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 ممخص البحث

ُاء الف  ش ُي ب  ة ف ُحػي ُف الش  ائ  ل الػض ُام ُك  ت  يأتي هحا البحث تحت عشػان:"   ضل  ذُ   ، والت  ة  خ  ك 
ُُُالب   ُُُي  ان  ي  ُُُ ة  اء  خ  ، ق  ُُُف  ُُُق   ز   ي ن  ُُُم  ج   ضجة  ر  ُُُخ  ك  ة الب  ضم  ُُُة  ةي  ُُُ لمكذُُُف   "، فُُُي محاول ُُُه  أ   غ  ع  ُُُك  ت   ة  سي  ل ام 
ُغ الس  ع   اح  ر  ف  ال  ي ف   حػي   الش   خكضب  ، وعشاصخ الت  ة  حػي  الش   ف  ائ  ض  الػ    ة  غ ُي ل  الالت ف ُي، والُج   ان  ع 
ُعخي   ز  لُش  ا ه  ائ  ش  ي ب  ف   اعخ  الذ   ن  ؛ إ ذ  إ  عخ  الذ    ُ، ي  الذ   ُة د  حػي ُالش   ف  ائ  ض ُالػ   ل  ام ُك  ى ت  م ُػ  ل  ع  ع   ل  اخ 
ُُفُُي فكُُار ، ومعانيُُه، وكُُحلظ أ   اء  ش ُُي ب  ف ُُ ضُُب  خك  الت   هُُحا الرُُشيع   ويح ُُع   ،ي   ان  ي ُُالب   ذُُ ضل  الت   شع  ص 
ُُع   ُُ ج  ش  ُُمب ُُص  ت  الدُُيا، ، اسُُا     اعخ  الذ   الذُُعخيا  ،  مُُ ا الدُُيا،  جساليُُة   ، وقُُيع  الالت  ، ود  غ معُُان  ه م 

ف ق  ت  ه  ب  م  في ش   ام ة.حجد  م   ختضب  ا و   ، وتخاكضب م ت ز 

الػضُائف الشحػيُة فُي بشُاء الفكُخة، والتذُ ضل البيُاني  ل  ام ُك  ت   أثُخ    تز   ولكي 
،  فقج رأى البحُُُُثفُُُُي الذُُُُعخ، ُُُُأن  يصبُُُُق  ذلُُُُظ عمُُُُى نسُُُُػذج   ُُُُعخي   أصُُُُضل  ُُُُو   ج  وق   ع  ق 

ُُ االختيُُار   ُُرضجة  ق   ز   عمُُى ن  ُُع  بج  الُُحي أ  ة"" جمضمُُة الب خي  ةالجاهمي ُُ اعخة  الذ  ُُفُُي أ   ه  ت   اب  عق 
ُأهسضت ُ الذُعخيا الُشزا هُحا  اس"، وي تدُب  د  أخضها"ج   مضب" عمى  ج   ا" ك  وجه  ز  تل  قم    غ  ه م 
 ، وتأثضخاتهالػججانية.اريخي   الت   ه  الخصضشة، وسياق   ه  غت  ل  

، فُُي ، وكُُحلظ السُشه  الػصُفي   التحمضمُي    االسُتقخائي    عمُُى السُشه    وقُج اعتسُج البحُث  
 البيانية في لغة   الرػر   ضل     ذ  ، وت  الفكخة   اء  ش  في ب   ة  الشحػي   الػضائف   ل  ام  ك  ت   أثخ   الستقخاء   محاولة  
 .أصضل    عخي    ز   ي ن  ف   ه  ل   مة  ث   س  عمى مدتػى التخاكضب الس   ،ووصف ذلظ األثخ  الذعخ  

 الػضُُائف   مشهُُا: أن  تكامُُل   مُُغ الشتُُائ    إلُُى مجسػعُُة   البحُُث   يخمُُز   وفُُي الختُُام  
ا لغُُُُة  ه  ، بػصُُُُف  الذُُُُعخ   ال سُُُُيسا فُُُُي لغُُُُة   ،األفكُُُُار   فُُُُي بشُُُُاء   واضُُُُ    اذُُُُ ل   يدُُُُهع  ة  الشحػي  

الستمقُُي، وكُُحلظ بُُجا جمي ُُا  فُي وجُُجان   مُُغ خهلهُُا التُُأثضخ   ، ويهُُج   ،  شتجهامبُُج   مخرػصُة  
الذُُاعخ مُُُغ  فُُي تس ُُضغ   عسضُُق   ، لُُه أثُُخ  الشحُُػي    التخكضُُب   بضشعشاصُُخ   ، والتزُُام  أن  التكامُُل  

 .ه  عغ عاشفت   التذ يهت البيانية التي تفي اأغخاضه، وتفر    شع  ص  
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 السقدمة
ُُُُ إن الػضُُُُائف   ُُُُة   ة  الشحػي  ُُُُي الفرُُُُاح   واضُُُُحة   لهُُُُا أهسي  األفكُُُُار  بشاء  عُُُُغ  ف

ُُُالذُُُعخي    فُُُي الُُُشز    ةالبيانيلرُُُػرة  تذ يه  فُُُي السػحيُُُة، وكُُُحلظ  ُُُا يقجم   ه  ، بػصُُُفه نر 
 دالالته.اهغته، و  في إضهار   ة تدهع  مخرػصة، وتخاكضب نحػي   في لغة   الذاعخ  

ُعخي   لُشز  فُي بشائُه ا الذُاعخ   ولحلظ فإن    ة  الشحػي ُ الػضُائف   عُػ  ل  عمُى تكامُل  ، ي  الذ  
البيانيُُة، ويح ُُع هُُحا  الرُُػر   أفكُُار ، ومعانيُُه، وكُُحلظ فُُي تذُُ ضل   فُُي بشُُاء   التخكضُُب   داخُُل  

 ،  مُُ ا الدُُيا،  جساليُُة   ، وقُُيع  ودالالت  ، الرُُشيع  عشُُج الذُُاعخ الدُُيا، ، اسُُا  تصمبُُه مُُغ معُُان  
ُُام ة، ويمكُُج ذلُُظ د.   حساسُُة عبُُج  الذُُعخيا  ُُق  تختضُُب محُُجد، وتخاكضُُب م ت ز  ف  فُُي شمبهُُا و 

الُُحي  ،  ة أسُُمػةية إال حُُضغ ت ُخةس االدُُيالهُُا أهسي ُ ال ي ُُػن   ة  الش حػي ُ المصيُ  ييقُُػل:" األ ُُ ال  
ل إنهُا ت ذُضخ  الشحػيُة دلُيه  عمُى ات  فُا، داللتهُا، بُ  ُ ال  األ ، ولُيذ ات  فُا،  يزع ها ييه الكاتب  

 .(1)"إلى ضػاهخ أسمػةية مختمفة

ث ُه تكامُل   عُغ األثُخ   الكذُف  إلى البحث ُهحا ويهج   فُي  ة  الشحػي ُ الػضُائف   الُحي ي حج 
 فُُي لغُُة   الشحُُػي    بيُُان الشذُُا   ، وكُُحلظ الذُُعخ   فُُي لغُُة   البيُُاني    التذُُ ضل  صُُشع  ، و الفكُُخة   بشُُاء  

ُُُة، التخاكضُُُب الشحػيُُُة فُُُي نطُُُع   الذُُُعخاء   ، وشُُُخ،  الذُُُعخ   هُُُح   ن  احُُُث  مثُُُل  أ إثبُُُات   ومحاول
هت، والخوااس بضغ الشحػ واألدب والشقج.قػ  السػضػعات، مسا ي    ي الر  

ُُُى السُُُشه    بحُُُث  هُُُحا الوقُُُج اعتسُُُج  ُُُي، وكُُُحلظ السُُُشه   عم االسُُُتقخائي التحمضم
 ، وتذُ ضل  الفكُخة   شُاء  فُي ب   ة  الشحػي ُ الػضُائف   تكامل   أثخ   الستقخاء   الػصفي، في محاولة  

، ووصُف ذلُظ األثُخ عمُى مدُتػى التخاكضُب السسثمُة لُه الذعخ   في لغة   البيانية   الرػر  
 .أصضل    عخي    في نز   

                                           

لمذعخ(: د.   حساسة عبج المصي ، دار غخيب، القاهخة،  ( البجا  السػازي )التحمضل الشري1)
 (.27م، ص )2001
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ولكي  بخز أثخ تكامل الػضائف الشحػية في بشاء الفكخة، والتذ ضل البياني في 
، ولحلظ وقُع االختيُار هشُا الذعخ، كان لداما أن  يصب ق  ذلظ عمى نسػذج   عخي   أصضل 

 .(1)عمى نز   قرضجة الذاعخة الجاهمية " جمضمة الب خية"

 اىتسام الشحاة والبالغيين بالشقد الشحهي:

 العهقُُُة   فقُُُػا فُُُي إثبُُُات  ات   هُُُع قُُُج  ، والبهغضُُُضغ، يجُُُج أن  حُُُاة  الشا  ألقُُُػال   والستتبُُُع  
 حج ثُُه   فُُي سُُيا،  ، فودالالت   بُُضغ التخاكضُُب الشحػيُُة، ومُُا تعبُُخ عشُه مُُغ معُُان   الػثيقُة  

 آثُُار   القتفُُاء   الكُُهم   نطُُع   عبُُج القُُاهخ الجخجُُاني بُُضغ مشاسُُبة   ،  ُُخةس  طع  الُُش   عُُغ فكُُخة  
ُُ؛ يقُُػل  فذ  فُُي الُُش   السعُُاني الػاقعُُة   ظ ييُُه كُُحلظ؛ ألن ُُ ، فمُُيذ األمُُخ  الكُُهم   ا نطُُع  :" وأم 

؛ فهُػ السعاني في الُش فذ   تختضب   السعاني، وتخت  بها عمى حدب   نطسها آثار  تقتزي في 
، وليذ  هػ الشطع الحي معشا  ضعا ه مع اعس  اعز   ذن نطع  يعتبخ  ييه حال  السشطػم  إ  

 .(2)وات فق" كي  جاء   إلى الذيء   الذيء  

: ابغ  الدُ ضت )ت  ، والس ب ُخ  د  ه(244ومغ بضغ الشحاة  الح غ اهتسػا بشقج  الذعخ 
ش  ي )ت 285)ت  ش  ُي، كانُت لُه  عُجة  392ه(، وابغ ج   ه(، وغضخهع، وي في أن  ابُغ  ج 

                                           

مغ قبضمة ا خ بغ وائل،  قبل الهجخة( 84م، 538ت( جمضمة بشت مخة بغ ا خ بغ  ضبان الب خية، )1)
وهي واحجة مغ الذاعخات القميهت في تاريخ األدب العخةي، وقج عاصخت الذاعخ الجاهمي 

" سضج قبضمة رةيعة، وقج قتل  بغ رةيعة التغمبيالسهمهل بغ أبي رةيعة، وكانت متدوجة مغ" كمضب 
ب البدػس التي زوجها كمضب بضج أخضها" جداس"، وكان مغ نتيجة هح  الحادثة أن  وقعت حخ 

استسخت قخااة أرةعضغ سشة بضغ قبضمتي ا خ ورةيعة حتى تفانيا، أو كادا.  شطخ: كتاب مجسػ  أيام 
العخب في الجاهمية والسهم: إبخاليع  سذ الج غ، مشذػرات   عمي بيزػن، دار الكتب العمسية، 

 (.26بضخوت، لبشان، د.ت، ص )
خ بغ عبج الخحسغ بغ   الجخجاني، تحقضق: محسػد   ( دالئل العجاز: أبػ ا خ عبج القاه2)

 (.49م(، ص )1992ه/1413، )3 اكخ، مصبعة السجني، القاهخة،  
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فُي  "التسُام  و"، الحساسُة    ُعخ   مذُ هت   ، ونقُج ، مشهُا: " ُخح  الذُعخ   فُي  ُخح   مملفات  
خ   أ عار   تفدضخ    الستشبي". د ػان   ،  خح  هح ل"، و"الف د 

ُُُُُُاري حُُُُُُػار   ُُُُُُغ  األنب ُُُُُُخوي اب ُُُُُُجيا وي ُُُُُُضغ الفضمدُُُُُُػ  الكش ُُُُُُاس الس  ب ُُُُُُي اللب ُُُُُُ، وأب  د  خ   ب 
ُُ الػضُُائف   مُُغ خهلُُه عُُغ صُُمة   ه(، ي ذُُف  285)ت ؛ فعشُُجما السعُُاني واألفكُُار  ا، ة  الشحػي 

 : فُُي أي   الس ب ُُخ  د  حذُُػ ا، قُُال لُُه أبُُػ اللبُُاس  العُُخب   فُُي كُُهم   :"إ ن ُُي ألجُُج  س ب خ  د  قُُال الكشُُجيا لم
يقػلػن:"عبُج   قُائع"، ثُع يقػلُػن:"إن  عبُج    العُخب   : أجُج  ذلظ؟ فقال الكشُجيا  وججت   مػضع  

رة   قُُُُائع"، ثُُُُع يقػلُُُُػن:"إن  عبُُُُج   لقُُُُائع"، فاأللفُُُُا    : بُُُُل الس ب ُُُُخ  د  ، والسعشُُُُى واحُُُُج ، فقُُُُال متكُُُُخ 
السعُُُاني مختمفُُُة؛ الخُُُته  األلفُُُا ، فقػلهع:"عبُُُج   قُُُائع" إخبُُُار عُُُغ قيامُُُه، وقُُُػلهع:"إن  

، وقُُػلهع:" إن  عبُُج   لقُُائع" جُُػاب  عُُغ إنكُُار  مشكُُخ  سُُائل   عُُغ سُُمال   ع" جُُػاب  عبُُج   قُُائ
ر السعاني" رت األلفا ، لتكخ   .(1)قيامه، فقج تكخ 

 فُي الشقُج    ل  ث  ُس  ت  القُاهخ الجخجُاني، الس   عبج   إبخاليع مرصفى مشه    امتجحولقج 
 عغ نه    ، يقػل  األدبية   رػص  الشا  فهع  في  والتخكضب   طع  الش   أثخ   عمى فهع   القائع   الشحػي   

ُُُل  :" و  القُُُاهخ   عبُُُج   ُُُل   آن   ج  ق  ُُُح  ي   ن  أ   خ  القُُُاه عبُُُج   ب  ه  ح  س   البحُُُث   هُُُػ سُُُبضل   ي ُُُػن   ن  ا، وأ  ي 
 .(2)"الشحػي   

بػصُفه فش ُا لغػي ُا، فُإن   ا تشاولشا الذعخ  ذ  د.   حساسة عبج المصي :" وإ   يقػل  
عمضهُُُا فُُُي  يعُُُجا أحُُُج  األبشيُُُة األساسُُُية التُُُي  شبغُُُي االعتسُُُاد   فُُُي هُُُح  الحالُُُة   الش حُُُػ  

تفدُُضخ ؛ ألن  العهقُُات الش حػيُُة فُُي الُُش ز عمُُى مدُُتػا  األفقُُي هُُي التُُي تخمُُق  أبشضتُُه 

                                           

 (.315( دالئل العجاز: ص )1)
ه، ص 1413، 2( إحياء الشحػ: إبخاليع مرصفى، لجشة التألي ، والتخجسة والشذخ، القاهخة،  2)
(16.) 
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ج  تػازي ُه، وأنسُا  الت كُخار ييُه،  الترػيخية والخ مدي ة، وعمى مدتػا  الخ أسي هي التي ت ػج 
ه، واتداق وت ح ع   ذ  بشية  الش ز الجاللية"ه، وهحا كمه   م تساس   س  

(1). 

 فُي لغتُه   ق  ق   ج    ُ ن  أ   ، فإن  عمى الذاعخ  ومعشى   الفط   ، والبجا   وإذا كان النذاء  
 لغػيُُُة   لدُُُسات   اُُُه السشذُُُىء   يقُُُػم   أو انتقُُُاء   اختيُُُار   "ذلُُُظ عُُُغ شخيُُُق   ، ويُُُتعا ة  الذُُُعخي  
 ،يء  السشذُُعمُى إ ثار   أو االنتقُاء   ار  هُحا االختيُ ،  ُُجلا معُضغ   عُغ مػقُف   التعبضُخ   اغُخ   

 .(2)"أخخى بج مة  عمى سسات   وتفزضمه لهح  الدسات  

ُُوم    نكتذُُف   ن  هُُع أ  ئآرا ، وتتبُُع  الشحُُاة   كتُُب   اسُُتقخاء   مُُغ خُُهل   ا سُُبق  تزُُ   س 
ُُُػا ارُُُحة   ُُُة   أن هُُُع اعتش  ، فجسعُُُػا أخصُُُاء  الشحػيُُُة   الػضُُُائف   ، وتكامُُُل  التخاكضُُُب الشحػي

ُُُُ بيُُُان    تػقفُُُػا عشُُُج   ع  ، ول ُُُُالشحُُُػ   لقػاعُُُج   الذُُُعخاء   كانُُُت لهُُُُع  والخصُُُأ، ولكُُُغ   ػاب  الر 
 بُضغ التخاكضُب الشحػيُُة، وةيُان السعُاني، والتعبضُخ عُغ السقاصُُج   ، تُخةس  نقجيُة   إسُهامات  

 أسخار   ، وةيان  الذعخ   في نقج   عمسية   لغػية   قػاعج  ، متتبعضغ في ذلظ الذعخية   واألغخا   
 التخاكضب، وقيسها الجسالية، وغاياتها البهغية.

