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 ملخص:ال

عودي ر السالشعالضوء على التعابير اإلفصاحية وتوظيفها دالليا في هذه الدراسة تلقي 

 بنىت، وقد المعاصر مستشهدا بنماذج من شعر الدكتور عبدالرحمن  بن حسن المحسني

اء : أسمالمنهج الوصفي سبيال للدراسة ومقتصرا على بعض هذه التعابير وهي الباحث 

 التعرف على األفعال وأسماء األصوات وأسلوب التعجب، ويهدف هذا البحث إلى

ي داللالكشف عن التوظيف ال، وبعض الظواهر اللغوية المستعملة في الشعر المعاصر

ن اسة أومن أهم نتائج الدر .لبعض التعابير اإلفصاحية في الشعر السعودي المعاصر

 لكشفالشعر السعودي المعاصر زاخر بكثير من الظواهر اللغوية التي تحتاج إلى ا

شعر جو ال عابير اإلفصاحية التي تتناسب معلك الظواهر استعمال التت، ومن عنها

 .صرمعاال كما أن لهذه التعابير حضورا كبيرا في الشعر السعودي العاطفي والنفسي.

ودي الشعر السع  -لداللي التوظيف ا –التعابير اإلفصاحية  الكلمات المفاتيح:

  .الشعر العاطفي-أسلوب التعجب  –أسماء األصوات  –أسماء األفعال  –المعاصر
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This study highlights the use of rhetoric expressions as semantically 
employed in modern saudi poetry. The article cites exemplar poems by 
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descriptive method of research in this study, being limited to a sample of 
these expressions. These are gerunds, interjections, and exclamations. The 
article also aimed to recognize some linguistic features employed in 
modern Saudi pottery and how these features are utilized semantically. 
Findings revealed that modern Arabic poetry is vibrant with these rhetoric 
features which are congruent with sentimental and emotional poetry. 
These rhetoric devices are used in plethora to perform certain semantic 
and pragmatic functions that vary in context. 
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 .. وعىل آله وصحبه ومن واالهاهللامد هللا والصالة والسالم عىل رسول احل

 ..أما بعد
 فإن أكثر الناس ارتباطا باللغة هم الشعراء واألدباء والكتاب إذ يسطرون صفحات

 .حياهتم ومشاعرهم عىل صفحات كتاباهتم
  العاطفية والنفسيةنسانواللغة العربية من أكثر اللغات استيعابا ملجاالت اإل

  .واالجتامعية وغريها
 املختلفة نسانوهي بحر من التعابري واأللفاظ التي تستوعب أوجه حياة اإل

 .ومتغرياهتا
 نسانومن تلك التعابري ما يعرف عند اللغويني بالتعابري اإلفصاحية والتي يعرب هبا اإل

 .عن حاالته االنفعالية والعاطفية
هر ليست يف سواه، وال سيام الشعر كام أن للشعر لغته اخلاصة به وتوجد فيه ظوا

 .املعارص
ولذلك فهذا البحث يسلط الضوء عىل تلك التعابري وتوظيفها دالليا يف الشعر 

 )١(. املحسنيالسعودي املعارص مستشهدا بنامذج من شعر الدكتور عبدالرمحن  بن حسن
                                                 

م ومن شعراء منطقة عسري باململكة ١٩٧٣عبدالرمحن بن حسن املحسني من مواليد عام / الدكتور   )1(
ية بجامعة امللك  خالد نسانعربية بكلية العلوم اإلالعربية السعودية، يعمل حاليا رئيسا لقسم اللغة ال

 .ا املدينةأنفلونزرموش العاصفة و: بأهبا ، له ديوانان



 

 

 

: متخذا املنهج الوصفي سبيال للدراسة ومقترصا عىل بعض هذه التعابري وهي
 :سامء األفعال وأسامء األصوات وأسلوب التعجب، وهيدف هذا البحث إىلأ
 . معرفة بعض الظواهر اللغوية املستعملة يف الشعر املعارص •

 الكشف عن التوظيف الداليل لبعض التعابري اإلفصاحية يف الشعر السعودي املعارص •
 .أسامء األفعال وأسامء األصوات وأسلوب التعجب: مثل

 

