف الش 

 شارة إىل القحن والجدبن كام يف قوله:ويف سياع العذاب واإل

ً  أمِطري  3ِبَجْدِب  األرَض  وازَرعي  وَشوكًا ُسام 

  

                                                            

   م زة  ش    (.معثةياةةص ةب -1

 .36  ص  تباةة تة   -2
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ــق ــهر واألرع والقل ــن الس ــري ع ــياع التعب ــة ويف س ــلبي الدالل ــو س ــث وه ــا    حي ــاعر لف يســتعمل الش

 ن فقال:حسيا ملالشول  لإلشارة إىل صعوبة النومن وكأن وساده يحتوي شوكًا

 1الَقتادِ  لِ ِبَشوْ  ِوسادي َويَرِْمي  فيه اللخيان تَْثُقُل  وال ُسْهدَ 

 ويف سياع التشبيهن شبه الشاعر اليأس باألشوال التي تزيد آالم القلب إيالًمان فقال: 

 2إيالًما كأشوالِ  يأُس يزيُدها ال      ُمَ  َحةد  آالمد  القلَب  َوتَْعرِصُ 

 وع خ الشاعر بالشول عن مصاعب الدنيا ومشاقهان وذلك يف قوله:

ْولُ   يَْغُمرُُه  الُحبن  حنيَ  الُعْمرَ  ما أَطَْيَب   3يَْغدو َرياحينا َدْرِبه يف والشخ

 وقوله يف املعنه نفسه أيًضا: 

ْوِض  كطرَْيِ  كوين  4باألَْشوالِ  ُدنْياهُ  ُحوِ َْت  َمنْ   َشْدُوُه  يُْفِرحُ  الرخ

 ووصف الشاعر الطريق الشاقة الصعبة بأنها شائكةن فقال: 

 5َوِعرِ  شائك   طَريق   يف كسائر    َغْيَبِتهِ  َفأَْمىَس بَْعدَ  ماذا َدهاهُ 

  

                                                            

 .007 ص  ةة فةيايلامةةيي -1
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ــه يف  ــولن ووظف ــىل الش ــا دل ع ــارة إال م ــات الض ــىل النبات ــة ع ــاظ الدال ــن األلف ــاعر م ــف الش مل يوظ

ــاعر  ــل الش ــت الشــعر أو القصــيدة. وإن تجاه ــام للبي ــرض الع ــة والغ ــة بحســب الدالل ــياقات متنوع س

إزاء غنــه التوظيــف يف األلفــاظ الدالــة عــىل النباتــات النافعــة  ســواء أكانــت أشــجاًرا  للنباتــات الضــارة

مثمــرةن أم نباتــات عطريــةن أم نباتًــا وشــجًرا باســمه العــام املطلــق. يــدل عــىل إيجابيــة أغراضــه 

 أك  من غريها. العاطفيةالشعرية يف الديواننين وأن اللكيز فيهام كان عىل األغراض 

 ينملخا الفصل الثا 

ــع  ــةمــن خــالل تتب ــا  مبحــثيف  الوحــدات املعجمي ــاتن  كــن لن ــة عــىل النب توضــية األلفــاظ الدال

 حضورها من خالل الجدول اآلج: 

التوظيف  التكرار الوحدة املعجمية
 الحقيقي

التوظيف 
 املجازي

الداللة 
 اإليجابية

الداللة 
 السلبية

 1 22 2 21 22 الزهر
 1 66 2 02 66 الورد
 2 0 2 2 9 الشول
 0 2 2 2 2 الشجر
 1 2 0 2 2 النخيل
 1 2 2 6 2 الريحان
 1 4 0 2 4 الياسمني

 1 2 0 6 2 نبت  - النبات
 1 0 1 0 0 الخزامه
 1 0 1 0 0 الشية
 1 0 0 1 0 العرار

 

يالحــا مــن خــالل الجــدول الســابق أن لفــا ملالزهــر  هــو األغــزر حضــوًرا يف حقــل األلفــاظ الدالــة 

ان ضــمن املوجــودات الحيــة غــري العاقلــةن وأن أقلهــا وجــوًدا كــان ضــمن مطلــب عــىل النبــات عموًمــ

النباتــات العطريــة الفواحــةن يف كــل مــن: ملالخزامــه والشــية والعــرار ن أمــا الــدالالت فرثنهــا جــاءت 

ــة ســلبية يف معظــم املواضــع  ــذي حمــل دالل ــا ملالشــول  ال ــدا لف ــا ع ــة بشــكل ملحــوظن م إيجابي

 التي ورد فيها. 
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 حقل األلفاظ الدالة عىل النبات: للغوية يفالظواهر ا 

ــة - ــوادين : العــدد والرتب ــوح الب ــوان ب ــدال عــىل: ملالشــجرن األشــجار  يف دي ــرد اللفــا ال مل ي

ــة  ــياع الدالل ــا يف س ــبعة منه ــارن س ــافر يف القف ــوان مس ــمن دي ــع ض ــة مواض وورد يف مثاني

 الحسية الحقيقية للشجرن وواحد يف سياع الداللة الكنائية املجازية.

ــتامل - ــة االش ــتامل: عالق ــة اش ــجر  عالق ــاتن والش ــي ملالنب ــني لفظ ــث ب ــجر ي   حي ــد الش ع

وبــني جميــع الوحــدات املعجميــة املندرجــة تحــت  صــنًفا مــن أصــناف النبــات وجــزًءا منــه.

 النباتن مع لفا النبات.

ــات  - ــل النبات ــام األول يف حق ــر  يف املق ــا ملالزه ــة ورد لف ــةالفواح ــث العطري ــرر    حي تك

  مرًة يف الديوانني. ست ا وثالثني

  يف الديوانني. جاء لفا ملالورد  يف أربعة وعضين موضًعا -

جـــاءت الداللـــة إيجابيـــة يف كـــل املواضـــع التـــي ورد فيهـــا لفـــا ملالـــورد ن ومل يتطـــرع  -

الشـــاعر إىل الداللـــة الســـلبية مقرونـــة بهـــذا اللفـــان وهـــو بـــذلكن يوافـــق يف توظيفـــه 

  إيجابية يف النقاء والجامل والرائحة العطرة.الداللة الحقيقية للورد وما يحمله من 

ــاعر  - ــه الش ــورودن واكتف ــار وال ــامء األزه ــد أس ــًرا يف تحدي ــور غزي ــن الحض ــةمل يك  بخمس

 والعرار.  نمنهان وهي: الياسمنين والخزامهن والريحانن والشية

ــوم - ــياع العم ــان : س ــة عليه ــا والدال ــتقة منه ــاظ املش ــورد ن واأللف ــرن وال ــي: ملالزه إن لفظ

يف ســياع العمــوم دون تحديــد لنــو  محــدد مــن الزهــر أو الــوردن وهــو التوظيــف  جــاءت

 الطاغي عىل قصائد الشاعر.

ن وإذا مــا مــن أشــجار الباديــة النخيــل دون ســواهلفــا بالشــاعر اكتفــه : داللــة االســتعامل -

ــذا  ــتقامةن فه ــو واالس ــموخ  يف العل ــذاءن وبالش ــاج والغ ــة  يف اإلنت ــة باإليجابي ــا النخل ربطن

 عنايــة الشــاعر باملعــان واملجــدن وهــي تتفــق مــع الداللــة نفســها التــي وصــلنا يــدل عــىل

 إليها يف حقل األلفاظ الدالة عىل الطيور سابًقا.
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ــتعامل - ــتغناء يف االس ــك يف : االس ــولن وذل ــارة إال الش ــات الض ــن النبات ــاعر م ــذكر الش مل ي

ــه ويعــد نتســعة مواضــع ــات الضــارة إزاء غن التوظيــف يف  تجاهــل الشــاعر أللفــاظ النبات

األلفــاظ الدالــة عــىل النباتــات النافعــة  يــدل عــىل تركيــز الشــاعر يف أغراضــه الشــعرية يف 

 أك  من غريهام. والعاطفيةالديواننين عىل الوجدانية 
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-  

 الفصل الثالث

 األلفاظ الدالة عىل املوجودات غري الحية 
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 مدخل

ــة ال ــطلة الطبيع ــت مص ــة تح ــري الحي ــودات غ ــع املوج ــدرج جمي ــا  تن ــي "عن ــامتةن وه ص

الطبيعـــة وظواهرهـــا املتعـــددةن مـــن أرض وســـامء وبحـــار وأنهـــار وينـــابيع وجنـــات ورعـــد وبـــرع 

ونحوهــا. وينــدرج تحــت مفهــوم الطبيعــة الصــامتة: الطبيعــة الحقيقيــةن كالبحــار واألنهــارن والطبيعــة 

 .1واألطالل" الصناعيةن وهي ما كان من صنع اإلنسان كالقرى والقصور واآلبار والديار والرسوم

ــث األول  ــدًءا باملبح ــةن ب ــري الحي ــودات غ ــل املوج ــاظ حق ــاول ألف ــيتم تن ــل س ــذا الفص ويف ه

ــالن  ــلابن والجب ــةن وهــي: املوجــودات األرضــية: األرضن وال ــة عــىل املوجــودات الجغرافي باأللفــاظ الدال

ـــةن وهـــي: ملالكـــ ـــان ن واملوجـــودات العلوي ونن والهضـــابن والوهـــادن والصـــحارين والصـــخورن والودي

ــرن والنجــومن والكواكــبن والســحاب .  ــة  ووالفضــاءن والســامء: وضــمنها  الشــمسن والقم ــاظ الدال األلف

: األلفــاظ الدالــة عــىل القــوى الطبيعيــةن ين: ملاملطــرن والنبــعن والبحــر ن ويف املبحــث الثــا وهــيعــىل املــاءن 

ل املــايئ . واملبحــث وهــي: ملألفــاظ النــار ومــا يتصــل بهــان وألفــاظ الريــاح والرســابن وألفــاظ قــوى الحقــ

 الثالث يتضمن األلفاظ الدالة عىل املوجودات الصناعيةن وهي: ملاألدوات الحربيةن واملصنعات .

ــادة يف  ــة أو املتض ــة امللادف ــدات املعجمي ــا الوح ــي تؤديه ــدالالت الت ــرز ال ــىل أب ــوف ع والوق

ا إزاء تهمــيت املباحــث الســابقة ومطالبهــان وتصــنيفها ضــمن جــداول خاصــة تبــني كثافــة حضــور بعضــه

حضــور بعضــها اآلخــرن مــام ســيكون لــه دالالت خاصــة تفيــد يف الوقــوف عــىل طبيعــة النصــوو 

 الشعريةن والحال النفسية للشاعر.

 املبحث األول: األلفاظ الدالة عىل املوجودات الجغرافية

ــامويات ــيات والس ــم األرض ــاء تض ــن وامل ــ م ــىل عنرص ــا دل ع ــل م ــي ك ــيات فه ــا األرض   فأم

ــ ــا  الطبيع ــك. األرضــيةة عن ــا إىل ذل ــلاب وم ــان والهضــاب والســهول وال ــال والودي ن كالصــحراء والجب

ن كالشـــمس والقمـــر الســـامويةوالســـامويات فهـــي كـــل مـــا دل عـــىل عنرصـــ مـــن عنـــا  الطبيعـــة 

 والنجوم والكواكب والكون والغيوم وما إىل ذلك.
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 املطلب األول: األلفاظ الدالة عىل املوجودات األرضية: 

ومعناهــا يف اللغــة: "األَْرُض مؤنثــةن وهــي: اســم جــنسن وكــان حــق الواحــدة منهــا أن  :ألرضأوالً: ا

ــاتد  ــوان والجمــع: أَرَض ــنهم مل يقول ــال: أرضــةن ولك ــراء - يق ــتة ال ــون   - بف ــا  - وأَرُض ــان ور  ــا أيًض بفتحه

... وكـــل مـــا ســـفل فهـــو أرض"   - ســـكنت . ورد لفظهـــا يف واحـــد 1وقـــد تجمـــع عـــىل أُُروض  وآراض 

 قوله:  منهاضين موضًعان وع

 2روابيهِ  ويَنمو الُخزامه يف جوانِبِه     ِشيةد  ويزهو يف أرضد  تَخون 

وجــاء توظيــف الوحــدة املعجميــة ملاألرض  يف دالالت متنوعــة بــني الحســية الجغرافيــة واملجازيــةن 

 ن كام يف قوله: بداللة سلبية وذلك بحسب السياعن فأما الحسية ففي قوله عىل سبيل االستهزاء

ً  أمِطري  3ِبَجْدِب  األرَض  وازَرعي  وَشوكًا ُسام 

 :بداللة إيجابية لونةويف قوله مشريًا إىل إنبات األرض لقزهار امل

نًَة   ويف األَْرُض  وتُْنِبُت  َجرُ  يُوِرُع  َحياج َخريفِ  أزْهاًرا ُملَوخ  4الشخ

إذا مـا متـت اإلشـارة فيهـا  بداللـة سـلبية  املـوتأما يف سـياع املجـازن فقـد يـأج لفـا األرض داللـة عـىل

إىل القـــ  أو دود األرض الـــذي يأكـــل الجيفـــة أو الجثـــة بعـــد موتهـــان خصوًصـــا أن الجثـــة تـــدفن يف 

 األرض بعد موتهان ومن ذلك قوله:
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 1َغلَْبناها سنيًنا َولخِت  قد  التي َوَغًدا تَأْكُلُنا األرُض 

 ويف قوله عن أرض املحب:

 2يَْرِوها الـَمطَرُ  إن ملْ  أْرَضهُ  أَجفخ        وما ما أْشَقه الـُمِحبخ  أللهُ  اللهُ 

 فأرض املحب مجازية متخيلةن واملطر املقصود هو اللقاء والوصل. 

 ويف قوله: 

 3الهيــا لقرِض  تَُهـــزنُه    َمرَسخاتُنا فانْحازَ  الَفضاءِ  َرْحِب  يف َومَنَْرحُ 

 ويشري الشاعر إىل أرض اليقني يف قوله: 

كَرى عىل أرِض  أَْهرََع  بَْعَدما      يمن   الِفكرُ  وأفاَع   4الَيقنيْ  الذ 

 ن كام يف قوله:بداللة إيجابية وقد يقصد الشاعر باألرض مسقن الرأس ومالعب الطفولة

 5قد زَها فيها َشباا ألرض      َقلْبي وَحننيُ  َمَودخج وكُلن 

  

                                                            

  23  ص تباةة تة   -1

 21  ص مةةييايلاةة فةي -2

 59  ص  تباةة تة    -3

 76  ص  ةةةة ق  -4

 29  صمةةييايلاةة فةيا- 5



156 

 ن كام يف قوله:بداللة إيجابية فا العام عىل جميع األرض يف الكوكبوتكون األرض بداللة الل

 1ومن أَْشعارِ  من نََغم   أُل ْفنَ    ُحوري اتُها األرِض  يف يا َجنخةً 

 كام يف قوله:ة سلبيةن حاملة داللوقد يأج بها الشاعر للمقارنة 

 2َسامءَ  صارْت  واألَْرُض  َعفاًفا صارَ  والُفْحُت 

 ن فيقول:بداللة إيجابية ويستعمل الشاعر لفا األرض بدالً من لفا سكانها

 3من َخَ ِ  ِمْثلِْهم ما َرَوى التخاريخُ  عن أنَْقه من رَساِئرِِهْم  األَْرُض  ال تَْعرِفُ 

 حيث يقصد الشاعر بقوله ملال تعرف األرض  أي ال يعرف الناس عىل هذه األرض.

ــة بحســب الســياعن  ــة ملاألرض  متأرجحــة الدالل ــه نالحــا أن الوحــدة املعجمي ــا علي ــا وقفن ن خــالل م

ـــتا با ـــي ال تخ ـــل إن فه ـــنهامن ب ـــس بي ـــازن أو العك ـــة دون املج ـــاب دون الســـلبن وال بالحقيق إليج

ــام يف  ــه شــاءن ك ــة مت ــا إيجابي ــنان فيجعــل منه ــه يف ال ــاح أمام ــا بحســب الســياع املت الشــاعر يوظفه

 داللتها عىل مسقن الرأسن أو سلبية الداللة كام يف زراعة األرض بالجدب.

وجمــع الــلاب: أتربــة وتربــانن ومل يــرد لــه يف ديــواين الشــاعر أي  ثانًيــا: الــلاب ملالــ ىن الغبــارن الرمــال :

 ألفاظ أخرى تشري إىل اللابن ومن ذلك:  بموضعن لكن جاء 

اب النخـــِدي"الـــ ى .أ َى الـــلن َى النخـــدى. والـــ خ َى: األرض. والـــ خ  . وجـــاء ذلـــك يف موضـــعني اثنـــني4: "الـــ خ

 يف قوله: نوظفهام الشاعر توظيفا حقيقيا بداللة إيجابية
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وحِ  بزَْهقِ  الَحياةَ  َوَهُبوا    لكَ  َمنْ  َقب ل ثََرى األَْحرارِ  يا رَشُْع   1والُعُمرِ  الرن

 ويف قوله:

َى  ُحَبْيباُت  ْت قاتشْ ا امأَوَ   2داعِث  لَِصبي  يا َدْرُب  فيكَ   ال خ

ــت األ ــي البي ــدن فف ــر والتمجي ــياع الفخ ــاءا يف س ــ ى ج ــا ال ــدين للف ــعني الوحي ــا أن املوض ول نالح

يطالـــب الشـــاعر بتقبيـــل ثـــرى األحـــرار الـــذي ضـــحوا بأنفســـهم مـــن أجـــل بالدهـــمن فـــرووا األرض 

بــدمائهم. ويف الثــاين بــدا الشــاعر أكــ  تفصــيالً حــني أىت عــىل ذكــر الحبيبــات متســائالً عــن مــدى شــوقها 

 للصب الذي كان يسري عليها ذات يوم.

ــاُر: مــا َدعخ مــن الــلاب أَو الرمــادالُغَبــار .ب وظفهــا الشــاعر توظيفــا مجازيــا . ورد يف ثالثــة مواضــع 3": "الُغَب

 ن وهي يف قوله: بداللة إيجابية 

 4ُغبارُ  لهُ  يَُشقن  ال بِشْعر   لنا الَقوايف  بَيخَنْتهُ  إىل َمنْ 

 له يف املعنه نفسه: ويف قو 

 5ُغبارُ  لهُ  يَُشقن  كَُمْيًتا ال ُحر اً  الِغيدِ  رُموُش  وكم َ ََعْت 

  ويف قوله يف املعنه نفسه أيًضا:
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اً  َسو الَ  بالذي َسأَلُْتكَ   1ُغبارُ  له يَُشقن  َفريًدا ال َفذ 

نالحا أن توظيـف لفـا غبـار جـاء يف سـياع واحـد ومعنـه واحـد يف املواضـع الثالثـةن وهـو يـدل عـىل 

ــ ــعرية: ملال يش ــة الش ــه الجمل ــجاعةن ومعن ــوع الش ــن الصــعب التف ــهن وم ــل ل ــاُر ن أي  ال مثي ــه غب ق ل

ولعلنــا نالحــا أن عبــارة ملال يشــق لــه غبــار  تشــابه الشــيفرة الحرفيــة أو الكالميــة التــي تشــكل عليــه. 

نــي الــذي حــدده الســعران بأنــه: "يقــوم  معنــه محــدًدا ضــمن كــل ســياع تكــون فيــهن وهــو املعنــه التق 

ــي يج ــة الت ــيفرات الكالمي ــن الش ــيفرة م ــىل ش ــان ع ــد م ــعية إىل ح ــة وتواض ــتعامل اجتامعي ــا االس عله

ونســتطيع أن نعــد أنــه كلــام تــم اإلجــام  عــىل معنــه بعــض اإلشــارات تأخــذه هــذه درجــة الشــيفرة 

. 2التقنيــةن واإلشــارات التقنيــة تــدل عــىل نســق مــن العالقــات املوضــوعية والواقعيــة والحقيقيــة"

ــ ا  يــرتبن وجــوده بنظــام ثقــايف يجســم الطريقــة و"والشــفرات إذا قبلهــا املجتمــعن تخلــق عاملًــا ملثقافي 

. 3التــي يفكــر بهــا املجتمــع ويــتكلمن وحــني يــتكلم يوضــة مــدلول فكــرة عــن طريــق األفكــار األخــرى"

ففــي البيــت األول يقصــد شــاعًرا فحــالً ال يجاريــه أحــدن ويف البيــت الثــاين يقصــد كميًتــا فارًســا مقــداًما 

 ا متميزًا يف أك  من مجال.ال مثيل لهن ويف البيت الثالث يقصد فريدً 

ــلاب تكمــن يف الرمــال:  ج. ــني ال ــةن والفــرع بينهــا وب ــة البادي ــع بيئ ــلابن وهــي تتب ــا لل وتعــد الرمــال رديًف

يتميــز الــلاب بغنــاه بالعنــا  الرئيســة الصــالحة للزراعــة    حيــث طبيعــة تكــوين عنــا  كــل مــنهام

ــة ــال إىل درج ــا  يف الرم ــذه العن ــل ه ــنام تق ــاةن بي ــة  والحي ــال يف ثالث ــا الرم ــد ورد لف ــدام. وق االنع

 ن وهي عىل النحو اآلج: سياوظفها الشاعر توظيفا حمواضع 

 4الياَسمنيْ  وِعطرَ  الَفْجرَ  نرُقُب   قد َجلَسنا َحْولَها ورمال  

  ويف قوله: 
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 1من آبائنا الننُجِب  َعزخ  َمنْ  أنَْجْبـنَ  أَزِْمَنة   َذْوُب  الَبوادي رِمالُنا يف

 ويف قوله: 

إن جميع املواضع التي      2والِهَضِب  الَوْهدِ  يف واْعَتَدلَْت  الَبْحِرن الر مال وَمْو جِ  بيـنَ  نََشأَْت  ثَقاَفةد 

تم توظيف الوحدة املعجمية ملالرمال  فيها اتسمت باإليجابية يف التوظيفن ففي البيت األول 

 والجلسات الرومانسية الجميلةن ويف البيتني الثاين والثالث اقلنا بالفخر واالعتزاز بالعاطفةاقلنت 

 باألجداد.

ــال:  ــا: الجب ــثالًث ــوم: يف اللغ ــَل الق ــه. وأْجَب ــهن أي  خلق ــُه الل ــالن وَجَبلَ ــد الجب ــُل: واح ة: "ج ب ل: الَجَب

   - بــوزن شــبل - الخلقــةن ويقــال: مــال جبــل وحــي جبــل   - بــوزن القبلــة - صــاروا إىل الجبــال. والِجْبلَــةُ 

ــاس" ــن الن ــة م ــُل: الجامع ــرين والَجْب ــع3أي  كث ــة مواض ــل يف أربع ــا الجب ــة  . ورد لف ــل دالل ــا تحم كله

 ن يف قوله كناية عن التحدي:إيجابية

 4بدا ُحلُام من َهْجر   فذال أهونُ   َهرًَما َصلدة   تَْنِحتوا من جبال   إنْ 

 ويف قوله كناية عن الص  وشدة التحمل: 

 5بُْؤِس  جباَل  ِسنوهُ  وقد َحَملَْت   فيهِ  والث ْقُل  يَْنطَوي وُعمري

 ويف قوله كناية عن القوة واملثابرة: 
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تْهُ   ما أتَْعَبْتُه  َجرد أبْ  َجواُدلَ   1أو ِقفارُ  ِجبالد  َفرَدخ

 ويف قوله كناية عن األجواء الجميلة واملناظر الطبيعية الرائقة:

اَفة   بَضبابَة   ِجبالُُه  تَغيُب  إذْ  يا لَلَمالَحةِ   2ارِ ِمْعط َهفخ

ــه بصــفاته  ــدر تعلق ــل بق ــرايف للجب ــالتكوين الجغ ــا ب ــل  متعلًق ــا ملالجب ــاعر للف ــتعامل الش ــن اس مل يك

ن املشــهورة عنــهن مثــل االرتفــا  ومــا يحملــه مــن دالالت الشــموخ والقســوة والصــ ن إضــافة إىل الجــامل

ــة ــة املنخفض ــاء املتدلي ــحب البيض ــع الس ــل م ــداخل رأس الجب ــا إذا ت ــاعر يف خصوًص ــه الش ــد وظف ن وق

 .البيتني األول والثالث توظيفا حسيا ويف البيتني الثاين والرابع توظيفا مجازيا

ن وهـي لغـة: "الــَهْضَبُة: كـلن َجَبـل  ُخلِـَق مـن صـخرة  واحـدة   وقيـل: كـلن صـخرة  راسـيرابًعا: الهضـاب:  ة 

ـــُن عـــىل األَرض  ويف  ـــُنن يَْنَبِس ـــل املْنَبِس ــــَهْضُب الَجَب ــــَهْضبُة وال ـــل: ال ـــبةد  وقي : َهْض ـــْخمة  ن َض ـــلْبة  ُص

ــالن  ــِر الجب ـــُمْنَفرُِدن وال تكــون إِال يف ُحْم ـــعن ال ــُلن الـُمْمَتِن ــُل الطوي ــل: هــو الجب ـــَهْضَبُة  وقي التهــذيب ال

ن وهِ  ن وِهَضــبد ن والجمــع َهْضــبد "والجمــع ِهضــابد وظفهــا الشــاعر  . ورد لفظهــا يف ســتة مواضــع3ضــابد

ن فجــاءت ذات داللــة جغرافيــة حقيقيــة يف قولــه مســتعمالً جمــع توظيفــا حســيا بداللــة إيجابيــة

 هضاب:

 4وِهضاِب  لِوهاد    َوثًْبا الَخطْوَ  ال تَُحث ي

 واستعمل الشاعر جمًعا آخر للهضبةن وهو الُهضبن كام يف قوله: 
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 ويف قوله: 1والِهَضِب  الَوْهدِ  يف واْعَتَدلَْت  الَبْحِرن الر مال وَمْو جِ  بيـنَ  نََشأَْت  ثَقاَفةد 

 2وِحرْماين آالمي أْشُدو لها َلـْحنَ    ُهْضًبا وآكاًما وأَْوِديَةً  َوُجْبُت 

 ب جغرافية مقصودة بعينها من الشاعرن يقول ما نصه:  ويف تعبري  ية عن هضا

واا  للِهضاِب  سالمي حاِب  لقَِحبخةِ  وَشْوقي  وللرخ  3والص 

واا سالمي  4ِعذاِب  من ِذكَر   وما أُْخِفيهِ    للِهضاب وللرخ

 ويف قوله: 

 5الَبوادي ِهضاُب  َحْون َوتُْضُِع    اللخيان تُِ ءُ  َمَته تَِصليني

ــوادي  املقصــودة يف البيــت حســية جغرا ــةن لكــن اإلرشاع الواقــع فــرثن ملهضــاب الب ــة وليســت مجازي في

ــيالً فكأنهــا القمــر  شــبهها   حيــث عليهــا هــو املجــازي يف ذلــك الشــاعر بالشــمسن فمتــه مــا وصــلت ل

 ت ء الليلن أو صبًحا فرثنها الشمس التي تضع عىل الهضاب وتنض النور يف املكان.

ـــه  والَوْهـــَدُة: املطمـــ ن  أي األرض املنخفضـــة  "خامًســـا: الوهـــاد:  مـــن األَرض واملكـــان املـــنخفض كأَن

"  . وردت يف ثالثــة مواضــع6حفــرةن والَوْهــُد يكــون اســامً للحفــرة ن والجمــع أَوُهــدد وَوْهــدد وِوهــادد

  ن يف قوله:وبداللة إيجابية يبتوظيف ح
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واا بأَْشجارِ  ُغْصن   كُلن  مَتايََل  إذا َمالْت   1والِوهادِ  الرخ

 ويف قوله:

 2وِهضاِب  لِوهاد    َوثًْبا الَخطْوَ  ال تَُحث ي

 ستعمل الشاعر جمًعا للوهادن وهو الوهدن كام يف قوله: وا

إن سياع البيت قائم عىل 3والِهَضِب  الَوْهدِ  يف واْعَتَدلَْت  الَبْحِرن الر مال وَمْو جِ  بيـنَ  نََشأَْت  ثَقاَفةد 

التوافق بني الثنائيات الدامئةن فهذه الثقافة حاصلة بني الرمل واملوجن والثانية حاصلة بني الوهاد 

 والهضابن فال يكون أحدهام إال بحضور األخرى.