 أىسية تكامل الهظائف الشحهية في لغة الذعر:

، فقُُج حُُخص الذُُعخ   فُُي لغُُة   وضائفُُه ، وتكامُُل  كضُُب  الشحُُػي   التخ  ا ألهسيُُة  نطُُخ  
ُُُاد   ُُُ الذُُُعخ   عمُُُى سُُُهمة   القُُُجماء   العُُُخب   الشاق  صباشُُُا حُُُػل هُُُح  ابش   ا؛ يقُُُػل  ا وتخكضب ُُُلفط 
ُ عمُى الفهُع   الػارد   فإذا كان الكهم   :"الفكخة   ُا مُغ العُي   ا مرُف ى مُغ كُجر  مشطػم  م  ، مقػ 

                                           

 (.10ص ) ،الشري لمذعخ(: د.   حساسة عبج المصي ( البجا  السػازي )التحمضل 1)
 .23، ص1980سعج عبج العديد مرمػح، دار البحػث العمسية، القاهخة، مرخ،  :( األسمُُػب2)
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، ا، ومعشُى  لفط ُ الرُػاب   ا اسضُدان  ، مػزون ُالتُألي    ، سالس ا مُغ جُػر  الخصأ، والمحغ   أود  
 .(1)اه" ذ  ن  ، وأ  ه  ل   ، وارتاح  ، فقبمه الفهع  ه  ج  مػال   ا، ات دعت  ش خ ق ه، ول ص ف ت  وتخكضب  

ُُُُ ُُُُ الكا ُُُُف   حُُُُػي   الش   غ الشقُُُُج  وم   وسُُُُهمة  ة  حػي  الش   الػضُُُُائف   تكامُُُُل   أهسيُُُُة   غ  ع 
 ب  ه ُتذ يهته البيانيُة، مُا ذ   سعانية، وأغخاضه، وصشع  ، وةيان  عخ  الذ    جػدة  في التخاكضب 
القُُُُاهخ  عبُُُُج   لمبحتُُُُخي، يقُُُُػل   فُُُُي تعميقُُُُه عمُُُُى أبيُُُُات   القُُُُاهخ الجخجُُُُاني إليُُُُه عبُُُُج  

 :(2)البحتخي  ج إلى قػل  س  الجخجاني:" اع  

ََََه  م  ب   ََََائ  ا ضََََر  ن   نَََََر   د  ق ََََ ن  ب م 
َََََ َََََر   ى  َََََدت   ه الس َََََاد  الح  ي  ل   أب  اث 

 تشقََََََََل فََََََََي  مقََََََََي  ََََََََ دد
 

ََََََك  ف   ََََََئ  ج   ن  إ   يف  الد   ا   ار  تََََََو   
 

َََََََََف    ََََََََََي  أ  ر   ن  ا إ  س   ضََََََََََربشا ا لفََََََََََت   ش 
َََََََا و َََََََي    ت   َََََََعزم   اا  َََََََميب  ا ورأي 

ََََََََ ََََََََساح   ََََََََا مييب   اا مرجََََََََ  وبب  
َََََََََََتَََََََََََو م  ئ  ج   ن  إ   وكَََََََََََالبحر    ايب  ث  ت  د 

 

 

ُا اهتداز ا فُي نفدُظ، ف  له   عشجك، وججت   ظ، وكثخت  ها قج راقت  فإذا رأ ت    فُانطخ   ج  ع 
ُُُخ،  ضُُُخورة ، أن  لُُُيذ   عمُُُع  ظ ت  ، فإن ُُُطُُُخ  فُُُي الش   واسُُُتقز   فُُُي الدُُُبب   م، وأخ  إال أن ُُُه قُُُج 

ر، وتُُػخ ى عمُُى الجسمُُة   ُُخ، وحُُح  وأضُُسخ، وأعُُاد وكُُخ  ُُا مُُغ الػجُُػ    وعُُخ   ونك   وجه 
 .(3)"ه  م   (، فأصاب في ذلظ ك  حػ  الش   التي يقتزضها )عمع  

عُُُغ السعُُُاني،  فُُُي الكذُُُف   ة  حػي ُُُالش   الػضُُائف   تكامُُُل   أهسيُُُة   ومُُغ ثُُُع  تتزُُُ   
  الستحققة ، والػقػ  عمى أسخار البجا الجسالي    البياني    التذ ضل   ، وصشع  األفكار   وةشاء  

لُُى اُُأن  تكُُػن مجُُاال  لمُُج رس   ، ولُُحلظ" فُُإ ن  التخاكضُُب الشحػيُُة أو  داخُُل الُُشز   الذُُعخي  

                                           

  بغ أحسج العمػي، تحقضق: عباس عبج الدتار، دار الكتب  ( عيار الذعخ: ابغ شباشبا:1)
 (. 21-20ص) م(،1982هُ/1402العمسية، الصبعة األولى، بضخوت، )

 .1/151( األبيات لمبحتخي في مجح الفت  بغ خاقان، مغ احخ الستقارب، د ػان البحتخي ج2ُ)
 (.85( دالئل العجاز: ص )3)
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؛ فُُإ ن  مُُا يقُُخر  عمُُع الشحُُػ مُُغ البُُجائل الستاحُُة أمُُام    قمضُُل   قُُجر  غضُُخ   األد ُُب   األسُُمػةي  
 .(1)مغ التخاكضب الرحيحة، وإن تكغ  متفاوتة  الجرجة  مغ حضث القبػل"

، ووضائفُُه فُُي تحقضُُق حُُػي   الش   التخكضُُب   بُُج القُُاهخ الجخجُُاني أهسيُُة  ويػضُُ  ع
 السعتد: ابغ   الغايات البهغية لجى الذاعخ، ففي تعميقه عمى قػل  

َدا َن  ال ع  ش َي م  ي  اق  ع  ف  م   إ     وإ ن  ي ع 
 

 

 

ق    ََََر  ََََم  أ ط  ََََر ِة ث   ُ ََََي ن  ش   س    م  ََََت ج   ل 
 

هُُح  الصُُهوة ، وهُُحا الطاُُخ   إنسُُا هُُػ يقُُػل عبُُج القُُاهخ الجخجُُاني:" فتُُخى أن  
"، ولُيذ هُػ لُحلظ، بُل ألن  قُال فُي أول البضُت:" وإن  ُي" حتُى  ألن  جعل  الش طخ  "يجسُ  

" دخل  الهم  في قػله:" س    : الشطُخ، ل ت ج  ، ثع قػله:" مشي"، ثع ألن  قال:" نطخة "، ولع يقُل 
"، ول   ، مُُثه، ثُُع لس ُُان  "ثُُع "، فُُي قػلُُه:" ثُُع أ شُُخ ،  م صيفُُة  أخُُخى نرُُخت  هُُح  المصُُائف 

، وخبخها، اقػله:  ه  بضغ  اسع إ ن  جا"وهي اعتخاض  ض ش ي م غ  ال ع  ف ا،  ع  م ى إ     .(2)ع 

األولُُى  هُُػ االجرجُُة   الفشُيا  البُُجا   " :؛ ييقُُػلالُُجكتػر حدُغ شبُُل ويمكُج ذلُُظ 
ُُ اكيسُُة   هُُػ الحدُُاس   السديُُة فُُي الُُشطع   ، فسػجُُب  نحُُػي   إبُُجا    شطُُػم أخُُخى ون  د ه  انتقائ 

 .(3)معشا  دالة عمى أصل  

 :في  ياق القرا ة

ُُُ ه  أهسضت ُُُُ هُُُُحا الُُُشزا  كتدُُُب  ي   ُُُُت  الس  ة  حػي  الش   ه  ضب ُُُُ، وتخاك  ة  عبُُُخ   الس   ه  غت ُُُُل   غ  م  ، ة  ام  ز 
ُُ عُُغ سُُيا،   ، تكذُُف  قُُة  تجف   م    ُُعػرية  عاشفة  ش  م  و  فُُي  ة  والشفدُُي   اريخيُُة  الت   خاعات  مُُغ الر  

                                           

( األسمػب والشحػ، دراسة تصبيكية في عهقة الخرائز األسمػةية ببعس الطاهخات الشحػية: 1)
 (.7م، ص )1988، 1االس شجرية،  د.   عبج  جبخ، دار الجعػة لمصباعة والشذخ 

 (.99( دالئل العجاز: ص )2)
، 1998، 1( السعشى في البهغة العخةية، حدغ شبل، دار الفكخ العخةي، القاهخة، مرخ،  3)

 .   159ص
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ُُُى  المجُُُػء   الذُُُاعخة   آثُُُخت  ، والعُُُاشفي    الشفدُُُي    دخع  مُُُغ الُُُ وإزاء كُُُل   هُُُحاالكع    ،(1)آن   إل
 تذُ ضل   اأفكارهُا ومعانضهُا، وكُحلظ فُي صُشع   تخاكضب المغة ووضائفها الشحػيُة يياليفُاء  

 .البيانية   الرػرة  

الُحي  القبمُي    مُغ الرُخا    يليذُػن فُي حالُة   السُهم   مجيء   قبل   وكان العخب  
، مدُُتقخة   غضُُخ   قمقُُة   مختحمُُة   ، وهُُي حيُُاة  دُُب  والش   العُُخ،   وندعُُات   القخااُُة   سهقُُػانضغ  تح 

هُُُح  الطُُُخو  والسفُُُخدات االجتساعيُُُة والبض يُُُة  فُُُي ضُُُل   نذُُُأت  وجمضمُُُة الب خيُُُة  اعخة  
وتكتشفهُُُا  تحيصهُُُا تمُُظ الطُُخو    ، وقُُُجوقعت فُُي مأسُُاة  الكيسُُي والثقُُافي    وذاك الشدُُق  

هُحا  إفُخازات   ن  أفُي  ،ومأسُاتها تتسثُل  والسعخكة   والغارة   خ والفخ   والك   والثأر   القتل   مفخدات  
ُُُمخكبُُُة   ، وليسأسُُُاة  عمضهُُُا تعرُُُخها مُُُغ الُُُجاخل   قُُُج تجسعُُُت   السُُُملع   الػاقُُُع   ضها في ماض 

 (2)!ػالثأر  ها كمضب ق ت ل وقاتمه )جداس( أخػها الحي  شتطخ  القتم  ها، فدوج  ومدتقبم  

إلى قخاءته  يدعى هحا البحث  الحي  مأساتها في هحا الشز   جمضمة تفخغ   وراحت  
 ، مُُُغ أجُُُل  ي   البيُُُان والتذُُُ ضل   األفكُُُار   فُُُي بشُُُاء   الشحػيُُُة   الػضُُُائف   : تكامُُُل  سُُُجخل  ق  ف  و  

 مخهفُُة   بػصُُفها إندُُانة   عمُُى الذُُاعخة   السدُُيصخة   البجاعيُُة   التجخةُُة  إلُُى حكيقة   الػصُُػل  

                                           

كانت جمضمة زوجة لكمضب بغ رةيعة التغمبي، وأختا لعذخة مغ الخجال، أصغخهع )جداس(، وقج ( 1)
جاءت خالتها البدػس في جػارها وكان معها ناقة يقال لها )سخاب( وكانت هح  الشاقة مقضجة اعقال 
في بضت البدػس، وما أن الح قصيع مغ إبل كمضب حتى ندعت ناقتها )سخاب( عقال ها وسارت مع 

ل كمضب إلى حػ  الساء، وكان كمضب عشج الساء فمسا رأى )سخاب( ناقة البدػس، أخخج سهسا إب
ورما  في ضخعها فخغت )أي صجر عشها صػت مغ التعب( وامتدج دمها بمبشها، فمسا رأت البدػس 
ناقتها )سخاب( صخخت وأشمقت صيحتها واستغاثتها )واذال ... وامجضخا (، فمسا سسع جداس أخػ 

كتاب مجسػ  أيام العخب في الجاهمية حة خالته )البدػس( تتبع كمضبا وقتمه.  شطخ: جمضمة صي
 (.27-26والسهم: ص )

 وما اعجها. 27كتاب مجسػ  أيام العخب في الجاهمية والسهم: ص  شطخ: ( 2)
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ُت   ن  تحُاول أ   نفدُي    فُي صُخا    وقعت   ج  وق   األحدان  ج  كاب  ت   الحذ    رقيقة   رائعة   و اعخة    ج  خ  خ 
 (1)عشهحا الرخا    لمتشفيذ   ها محاولة  قرضجت   مشه فكانت  

القصيدة نص
(2)

 
 

 إن ل سَََََ   فَََََال األقَََََََهام  يَََََا ابشَََََة  
 تبي شَََََََََ   الََََََََََََ ي فَََََََََََ  ا أنَََََََََ   

َََ إن   َََ   عمَََ  امَََر    أ َََ    ن  تك  س   ل ي 
ََََ ََََد   ل  ج  َََََاعش ََََل  جدََََاس فيَ  ي فع

 جدََََاس  عمََََ  وجَََََدي بََََو فعََََل  
َََََ  عيشَََََي  ََََََه    لَََََه بعَََََين  ف ق ئ 

ََََ   العََََين   العََََين   تحسََََل    كسَََََا ق
َََََََََد   أيََََََََتم    هالسجََََََََد  كميََََََََِب وحَََ

ََََ ََََن  ل ح ََََم الش   يَََََم  يرت  فََََي ح   اس  م 
َََََََََََََع   ـ  وإفدََََََََََََاد  مََ  ا   وإل َََََََََََََال

َََََََََتعج    ََََََََََه  م  َََََََََ  م ي بالم  َي  تدبلَ َََََََََحت 
َََََََََهم  فمهمََََََََََي واع    يهجَََََََََب   ََََََََََيالم  لَ

ََََََََََََيا  َََََََََََز    مشََ َََََََََََافع  ج  ََََََََََََو ف  يم  عميَ
 َيمَََََََ  أو يشجم َََََََحدرتََََََََي عسَََََََا انج  

ََََََََََدن  أجمََََََََََي َََََََََََري وم  َََََََََََِم ظي  قاطََ
ََََََََََََبت  أ ت   ََََََََََََا فانفق َََََََََََل   يَََ َََََََََََم أحف  ل

 َيم َََََََََََََت  ف  أ   مََََََََََََََا ت   األم   تحسََََََََََََََََل  
 وا َََََََََته  العََََََََََالي معَََََََََا باأل فََََََََََل  

َََََََََََاف  يَََََََََََهم   ََََََََََر  األضيَ ل   وق  ََََََََََز   الب 
ََََََرم  ور ي فََََََي  ََََََد   َََََََل    ال َََََ  الس شر 

                                           

وذكخت السرادر:" فقالت الشداء ألخت كمضب: أخخجي جمضمة أخت جداس عشا، فإن  قيامها ( 1)
ييه  ساتة  وعار عمضشا، فقالت لها أخت كمضب: اخخجي عغ مأتسشا، فأنت أخت قاتمشا، و كيقة 

، واتخنا، فخخجت تجخ عصافها، فمقضها أبػها م خ ة، فقال لها: ما وراءك يا جمضمة؟، فقالت: ثكل العجد
وحدن األبج، وفقج حمضل، وقتل أخ  عغ قمضل، وةضغ هح غ غخس األحقاد، وتفتت األكباد، فقال لها: 
يات؟، فقالت: أمشية مخجو  ورب   الكلبة، أ ل ب جن ت ج    لظ تغمب  أوي في ذلظ كخم الرف ، وإغهء الج 

ا آلل م خ ة دم  رة  ها؟،ولس ا رحمت جمضمة، قالت أخت كمضب: رحمة الستعجي، وفخا، ا لذامت، ويل غج 
الكخ ة اعج الكخ ة... فبمغ قػلها جمضمة، فقالت: وكي  تذست الحخة بهتظ ستخها، وتخقب وتخها؟ أسعج 

