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  شكر وعرفان

     حنمد اهللا عزوجل الذي وفقنا يف إمتام هذا البحث العلمي، والذي أهلمنحة ا الص

  .والعافية، والعزمية فاحلمد هللا محدا كثريا

على كل ما قدمته " ليلى سهل: "األستاذة الدكتور املشرفةنتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل 

  .ومعلومات قيمة سامهت يف إثراء موضوع دراستنا يف جوانبها املختلفة، لنا من توجيهات 

  .جنة املناقشة املوقرةإىل أعضاء اللّ كما نتقدم جبزيل الشكر

ا الذي أمدن" مي خلضرتو"وخباصة األستاذ ، وال يفوتنا أن نشكر أساتذة قسم اللغة العربية 

واالمتنان إىل كل من كان لنا عونا وسندا  ،ببعض املراجع، وال يفوتنا أيضا تقدمي الشكر

، ه نعم املوىل ني به عباده إإلمتام هذا البحث راجني من املوىل أن يثيبهم وجيزيهم خري ما جيزِ

  .ونعم النصري

  حبه أمجعنيوصلى اهللا على حممد وعلى آله وص                   
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  مقـدمـة

  

  

 

 



	: ةـدمـمق
 

 أ 
 

 في –تحليل النصوص، بوصفها نسيجا لغويا ينمو ويتطور، هو  نأالواقع 
عادة صياغة ذهنية جديدة، إل بص، وعودة إليه، حيث يقوم المحلّانطالق من النّ -حقيقته

ل يحاول فيها استنطاق محتواه، والظفر بمعانيه ودالالته المختزنة في بناه، من خال
نظرا العتمادها  -نتائج دقيقة نسبيا إلىالتي توصل -غوي، لّالتدرج في عملية التحليل ال

من العناصر  ياق يعدص، فالسغوية التي يتشكل منها النّنى اللّلبلعملية الوصف الدقيق 
  .م في انسجامهسهِالتي تُ
ذ كآلية لفك ياق دور كبير، وفعاٌل في تبليغ الخطاب، وانسجامه، فهو يتخللسف

  .صرموز النَّص وشفراته ، وذلك بمراعاة الظروف، والمالبسات التي قيل فيها النَّ
ياق، فوقع وأنواع الس ،صوص الشِّعرية أرضيةً خصبة الستخراج أركانفالنُّ

عر ألنَّه هو األفق الذي يكشف فيه اإلنسان عن نفسه، ويفجر فيه اختيارنا على الشّ
العميقة في االتصال باألشياء، واالنفصال عنها في نفس اآلن رؤيته للوجود، ورغبته 

وإلحاحها على تخطي  ،خارج العالم، وكل الحدود التي تحول دون مغامرة الذات
  .الزمان والمكان

والسياق يعد من القضايا التي لفتت انتباه القدماء، والمحدثين، وهذا ما دفعنا إلى 
هاشم : "داللة السياق في ديوان خليجيات لـ:"بـ اختياره موضوعا لدراستنا المعنونة

  ".صالح منّاع
وال شَّك من أنّ تحليل النصوص يقف عند عتبة السياق التي من خاللها يستطيع 
المحلل الولوج إلى عالم النصوص باعتبار السياق يسهم في الكشف عن المعنى المراد 

  .إيصاله إلى المتلقي
  :ق انطلقنا من مجموعة من التساؤالتومن خالل معالجتنا للسيا

ما هو السياق ؟ وما هي أنواعه وأركانه؟ وكيف يتم تطبيق أركان وأنواع  -
 الشِّعرية ياق في المدونة؟"خليجيات"الس 



	: ةـدمـمق
 

 ب 
 

مدخل موسوم بـ : ولإلجابة عن هذه التساؤالت جاءت خطة البحث وفق ما يأتي
السياق بشقيه اللغوي واالصطالحي، الحديث عن تعريف  وفيه تم" ماهية السياق" 

وكذلك السياق في الفكر العربي القديم والحديث، وفي الفكر الغربي، أمّا الفصل األول 
ياق بدء وفيه تم الحديث عن أنواع الس" أنواع السياق في ديوان خليجيات: " فعنْوِن بـ
السياق الصوتي، السياق " :غوي، والذي يضم المستويات األربعة للغةبالسياق اللُّ

، ومن ثم تناولنا السياق الثقافي والسياق "الصرفي، السياق التركيبي، السياق المعجمي
  .العاطفي، وسياق الموقف

ياق في ديوان خليجيات" ا الفصل الثاني الموسوم بـأموهنا تم " أركان الس
  .زمانٍ ومكانٍالحديث عن أركان السياق من متكلمٍ، ومتلق، و

، من أجل اإلحصائي تباع المنهج الوصفياثرنا ولمعالجة حيثيات هذا الموضوع آ
، "خليجيات"ه في ديوان ركانوصف أنواعه، و أ ص، ون داللة السياق في النَّتبيا

، واعتمدنا في كل ذلك على مجموعة من المصادر وإحصاء بعض الظواهر اللغوية
عبد النعيم خليل، : سياق عند القدماء والمحدثين لـنظرية ال: والمراجع من بينها

عبد القادر عبد الجليل، ومحمد سعد محمد في : واألسلوبية وثالثية الدوائر البالغية لـ
  ".علم الداللة"علم الداللة، وأحمد مختار عمر 

صعوبة تحليل : وقد واجهتنا بعض الصعوبات في إنجاز هذا البحث أبرزها
  ".خليجيات"عرية قصائد المدونة الشِّ

ليلى سهل، تم تجاوز هذه / د: ستاذة المشرفةاألوبفضل اهللا عز وجّل، وتوجيهات 
  .الصعوبات، فلها منَّا جزيل الشكر والعرفان

  .فإن أصبنا فمنّ اهللا عز وّجل، وإن أخطْأنا فمنَّا            
.واهللا ولي التوفيق



 

 أ 
 

  
  

  

  

  :مـدخـل

يـاقماهية الس  

  
  

  .ياقعريف الست: أوال

 .ياق في الفكر العربي القديم والحديثالس: ثانيا

  .ياق  الفكر الغربيالس: ثالثا
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  :تعريف السياق: أوال

تعريفه للسياق ) هـ711ت ) (البن منظور" (في لسان العرب"ورد : لغة  - أ
و قد (...) ا،اقًيا سها سوقًوقُالسوق معروف ساق اإلبل، و غيرها يس: سوق«:بقوله

 )1(.»و متساوقةٌ، كذلك تقاودت فهي متقاودةٌ، وا إذا تتابعت، تساوقًبُلاِإل نساقت تساوقتا

ياق تعريفه للس) هـ395بن فارس ت ال" (المقاييس"و قد ورد كذلك في معجم 
ا سوقً وقهيس ساقه: قاُلي الشيء ، و هو حدواحد ين و الواو، و القاف أصٌلالس «: قائالً
ةيقو الس .ما استيق من الدواب، ويتيقت إلى امرأقال س صداقها، و السمن  شتقةٌوق م

هذا لما يساق إليها من كل شيءأسواقٌ ، و الجمعّو الس ،و الجمع اق لإلنسان، و غيره ،
  )2(.»هاساق عليالماشي ينْ ميت بذلك ألنّما س، إنَّسوقٌ

قال كما ي و العطاء، ياقةُو الس ،عالتتاب ياق هوالس أن و من هذين التعريفين نلحظْ
سأعطيتها صداقها قت إلى امرأتي صداقها أي.  

، و مجاالتها تعددةياق بمعانيها المالس ق العلماء إلى لفظةتطر :صطالحاا  - ب
 قتصاديةاال، و و السياسية، الدينية صوصِياق البؤرة لفهم النُفكانت لفظة السبة، عالمتش
 .ابية و هلم جرو األد

  )3(.»جملة العناصر المكونة للموقف اإلعالمي أو للحال الكالمية«: فالسياق هو
ّقال) جميل صليبا(ا أم":contexte :"»لُسياق الكالم أسقول وقعت ته و مجراه وب

ص، و للتقيد بسياق الكالم ؛ أي جاءت متفقة مع مجمل النَّ هذه العبارة في سياق الكالم
                                                       

، 10: هـ، مجلد1414ط، ، .بيروت، لبنان ، د ،، دار صادر )ق.و.س(لسان العرب، مادة : ابن منظور )1(
  166ص

 03:مجلد النشر، و للطباعة الفكر دار هارون، السالم عبد : قتح اللغة، مقاييس معجم: زكريا بن فارسبن  أحمد )2(
 .117ت،ص.،د

 ط ،مصر اإلسكندرية، الجامعية، المعرفة دار التطبيق، و النظرية بين الداللة علم: فوزي رانيا و عيسى فوزي )3(
 .111ص ،2008 ،01
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معنى العبارة يختلف باختالف  النصوص، و تأويلها فائدة منهجية، ألن في تفسير
فسرها بحسب مجرى الكالم، فإذا شئت أن تفسر عبارة من نص وجب عليك أن تُ

  )1(.»موقعها في سياق ذلك النص
الحكم الذي يعطي المعاني حسب  ياق هو بمثابةالس ص أنخلمن التعريفين ن

ها تلك األلفاظ، فالموقفُفي وردت ياقات التيالس له دور في إلباس اللفظ معنى  بارز
  .ا من خالل الظروف، و المالبسات المحيطة بالمتكلمنيمع

  ياق في الفكر العربي القديم و الحديثالس:ثانيا

1- ياق في الفكر العربي القديمالس: 

1-1- ياق عند اللغويينالس: 

إن هذه الفكرة موجودة في ثنايا تراثنا  ياق ليست وليدة العصر، بل نجدفكرة الس
من بين ما قال به  العربي، و ذلك من خالل جهود العلماء العرب في مؤلفاتهم، و لعَل

فمنه  «: تطرق إلى فكرة االستقامة و اإلحالة في الكالم بقوله )هـ180ت  سيبويه(
ا أمف. مستقيم حسن، و محال، و مستقيم كذب، و مستقيم قبيح، و ما هو محال كذب

ل تنقض أوّ حال فأنا المأتيتك أمس، و سآتيك غدا، و أم: المستقيم الحسن، فقولك
حملت : ستقيم الكذب فقولكا الموأم .أتيتك غدا، و سآتيك أمس: كالمك بآخره فتقول

فأن تضع اللفظ في غير . ا المستقيم القبيحالجبل و شربت ماء البحر و نحوه، و أم
حال قد زيد رأيت، و كي زيدا يأتيك، و أشباه هذا، و أما الم: موضعه، نحو قولك

  )2(.»سوف أشرب ماء البحر أمس: فأن تقول. الكذب

                                                       
 .681ص ،1982 ط،.د لبنان بيروت، الكتاب، دار الفلسفي، المعجم: صليبا جميل )1(
 /هـ1408  ،03ط، 1ج ،مصر القاهرة، الخانجي، مكتبة هارون، محمد السالم عبد: يقتحق الكتاب،: سيبويه )2(

 .26- 25، ص م1988
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الة في الكالم على معالم من خالل حديثه عن االستقامة و اإلح) بويهيس(د لقد حد
ير في غ الكلمة وضع ففي نظره من غير الالئق. ياق الواجب للكلماتو السالداللة، 

 أنّ -ناه –المقصودة الداللة لمعالمِ ا بالنسبةأم )قد رأيت زيدا(: اسب مثلسياقها المنُ
ّالكالم قد يكون صحيحا من الناحية اللغوية أو التركيب النحوي بصفة خاصة، إال أن 

ياقات التي فالس )ماء البحر تُحملت الجبل و شرب(: المعنى غير صحيح مثال ذلك
 أن ، و المنطق فمن المستحيِلجتماعيةااله األلفاظ تتنافى مع الداللة هذوردت فيها 

يحمل إنسان جبال، كما ال يستطيع كذلك اإلنسان شرب ماء البحر لكثرة األمالح فيه، 
هذا الكالم من باب  عد)  سيبويه(معروفة في المجتمع و هنا  اجتماعيةفهذه حقيقة 

و  و التركيبي في الكالم، صد بها الجانب النحوي،ق -هنا–المستقيم الكذب فاالستقامة 
  .أو الواقعية ةجتماعياال الكذب من حيث الداللة

سياق الحال، ) الخصائص( في كتابه ) هـ392-هـ322بن جني ا(استوعب 
باب أنّ العرب قد أردت من العلل،  في"(المعنى الداللي ذلك من خالل كالمه عنو
 وا ما أحسسناه،هم قد أحسو الذي يدل على أنَ« :قال" األغراض ما نسبناه إليهاو
أحدهما حاضر، و اآلخر : إليهم إرادته، و قصده شيئان قصدوا ما نسبنا و أرادوا،و

مل في حكم الحاضر معنا، فالغائب ما كانت الجماعة من أه مع أدنى تا إال أنَغائب عنَ
، و ه في أغراضها و وجوهها، و تضطر إلى معرفت، علمائنا شاهدة في أحوال العرب 
و االستحاش ، أو األنس به  إنكاره، اله ، وتقبله أوقثتقصودها من استخفافها شيئا أو اس

اعرة بالقصود بل و غير ذلك من األحوال الشّ ،و الرضابه أو التعجب من قائله ،منه
  )1(.»ة على ما في النفوسفالحال

                                                       
 م1986 هـ،1406 ، ط.د ، 01جالمصرية، الكتب دار النجار، علي محمد: يقتحق الخصائص،: جني ابن )1(

 .245،ص
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و الغائب فاألول  ،هنا من خالل تقسيم الحديث الحاضر) بن جنيا(و قد قصد 
: عنده ظاهر للعيان تعرف أحواله من خالل مرآه، فالحديث اللغوي حاضر يتمثل في

      )1(.»التحليل النحوي، و التحليل الصرفي، والتحليل الفونولوجي، والتحليل الصوتي«

و المالبسات التي تحيط  ،و هو تلك الظروف ،اا الثاني هو الذي أسماه غائب عنَأم
مساعدة فعالة في إبراز المعنى الداللي الكامل، وقد  و التي تساعد ،اللغويبالحدث 

ألنه بصدد الحديث عن النصوص اللغوية المنقولة، و التي لم يشاهد " غائب"أطلق عليه 
 )2(.أحدا أحوالها و ال مالبساتها التي قيلت فيها

1-2- ياق عند البالغيينالس: 

ياق تعرضوا لفكرة المقام أو الس -نهمو بخاصة البالغيين م-نجد العلماء العرب 
أفكارهم  كما هو معروف اآلن، فنجدها مبثوثة في تضاعيف مؤلفاتهم، فقد قامت جَل

فالمقام هو الذي يحدد طبيعة الموضوع، بل هو الذي  ،ال حديث من دون مقام أن
  .فلكل مقام مقال ،يفرض على المتكلم استعمال ألفاظ دون أخرى 

حين سئل عن معنى البالغة ) هـ145بن المقفع ت ا(احظ أن و قد ورد عن الج
اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة فمنها ما يكون في السكوت، و منها ما «: فقال

         يكون في االستماع، و منها ما يكون في اإلشارة، و منها ما يكون في االحتجاج، 
ا، ومنها ما يكون رسائل، فعامة و منها ما يكون شعرا، و منها ما يكون سجعا و خطب

و اإليجاز هو البالغة ، ما يكون من هذه األبواب الوحي فيها، و اإلشارة إلى المعنى
إذا : السامع اإلطالة التي ذكرت أنها حق ذلك الموقف؟ قال فإن ملَّ: فقيل له(...) 

                                                       
 .174ص ،1981 ، ،02ط ،مصر القاهرة، المعارف، دار غة،الل علم في دراسات: بشر محمد كمال )1(
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،االسكندرية، مصر،  المحدثين، و القدماء بين السياق نظرية: خليل النعيم عبد )2(
 .152ص ، دت ،1ط
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 أعطيت كل مقام حقه، و قمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام و أرضيت من يعرف
  )1(.»حقوق الكالم ، فال تهتم لما فاتك من رضا الحاسد و العدو

فها ض لتعريف البالغة حين السؤال عنها، فصنَّهنا قد تعر) ابن المقفع(و نجد 
قد تكون البالغة في السكوت، أو االستماع أو  -حسب رأيه-منها  ضمن أنواعٍ

كون سجعا ، أو خطبا أو في تأو قد  ،أو شعرا ،اإلشارة ،أو االحتجاج، أو تكون  جوابا
وضوح المعنى و كذلك اإليجاز : و كل هذه األصناف اشترط فيها شرطينالرسائل،

و ،عنده يحكمه طبيعة الموقف أو المقام، فإن كان الموقف يستحق الوقوف عند الفكرة
  .ناه ازاإليج قَّحشرحها فهنا شرط اإليجاز يسقط، أما إذا كان المقام مقام إيجاز فَ

) الجاحظ(في ما رواه عنه )هـ210بشر بن معتمر ت (ا فصل في هذه الفكرة كم
منازل فإن أولى ) هكذا وجدت(و كن في ثالث «: يقول) البيان و التبيين(في كتابه 

الثالث أن يكون لفظا رشيقا عذبا، و فخما سهال، و يكون معناك زاهرا مكشوفا، و 
ّعامة إن كنت للعامة و إما عند ال ،ا عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدتقريبا إم
و كذلك ليس يتضح بأن  ،و المعنى ليس يشرف أن يكون من معاني الخاصة  أردت،

ما مدار الشرف على الصواب هو إحراز المنفعة مع يكون من معاني العامة، و إنَّ
  )2(.»و ما يجب لكل مقام مقال ،موافقة الحال 

و هذه المنازل تحكمها ، ثالثة منازل  مراتب الكالم إلى) بشر بن المعتمر(صنف 
ا و فخما سهال، أم، فقد اشترط في اللفظ أن يكون رشيقا عذبا ) اللفظ و المعنى(ثنائية 

المعنى يكون زاهرا مكشوفا و قريبا، و هذا المعنى يكون واضحا لطبقات الناس العامة 

                                                       
  ،09ط ،01ج ،صرم القاهرة، الخانجي، مكتبة هارون، محمد السّالم عبد: تحق التبين، و البيان: الجاحظ )1(

 116-115ص م،1998 هـ1418
 .136ص ،نفسه المصدر والتبين، البيان : الجاحظ )2(
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        و المنفعة، الصواب،منهم و الخاصة، و المعنى في رأيه يقف عند ثالثة ركائز 
  .و موافقة الحال فقال في هذا لكل مقام مقال

عبد (التي جاء بها " النظم"أهم فكرة جاءت في التراث البالغي هي فكرة  و لعلَّ
أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه «: بقوله في النظم) هـ474القاهر الجرجاني ت

اهجه التي نهجت فال تزيغ علم النحو، و يعمل على قوانينه، و أصوله، و تعرف من
علم أنك إذا ا«: و قال، )1(»عنه، و تحفظ الرسوم التي رسمت لك فال تخل شيء منها

رجعت إلى نفسك علمت علما ال يعترضه شك أن ال نظم في الكلم، و ال ترتيب حتى 
يعلق بعضها ببعض، و يبني بعضها على بعض، و تجعل هذه سبب من تلك هذا ما ال 

اس، و إذا كان كذلك أن ننظر إلى التعليق ال يخفى على أحد من النَيجهله عاقل، و 
فيها و البناء، و جعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها، ما معناه،  و ما محصول ال 

سم فتجعله فاعال لفعل أو مفعوال، أو تعمد إلى اسمين امحصول لها غير أن تعمد إلى 
  .)2(»...فتجعله خبرا عن اآلخر 

و البؤرة التي يقف عندها القارئ لفهم النصوص، و كذلك  ،هي المركزاللة فالد
و الغموض الذي قد يعتري المفردة كذلك  ،ة الحد الفاصل الذي يزيل اللبساللتعتبر الد

فهو إدراك القوانين النحوية التي تنظم الوحدات ) عبد القاهر الجرجاني(النظم عند 
): عبد النعيم خليل(الشأن يقول الباحث  اللغوية بمنطق الصواب و الخطأ، و في هذا

سياقيا النحو العربي بالداللة، و هذه نقطة اتفاقه مع ) عبد القاهر الجرجاني(ربط «
 .)3(»أصحاب النظرية السياقية في الدرس اللغوي الحديث

                                                       
  ،01ط،  مصر القاهرة، المدني، مطبعة شاكر، محمد محمود: تحق اإلعجاز، دالئل: الجرجاني القاهر عبد )1(

 .81ص
 .55ص نفسه، المصدر )2(
 .175و المحدثين، صنظرية السياق بين القدماء : عبد النعيم خليل )3(
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1-3- ياق عند األصوليينالس : 

