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 (*)ػثذ هللا ؼغٓ ِؽّذ ئدسٌظ
 

 

ذرٕاٚي ٘زٖ اٌٛسلح اٌثؽصٍح اٌؼٍٍّح ظّاٌٍاخ ذشىًٍ اٌظٛسج فً ٚطف اِشب اٌمٍظ ٌٍّطش، ؼٍس : الملخض

اٌظٛسج  آساء إٌمذ ؼٛي-تاٌعاص–ٚطف اِشؤ اٌمٍظ تأٔٗ أؼذ أتشع اٌزٌٓ ٚطفٛا اٌّطش. ٚذرٕاٚي اٌٛسلح 

اٌشؼشٌح ٚرٌه ٌٍرأوٍذ ػٍى اٌرشاتؾ تٍٓ اإلتذاع األدتً، ٚاٌظٛسج، شُ اإلشاسج ئٌى اٌظٛسج اٌغّؼٍح ٚاٌثظشٌح 

ٌٍغح، ٚأطاللًا ِٓ رٌه ٌرُ اٌرطثٍك ػٍى إٌظٛص ِٓ خالي ذؽًٍٍ اٌعٛأة اٌثظشٌح ٚاٌغّؼٍح ٌٍظٛسج ِّا 

ٚاذثغ اٌثؽس إٌّٙط اٌفًٕ اٌرؽًٍٍٍ ِغرؼًٍٕا تأدٚاخ ٌّصً ظّاٌٍاخ ذشىًٍ اٌظٛسج فً ٚطف اِشب اٌمٍظ ٌٍّطش. 

إٌّٙط اٌٛطفً ٚاإلؼظاتً فً اٌرؽًٍٍ ٚاعرخالص إٌراتط. ٚلذ ذٛطً اٌثؽس ٌؼذد ِٓ إٌراتط دٚٔد فً 

 .اٌخاذّح

 
 اِشؤ اٌمٍظ  - ٚطف اٌّطش –ذشىًٍ اٌظٛسج :   اٌىٍّاخ اٌّفراؼٍح

 

The Aesthetics of Image-formation in Imro-Algais’ Description of Rain 

 

Abdallah Idrees 

 

Abstract: This paper explores the aesthetics of image-formation in Imro-Algais 

description of rain. The poet was regarded as one of the best poets who described 

rain. The paper has briefly reviewed critics views on poetic images by way of 

emphasizing the link between literary creativity and linguistic images which can be 

auditory or visual. Based on that ‚image formation ideas were applied on sample texts 

through the analysis of the audio-visual aspects of images in Imro-Algais’ description 

of rain. The literary analytical method was used in this study together with the use of 

the descriptive and statistical tools of data analysis and discussion. The results 

arrived at are listed in the conclusion of the study. 

 

Key words: Image-formation- Description of Rain- Imro-Algais 

                                                 
 

 
(*)

 idrees.abdallah@yahoo.comأعرار ِغاػذ تىٍٍح اٌرشتٍح ٚاٌؼٍَٛ، ظاِؼح اٌطاتف، اٌغؼٛدٌح 

 www.amarabac.comِعٍح ػٍٍّح ِؽىّح ذظذس ػٓ األوادٌٍّح األِشٌىٍح اٌؼشتٍح ٌٍؼٍَٛ ٚاٌرىٌٕٛٛظٍا : أماراباك

 88-17 (. ص ص1073) الحادي عشرالعذد ، الرابعالمجلذ 

http://www.amarabac.com/


 11  2013(، 11)4، ِعٍح األوادٌٍّح األِشٌىٍح اٌؼشتٍح ٌٍؼٍَٛ ٚاٌرىٌٕٛٛظٍا -أماراباك

 

 :المقدمة
ال تكتصس قسا٠٤ األدب ايكدِٜ ع٢ً املٓعٛز ايكدِٜ، نُا ال تكتصس قسا٠٤ اؿداث١ ع٢ً ايٓص 

اؿدٜح، بٌ إٕ ايٓص اؿدٜح ميهٔ تٓاٚي٘ باملٓعٛز ايكدِٜ، نُا إٔ ايٓص ايكدِٜ ميهٔ قسا٤ت٘ 

نُا إٔ يكسا٠٤ ايكدِٜ يف  مبٓعٛز اؿداث١  "إذّا ؾإٕ يكسا٠٤ اؿداث١ يف ايٓص ايكدِٜ َا ٜدلزٖا أْٗا ايًر٠،

ايٓص اؿدٜح نريو َا ٜدلزٖا إذ إٔ ايٓص إمنا ٖٛ نا٥ٔ يػٟٛ غاٖد ع٢ً سطٛز ايذلاخ ؾٝ٘" 

 (.14: ص1992)بازت: 

ٚايباسح يف ايذلاخ ايعسبٞ هد أْ٘ ضذٌ ساؾٌ باملآثس ٚاملؿاخس ٚايكِٝ، ؾطاّل عُا ٜطِ بني 

 اْب اؿٝا٠ يف صٛزٖا املدتًؿ١. دٛام٘ َٔ حملات ؾ١ٝٓ تهػـ يدازض٘ ايهجرل َٔ دٛ

َُٚٗا واٍٚ ايدازع إٔ ٜطتذًٞ داْبّا َٔ تساثٓا ايػعسٟ ايكدِٜ بايدزاض١ ٚايتشًٌٝ تبك٢ 

دٛاْب نجرل٠ ؾٝ٘ َا تصاٍ عاد١ إىل دزاض١ ٚإضا٠٤، َٚا ذيو إال يهٕٛ ايػاعس ايكدِٜ غاعس َٖٛٛب 

ٛٓز ايهجرل َ ٔ اؾٛاْب ؿٝات٘ ٚسٝا٠ َٔ سٛي٘، ٚيعٌ َكتدز اضتطاع بدلاعت٘ ًَٚهت٘ ايؿ١ٝٓ إٔ ٜص

املالسغ إٔ تًو ايصٛز أخرت داْبني، داْب اؿٝا٠ َٔ د١ٗ، ٚداْب املٓعٛز ايؿين َٔ د١ٗ ثا١ْٝ، 

ٚايٓاظس يف ٖرٙ ايصٛز ٜدزى أْٗا ال ميهٔ إٔ تٓطًخ عٔ املدزنات اؿط١ٝ، خاص١ ايطُع١ٝ، َٚا ذاى 

َا ٜؿطس ٚدٛد ايصٛز٠ ايطُع١ٝ ؾٝ٘ قبٌ إٔ تٛدد  إال ألٕ ايػعس اؾاًٖٞ غعس َطُٛع، ٚيعٌ ذيو

 ( 6: ص2000ايصٛز٠ ايبصس١ٜ اييت تكّٛ ع٢ً ايًٕٛ ٚايػهٌ ٚايذلنٝب ٚاهل١٦ٝ. )صاسب خًٌٝ: 

 

 وصف المطر في الشعر: 
ْاٍ َٛضٛع ٚصـ املطس يف ايػعس اؾاًٖٞ سعّا ٚاؾسّا َٔ ايدزاض١، ٚأؾسدت ي٘ ؾصٍٛ َتعدد٠ 

س اَسئ ايكٝظ َٔ ذيو اؿغ األٚؾس، َٚا ذيو إال إلدادت٘ ٚصـ املطس يف نتب كتًؿ١، ٚنإ يػع

َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ بسم ٚضٌٝ يف َعًكت٘ ٚيف ْصٛص أخس٣، ست٢ عدٙ ايٓكاد "َٔ أدٛد ايرٜٔ ٚصؿٛا 

( ٚيهٔ أنجس ٖرٙ ايدزاضات ناْت غسٚسّا َعذ١ُٝ ٚدزاضات بالغ١ٝ 1/91: 1972املطس" )ابٔ ضالّ: 

 ضتعاز٠ ٚغرل ذيو. تكًٝد١ٜ يًتػبٝ٘ ٚاال

بُٝٓا اػٗت بعض ايدزاضات يًُٓاٖر ايٓكد١ٜ اؿدٜج١ "َجٌ املٓٗر األضطٛزٟ ٚايبٟٓٝٛ 

ٚايٓؿطٞ ٚايتازىٞ ٚاالدتُاعٞ ٚايٛدٛدٟ، ٚألٕ ٖرٙ ايدزاضات اْطًكت َٔ َٓطًكات كتًؿ١ ؾكد 

رل. َٔ ذيو دا٤ت طسم َعاؾتٗا يًٓص ايٛاسد َتبا١ٜٓ َٚتػاٜس٠ ٚأسٝاّْا َتصاد١َ إىل سد نب

 َكايتإ نتبتا بايًػ١ األملا١ْٝ سٍٛ غعس اَسئ ايكٝظ، املكاي١ األٚىل يـ )نازٌٜ بٝذلادو( ٚعٓٛاْٗا: 

بتشكٝل ايؿست  18"سٍٛ ايذلنٝب ايداليٞ يٛصـ املطس عٓد اَسئ ايكٝظ، املكطٛع١ زقِ 

ٚايكصٝد٠ َٛدٛد٠ يف  .1968، 6بتشكٝل قُد أبٛ ايؿطٌ إبساِٖٝ"، ف١ً بساؽ ايػسق١ٝ ايعدد  26ٚزقِ 

 (: 78: ص2004( َٚطًعٗا )اَسؤ ايكٝظ: 2-1دٜٛإ اَسئ ايكٝظ" )زباٜع١: د. ت: ص

 ديمة ىطالء فييا وطف طبِّق األرض تجري وتدْر 
أَا املكاي١ ايجا١ْٝ ؾٗٞ يـ )دسٜتٝ٘ تازتًس( بعٓٛإ )قاٚي١ يتؿطرل قصٝد٠ اَسئ ايكٝظ( )اجمل١ً 

 (.1/1974ايسَٚا١ْٝ ايعسب١ٝ ايعدد 

تتٓاٍٚ ٖرٙ ايدزاض١ َعًك١ اَسئ ايكٝظ ٚؼاٍٚ إٔ تؿطسٖا تؿطرلّا ددٜدّا. ٖٚٞ قاٚي١ ع٢ً 

 (.2-1طسٜل تطٛز ايدزاضات االضتػساق١ٝ يف تٓاٍٚ ايػعس اؾاًٖٞ )زباٜع١: د. ت: ص

ٚضُٔ ٖرٙ ايدزاض١ تٓاٍٚ ناتبٗا أبٝات اَسئ ايكٝظ يف ٚصـ املطس ٖٚٞ اييت ضٝتٓاٚهلا 

 ٓصٛص ايتطبٝك١ٝ. ايبشح ضُٔ اي
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 الصورة الشعرية: 
تستبط ايصٛز٠ بػهٌ عاّ بسٚابط عدٜد٠ ال ميهٔ ايتٓصٌ َٓٗا ٚإاّل اْٗازت ايصٛز٠، ؾٗٞ 

تكّٛ ع٢ً أضاع املدزنات اؿط١ٝ املدتًؿ١، تٓبع َٔ ايرات، َٚٔ ايتذازب اؿٝات١ٝ ٚايٛاقع١ٝ، 

 ممتصد١ باـٝاٍ. 

تعاد٠ ايتصٛزات، ٚايكٝاّ مبكازْتٗا ٚزبطٗا َع َُٚٗا ناْت ايصٛز ذ١ٖٝٓ ؾإْٗا زٖٔ باض

قدز٠ إبداع١ٝ، يتٓبجل صٛز٠ غعس١ٜ َٔ تعإٚ بعض اؿٛاع اييت أدزنت أ١ُٖٝ ايعال٥ل اييت تسبط 

 (.129: ص 2000بٝٓٗا. )صاسب خًٌٝ: 

ٚقد ذنس ايبالغٕٝٛ ٚايٓكاد األٚا٥ٌ ايصٛز٠ ٚزبطٖٛا بايػعس، ٚيعٌ َٔ أِٖ آزا٤ ايٓكد ايكدِٜ 

١ ٚضسب َٔ ايٓطر ٚدٓظ َٔ ايتصٜٛس" )اؾاسغ: ٓاعد عٓد اؾاسغ َٔ قٛي٘ "ٚإمنا ايػعس صَا ٚز

( نُا لد عبدايكاٖس اؾسداْٞ ٜطتدٍ بكٍٛ اؾاسغ يف سدٜج٘ عٔ ايصٛز٠ 3/132: 1938اؿٝٛإ: 

 (.508: ص 1984ايػعس١ٜ )اؾسداْٞ: 

ا٠ ٚايتػبٝ٘ ؾرٖب إىل إٔ" ٚقد ْعس ساشّ ايكسطادين إىل ايصٛز٠ َٔ خالٍ ايتدٌٝٝ ٚاحملان

املعاْٞ ٖٞ ايصٛز اؿاص١ً يف األذٖإ عٔ األغٝا٤ املٛدٛد٠ يف األعٝإ "إذ إٔ" نٌ غ٤ٞ ي٘ ٚدٛد خازز 

ايرٖٔ ؾإْ٘ إذا أدزى سصًت ي٘ صٛز٠ يف ايرٖٔ تطابل ملا أدزى َٓ٘، ؾإذا عدل عٔ تًو ايصٛز٠ اير١ٖٝٓ 

١ تًو ايصٛز٠ اير١ٖٝٓ يف أؾٗاّ ايطاَعني ٚأذٖاِْٗ، ؾصاز اؿاص١ً عٔ اإلدزاى أقاّ ايًؿغ املعدل ب٘ ٦ٖٝ

( ٚذنس إٔ قصٍٛ األقاٌٜٚ 19-18: ص 1986يًُع٢ٓ ٚدٛد آخس َٔ د١ٗ دالي١ األيؿاظ" )ايكسطادين: 

 (.120ايػعس١ٜ "تصٜٛس األغٝا٤ اؿاص١ً يف ايٛدٛد ٚمتجًٝٗا يف األذٖإ.." )ْؿط٘ ص 

١ ٚتصٜٚكّا ال عٓصسّا َُّٗا َٔ عٓاصس ايكصٝد٠، ؾإٕ ؾإذا نإ ايٓكد ايكدِٜ ٜعد ايصٛز٠ شٜٓ

 املعاصسٜٔ قد أٚيعٛا بايصٛز٠ ايػعس١ٜ ألْٗا ايٛض١ًٝ ايؿ١ٝٓ اؾٖٛس١ٜ يٓكٌ ايتذسب١. 