التعابري اإلفصاحية هي التعابري التي تستعمل للكشف عن املواقف التي يمر هبا 
 . واإلفصاح عنهانساناإل

فهي ألفاظ أو كلامت تستخدم يف سياق نفيس أو انفعايل لينفس هبا املتكلم الضغط 
 )١ (.)EXCLAMATIN( وهي قريبة للمصطلح الغريب ،الواقع عليه

ني املعارصين وهي تدل عىل اسم الفعل واسم وتسمى اخلوالف عند بعض الباحث
 .الصوت وأسلوب التعجب واملدح والذم

إىل العامل النحوي ابن صابر حيث قصد به الداللة عىل ) اخلالفة(ويعود مصطلح 
 )٢ (.اسم الفعل وجعله قسام رابعا من أقسام الكالم

 :وتقسم هذه اخلوالف عند املحدثني إىل أنواع هي 
 )٣(:خالفة اإلخالة -١

ويقصد هبا اسم الفعل، وهي تؤدي وظيفة الفعل الداللية وال تقبل عالماته 
                                                 

 ).١١٣(اللغة العربية معناها ومبناها   )١(

 ).٢/١٠٥(انظر مهع اهلوامع   )٢(

 .١١٣ يستعمل هذا املصطلح للداللة عىل اسم الفعل ،ينظر اللغة العربية معناها ومبناها ،  )٣(



ھ 
 

 

 )١ (.وليست عىل صيغته
اسم الفعل املايض : وأسامء األفعال تتنوع بحسب تنوع األفعال عند النحويني إىل 

 .واسم الفعل املضارع واسم فعل األمر
دي الفائدة كاملة، وال وهذه الكلامت تعد مجال تامة، فاجلملة حقيقة هي التي تؤ

 )٢ (.يشرتط  وجود  املسند واملسند إليه يف تكوينها الشكيل
 

ِّ أو صوت به للبهائم وملا ال ، وهي كل لفظ حكي به صوت،وتسمى اسم الصوت
 )٣ (.يعقل عموما

وهذه األلفاظ ال يقوم دليل عىل اسميتها ال من حيث املبنى وال من حيث املعنى 
 )٤ (. تقبل عالمات األسامء إال عىل احلكايةفهي ال

 

، والتعجب تدل ) أفعل به–ما أفعل (ة وهي الصيغة القياسية للتعجب عند النحا
 .عليه أساليب وعبارات عدة 

 

نعم وبئس وحبذا وال حبذا، : وهي أفعال املدح والذم املعروفة لدى النحاة وهي
 .د خالف فيها بني النحاة من حيث اسميتها أو فعليتهاويوج

                                                 
 ).٤/٣٤(معاين النحو   )١(

 ).٢١٨(حممد عيد . أصول النحو العريب، د  )٢(

 ).٢/٨٩(رشح كافية ابن احلاجب للريض األسرتابادي   )٣(

 ).١١٤(اللغة العربية معناها ومبناها   )٤(



 

 

 

ولقد اعتنى علامء اللغة قديام وحديثا باأللفاظ عامة ومنها هذه األلفاظ التي تعرب 
 .عن مواقف انفعالية خمتلفة

 

 عن أفكاره ومشاعره ومن املعروف أن نسانإن اللغة هي الوسيلة التي يعرب هبا اإل
الذهن من جهة واخليال والعاطفة : لغة يتضمن قوتني نفسيتني متميزتني مهااستعامل ال

 )١ (.من جهة أخرى
والنص الشعري من أكثر امليادين التي يتم فيها توظيف اللغة إلظهار املشاعر 

 والعواطف ليتم نقلها إىل املتلقني
يف ولقد تطورت الدراسات الداللية فاجتهت إىل البحث يف العوامل ذات األثر 

 فوجد ،ية وبالعاطفةنسانواعتنت هذه الدراسات كل العناية بالنفس اإل...  األلفاظ 
الدارسون أن العاطفة قد تظلل بعض األلفاظ بظالل خاصة حني يستعملها الفرد وأن 

 )٢(.هذه الظالل ختتلف باختالف الناس وجتارهبم يف احلياة
دات التي تقدم املعنى إن املعنى هو اهلدف السامي للدراسات اللغوية والوح