ــايف  ــارن الفي ــوادين القف ــحاري ملالب ــا: الص ــن مسادًس ــحراءن وم ــع ص ــحاري جم ــة: : والص ــا يف اللغ عانيه

ــن  ــع. زاد اب ــاء الواس ــي الفض ــل: ه ــفن وقي ــا دون الق ــني وغل ــتوية يف ل ــن األرض: املس ــحراء م "الص

ـف  ــا مل ترصـ ــة غــري مرصــوفةن وإن مل تكــن صــفةن وإمن ــه. الجــوهري: الصــحراء ال ي ــات في ســيده: ال نب

عةن وال تقــل: للتأنيــث ولــزوم حــرف التأنيــث لهــان قــال: وكــذلك القــول يف بضــى. تقــول: صــحراء واســ

 . 4صحراءةن فتدخل تأنيًثا عىل تأنيث"

ــعن  ــرد والجم ــيغتي املف ــمن ص ــابطنين ض ــوايَن الب ــع يف دي ـة مواض ــحراء يف عضـ ــا الص ورد لف

ــة  ــان يف أربع ــرايف فك ــي الجغ ــف الحقيق ــا التوظي ــازين فأم ــف املج ــي والتوظي ــف الحقيق ــني التوظي وب

 ن وهي:بداللة إيجابية مواضع

  

                                                            

  330  صمةةييايلاةة فةي -1

 .71  ص  تباةة تة   -2

  332  صمةةييايلاةة فةي -3

   م زة  صحح(.ةةةااةة ي ابن مر، ح   -4



163 

ْحراءِ  َصْوِجَ  أْسَمْعُت   1ِبَتْحنانِ  تُْصغي صاِمَتةً  واِجَمًة   َخْرساءَ  للصخ

 ويف قوله: 

َدِت  ناَدْت  ْحراءُ  وَردخ ينِ  َصْيَحَتها  للِعلْمِ  الصخ  2الُهَدى انَْتِسبي ْخَت يا أُ  والد 

 ويف قوله: 

حاري أْشجارِ  َشْوَع          َوْحَشتي يف لهُ  أنا ُمْشتاعد   3للَمطَرْ  الصخ

 ويف قوله: 

حاري يف ونَْجَوةً  اطاِ   َْوجِ  النبي   قد َوَصلَْت     َمْهدَ  البيدِ  الصخ َهبي الشخ  4الذخ

ــا يف ســتة مواضــع ــف املجــازي فظهــر جلي  ــا التوظي ــاقي أم ــة ســلبيةن وب ــا فقــن يحمــل دالل ن األول منه

 ن وهي عىل النحو اآلج:األبيات بداللة إيجابية
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رِب  يَْبَق  ملْ  يف قوله: ملصحراء يف ثنايانا . أما يف 1ناثَنايا يف بَهيم   لَْيل   َصْحراءُ  بها   إال نا نَهيمُ  بالدخ

 قوله: 

 2ِميدي واألزهارِ  اْخِواًرا  وباألْشجارِ  اْمَتلئي أيا َصْحرايئَ 

روحـــه وراحتـــه النفســـية التـــي يحلـــم بـــأن تكـــون مليئـــة باألزهـــار  :أي نيقصـــد الشـــاعر بصـــحرائه

 والورودن بعد أن كان صحراء قاحلة  لؤها الحزن. 

 وينسب الشاعر الصحراء إىل نفسه أيًضا بالضمري املتصل يف قوله: 

وحِ َحلنوا بَص   3الننَوُب  أَْوَصالَهُ  ما أَنَْهَكْت  بَْعدِ  َجَسد    منْ  يف ْحرائنا كالرن

 واألمر نفسه يف قوله: 

اجيا وِبلَْييل  واَحُتها َصْحرايئ يف ُهوَ   4َفرَْقُدهُ  لدخ

ولجأ الشاعر إىل تركيب الوحدة املعجمية مع لفا مجرد آخر لتكوين جملة شعرية جديدةن وهي: 

 ملصحارى العمر  يف قوله: 

نْيا وأرَْشََع  بهِ  َفرَِحْت   5ِجنانا فيهِ  َصَحاَرى الُعْمرِ  ُهها  َوَغَدْت َوجْ  الدن

 وملصحراء األيام  يف قوله: 
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حاري َجَعلَْت   ِمنَ  أَبَْقه َشُغوًفا بالتي لسوفَ   1بَساتينا بأيخامي الصخ

 وجاء للصحاري ألفاظ مرادفة تدل عليها بشكل واضةن وهي عىل النحو اآلج:

ــوادي:  -0 ــة  ألنهــا الب ــة: بادي ــة  ل وزهــا وظهورهــان وقيــل لل ي ــة: بادي ــل للبادي ومعناهــا يف اللغــة: "وقي

وت أنــا وأبــديت غــريي. وكــل يشء أظهرتــه فقــد أبديتــه. ويقــال: بــدا ن يشء ظــاهرة بــارزةن وقــد بــد

أي ظهــر. وقــال الليــث: الباديــة اســم لــقرض التــي ال حوــ فيهــان وإذا خــرج النــاس مــن الحوــ إىل 

ــا ةن  ــالف الح ــة خ ــور: البادي ــو منص ــال أب ــدو. ق ــم الب ــدوان واالس ــد ب ــل: ق ــحاري قي ــي يف الص املراع

وــون امليــاه وينزلــون عليهــا يف حمــراء القــيان فــرثذا بــرد الزمــان ظعنــوا والحــا ة القــوم الــذين يح

ــا للقــرب مــن الكــقن فــالقوم حينئــذ باديــة بعــدما كــانوا حــا ةن وهــي  عــن أعــداد امليــاه وبــدوا طلًب

ــا  ــدي إليه ــي يبت ــع الت ــذه املواض ــال له ــا ن ويق ــد املح ــاجع ض ــي املن ــدىن وه ــع مب ــاديهم جم مب

 . 2بوادي"البادون: بادية أيًضان وهي ال

ن منهــا ثالثــة ضــمن تركيــب لغــوي تحمــل داللــة إيجابيــة ورد لفــا البــوادي يف مثانيــة مواضــع

 عىل النحو اآلج: بتوظيف مجازي يحمل عنوان الديوان ملبوح البوادي 

  3أمِسنا وَغدِ  النخوى يف كواهُ  ملن َعِشَقْت     َصب اً  أهديهِ   البواديَ  بَْوحُ مل

 ويف قوله: 

ْوعِ  من بَاِرحِ  بهِ  َرْوض   َغرْيُ   الَبوادي بَْوحُ مل وما  4ازِْدهارُ  الشخ

 و يف قو له: 
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ِتِه     ونَْغَمةد  ُشعا د   البوادي بوحُ مل دْت  من أَِشعخ  1َجو ها الرخِحِب  يف ُرد 

التــي  ضــنه مــن قصــا حــب وغــرام يف بواديهــاويشــري الشــاعر إىل الحــب املتأصــل يف الباديــةن ومــا تحت

 كام يف قوله:  وظفها الشاعر توظيفا حسيان

امءُ  ْفوِ  َصفاءُ  فيها السخ  2تَْخَتِضُب  الِعْشقِ  بلَْونِ  فيها الَبوادي    زيَنُتها  الصخ

ــا  ــان إزهاره ــان فك ــا إلزهاره ــل دافًع ــاعر جع ــد أن الش ــارن بي ــة اإلزه ــوادي قليل ــروف أن الب ــن املع م

 إيذانًا بالفرح واملحبة القادمةن يف قوله: 

 3الَبوادي وأَزَْهرَِت  بِفْتَنِتهان َشْدًوا  األوتارُ  هاَجِت  َمهاةد 

ويعــ  الشــاعر عــن أهميــة الرمــال يف بيئــة الباديــةن معلــالً صــفتها الحســية بأنهــا جــراء تعاقــب الزمــان 

 عليها جيل بعد جيل. يف قوله: 

 4من آبائنا الننُجِب  َعزخ  َمنْ  أنَْجْبـنَ  أَزِْمَنة   َذْوُب  الَبوادي رِمالُنا يف

 وأشار الشاعر إىل هضاب البوادي بانتظار إرشاقهان يف قوله: 

 5الَبوادي ِهضاُب  َحْون َوتُْضُِع   اللخيان تُِ ءُ  َمَته تَِصليني

  أما يف قوله:

                                                            

 336  ص  ةةةة ق  -1

 11 ص ةةةة ق - 2

 002  ص  مةةييايلاةة فةي -3

 009  ص  ة قةةة -4

 007  ص  ةةةة ق -5



167 

 1خالِياْت  إال بَواد   يَْسَمُعهُ  ما ليَس   َفالةْ  يف َصْوت   ِمْثَل  نِدايئ ضا َ  ولَقدْ 

إن البــوادي الخاليــة    حيــث فهــو معنــه وحيــد يف اليــأس والتيئــيسن وأن النــداء لــن يكــون ذا جــدوى

 تحين باملنادي من كل الجهاتن فال مفر وال ملجأ.

ــاالقفــار:    - 6 ــُر: مفــازة ال نب . يقــال: أرض َقْفــ تومعناهــا لغــًة: "الَقْف ــارد ن فيهــا وال مــاءن والجمــع: ِقَف رد

. الخبـــز بـــال أدمن يقـــال: أكـــل خبـــزه قفـــاًرا.     - بـــالفتة  -والَقَفـــارُ  ومفـــازة قفـــرن و َفْفـــرةد وِمْقفـــارد

. ورد لفــا القفــر يف خمســة مواضــعن 2وأْقَفــرَِت الــدار: خلــتن وأقفــر الرجــل: مل يبــق عنــده أدم"

عــن رحلــة الســفر يعــ  الشــاعر فيــه    حيــث إضــافة إىل ذكــره يف عنــوان الــديوان ملمســافر يف القفــار 

 بني الصحاري والبيدن وهي من مرادفات القفار. 

 ذكر الشاعر القفار أو القفر  عناه الجغرايف الحقيقين كام يف قوله:

 3َضننيْ  َقْفر   يف الزخهرِ  كرقيقِ   َقد َذَوْت  األماين هاتيكَ  أينَ 

 يشري الشاعر إىل قسوة السفر يف القفار واتساعهان يف قوله:و

 4َقْفرِ  يف َغريًبا كالـُمساِفرِ  األىََس  أتيه فيها راِكًبا َصْهَوةَ  لقد ِضْعُت 
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 أما يف قوله:

 1منها ِقفارُ  أْخَصَبْت  قدْ  وكمْ  الَقوايف  ا ُمْزنَ ي أنَت  كذلكَ 

  فقــد إن املــزن املقصــودة هــي مــزن القــوايف   حيــث لعــل الشــاعر يقصــد قفــار الثقافــة والعلــم واألدب

 . ويشري الشاعر إىل قسوة القفار يف قوله:نا توظيفا مجازياوظفها الشاعر ه

تْهُ  ما أتَْعَبْتُه  أبَْجرد  َجواُدلَ   2أو ِقفارُ  ِجبالد  َفرَدخ

 واستعمل الشاعر لفا القفار نسبًة للصقرن وذلك يف قوله:

هِ  ويف  3ظاِفرِ  تَْبدو َشجاَعةُ  َقلِْبهِ  ويف َوَصْيُدُه  الِقفارِ  َصْقرُ  كَف 

ــث  ــني الثال ــة يف البيت ــة إيجابي ــار دالل ــة القف ــا لفظ ــي حملته ــة الت ــات والدالل ــا يف األبي ــامسن أم والخ

   حيــث وبــني القفــار والبــوادي عالقــة تــرادف يف الحقــل الــدالن الواحــدالثالثــة األخــر فــداللتها ســلبيةن 

 يحمل كل منهام صفات اآلخر ويستطيع الداللة عليه دون تحريف أو تصحيف.

ــايف  - 2 ــرية عــن ابــنالفي جنــي . وبــالَفْيِف اســتدل  : "الَفْيــُف والَفْيفــاة: املَفــازة ال مــاء فيهــا  األَخ

ســيبويه عــىل أَن أَلــف َفْيفــاة زائــدة ن وجمــع الَفْيــف أَْفيــافد وُفُيــوفد ن وجمــع الَفْيَفــه َفيــاف  . الليــث : 

ــعة ن وإذا أُن َثــت فهــي الَفْيفــاة ن وجمعهــا الَفيــايف .  الَفْيــُف املفــازة التــي ال مــاء فيهــا مــع االســتواء والسخ

 . 4ء وهنخ الفيايف"والفيفاء : الصحراء املَلسا

ــديوانني ــايف يف خمســة مواضــع يف ال ــا الفي ــاورد لف ــا الشــاعر مجازي ــا وظفه ــة منه ــو ن أربع ــىل النح ن ع

  اآلج:
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 1َقرارُ  لهُ  يََقرن  ال ويا َمنْ   الَفيايف  يا َرُجَل  الَخرْيِ  َصباحُ 

 ويف قوله:

 2له َقرارُ  الُقلوِب  كُلن  وَمنْ  الَفيايف  يا َصْقرَ  الَخرْيِ  َصباحُ 

 ويف قوله:

 :بتوظيف حي ويف قوله3تَرْتَِقُب  الُعْمرِ  َفيايِف  يف ..لها ُحب ي نََسَجْت  التي تِلْكَ  يََديْ  بَْيـنَ  أْهديهِ 

 4مَنرِيْ  زاُلالً ماءً  ظََنْنُتهُ  بَعيدد  َعالها رَسابد  َفَياف  

 :بتوظيف مجازي ويف قوله

 5األربعنيْ  ُطوَل  العمرِ  بَفيايف  فينا شاِسًعا تَراَمه الُبْعدُ  إذْ 

شلل لفا ياألبيات الثالثة األوىل حملت كلمة الفيايف داللة إيجابيةن والبيتان األخريان حمال داللة سلبيةن و

اعر يف شالفيايف مع البوادي والقفار والصحاري يف عالقة اللادف ضمن الحقل الدالن الواحدن وقد وظفها ال

داللة اإليجاا يف ثالثة مواضعن ويف داللة السلب يف موضعني اثنني. بينام كان توظيفها مجازي ا يف أربعة 

 أبيات وحقيقي ا حسي ا يف بيت واحد. 
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ــخور:  ــابًعا: الص ــخر س ــخر وص ــع ص ــلب... والجم ــيم الص ــر العظ ــخرة: الحج ــة: "الص ــا يف اللغ ومعناه

ــخرات. و  ــخرة وص ــخورة وص ــخور وص ــن وص ــاء م ــاخرة: إن ــخر. والص ــري الص ــخر: كث ــخر ومص ــان ص مك

ــد  ــوت الحدي ــاخر: ص ــاء. والص ــو الخنس ــن الضــيد: أخ ــرو ب ــن عم ــخر ب ــت. وص ــخري: نب ــزف. والص خ

ــض" ــىل بع ــر 1بعضــه ع ــا الصــخر يف اإلف ــد ورد لف ــة مواضــعا. وق ــع يف أربع ــة د والجم ــة إيجابي ن بدالل

ــان  وواحــدا حســيا ــا مجازي ــا الشــاعر توظيف ــا وظفه ــة منه ــن اليشــء الصــعب ثالث ــريه ع ن وهــي يف تعب

 والقا :

ْعَب  نَطْلُُب  ْعِب  َصْخرَ  أنخ   أحالِمنا ويف الصخ  2َقرْسًا َسَيلنيْ  الصخ

 : بتوظيف حي ويف قوله

ْخرِ  ُجلْموًدا ِمنَ  ولو أن    3ونِيُل  من نَداهُ  ُفراتد  َحازَُه      لَفاَض  الصخ

ــغر مــن  ــود: أَص ــد والُجلُْم ــل: الَجلَْم ــود: الصــخرن ويف املحكــم: الصــخرة: وقي ــُد والُجلْم الجلمــود: "الَجلَْم

اف" ــذخ ــه بالَق ــا يرم ــدر م ــدل ق ــن ال4الَجْن ــة ع ــه كناي ــه . ويف قول ــون قلب ــومن وأن املفت ــىل الهم ــ  ع ص

 بالحب سينام عىل الصخر وهو يف ظنه أنه رسير وثري: 

ْخرِ  ِمنَ  وأنخ   5رَسيًرا َوثريْ  الَغرامِ  ألْهلِ    َزْعِمِهمْ  يف الصخ

ويف كنايــة عــن قســاوة الصــخور مــن جهــةن وعــن شــدة آالم الحــب والجــوىن والتــي مــن شــأنها أن تلــني 

 لها القلوب. ومنه قوله:  الصخر فكيف ال تلني
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خورْ  نُ ـي  ليُ  بُكاءً   ُحـبخهـا ْت كَ بَ  نَْفـس   وآالمَ   1حتخه الصن

ــز  ــة دون الســلبيةن  ربعــةت املواضــع األمتي التــي تضــمن لفــا الصــخور بأنهــا جــاءت يف ســياع اإليجابي

 وعناية الشاعر بتوظيفها مجازي ا لتحسني الصورة الشعريةن وخصوًصا يف سياع الفخر واملدح.

ــان ــا: الودي ــيال  :ثامًن ــذلك لس ي ب ــم  ــام ُس ــت الل واآلك ــال وال ــني الجب ــَرج ب ــلن منف ــة: "ك ــو يف اللغ نهن وه

. ويقــال: ُحــلخ بواديــه: نــزل  ن َوُوْديــاند ــةد ن َوأَواِديَ ن وأَْوديــةد ــيل ومنفــًذا. والجمــع: أْوداءد يكــون مســلكًا للس 

تنوعـــت بـــني و ن تحمـــل داللـــة إيجابيـــة . وردت يف تســـعة مواضــع2بــه املكـــروُه وضـــاع بـــه األَمـــُر"

جــازي للفــا الــوادي االســتعامل الحيــ الحقيقــي للــوادي بصــفته الجغرافيــةن وبــني التوظيــف امل

 قوله:  فمنه نواستعامله ضمن تركيب لغوين فأما الحي الحقيقي الجغرايف

ْهَل   يَِهلن  حنيَ  الَحبيَبةِ  َفطَْيفُ   3والواِديا يَْخَون  أََرى السخ

 قوله:  و

 4وادِ  كُل   يف الَوْجدِ  ِمنَ  َفِهْمُت   الزخمانِ  َعوادي َعيَلخ  َداَرْت وَ 

ــ ا مــن االســتعامل املجــازي الســتحالة هيــام الشــاعر يبــدو توظيــف لفــا الــوادي يف هــذا الســياع قريًب

 يف جميع األودية يف األرض. ومن ذلك أيًضا قوله: 
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 1وِحرْماين آالمي ُهْضًبا وآكاًما وأَْوِديًَة      أْشُدو لها لَـْحنَ  َوُجْبُت 

لشــاعرن أمــا الوحــدة املعجميــة الخاصــة بــالوادي فقــد جــاءت دالــة فهــي يف ســياع املبالغــة الخاصــة با

 عىل صفتها الجغرافية الحقيقية.

ــد  ــايئن فق ــب لغــوي ثن ــة ضــمن تركي ــالتوظيف املجــازي للوحــدة املعجمي ــب اآلخــر الخــاو ب ويف الجان

 جاءت عىل النحو اآلج: 

ــا ــدأ الش ــعرية ب ــة ش ــمن جمل ــدة ض ــيدة واح ــع يف قص ــة مواض ــب  يف ثالث ــات ملوادي الح ــا األبي عر به

 :ومنها

 2يَرويهِ  لو عادَ  الذي فيِه عن الل قاءِ  َوْرَدةً  واسأْل  الُحب   واِديَ  سْل 

 ملوادي الرحيق  يف موضع واحد يف قوله:  

 3الَغزيرْ  الرخحيقِ  بوادي َدَعْوهُ  ِطريًا َسَقه واِديًا َغزيًرا مَ 

إن أبــرز مــا  يــز الحقــل الخــاو باأللفــاظ الدالــة عــىل األوديــة أنهــا جــاءت يف ســياع اإليجــاب مطلًقــان 

ملجــازين فوظــف الشــاعر اللفــا وأنهــا تنوعــت بــني االســتعامل الحقيقــي الجغــرايفن والتوظيــف ا

ــم ملوادي  ــة تراكيــب أخــذت معــان  مختلفــةن وهــي: ملوادي الحــب  وهــو األغــزر حضــوًران ث ضــمن ثالث

 الهوى ن ثم ملوادي الرحيق . وجميع هذه األودية تأخذ سمة الرقة والهدوء.
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ــرا ــا أن تك ــياتن يالح ــل األرض ــة يف حق ــري الحي ــودات غ ــب املوج ــه يف مطل ــم تناول ــا ت ــالل م ــن خ ر م

 الوحدات املعجمية وتوظيفها الدالن جاء بحسب الجدول اآلج:

التوظيف  التكرار الوحدة املعجمية
 الحقيقي

التوظيف 
 املجازي

الداللة 
 اإليجابية

الداللة 
 السلبية

 4 02 2 04 60 األرض
 0 9 2 4 01 الصحاري
 1 9 2 4 9 الوديان
 1 2 2 2 2 البوادي
 1 2 1 2 2 الهضاب
 2 6 0 4 2 القفار
 6 2 4 0 2 الفيايف
 1 4 2 0 4 الصخور
 1 4 6 6 4 الجبال
 1 2 2 1 2 الغبار
 1 2 1 2 2 الرمال
 1 2 1 2 2 الوهاد
 1 6 1 6 6 ال ى

 

يالحــا أن الوحــدة املعجميــة الخاصــة بلفــا األرض هــي األكــ  حضــوًرا يف حقــل األلفــاظ الدالــة عــىل 

ــد  لعــلن و املوجــودات غــري الحيــة يف حقــل األرضــيات االســم الجــامع الــذي يحملــه اللفــا ملاألرض  يول 

ـا يف توظيفهــا يف الســياقات املتنوعــةن وســهولة يف تركيبهــا ضــمن الجمــل الشــعرية الحتاملهــا عــدة  يرسًـ

أوجــه يف التأويــل والداللــة بحســب الســياع الــذي تــرد فيــه. ويليهــا لفــا الصــحارين ثــم الوديــانن ثــم 

 السابق بالتفصيل.البوادين وهي مبينة يف الجدول 
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 أما اللاكيب اللغوية يف هذا الحقلن نالحا أبرزها يف الجدول اآلج:

 املعنه الدالن التكرار اللكيب اللغوي
 عنوان الديوان 2 بوح البوادي
 فخر ومدح 0 رجل الفيايف
 فخر ومدح 0 صقر الفيايف
 فخر ومدح 0 صقر القفار
 الشعرية 0 مزن القوايف
 األيام الخالية 0 رصحارى العم
 املايض املجدب 0 صحراء األيام
 ال مثيل له 2 ال يشق له غبار
 عاطفة 2 وادي الحب

 

 عاطفة 0 وادي الهوى
 عاطفة 0 وادي الرحيق

 

يالحــا قــدرة الشــاعر عــىل توظيــف الوحــدات املعجميــة ضــمن تراكيــب ثابتــة لتأديــة معــان مختلفــة 

اللــة الــذي تقــوم بــه الكلمــة الرديفــة للوحــدة الخاصــة بحقــل ودالالت متنوعــةن وذلــك عــ  توجيــه الد 

 األرضياتن مثل وادي الهوىن ووادي الحبن ووادي الرحيق.

 أبرز املظاهر اللغوية الخاصة بهذا املطلب:

ــة .0 ــدد والرتب ــا الع ــنام لف ــًعان بي ــد وعضــين موض ــوًرا يف واح ــ  حض ــو األك ــا ملاألرض  ه : لف

 ملال ى  هو األقل يف موضعني فقن.

ــلادفعال  .6 ــة ال ــارن ق ــايفن القف ــحارين الفي ــني: ملالص ــال . وب ــلابن الرم ــ ىن ال ــاظ ملال ــني ألف : ب

 البوادي . وشبه ترادف بني: ملالجبالن الهضاب .

ــتامل والتضــمني .2 ــة االش ــوادي  عالق ــىل الصــحراء والب ــة ع ــاظ الدال ــال  واأللف ــا ملالرم ــني لف : ب

قــة أيًضــا بــني لفــا ملالصــخور  ألن الرمــل هــو املكــون الــرئيس للبيئــة الصــحراوية. والعال 

 إن األوىل هي املكون الرئيس ملادة اللفا الثاين.   حيث وملالجبال 
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 : بني كل من: ملالجبالن الوادي ن ملالهضابن الوهاد ن ملالرمالن الصخور .عالقة التضاد .4

ــازي .2 ــف املج ــي والتوظي ــف الحقيق ــازي التوظي ــي واملج ــني الحقيق ــاظ ب ــف األلف ــو  توظي : تن

ــه  ــة دون أن يطغ ــدات املعجمي ــن الوح ــتفادة م ــاعر االس ــتطا  الش ــرن فاس ــىل آخ ــف ع توظي

 بأك  من شكل ويف غري سياع.

ـــلبية .2 ـــة والس ـــا اإليجابي ـــة: ملاألرضن داللت ـــاظ اآلتي ـــورة يف األلف ـــلبية محص ـــة الس : إن الدالل

ــة إيجابيــة يف جميــع األلفــاظ الــواردة ضــمن  الصــحارين القفــارن الفيــايف ن بيــنام جــاءت الدالل

 ات غري الحية يف حقل األرضيات.املوجود

 املطلب الثاين: األلفاظ الدالة عىل املوجودات العلوية: 

عنــي العــرب منــذ القــدم بالســامء ونجومهــا وكواكبهــا  إذ حملــتهم األحــوال التــي عاشــوها يف 

جزيــرتهم عــىل مراقبتهــا يف مســاراتها واالدســتفادة منهــا يف أســفارهم ال يــة والبحريــة. وقــد ذكــر ذلــك 

ــُم {رآن الكــريم هــذه األهميــة الخاصــة للموجــودات العلويــة يف قولــه تعــاىل: القــ ــِذي َجَعــَل لَكُ َوُهــَو الخ

ــَ   َوالَْبْحــر ــْمَس ِضــَياء َوالَْقَمــَر {وقولــه تعــاىل:  1}الننُجــوَم لَِتْهَتــُدواْ ِبَهــا يِف ظُلُــاَمِت الْ ُهــَو الخــِذي َجَعــَل الشخ

َرُه َمَناِزَل لِتَ  ِننَي َوالِْحَساَب نُوًرا َوَقدخ  . 2}ْعلَُمواْ َعَدَد الس 

ـــاعها  ـــا واتس ـــب ترتيبه ـــات بحس ـــل العلوي ـــودات يف حق ـــم املوج ـــاول أه ـــأج نتن ـــيام ي وف

ــوم  ــن نج ــا تتضــمنه م ــات الســامء وم ــم محتوي ــم الســامءن ث ــاء ث ــم الفض ــالكون ث ــدًءا ب ــان ب واحتوائه

 وكواكب ومظاهر طبيعية خاصة بها.

اللغــة: "كــْون: جمــع أكــوان مللغــري املصــدر ن مصــدر كــاَن. الكَــْون:  ومــن معانيهــا يف :أوالً: الكــون

"  . 3ملالفلك  العاملن جملة املوجودات التي لها مكان وزمان كاألجرام: كَْون كَُروي 

  

                                                            

 .9ن ةألق ةع -1

 .5ن فتقس -2

   م زة  ب ن(.م جعاةةبيظاةة ي فظاةةم ةصي -3
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ورد لفــا الكــون يف ســتة وعضــين موضــًعا يف الــديواننين وهــذا يشــري إىل عنايــة الشــاعر 

ــد  ــل ال ــرى يف الحق ــاظ أخ ــا إزاء ألف ــذا اللف ــهبه ــث الن نفس ــاعه    حي ــىل اتس ــالكون ع ــه ب إن عنايت

ــة  ــاعر تواق ــري إىل أن روح الش ــهن يش ــىل معجزات ــال  ع ــه واالط ــتحالة إدرال مجاهل ــه واس ــوه ورفعت وعل

إىل االتســا  والعلــو والفضــاء الرحــبن ولهــذا فرثننــا نجــد تركيــزه عــىل هــذه الوحــدات املعجميــة أغــزر 

 من غريها.

ــة االت ــمن دالل ــون ض ــا الك ــاء لف ــودات وج ــع املوج ــم جمي ــذي يض ــام ال ــان الع ــا  واملك س

 وذلك يف قوله:  بتوظيف حين الحية وغري الحيةن

عاَدةُ  تِلْكَ  أَْجَمُعُه  وفيه الكَْونُ  هذا الُوجودُ   1والطخرَُب  واألْشواُع  السخ

 ء مرادًفا للفا الفضاء يف داللة مشلكة عىل االتسا  يف قوله: وجا

 2األضواءَ  يَْسكُُب  بني َعْيَنْيكِ   وأْمىَس  والَفضاءَ  الكَْونَ  َمقَ 

 ومرادًفا للفا السامء يف قوله: 

 3عن َمغنه الَحبيْب  يبحُث  تائًِها الُخطه  وقد حثخ  الكونَ  يذر ُ 

 وجاء يف سياع الكناية واملجاز يف قوله: 

 4يَْنَسِكُب  الُحب   وَفْيُض  الَعَذاَرىن يَدُ  َخطخْتها بريَشِتها  الكَْونِ  وَرْسَمةُ 

  ومن ذلك قوله: 

                                                            

 12   صمةةييايلاةة فةي - 1

 17  ص  تباةة تة   -2

 31  ص  ةةةة ق -3

 11   صمةةييايلاةة فةي - 4
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ياِت   ُروحي َحْوَل  يَرُْقُا  الكَْونُ  َ ُورُ   1وقد أهدى إليها الُبْضَ

ــن الال  ــي تضــمنتهم ــع املواضــع الت ــة يف جمي ــاا الدالل ــاء إيج ــون ج ــا  الك ــاه أن لف ــت لالنتب ــي  ف وه

ــ ــعاس ــه تة وعضــون موض ــري إىل أهميت ــذا يش ــين وه ــا ف ــهن خصوًص ــاعر ب ــة الش ــدى عناي ــق وم ام يتعل

ــاد  ــه وإيج ــق حلم ــو تحقي ــه نح ــنة ب ــاعر ويج ــة الش ــي رغب ــا يلب ــو م ــا ن وه ــو واالتس ــمو والعل بالس

 األجواء املناسبة له.