ٚقد اختًؿت تعسٜؿاتٗا باختالف ايباسجني ٚاملراٖب األدب١ٝ، ؾٗٞ عٓد ايسَٚاْطٝني متجٌ 

ض يًُٛضٛع١ٝ، ٚعٓد ايسَصٜني تٓكٌ احملطٛع إىل املػاعس ٚاألؾهاز ايرات١ٝ، ٚعٓد ايدلْاضٝني تعس

 َٚا بعدٖا(. 417: ص 1964عامل ايٛعٞ ايباطين، ٚعٓد ايطسٜايٝني تع٢ٓ بايدالي١ ايٓؿط١ٝ )ٖالٍ: 

نُا ذٖبٛا إىل زبطٗا بايعكٌ "ؾاألغٝا٤ اييت ْدزنٗا تكع ع٢ً أعطا٤ اؿظ يدٜٓا ٚتٓتر 

يرانس٠ عٓدَا ال ٜػدٚ يألغٝا٤ ذاتٗا ٚدٛد" )بسٜت: صٛزّا يف ايرٖٔ، ٚتبك٢ ٖرٙ ايصٛز كص١ْٚ يف ا

(، نُا أْٗا يف عًِ ايٓؿظ تعين" االضذلداع ايرٖين، ترنس خدل٠ سط١ٝ أٚ إدزان١ٝ 18: ص 1979

( ٚقد أغاز ْٛزَإ ؾسٜدَإ إىل 254: ص1992َاض١ٝ، ٚيٝظ بايطسٚز٠ خدل٠ َس١ٝ٥" )ًٜٚٝو ٚأٚضنت: 

ايتدصٝص يتػرل إىل ايصٛز اييت تٛيدٖا ايًػ١ يف ايرٖٔ" )ْٛزَإ "تطتددّ يف فاٍ األدب ع٢ً ٚد٘  أْٗا

( ٚنريو ؾإٕ "ايٓتا٥ر ايعا١َ اييت تٛصٌ إيٝٗا أ. أ. زٜتػازدش يف نتاب٘ َبادئ 32: ص 1976ؾسٜدَإ: 

ٖٞ إٔ املصٜد َٔ األ١ُٖٝ قد أعطٞ دا٥ُّا يًصؿات اؿط١ٝ يًصٛز. ٚايرٟ هعٌ 1924ايٓكد األدبٞ عاّ 

ؾاع١ًٝ يٝظ ٖٛ ٚضٛسٗا نصٛز٠ بكدز صؿتٗا نشادخ ذٖين ي٘ ازتباط خاص ايصٛز٠ ذات 

: 1992باإلسطاع، تأتٞ ؾاعًٝتٗا َٔ نْٛٗا "زضِ بام" أٚ "متجٌٝ يالسطاع" )ًٜٚٝو ٚأٚضنت: 

 (.255ص

ٚذنس ايعسب املعاصسٕٚ أْٗا "تعبرل عٔ ساي١ أٚ سدخ بأدصا٥ُٗا أٚ َعاٖسُٖا احملطٛض١. ٖٞ 

أٚ َكطٛع١ ٚصؿ١ٝ يف ايعاٖس يهٓٗا يف ايتعبرل ايػعسٟ تٛسٞ بأنجس َٔ  يٛس١ َؤيؿ١ َٔ نًُات،

املعاٖس، ٚقُٝتٗا تسنص ع٢ً طاقتٗا اإلوا١ٝ٥، ؾٗٞ ذات مجاٍ تطتُدٙ َٔ ادتُاع اـطٛط ٚاأليٛإ 

ٚاؿسن١ ٚمٛ ذيو َٔ عٓاصس سط١ٝ، ٖٚٞ ذات ق٠ٛ إوا١ٝ٥ ألْٗا تٛسٞ بايؿهس٠ نُا تٛسٞ 

( ٖٚٞ "ػطِٝ ملٓعس سطٞ أٚ َػٗد خٝايٞ ٜتدر ايًػ١ أدا٠ 190: ص1971غسٜب: باؾٛ ٚايعاطؿ١" )زٚش 

( ٖٚٞ نريو "ػطِٝ يألؾهاز ايتذسٜد١ٜ ٚاـٛاطس ايٓؿط١ٝ ٚاملػاٖد 73: ص1981ي٘" )قُد سطني: 

( ٖٚٞ "تػهٌٝ يػٟٛ ٜهْٛٗا خٝاٍ ايؿٓإ َٔ َعطٝات َتعدد٠ ٜكـ 435: ص1987ايطبٝع١ٝ" )ايكط: 

 (.30: ص1980يف َكدَتٗا" )ايبطٌ: ايعامل احملطٛع 
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إذّا ؾكد زبط ايٓكد ايػعس بايصٛز٠، نُا زبط ايصٛز٠ بايًػ١ اييت تّٛيد يف ايرٖٔ ٚتأتٞ إلعاد٠ 

إْتاز يتذازب عاطؿ١ٝ أٚ إدزان١ٝ عٔ طسٜل كتًـ اؿٛاع، "ؾايُٓٛ ايعطٟٛ داخٌ ايكصٝد٠ قد ال 

ِٓ إاّل بذلابط بعض اؿٛاع ببعطٗا، إذ إٕ تطاٚقٗ ا ٜتٛيد َٔ داخٌ ايعال٥ل اييت ٜتطًبٗا ايٓص، إذ ٜت

ٜكطٞ بٝت غعسٟ، ٜتطًب املع٢ٓ ؾٝ٘،... إٔ تٓبجل ساض١ ثا١ْٝ ٚثايج١ ٚزابع١، يٝتِ املع٢ٓ ٚتهٌُ 

 ايصٛز اؿط١ٝ، ٚقد ال تتػهٌ ايصٛز٠ ايٓٗا١ٝ٥ إاّل بتطاؾس عدد َٔ اؿٛاع. 

ّٓٓٝا ٕٓ هلا ايٓصٝب األٚؾ٢ يف غعسْا ٚالغو إٔ املتع١ ايؿ١ٝٓ يف تسابط اؿٛاع أمجٌ ؾ ًُِّا أ ، ٔع

 ايعسبٞ. 

ُْٓا مث١ سٛاع كتًؿ١  نُا إٔ اإلسطاع باؾُاٍ ال ٜكتصس ع٢ً ساض١ ٚاسد٠ سطب، ٚإ

ميهٔ بٛضاطتٗا ايتشطظ ظُاٍ ايصٛز، ْعسّا ملا تػّهً٘ تًو اؿٛاع َٔ أثس يف ؼكٝل ايػسض ايرٟ 

( ؾـ"االَتداد اؿطٞ اؾُايٞ ٜسبط ايػعس باملٛضٝك٢ 130-129: ص 2000ٜتٛخاٙ ايػاعس. )صاسب خًٌٝ: 

 (.253: ص1992ٚايتصٜٛس ٜٚؿصً٘ عٔ ايؿًطؿ١ ٚايعًِ" )ًٜٚٝو ٚأٚضنت: 

 

 اللغة العينية والسمعية في الشعر: 
َٔ خالٍ َا ضبل ٚددْا إٔ ايصٛز٠ ايػعس١ٜ قد اضتأثست بػهٌ عاّ باٖتُاّ ايكدا٢َ  

مل ايػعس، ٚاْطًل ايٓكاد ٚايبالغٕٝٛ ٜعسؾٕٛ ايصٛز٠ َٔ ٚدٗات ْعس ٚاحملدثني، ملا هلا َٔ أ١ُٖٝ يف عا

 كتًؿ١، َٚٔ شٚاٜا َتعدد٠، َٓطًكني َٔ تأثرلات غت٢ عسب١ٝ ٚأدٓب١ٝ أٚ بني ٖرا ٚذاى. 

ٚقد يٛسغ إٔ " اضتدداّ اـط ٚإَهاْات٘، ٚايه١ًُ املهتٛب١ ٚتتابعٗا اهلٓدضٞ ٜػهٌ عٓصسّا  

ًل عًٝ٘ " ايػعس ايتػهًٝٞ "ايرٟ لد أَج١ً َٓ٘ يف تساخ َٓطكتٓا، ٚيف َُّٗا يف ايػعس، خصٛصّا َا ٜط

ايذلاخ ايصٝين ٚايٝاباْٞ ٚاألٚزبٞ، ؾؿٞ عصس ايٓٗط١ غاع يف أٚزبا َا زلٞ بايكصا٥د ايػعاز١ٜ 

Emblem-poetry  ألْٗا تطتددّ غعازّا تػهًّٝٝا ملعُاز١ٜ ايصؿش١ ايػعس١ٜ، نُا يف قصٝد٠ إلًٝص١ٜ

"عكد٠ ايعػل"، اييت ُنتبت ع٢ً ١٦ٖٝ عكد َتػابه١، ٚنُا يف قصٝد٠ ؾٛزز  جملٍٗٛ بعٓٛإ

ٖسبست بعٓٛإ "املربح"، اييت ُصّؿت نًُاتٗا يتػهٌ َرعّا ع٢ً ايصؿش١ ايػعس١ٜ. نريو ؾإٕ 

ايػعسا٤ املطتكبًٝني نتبٛا أسٝاّْا َا زلٞ بايػعس" ايعٝين "، ؾهُا ٜٛضح بعض ايٓكاد إٔ "ايػعس ٜهتب 

( َٚٓ٘ قصٝد٠ ألبٛيٝٓرل عٔ املطس، َٚٓٗا تٗطٌ ايهًُات 186: ص 1984ٜهتب يألذٕ" )َٛايف:  يًعني نُا

 (.120: ص1991ٚتٓاثس ع٢ً ايصؿش١ نأْٗا املطس" )غصٍٚ: 

ٚيعٌ َجٌ ٖرٙ ايصٛز٠ ايع١ٝٓٝ َا لدٙ نجرلّا عٓد غعسا٥ٓا ايعسب، ؾًعٌ بدز غانس  

سني صٛز املطس يف قصٝدت٘ )أْػٛد٠ املطس( ؾكاٍ(  ايطٝاب قد ْعس بعني َا إىل قصٝد٠ أبٛيٝٓرل ٖرٙ

 (: 1/474: 1997ايطٝاب: 

 مطر
 مطر
 مطر

 سيشعب العراق بالمطر
ٚقد ذنس بعض ايٓكاد إٔ َجٌ ٖرا ايتهساز َٔ عٝٛب ايكاؾ١ٝ، سٝح أٌُٖ ايصٛز٠ ايع١ٝٓٝ أٚ 

 (.127: ص1986ايتصٜٛس املس٥ٞ ايرٟ ٜعطٝ٘ ٖرا ايتهساز )ايسؾاعٞ: 

رل َٔ ايٓكاد إٔ ايػاعس ٜطتددّ أندل قدز َٔ سٛاض٘ يتصٜٛس إسطاض٘، ٚقد السغ نج 

ٚإلعطا٤ نًُات٘ سسن١ تصٜٛس١ٜ، ذيو إٔ ايصٛز٠ إمنا ٖٞ "زضِ قٛاَ٘ ايهًُات املػش١ْٛ 

 (.68: ص1982دٟ يٜٛظ: -باإلسطاع ٚايعاطؿ١" )ضٞ
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ْٗا إسطاع ٚيٝظ بايطسٚز٠ إٔ تػرل ايصٛز٠ إىل غ٤ٞ َس٥ٞ ؾكط ألٕ ايصٛز٠ ايبصس١ٜ َع أ 

( ْطتطٝع إٔ ْساٙ 256: ص1992ٚإدزاى إال أْٗا تػرل إىل غ٤ٞ غرل َس٥ٞ، غ٤ٞ داخًٞ )ًٜٚٝو ٚأٚضنت: 

 بأذٖآْا ٚعٛاطؿٓا. 

ٚقد عسف يف األدب ايعسبٞ أْٛاع َٔ ايػعس ايرٟ ٜتػهٌ املع٢ٓ ؾٝ٘ عٔ طسٜل ساض١ ايبصس  

 َٚا بعدٖا(.2/17: 2008َٚٓ٘ ايػعس املطُط ٚاملػذس ٚايػعس اهلٓدضٞ )ايدلٜهٞ: 

إذا نإ ايتصٜٛس ايعٝين ًٜعب دٚزّا يف سسن١ٝ ايصٛز٠ ٚسٜٝٛتٗا، ؾإٕ ايتصٜٛس ايصٛتٞ  

لد ي٘ دٚزّا َُّٗا نريو، ؾـ"ايػعس أصٛات اْؿعاي١ٝ َطُٛع١ تٓبع َٔ َػاعس ايػاعس ٚأساضٝط٘ 

ٚايطسٚز، أٚ اؿصٕ أٚ  ملداطب١ َػاعس اآلخسٜٔ، َٚجرل٠ إٜاٖا مبا ؼًُ٘ َٔ اْؿعاالت تعدل عٔ ايؿسح

(، ؾإذا ناْت ايجكاؾ١ ايهتاب١ٝ تع٢ٓ بايتصٜٛس ايعٝين ٚتعًٞ َٔ غأْ٘، ؾإٕ 2: ص 1984ايػطب" )َٛايف: 

 ايجكاؾ١ ايػؿا١ٖٝ تع٢ٓ بايتصٜٛس ايصٛتٞ ٚتعًٞ َٔ غأْ٘. 

ٜٚٓبٗٓا َديتٕٛ َازٟ إىل إٔ "ْٓبر َٔ أذٖآْا ن١ًّٝ اعتباز ايصٛز٠ ع٢ً أْٗا غ٤ٞ َس٥ٞ  

، ؾايصٛز٠ قد تهٕٛ بصس١ٜ ٚقد تهٕٛ زلع١ٝ أٚ زمبا تهٕٛ ضٝهٛيٛد١ٝ متاَّا" )ًٜٚٝو ٚأٚضنت: ؾكط

 (.256: ص1992

َٛضٛع ايٓص األٍٚ ايرٟ ٜٗدف ايبشح يدزاضت٘ ٖٛ ٚصـ املطس، ؾايٓص ٜبدأ بريو َٚٔ ثِ  

 ىسز إىل َٛضٛعات أخس٣ ٖٞ ٚصـ ايؿسع ثِ ٚصـ ايصٝد، ٚايكصٝد٠ َه١ْٛ َٔ ثالث١ ٚعػسٜٔ

 (: 95: ص2004بٝتّا، تطع١ األبٝات األٚىل َٓٗا يف ٚصـ ايػٝح، ٜكٍٛ ؾٝٗا )اَسؤ ايكٝظ: 

 أعّني عمى برٍق أراه وميِض يضيُء حبّيًا في شماريَخ بيضِ 
 وييدُأ تاراٍت سناُه وتارًة ينوُء كتعتاِب الكسيِر المييضِ 
 وتخرُج منو المعاٌت كأنيا أكفٌّ تمّقى الفوز عند المفيضِ 

 و وصحبتي بين ضارٍج وبين تالع يثمٍث فالعريضِ قعدت ل
 أصاب قطاتيِن فسال لواىما فوادي البديِّ فانتحى لألريضِ 
 بميٍث دماٍث في رياٍض أثيثٍة تحيل سوافييا بماٍء فضيضِ 
 بالٌد عريضٌة وأرٌض أريضٌة مدافُع غيٍث في فضاٍء عريضِ 

باب في صف  اصَف بيضِ فأضحى يسحُّ الماُء من كلِّ فيقٍة يحور الضِّ
ذ بعد المزار غير القريضِ   فأسقي بو أختي ضعيفَة إذ نأت وا 

 

 األفعال في النص وداللتكا: 
ٓٓٞ، أزاٙ،   يف ٖرا ايٓص مثا١ْٝ عػس ؾعاّل تٓٛعت َا بني األَس ٚاملاضٞ ٚاملطازع ٖٚٞ )أع

، أضكٞ، ْأت، ٜط٤ٞ، ٜٗدأ، ٤ٜٛٓ، ؽسز، تًّك٢، قعدُت، أصاب، ضاٍ، اْتش٢، ؼٌٝ، أضش٢، ٜطٗح، وٛز

 بُعد(.