 .ختتلف داللتها من سياق آلخر ومن مقام إىل مقام
والسياق العاطفي هو أحد السياقات التي تتحمل فيها األلفاظ دالالت لغوية 

  )٣ (.ختتلف عن معناها يف سياقات أخرى
ظاهرة استعامل التعابري اإلفصاحية يف الشعر السعودي املعارص ظاهرة بارزة الفتة 

 ً، وقد تفنن الشعراء يف توظيف هذه التعابري دالليا ملرونتها يف التعبري عن املشاعرلألنظار
                                                 

 ).٧٦( علم الداللة جلون الينز  )١(

 ).٨(داللة األلفاظ إلبراهيم أنيس   )٢(

 ).٣٥( عمر، علم الداللة، ألمحد خمتار  )٣(
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 وألجل الوقوف عىل هذه الظاهرة سأتناول بالدراسة املنجز ؛التي جتيش يف نفوسهم
الشعري لواحد من الشعراء السعوديني املعارصين أال وهو الشاعر الدكتور عبد الرمحن 

 .    رموش العاصفة وانفلونزا املدينة:املحسني من خالل ديوانيه
 

 

ًعند النحاة هي من أسامء األصوات وهذه األصوات خترج طبعا من فم ) آه (
يف العربية للداللة عىل ) آه ( ويستعمل اسم الصوت ، لتدل عىل معنى يف نفسهنساناإل

  )١(.واألملمعنى التوجع 
يف الشعر السعودي املعارص للداللة عىل التوجع ) آه(وقد استعمل هذا الصوت 

 .بصورة الفتة
ولعل تفاعل الشاعر مع جمتمعه  وتكالب اهلموم عليه  ووطأة احلياة وتكاليفها 

 .تلجئ الشاعر إىل نفث  اآلهات واألوجاع مما يعيشه من يأس وانتكاسات  
 )٢(.ًوم الذات منطلقا للعملية اإلبداعية برمتهاوالشعر املعارص جيعل مه

والتوجع هو معنى  سياقي تتضافر عىل إظهاره جمموعة من العنارص منها اللفظ 
 .ومنها سياق احلال الذي تقال فيه العبارة أو املقام) آه(

 :  ومن أمثلة استعامل  هذا اللفظ  يف شعر املحسني قوله يف رثاء أبيه 
    )٣(.ُ متٍكم من موتة... آه 

                                                 
 ).٤/٤٢(، ومعاين النحو ) ٢/٨٩(رشح الريض عىل الكافية   )١(

 ).٣١(حتوالت اخلطاب الشعري   )٢(

 ).١٥(رموش العاصفة    )٣(



 

 

 

فالشاعر يتوجع لكثره املوت املعنوي الذي حدث له لفقد أبيه، وربام أراد الشاعر 
كثرة الوجع الذي أصاب أباه من شده املرض الذي أمل به، وكان سببا يف وفاته، ويدعم 

 .هذا ما بعده
 وقبل املوت تأتيك احلياة 
َغري أن املارد العايت أتى ّ. 

 )١(. حلمـهبــــأن يأكـل ِمل يكـفآه  
واستعامل الشاعر هذا التعبري للداللة عىل التوجع من تقلب األحوال وجميئها عىل 

 .غري ما تشتهيه النفس 
  .مما كان ... آه 

  )٢(.كانت اآلمال أكرب
وقد تكرر هذا التعبري كثريا يف شعر املحسني، فقد تردد أكثر من عرش مرات،  منها ست 

، وقد تساوت مع )أنشودة الرحيل (نصفها  يف قصيدة ) رموش العاصفة (مرات يف ديوان 
يف ورودها يف القصيدة، وقد وظف الشاعر اللفظني لبث  التوجع واألمل ) ِإيه(لفظة 
  )٣(.ًأيضا

 

ُصورة اللفظ الذي يرسم به أو يكتب يف سياق النص الشعري له دور يف تأكيد 
ت الشعر املعارص استخدام وسائل تعني عىل فهم  املعنى وتعضيده، وصار من سام