سيدنا محمد  إن القرآن الكريم هبة اهللا لألمة اإلسالمية، و النور الذي حمل شعلته
         جتهد التابعين، اصلى اهللا عليه و سلم، فقد تسارع الصحابة إلى حفظه و فهمه، و 

 .و نشره في بقاع األرض،و تابع التابعين إلى بيان إعجازه

في األدلة الشرعية لألحكام الفقهية كما  ن،فقد تحدث علماء األصول، و المفسرو 
          المعنى المراد، فمن بين العلماء، كا لحل شفراتياق، و جعلوه مفكذلك بالس وااهتم

ياق في يحث عن أهمية الس" الرسالة"في كتابه ) هـ204الشافعي ت (و األصوليين نجد 
" في باب الصنف الذي يبين سياقه و معناه ." فهم، و إدراك معاني النصوص القرآنية 

ö öΝ﴿:ية الكريمةو من بين ما جاء فيه تفسيره في قوله تعالى في اآل ßγ ù=t↔ ó™ uρ Ç⎯ tã Ïπ tƒ ö s) ø9 $# 

© ÉL ©9 $# ôM tΡ$Ÿ2 nο u ÅÑ% tn Ì óst7 ø9 $# øŒ Î) šχρß‰÷è tƒ ’ Îû ÏM ö6 ¡¡9 $# øŒÎ) óΟ ÎγŠ Ï?ù's? öΝ ßγ çΡ$tF‹ Ïm tΠ öθtƒ öΝ ÎγÏFö; y™ $Yã § ä© 

tΠ öθtƒ uρ Ÿω šχθçFÎ6 ó¡o„   Ÿω óΟ Îγ‹ Ï?ù's? 4 y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 Ν èδθè=ö6 tΡ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθà) Ý¡ø tƒ ∩⊇∉⊂∪  ﴾)1(،   فابتدأ

’ ø øŒÎ) šχρß‰÷ètƒ﴿:لتهم عن القرية حاضرة البحر فلما قالءجل ثنائه ذكر األمر بمسا Îû 

ÏM ö6 ¡¡9 $# øŒ Î) óΟ ÎγŠ Ï?ù's? öΝ ßγ çΡ$tF‹ Ïm tΠ öθtƒ öΝ Îγ ÏFö; y™ $Yã § ä© tΠ öθtƒ uρ Ÿω šχθçFÎ6 ó¡o„   Ÿω óΟ Îγ‹Ï?ù's? 4 y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 

Ν èδθè=ö6 tΡ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθà) Ý¡ø tƒ  على أنَّ﴾،  دلالقرية ال تكون عادية  ه أراد أهل القرية، ألن

ما أراد بالعدوان أهل القرية الذين إنَ هو ال فاسقة بالعدوان في السبت و ال غير، و إنَ
  )2(.بالهم بما كانوا يفسقون

                                                       
 .163 اآلية األعراف، سورة )1(
 ،01:مصر، ط الحلبي، ألباني مصطفى مطبعة شاكر، محمد أحمد: يقتحق الرسالة، :الشافعي ادريس بن محمد )2(
  .62.63ص ،ت.د
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واألحكام  ،ياق في الكشف عن المعانيو من العلماء كذلك من أبرز أهمية الس
السياق  «:لقا "بدائع الفوائد"في كتابه ) هـ751بن القيم الجوزية تا(نجد الشرعية 

          و القطع بعدم احتمال غير المراد،  ،يرشد إلى تبين المجمل، و تعيين المحتمل
و هذا من أعظم القرائن الدالة على  ،و تخصيص العام، و تقيد المطلق، و تنوع الداللة 

و غالط في مناظرته، فانظر إلى قوله تعالى ،غلط في نظره اد المتكلم فمن أهملهمر:         

﴿ø− èŒ š̈ΡÎ) |MΡr& â“ƒÍ“ yèø9 $# ãΛq Ì x6 ø9   )2(.»كيف تجد سياقه يدل على الذليل الحقير )1(﴾ ∪®⊇∩ #$

         ،ياق في فهم األحكام الشرعيةن األصوليين اعتمدوا على السإنخلص إلى 
ياق عند األصوليين هو الجوهرة التي تضئ حامل م، فالسو كذلك في استنباط األحكا
 .و مقيد له ،القرآن، فهو ضابط للمعنى

2- ياق في الفكر العربي الحديثالس: 

2-1- ياق عند تمام حسانالس: 

و كان من أشد المتأثرين ) John Firth–جون فيرث ( عند ) تمام حسان ( درس 
تمام (و ظهر ذلك عند  ،)فيرث(اولها فتأثر هذا األخير بنظرية السياق التي تن ،به

و مناهج البحث . م1973سنة " اللغة العربية معناها و مبناها"من خالل مؤلفيه  )حسان
  )3(.م1955في اللغة سنة 

                                                       
 .49االية  الدخان، سورة )1(
 الفوائد، عالم دار العمران، محمد بن علي: تحق الفوائد، بدائع): جوزية القيم ابن( أيوب بن بكر أبي بن محمد )2(

 .9ص ،4 مجلد السعودية، جدة،
 .311المحدثين،ص و القدماء بين السياق نظرية خليل، النعيم عبد: ينظر )3(
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فنجده  ،راء اآلمن خالل طرحه لبعض ) تمام(ظهرت مالمح فكرة السياق عند 
لمعنى ا: ثالثة أمور هيمثال يضع تصورا عاما للمعنى، و يراد به في الدرس النحوي 

 )1(.، و المعنى الوظيفي)المقام(  جتماعياالالمعجمي للكلمة، المعنى 

          و لقد تركزت  عناصر هذه النظرية بصفة خاصة في تناوله لمنهجي النحو 
فهو عنده عبارة عن دراسة ، لعنا في بداية دراسته لمنهج النحواحيث يط ،و الداللة
    : قول إذا عمدت أو العبارة بمعنى أنك، ب النحوية ممثلة في الجملةبين األبوا اتالعالق

" محمد"ح، و نسب الضرب إلى باب الفعل المبني على الفتفإنك ت"ضرب محمد علي" 
فهذه الجملة على هذا النمط تمثل العالقات . إلى باب المفعول "علي"إلى باب الفاعل، و 

مقبولة في حد ذاتها غير أنه يربط ربطا وثيقا المتبادلة بين هذه األبواب، و هي فكرة 
 . بين اإلعراب، و المعنى الوظيفي

الوظيفة االجتماعية قسما من أقسام الكالم فقد اعتبر أن ) تمام حسان( كما جعل 
 )2(:تقسيم الكالم يكون على األسس التالية

  .الشكل اإلمالئي المكتوب - /1

  .التوزيع الصرفي - /2

  .معنى الوظيفةالمعنى األعم و  - /3

  .األسس السياقية - /4

  .الوظيفة االجتماعية  - /5

                                                       
 .312 ص المحدثين، و القدماء بين السياق نظرية خليل، النعيم عبد: ينظر )1(
 .313 ص ، نفسه مرجعال )2(
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كما أن تعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد مربوط بمجموعة من القرائن المعنوية 
          به المعنى الوظيفي للمبنى الواحد من التعدد،  ما يسم «:فقد قال. و اللفظية و الحالية

و المعنوية ،يسعى دائما وراء القرائن اللفظية  و االحتمال يجعل الناظر في النص
  )1(.»المتعدد لهذا المبنى هو المقصود المعنىَ الحالية ليرى أي

معنى هذا على الناظر أن يسعى جاهدا لمعرفة القرينة التي تحكم المبنى اإلعرابي 
 و المالبسات التي تقف وراء تكوين هذه الجملة ،و هذه القرينة تتحكم فيها الظروف 

فبعد وضع مجموعة من االحتماالت يعرف الناظر أي االحتماالت هو المقصود عن 
  .طريق القرائن

 بدور القرينة في توضيح المعنى خالل التحليل اإلعرابي ) تمام حسان(  و قد أقر
الكشف عن هذه القرينة هو الغاية الكبرى من التحليل اإلعرابي، و مادام  أنّ«: فقد قال

من  هو يعترفون باإلحسان لصعوبة اإلعراب أحيانا فإن معنى ذلك أنَّ ،الناس يحسنون
و هي أم ) قرينة التعليق(الصعب عليهم أحيانا أن يكشفوا في هذه القرينة المعنوية 

  )2(.»القرائن النحوية جميعا

         ظام الصرفي، ظام الصوتي، و النِّو قال بأن المعنى يكون على مستوى النِّ
مى المعنى على هذا المستوى هو في الواقع النحوي، هو معنى أي ما يسظام و النِّ

و ما يكون ) المعنى المعجمي( وظيفة المبنى التحليلي ثم يأتي معنى الكلمة المفردة 

                                                       
 .181ص ،1994 ط، .د  المغرب، البيضاء، الدار الثقافة، دار مبناها، و معناها العربية اللغة: حسان تمام )1(
 .182 ص المرجع نفسه، )2(
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 في جتماعية الكبرى التي نرتضي لهالمجموع هذين المعنيين مضاف إليهما القرينة اال
  .)contexte of situation)1صطالح البالغين المقام ا

من خالل طرحه لفكرة " مناهج البحث"من خالل كتابه ) تمام حسان(كما انطلق 
نا من اآلن ننفض أيدي«:فهو يقول في هذا الشأن contexte of situationالماجريات 

و الوظيفة في اللغة فتجعل ، منهجا لدراسة الصيغة وجهة النظر التاريخية لننشىء
  )2(.»لمنهج هي الماجرياتالفكرة المركزية في هذا ا

و قال بالعناصر  ،و مصطلح السياق، يساوي بين الماجريات) تمام(فنجد هنا 
ياق، و هذه و المالبسات المتحكمة في إنتاج الس ،المحيطة بالماجريات أي الظروف
و التاريخ الثقافي للشخص، و يدخل في حسابها  ،الظروف تشمل التكوين الشخصي

  .و المستقبل ،و الحاضر ،الماضي

2-2-  ياق عند محمود السعرانالس  

سنة  "العربي مقدمة للقارئ علم اللغة"في كتابه ) محمود السعران(ض الدكتور تعر
فقد نقل آراء أستاذه أثناء حديثه عن النظرية السياقية، فقد  لنظرية السياق،" م"1962

من مجموعة من  بةتنظر إلى المعنى على أنه صورة مركَّ) فيرث(رأى أن مدرسة
المعجمية و  و النحوية، ،رفولوجية وو الم ،والفونولوجية  الوظائف اللغوية الصوتية،
  )3(.جتماعي للحدث اللغويباإلضافة إلى السياق اال

                                                       
 .182ص مبناها، و معناها العربية اللغة: حسان تمام )1(
 .251 ص ط، .د  مصر، الثقافة، دار اللغة، في البحث مناهج :حسان تمام )2(
 323المحدثين،ص و القدماء بين السياق نظرية، خليل النعيم عبد: ينظر )3(



�ماهية السياق                                                             :    دخلم

 

‐ 15 ‐ 
 

الوصول إلى معنى أي نص  يرى أن) فيرث(وهكذا فاألستاذ  «:انرعل السقا
  )1(.»لغوي يستلزم

مستويات اللغوية المختلفة الصوتية و ل النص اللغوي على الأن يحلِّ -1
 و المعجمية ،و النظمية ،رفولوجيةوو الم ،الفونولوجية

2-  أن يبيشخصية  شخصية المتكلم،) الماجريات(ياق الحالن الس
إلخ..وجميع الظروف المحيطة بالكالم امع،الس. 

 .إلخ...إغراء ثمن، أن يبين نوع الوظيفة الكالمية، -3
 تصديق، ضحك،(لذي يتركه الكالم وأخيرا يذكر األثر ا -4
           ثم يتناول بالحديث المقصود بسياق الحال أو المقام ،إلخ..سخرية

) OF   SITUATION CONTEST  فهو يعني عنده مجموعة من العناصر )  
 )2(.المكونة للحال الكالمية

ل ستعمااعلى ذلك سوى أنه أشار إلى ) السعران(ولم يزد الدكتور
 contescte(لمصطلح سياق الحال) مالينوفسكي( Of  situation ( وتطور هذا

فهو عند هذا األخير نوع من التجريد من البيئة أو الوسط ) فيرث(المصطلح عند 
  )3(.وهذا التجريد يقوم به اللغويون للوفاء بدراستهم الذي يقع فيه الكالم،

  )4(:نا نستطيع أن نستخلص مايليوعلى هذا فإنَّ

                                                       
 .12 ص ت،.د ، ط.د ، لبنان بيروت، العربية، النهضة العربي،دار للقارئ مقدمة اللغة علم: السعران محمود )1(
 .324ص المحدثين، و القدماء بين السياق نظرية :خليل النعيم عبد )2(
 .324ص المرجع نفسه،-)3(
 .325- 324 ص المرجع نفسه،-)4(



�ماهية السياق                                                             :    دخلم

 

‐ 16 ‐ 
 

1- قد تناول هذه النظرية من الجانب النظري ) انرالسع(الدكتور أن
هم إال في عرضه اللَّ).الدكتور تمام(التاريخي ال من الوجهة التطبيقية كما فعل

لبعض المفردات اللغوية التي تحتاج للوقوف على معناها الداللي إلى سياق 
، عر الجاهلين الشِّوم ،وقد مثل لهذه المفردات اللغوية من القرآن الكريم، الحال

 .و الشعر الصوفي ،وأمثال العرب
حول عناصر ) فيرث(عما ردده أستاذه ) انرالسع( لم يزد الدكتور  -2

 .ودورها في الكشف عن المعنى الداللي ،هذه النظرية

  :ياق عند الغربالس: ثالثا

1- مالينوفسكي  ياق عند برنلسالوالسMalinovski-Bronislaw 

عانى في  ،سة عدد من اللغات البدائية في جزر تروبراندوبدرا) مالينوفسكي( نيع
أثناء عمله من صعوبات في ترجمة النصوص،وأخفق في الوصول إلى ترجمات 

عرفنا الحال التي كان عليها  إذا أنَها اليمكن أن تؤدي معنى إالَ مرضية لها،ووجد
 .)1(المتكلم حين النطق بها

مع )2("تصديقا فكر" وليس" عمل أسلوب"ظيفة اللغة عند مالينوفسكي هي وف
وبذلك يكون أول من استعمل مصطلح سياق  حتفاظ بكونها وسيلة اتصال بين النَاس،اال

يعني التفهم للتجربة من خالل : "ويعني هذا المصطلح )situation of contesct)3الحال

                                                       
 المركزية،  العمال مطبعة المستنصرية، الجامعة اآلداب، كلية الماشطة، مجيد : ترجمة ، الداللة علم ،المرب :ينظر )1(

 .62ص م،1981، ط د، العراق  بغداد،
 .61 نفسه،ص المرجع )2(
 اللغة في دراسات مجلة الحديث، اللغوي الدرس في السياق نظرية مالمح :بله وفاطمة بصل محمدإسماعيل )3(

  .3م ص2014هـ،1393، 18العدد سوريا، جامعة تشرين،الالذقية، محكمة، فصيلة وآدابها، ةالعربي
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فالكلمات اليقف مدلولها عند تلك اإلشارة والشرح في  مكونات العمل اإلبداعي،
بل نبحث عن الدالالت النحوية المضافة إلى الداللة العامة  )الداللة المعجمية(لمعجما

 ،أوفكرة، أولمفهوم  ،لشيء مادي) الكتابة(والداللة الصرفية، وهي رمز صوتي شكلي
  .)1("والتأمل ال بالحس ،عالقة تدرك بالذهن أو

يها العالم أهم النتائج التي توصل  إل) محمد سعد محمد(قد أجمل الباحث 
 )2(:من بينها) مالينوفسكي(األنثربولوجي 

1( - ها التوصيل الصوتي لألفكار لم يعد على أنَّللغة التعريف الذي كان سائدا  إن
تعريفا ذا قيمة ألنه ال يصلح إال لجانب معين من اللغة، و هي اللغة المستعملة في 

  .قاعات الدرس أو في مناظرات المثقفين

2( - شاط يتميز به أي ما هي نمط من النَّليست عالقة مقابلة للفكر، و إنّاللغة  إن
  .اجتماعي تعاوني آخر نشاط

3( - يضم . ها تفهم في سياق للحالو لكنَّ النطوق اللغوية ال تفهم في حد ذاتها، إن
  .و تاريخي تعاوني آخر ،و ثقافي ،كل ما هو شخصي

ات ليست اختالفات عالمية لكل يترتب على ذلك أن اختالف األلفاظ في اللغ - )4
ة تعتمد على ثقافة المهم هو أن اللفظ و لكن. لفظة منها ما يقابلها في لغة أخرى

ياق الثقافيالمجتمع، و الترجمة ممكنة فقط عند فهم الس.  

  
                                                       

 م2007، 1ط عمان،األردن ،، والتوزيع للنشر بطوطة ابن العربي،دار المعجم في الداللة علم:سالمي القادر عبد )1(
 .99ص

 .39- 38ص م،2002 ،1ط ،مصر القاهرة، الشرق، الزهراء مكتبة الداللة، علم في: محمد سعد محمد )2(
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2-  ياق عند جون فيرثالس:  

عرفت النظرية السياقية بعدة مميات منهاس" :ياقيالمنهج السcontexte 

approach  أو المنهج العملي" Approach   Operational  ")1( ، و زعيم هذا
يعتبر أول من حاول أن يؤسس )  John Firth 1890-1960جون فيرث  (االتجاه هو

في النصف األول من " فيرث"ياق، و لقد تقدم نظرية لغوية متكاملة في موضوع الس
داللة في علم اللغة الحديث مركزا في ذلك القرن الماضي برؤية جديدة في مفهوم ال

المدرسة األلسنية " و قد عرفت هذه المدرسة بـ " الوظيفة االجتماعية للغة«على 
  )2(.»االجتماعية

ه لم يكتف به بل تعداه إلى لكنَّ. تبنى فيرث سياق الحال الذي جاء به مالينوفسكي
 )3( .، لتكتمل الدراسات الدالليةالدراسة اللغوية الصوتية، الصرفية، النحوية، المعجمية

4(تقوم على أسس هي) فيرث(دراسة المعنى عند  و على هذا فإن(: 

شخصية المتكلم والسامع وتكوينها الثقافي وشخصيات من شهد الكالم إن  -1
 .وجدوا ودورهم

وبالسلوك   ،العوامل والظواهر االجتماعية والمناخية ذات العالقة باللغة -2
 اللغوي وقت الكالم

                                                       
 .68ص م،1998 ،05ط مصر، القاهرة،  الكتب، عالم الداللة، علم: عمر مختار أحمد )1(
 .04ص الحديث، اللغوي الدرس في الساق نظرية مالمح: بله فاطمة و بصل سماعيلإ محمد  )2(
 .05ص نفسه، المرجع  )3(
 القاهرة،  اإلسكندرية، اآلداب، العطار،مكتبة سليمان:  يمتقد ،"والتطبيق النظرية"النص لغة علم: محمد شبل عزة )4(

 .2ص ، م2009، 02، ط مصر
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          أثر الكالم في المشتركين فيه نوع الوظيفة الكالمية كاالقتناع أو األلم  -3
 الخ...أو اإلغراء أو الضحك

تحديد بيئة الكالم المدروس،ألن تحديد البيئة يضمن عدم الخلط بين لغة  -4
وأخرى،أو بين لهجة وأخرى، حيث تختلف اللغات واللهجات حتى في الوطن 

عليه ضرورة تحديد البيئة االجتماعية، أو الثقافية التي تحتضن ب الواحد،وهذا يترتَّ
اد دراستهااللغة المر. 