مجسػ  أيام العخب   أختي، أال قالت: نفخة الحياء، وخػ  األعجاء، ثع أنذأت تقػل القرضجة".  
الكامل في التاريخ: ابغ األثضخ، عد الج غ   شطخ:(. ويشطخ: 29-28في الجاهمية والسهم: ص )

 .1/473م(، ج1997ُه/ 1417أبػ الحدغ، دار الكتاب العخةي، )
 (.30مجسػ  أيام العخب في الجاهمية والسهم: ص ). ويشطخ أيزا: 1/477 شطخ: جُ( 2)
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َََََََو  يََََََا قتََََََيال  قََََََه ض  الدىَََََََر  بَ
م البيَََََ     والَََََََ ي ا َََََتحدثت   ىَََََد 

ََََََََان   ََََََََورم َََََََََو م  َََََََََث ن  ي قتم َ  ب  كَ
َََََا ندَََََائي دون   َََََي َََََدك  ََََََهم ق  ن اليَ

   َََََََ َََََََب  ش  ر  ََََََََل  كمي َََََََ  ي قتََ  بمُ
ََََيس   ََََ ل ََََب  ي   ن  م  ََََك  ََََو ك   ن  َس  ي ليهمي

َََََََدرك    وفََََََي بالثََََََبر   يذََََََتفي السَ
ََََََََ ََََََََليت  َََََََََان دم   ي فََََََََاحتمبهاو كََ

َََََََََََََََ  مقتهلَََََََََََََََََََةِ  َا قاتمََََََََََََََََةِ فبن 
 

ََََََََي    َََََََ ف   َََََََا  بيتََ َََََََن عََََََََل  جسيع   م
  ََ َََََََ ََََََََو انثَ ََََََََي ى  ََََََََ دم ش  ف  َي األول  بيت 

ََََََََََََس  رمية   َََََََََََالسرَ َََََََََََو السدتب    لي ب
َََََََََ َََََََََر      ر  ََََََََََر  ب َََََََََع  م   شي الدىََ  ل  ز 

ََََََََََ ُ ََََََََََ ن  م     مدَََََََََََََتقبميورائََََََََََي ول
َََََََََََََي ليََََََََََََهم  إن   ََََََََََََ سََََََََََََا يب ََََ  َييشجم 
ََََََََََََالس   كَََََََََََي ثََََََََََََبري ثكَََََََََََََََل  در    َلثك 
َََََََََََررا  مشَََََََََََو دمََ  د    يأكحم َََََََََََ ن  َََََََََََََا م 

ـ   هللا  أن   ولعََََََََََََََََل   َََََََََََََََََا َََََََََََََََََيلَ   يرتَ َ 
 

 

 

 ة  الشحهي   الهظائف   ل  ام  ك  ت   مد ل   ق  ف  و   القريدة   ص   ن   ة  ا   ر  ق  

 اني   ي  الب   والتذ يل   الفكرة   في بشا   

 إلُُُى سُُُتة   اني   ي ُُُالب   والتذُُُ ضل   األفكُُُار   عمُُُى مدُُُتػى بشُُُاء   الُُُشز    تقدُُُيع   يس ُُُغ  
 التخكضُب  ووضائف   تخاكضُب المغُة   عبُخ  -الذُاعخة   ألحت   واضحة   فكخة   جدء   لا ك   ، يسثل  أجداء  

 مُغ االندُجام   التُي تمضهُا فُي نُػ    إلُى الفكُخة   ، واالنتقُال  ابُجالالته في اليفاء   -الشحػي   
ُُ، والتُُخااس   والتساسُُظ   ُُ الػضُُائف   ا تكامُُل  ا واضُُح  ج  وقُُج ب  وأثُُخ  العسضُُق فُُي بشُُاء  ة  الشحػي 

 عمى ذلظ كسا يأتي: األفكار وصشع التذ ضل البياني، ويس غ الػقػ   

 الفكرة األول 

 ، وإثبات السب اةدفم المهم 
 :األبياتتقول 

 

َََََََََتعج    إن ل سَََََ   فَََََال األقَََََََهام  يَََََا ابشَََََة   ََََََََََه  م  َََََََََ  م ي بالم  َي  تدبلَ َََََََََحت 
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 تبي شَََََََََ   الََََََََََََ ي فَََََََََََ  ا أنَََََََََ   
َََ إن   َََ   عمَََ  امَََر    أ َََ    ن  تك  س   ل ي 

 

َََََََََهم  فمهمََََََََََي واع    يهجَََََََََب   ََََََََََيالم  لَ
ََََََََََََيا  َََََََََََز    مشََ َََََََََََافع  ج  ََََََََََََو ف  يم  عميَ

 

 

 مزسهن الفكرة:

ُُ  هُُا فُُػ،  أن   ا، وترُُخح  ه  عُُغ مأسُُات   الذُُاعخة   تكذُُف   فُُي القرُُضجة   بضُُت   ل  أو   غ  م 
ُُُلت  ، "مضُُب ك   أخُُت  "ا مُُع الهئسُُُة  حػاره ُُ الذُُُاعخة   ،وتبُُجأ  مدُُتػى المػم    ي عمُُى الُُُشز   ف  ز 

 التُُُي ألسُُُت   السأسُُُاة   عُُُغ أاعُُُاد   يفرُُُ    السصمُُُع   بضُُُت   ،وكأن  القررُُُية   ة  الدُُُخدي   الُُُخوح  
مُا  ه  ل ُ ، وهػ رفُس  لهحا المػم   الخفس   فهػاستههل  ، المػم   ، وجعمتها ال تدتحقا االذاعخة  

 .اضه  خ  ا عمى أ  ه  ع  د  ، وج  الذاعخة    بخر  مغ مأساة  

 :ي   ان  ي  وتذ يميا الب   ى ه الفكرة   في بشا    ة  الشحهي   الهظائف   ل  ام  ك  ت  

ُُُل   ، وقُُُج وضُُُائف نحػيُُُة فُُُي األبيُُُات الثهثُُُة األولُُُى فُُُي القرُُُضجة   عُُُجة   اممُُُت  ك  ت   ج  ق 
 التُُي سُُعت   الفكُُخة   ، فُُي إنجُُاز  ػالتعُُالق  والتكامم   التجُُاور   ، عُُغ شخيُُق  هحهالعشاصُُخ   أسُُهست  
 تمُظ الػضُائف  م  ك   الذُاعخة   فُت  وض   قُج  ف، تذُ ضمها الجسُالي   صُشع ها،وكحلظ في إلى إثبات   الذاعخة  
ُُُ ُُُظ الػضُُُائف  المُُُػم   فُُُي دفُُُع   ة  الشحػي  ُُُه تم ُُُة   ، اساحققت  ، فضهُُُا مجُُُارة  حجاجيُُُة  مشصكية   مُُُغ حال

 :ة  الشحػي   ومغ بضشهح  الػضائف   لها، الهئسة   مضب  ك  ت  ألخ  

 :الشدا     مهب  أ   -

ُُالشُُجاء   أسُُمػب   بتػضيُُ   الذُُاعخة  بجأت   لقُُج     تكُُػن   "، وهُُػ نُُجاء  األقُُػام   ا ابشُُة  :" ي 
"ابشُُة"  لفطُُة   أضُُافت   ى مزُُا ؛ حضُُث  دالسشُُادى عميُُه، وهُُػ مشُُا ع  ث ُُا" "ي ُُ الشُُجاء   اة  د  أ  ش ُُم  

السشُادى عميُه،  أصل   إلى عخاقة   إلى "األقػام" وهحاالتخكضب في أسمػب الشجاء ييه إ ارة  
فُي  المُػم   الهئُع   قُجم  ي   ن  أ   األصل   ة  اق  خ  ع   غ  م   ه ليذ  ن  إ   ذ  ؛ إ  المػم  في دفع   وهػ معشى يدهع  

ُُُة" إلُُُى لفطُُُة "األقُُُػام"  ُُُى إضُُُافة "ابش غضُُُخ مػضُُُعه، وقُُُج سُُُاعج فُُُي إكسالهُُُحا السعش
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مغ  وييه نػ   ،الجحر   ومتانة   ،األصل   اعخاقة   السشادى عميه تحكضخ   "اغخ   جسعاريغة"ال
عمى ت  التي حم   والسأساة   الحدن   حالة   عمى حالتها، وهحا  خصج   واالستخحام   العصف   شمب  
 .الذاعخة   قمب  

 تهظيف أ مهب الذرط: -

ُت   ع  م ُ، ف  مبا ُخة   المُػم   لع تجفع   الذاعخة   ن  إ   ُ سُا أثبتُت  ن  وإ  )ال تمُػمي(،  :لهُا ل  ق  ا له 
 فُالسقتػل   األخ   القاتُل   كُان   ن  هُا، فُإ  فُي حالت   المُػم   واقليُة   غ  م   ابتجاء ، ثع قممت  المػم   ق  ح  

ُُالُُدوج   ُُأداة   وضفُُت   ج  ، وق  الساضُُي )لسُُت( لفُُادة  عمُُى الفعُُل   دخمُُت   ( التُُين  )إ   خ   الذ 
ُ تزُ  مُغ قػلهُا:"إن ل  ، وكُحلظ مشصكيُة المُػم فضهُحا السػضُع لعُجمالذظ والتقمضل  " ت  س 

 .اعجالشجاء   الخصاب   في شخيقة   تمصف  مغ ال نػ   

 :يةاه  بَ ) ال( الش   يييف داللة الش  ظ  ه  ت   -

 أداة   هُي ااسُتخجام  الش   وضيفة   جاءت   ،الذخ    ع  ث   ،االشجاء   الذاعخة   بجأت   ن  يبعج أ  
ُُ "ػم  ي اُُالم  م ُُج  ع  هُُا:"ال ت  هُُي )ال(فُُي قػل  الش   ُُ فكُُخة   لبشُُاء   ي ذلُُظ اسُُتكسال  وف  ، عُُغ ػم  الم  دفع 

ُُُ فُُُي سُُُيا،  ه نهي  هُُُي، لكش ُُُالش   شخيُُُق    بػاسُُُصة   الذُُُاعخة  الهئسُُُة   ليُُُأت   ن  ، يبعُُُج أ  ف  تمصا
ُ مُا تُه    ع  ، ث ُاألصُل  لمسشُادي عخاقة   ت  ب ُث  الحي أ   الشجاء   ُ ألسُمػب   ػضيُ   ت   غ  م  مُع  خ   الذ 
ُمُا أ   ُ ه  اف  ض  ُا أ  ذ  إ   ، خاصُة  اهشامشصكي ُ هُي  الش   ، كُان  ف  وتمصاُ تقمضُل   غ  م   ن  ا إلُى ذلُُظ أ  ش  ف  ض 

دل  عمُى ذلُظ  ، وقج  بدمغ   د  ج  ح  وم  خ  ش  م  م   ا هػ نهي  س  ن  ، إ  ا في السصمق  نهي   ا ليذ  ش  ه   هي  الش  
 .ي"أل  د  ى ت  ت  ها:" ح  قػل  

 ة:اي  الغ    " التي أفادت  ت  يف "ح  ظ  ه  ت   -

ُُُأ ل ي"دخمت  ت ُُُى ت د   الغايُُُة   أفُُُادت   عمُُُى الفعُُُل  السزُُُار  ،وقج   ى(ت ُُُ)ح  ففُُُي قػلهُُُا:" ح 
 .وتدتػض    تدتبضغ   ن  إلى أ   المػم  تػجضه  فض تتسهل   الهئسة   ، التي تجعل  الدمانية  
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 .األمر   داللة   مم انتفا    رط  الذ   في جهاب   األمر    يغة   ي   ج  م   -

ُُ"د   فكُُخة   لبشُُاء   اني فُُي اسُُتكسال  الث ُُ إلى البضُُت  لذُُاعخة  تشتقه    ُُس  ت  " م  ػم  الم ُُ ع  ف   ة     د  
 األداة   ااسُُتخجام   الذُُخ    أسُُمػب   ، فػضفُُت  مشصقُُي    حجُُاجي    فُُي سُُيا،   ة  حػي ُُالش  االػضائف  

ُ ."ػم  الم  ب ُج  ػ  الُحي    اأنُت تبضشُت ذ  فإ  هُا:" ا" في قػل  ذ  "إ   ُ اء جُػاب  وج  ، األمُخ   ارُيغة   خ   الذ 
ال  ي واعُُُح  فمػم  هُُُا:"عمُُُى ذلُُُظ فُُُي قػل   ال  الُُُج   ُُُ ي"، راصُُُج   ييُُُه فعُُُل   يخُُُخج   ،اا واضُُُح  عسق 

 وتثبتُت   ا تحققُت  ذ  إ   الهئسُة   ألن  ، األمخ   ق  قا ح  ت  ؛ الستحالة  األمخ   صيغة   عغ داللة   األمخ  
 الثأر   ها، وسضمحق  زوج   ل  ت  ق   وقج   هم  ت  كيف   ذ  ، إ  ػم  مدتػى الم   فػ،   الذاعخة   ن  ا أ  فدتعمع يقضش  

 حالة.ا القاتل ال م  أخاه  

 رغَم عَدم  في الجهاب   األمر   فعل   ي  ج  م  "،و ن  " إ  باألداة   رط  الذ   هب   م  يف أ  ظ  ه  ت   ة  اد  ع  إ   -
 و.تحقق  

ُُُض   ػ  م   الُُُث  الث   فُُُي البضُُُت   الذُُُاعخة   فقُُُج  عُُُادت   ُُُ أسُُُمػب   ة  ف   أداة   ااسُُُتخجام   خ   الذ 
ُُ ُُي  ل   امُُخ    أخُُت   تكُُغ   ن  هُُا:" إ  " ييقػل  ن  "إ   خ   الذ   عميُُه فُُافعمي"، وقُُج  سشهُُا عمُُى جدع   ت  س 

فُُُي  هُُُحا الشسُُُػذج   وجُُُػد   انتفُُُاء   إلُُُى حُُُج    لتُُُي وصُُُمت  التقميه   حالُُُة   الذُُُاعخة   اسُُُتكسمت  
ُهُا عمُى أخ  هُا وخػف  لجدع   لهاالمػم   م  ج   ق   قج   همخ   أخت   ال تػجج   ذ  ؛ إ  الػاقع   ا الُحي سُػ  ضه 

 .القتل   ه  جرك     

 ت  فقُج اسُتخجم فُي الػاقُع   هُحا الشسُػذج   وجُػد   الستحالة   الذاعخة   سأنت  شا اولس  
إلُى  هُا مصس شُة  عمُى أن   هُا:" فمُػمي واعُحلي"، وذلُظ لمجاللُة  فُي قػل   ثانية  مخة   األمخ   فعل  
ُ فُُي جُُػاب   الػاقُع  األمخ   داللُُة   تحقُُق   عُجم   ُ فعُُل   مزُُسػن   ، ألن  خ   الذ   قابُُل   غضُُخ   خ   الذ 

 .أصه   مػجػد   غضخ   ، بل  ق  قا ح  لمت  

 :رط  بعد الذ   السبشي لمسجيهل   الفعل   داللة   هظيف  ت   -
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ُُ وقُُج   أخُُخى، هُُي  ة  نحػي ُُ وضيفُُة   اسُُتخجام   ػم  الم ُُ دفُُع   فكُُخة   بشُُاء  فُُي اكتسال   ج  اع  س 
ُي  " ل   السبشضممسجهػل   الفعل    ه ال  ػجُج  ا اأن ُ، إ ُعار  ػم  الم ُ فاعُل   ضُل  ه  ج  إلُى ت   " فُي إ ُارة  ت  س 

ُُ ُُف  ي   غ  م  ُُ)= فاعُُل( ي   الئُُع   ػجُُج  ، فُُه    فُُي ذلُُظ السػضُُع   ذلُُظ الفعُُل   ل  ع  ُُأل   ػم  الم ُُ م  ج   ق   ت  خ 
 له. القتل   إدراك  ش  ا م  ضه  ها عمى أخ  ها وخػف  عمى جدع  

 :العهدة ال تخدام فعل األمر -

 ، فقج اسُتخجمت  ػم  مدتػى الم   ها فػ،  أن  عمى  مخات   عجة   الذاعخة   أكجت   ن  أ   اعج  
ا وذلظ تأكضج   ،التحقق   واردة   غضخ   األمخ   داللة   ن  إلى أ   ة  ش     س  ص  )فافعمي( وهي م  األمخ   فعل  