احلركة، وتعابري :  وظيفة النص االتصالية األساسية ومنها الظواهر املصاحبة للغة نحو

                                                 
 ).١٥(رموش العاصفة   )١(
 )٢٦(رموش العاصفة     )٢(

 ). ٦١،١٥: (ا املدينةأنفلونز، و)١٢٣،١٢٢،١٢١(انظر أيضا، رموش العاصفة     )٣(
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 )١(.والتوجيه الصويت، وصورة الطباعة  الوجه،
  )٢(فالتشكيل البرصي يعد بنية أساسية من بنى اخلطاب الشعري احلديث

ًا بالغا يف إنتاج املعنى يف الشعر املعارص، ومن ذلك  وتؤدي ظواهر الطباعة دور ً
  )٣(. التكثيف الصويت أو التكرار الصويت

 . ويقوم ذلك عىل تكرار حرف معني يف إحدى كلامت النص زيادة يف إظهار املعنى املراد
،  للداللة )٤()آآآه(هبذه الصورة ) آه(وقد استعمل الشاعر التكرار الصويت يف لفظ

 :لوجع واألمل منتهاه كام يفعىل بلوغ ا
  ...آآآه 

  )٥(ها  قد رأيت حيايت املثرية حني توىل البغاث
، )٦(إن من أغراض اخلطاب التداويل للغة هو القدرة عىل التعبري بأكثر مما يقال 

ويظهر ذلك فيام يستعمله املبدعون  يف تعابريهم من رموز أو عالمات أو تكرار لبعض 
 .ع اللغة البرصيةاحلروف وهذا نوع من أنوا

 وهي لغة فوق مجلية ألهنا ال ترتبط باجلملة الرتكيبية وإنام ترتبط بالنص كامال، 
ومن ذلك يمكن التفريق بني اجلملة الرتكيبية واجلملة الداللية، فاجلملة الداللية ال 

 .  ختضع بالرضورة للمعايري الرتكيبية
                                                 

 ).٥٧(ىل علم النص مدخل إ    )١(

 ).٢٦٢(حتوالت اخلطاب الشعري     )٢(

 ).٥١٤(شعر التفعيلة يف السعودية    )٣(

 ).٨٥(ا املدينة أنفلونز    )٤(
 ).٨٥(ا املدينة أنفلونز   )٥(
 )١٩(التداولية جلورج يول    )٦(



 

 

 

 

 احلديث، اسم فعل أمر بمعنى زدين، فهي لطلب االستزادة من) ِهإي(يذكر النحاة أن 
 .وتأيت بتنوين وبغري تنوين 
احلديث : تدل عىل طلب االستزادة من حديث ما، أي ) ٍإيه (فإذا جاءت بتنوين 

ِّتدل عىل االستزادة من حديث يعرفه املحدث ) ِإيه(الشامل،  وإذا جاءت بدون تنوين 
  )١(.واملتحدث

 .تستعمل يف سياق حوار ثنائي مبارش) إيه (أن إذ يتضح 
وقد تم توظيف هذا اللفظ يف  الشعر السعودي لداللة أخرى،كام يظهر ذلك من 

 .سياق النصوص التي ورد فيها 
 

ع يف شعر املحسني لداللة أخرى غري املعنى الذي وض) إيه(لقد استعملت لفظة 
له هذا اللفظ، وإذا استعرضنا السياقات التي ورد فيها هذا اللفظ يف شعر املحسني  
نجد أهنا يف جمملها تنبئ عن التوجع وإظهار احلرسة، وهذا ترصف إبداعي باللغة من 

 :قبل الشاعر ومن ذلك 
  ـ إيه أحبايب الكرام  

 )٢( ال تغيبوا فكلها غمرة ثم تنجيل 
 ـ إيه ما أسوأ احلياة  

 )٣(.. حينام تظلم احلياة 
                                                 

 ).١/٣٩١(األمايل الشجرية    )١(
 ).١١٩(رموش العاصفة    )٢(

 ).١٢٣(رموش العاصفة    )٣(
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 ـ إيه جدي وأيب 
 )١(إين قادم لكم من حياة رخيصة 

 إيه يا جدة احلزينة
 )٢( كيف يرسي حزن إىل املحزون 

 إيه عقيل 
 )٣(كيف يقلقك التافهون

 ومن فقد أظهر الشاعر التوجع واحلرسة واألمل من غياب األحباب يف املثال األول،
 يريدها، ، ويف املثال الثالث يتأمل الشاعر من رخص احلياة التي السوء احلياة يف املثال الثاين