إذا ْعسْا إىل ٖرٙ األؾعاٍ ٚددْا إٔ مثا١ْٝ َٓٗا تعٛد داليتٗا إىل املا٤ ٖٚٞ )أصاب، ضاٍ،  

اْتش٢، ؼٌٝ، أضش٢، ٜطٗح، وٛز، أضكٞ( نُا لد أزبع١ َٓٗا تعٛد إىل ايدلم )ٜط٤ٞ، ٜٗدأ، ٤ٜٛٓ، 

ْأت، بعد( تعٛد إىل َديٛالت كتًؿ١ سٝح ؽسز( بُٝٓا ضت١ األؾعاٍ املتبك١ٝ )أعين، أزاٙ، تًك٢، قعدت، 

ٓٓٞ( تعٛد ع٢ً ايطاَع/املداَطب، )تًّك٢( تعٛد ع٢ً  )أزاٙ، قعدت( تعٛد ع٢ً املتهًِ /املدأطب، )أع

 األنـ، )ْأت( تعٛد ع٢ً ضعٝؿ١/ ٖٞ، )بُعد( تعٛد ع٢ً املصاز/ ٖٛ. 

 يٞ: بايدزاض١ اإلسصا١ٝ٥ يدالي١ ٖرٙ األؾعاٍ تٛصٌ ايبشح إىل اؾدٍٚ ايتا



 17  2013(، 11)4، ِعٍح األوادٌٍّح األِشٌىٍح اٌؼشتٍح ٌٍؼٍَٛ ٚاٌرىٌٕٛٛظٍا -أماراباك

 

 %45 األؾعاٍ ايداي١ ع٢ً املطس

 %22 األؾعاٍ ايداي١ ع٢ً ايدلم

 %11 األؾعاٍ ايداي١ ع٢ً املتهًِ /املدأطب

 %6أقٌ َٔ األؾعاٍ ايداي١ ع٢ً ايطاَع /املداَطب

 %6أقٌ َٔ َديٛالت كتًؿ١ )األنـ(  ع٢ً األؾعاٍ ايداي١

 %6أقٌ َٔ )ضعٝؿ١(  

 %6أقٌ َٔ )املصاز(  

 

اعس ٜدلش نجاؾ١ املا٤ عٔ طسٜل تهجٝـ ايؿعٌ ايداٍ عًٝ٘، ثِ ًٜٞ ذيو نجاؾ١ ايدلم إذٕ ؾايػ

ٕٓ ايدلم إمنا ٖٛ إغاز٠ يًُطس ٚدالي١ عًٝ٘ ٚيهٓ٘ يٝظ بأنجس نجاؾ١ َٓ٘ ع٢ً أ١ٜ ساٍ، ًٜٞ ذيو  إذ إ

ٍٓ ع٢ً املتهًِ ايرٟ نإ سطٛزٙ سطّٝا ٚغعٛزّٜا، ثِ تأتٞ ايٓطب١ األقٌ يآلخسٜٔ، ؾهأمنا خ الص١ َا د

ايصٛز٠ َٔ خالٍ دالي١ األؾعاٍ ٖٞ: إٕ ٖرا املا٤ ايػصٜس، املصشٛب بايدلم ايهجٝـ، اضتُتع ب٘ أنجس مما 

ٜطتُتع ب٘ اآلخسٕٚ، ٜٚبدٚ ايػعٛز ايؿسدٟ ٖٓا طاغّٝا ع٢ً ايػعٛز اؾُعٞ، ٚيعٌ ذيو ٜبدٚ ٚاضشّا 

قعدْا(، ٚ )أضكٞ( بداّل عٔ َٔ بدا١ٜ ايٓص يف قٛي٘ )أزاٙ( بداّل عٔ )ْساٙ(، ٚ )قعدت( بداّل عٔ )

 )ْطكٞ(.. مما ٜؤند ْصٚع٘ إىل ايؿسد١ٜ ٚمتطه٘ بٗا. 

 

 الداللة الحركية لألفعال: 
ٚتدزى اؿسن١ عٔ  statismبأْٗا ضد ايطهٕٛ  motion: ؼدد املعادِ اؿسن١ َؿّٗٛ اؿسن١

ض١ًٝ األضاض١ٝ ( ٖٞ ايvisual discriminationٛطسٜل عد٠ ٚضا٥ٌ، ٚيعٌ ايسؤ١ٜ )ايتُٝٝص ايبصسٟ 

يف إدزاى اؿسن١، ٚال ميٓع ٖرا إٔ تدزى اؿسن١ نريو بٛاضط١ )ايتُٝٝص  -يف ايػايب-األٚىل 

( ٚذيو بطُاع ايصٛت ايٓاتر عٔ اؿسن١، ٖٚٓاى أٜطّا )ايتُٝٝص auditory discriminationايطُعٞ 

ٔ نٌ ذيو ٖٛ ( َجٌ إدزاى سسن١ ايٓبض َجاّل، ٚاملكصٛد tactile discriminationَايًُطٞ 

اؿسن١ اؿط١ٝ، ٚيعٌ َٔ ايبدٜٗٞ إٔ اؿسن١ اؿط١ٝ إمنا تهٕٛ ٚضا٥ٌ إدزانٗا سط١ٝ )داٚد: 

 (.38: ص2002

 

: يعٌ َٔ أِٖ املالَح ٚاملؿاِٖٝ املستبط١ باؿسن١ ٚاييت تأخر دٚزّا بازشّا يف ؼدٜد َالَح اؿسن١

ٚطبٝع١ اؾطِ املتشسى ٚايك٠ٛ ٚطسٜك١ أدا٤  املع٢ٓ اؿسنٞ: ايؿساؽ ٚايطسع١ ٚاالػاٙ ٚاملطاز ٚايب١٦ٝ

 اؿسن١. ٚيعٌ أنجس َا ُٜٗٓا ٖٗٓا ٖٛ اػاٙ اؿسن١. 

"ؾاػاٙ اؾطِ املتشسى ٜطِٗ يف ؼدٜد ْٛع نجرل َٔ اؿسنات ٚمتٝٝصٖا، ٚذيو َٔ خالٍ 

.. إخل اػاٙ اؿسن١، إىل )اـًـ، األَاّ، أع٢ً، أضؿٌ، اؾاْب(... ؾاألؾعاٍ: صعد، ْصٍ، ذٖب، ٖبط.

 ( 39ٜهٕٛ ًَُح االػاٙ ٖٛ املُٝص ايداليٞ يف ؼدٜد َعٓاٖا" )ْؿط٘ ص

ٓٓا َٓ٘ إٔ يهٌ سسن١ اػاٙ، ٚمبا إٔ األؾعاٍ ٖٞ أسداخ تدٍ  َٔ خالٍ ٖرا ايتكدِٜ ايرٟ بٝ

ع٢ً سسن١، ميهٓٓا ؼدٜد سسن١ األؾعاٍ يف ايٓص إذا نإ َٔ خالٍ املعادِ أٚ َٔ خالٍ ايطٝام، 

 ؾعاٍ ٚاػاٙ سسنتٗا نايتايٞ: ٚتأتٞ َعاْٞ األ

/أعين: اإلعا١ْ: َد ٜد ايعٕٛ، ؾاملعني أع٢ً، ٚطايب ايعٕٛ أضؿٌ ٚيف اؿدٜح )ايٝد ايعًٝا خرل َٔ ايٝد 1

(، ٚدا٤ 115/ 8ايطؿ٢ً ٚايٝد ايعًٝا املٓؿك١ ٚايطؿ٢ً ايطا١ً٥( ٚز٣ٚ: )ٚايٝد ايعًٝا ٖٞ املعط١ٝ( )ايكسطيب: 

( "ايٝد ايعًٝا خرل َٔ ايٝد ايطؿ٢ً، ٚابدأ مبٔ تعٍٛ، ؾاملعٍٛ أضؿٌ ايعا٥ٌ، 2/10يف ايدز املٓجٛز )ايطٝٛطٞ: 

 ؾايؿعٌ: أعإ: سسنت٘ َٔ أع٢ً إىل أضؿٌ. 
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 ( 8938/ 14: 1997/أزاٙ )زأ٣، ٜس٣( ايسؤ١ٜ ٚقٛع ايبصس ع٢ً ايػ٤ٞ. )ايػعساٟٚ: 2

ٞٓ، ٚقد أٚزد اؾاسغ يف باب )أثس ايت هساز يف خًل اإلْطإ( "ٚباْب آخس زأ٣: ايسؤ١ٜ: ٚقٛع ايبصس ع٢ً املس٥

ٌٍ، ٚأد٢ْ سسن١ٕ  ٍُ ٚقِٛع ايبصِس ع٢ً اإلْطإ ايرٟ يف طبع٘ أد٢ْ قاب ممَّا ٜدعٛ إىل ايؿطاد، ٖٚٛ طٛ

ٌُ ايبال٤" )اؾاسغ: اؿٝٛإ ) ٍُ ايتداْٞ، ٚنجس٠ُ ايسؤ١ٜٔ ُٖا أص ( ؾايسؤ١ٜ ٚقٛع 52/ 1عٓد َجً٘، ٚطٛ

 ٌ. يًبصس، ٚايٛقٛع سسن١ َٔ أع٢ً إىل أضؿ

ٜط٤ٞ( أضا٤ٙ: أضكط ض٤ٛٙ عًٝ٘، ٚيف ايكسإٓ ايهسِٜ )ٜهاد ايدلم ىطـ أبصازِٖ، –/ٜط٤ٞ: )أضا٤ 3

( ؾإضا٠٤ ايدلم: إضكاط ايط٤ٛ، ٚيف ايػعس اؿدٜح لد املكاحل 21نًُا أضا٤ هلِ َػٛا ؾٝ٘( )ايبكس٠ 

 ( 65272ٜكٍٛ: )املكاحل: د. ت: قصٝد٠ زقِ 

 سقط الضوُء..  
 في صدرىا يرقد اآلن،  في أضمع األرض،   

 أحرُف أشعاره تتدلى بروقا،  
 قنابل  

 ؾٝطٓد إىل ايدلم ايؿعٌ )تتدىل( ٚايتدّيٞ إمنا ٖٛ سسن١ َٔ أع٢ً إىل أضؿٌ. 

 ؾايدلم ٜط٤ٞ سبّٝا )ايطشاب املذلانِ(: ضكٛط ايط٤ٛ ع٢ً ايطشاب سسن١ َٔ أع٢ً إىل أضؿٌ. 

ُُٖد4 َِٖد٤ّا ٚ َِٗدُأ  َٜ ََٖدَأ  ( ؾٝ٘ 180/ 1: ٤ٚ1414ّا: َضَهٔ ٜهٕٛ يف ضهٕٛ اؿسن١ )ابٔ َٓعٛز: / ٜٗدأ: )ٖدأ( 

 ٖبٛط عُا نإ عًٝ٘. ؾٗٛ انؿاض ٖٚٛ سسن١ ْصٍٚ إىل أضؿٌ

ٌَ ؾطَكَط ؾٗٛ َٔ اأَلضداد 5 َََػك١َّٕ ٚقٌٝ ُأِثٔك ِٗد ٚ ََٗض َظ َْ َٛا٤ّ  ِٓ ٤ِّٛا َٚت َْ  ٤ُُٛٓ َٜ  ً٘ٔ ُِ / ٤ٜٛٓ: )ْٛأ( ْا٤َ ٔبٔش

ٍٚ )ْٗض ظٗد( ؾٝ٘ ٖبٛط يف دزد١ ايٓٗٛض ؾٗٞ سسن١ إىل أضؿٌ، ٚاملع٢ٓ ( املع٢ٓ األ1/174)ْؿط٘ 

 ايجاْٞ )أثكٌ ؾطكط( ٖٞ سسن١ َباغس٠ إىل أضؿٌ. 

/ تًك٢: ايتًكٞ: االضتكباٍ، ؾاألنـ تستؿع يتًكٞ ايؿٛش، ؾشسن١ ايتًكٞ تعبرل عٔ ازتؿاع األنـ 6

  يتًكٞ َا ٖٛ أع٢ً َٓٗا ؾايتًكٞ سسن١ َٔ األع٢ً إىل األضؿٌ.

/ قعدت: ايكعٛد: ٖٛ االْتكاٍ َٔ عًٛ إىل أضؿٌ.، ٖٚٛ عهظ اؾًٛع ايرٟ ٖٛ االْتكاٍ َٔ ضؿٌ إىل 7

 (، ؾايكعٛد سسن١ َٔ أع٢ً إىل أضؿ164ٌعًٛ )ايعطهسٟ، ص: 

ِّْب8 ِْٛب َٚص َََطْس َص َِْصٖب ٚ ِْصاَب نالُٖا ا ِٛبّا ٚا ٍُ امَلَطس َصاَب امَلَطُس َص ُْصٚ ُِٛب   / أصاب: )صٛب( ايٖص

ُِّب ٖٓا املطس )ابٔ َٓعٛز:  ِّٕب َٔ ايطُا٤ٔ( قاٍ َأبٛ ِإضشل ايٖص ْٝٗٛب ٚقٛي٘ تعاىل )َأٚ َنَص / 1: ـ1414َٖٚص

َِْصاَب 534 ِٛبّا ٚا ٍُ: َصاَب امَلَطُس َص َٝاب. َٜكا ِْٔص َِْصٓب ناال ِْٔصَباُب َٔ َصٖب٘ ِإَذا َأزاَق٘ ؾا ُِٛب: اال ( ايٖص

َِْصٖب ) ٢َٓ ا َُا مَبِع ُٖ  ( ٖٚٛ سسن١ َٔ أع٢ً إىل أضؿٌ. 668ايصبٝدٟ )ص: ٔناَل

َٝالّْا َدَس٣ )ابٔ َٓعٛز: 9 ِٝاّل َٚض ٍَ املا٤ُ ٚايػ٤ُٞ َض ( ٚبدٜٗٞ إٔ املا٤ إمنا 350/ 11: ـ1414ٖ/ ضاٍ: )ضٌٝ( ضا

هسٟ َٔ األع٢ً إىل األضؿٌ، ٚنرا َا ٜطكط٘ املا٤ إمنا ٜتذ٘ إىل أضؿٌ، ٚقد قاٍ اَسؤ ايكٝظ: 

ٌِ. نذًُٛد صدس سط٘   ايطٌٝ َٔ ع

/ اْتش٢: قاٍ األشٖسٟ يف تسمج١ تسح عٔ ابٔ َٓاذز االْتشا٤ إٔ ٜطكط ٖهرا ٚقاٍ بٝدٙ بعطٗا ؾٛم 10

بعض، ٖٚٛ يف ايطذٛد إٔ ٜطكط دبٝٓ٘ ع٢ً األزض ٜٚػدٙ ٚال ٜعتُد ع٢ً زاستٝ٘ ٚيهٔ ٜعتُد ع٢ً 

 ٌ. ، ( ؾاالْتشا٤ ضكٛط، ٚسسنت٘ َٔ أع٢ً إىل أضؿ8616دٓبٝ٘ )ايصبٝدٟ )ص: 