ــا: الفضــاء ــاءُ ثانًي ــا اتخســع مــن األرض. والَفَض ــاُء: م ــه يف اللغــة: "الَفَض : الخــان مــن األرض. : ومــن معاني

والَفَضــاُء مــن الــدار: مــا اتســع مــن األرض أمامهــا. والَفَضــاُء: مــا بــني الكواكــب والنجــوم مــن مســافات 

 .2ال يعلمها إِالخ الله. والجمع: أْفِضَية"

ــعن ــم الجم ــم املفــرد دون اس ــاين مــرات باالس ــة إيجابيــةن ورد لفــا الفضــاء مث ــاء و  بدالل ج

 كام يف قوله: عناه الواسع حيًنان حسيا 

 3األضواءَ  يَْسكُُب  بني َعْيَنْيكِ   وأْمىَس  والَفضاءَ  الكَْونَ  َمقَ 

 وقوله:

 4بني الحاملنيْ  الرخْحِب  الَفضاءِ  يف كُن ا والـُمَنه تَْسُمو بنا يومَ 

 وقوله: 

  

                                                            

  25  ص تباةة تة   -1

   م زة  فض (.ةةم جعاةةتةفط -2

 17  ص  تباةة تة   -3

 22  ص  ةةةة ق -4
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 1الهيا لقرِض  َمرَسخاتُنا فانْحازَ  تَُهزنُه  الَفضاءِ  َرْحِب  يف َومَنَْرحُ 

 وقوله أيًضا:

 2األظاِفرِ  ُصـلَْب  الل هِ  َفضاءِ  َرأَْوا يف ِعْنَدما  الن اُس  ملاذا اْسَتْغرََب  أقوُل 

فاملقصــود بـــ ملفضــاء اللــه  أي الســامء الواســعةن ويشــري إىل هــذا التأويــل مــا حملــه الســياع مــن قــرائن 

وهــي التــي تكــون للصــقر والطيــور  نويقصــد بهــا املخالــبتــدل عليــهن كــام يف قولــه: ملصــلب األظــافر  

ــا هــي الســامء. ــارف عليه ــا املتع ــور وبيئته ــوطن عــيت هــذه الطي ــا  الجارحــة الكــارسةن وم وجــاء أيًض

 بتوظيف مجازين مرادًفا للفا السامءن ومؤديًا املعنه نفسهن وذلك يف قوله:

بيْع  كلخام جاءَ  اذكُريني  3بالَفَضاءْ  زُهور   ناثًرا عطرَ  الرخ

 امء. وحملت املعنه نفسه يف قوله:املقصود بالفضاء: الس

 4غائمْ  كان حت ه األْمِس  فضاء   يف قد َخَفَقْت  التي النخرْصِ  رايةُ 

ــامء  ــا: الس ــحاب :ثالًث ــبن الس ــومن الكواك ــرن النج ــمسن القم ــم  ملالش ــذا االس ــامء به ــميت الس ــا س وإمن

ــا " ــو  واالرتف ــو العل ــن الســمو   وه ــأخوذة م ــا م ــرة يف  5"ألنه ـة م ــا الســامء خمــس عضـ ــد ورد لف وق

ــلبيةن  ــداللتني اإليجابيــة والس ــني ال ــازين وب ــي واملج ــني التــوظيفني الحقيق ــت ب ــعر البــابطنين تنوع ش

   السياعن كام يف قوله: إضافة إىل تنو  االستعامل للكلمة املفردة من خالل موقعها يف

                                                            

 29  ص  ةةةة ق -1

 92  ص  مةةييايلاةة فةي -2

 01  ص   تباةة تة   -3

 029  ص مةةييايلاةة فةي -4

   م زة  سم (.ةةةااةة ي ابن مر، ح    -5
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 1َسامءَ  صارْت  واألَْرُض   َعفاًفا صارَ  والُفْحُت 

فــاملعنه الــدالن الــذي يحملــه اللفــا ملســامء  يف هــذا البيــت خــاو بــالعلو واالرتفــا  والرقــي املنــاقض 

ذا ليوافــق الشــطر يف معنــاه الشــطر الســابق لــهن فتكــون األرض بــدنوها لــقدا املوصــوف بــاألرضن وهــ

أشـــار الحيـــ موازيـــة للفحـــتن والســـامء برفعتهـــا موازيـــة للعفـــاف. وإىل صـــفة العلـــو واالرتفـــا  

 الشاعر بقوله أيًضا:

امءَ  قد تََعاىل فَمسخ   أَْضَحه ُشعاًعا  إليكِ  َوَحنيني  2حتخه السخ

ــا بــهمجازيــا وبــني اســتعامله الكلمــة ضــمن تركيــب لغــوي ثنــايئ يحمــل معًنــه  ن كــام يف قولــه يف  خاص 

 تركيب ملمصباح السامء  ما نصه:

هدِ  ليان يف فا غَ  أو صبةد  كل ام أرشََع  امءْ  ِمصباحُ  السن  3السخ

 وقوله يف تركيب ملسامء العاشقني  ما نصه:

 4العاِشقنيْ  ِبَسامءِ  فَتعالْت   أَنْغاُمها قد َسَمْت  وأغان  

 . العاطفيفاللكيب أخرج السامء من حسيتها إىل املجاز الخاو باملعنه 

 وقوله يف تركيب ملسامء القدس  ما نصه:

  

                                                            

 21  ص ةة فةيامةةييايل -1

 17  ص  تباةة تة   -2

  35  ص  ةةةة ق -3

 55  ص  ةةةة ق -4
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 1الَقَدرِ  َصْفَحةِ  رَْمزُها يفمحمدد  ساِطَعًة  القدِس  َسامءِ  يف ُدر ةً  يا

قولــه يف تركيــب  إن اللكيــب املــذكور يجعــل لفــا الســامء يف ســياع دينــي يتعلــق بالقــدس. ومــن ذلــك

 ملترانيم السامء  لتحقيق الداللة نفسها:

اَمء يَتغن ه بلانيمِ  َطهوًرا كالر ضيْع  الرو حَ  يَْجَتيل  2ُْ  السخ

ــا  ــوي وم ــب اللغ ــه باللكي ــن عنايت ــر م ــياع أظه ــا يف الس ــردة وتوظيفه ــة املف ــاعر بالكلم ــة الش إن عناي

ــة ــة داللي ــن ثنائي ــه م ــث يحمل ــة    حي ــل الكلم ــنام تظ ــددةن بي ــة مح ــًدا بدالل ــون مقي ــب يك إن اللكي

 ح. املفردة أك  مرونة يف قبول التأويل والض 

ويف الســامء موجــودات كثــرية أشــار إليهــا الشــاعر ووظفهــا يف شــعره يف مواضــع متعــددةن وهــي عــىل 

 النحو اآلج:

: تعــد الشــمس أعظــم األجــرام الســاموية املعروفــة لــدى البضــ وأشــدها ضــوًءان وهــي مصــدر الشــمس -1

يبيــة زمنيــة ضــمن ترات اإلنــارة الــرئيس للكــرة األرضــيةن ومحــور ثنائيــة الليــل والنهــار يف غيابهــا وإرشاقهــا

ــان  ــد طلوعه ــس  عن ــب يف الح ــع الكواك ــي جمي ــاًرا تختف ــمس نه ــعا  الش ــوة ش ــددة. ولق ــة ومح دقيق

 وتظهر مجدًدا عند غروبها3. 

                                                            

  335  ص مةةييايلاةة فةي  -1

 01  ص  تباةة تة   -2

 .55  ص عجةد اةةمعبتاة  بحي  بن محمز ارق  يري   -3
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ســميت بــذلك لشــبهها بالشمســةن وهــي الواســطة التــي يف املَْخَنقــة  وقيــل إنهــا ســميت  

ــذلك ــري مســتقرة  ب ــا غ ــة كواكــب1ألنه ــني ثالث ــر وُعطــارد  ن ألن الشــمس واســطة ب ــْفليةن وهــي القم ُس

يخ واملشــلي وُزحــلن وذلــك أنهــا يف الفلــك الرابــع مــن القمــر . 2والزُهــرةن وبــني ثالثــة علويــةن وهــي املــر 

ورد لفــا الشــمس يف واحــد وعضــين موضــًعا يف شــعر البــابطنين ثالثــة منهــا يف ديــوان بــوح البــوادي  

 الشاعرن وذلك يف قوله: وجاءت يف قصيدة واحدة لتأدية داللة زمنية خاصة بعمر

 يَرْنو ألمي ُشعاَعها كأن   ُجفونًا  وقد أَْرَخْت  َشْمي بََدْت 

 3األوىل لشمي الَبْهَجةَ  تُعيدُ   نور   إرشاَع  أرَْشََقْت  وَشْمي

ــ ــة عض ــعا ومثاني ــمس ف موض ــدالن للش ــف ال ــو  التوظي ــارن تن ــافر يف القف ــوان مس ــمن يف دي ــا ض يه

بالشــمس التــي ال تخلــف موعــد  الشخصــية املحببــة لــهســياقات متنوعــةن فتــارة يصــف الشــاعر طيــف 

 رشوقهان فهي رفيقة دامئةن كام يف قوله:

ا بَدا ن  الَحبيَبةِ  َفطَْيفُ  ْمُس  ُهوَ  إم   4والَقَمرْ  ُغْربَتي يف الشخ

ــيان  ــا حس ــاعر توظيف ــا الش ــا وظفه ــلن فالشــمس هن ــاب العاق ــاب إىل الشــمس خط ــه الخط ــارة يوج وت

 كام يف قوله:

 5ِخيل    - يا َشْمُس   - َعِشْقُت  َفقين   األَنا   َوِدْدُت  إنْ  يا َشْمُس  أنا
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ــةوأخــرى يف  ــث يشــبه الشــاعر   العاطف ــه ويحــذف  الشخصــيةحي ــذكر املشــبه ب بالشــمسن فيرصــح ب

 املشبهن كام يف قوله: 

 1ليالينا أَنْواُرها داجي تُ ءُ    باِهرَةد  واإلرْشاعِ  الُحْسنِ  ِمنَ  َشْمسد 

ـــة الخاصـــة بالشـــمس ـــب اللغوي ـــة  إذ  أضـــافة إىل اللاكي ـــب مختلف ـــة تراكي  اســـتعمل الشـــاعر ثالث

 ن وهي: تركيب ملشمس البدايات   ا نصه:بتوظيف مجازي

 2ُمنَحِجِب  َغرْيِ  بنور   العاملنيَ  يفِقنا َسطََعْت     من آفا الِبداياِت  َشْمُس 

 ويف تركيب ملشمس العلم  ما نصه:

ْمُس ا غابَِت  إنْ   ُمْضَِقًة  الِعلْمِ  داًرا ِبَشْمِس  ِشْدِت  إذْ   3تَِغِب  ملْ  عنها َفْهيَ  لشخ

 ويف تركيب ملشمس الضحه  ما نصه:

َحه أوْ  َشْمُس  تشعن      كام  الكويِت  أَْرِض  يف نورُلِ  َشعخ  َقدْ  ُهِب  زَْهرَةُ  الضن  4الشن

ــرد الشــمسمل  ــةمرك ت ــع لفــا آخــر إال يف املواضــع ا ب ــة م ــدل عــىل عناي ــي ذكرناهــان وهــو ي ــة الت لثالث

ــ ــه مــن خــواو غــري مقي ــة كــام أوضــحنا الشــاعر بالكلمــة املفــردة إزاء اللاكيــبن ملــا تحمل دة يف الدالل

 ن وداللة الشمس يف كل األبيات السابقة داللة إيجابية.ام سبقذلك في
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ــر: -6 ــا القم ــا بانتظ ــدور حوله ــان وي ــاألرض يف دورانه ــلن ب ــب املق ــو الكوك ــد وه ــالم عن ــر يف الظ من يظه

ــارة بيضــاء تــنعكس عليــه مــن أشــعة الشــمس    حيــث غيــاب الشــمسن فيبــدو أكــ  وضــوًحا يشــع برثن

ــرَة   ــن الُقْم ــأخوذ م ــًرا لبياضــهن وهــو م ــر قم ــد "ســمي القم ــن األرضن وق ــب اآلخــر م ـقة يف الجان املضـ

 ن ويبدأ بدراً ثم يكون قمراً عند اكتامله.1وهي البياض"

تنــوخ  توظيفهــا بــني الحيــ و ن بداللــة إيجابيــة س عضــة مــرة يف ديــوايَن الشــاعرورد لفــا القمــر خمــ

 واملجازين فأما الحي فجاء يف خمسة مواضعن يف قوله:

 2الَقَمرْ  َضْوءِ  يف يَْسَبةُ  ُحلُاًم  لنا أيخاُمنا  عادْت  تَُعدْ  إنْ 

 واستعمله الشاعر يف الكناية والتوظيف املجازي يف عضة مواضعن منها قوله:

 3يَْهَوى تَعابريي الذي الحبيِب  مثَل  َقَمًرا  هل نادمُتمُ  الليلِ  يا أَنُْجمَ 

ــة خاصــة  ــب لغوي ــب ملقمــر وجــاء لفــا القمــر ضــمن تراكي ــكن تركي ــة دالالت محــددةن ومــن ذل لتأدي

 الدجه  يف قوله:

ْمِسن يف  رأيُتها  الَغرامُ  إذا اتخَقدَ  يا َمنْ  َجه يف َقَمرِ  يف الشخ  4مِ جُ نْ ألَ ا الدن

 وتركيب ملأرجوحة القمر  يف قوله:
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 1الَقَمرِ  أُْرجوَحةِ  يف الط فلِ  بَراءةُ  ِغْلظََتُه  الَوْحِت  ُضلو ِ  يف أم َحر كْت 

وللقمــر ألفــاظ خاصــة تــدل عــىل منازلــه وأحوالــه يف الســامء عــىل مــدار الشــهرن ويســمه القمــر هــالالً 

ـة  ــع عضـ ــة أرب ــمه يف ليل ــهر. ويس ــر الش ــراً إىل آخ ــمه قم ــم يس ــةن ث ــة والثالث ــه األوىل والثاني يف ليلت

ــدًرا ــاين ن2ب ــدر مث ــا الب ــة  ةعضــ  وورد لف ــابطنين متوزع ــرة يف شــعر الب ــديواننين اتســم حضــور م ــني ال ب

هــذا اللفــا باإليجابيــة يف جميــع مواضــعهن إضــافة إىل اعــتامد الشــاعر عــىل التوظيــف املجــازي بشــكل 

 كبرين ومن ذلك قوله:

ُدهُ  الَوْجدِ  نريانُ   لَِبَثْت   نْ  يا لَْيُل  رِْفًقا  3تَُهد 

يخاطــب الشــاعُر الليــَل مقارنًــا بــني البــدر املجــازي ملوجــه الخــل  ن والبــدر الحقيقــي ملالقمــر املكتمــل يف 

 الليل ن ويرصح الشاعر بأن وجه الخل  أنوُر وأبهه من البدر الحقيقي لليل. 

 ا قاله الشاعر: ومن الصور الجميلة التي تع  عن الفقد وأمل الرحيلن م  

 4الَهَوى َوَشكا ِليا ِفْعَل  لهُ  َشكَْوُت  بَْدُرُه  ِمْثيِلَ  غاَب َسِهرُْت بلَْيـل  

 يقف الشاعر عىل القاسم املشلل بينه وبني الليل املظلمن فكالهام غاب عنه بدره. 

وظــف الشــاعر الكلمــة املفــردة للقمــر أكــ  مــن توظيــف اللكيــب اللغــوي الخــاو بــهن إضــافة إىل أن 

ــارة واإلضــاءة يف  ــل الجــامل واإلن ــان يحم ــي ورد فيه ــع املواضــع الت ــا يف جمي ــان إيجابي  ــر ك حضــور القم

 والفخر والوصف. ونالحا أيًضا أن التوظيف املجازي للقمر جاء أك  من  العاطفةمواطن 
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التوظيــف الحيــ الحقيقــي للفــا نفســهن وذلــك يعــود إىل الخــواو التــي يتصــف بهــا القمــر لتجعــل 

 منه مادة مناسبة لبناء الصور الشعرية الجميلة الخالبة.

ــوم: -2 ــد  النج ــىل  ملالفرق ــق ع ــَرن ويُطل ــَع وظََه ــاً: طَلَ ــمن نجوم ــْنُجُمن بالض ــَم اليشــُء يَ ــًة: "نََج ــا لغ ومعناه

. ويعــد لفــا النجــوم جمًعــا وإفــراًدا مــن أكــ  ألفــاظ حقــل العلويــات 1"الكوكــب ألنــه طــالع يف الليــل

ورد يف ثالثــني موضــًعان تنوعــت دالالتهــا بحســب الســياع بــني    حيــث حضــوًرا يف ديــواين الشــاعر

 التوظيف الحقيقي واآلخر املجازين فأما املواضع ذات التوظيف الحقيقي فمنها قوله:

 2 أنُْجمُ  وغابَْت  َوَصَحا الَقلُْب   ُم الننوخ  ونامَ  الكُلن  َهَجعَ 

 وقوله يف املعنه نفسه: 

  3أَنُْجمُ  وغابَْت  َوَصَحا قلبي   ناغاه الكََرى البالِ  أم َخيِلخ 

 ومن االستعامل املجازي للفا النجمن ما نظمه الشاعر يف قوله: 

نا الَوَجُل  انَْجىل عن لَياِن  إال   َمقَدِمِه  يا ُمْحِسًنا ما رََصْدنا نَْجمَ   4َهم 

جــابر األحمــد  ســمو األمــري بعــودةالــذي يبضــ حيــث يقصــد الشــاعر بــذلك اإلشــارة إىل طــالع الســعد 

ــة العــالج إىل أرض الكويــت ــه  مــن رحل ــالنجوم الجــابر الصــباح ملرحمــه الل ــرين ب ن وهــذا االستبشــار ق

ــل  ــد فص ــرب موع ــتهدون إىل ق ــولن ويس ــهور والفص ــون الش ــه يعرف ــةن ب ــل البادي ــدى أه ــا ل ومطالعه

ــر ــوا  ناملط ــد راقب ــك: "وق ــاء يف ذل ــالم –وج ــل اإلس ــرب قب ــا  -أي الع ــر به ــي يظه ــكال الت ــازل واألش املن

  .5القمر لضبن مواقيتهم"
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وإىل جـــوار التوظيـــف املجـــازي اســـتعمل الشـــاعر اللاكيـــب اللغويـــة الخاصـــة بـــالنجم يف صـــيغتني 

 اثنتنين األوىل: تركيب ملنجم الحب  يف قوله: 

نيا بنا رَقَصْت  اآلنَ  ولنْهنأِ   1يَرعانا ب  الحُ  الَْتَقْينا ونَْجمُ  منذُ  فالدن

 يف قوله: بداللة سلبية والثانية: تركيب ملأنجم الليل 

 2كََمسُحور األىََس طي اً  طَواهُ  ِمْثيل   َدنًِفا هل شاهدتُمُ  اللخيلِ  يا أنُْجمَ  

 وقوله أيًضا: 

 3يَْهَوى تَعابريي الذي الحبيِب  مثَل  َقَمًرا  هل نادمُتمُ  لِ اللي يا أَنُْجمَ 

ــتعامالت  ــا إىل االس ــل قياًس ــو قلي ــتعاملن وه ــ االس ــكل ُعض ــًعا يش ــني موض ــن ثالث ــة م ــدد ثالث إن ع

ــث األخــرى ــا أو    حي ــه ال يغفله ــد أن ــةن بي ــب اللغوي ــا باللاكي ــام أيًض ــه يف هــذا املق إن الشــاعر ال يعن

 هــا متاًمــان بــل يــأج عــىل ذكرهــا ويوظفهــا بشــكل مناســب يف قصــائده لخلــق صــور شــعرية خاصــة.يهمل

 مل أنجــم الليــلمثــل الــة التــي حملهــا الــنجم كلهــا داللــة إيجابيــة يف موضــعني اثنــني بداللــة ســلبية دوال

 . هل شاهدتن دنفا
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 ن فمن هذه األسامء: كام استحو الشاعر أسامء النجومن ومل يكتف بذكر االسم العام الجامع لها

ـامن ثابـت املوقـع تقريًبـان ولـذا يُهتـَدى بـهن وهـو املسـمه الفرقد - : وهـو "نجـمد قريـب مـن القطـب الشخ

ــه  وهــام فرقــدان" ــه وأَصــغر من ــلد ل ــمد آخــُر مامث ــه نَج ــي[ن وبُقرب ــنجم الُقطْب . وورد هــذا االســم يف 1]ال

 يف قول الشاعر: تحمل داللة إيجابية أربعة مواضع

 2َفرَْقُدهُ  أْشجانِكَ  يف ئَِكن  لِغنا يُْصِغي يك ُل يََتَمهخ 

 وقوله:

 3وَفرَْقُدهُ  الَفْجرُ  أْضناين  َغُدهُ  َمَته اللخيُل  يا َقلُْب 

 وقوله:

اجي وِبلَْييل  واَحُتها َصْحرايئ يف ُهوَ   4َفرَْقُدهُ  الدخ

 

 وقوله:

امي الَفرَْقدُ  َمكانُكَ   5واألََدُب  ْخالُع واألَ  الِعلْمُ  يَْحدوكُمُ  عىل ُشُهب   السخ

ــا إال يف الو  ــا مجازي ــده توظيف ــا فرق ــد أىت حســيان و بظــف الشــاعر لف ــت األخــري  فق ــعي  مواضــعه جمي

ــوح ال ــوان ملب ــا يف دي ــمه منه ــرد أي مس ــنام مل ي ــار  بي ــافر يف القف ــوان ملمس ــاءت يف دي ــد ج ــوادي  وق ب

وافــق هــذا الحضــور عنــوان الــديوان املرصــح بالســفر يف البــوادين ومــا يحملــه هــذا الســفر مــن مشــاع 

 وخ ة ودراية يف الفلك والنجوم ليهتدي إىل الطريق الصحية.
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ــدور حــول الشــمس ويست ــء بضــوئهان وأشــهر الكواكــب الكواكــب:  -4 ــًة: "جــرْم ســاموي ي ومعناهــا لغ

ــن  ــا م ــىل حســب قربه ــة ع ــورانسن مرتب ــلن ي ــلين ُزَح يخن املش ــر  ــرةن األرضن امل ــاردن الزنَه الشــمس: ُعط

 .1نبتونن بلوتون"

ورد لفـــا الكواكـــب خمـــس مـــرات يف ديـــواين الشـــاعرن ضـــمن صـــيغتي اإلفـــراد والجمـــعن 

اعتمــد الشــاعر فــيهام عــىل الكلمــة املفــردة ضــمن الســياع ألداء الداللــة دون اللاكيــب اللغويــة 

ــر  ــةن فجــاءت أب ز صــفة يف اســتعامل اللفــا اتجــاه الشــاعر إىل املجــاز يف لفــا الكوكــبن كــام يف الثنائي

 قوله مشبًها الحبيبة بالكوكب:

ْهرانِ  لييلَ  ِمنْ  غاَب  َقدْ   2ما َفَلا الَقْلِب  الَهَوى يف َحرخ  لكنخ  كَوْكَُبُه  السخ

 وقوله يف املعنه نفسه:

 3أُفوُلهُ  َشَجاين كمْ   كَوْكًَبا لَِعْيَنيخ  ُعدْ 

 وقوله مشبًها املجد بالكواكب:

 4أُفوُل  َغالَُهنخ  أو كَواِكُبهُ  ُغي َبْت  إذا الـَمْجـدُ  َقْومي كُُرينويَذْ 

يف وأىت الشــاعر عــىل صــفة حســية خاصــة بالكواكــبن وهــي اإلشــعا  واإلنــارةن وذلــك يف موضــع واحــد 

 قوله: 
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يلِ  أبيُض  درا رفيَقةُ   1كَكَوْكَِب  يَِشعن  وأذكُرُها ُحْسًنا ثوبُها  الذ 

ــا لفــا ا ــي ورد فيه ــع املواضــع الت ــا  لكواكــبإن جمي ــات عموًم ــةن ويتســم حقــل العلوي جــاءت إيجابي

وكـــب هـــاتني بجانـــب إيجـــاا خـــاو بـــالعلو واالرتفـــا  تـــارةن وباإلنـــارة تـــارة أخـــرىن وحقـــق الك

 الخاصيتني مًعان فجاء إيجابي ا يف جميع مواضع ذكره يف شعر البابطني.

ي بــذلك  السـحاب:  -2 "جمــع الجمـع: ُســُحبن مفــرد َسـحابة: غــْيمن ســواء أكـان فيــه مــاء أم مل يكـنن وُســم 

ــحاُب: انكشــفن تفــرخعن زال شــيًئا  ـث ويفــرد ويجمــع. انقشــع الس  النســحابه يف الهــواءن يــذك ر ويؤنـ 

َحاِب فشي  .3"2}ًئا. وجاء يف القرآن الكريم: }َوتََرى الِْجَباَل تَْحَسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي مَتُرن َمرخ السخ

ــاء يف  ــد ج ــحاب فق ــا الس ــا لف ــنن فأم ــحاب  فق ــا ملالس ــدة بلف ــري مقي ــدة غ ــاظ ع ــحاب ألف ورد للس

ــ ــني التوظيــف الحقيقــي والتوظي ــا ب ــراد والجمــعن متنوًع ف املجــازي ســبعة مواضــع ضــمن صــيغتي اإلف

 القائم عىل االستعارة والتشبيهن فمن الحقيقي قوله: 

 4وَضباِب  بني ُسْحب    ُهمومي فلقد ضلخْت 

االســتعارة هــي فالســحاب والضــباب ذوا صــفة حســية حقيقيــة يف هــذا البيــتن والــذي خــرج إىل 

 الهموم. وقوله: 

ها الَعزْمُ  ُحِب  َملَْعِب  ُمغر ًدا سابًحا يف طائرُها  حتخه طارَ  َوَمدخ  5السن

ــده  ــا قص ــذا م ــورن وه ــا للطي ــون ملعًب ــامء لتك ــتقر يف الس ــي تس ــا الت ــي ذاته ــودة ه ــحب املقص فالس

 :بداللة سلبية الشاعر يف بيته. ومن التوظيف املجازي قوله يف حديثه إىل سحب الهجر والفراع
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 1ُرْعًبا بُرْعِب  أرِعدي  َهْجري يا ُسحَب  أبْرِقي

 وحديثه عن سحب املغيب يف تجسيد املعنه نفسه: 

  2الـَمغيِب  من ُسُحِب  َفَيْخلو الليُل  لُْقيانا اْشِتياًقا  ِذكْرَ  نُعاِودُ   

ــك  ــان ذل ــخاء أيًض ــرم والس ــىل الك ــة ع ــحاب دالل ــاء الس ــاء إىل وج ــار امل ــحابة يف إمط ــرم الس ــق ك لتواف

ــ ــذا  ااألرض العط ــ لتحي ــدو ه ــخائهان ويب ــا وس ــة بكرمه ــية املمدوح ــرم الشخص ــع ك ــان م ــد موته بع

 التوفيق يف قوله: 

ُحُب  عليها مُتِْطرُ  يََديْكَ  وِمنْ    َمراِبُعها واْخَو ْت  كَ ضُ اير زََهْت   3السن

 وقوله يف املعنه نفسه أيًضا:

ُحِب  من راَحَتْيها فاَض  والَخرْيُ  من َشامئلِها  ضد عب والَحزْمُ  الِحلْمُ   4كالسن

 ع السحب كلها حملت داللة إيجابية ما عدا سحب هجري داللتها سلبية.مواض

ــيم: ــيغتي  الغ ــة مواضــعن ضــمن ص ــه الســحاب يف ثالث ــرادف ملعن ــيم  امل ــا ملالغ ــاعر لف ــتعمل الش اس

 :بتوظيف مجازي اإلفراد والجمعن وجاءت املواضع يف سياع اإليجاب ال السلبن وذلك يف قوله

 5َرحيَقها َظَْمنا َعبخ  والَوْردُ  ِبرَذاِذها  تَضاَحكَْت  حتخه الُغيومُ 
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 :بتوظيف حي وقوله

 1غر دْ  وبها الطخائرُ  ساميئ يف  عندما تبدو الُغيوْم  اذكُريني 

ــه ويبقــي عــىل يشء  ــادر عــىل الضــحكن فيحــذف املشــبه ب ــوم باإلنســان الق حيــث يشــبه الشــاعر الغي

ــرح ــايك الف ــة تح ــتعارة صــورة جميل ــد أعطــت هــذه االس ــن صــفاتهن وق ــار  م ــاء واالستبش بتســاقن امل

 بالخري الوفري. 