 . وأما املثال األخري فيظهر توجع الشاعر وحترسه لكثرة حزنه
وجاءت ) يا(يف قاموس املحسني الشعري جاءت بمعنى أداة النداء ) ِإيه(ّ أن فيظهر  

 . بمعنى اسم الصوت 
 

ي يعرب هبا املتكلم عن انفعال النفس عند شعورها التعجب من التعابري اإلفصاحية الت
 )٤(.بام يف سببه

وهذا األسلوب له طرائق شتى يف اللغة العربية، والسياق له أثر  كبري يف حتميل 
 .العبارات هذا املعنى

 :ويقسم النحاة التعجب إىل قسمني
                                                 

 )١٢٤(رموش العاصفة    )١(

 ).٣٩(ا املدينة أنفلونز   )٢(
 ).٦١(ا املدينة أنفلونز   )٣(
 ).٩١(شذا العرف يف فن الرصف    )٤(



 

 

 

، )أفعل بـ ما أفعل  و: (وهو املبوب له عند النحاة وله صيغتان مها: التعجب القيايس - 
 )١(.وهاتان الصيغتان تطردان يف كل معنى يصح منه التعجب

 )٢(.العربيةوهاتان الصيغتان من الرتاكيب املسكوكة التي ال تتغري كاألمثال يف اللغة 
، وهو غري مبوب له عند النحاة ألن تعبرياته الدالة عليه كثرية: التعجب غري القيايس - 

 )٣(.القرائنوال تدل عليه  بالوضع وإنام بحسب 
وللشاعر رحلة واسعة يف فضاء  التعجب، يتنقل فيه  من تعبري  إىل آخر ومن طريقة 

 .إىل أخرى 
 

 

  ).ما أفعل (بـ التعجب   -١  
 .ًوهي من الصيغ القياسية وتعد عند النحاة تعبريا مسكوكا يستعمل كاألمثال 

 للنظر  قلة استعامل صيغتي التعجب  القياسيتني  يف شعر املحسني، ولعلوالالفت 
ذلك يعود إىل هروب الشاعر من فضاء اللغة الضيق إىل فضائها الواسع، كام أن لغة 

 الشعرية الشعر هلا وجهتها اخلاصة هبا، فهي تتوسل بكل الوسائل والطرق لتحقيق الوظيفة
  )٤(.املرادة من النص

 ):انكسار احلرف( الشاعر للتعجب القيايس ما جاء يف قصيدته ومن استعامل 

                                                 
 ).١٨٦(رشح ابن الناظم     )١(
 ).١١٣(اللغة العربية معناه ومبناها    )٢(

 ).٢/٨٦(رشح الترصيح     )٣(

 ).٥٤(اللسانيات الوظيفية    )٤(



ھ 
 

 

َما أمر الليل يف ذاك املساء  َّ !)١(  
َما أسـوأ احلياة  َ !)٢(  
  )٣(!َما أعقم تفكرينا

 

 التعجب هو معنى سياقي تدل عليه عنارص لفظيه وسياقية، وال ينحرص التعجب  يف
 .لتي بوب  هلام  النحاةالصيغتني القياسيتني ا

 ومن وقد كثر التعجب غري القيايس  لدى الشاعر املحسني  بألفاظ وأساليب خمتلفة،
 :صوره

  ) :وي(ـ التعجب باخلالفة اإلفصاحية  أ
وهذا اللفظ يستعمل للتعجب كام يقول  النحاة، حيث جعلوها اسم فعل مضارع 

 ).أعجب(بمعنى 
ني، إذ إن  املتكلم يصدر هذا الصوت وهو عند بعضهم صوت يشري إىل حدث مع

 )٤(.لريمز به إىل حدث متعارف عليه
� ¡ ¢ £   M  :يف القرآن يف قوله تعاىل) وي(وقد جاء استعامل 

 ©¨ § ¦ ¥ ¤...........  ¸ ¶ µ  ´  ³L ]٨٢: القصص[ ،
 )٥(.وهي تستعمل كذلك للتعجب يف اللغة الدارجة مفردة أو مكررة