5- ناته األولى، لكي يصل إلى المعنى، ويشمل تحليل الكالم إلى عناصره، ومكو
التحليل النحوي والصرفي، والصوتي، وهذه العناصر ترتبط فيما بينها : هذا التحليل

  .اية إلى المعنى اللغوي لكالمبرباط وثيق، حتى يصل في النه
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  :الفصل األول

ياق في ديوان خليجياتأنواع الس  
  

  توطئة

ياق في ديوان خليجياتأنواع الس  

  ياق اللغويالس: أوال

  ياق العاطفيالس:ثانيا

  ياق الثقافيالس: ثالثا

  سياق الموقف:رابعا
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  توطئة

يعد العناصرِ من أبرزِ ياقُالس ال األساسيةمقصد الخطابِ تي تحددوقد مر ، 
  ).ياقالس(في نهاية المطاف بمصطلح تبلورت  ةنيمراحل معياق بِالسمصطلحُ 
ياق باستعماالته المختلفة ينضوي تحت أنواع تُفالسن مقاصد المتكلم سهم في تبي

أو فقد يكون السياق عاطفيا،. ي قيل فيها ذلك الخطابحسب الظروف و المالبسات الت
أو أدبيا، وهذه األنواع سنتعرض لها بالتفصيل من خالل تطبيقها في مدونتنا  ،ثقافيا

من أجل الكشف عن المقاصد،و . )∗("هاشم صالح منَّاع:"ـل"ديوان خليجيات"الشعرية 
الدالالت،وذلك عن طريق أنواع السياق التي تحكم منشأ القصيدة،وهذه األنواع أربعة 

  :هي
1- السياق الصوتي، السياق الصرفي، السياق التركيبي، :" ويضم ياق اللغويالس

  "السياق المعجمي
  العاطفيياق سال -2
  لثقافيياق اسال -3

  الموقفسياق  -4

  :أنواع السياق في ديوان خليجيات

 تعرض لمفهوم السياق طائفة من العلماء العرب والغرب: ياق اللغويالس: أوال
اللغوية،فهذه النظرية تبنى على ، وغير غويةفكانت دراساتهم تشمل الظواهر الل

  :)1(أساسيين

                                                       
م، عاش قسطا من حياته متنقال بين الكويت 1951محافظة طولكرم، عام ) زيتا(هو شاعر فلسطيني ولد بقرية  -)∗(

  .ولبنان، وسوريا، ومصر، وبريطانيا، ودولة االمارات العربية المتحدة
السياق اللغوي في الدرس اللساني الحديث، مجلة المخبر أبحاث في اللغة و األدب الجزائري ،جامعة  :تومي غنية)1(

 2،ص2010محمد خيضر بسكرة،الجزائر،العدد السادس،
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أو تحليل النص وفق مستوياته اللغوية،واإلفادة من القرائن  السياق اللغوي-أ
  .المقالية  المتوفرة 

  .وقفلحاِلي أو المقامي أو سياق مالسياقُ ا -ب
وفق يبنى ويتم عن طريق تحليل النص –سلفا  -والسياق اللغوي كما قلنا  -

وهذا ما سنحاول تطبيقه ". المعجمية - النحوية -الصرفية - الصوتية" المستويات اللغوية
  ."هاشم صالح مناع:"ل على ديوان خليجيات

1- ياق الصوتيالس:  

يعتبر النص األدبي سلسلة من األصوات تتالحم لتكون كلمات،وهاته األخيرة 
عمل أدبي فني قبل كل  )R‐WELLEKرنيه ويليك (وفي هذا يقول  تتالحم لتكون جمل،

  )1(".كل شيء سلسلة من األصوات ينبعث عنها المعنى
فطبيعة األصوات تظهر قيمتها بصورة جلية عند القراءة الجهرية للنص 

دور "فقراءة الشعر هو.المكتوب،وذلك قصد شحن النص الشعري بانفعاالت الشاعر
على المنشد أن يترتب د،وهنا من أجل إبداعها من جدي(...) األداء للقصيدة بصوت عال

خواص التلفظ، وطبقات الصوت،  :يحتوي على عدة عناصر خارجة عن القصيدة منها
  )2(...."و التوقيت، والتوزيع للنبرات

، فهذا المعنى يندرج تحت في الكشف عن المعنى العام لهاسهم فقراءة القصيدة تُ
  .وتحدد اتجاهه سياق يعتبر البوصلة التي تحدد موقعه،
ال للصوت ندرس خصائص هاته األصوات من وللكشف عن الدور البارز و الفع

  .وكذا  توضيح القيمة التعبيرية للصوت اللغوي ،ناحية التنغيم

                                                       
 .165ص ،1980 ،1ط، لبنان،  بيروت د،.د صبحي، الدين محي: ترجمة األدب، نظرية :ويليك رنيه )1(
 .380ص ،2004، 1ط، ليبيا  أبريل، من السابع دار منشورات دب،األ نظرية: البقاعي يوسف شفيق )2(
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تنبعث الداللة الصوتية من االنسجام بين بعض أصوات الكلمات في التركيب 
تتضافر ضمن اللغوي إجماال،وتتمثل في تلك القيم التعبيرية لألصوات اللغوية التي 

  .سياق نصي 
  :القيمة التعبيرية للصوت اللغوي -أ

تنبعث الداللة الصوتية من االنسجام بين بعض أصوات الكلمات في التركيب 
اللغوي إجماال،وتتمثل في تلك القيم التعبيرية لألصوات اللغوية التي تتضافر ضمن 

ي األشكال اللغوية تؤدي وظيفتها فيه كعنصر غير مستقل يرتبط بباق عام، سياق نصي
بل من  ،من الكلمات المفردة ال تتأتى بغرض تحديد الداللة العامة للسياق ،فالداللة

أو عبارة مؤلفة  ،التراكيب داخل سياق معين،والتي يعمد الشاعر فيها إلى إيراد جملة
من كلمات ذات صفات صوتية معينة،ومرتبة ترتيبا موسيقيا خاصا بحيث تنقل السامع 

وتجعله يعيش فيها، أوتنقل إليه هذه الصورة وتجعلها  التعبير عنها،رة المراد  صوالإلى 
حاء يفوظيفة التركيب إنما هي اإليماء إلى المعنى أو اإل (...)منهبين يديه قريبة 

  )1(".المباشرة الصوتيةأو المحاكاة الصوتي، به،وليست وظيفتها التقليد

⎯ ﴿ :الناسالتمثيل لهذا بقوله تعالى في سورة ويمكن  ÏΒ Ìh x© Ä¨# uθó™ uθø9 $# Ä¨$̈Ψ sƒ ø:$# ∩⊆∪   

“Ï% ©! $# â¨ Èθó™ uθãƒ †Îû Í‘ρß‰ß¹ ÄZ$̈Ψ9 $# ∩∈∪   z⎯ ÏΒ Ïπ ¨ΨÉfø9 $# Ä¨$̈Ψ9 $# uρ ∩∉∪ ﴾)2( حيث يؤدي 

 رِقل الصورة المعبّنو.رسه دوره في اإليماءجصوت السين بخاصية الهمس التي في 
  .)3( لإلنسان وهي صورة الشيطان.عنها في التركيب القرآني

                                                       
 مصر القاهرة،  التوزيع، و النشر و للطباعة غريب بشر،دار كمال:ترجمة ، اللغة في الكلمة دور أولمان، ستيفن )1(
 97ص ، 1997 ،12ط
 .6 :5: 4: اآليات: الناس سورة )2(
 خالل من"حجازي المعطي عبد أحمد" عند الكلية الداللة بناء في هاوأثر التركيبية و اإلفرادية البنى:قري عالية)3(

 باتنة، لخضر، الحاج ،جامعة اللسان، علوم: تخصص ر،يالماجست شهادة لنيل مقدمة ،مذكرة" قلب بال مدينة"ديوانه
 3صم ،  2007،الجزائر
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أو الوظيفي الذي ، ن الدور الدالليوهذا ما سنوضحه في الديوان من خالل تبي
ياق وذلك انطالقا من تماثل صفاتها على مستوى الس تؤديه بعض األصوات اللغوية،

  .الشعورية لدى الشاعر   التجربةأو، و الحالة الشعورية ياوذلك تماش النصي العام،
خص -وهو شاعر فلسطيني  -) هاشم صالح مناع(نجد للديوان قراءتنا عند 

فقد كانت هاته الدول بمثابة الوطن الثاني له، بعد  معظم قصائده لدول الخليج العربي،
فافتتح ديوانه بتوجيه مجموعة من القصائد إلى دولة اإلمارات  - فلسطين-وطنه األم

ئي كما أشار إلى ذلك العربية المتحدة، واعتمد في ترتيب قصائده على الترتيب الهجا
   -حسب قوله -و إزالة الحرج عنه، في مقدمة الديوان،وذلك إلبعاد اللوم

مو الشيخ العربية و اإلسالمية صاحب الس:ة خصها إلى فقيد األمتينيثفنبدأ بمر
  :)1(قالوفيها  "سلطان آل نهيانن زايد ب"

 ! فْقُـودـم فَالصبر) زايدا (تَنَاَأفْقَد      عيد يا العام هذَا العيد سرنَا ما

موي)الثُّالَثَاء ( ومذْمكُ مــبِفَقْدا     مي)دايَأنتَ)الخَير ز الخَير ودمحم ! 

اءج ساءارٍـبِأخ الملَ بْل     زِلُنَاـتُزه مهرخِ سوتُشَي وهـم ووددم ! 

ـَعدود؟ اَألحياء َفي هو)زايد(ذَا     يفَنّدها بحٍص علَى احتياِلي كَيفَ  م

 مقْصـود بالموت) زايد :(قُلنَالَهم     )نادزاي (بِـ حلَتْ مصيبتُنَا قَالُوا

جد صرخات الشاعر،وألمه فنواألسى، ،القصيدة يخيم عليها طابع الحزن نالحظ أن
نة بالمدود الصوتية للتعبير عن أسفه و حزنه على فقدان وحزنه مما أدى به إلى االستعا

يصاحبه من مد حرف  ذلك ماو" يا"في كل مرة بحرف النداء "ازيد"الشيخ،فكان ينادي 
لم يكن بغرض - هنا-حزنه،فالنداءو الشاعر ر عن تحسرهذا يعب فحرف المد" األلف"المد

وكذلك استعان بالمد ف، استدعاء شخص،بل كان نداء تحسر و أس لفت االنتباه، أو
  "زايدنا"وكذلك بنون المتكلم ،"ذازايد"األلف في 

                                                       
 .16 م،ص2010/ه1431، 01،ط اإلسكندرية،مصر، الحديث الجامعي خليجيات،المكتب ديوان:مناع صالح هاشم )1(
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فالسصاحب للقصيدة ذات الطابع الحزين جاءت مالئمة  للمدود الصوتية ياق الم
 هستعمالاو ما يدل على ذلك  ،وحزن، وصراخ، هي مدود توجع.فهاته المدود الصوتية

يفندها –تزلزلنا :" التألم مثل، وعاناةوتدل على الم، لأللفاظ التي تحوي على المد - 
فهاته االمتدادات الصوتية هي عبارة عن  ،"رناماس -مصيبتنا-مقصود-ممدود- مذموم

نفجار توزع هاته االنفجار مشاعر الحزن المكبوتة في نفس الشاعر، فكانت نتيجة ذلك ا
وديا ساكنا فحين تأخذ أعضاء النطق شكال عم"صوتية في أنحاء القصيدةالمتدادات اال

المذمومة كي تخرج في شكل آهات الواحدة تلو األخرى،وفي نفس  قتفسح المجال للحر
  )1(".متصل، وبالتالي،فإن كثرة حركات المد المفتوحة تدل على توجع الشاعر و أسفه

          نفجاريالموجود في نهاية كل بيت شعري على توصيل ولقد ساعد الصوت اال
خ معبرا عن فكان الشاعر يصر ،لحزن الذي أصاب اإلماراتو تعظيم ذلك األسف و ا

  .ة أخرىو بالتحسر مر حزنه الممزوج بالتأسف مرة،
وقد جاء كذلك تكرار األصوات المجهورة بكثرة في الديوان،وذلك قصد تعبير 

يشرح الشاعر " كتبي التي بعثها"ة بندته المعنويمثال ذلك في قص.الشاعر عن حزنه 
كان لدى مجموعة من المصادر :" دته عن سبب بيعه لكتبه يقوليلقصبعد وضع عنوان 

 و المراجع تشكل مكتبة متكاملة في الدراسات العربية،و اإلسالمية تفي بغرض البحث،
إهداء ومبادلة ،ومقايضة وكانت ترافقني في شراء و وقد جمعتها عبر السنين الطوال،

والمعنوية حالت  صعبة المادية،ولكن الظروف ال حلي،وترحالي من دولة إلى دولة،
وكنت أذرف  دون إبقائها،والحفاظ عليها خاصة ضيق المكان،مادفعني إلى بيعها،

                                                       
 مواده،موسيقاه،ولغته،ديوان:في جمالية تحليلية دراسة السيباب شعر في والتجديد التراث حشالف، عثمان)1(

البنى اإلفرادية والتركيبية وأثرها في بناء :قري عالية عن نقال.163ت،ص.ط، د.الجزائر ،د، الجامعية المطبوعات
،مذكرة مقدمة لنيل شهادة "مدينة بال قلب" من خالل ديوانه"زيأحمد عبد المعطي الحجا" الداللة عند

  6م ،ص 2007 علوم اللسان،جامعة الحاج لخضر،باتنة،الجزائر،:الماجستير،تخصص
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الدموع على كل كتاب أضعه في الصندوق،ألن كل واحد منها له قصة معي،ما أصعب 
  :)1(قالوفي ذلك " ! أو أحتاج بعضا منها تلك اللحظات ويالتعاستي حين أتذكرها،

 حلِّ من سلَي  غزارا الدموع َأبكي       يـِكُتُبعلىَ  اتـَسويع تُـجلَس إنِّي

 ِل؟ـْْجه َمن طَار قَد َأعرِفُه، والحقُ       هاـامعـج عـَْالبي و ٌلـفَاع َأنَا ماذَا

 العذِْل؟ من التَخْشَىَأ: وقَالَتْ نَادتْ،        هاـأعرِفُ كُنتُ أنِّيـكَ َأمامي تُطْوى

 ِلـْالنَّق و اِإلهماِل من ِإلَّي وـتَشْكُ         اـَأقْرُؤه ْكُنتُ ِإذ الصبا في َأحببتُها

 ليـَْشُغ من بِاليْأسِى َأتَ حظِّي لَكن        مقْتَدرا كُنتُ رْأسي الشَّيب اعتَلَى لَما

 ِوالحلِّ الـالتَّرح ةَـسـْمَؤان كَانَت          لَتْـابخُـوم مادو ْتُرافقُني سارت

ـْالَيس اُلـوالم اٌل،ـم َأغْراك        هاـُيجهش دمعـوال) َأبامازِن(:قَالَتْ  ؟! ليـ

 .د .غ .ع .ل .ج(ل توالي األصوات المجهورة المكررة أكثر من مرة ويمثِّ
  .و التحسر، وهي الندم وموافقة للحالة الشعورية للشاعر،، وهي مناسبة )...ن.م.ز.ر.م

    الجزر،و كانت تتأرجح بين المد.ت الشعوريةنفعاالامتزج الديوان بجملة من اال
فمن بين القصائد التي كان الشاعر يمدح " و المدح ،و الفرح بين الرثاء ،بين الحزن" 
الدكتور سعيد "و التكنولوجيا، للعلوم ة لرئيس جامعة عجمانقصيدة مخصص ،فيها

  :)2(قال" سلمان
 وَأركَاني؟ بنْياني يدمر شَزرا    نيـُيرمق وهو ُدهرِي ُأحاوِر ماِلي

 ؟)!سلْمانِ ( لَيثُ إلَّا يَؤمُل وهْل     هـلُـّآم تُـٍكُن زمان عن ياساِئلي

 .بِميدانِ ُفُرسـان الغُـر وَأهلُه      تَحرسه كَاَألمالَ و الشَّبُل )الثَّامر(

) دمحم (ـْصهرـبِالخَ و فرـِيهد      معيفُ ندانِ بِأخْالَق الرِإيمٍو. 

 .شبالَنِ والَألواء الملمات عنْد     دهـُُيسن بلـِوالشّـفَه) ُأسامةُ( أما

 ْبَِأزمانِ دارت التِّي الشُّموسِ فَوقَ     مواـوس َأمجادهم رسخُوا همِإخْوانُ
                                                       

  . 103 ‐104ص،  الديوان )1(
 54،55ص المصدر نفسه،)2(



	أنواع السياق في ديوان خليجيات                                :       الفصل األول
 

‐ 27 ‐ 
 

 ْبَِألـحانِ ْفيهِـم نُغِّمـت َأوزانُه     مكْرمة غَير عنْهم الشَّعر سطَّر ما

ويتميز هذا الصوت  ل الشاعر إنهاء الشطر األخير من كل بيت بحرف النون،فض
نة،وهي صفة تصافه بالغُارس موسيقي خاص ناتج عن جمعي بوضوحه الس لى جانب،إ

إال أن النون،والميم " ):سيويه(في ذلك  قال ناتجة عن تدخل األنف في إصدار الصوت،
ك لو أمسكت والدليل على ذلك أنّ ة،قد يعتمد لهما في الفم،والخياشيم،وأصبح فيها غنّ

كما نشهد في هذه القصيدة تكرار ، )1("قد أخل بهمابأنفك ثم تكلمت بها لرأيت ذلك 
" }82=،النون54=،الراء49=،الالم79=الميم{ - الميم والنون و الالم و الراءاألصوات 

فهي  )2("سامعوتأثيرا على ال، فكثرة استعمالها تكسب النص األدبي عذوبة،وسحرا،وقوة 
  .ستماعومتعه في اال تعطي النص لمسة من الجمال،

وكما هو  ،مرة في القصيدة  "82 "اثني وثمانونرار صوت النون بويمثل تك
فهو يمتاز بجرس  إلى جانب وضوحه من الناحية السمعية،)النون(صوت معروف أن

بحروف  ويتضح الصوت أكثر لما يقترن - الفاكما ذكرنا س -موسيقي ناتج عن الغنة 
كما " مطلبنا -رفانيع -يأضنان - أشجاني -تهواني -فأرضاني  -أركاني :"المد مثل 

  :)3(هو موضح في بعض األبيات من القصيدة
سلَيا وايبذَاغَرِيه) يدعـْفَق ) سد       تُمزا حتْ بِمنَعأي ارهي أزـانَأغْص 

 وعـرفَاني علْمي سَأمنَحـها ِإنِّي        ُبـجدتها ابـن بْل بِها فيح ِإنِّي

 َأضنَاني البحث وحب ُالعلُومِ، حب        مـلُنـيجي اذٌـُأستَ ولَافَخْر يِإنِّ

 من خالل ديوانه نلحظ أن، فول في خاطر الشاعرجفهاته القصيدة تعكس ماي
لم ينس دعم أشقائه العرب في دول الخليج فهذا  فهو ه يتخللها الشكر والعرفان،قصائد

 -عرفاني أضناني" ستعانته بالكسرةافي قصيدته هذه  محهما نلما تترجمه قصائده،و

                                                       
 434،ص4: ت،ج.د لبنان، بيروت، ،1ط الجيل، دار هارون، محمد السالم عبد: تحقيق:الكتاب:  سيبويه )1(
 60،ص1993، ط.د ،،الجزائر الجامعية المطبوعات البوصيري،ديوان بردة في اللغوية البنية:بوحوش رابح)2(
  .57ص الديوان، )3(
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 عادة،فارتفاع نسبة الكسرات عن المعدل الطبيعي لها تشير إلى اإلبتهاج و الس" "أشجاني
عندما يصور الشاعر الذكريات االبتهاجالكسرة تكثر في  قصائد الفرح و  أي أن،

المكسورة بما تمتاز به من  كة الرويحر أن" ، وكذلك نجد )1("الجملة التي تسر خاطره
وهذا .نفعاالت او  عبير عما تجيش به نفسه من معاناة،سهل على الشاعر التطواعية تُ

  .)2("سبب تفوقها عن الحركات األخرى في عصور األدب كلها هو
  : التنغيم -ب

ات داللية في على النص األدبي تأثيرالعناصر التي تض" ل التنغيم أهم يمث
وترسم سنفونية تعجز الكلمات عن التعبير  جمالية،ص أبعاد ة مميزة تجعل للنّوإيقاعي.