بتوظيــف مجــازي  مــن ألفــاظ الســحاب أيًضــا اســتعمل الشــاعر لفــا ملاملــزن  يف ثالثــة مواضــع املــزن:

 : تحمل داللة إيجابية

ْوِض  ِبَبْهَجةِ  اْصطََبَغْت  باللنْقيا إذِ  القلِب  وَفرَْحةُ   2ُب لَ تَ حْ ت الـُمْزنِ  يَْومَ  الرخ

حيث قـرن الشـاعر بهجـة الـروض بـاحتالب املـزنن ويقصـد بـذلك املـاء الـوفري الـذي متطـره املزنـة عـىل 

      الروض لتنتيش موجوداته الحية فيه. أما يف قوله:

 3منها ِقفارُ  أْخَصَبْت  قدْ  وكمْ  الَقوايف  ُمْزنَ  يا أنَت  كذلكَ 

فــرثن اســتعامله تركيــب ملمــزن القــوايف  يشــري إىل غــزارة البــوح الشــعري الخــاو بالشــاعرن وهــذا يكــون 

 لداللة عىل مقدرة الشاعر ومتكنه من أدواته الشعرية وخصوًصا القافية. يف سياع الفخر واملدح ل

 وقوله يف سياع املجاز:
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 1َمراتُِعهْ  َجْدب   َفَتْحَيا بَْعدَ  َهطول   ِ ُزنَة   الِوصالِ  أي امَ  َسَقه الل هُ 

ــتعامل  ــق اس ــيةن ويواف ــال املاض ــام الوص ــتذكار أي ــه  الس ــقه الل ــب ملس ــاعر تركي ــتعمل الش ــث يس حي

 كثرية املطر. :الفعل سقهن االسم ملمزنة  ثم الصفة الخاصة بها ملهطول   أي

ــىل  ــة ع ــة الدال ــدات املعجمي ــة الوح ــن دراس ــب م ــذا املطل ــه يف ه ــم تناول ــا ت ــالل م ــن خ وم

 الحية يف حقل األرضياتن فرثن حضورها مبني يف الجدول اآلج:املوجودات غري 

 

التوظيف  التكرار الوحدة املعجمية
 الحقيقي

التوظيف 
 املجازي

الداللة 
 اإليجابية

الداللة 
 السلبية

 6 62 04 02 21 الفرقد -النجوم
 1 62 01 02 62 الكون
 0 61 2 04 60 الشمس
 1 02 2 9 02 السامء

 1 02 01 2 02 القمر  
 1 2 2 2 2 الفضاء
 0 2 4 2 2 السحاب
 1 2 2 6 2 الكواكب
 1 4 2 0 4 الفرقد
 1 2 6 0 2 الغيم
 1 2 2 1 2 املزن

 

ـــة عـــىل النجـــوم يف املركـــز األول يف التكـــرار ضـــمن هـــذا الحقـــل  ـــة الدال جـــاءت الوحـــدة املعجمي

ان ويليــه لفــا الشــمس يف املعجمــين يف ثالثــني موضــًعان ثــم جــاء لفــا الكــون يف ســتة وعضــين موضــعً 

واحــد وعضــين موضــًعان ثــم كــل مــن الســامء والقمــر يف خمســة عضــ موضــًعان وهكــذا اللتيــب كــام 

ــبن فقــد جــاءت عــىل  ــة يف هــذا املطل ــق باللاكيــب اللغوي هــو موضــة يف هــذا الجــدول. ويف مــا يتعل

 النحو اآلج:
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 املعنه الدالن التكرار اللكيب اللغوي
 والعاطفةلحب ا 0 سامء العاشقني
 رؤية دينية 0 سامء القدس
 الشمس 0 مصباح السامء
 رؤية دينية 0 ترانيم السامء
 البداية والنشأة 0 شمس البدايات
 املعرفة 0 شمس العلم
 الوقت املبكر 0 شمس الضحه
 وقت 0 قمر الدجه
 ال اءة 0 أرجوحة القمر
 مادة مكانية 6 أنجم الليل

 

ليــل  يف موضــعني هــو األكــ  حضــوًرا رغــم ذلــكن ويناســب هــذا غــزارة تكــرار تركيــب ملأنجــم ال

ــالنجوم كــام وضــحناها يف الجــدول الســابق. ــة الخاصــة ب كــام أىت الشــاعر  االســتعامل للوحــدة املعجمي

 إنه ليس    حيث عىل تركيب ملنجم الحب ن ويعد هذا االستعامل من باب الداللة الهامشية

ــه معرو  ــذا املعن ــون ه ــل بالوــورة أن يك ــون لك ــا يك ــدةن فهن ــة الواح ــاء البيئ ــدى أبن ــا ل ًف

وحــدة معجميــة ظــالل خاصــة بهــان وهــذه الظــالل هــي التــي تحــدد اتجــاه الداللــةن وتوجيــه املعنــه يف 

"تلـــك الظـــالل التـــي تختلـــف بـــاختالف األفـــراد وتجـــاربهم وأمـــزجتهم وتركيـــب كـــام أن الســـياعن 

مــن البيئــة االجتامعيــة تــوحي بظــالل  أجســامهم ومــا ورثــوه عــن آبــائهم وأجــدادهم. وهــي لــدى فــرد

 .1من الداللة قد ال تخطر يف ذهن آخر من البيئة نفسها  ألن تجاربهام مع الكلمة مختلفة"

 أبرز املظاهر اللغوية الخاصة بهذا املطلب:

: لفــا ملالنجــوم  هــو األكــ  حضــوًرا يف ثالثــني موضــًعان بيــنام لفظــا ملالغــيمن واملــزن  العــدد والرتبــة .0

 يف ثالثة مواضع لكل منهام. هام األقل
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ــلادف .6 ــة ال ــوم  عالق ــدن والنج ــني: ملالفرق ــرادف. وب ــة ت ــاء  عالق ــامءن الفض ــونن الس ــاظ ملالك ــني ألف : ب

 العالقة نفسها. وبني ملاملزنن الغيمن السحاب  أيًضا.

: بــني لفــا ملالنجــومن والشــمسن والقمــر  ولفــا ملالكواكــب  عالقــة عالقــة االشــتامل والتضــمني .2

إن األلفــاظ الثالثــة تنــدرج ضــمن حقــل الكواكــبن وجميعهــا مًعــا تنــدرج    حيــث اشــتامل وتضــمني

 ضمن حقل العلويات. 

 : بني كل من: ملالشمسن القمر .عالقة التضاد .4

: يكـــاد التوظيـــف الحقيقـــي يتســـاوى مـــع التوظيـــف التوظيـــف الحقيقـــي والتوظيـــف املجـــازي .2

ــات ــل العلوي ــث املجــازي يف حق ــل    حي ــف ك ــق الســياع لجــأ الشــاعر إىل توظي ــة وف وحــدة معجمي

ــم يحرصــ التوظيــف الحقيقــي يف  ــهن فل ــذي  كــن االســتفادة من ــاملعنه ال الــذي تقت ــ حضــورهن وب

 ألفاظ دون سواهان ومل يجعل املجاز محصوًرا عىل وحدات معجمية بعينها.

ــلبية .2 ــة والس ــا اإليجابي ــمسنداللت ــومن الش ــة: ملالنج ــاظ اآلتي ــورة يف األلف ــلبية محص ــة الس  : إن الدالل

وردت يف موضــعني للوحــدة املعجميــة ملالنجــوم  وموضــع واحــد يف كــل مــن    حيــث الســحاب 

ملالشــمسن والســحاب . بيــنام جــاءت الداللــة إيجابيــة يف جميــع األلفــاظ الــواردة ضــمن املوجــودات 

 غري الحية يف حقل العلويات.

 : األلفاظ الدالة عىل املاء: الثالث املطلب

ــة ويف  ــم يف البيئ ــامء حضــور مه ــن لل ــاةن وم ــذه الحي ــي تصــور ه ــوان األدب الت ــاة ويف أل الحي

ذلــك الشــعرن فــرثن املــاء هــو العالمــة الفارقــة بــني البقــاء والفنــاءن ألن قــوام الحيــاة والكائنــات الحيــاة 

يكـون عليـهن فحضـوره إيجـاا يف نفسـهن بيـد أن داللتـه قـد تخـرج إىل السـلبية حـني يـأج الشـاعر عــىل 

 ء واألعاصري العاتية والغرع واملاء املغيل وما إىل ذلك.ذكر السيول والعواصف الهوجا

ـها  ــالل حرصـ ــن خ ــاو م ــاء حضــور خ ــىل امل ــة ع ــاظ الدال ــيكون لقلف ــب س ــذا املطل ويف ه

 ومعرفة مواضعها وأماكن تركيزهان ودراستها داللي ا قدر اإلمكانن بداية باملطر:
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ــر:  ــن الأوالً: املط ــاء املنســكب م ــو امل ــة: "ه ــه يف اللغ ــع: وتعريف ــاء الســحابن والجم ــر م ســامءن واملط

أمطــار وأكــ  مــا يجــيء يف الشــعرن وقــد مطــرتهم الســامء متطــرهم مطــًران وأمطــرتهم: أصــابتهم 

 . 1باملطر"

واملطــر هــو الهبــة الســاموية لــقرض الســتمرار الحيــاة ومنــاء الخــرياتن وقــد ورد ذكــره بكــ ة 

لكثــريةن قــال تعــاىل يف محكــم التنزيــل: "ومــن يف القــرآن الكــريم بلفــا املــاء والغيــث مصــدًرا للفوائــد ا

ــا وطمعــان وينــز ل مــن الســامء مــاًء فيحيــي بــه األرض بعــد موتهــا" ــه 2آياتــه يــريكم الــ ع خوًف . وقول

. وقولـه تعـاىل: "وهـو الـذي ينـزل الغيـث مـن بعـد مـا قنطـوا 3تعاىل: "وأنزلنا مـن السـامء مـاًء طهـورا"

 .4وينض رحمته"

ــتعامو  ــة اس ــر يف الدالل ــلبية للمط ــا الس ــةن فأم ــياع اإليجابي ــاين يف س ــلبية والث ــياع الس النن األول يف س

 فهي األصل العتبارات توظيفها اللغوي يف القرآن الكريم حيث مل ترد إىل يف سياع العذابن 

ــه ــي يف قول ــعن وه ــة مواض ــلبية يف أربع ــياع الس ــر  يف س ــا ملاملط ــابطني لف ــاعر الب ــتعمل الش ــد اس  وق

 :بتوظيف مجازي

ً  أمِطري  5ِبَجْدِب  األرَض  وازَرعي  وَشوكًا ُسام 

 ويف قوله:

ياحُ  أَْمطَرتِني التي وعودِ ما لِلْ   6ظَام قد َقَضْيُت  فرثين   لَِعَبْت     بها الر 

 :بتوظيف حي ويف قوله
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 1كالـَمطرِ  نَ و يهص ناًرا عىل تَُصبن   نَْشِئنا ِهَماًم  َشهاَدةد بََعَثْت يف

 ويف قوله:

ا الِجدارُ  يةِ  من لياِن  لَْيلَة   يف ُمْنَهِدًما   قد ُدلخ  الذي أم   2والـَمطَرِ  الر 

ــا ــد أن اســتعامل املطــر مل يكــن يف ســياع الســلبية دامئً ــة يف اســتع  إذ  بي مله الشــاعر يف ســياع اإليجابي

 :بتوظيف مجازي مثل قوله ستة مواضعن وهي

 3يَْرِوها الـَمطَرُ  إن ملْ  أْرَضهُ  أَجفخ    وما  ما أْشَقه الـُمِحبخ  أللهُ  اللهُ 

 وقوله:

 

ُحُب  عليها مُتِْطرُ  يََديْكَ  وِمنْ   َمراِبُعها  واْخَو ْت  كَ ضُ اير زََهْت   4السن

 وقوله:

وارمْ  البيُض  وبأُخرى تَلَْمعُ   فيه بَيد   األَْقالمُ  مُتِْطرُ   5الصخ
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 :بتوظيف حي وقوله

 1يُناغينا هت انًا الَغْيُث  وأْمطَرَ  نَْشوانًا بَطَلخِتها  الَوْردُ  تَراَقَا 

 وقوله:

 2ْهلِ سَ  كُل   يف األَزْهارُ  َفَتُضو ُ  َساَمها ِوداًدا  ِمنْ  الَغْيُث  ُ ِْطرُ 

 ه:وقول

حاري أْشجارِ  َشْوَع  َوْحَشتي  يف لهُ  أنا ُمْشتاعد   3للَمطَرْ  الصخ

ــم  ــاين ســياع ســلبين فل ــايننين األول ســياع إيجــاا والث اســتعمل الشــاعر لفــا ملاملطــر  يف ســياقني متب

ــر أو  ــلبية املط ــد س ــيلة تحدي ــياع وس ــل الس ــه جع ــل إن ــرن ب ــلبية للمط ــة الس ــاعر بالدالل ــد الش يتقي

 إيجابيته.

عهــا جــاءت للعــذابن لقــرآن الكــريم ســبع مــرات جميوتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن لفــا املطــر ورد يف ا

 ومن أمثلة ذلك: بعد ملأعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

- " طَر  ن مخ  .4قال تعاىل: "َواَل ُجَناَح َعلَيْكُْم إِن كَاَن ِبكُْم أًَذى م 
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-  

طًَرا  -  قال تعاىل: "َوأَْمطَرْنَا َعلَيِْهم مخ
 
 .1"ِمنيَ الُْمْجِر  َعاِقبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  َفانظُرْ  ۖ

  َفَساءَ  َمطَرُ  الُْمنَذِرينَ "2.  -
 
طًَرا ۖ  قال تعاىل: "َوأَْمطَرْنَا َعلَيِْهم مخ

                                                            

 .25ن ةألعيةف  -1

 .52ن ةةقمر -2
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ــث  ــان: أحــدهام الغي ــه معني ــراء أصــلد صــحية في ــيم والطــاء وال ــارس: "امل ــن ف ــة الب ــاييس اللغ ويف مق

أمطـر  النازل من السـامء واآلخـر جـنس مـن العـدو. فـاألول املطـرن ومطرنـا مطـًرا. وقـال نـاس: ال يقـال

ــْوءِ {إال يف العــذاب  قــال اللــه تعــاىل:  ـر الرجــل: تعــرخض للمطــر. ومنــه 1}أُْمِطــرَْت َمطَــَر السخ . ومتطـخ

ـــُر: الراكـــُب  املُســـتمِطر: طالـــُب الخـــري. والثـــاين قـــولهم: متطخـــر الرجـــُل يف األرضن إذا ذهـــب. واملَُتَمط 

 . 2الَفرََس يَجري به. ومتطخرَْت به َفَرُسُه: َجرَْت"

ــم ومــ ــهن ث ه: "هــو اســم للمطــر كل ــديوانني: ملالغيــث ن وحــد  ــة عــىل املطــر يف ال ــرز األلفــاظ الدال ن أب

ــق" ــر والك ــىل املط ــدلن ع ــبة ي ــا فأص ــه غيًث ــت ب ــا ينب ــمي م ــاين3س ــث مث ــا الغي ــاء لف ــرات يف  . وج م

ــة ــة إيجابي ــه أن يكــون ذا دالل ــديواننين واألصــل في ــاء مــن الجفــافن كــام يف  ال ــة األحي ــأج إلغاث ــه ي  ألن

 :بتوظيف حي قوله

 4وأمطَر الَغْيُث هت انًا يُناغينا         تَراقَا الَوْرُد نشوانًا بَطَلخِتها

 ويف القصيدة نفسهن قوله: 

  5يُناغينا َهتخانًا الَغْيُث  َسُيْمِطرُ    طَلَْعِتها يَْومِ  يف إنخهُ  :تَُقْل  ألَمْ 

 وقوله يف التعبري عن إيجابية الغيث ومدى الحاجة إليه:

امءَ  سنيًنا لعلخ   َعطَْ  لَِغْيث   البيدُ  كام تاَقِت   6مَتُنن  السخ

  

                                                            

 .50ن ةةفياةا -1
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ــث  ــادل الغي ــارة ملج ــك عب ــن ذل ــان وم ــذا اللف ــع ه ــاهزة م ــعرية ج ــارات ش ــاعر عب ــتعمل الش  واس

بـن الخطيـبن وذلـك ن الـدين لـدى الشـاعر األندليـ لسـاوهـي مطروقـة مـن قبـل  بتوظيف مجـازين

 يف موضعنين هام:

 1الَعَسلِ  بَشْهدِ  الَغْيُث  يا زَمانًا قد تََعفخه وانَْقىَض       جاَدلَ 

 : والعاطفةومنه يف سياع الدعاء 

 2الـُمَقلِ  َمراعي وَسَقه الَغْيُث        َهَمه إذْ  َحبيبي الَغْيُث  جاَدلَ 

 فمنه قوله مشبًها الوصال  اء الغيث: عاطفةالأما يف سياع 

 3َسعيدِ  َسحائِِبهِ  ِمنْ  بَغْيث    ُعروقي  بَْعَدما ظَِمَئْت  أتاين

 وقريب منه قوله يف الغرض نفسه أيًضا:

 4َسْهلِ  كُل   يف األَزْهارُ  َفَتُضو ُ   َساَمها ِوداًدا  ِمنْ  الَغْيُث  ُ ِْطرُ 

ــاةن  ــني الغيــث الحقيقــي واملجــازي لتحقيــق صــورة شــعرية متحركــة تضــم بالحي وقــد  ــزج الشــاعر ب

 كام يف قوله: 
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ارُ  َجَنباتِهِ  يف لَِيِشعخ  َورْوُضهُ  الَهطُوُل  الَغْيُث  انََق َفَتع  1النخوخ

استطا  الشاعر الترصف بالوحدتني املعجميتني ملاملطرن والغيث  وفق ما يشاء بحسب ما يقتضيه السياعن 

طي عفرثذا كنا قد أرشنا إىل أن لفا ملاملطر  مل يأت إال يف سياع العذاب يف القرآن الكريمن فرثن هذا ال ي

 ويف األبيات التي تناولناها دليل عىل صدع ما ذهبنا إليه.الكلمة صفة السلبية املطلقةن 

ــع:  ــا: النب ــال ثانًي ــان ق ــني ينبوًع ــميت الع ــذلك س ــنين ول ــن الع ــرج م ــل: خ ــرن وقي ــا: تفج ــا ونبوًع نبًع

ن ورد لفــا النبــع 2األزهــري: هــو يفعــول مــن نبــع املــاء إذا جــرى مــن العــنين وجمعــه: ينــابيع"

 ن وجاءت بصيغة اإلفراد ضمنبداللة إيجابية ابطنيوالينبو  يف مثانية مواضع يف شعر الب

ــف املجــازي ــث التوظي ــف    حي ــو  ضــمن التوظي ــع أو الينب ــا النب ــأِت الشــاعر عــىل اســتعامل لف مل ي

 الحي الحقيقي. 

 ومن أمثلة التوظيف املجازي قوله:

 3تخَجن يال يومَ  ماؤهُ  وأُْهِدرَ    نَْبعي َجفخ  قد َذَوى ُمذْ  َشباا

 وقوله: 

مـــاءِ  يَْنبوُعهُ  من زاُلل    أَْصَفه الثخلـمِ  كأبَْيِض  قلبد  لكِ   بالسخ

  

                                                            

 22  ص  ةةةة ق -1

   م زة  رسن(.ةةةااةة ي ابن مر، ح    -2

 12  ص ةة تة    تب -3
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1 

ــع مــن الســامء  ــم يحصــل أن نب ــلن فل ــب واملتخي ــا الشــاعر إىل الغي ــة ذهــب به ــت مبالغ ويف هــذا البي

ه ووصــف نقــاء مائــه وصــفاء زاللــه. ثــم إن الشــاعر يســتعمل اللفــا ضــمن ينبــو ن لكــن الشــاعر صــور 

 تراكيب لغوية تخرج باللفا من االستعامل الحي إىل االستعامل املجازين ومن ذلك:

  

                                                            

 12  ص  ةةةة ق -1
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 ملنبع املروءات واألفضال  يف قوله:

 1قد رشبوا الـُمروءات واألْفضالِ  نَْبعِ  وِمْن  الـَمكْرُماِت  آباؤكم من َمعيـنِ 

 ملنبع العلم  يف قوله:

 2الَعِذِب  ِفْتَيُتنا من نَْبِعهِ  َفَعبخ  َتنا ِفْتيَ   - الَعرْصِ  نورِ   - لِلِْعلْمِ  َدَعْوِت 

 ملينبو  املكارم  يف قوله: 

 3الـَمـكارمْ  ويُْنبو َ  الَفْضلِ  واَحةَ  وتَْبَقه أَبًَدا  كانْت  داُركُمْ 

إن حضــور لفــا النبــع ومــا يتعلــق بــه مــن ألفــاظ تــدل عليــه إيجــاا الحضــور يف الســياع الــذي ورد 

ــاء  ــبق ج ــا س ــع م ــارمن ويف جمي ــع مك ــروءاتن أو نب ــع م ــمن أو نب ــع عل ــون نب ــا أن يك ــو إم ــهن فه في

 التوظيف إيجاا الحضور يف الشعر.

يعــد البحــر مــن املــوارد الطبيعيــة املهمــة خــارج بيئــة الباديــةن لكــن هــذا ال يعنــي عــدم حــر: ثالًثــا: الب

معرفــة شــعراء البــوادي بــهن أو رؤيــتهم لــهن بــل إن كــ ًا مــنهم عملــوا يف التجــارة البحريــة عــ  الخلــيم 

 العرا. 

ــاللفا الرصــية ملالب حــر  بصــيغة ورد البحــر يف مثانيــة مواضــع يف شــعر البــابطنين ســبعة منهــا جــاءت ب

فمـــن اإلفـــراد ولـــيس الجمـــعن وتنوعـــت بـــني التوظيـــف الحقيقـــي الجغـــرايفن والتوظيـــف الكنـــايئن 

 :التوظيف الحقيقي بداللة إيجابية قوله

  

                                                            

 77  ص يلاةة فةيمةةييا -1

 002  ص  ةةةة ق -2
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 1وظَن ي ِفكري ِ َْوِجهِ  َفَغاَب      ُسكوند  ألَجَمهُ  الَبْحرِ  َوَمْوجُ 

 ع عن موج البحر الحقيقين ومن ذلك قوله أيًضا:فالشاعر يتحد

 2والِهَضِب  الَوْهدِ  يف واْعَتَدلَْت  الَبْحِرن الر مال وَمْو جِ  بيـنَ  نََشأَْت  ثَقاَفةد 

 ويرتبن البحر بالسباحة أيًضان فمن ذلك قوله:

 ُِ 3بَْحر يف الَحبيَبةِ  من ُحْسنِ  وتَْسَبةَ   َجنخًة  الَحبيَبةِ  ُحْسنِ  ِمنْ  وتَْسكُنَ 

 ويف سياع التوظيف املجازي للفا البحرن فهي عىل النحو اآلج:

 ملبحر الضجيم  يف قوله:

جيمِ  بَْحرِ  الز حام ويف يف قليالً إذا َصَمتن  َخِب  الَهْرجِ  وَمْوجِ  الضخ  4والصخ

 ولفظة البحر هنا حملت داللة سلبية.

 ملبحر القلب  يف قوله:

  

                                                            

 12  ص  تباةة تة    -1

 002  صمةةييايلاةة فةيا- 2

 27   ص ةةةة قا- 3

 009   ص ةةةة ق - 4
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 1الجارِِف  بَْحرِهِ  يف الَهَوى  ونَْغرَُع  نارَ  الَقْلِب  يف َونُوِقدُ 

 ويف موضع واحد استعمل الشاعر لفا ملاليم  للداللة عىل البحرن يف قوله:

 2يَْفَنه إذا اْرتَطَام لن الَيم   يف َمالُمكُُم     فاملاءُ  عن قلبي الُحبخ  يرَْصِفَ  لن

ــرن  ــتالطم يف البح ــاء امل ــا امل ــبن كأنه ــدران القل ــا بج ــه وارتطامه ــاعر يف قلب ــم املش ــاعر تالط ــبه الش يش

فمهــام ارتطــم املــاء ببعضــه بعًضــا فرثنــه ســيظل كــام هــو ولــن يــنقا منــه يشءن ولهــذا فــرثن الشــاعر 

ــف ل ــاعر توظي ــتطا  الش ــد اس ــه. وق ــذي يف قلب ــب ال ــذا الح ــ  له ــورة مطم ــة الص ــيم  لخدم ــا ملال ف

 الشعرية التي يريد إيضاحهان فوفق يف هذا االستعامل.

تنقــل الشــاعر بــني الحقيقــة واملجــاز يف توظيــف لفــا البحــر ضــمن الســياع الشــعرين وال يعــد 

اســتعامله هــذا اللفــا غزيــًرا مقارنــة باأللفــاظ األخــرى يف حقــل املوجــودات األرضــيةن عــىل الــرغم مــن 

يبـة مـن البحـرن فالكويـت مدينـة سـاحلية تطـل عـىل الخلـيم العـران وقـوام تجـارة أن بيئة الشـاعر قر

ــة  ــالد فــارس. فالبيئ ــد وب ــؤن إضــافة إىل النقــل البحــري مــع الهن أهلهــا قــد ًا كــان صــيد الســمك واللؤل

ــوًرا  ــا حض ــد له ــذا ال نج ــان وله ــة ومحبيه ــذه البيئ ــن رواد ه ــن م ــابطني مل يك ــن الب ــةن لك ــة بحري العام

 ره.كثيًفا يف شع

ومــن خــالل مــا تــم تناولــه يف هــذا املبحــث تتضــة غــزارة حضــور الوحــدات املعجميــة يف هــذا الحقــلن 

 وهي موضحة بحسب الجدول اآلج: 

  

                                                            

 02   ص ةةةة ق - 1
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التوظيف  التكرار الوحدة املعجمية
 الحقيقي

التوظيف 
 املجازي

الداللة 
 اإليجابية

الداللة 
 السلبية

 4 2 2 2 01 املطر
 1 2 4 4 2 الغيث
 1 2 2 1 2 النبع
 0 2 2 2 2 البحر
 1 0 1 0 0 اليم

 

فــنالحا أن املطــر هــو أكــ  الوحــدات املعجميــة حضــوًرا يف هــذا الحقــلن كــام نالحــا أنــه ورد يف ســتة 

مواضــع إيجــاا الداللــةن بيــنام يف أربعــة مواضــع ســلبي الداللــةن وهــذا عــىل غــري مــا ُعــرف عــن املطــر 

 القــرآن الكــريمن وكــذلك يف كثــري مــن الشــعرن وأشــار إنــه ســلبي الداللــة يف مواضــعه يف   حيــث وداللتــه

 إىل هذا بعض علامء اللغة يف املعاجم كام وضحنا هذا يف مكانه.

  هذا املجالن وهي عىل النحو اآلج:وتضمن املبحث الثالث تراكيب لغوية مهمة يف 

 املعنه الدالن التكرار اللكيب اللغوي
 دعاء 6 جادل الغيث
 ادة وافتخارإش 0 نبع املروءات
 معرفة 0 نبع العلم

 فخر 0 ينبو  املكارم
 التسامة واملحبة 6 بحر القلب
 األصوات املرتفعة 0 بحر الضجيم

 

أم يف الفخــر والتســامةن ويف تركيــب واحــد  العاطفــةنتتجــه معظمهــا إىل اإليجابيــةن ســواء أكــان يف 

 املرتفعة. يتجه إىل السلبية وهو قوله: ملبحر الضجيم  كناية عن األصوات

 أبرز الظواهر اللغوية يف هذا املبحث: 

ــة - ــدد والرتب ــدات الع ــدد عضــ وح ــث بع ــذا املبح ــة األوىل يف ه ــر  يف املرتب ــا ملاملط ــأج لف : ي

 معجمية مكررة. وآخرها ملاليم  يف موضع واحد.
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: بــني لفظــي: ملاملطــرن والغيــث . وبــني ملالبحــرن والــيم . وتوجــد عالقــة تــرادف عالقــة الــلادف -

اللاكيــب اللغويــةن ومــن ذلــك: ملنبــع املــروءاتن ينبــو  املكــارم ن وبــني ملبحــر الهــوىن بحــر بــني 

 القلبن بحر األشواع .

ــازي - ــي واملج ــف الحقيق ــرن التوظي ــي ملاملط ــني لفظ ــازي ب ــي واملج ــف الحقيق ــاوى التوظي : يتس

 والغيث ن ويبدو التوظيف املجازي هو األك  حضوًرا يف لفظي ملالنبعن والبحر .

: إن الداللــة الســلبية وردت مــع وحــدتني معجميتــني فقــن ملاملطــرن لســلبية واإليجابيــةداللتــا ا -

ــذا  ــة يف ه ــدات املعجمي ــع الوح ــع جمي ــة م ــة ملافق ــة اإليجابي ــاءت الدالل ــنام ج ــر . بي البح

 الحقل.

 : األلفاظ الدالة عىل القوى الطبيعيةالثايناملبحث 

ال فضـــل لإلنســـان فيهـــا ســـوى تســـخريها تعـــد القـــوى الطبيعيـــة مـــن املظـــاهر البيئيـــة التـــي       

مــن: ملالنــار  إنهــا موجــودة يف األصــلن وتتضــمن هــذه القــوى الطبيعيــة كــال   حيــث واســتعاملها

وفيضــان وطوفــان ومــا إىل واأللفــاظ املتصــلة بهــان والريــاح وأعاصــريهان وقــوى الحقــل املــايئ مــن غــرع 

 ام ييل تفصيلها بحسب املطالب الثالثة اآلتية:ذلك ن وفي

 طلب األول: ألفاظ النار وما يتصل بهاامل

ــزارة ــا يف الشــعر بغ ــدل عليه ــا وي ــا يتصــل به ــار وم ــث مــن الطبيعــي أن يكــ  اســتعامل لفــا الن    حي

ــار  ــا الن ــابطني لف ــاعر الب ــتعمل الش ــد اس ــلابن وق ــواء وال ــاء واله ــة إزاء امل ــا  الرئيس ــن العن ــا م إنه

ــا أخــرى ــار أحيانً ــا تــدل عــىل الن ــان وألفاظً ــا بصــيغتي اإلفــراد  احــة حيًن ن وقــد ورد لفــا النــار  يًح

ــة  ــب اللغوي ــزت باللاكي ــني موضــًعان متي ــة أو والجمــع يف ثالث ــة إيجابي ــا بدالل ــا جــاء مجازي ــد منه العدي

 :داللة سلبيةن فمن اإليجابية قوله

 ملنار العلم  كام يف قوله:
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 1من َحطَبي هذا الِعلْمِ  ريانِ ن ُوقودُ  َواِرَيةد  الِعلْمِ  نارُ  قاَل  لِـَمنْ  ُقون

 ملنار املحن  كام يف قوله:ومن السلبية 

 2ِمحنْ الـ نارَ  أَْشواُقهُ  أشَعلَْت           يَكَْتوي َوْهو صاد  جميالً 

 ملنار النأي  كام يف قوله:و

 3َهْجرَهْ  وزادَ  الِفراُع  ذا طاَل إ  نأي   نريانُ  ُمْهَجتي وتَْحرُِع 

 ملنار االنتقام  كام يف قوله:و

 4كالـَمطرِ   صهيونَ مل ناًرا عىل تَُصبن   نَْشِئنا ِهَماًم  َشهاَدةد بََعَثْت يف

 

ثنائيــة املتعلقــة بالنــار واألشــياء املجــردة جــاءت يف ســياع نالحــا أن معظــم اللاكيــب ال

ـــة  ـــةاإليجابي ـــار املحـــن  أي  والعاطف ـــب ســـلبية إال موضـــعانن األول: ملن ـــن اللاكي ـــل م ـــم يحم ن فل

ــت  ــا البي ــاين. أم ــذه املع ــرادف ه ــا ي ــر وم ــل والهج ــد والرحي ــأي ن أي  البع ــار الن ــاين: ملن ــاتن والث األزم

ر الشــاعر إىل النــريان التــي ستصــب عــىل بنــي صــهيون كــاملطرن الــذي تضــمن ملنــار االنتقــام  حــني أشــا

فرثنه توظيف إيجـاا أيًضـان ملـا يحملـه مـن قضـية حـق قوميـة يثـور الشـاعر مـن أجلهـا مـع أشـقائه يف 

  فلسطني.