                                                 
 ).١٦(رموش العاصفة    )١(
 ).١٢٣(رموش العاصفة    )٢(

 ).٦١(ا املدينة أنفلونز   )٣(

 ).٤/٣٩(معاين النحو    )٤(

 ).٤/٣٩(  معاين النحو )٥(



 

 

 

 :رض عند املحسني وإن كان عىل قلة قوله ومن استعامهلا هلذا الغ
  ....!وي كأنه مل ينم 

 )١(.الدنايا متـــــــور به
  : التعجب بأسلوب النداء  - ب

الغرض احلقيقي  للنداء هو طلب إقبال املنادى، وقد خيرج النداء عن هذا الغرض 
 .إىل أغراض أخرى  ومنها التعجب 

 عىل املتعجب منه مسبوقة  بحرف النداء ويتعجب بالنداء بإدخال الم اجلر املفتوحة
، وقد حتذف الالم فيؤتى بألف يف !ً، ويا لك شاعرا!،و يا للهول !يا للامء : نحو) يا(

           )٢(! ًيا هوال ! ًيا عجبا : فيقا ل :آخر املتعجب منه
 

إذا تعجبت من  ،!يا للامء : أن ترى أمرا عظيام فتتعجب منه بندائه، فتقول مثال  - أ
 )٣(.إذا رأيت هوال عظيام  فتتعجب من فظاعته! كثرته، ويا للهول 
تعال يا ": كأهنم رأوا عجبا وماء كثريا فقالوا )  يا للامء : (يف قوهلم:  قال ابن يعيش

تعالني، فإنه ال يستنكر : يا للدواهي، أي : ّعجب ويا ماء فإنه من إبانك ووقتك، وقالوا
 )٤( ."ّن ألنه من أحيانكنُلك

 تصحيف وقع فيه كثري من الباحثني والصواب) أبانك(ّويرى بعض أهل العلم أن 
 )تعال يا عجب ويا ماء فهذا أوانك ووقتك :( واألشبه ) وانك (

                                                 
 ).٦١(ا املدينة أنفلونز   )١(
 ).٤/٢٤٩(معاين النحو    )٢(
 ).٤/٢٤٩(معاين النحو    )٣(
 ).١/١٣١(رشح املفصل    )٤(



ھ 
 

 

نحو، يا : ًالوجه الثاين  أن ترى أمرا تستعظمه، فتنادي من له نسبة إليه أو مكنَة منه   - ب
 عليه، أو لإلطالع ترى  جهازا علميا يبهرك فتنادي العلامء للعلامء، وذلك كأن

 للشعراء،  يا: تنادهيم متعجبا  من عملهم وصنعهم،  وكأن تسمع قصيدة هتزك فتقول
 قياس متعجبا من فعلهم أو تدعوهم لسامع هذا الشعر متعجبا منه، والتعجب بالنداء

  )١(.مطرد
النداء ويسمى باالستغاثة،   تراكيبوالنداء املستعمل للتعجب هو تركيب فرعي من

 )٢(.هي نداء من خيلص من شدة  أو يعني عىل مشقة: واالستغاثة
، )ألجله(املستغاث به، واملستغاث له  :وهذا الرتكيب يتكون من ثالثة عنارص، هي

 .واملستغاث منه 
ر بالالم جير بالم مفتوحة  إال إذا كان املستغاث به ياء املتكلم  فإنه جي: فاملستغاث به  •

 .ِيا يل: املكسورة  نحو
 .لمسلمنيليا هللاَ : جير بالم مكسورة فتقول) : ألجله(واملستغاث له  •

يا لـَمحمد من خالد،  : فتقول) من(وهو املستنرص عليه  وجير بـ : واملستغاث منه •
 .إذا استنرصت  بمحمد عىل خالد

ِيا ملحمد  لسامل  من خالد، إذا استغثت بمحمد لي:  وتقول-   )٣(.خالدنرص ساملا   من َ
ويظهر يف هذا األسلوب أن املستغاث به يؤمل فيه املنادى  أن يعينه عىل مشقة أو 