( )صٓب، ٜصٗب(: ٜكع ايؿعٌ )صٓب( يف فاٍ اؿسنات اييت 96/ ؼٌٝ: تصب )دٜٛإ اَسئ ايكٝظ 11

ٜعٗس ؾٝٗا ًَُح االػاٙ، ؾشسن١ ايصب تهٕٛ َٔ أع٢ً إىل أضؿٌ، ٖٚٞ َٔ اؿسنات اـاص١ 

ب٘ صٓبا: بايطٛا٥ٌ، ٜٚدٚز َع٢ٓ ايؿعٌ )صٓب(... سٍٛ َع٢ٓ ايطهب، دا٤ يف ايًطإ "صٓب املا٤ ٚمٛٙ ٜص

 (، ؾشسن١ ايؿعٌ تتذ٘ َٔ أع٢ً إىل أضؿٌ. 206: ص2002أزاق٘، ٚصببت املا٤: ضهبت٘" )داٚد: 

ِٝشّا 12 َٜٔطُٝح َض َُٜطٗح َضٓشّا ُٚضُشٛسّا َأٟ ضاٍ َٔ ؾٛم ٚاغتٖد اْصباُب٘ ٚضاَح  َُِع ٚاملطُس ٚاملا٤ُ  / ٜطح: َضٖح ايٖد

 (. 476/ 2: ـ1414ِٖإذا َدَس٣ ع٢ً ٚد٘ اأَلزض )ابٔ َٓعٛز: 

ُِٛم )ايصبٝدٟ )ص:  ُٕ َٔ َؾ َٝال ُِٗ: ايٖطٗح: ٖٛ " ايٖط  (. 1623قاٍ بعُط

ِٛزّا ُٚسُؤٚزّا زدع، ٚيف اؿدٜح َٔ دعا زداّل بايهؿس ٚيٝظ نريو ساَز عًٝ٘ َأٟ 13 َُٜشُٛز َس / وٛز: ساَز 

تٗا ِإيٝ٘، َٚٓ٘ سدٜح بعض تٗا ثِ َأَسِسؿزدع ِإيٝ٘ َا ْطب ِإيٝ٘ َٚٓ٘ سدٜح عا٥ػ١ َؾَػطًِتٗا ثِ َأِدؿ



 18  2013(، 11)4، ِعٍح األوادٌٍّح األِشٌىٍح اٌؼشتٍح ٌٍؼٍَٛ ٚاٌرىٌٕٛٛظٍا -أماراباك

 

ََِسٔدُع٘ ٚنٌ غ٤ٞ تػرل َٔ   ٖٞ ًَ َٕ َع َُٜشَٛز بٞ داؤٙ َأٟ ٜهٛ ِٖٝسُت زداّل بايٖسَضِع ـػُٝت َإٔ  ايطًـ يٛ َع

ُٜٔشُٛز َزَادّا بعد ِإِذ ٖٛ   ٔ٘ ٥ِٔٛ ِٛزّا. قاٍ يبٝد: َٚا امَلِس٤ُ ِإالَّ نايػِّٗأب َٚض َُٜشٛز َس ساٍ ِإىل ساٍ ؾكد ساَز 

َِْشَدَزِت نَأْٗا زدعت َٔ َٛضعٗا )ابٔ َٓعٛز:  ضأطُع. ( ؾهً٘ يف 217/ 4: ـ1414ٖٚساَزٔت ايُػٖص١ُ َتُشُٛز ا

 َع٢ٓ ايسدٛع ٚاالمداز، ٖٚٛ سسن١ َٔ أع٢ً إىل أضؿٌ. 

/ أضكٞ: ايطكٝا َعسٚؾ١، ٚؾٝٗا ٜػٛص املا٤ إىل باطٔ األزض، أٚ إىل دٛف اإلْطإ ٚغرلٙ، ؾٗٞ سسن١ 14

 ٌ. َٔ أع٢ً إىل أضؿ

ٚميهٔ متجٌٝ سسن١ ٖرٙ ، إذّا ؾشسن١ ٖرٙ األؾعاٍ مجٝعٗا ٖٞ اػاٙ َٔ أع٢ً إىل أضؿٌ

 األؾعاٍ نايتايٞ: 

 أعين أزاٙ ٜط٤ٞ ٜٗدأ ٤ٜٛٓ تًك٢ قعدت أصاب ضاٍ اْتش٢ ؼٌٝ

  

  

 ٜطح وٛز أضكٞ   

  

   

األضؿٌ، ٚقد ٚددْا إٔ أنجسٖا ٜعطٞ % َٔ األؾعاٍ يف ايٓص تتذ٘ َٔ األع٢ً إىل 90ؾشٛايٞ 

ٖرا املع٢ٓ َباغس٠، بُٝٓا ايكًٌٝ َٓٗا ٜعطٞ املع٢ٓ َٔ خالٍ زبط٘ بايطٝام. َٔ خالٍ ذيو ميهٔ إٔ 

 ْس٣ صٛز٠ ٚاضش١ هلطٍٛ املطس َٔ خالٍ ؼًٌٝ ايصٛز٠ اؿسن١ٝ يألؾعاٍ. 

 

 داللة زمن الفعل: 
َس، ٚدا٤ت نايتايٞ: األَس: ؾعٌ ٚاسد تٓٛعت األؾعاٍ يف ايٓص بني املاضٞ ٚاملطازع ٚاأل 

)أعين(، املاضٞ: ضت١ أؾعاٍ )قعد، أصاب، اْتش٢، أضش٢، ْأ٣، بعد(، بُٝٓا لد املطازع تطع١ أؾعاٍ 

 )أز٣، ٜط٤ٞ، ٜٗدأ، ٤ٜٛٓ، ؽسز، تًك٢، ؼٌٝ، وٛز، أضكٞ(. 

ٜد ايؿعٌ األَس %، بُٝٓا ال ٜص37%، ٚاملاضٞ ْطب١ 56ميجٌ ايؿعٌ املطازع َٔ ٖرٙ األؾعاٍ ْطب١  

%، ؾإذا تٓاٚيٓا األؾعاٍ ايداي١ ع٢ً ايدلم ٚاملطس ْطتطٝع ايكٍٛ بإٔ مجٝع األؾعاٍ عدا )ْأت، بعد، 6عٔ 

تًك٢( ٖٞ َٔ دٚاٍ ايدلم ٚاملطس، ٚميجٌ املطازع َٔ ٖرٙ األؾعاٍ ايداي١ ع٢ً ايدلم ٚاملطس ْطب١ تصٜد 

الغٕٝٛ إٔ "سدخ ايتذدد أظٗس َا ٜهٕٛ يف % مما ٜؤند غًب١ املطازع يف ايٓص، ٚقد ذنس ايب60ع٢ً 

ايؿعٌ املطازع ايرٟ ٜعني ع٢ً ػدد صٛز٠ اؿدخ أَاّ ايعني، َٚٔ ٖٓا ؾإْٓا ميهٓٓا إٔ ْعدل ب٘ عٔ 

ايصَٔ املاضٞ عٓدَا ماٍٚ اضتعاد٠ صٛزت٘ أَاّ ايعني ٚنأْٗا تكع يف ايًشع١ اؿاضس٠، ٜٚصًح 

ا٥ُّا، َٚٔ ثِ نإ ايكسإٓ ٜؤثس اضتعُاٍ ايؿعٌ املطازع يف نريو يًتعبرل عٔ األَٛز اييت ميهٔ إٔ تكع د

 (. 186: ص2010ذيو ايًٕٛ َٔ األسداخ اييت ٜتذدد ٚقٛعٗا" )دزٜٚؼ: 

ؾاملطازع ٜصًح "يًشدخ ايرٟ ٜتذدد ؿع١ بًشع١، أٚ... يًتعبرل عٔ اؿدخ املتشسى يف 

ازع يف ْعِ عبازت٘ إٔ ٜٓكٌ دٛ ايٓؿظ، ٜٚطتطٝع ايػاعس أٚ األدٜب إذا اضتطاع اضتػالٍ ايؿعٌ املط

 اؿدخ ٚايتصٛز املتذدد ب٘" )ْؿظ ايصؿش١ ايطابك١(. 

 

 داللة الجملة: 
تعتدل دزاض١ اؾ١ًُ َٔ أِٖ ايٓٛاسٞ اييت ْأخر بٗا يف قسا٠٤ ايٓصٛص، َٚٔ ٖرا املٓطًل لد 

إؾاد٠ َع٢ٓ ايبالغٝني ٜؿسقٕٛ بني دالالت اؾ١ًُ االزل١ٝ ٚايؿع١ًٝ ٚإؾاد٠ اؾ١ًُ يًتٛنٝد أٚ 

 اؿسن١ أٚ ايجبٛت أٚ ايتذدد أٚ االضتُساز أٚ غرل ذيو مما ٖٛ َؿصٌ يف عًِ املعاْٞ. 
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ٚدد ايباسح إٔ ضبع١ أبٝات َٔ أصٌ تطع١ األبٝات قد بدأت ظٌُ ؾع١ًٝ ٖٚرٙ متجٌ ْطب١  

قٌ %َٔ ايٓص، بُٝٓا بدأ بٝت ٚاسد ؾكط ظ١ًُ إزل١ٝ ٖٚٛ )بالد عسٜط١... ايبٝت( ٚميجٌ ْطب١ أ77

%، بُٝٓا بدأ بٝت ٚاسد بتكدِٜ اؾاز ٚاجملسٚز )مبٝح دَاخ... ايبٝت( ٚإذا َا زدعٓا بايبٝت إىل 12َٔ 

تستٝب٘ قبٌ تكدِٜ اؾاز ٚاجملسٚز يٛددْاٙ نايتايٞ: ؼٌٝ ضٛاؾٝٗا مبا٤ ؾطٝض مبٝح دَاخ.... إخل 

أت ظ١ًُ ؾع١ًٝ تصٌ مما هعٌ ايبٝت نريو ٜبدأ ظ١ًُ ؾع١ًٝ، ٖٚرا هعٌ ْطب١ األبٝات اييت بد

% مما هعًٓا ْرٖب إىل إٔ ايٓص ٜٓشٛ يؿع١ًٝ ايبٓا٤ يف تسنٝب٘، ٖٚرا يٝظ خاصّا 89إىل أنجس َٔ 

 ببدا١ٜ األبٝات ؾشطب بٌ إٔ بٓا٤ ايٓص عا١َ ٜسدح ْطب١ اؾٌُ ايؿع١ًٝ ع٢ً اإلزل١ٝ ٚبؿازم نبرل. 

ٚذيو َٔ خالٍ دالي١ اؾ١ًُ َٔ ٖرا املٓطًل ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ايٓص ٜتذ٘ إىل إظٗاز اؿسن١ 

(، 92: ص1997ايؿع١ًٝ اييت تدٍ ع٢ً اؿدٚخ ٚايتذدد دٕٚ اؾ١ًُ اإلزل١ٝ ايداي١ ع٢ً ايجبٛت )عباع: 

"ٚايؿسم بني اإلثبات إذا نإ باالضِ ٚبٝٓ٘ إذا نإ بايؿعٌ إٔ َٛضٛع االضِ ع٢ً إٔ ٜجبت ب٘ املع٢ٓ 

ا ايؿعٌ ؾُٛضٛع٘ ع٢ً إٔ ٜكتطٞ ػدد املع٢ٓ يًػ٤ٞ َٔ غرل إٔ ٜكتطٞ ػددٙ غ٦ّٝا ؾػ٦ّٝا، ٚأَ

( إذٕ ؾاؿسن١ ايطبٝع١ٝ املٓطك١ٝ يًدلم 134املجبت ب٘ غ٦ّٝا بعد غ٤ٞ" )اؾسداْٞ: دال٥ٌ اإلعذاش: 

ٚاملطس ٖٞ اؿسن١ ٚايتذدد دٕٚ ايجبات. ٖٚرا هعًٓا ْرٖب إىل تطابل ساي١ اؿسن١ بني ب١ٝٓ 

 اؾ١ًُ ٚاؿدخ ايرٟ تصٛزٙ. 

 

 القافية:  داللة حركة
ايكاؾ١ٝ َٔ أِٖ عٓاصس تسنٝب ايػعس ايعسبٞ ايكدِٜ ع٢ً َس عصٛزٙ، ٚقد ؾصٌ ايٓكد 

ايكدِٜ أُٖٝتٗا باعتبازٖا َهّْٛا أضاضّٝا يعٓصس ايتطسٜب ٚاملٛضٝك٢ ايػعس١ٜ، ٖٚٞ "صٛز٠ تطاف إىل 

 ( 74: ص 1986 غرلٖا، ٖٚٞ نػرلٖا ال تعٗس ٚظٝؿتٗا اؿكٝك١ٝ إال يف عالقتٗا باملع٢ٓ" )دإ نٖٛني:

ٜعتُد ايٓص يف بٓا٥٘ ع٢ً قاؾ١ٝ ايطاد املتشسن١، ؾشسن١ اؿسف تعطٞ إوا٤ّ قّٜٛا  

عسن١ٝ ايٓص، ثِ لد إٔ ايٓص ىتاز سسن١ ايهطس دٕٚ ايطِ أٚ ايؿتح، ٚيف ظٔ ايباسح إٔ ذيو 

ٕٓ ايك٠ٛ ايٓاػ ١ َٔ أٜطّا مما أعط٢ تًو ايصٛز٠ ايٓاػ١ َٔ سسن١ اؿسف صٛز٠ إضاؾ١ٝ، إذ إ

سسن١ ايهطس إمنا ٖٞ متجٌٝ يتًو اؿسن١ ايٓاػ١ عٔ اؿدخ، ؾايسعٛد ٚايدلٚم ٚايطٍٝٛ ٚنٌ 

تًو اؾًب١ ايك١ٜٛ ايٓاػ١ عٓٗا ال ٜهاد ٜٓاضبٗا إاّل سسن١ ايهطس بكٛتٗا ٚبسٚشٖا دٕٚ اؿسنات 

ٕٓ "أق٣ٛ اؿسنات إمنا ٖٞ ايهطس٠، ٚتًٝٗا ايط١ُ، ؾايؿتش١" )شعؿس:   (. 15: ص2011األخس٣، إذ إ

َٔ ْاس١ٝ أخس٣ ؾإٕ ايهطس ٜعين اـؿض ٚاـؿض ضد ايسؾع، دا٤ يف غسح األدس١َٝٚ )ابٔ  

( "ٚاـؿض أصً٘ ضد ايسؾع، ٚذيهِ ألٕ ايعال١َ تهٕٛ ؼت اؿسف، ٖٚرا َع٢ٓ 11/ 1آدسّٚ: د. ت 

اؾصز١ٜ" اـؿض، غالف ايسؾع، ؾايعال١َ تهٕٛ ؾٛم اؿسف". ٚدا٤ يف "ؾتح زب ايدل١ٜ غسح املكد١َ 

( "ٚاـؿض يػ١: اـطٛع ٚايتريٌ". يهٌ ذيو ؾكد دا٤ت سسن١ ايكاؾ١ٝ َٓاضب١ 175)ضامل: د. ت: ص 

ؿسن١ اؿدخ املعدل ب٘ عٓ٘، نُا دا٤ت قٛتٗا َٓاضب١ يك٠ٛ اؿدخ، نُا إٔ َع٢ٓ اـؿض َٚٛضع 

ؾعاٍ اييت سسنت٘ ؼت اؿسف ٜٓاضب ايصٛز٠ ايع١ٝٓٝ هلطٍٛ املطس، ٖٚرٙ ايصٛز٠ تؤند دالي١ األ

 ٚددْا سسنتٗا تتذ٘ َٔ األع٢ً إىل ايطؿٌ َطابك١ يًؿعٌ ايرٟ تعدل عٓ٘. 