ُُُُعمُُُُى ثقت   ُُُُ يعُُُُجل   السخاشُُُُب   الُُُُحي يجعُُُُل   مُُُُغ الحجُُُُاج   ي هُُُُحانػ   هُُُُا، وف  ه عُُُُغ فكخت 
ُ يرُجر   ه أمُخ  لكش ُ ،هإلى ذات ُ المػم   ه  ج  ػ      ن  ةأ  اآلمخ   خ  م  أ  ي   ن  أ   ػر  را ت  ه، فه    وترػرات    غ  ع 

 .هحا السػقف   ي مثل  ف   ػم  مدتػى الم   ه فػ،  أن    مكج   آمخ  
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 :و  ب   السفعهل   ح ف   داللة   -

ُُُى أن  السفعُُُػل   الشحُُُاة   ُُُج   عم ُُُه ق ُُُي   ا ُُُا اقترُُُار ا، أو اخترُُُار ا، جُُُػاز      ح  ح  ا، إم 
ُُُي   اقترُُُار ا بهالسحُُُحو    والسفعُُُػل   ، فُُُه        ح  ح  ُُُا ومعشُُُى  ُُُلفط  ندُُُي ا  سُُُا ي ُُُػن  ى، وإن  ػ  ش 

 .(1)مشدي ا

ُاخترُار ا فهُػ الُحي ي   اه السححو    أما السفعػل   لفط ُا دون معشُى، لُحلظ     ح  ح 
   ُُ ُُا ﴿: الكُُخيع   ومشُُه فُُي القُُخآن  ، (2)الدُُيا،     احدُُب  ى، ويتساتقُُج خ  ػ  ش  م  ةاُُظ  و  ُُظ  ر  ع  ُُا ود  وم 

م ى  .(3)﴾ق 

ُُُت   ):الذُُاعخة   اُُُه محُُُحوف ا اخترُُار ا فُُُي قُُُػل   السفعُُػل   جُُُاء   وقُُج   ي/ م  ػ  ي/ ل ُُُأل  د 
اُه  السفعُػل   "تدتبضشي، أوتدتػضحي"، وتقج خ   -سعشىاي" أل  د  ،والفعل "ت  (ي/ افعميل  اعح  

" لُػمضشي، واعُحلضشي"،  األفعُال في اكية  اخترار ا "تدتػضحي ذلظ"، وتقج خ   السححو   
ُُخ  ك  ذ   فُُي عُُجم   هُُح  السفعُُػالت اخترُُار ا، ورغبُُة   الذُُاعخة  ، وقُُج ححفت  و" افعمُُي ذلُُظ" ا، ه 

ُش  ال    إلُى أن هُا مفعُُػالت   وتجهضمهُا، فُي إ ُُارة    عمضهُا، وفُُي هُحا تقػيُُة   الفعُل   ا وقُُػ   ه  ب  اس 
ا اه  نفد   " إلي الذاعخة  التضتذضخ   السفعػالت   خ  ك  عغ ذ   ت  أ  ش  ف  ، ػم  الم   دفع   يها ف  لفكخت   "؛ تأكضُج 
 عمضها. ػم  الم   عغ وقػ    ها اعضجة  أن   لفكخة  

  

                                           

كخ، (  شطخ: التقان في عمػم القخآن: جهل الج غ الدضػشي، تحقضق: سعضج السشجوب، دار الف1)
. واأل با  والشطائخ في الشحػ: جهل الج غ الدضػشي، تحقضق: 2/155ه، ج1416ُ، 1لبشان،  

 .2/215ه، ج1420ُ، 1  عبج القادر الفاضمي، الس تبة العرخية، بضخوت،  
 .2/215. واأل با  والشطائخ في الشحػ: ج2/155ُ(  شطخ: التقان في عمػم القخآن: ج2ُ)
 (.3( سػرة الزحى: آية )3)
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 الفكرة الثانية

 الذاعرة ( في مب اة  يال  وج  ت  ق  = اس )د  ج   فعل   أثر  
 :األبياتتقول 

 

ََََ ََََد   ل  ج  َََََاعش ََََل  جدََََاس فيَ  ي فع
 جدََََاس  عمََََ  وجَََََدي بََََوفعََََل  

َََََ  عيشَََََي  ََََََه    لَََََه بعَََََين  ف ق ئ 
ََََ   العََََين   العََََين   تحسََََل    كسَََََا ق

 

 َيمَََََََ  أو يشجم َََََََحدرتََََََََي عسَََََََا انج   
ََََََََََدن  أجمََََََََََي َََََََََََري وم  َََََََََََِم ظي  قاطََ

ََََََََََََبت  أ ت   ََََََََََََا فانفق َََََََََََل   يَََ َََََََََََم أحف  ل
 َيم َََََََََََََت  ف  أ   مََََََََََََََا ت   األم   تحسََََََََََََََََل  

 

 

 مزسهن الفكرة:

فُي ترُػيخ ؛  أفاضُت   ثشائية" الدوج واألخ"، وقُج   إلى مذهج   الذاعخة   تشتقل   هشا
األخُُُخى، وهُُػ مُُُا جعمهُُُا  العُُُضغ   إحُُُجاهسا افعُُل    ُُُت  ق  هسُُُا عضشاهُُُا، وقُُج ف   ػاألخ  فُُالدوج  

 الذُاعخة   أبُجت   عُغ ألفُا    األبيُات   كذُفت   وقج  ع.ل  م  ها الس  ن،ومدتقبم  د  ح  ها الس  واقع      رار  ت  
 فُي بشُاء   ة  حػي ُالش   الػضُائف   الحات، فتكاممت   التيحصست   مأساتها وصػرت   ،هافضها حدن  

 يأتي: مغ خهل ما، وذلظ اني   ي  ، وتذ ضمها الب  هح  الفكخة  

 الساضي والسزار : بين الفعل   الجسم   -

ا، حُُضغ  صُُُػرت   وتُُدداد   الذُُاعخة  هشُُُا، فكُُُخة   وتتزُُ     امُُُل  ك  ت      ها تخكضب ُُا ووضُُُػح 
ُُُُُُ أركُُُُُُان   ليدتقرُُُُُُي اكيُُُُُُُة   والس ُُُُُُان   الدمُُُُُُان    )هُُُُُُُا، وذلُُُُُُظ فُُُُُُي قػل  والسأسُُُُُُُاة   ػرة  الرا

"انجمُُُى" فُُُي الساضُُُي،  ، فالفعُُُل  د شامي يُُُة   ييرُُُػرة   الُُُدمغ   جُُُاء   قُُُج  (، ف/ شجمُُُيانجمى
فُُي  االذُُاعخة   والخُُػ    الحُُدن   إحاشُُة  أفاد   "  شجمُُي" فُُي السزُُار ، وهُُحا التشُُػ    والفعُُل  

 ماضضها، ومدتقبمها.

 :مم التعميل   راحبة  الس   ) عم ( بسعش  )مم( أو )الالم( إلفادة   ي   ج  م   -
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"عمُُُى" تفضُُُج   ب  ه ُُُذ   ُُُمعشاهُُُا، يقُُُػل   فُُُي أصُُُل   االسُُُتعهء   سُُُضبػيه إلُُُى أن  ا :" أم 
ُُالجبُُل   ، تقُُػل: هُُحا عمُُى ضهُُخ  الذُُيء  )عمُُى( فاستعهء   ، وذهُُب (1)"ه  ، وهُُي عمُُى رأس 

، ، والسجُُُُاوزة  والتعمضُُُُل   ا: السرُُُُاحبة  أخُُُُخى مشهُُُُ "عمى"معُُُُان   إلُُُُى إفُُُُادة   الكػفُُُُة   نحُُُُاة  
 .(2)والطخيية  

،  "عمى" مػافقُة )االُهم(وقج  جاءت   ُ فُي قُػل  فُي إفُادة  معشُى التعمضُل  :" خة  اع  الذ 
ُ، وإن  االسُتعهء  عمى وججي اه"، فهشا "عمى" ال تفضج   اس  د  ج   فعل    مػافقُة   التعمضُل   ا تفضُج  س 

ُُُ : هُُُحا الػجُُُج  "الُُُهم"، أي ُُُ( با )= الح  ُُُي ج  ألخ   ضهُُُخي، وإدنُُُاء   سُُُبب  فُُُي قصُُُع  اس، د 
ُُ شُُي أعُُخ   أجمُُي؛ ألن   ُُأن  ُُه حتس  ، وكُُحلظ فُُإ ن  " عمُُى" فُُي قػلهُُا :"عمُُى الثُُأر   ه  ك  ر  ج  ض  ا س 

ُج   ؛ والسعشُى: فعُل  اسعشُى "مُع" وتفضُج معشُى السرُاحبة   تكُػن   وجُجي اُه" قُج   اس مُع د 
 وجج ػحبي له قاشع  ضهخي، ومجن أجمي.

  

                                           

 .4/230( الكتاب: ج1ُ)
(  شطخ: حخو  السعاني والرفات: أبػ القاسع الدجاجي، تحقضق: حدغ  اذلي فخهػد، ص 2)
(. واألزلية في عمع الحخو : عمي الهخوي، تحقضق: عبج السعضغ السمػحي، مصبػعات مجسع 37)

ى الجاني في (، وما اعجها. ويشطخ أيزا: والجش275ه(، ص )1401، )2المغة العخةية، دمذق،  
حخو  السعاني: الحدغ بغ قاسع السخادي، تحقضق: فخخ الج غ قباوة، و  نجيع فاضل، دار الكتب 

( وما اعجها. وحا ية الربان عمى  خح األ سػني 476ه ص )1413، 1العمسية، بضخوت،  
أللفية ابغ مالظ:   بغ عمي الربان، تحقضق: مرصفى أحسج، دار الفكخ، بضخوت، د.ت، 

 .2/229ُج
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 اق:ر  ل  "البا " معش  اإل   ادة  ف  إ   -

سُُضبػيه:"  يقُُػل   ؛هُُػ اللرُُا،   البُُاء   الجُُخ    معشُُى حُُخ    إلُُى أن  أصُُل   الشحُُاة   ب  ه ُُذ  
ه ، وضُُُخةت  ه  ا ُُُ ودخمُُُت   بديُُُج   ، وذلُُُظ قػلُُُظ: خخجُُُت  ، واالخُُُته   ا،  لُُُد  إن سُُُا هُُُي ل    الجخ   وةُُُاء  
ة ظ إي  ػ   االد   خ   "." أي "ل لرا،  سضبػيه:" ل لدا،   . وقػل  (1)"ػ   ا  االد  : ألدقتز 

 هُُا:" عمُُى وجُُجي اُُه"، فأفُُادت  البُُاء فُُي قػل   الجُُخ    حُُخ    الذُُاعخة   وضفُُت   وقُُج  
ُُب  ح   ؛ ألن  معشصاللرُُا،   البُُاء   ُُت  م  ا م  ه  ج  هُُا ووج  ُُاأخ   ومتعمُُق   ق  ر  ُُا ج  ضه  اس، وفُُي ذلُُظ د 
ُ ، وهُػ أثُخ  هُحا الفعُل   أثُخ   ا في بيُان  ، إمعان  الفكخة   في بشاء  واضح   وأثخ   قػية   داللة   ا حتس 

ُُضهُُا" ج  أخ   سُُضشتهي اقتُُل   ُُعشُُه  الذُُاعخة   أخبُُخت   ولحلكفقُُج   ،اس"د  ُُي " ف  س  ااس  ُُل" ه  اع  ا:" س 
ُُ ُُض   ع  اش  ق  ُُخ  ه  ُُ فعُُل  ييُُه نُُػ    غ  اسُُس  د  اُُه ج   مُُا قُُام   ي"،وكُُأن  م  ج  أ   ن  ج  ي/ م   التذُُخيز   غ  م 

ُيإلى ق  ز  ف  سػ  ت   والفاعمية   الرادة  ، وتمظ ة  ق  ق   ح  ت  الس   والرادة   والفاعمية   ُالط   ع  ص   اء  ن ُد  وإ   خ  ه 
ُُاأل   ُُوف    وقُُج   .ل  ج  ُُ ت  ق  ُُ ضغخكضبفُُي الت ُُ اعخة  الذ  ُُض   ع  اش  )ق  ُُخ  ه   ي(؛ألن  القصُُع  م ُُج  أ   ن  ج  ي( و)م 

ان  ع  ، فهحان التخكضبان ي  لألجل   ي ػن   اء  ن  د  ، وال  خ  ه  لمط   ي ػن    .ضخاالصصهحية  اب  ع  الت   غ  م   ج 

 :اال تعارةهرة      يل     ذ  ت  ف ي ة  حهي  الش   ف  ائ  ظ  اله  ت ك ام ل   -
ُي   لُع   لذُيء   الكمسُة   هُي اسُتعارة  ه:" اقػل ُ االسُتعارة   د   ت  ع  الس   ابغ      خ   ع  ي   بهُا     خ  ع 

 في الجسمُة   القاهخ الجخجاني اقػله:" االستعارة   ويعخفها عبج  ، (2)بها"    خ  ع  قج    يء   غ  م  
 اُه حُضغ   عمُى أن ُه اخُتز   تجلا الذػاهج   معخو    المغػي    في الػضع  أصم   لمفظ   ي ػن   ن  أ  

ُُع   ض  ، ويشقمُُه إليُُه نقُُه  ذلُُظ األصُُل   فُُي غضُُخ   الذُُاعخ   ، أوغضُُخ  ه الذُُاعخ  يدُُتعسم   ع  ، ث ُُو 

                                           

ه(، تحقضق: الذيخ عبج الدهم   هارون، 180( الكتاب:أبػ عثسان اذخ بغ قشبخ سضبػيه )ت1)
 .4/217جُ ،م(1988ه/1408، )3مصبعة الخانجي، القاهخة،  

( البجيع: أبػ اللباس عبج  بغ السعتد، تحقضق: عخفان مصخجي، ممسدة الكتب الثقايية، 2)
 (.11)م، ص 2011، 1بضخوت، لبشان،  
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 .(1)"الزم   غضخ  

)الُُُُدوج واألخ(  صُُُػرة   هت   ُُُب   ، حُُُُضغ  االسُُُتعارة   صُُُػرة   الذُُُُاعخة   رسُُُست   وقُُُج  
ُُ )العضشضغ(ووجُُه   ارُُػرة    لبيُُان  " العُُضغ" لفُُظ   اسُُتعارت   وقُُج  بهسُُا،  هُُا تُُخى الحيُُاة  أن   به  الذ 

ُا، فبهسا تخى الحيُاة  حياتهيي (الدوج واألخ) مشدلة    ان  م  ج   ق ُوي  ا،  ُ ػنه   ن  ه  ف ُك  ا ي  ، وهسُا مع 
 افعل   ت     ق  ف   ها قج  عضش   في أن   تسثمت   ، التيالسأساة   صػرة  أاعاد   استكسمت   ع  ، ث  ا الخعاية  له  

ُُ ة  حػي ُُالش   الػضُُائف   وقُُج تكاممُُت   هُُا.هُُا وخػف  حدن   األخُُخى، وهُُحا سُُبب   العُُضغ    ع  ش  فُُي ص 
 ا، وذلظ مغ خهل:، وتذ ضمها بياني  هح  االستعارة  

 (:امتشا  االمتشا ) حرف ( ه  )ل  الذرط غير الجا مة األداة   هظيف  ت   -

(يعُُُجا الحُُُخ   ُُُػ  ُُُمغ أحُُُخ  ال)ل  ُُُخ الجازمُُُة، وهُُُػ     خ  ذ  ُُُج  يغض ُُُاع   فض قاق  امتش ت ح 
ُُ ُُ اب  ػ  ج  قاق  المتشُُاع   خ   الذ  ُُف   ت ح  ُُ ل  ع  ويدُُسى امتشُُا  االمتشُُا ؛ أي امتشُُا  الثُُاني  ،خ   الذ 

ُُا كُُان سُُيقع لػقُُػ  غضُُخ "(2)المتشُُا  األول وجُُػاب " لُُػ" عمُُى  .(3)، يقُُػل سُُضبػيه:" لس 
ثهثة أنػا : األول: أن  ي ػن  فعه  ماضي ا مثبت ا، والثاني: أن  ي ػن  فعُه  ماضُي ا مشفي ُا 

.)  بُ )ما(، والثالث: أن  ي ػن فعه  مزارع ا مشفي ا بُ )لع 

ُُا يدُُهع فُُي بشُُاء   وقُُج وض فُُت الذُُاعخة اسُُتخجام  أداة الذُُخ  )لُُػ( تػضيفُُا دقيق 
ُت  خ  عضشُي سُػى أ   ت    ُق  ف   اعضغ   ػ  :" ل  هافي قػل  فا،فكخته   ُح  أ   ع  ل ُ ا فانفقُأت  ه  ، وقُج تكاممُت ل"ف 