 .خيلصه  من شدة

                                                 
 ).٤/٢٤٩(معاين النحو    )١(

 ).٣/٢٤٠ (رشح ابن عقيل   )٢(

 ).٢/١٨٢،١٨١(،  ورشح الترصيح )١/٣٢٠(كتاب سيبويه    )٣(



 

 

 

ّوهذا هو املعنى احلقيقي لالستغاثة، لكن هذا األسلوب قد خيرج إىل معان أخرى 
 .منها التعجب

  :التعجب باالستغاثة -ج
االستغاثة للتعجب  يف الشعر السعودي لقد شاع بصورة الفتة استعامل أسلوب 

 :اآليتاملعارص، وتنوعت تراكيبه الفرعية بحسب املتعجب منه إىل فروع عدة وعىل النحو 
  ):اسم ظاهر مضاف (املتعجب منه + الم + يا  - 

 إن التعجب هبذا النوع من الرتاكيب يدل عىل أن املتعجب منه واضح وحمدد فليس
 عىل متكن االسم املتعجب منه يف نفس الشاعر ومن فيه مواربة أو غموض، ويدل ذلك

 :هذه  الرتاكيب 
 )١(.األدعياءَيا خلزي 

  )٢(.حني أنت مشبعة بالصفاءَيا لروحي 
َما زلت خلفك أنظر يف أفقك املستنري - يا لروحي - وأنا  َُ ُ.)٣( 

 )٤(.حني جازوا جنانا من اليمن حوهلمَيا لشقوهتم 
 ابقة باد وواضح يف نفس الشاعر ألن  معاناته زادتفاملتعجب منه يف العبارات الس

بسبب تلك األشياء املتعجب منها، فيستعمل الشاعر أسلوب االستغاثة،ويركز يف هذا 
 ).يا لروحي (التعبري عىل روحه القلقة فيذكرها يف موضعني 

                                                 
 ).٥٣(رموش العاصفة    )١(
 ).٢٩(ا املدينة أنفلونز   )٢(

 ).٣٥(ا املدينة أنفلونز   )٣(
 ).٧٨(ا املدينة أنفلونز    )٤(



ھ 
 

 

 : ويستغيث بضعف احتامله متعجبا من عدم قدرته عىل االحتامل فيقول
  )١(.َيا لضعف احتاميل

  ).ضمري(املتعجب منه + الم  +  يا - 
 .لقد كثر التعجب من املضمر عند املحسني وتنوع هذا املضمر يف صور خمتلفة

 والضامئر يف العربية هي كلامت صغرية التكوين،  تتكون من حرف أو حرفني 
 .ٍوتدل عىل معان سياقية متنوعة 

ش،  ويف اإلضامر عامة ومن دالالت  اإلضامر الضآلة والصغر والنقصان واالنكام
 )٢(.معنى  التسرت واخلفاء

واإلضامر يف الشعر املعارص يعد ظاهرة  بادية للعيان تنبئ عن تكثيف املعاين 
الكثرية يف األلفاظ القليلة، وتدل أيضا عىل األمل اجلمعي  يف املجتمع العريب، وقد 

 :استعمل الشاعر هذا الرتكيب عىل النحو اآليت 
 )٣(.ا مات وملا يصل الغاية غرين ....يالنا
 )٤(.كم نسوف باحلب نمهره باملودة  ....يالنا
 )٥(.كيف مادت مشاعرنا مات إنشادنا  ....يالنا
 )٦(.كيف نقتل أرواحنا باملدينة كل يوم  ....يالنا

                                                 
 ).١٩(ا املدينة أنفلونز   )١(
 ).١٣(اللسانيات العربية واإلضامر    )٢(

 ).١٠٧(رموش العاصفة    )٣(
 )٣٠(ا املدينة أنفلونز    )٤(
 ).٥٤(ا املدينة أنفلونز   )٥(
 ).٥٩(ا املدينة أنفلونز   )٦(



 

 

 

الدال عىل اجلامعة عىل لسان الشاعر فيه داللة ) نـا(إن استعامل ضمري املتكلمني 
الذي يعيشه الشاعر، ومالمسته للواقع اجلامعي وللقضايا التي تثري عىل الضمري اجلمعي 