ٚقد ذنس بعض ايٓكاد إٔ "ايكٛايف ع٢ً أْٛاع، َٓٗا َا ٜهجس دٚزاْٗا يف ايػعس، َٚٓٗا َا ٜكٌ  

عس اضتعُاهلا، َٚٓٗا َا تٓؿس َٓ٘ األذٚام "ثِ ٜرٖب إىل إٔ ايطاد َٔ اؿسٚف اييت ال ميٌٝ إيٝٗا ايػ

يًكاؾ١ٝ "يك١ً اضتعُاهلا ٚثكٌ َٛضٝكاٖا ٚعدّ املٌٝ هلا ٚؾكداْٗا يًعرٚب١ ٚاؿال٠ٚ ؾطاّل عٔ نصاشتٗا" 

 (.199: ص2000)صاسب خًٌٝ: 

أَا اختٝاز ايٓص ؿسف ايطاد قاؾ١ّٝ ؾكد دا٤ يٝددّ ايصٛز٠ ٖٗٓا ٜٚعطٞ سسن١ يًشدخ 

ابٔ ضٝٓا إمنا ٜطُع عٔ "اْؿالم ؾكاقٝع نباز َٔ املعدل عٓ٘، إذ إٔ صٛت ايطاد نُا ٜرنس 

 (.94ايسطٛبات" )ابٔ ضٝٓا: د. ت: ص
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ٚيعٌ ذيو متاَّا َا ٜصٛزٙ اؿدخ، ٚضٓأتٞ إىل تؿصٌٝ ٖرٙ اؿسن١ ايصٛت١ٝ ٚعالقتٗا 

 بايصٛز٠ ايعا١َ يًٓص يف َا ًٜٞ. 

 

 ايصٛز٠ ايصٛت١ٝ: 

 ايعالق١ بني ايصٛت ٚاملع٢ٓ عٓد ايبالغٝني ٚايٓكاد: 

اضتأثست ايصٛز٠ ايػعس١ٜ بػهٌ عاّ باٖتُاّ ايكدا٢َ ٚاحملدثني، ملا هلا َٔ أ١ُٖٝ يف عامل  

ايػعس، ٚاْطًل ايٓكاد ٚايبالغٕٝٛ ٜعسؾٕٛ ايصٛز٠ َٔ ٚدٗات ْعس كتًؿ١، َٚٔ شٚاٜا َتعدد٠، 

 َٓطًكني َٔ تأثرلات غت٢ عسب١ٝ ٚأدٓب١ٝ أٚ بني ٖرا ٚذاى. 

ع َٔ ايهًُات، ٚإٕ َع٢ٓ ايكصٝد٠ ٜجرلٙ بٓا٤ ايهًُات ٚقد ذنس بعض ايٓكاد إٕ" ايػعس ٜصٓ

نأصٛات أنجس مما ٜجرلٙ بٓا٤ ايهًُات نُعإ، ٚذيو ايتهجٝـ يًُع٢ٓ إمنا ٖٛ سص١ًٝ يبٓا٤ 

 ( 23: ص1963األصٛات" )أزٜػايدَانًٝؼ: 

ٚقد السغ نجرل َٔ ايٓكاد إٔ ايػاعس ٜطتددّ أندل قدز َٔ سٛاض٘ يتصٜٛس إسطاض٘،  

ت٘ سسن١ تصٜٛس١ٜ، َٚٔ ذيو ايصٛت، ؾـ "ايػعس أصٛات اْؿعاي١ٝ َطُٛع١ تٓبع َٔ ٚإلعطا٤ نًُا

َػاعس ايػاعس ٚأساضٝط٘ ملداطب١ َػاعس اآلخسٜٔ، َٚجرل٠ إٜاٖا مبا ؼًُ٘ َٔ اْؿعاالت تعدل عٔ 

 (.2: ص1984ايؿسح ٚايطسٚز، أٚ اؿصٕ أٚ ايػطب" )َٛايف

ٛات، ألْٗا َسنب١ َٔ كازز اؿسٚف ؾُا ٚذنس ابٔ األثرل إٔ" األيؿاظ داخ١ً يف سٝص األص

(، نريو قاٍ 1/169اضتًرٙ ايطُع َٓٗا ؾٗٛ اؿطٔ، َٚا نسٖ٘ ْٚبا عٓ٘ ؾٗٛ ايكبٝح" )ابٔ األثرل: د. ت: 

عٔ األيؿاظ أْٗا "ػسٟ َٔ ايطُع فس٣ األغداص َٔ ايبػس"... "ٚهلرا تس٣ أيؿاظ أبٞ متاّ نأْٗا 

سِٗ ٚتأٖبٛا يًطساد، ٚتس٣ أيؿاظ ايبشذلٟ نأْٗا ْطا٤ سطإ زداٍ قد زنبٛا خٝٛهلِ، ٚاضتألَٛا ضال

 (.1/252عًٝٗٔ غال٥ٌ َصبػات ٚقد ؼًني بأصٓاف اؿًٞ" )ْؿط٘

ؾايًػ١ ايعسب١ٝ نجرلّا َا ؼاٍٚ ايكٝاّ بٗرا ايتصٜٛس ايصٛتٞ باضتدداّ أيؿاظ َع١ٓٝ، 

 ٚشيصٍ... إخل. باغتكاقات َع١ٓٝ، ناألؾعاٍ ايسباع١ٝ املطعؿ١ َجٌ: خًدٌ ٚطٓطٔ ٚشسصح 

ٜالسغ نريو إٔ نجرلّا َٔ ايهًُات ايعسب١ٝ ؼٌُ صٛزتٗا ايصٛت١ٝ، ؾُا دا٤ ع٢ً ٚشٕ  

)ؾعٌٝ( َجاّل ٜػرل إىل املٛاص١ً َجٌ: أشٜص، صًٌٝ، صٌٗٝ، ؾشٝح، خسٜس... سٝح لد إٔ املد ًٜعب دٚزّا 

 يف ٖرا ايتصٜٛس. 

طع َجٌ: متت١ُ، ثسثس٠، ٚضٛض١، ٚلد عهظ ذيو َا دا٤ ع٢ً ٚشٕ )ؾع١ًً( إذ ٜدٍ ع٢ً ايتك

 دسدس٠، شسصس١، خًد١ً. 

  ٟٓ ٖرا ٚقد ذٖب بعطِٗ إىل "إٔ أصٌ ايًػات نًٗا إمنا ٖٛ َٔ األصٛات املطُٛعات، ندٚ

ايسٜح، ٚسٓني ايسعد، ٚخسٜس املا٤، ٚغشٝر اؿُاز، ْٚعٝل ايػساب، ٚصٌٗٝ ايؿسع، ْٚرٜب ايعيب ٚمٛ 

ٓٓٞ إىل ٖرا ايسأٟ ؾكاٍ" ٖٚرا عٓدٟ ٚد٘ صاحل ذيو، ثِ ٚيدت ايًػات ؾُٝا بعد. ٚقد ا ٕٓ ابٔ د طُأ

َٚرٖب َتكبٌ ": ؾاأليؿاظ يف ايًػ١ َٓاضب١ ملعاْٝٗا، ٚقد ض٦ٌ أسدِٖ عٔ َط٢ُ )إذغاؽ( ٖٚٛ 

(. نُا لد 47-1/46بايؿازض١ٝ اؿذس، ؾكاٍ: أدد ؾٝ٘ ٜبطّا غدٜدّا ٚأزاٙ اؿذس" )ابٔ دين: د. ت: 

س٣ "إٔ ضدٝـ األيؿاظ َػانٌ يطدٝـ املعاْٞ" )اؾاسغ: ايبٝإ اؾاسغ ٜعدل عٔ ْؿظ ٖرا إذ ٜ

( ٜٚؿصٌ ابٔ دين ذيو بكٛي٘ "إٕ نجرلّا َٔ ٖرٙ ايًػ١ ٚددت٘ َطاّٖٝا بأدساع 1/91ٚايتبٝني د. ت: 

سسٚؾ٘ أصٛات األؾعاٍ اييت عدل عٓٗا; أال تساِٖ قايٛا )قطِ( يف ايٝابظ، ٚ )خطِ( يف ايسطب، ٚذيو 

٤، ؾذعًٛا ايصٛت ايكٟٛ يًؿعٌ ايكٟٛ، ٚايصٛت األضعـ يًؿعٌ األضعـ، ٚنرا يك٠ٛ ايكاف عٔ اـا

قايٛا )صٓس اؾٓدب(، ؾهسزٚا ايسا٤ ملا ٖٓاى َٔ اضتطاي١ صٛت٘، ٚقايٛا )صسصس ايباشٟ( ؾكطعٛٙ ملا 

ٖٓاى َٔ تكطٝع صٛت٘، ٚزلٛا ايػساب غام سها١ٜ يصٛت٘، ٚايبط بطّا سها١ٜ ألصٛاتٗا..." )ابٔ دين: 

(. "ؾهًُا اشدادت ايعباز٠ غبّٗا باملع٢ٓ ناْت أدٍ عًٝ٘ ٚأغٗد بايػسض ؾٝ٘" 66ٚ2/152-1/65د. ت: 

(، نريو ٜػرل إىل دالي١ أصٛات اؿسٚف ع٢ً َعاْٝٗا إذ ٜكٍٛ بأِْٗ " قد ٜطٝؿٕٛ إىل 2/154)ْؿط٘
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دخ اختٝاز اؿسٚف ٚتػبٝ٘ أصٛاتٗا باألسداخ املعدل بٗا عٓٗا تستٝبٗا، ٚتكدِٜ َا ٜطاٖٞ أٍٚ اؿ

ٚتأخرل َا ٜطاٖٞ آخسٙ، ٚتٛضٝط َا ٜطاٖٞ أٚضط٘، ضٛقّا يًشسٚف ع٢ً زلت املع٢ٓ املكصٛد 

 (. 2/162ٚايػسض املطًٛب" )ْؿط٘

نريو ْب٘ ايجعاييب إىل غ٤ٞ َٔ تصٜٛس ايصٛت ملعٓاٙ ؾكاٍ: "إذا أخسز املهسٚب صٛتّا أٚ  

ظٗسٙ ؾدسز خاؾتّا ؾٗٛ اؿٓني، ؾإٕ شاد املسٜض صٛتّا زقٝكّا ؾٗٛ ايسْني، ؾإٕ أخؿاٙ ؾٗٛ اهلٓني، ؾإٕ أ

 (.218: ص1938ؾٗٛ األْني، ؾإٕ شاد يف زؾع٘ ؾٗٛ اـٓني" )ايجعاييب: 

إذّا ؾُٔ خالٍ مجٝع ذيو ْطتطٝع ايكٍٛ بإٔ ٖؤال٤ ايٓكاد ٚايبالغٝني قد السعٛا تًو ايعالق١ 

سب١ٝ، ٚأسد أضباب بساعتٗا ايٛثٝك١ َا بني صٛت ايه١ًُ َٚعٓاٖا، ٚيعًِٗ ٜعدٕٚ ذيو ضسّا َٔ أضساز ايع

 يف ايتعبرل. 

ٚيعٌ ايهجرل َٔ قسا٤ ايػعس، بٌ ْاقدٜ٘ ٜٓعسٕٚ أٍٚ َا ٜٓعسٕٚ إىل َعاْٞ ايػعس أٚ َديٍٛ  

األيؿاظ ؾـ"إٕ أٚىل األؾهاز اييت تٓػأ عٓدْا أثٓا٤ قسا٤تٓا يًػعس ٖٞ األؾهاز اييت ؼدثٗا ايهًُات ذاتٗا، 

ت، غرل إٔ ٖٓاى أؾهازّا أخس٣ ال تكٌ عٓٗا أ١ُٖٝ، أؾهازّا قد ٖٚٞ َا ميهٔ تطُٝت٘ َديٛالت ايهًُا

ؼدثٗا ايصٛز ايًؿع١ٝ ايطُع١ٝ َجًُا ودخ يف ساي١ األيؿاظ اييت ؼانٞ ايصٛت"...، يريو ميهٔ 

 ( 1( )182: ص1963ايكٍٛ بإٔ "ايصٛت َؿتاح ايتأثرلات األخس٣ يف ايػعس" )َانًٝؼ: 

ظ صٛتّا أضاضّٝا، ٚايػاعس إذ هعٌ َٓ٘ بؤز٠ يٓص٘ إمنا ٜأتٞ صٛت ايطاد يف أبٝات اَسئ ايكٝ 

هعٌ َٓ٘ )أٜك١ْٛ( ملا أزاد ي٘ إٔ ٜطسم زلعٓا، بػض ايٓعس عُا إذا نإ ذيو عٔ طسٜل ايتعُد أٚ عٔ 

طسٜل ايك٠ٛ اإلبداع١ٝ املٛدٛد٠ يف ْؿظ ايػاعس، َع أْٓا ْرٖب إىل أْ٘ تعُد ذيو نُا ضٝؤند 

 ايبشح. 

يباسح ٖٛ أْطب أٜك١ْٛ ميهٔ إٔ تصٛز يٓا ٖرا اؿدخ، ؾٗٛ وانٞ ٚصٛت ايطاد يف زأٟ ا

صٛت ايجًر اـؿٝـ، ٖٚٛ نُا ذنس ابٔ ضٝٓا ٜطُع عٔ "اْؿالم ؾكاقٝع نباز َٔ ايسطٛبات" )ابٔ 

 (.94ضٝٓا: د. ت: 

إذا أخرْا صٛت ايطاد باعتبازٙ بؤز٠ ايٓص أٚ نُا ذنسْا األٜك١ْٛ اييت ْس٣ َٔ خالهلا  

ا لدٙ ٜتهسز يف ايبٝت األٍٚ ثالخ َسات )َٚٝض، ٜط٤ٞ، بٝض( ؾٝدلش اْؿعاٍ ايػاعس صٛز٠ ايٓص ؾإْٓ

َع ايؿعٌ يف قٛت٘ ٚضعؿ٘، إذ ٜٓؿعٌ ايػاعس يف ٚصؿ٘ يًُطس، ٚتتؿاعٌ ْؿط٘ َع صٛت ايجًر ايرٟ 

نإ ٜطسب خُٝت٘ ؾٝصٛز ذيو تصٜٛسّا زلعّٝا ٜهٕٛ ؾٝ٘ صٛت ايطاد ايرٟ ٜػب٘ صٛت ضكٛط 

و ايتصٜٛس، ٚيعٌ ؽًٝٓا يًد١ُٝ اييت مل تسد يف ايٓص إمنا ٜأتٞ َٔ خالٍ ٚزٚد يؿع١ ايجًر ٖٛ أضاع ذي

)قعدت( إذ َٔ غرل املعكٍٛ إٔ ٜكعد يًُطس يف ايعسا٤. ٚيعًٓا ْس٣ إٔ ايبٝت األٍٚ ٖٛ َؿتاح ايٓص 

ٚاملدخٌ ايس٥ٝظ إيٝ٘، يرا ؾإٕ تهسز ايصٛت ٚايذلنٝص عًٝ٘ َِٗ ددّا، إذ ٜأتٞ ذيو نتُٗٝد ىدّ 

اؾاْب املٛضٝكٞ عٔ طسٜل ايتصسٜع املٛدٛد ؾٝ٘، نُا ىدّ اؾاْب ايػعٛزٟ ٚذيو بذلضٝخ ايصٛت 

 يف ذٖٔ املتًكٞ َٔ ايبدا١ٜ األٚىل يًٓص. 