                                           

( أسخار البهغة في عمع البيان: عبج القاهخ الجخجاني، تحقضق: عبج الحسضج هشجاوي، دار الكتب 1)
 (.31م، ص )2011، 1العمسية، بضخوت، لبشان،  

ارتذا  الزخب مغ لدان العخب: أبػ حيان (. و 20(  شطخ: حخو  الرفات والسعاني: ص )2)
، 1898ُ/4 ه1418، 1لخانجي، القاهخة،  األنجلدي، تحقضق: رجب عثسان  ، م تبة ا

الترخي  عمى التػضي : خالج األزهخي، تحقضق: إسساعضل عبج الجػاد عبج الغشي، وأحسج الدضج، و 
 .216ُ/4 الس تبة التػييكية، القاهخة

 .4/224( الكتاب: ج3ُ)
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الػضائف الشحػية في سيا، استخجام أداة الذخ  )لػ(، وذلظ مغ خُهل تػضيُ  داللُة 
ا بُ )لع(. وذلظ كسا يأتي:  التقجيع والتأخضخ، ومجيء جػاب )لػ( فعه مزارعا مجدوم 

 داللة التشقديم والتب ير: -

 الجُار   مت  قُج   ، لكُغ  الذُاعخة  "هُاخت  سُػى أ   ضشي اعُضغ  ع   ت     ق  ف   ػ  ل   ":الكهم   أصل  
 لمجُار    هُحا التقُجيع   "؛ وداللُة  ت    ُق  ( وهُػ" ف  ػ  اعُج )ل ُ الػاقُع   " عمُى الفعُل  " اعضغ  والسجخور  
، والسرضبة   الحدن   ه سبب  اأن   والسجخور   الجار    اختراص   ها أردات  " أن  "اعضغ   والسجخور  
ُُق  هُُا )= الُُدوج( ف  متُُه؛ إذ  إ ن  عضش  عشُُه فقج   ناتجُُة   فالسأسُُاة   هُُا عضش   )=قتُُل(، بػاسُُصة   ت    

 .األحدان   وةاعث   األلع   ومرجر   خا   الر    األخخى )= األخ(، وهحا أصل  

 (:م  )ل   بعد   السزار    الفعل   م  ز  ج   -

ُُُل"، ولُُُع  أداة  نفُُُي وذلُُُظ فُُُي قػل   ف  ، وقمُُُب، فهُُُي تفضُُُج الشفُُُي   وجُُُدم  هُُُا:" لُُُع  أح 
ُُالس   ه إلُُى زمُُغ  جهت ُُ ، وتقمُُب  السزُُار    الفعُُل   وتجُُدم   ، مُُع الشفُُي ي، وفُُي هُُحا الجُُدم  ز 

هُا حدن   عمُى أن  مبعُث   إلى الساضي داللة  واضُحة   السزار    الفعل   زمغ   جهة   وصخ   
ت قتُُل زوجهُُا )عضشهُُا ش  اهُُا )عضشهُُا األولُُى( هُُػ م  ها، أن  أخ  ومرُُضبت   الثانيُُة(، وقُُج قُُػ 
 .االستعارة   في أشخا    ة  اني  ي  والب   البهغية   الرػرة   -هشا -ة  حػي  الش   الػضيفة  

هرة   - ظ ائ ف  الش حهي ة  ف ي ت ذ   يل      ذبيو:الت   ت ك ام ل  اله 

ُُ، ي  بيانيُُة   ه صُُػرة  بػصُُف   ذُُبيه  الت   ن  إ   ُُم   ه  م ُُع  وج   ،السعشُُى فُُي تقخيُُب   ع  ه  د  ا، جي  ه  ذ 
ُُُ)الُُُدوج/ األخ( م   ثشائيُُُة   صُُُػرة   الذُُُاعخة  رسست   وقُُُج    ارُُُػرة  العضشُُُضغ؛ة  هُُُح  الثشائيُُُة ه  ب   ذ 

 أكثُُخ مُُغ خُُهل   هُُح  الرُُػرة   ت  ة ُُخ  ق   هُُا الثانيُُة، وقُُج  هُُا عضش  هُُا األولى،وزوج  عضش   فُُاألخ  
 أذى   األم   كسُا تحسُل   العُضغ   قُحى   هُا:" تحسُل العُضغ  عمضهقػل   الجال    التسثضمي    ذبيه  الت   إ خاد  

)= التذُُبيه  البيانيُُة   الرُُػرة   فُُي تخجسُُة   الشحػي   التخكضب ُُ صُُػرة   أسُُهست   ، وقُُج  مُُا تفتمُُي"
 :في جسمتضغ متػازيتضغذبضه  كضب  الشحػيا شخفي الت  ب  التخ  ص   ، فقج  التسثضمي(
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 ُ + العضغ  + قحى  + العضغ  ل  س  ح  ت  صػرة السذبه

س ل  صػرة السذبه به  .ا تفتمي+ م  + أذى  األم  + ت ح 

 .إليه الفعل + الفاعل+ السفعػل+ السزا  +)كسا(   أداة التذبيه

 ،ومػسُُيقى )قُُحى/ أذى( ة  ي ُُش  اُُه ب   لمسفعُُػل   الرُُخيية   الرُُيغة   وكُُحلظ تساثمُُت  
ُح  خار الفعُل  السزُار   " ت  وكُحلظ تكُ، س  اجشُش  وما بضشهسا م   ُأ  "، وقج  ل  س   فُي تقخيُب  هحا س  ه  س 
 .مػسيقي واض    في إيقا   الرػرة   تقجيع  السعشى مع 

 الثالثة الفكرة  

 هر  آث  م   ر  ك  و    وج  الز   ا   ث  ر  
 تقول األبيات:

 

َََََََََد   أيََََََََتم    هالسجََََََََد  كميََََََََِب وحَََ
ََََ ََََن  ل ح ََََم الش   يَََََم  يرت  فََََي ح   اس  م 

َََََََََََََع   ـ  وإفدََََََََََََاد  مََ  ا   وإل َََََََََََََال
 

 وا َََََََََته  العََََََََََالي معَََََََََا باأل فََََََََََل   
َََََََََََاف  يَََََََََََهم   ََََََََََر  األضيَ ل   وق  ََََََََََز   الب 

ََََي  ََََد   ََََرم  ور ي ف َََََل  الس شر  ال َََََ(0) 
 

 

 ة:ر  ك  الف   هن  س  ز  م  

                                           

ت، وي ػن القخى: إكخام الزي ، والبدل: جسع اازل، وهي الشاقة التي بدل نابها أي ضهخ ونب( 1)
ذلظ عادة في الدشة التاسعة مغ عسخها، ويخيج اقػله: )  ػم البدل (  ػم نحخها الزضػ ، ترف 
كمضبا االديادة والكخم. الرجى: العصر، والخي: االرتػاء، والسشرل: الدي ، تقػل إنه قائج خبضخ 

ء، ومتى افشػن القتال، يزع كل  يء في مػضعه ويعخ  متى يزع الخم  الطامئ لجماء األعجا
  خفع الدي  اعج أن  ختػي مشها.
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 ها السقتػل، وهي تدتقػي االساضُي واألمجُاد التُي اخُتز  زوج  الذاعخة  تخثي 
 بيُان   أردات  اهُ، لكش   تحقُق   ن  أ   ه ال يس ُغ  أن ُ وهي تعمُع  بها،وتدتجعي هحا في الحاضخ؛ 

 ها التي تلير فضها.مأسات  والتعبضخ  ع غ  ها عميه، مجى حدن  

هرة   - ظ ائ ف  الش حهي ة  ف ي ت ذ   يل      :ةاي  ش  الك  ت ك ام ل  اله 

ُُُي   ُُُج      خ   ع  ُُُ القاهخ الجخجُُُاني الكشايُُُة  عب ُُُا أن   االكشايُُُة   والسُُُخاد  ه:" اقػل  ُُُج   ههش   خي
 يجُيء   ولكُغ   لُه فُي المغُة   السػضُػ      اُالمفظ  فُه  ُحكخ   ،سعشى مُغ السعُانيإثبات   الستكمع  

ذلُظ  عميُه، مثُال   ه دلُيه  اُه إليُه، ويجعم ُ ئ  ػم  فض ُ ،هفي الػجػد  يه وردف  ال  إلى معشى هػ ت  
( يعشُُُُػن كثضُُُُخ القُُُُجر   رمُُُُاد   و)كثضُُُُخ   (  خيُُُُجون شػيهلقامُُُُة  الشجُُُُاد   هع )هُُُُػ شػيُُُُل  قُُُُػل  

 .(1)"القخى 

 اعُس   فُي إ ُخاد   ل  ث ُس  ا، ت  لي ُا جسا بياني ُجمضمية الب خيُة تذُ يه  الذاعخة   قجمت   وقج  
في  اس  الش   ع  ك  ح  ل   غ  ها:" م  دل  عمى ذلظ قػل   ، وقج  نحػي    في تػاز  تخكضبي    الستتالية  الكشايات  

ُُالخا  عُُغ   هع" وفُُي ذلك شايُُة  حضُُخت   ُُ ج       ُُػم   قػلهُُا:" وقُُخى األضُُيا    ع  الُُخأي، ث ُُ ػاب  وص 
ُ ها:" ولصُهح  قػل   ع  ث   مضب"،"ك  كخم   عغ   "، وهػ كشاية  ل  د  ب  ال   عُغ  ا"، وهُػ كشايُة  وإفدُاد مع 

 .ه في الحخب  ، و جاعت  مع  ه لمد   صشاعت  

 ،الكشايُة   صُػرة   فُي تذُ ضل   الستػازيُة   والتخاكضُب   الشحػيُة   الػضائف   تكاممت   وقج  
 مايأتي:مغ خهل وذلظ 

 في تراكيب متها ية: اال تفيام  هب  م     أ   يف  ظ  ه  ت   -

                                           

 .52ص  :( دالئل العجاز1)
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ُُ، فتدُُاءلت  هُُح  الفكُُخة   فُُي بشُُاء   سُُتفهام  اال أسُُمػب   الذُُاعخة   ءوضفتقُُج  ف   غ  : م 
ُُُح  ل   ُُُالش   ع  ك   مُُُ ثخ   حُُُػل   تدُُُتصخد   الذُُُاعخة   راحُُُت   ، فقُُُج  ؟ع، وقُُُخى األضُُُيا   ه  في حضُُُخت  اس 

  جاعة ،وح سة ، وكخم ، وحمع . غ  م   ها الخاحل  زوج  

إلُى  الستحقُق   لػاقع  مغ امضب"، وهخوة ا استجعاء  لس ثخ "ك   هح  التداؤالت تسثل  و 
ُُإلُُى حالُُة  مُُغ التسشُُي والحدُُخة   يذُُضخ  ، وهُُػ استجعاء  الساضُُيالحالع    ه فُُي الحكيقُُة  ؛ ألن 

 .التحقق  مس ش   غضخ   استجعاء  

الستمقي   جفع   حديغ   إلى فزاء   يقػد   تمظ األس مة   في إجااات   التفكضخ   إن  مجخد  
ُُُُات   إلصالسذُُُُاركة   ُُُُظ الجاا ُُُُي تم ُُُُث ، وتأمم  ف ُُُُهُُُُا احض  السُُُُتكمع   مأسُُُُاة   ى إدراك   شتهُُُُي إل

ُُل   الذُُاعخة   فُُي تدُُاؤالت   الُُػارد   "الذُُاعخة"، ولُُحلظ فإن التُُحكخ   ُُا م  س  ُُز  هُُا مُُ ثخ زوج   غ  ى م 
، ااألمجُاد   إلى الساضي السذُخ،   السأسػي    سغ الػاقع  لمتحػل   ، ما هػ إال محاولة  السقتػل  
وسُائل ا ، أم ُعشُج الذُاعخة   الذُعخية   حخكةالسخضمُة   األداة الفاعمة في هُحا التحُػل   وكانت  

 الستػالية والستػازية: فهي تخاكضب االستفهام   هحا التحػل  

   ََبو الجسمََة )الجََار والسجََرور أو السجََرور  الجََارأداة اال ََتفيام   
 الُرف(.

 هع.+ في + حضخت  اس  ع + الش  ك  + لُ+ ح   غ  م   -

 .ل  د  + الب  +  ػم  ى+ األضيا   + لُ+ قخ  غ  وم   -

 .شرل  الس   + وري   ا+ في+ صجى+ الخم   ومغ + لُ+ إصهح  وإفدا د مع   -

 :، بل السداواة  عم  التفزيل  التفزيل  (أفعل) داللة   م  د  ع   -
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ُل، لمجاللُة عمُى  ذهب الشحاة   إلى أن  أفعل التفزضل هػ وصُف عمُى وزن أ ف ع 
ا مُُغ . وقُُج ي ُُػن أفعُُل التفزُُضل (1)زيادتُُه ييسػضُُع االشدُُبة إلُُى مػضُُع آخُُخ مجُُخد 

ا  )أل( والضافة، أومحمى بُُ )أل( أو مزُاف ا، وفُي حالُة مجُيء أفعُل التفزُضل مجُخد 
مُُُغ )أل( والضُُُافة جُُُاء اعُُُجهحخ  الجُُُخ )مُُُغ( ودخُُُل عمُُُى السفزُُُل عميُُُه، نحُُُػ 

وقُج تحُح )مغ( مُع السفزُل عميُه، ومشُه فُي القُخآن .(2)قػلظ: زيُج أفزُل مُغ عسُخو
ِر وأ ب ق ﴿الكخيع: ي   .(3)﴾واآل رة    

 الطُاهخة   فإن  الجاللُة  "، ا ااألسفل  :" استػى العالي مع  اعخة  الذ   إلى قػل   وةالشطخ
ُُ ه التفزُُضل بُُضغ الشُُاس  أن ُُ ُُ"ك   مُُػت   اعُُج   غ  م  هشُُاك  يعُُج   ، فمُُع  السجُُج   اعة  ش  مضُُب"، فُُي ص 

لمتفزُضل، وال هُي هشُا ليدُت فُإن  صُيغة "أسُفل"  أو التفزُضل، ولُحلظ لمتفاضل   مجال  
 .لفي سيا، تفزض

جُُػاز اسُُتعسال صُُيغة" أفعُُل" لغضُُخ التفزُُضل، وقُُج ذهُُب اعُُس الشحُُاة إلُُى  
، واسُُُتجل هُُُمالء الشحُُُاة اقػلُُُه (4)الرُُُفة السذُُُبهةفتُُُأتي اسعشصاسُُُع الفاعُُُل، أو اسعشُُُى 

أ  ﴿تعُُالى: ََد  يََد  و ى ََه  ال ََ  ي ي ب  م ق  ث ََم  ي ع  ََو  ال خ  م ي  ن  ع  ََه  " هشُُا عميُُه ، فُُُ "أهُُػن (5)﴾ه  و ى ََه  أ ى 

                                           

 . 5/2319(  شطخ: ارتذا  الزخب مغ لدان العخب: ج1ُ)
(  شطخ: أوض  السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ: ابغ هذام األنراري، تحقضق:   محضي الج غ 2)

 .3/258ه، ج1425ُعبج الحسضج، الس تبة العرخية، بضخوت، 
 (.17سػرة األعمى: آية )( 3)
(  شطخ: مجاز القخآن: أبػ عبضجة معسخ بغ السثشى، تحقضق: د.   فماد سدكضغ، م تبة 4)

، والبحخ السحيس: أبػ حي ان الشحػي، أثضخ الج غ   بغ  ػسف، 2/121الخانجي، القاهخة. جُ
م 1993ه/1413، 1تحقضق: عادل أحسج عبج السػجػد وآخخيغ، دار الكتب العمسية، بضخوت،   

هُ(، تحقضق: عبج الدهم 1093. وخدانة األدب:عبج القادر بغ عسخ البغجادي )ت 1/293جُ
 .8/246هارون، دار الكتاب العخةي، القاهخة 

 (.27( سػرة الخوم: آية )5)
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فُي  ، فُه يرُ ا     إلى قجرة   االشدبة   متداوية   السقجورات  جسيع   ألن  ؛ "عميه غ  ض   اسعشى "ه  
 .(1)آخخييه عمى مقجور   الهػن   مقجور  مفاضمة  

 أن   السعشُى والفكُخة   ؛ ألن  " ليذ ييُه تفزُضل  :" ااألسفل  الذاعخة   ولحلظ فإن  قػل  
ُُُي   ، ولُُع  السجُُُج   ستدُُاوون فُُُي صُُُشاعة  الجسيع    مُُُػت   فُُي صُُُشاعته اعُُُج   هشُُُاك تختضُُُب   ج  ع 