التنغيمات تتابعات :" لمن العلماء منهم أحمد مختار عمر قافه مجموعة رعفقد   عنها،
ر مجموع التغيرات مطردة من مختلف أنواع الدرجات الصوتية متنوعة تحدث عب

  .)4("موسيقى الكالم)" إبراهيم أنيس(قد أطلق عليه و ،)3("اإليقاعية التي تطرأ على الكالم
عمل من خالل القراءة المتكررة لقصائد الديوان على إيجاد مواطن التنغيم نوس

          ،فالسياق له دور كبير في تحديد التنغيم فالديوان مشحون بانفعاالت الشاعر،
دور "يقى الشعر لهافموس نص،الأو الموسيقى المصاحية لعملية النطق في إطار سياق 

فاللحن الموسيقى  وفي تبليغ المعنى، ويدها،جوت كبير في التأليف بين الصور الشعرية،
القصيدة يقوم بدور أساسي في تنشيط  تكرار نسب صوتية محددة بين أجزاءالناشئ عن 
عرية،والتحكم في مسارها النفسي،وملئ الفجوات العاطفية الناتجة عن الصور الشّ
    ة اللغوية،ولهذا السبب يستعين الشاعر بكل ما يمكن أن يوحي من ظالل قصور  األدا

  )5(."و أنغام تساهم كلها في تبليغ المعنى الشعري
                                                       

 181 صت، .،د1ط ،،بغداد،العراق دجله العربية،دار في اللين أصوات دالالت :عزيز كاكل كوليزار )1(
 182 ص ،مرجع نفسه )2(
 366 ،ص1991ط ،.د، الكتب،القاهرة ،عالم اللغوي الصوت دراسة:عمر مختار أحمد )3(
 .175ص، ،1986 ،6ط ،مصر ، القاهرة  ، المصرية األنجلو مكتبة ، اللغوية األصوات: أنيس إبراهيم )4(
 .136التراث والتجديد في شعر السياب، ص: عثمان حشالف)5(
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ختالف أغراض القصيدة، هذا أن الموسيقى الشعرية تختلف باونستخلص من 
" فقصائد ، و المالبسات المحيطة بهاو الظروف  ،وغرض القصيدة تحكمه السياقات

ة بأغراض مختلفة ،فاإليقاعات الموسيقية تحوي أنماطا تنغيمة نوحمش"اعصالح منَّهاشم 
:" قائال يشرح الشاعر قبل البدء في قصيدته" الحنين إلى الكويت" مثال ذلك في قصيدة
وقد .و تقدير ووفاء ،وجدت من أهلها كل حب وكنت سعيدا، أمضيت فيها سنوات،

مدرسة الدراسات  -دراسة في جامعة لندن لل 1982غادرتها إلى بريطانيا في عام 
 الشرقية و اإلفريقية للحصول على درجة الدكتوراه ثم شرع الشاعر في قصيدته

  :)1("قال
ـَياق في جدِإنِّيـَالم)كُويتُ( اشْت         بِك اراَألشْع وـانِ تَشْديالب 

ـِ منْا فَقَدغَـادرتُها ـْلمٍ لـَج ع         تُفَرح يمَأه الءي ِإعـَشان  ِل

ـُت ـَتَقرٍ بِوضـعٍ بِـها وكُنْ سكَانَتْ         ميج والجِنَانِ فَوقَ نِّين 

ـَها وُأعلن         ارىـالَيـج بِحب لَهـا َأتُـوقُ بي حـِّل ف  آنِ كُ

ـْير بِقَلْبِي وماتَركْتْ ـَساني دوما كْرِهابِذ يهِيم          ـٍدـوج غَ  ِل

طَــاَل لَقْد ادا البِـعت أييى         كُـودعبُو عنْك ؤسب ي قَدَأتَان 

 زماني مذْ جهرا يهواك ِلمن          نْقطَاعا والَ وصٌل فيك وعهدي

َأرلَمقــطُّ و أكْثَر ـِنْك ـُبا م  ضـمانِ مع اَألماني يقِلتَحق         ح

ـَقْلبـي عشْـقًا بِمـنْكر فَلَستُ ـِيح يهوى دافٍئ ِلحضنٍ        بِ  وان

ـُحوَل زاد .واللَّه. وما ـْسـمي نُ  .مكَاني عن بعد غير وسقْمي      جِ

و شعره حرقه ،ويصرخ و يشك"كويتال"فهنا يصور الشاعر اشتياقه لبلده الثاني 
فراقه للكويت،فعنوان القصيدة يترجم آهات الشاعر،وأحزانه لفراق الكويت فيعبر عنها 

                                                       
 155ـ154ص ،الديوان)1(
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فبعده عن الكويت أدى إلى ضعف " الوجد والحب و العشق"بمزيج من نغمات 
  لبعده عن مكانه يجةجسمه،وأدى إلى مرضه نت

ويت إحدى قصائده للكفقد خص  )هاشم صالح مناع(فحب الكويت بارز في شعر
فنجد في هذه القصيدة القيمة الكبيرة التي "  قصيدة مهداه إلى الكويت" :وعنونها بـ

  :)1(قال يؤديها التنغيم في الكشف عن عشق الشاعر للكويت
 ! بلَدي يا كُويتُ

ةحافَري داَألب ! 

رشحِ َأببى بِصدا الهابِر (يكَا)جرالب 

أنْتَ ت سنُور شَمار وا ٌصيههدَي ! 

 .زاهرةً ْخَضراء غَدت َأرضا عمرتَ

نَأن مدعب ا ْكَاديهُل فحا الميهدري 

 بلَدي يا كُويتُ

 الكَبِد مهجةَ  يا

فهذه القصيدة ، طريقه تنغيم هذه األسطر تحيلنا إلى الكشف عن سياقات النصوص
من الغزو العراقي الذي أحدث دمارا  1991تحرير الكويت سنة " كانت بمناسبة 

والقصيدة الظرف الذي قيلت فيه أو ، "جابر" أ الشاعر قصيدته بمناداة وقد بد ،"كبيرا
وكذلك  ،"جابر األحمد الصباح"نظمها الشاعر قبل وفاة سمو الشيخ" الفترة الزمانية لها 

ها لم يدخل قر الشاعر بأنَّوقد أ" سعد العبد اهللا السالم الصباح رحمهما اهللا"سمو الشيخ 
رتباطها بتحرير لما لها من أثر كبير في نفسيته الير و تعديل،وذلك عليها أي تغي

الكويت،وعودة الوطن ألهله،وطريقة التنغيم نجدها مشحونة،ومطرزة باإليقاعات 
                     :الموسيقية ونذكر بعد هذه اإليقاعات

                                                       
 .142ص، الديوان )1(
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 يابلَدي كُويتُ        بلَدي يا كُويتُ        بلَدي ُيا يتكُو        يابلَدي كُويتُ 

  )4(اَألسد يازْأرة  )3(السنَد بِالعزو     )2(اَألمد دوماعلَى        )1(ويدي لَها قَلْبِي

                يا تُـــكُولَ ييــبد احنَاـــيب 5(ديــاَألب(  
نتصار نفجار صوتي يدل على اايصاحبها من وما .الموسيقى الد فجاءت هنا

           ،فهذا النوع من الموسيقى خاص يتوافق مع مشاعر الفخر ،"للكويت "الحقيقي
          األمد  ولدي، بلدي،"و الحماسة، فالضغط على المقطع الصوتي في كل من 

          وضوح نسبي لصوت :" إلرتكاز وهوتعرف هذه الظاهرة بالنبر أو ا و األسد،
فقد أدى النبر دورا  )6("أو المقطع إذ قورن بغيره من األصوات أو المقاطع المجاورة

وذلك من أجل إبراز الجوانب  وتفاعل مع التنغيم، بارزا في توضيح معنى الجملة،
  ."الجمالية و الفنية للقصيدة

2- ياق الصرفيالس:  

ي الحديث، وهو فرع من فروع اللسانيات، ومستوى من يعنى الدرس الصرف
مستويات التحليل اللغوي، يتناول البنية التي تمثلها الصيغ، والمقاطع، والعناصر 
الصوتية التي تؤدي معاني صرفية أو نحوية، ويطلق الدارسون المحدثون على هذا 

اسة وهو يشير عادة إلى در) Morphologieالمورفولوجيا ( الدرس مصطلح 
دون أن يتطرق إلى مسائل ) Morphémes(الوحدات الصرفية؛ أي المورفيمات 

  .)Syntaxe()7(التركيب النحوي 

                                                       
 143 ص،الديوان )1(
 143 ،ص نفسه المصدر )2(
 143ص ، نفسه المصدر )3(
 144،ص نفسه المصدر )4(
 144نفسه،ص المصدر )5(
 162م،ص2000ط ،.د ،مصر لقاهرة، التوزيع ،ا و النشر و للطباعة غريب دار األصوات، علم: بشر كمال )6(
  .185م، ص2008مزيدة منقحة ،  طبعة،  دمشق، سوريا مبادئ اللسانيات، دار الفكر ،: رأحمد محمد قدو )7( 
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ياق الصرفي فهو المورفيمات، أو الوحدات الصرفية، سواء كانت حرة أما الس          
أحرف  أو مقيدة ، أو محايدة ال قيمة لها إال إذا كانت ضمن سياق تركيبي معين، ومثلها

  .المضارعة وسواها
فالبناء الصرفي يقود إلى دقة اإلنسان للباب، ولكن هذا خارج نطاق السياق 

  .الصرفي الذي يتكون من مورفيمات، وهي تمارس وظيفتها داخل النص
  .)1(معنى الزوائد أو اللواحق+ معنى الصيغة الوظيفي: السياق الصرفي

ك بعض الصيغ ذات دالالت فمن المعروف لدى الصرفيين، وغيرهم أن هنا«
على الكثرة أو المبالغة، وداللة صيغة مفعول على من " فعيل"خاصة، كداللة صيغة 

  .)2(»وقع عليه الفعل، وكذا داللة صيغة فاعل على من قام بالفعل
، )3(»إال أنه قد تتغير داللة هذه الصيغ وتتبادل الوظائف فيما بينها هذا وارد«

وإيجاد دالالتها بحسب السياق اللغوي "الديوان"غ من وسنحاول استخراج بعض الصي
  .التي وردت فيه

  )4(":كتبي التي بعتها"قال الشاعر في قصيدة 

 حلِّ من سلَي  غزارا الدموع َأبكي      كُتُبِيعلىَ  عاتـسوي جلَستُ إنِّي

 ْجهِل؟ َمن طَار قَد َأعرِفُه، والحقُ      هاـجامع عـَالبي و فَاعٌل َأنَا ماذَا

 العذِْل؟ من َأالتَخْشَى: وقَالَتْ نَادتْ،      أعرِفُها كُنتُ كَأنِّي َأمامي تُطْوى

 قِْلـالنَّ و اِلـاِإلهم من ِإلَّي تَشْكُو     َأقْرُؤها ْكُنتُ ِإذ الصبا في َأحببتُها

 َشُغْلي من بِاليْأسِى َأتَ حظِّي لَكن    مقْتَدرا كُنتُ رْأسي الشَّيب اعتَلَى لَما

                                                       
، 1دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية،: عبد القادر عبد الجليل) 1( 

  .218صم، 2002/هـ 1422
  .226ص نظرية السياق بين القدماء والمحدثين،:عبد النعيم خليل) 2( 
  .226المرجع نفسه، ص: ينظر  ) 3( 
  .104-103ص، الديوان )4( 
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فعيالت، : ؛ أي "سويعات ، وفاعل ، ومقتدرا" ورد في هذه األبيات ثالثة صيغ 
  .فاعل، مفتعال
ر، "لساعة"تصغيرا " سويعات- فُعيالت: " يغة األولىفالصفالمقام هنا مقام تحس ،

ض االحتقار ،أو التقليل من قيمة السّاعات التي جلسها وهنا التصغير لم يكن لغر
لم تكفه مع كتبه، بالرغم من أنَّه كانت " السويعات"الشَّاعر مع كتبه بل بالعكس، تلك 

لديه منذ فترة طويلة إال أنَّه صعب عليه بيعها، جلس معها كما قال سويعات ، وكان 
  .ه إلى بيعهاقرار بيعها صعب إال أن الظرف الطارئ أدى ب

ا الصفهنا جاءت هذه الصيغة موافقة لمقام القصيدة، وضعها " فاعل"يغة الثانية أم
الشَّاعر حينما لم يجد حال للظرف الصعب الذي يعيش فيه فلم يجد بدا من بيعها، فقد 
 سلَّم الشاعر نفسه للبيع، وباع كُتُبه التي عاشت معه، والتي كانت مثل األنيسِ، والرفيق

  .في حياته، فاسم الفاعل يدل على ذات الفاعل، والذات الفاعلة هي ذات الشاعر نفسه
فالشَّاعر "كُنت"دّل عليها مجاورتها للفعل " مفتعال، مقتدرا: " يغة الثالثةأما الص ،

لما اعتلى الشيب رأسه كان مقتدرا، أما في تلك اللَّحظة التي كان يبيع كُتبه فَقَد قُدرته 
تلك الظروف الصعبة كما جاء في سياق آخر فقد 1(:استنزفتْ قدرته(  

 ميالًـج راـقَص اءـالبِنَ لَيظَّل         رمـق امـٌق دـسي ابـغَ كُلَّما
 اًـيلـَقَبِ ينـالمعلم ِلوداعِ ِصفَّا         دـجـالم ةـساَح في نَاـووقَفْ
 حيالًـالمستَ ققُـيح خَوف وند        يـوقـش ) ملـَالمع (قَالَه كَلمةٌ

 رسوالَ الزمانِ في يسمى كَادَأن        داهاـص انـالزم ردد صرخَةٌ
 الَ؟ـثيـم ينـلمـِللمع رىـَأتَ       ونَادتْ السماء، في طَارتْ حكْمة

، وقد أنهى الشاعر األشطر الشعرية على "جميال وقبيال"فهنا جاء الصفة المشبهة 
يصاغ لمعنى المبالغة أو الصفة المشبهة، كما يدل على « فوزن فعيل " فعيل"وزن 

                                                       
  .95ص  ،الديوان )1( 
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للداللة على االشتراك من األفعال التي تقبل " فعيل"المشاركة، وعلى ذلك يجوز صوغ 
  .)1(»ذلك

قصد موافقة الوزن، " عيلف"وقد قصد الشاعر إنهاء األشطر الشعرية على وزن 
وإحداث نغَم موسيقي في أبيات، فقد جاوزت الصيغة األبعاد الصرفية إلى عروضية 

  .وتنغيمية
3- ياق التركيبيالس:  

فهو شبكة من العالقات  ،ياق التركيبي من أهم العالقات التركيبيةيعتبر الس
يها تقوم كل عالقة بمهمة التي تحكم بناء الوحدات اللغوية  داخل النص، و ف ةالقواعدي

  )2(.وظيفية تساعد على بيان الداللة من خالل القرائن النحوية كاإلعراب

لبس على لفهذه العالقات القواعدية لها دور بارز في إظهار المعنى، ورفع ا
الكلمات و الجمل من خالل اإلعراب الذي يها قرينة سياقية تتعاون جاهدة مع غيرِ «عد

ى أصالً و أساسا لبيان ه بعض النحاة القدامو قد عد، يانات الداللية في رسم شبكة الب
 -يقول أهل النحو  - ينة السياقية الكبرى، و بواسطته ه كل النحو، و القرنَّالداللة، وأ

  .)3(»يبين المعنى، ويميز ركب المعاني، ومن خالله يوقف على أغراض المتكلمين 
محاولة : إبراز العالقات التركيبية مثال ذلكسنحاول " خليجيات"ومن خالل ديوان 

ين المعاني يجل تباعر في الديوان، وذلك من أفها الشَّاستقصاء أنواع الجمل التي وظَّ
التي أراد الشاعر توصيلها، ومدى تأثيرها في نفسية المتلقي، فنجد في ديوانه يزاوج 

ات للعالقات التركيبية بين الجمل االسمية، والجمل الفعلية، كما استخدم بعض الجواز
  : مثال ذلك 

                                                       
  .394م، ص1993/هـ1413،  1ط ،معجم األوزان الصرفية،عالم الكتب، بيروت، لبنان: راميل بديع يعقوب )1( 
 .218األسلوبية و ثالثية الدوائر البالغية، ص: عبد القادر عبد الجليل  )2(
 .218 ص نفسه، مرجعال )3(
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الشاعر التنويع في بنية  وكذلك الحذف و التكرار، كما ارتأىكالتقديم و التأخير، 
إلى ... و الظروف و التمييز  فهي تحوي على الوصف، و اإلضافة و الجر، الجملة

  .غير ذلك
  : الجملة االسمية و الجملة الفعلية-3-1

، و التقرير و ع الوصف سمية ، و الفعلية في مواضالجمل االاستند الشاعر على 
المزاوجة بين  و تمتد إلى ذهن القارئ، ولعلَّ ،نان ألفكار تنتشرخبار، فهو يطلق العاإل

لذا ، دول الخليج لة القوية بين تعكس الترابط الوثيق، و الصالفعلية الجمل االسمية و 
  .ر عن مجموعة دولمة واحدة تعب، فهي كل"خليجيات " عمد الشاعر تسمية  ديوانه

فهذه المزاوجة زادت من جمالية القصائد، وظهر إبداع الشاعر من خاللها، فمن 
  :)1(لقاالمواضع التي اعتمد فيها الشاعر على المزاوجة نجد الشاعر 

ـَ بِه يهوي غَيرِه ُمن والشِّعر      ظُلْـم بِه )سلْطَان(غَير من الحفُْل الهـرم 

 اُألمم؟ ْبه هامت اإذ) سلْطَانِ (ْقَلْبِ عن      يخْبِرنَا الشَّعر َأين الشَّامِ عاشقَ يا

ـُـرب هنَا هـَأنْكَرتْ ما      بداعلَمــا اـلَم وجهِه ِإلَى شَوقًا  عجم ٌوالَ ع

سلطان (اعر المرحوم الشَّ إلى) اعهاشم صالح منَّ(فهذه األسطر الشعرية ألقاها 
ثمينا لما توذلك تقديرا إلبداعه في الشعر، وتكريمه للمثقفين، والشعراء،  )يسالعو

  .رصده من جوائز قيمة خلدته بعد وفاته 
فهنا اعتمد الشاعر في هذا السزاوجة بين الجمل االسمية و الفعلية، ياق على الم

اعر و هذا يناسب المقام القصيدة، فالشَّ ،كونو الس ،الثبات عفالجمل االسمية تتميز بطاب
ال  ونهعر من دو الشِّ ل من غير سلطان تسوده ظلمةُالحف نأقر حقيقة فهو يخبرنا بأ

معنى له، فوسط هذه الحقيقة هالسلطان( و حنين إلى ، حركة  ناك (ّاعر عن الشَّ عبر
يهوي ـ يخبرنا ـ هامت ـ :"  باألفعال التالية) العويس( و حنينية إلى صديقه ، شوقه 
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ك فاستعمال األفعال داللة على العاطفة الكبيرة المكنونة في نفس الشعر حر" أنكرته 
التي سادت الحفل  لمةو الظُ ،بالسكونِ هزنعن ح و عبر ،الشاعر عواطفه بالجمل الفعلية

  .من غير سلطان 
ومن السالمزاوجة بين الجمل االسمية و كذلك التي اعتمد فيها الشاعر على  ياقات

1(:ة إلى جريدة الخليج حيث قالالفعلية، قصيدة موجه(  
 همصور حاِلنَا أخْبارهاعن          مخبرة عنَّا) الخَليج (ريدةُج

 همؤثِّر قَراِئـها نُفُوسِ علَى         بصمةٌ) عبداِهللا(ـ :ِـل فيها

  :)2(كما قال كذلك
يما قَالَتلْتُـــهسَأر ربحيه        منَّنـا لَكتُـهدجـ ومدةـمر 

مَألْتُهقَالُوا. س: ناّ؟ ِلملْتَهسأ      ! َأرجتُبمه الَ ِلذَاك ه لَماذْكُـــر 

 ـَرهمـْفََأض هلقَوْ من حذَّرتُه         حديـثه علَى نَادما ْكُنْتُ قَد

اعميومٍ في تُد  لَهملِّـسام         وشَاخَمتُي يومَأ اهـَسخَْأ نهر 

وشَانَمتُر بعدإدارةٌ هابِ كانتْ          مقالــة اه مؤمـــره 

  مقْـدره بِغَيرِ غَايات حقَّقْتُ          لَفيفهِم في لَفَّ ُممن لَوكُنْت
ياق الس نو الجمل الفعلية َأل، الجمل االسمية اعر في قصيدته بين زاوج الش

كنت قد  « :لقاالهدف من وراء كتابة هذه القصيدة  لقد ذكر فرض عليه ذلك، ف
د نشر، استكتبت في جريدة الخليج، وتم تسليم المقاالت، وكانت المفاجأة أن بعض منها ق

بعد أن القائم على تلك الموضوعات  يماثم حجب النشر عن بعضها اآلخر، و تبين لي ف
له مأرب ال تخضع لمعايير علمية ، فكتبت هذه األبيات بعد أن أخفقت في الوصول إلى 