                                                            

 009  ص  ةةةة ق  -1

 91  ص  تباةة تة   -2

 97  ص   تباةة تة   -3

 001  ص يمةةييايلاةة فة -4
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وبشــكل عــام فقــد كــان حضــور الوحــدة املعجميــة الخاصــة بالنــار إيجــاا الداللــة والحضــورن  

 بني الحقيقة واملجاز.مع شبه تقارب يف نسبة التوظيف 

 واستعمل الشاعر أيًضا األلفاظ الدالة عىل النارن كام يف قوله:

ـام -0 ـــْتن الوــ ـَمْت واْضـــطَرََمت: اْشـــَتَعلَْت والَْتَهَب ــ ـــت النـــاُر وتََوخ ـــاً. وَ َِم ـُم: َمْصـــَدُر َ َِم َ َم ــ َ : "الوخ

ــيبهُ  ــطَرََم َمِش ــراا  وأ  نواْض ــن األَع ــَتَعَل  عــن اب ــالوا اْش ــام ق ــطَرِْمن ك ــيب املُْض ــَد املَِش ــهن بَْع نشــد: ويف الَْفت

 . 1َمناِفعد وَملَْبسد لَِمْن َسلِْم وهو عىل املثل"

 :ن منهاوجاء لفا الوام يف أربعة مواضع

امُ  الذ كرى أمِ  يها الو   2يغذ 

ن فمنهــا مــا جــاء يف ســياع اللاكيــبن ومنهــا مــا كــان شــاعر لفــا الوــام عــىل ســبيل املجــازاســتعمل ال

 .جازيتهموضعه يف السياع يدل عىل م

ــبان وكأمَنــا فيــه الر جــاُل اللظــه:  -6 "اللخظــه: النــارن وقيــل: اللخَهــُب الخــالا  قــال األَفــوه: يف َموِقــف  َذرِب الشخ

ــروى: ــه وي ــائم واللخظَ ــىل األَط ــري مرصــوفن  ع ــان غ ــه منه ــوذ بالل ــنم ن نع ــم جه ــه: اس ــْوِطن  . ولَظَ يف َم

ــث ن ـف للعلميــة والتأْني ــي معرفــة ال تنــو ن وال تنرصـ . ورد 3وســميت بــذلك ألَنهــا أَشــد النــريان" وه

 اللظه يف ستة مواضعن وهي يف قوله: 

 4ووحيدُ  غربةً  شال   والقلُب    اللخظه ُيواِكُبهُ  شك   ا ويثورُ 

  ويف قوله: 

                                                            

   م زة  ضحم(.ةةةااةة ي ابن مر، ح   -1

 7  ص  تباةة تة    -2

   م زة  ر،ى(.ةةةااةة ي ابن مر، ح   -3

 02  ص  تباةة تة   -4



211 

مَ   تَلَظخه َكِبدي يف دَ الَوجْ  وأنخ  كَْرى وأَْوَقدْ  َسعريًا أجخ  1الذ 

 ويف قوله: 

 2ُمْسَتكنيْ  رماد   تََتلَظخه يف  وتََناءى والَهَوى َجْمرَتُهُ 

 ويف قوله: 

 3يَْسَتكنيْ  أو يَِني ال ري  عسَ  يف  اللخظَه قييُبْ  قد النخأْيَ  أنخ  غريَ 

 ويف قوله: 

َُه  ُشحوبًا َعال َوْجهي رأْت   4ُصَورا َرأَْت  يُْضنيني لَظَه الَوْجدِ  َوِمنْ  َفَغريخ

 ويف قوله: 

 5ْمريأَ  أْسلَْمُتهُ  اللخْيَل  فأغدو كأنخ   عىل اللخظَه  الَبهيمُ  اللخْيُل  يَُقل ُبني

ــهاتكــأ الشــاعر علبتوظيــف مجــازين و  جــاء االســتعامل ــق الصــورة الشــعرية  ي ــق الشــاعرية وخل لتحقي

ات ضــافة إىل أنــه ربــن اللظــه يف جميــع األبيــتركيــب مللظــه الوجــد  يف موضــعنين إ  الجميلــةن فركــز عــىل

ــي ــف الحقيق ــية والتوظي ــن الحس ــدها ع ــام أبع ــردةن م ــياء املج ــتة باألش ــة الس ــة أربع ــاءت الدالل ن وج

 والخامس.أبيات سلبيةن ويف بيتني إيجابية وهام الثالث 

: "الَجْمــُر جمــع َجْمــرَة  مــن النــار والجمــرة أيًضــا واحــدة جمــراِت املناســك وهــي ثــالع جمــرات الجمــر -2

 . 6صاة واملِْجَمرَُة بكرس امليم واحدة املََجاِمر"يرمني بالجامر والَجْمرَُة الح

  

                                                            

 21  ص  ةةةة ق -1

 72  ص  ةةةة ق -2

 71  ص   تباةة تة   -3

 10  ص مةةييايلاةة فةي  -4

 22  ص  ةةةة ق -5

   م زة    م ح(.معثةياةةص ةب -6
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ورد لفــا الجمــر يف تســعة مواضــع يف ديــواين الشــاعرن متوزعــة بــني التوظيــف الحيــ الحقيقــي 

الشــاعر بهــا حســية حقيقيــة تشــري إىل الجمــر الخــاو بالنــار  حيــث جــاء  والتوظيــف املجــازي الكنــايئ

 والحطب يف قوله:

 1الرخمادِ  تَْحَت  يَلَْفةُ  الَجْمرِ  ِمنَ   كَوايِن  َقدْ  وما َغرامي َوأَْسلُو

يشــري ظــاهر اللفــا إىل داللــة الجمــر عــىل مادتــه وهيئتــه الحقيقيــةن حتــه وإن كــان املعنــه يتضــمن 

ــاًزا و  ــازي مج ــف املج ــا يف التوظي ــزنن وأم ــب والح ــل الح ــردة مث ــياء املج ــق باألش ــة تتعل ــة خاص كناي

 الواضةن فقد جاء يف مثانية مواضعن وهي عىل النحو اآلج:

 2َغرخدْ  األىََس ما كان عىل جمرِ   ما ا كلخ  يَْدري الطخرْيَ  انخ  لَوَ 

 ويف قوله: 

 3ُمْسَتكنيْ  رماد   تََتلَظخه يف  وتََناءى والَهَوى َجْمرَتُهُ 

 ويف قوله: 

 4يفهمِ  ملْ  كَأَنْ - الز اهي َجْمرهُ  وقد أَلَْهَبِني - َفَبدا ِشْعري

 ويف قوله: 

  

                                                            

 007  ص مةةييايلاةة فةي -1

 21  ص  تباةة تة   -2

  75  ص  ةةةة ق -3

 22  ص مةةييايلاةة فةي -4
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َجْت   1األفكارِ  وَجْمرةُ  الُقلوِبن لَُغةُ  وُرسوِمِهْم  ِشْعرِهمْ  يف َوتََوهخ

 ويف قوله: 

ن  فيه عىل َجْمر   أَتََقلخُب   2َمْوِقُدهُ  وَحنيني َحام 

ــا جــاء يف ســياع املجــاز  ــالجمر أن توظيفه ــة الخاصــة ب يالحــا مــن توظيــف الشــاعر للوحــدة املعجمي

ن ألن املجــاز يفــتة آفاًقــا أكــ  للتأويــلن وألن لفــا الجمــر أكــ  مــن التوظيــف الحقيقــي الرصــية للفــا

ن وجــاءت يعــ  عــن حــرارة األشــواع ومــرارة االنتظــارن وهــام اللــذان يســتعران يف صــدر الشــاعر املحــب

 .داللته سلبية كام يف األبيات األول والرابع والخامسن أو إيجابية كام يف باقي األبيات

ــيم -4 ــامء الجح ــن أس ــم م ــيُم: اس ــن : "الَجِح ــَم ع ــيمن وأْجَح ــي جح ــواة  فه ــة يف مه ــار عظيم ــل ن ــارن وك ن

حمــال  . وردت الوحــدة املعجميــة الخاصــة بــالجحيم يف موضــعني اثنــني3اليشــء: كــفخ عنــه مثــل أجحــم"

 :بتوظيف حي ن وهام يف قولهداللة سلبية

 4َجحيمْ  َسُيْلَقه يف الُبْعدُ  ذلكَ   َجَرى إنْ  ال تُفارِْقه َفَوييْل

 : يبتوظيف مجاز  ويف قوله

 5َجِحياًم بهذا البعادِ  وباَت   نَعياًم  لََديْكِ  كان ُعْمري لقدْ 

  

                                                            

 71  ص  ةةةة ق -1

 001  ص مةةييايلاةة فةي  -2
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وظــف الشــاعر الوحــدة املعجميــة ملالجحــيم  يف ســياع املجــاز يف كــال البيتــنين ففــي البيــت األول 

ن بعــد الفــراع بأنهــا عســرية وأليمــة كــالجحيم. ويف يصــف مــرارة البعــدن ويفــلض الحيــاة التــي ســتكو 

البيــت الثــاين يتكــا الشــاعر إىل املقابلــة يف صــورتني غيبيتــنين األوىل هــي النعــيم ويــأج بهــا كنايــة عــن 

رخــاء العــيت يف الــدنيا ويف كنــف األحبــابن والثانيــة هــي الجحــيم الــذي يكنــي بــه عــن مــرارة البعــاد 

 أحبابهم. يف الحياة الدنيا إذا هجر األحباب

عري -2 رَُهام:السخ  : "َسَعَر النار والحربن يَْسَعرُهام َسْعراًن وأَْسَعرَُهام وَسعخ

بداللــة  . وردت الوحــدة املعجميــة الخاصــة بلفــا الســعري يف ثالثــة مواضــع1أَوقــدهام وَهــيخَجُهام" 

 ن وهي يف قوله: سلبية

مَ   تَلَظخه َكِبدي يف الَوْجدَ  وأنخ  كَْرى وأَْوَقدْ  َسعريًا أجخ  2الذ 

 ويف قوله: 

عريَ  ولكنخ   3ِسن ي وأََشاَب  َهناَءِج  َفَفضخ   َرَعه بَجْويف السخ

 ويف قوله: 

اقلن السعري يف األبيات الثالثة 4يَْسَتكنيْ  أو يَِني ال ري  عسَ  يف  اللخظَه يُْبقي قد النخأْيَ  أنخ  غريَ 

بالهجر والبعد والفراعن وجاء توظيف الوحدة املعجمية ضمن سياع املجاز الخاو باملشاعر املجردة التي 

 من الفراع والخوف املستمر من الرحيل املفاجا. تتولد عن شدة الحب والخشية
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ــوُم الَعســل الــذي يُْسَتْصــَبُة بــهن الواحــدة َشــَمعةد وَشــْمعة  قــال الفــراء: الشــمعة -2 ــْمُع: ُم ــَمُع والشخ : "الشخ

ــَمعُة أَخــا منــه  قــال ابــن ســيده: وقــد  ن بالتســكنين والشخ ــدون يقولــون َشــْمعد هــذا كــالم العــرب واملَُولخ

ــيحتان"غَ  ــان فص ــْمَع لغت ــَمع والشخ ــَن ألَن ال شخ ــع 1لِ ــة مواض ــام . وردت يف ثالث ــلبية ك ــني الس ــة ب متنوع

 :يف

 2َمرْسانا َدرِب  يف َشْمَعةد  وأُطِفئْت   ُحبخكُمُ  الُبْعدِ  ِسننيُ  وهل أباَدْت 

 يف قوله: اإليجابية كام و 

 3َسَنا الوجوِد َسناءَ   يا َشْمَعَة الننوِر زيدي

 ويف قوله: 

 4َحياءَ  وال تَُغ     ُقون الننورِ  يا َشْمَعةَ 

موضـعني اثنـنين ثـم إنـه اقترصـ ركز الشاعر عـىل اللكيـب املجـرد يف قولـه: مليـا شـمعة النـور  مكـررة يف 

ــت األولن  ــل يف البي ــدان األم ــىل فق ــدل ع ــذي ي ــازي ال ــتعامل املج ــىل االس ــا ع ــذا اللف ــف ه يف توظي

 وعىل عودة األمل يف البيتني الثاين والثالث. 

ــب -2 ــل: لَ  :اللهي َخاِن. وقي ــدن ــن ال ــَا م ــار إِذا َخلَ ــتعال الن ــاُن: اش ــاُب واللخَهَب ــُب واللنه ــُب واللخهي ـــيُب "اللخَه ِه

َبـــْت: أَْوَقـــَدها" َبهـــا َفَتلَهخ . وجـــاء اســـتعامل هـــذه الوحـــدة 5النـــار َحرنهـــا. وقـــد أَلَْهبهـــا فالَْتَهَبـــْتن ولَهخ

 قوله:   وهياملعجمية يف مثانية مواضعن 
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 1النخَفِس  َولَظَاها من لَهيِب    تَْحرُِقني ناُرهُ  وفؤادي

 ويف قوله: 

 2َحناياه الِبعادا يف يُصار ُ   قلب   بجرحِ  اللهيُب  َفَيزْدادُ 

 ويف قوله: 

 3ساِمري وانفضخ  القلَب  من ي وأنَهكَ  َشْجُوُه  الَجْفنَ  ُسهاًدا ألَهَب  سئمُت 

 ويف قوله: 

 4الَحِسنْ  ِعشقِ  يف نَ سِ حْ مُ ـلا أحرَع  جمرُُه  حريق   يف َولَهيبد 

 ويف قوله: 

 5اللخهيِب  بالَحشا َحرخ  يُقط عُ   نار   لَْفةَ  ديمن فؤا وتَْسَمعَ 

 ويف قوله: 

  

                                                            

 19  ص  تباةة تة   -1
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 1تَْنَهِمرُ  الَعْيـنِ  ُدمو َ  وأنخ  فيِهن  الِهَبةد  النخارَ  أنخ  لَْييلَ  يَُشوُع 

 ويف قوله: 

 2يفهمِ  ملْ  كَأَنْ   - الز اهي َجْمرهُ   وقد أَلَْهَبِني   - َفَبدا ِشْعري

 ويف قوله: 

نْ  أَحاديَث  ْعرُ  ألَْهَب  َعمخ همْ  الش  ْعرِ  َفَصاُغوا بذالَ   ِحسخ  3أَْحىَل الَفرائدِ  الش 

للهيــب عــن حــرارة األشــواع حيًنــان اســتعمل الشــاعر هــذه الوحــدة املعجميــة يف املجــاز فقــنن فكنــه با

ــان كــام أن  ــاتم عــن البعــد والهجــران أيًض ــداخيل الن ــا آخــرن وعــن األمل ال وحــرارة العــذاب النفيــ حيًن

ــعني ــاب يف موض ــة اإليج ــل دالل ــا يحم ــق  اللف ــب يف حري ــعرن ولهي ــب الش ــع يف  ملأله ــتة مواض إزاء س

ـــة الســـلبيةن وال يعـــد هـــذا االســـتعامل مســـتغربًا أو مســـتهج ـــة    حيـــث ًناالدالل إن األصـــل يف دالل

 اللهيب أن تكون سلبيةن ملا لها من أثر سلبي تسببه النار الناشا منها.

ــز: " :الجــذوة -2 ــة. ويف التنزيــل العزي ــذَوُة ملبتثليــث الجــيم : الجمــرَُة املُلْتهَب ــَ   {الُج ــا ِبَخ ــيكُْم ِمْنَه ــيل  آتِ لََع

ــطَلُو  ــْم تَْص ــاِر لََعلخكُ ــن النخ ــْذَوة  ِم ــذاءد"4}نَ أَْو َج ــذاًن وِج . والجمــع: ُج ــْذَوُة رَشي . وجــاءت 5. ويقــال: فــالن ِج

 هذه الوحدة املعجمية مرة واحدة يف ديواين البابطنين وذلك يف قوله:

  

                                                            

 22   ص ةةةة ق -1

 22   ص ةةةة ق  -2

 12   ص ةةةة ق  -3

 .27ن ةة صر -4

   م زة  ة ا(.ةةةااةة ي ابن مر، ح   -5
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ْوعِ  إذ َجْذوةُ   1َقَدمي ِبهِ  َشطخْت  الذي الز مانِ  منذُ    قد اشَتَعلَْت  نفي يف الشخ

ــا  ــن الترصــية إىل املجــاز مل ــة م ــب ملجــذوة الشــوع  فخرجــت الوحــدة املعجمي اســتعمل الشــاعر تركي

يجابيــة ملــا يتضــمنه الســياع مــن معنــه الشــوع واملحبــة اقلنــت بــاملجرد ملالشــوع . وهــي يف ســياع اإل

 والولهن عىل الرغم من ألفاظ تدل عىل النار والفقد والخسارة.

ــُه الــيك -9 ــَو املــريَض أحرق ــُب الُعْض ــَوى الطبي :  ك ــِوي  ــاو  ن واملفعــول َمكْ ــو ك ــا ن فه ــِو ن كي  ــِوين اكْ ــَوى يَك : ك

 .2يصلحه الكالُم أصلحه اليك " من مل :ها   أحرقه بآلة ساِخنةبحديدة ُمحامة ونحو 

 :بداللة إيجابية قوله وهيورد لفا اليك ومشتقاته وما يدل عليه يف مثانية مواضعن 

ْحِب  الـَمسريُ  يشكوين وما زال  إليكُمُ  أُكَْوى بالحننيِ  وما زلُت   إىل الصخ

3

                                                            

 020  ص  تباةة تة   -1

   م زة  ب ى(.م جعاةةبيظاةة ي فظاةةم ةصي -2

 21  ص  تباةة تة   -3
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 ويف قوله: 

 1أمِسنا وَغدِ  وى يفالنخ  كواهُ  َصب اً  ملن َعِشَقْت  أهديهِ   البواديَ  بَْوحُ مل

 ويف قوله:  

 2أو َحَووا َعْيَنْيكَ  عنْ  الـُمـحبنونَ  غاَب     الِعُجهُ  يَكْويكَ  إذْ  الُحبخ  ما أْعَجَب 

 : بداللة سلبية ويف قوله

أَمُ  قد طَواهُ  ونَهاري  األىََس  يَكْويني اللخْيَل  قد َسِهرُْت   ويف قوله: 3السخ

اُع  الِعشُق  ليذكُرَ   ويف قوله:  4أمِسنا َوَغدي النخوى يف كواهُ  َصب اً   كلنهمو  والُعش 

 5وِصريا ُفؤاَديْنا إذا ِ ْنا  ويَلْوي يَكْوي ونَْبَقه والَجَوى

 ويف قوله: 

  

                                                            

 1  ص   ةةةة ق -1

 21   ص ةة فةيمةةييايلا -2

 27  ص   تباةة تة   -3

 2  ص  ةةةة ق -4

 00   صمةةييايلاةة فةي -5
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 1الـُمْغرَمِ  الَحرخى وقلَب  كَِبِدي  كََوى َحبيًبا قدْ  الل هُ  ساَمةَ 

ــاءت يف  ــان ج ــة عليه ــيك  ومشــتقاتها الدال ــة ملال ــا الوحــدة املعجمي ــي وردت فيه ــع املواضــع الت إن جمي

ــري ــياع التعب ــأت يف س ــنن ومل ت ــة فق ــاز والكناي ــياع املج ــيك  س ــون ال ــارة يك ــةن فت ــار الحقيقي ــن الن ع

 بالحنني وتارة باألىسن والنوى والجوىن وجميعها من أعراض الحب وما ينتم عنه من هجران.

: ومــن معانيهــا يف اللغــة: "و ع د: َوَقــَدِت النــار تَوقخــَدْت وبابــه وعــد وُوُقــوداً بالضــم اإليقــاد

ــدَ  ــداً وَوَق ــَدًة بالكرســ وَوَق ــالفتة وِق ــداً ب ــا وَوِقي ــَتْوَقَدها أيًض ــَدها هــو واْس ــيهام وأَْوَق ــني ف اناً بفتحت

 .2واالت َقاُد كالتخَوقنِد والَوُقود بالفتة الحطب وبالضم االتقاد"

ــة عــىل النحــو اآلجن  ــاز والكناي ــاد ومشــتقاته يف ســبعة مواضــعن فجــاءت يف ســياع املج ــا اإليق ورد لف

 :بداللة سلبية يف قوله

لو ِ  وإيقادِ   نَأْي   ْعدَ بَ  فلُْقَيانا َوِشيكد   3بًًُك َونَْوَحا الضن

  

                                                            

 27   ص ةةةة ق  -1

   م زة    ة ز(.معثةياةةص ةب -2

 62  ص  تباةة تة   -3
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 ويف قوله: 

 1فُيوِقُدهُ  بالُجْرحِ  يرَْسي  بَْيـند  أَْدنََفهُ  يبيوحب

 ويف قوله: 

 2ثائرِ   َْوِقدِ  الـُمْضني األلَمِ  ِمنَ  ُحشاشتي  فيهِ  ِوداًدا ِخلُْت  َملَلُْت 

  : بداللة إيجابية ويف قوله

                                                            

 20  ص  ةةةة ق -1

 20  ص  ةةةة ق -2



221 

 1الجارِِف  بَْحرِهِ  يف ونَْغرَُع    الَهَوى نارَ  الَقْلِب  يف َونُوِقدُ 

 ويف قوله: 

ن  فيه عىل َجْمر   أَتََقلخُب   2َمْوِقُدهُ  وَحنيني َحام 

عجميــة عــىل املجــاز والكنايــة أيًضــان يف خلــق صــور شــعرية جديــدة اعتمــد الشــاعر يف هــذه الوحــدة امل

 تع  عن مقتىض الحال وتضح صور النفس بدقة وإبدا ن فاإليقاد الوارد يف األبيات متعلق 

بـــالبنين واألملن والهـــوىن والبعـــدن والحنـــنين وهـــي مـــن املجـــردات التـــي تخـــتا باملشـــاعر الخاصـــة 

 باإلنسان يف حاالت العشق والهوى.

ن خــالل مــا وقفنــا عليــه مــن وحــدات معجميــة يف هــذا املبحــثن نبــني حضــور هــذه الوحــدات بــني ومــ

 الداللتني الحسية واإليجابية والتوظيفني الحقيقي واملجازين وفق الجدول اآلج:

التوظيف  التكرار الوحدة املعجمية
 الحقيقي

التوظيف 
 املجازي

الداللة 
 اإليجابية

الداللة 
 السلبية

 01 61 02 02 21 النار
 6 6 4 1 4 الوام
 4 6 2 1 2 اللظه
 4 2 2 0 9 الجمر
 6 1 0 0 6 الجحيم
 2 1 2 1 2 السعري
 0 6 2 1 2 الشمعة
 2 6 2 1 2 اللهيب
 1 0 0 1 0 الجذوة
 2 2 2 1 2 اليك
 2 4 2 1 2 اإليقاد

  

                                                            

 02   ص ةةةة ق -1

 001   ص ةةةة ق -2
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   حيــث يف هــذا املبحــث تعــد الوحــدة املعجميــة التــي تشــكل أم البــاب ملالنــار  أكــ  الوحــدات تكــراًرا

جاءت يف ثالثـني موضـًعا متنـو  الداللـة بـني اإليجـاب والسـلب والحقيقـة واملجـازن ملـا يتمتـع بـه هـذا 

 اللفا من عموم مطلق يصلة ألن يستعمل يف سياقات متفرقة و عان مختلفة.

 وتضمن هذا املبحث مجموعة من اللاكيب اللغوية عىل النحو اآلج: 

 

 املعنه الدالن التكرار اللكيب اللغوي
 قلق ومحبة 0 نار القلب
 اشتياع ومحبة 0 نار الوجد
 اجتهاد ومعرفة 0 نار العلم
 الصعوبات واألزمات 0 نار املحن
 الهجر والبعد 0 نار النأي
 محبة كبرية 6 لظه الوجد
 مرارة االنتظار 0 جمر األىس
 الشك 0 جمر ظني
 شدة التفكري 0 جمرة األفكار

 األمل 6 ة النورشمع
 

 أما أبرز الظواهر اللغوية يف هذا املبحث فهي عىل النحو اآلج: 

: األلفـاظ الدالـة عـىل النـار تـلاف يف مـا بينهـا ألنهـا تعـود إىل أصـل واحـد وهـو عالقة اللادف .0

 النار.

ــة االشــتامل .6 ــاد ال يكــون بغــري عالق ــة اشــتاملن فاإليق ــا عالق ــة عليه ــاظ الدال ــار واأللف ــني الن : ب

نــارن والــيك ال يكــون بغريهــا أيًضــان والشــمعة كــذلك األمــرن ويســري عــىل بــاقي األلفــاظ الدالــة 

 عىل النار واملتعلقة بها.

: يـــأج لفـــا النـــار يف املرتبـــة األوىل يف هـــذا املبحـــث بعـــدد ثالثـــني وحـــدة العـــدد والرتبـــة .2

 معجمية مكررة.
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املعجميــة املتفرعــة عــن  : إن جميــع هــذه الوحــداتالتوظيــف الحقيقــي والتوظيــف املجــازي .4

النـــار: ملالســـعرين الشـــمعةن اللهيـــبن الجـــذوةن الـــيكن اإليقـــاد  وظفهـــا الشـــاعر يف اإليجـــاز 

والكنايــة فقــنن فجميــع املواضــع التــي وردت فيهــا تشــري إىل املشــاعر املجــردة وأثرهــا يف 

 اإلنسان.

ــة .2 ــلبية واإليجابي ــا الس ــاهرة جلداللت ــاب أي ظ ــلب واإليج ــداللتي الس ــن ل ــذا : مل يك ــة يف ه ي

ــث ــث املبح ــة    حي ــياقات املتنوع ــف بحســب الس ــت يف التوظي ــة تنوع ــدات املعجمي إن الوح

 لها.