 والػضيفُُة   التخكضبُيا  ذلُظ الدُيا،   تشاسُب   ، وقُج  السجُج   ارُشاعة   ا عمصتفُخد   مضُب"، تأكضُج  "ك  
ُُ ه الذُُاعخة  مُُع مارسُُست   "" األسُُفل   لرُُيغة   ة  الشحػي ُُ  فُُي قػلهُُا:" أ ُُتع   بيُُاني    تذُُ ضل   غ  م 

"، فقجمت    عمُى أن  السجُج   مضُب" لمجاللُة  ه "ك  اعم ُاه " السجج" عمى ف السفعػل   السجج  كمضب 
 ا. تيس   )السجج( صاراالبغ   مضب""ك   أبػ السجج   مضب، فمس ا مات  ك   ال  ي  كان ابش ا مغ ع  

 :اإلضافي   التركيب   داللة   -

 ،إليُُُُه  ُُُُجلا عمُُُُى االحتيُُُُاج، والزُُُُعف   إلُُُُى السزُُُُا    السزُُُُا    إضُُُُافة   إن  
فُُي  أسُُهع   الضُُافي قُُج   التخكضُُب   ولُُحلظ فُُإن  ، إليُُه إلُُى السزُُا    ييحاجُُة   فالسزُُا   

 ح ُُع الشُُاس"،ل:" هشُُا، ففُُي قُُػل الذُُاعخة   وهُُي الكشايُُة   ،البيانية  الرُُػرة   بجاللُُة   اليفُُاء  
ُُُخ  ل   احتيُُُاج   داللُُُة   ُُُ احتيُُُاج   داللُُُة   قػلهُُُا:" قُُُخى األضُُُيا "،فيثس   مضُُُب""ك   ج      ه،إلُُُى كخم 

إلُُى  ُُجاعته، وةصػلتُُه،  احتيُُاج   اللة  د" ري السشرُُل"،قػلهُُا:" صُُجى الُُخم "، وفُُي س  ث  
 )= الكشاية(. زادت مغ تخجسة الرػرةالبيانية هح  التخاكضب الضايية، لا ك  و 

 الفكرة الرابعة

 اي  م  ب  ق  دت  ا وم  يي  اض  ا في م  يي     أ   د   ا عم  ي  ي  وج      ل  ت  ق  م   ر  ث  أ  
 تقول األبيات:

 

                                           

 .8/280(  شطخ: خدانة األدب: ج1ُ)
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َََََََو  يََََََا قتََََََيال  قََََََه ض  الدىَََََََر  بَ
م البيَََََ     والَََََََ ي ا َََََتحدثت   ىَََََد 

ََََََََان   ََََََََورم َََََََََو م  َََََََََث ن  ي قتم َ  ب  كَ
 

ََََََََي    َََََََ ف    َََََََن عََََََََل   بيتََ َََََََا م  جسيع 
  ََ َََََََ ََََََََو انثَ ََََََََي ى  ََََََََ دم ش  ف  َي األول  بيت 

ََََََََََس  رمية   َََََََََالسرَ َََََََََو السدتب    (0)لي ب
 

 

 مزسهن الفكرة: -

ُُُز  مقتُُُل   أثُُُخ   بيُُُان   الذُُُاعخة   حاولُُُت   أخضهُُُا" جدُُُاس"،  مضُُُب" عمُُُى  ُُُج   ا" ك  وجه 
 كُان ذلُظ القتُل   ، فقُج  ا، في ماضُضها ومدُتقبمهاحياته   م  ج  افي ه  ذلظ كان سبب   وكي  أن  
هُح   فُي بشُاء   ة  الشحػي   الػضائف   وقج تكاممت   ،الحي أصسى فخيدتهػاستأصمها كالرائج  

 . وذلظ كسايأتي:وتذ يهتها البيانية   الفكخة  

 :الشدا    أ مهب   يف  ظ  ه  ت   -

ُُ "، فُُُي قػلهُُُا:" يُُُا قتُُُيه   الشُُُجاء   الُُُشزا إلُُُى سُُُيا،    شتقُُُل   التدُُُاؤالت   سُُُيا،   غ  م 
هُُُُُي  الدُُُُُااقة   التدُُُُُاؤالت  عُُُُُغ  ، فالجااُُُُُة  االجااُُُُُة   تفرُُُُُ    أن   ت  أرادوكُُُُُأن  الذُُُُُاعخة  

لع تُحكخ  صُخاحة ، ، لكُغ  الذُاعخة  والذُجا    والكخيع   الح يع  مضب" فهػ القائج  " ك   واحجة  كمسة  
ُُا" يُُا قتيه   الشُُجاء   ه فُُي سُُيا،  إن سُُا ذكخت ُُ ُُا وحدُُخة  وألس  مس ش ُُا نُُجاؤ   يعُُج   ؛ ألن ُُه لُُع  "،تفجع 

 .مقتػال   ، فقج صار  ه  اذخر  

ُإلُى ف   االسُتفهام   سيا،   مغ أن  االنتقال   شاسب  الس   غ  وم    فُي سُيا،   ى الجااُة  ػ  ح 
عمُى مدُتػى  الفكُخي    واالتدُا،   ي، والتساسظ  شر   ال والتخااس   فضهشػ   مغ االندجام   الشجاء  
 .الهحقة   وتذ يهتهاالجسالية   الفكخة   بشاء  

                                           

تها. مغ كثب: مغ قخب، البضت الحي استحجثته هػ بضت الدوجية، وةضتها األول هػ بضت أسخ ( 1)
والسرسي: القاتل فػرا ، مغ أصسى الرضج إذا رما  فقتمه في م انه، تقػل: إن قتل كمضب كان سهسا 

 قاته صػب إلضها مغ قخب، فقتمها في الحال، واستأصل كل  يء في حياتها مغ جحور .
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"، والسشُادى في قػلهُا:" يُا قتُيه   الشجاء   أسمػب   إلى تػضي    الذاعخة   لقج عادت  
ه ؛ ألن ُنكُخة   سُا كُان  ، يقُػل سُضبػيه:" وإن  عُغ السشُادى الشكُخة   الشحُاة   ،وقُج تحُجث  هشا نكخة  

ل أحػالُه عمُى الذُيا  فُي  ل:" الشكُخة  وقض، (1)كمها له مثهسسه" ة  م  مغ أ   م  ُق فُي أو  مُا ع 
 .(2)مجلػله"

 ، وأن  األصُُل  اال ُُتخاك   إفُُادة   فُُي الشكُُخة   أبُُي الخةيُُع إلُُى أن  األصُُل   ولقُُج ذهُُب ابُُغ  
 ، وعمُُُُى السعخفُُُُة  عُُُار    اخترُُُُاص   عمُُُُى الشكُُُخة   ، وقُُُُج يصُُُخأ  الخرُُُػص   إفُُُُادة   ييالسعخفُُُة  

ا مسُُُة  عُُُار    التُُُي شُُُخأ عمضهُُُا اخترُُُاص   أبُُُي الخةيُُُع لمشكُُُخة ، ثُُُع مث ُُُل ابُُُغ  عار   ا ُُُتخاك  
عمُُى كُل مُُا كُُان عمُُى هُُحا  لمجاللُُة   " ُسذ" وكمسُُة"قسخ" ورأى أنهسُُا قُُج وضُعتا فُُي األصُُل  

 .(3)بهحا السػجػد مغ حضث لع  ػجج مثمهساالذ ل، ولكشه اختر  

 فقُج نُُادت   الشُُجاء   لُُى أسُمػب  إ جمضمُُة الب خيُة عشُُجما لجُأت   ولُحلظ فُُإن  الذُاعخة  
عميُُه  نُادت   ، فقُُج  ،مقرُػدة   "، والسشُادى هشُا نكُُخة  عمُى زوجهُاالسقتػل اقػلهُُا:" يُا قتُُيه  

االقتُل  اختز   ا"له؛ حضث إن  "كمضب   خرػص   إثبات   التشكضخ، وهي تخيجبحلظ إفادة   بمفظ  
ُ مغ حضُث إن ُه  ق ت ُل  لُع  ػجُج ييسثمُه؛ ألن    لُه زوج   االشدُبة  ه ، فُي حُضغ أن ُقتمُه األخ   غ  م 

 لتخكضُُب   ذلُُظ التػضيُُ    سُُاهع   ، وقُُج  هالذُُاعخة  ت  الُُحي أراد أختُُه، وهُُحا هُُػ االخترُُاص  
هجية األسُى ذ  س  وكأن  .والحدن   ػالحدخة  ع  التفجا  مغ حضث أفاد   الفكخة   في بشاء   الشجاء   أسمػب  
".ها" يا قزوجها السقتػلفي نجائ   تدتجعي الذاعخة   ال تشتهي؛ حضغ   والحدن    تيه 

                                           

 .1/422( الكتاب: سضبػيه، ج1ُ)
هُ(، تحقضق: د. صاحب أبػ جشاح، 669ال بضمي )ت  (  خح جسل الدجاجي: ابغ عرفػر2)

 .134، جُ/د.ت
( انطخ: البديس في  خح جسل الدجاجي: ابغ أبي الخةيع عبضج   بغ أحسج بغ عبضج    3)

ه(، 1407، )1القخ ي األ بضمي، تحقضق: عياد بغ عضج الثبضتي، دار الغخب السهمي، بضخوت،  
 .1/300جُ
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 بسعش  مفعهل: عم  " فعم " إ ا كان    م  س  ج   يغة "فعيل" ت   -

ُُُذ   ضُُُل" يجسُُُع عمُُُى "  الُُُحي ي ُُُػن   إلُُُى أن  الػصُُُف   الشحُُُاة   ب  ه  عمُُُى وزن "ف ع 
ُُال ُُج  كُُحلظ ي  " فاعُُل" صُُحي   الُُهم، نحُُػ "كُُخيع وكُُخام"، و اسعشُُىكُُان " وذلُُظ إن  ف ع   ع  س 

اد"مشُُُه نحُُُػ"  ُُُج ج السزُُُاعف  عمُُُى هُُُحا الُُُػزن   ُُُج   إذا كُُُان  ه أن ُُُ ، وذكُُُخ الشحُُُاة  (1)و  
ضُُل" الػصُُف   ُُاسعشصُُ الُُحي عمُُى وزن"ف ع  ُُال" بُُل يجسُُع السفعػل فإن  ه ال يجسُُع عمُُى "ف ع 

 .(2)عمى "فعمى" نحػ: قتضل وقتمى، وجخي  وجخحى
  

                                           

، واألصػل في الشحػ: أبػ ا خ الدخاج، تحقضق: عبج الحدضغ الفتمي، 3/634ُ(  شطخ: الكتاب: ج1)
. وأبشية األسساء واألفعال والسرادر: ابغ القصا  3/17ه، ج1417ُ، 3ممسدة الخسالة،  

 (.276م، ص )1999الرقمي، تحقضق: أحسج   عبج الجايع، دار الكتب السرخية، القاهخة، 
 .3/19جُ :ألصػل في الشحػ: أبػ ا خ الدخاج. ا3/647(  شطخ: الكتاب، ج2ُ)
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 التذبيو:  هرة   في تذ يل   ة  حهي  الش   ل الهظائف  ام  ك  ت   -

هت السرسي اه السدتأصل"  ب  رمية   كثب   ه مغ: ورماني قتم  الذاعخة   قػل   ففي
ُُ، و ُُب  مضب"االرُُائج  "ك   قتُُل   واستأصُُمها.  حا الرُُائج  التُُي أصُُساها هُُ ها االفخيدُُة  هت نفد 
 التذبيه، وذلظ كسا يأتي: صػرة   في تقخيب   ة  حػي  الش  الػضائف   تكاممت   وقج  

 :يا عن بعض  بعز   الجر    حروف   تشاوب   -

فُُي   شُُػب   لُُه معشُُى فُُي ذاتُُه، وقُُج   الجُُخ    إلُُى أن  حُُخ    الشحُُاة   ذهُُب اعُُس  
ُ(1)عشحخ  آخخ فضمدي معشا  الجاللة   " اسعشُى "عمُى" فُي قػلُه  ذلُظ مجُيء   غ  ، وم  ُغ  "م 
م ﴿تعالى: ه  ش ال ق  ن اه م  ر  ن ر  " فُي (2)﴾و  ، أي: عمى القُػم، وكُحلظ مجُيء "عُغ" اسعشُى"م غ 

ه  و ى ه ال   ي ﴿قػله تعالى: ب اد  ب ة  ع ن  ع  لت ه  ب ال   ، أي: مغ عباد .(3)﴾ي   

" عُغ" إلُى عغ حخ  الجُخ    وفي قػل الذاعخة:" ورماني قتمه مغ كثب" عجلت  
ُُُُ ُُُُغ  أقُُُُخب  فُُُُي القُُُُخب   الستحققُُُُة   الغايُُُُة   ابتُُُُجاء   ؛ لفُُُُادة  "غ  "م  الجخ   حخف  ، مػضُُُُع   ، أي م 

ُُُ لُُُألداة   الشحُُُػي    ، وفُُُي هُُُحا التػضيُُُ   دمغ  ، وفُُُي أسُُُخع  وم ُُُان   ""م  فُُُي  واضُُُ    تُُُأثضخ   غ 
ُُ تسُُخس  الس   " االرُُائج  "القتُُل   هتالذُُاعخة  البيُُاني؛ حضُُث  ب   التذُُ ضل   الُُحي أصُُسى  جقق  الس 

 اسُُع   صُُيغة   اسُُتعسال  هُح  الفكخة   فُُي بشُُاء   ، وقجسُُاعج   ُج ج   ، وةاهتسُُام  فخيدُته مُُغ قُُخب  
 صُُيغتي اسُُع   ػضيُُ   ت ، وقُُج أفُُاد  فُُي قػلهُُا:" السرسي"،و"السدتأصُُل" مُُختضغ السفعُُػل  
ُا مُغ التذُخيز   اسُا يحققممرُػرة البيانيُة   والفاعمية   معشى الرداة   هشا تأكضج   الفاعل    نػع 

 .والقرج   مع الرداة  
                                           

ه(، تحقضق:   عمي الشجار، 207(  شطخ: معاني القخآن: أبػ زكخيا يحضى بغ زياد الفخاء )ت 1)
. 3/16. والترخي  عمى التػضي : ج2/51ُم(، ج1983ُه/1403، )3عالع الكتب، بضخوت،  

 (.248والجشى الجاني في حخو  السعاني: ص )
 (.77نبياء: آية )( سػرة األ2)
 (.25( سػرة الذػرى: آية )3)
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" مغ خُُهل مجُُيءالػضُُائف الشحػيُُة وه ُُحا تكاممُُت   ُُغ  ، مُُع صُُيغتي األداة "م 
الجالا عميه قػلها:" رماني قتم ه... رمية   ،، والسرجراسع الفاعل" السرسي/السدتأصل"

مُُُا  ثُُُع   ،" رميُُُة السرُُُسي" ، مُُُع إضُُُافة السرُُُجر)رمية( إلُُُى اسُُُع الفاعُُُلالسرُُُسي"
سُام فُي معشُى القُخب، واالهت وزيُادة   أصُل" مشسبالغُة  الفاعُل الثُاني " السدت أضافه اسع  

ُُُ  ، وهُُُي صُُُػرة  بيانيُُُة  ال لرُُُػرة  وتذ يه   الفكُُُخة   فُُُي بشُُُاء   ، وكمهُُُا معُُُان تدُُُهع  ج  والتخصا
ُُُ هت الذُُُاعخة  ؛ حضُُُث  ُُُب  تذُُُبضهية   الُُُحي  مضب"االرُُُائج  "ك   هت قتُُُل  ، و ُُُب  ها االرُُُضج  نفد 
 ا واستأصمها مغ جحورها.أصساه  

 :التحقق   في إفادة   الساضية   األفعال   داللة   هظيف  ت   -

 تذُضخ   ، بػصفها أفعُاال  ، والتحقق  ، واالنتهاء  عمى الثبات   الساضية   األفعال   تجلا 
، وقج جاء   واقع  محقق  م/ انثشى/ رماني )ذلظ في قػلها إلى أمخ   وقُج سُاعج   ،(قػ  / هج 

م(قػ   /األفعُال   )اعُس   تزلي    هحهالجاللة   في تكثضخ   هُح   تػضيُ    وقُج سُاعج    /هُج 
الُُة   الساضُُية   األفعُُال    إلُُى القُُػة   " تذُُضخ   هشُُا، وهُُي فكُُخة   الفكُُخة   فُُي بشُُاء   عمصُُالتحقق   الج 