ثِ إٔ تؿاعٌ ايػاعس يٝظ َع ايؿعٌ ق٠ّٛ ؾشطب، بٌ ٜصٛز نريو ٖد٤ٚٙ ٚتٛقؿ٘،  

 ٜٚطتددّ يف ذيو آيٝتني: 

 د٤ٚ )ٜٚٗدأ تازات ضٓاٙ ٚتاز٠ ٤ٜٛٓ( : اضتدداّ املع٢ٓ يف تصٜٛس اهلاألٚىل

: اضتدداّ املبين، إذ لد إٔ صٛت ايطاد ايرٟ ٜصٛز اؿدخ ٜٓكطع ٚال ٜهاد ٜطُع إال يف ايجا١ْٝ

 ايكاؾ١ٝ، ٖٚٞ ًَص١َ يًػاعس ال ٜطتطٝع ػاٚشٖا إىل صٛت آخس. 

ضتدداَ٘ ؾايبٝت ايجاْٞ ٚايجايح ٜستبطإ َع بعطُٗا َع٢ّٓ َٚب٢ّٓ، ٜٚعٗس ذيو بٛضٛح يف ا

يًؿعٌ املطازع )ٜٗدأ، ٤ٜٛٓ، ؽسز، تًّك٢(، َٚٔ ثِ ٜتدًص َٓ٘ َباغس٠ يف ايبٝت ايسابع َٚا ًٜٝ٘ إىل 

 اضتعُاٍ ايؿعٌ املاضٞ )قعدت، أصاب، اْتش٢( مما ٜدٍ ع٢ً خسٚد٘ إىل ساي١ أخس٣. 
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يٓص بدزاض١ تهسز ايصٛت يف األبٝات ايطابك١ لد ايبٝت األٍٚ ايرٟ ميهٔ إٔ ْعدٙ َؿتاح ا 

َٚدخً٘ ايس٥ٝظ، ٜتهسز ؾٝ٘ صٛت ايطاد ثالخ َسات )َٚٝض، ٜط٤ٞ، بٝض(، بُٝٓا ٜأتٞ ايبٝتإ 

ايجاْٞ ٚايجايح ٚايًرإ ٜصٛزإ اهلد٤ٚ نُا ذنسْا ؾٓذد إٔ ايصٛت ٜأتٞ َس٠ ٚاسد٠ يف نٌ بٝت يف 

ٍٚ، مما ايكاؾ١ٝ ؾكط، ٚقد ذنسْا أْٗا ًَص١َ مما ٜؤند ضعـ ْطب١ تهساز ايصٛت بايٓطب١ يًبٝت األ

 ٜدٍ ع٢ً إداد٠ اضتدداّ ايٓص آلي١ٝ ايتصٜٛس. 

 ٚبدزاض١ األبٝات ايسابع ٚاـاَظ ٚايطادع: 

 قعدت لو وصحبتي بين ضارٍج وبين تالع يثمٍث فالعريضِ 
 أصاب قطاتيِن فسال لواىما فوادي البديِّ فانتحى لألريضِ 
 بميٍث دماٍث في رياٍض أثيثٍة تحيل سوافييا بماٍء فضيضِ 

 

ىسز َٔ ساي١ ألخس٣ َتدًصّا ؾٝٗا إىل اضتدداّ ايؿعٌ املاضٞ بداّل عٔ املطازع ايرٟ لدٙ 

 غٗدْاٙ يف ايبٝتني ايجاْٞ ٚايجايح. 

أَا ٖرٙ اؿاي١ اييت خسز إيٝٗا ؾٗٞ االْتكاٍ إيٞ تصٜٛس ْٗا١ٜ ذيو اهلد٤ٚ، ٚيعٌ َا ٜؤند ذيو 

ز، ايعسٜض، األزٜض، زٜاض، ؾطٝض( ٖٛ شٜاد٠ ْطب١ تهساز صٛت ايطاد، إذ لدٙ يف ايهًُات )ضاز

ؾٝتهسز ضت َسات يف ثالث١ األبٝات ؾٝأتٞ بٓطب١ َستني يًبٝت مما ٜدٍ ؾعاّل ع٢ً خسٚز ايػاعس َٔ 

 ذيو اهلد٤ٚ ٚذٖاب٘ إىل تصٜٛس تػرل األدٛا٤ اييت َست ب٘. 

مل ٖٗٓا هب َالسع١ إٔ ايػاعس قد ٚشع سسف ايطاد يف أبٝات٘ ايجالث١ تٛشٜعَا َتباعدّا، ٚ 

ٜعُد إىل تػٝرل ذيو ايتٛشٜع ظعً٘ َتكازبّا إال يف ايبٝت األخرل َٔ ٖرٙ األبٝات ايجالث١ ٚذيو يف ن١ًُ 

)ؾطٝض(، ؾإذا ٚضعٓا يف االعتباز إٔ تعُدٙ ٖرا ايذلنٝص ٜأتٞ َباغس٠ بعد ن١ًُ )َا٤( اييت ترنس 

ٗٓد هلا به١ًُ )ضاٍ( يف ايبٝت ايطابل هلا،  ٕٓ ٖرا ٜرٖب بٓا إىل ايكٍٛ بإٔ ٖرا ألٍٚ َس٠ يف ايٓص، ٚاييت َ ؾإ

إىل تصٜٛس ىسز بٓا َٔ ساي١ اهلد٤ٚ األٚىل )ايبٝتإ ايجاْٞ ٚايجايح( ٚساي١ تػرل األدٛا٤ )األبٝات  َؤغْس

ايسابع ٚاـاَظ ٚايطادع( إىل ساي١ االُْٗاز، ؾُا إٔ ٜرنس ايػاعس يؿع١ )ضاٍ( ست٢ ٜأتٞ يف ايبٝت 

س يؿع١ )َا٤( ست٢ ٜرٖب إىل تسنٝص صٛت ايطاد )بؤز٠ ايٓص(، َٚا ايتايٞ يرنس املا٤، َٚا إٔ ٜرن

إٔ ٜأتٞ إىل تسنٝص ٖرٙ ايبؤز٠ باضتعُاي٘ يؿع١ )ؾطٝض( إال ٜٚبدأ يف تصٜٛس اُْٗاز املا٤ ٚايذلنٝص 

 ع٢ً إظٗاز تًو األٜك١ْٛ أضاع ع١ًُٝ ايتصٜٛس، ؾؿٞ بٝتٝ٘ ايطابع ٚايجأَ: 

 ٍث في فضاٍء عريضِ بالٌد عريضٌة وأرٌض أريضٌة مدافُع غي
باب في صفاصَف بيضِ   فأضحى يسحُّ الماُء من كلِّ فيقٍة يحور الضِّ

لد املع٢ٓ ٜأتٞ َؤندّا هلرا االُْٗاز، ٚيعً٘ نإ ٜس٣ بإٔ املع٢ٓ ايعاّ ال ٜهؿٞ إلعطا٤ تًو  

ايصٛز٠، ؾٓذدٙ ٜطتددّ َٔ األيؿاظ َا ٜدعِ ذيو )َداؾع غٝح( )ؾأضش٢ ٜطح املا٤ َٔ نٌ ؾٝك١(، 

ريو لدٙ يف بٓا٤ بٝتٝ٘ ٜعُد إىل تهساز صٛت ايطاد ٚتسنٝصٙ بصٛز٠ ال تٛدد يف دص٤ آخس َٔ ن

ايٓص، ٚال يف بك١ٝ غعسٙ نً٘، إذ ٜتهسز تطع َسات يف ايبٝتني )عسٜط١، أزض، أزٜط١، ؾطا٤، عسٜض، 

 بٝض( َع َالسع١ تػدٜد ايطاد يف ن١ًُ )ايطباب(.  –ؾأضش٢، ايطباب 

يًبٝت، ٖٚٞ أع٢ً ْطب١ يف َس٠ 4.5ْطب١ تهسز ايطاد ؾُٝٗا تصٌ ع٢ً  ايدازع يًبٝتني هد إٔ

 مجٝع دٜٛإ ايػاعس، مما ٜؤند تصٜٛس ايػاعس يالُْٗاز ايرٟ ذٖبٓا إيٝ٘. 

 أَا ايبٝت األخرل: 

ذ بعد المزار غير القريض  فأسقي بو أختي ضعيفة إذ نأت وا 
ايطابكني ٚيعٌ يف ٖرا ايذلادع ؾٓذد ؾٝ٘ إٔ صٛت ايطاد ٜذلادع عُا نإ عًٝ٘ يف ايبٝتني  

 تصٜٛس دقٝل إلقالع ايطُا٤، ؾهأمنا اْت٢ٗ ٖطٍٛ ايػٝح ٚسإ ٚقت ايطكٝا. 
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إذا قازْا بني ٖرٜٔ ايبٝتني ٚبني أِٖ أغعاز اَسئ ايكٝظ;ٖٚٞ املعًك١ لد إٔ ْطب١ تهساز  

يًبٝت بٌ إٔ بعض % 0.33بٓطب١ إذ لد سسف ايطاد يف املعًك١ ٜأتٞ 1: 12سسف ايطاد بُٝٓٗا تصٌ إىل 

قصا٥دٙ نا١ًَ ال تهاد ػد ؾٝٗا سسف ايطاد، إذ أْ٘ نُا ذنسْا قًٌٝ االضتعُاٍ يف ايعسب١ٝ َكاز١ْ 

عسٚف أخس٣، ٚيرا ؾؿٞ ْعس ايبشح إٔ ذيو مل ٜأت َصادؾ١، بٌ ْطتطٝع إٔ ْؤند ذيو بعدد َٔ 

ا٤ ٚصٛت ايطاد، أٟ َا بني األدي١ اييت تػرل إىل إٔ ايػاعس نإ يف متاّ ٚعٝ٘ ٖٚٛ ٜسبط َا بني امل

 ٖطٍٛ املطس ٚضكٛط ايجًر. 

أٚاّل: دعٌ ايػاعس قاؾٝت٘ سسف ايطاد ايرٟ ٜأتٞ نبؤز٠ يًٓص، ٚبدزاض١ ايباسح يدٜٛإ 

ايػاعس مل هد قصٝد٠ ٚال بٝتّا َؿسدّا ٜكّٛ ع٢ً ٖرٙ ايكاؾ١ٝ، مما هعٌ ٖرا ايٓص ٜكّٛ َٓؿسدّا ع٢ً 

 ٖرٙ ايكاؾ١ٝ. 

ايطاد يف األبٝات بصٛز٠ غرل َعٗٛد٠ يف بك١ٝ غعسٙ ٚبٓطب١ غرل َتكازب١ ثاّْٝا: تهجٝـ صٛت 

يًبٝت، بُٝٓا ال لد 2.33إذ إٔ ْطب١ تهسز ايصٛت يف األبٝات َٛضٛع ايدزاض١ َٔ أصٛات ايًػ١ ايعسب١ٝ 

يًبٝت مما ٜؤند ْصٚع ايػاعس 0.5ذيو يف ْص آخس ٚيعٌ مجٝع ايكصا٥د األخس٣ مل تتعد ايٓطب١ ؾٝٗا 

 نٝص ع٢ً اضتدداّ ٖرا ايصٛت يف ٖرا ايٓص. إىل ايذل

ثايجّا: اضتدداّ ايػاعس ايتصسٜع يف بٝت٘ األٍٚ َع إٔ ْطب١ نبرل٠ َٔ غعسٙ تأتٞ غرل 

 َصسع١، ؾايتصسٜع عاٌَ َطاعد يف تٛنٝد صٛت ايكاؾ١ٝ ٚإبساشٙ. 

استٛا٤ٙ  زابعّا: اضتدداَ٘ الضِ )ضعٝؿ١( ايرٟ ٜتٓاضب َبٓاٙ َٚعٓاٙ َع ايٓص; أَا املب٢ٓ ؾإٕ

ع٢ً سسف ايطاد ٜؤند َا ذٖبٓا إيٝ٘ َٔ تعُدٙ دعٌ ٖرا ايصٛت بؤز٠ يًٓص، ٚأَا املع٢ٓ ؾإٕ يؿع١ 

)ضعٝؿ١( تدٍ ع٢ً ايطعـ ٚاؿاد١ ٖٚٛ َا ٜتٓاضب َع ايطكٝا اييت ذنسٖا ٚغد٠ اؿاد١ إيٝٗا 

 ٚتسقبٗا. 

يٝظ ذيو ؾشطب  ٚيعٌ َا هعًٓا ْرٖب إىل ذيو أْ٘ مل ٜطتددّ ٖرا االضِ يف أٟ ْص آخس، 

 بٌ أْ٘ مل ٜأت باضِ ؾٝ٘ سسف ايطاد إطالقّا، مما ٜػرل إىل عٓاٜت٘ باختٝاز ٖرا االضِ. 

ًٜٚشغ ايباسح إٔ اختٝاز ايػاعس هلرا االضِ ي٘ دالالت أخس٣، إذ إٔ َع٢ٓ يؿع١ )ضعٝؿ١( غرل  

ًٗا أسد أِٖ قاٚز َجرل، ؾايطعـ ٚاؿاد١ ال ٜتٓاضبإ َع اإلثاز٠ اييت ٜعُد هلا اَس٤ٚ ايكٝظ ٚهع

ٜعُد إىل دعً٘  -ٖٚٛ اـبرل بريو–غعسٙ، ؾاضِ )ضعٝؿ١( ال ٜتٓاضب إال َع َٛضٛع اؿاد١، يرا ؾإْ٘ 

أبعد َا ٜهٕٛ عٔ اإلثاز٠، بٌ إْ٘ تأنٝدّا ع٢ً ذيو ٜطبك٘ بًؿع١ )أخيت( اييت ػعٌ االضتجاز٠ ٖٓا 

 ممٓٛع١ بٌ قس١َ. 