التعجب واالستغراب، ولإلشارة إىل أنه ليس وحده من يعيش القلق واحلرية بل مجيع 
 .املخاطبني

يشء مفهوم من السياق، فهم مجيع الناس وهو يدل عىل ) نـا(كام أن مرجع الضمري 
 .ه من مرجع يعود إليالبد للضمريسابق يعود عليه الضمري إذ 

  ويستعمل الشاعر ضمري الغائب الدال عىل املفرد املذكر أو املفرد املؤنث، ويفرسه- 
باسم بعده، للداللة عىل متكن املتعجب منه يف نفس الشاعر، كام أن اليشء إذا أضمر ثم 

  )١(فرس كان أفخم يف املعنى مما إذا مل يتقدم إضامره،
 ومن امر فيه تشويق للسامع أو القارئ ملعرفة ما سيأيتواستخدام اإلفصاح بعد اإلض

 :ذلك 
 )٢(.زمنا كان... ياله - 
 )٣(.زمني    .. ياله- 
  إن الضمري املتصل بالم التعجب ليس له مرجع سابق وإنام مرجعه الحق، فاملتعجب- 
  اجلميع والشاعرإنه زمن احلرية والطالسم الذي ختتلط فيه األمور عىل) الزمن (منه هو 

 .واحد من اجلميع 
 :ويتنوع استعامل الشاعر باستبدال الضمري املذكر بالضمري املؤنث فيقول 

                                                 
 ).٣٠٩(هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز    )١(

 ).٥٤(ا املدينة أنفلونز   )٢(
 ).٥٤(ا املدينة أنفلونز    )٣(



ھ 
 

 

 )١(. عيشة اهلاجرةياهلا
  )٢( عيشة اآلخرةياهلا
 )٣(. حني يقتاهتا األفق ياهلا

إن التعجب قد بلغ منتهاه وأحاط بجميع مستويات املخاطبني أفرادا ومجاعة،  
 . فاإلضامر وسيله لإلجياز واجتناب التكرارذكورا وإناثا حضورا وغيابا،

 

                                                 
 ).٩١(رموش العاصفة    )١(
 ).٩٣(رموش العاصفة    )٢(
 ).٤٨(ينة ا املدأنفلونز  )٣(



 

 

 

 

 
 الشعر السعودي املعارص زاخر بكثري من الظواهر اللغوية التي حتتاج إىل الكشف عنها، •

 العاطفي ومن تلك الظواهر استعامل التعابري اإلفصاحية والتي تتناسب مع جو الشعر
 .والنفيس

حية حضور يف الشعر السعودي املعارص، وقد تم توظيف هذه وللتعابري اإلفصا •
النداء وإظهار التوجع والتعجب، : التعابري دالليا بحسب السياق ومن دالالهتا

والغرض من ذلك استثارة مشاعر املخاطبني أيضا وشدها للخطاب واملخاطب 
 .لتعيش احلدث وترق للمتكلم وتعطف عليه وتشاركه أحزانه 

 : فصاحية التي استعملت يف شعر املحسنيمن اخلوالف اإل •
 وهي اسم فعل عند النحاة بمعنى ،)إيه(، و)أتوجع: (وهي اسم صوت بمعنى) آه(
 .، وقد استعملت اللفظتان إلظهار التوجع واألمل)زد(

للتكثيف الصويت الطباعي داللة فوق تركيبية حيث استعملها الشاعر يف رسم اسم  •
 . التوجع منتهاهلتدل عىل بلوغ) آآآه: (الصوت 

 وقد تنوع أسلوب التعجب يف شعر املحسني  بالطرق غري القياسية أكثر من القياسية، •
 .ومن ذلك التعجب بالنداء

 التعجب القيايس مقارنة بغري القيايس، ولعل ذلك يعود إىل أسلوبو قل استعامل  •
 .عهروب الشاعر من جمال اللغة املعيارية الضيق إىل فضائها اإلبداعي الواس

 وقد استعمل الشاعر اإلضامر يف التعجب غري القيايس  يف أسلوب االستغاثة مع ضامئر •
ياهلا، وذلك للداللة عىل شدة التعجب وشموله ملستويات  وياله ويالنا: خمتلفة مثل
 .املخاطبني
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