فقد ،)3(»المسؤولين إلخبارهم بما حصل فجاءت هذه األبيات تبين القضية، وتشرح الحال

                                                       
 .76وان، ص الدي )1(
 .77 نفسه،ص المصدر )2(
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ابتة التي استعان الشاعر لشرح قصيدته على الجمل االسمية، وهي توضح الحقيقة الث
واجهت الشاعر أثناء حجب النشر عن بعض مقاالته، وكان استخدام األفعال في 

و رفض لما واجهه من ظلم، فكانت قصيدته هذه عبارة عن ردة ، القصيدة يمثل ثورة 
) عبد اهللا(فعل، فلم يستطع الشاعر الوصول إلى المسؤولين، فأرسل هذه القصيدة إلى 

  "جريدة الخليج "حد المسؤولين في اإلدارة أ
   )1(: قال

وشَانَمتُر بـعدإدارةٌ هابِ كانتْ       قالــةـم اه مؤمـــره 

  مقْـدره رِـْبِغَي غَايات حقَّقْتُ       مـهِـِلَفيف في لَفَّ ُممن لَوكُنْت
 ُتَـذْكَــرِه تَـكُون فَقَد ِإدارة        في ) عبداهللا(َأبياتـي َأرسلْتُ

 المَؤثَرة هي وماكَانَتْ ضلَّتْ     :   َأقْواِلهِم ُفي الحقّ ولَيسا قَالُو

ـَها لَكنَّنـي ـُتهـا َأخَذْتُ  المـوقَّـره فَكَانَـت ِليومـنَا        حفظْ

األخيرة من قصيدته، وكانت تحمل  استخدم الشاعر الفعل الماضي في األبيات
مفادها " جريدة  الخليج"جه هذه الرسالة إلى المسؤولين في يجابية، فقد كان يوّالالت إد
ّلو كنت "الشاعر لو خضع ألهوائهم لحققوا غايته، وقد استعمل األفعال الماضية  أن - 

  .ة لهم فالشاعر رفض الخضوع لهم ، وأرسل أبياته لتكون تذكرة و عبر" حققت  -لف 
كذلك بين  قصائده التي يعتريها طابع المدح على المزاوجة اعتمد فيأنَّه كما 

ن قصائد المّدح في ديوانه قصيدة المدح المهداة إلى سعادة وم. الجمل االسمية و الفعلية
  "سيف الغُرير" 

عرفت سعادته منذ شغلت منصب  « :لقاالقصيدة  اعر سبب كتابةفقد شرح الشَّ
، وكان آنذاك عضوا في 1987ربية بدبي سنة وكيل كلية الدراسات اإلسالمية و الع

مجلس األمناء لكنه كان يتابع كثيرا من األمور عن كثب، و يهتم ببعض القضايا التي 
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إخالصه في العمل الخيري و اإلنساني، وتكشف جانبا فنيا في نفسه يتجلى  رهِظْتُ
  .)1(»ت كثيرةلبيضاء في مجاالو التعليم، وطالما سمعت عن أياديه ا بحرصه في العلم 

  :)2(وفي ذلك قال 
 عنَاوينَا قَدَأضحى منْه النَّدى بحر     فـينَا َْأمجاده سمت)الغُرير سيف(

 رياحينَـا تَبدو ، معاِلمه َأضحتْ      ِإذَا الغُريرِ ياسيفَ المجد ماَأجمَل

ر ِإنفَاخـو المهي تَزف كُمـوعبت     رسا َأرهداعزِ ْقَوينَــا بِالعطتَو 

 )ييرِـالغُ فُـسلَاـَف )ر مقَـر       لُهـَماث قَى يتَب هكَارِمنَاوِينَا مينَاعف 

لُو إنَّه هب َأكْرِمـوم يجماله تْ       فَقَـدارس اهي عطَايا فنْياوِينَـا الدتُد 

قَد هاجي لْمالظُّ وان َفمالََأز حقُهماخَاب      ِيي مَف هيعلِّينَـا فَاقَ سجالم 

، "غُريرسيف ال" اعر قصيدته باسم علم، وذلك بغرض تقديم سعادة استهل الشّ
: ، وقد توالت األفعال فيما بعد"سمت" فعل االسم  وذلك قصد التعريف به، ثم تلى

الحدثو التجدد عن ر فاألفعال جاءت لتعب..." له يماث -أرسلت  -تزهو - تبدو -أضحى "
وية ، فالجمل الفعلية مسايرة و و حي حركية و ذلك لما في الفعل من، و االستمرارية 

ياق العام للقصيدةالذي هو مزيج بين المدح و امية المجسدة في السقمواكبة للحركة الم
  .الفخر

  :جملة النداء -3-2

لمنادي داء صوت يهتف به اداء، فالنِّات القصيدة بالنِّمعظم سياق مع تعامل الشاعر
ر أو يدرك ما لدى المنادي من قول يترجم رغبة أو يصو لمن يريد أن يقترب أو يسمع

3(أو يشكل موقفا اشعور(.  
  

                                                       
 .61الديوان، ص  )1(
 .62، 61المصدر نفسه، ص  )2(
 .100ت، ص .ط، د.د ،النحو الوافي ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر: عباس حسن )3(



	أنواع السياق في ديوان خليجيات                                :       الفصل األول
 

‐ 39 ‐ 
 

  :)1(ومن نماذج النداء قوله في قصيدته
ابِلَاديجِ(يالخَل (يـفلِّـي كالتَّج        و)ُاتاري)اِلإمي فةـالطَلع ـهاد 

 نقَـادـالم عبِيـبِشَ يـِيبـَأه حو       رـال تُنْعـشُ بِنَفْحة زودينَا

يهمعمدى علَى اجـَاِلـبِن         َذَكِّرِيهم اله  دادــوالَأج اآلبـاء ض

ـِم علَّ  ادـالَأحقَ ىـدج النُّورفيث تَبعـ        حـياء من بقيـةً فيه

وعماجِقُوِلي اَألطفَال ي دقينَـا        بِصثدح ـــبِوحدة ـيـالَأعاد 

 :اديـيـنَ شَـعبِي نأبِ َأخْبرِيـنَا        ِدوما القَـلب طَهـارةَ علِّمينَا

 الزنَاد يرـغَ الجِراح يشْفي لَيس        جريـح ُأهلي فكُّل لقَومي؟ يا

بالد " : ـ، وهذه األداة موجودة ب" يا"استخدم الشاعر في هذا النموذج أداة النداء 
، فكان النداء هذا موافقا للسياق العام للقصيدة ، فالشاعر " وجموع األطفال" و " الخليج
تحاد ، وانتقل يدة بمناسبة العيد الوطني يوم اإل، فقد كانت القص"بالد الخليج " ينادي 

 ينادي عداة الشعوب بكفِّ" فلسطين" ياق القصيدة إلى بالده ساعر بعد ذلك في شَّال
  :)2(سطر القصيدة منادياقال في آخر أ" فلسطين"عن وطنه الحبيب األذى 

 بِالـمرصاد للظُّـلْمِ َربي إن           َأذَاكُم اكُفُّو الشُّعوبِ ياعداةَ

 اَألعادي كَُل شَمَل اهللا شَتَّتَ            فَسادا اووعاثُ شَملَنَا فَرقُوا

قلب جريح ، فأداة النداء ، وكان ينادي من "يا " النداء  اعر هنا ـ استخدم أداةفالشَّ
، والتي من خاللها كان يطالب عداة  "أحزان الشاعر و جراحه "جاءت حاملة معها 

  : )3(لقالعيد الوطني لبالد الخليج، ولذلك األذى، فالقصيدة جاءت بمناسبة ا الشعوب بكفِّ
 اَأليادي ِقَبَل القُلُوب ادـبِاتِّح        فيه الكَون يعمر النَّصر ِإنَّما

ُل ذَاكبح اِلإلَـه وهمفَالْتَـز        لـَشُ ثُمواعـدض يهـبِالَأعاد 

                                                       
 .84،85ص  ،الديوان  )1(
 .86المصدر نفسه، ص  )2(
 .86، ص هالمصدر نفس )3(
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 الجـلَّاد ـافقـَالمن كَيد فَوقَ        ميعاـج هبوا ثُم القَيد حطِّموا

حيث " فلسطين " صر لوطنهالشاعر بعد جملة من النداءات قصيدته يتمنى النَّ أنهى
  :)1(قال

 عاد؟ كُلِّ من الحقُوقَ تَردـيس          رـْبِنَص منَّا العيون تَقَر هْل

  :الحاالت التركيبية  -3-3

 ،لجملل التركيبي ظامالنِّ ة بكثير من الظواهر التركيبية تمستتميز اللغة العربي
عدا فهذه الميزة تظهر أكثر على مستوى النصوص ، فهذا االنزياح التركيبي يعطي ب

ظام التركيبي ومن هذه الحاالت التي تطرأ على النِّ ،و جماليا للقصائد الشعرية ، فنيا 
  ...."دة و الحذف التقديم و التأخير ـ الزيا:" للجمل نذكر 

  :التقديم و التأخير -أ

عن موقعه في التركيب هو ما  هحد عناصر الجملة، وزحزحتأالتقديم   «يعتبر 
يميز لغة الشعر الحديث، وهو ظاهرة أسلوبية تتعلق أساسا بالشكل التعبيري المناسب 

  .)2(»لمقتضى الحال الذي يتحقق من خالله المعنى، و يرسخ
أخير بالجمل الفعلية كما يعنى بالجمل االسمية، ومن ظواهر يعنى التقديم و الت

  .و التأخير في القصيدة نذكر  ،التقديم
  :التقديم و التأخير في الجملة االسمية

  :تقديم المبتدأ عن الخبر -ب
  :)3(قال الشاعر

 َأذْهان وُ َألْباب العلْمِ دوحة في        مجامعنَا في يلْقَى الشِّعر ماَأجمَل

                                                       
 .87ص الديوان،  )1(
 .107البنى اإلفرادية والتركيبية وأثرها في بناء الداللة الكلية، ص :عالية قري )2(
 .10ص ،الديوان )3(
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المبتدأ من  نلى الخبر وجوبا ألتقدم المبتدأ ع" عر ما أجمل الشِّ" في الجمل التالية 
  .التعجبية) ما(األلفاظ التي لها حق الصدارة 

  :)1(خركما قال الشاعر كذلك في سياق آ
 ُتَصعيد لهموا الَزمنَا والحزن              مدامعنَا سالَتْ َأفْزعنَا، الموتُ

الخبر جاء جملة فعلية فاعلها  نوجوبا على الخبر أل" الموت " تدأ فهنا تقدم المب
  .وهنا الخبر جملة فعلية " أفزعنا" ضمير مستتر يعود على المبتدأ 

  :)2(و أيضا 
 لماِلتُس السما شُهب لَامستْ َقَد              العال تَسمو الَأبراج ماَأجمَل

" ن المبتدأ من األلفاظ التي حق الصدارة ما فقد تقدم المبتدأ على الخبر وجوبا، أل
  " ة يالتعجب

  :)3(وكذلك
نم لهِمي اربِاأل النَّفْسةً شْعحادص           وا تَشْدتْ بِما نَظَمرعينَا؟ شتلْحو 

لتي لها الصدارة في الكالم ه من األلفاظ اتقدم المبتدأ وجوبا على الخبر ألنَّ
  :و أيضا من مواضع تقديم المبتدأ على الخبر ،اسم استفهام)من(

  )4(ُجذْلَان َُأزهر،فَالمحزون ُوالعلم               َمعلَمه زال قَد بِكُم المستَحيُل
تتر الخبر كان جملة فعلية فاعلها ضمير مس تقدم المبتدأ وجوبا على الخبر ألن

  .يعود على المبتدأ 
  
  

                                                       
 .17، ص الديوان  )1(
 .30المصدر نفسه، ص )2(
 .147المصدر نفسه، ص  )3(
 43المصدر نفسه ، ص  )4(
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  :تقديم الخبر على المبتدأ  -ج

  :)1(قال الشاعر
 ! محمود وهو علَاها علًافي            فَاقَتْ منَاقبه) شَيخِ(من درك هللا

كما قال الشاعر كذلك ) كدر(وجوبا على المبتدأ )هللا(فهنا تقدم الخبر شبه الجملة 
  :)2(خرفي سياق آ
ذيه داهعي المطَانِ فخةٌ الَأوشَام           ث وحو البمسا ُيبِه و لْمالع ودقْصم 

وجوبا على المبتدأ  )في األوطان(مجرور فهنا تقدم الخبر شبه جملة جارو
  .ه نكرة غير مخصصةألنَّ)شامخة(

  :)3(وأيضا
  ؟انسإح انس، و اإلحفي العدِل لمِفي العالهدى     إمامِ ) سلطان(حدي لـ أين التَّ

) أين اسم استفهام( ه من األسماء التي لها الصدارة ألنَّ)أين( فقد تقدم الخبر وجوبا 
  .حدي مبتدأ مؤخرو التَّ

  :)4(و كذلك
 أشْجان ِللْحب بلْبٌل، بِه غَنُّى            بِكُم سما قَد ِلشعرِي التَّجلِّي هذَا

وجاء ) للحب(ه شبه جملة جار و مجرور بر وجوبا على المبتدأ ألنَّفهنا تقد الخ
  )أشجان( المبتدأ نكرة غير مخصصة 

5(ا من المواضع تقديم الخبر على المبتدأوأيض(:  
 ؟! الُأمم ْبِه هامت ِإذْ )سلْطَان( قَلْبِ عن          يخْبِرنَا الشِّعر َأين الشَّامِ ياعاشقَ

                                                       
 .18الديوان ، ص)1(
 .18المصدر نفسه ، ص)2(
 .39المصدر نفسه ، ص )3(
 .45المصدر نفسه، ص  )4(
 .79ص  ،المصدر نفسه )5(
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ه من األسماء التي لها حق الصدارة ألنَّ )الشعر(الخبر وجوبا على المبتدأتقدم 
  .اسم استفهام) أين(

  :)1(وأيضا
نَأي لُوكالم لوكض مينَا؟ الَأرضتُر         نوخُ، أين الشُّمأيد وينَا؟ َالُأسمُتَح 

 اء التي لها الحقه كذلك من األسمألنَّ، )الشموخ(بر وجوبا على المبتدأ تقدم الخ
  .دارة الص في

  :التقديم و التأخير في الجملة الفعلية -2

  :تقديم المفعول به  -أ

  :)2(قال الشاعر
 ينْعما حتَّى ِواِلإسلَامِ ِللعرب              ويديمكُم لَنَا ربي يحميكُم

" ى الفاعل لفظ الجاللة عل)كم(تقدم المفعول به " يحميكم ربي " في الجملة التالية 
  .وجوبا ألنه جاء ضميرا متصال بالفعل " ربي

  : )3(خراعر كذلك في سياق آكما قال الشَّ
 بِاِلإخْبارِ الركْبان سارت قَد           قَاصر مدحي نإفَ مهمامدحتُ

من " مهما "  على الفعل و الفاعل معا وجوبا ألن) مهما(فقد تقدم المفعول به 
  .  األسماء التي لها حق الصدارة في الكالم وهي اسم شرط

  :)4(وكذلك
 وِإحسان جود ُياْسره والشَّعب           ِلتَشْكُركُم حبا كُم شُعوب هبتْ

                                                       
 .109الديوان، ص  )1(
 .33المصدر نفسه، ص )2(
 .36المصدر نفسه، ص  )3(
 .41ص ، المصدر نفسه )4(
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المفعول به جاء ضمير  نأل" جود"وجوبا على الفاعل " الهاء" فقد تقدم المفعول به 
  .متصل بالفعل 

  :)1(كما قال كذلك
 وفُرقَان دين مآذنها ٍيعلُو           بِلَاكَلَل تَرعاها المساجِد هذي

 نوذلك أل) دين( جوازا على الفاعل) مآذن(ففي هذه الجملة تقدم المفعول به 
  .الفاعل سبب في حدوث األمر

  :)2(وأيضا
 وريحانِ روحٍ ُفي العلْم يزِينُها           سامقَةً الَأركَان ْمسددةَ َأضحت

ه جاء ضميرا متصال ألنَّ)العلم(في هذه الجملة تقدم المفعول به وجوبا على الفاعل 
  .بالفعل 

  :الحذف  -ب 

يعد الحذف عاهتم كل من النحاة، و من عناصر تحقيق الداللة، وقد  انصر
ي جماال ، و سحرا إلى التراكيب فنجد ف، فهو يض)3(كل بحسب حاجته له البالغين به

أخذ، عجيب باب دقيق المسلك، لطيف الم:" وصفه بقوله)ير الجرجانهعبد القا( أن
ن اإلفادة، مت عك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصنَّاألمر، شبيه بالسحر، فإ

  .)4("ذا لم تبنق، وأتم ما تكون بيانا إأزيد لإلفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنط
و سنحاول . لفعلية، كما يكون في الجمل االسمية فالحذف يكون في الجمل ا

  .ياقات الواردة فيه ، حسب الس"خليجيات"تطبيق الحذف  في ديوان 

                                                       
 42، ص الديوان)1(
 .56المصدر نفسه، ص )2(
م ، ص 2004،  1ط ، وزيع ، عمان ، األردن عناصر تحقيق الداللة ، األهلية للنشر و الت: صائل رشدي شديد  )3(

130. 
 محمد عبيد المنعم خفاجي ، مكتبة القاهرة ،: دالئل اإلعجاز هي علم المعاني ، تحق: الجرجاني  عبد القاهر )4(

 .112، ص 1980ط ، .د   مصر،
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  :الحذف في الجملة االسمية  -2
  : )1(قال الشاعر

 ِمقْصود؟ بالموت    )زايد : (لَهم قُلْنَا    )ايدنَاز (ــِـب حلَّتْ مصيبتُنَا : قَالُوا

خبر لمبتدأ محذوف : في هذه الجملة حذف المبتدأ جوازا بعد القول ، فمصيبتنا 
  .جوزا تقديره هي، و النون ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه

  :)2(وقال أيضا
يراَألممعن) ديمح (اءج هبكولْمِ           مجِي بِالعزلَنَا ي ذْ اِلإرشَاداكَانَ م 

مؤخرا؛ أي " نعم " خبره مخصوص  نذه الجملة حذف المبتدأ وجوبا ، ألفي ه
  .االمتناعية " لو ال "المبتدأ جاء بعد  نية الجملة ، حذف الخبر وجوبا ، ألفي نها

  :)3(وقال كذلك
 الَأنَامِ وفَا فيه عز تبِوق             علْمِ ُصنُوفَ ادخَرت ما لَعمرِي

، وسبب حذفه أن المبتدأ " قسمي " في هذه الجملة الخبر محذوف وجوبا تقديره 
لفظ مرفوع صريح في الداللة على القسم، فال داعي للتصريح بلفظ الخبر كما قال 

  : )4(أيضا
 لَامحِل و فْرلَاقَ ِو فَقْر يومِ في          خَاطرةٌ ِللبيع ماخطَرتْ واهللا

، وسبب حذفه  "يميني"أو " قسمي " في هذه الجملة المبتدأ محذوف وجوبا تقديره 
  الخبر كان لفظا صريحا في القسم  نأ

  :)5(وقال كذلك
 ذَهابِ بعد يدوم الصالَحِ عمُل :      وقَولَه)  النَّبي  (حّب   علَّمتَنَا

                                                       
 .16الديوان، ص )1(
 .49 ص ،نفسه المصدر)2(
 .98ص ،نفسه المصدر )3(
 .105المصدر نفسه ،ص  )4(
 .73صنفسه، المصدر )5(
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ه جاء بعد القول           جوازا، وتقديره هو، و سبب حذفه أنَّبتدأ في هذه الجملة حذف الم
  :الحذف في الجملة الفعلية  -ب

  :)1(قال الشاعر
ْئتَ ِإنى شنًا َألَّاتَرزح انَا وفَاخْتَر           َأشْج كِْلنَفْس ارِل دان(الفَضمجاَع( 

المفعول به مصدرا لفعل  وسبب ذلك أن في هذه الجملة حذف المفعول به وجوبا،
وكان الشرط من لفظ ذلك المصدر ، فيمتنع على المتكلم في ، المشيئة الواقع فعل شرط 

  "االختيار" هذه الجملة إظهار المفعول 
  : )2(وقال كذلك 

 انِزمَأبِ تارد يالتِّ وسِمالشُّ وقَفُ         وامسو مهادجمَأ واخُسر مهانُوخِْإ

وقع في جملة معطوفة (المفعول  نزا، ألافي هذه الجملة حذف المفعول به جو
طفت على جملة خر الجملة الثانية ألنها عآ، فالمفعول به محذوف من على ماقبلهاعلى 