األخس٣ اييت لدٖا يف غعسٙ، ؾكد ذنس اَسؤ ايكٝظ أَا ٖرٙ اإلثاز٠ ؾٗٞ ًَشٛظ١ يف األزلا٤ 

 )أّ اؿٜٛسخ( ٚ )أّ ايسباب(: 

 كدأبك من أمِّ الحويرث قبميا وجارتيا أمِّ الرباب بمأسلِ 
 ( 52إذا قامتا تضّوع المسك منيما نسيم الصبا جادت برّيا القرنفِل )ديوان امرئ القيس 

 ٚذنس )عٓٝص٠(: 

 ( 52الت لك الويالُت إّنك مرجمي )صويوم دخمت الخدر خدر عنيزٍة فق
 ٚذنس )ؾاط١ُ(: 

ن كنت قد أزمعت صرمي فأجممي )ص  ( 33أفاطَم مياّل بعض ىذا التدلِل وا 
 ٚذنس )أّ ٖاغِ( ٚ )ايبطباض١( ٚ )اب١ٓ عؿصز(: 

 نشيُم بروق المزنِ أين مصابو وال شيء يشفي منك يابنة عفزرا
 ( 72 البسباسة ابنة يشكرا )صلو الويُل إن أمسى وال أّم ىاشٍم قريٌب وال 

 نُا ذنس )ٖٓسّا( ٚ )ؾست٢ٓ(: 
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 ( 77أغادي الصبوح عند ىرٍّ وفرتنى وليدّا وىل أفنى شبابي غير ىرِّ )ص
ٔٓ َجٌ )أزلا٤( ٚ )ض٢ًُٝ( ٚ )أّ دٓدب(.. ذيو غرل َٔ أغاز إيٝٗٔ باألٚصاف َٔ  ٚذنس غرلٖ

 َجٌ )بٝط١ خدز(.. إىل غرل ذيو َٔ األزلا٤ ٚايصؿات. 

ؾًعٌ ايدازع هلرا ايػعس ًُٜظ بٛضٛح ايؿسم يف اضتدداّ األزلا٤ بني )ضعٝؿ١( ٚغرلٖا َٔ 

 األزلا٤ مما ذنسْا، ؾايؿسم ايعاٖس يف املع٢ٓ ٚاملب٢ٓ ٜدلش بٛضٛح ايؿسم يف ايدالي١ ٚايػسض املكصٛد. 

 ٚيعًٓا ٖٓا ْػرل إىل َا ذنسٙ ابٔ زغٝل َٔ إٔ يًػعسا٤ أزلا٤ ؽـ ع٢ً أيطٓتِٗ ٚؼًٛ 

ؾٝأتٕٛ بٗا شٚزّا َجٌ: ي٢ًٝ، ٖٓد، ض٢ًُ، دعد، يب٢ٓ، عؿسا٤، أز٣ٚ، زٜا، ؾاط١ُ، عا٥ػ١، ايسباب، ع٠ًٛ، 

١ٓٝ، ٚأغباٖٗٔ )ابٔ زغٝل:  ( إال أْٓا منٌٝ إىل َا ذنسٙ بعض ايٓكاد َٔ إٔ اإلٜكاع 2/121-122: 1972َ

كصٝد٠ مما ٜٓػس ايصٛتٞ ٜتشكل َٔ خالٍ إغاع١ سسف أٚ سسؾني َٔ االضِ يف أغًب أبٝات اي

املٛضٝك٢ ايداخ١ًٝ يف ايكصٝد٠، مما ٜهطبٗا زْٚكّا ؾطاّل عُا ٜطبػ٘ ع٢ً املع٢ٓ َٔ ػاْظ. )صاسب 

(، ؾشسف ايطاد َٔ )ضعٝؿ١( ٖٛ ايرٟ غاع يف ايٓص ٚقاؾٝت٘ ٚأضبؼ ع٢ً املع٢ٓ 215: ص2000خًٌٝ: 

 ٖرا ايتذاْظ. 

ٛعات أخس٣ ٖٞ ٚصـ ايؿسع أَا بك١ٝ ايٓص َٛضٛع ايبشح، ٚايرٟ ىسز ؾٝ٘ إىل َٛض 

ٚزس١ً ايصٝد ؾشسف ايطاد َٛدٛد ؾٝٗا بٓطب١ أقٌ بهجرل َكاز١ْ باألبٝات َٛضٛع ايبشح، إذ ٜأتٞ 

( َٔ غرل 1.37( يألبٝات املرنٛز٠ )2.37( َٔ غرل ايكاؾ١ٝ َكاز١ْ بـ )0.57يًبٝت )(1.57 )ؾٝٗا بٓطب١

ك١ٝ غعسٙ، ٚيف ظٔ ايباسح إٔ تعُل ايػاعس يف ايكاؾ١ٝ، َٚع ذيو ؾإْٓا ْكسز أْٗا ْطب١ عاي١ٝ َكاز١ْ بب

املع٢ٓ األٍٚ )ٚصـ املطس( َٚا صاسب٘ َٔ عٛاطـ، ظٌ تأثرلٙ َطتُسّا ع٢ً ايػاعس ٚقت ْعِ ايٓص 

 مما دعٌ بك١ٝ ايٓص تتأثس ْٛعّا َا بأٚي٘. 

ٚيعًٓا نتِ ٖرا اؾص٤ بٗرا اؾدٍٚ ايتٛضٝشٞ يٓطب تهساز صٛت ايطاد َٔ خالٍ  

  َٛضٛعات ايٓص.

 

 اٌّٛػٛع
 ِٓ أطٛاخ اٌٍغح اٌؼشتٍح ٔغثح ذىشاس طٛخ اٌؼاد

 فً اٌثٍد اٌٛاؼذ

 % 3 اٌثٍد األٚي ِٓ إٌض )ِفراغ إٌض ٚاٌّذخً ئٌٍٗ( 

 %1 )ٚطف ؼاٌح اٌٙذٚء(  2ٚ3اٌثٍرٍٓ 

)ذغٍش األظٛاء تؼذ أرٙاء ِشؼٍح  4ٚ5ٚ6األتٍاخ

 اٌٙذٚء( 

2 % 

 % 4.5 ِشؼٍح االّٔٙاس

 % 2 الع اٌغّاءٚطف اٌغمٍا تؼذ ئل

 % .1.5 تمٍح إٌض )ٚطف اٌفشط ٚسؼٍح اٌظٍذ( 

 

 ( 39-38ٜكٍٛ اَسؤ ايكٝظ يف َعًكت٘ ٚاصؿّا ايدلم ٚايػٝح: )ايصٚشْٞ ايٓص ايجاْٞ: 

 أصاِح ترى برقًا أريك وميَضو كممع اليدين في حبيٍّ مكملِ 
 يضيُء سناه أو مصابيح راىٍب أمال السميط بالذبال المفّتلِ 

 حابي لو بين ضارِج وبين العذيب بعد ما متأمميقعدت وأص
 عمى َقَطِن بالشيِم أيمن صوِبِو وأيسره عمى الستار فيذبلِ 

 فأضحى يسحُّ الماء حول كتيفٍة يكبُّ عمى األذقان دوح الكينبلِ 
 

تٓاٚيٓا هلرا ايٓص ضٝهٕٛ باقتطاب، ٚضٝأتٞ نٓكاط ف١ًُ أٚزدٖا تديٝاّل ع٢ً َا ؾصًٓاٙ يف 

 . ايٓص ايطابل
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أغرل قبٌ ؼًٌٝ األبٝات إىل إٔ ٖرٙ األبٝات اـُط١ تأتٞ يف آخس َعًك١ أَسئ ايكٝظ ٚتأتٞ  

بعدٖا ضبع١ أبٝات َستبط١ بٗا، ؾدتاّ املعًك١ اثٓا عػس بٝتّا تأتٞ يف ٚصـ ايػٝح ٚايطٌٝ، ٚقد أٌُٖ 

عد أسداخ ايطٌٝ، ايبشح األبٝات ايطبع١ األخرل٠ ألْٗا ٚصـ ملا بعد ٖطٍٛ املطس، إذ ٜصـ ايطبٝع١ ب

َٚععِ ٖرٙ األبٝات ٖٞ تػبٝٗات يًطبٝع١، ؾأزبع١ َٔ ٖرٙ األبٝات ايطبع١ تبدأ بـ )نإٔ( مما هعٌ 

ٖرٙ األبٝات تصٜٛسّا ملٓعس طبٝعٞ ملا بعد ايطٌٝ، ٚيرا ؾكد تسنٗا ايبشح داْبّا، ألٕ تسنٝص ايبشح 

 إمنا ع٢ً ٚصـ ايػٝح ساٍ ٖطٛي٘. 

 شسى َهطٛز إلعطا٤ صٛز٠ ٖطٍٛ املطس. اعتُد يف ايكاؾ١ٝ ع٢ً سسف َت 

  ٜعتُد ايٓص ع٢ً اؾٌُ ايؿع١ًٝ املًشٛظ١ يف أٍٚ َععِ األبٝات، بٌ َععِ أٍٚ األغطس، دالي١ ع٢ً

 سسن١ٝ ايٓص. 

  نال ايٓصني ٜعُدإ إىل تؿعٌٝ ع١ًُٝ املداطب١، ٚذيو بتٛدٝ٘ اـطاب إىل اآلخس ؾبُٝٓا ٜبدأ

ٓٓٞ( اييت ٖٞ خطاب إىل اآلخس، ٜبدأ ايٓص ايجاْٞ بـ )أصاح( اييت تعين نريو  ايٓص األٍٚ بـ )أع

تٛدٝ٘ اـطاب إىل اآلخس، ٚتؿعٌٝ ع١ًُٝ املداطب١ ٖٓا تأتٞ ندع٠ٛ إىل ايتػازى يف اإلسطاع، 

 ٜٚدخٌ ذيو يف داْب ايػعٛز اؾُعٞ باؿٛد١ يًُطس. 

 صٌ تطع١ )تس٣ األؾعاٍ ايداي١ ع٢ً اػاٙ اؿسن١ َٔ أع٢ً إىل أضؿٌ تبًؼ ضبع١ أؾعاٍ َٔ أ-

%مما هعًٗا تعطٞ 85ٜط٤ٞ، أَاٍ، قعدت، ٜطح، ٜهب( أٟ إٔ ْطبتٗا تصٌ إىل أنجس َٔ -أزٜو

 صٛز٠ ٚاضش١ هلطٍٛ املطس. 

  َٔ أبٝات ايدٜٛإ ال 70لدٙ ٜطتددّ سسف ايطاد يف أزبع١ َٔ مخط١ األبٝات، َع إٔ أنجس َٔ %

سز ثالثني َس٠ يف مجٝع أبٝاتٗا )غرل ٖرٙ ٜٛدد ؾٝٗا ٖرا اؿسف، ٚلد سسف ايطاد يف املعًك١ ٜته

اـُط١( أٟ مبعدٍ أقٌ َٔ ٚاسد يهٌ ثالث١ أبٝات، بُٝٓا ايٓطب١ يف األبٝات اـُط١ َٛضع 

 ايدزاض١ تكسب َٔ ٚاسد يهٌ بٝت. 

ٚيعًٓا ًُْح يف ٖرا ايٓص صٛزّا صٛت١ٝ أخس٣ ميهٔ إٔ تهٕٛ َطاْد٠ هلرٙ ايصٛز٠، ؾايبٝت 

ٛت ايهاف ٚايكاف )بسقّا، أزٜو، نًُع، َهًٌ( ؾهأمنا ايٓص ٖٗٓا ٜصٛز َا األٍٚ لد ؾٝ٘ بسٚشّا يص

صاسب ايصٛز٠ املس١ٝ٥ )ايدلم( َٔ صٛز٠ زلع١ٝ )ايسعد(، ٜٚس٣ ايباسح إٔ صٛتٞ ايكاف ٚايهاف إمنا 

وهٝإ صٛت ايسعد، ؾكد ذنس ابٔ ضٝٓا إٔ صٛت ايكاف إمنا ٜطُع عٔ "غل األدطاّ ٚقًعٗا دؾع١" 

( نُا إٔ صٛت ايهاف ٜطُع عٔ "قسع دطِ صًب ظطِ صًب، ٚعٔ اْػكام 93ت: )ابٔ ضٝٓا: د. 

( ٖٚرا َا ٜطُع َٔ دًب١ ايسعد إذ نأْ٘ أدطاّ صًب١ تكسع ٚتػل. َٚجٌ 134األدطاّ ايٝابط١" )ْؿط٘ 

 ذيو أٜطا َا لدٙ يف ايبٝت اـاَظ: 

 فأضحى يسحُّ الماء حول كتيفٍة يكبُّ عمى األذقان دوح الكينبلِ 
 

ٕ صٛت ايكاف ٚايهاف يف ايهًُات )نتٝؿ١، ٜهٗب، األذقإ، ايهٗٓبٌ( إمنا ٜصٛز صٛت إذ أ

ضكٛط ايهٗٓبٌ ٖٚٛ ْٛع َٔ ايػذس ايععاّ ٜهب ع٢ً ٚدٗ٘ نبّا بؿعٌ املا٤ ايػصٜس، ٚيعً٘ ال ىؿ٢ 

 عًٝٓا ايصٛز٠ اييت ٜعطٝٗا ايؿعٌ )ٜهٓب( بصؿ١ خاص١، إذ إٔ متٛقع٘ َطازعّا أعطاٙ تصٜٛسّا يًشسن١،

ٚسسنت٘ َٔ األع٢ً إىل األضؿٌ دعًت٘ ميجٌ صٛز٠ ٖطٍٛ املطس، ٚنريو ايػد٠ يف آخس ايؿعٌ تٛسٞ 

بريو ايعٓـ ٚايك٠ٛ اييت ٜصٛزٖا ايؿعٌ، ٚنرا ؾإٕ ضكٛط دٚح ايهٗٓبٌ ٖٛ صٛز٠ َس١ٝ٥ يطكٛط 

 ( 2املطس. )

إذٕ ؾُٔ خالٍ ٖرٙ ايٓكاط ميهٔ ايكٍٛ بإٔ نال ايٓصني قد أعط٢ صٛز٠ سط١ٝ ٚاضش١ 

صٛزت اؿدخ، ٚذيو َٔ خالٍ شٚاٜا عد٠ متجًت يف ْٛع ايؿعٌ ٚداليت٘ ٚاػاٖ٘، ْٚٛع اؾ١ًُ 

ٚسسن١ ايكاؾ١ٝ ٖٚرا َا أعط٢ صٛز٠ َس١ٝ٥، ٚنريو ملطٓا تًو ايصٛز٠ املطُٛع١ َٔ خالٍ 

 اضتدداّ ايٓص يٓٛع اؿسف. 
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 االستنتاجات: 
 املطس يف ايػعس ايعسبٞ.  / ٚصـ اَسئ ايكٝظ يًُطس ميجٌ صٛز٠ مجاي١ٝ ؾسٜد٠ َٔ صٛز1

 / يف ٚصـ اَسئ ايكٝظ يًُطس َطابك١ بني ايػهٌ ٚاملطُٕٛ إىل سد نبرل. 2

/ دا٤ت ايصٛز٠ يف ٚصـ املطس عٓد اَسئ ايكٝظ َتٓٛع١ بني ايصٛز٠ املس١ٝ٥ ٚايصٛز٠ املطُٛع١، 3

  ٚقد أضُٗت نال ايصٛزتني يف ايتٓاضب بني ايػهٌ ٚاملطُٕٛ يف ايٓصٛص َٛضٛع ايدزاض١.