  :املطلب الثاين: األلفاظ الدالة عىل الرياح والرساب

ـابن  ويتضـــمن هـــذا املطلـــب جميـــع األلفـــاظ والوحـــدات املعجميـــة التـــي تتعلـــق بالريـــاح والرســ

دفــه مــن ألفــاظ تــدل عــىل قــوة الــرية وصــفاتها التــي واملقصــود بالريــاح هــو لفظهــا الرصــية ومــا يرا

 ام يأج:مثل اإلعصارن ويتم تناول هذا في تؤهلها لتكون من القوى الطبيعية املؤثرةن وذلك

اء املتحــرلن مؤنثــةن جمــع: أريـــاح هــو : ومــن معانيهــا يف اللغــة: "مصــدر راح يـــراح. الأوالً: الريــاح

ــية" ــة وأراي ــاح وريــةن جــم أراوي ــة . و 1وأرواح وري ــاح دال ــة الخاصــة بالري قــد تكــون الوحــدة املعجمي

 : وهي ثالثة مواضععىل الرية الحقيقية يف البيئة الجغرافيةن وذلك يف 

يةُ  الَحْقلِ  يف يَْبَق  لَمْ   عىل األَثَرِ  يَْبيِك  َوالِهد  ووالِدد  ُمْعِولًَة  إال الر 

يةَ  ويَْسأَُل   2من َخَ ِ  ما بَثخْتهُ  َغرْيَ  عن ِطْفلِهِ  له َخَ ًا  تَْروي أنْ  الر 

ــا داالً عــىل الخــراب فــالرية ا لتــي يشــري إليهــا الشــاعر هــي الــرية الحقيقيــة التــي تصــدر صــوتًا مخيًف

 والهجران والخالء. ويف قوله أيًضا:

  

                                                            

   م زة  ح ح(.ةةةااةة ي ابن مر، ح   -1

 001-002   صمةةييايلاةة فةي -2
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ا الِجدارُ  يةِ  من لياِن  لَْيلَة   يف     ُمْنَهِدًما قد ُدلخ  الذي أم   1والـَمطَرِ  الر 

إن الــرية املقصــودة هنــا هــي الــرية الحقيقيــة أيًضــان القــلان الــرية بــاملطر يف ليلــة مــن ليــان الشــتاء 

ــياع  ــا يف س ــريةن فمنه ــع كث ــا يف مواض ــة مجازي  ــدة املعجمي ــذه الوح ــف له ــاء التوظي ــد ج ــاردة. وق الب

 ذلك يف اللكيب ملرية النأي واالغلاب  قوله:الداللة السلبيةن ومن 

 2واْغِلاِب  نأي   ريةُ   علينا هبخْت  أنْ  بعدَ 

 ويف ملرياح النأي  قوله: 

وحِ  يا َشقيَق   يَْغدو كالَهشيمْ  النأْيِ  برياحِ   الَهَوى ال تَْذرُ  الرن

3

                                                            

 012   ص ةةةة ق  -1

 70  ص  تباةة تة    -2

 02  ص ةةةة ق -3
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 ويف ملرياح الهجر  قوله: 

 1اللنباِب  َعْصُفها ُلبخ  َفَيْبلُ ُ   َهْجر   رياحُ  بالفؤادِ  وتَْعِصفُ 

 يجابيةن وذلك يف ملرياح الشوع  قوله: ومنها يف سياع الداللة اإل

ْوعِ  يا رياحَ   2ُحب ي أرَْشِ َ  َمز قي  ُهب ي الشخ

 ويف ملرية شوع  قوله:

 3َجْمرَهْ  بها الَحشا وتزيدُ  يِئزن  شوع   ريةُ  فؤادي يف َوتَْعِصفُ 

 وجاء اللفا مفرًدا دون تركيب ثنايئن فكان سلبي الداللة حيًنان كام يف قوله: 

ياحُ   ْت لَِعبَ  أَْمطَرتِني التي ما لِلْوعودِ   4ظَام قد َقَضْيُت  فرثين   بها الر 

وإيجــاا الداللــة حيــث أخــذ الشــاعر مــن الريــاح صــفة العلــو واالرتفــا  ليجعــل  ح الحــب يعلوهــان 

 يف قوله:

  

                                                            

 70  ص  ةةةة ق  -1

 27  ص  ةةةة ق -2

 97  ص  ةةةة ق -3

   96  ص  ةةةة ق  -4
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ياحا تَساَمه ِذروةً   َ ًْحا ِمن َوفاء   الُحبن  وكانَ   1َفَعال الر 

نونْ  تَذُروهُ  فَبدا قلُبكِ   َعَصَفْت  أم تُراها ذكريات    2الس 

ــامعهان  ــىل مس ــه ع ــذي يلق ــذر ال ــذ اله ــف وأخ ــرية يف التنظي ــاا لل ــر اإليج ــة يف وصــف األث واإليجابي

 وذلك يف قوله: 

يةُ  من َدَجل   ما َخطنوهُ  مَتُْحو الَوقائعُ   3من َهَذرِ   ا قالوهُ  مَتِْ   والر 

 واإليجابية يف تطويع خيول الرية لوصول الغايات الساميةن يف قوله: 

عوا من ُخيولِ  يةِ  كم طَوخ  4واألََرِب  الَقْصدِ  لَجليلِ  بهمْ  تَْجري جاِمَحًة  الر 

ــةن "واإلعصــار: ــة العنيف ــرية القوي ــة عــىل ال ة   واســتعار الشــاعر لفــا اإلعصــار للدالل ــبن بشــدخ ــةد تَُه ري

ــذب  ــغن تج ــن الضخ ــةد م ــا : منطق ــاُر مليف الجغرافي ــامِء. واإلِْعَص ــالعمود إىِل الس ــُع ك ــاَر وترتِف ــريُ الُغب وتث

ــ ي ــف الر  ــس يف نص ــامنن والعك ــرة الش ــف الك ــاعة يف نص ــارب السخ ــس َعَق ــاه عك ــا يف اتج اح إىِل مركزه

الكــرة الجنــوا. وتعــرف هــذه املنــاطق يف العــروض الوســطه باملنخفضــات الجويــة. ويف املثــل: إِن 

ــُه. و  ــاَل ِمْن ــه ون ــن أَذلخ ــه م ــه إِذا لقي ــِدل  بنْفِس ــاراً  يوــب للُم ــَت إِْعص ــد القي ــاً فق ــت ريح ــع: كن الجم

 :بتوظيف مجازي . ومن ذلك قوله5أَعاصريُ"
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ةُ  الزخماِنن ِمَحنُ  وُخيولَهْم  ُفْرسانَهمْ  ما رَشخَدْت   1اإلْعصارِ  وِشدخ

 :بداللة سلبية وقوله أيًضا

 2ونَْحبي إْعصاري ْهنَ َر   يا زَماين ال تََدْعِني

  قوله: واستعارة لفا العاصف أيًضا من صفات الرياحن يف

 3عاِصِف  يف الُحب   ِمنَ  يَعيُت  وفي اً      ِخال  سأبقه عىل الُعْمرِ 

 "رية عاصف: شديدة الهبوب".

ــث أن ا ــة للباح ــه يتض ــم تناول ــا ت ــالل م ــن خ ــم ــة الخاص ــدة املعجمي ــاءلوح ــالرية ج ــة ة ب ت متنوع

اســتطا  الشــاعر تطويــع هــذه املفــردة وفــق مــا يقتضــيه الســياعن فجــاءت    حيــث التوظيــف والداللــة

ــا  ــن اللف ــنام خــرج الشــاعر ع ــايئن بي ــازي والكن ــف املج ــا يف التوظي يف خمســة عضــ موضــًعان معظمه

 الرصية للرية واتجه إىل صفاتهان مثل اإلعصار السلبي والعاصف اإليجاا. 

ـابث ـ ــا: الرسخ ــق انًي ــاء تلص ــطحات امل ــرى كمس ــة ت ــاهرة طبيعي ـاب: ظ ــة: "الرسـ ــه يف اللغ ــن معاني : وم

ــاألرض عــن بعــدن تنشــأ عــن انكســار الضــوء يف طبقــات الجــو عنــد اشــتداد الحــرن وتكــ  بخاصــة يف  ب

ـــديواننين وتجـــدر 4الصـــحراء" . وجـــاءت هـــذه الوحـــدة املعجميـــة مكـــرورة يف مثانيـــة مواضـــع يف ال

ن بداللــة ســلبية وتوظيــف حيــ أنهــا جــاءت موافقــة للمعنــه اللغــوي الــذي يعنــي الــوهم اإلشــارة إىل

 وذلك عىل النحو اآلج يف قوله إقراًرا بالقضاء والقدر:
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 1وَهوانا صار ُحلْاًم ورَسابا     انَْقىَض  ما فاَت  أنخ  َويَقيني  

 ويف قوله: 

 2َقد كََمنْ  برَساب   خلَفُه   َفرَياهُ  ويَْجري الطخْيفَ  يَْتَبعُ 

 ويف قوله: 

اِب  بَوْهم   فُتلقيني  َمدى َخيان الظننونُ  وتَْجَتاحُ   3كالرسخ

 ويف قوله: 

اِب  َوْهمِ  يف ـَدْهرِ   الدْ  بغيِ  بَعدَ  أين   غريَ    4الرسخ

 5مَنرِيْ  زاُلالً ماءً  ظََنْنُتهُ    بَعيدد  َعالها رَسابد  َفَياف    ويف قوله: 

 له: ويف قو 

اَب  إخاُل   الـَمَدى بَعيدِ  بِتيه   أَضيعُ   6هاِديا بهِ  الرسخ

  وقد يجعل الشاعر الرساب نوًعا من األمل والعذابن كام يف قوله:

                                                            

 12ص  تباةة تة   ا  -1

 92  ص  ةةةة ق -2

 70  ص  تباةة تة   -3

 70  ص  ةةةة ق  -4

 17   صمةةييايلاةة فةي -5
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ينِ  دخ اِب  من األمل الـُمَعتخقِ  ُدروب   َمر ا يف كال الض   1والرسخ

ــا  ــديوانني مع ـاب  يف ال ــا ملالرسـ ــف هــذه حمــل لف ــلن واســتطا  الشــاعر توظي ــدان األم ــوهم وفق ين ال

ــه يف مثان ــذا املعن ــؤدي ه ــة لت ــدة املعجمي ــةالوح ــة  ي ــوة الكلم ــري إىل ق ــذا يش ــةن وه ــياقات مختلف س

ــدالالت  ــا ال ــل الســياعن وتحميله ــا يقب ــق م ــامت وف ــف الكل ــرا يف توظي ــدرة الشــاعر الع ــة ومق العربي

 التي  كن لها حملها.

 اظ الدالة عىل قوى الحقل املايئ: ملطلب الثالث: األلفا

ــل  ــة بالحق ــة املتخصص ــوى الطبيعي ــاهر الق ــىل مظ ــدل ع ــي ت ــة الت ــدات املعجمي ــي الوح وه

املــايئن وذلــك مثــل الطوفــانن والــ عن والرعــدن والغــرع. وجميــع هــذه األلفــاظ لهــا عالقــة باملــاءن بــل 

ــرز ــن أب ــامًران وم ــا ترصــيًحا أو إض ــاء معه ــر امل ــتدعي ذك ــدها يس ــر أح ــل  إن ذك ــوى يف الحق ــذه الق ه

 املايئ:

ــان: -0 ــه  الطوف ــياء أَو الحــوادع بحيــث يطَغ ــرياً أَو عظــيامً مــن األَش ــه يف اللغــة: "مــا كــان كث ومــن معاني

. وجـاء يف بيــت واحـد لــدى الشــاعرن 2عـىل غــريه. والطنوفـاُن الفيضــاُن العظـيُم كالــذي أَهلــك قـوم نــوح"

 يف قوله:

 3دديقىض قرسًا عىل عُ  طوفان هجر   آلخر الدهر حته راح يغمرنا 

توظيــف لفــا الطوفــان يف هــذا البيــت يــدخل يف ســياع املجــاز والكنايــة الســتعامل الشــاعر الوحــدة 

ــر   ــان هج ــه ملطوف ــوي يتضــمن املوجــود إىل جــوار املجــردن يف قول ــب لغ ــة ضــمن تركي ــة  املعجمي بدالل

 .سلبية
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ــ ع:  -6 ــة:ال ــاه يف اللغ ــ ومعن ــَحاِبن يَُق ــيُض السخ ــَ ُْع َوِم ــرََع "الْ ــاَل: َوأَبْ ــا. َق ــا َوبَِريًق ــَحاُب بَرًْق ــرََع السخ اُل: بَ

: إَِذا أَرَ  ــم  ــرََعن َوبُرَْقــةد ِبالضخ . َقــاَل بَْعُضــُهْم: يَُقــاُل: بَرَْقــةد لِلَْمــرخِة الَْواِحــَدِة: إَِذا بَ ْدَت الِْمْقــَداَر ِمــَن أَيًْضــا لَُغــةد

ْبةِن أَْي: ِحنَي  الَْ ِْع. َويَُقاُل: اَل أَْفَعلُُه َما بَرََع  ن أَْي: َما طَلََع. َوأَتَانَا ِعْنَد َمْ َِع الصن اَمِء نَْجمد  يِف السخ

ــرََع" -2 ــة حســية 1بَ ــة حقيقي ــواين الشــاعرن فجــاء يحمــل دالل ــة مواضــع يف دي ــ ع يف أربع ــا ال . وجــاء لف

 كام يف قوله:سلبية 

 2َفالةِ  يف أرَْسَ َ  الَ ْعِ  ِض مْ وَ كَ          بوصل   يا زََمني الُجْرحَ  نَكَأَت 

 كام يف قوله: سلبية ويحمل داللة مجازية وكنائية 

 3ُرْعًبا بُرْعِب  أرِعدي  َهْجري يا ُسحَب  أبْرِقي

 ن  ا نصه:ملداللة إيجابية  ويف قوله مشبًها بريق عيني الحبيبة ب يق ال ع

 4َعْينالِ  َعْتَمهُ  ْت أَضاءَ  يف لَْيل   كالَ ْعِ  أي اُمنا الُحْسَنه َمَضْت 

 ويف املجاز أيًضا: 

 5ظََهرْ  دْ ق اهنم - بدا بالكَْونِ  ُمذْ   -بَْسَمِتِه  ِمنْ  الَ َْع  لكأنخ 
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ــة املجــازن فاســتعان الشــاعر بالصــفة الحســية  ــة مواضــع تحمــل دالل ــة يف ثالث جــاءت الوحــدة املعجمي

الوحيـــدة للـــ عن وهـــي الـــوميضن وأجـــاد يف توظيفهـــا ضـــمن أربعـــة ســـياقات مختلفـــة. وتوزعـــت 

  ألبيات. داللتها السلبية واإليجابية بالتساوي بني ا
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ــة:الرعــد:  -4 ــه يف اللغ ــن معاني ــوا:  وم ــوم وأبرق ــد الق ــذي يســمع مــن الســحاب. وأرع "الرعــد: الصــوت ال

أصـــابهم رعـــد وبـــرع. ورعـــدت الســـامء ترعـــد وترعـــد رعـــدا ورعـــودا وأرعـــدت: صـــو تت لإلمطـــار. 

ــد" ــرية الرع ــادة: كث ــلبية . وجــاء يف موضــع واحــد يف شــعره1وســحابة رعخ ــة س ــة ودالل ــف مجازي ن بتوظي

 هو يف قوله:و 

 2ُرْعًبا بُرْعِب  أرِعدي  َهْجري يا ُسحَب  أبْرِقي

ــ ــدن فيأمره ــراع والبع ــر والف ــىل صــفة يخاطــب الشــاعر ســحب الهج ــز ع ــه رك ــادن لكن ــاإلبراع واإلرع ا ب

اإلرعــاد دون غــريهن فقــال: ملأرعــدي رعًبــا برعــب  فالشــاعر يريــد لهــذا الرعــد أن يكــون صــاخًبا مزمجــًرا 

يثري الرعب مـع كـل هـدير يصـدر منـهن وهـي كنايـة عـن الغضـب الشـديد الـذي يتملـك نفـس الشـاعر 

 نتيجة الفراع الذي حل به.

ــرع:  -2 ــا يف االغ ــن معانيه ــُه وم ــاِرعد وأْغرََق ــرِعد وَغ ــو َغ ــاب طــرِب فه ــن ب ــاء م ــرَِع يف امل ــة: "ل ر ع: َغ للغ

ــل و  ــق القت ــا ُمطل ــُق أيًض ــرخعد بالفضــة أي ُمحــىل والتخْغِري ــام ُمَغ ــقد ولج ــرخع وَغِري ــو ُمْغ ــُه فه ــريه وَغرخَق غ

ها"   .3أْغرََع الناز  يف القوس أي استوَف مدخ

ــابطنين وجــاءت جميعهــا ضــمن التوظيــف وجــاء لفــا الغــرع يف خمســة مواضــع يف شــع ر الب

املجــازي الــدال عــىل الكنايــةن بحســب توجيــه الســياعن ومــن املعــروف أن الغــرع يحمــل داللــة ســلبيةن 

ــه الســلبي جــاء لفــا الغــرع ضــمن  ــة وخيمــة تصــل إىل املــوتن ويف هــذا املعن ــا يتضــمنه مــن عاقب مل

 الكناية يف قوله:
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نيا ِبَنأْي   أَْغرِقي  1َقلْبي لَام أَْغرْقِت ِمثْ   الدن

 فاملجاز إغراع الدنيا بالنأي والهجرن وإغراع القلب. ومن املجاز قوله: 

 2رِنا الـَمقاالَحناجِ  يف َفَنْحِبُس   آنًا اللخيلِ  ِخَضم   يف ونَْغرَُع 

 الغرع يكون يف خضم البحرن لكن الشاعر استعاره ليكون يف خضم الليل.

 ويف سياع اإليجابية قال الشاعر: 

ُبُل  أَْضوائهِ  يف ـُبْضَى وتَْغرَُع     الْـ  مَتْلؤهُ  الن اِس  بُعْمرِ  َجديدد  َعْهدد   3السن

 ومن اإليجابية أيًضا: قوله: 

4إليها النخظَرْ  يَطيُب  ِبُدنْيا        ذاج ألُْغرَِع  إلْيهِ  أَِخفن 
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 ويف الحب قوله: 

 1الجارِِف  بَْحرِهِ  يف ونَْغرَُع       الَهَوى نارَ  الَقْلِب  يف َونُوِقدُ 

ــة نالحــا أن الشــاعر ال يقترصــ عــىل امل ــة لتوظيفهــا وفــق ســياع الدالل ــه الظــاهر للوحــدة املعجمي عن

التــي نشــأت لهــان فــرثن الداللــة الســلبية للغــرع مل متنــع الشــاعر مــن توظيــف هــذه الوحــدة املعجميــة 

 إزاء ثالثة أخرى سلبية. موضعنييف سياع دالن إيجاان وذلك يف توظيفا مجازيا 

 ملخا املبحث الثاين

ذا املبحــثن نحرصــ الوحــدات املعجميــة وتكرارهــا وحضــورها وتوظيفهــا مــن خــالل مــا تــم تناولــه يف هــ

 يف الجدول اآلج: 

التوظيف  التكرار الوحدة املعجمية
 الحقيقي

التوظيف 
 املجازي

الداللة 
 اإليجابية

الداللة 
 السلبية

 9 2 06 2 02 الرية
 2 1 1 2 2 الرساب
 0 1 0 1 0 الطوفان
 6 6 2 0 4 ال ع
 0 1 0 1 0 الرعد
 6 2 2 1 2 الغرع
 0 0 6 1 6 اإلعصار

ــريةن  ــةن هــي ال ـاب والقــوى املائي ــاح والرسـ ــة الخاصــة بالري إن أكــ  األلفــاظ تكــراًرا يف القــوى الطبيعي

ــا أيًضــا. ثــم يــأت بعــد ذلــك الرســابن ويليــه الغــرعن ثــم الــ ع. مــن و  وأك هــا ســلبيًة وتوظيًفــا مجازي 

 أبرز اللاكيب اللغوية:

  

                                                            

 12   ص ةةةة ق - 1
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 املعنه الدالن التكرار وياللكيب اللغ
 الحنني للذكرى 6 رية شوع
 بوادر الهجر والبعد 6 رية نأي
 بوادر الهجر والبعد 0 رياح هجر
 الفخر والرسعة والتحدي 0 خيول الرية
 الرحيل الواقع 0 طوفان هجر

 ومن أبرز الظواهر اللغوية الخاصة بهذا املبحث ما يأج:

ــلادف .0 ــة ال ــرية و عالق ــني ملال ــة : ب ــة الحرك ــرادف التحادهــا يف آلي ــة ت العاصــف واإلعصــار  عالق

والــدافع املــؤدي للقــوةن وهــو الهــواء. ويوجــد بــني اللاكيــب اللغويــة عالقــة تــرادف أيًضــان كــام 

 بني لفظي ملرية نأين رية هجرن طوفان هجر ن وبني ملرية شوعن خيول الرية .

ــة  : إن جميــع املواضــع التــي جــاءداللتــا اإليجابيــة والســلبية .6 بهــا لفــا الرســاب حملــت الدالل

الســلبيةن وكــذلك لفــا الطوفــانن ولفــا الرعــد. بيــنام جــاءت الــرية يف ســتة مواضــع إيجابيــةن 

 وال ع يف موضعني اثنني.

: إن لفــا الرســاب هــو اللفــا الوحيــد الــذي اقترصــ التوظيــف الحقيقــي والتوظيــف املجــازي .2

ــىل ا ــدال ع ــه وال ــاو ب ــي الخ ــه الحقيق ــىل املعن ــتعامله ع ــو اس ــذا ه ــلن ألن ه ــوهم والتخي ل

ــهرتها  ــة لش ــه الكلم ــوحي ب ــر ت ــه آخ ــتخالو معن ــعوبة اس ــروفن ولص ــهور واملع ــه املش املعن

 بهذا املعنه دون سواه.

ــفة .4 ــتعامل الص ــه: ملالعاصــف  اس ــةن يف قول ــدة املعجمي ــان الوح ــفة مك ــاعر الص ــتعمل الش : اس

 ويف أصلها ملالرية العاصف .

 ملوجودات الصناعية املبحث الثالث: األلفاظ الدالة عىل ا

 املطلب األول: األدوات الحربية بأنواعها: 

ـــة  ـــت متعلق ـــةن ســـواء أكان ـــىل األدوات الحربي ـــة ع ـــاظ الدال ـــب األلف ـــذا املطل يتضـــمن ه

ـــال ـــاح والنب ـــيوف والرم ـــة كالس ـــة القد  ـــاألدوات الحربي ـــة  نب ـــلحة الحديث ـــكن أم األس ـــا إىل ذل وم

 كالرصاو واملدافع والصواريخ وما شابهها. 
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ــيفا -0 ــيوف"لس ــياف وُس ــع: أس ن الجم ــروفد ــلحة مع ــن األس ــو د م ــْيُف: ن ــن 1: "السخ ــياف م ــد الس . ويع

ــان ووقــد  ــة أيًض ــة التــي مل تســتعمل اليــوم يف الحــروب واملعــارلن وال يف الزين األســلحة القد ــة التقليدي

ــي للســيف  ــف الحقيق ــني التوظي ــت ب ــةن تنوع ــان  مختلف ــة مع ــا الســيف يف أربع اســتعمل الشــاعر لف

 يف قوله: كام 

ْيفُ  يَْنُبو اْسِتْعالئِِه      كيفَ  يف َعل موا الغاِشمَ   2غاشمْ  َقْبَضةِ  يف السخ

 ويف قوله: 

وارمْ  البيُض  د      وبأُخرى تَلَْمعُ فيه بيَ  األَْقالمُ  مُتِْطرُ   3الصخ

 وبني التوظيف املجازي للفا السيفن كام يف قوله: 

 4الَخطَرِ  عليها أَْوُجهُ  تَواَلْت  يف دار      الكراَمةِ  يا َسْيفَ  َفَته الِحجاَرةِ 

 ويف قوله: 

يُت  ننيَ  تََحدخ ْ ِ  دَ يدح        يفيْ سَ  وكانَ  الس   5بَرْحا َيْهَتزن  ال الصخ

ــا يف  ــلكها جميًع ــةن وس ــاز والحقيق ــني املج ــني ب ــياقني مختلف ــاعر أن يوظــف الســيف يف س ــتطا  الش اس

 سياع اإليجابية ملا يحمله السيف من معاين الفخر والعزة.

  

                                                            

   م زة  سي،(.ةةةااةة ي ابن مر، ح   -11

 029  ص مةةييايلاةة فةي -2

 022  ص  ةةةة ق -3

 331  ص  ةةةة ق -4

 22  ص   تباةة تة  -5
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ــرمة -6 ــع ال ــاب قط ــن ب ــالرمة م ــه ب ــُه طعن ــاح وَرَمَح ــرنْمةِ رم ــع ال ــة: "ر م ح: جم ــه يف اللغ ــن معاني : وم

ال فعـل لـه كالبـن وتـامر وَرَمـَة الفـرس والحـامر والبغـل  بـه برجلـه مـن بـاب ورجل َرامـةد ذو رمـة و 

ــاُح بــالفتة والتشــديد الــذي يتخــذ الرمــاح وصــنعته الر َمــاَُة بالكرســ" . ورد لفــا الــرمة 1قطــع أيًضــا والرخمخ

 عىل سبيل االستعارة املكنية: شعر البابطني يف  واحد يف موضع

جونُ  وأْدَمْتهُ        ِه َجَنه علي الزخمانَ  ولكنخ   2ُرْمةِ  ِبَحد   الشن

شــبه الشــاعر الشــجون برثنســان قــادر عــىل حمــل الــرمة والطعــان بــهن ثــم حــذف اإلنســان وأبقــه عــىل 

 فحمل الرمة داللة سلبية. يشء من صفاته وهي القدرة عىل القتال بالرمة.

ــة -2 ــربن أو الحرب ــتعمل يف الح ــرأس تس دة ال ــدخ ــد مح ــن الحدي ــرية م ــة قص ــة: "آل ــا يف اللغ ــن معانيه : وم

. وقــد وردت هــذه 3ســالح أقرصــ مــن الــرنمةن عــريض النخصــلن جمــع َحَربــات وَحْربــات وِحــراب"

ــة التفــاؤل واألمــل ــدى الشــاعر ضــمن دالل ــة يف موضــع واحــد ل ن يف توظيــف مجــازيب الوحــدة املعجمي

 قوله:

 4من الِحراِب  العذاُب  وقد ملخ           من ِوصال   فؤادي ييأْس  فلم

إن الســياع الــذي وردت فيــه الحربــة يحمــل صــفة اإليجابيــة ملــا فيــه مــن تفــاؤل وأمــلن وابتعــاد عــن 

 اليأس والقنوط. 

  

                                                            

   م زة  حمح(.معثةياةةص ةب -1

 22  ص مةةييايلاةة فةي -2

   م زة  حح (.م جعاةةبيظاةة ي فظاةةم ةصي -3

 07  ص  تباةة تة   -4
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 ومن خالل ما تم تناوله يف األلفاظ الدالة عىل األسلحة نجدها عىل النحو اآلج: 

التوظيف  التكرار املعجميةالوحدة 
 الحقيقي

التوظيف 
 املجازي

الداللة 
 اإليجابية

الداللة 
 السلبية

 1 4 6 6 4 السيف
 0 1 0 1 0 الرمة
 1 0 0 1 0 الحربة

ـــنن الســـيف  ـــالع أدوات فق ـــن أدوات الســـالح إىل ث ـــارزة أن الشـــاعر مل يســـتعمل م إن الســـمة الب

 ركيب واحد يف ما يأج: ت والرمة والحربةن ومل يأت يف تراكيبها إال

 املعنه الدالن التكرار اللكيب اللغوي
 فخر 0 سيف الكرامة

ــدى  ــة ل ــة هــذه األداة الحربي ــري إىل أهمي ــيف الكرامــة  يش ــب ملس ــذا اللكي ــاعر له ــتعامل الش إن اس

ــرا ــث الع ــب الحــق    حي ــالن فالســيف هــو الفيصــل يف جل ــم يف الحــل واللح ــاده امله ــن عت ــت م كان

واســتطا  الشــاعر توظيــف هــذه األلفــاظ الدالــة عــىل  يكــون الحــق أقــرب إىل صــاحبه. ألصــحابهن وبــه
 السالح يف سياع اإليجابية عموًما باستنثاء موضع واحد يف أداة الرمة.

 املظاهر اللغوية:

 كان السيف األك  حضوًرا بني األدوات الحربية.العدد والرتبة:  -0

ــة عالقــة اشــتاملاالشــتامل -6 ــني األدوات الحربي ملــا لهــا مــن اســتعامل واحــد ومــادة صــناعة  : ب
 واحدةن حيث يدخل املعدن يف صناعتها.

ـــة -2 ـــة اإليجابي ـــة الســـلبية والدالل ـــة الســـلبية يف موضـــع واحـــد يف هـــذا الدالل : وردت الدالل

 املطلبن وباقي األدوات جاءت ضمن الداللة اإليجابية.

ــاز -4 ــة واملج ــاالحقيق ــىل توظيفه ــاز ع ــمن املج ــف األدوات ض ــه توظي ــتعامل  : طغ ــمن االس ض

   الحقيقي.
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 املطلب الثاين: األلفاظ الدالة عىل املصنعات

ــــي ســــاهم اإلنســــان يف صــــنعها بشــــكل  ــــع املوجــــودات الت يقصــــد باملصــــنعات  جمي

 . ك ة يف مواضع واستعامالت متعددةكامل أو جزيئن ووردت ب

ـــ -0 ـــاره:  دُ وْ الُع ـــو:وأوت ـــوُد ه ـــ الُع ـــا بريش ـــة يُوـــب عليه ـــيقيخة وتريخ ـــة موس ـــزف "آل ـــا: َع ة ونحوه

ــالُعـــوُد صـــنف . وي1"عـــىل العـــود ات الحتوائـــه عـــىل أوتـــار تصـــنع الـــنغم مـــن فئـــة الوتريـخ

ـــ ـــذكر الُع ـــابطني ب ـــه الشـــاعر الب ـــد اعتن ـــه يف شـــعره جمـــيالً ومنســـًقان وق ـــار الخاصـــة ب ود واألوت

 يف اثنـــني وعضـــين موضـــًعان تنوعـــت بـــني االســـتعامل املجـــازي آللـــة العـــودن كـــام يف قولـــه

 : جابيةبداللة إي

امعَ  ويُطْرُِب    َشَجًنا  عىل أَْوتارِهِ  يَْبيك كالُعودِ   2آنِ  يف الـَمرْسورَ  السخ

 لة سلبية:بدال واالستعامل الحقيقي الحي آللة العود يف قوله

 3عىل َوقع الرخننيْ  تبيك فَغَدْت  قد أشَجه الُقلُوْب  العودِ  وَرننيُ 

 : بداللة إيجابية ويف قوله

 4 يُناجيهِ  فرثحسا  أَقِبْل  َدِنفد يا شوُع  والِهد  فقلبي َدنِْدنْ  يا ُعودُ 

  

                                                            

 (.ز ز  م زة  ةةم ةصيلاةة ي فظاةةبيظام جع زمح  مخل ح أحمز - 1

 021   صمةةييايلاةة فةي - 2

 01  ص  تباةة تة   -3

 01  ص  ةةةة ق -4
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 ن يف قوله: بدالة إيجابية الشاعر عىل ذكر العوخادن وهو عازف العودن وذلك يف موضعنيوجاء 

ادُ  الُحب   واِديَ  َسْل  ورَ  أنخ      يُنِبئكُمْ  يا عو   1حواشيهِ  تَناَدى يف الرسن

 يف قوله: و 

ادُ  بلحِنكَ  فاْصَدحْ   2لُقانا عىل الذكرى نُناغيهِ  وَد ْ     ُمنَتشًيا يا عو 

 وذكرها يف سياع املجاز فقال: 

مةً   َقلبــــي أَْوتَـــــارُ  تَِحيخةً  إليهِ  ســـوُل  ُمنغخ  3لُيوِصلَها الرخ

 ويف قوله: 

 4وَرنخُة العوِد والـِمزْماُر يَْنَتِحُب  هذا الوجوُد وذال األُنُْس والطخرَُب 

ـــه يف  ـــدال علي ـــا  وضـــع الشـــاهد ال ـــار يف شـــعرهن فاكتفين ـــود واألوت ـــر الع ـــن ذك ـــ  الشـــاعر م أك

شـــارة إىل أن توظيفـــه كـــان يف شـــقني اثنـــني  األول: يف ســـياع التوظيـــف هـــذا املقـــامن مـــع اإل

 الحقيقي الحين والثاين يف سياع التوظيف املجازي الكنايئ.