 .(1)"الس ان  عمى صفحة   ها السػت  ث  ج  ح  التي ي   التجمضخية  

ُُُُالسػت   إن  القُُُُخار   ُُُُا  تحُُُُػل   ا ُُُُى واقُُُُع   هش ُُُُة افعُُُُل   إل ُُُُأثخ   ال محال ُُُُحلظ الت ، ول
م( وهسُُا فعُُهن عمُُى التحقُُق   الجالُُة   الساضُُية   األفعال  الذُُاعخة   اسُُتخجمت   ) قُُػ  / هُُج 

 األخ   قتل  احتسال  داللُُُُة   مُُُُغ وانتقُُُُاال  ا لمجاللُُُُةفي نفُُُُي الفعُُُُل مديُُُُجان االتزُُُُلي  تكثضُُُُخ  
ُا الحُدن   ج  ل   ػ      ،وهحا االنتقال  الذظ   الحي ال يقبل   اليقضغ    إلى داللة  مدتكبه    والخُػ    حتس 

 .الرخا    ييذتجا  عمى السدتقبل  

 الفكرة الخامدة
                                           

( جساليات التحمضل الثقافي في الذعخ الجاهمي نسػذجا: د.  ػسف عميسات، السمسدة العخةية 1)
 (.233م، ص )2004، 1لمجراسات والشذخ، بضخوت،  
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 ياييا ومدتقبم  في ماض   والسب اة   يا بالسريبة  ا ترا   

 تقهل األبيات:

َََََا ندَََََائي دون   َََََي َََََدك  ََََََهم ق  ن اليَ
   َََََََ َََََََب  ش  ر  ََََََََل  كمي َََََََ  ي قتََ  بمُ

ََََيس   ََََ ل ََََب  ي   ن  م  ََََك  ََََو ك   ن  َس  ي ليهمي
 

 َََََََََ َََََََََر      ر  ََََََََََر  ب َََََََََع  م   شي الدىََ  ل  ز 
ََََََََ ََََََََ ن  م   ُ َََََََََتقبميورائََََََََي ول  (0)  مدََ

َََََََََََََي ليََََََََََََهم  إن   ََََََََََََ سََََََََََََا يب ََََ  َييشجم 
 

 

 مزسهن الفكرة:

 أ مهب الشدا : -

مُغ خهلُه  الذُاعخة   أردات   هُا:" يُا ندُائي" هُػ نُجاء إندُاني،في قػل   الشجاء   إن  
عشها  ااالبتعاد غ  اه  مححرة  إي   الشداء   غ  غضخها م   دون   ب  ك  خ  الس   حدن  لها اااختراص  تمكج  أن  

ما ، هػ الستكمع  السشادى إلى ضسضخ   هشا مع إضافة   الشجاء   أسمػب   ،وتػضي   ا عمضهغ  خػف  
ُُُ تذُُُضخ    الخاصُُُُة   التجخةُُُُة   " بتفعضُُُلالذُُُُعخي    فُُُُي الُُُشز    الجساليُُُُة   التحميهت  إليُُُُه اعز 

 .(2)"العامة   االتجخةة  

 :اال تراص  في إفادة   "ن  ك  ون  "د   الفعل   ا م  داللة   -

 لغُة   ها مُغ خُهل  ، وتكامم  الحدن   جػانب   عمى استقخاء   الذاعخة   حخص   ويتز   
ُُُن  و  " د  الفعُُل   مُُُغ اسُُُع   السفهُُُػم   اُُُالحدن  ، والتفخد  االخترُُاص   ومُُُا تُُُه  مُُُغ الكُُُهم "، غ  ك 

ُُُحات ييرُُُػر متهحقُُُة )قُُُج خرُُُشي/  ازُُُسضخ السُُُتكمع مُُُغ تداحسُُُات حُُُػل مأسُُُاة ال
                                           

كأنها الخزء: السراب، والسعزل: السذ ل الحي ال حل له، ودونكغ: اسع فعل يفضج الغخاء، ( 1)
تجعػهغ إلى الػقػ  معها في مرابها الحي ال تجج له حه، أو إلي مذاركتها في الػصػل إلي 

 حل له.
( السغامخة الجسالية في الشز الذعخي: د.   صابخ عبضج، عالع الكتب الحج ث، إرةج، د. ، 2)

 (.24م، ص )2088
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 التجخةُة   مُغ مُخارة   وذلُظ نُااع  ولطُى مدُتقبمي(، خرشي قتل كمضب بمطى/ مغ ورائي/ 
 .ها السأسػي   واقع   ترػيخ   هل  خ   غ  م  ، القاسية  

 و:إل  فاعم   السردر   ضافة  إ   -

ُالتُي ي   األحػل   ذكخ الشحاة   ، أو مفعػلُه، وهُي إلُى فاعمُه فضهُا السرُجر   ا   ز 
 ، والثُاني: أن  ، ويحُح  مفعػلُهإلُى فاعمُه السرُجر   ، األول: أن  ي زُا   (1)أحػال  أرةعة  

:" خرشي قتُل الذاعخة   ، ومشه قػل  الفاعل   ضهػر   مع عجم  إلى مفعػله، السرجر   يزا   
، عميُُه القتُُل   إلُُى مفعػلُُه، وهُُػ "كمضُُب" الُُحي وقُُع   "قتُُل" السرُُجر  كمضُُب"؛ حضُُث أضافت  

 وةاعُُُث   الحُُُدن   هُُُػ سُُُبب   ذكُُُخ ، وحزُُُػر  ، وهُُُػ "جدُُُاس"األخ؛ ألن  الفاعُُُل   وحُُُحفت  
ُُُقُُُج ق   ، ولُُُػ كُُُان الُُُدوج  ه األخ  ؛ ألن ُُُالسأسُُُاة    أخضهُُُا لذُُُفي غمضُُُل    ُُُج    بضُُُجأخخى غضُُُخ   ل  ت 

 .الثأر   ها اإدراك  صجر  

ُي   ، فهُػ أن  السرجر   إضافة   مغ أحػال   الثالث   ا الحال  أم    ع  ه، ث ُإلُى فاعم ُ ا   ز 
 الذُاعخة   وضفُت   ، وقُج  ي"ر  أ  ي ث ُك ُر  :" وفي د  الذاعخة   ه، ومشه قػل  في مفعػل   يعسهلشرب  

    خ  ت  ف  ما ي   إلى أن   التي تذضخ   لسفارقة  عمى ا لمجاللة   الستكمع   هشا إلى ياء  السرجر   إضافة  
؛ إذ  بُة  ك  خ  أخُخى م   ومأسُاة   جج ُج    قاء   ، ما هػ إالالثأر   ها، وهػإدراك  ضم  م  ي غ  ف  ذ  ي   ن  ييه أ  

 عخة  اذُُه ال، وهُُػ مُُا أكجت ُُالُُدوج   اعُُج   لُُألخ   جج ُُج  وقتم   ييُُه ثكُُل  جج ُُج   هُُا لمثُُأر  إدراك   ن  إ  
هشُا  الشحُػي    والتُأخضخ   التقُجيع   ػضيفُة  ن  "، وكُحلظ فإ  السثكل ل  ك  ي ث  ر  أ  ي ث  ك  ر  ي د  ها:" وف  اقػل  
ُخ  ت  ف  ما ي   أن   في بيان   أسهست   قج   ُلى ف  اسُتحال   قُج   لمخاحُة   سُبيه  فيه أن  ي ُػن  ض   جج ُج   ج  ق 

 .ممةج   وحدن  

                                           

الدجاجي: ابغ عرفػر، .  و خح جسل 5/2258(  شطخ: ارتذا  الزخب مغ لدان العخب: ج1ُ)
.  وتػضي  السقاصج والسدالظ اذخح ألفية ابغ مالظ: بجر الج غ السخادي، تحقضق: 21-2/20جُ

 .2/10ه، ج1426ُ، 1أحسج   عدوز، الس تبة العرخية، بضخوت،  
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ُ   الغايات   م  ك  ح   -  روف(:)ال

، عُُغ الضُُافة   التُُي تقصُُع   االغايُُات الطُُخو    إلُُى أن  السقرُُػد   ذهُُب الشحُُاة  
ُُ السزُُا    حُح   ، وذلُُظ عشُُجما ي  ى عمصالزُُع   ش ُب  وت   ومُُغ هُُح  .(1)ا، ويشُػى معشُُا إليُُه لفط 

ام، ووراء وخمف، وأسفل ومغ عل    .(2)الغايات: قبل وةعج،وفػ، وتحت، وأمام وق ج 

 معشُُى الغايُُة، فُُإذا أضُُيفت   هُُح  الطُُخو  التُُي تدُُسى االغايُُات إفُُادة   وداللُُة  
يُُه، لُُحلظ  ُُتع االسزُُا  إل هُُح  الطخوفكانُُت غا تهُُا آخُُخ السزُُا  إليُُه؛ ألن  الكُُهم  

 .(3)فهػ نها ته

الطخ  تبُُُجاء ن هُُُاأ  تزُُُ ؛ الذُُُاعخة:" بمطُُُى مُُُغ ورائُُُي" وةُُُالشطخ إلُُُى قُُُػل
اه،  إليه، وتتعا  االسزا    التي تحيس   معشى الغاية   ،لفادة  الستكمع   ا إلى ياء  "وراء" مزاف  

 ارُُػرة   الُُحات   وهشُُا تُُشصسذ   المطُُى بها،وانتهائُُه إلضهُُا. إحاشُُة  عمُُى  وفُُي ذلُُظ داللُُة  
 والجُُد    مُُغ الحُُدن   هُُػ مدُُافة  األخ   ، ومقتُُل  الُُدوج   ؛ فسُُا بُُضغ مقتُُل  حديشُُة   قاتسُُة   سُُػداء  

راحتهُُُافي ته ُُُضها،  حتُُُى وجُُجت    ُُُج جة   تعُُُاني معانُُاة   الذُُُاعخة   ، ومُُُا فت ُُت  والخُُػ   
 ومػتها.

 ة الستها ية:حهي  الثشائيات الزدية والتراكيب الش   -

                                           

هُ(، تحقضق:   عبج الخالق  285( انطخ: السقتزب: أبػ اللباس   بغ  ديج السبخد )ت 1)
، و خح 3/174جُ ،م1994هُ/1415ارة األوقا ، لجشة إحياء التخاث السهمي،   عزيسة، وز 

هُ(، عشضت اصبعه ونذخ  إدارة الصباعة 643السفرل: مػفق الج غ بغ عمي بغ يلير الشحػي )ت
السشضخية، مرخ، لراحبها:   مشضخ الجمذقي، صححه وعمق عميه، جساعة مغ عمساء األزهخ، 

 .4/88)د.ت(، جُ
 .4/85طخ:  خح السفرل: ابغ يلير، جُ( ان2)
 .4/85، جُالدابق( انطخ: 3)
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 تدُهع   ة الزُجية الستػازيُة اصخيقُة  ثشائيُات التخكضُب الشحػي ُ الذُاعخة   وضفت   لقج  
خاصة فُي  أهسية   ة  جي  الز    تذ يهتها البيانية،" وتكتدب الثشائيات   ، ورسع  الفكخة  في بشاء  

ا في ت   الجراسات البشضػيةلكػنها أكثخ    .(1)"ا كشدق  ه  م   ا ذ  التخاكضب وضػح 

 الفكرة الداد ة

 مشيا لمخروج   يوالتال  وتسشي السهت   لمسب اة   اال تدالم  

 تقهل األبيات:

َََََََدرك    وفََََََي بالثََََََبر   يذََََََتفي السَ
ََََََََ ََََََََليت  َََََََََان دم   ي فََََََََاحتمبهاو كََ

َََََََََََََََ  مقتهلَََََََََََََََََََةِ  َا قاتمََََََََََََََََةِ فبن 
 

ََََََََََََالس   كَََََََََََي ثََََََََََََبري ثكَََََََََََََََل  در     َلثك 
َََََََََررا  مشَََََََََو دمََ  د   ََََََََََا م  َََََََََ ن  َ  (9)يأكحم 

ـ   هللا  أن   ولعََََََََََََََََل   َََََََََََََََََا َََََََََََََََََيلَ   يرتَ َ 
 

 

 مزسهن الفكرة:

، ة  مقتػلُ قاتمُة  هُا تُجرك  الذُاعخة  أن  القرُضجة  في ختام  إلى قستها، فالسأساة   ترل  
تتسشُُى أن فُُي مقُُجورها إال أن   ولُُع يعُُج    ، لهُُا إال عشُُج   مذُُ متها ال حُُل  ولُُحاظ فُُإن  

 .السكيعالشفدي    هحا الرخا    غ  م   ها     خيح  

 :الستكمم  بزسير   السبدو ة   اال سية   الجسمة   تركيب   ا تخدام   -

                                           

( اتجاهات الشقاد العخب في قخاءة الشز الذعخي الحج ث: د. سامي عبابشة، عالع الكتب 1)
 (.241م، ص )2004، 1الحج ث، إرةج، األردن،  

خ البجن، فهي األكحل: هػ عخ، في الحرا ، يرفه العخب اأنه عخ، الحياة، ولحلظ يدسػنه نه( 2)
تتسشى إنقاذا لشفدها مغ ذلظ الرخا  الشفدي، اأن ي ػن الجم الحي يصالبػن اه لثأرهع دمها، وإذن 

 لبحلته لهع في غضخ تخدد.
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فقُُُج اسُُُُتخجمت الذُُُاعخة الجسمُُُُة االسُُُُسية الس ػنُُُة مُُُُغ السبتُُُجأ والخبُُُُخ، فُُُُي 
"، ثُُُع جُُُُاءت اعُُُجها الجسمُُُة االسُُُسية السشدُُُػخة بُُُُ )لعُُُُل( مقتػلُُُة   :" فأنُُُا قاتمُُُة  قػلهُُُا

 السبُجوءة   سُسية  اال الجسمُة   اسُتخجام   أن  ويتز  هشُا  لي"،   ختاح     أن   ييقػلها:" ولعل  
السعشُُُى، وقُُُج تكػنُُُت مُُُغ السبتُُُجأ وهُُُػ ضُُُسضخ  عمُُُى ثبُُُات   فضهجاللُُُة   سُُُتكمع  ال ازُُُسضخ  

الجسمُة االسُسية  ، واسُتخجام  " قاتمُة مقتػلُة"الفائُجة الستسا ، وهُػ الجُدء  الستكمع، ثع الخبُخ
 .(1)"ات  ب  الث  ش  م   في إشار   تتحجث   ها عهمة  أ  ال   ل      "ا  

 االسُُسية   الجسمُُة   ، فجُُاءت  والخُُػ    معشُُى الحُُدن   تعسضُُق   الذُُاعخة   أرادت   وقُُج   
 لُي"،  ختُاح     أن   بُ )لعل( اعُج الجسمُة االسُسية األولُى، فُي قػلهُا:" ولعُل   السشدػخة  

 هُا قاتمُة  اأن   الذُاعخة   األولى، يبعج إقخار   في الجسمة   الستحققة   لمسعشى والفائجة  وهي نتيجة  
ُ والخُخوج   السعُاني لمخُهص   التسشيأقخب  ، ي ػن مقتػلة   ُع  الس   والسذُ مة   السحشُة   غ  م  ، مة  ز 

"، والفعُل   مدبػ،   ها مزار   فعم  فعمية   " جسمة  "لعل   خبخ   جاء   وقج    " يفضُج   السزُار    بُُ "أن 
"  ختُاح   هُا:" أن  فُي قػل   السزُار    ، فالذاعخةوضفت الفعُل  (2)"إلى حالة   حالة   غ  م   التحػل  

ُا، إلُى  حالة   غ  م   مشها لمتحػل   في محاولة   الحدن والخػفالتي ال تخى لها حُه  وال مخخج 
 والد ضشة. مغ الخاحة   حالة  

هُي )أنُُا(،  هُي )أنُُا(، والسقتػلُة   عمُى مدُُتػيضغ: فالقاتمُة   الرُػرة   تُع  بشُُاء  قُج  و 
ولُُحلظ . بهُُحا فحدُُب ، وال تكتفُُي الذُُاعخة  السأسُُاة   معبُُخ ا عُُغ  جُُاء  ػالتػحُُج  وهُُحا التداوج  

التُُُُي  السرُُُُضخ   قزُُُُية   ، فتمجُُُُأ إلُُُُى تأمُُُُل  هادئُُُُة   برُُُُػرة  فمدُُُُفة السػت   الذُُُُاعخة  تُُُُحكخ
هُي  األكضجة   الحقها في ماضضهاويهحقها في السدتقبل، فالحكيقة   تهحقها؛ ألن  السػت  