  .)وسموا أمجادهم(سابقة جاء فيها مفعول به مماثل ، و التقدير 
  :)3(وقال أيضا

 ! واملع امبِ وااحب دقَُ الغربوُ رقالشَّ مٍلَع        نم)  انلطَس اي(    كرد هللا

ه كان ضميرا عائدا على اسم موصول، في هذه الجملة حذف مفعول به، ألنَّ
  .الموصوفة " ما" ، وقد عاد الضمير المحذوف على "وهعلم" فالمقصود 
  :السياق المعجمي -4

شأنها شأن أخواتها من اللغات السامية ، . ة يح غةها لُاتسمت اللغة العربية، بأنَّ
  .)4(و التطور في حياة المجتمعات ،ماءتتزايد ثروتها اللغوية بفعل النَّ
                                                       

 .48ص  الديوان،)1(
 .54صالمصدر نفسه ، )2(
  .81ص نفسه، المصدر )3(
‐م2015، 1ط،  عمان،األردن المنهجية، الدار المفسرين، عند الداللي البحث:السلطاني الحسين عبد زينب )4(

  .161هـ،ص1436
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ياقات التي ترد فيها فقد يكون المقام وهذه اللغة تتعدد استعماالتها باختالف الس
 ؛ بها اللغة العربية مات التي تمتازحدى السفالبنية المعجمية هي ا" ر أو نثر مقام شع

و الغموض ، و تجنب اللبس ، عبير قة في التَّفالد" ون أساسي من مكوناتها بل هي مكَّ
و التواصل يتطلب انفراد كل لفظ من ألفاظ اللغة بمعنى معين ، ، في عملية التبليغ 

من  يعد اإلنسانية تفي اللغا المبدأالحفاظ على هذا  أن وانفراد كل معنى بلفظ معين، إال
ر و التجاوزات التي يبيحها اإلنسان لنفسه ، بحيث يعب ،المستحيالت نتيجة تداخل اللغات

ى بالترادف ، ويعبر اللفظ الواحد عن عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، فيظهر ما يسم
  )1(."أكثر من معنى وضده ، فيظهر ما يعرف بالتضاد 

  :الترادف -1

" ، فالترادف هو )2(ن القدماءواللغويإليها ية قديمة تنبه يعتبر الترادف ظاهرة لغو
يءالشالة على عبارة عن االتحاد في المفهوم، وقيل هو التوالي األلفاظ المفردة الد 

  .)3(" واحد باعتبار واحدال
في معانيها، أي تساوت ن األفاظ عغوي الحديث هو عبارة لوالترادف في الدرس ال

بينها في أي سياق، وقد اتسمت نظرة المحدثين إلى الترادف أنها قابلة لتبادل فيما 
بالقياس إلى نظرة علماء اللغة القدماء التي وصفت  اًو تحديد ،بكونها أكثر عمقا

  )4(.باالتساع

                                                       
 مذكرة ،"أنموذجا""القدس إلى األوراس من ائدقص"ديوان زيدان حسين شعر في اللغوية البنية :خميس بن توفيق )1(

 اللغة قسم اإلنسانية، والعلوم كليةاآلداب لخضر، الحاج جامعة ، العربية اللغة في ريالماجست شهادة لنيل مقدمة
 .155ص ،"ه1430-م2009الجزائر، ، باتنة العربية، اللغة لسانيات:وآدابها،التخصص العربية

 .191البحث الداللي عند المفسرين ، ص:  زينب عبد الحسين السلطاني )2(
 .58ص  ،1985كتاب التعريفات،مكتبة لبنان،بيروت،لبنان،:محمد الشريف الجرجاني)3(
 .195البحث الداللي عند المفسرين، ص : زينب عبد الحسين السلطاني  )4(
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فقد حدث الشقاق بين اللغويين المحدثين حول قضية الترادف في اللغة، األمر 
  :)1(سام  هيالذي أفضى بهم إلى تقسيم الترادف إلى ثالثة أق

  :full synonymyالترادف الكامل أو التماثل : أوال

، يشعر أبناء اللغة بأي فرق بينهم وفيه يتم التطابق بين اللفظين تمام المطابقة ، فال
ياقات ويمكنهم إجراء التبادل بين اللفظين في جميع الس.  

 nearsynonymy: و التداخلشبه الترادف أو التشابه أو التقارب أ: ثانيا 
على غير المختصين بشكل يصعب  يصعب اويكون ذلك بتقارب اللفظين تقاربا شديد

 على األلسنة بنفس الدالالت من دونو لذا تشيع بعض األلفاظ  ،التفريق بينهما عليهم
  )عام ـ سنة ـ حول( و من األمثلة  ، ا تمييز بينه

ند تقارب معاني ويحصل ذلك ع: sementic‐relationالتقارب الداللي : ثالثا 
ي ومن أمثلة ف ة،خرى بملمح واحد في القلكل لفظة منها تختلف عن  اُأل أن إالَّ، األلفاظ

الحلم  أن الَّمنهما يعني ما يرى في المنام ، إ كال أن إذ )رؤيا(و) حلم(اللغة العربية 
ألنبياء الرؤيا قد تكون في األحالم الصادقة كرؤيا ا يرتبط بالهواجس على حين أن

 .عليهم السالم و الصالحين 
  :ـ دراسة تطبيقية في الترادف 1ـ1

ورد الترادف في مجموعة من القصائد الشعرية ومن "خليجيات "من خالل ديوان 
  :بين هذه القصائد نذكر األسطر التالية

  : )2(قال الشاعر
 !انجشَْأو اسسحإ داِئصالقَ إن        نافُاطوع تْيغَاصم كالَولَُ عرشْيا 

  . "األحاسيس "و "العواطف"فتمثل هنا الترادف بين لفظة 
  

                                                       
 .222ـ  220ص  علم الداللة ،: أحمد مختار عمر)1(
 .9 ص، الديوان )2(
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  :)1(ووقع مثل هذا الترادف في البيت التالي
شُ اذَهيورِع ِإوحسياس                واذَه جهيد واجتهياد 

  : )2(فنجد الترادف متمثال في البيتين التاليين
اي الشَِّ مهِلْملَ رِعحن نْمأغْ هنظُفْلَّلَفاَ        ةًي جوهةٌر منَعاه بتَسان ! 

  )3(:كما قال أيضا
ذَواكَاالَّ انبد مكَ نلمة  يانِّفَ: اُلقَ تقٌّح 

 زجِاوالح يُلزِيٌ فيطَوهو ، ةٌحملَو ، ةٌضمو رعالشِّ وُلقَُأ

  ".كلمة "و " لفظ:"فقد تمثل الترادف بين اللفظتين
  : )4(نجد الترادف في قول الشاعر: وأيضا 

المفَْأ تُوزا،نَع تْالَس مدامو         انَعالحزالَ نزا،نَم والهتَ مصعيد . 

  ". الحزن و الهم:" تمثل الترادف في كلمة 
  )5(:كما قال أيضا

ام اتَم مفَ نالخَ َلعاتير ِيف بلـد      ام اتم َمن حلَواَأل هاُلطَب و الجود 

وماتام َمن اَأل عَلجانطَو َزاهةًي       يفاه زوره ٌشَْأوجـار ـنَعاقـيد 

  ."البلد و الوطن "فقد تمثل الترادف في 
  :)6(وأيضا قال الشاعر

 اِلضفْاِألوِ انحسواِإل اقدغْباِإل        ضِراَأل ياصقََأْ تلَصو مهاتُريخَ

  ."اإلحسان و األفضال "فنجد الترادف متمثال في 

                                                       
 .12 ص ،الديوان)1(
 .10ص نفسه، المصدر)2(
 .10ص نفسه، المصدر)3(
 .17ص المصدر نفسه، )4(
 .17ص نفسه، المصدر )5(
 .24ص نفسه، المصدر )6(
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  : )1(كما قال أيضا
 احمرِتَم  افًطعتَم اهتَيدبَأ            ةًاحمسو الًاِئشم اَلالرج تَقْفُ

  .متعطفا و مترحما  أي العطف و الرحمة : فهنا نجد الترادف في 
  )2(:كما قال أيضا

لْتك السعةُاد يف اَأل انَدمانْفَِ           ارصبِ ساَألبِِ تْأتَالَ اهارِذَع 

  :)3(كما قال أيضا
 ارِطَقْاَأل لىع اريخَ ىرس احرفَ               تْقَدغَْأ قد ةيبنْ رد هللا

  "عادة و الفرح السّ" فنجد الترادف بين 
  :)4(كما قال أيضا 

 انغَضَأو ادقَحَأِ بلْالقَ يفَ قبي ملَ            انَدحو بالحا،بِنَدشَرَأ لمِالحبِ

  .ان ضغفنجد الترادف تمثل في األحقاد و األ
  :)5(كما قال أيضا

 )اًانمجع( ِلضالفَ ارد كسفْنَِل رتَخْاْفَا          انًجشَْأو انًزح ىرتَ األَ تَْئشْ نِإ

  ."الحزن و الشجن "فنجد الترادف تمثل في 
  :)6(كما قال أيضا

من أم َمجلسه، اباخَم َبلَطَ يف       ٍنَ قدكْإ اسالنَ َلوراام ِإ وحاانًس 

العُلد شتُيمه، وـقُّالح عتُـاده        ورالب ُّـنُديدشرـْالبِبِ ،ه ِاانَقَلْي 

  .و اإلحسان  الحظ الترادف قد وقع بين البرمن خالل البيتين ن

                                                       
 29ص الديوان ،)1(
 34ص نفسه، المصدر )2(
 35ص ، نفسه المصدر)3(
 38ص نفسه، المصدر )4(
 48ص نفسه، المصدر )5(
 .49ص، نفسه  لمصدرا )6(
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  :)1(كما قال أيضا
  اانًنَفَْأو اارهزَأ نحاللََ برطَْأ دقَ         ةٌيشادُ انغصاَألوُ يرالطَّ اهبِ ىغنَّ

  .تمثل الترادف في اللفظين األغصان و األفنان 
  :)2(كما قال أيضا

تَخْتَ ْلهاَأل مباتَي دون دلُِل        انَاِئـعمى،فَطَص ولعاشق المح؟ابِر 

والُص ىلَع الهالنَّ يادشَ يبفانَيع       ام قذَ ذِْإ ةٌـيمَألِل اكابِـَسـح 

المصطفى و عاشق المحراب و الهادي النبي : نجد الترادف هنا بين األلفاظ التالية
لم يكن ترادف ألفاظ بل ترادف في المعنى،  وشفيعا ،هنا الترادف جاء معنوي فالترادف

إبراز الترادف بين هذه المعاني ياق كان له دور بارز في فهنا الس  
  :ـ التضاد 2

  :ـ تعريف التضاد أ
تعد األضداد من الظواهر اللغوية التي أحدثها التقابل بين الددلول، وهو  ال و الم

رب إلى الذهن من أي عالقة أخرى ألقما كانت أنوع من العالقة بين المعاني ربن 
مجرد ذكر معنى معين يدعو هذا إلى الذهن فالعالقة الضدية أوضح األشياء في تداعي 

  .)3(المعاني في اللهجات العربية 
  )4(:ـ شروط صحة التضاد ب
  .ـ أن يكون استعمال اللفظ في المعنيين المتضادين في لغة واحدة 1
  ة توسع مجازي ونحوه ا يكون األضداد نتيجـ أل2َّ
  من االبتكار العامةيكون المعنيان فصيحان أل اـ أل3َّ

                                                       
 50صالديوان،  )1(
 75ص ،نفسه المصدر )2(
 ،3 ط،  مصر ، القاهرة ، الحديثة الفنية المطبعة:  المصرية األنجلو مكتبة ، العربية اللهجات في:  أنيس إبراهيم )3(

 .207 ص ،1965
 .162البنية  اللغوية في شعر حسين زيدان ، ص : توفيق بن خميس  )4(



	أنواع السياق في ديوان خليجيات                                :       الفصل األول
 

‐ 52 ‐ 
 

 .ا يكون المعنيان معروفين استعملها العرب في حوارهمـ أل4َّ
  :ـ دراسة تطبيقية في التضاد 2ـ2

عرية ومن ورد التضاد في مجموعة من القصائد الشِّ" خليجيات " من خالل ديوان 
  :طر التالية بين هذه القصائد نذكر األس

  : )1(قال الشاعر
يوالثَالثُّ( ماء (ـُمذْمـقفَبِ ومكُدا           مي)زالخَ ايدالخَ تَأنْ)رِيير محمود!  

  .بين لفظ مذموم و محمود " التضاد"فتمثل هنا 
  :)2(كما يتجلى التضاد أيضا في قوله 

  .ودشُنْم رعالشِّا، فَنَارعأشْ كبتَلْفَ   ا    نَمالز نزوالح ا،نَرادغَ) خُيالشَّ(
  .غادرنا و الزمنا: فنجد هنا التضاد متمثال بين الفعل

  : )3(وأيضا نجد التضاد في قوله
  املَظْأاقد، ماءأضا ، فَضوا الرازح    مودهج، وبِ همِلدعبِ انوا األمرشَنَ

  ".وأظلما أضاء ،"بين الفعلين التضاد هنا فنجد
  :)4(كما قال الشاعر أيضا

  . ارِرسو اإل رِهي الجه فا لَدمح       عابِتتَم مكُلَ يبمن ر ريالخَفَ
  ".ر الجهر و الس" جد التضاد كان بين فهنا ن

  : )5(وقال الشاعر كذلك 
من ل ثْم)انِلطَالس (؟ من ند نَياظرفي الشَّ    هرو الغَ قو األفْبِر ،اِلع بره؟ان  

                                                       
 16ص،الديوان )1(
 .17ص ،المصدر نفسه )2(
 .26سه،صنف المصدر )3(
 .36،ص نفسه المصدر )4(
 .38نفسه،ص المصدر )5(
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 لتضاد من ناحية اإلتحاهفكان هذا ا" الشرق و الغرب"فهنا التضاد كان بين 
  .الموقعي و المكاني
  : )1(وقال أيضا

هذي المهةُار يكُفال نَ مظلَ يرهمِلْا      في السو الح ،َألِل بِرثَْأ واحِرمان.  
  ".لم و الحربالس:" فهنا التضاد كان بين الكلمتين 

  :)2(كما قال أيضا
  ؟ انيزم اما قَا مإذَ اويِسالم ن؟        أي هلَ يرظال نَ ْل؟بهلَ يهبِالشَّ لَّقَ

فكان التضاد " الشبيه و  ال نظير له : " فهنا التضاد كان بين اللفظين وهما 
  .نويا و ال مع اة  ال نافية فلم يكن تضادا لفظيابواسطة األد

  :)3(وقال أيضا 
هذي الجمللشَّ تْتَأ وعاِئطَ خِينَتَ        ةًعام و الشَّ ةًنَآمخُي سهران .  

  "تنام و سهران " فهنا التضاد كان بين اسم و فعل أي بين 
  :)4(وقال أيضا 

  .انبو شُ يبش مه: اسِة النَّحرا فَي       نٍممن ز امِى األيلَا عوكًلُم متُنْكُ
  ".الشيب و الشبان " فهذا التضاد كان بين 

  :)5(وقال أيضا
بِمدكُجظَنْتُ مشْاأل معار صادشْتَ     ةًحفَوا بِدضكُلم سرانَالَا و إع.  

  .السر و اإلعالن: فهنا التضاد كان بين اللفظين 
  

                                                       
 .39ص ،الديوان )1(
 .39ص نفسه، المصدر )2(
 .44ص نفسه، المصدر )3(
 .40ص نفسه، المصدر )4(
 .50ص ،نفسه المصدر )5(
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  : )1(وقال أيضا
اِلخَ(ا يأنْ) ادت من يحي ظُمهورهبالقَ      مِلو و الفمن شَ ِلعر و عدانِو!  

  " .القول و الفعل :" فهنا التضاد كان بين اللفظين 
  : )2(وقال كذلك

  .سيرا وركْبانَا،  لَكُم ودفُي الوتْأتَ      رٍدكَ و الَ نال مبِ اةَحفَي الطعتُ 
  "  سيرا وركبانا:" ينلفظتجاء التضاد بين ال

  :)3(وقال أيضا
تُلَْأسِل: وا الُقَفَ همن َأمرتَلْسا ؟       َأهجتُبهذَِل ملَ ، الَ اككُذَْأ مره.  

  " .سألتهم و أجبتهم " جاء التضاد بين الفعلين 
  :)4(و قال كذلك 

جمفَ ا بْلنَتْعال نَاتْقَررزايا       ضاع شْو اهللا رنَدا بِا ي؟! يِالد  
  " . فرقتناو جمعتنا " الفعلينفهنا جاء التضاد بين 

  :)5(وقال كذلك 
نَبياتالَي سح نُ مِلْالعنَه بِ       ورمحو داجِيالظَّالَمِ ير.  

  " .النور و الظالم :" فوقع التضاد هنا بين الكلمتين 
  :)6(ووقع مثل هذا التضاد في البيت التالي 

اتَّ ْلبخذي ملُالظُّ نمنُ اتا       تُورحاكيه ي ف)زقَراء اليامِم.(  
  

                                                       
 .55ص الديوان، )1(
 .69نفسه،ص المصدر )2(
 77نفسه،ص المصدر)3(
 .83ص نفسه، المصدر )4(
 99ص نفسه، المصدر )5(
 .99 ص ، نفسه المصدر )6(
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  :الحقول الداللية -3

  :المجال الداللي / مفهوم الحقل 

مجموعة واحدات معجمية ترتبط : " المقصود بالمجال أو الحقل الداللي هو
  )1("بمجموعة تقابلها من المفاهيم على أن تندرج كلها تحت مفهوم كلي يجمعها 

  
ر عن هو قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبullmann "(أولمن(وكما عرفه 

  )2("المجال معين من الخبرة 
  :)3(و هي الَّحقول داللية أربعة أ ويقوم تصنيف المعجم إلى

  entities:ـ الموجودات1
  events:ـ األحداث2
  alstracts:ـ المجردات 3
  relations: ـ العالقات 4

  .وهكذا ... صغر ثم يقسم كل قسم  إلى أقسام فرعية أقساما وتحت كل قسم نجد أ
  :مبادئ بناء حقل داللي

يتفق رواد النظرية على مجموعة مبادئ في عملية الحقول الداللية في قطاعاتها 
  :)4(اللغوية المعلومة و هي 

وفي المقابل  ،وتنتمي إلى حقل ماأيا كان عنوانه األكبرليس في اللغة كلمة إالَّ -1
  .توجد كلمة تنتمي إلى أكثر من حقل دالليال

                                                       
 .166 ص ،البنية اللغوية في شعر حسين زيدان: توفيق بن خميس )1(
 .79 ص ،سابق مرجع ، الداللة علم :عمر مختار أحمد )2(
 .87 ص ، مرجع نفسه )3(
 .166 ص ، زيدان حسين شعر في اللغوية البنية: خميس بن توفيق )4(
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ياق اللغوي، بل حتى سياق الموقف الذي تستعمل فيه كلمة، وهذا السمراعاة 2‐
هو الداعي الذي شجع على انتشار نظرية الحقل الداللي بين من شككوا فيها كبعض 

  ) .leonard ‐ bloomfiedليونرد بلومفيد ( أتباع 
  :قول الداللية دراسة تطبيقية في الح: 3ـ3

سنا مجموعة لم" خليجيات " نا لمجموعة من القصائد في ديوان من خالل قراءات
من األلفاظ تنتمي لحقول داللية معينة، وسنحاول تصنيف هذه الحقول الداللية الموجودة 

  .في الديوان
  :حقل اإلنسان و ما يتصل به  -1

  الصفحة في الديوان  اللفظ 
  8ص  اإلنسان
  17ص  الشيخ

  28ص   لشبابا
  36ص   ملوك 
  36ص   فارس

  37ص  الرسول 
  38ص   سلطان
  16ص )اسم علم( زايد
  40ص   شيب
  40ص  شبان
  68ص  الناس

  59ص   أخواتهم
  86ص   الشعب
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  54ص  )اسم علم( سلمان 
  55ص  )اسم علم(خالد 
  57ص  )اسم علم(سعيد

  68ص  )اسم علم( عبد اهللا
  57ص  )اسم علم(عدنان 

  