/ أضُٗت ايكاؾ١ٝ ٚدالي١ ايؿعٌ ْٚٛع٘ ٚاػاٙ سسنت٘ ٚدزاض١ ْٛع اؾ١ًُ يف تػهٌٝ مجاي١ٝ 4

 ايصٛز٠ ٚإبساشٖا. 

ايؿعٌ بصؿ١ خاص١ تطِٗ يف زضِ يٛس١ َس١ٝ٥ ميهٔ تطبٝكٗا ع٢ً  اػاٙ سسن١/ دزاض١ 5

تِ ٜ -ع٢ً سد عًِ ايباسح–ايٓصٛص إلظٗاز َد٣ َٓاضب١ ايصٛز٠ يًُشت٣ٛ، ٖٚرٙ أٍٚ دزاض١ 

 ايؿعٌ يف دزاض١ ايٓصٛص.  اػاٙ سسن١ؾٝٗا تطبٝل 

 

 الحواشي: 
 
(1)

أطاللاّ ِٓ ٘زا ٔعذ فً اٌىصٍش ِٓ ورة إٌمذ اٌؽذٌس ِؽاٚالخ ذطثٍمٍح ػٍى رٌه، فٕٙان وّا ٌمٛي تؼغ إٌماد" وٍّاخ  

ٛذٍح، ٚوٍّح "خشٌش" ٚئٌماػاخ )أٌمٍٛٔح( تّؼٕى أٔٙا ذؽاوً اٌّٛػٛع اٌزي ذٕٛب ػٕٗ وّا فً ظا٘شج اٌّؽاواج اٌظ

ٚ"ٔمٍك" ٚ"ِٛاء" ذؽاوً طٛخ اٌعذٚي إٌّغاب، ٚاٌؼفذع، ٚاٌمؾ، ٚأطاللاّ ِٓ ٘زا ٌّىٓ أْ ٔىشف فً تؼغ اٌمظاتذ 

 ِٛعٍمى ِؽاوٍح ٌٕشاؽ". 

 "ففي قصيدة لمشاعر العراقي سعد يوسف بعنوان "ثمج": 

 أنفض عن شعري زىور السماء
 نيموفرًا ابيض

 في الغسق األبيض
 ، أنفضيا، فضةأنفضيا

 أنفضيا عن ىدبي المغمض
 يا قمري األبيض

 نافذتي ألقت عمييا الشموع
 فانوسيا األبيض

 ( 121ص 1991". نرى أن تتابع وتوارد صوت الضاد يحاكي صوت سقوط الثمج الخفيف" )غزول:: 

فة( )انظر الزوزني: هامش ( الرواية األخرى لمبيت تعطي صورة أقوى حيث نجد فيها )من كل فيقة( بداًل عن )حول كتي2)
( حيث الزيادة لحرف القاف يزيد من قوة الصورة الصوتية، إضافة إلى ذلك فإن قوله )من كل فيقة( تشير إلى 39ص 

الكثرة التي ينحو إليها النص، بينما )حول كتيفة( تشير إلى القمة خاصة مع التصغير في )كتيفة(، من ناحية أخرى فإن 
في تناص مع النص السابق في قوله: فأضحى يسح الماء من كل فيقة *يحور الضباب في  قوله )من كل فيقة( تدخل

 صفاصف بيض، مما يجعل الصورة متطابقة في كال النصين. 
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 المراجع: 
 اٌّىرثح اٌشاٍِح -اتٓ آظشَٚ، أتٛ ػثذهللا ِؽّذ تٓ ِؽّذ تٓ داٚد اٌظٕٙاظً، ششغ: ػثذ اٌىشٌُ اٌخؼٍش، د. خ

اٌذٌٓ، اٌّصً اٌغاتش فً ِؼشفح أدب اٌىاذة ٚاٌشاػش، ذمدذٌُ ٚذؽمٍدك د. أؼّدذ اٌؽدٛفً ٚد. تدذٚي اتٓ األشٍش، ػٍاء 

 داس ٔٙؼح ِظش )د. خ( -ؽثأح

)ذدداسٌ   -داس اٌىرددة اٌّظددشٌح )د. خ(  -اتددٓ ظٕددً، أتددٛ اٌفددرػ ػصّدداْ، اٌخظدداتض، ذؽمٍك/ِؽّددذ ػٍددً إٌعدداس

 ( 1552اٌرظذٌش

ذؽمٍك/ِؽّدذ ِؽدً اٌدذٌٓ -ٚأً، اٌؼّذج فً ِؽاعٓ اٌشؼش ٚآداتٗ ٚٔمذٖاتٓ سشٍك، اتٛ اٌؽغٓ ػًٍ تٓ سشٍك اٌمٍش

 15.2-4داس اٌعًٍ، ؽ/-ػثذ اٌؽٍّذ

 15.4ِطثؼح اٌّذًٔ، -اتٓ عالَ، ِؽّذ تٓ عالَ اٌعّؽً، ؽثماخ فؽٛي اٌشؼشاء

– ذؽمٍك /ِؽّذ ؼغاْ اٌطٍداْ، ٌٚؽٍدى ٍِدش ػٍدُ––اتٓ عٍٕا، أتٛ ػًٍ اٌؽغٍٓ تٓ ػثذهللا، أعثاب ؼذٚز اٌؽشف 

 ِطثٛػاخ ِعّغ اٌٍغح اٌؼشتٍح تذِشك )د. خ( 

 1414ٖ-3داس طادس/تٍشٚخ، ؽ/-اتٓ ِٕظٛس، ظّاي اٌذٌٓ ِؽّذ تٓ ِىشَ، ٌغاْ اٌؼشب

 2004-5داس اٌىرة اٌؼٍٍّح /تٍشٚخ، ؽ/–اِشؤ اٌمٍظ، دٌٛاْ اِشب اٌمٍظ 

 . 1552-1ذشظّح: ِٕزس ػٍاشً، ِشوض اإلّٔاء اٌؽؼاسي، ؽ/-تاسخ، سٚالْ، ٌزج إٌض

 15.5تغذاد-شٌد، س. ي، اٌرظٛس ٚاٌخٍاي، ذشظّح د. ػثذاٌٛاؼذ ٌإٌإج، داس اٌششٍذ ٌٍٕشش/داس اٌؽشٌح ٌٍطثاػحت

اٌثشٌىً، فاؽّح )د(، ِٓ اٌشدؼش إٌٙذعدً ئٌدى اٌشدؼش اٌثظدشي: ذدذاخً األدب ِدغ اٌفٕدْٛ اٌثظدشٌح، ِدإذّش إٌمدذ 

 2002اٌذًٌٚ اٌصأً ػشش، ظاِؼح اٌٍشِٛن/األسدْ 

 1520داس األٔذٌظ-اٌظٛسج اٌفٍٕح فً اٌشؼش اٌؼشتً ؼرى أٚاخش اٌمشْ اٌصاٌس اٌثطً، ػًٍ )د(

 212ص1532ِىرثح اٌؽٍثً/اٌما٘شج –اٌصؼاٌثً، أتٛ ِٕظٛس، فمٗ اٌٍغح ٚأعشاس اٌؼشتٍح

ذؽمٍك/فدٛصي ػطدٛي، داس طدؼة /تٍدشٚخ )د. خ( )ذداسٌ   –اٌعاؼع، أتٛ ػصّاْ ػّشٚ تٓ تؽش، اٌثٍداْ ٚاٌرثٍدٍٓ

 ( 1526اٌّمذِح فثشاٌش

 1532-1ِطثؼح ِظطفى اٌثاتً اٌؽٍثً، ؽ/ –اٌعاؼع، أتٛ ػصّاْ ػّشٚ تٓ تؽش، اٌؽٍٛاْ 

داس -داس ذٛتماي/اٌدددذاس اٌثٍؼددداء–ظددداْ ودددٍٛ٘ٓ، تٍٕدددح اٌٍغدددح اٌشدددؼشٌح، ذشظّدددح: ِؽّدددذ اٌدددًٌٛ ِٚؽّدددذ اٌؼّدددشي 

 1526-1فالِشٌْٛ/تاسٌظ، ؽ/

 1524ِىرثح اٌخأعً/اٌما٘شج -شاوشاٌعشظأً، ػثذ اٌما٘ش، دالتً اإلػعاص، ػٍك ػٍٍٗ ِؽّٛد ِؽّذ 

 –داٚد، ِؽّذ ِؽّذ )د(، اٌذالٌح ٚاٌؽشوح، دساعح ألفؼاي اٌؽشوح فً اٌؼشتٍح اٌّؼاطشج فً ئؽاس إٌّا٘ط اٌؽذٌصح 

 2002داس غشٌة/اٌما٘شج 

 2010-3دسٌٚش، أؼّذ )د(، دساعح األعٍٛب تٍٓ اٌّؼاطشج ٚاٌرشاز، ِىرثح اٌّرٕثً/اٌذِاَ، ؽ/

 ِعّغ اٌٍغح اٌؼشتٍح /األسدْ. –دساعاخ اعرششالٍح ؼٛي شؼش اِشب اٌمٍظ ستاٌؼح، ِٛعى، 

 . 1526تٍشٚخ-داس اٌعًٍ ِٚىرثح اٌغاتػ-اٌشفاػً، ِظطفى )د( ٚظٍذج، ػثذ اٌؽٍّذ )د(، فْٕٛ طٕاػح اٌىراتح

 15.1تٍشٚخ -سٚص غشٌة، اٌرٍّٙذ فً إٌمذ اٌؽذٌس

 لغ اٌٛساق، )د. خ(. اٌضتٍٍذي، ِشذؼى، ذاض اٌؼشٚط ِٓ ظٛا٘ش اٌماِٛط، ِٛ

 2011-1ِىرثح اٌّرٕثة/ اٌذِاَ_ؽ–صػفش، وّاي )د(، فْٕٛ اٌىراتح ِٚٙاساخ اٌرؽشٌش اٌؼشتً 

 1553اٌضٚصًٔ، أتٛ ػثذهللا اٌؽغٍٓ تٓ أؼّذ، ششغ اٌّؼٍماخ اٌغثغ، اٌذاس اٌؼاٌٍّح، 

 اٌّىرثح اٌشاٍِح. –عاٌُ، طفٛخ ِؽّٛد، فرػ اٌثشٌح ششغ اٌّمذِح اٌعضسٌح، د. خ 

 1522تغذاد-ذشظّح: أؼّذ ٔظٍف اٌعٕاتً ٚآخشْٚ–ً دي ٌٌٛظ، اٌظٛسج اٌشؼشٌح ع

 . .155تٍشٚخ-اٌغٍاب، تذس شاوش، دٌٛاْ )أٔشٛدج اٌّطش( ػّٓ )اٌّعّٛػح اٌىاٍِح(، داس اٌؼٛدج



 88  2013(، 11)4، ِعٍح األوادٌٍّح األِشٌىٍح اٌؼشتٍح ٌٍؼٍَٛ ٚاٌرىٌٕٛٛظٍا -أماراباك

 

 اٌغٍٛؽً، ظالي اٌذٌٓ ػثذ اٌشؼّٓ تٓ اتً تىش، اٌذس إٌّصٛس فً اٌرأًٌٚ تإٌّصٛس، د. خ، اٌّىرثح اٌشاٍِح. 

 .155ذفغٍش اٌشؼشاٚي )اٌخٛاؽش(، ِطاتغ أخثاس اٌٍَٛ، –اٌشؼشاٚي، ِؽّذ ِرًٌٛ 

 2000َاذؽاد اٌىراب اٌؼشب/دِشك-طاؼة خًٍٍ ئتشاٍُ٘ )د(، اٌظٛسج اٌغّؼٍح ٌٍشؼش لثً اإلعالَ

٘شج، د. اٌؼغىشي، أتٛ ٘الي، اٌفشٚق اٌٍغٌٛح، ذؽمٍك: ِؽّذ ئتشاٍُ٘ عدٍٍُ، داس اٌؼٍدُ ٚاٌصمافدح ٌٍٕشدش ٚاٌرٛصٌغ/اٌمدا

 خ. 

-1/2ػددددذد-غددددضٚي، فشٌدددداي ظثددددٛسي، ٔؽددددٛ ذٕظٍددددش عددددٍّٛؽٍمً ٌرشظّددددح اإلتددددذاع اٌشددددؼشي، ِعٍددددح فظددددٛي

 . 1551ٌٌٍٛٛ/أغغطظ

 .155-4فؼً، ػثاط ؼغٓ )د(، اٌثالغح فٕٛٔٙا ٚأفٕأٙا )ػٍُ اٌّؼأً(، داس اٌفشلاْ ٌٍٕشش ٚاٌرٛصٌغ/األسدْ، ؽ/

داس اٌغددشب -األدتدداء، ذؽمٍددك ِؽّددذ اٌؽثٍددة تددٓ اٌخٛظددح اٌمشؽدداظًٕ، أتددٛ اٌؽغددٓ ؼدداصَ، ِٕٙدداض اٌثٍغدداء ٚعددشاض

 1526-3اإلعالًِ/تٍشٚخ، ؽ/

اٌمشؽثً، أتٛ ػثذهللا ِؽّذ تٓ أؼّدذ، ذفغدٍش اٌمشؽثدً، اٌعداِغ ألؼىداَ اٌمدشآْ، ذؽمٍدك: أؼّدذ اٌثشدٚٔدً ٚئتدشاٍُ٘ 

 1564-2ؽ/ -داس اٌىرة اٌّظشٌح/ اٌما٘شج -أؽفٍش

 .152داس إٌٙؼح/ تٍشٚخ-فً اٌشؼش اٌؼشتً اٌّؼاطشاٌمؾ، ػثذاٌمادس )د( االذعاٖ اٌٛظذأً 

داس اٌٍمظددح ِٚإعغددح فددشأىٍٍٓ / -ِدداوٍٍش، سٌرشدداسدص، اٌشددؼش ٚاٌرعشتددح، ذشظّددح / عددٍّى اٌخؼددشاء اٌعٍٛعددً

 . 1563تٍشٚخ 

 اٌّماٌػ، ػثذ اٌؼضٌض، اٌّٛعٛػح اٌؼاٌٍّح ٌٍشؼش اٌؼشتً، ِٛلغ أدب، د. خ

ؼداٌا اٌشدؼش ٚإٌصدش فدً إٌمدذ اٌؼشتدً اٌمدذٌُ، داس اٌّؼشفدح اٌعاِؼٍدح، ِٛافً، ػصّداْ )د(، فدً ٔظشٌدح األدب ِدٓ ل

 . 1524االعىٕذسٌح 

-4اٌغددٕح /16ِعٍددح األدٌددة اٌّؼاطددش / تغددذاد ػددذد-ٔٛسِدداْ فشٌددذِاْ، اٌظددٛسج اٌفٍٕددح، ذشظّددح د. ظدداتش ػظددفٛس

15.6 

 1564-3ؽ/ -٘الي، ِؽّذ غًٍّٕ )د(، إٌمذ األدتً اٌؽذٌس

 .1992-ْ، ٔظشٌح األدب، ذؼشٌة د. ػادي عالِح، داس اٌّشٌ  /اٌشٌاعٌٍٍٚه، سٌٍٕٗ ٚآٚعرٓ، ٚآس
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