                                           

( قخاءة الشز، قخاءة العالع، دراسة في البشية: د. كسال أبػ د ب، مقال مشذػر اجخيجة األقهم، 1)
 (.56م، ص )1986

مقارةات في الذعخ والذعخاء والحجاثة والفاعمية:   عد الج غ ( جسخة الشز الذعخي، 2)
 (.392م، ص )2007، 1السشاصخة، دار مججالوي، عسان،  
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 معخفُُُُُُة الذُُُُُُاعخة الحتسيُُُُُُة بهُُُُُُحا السرُُُُُُضخ، ولحلكفالذُُُُُُاعخة هشُُُُُُا بُُُُُُضغ واقعُُُُُُضغ: واقُُُُُُع  
 ،  تسثُُل  ذُُعخي   فشي    ، وواقُُع  الثُُأر   أخضهُُا افعُُل   ة لقتُُل  الذُُاعخ  انتطُُار   تسثم فُُي مػضُُػعي، 

ا مغ واقعها السػضػعي رغبتها في الته ي، والفشاء   في  .خخوج 

 كان مردر ا(:  بر   )مجي    بالسردر   اإل بار   داللة   -

، كسُُا يقُُال: الشحُُ اة عمُُى جُُػاز الػصُُف والخبُُار االسرُُجر، ييجُُػز عُُشهع: هُُحا رجُُل  عُُجل 
ُُُُُه فُُُُُي القُُُُُخآن الكخيع:(1)رجُُُُُل  عُُُُُادل   هُُُُُحا ُُُُُو  ﴿، ومش ُُُُُوا ع  اء  ج  ُُُُُس  ى ق  م  ُُُُُ ه  ير  ُُُُُ م  ج  ب   ،(2)﴾ب  ح  ك 

 

 .(3)﴾ضخ  ه  ظ ض  ل  ذ   ج  ع  ا   كة  هئ  والس  ﴿وقػله تعالى: 

ُُيء  اُُه عمُُى إلُُى وقُُج ذهُُب اعُُس الشحُُاة  أن  السرُُجر الػاقُُع صُُفة  أو خبُُخ ا، إن سُُا ج 
 .(4)سبضل السبالغة  في الػصف والفائجة

ُُت  :" لضتُُه هُُاقػل الذُُاعخة  مجُُيء السرُُجر خبُُخا لُُُ )كُُان(، وذلُُظ فُُيوقُُج وض 
"كان" وذلظ ا لُ" خبخ  دمي" السزا  إلى ياء الستكمع  جاء السرجر  ؛ حضث كان دمي"، 

)= اسع كان(  الثأر   إداراك  راف  ات    ي الذاعخة  تسش    عغ   التي نتجت   لمسبالغة، تمظ السبالغة  

                                           

ابغ مالظ، جسال الج غ   بغ عبج  الصائي الجياني، األنجلدي، )ت (  شطخ:  خح التدهضل:1)
 1ر هجخ لمصباعة والشذخ،  ه(، تحقضق: د. عبج الخحسغ الدضج، د.   بجوي السختػن، دا672

، و خح ابغ عقضل عمى ألفية ابغ مالظ:  قاضي القزا  عبج   3/315جُم(، 1990هُ/1410)
هُ( تحقضق:   محضي الج غ عبج الحسضج، دار التخاث القاهخة، 769بغ بهاء الج غ بغ عقضل )ت 

 .2/186م(، ج1998ُهُ/1419) 2 

 (.18( سػرة  ػسف: آية )2)

 (.4التحخيع: آية )( سػرة 3)

الخضي، تحقضق: د. حدغ الحفطي، ويحضى اذضخ مرخي، ( انطخ:  خح الخضي عمى الكايية: 4)
 .3/21جُم(1994ه/1414، )1جامعة المام، الخيا ،  
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ا نفدُه م ه  ، مبالغُة  فُي رغبتهُا بُجمها )= خبُخ كُان(، لمحُج   الُحي ي ُػن الثُأر معُادال  ل ُج 
 مغ حرػله مشها.
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 بحث نتائج ال
 لقد ته م  ى ه الدرا ة إل  عدة نتائج مشيا:

ض ُائ ف  الش حػي ُة ، وعشاصُخ الت خكضُب  الش حُػي    التأكضج عمى: أوال   أ ه سي ة  ت ك ام ُل الػ 
ُاعخ  ف ُي ب ش ائ ُه  الُش ز   ؛ إ ذ  إ ن  الذ  ُعخ  ان ي، والج  الالت ف ي ل غ ة  الذ   اح  ع غ الس ع  ف ر  ف ي ال 

ل  الت   اخ  ض ائ ف  الش حػي ة د  م ى ت ك ام ل  الػ  ل  ع  ، ي ع ػ   عخي  خك ضب  ف ي ب ش اء  أ فكار ، ومعانيه، الذ  
، اسُُُا  ُُُاعخ  الدُُُيا،  ُُُج  الذ  ش  ، ويح ُُُع  هُُُحا الرُُُشيع  ع  ُُُشع  الت ذُُُ ضل  الب ي ُُُان ي   وكُُُحلظ فُُُي ص 
ُق  ت ختضُب   ف  ُا و  ، وقيع  جسالية ،  م ا الديا،  الذعخيا في ش م ب ه  ، ود الالت    ت ص مب ه م غ معان 

ام ة. ، وتخاكضب م ت ز   م حجد 

ََاث ، ال : اني  أن  تكامُُل  الػضُُائف  الشحػي ة يدُُهع  اذُُ ل  واضُُ   فُُي بشُُاء  األفكُُار 
ا لغُُُة  مخرػصُُُة ،  شتجهامبُُج  ، ويهُُُج   مُُُغ خهلهُُُا  ، بػصُُُف ه  سُُيسا فُُُي لغُُُة  الذُُعخ 

 التأثضخ  في وججان  الستمقي. 

، لُُُه : اثالث َََ ، والتزُُُام  بضشعشاصُُُخ  التخكضُُُب  الشحُُُػي   أثُُُخ  بُُُجا جمي ُُُا أن  التكامُُُل 
ُشع  التذُ يهت البيانيُة التُي تفُي اأغخاضُه، وتفرُ    عسضق  في تس ضغ  الذاعخ مغ ص 

 عغ عاشفت ه .

ام ة ،  اكتدب:ارابع   هحا الشزا أهسضت ه  م غ  ل غت ه  الس عبخ  ة ، وتخاك ضب ه  الش حػي  ة  الس ت ز 
ُخاعات  الت اريخيُة  والشفدُي ة  فُي  وم غ  عاشفة  عػرية  م تجف  قة ، تكذُف  عُغ سُيا،  مُغ الر  

، آثخت  الذُاعخة  المجُػء   ، وإزاء كل   هحاالكع   مغ الدخع  الشفدي   والعاشفي   إلُى تخاكضُب  آن 
المغة ووضائفها الشحػية يياليفاء  اأفكارهُا ومعانضهُا، وكُحلظ فُي صُشع  تذُ ضل  الرُػرة  

 البيانية .
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ََ أم ُُغ تقدُُيع  الُُشز   عمُُى مدُُتػى بشُُاء  األفكُُار  والتذُُ ضل  الب ي ُُاني   إلُُى :ا امد 
لا جدء  فكخة  واضحة  ألحُت  الذُاعخة   ، يسثل  ك  مغُة  ووضُائف  عبُخ  تخاكضُب ال-ستة  أجداء 

فُُي اليفُُاء  بجالالتُُه، واالنتقُُال  إلُُى الفكُُخة  التُُي تمضهُُا فُُي نُُػ   مُُغ  -التخكضُُب  الشحُُػي   
.  االندجام  والتساسظ  والتخااس 

ََ عُُغ أفكارهُُا،  ؛ لمتعبضُُخ  الشُُجاء   أسُُالضب   فُُي تػضيُُ    الذُُاعخة   تشػعُُت  : ا اد  
 ، واالسُُتفهام  الذُُخ    أسُُمػب   مُُع الشُُجاء   أسُُمػب   ، وقُُج تكامُُل  أغخاضُُها الذُُعخية   وإنجُُاز  

 البيانية. الرػر   وكحلظ في تذ ضل   في بشاء األفكار  

عمضهُا  السدُيصخة   العاشفُة   التُي تػضُ    األفكُار   اعُس   الذُاعخة   عالجُت  :ا ابع  
الشهُي، واألمُخ، والفعُل السبشُي لمسجهُػل، وحُح  السفعُػل  دالالت   تػضيُ    مغ خهل  

اُُه، والجسُُع بُُضغ الفعُُل الساضُُي والسرُُار ، اغُُخص استقرُُاء جهُُات الُُدمغ، وأاعُُاد 
 تذ ضل الرػرة البيانية.

، ومغ ة  واالستعار  رالتذبضهصػرة   في تذ ضل   ة  الشحػي الػضائف   تكاممت  : ثامشا
الذخ  غضخ الجازمة )لػ(، والتقجيع والتُأخضخ،  بضغ هح  الػضائف الشحػية: تػضي  أداة 

 وتػضي  دالالت حخو  السعاني.

اسُُُتخجمت الذُُُاعخة الجسُُُل الشحػيُُُة والتخاكضُُُب الستػازيُُُة، وقُُُج سُُُاعج  :تا َََعا
وكُُُحلظ أسُُُهع تساثُُُل الرُُُيغ الرُُُخيية فُُُي تقخيُُُب ذلُُُظ فُُُي تخجسُُُة الرُُُػرة البيانيُُُة، 

 السعشى مع تقجيع الرػرة في إيقا  مػسيقي واض .

مغ خُهل التكامُل قجمت الذاعخة جمضمة الب خية تذ يه بيانيا جساليا،  : راعا
الػضُُائف الشحػيُُة، وقُُج تسثُُل ذلُُظ فُُي إ ُُخاد اعُُس الكشايُُات الستتاليُُة فُُي تُُػاز   بُُضغ

 وذلظ ااستخجام أسالضب االستفهام الستػازية تخكضبيا، وتخكضب الضافة. تخكضبي نحػي،
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بُُجا جميُُا أن الذُُاعخة جمضمُُة الب خيُُة قُُج وضفُُت داللُُة األفعُُال  عذََر: حََادي
وكُُحلظ وضفُُت داللُُة اسُُع الفعُُل فُُي إفُُادة  الساضُُية فُُي إفُُادة معشُُى التحقُُق والثبُُات،

االختراص، ووضفت الجسمة االسسية السبجوءة ازسضخ الستكمع في إفادة معشى الثبات 
 مع الخبار االسرجر قرجا لمسبالغة.
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نسػذجُا: د.  ػسُف عميسُات، جساليات التحمضل الثقُافي فُي الذُعخ الجُاهمي  .19
 .م2004، 1السمسدة العخةية لمجراسات والشذخ، بضخوت،  

جسخة الشز الذُعخي، مقارةُات فُي الذُعخ والذُعخاء والحجاثُة والفاعميُة:    .20
 .م2007، 1عد الج غ السشاصخة، دار مججالوي، عسان،  

 الجشى الجاني في حخو  السعاني: الحدُغ بُغ قاسُع السُخادي، تحقضُق: فخُخ .21
 .ه1413، 1الج غ قباوة، و  نجيع فاضل، دار الكتب العمسية، بضخوت،  

ُُُُي  .22 حا ُُُُية الرُُُُبان عمُُُُى  ُُُُخح األ ُُُُسػني أللفيُُُُة ابُُُُغ مالُُُُظ:   بُُُُغ عم
 .الربان، تحقضق: مرصفى أحسج، دار الفكخ، بضخوت، د.ت

حخو  السعاني والرفات: أبػ القاسع الدجاجي، تحقضق: حدغ  اذلي  .23
 .فخهػد

هُُُ(، تحقضُُق: عبُُج 1093بُُج القُُادر بُُغ عسُُخ البغُُجادي )ت خدانُُة األدب:ع .24
 .الدهم هارون، دار الكتاب العخةي، القاهخة

دالئُُل العجُُاز: أبُُػ ا ُُخ عبُُج القُُاهخ بُُغ عبُُج الُُخحسغ بُُغ   الجخجُُاني،  .25
ُُُُُُُُُُُُُُُاهخة،   ُُُُُُُُُُُُُُُق: محسُُُُُُُُُُُُُُُػد    ُُُُُُُُُُُُُُُاكخ، مصبعُُُُُُُُُُُُُُُة السُُُُُُُُُُُُُُُجني، الق ، 3تحقض

 .م(1992ه/1413)

قاضي القزا  عبج   بغ بهاء   خح ابغ عقضل عمى ألفية ابغ مالظ:  .26
هُ( تحقضق:   محضي الج غ عبج الحسضج، دار 769الج غ بغ عقضل )ت 

 .م(1998هُ/1419) 2التخاث القاهخة،  
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ابغ مالظ، جسال الج غ   بغ عبج  الصائي الجياني،  خح التدهضل: .27
ه(، تحقضق: د. عبج الخحسغ الدضج، د.   بجوي 672األنجلدي، )ت 

 م(.1990هُ/1410) 1سختػن، دار هجخ لمصباعة والشذخ،  ال

الخضُُُي، تحقضُُُق: د. حدُُُغ الحفطُُُي، ويحضُُُى  ُُُخح الخضُُُي عمُُُى الكاييُُُة:  .28
 .م(1994ه/1414، )1اذضخ مرخي، جامعة المام، الخيا ،  

هُُ(، عشضُُت اصبعُه ونذُُخ  643مػفُق الُج غ بُُغ عمُي بُُغ يلُير الشحُُػي )ت .29
لراحبها:   مشضخ الجمذقي، صُححه وعمُق إدارة الصباعة السشضخية، مرخ، 

 .عميه، جساعة مغ عمساء األزهخ، )د.ت(

هُُُُُ(، تحقضُُُُق: د. 669ال ُُُُبضمي )ت   ُُُخح جسُُُُل الدجُُُُاجي: ابُُُُغ عرُُُفػر .30
 صاحب أبػ جشاح، د.ت.

ُُُا: .31 ُُُار الذُُُعخ: ابُُُغ شباشب ُُُػي، تحقضُُُق: عبُُُاس عبُُُج  عي   بُُُغ أحسُُُج العم
 م(.1982هُ/1402خوت، )الدتار، دار الكتب العمسية، الصبعة األولى، بض

ُُُال  .32 ُُُة: د. كسُُُال أبُُُػ د ُُُب، مق ُُُشز، قُُُخاءة العُُُالع، دراسُُُة فُُُي البشي قُُُخاءة ال
 .م1986مشذػر اجخيجة األقهم، 

الكامل في التاريخ: ابغ األثضخ، عد الج غ أبػ الحدغ، دار الكتُاب العخةُي،  .33
 .م(1997ه/ 1417)

الذُُيخ عبُُج ه(، تحقضُق: 180الكتُاب:أبػ عثسُُان اذُخ بُُغ قشبُخ سُُضبػيه )ت .34
 .م(1988ه/1408، )3الدهم   هارون، مصبعة الخانجي، القاهخة،  

مجُُاز القُُخآن: أبُُػ عبضُُجة معسُُخ بُُغ السثشُُى، تحقضُُق: د.   فُُماد سُُدكضغ،  .35
 م تبة الخانجي، القاهخة.
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مجسُُػ  أيُُام العُُخب فُُي الجاهميُُة والسُُهم: إبُُخاليع  ُُسذ الُُج غ، مشذُُػرات  .82
 .عمسية، بضخوت، لبشان، د.ت  عمي بيزػن، دار الكتب ال

ه(، تحقضُُق:   207معُُاني القُُخآن: أبُُػ زكخيُُا يحضُُى بُُغ زيُُاد الفُُخاء )ت  .37
 .م(1983ه/1403، )3عمي الشجار، عالع الكتب، بضخوت،  

ُُُُاهخة،  .38 ُُُُة، حدُُُُغ شبُُُُل، دار الفكُُُُخ العخةُُُُي، الق السعشُُُُى فُُُُي البهغُُُُة العخةي
 .1998، 1مرخ،  

  صُُُابخ عبضُُُج، عُُُالع الكتُُُب  السغُُُامخة الجساليُُُة فُُُي الُُُشز الذُُُعخي: د. .39
 .م2088الحج ث، إرةج، د. ، 

هُُ(، تحقضُق:   عبُج  285السقتزب: أبػ اللباس   بغ  ديج السبخد )ت  .40
الخُُُُُُُُالق عزُُُُُُُُيسة، وزارة األوقُُُُُُُُا ، لجشُُُُُُُُة إحيُُُُُُُُاء التُُُُُُُُخاث السُُُُُُُُهمي،   

 .م1994هُ/1415