  :لفاظ الدالة على المعاناة و الصراعات النفسيةأ ـ األ

  الصفحة في الديوان  اللفظ
  75ص   العاشق
  75ص   الثناء

  76ص  مؤثرة 
  77ص   مدمرة
  81ص   عاطفة
  9ص   إحساس
  9ص   أشجان
  17ص   الحزن
  17ص   الموت
  16ص   الصبر
  54ص   الخير
  55ص   الشر
34ص   عادةالس  
  153ص   بؤسا
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  131ص   غم
  134ص   حبها
  103ص   أبكى

  

  :ـ حقل الزمان 2

  الصفحة في الديوان  اللفظ

  153ص   عمرها
  153ص   دهرا
  145ص   مساء
  145ص   صبحا
  145ص   الليل

  143ص   التاريخ
  128ص   األزمان
  124ص   مستقبل
  117ص   زمان

  115ص   ساعات
  :ـ حقل المكان 3

  الصفحة في الديوان  اللفظ

  24ص   فلسطين
  88و ص  93ص   عجمان
  84ص  اإلمارات
  110ص  البحرين
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  25ص   دبي
  23ص  أبو ظبي
  41ص   الشارقة
  111ص   منامه
  110ص   أوطان
  95ص   ساحة
  84ص   الخليج

  89ص  الفردوس
  75ص   البالد
  84ص   قدس

  25ص   أرضهم
  

  :السياق العاطفي: ثانيا

ف على المعنى، الولوج إلى عالم النصوص يستدعي الوقو ك فيه أنمما الشَّ
 و اإليحاءات التي ،يحمل في ثنياه العديد من  الدالالت  -خصوصا –ص األدبي فالنَّ
ياق في عملية تحليل ولفك ترميز النص يجب الوقوف عند الس هم في فك شفراته،تُس

ياق وحده هو الذي يوضح لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغي أن تؤخذ على فالس"النصوص 
التعبير عن العواطف و  –أساسا  - موضوعي صرف،أو أنها قصد بها ها تعبير أنَّ
ويتضح هذا بصفة خاصة في  نفعاالت،وإلى إثارة هذه العواطف و اال نفعاالت،اال

«  في كثير من األحيان  التي قد تشحن )حرية وعدل(مجموعة معينة من الكلمات نحو 
  .)1(»يةنفعالة قوية غير متوقعة في المواقف االبمضمونات عاطفي

                                                       
 .92 ص الشباب، مكتبة بشر، كمال :،ترجمة ةاللغ في الكلمة دور :أولمان ستيفن )1(
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أو  ،نفعال مما يفضي تأكيدا، والضعف في اال ياق العاطفي يحدد درجة القوةفالس
  )1(أو اعتداال، مبالغة 

  : )2(فقول الشاعر
لْتك السعةُاد ا اَألنَفي دمـنَْأفَ      ارِصْأـتَ ا الَـهبِ سبِ تارِذَـاألع                        
             ارِشَبتفي اس نِحمالر من تْفَّز دقَ      اترـيالخَ راِئشَب تُعمي سنِِّإ

محمد بن راشدآل مكتوم: "ياق العاطفي هنا يظهر من خالل مدح الشاعر لـفالس "
جليلة(اها بمناسبة قدوم مولودة لديه سم(، ياق العاطفي من خالل المصطلحات فالس

فمن خالل هذه  عادة،،فالشاعر تغمره الس)بشائر الرحمن فأنس بها - عادةالس(المنتقاة 
ر فيها عن فترجم هذه الفرحة بقصيدة عب د الفرح،وقد فرح أشَّ ، ه منفعلنعلم أنَّ قصيدةلا

  :)3(فقال".محمد:"نه لـو الحب الذي يكِّ ،العاطفة
                   ارِوـْاألنبِ نِوالكَ وسمم شُتُْئجِ       اهدـهشَ مـتُأنْ ضِراَأل وكلُم متُأنْ
هفَال يذخَ ُلاِئضـَصـكُا اهللا بِهم        فيها السعةُاد ال ةُـَحنْمـجارِب        
جقَ تْاءي الشِّوافرِع في مدكُي لَحم       ديتَا مجبِ ودرِعاَـاألشْ ِلـِطاه                     
  . ارِرسو اإل رِهي الجه فا لَدمح         عابِـتتَم مكُلَ يـبرمن  رـْيالخَفَ

  :)4(جديدة فقالالبمناسبة قدوم المولودة ) محمد(لفرح) هاشم صالح مناع( فقد فرح
ِلوبِ تْديمٍو رِشْمق يوـَالنّ مفَ         ىدقْـَتاستْلَـبفْا نَهاَأل ةُـحزارـه  
     اخْوضر وجاَأل هضِر تَنْماـًيش         قد هـْتنَلَأع ـبرـاعــالنَّ مارِو                     

قد عمفْاَأل تراقُآفَ اح الوبـ           ىر " :جيلَلة "مـاألقْ ةَوظَظُحارِد  

                                                       
 .70 ص الداللة، علم :عمر مختار أحمد )1(
 .34ص الديوان، )2(
 .36ص ،نفسه المصدر )3(
 . 35-34"ص ،نفسه المصدر )4(
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ياق لسأو ا،فعاطفة الشاعر هنا عاطفة صادقة وهذا ما يوضحه الموقف العاطفي 
  :)1(قال يقسم على صدق مشاعره -هنا  -اعر فالشَّ.العاطفي للقصيدة

  وارغْا مهلَ خٍَأبِ مكُو لَعدَأ       قٌادي صإنِّ تيالب برا بِمسقَ
فهنا القصيدة " الحنين إلى الكويت" كما يتجلى كذلك السياق العاطفي في قصيدة

اعر فيها سنوات من اعر فدولة الكويت أمضى الشَّالشَّتعتريها العواطف الجياشة لدى 
  ."طانيايبر "عمره، والظروف دعته إلى مغادرتها لطلب العلم في

  :)2(لقا
                 انيالبو بِدـشْتَ ارعـاألشْ كبِ       ياقتي اشْي فإنِّ دجالم) تُيوكُ(
          يناـشَِل ءالَعِإ مـيأه تُحرفَ        مٍـْلع ِلـجَأ ا منهتُرادغَ دقَفَ
       انِنَالجِ قَوـي فَـتنَّج تْانَكَو       رٍقـتَـسم عٍـْوضا بِهت بِنْوكُ
        آنٍ لِّي كُـا فهـبح نـِلعُأو      ىارـَجي الَ بـحا بِهلَ وقُـتَُأ

ا تَومي غَبِلْقَبِ تْكَرـير وـجد       َـيهِيبِ مكْذرـها دوا ِلمسيان                 
وتلك  ياق العاطفي ال يظهر من خالل مفردات لوحدها بل في التراكيب،فالس

ومثال ذلك ، "إلخ"...حزن أم فرح" ياق العاطفي هل هو مقامالمفردات تحدد نوع الس
بحب  -أتوق -شتياق ا:"ياق العاطفي في هذه القصيدة هي مفردات الس - ها حب - 

" الكويت"الشاعر لبلده الثاني  حنين و اشتياقعلى  ياق العاطفي يدّلوهنا الس" يهيم
  :)3(لقاتحول إلى بؤس عند الشاعر ففي ذلك " الكويت"فطول بعاده عن 

  يانأتَ دقَ سْؤب كنْى عدعوب         )تُيوكُ(ا أي ادـعالبِ اَلطَ دقَلَ

                                                       
 36ص، الديوان)1(
 .154ص ،نفسه المصدر)2(
 .155،ص نفسه المصدر )3(
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ليست ككل الكلمات فقد ) الكويت(ة ظبالعناية الفائقة فلف" الكويت"اعر أحاط الشّف
و ، على الحب  يدّل فهذا إن دّل ها بين قوسين،ضعي" الكويت"كان الشاعر كلما يكتب 

  : )1(لقاو في ذلك  ،وشعبها )الكويت (و االحترام لدولة ، التقدير
  !يانـغَاَأل اعوه أنْـيف ددنُر       مالَس مكُلَ) تيوكُال(بعا شَيفَ

ياق العاطفي يظهر من خالل التراكيب الموجودة في الس ه أنونستنتج من هذا كلِّ
و  ،وتوضح كذلك درجة القوة ،ياقو المفردات تدل على نوع ذلك الس، النصوص 

  الضعف في االنفعال 
  :)2(لقافمثال ذلك 

 !انجشَْأو اسسحِإ داِئصالقَ نِإ        نافُاطوع تْيغَص ام كالَولَ عرشْيا 

" جنالشَّ" اعر مصطلح أحزان ألنولم يستخدم الشَّ، معناها الحزن" نأشجا" فلفظة 
  .ر عن األشجانبل يعب؛ الحزن  ر عنعر عنده ال يعبفالشّ أعلى درجات الحزن،

  :ياق الثقافي الس: ثالثا

حيث يوجه القارئ إلى المعنى األقرب " دليل القارئ" قافي ياق الثيعد الس
يقتضي "وبالتالي  ص األدبي،ياق الثقافي هو بطاقة الهوية للنَّفالس للنصوص األدبية،

المحيط الثقافي أو االجتماعي الذي يمكن أن تستخدم فيه الكلمة،(  ياق الثقافي تحديدالس 
ا على الطبقة االجتماعية العلي" طانيايبر"تعبر في  LOOCHING GLASSفكلمة مثل 

" عقيلته"وكلمة  ،WEALTHYبالنسبة لكلمة RICHوكذلك  ،MIRRORبالنسبة لكلمة 
في العربية المعاصرة عالمة على الطبقة االجتماعية المتميزة بالنسبة  تعد

 غوي،ومعنى ثان عند اللّ لها معنى عند المزارع، ،"جذر"وكلمة ، ،مثال"زوجته"لكلمة
  .)3(ومعنى ثالث عند عالم الرياضيات 

                                                       
 156ص الديوان ، )1(
 9 صنفسه،  االمصدر )2(
 .71ص ، الداللة علم :عمر مختار أحمد )3(
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ي والتّ ياق الثقافي من خالل بعض القصائد،يظهر الس ،"خليجيات"ففي ديوان 
صاحب :"لقصيدة مهداة لـ: " ة إلى إطارات في دول الخليج مثال ذلككانت موجه

بيئات فالبيئة الثقافية لدول الخليج تختلف عن ال )1("حميد بن راشد النعيمي" مو الشيخالس
بخالف " مو الشيخصاحب الس:" فالشعوب الخليجية مشهورة بعبارة  العربية األخرى،

 ،"رئيس الجمهورية" : الشعوب العربية األخرى مثل بعض الشعوب المغاربية تقول
في " الشيخ"كذلك لفظة .فهذا راجع إلى طبيعة نظام الحكم ففي دول الخليج نظام ملكي

تهنئة مهداة :" و الصغير مثال ذلك في عنوان قصيدة، دول الخليج تطلق على الكبير
المولودة بمناسبة قدوم (...) مكتومآل راشد مو الشيخ محمد بن صاحب الس: لـ

ا في دول الخليج ن،أمتطلق على الطاعن في الس" الشيخ"فلفظة )2()"جليلة/الشيخة(السعيدة
  .و االحترام، فهذه اللفظة توحي بالتقدير

من خالل الهوية " اعقصائد هاشم صالح منَّ"ياق الثقافي في سوكذلك يظهر ال
اعر في كل قصيدة ر عنها كل قصيدة من قصائده فقد خصص الشّالدينية التي تعب

  :األسطر األخيرة للصالة على النبي صلى اهللا عليه و سلم 
  : )3(لشاعرل اقنذكر بعضا منها 

تَخقَ امي تَِلوحاتٌي أوـجهى نَلَ          اهبي الهدى منَ نِلس "عانِنَد"                    
  :)4(ل وقا
  اينَبِا نَنَالَوـم بح ةاقَببِ           يادَؤـي ففشْا يما بِهمتوأخْ
  :)5(أيضا  قالو
كْذر يبِبِالح)محمد(يطِّعبِ         انَرالمسك و العالَو األخْ ودي طدنُباه          

                                                       
 48ص الديوان، )1(
 34 نفسه،ص المصدر)2(
 .57 نفسه،ص المصدر )3(
 .60 نفسه،ص المصدر )4(
 .140المصدرنفسه،ص )5(
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  :)1(ل كذلكاقاكم
                 )نِسالح(و )اءرهالز(ي أبِ نِيسالح دج        انَديس ارِتَخْالمعلى ةالَبالص دزِ

في من خالل األلفاظ التي استعملها الشاعر في بعض اياق الثقكما نلمس الس
والمشرق بصفة عامة تعمد التلقيب فيكنى  يج،دول الخل قصائده فكما هو معروف أن

اعر فقد اعتمد الشّ أبو عبد اهللا ، أبو طالل ،:أو ابنته الكبرى مثل ،األب باسم ابنه الكبير
  :)2(حينما كانت تخاطبه الكتب قائلة له" كتبي التي بعتها" ذلك في قصيدته

               ؟! ىلَسي الَ اُلموالْ ،ىأتَ اٌلم اكرأغْ         اهشُهِجي عموالد) نازِا مأب:( تْالَقَ
                ؟ِلمالشَّ عِمجي مفْ تْلَزنَ ةٌفَرح ْله           بٍبا سر ميغَ نا منَه تُنْهي ُأإنِّ

وهذا يعكس ثقافة  في بعض قصائده،" اكحي"اعر استعمل الفعلوكذلك نجد الشَّ
اك اهللا حي": ن يلقون التحية بلفظةيالخليجي فكما هو معروف كذلك أن الخليجي،المجتمع 

  :)3(لقافي بعض قصائده فمثال " اكحي"اعر هنا وظف الفعل ،والشّ"! كيف الحال
حياك يا جمع ا الشَّذَهعقَ رافى بِنَّغَ           ةًيبِلنَِّل(ا هي ارِتَخْالم)(حسان( !           
             انسرفُ هنْم تْرفَفَ )وُلسالر(ا ذَه     ادى أسربو انْ اتٌملُظُ تْلَجى انْحتَّ
  :)4(كذلك قالو
)عجمان (ي فَيهِتإن )َّالششَ) خَيفَراه       حياك رـبـقَ كد طَّوَأ تَداانَكَر !                 
لْتاِإل كمـتَ ةُارزهـو فـي ماِلعمتَ      اهسالنَّ ىو إلَممِج مجدا صار انَاونْع                 

  :)5(وكذلك قال
حياك رتَنَْأفَ يِب اليوارِفَ متَأنْ           انَس الما تُنَبِ يلِّجزجى البراهين  

وذلك للتعبير عن فئة معينة " آل"ستعماله للفظة اكما نلمس في المجتمع الخليجي 
  :مثال " آل"وهم يقصدون جمع ذلك اللقب فيضفون كلمة قب،من نفس اللّ

                                                       
 .132 ص، الديوان)1(
 .104 ص ،لمصدر نفسها )2(
 .104 ،صنفسه المصدر)3(
 .48نفسه،ص المصدر )4(
 .65ص،  نفسه المصدر )5(
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هاشم (آل نهيان لداللة على كل من يحمل لقب نهيان مثال ذلك ما استعمله الشاعر 
زاما أن ل كان علي:" فقال) عبد اهللا عمران(حدى قصائده للدكتورافقد وجه ) اعصالح منّ

و ،  من حبٍ مِلَالع المِر عن بعض ما أكن لهذا الرجل العها تعبأكتب هذه األبيات لعلّ
  ."تقديرٍ

  :)1(عنهقال 
                     اانَيقْـلُبِ الًوقَ هلَ وَلـى أقُتَّح         )اانَرماهللا ع دبع(لـ وُلصالو فَيكَ

  :)2(وقال كذلك
آَل(ا ي عمرقَ) انزِ دتُده شَبِ مافًر       و المجَأ ددتُكْرم سا و َأقًبعاانَي                  

  :سياق الموقف: رابعا

وا فربطّ ،"المقام"وبخاصة عند البالغيين بـ سياق الموقف عند القدماء، فَرِع
وا في الحدث ، فاشترط"لكل مقام مقال"الكالم بالحدث اللغوي، و اشتهرت العبارة 

و المالبسات المحيطة بالحدث  و الظروف،، و مناسبا للموقف، اللغوي أن يكون موافقا
سابقا لعصره ) ابن جني(لقد كان):" عبد الفتاح العليم البركاوي(ل قاوفي هذا  الكالمي،

وعندما  ياق الخارجي في الكشف عن المعنى من ناحية،عندما تحدث عن أهمية الس
غياب  ذكر أنياق قد يؤدي إلى نوع من الخطأ في تفسير معاني الجملهذا الس،           

ه إلى هذا بعض كبار المستشرقين  الذين اهتموا بقضية المعنى في وقد نب أو العبارات،
كانت لديهم روايات كافية،) ابن جني(اللغويين العرب مثل  العربية الفصحى، رأو أن 

أي (و التقاليد، معرفة مباشرة موثوقة العرى بالعادات لم تفتح لهم على أي حال ولكن
3(."أو الكلمات ،التي أحاطت بمعنى األبيات) ياق الخارجيالس(  

                                                       
 .68 ص الديوان، )1(
 .69 صالمصدر نفسه،  )2(
د (، )د ط(دار الكتب العلمية،  ، الحديث اللغة وعلم التراث بين السياق داللة: البركاوي العليم عبد الفتاح عبد )3(
 .65 ص، )ت



	أنواع السياق في ديوان خليجيات                                :       الفصل األول
 

‐ 66 ‐ 
 

ابن جني(وبخاصة عند ، ياق البارزة عند العلماءفهنا يوضح الباحث أهمية الس (
غياب  أن وقد أقر والدور الكبير في الكشف عن المعنى، الذي كان يدرك هذه األهمية،

و العبارات، ياق قد يؤدي إلى الخطأ في تفسير معاني الجملالس  
كل ما يقوله  «:سياق الموقف بقوله) محمد يونس علي(ف كذلك كما عر

وما يسلكونه كما يشكل الخلفية الثقافية بما تتضمنه من  المشاركون في عملية الكالم،
 كل إنسان يحمل معه ثقافته، إلى أن) فيرث(و قد أشار سياقات خبرات المشاركين،

  )1(.»وكثيرا من واقعه االجتماعي حيثما حل
سياق الموقف يتطلب عناصر مشاركة ومساهمة في عملية الكالم، ومن هنا فإن 

  )2(:وهذه عناصر ثالثة هي 

و االقتصادية المختلفة المصاحبة للحدث  ،و األوضاع االجتماعية ،العوامل -1
  .الكالمي 

و الشعور ، أو التعبير عن الفرح، لغوي في المتخاطبين كاإلقناعأثر الحدث ال -2
  .أو اإلغراء ،و الحزن ،باأللم

شخصية المتكلم، والسامع، ومن شهد الكالم، ودور المشاهد في المراقبة، و -3
  .المشاركة

ن ونْعو الم ،وسنعمل على تطبيق عناصر الموقف في الفصل الثاني في دراستنا
  ."ق في ديوان خليجياتياأركان الس" بـ

  

                                                       
 2ط، لبنان ، اإلسالمي، بيروت المدار العربية،دار في الداللة أنظمة المعنى وظالل المعنى: علي يونس محمد )1(

 .120 ص ،م2007
 و العربية اللغة في الماجستير شهادة لنيل مقدمة رسالة القرآني، النص في السياق داللة :رخضي ديحم علي )2(

 .45 ص الدنمارك، هاجن، كوبن الدنمارك، في العربية آدابها، األكاديمية



 

‐ 10 ‐ 
 

  

  : الفصل الثاني

  .أركان السياق في ديوان خليجيات
 

  .توطئة

  

  .أركان السياق

  

  .المتكلم:أوال

  

  .المتلقي:ثانيا

  

  .نلزما:لثااث

  

   .المكان :رابعا
  

  

 

 



	أركان السياق في ديوان خليجيات                                     :الفصل الثاني
 

‐ 68 ‐ 
 

  :توطئة

يلذي يلجأ إليه اإلنسان للتعبير ععر المتنفس االشِّ عدفهذا   ،في خاطره  ا يجوُلم
ياق الذي يقال فيه هم في تكوينه، وإبرازه إلى الوجود، فالسستحكمه عناصر تُ األخير

  .)1(في تخليصه من قيود الذات سهمأو نثري ي ،كل نص شعري 
 وهو ما يثير، ويدفع إلى االرتواء منه، ذلك أن ،شبه الماءعر فيه شيًئا يفالشِّ