  

                                                            

 35  ص  ةةة قة -1

 01  ص  ةةةة ق -2

 11  ص  ةةةة ق -3

 .55  ص مةةييايلاةة فةي -4
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ـــحُف املجموعـــة"الكتـــاب:  -6 ن ويف اللســـان: "الكتـــاب اســـم ملـــا كتـــب مجموًعـــا  1"الِكَتـــاُب: الصن

ـــل الصـــياغة و  ـــه صـــناعةن مث ـــون ل ـــن تك ـــة مل ـــاب مصـــدر  والكتاب ـــة"والكت ـــان  .2الخياط ـــواء أك س

ـــاب  ـــالكت ـــ مأ  امطبوًع ـــة امخطوطً ـــاب يف مثاني ـــا الكت ـــنعاتن وورد لف ـــن املص ـــد م ـــام يع ن فكاله

 ن وهي عىل النحو اآلج: بداللة إيجابية مواضع يف شعر البابطني

ِس  وبالَفْجرِ   َعْضًا الَعْضِ  بالل يان وأُْقِسمُ   3والِكتاِب  الـُمقدخ

ــه اســم إن الكتــاب املقصــود يف هــذا البيــت هــو الكتــاب املقــدسن وهــو القــرآن الكــريم ن ويطلــق علي

ــدال عــىل  ــاب ال ــه الترصــية بلفــا الكت ــم في ــذي ت ــد ال ــا. ويعــد هــذا املوضــع هــو الوحي ــاب أيًض الكت

ــان  ــرى مجازي  ــع األخ ــاب يف املواض ــان الكت ــنام ك ــة. بي ــود حقيق ــو  واملوج ــهن املطب ــي ل ــه الحقيق املعن

 وذلك يف قوله: 

 4بالِعشق كتابا التخاريخُ  يَْسطُرُ   وَسَنْبَقه بَْعَدنا ذكرى الَهَوى

 ويف قوله: 

 5الَخبايا عن ِكتاِب  يف يَُفت ُت   َسْعًيا طافَ  قدْ  الذي عمري َسيِل 

 ويف قوله: 

  ويف قوله: 6باإلياِب  الَغنيَمةِ  وأَْرََض مِ   ُعْمري ِبَسْعيِ  الِكتاَب  فال أَِجدُ 
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َعراءِ  يف نا ما كنُت أ   1ِكتاا ُحبنها الطخاغي يُزي نْ       ملْ  لَوْ  الشن

 ويف قوله: 

  2عن َوْصِفها الكُُتُب  َعَجزَْت  َقالئدد  لهمْ  الز مانِ  ِجيدِ  يف املآثِرِ  ِمنَ  

ــة ــدة املعجمي ــذه الوح ــتعامل ه ــي الحيــ يف اس ــف الحقيق ــىل التوظي ــازي ع ــف املج ــب التوظي مل  غل

ــاب   ــك ألن الشــاعر غــري الكت ــة وذل ــنام يســتعمل الوحــدة املعجمي ــهن بي ــاب بعين  مضــطر لتســمية كت

ـــة  ـــوو ذات العالق ـــف النص ـــا يف مختل ـــلة توظيفه ـــث يص ـــومن بحي ـــة يف العم ـــة املطلق ذات الدالل

 بالكتابة أو مرادفاتها أو اإلشارة إليها.

ــــدار -2 "الج  . ورد لفظــــه يف ديــــواين3: ومعنــــاه يف اللغــــة: "الِجــــَداُر: الَحــــائُِن. والجمــــع: ُجــــُدرد

ــــلبية  ــــداللتني الس ــــين وال ــــازي والحقيق ــــف املج ــــني التوظي ــــت ب ــــراتن تنوع ــــع م ــــعر أرب الش

 :كام يف قوله بداللة إيجابية وبتوظيف مجازيواإليجابيةن 

 4وُمْنَبِهرِ  َمْدهوش   ما بيـنَ  إنخ      رانَِيًة  بها الُجدرانُ  والْسَتفاَقْت 

 : بداللة سلبية بتوظيف مجازي ويف قوله

ا الِجدارُ  يةِ  من لياِن  لَْيلَة   ُمْنَهِدًما يف قد ُدلخ  الذي أم  5والـَمطَرِ  الر 
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 : بداللة إيجابية بتوظيف مجازي ويف قوله

 1عىل ُجْدرانِها ُصلِبوا َجْهل   ُسجونَ     بعَدما هَدَموا  فيهمْ  قد أَيَْقظُوا الَعْقَل 

 : بداللة سلبية بتوظيف حي ويف قوله

َ يُعَ  فلن  2من ُجُدرِ  الَحي   ما يف دونَ  لَِعْجزِهِ          َدخيلَِتِه  َعامخ يف   

ــردً  ــدار مف ــا الج ــاء لف ــالعج ــا يف ث ــدن وجمًع ــع واح ــي:  ا يف موض ــي ن وه ــدرانهان ص ــدرانن وج ملالج

وُجــُدر . وهــذا يــدل عــىل ســعة اطــال  الشــاعر لتوظيــف اللفــا وفــق احتياجــات الــوزن الشــعري دون 

 اإلخالل بالنحو وقواعد الرصف.

ـــاتف -4 ـــاتف.. : اله ـــه ه ـــف ب ـــاحبه: هَت ـــرى ص ـــمع وال يُ ـــوت يُس ـــاتف: ص ـــة: "اله ـــاه يف اللغ ومعن

وهــــو أداة حديثــــة مــــن أدوات . 3آلــــة تنقــــل الكــــالم واألصــــوات إىل بعيــــدن وهــــي الت ليفــــون"

ـــني ـــرتني اثنت ـــه م ـــره الشـــاعر يف ديواني ـــد ذك ـــني البضـــن وق ـــة التواصـــل ب ـــة إيجابي ن ويقصـــد بدالل

 :نذكر منهامبه الهاتف الحي الحقيقي املقصودن 

 4لِقانا عىل الهاتِِف  وكانَ          الَْتَقْينا َمَعا وذلك ِحنيَ 

إىل لقــاء صــديقه حتــه وإن كــان هــذا اللقــاء عبــارة عــن حــديث كالمــي عــ   يحــنالشــاعر أنــه يقصــد 

 الهاتفن دون لقاء مبارش وجًها لوجه.
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ـــارة:  -2 ـــار"القيث ـــتخة أوت ـــرب ذات ِس ـــة ط ـــاثري. آل ـــارات وقي ـــع قيث ـــارة: الجم ـــا: "قيث ـــد1ومعناه  . وتع

أوتــــارهن وتختلــــف  تشــــبه العــــود يففهــــي مــــن األدوات الوتريــــة التــــي تســــتعمل يف العــــزفن 

ـــع يف  ـــة مواض ـــاعر يف أربع ـــا الش ـــد ذكره ـــارن وق ـــن لقوت ـــبي الحاض ـــب الخش ـــكل القال ـــه يف ش عن

 :ونذكر منهان ن كلها حسية وداللتها إيجابيةشعره

2به الفؤادا يُثريُ  إىل نفي شدا لَـْحًنا أثريًا  وقيثاري

                                                            

 (.قيث حة  م زة  ةةم ةصياةةبيظام جع زمح  مخل ح أحمز - 1
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 ويف قوله: 

 1والقيثارِ  النخايِ  َضمريِ  ما يف    َصْمِتهِ  يف من نََغامتِِهن يَأْتيكَ 

 ويف قوله: 

ْمعِ  يف رُ    والِقيثا  الُعودِ  َوَرننيُ   2يذوْب  السخ

نالحــــا عنايــــة الشــــاعر بــــاألدوات املوســــيقيةن و زجهــــا مــــع بعضــــها بعًضــــان فهــــو يجعــــل 

ـــ ـــع الع ـــاي وم ـــع الن ـــار م ـــةن القيث ـــيقية مهم ـــا موس ـــك أذنً ـــه  ل ـــري إىل أن ـــذا يش ـــان وه ود أيًض

 خصوًصا أنه شاعر يعتني بالوزن واملوسيقه الخاصة بقصائده.

ـــ -2 ـــة ؤوس: الكُ ـــأس: الزجاج ـــة.. والك ـــأس مؤنث ـــة: "الك ـــه يف اللغ ـــن معاني ـــأسن وم ـــع الك ـــي جم وه

ـاب بعينـــه اء مـــع تقـــع الكـــأس لكـــل إنـــو . ..مـــا دام فيهـــا رشاب. وقـــال أبـــو حـــاتم: الكـــأس الضــ

ـــا  ـــذلن وكأًس ـــن ال ـــا م ـــقاه كأًس ـــولهم: س ـــارهن كق ـــع  وب املك ـــأس يف جمي ـــتعار الك ـــهن ويس رشاب

. وقــــد ورد ذكــــر الكــــأس يف شــــعر البــــابطني يف ثالثــــة عضــــ 3مــــن الحــــب والفرقــــة واملــــوت"

ــــًعا ــــث موض ــــا   حي ــــد فيه ــــع واح ــــاء يف موض ــــىل  رشب امل ــــة  دلخ ع ــــف حيــــ ودالل بتوظي

 ن يف قوله: إيجابية

بُْت   4مربعْ  أَزْهاهُ  يف الُيْنبو ِ  ِمنَ   َصَفا زَماين يومَ  الكأَس  رَشِ

 ويف بقية املواضع كان الكأس مقلنًا بالكناية واللاكيبن ومن ذلك قوله:
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بيعِ  كَأَْس    ُمعاِقًرا الُفؤادُ  َرَقَا  هِ لَِبهائ  1ُمَغر ًدا نَْشوانا الر 

 : بداللة سلبية ويف قوله

 2ْجَر ْ نَ  الَهْجرِ  كؤوِس  أََخْذنا ِمنْ   لَـامخ  اإللْهامِ  نَْشَوةُ  وَغاَرْت 

ـــا  ـــة حيًن ـــدة املعجمي ـــافها إىل الوح ـــي أض ـــاملجردات الت ـــة ب ـــب اللغوي ـــاعر إىل اللاكي ـــتند الش اس

كــــام يف قولــــه ملكــــؤوس الهجــــرن وكــــؤوس الطيــــب ن أو إىل املوجــــودات مثــــل ملكــــأس الربيــــع . 

 يف الداللة فقد كانت الداللة اإليجابية طاغية عىل الداللة السلبية يف جميع املواضع.و 

"الســــجن:  -2 . ورد يف شــــعر البــــابطني يف ثالثــــة 3ومعنــــاه يف اللغــــة: "املَحــــِبُس. والجمــــع: ُســــجوند

 مواضعن جميعها يف سياع املجاز والكنايةن وذلك يف قوله:

 4ِسْجنِ  لَْيلِ  بأرْسِها يف تَُنوءُ   تَْرَعه بُروح   ناُرهُ  َفَشبخْت 

 5َغفورْ  لِربي  الـَمتاِب  َصالةَ   وأَتْلُو ِسْجني أَحط مُ  َوُرْحُت ويف قوله: 

 ويف قوله: 

 6عىل ُجْدرانِها ُصِلبوا َجْهل   ُسجونَ  َموا بعَدما هدَ  فيهمْ  قد أَيَْقظُوا الَعْقَل 
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ـــورن  ـــة يف الحض ـــا إىل إيجابي ـــا يحيله ـــد أن نفيه ـــهن بي ـــلبية يف ذات ـــة س ـــجن دالل ـــا الس ـــل لف يحم

ـــه:  ـــك قول ـــن ذل ـــابقةن م ـــات الس ـــه يف األبي ـــا علي ـــيام وقفن ـــعني ف ـــك يف موض ـــن ذل ـــم وم "أحط

ــــل"ن وهــــدمها  ــــه: "هــــدموا ســــجون جه ــــةن وقول ــــة إيجابي ســــجني"ن فتحطــــيم الســــجن دالل

 إيجاا الداللةن فتكون الداللة اإليجابية هي الغالبة يف هذا املوضع.

ـــل:   -2 ـــلَُة: السالس لِْس ـــة: "الس  ـــا يف اللغ ـــن معانيه ـــها وم ـــريه يت صـــل بعُض ـــدن أو غ ـــن املع ـــات م حلق

 يف قوله: بداللة سلبية موضع واحد . وردت يف شعر البابطنين يف1"ببعض

نونَ  مت   2سابورِ  من َعْهــدِ  ُربطَْت  سالسالً  ِبها كأنخ  ثقيالت   الس 

 والتوظيف يف هذا البيت كنايئ يشري إىل بطا سري السنني.

ــــاُر: آلــــة مــــن خشــــب أو معــــدن تنتهــــي قصــــبتها ببــــوع  نــــاه يف اللغــــة: "ومعاملزمــــار:  -9 املِزَْم

ــــزاِمريُ  ــــع: م ــــغري. والجم ــــابطني3"َص ــــعر الب ــــع يف ش ــــة مواض ــــازين  . ورد يف خمس ــــف مج بتوظي

 يف الداللة السلبيةن كام يف قوله:  ما جاء منها و 

نونَ  مت   4َمزاِمريي تُبكيــهِ  الَحي   وساِمرُ   ِبهِ  ألَذن  فال طَْعمد  الس 

 ويف قوله أيًضا يف الشكوى من الحزن: 

ويصف عزف املزمار بأنه 5الَهرِمِ  ِمزَْمارِلَ  يف الَحيخ  أم تُطْرُِب      الَهَوى َحزِنًا  يا نايَ  ِمْثيلَ  أأنَت 

 ينتحب يف قوله: 
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 1وَرنخُة العوِد والـِمزْماُر يَْنَتِحُب   هذا الوجوُد وذال األُنُْس والطخرَُب 

 ويف املعنه نفسه يقول أيًضا: 

 2يَْنَتِحُب  والـِمزْمارُ  الُعودِ  لِرَنخةِ 

 مواضع. أربعةنالحا أن املزمار جاء يف سياع الحزن واألنني والشكوى يف 

 من خالل ما تم تناوله يتضة أن األلفاظ الدالة عىل املصنعات جاءت عىل النحو اآلج: 

التوظيف  التكرار الوحدة املعجمية
 الحقيقي

ف التوظي
 املجازي

الداللة 
 اإليجابية

الداللة 
 السلبية

 0 2 6 2 2 العود
 2 2 2 2 04 األوتار
 1 2 2 0 2 الكتاب
 6 6 6 6 4 الجدران
 1 6 1 6 6 الهاتف
 1 4 1 4 4 القيثارة
 6 00 00 6 02 الكأس
 0 6 6 0 2 السجن
 0 1 0 1 0 السالسل
 4 1 4 1 4 املزمار

 

ــا ــار يتضــة أن لف ــو  األوت ــنعاته ــاو باملص ــدالن الخ ــل ال ــوًرا يف الحق ــزر حض ــم األغ ــا ن ث ــه لف يلي

الكــأسن ثــم الكتــابن وهكــذا تتابًعــا كــام هــو موضــة يف الجــدول. أمــا اللاكيــب اللغويــة فقــد جــاءت 

 عىل النحو اآلج:

  

                                                            

 .55  مةةييايلاةة فةي -1

 56   ةةةة ق -2
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 املعنه الدالن التكرار اللكيب اللغوي
 فرحة الحب 0 أوتار الغرام
 املوسيقه 0 أوتار الفن

 البعد والهجر 0 س الهجركؤو  
 الوداعة 0 كؤوس الطيب
 األمل 0 كؤوس املنه
 النضارة 0 كأس الربيع

 

 وبالوقوف عىل أبرز املظاهر اللغوية الخاصة باأللفاظ الدالة عىل املصنعات نجد اآلج: 

يف عضــ موضــًعان و  أربعةوردت يف    حيث باألوتار: تأج الوحدة املعجمية الخاصــة الرتبة والعدد -0

 املرتبة األخرية لفا ملالسالسل  املكررة مرة واحدة.

ــلادف -6 ــة ال ــدالن الواحــد. كــام عالق ــل ال ــرادف يف الحق ــة ت ــار  عالق ــي ملالعــودن والقيث ــني آلت : ب

 أنه بني الثنائيات اللغوية املركبة عالقة ترادفن مثل ملكؤوس الطيبن كؤوس املنه .

ر  ولفظي ملالعودن والقيثار  حيث إن األوتار تدخل : توجد العالقة بني لفا ملاألوتاعالقة االشتامل -2

 عنرصًا رئيًسا يف صناعة كل من العود والقيثار.

ــاد -4 ــة التض ــتالف عالق ــاد الخ ــة تض ــنعات عالق ــىل املص ــة ع ــاظ الدال ــن األلف ــة م ــني مجموع : ب

ــا مــن ضــمن حقــل املصــنعاتن ومــن  ــا يف أنه ــنام تتحــد جميعه ــان بي االســتعامالت يف كــل منه

ــدارن و  ــك ملالج ــة ذل ــة املركب ــات اللغوي ــني الثنائي ــه ب ــام أن ــار . ك ــاتفن واملزم ــاب ن وملاله الكت

 عالقة تضادن وذلك يف ملكؤوس الحبن كؤوس الهجر .

ــلبية -2 ــة والس ــا اإليجابي ــداهام إىل داللت ــز إح ــداللتني دون تحي ــاتني ال ــني ه ــاظ ب ــت األلف : توزع

ــنعاتن  ــذه املص ــل يف ه ــو  الحاص ــك إىل التن ــود ذل ــرىن ويع ــة دون أخ ــاعر دالل ــدرة الش وق

 عىل الترصف يف توجيه داللتها بحسب السياع كيف يشاء. 
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: اســتعمل الشــاعر التوظيــف املجــازي أكــ  مــن التوظيــف الحقيقــي والتوظيــف املجــازي -2

ــيالً  ــا الجــدول الســابقن ويعــد هــذا الترصــف مــن الشــاعر دل التوظيــف الحيــ كــام يظهــر لن

 ها.عىل رغبته يف تجويد الصورة الشعرية وعنايته ب
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 الخامتة

ــن الدراســة لشــعر  ــرية م ــذه املس ــد ه ــار بع ــابطني يف ديــواين بــوح البــوادي ومســافر يف القف  الب

  كن أن نوجز أهم نتائم البحث عىل النحو اآلج: وتطبيق نظرية الحقول الداللية عليهن

جــاءت األلفــاظ الدالــة عــىل اإلنســان يف ســياع العمــوم املطلــق أو املقيــد فــاملطلق يف لفــا   -3

ــاإلنس دون  ــد ب ــة العمــوم املقي ــا دالل ــداللتها عــىل اإلنــس وغــريهم مــن املخلوقــات. أم ــام   ل ملاألن

ــا  ــاسن والبضــ . ووظفه ــسن والن ــن: ملاإلنســانن واإلن ــال  م ــي تشــمل ك ــودات فه ــن املوج ــريهم م غ

ــ   ــة أك ــة اإليجابي ــاءت الدالل ــاس  وج ــا ملالن ــد يف لف ــدا موضــع واح ــان ع ــا حقيقي ــاعر توظيف الش

ــن ا ــن نضــ حضــوًرا م ــاده ع ــة الشــاعر يف الطــرحن وابتع ــة الســلبية ن وهــذا يشــري إىل إيجابي لدالل

 الطاقة السلبية أو التذكري بها شعًرا.

ــث   -2 ــابطني  حي ــعر الب ــ  حضــوًرا يف ش ــب  األك ــان القل ــىل جســم اإلنســان ك ــة ع ــاظ الدال يف األلف

ــ610ورد مل ــتقرار الع ــىل االس ــذا ع ــدل ه ــنهامن وي ــالتوازي بي ــديوانني ب ــني   يف ال ــاعر ب اطفي للش

 الديوانني. 

  موضــًعا ثالثــون منهــا تــم 22ثــم جــاء لفــا ملالعــني  يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث التكــرار يف مل

توظيفهــا يف املعنــه الحقيقــي األصــيل للعــني يف الداللــة عــىل الرؤيــة واملشــاهدةن وثالثــة مواضــع 

كـــام اســـتعمل  ن ذم الرقيـــبللداللـــة عـــىل املعنـــه الثـــانوي يف الداللـــة عـــىل املراقبـــة والتجســـس يف

الشــاعر األلفــاظ املتصــلة بــالعني بشــكل واضــة يف شــعرهن وهــي: ملالــدمو ن األهــداب والرمــوشن 

ــنام أدت  ــعهان بي ــحة يف مواض ــلبية واض ــة س ــون دالل ــدمو  والجف ــاظ ال ــأدت ألف ــون  ف ــاظن الجف اللح

 .العاطفةاألهداب والرموش واللحاظ داللة إيجابية يف سياع 

ــد   ــا ملالي ــا لف ــرار يف ملأم ــث التك ــن حي ــة م ــة الثالث ــأىت يف املرتب ــني 62ف ــو  ب ــًعان بتن   موض

ــة الحســية يف  ــة للفــا عــىل الدالل ــة الكنائي ــة املجازي ــةن وقــد طغــت الدالل ــداللتني الســلبية واإليجابي ال

ــارات   ــان  وإش ــن مع ــمنته م ــا تض ــية   ــة الهامش ــب الدالل ــري إىل تغلي ــذا يش ــدن وه ــا الي ــف لف توظي

تهــا الحســية املتعــارف عليهــا إىل وظيفــة هامشــية غــري مشــهورةن عــىل الداللــة أخرجــت اليــد مــن وظيف

ــه إال ــذا املعن ــرد به ــث  مل ت ــة الحســية الخاصــة باإلنســان  حي ــد الحقيقي ــق بالي ــي تتعل ــة الت يف  املركزي

  أربعة مواضع حددناها وبي ناها يف مواضعها. 
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ــدم والعــروعويف املرت ــة الرابعــة جــاء لفــا ملال ــا ضــعا  مو 01  يف ملب ــدم إيجابي  ن ويعــد لفــا ال

يف موضــعه ضــمن األوردةن ثــم إنــه يخــرج إىل الداللــة الســلبية إذا ســفة وخــرج مــن موضــعه  مــا دام

وقــد جــاء لفــا الــدم يف جميــع املواضــع إيجابي ــا يحمــل داللــة القــرب واالتحــاد  ناملخصــا لــه

 واالتصال. 

ــد  يف مل ــا ملالكب ــاء لف ــة ج ــة الخامس ــا 2ويف املرتب ــع جميعه ــلبية   مواض ــة الس ــت الدالل حمل

ــني.  ــرط الشــوع والحن ــد وف ــن الهجــران والبع ــيك والحــرارة الناتجــة ع ــار وال ــا بالن ــف القلانه يف التوظي

جــاء لفـــا   مواضــع حملـــت الداللــة الســـلبية. و 2مل وجــاء يف املرتبــة السادســـة لفــا ملالجســـم  يف

ــني ــعني اثن ــذاب يف موض ــار والع ــاألمل والن ــا ب ــوف متعلًق ــا نالج ــددت األلف ــم وتع ــىل جس ــة ع ظ الدال

اإلنســان يف قصــائد الشــاعر البــابطنين فــورد منهــا ملالجبــنين الخــدن الفــمن األذنن الشــعرن الجيــدن القــدمن 

 القد  وتنو  توظيفها بني الحسية واملجازية الكنائية.

ــن الجســمن الخاصــة و  ــة م ــاألجزاء العلوي ــة ب ــاظ املتلعق ــة الشــاعر باأللف ــاه عناي ــت لالنتب الالف

ــث   ــالرأس  حي ــدمو ن الخــدودن ب ــونن ال ــعرن العــنين الرمــوشن األهــدابن اللحــاظن الجف ــا ملالشخ ورد منه

الجبــنين األذنــانن الفــمن الثغــرن الجيــد  وهــي تشــكل نســبة عاليــة إزاء اســتعامل بقيــة األعضــاء 

وهــذا يــدل  نالظــاهرة يف جســم اإلنســان الــواردة يف شــعره وهــي ملالجســمن الصــدرن القــدن اليــدن القــدم 

ــا يف أغلــب شــعره ال يقــوم عــىل الوصــف الحيــ الرصــيةن إمنــا عــىل الوصــف  العاطفــةر عــىل أن معي

 العذري املحافا.

ــا يف ســياع  -1 ــة يف تســعة مواضــع ن ســبعة منه ــد الكناي ــايئ يفي ــب ثن ورد لفــا ملأهــل  ضــمن تركي

ــرد  ــنام مل ي ــار  بي ــافر يف القف ــوان ملمس ــاءت يف دي ــا ج ــلبن وكله ــياع الس ــان يف س ــاب واثن اإليج

ـــا ملأهـــل  يف ـــف املجـــازي  لف ـــي وال التوظي ـــف الحقيق ـــوادي  ال يف التوظي ـــوح الب ـــوان ملب دي

ــايئ. ــافر  الكن ــار  فاملس ــافر يف القف ــديوان ملمس ــوان ال ــة بعن ــة مرتبط ــذه النتيج ــة ه ــل دالل ولع

يحــن إىل أهلــه وأقاربــه وذويــهن ويحمــل لهــم يف نفســه مــن األشــواع والــذكريات مــا ال يحملــه 

بــوح البــوادي  ال يشــري إىل الســفر واللحــال فرثنــه مل يتضــمن املقــيم بــني أهلــه. وملــا كــان ديــوان مل

ــا بــني  مــا يتطلــب اســتدعاء األهــل وذكــراهم. ويعــد هــذا التوظيــف للفــا ملاألهــل  توافًقــا داللي 

 عنوان الديوان ملمسافر يف القفار  ومضمونه الذي اعتنه فيه بذكر األهل وذكرياتهم.
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وذوي القرابــة تنوعــت بــني التوظيــف الحقيقــي الوحــدات املعجميــة  لقلفــاظ الخاصــة باألهــل 

ــان ــازين فك ــي واملج ــوًرا ف ــ  حض ــي أك ــف الحقيق ــاء التوظي ــنام ج ــنن بي ــاألب واألم واالب ــق ب ام يتعل

معتمــًدا عــىل املجــاز يف لفــا األهــل. وقــد طغــه حضــور الــدالالت اإليجابيــة عــىل الســلبية يف جميــع 

ــام يشــري  ــدالنن م ــل ال ــذا الحق ــة يف ه ــدات املعجمي ــانية الوح ــات اإلنس ــة العالق ــية وإيجابي إىل قدس

 بني البضن خصوًصا يف مستوى األرسةن أو املجتمع الصغري.

ــا ملالصــديقن الرفيقــة  فقــد جــاءت  -5 ــة عــىل األصــدقاء ومنه ــة يف األلفــاظ الدال الوحــدات املعجمي

محصـــورة يف الداللـــة اإليجابيـــةن بيـــنام جـــاءت الوحـــدات املعجميـــة: ملالرفيـــقن الخليـــلن 

ــاحب   ــىل الص ــه ع ــازي يطغ ــف املج ــا أن التوظي ــام نالح ــلبية. ك ــة الس ــوًرا يف الدالل ــ  حض أك

وجــاء حضــور األلفــاظ الدالــة عــىل التوظيــف الحقيقــي لقلفــاظ الدالــة عــىل عالقــات الصــداقةن 

ــة عــىل العــداوةن وهــذا يــدل عــىل اإليجابيــة والســالم  الصــداقة أغــزر مــن حضــور األلفــاظ الدال

لفــاظ تعــ  عــن مكنــون صــاحبها وتضــح الحــال النفســية الخاصــة الــداخيل لــدى الشــاعرن ألن األ

 به.

ــة  -5 ــاظ املتعلق ــا األلف ــراًرا فيه ــة تك ــ  الوحــدات املعجمي ــداء جــاء أك ــة عــىل األع ــاظ الدال إن األلف

ــا يف  ــة برثيجابيته ــه املعجمي ــهن ومتيــزت وحدت ــدل علي ــه مــن مفــردات ت بالطــاغوتن ومــا يتصــل ب

ــاز  ــن العــذال الحضــورن واعــتامد الشــاعر عــىل املج ــز كــل م والكنايــة يف توظيفهــا. بيــنام متي

 واألعداء بالسلبية الداللية يف الحضورن إزاء توظيف بسين لها يف سياع اإليجابية.

اســتعمل الشـــاعر لفـــا الخيـــل يف ســـياع اإليجابيـــة والداللـــة عـــىل الفخـــر والعز ـــة والقـــوة  -6

ــنام  ــه يف الفصــيلة نفســهان بي ــي ومرادفات ــاء بالوصــلن والظب ــي والوف ــل الت ــر اإلب ــأِت عــىل ذك مل ي

تعــد مــن أهــم وأبــرز حيوانــات البيئــة الصــحراويةن ويقــوم عليهــا اعــتامدهم يف الســفر واللحــالن 

ــدة يف شــاعريتهن  ــة الجدي ــأثري البيئ ــه كــان بفعــل ت ــدى الشــاعر يف ديواني ــا ل ولعــل عــدم توظيفه

ــم تعــد مــن األشــياء امل ــةن فل ــل الحتياجــات الحضــارة الحالي ــة اإلب ــدى ســكان وعــدم تلبي همــة ل

الحــا ةن ويف جميــع األلفــاظ الدالــة عــىل الحيوانــات األرضــية نجــدها مرتبطــة بــرحالت الصــيد 

 والقنا.
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ــذي ورد يف  -9 ــد  ال ــا ملاألس ــو لف ــتعامالً ه ــة اس ــات املفلس ــىل الحيوان ــة ع ــاظ الدال ــ  األلف إن أك

ــالتوظيف املجــازي أكــ  مــن التوظيــف الحقيقــين وبالدال ــزت ب ــة أربعــة مواضــعن متي ــة اإليجابي ل

التامــة. ثــم جــاء الــذئب مكــروًرا يف ثالثــة مواضــعن جميعهــا ضــمن التوظيــف الحقيقــين متنوعــًة 

 بني الداللتني السلبية واإليجابية.  

تعــد الطيــور واأللفــاظ الدالــة عليهــا أكــ  عنــا  حقــل املوجــودات الحيــة غــري العاقلــة حضــوًرا  -2

التواقــة إىل العلــو واالرتقــاء والتحليــق. ثــم يف شــعر البــابطنين ولعــل هــذا يــوحي بــنفس الشــاعر 

ــور  ــن الطي ــد م ــو  واح ــة إزاء ن ــاءت متنوع ــة ج ــري الجارح ــور غ ــىل الطي ــة ع ــاظ الدال إن األلف

ــات  ــىل الحيوان ــة ع ــاظ الدال ــل األلف ــوًرا يف حق ــ  حض ــد األك ــذي يع ــقرن ال ــو الص ــة وه الجارح

ــع الشــاعر بالصــي ــني  األول: ول ــببني اثن ــود هــذا إىل س ــان ويع ــاين: بأنواعه د بواســطة الصــقرن والث

مكانــة الصــقر العاليــة بــني الطيــورن وحــرو الشــاعر عــىل إظهــار هــذه املكانــة وإبرازهــا ملــا يــرى 

من صـفات مشـلكة بينـه وبـني هـذا الطـائر الحـر. ويف املرتبـة الثانيـة جـاء لفـا الهـزار يف أربعـة 

ــس الرو  ــىل الح ــة ع ــف دالل ــذا التوظي ــد ه ــدولن ويع ــر يف الج ــام يظه ــع ك ــدى مواض مانيــ ل

ــة  ــور الالحق ــن الطي ــل م ــور ك ــا حض ــديوان. أم ــفحات ال ــم ص ــىل معظ ــد ع ــذي امت ــاعرن وال الش

ــرد  ــنام مل ي ــياعن بي ــب الس ــذي يتطل ــا ال ــمن توظيفه ــاءت ض ــن فج ــرتني فق ــرة وم ــرورة م املك

 للشاعر أي ذكر لحيوانات البيئة املائيةن أو الحضات الضارة.

 التوظيــف الســلبي لهــا. كــام طغــه التوظيــف طغــه التوظيــف اإليجــاا للحيوانــات األليفــة عــىل -7

ــا الصــقرن وموضــع  ــة مواضــع يف لف ــرد إال يف ثالث ــذي مل ي ــازي ال ــف املج ــىل التوظي ــي ع الحقيق

 واحد يف كل من البلبل والهزار.

ــة الحســيةن باســتثناء  -30 ــة بصــفاتها الحقيقي ــات جــاءت موظف إن معظــم األلفــاظ يف حقــل النبات

ــة مو  اضــع مجــازين وموضــعني يف توظيــف حقيقــي. واتصــفت كــل مــن: لفــا ملالريحــان  يف ثالث

النباتـــات بـــداللتها اإليجابيـــة املتميـــزة يف هـــذا الحقـــلن باســـتثناء موضـــع واحـــد وردت فيـــه 

الداللــة ســلبية يف لفــا ملالشــجر . واكتفــه بالنخيــل دون ســواه يف األلفــاظ الدالــة عــىل األشــجار 

ج والغـــذاءن وبالشـــموخ  يف العلـــو املثمـــرةن وإذا مـــا ربطنـــا النخلـــة باإليجابيـــة  يف اإلنتـــا 

 واالستقامةن فهذا يدل عىل عناية الشاعر باملعان واملجدن ومل يوظف الشاعر من األلفاظ 

  



255 

ــة عــىل النباتــات الضــارة إال مــا دل عــىل الشــولن وإن تجاهــل الشــاعر للنباتــات الضــارة  -33 الدال

ء أكانــت أشــجاًرا مثمــرةن أم إزاء غنــه التوظيــف يف األلفــاظ الدالــة عــىل النباتــات النافعــة  ســوا

نباتــات عطريــةن أم نباتًــا وشــجًرا باســمه العــام املطلــق. يــدل عــىل إيجابيــة أغراضــه الشــعرية يف 

 الديواننين وأن اللكيز فيهام كان عىل األغراض الوجدانية أك  من غريها.

يـــة مل يـــرد اللفـــا الـــدال عـــىل: ملالشـــجرن األشـــجار  يف ديـــوان بـــوح البـــوادين وورد يف مثان -32

مواضــع ضــمن ديــوان مســافر يف القفــارن ســبعة منهــا يف ســياع الداللــة الحســية الحقيقيــة 

 للشجرن وواحد يف سياع الداللة الكنائية املجازية.

ــة  -31 ــاظ الدال ــل األلف ــوًرا يف حق ــ  حض ــي األك ــا األرض ه ــة بلف ــة الخاص ــدة املعجمي إن الوح

ــا ــم الودي ــحارين ث ــا الص ــا لف ــةن ويليه ــودات الجغرافي ــىل املوج ــا ع ــنام لف ــوادين بي ــم الب نن ث

ــة: ملاألرضن الصــحارين  ــاظ اآلتي ــة الســلبية محصــورة يف األلف ــلن وجــاءت الدالل ــ ى  هــو األق ملال

ــرى ــاظ األخ ــة يف األلف ــة إيجابي ــاءت الدالل ــنام ج ــايف ن بي ــارن الفي ــاب  القف ــوادي والهض ــل ال مث

 وغريهام.

ــمس -35 ــن ش ــا م ــا فيه ــامء وم ــاء والس ــون والفض ــات  ملالك ــل العلوي ــم حق ــوم  يتس ــر ونج وقم

وكواكــب وســحاب  عموًمــا بجانــب إيجــاا خــاو بــالعلو واالرتفــا  تــارةن وباإلنــارة تــارة أخــرىن 

ــأ  ــث  لج ــات  حي ــل العلوي ــازي يف حق ــف املج ــع التوظي ــي يتســاوى م ــف الحقيق ــاد التوظي و يك

الشــاعر إىل توظيــف كــل وحــدة معجميــة وفــق الســياع الــذي تقت ــ حضــورهن وبــاملعنه الــذي 

دة منـــهن فلـــم يحرصـــ التوظيـــف الحقيقـــي يف ألفـــاظ دون ســـواهان ومل يجعـــل  كـــن االســـتفا

املجــاز محصــوًرا عــىل وحــدات معجميــة بعينهــا. وجــاءت الوحــدة املعجميــة الدالــة عــىل النجــوم 

يف املركــز األول يف التكــرار ضــمن هــذا الحقــل املعجمــين يف ثالثــني موضــًعان ثــم جــاء لفــا 

فــا الشــمس يف واحــد وعضــين موضــًعان ثــم كــل مــن الكــون يف ســتة وعضــين موضــًعان ويليــه ل

ــب ملنجــم الحــب ن ويعــد هــذا  الســامء والقمــر يف خمســة عضــ موضــًعا. أىت الشــاعر عــىل تركي

ــه  ــذا املعن ــون ه ــيس بالوــورة أن يك ــه ل ــث  إن ــية  حي ــة الهامش ــاب الدالل ــن ب ــتعامل م االس

 ل خاصة بها.معروًفا لدى أبناء البيئة الواحدةن فهنا يكون لكل وحدة معجمية ظال
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اســـتعمل الشـــاعر لفـــا ملاملطـــر  يف ســـياقني متبـــايننين األول ســـياع إيجـــاا والثـــاين ســـياع  -35

ــد  ــيلة تحدي ــل الســياع وس ــه جع ــل إن ــرن ب ــة الســلبية للمط ــد الشــاعر بالدالل ــم يتقي ــلبين فل س

ــذا  ــوًرا يف ه ــة حض ــدات املعجمي ــ  الوح ــو أك ــر ه ــنالحا أن املط ــه. ف ــر أو إيجابيت ــلبية املط س

ــ ــلن ك ــلبي الحق ــة مواضــع س ــنام يف أربع ــةن بي ــه ورد يف ســتة مواضــع إيجــاا الدالل ام نالحــا أن

الداللــةن وهــذا عــىل غــري مــا ُعــرف عــن املطــر وداللتــه  حيــث  إنــه ســلبي الداللــة يف مواضــعه يف 

القــرآن الكــريمن : يتســاوى التوظيــف الحقيقــي واملجــازي بــني لفظــي ملاملطــرن والغيــث ن ويبــدو 

ــف املجــازي هــو ا ــًرا التوظي ــا البحــر غزي ــرد لف ــعن والبحــر . ومل ي ــ  حضــوًرا يف لفظــي ملالنب ألك

مقارنــة باأللفــاظ األخــرى يف حقــل املوجــودات األرضــيةن عــىل الــرغم مــن أن بيئــة الشــاعر قريبــة 

ــا حضــوًرا  ــان ولهــذا ال نجــد له ــة ومحبيه ــابطني مل يكــن مــن رواد هــذه البيئ مــن البحــر لكــن الب

 كثيًفا يف شعره.

ــم اللا -36 ــياء إن معظ ــار واألش ــة بالن ــة املتعلق ــب الثنائي ــةكي ــياع اإليجابي ــاءت يف س ــردة ج ن املج

ــار  ــاين: ملن ــار املحــن  أي  األزمــاتن والث فلــم يحمــل مــن اللاكيــب ســلبية إال موضــعانن األول: ملن

النــأي ن أي  البعــد والرحيــل والهجــر ومــا يــرادف هــذه املعــاينن وتعــد هــذه الوحــدة أكــ  

ــا ــراًرا يف األف ــدات تك ــًعا الوح ــني موض ــاءت يف ثالث ــث  ج ــة  حي ــوى الطبيعي ــىل الق ــة ع ظ الدال

متنــو  الداللــة بــني اإليجــاب والســلب والحقيقــة واملجــازن ملــا يتمتــع بــه هــذا اللفــا مــن عمــوم 

مطلــق يصــلة ألن يســتعمل يف ســياقات متفرقــة و عــان مختلفــة. وتعــد جميــع هــذه الوحــدات 

ــمعة ــعرين الش ــار: ملالس ــن الن ــة ع ــة املتفرع ــا املعجمي ــاد  وظفه ــيكن اإليق ــذوةن ال ــبن الج ن اللهي

الشـــاعر يف اإليجـــاز والكنايـــة فقـــنن فجميـــع املواضـــع التـــي وردت فيهـــا تشـــري إىل املشـــاعر 

 املجردة وأثرها يف اإلنسان.

إن أكــ  األلفــاظ تكــراًرا يف القــوى الطبيعيــة الخاصــة بالريــاح والرســاب والقــوى املائيــةن هــي  -39

ــا أيًضــا. ثــم يــأت بعــد ذلــك الرســابن ويليــه الغــرعن ثــم الــريةن وأك هــا ســلبيًة وتوظيًفــ ا مجازي 

ــذلك لفــا  ــة الســلبيةن وك ــت الدالل ـاب حمل ــا لفــا الرسـ ــي جــاء به ــع املواضــع الت ــ ع. وجمي ال

ــعني  ــ ع يف موض ــةن وال ــع إيجابي ــتة مواض ــرية يف س ــاءت ال ــنام ج ــد. بي ــا الرع ــانن ولف الطوف

 اســتعامله عــىل املعنــه الحقيقــي الخــاو اثنــني. ولفــا الرســاب هــو اللفــا الوحيــد الــذي اقترصــ

  به والدال عىل الوهم والتخيل.
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إن الشـــاعر مل يســـتعمل مـــن أدوات الســـالح إىل ثـــالع أدوات فقـــنن الســـيف والـــرمة  -32

ــة  ــياع اإليجابي ــالح يف س ــىل الس ــة ع ــاظ الدال ــذه األلف ــف ه ــاعر توظي ــتطا  الش ــة واس والحرب

 عموًما باستنثاء موضع واحد يف أداة الرمة.

ــــان فهــــو يجعــــل عنا -37 ــــاألدوات املوســــيقيةن و زجهــــا مــــع بعضــــها بعًض ــــة الشــــاعر ب ي

القيثـــار مـــع النـــاي ومـــع العـــود أيًضـــان وهـــذا يشـــري إىل أنـــه  لـــك أذنًـــا موســـيقية مهمـــةن 

خصوًصـــا أنـــه شـــاعر يعتنـــي بـــالوزن واملوســـيقه الخاصـــة بقصـــائده. واســـتند الشـــاعر 

ــــا كــــام يف إىل اللاكيــــب اللغويــــة بــــاملجردات التــــي أضــــافها إىل  الوحــــدة املعجميــــة حيًن

ــــ ــــبقول ــــؤوس الطي ــــؤوس الهجــــرن وك ــــع . ه ملك ــــأس الربي ــــل ملك  ن أو إىل املوجــــودات مث

وكانــــت الداللــــة اإليجابيــــة طاغيــــة عــــىل الداللــــة الســــلبية يف هــــذا الحقــــلن حتــــه يف 

 لفظة السجنن كام طغه التوظيف املجازي عىل الحي.

ـــا -20 ـــعود الب ـــدالعزيز س ـــاعر عب ـــن أن الش ـــرغم م ـــىل ال ـــارة ع ـــالم التج ـــن أع ـــد م بطني يع

ــــطلحات  ــــىل أي مص ــــه ع ــــ  يف ديواني ــــا مل نع ــــان فرثنن ــــت وخارجه ــــة الكوي ــــل دول داخ

تجاريــــة أو تــــوحي بالتجــــارة حتــــه عــــىل ســــبيل االســــتعارة والكنايــــة. وهــــذا يــــدل أن 

 الشاعر كان حريًصا عىل الفصل بني حياته العملية وكتابة الشعر.
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 قامئة املصادر واملراجع

 ريم. القرآن الك .0

ــلامنن  .6 ــة س ــدن عطي ــوء أحم ــاخر يف ض ــاب الف ــن كت ــارة م ــة للعب ــة والغوي ــة االجتامعي الدالل

 0992ن مكتبة زهراء الضعن القاهرةن نظرية الحقول الداللية

ن رســالة مقدمــة العــني يف الشــعر الجــاهيل: دراســة ميثولوجيــةاشــتيةن دعــاء هشــام أبــو بكــرن  .2

ـــات الحصـــول عـــىل درجـــة املاج ـــة اســـتكامالً ملتطلب ـــة وآدابهـــا بكلي ســـتري يف اللغـــة العربي

ــابلس  ــة يف ن ــا يف جامعــة النجــاح الوطني ــديكن   -الدراســات العلي فلســطنين إرشاف: إحســان ال

 م.6104

 م.0922ن القاهرة: مكتبة األنجلو املرصيةن 2ن طداللة األلفاظأنيسن إبراهيمن  .4

ـــعودن  .2 ـــدالعزيز س ـــابطنين عب ـــةالب ـــة التعريفي ـــد61ن ط البطاق ـــة عب ـــعود ن مؤسس العزيز س

 م.6102البابطني الثقافيةن الكويتن مارس 

ــدالعزيز ســعودن  .2 ــابطنين عب ــوانالب ــوادي دي ــوح الب ــدالعزيز ســعود 4ن طب ن مؤسســة جــائزة عب

 م.6104البابطني لإلبدا  الشعرين الكويتن 

ن مؤسســـة جـــائزة عبـــدالعزيز 2ن طديـــوان مســـافر يف القفـــارالبـــابطنين عبـــدالعزيز ســـعودن  -23

 م.6104لإلبدا  الشعرين الكويتن سعود البابطني 

 .0992ن ت.ص ي السيدن منشأة املعارفن اإلسكندريةنعلم الداللة إطار جديدباملرن  .2

ــرسن  .2 ــتاينن بط ــينالبس ــين املح ــريوتن مح ــانن ب ــة لبن ــةن مكتب ــة العربي ــو ل للغ ــاموس مط : ق

 د.ت.

ه وقــدم لــه ن ضــبطه وعلــق حواشــيفقــه اللغــة وأرسار العربيــةالثعــالبين عبــدامللك بــن محمــدن  .9

 م.6111ن املكتبة العرصيةن صيدان لبنانن 6ووضع فهارسه: ياسني األيوان ط

ــر"ن  .01 ــاظ املط ــم ألف ــدين "معج ــابرن صــالح مه ــتج ــل البي ــة أه ــادن مجل ــة اإلدارة واالقتص ن كلي

 .6119 ن 2جامعة كربالء ن بغدادن العدد مل

 م.0924ن املغرب: دار الثقافةن 6ن طمناهم البحث يف اللغةحسانن متامن  .00

ن تحقيـق: إحسـان عبـاسن وفيـات األعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـانابـن خلكـانن أحمـد بـن محمـدن  .00

  م.0921د. طن دار صادرن بريوتن لبنانن 
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ن دار غريــب للطباعــة والنضــ والتوزيــعن العربيــة وعلــم اللغــة الحــديثداودن محمــد محمــدن  .02

 م. 6110القاھرةن مرصن 

ــرازين محمــد بــن أا بكــرن  .04 ــار الصــال ــق: يوســف الشــيخ محمــدن طحاحمخت ــة 2ن تحقي ن املكتب

 م.0999صيدان    -الدار النموذجيةن بريوت  -العرصية 

ن ترجمـــة: يوئيـــل يوســـف عزيـــزن املعنـــه األدا مـــن الظاهراتيـــة إىل التفكيكيـــةراين ولـــيمن  .02

 ن دار املأمون لللجمة والنضن بغدادن دار الحرية للطباعةن ملد . ت .0ط

ــريواينن .02 ــن رشــيق الق ــده اب ــه ونق ــن محاســن الشــعر وآداب ــدة م ــد العم ــق حواشــيه: محم ن عل

 م. 0920ن دار الجيلن 2محيي عبدالحميدن ط 

 هـ.0212ن دار صادرن بريوتن 0ن طتاج العروسالزبيدين  .02

ن طبــع عــىل نفقــة محمــد أمــني 0لعربيــةن طاملفصــل يف علــم االزمخضــين محمــود بــن عمــرن  .02

م بشــار  محمــد عــيلن القــاهرةن الخــانجي الكتبــي ورشكــاه ملباالســتانة ومرصــ  ن مطبعــة التقــدن

 هـ.0262

ــاع  .09 ــة آف ــديثن "مجلخ ــة الح ــم اللغ ــة وعل ــات اللاثي ــني الدراس ــه ب ــالل املعن ــيلن ظ ــنن ع زوي

 م.0991ن أيخار 02عربية"ن السنة 

 ن د.طن القاهرة: دار الفكر العران ملد .ت .علم اللغةالسعرانن محمودن  .61

ن رســالة يف شــعر األع ــ الكبــري: دراســة ومعجــم ألفــاظ الطبيعــةســلامنن عــيل جاســمن  .60

 م.  0992دكتوراهن كلية القائد للبناتن 

ــامرن  .66 ــلواين ع ــة ش ــة داللي ــالء: دراس ــات أا الع ـــه –درعي ـــان وحيات ــة باإلنس ــاظ الخاص األلف

ـــة واالقتصـــادية ـــة االجتامعي ـــة العربي ـــد اللغ ـــه بوخلخـــالن معه ـــد االل ـــدكتور عب ن إرشاف ال

 م.0992ةن رسالة ماجسترين وآدابهان جامعة قسنطين

ن تقــديم: حســني هيكــلن دار الكتــب العلميــةن بــريوتن لبنــانن الشــوقيات شــوقين أحمــدن .62

 د.ت. 

ــدن الفينيقيــون.. حضــارة صــامتة وســجالت منــدثرةابــن صــقرن صــخرن  .64 ن صــحيفة العــرا الجدي

 م.6102أبريل  62
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 م.0929العراعن  ن مطابع التعليم العانن املوصلنعلم اللغةالضامنن حاتم صالةن  .01

ن مــذكخرة مقدمــة لنيــل الحقــول الدالليــة دراســة تطبيقيــة يف صــحية البخــاريطــاوسن عائشــةن  .62

ــاج لخوــ ــة الح ــانن جامع ــوم اللس ــتري يف عل ــهادة املاجس ــاتن  -ش ــة اآلداب واللغ ــةن كلي باتن

 م.6104قسم اللغة العربية وآدابهان الجزائرن 

ــنن  .62 ــان حس ــرب ظاظ ــالم الع ــة ال–ك ــايا اللغ ــن قض ــة م ـــة عربي ـــة للطباع ــة العربي ن دار النهض

 م..0921والنضن بريوتن سنة 

ن مجمـــع اللغـــة العرببـــةن مطبعـــة مرصـــن املعجـــم الوســـينعبدالســـالمن هـــارونن وآخـــرونن  .62

 م.0920

ن رســالة ماجســتري الحقــول الدالليــة يف شــعر الكميــت بــن زيــد األســديعبيــدن شــيامء محمــدن  .69

ــات  ــة للبن ــة اللبي ــس كلي ــة إىل مجل ــل  –مقدم ــات ني ــة بغــدادن وهــي جــزء مــن متطلب جامع

 م.6116درجة املاجستري يف اللغة العربية وآدابهان إرشاف: كاصد يارس الزيدين بغدادن 

دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــةنب مباحـــث يف علـــم اللغـــة واللســـانياتن  العبيـــدين رشـــيدن .21

 6116ن 0غدادنط

ــدن  .20 ــزوزن أحم ــةع ــول الداللي ــة الحق ــة يف نظري ــول تراثي ــقن ن أص ــربن دمش ــاب الع ــاد الكت اتح

 م. 6116

ن تحقيــق: محمــد محيــي رشح ابــن عقيــل عــىل األلفيــةابــن عقيــلن عبداللــه بــن عبــدالرحمنن  .26

 م.0924الدين عبد الحميدن ط دار العلوم الحديثةن 

ن مكتبــة دار العربيــة للنضــ والتوزيــعن الكويــتن 0ن طعلــم الداللــةعمــرن أحمــد مختــارن  .22

  م.0992القاهرةن ن عامل الكتبن 2ط م  0926

 م.6112ن عامل الكتبن 0ن طمعجم اللغة العربية املعا ةعمرن أحمد مختارن  .24

ــدن  .22 ــن محم ــيل ب ــن عيىســن ع ــةاب ــدين رشح األشــموين عــىل األلفي ــي ال ــد محي ــق: محم ن تحقي

 م.0992ن بريوت: دار الكتب العلميةن 0عبدالحميدن ط

يـق وضـبن: عبـد السـالم محمـد ن تحقمقـاييس اللغـةابن فـارسن أحمـد بـن فـارس بـن زكريـان  .22

 م.0929هارونن دار الفكرن القاهرةن 
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ن دار وائـــل للنضـــنعامنن األردنن مقدمـــة يف اللغويـــات املعـــا ةفـــارلن شـــحدةن وآخـــرونن  .22

 .6112ن  2ط

ـــدن  .22 ـــد محم ـــدورن أحم ـــانياتق ـــاد  اللس ـــقن طمب ـــوريةن دمش ـــا ن س ـــر املع ن 0ن دار الفك

 م.0992

ـــدن  .29 ـــن محم ـــا ب ـــين زكري ـــبالقزوين ـــودات عجائ ـــب املوج ـــات وغرائ ـــاع املخلوق ن دار اآلف

 الجديدةن بريوتن د. ت.  

ن الطبعـــة األمرييـــةن وزارة صـــبة األع ـــ يف صـــناعة اإلنشـــاالقلقشـــندين أحمـــد بـــن عـــيلن  .41

 الثقافة واإلرشادن القاهرة ملد. ت .

 املكتبة اإلسالميةن د.ت.ن د. طن حياة الحيوان الك ىكامل الدين الدمريين  .40

ــيىل الحــامدن .46 ــات العليــااملجــاز والحقــول الدالليــة ل ــدم لعــامدة الدراس ن  قســم ن بحــث مق

 هـ. 0462جامعة امللك سعودن  إرشاف د. أحمد ص هن السعوديةن اللغة العربية وآدابهان 

ــدن  .42 ــارلن محم ـــنهم املب ــرض مل ــة وع ــة مقارن ــة تحليلي ــة: دراس ــائا العربي ــة وخص ــه اللغ فق

 م.0920ن دار الفكر للطباعة والنض والتوزيعن2ن طالعربية األصيل يف التجديد والتوليد

ــراهيمن  .44 ــرادن إب ــن م ــَدة اب ــة واملعق  ــة املركب ــة العربي  ــدات املْعجمي  ــي ة للَوَح ــة الَقاُموس املَعالج

ــةن ــب والعَباري  ــنَهم اللِتي ــراتد يف ْم ــدد ملنظَ ــاملغرب"ن الع ــة ب ــات املعجمي  ــة الدراس  ن 2ن "مجلخ

 م.6112

ــراهيمن  -22 ــن مــرادن إب ــتالزم الوحــدةاب ــراد والتضــام وال ــني اإلف ــة ب ي ــة الدراســات املعجم  ن يف "مجلخ

  .2من العدد مل6112املعجمية"ن املغربن 

ــراهيمن  -21 ــرادن إب ــن م ــن مشــاكل اللجمــة يف املعجــماب ــونسن م ــة"ن ت ــاة الثقافي ــة يف الحي ن "مجلخ

  . 026من العدد مل6112إبريل 

ـــدالرؤوفن  .42 ـــد عب ـــاوين محم ـــامع الاملن ـــدير رشح الج ـــيض الق ـــغريف ـــةن 6ن طص ن دار املعرف

 م.0926بريوتن لبنانن 

ــرين  .42 ــور األزه ــو منص ــةأب ــذيب اللغ ــرن طته ــد مخيم ــق: أحم ــةن 0ن تحقي ــب العلمي ن دار الكت

 م.6114بريوتن 
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 م.6112ن دار صادرن بريوتن 2ن طلسان العربابن منظورن  .42

املهيوان عبدالعزيزن صناعة املعجم والحقول الدالليةن  .42

http://www.lisan1.com/a/?q=node/177 

ن بحـث مقـدم لنيـل درجــة أبـو بكـر النقـاش ومنهجــه يف تفسـري القـرآنالنـاجمن عـيل إبـراهيمن  .49

ـــات  ـــة الضـــيعة والدراس ـــدن كلي ـــدالوهاب فاي ـــنةن إرشاف: عب ـــاب والس ـــدكتوراه يف الكت ال

ــة  ــةن اململك ــة املكرم ــاب والســنةن مك ــر  الكت ـعيةن ف ــا الضـ اإلســالميةن قســم الدراســات العلي

 م.0922ة السعوديةن العربي

 م.0922ن القاهرة: دار مرص للطباعةن 4ن طاملعجم العرا: نشأته وتطورهنصارن حسنين  .21

ــوازن  .20 ــام ف ــيامتن ره ــاهيلالنع ــعر الج ــنة يف الش ــاذرة والغساس ــورة املن ــترين ص ــالة ماجس ن رس

ــا ــة وآدابه ــة العربي ــة اآلداب قســم اللغ ــميةن -كلي ــة الهاش ــة األردني ــتن اململك ــة آل البي  جامع

 م.6112

ـــويرين  .26 ـــن عبـــد الوهـــاب الن ـــة األرب يف فنـــون األدبالنـــويرين أحمـــد ب ن مطبعـــة دار نهاي

 م.0964الكتب املرصيةن القاهرةن  

53. Voir. G. Mounin, Dictonnaire de Linguistique, p: 65. 
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Abstract 

A linguistic study, The study included introduction, preface, three chapters 

and conclusion ,In the introduction, it is explained that the importance of the 

study, its rationale, its limitations, the obstacles encountered research, parallel 

studies ,and previous studies. 

As for the preface, the research discussed Abdul Aziz Saud Al-Babtain 

and the theory of semantic fields. 

Chapter1speaks about the rational living assets and the words used and 

it is divided into two researches ,the first research : human and related terms, the 

first quest : human and related terms , the second quest: words that indicate the 

parts of the human body, the second research :the terms that characterize human 

relations, the first quest : words related to parents and relatives ,the second quest 

: pronouns of friends and enemies . 

Chapter 2: the term of the non-rational living assers, the first research : 

animal and related terms, the first quest : animal-like terms in the land field , the 

second quest : animal terms in the upper field , the third quest: animal-like terms 

in the aquatic environment , the second research : plant and related terms , the 

first quest: the total name of plant and its characteristics : the second quest : 

phrases that characterize aromatic plants , the third quest: the terms used on fruit 

trees, the fourth quest : phrases that denote harmful plants. 
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Chapter3: the terms of non-living assets, the first research: the terms of 

geographical assets, the first quest: the terms of the land assets, the second 

quest: the terms of the upper assets, the third quest: water-based terms, the 

second research: the words of natural forces, the first quest: fire phrases and 

related, the second quest: pronunciations of wind and mirage, the third quest: 

words that influence the forces of the water field , the third research: the terms of 

industrial assets, the first quest: war tools of all kinds , the second quest: 

vocabulary of the function of the manufactures, the conclusion shows the most 

important results that have been achieved by this study.   

 