عر شِّلملجأ البدائي لإلنسان فالام، لحظة حنين إلى الحظة قراءته هي لحظة عشق وهي
يأسر بلغته، ويدفع إلى المغامرة، لذا فإن الكلي  بِما يربطنا به هو نفس ما يربطنا بالح

د كل األشياء، حتوتحيث  ،، فهو لغة تنطلق من الجسد مبرزة ما تضمره الروحسمىواال
ألشياء، فحين يتحدث ال يزال حنينًا أبديا إلى الحرارة الفطرية ل و، لهذا كان الشِّعر

ونشوة ينغمسان ، الحياة في غيبوبة قُرِغه يأو عن الوجود، فإنَ، الشاعر سواء عن نفسه
فنيا بقوة الساًفجر في المخيلة خواطريب، هكذا الشّعر ينمو في الداخل لحر والح تمتزج 

حول الختراق لتَّه بداية اك إنَّالتساؤل والتّمرد، والشَّ عبر تحاورهماوالحياة ، بالعالم
 )2(األشياء المألوفة، وإعادة تنظيم العالم ال للسيطرة عليه، ولكن لتقديسه، وتمجيده

اق الشِّيفالستحكمه أركان ساهمت في إنجاز "خليجيات"صاحب لديوان عري الم ،
وتوضيح الصورة للمتلقي عبر هة إلى دول الخليج أالَّمجموعة من القصائد كانت موج 

ة اإلمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مملكة العربية السعودية، مملكة دول«: وهي
  .»البحرين، سلطنة عمان، دولة قطر

وهذا ما سنحاول تطبيقه في الفصل من خالل استخراج أركان السياق الموجود 
  .في القصيدة

  

                                                       
 ، المغرب البيضاء، الدار ،الثقافة دار القراءة، إلى البنية من الشعري والنص السياق ،أوشان آيت علي: ينظر )1(
 .133ص م،2000/ـه1421  ،1ط
 .134ص نفسه، المرجع )2(
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ياقأركان الس:  

بل تعتبر العمود  ؛ص األدبي تحكم السياق أركان، وعناصر أساسية، تنشأ مع النَّ
ص، وهذه العناصر تختلف باختالف األشخاص، وبحسب الفقري الذي يحكم جسد النَّ

ِلالزمان والمكان الذي وصفيه النَّ د.  
  .)1(تتمثل في اآلتي) HALLIDAYهاليداي(ونجد عناصر السياق عند

 .موضوع الحدث األساسي .1
 .الوسيلة اللغوية نطقا أو كتابة .2
 ...).النوع األدبي مثال...(ا أم جدليايونه سردص من حيث كنوع النَّ .3
نوع الكالم (الرجاء و -االستفهام -األمر) ويانحنوع الكالم (صأسلوب النَّ .4

 .من حيث الرسمية وعدمها) اجتماعيا
 .المتكلم .5
 ).السامع(المخاطب  .6
المشاركون في الحدث اللغوي من حيث المستوى االجتماعي، والثقافي،  .7

 .المتكلم، والسامع، أو بالحدث في إجمالهوعالقة كل منهم ب
والوصف، والطلب  كاالختبار،) رضغال(الغاية التي يساق لها النص .8

 .الخ...بعمومه
 ).المكان والزمان(األشياء المحيطة بالحدث .9

عناصر الس ياق تختلف باختالف المدونة، فعناصر الموقف القرآني كما نجد أن
ه على مفسر القرآن أن أنَّ) ةيابن تيم(ي، حيث يرىياق الشّعرتختلف على عناصر الس

 .)2(:ينظر إلى
                                                       

  ،1ط ، السعودية المكرمة، مكة القرى، أم جامعة السياق، داللة الطلحي، اهللا ضيف بن ردة، بن اهللا ردة )1(
 .570- 569ص ه،1424

 .580ص نفسه، المرجع )2(
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 .المتكلم بالقرآن .1
 .المنزل عليه .2
 .المخاطب عليه .3
 ...سياق الكالم .4
 .معرفة المكي والمدني .5
 .معرفة أسباب النزول .6

ثالثة ) طه عبد الرحمان(ياق عند فيلسوف اللغة الدكتورونجد كذلك عناصر الس
  )1(:بحسب كالمه

  .رغباته+ اهتماماته + مقاصده + ويشمل معتقدات المتكلم : عنصر الذاتيال :أوال
  ).الظروف الزمانية والمكانية(ويشتمل الوقائع الخارجية: العنصر الموضوعي :ثانيا
  : يالذواتصر العن :ثالثا

ى سمّأو ما ي، بينطبين المتخا Mutual Knowledgeويشمل المعرفة المشتركة 
  معرفة الوهي Common Ground  د التركيب األرضية المشتركة معق

  
  
  
  

المرسل والمرسل إليه، وما بينهما «: ياق يتكون منيرى أن الس) الشهري(كما أن 
من عالقة، باإلضافة إلى مكان التلفظ وزمانه، وما فيه من شخوص وأشياء، وما يحيط 

                                                       
األردن  أربد، الحديثة، الكتب عالم سبويه، عند النحوي للنظر داوليةوالت االبستيمولوجية األسس: مقبول إدريس )1(
 .306-305ص ،2007 ،1ط،

عناصر السياق

العنصر 
 الذواتي

العنصر 
 الموضوعي

العنصر 
 الذاتي
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بادل الخطابي في اجتماعية أو سياسية، أو ثقافية، وأثر الت= بهما من عوامل حياتية
  .)1(»أطراف الخطاب األخرى

الطلحي( إلى أن (عناصر السياق الرئيسية تتمثل في يصل إلى أن)2(:  
 .المتكلم .1
 .المخاطب .2
 ).النص(الكالم .3
 .معضدات .4
  .الزمان والمكان .5

فبمجرد التلفظ بالسكلمتَّياق تتبادر إلى الذهن مجموعة من األسئلة عند الم ،
تَوالمصن الذي يحكم النَّمالقي والز ،طره األطراف المشاركة وهلم َؤوالمكان الذي ي
3(، ومن الواضح أن المشاركين في الخطاب هماًجر(:  
 :المتكلم - 1

يعتبر المتكلم العنصر المحرك للعمل األدبي، وكذلك يعد الذات المحورية التي 
مقاصد معينة،  ه هو الذي يتلفظ به من أجل التعبير عنفي إنتاج الخطاب، ألنَّتسهم 

ياق ويجسد ذاته من خالل بناء خطابه باعتماد استراتيجية خطابية تمتد من مرحلة الس
المة المالئمة، وبما يضمن تحقق منفعته عا في ذلك من اختيار المذهنيا واالستعداد له ِل

وي جاح في نقل أفكار بتنوعات مناسبة، والمرسل للفعل اللّغالذاتية بتوظيف كفاءته للنَّ

                                                       
 م،2004، ،1ط ، لبنان بيروت، الجديد، الكتاب دار الخطاب، استراتيجيات: الشهري ظافر بن الهادي عبد )1(

 45ص
 .598ص السياق، داللة الطلحي، اهللا ضيف بن ردة بن اهللا ردة )2(
 أنموذجا، الشابي القاسم ألبي" الحياة أغاني" ديوان النصية اللسانيات منظور من الشعري الخطاب: هلس ليلى )3(

 اآلداب قسم العربية، واللغة اللسانيات: تخصص العربية، واللغة األدب في العلوم دكتوراه درجة لنيل مقدمة رسالة
 .306ص م،2012/ه1433 ،بسكرة خيضر محمد جامعة واللغات، اآلداب كلية العربية، واللغة
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يبني عالمه، وذاته أيضا من خالل الخطاب الذي ينتجه، ويتكون فيه وينتج ، ويتكون 
  .)1(فيه وينتج عنه في اآلن ذاته

فهو " اعهاشم صالح منَّ"في ديوان خليجيات هو الشاعر نفسه  -هنا -جاء المتكلم 
ذ خشاعر فلسطيني عاش في دول الخليج بسبب الظروف التي تعرض لها وطنه، فقد اتَّ

الشاعر هذا الديوان فضاء يعبف ا يجوُلر فيه عمي خاطره، وهذا ما تترجمه قصائده 
  :)2(حداهااحيث قال في 

  رالع ةَما ُأي موما الهنَتْلَقَأثْ
  !ادـهــِى الجلَع ايـَحفَبِ 

  عِقْص ِلكُ نم باراألخْ نَاتْعالَطَ
نْعاءمفَتَ دجتْر في البوياد  

تَوى بِداعزا كُـنَادـْغل ود  
في زال انِمهواَأل  انِوقَـحاد  

  اءدــوف ةدجـنَِل وامـلُهفَ
  ادز ِلضأفْ انِمحالر ءارضفَ

جتنَمعـا التنَـرقَل فَا برزااي  
ضواِهللااع ،  شْرنَدالَا بِا يي؟د!  

  ـحالر لَُأمتَ حابِذَم مِوي َلكُ
ب لَساِإل اممِالَس ي اَألففَصاد  

فالكلمات التي وظفها الشاعر في هذه األسطر، هي صرخات من شاعر متألم، 
وجريح، مثقل بالهموم، بالرالس والتي قيلت فيه القصيدة هو بمناسبة ، ياقغم من أن

                                                       
 ،ط   .،دم 2004القاهرة،/،بيروت اللبناني المصري دارالكتاب النَّص، لغة وعلم الخطاب بالغة:فضل صالح )1(

 .122ص
 .83ص الديوان، )2(
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 "الشاعر"كلم يوم االتحاد بدولة اإلمارات العربية، فقد زاوج هنا المت) العيد الوطني(
  :)1(وعن فلسطين حيث قال ،الحديث عن هذه المناسبة

هل يعوالَد السيا م)قدس (ايوم  
  !؟ادسـلألج ياةُالح ودـُعوتَ

إن اتِّ عيدحاد دـكا البِنَولت  
  ادحتّلال عوبي الشُادنَي رِ

  وادشُّو لوبِالقُ ةَرقَفُ وانبذُافَ
غْرَأ منف العدَلوكُ و األيياد  

مواقف البين  من ، ولعلَّهافي نصحمواقف كثيرة كانت ت "شاعر"وقد اتخذت الذات 
) دبي(:ـب لطالبات كلية الدراسات اإلسالمية العربية وواعدةة صحكانت نا"رذات الشاع"

نْفي حفل أقمنه بمناسبة تخرجهن فقد ععلى  في الحثِّ«: الشاعر قصيدته بـ ون
  .»دين والخلق والعلمالتمسك بال

  :)2(قال
  اتباِلي طَا فراضحم فتُوقَ

  كرام اتيبجِنَ  اتشيطَنَ
اك ِإبذَ فتُرِعخالصا واكد  

  رامٍواحتزٍع ا شأنوهذَ
  لمِوف عنُص رتُخَا اذَّي ممرِعلَ

  امِنَا اَألفَفيه و زع تبوقَ
  يادقَي واتِّكرِف تُغْأفر دوقَ

يلُأ جنشَليهعلى التّ نامِم  
                                                       

 .84ص الديوان، )1(
 .98ص نفسه، المصدر )2(
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والشاعر كان يوازن بين المقام والموضوع، فقد اختلفت المواضيع في كل 
د وذلك تبعا لتغيير المقام الذي كان يلقي الشاعر فيه قصائده، فمن بين ئـــالقصا

مديح وثناء وتقدير واحترام، وشكر وعرفان مهداة إلى سمو «القصائد كذلك قصيدة 
  :)1(»)دولة قطر(آل ثاني أمير  الشيخ محمد بن خليفة

  ينقُرؤيهرٍ في د عرِفي الش دتُج مكَ
يوا بِشدالطَّ هير نٍنَعلى فَ  بحٍفي ص  

  هدـِسعَتُ يرـالطَ أن أعلم نتُما كُ
تاسِـينَاِإلبيعة بِالطَ لك  نِكَـوالس  

هذتَ ُلالبِي البشدوا والشغنيةًُأ عر  
ما أجاللَّ َلمحن  مذنِى اُألعلَ يرٍطَ ن  

إنأنظُي سي لَألشعرِ ميرم اوم  
ومِـَا اليبهذَ) األميرِ(غير ـشْيلُغين!!  

، فبين ر عن امتنانه وحبه وتقديره لهويعب» محمد بن خليفة«فالمتكلم هنا كان يمدح 
عن ر واإلرشاد، وبين الحزن والفرح كان الشاعر يعب صحالمدح والثناء، وبين الن

أستاذة النقد "(نوال عبد الكريم اإلبراهيم" الدكتورة  -كما قال–صداقته إلى أخته الفاضلة 
  :)2(قال )األدبي في جامعة الكويت

  اِلوالنَّ تُيرخ  اكيد) نواُل(
  يؤاِلي عن سنغْتُو ال حدبِ

النواُل هاتَيوه يضيع ياوم  
  اِلجالر يرت به خَدهِد شَوقَ

ـى خيبقَسـا عطالدا نَرداـي  
                                                       

 .127ص الديوان، )1(
 .150ص نفسه، المصدر )2(
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ذْويكره الجميرِغَبِ يع اٍلح  
انَنَحـيك الحواٍلنَ( الَبِ اةُـي(  

  !ياِلـياللَّ راتهكفَا مراهَأ
إذا ما نتَ تُموصح َؤي فُفياد  

  اِليالخَ و رِكُّذَفي التَ نمعوتُ
  ادو ِلـكبِ يورِمع الطُ يمهَأ

  ياِلفَعمن  رِحرالتَّ اقُتَشَْأو
وتقديره على المواقف النبيلة التي  ،اعر في هذه األسطر عن شكره ر الشَّيعب

كانت آية في اإلنسانية ومثاال لآلخرة، «: والتي كما قال عنها" نوال"وقفتها معه األستاذة 
 .)1(»فقد ضربت أروع األمثلة للمرأة العربية المسلمة في العزة والرفعة والشموخ

  )2(:سياق آخروجاء في 

  من لبِس التِّجـان سلطان            هل كلُّ
  ؟)سلطان(ج العدِل اإن رمتَ عدالً فَتَ

  ظره           اَد ينن؟ من )سلطان(من مثُْل 
بِ، واألفْعوالغَر ق؟افي الشَّرهانرِل ب  

 سلطانًــا(بالحقِّ نذكُر(         هدجنُم ،  
ــانيســامِ نترينَـا علـى األيعالَي  

  نَـاهيك بالعلْـمِ واآلدابِ مفخَـرةً   
أركـان فٌ، زانتْهشَر هــادمـا س  

  بـالحلْمِ أرشدنـا، بـالحب وحدنَا      

                                                       
  .38 ص ،الديوان  )1(
  .38 ص ،نفسه المصدر )2(
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غَـانوأض قَ في القَلْبِ أحقـادبي لَـم  

لَيس كلُّ من يلبس  لشاعر؛ بالنسبة ل"سلطانٍ: "ـفقد وجه الشاعر هنا بِصفته مادحا ل
فذكر صفاته من خُلق،  ، قصد التعريف بسلطانٍ،"الشاعر"التاج يعد سلطانًا، فالمتكلم 

د انعكاس تلك الصفات على قومه فبحب سلطانٍ توحدتْ األمم، وزالت األحقوأدبٍ وا
غانواألض.  

  )1(: وقال أيضا

  جانًا      ـرى حزنًـا وأشْـتـ إن شئتَ أالَّ
  )عجمانَا(فاختر لنَفْسك دار الفَضِل 

  ية     ـنـردد معـي، صاحبي، لَحنًـا ُألغْ
  !اليوم قد جـاءتْ األفـراح تَلْقانـا

  ِلمن جــاءتْ األشْعار منشدةً؟     : قـالُوا
  حانًاأوزانًـا وأل) عجان(لـ : قُلْنَـا

)مجعان ( تيهي فإن)َفـش) الشّيـخها   ر  
  حيـاك ربـك قد وطـدت أركَانـا

  تـلك اإلمـارةُ تزهـو في معالمهـا    

  .تَسمو إلى النَّجمِ مجدا صار عنوان

نا –ز الشاعر ميِل فالمتكلم ) عجمان( –هنَا–في قصيدته هذه وجعلها دار الفَضهو   -ه
ار لها أوزانًا شاعر كان يعبر عن المشاعر التي تفيض حبا وفرحا بعجمانِ فاختال

  .لها تسمو حتى صارت نَجمةً في السماء تضيء الكونوألحانا، فقد جع

                                                       
  .48 ص الديوان، )1(
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  )1( :وقال أيضا في سياق آخر

  بابِ       ـبِق) تريـمٍ(هـذي الديــار لــ 

ـجابِـَعـا ليالً بكل صـلَّى به  

  مؤبن       ) الخليج(حشْـد وجمــع فــي 

  ـابـذكْرى لَه بالفضل واإليج

  اده     ـشهـتْ على استـكَم من سنين مض

ى بغـورحيلـه َأضير إيابـح  

كْــلَكف ـنا سـرا ميمف ـى       ـاقـهض  

  طَابِـأغْنَى العقول أضاءها بِخ

  هـا         ـةٌ لهـا أهدافـدرسـَيشُ مـفـالع

  ـام حسن مآبِـقَد خَطَطَ األيـ

          ـى لَـهعسكُـلُّ ابـن ُأنثـى ِللغنَّى ي  

  ريـم ذُرةُ اآلدابِـن تـِلكـ

أراد المتكلم من خالل هذه األسطر الشعرية تصوير بعض تلك المآثر العظيمة والتي 
ألستاذ المعلِّم، والرائد والقدوة الذي حقق ِلنَفْسه، وَألهله يعبِر عن هذا العلَم األشم، وا

 وأثبتَ أن ،ومجد ،كُلَّ عز هتريم(ووطن ( بأعماله حبيهفي قلوب م حي تْ بْل بقيمي لَم
وأفعاله الخيرة.  

  

                                                       
  .73 -72 ص،  الديوان )1(



	أركان السياق في ديوان خليجيات                                     :الفصل الثاني
 

‐ 78 ‐ 
 

  )1( :وجاء في سياق آخر

  ة     ـلجامع) مانـسعيد بن سل(هنئ 
  بالنّفسِ يحميهاَأرسى قواعدها، 

 مفَلْتَس)ـانمجدعائمها   ) ع قـد قو  
  !بالعلْمِ جامعـةً، حياك منشيهـا

  الَتهـا       ـانشر مبادئها واحمـْل رِس
  !يا طالب العلْمِ حبا في مساعيها

  دا   ـر بها أبـواذْكُر محاسنها، وافْخَ
فالتأييد لْم، والبحثـا بـالعهلعي  

  ا     ـَيا حامَل العلْم جد واشْحذْ مداركن

  يها وداينهاـواسمع فنُونًـا ِلقاص

رئيس جامعة عجمان على الجهد الجبار الذي بذله، ) سعيد بن سلمان(أراد هاشم تهنئة 
 للعلْمِ، فهو كان واعضا لطلبته فبين لَهم القيمة العظيمة )لطالب العلم(فكان ناصحا كذلك 

  )2( :بقوله 

  بالعلْمِ تَرقَى الدنَّا، تزهو مرابعها      
  بالجهل تذوِي الربى، تَفْنَى معانيهـا

  ألة       ـالعقُْل بالعلْـمِ ال تبخَْل بمس
  ـاب مخْفيهاإن البحــوثَ بحور خ

        بنَس ـا للنبيـةَ فيهروبالع إن  

                                                       
  .88 ص ، الديوان )1(
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  ويهاـصَل باألخالق يحقَد شرفَ األ

فقد أوصى طالب العلمِ بأن يكون قدوةً، ووريثًا للنبي صلى اهللا عليه وسلم؛ واعتبر 
، وأثبت أخالق النبي صلى اهللا "الشاعر"طالب العلْمِ صاحبه، وهذا يدُل على تواضع 

  عليه وسلم من خالل مخاطبته لطالبه

  )1(:فقال 

  دا        للنبـي أب يـا صاحبي كُْل وريثًـا
  !مْل رِسالَتَه، طابتْ مجانيهاواح

 وفٌ بحرفهذي حر)نَا       ) الضادعمتج  

 النّاس في جنّة الفردوسِ تحكيها

  :  )2( وقال أيضا

  ونًا      ـيغن الطيــر مفت) الكويت(باسم 
  ي صار مقرونًاـقريض) بالبابطينِ(

  بأشْـ      ) عبد العزيـز(ى يا بلبالً طر إل
  !عـارِي وأنشُد على مهٍل قوافينَـا

  ه      ـواصدح على األيك صبحا في منَاقبِ
ـنٍ أغانيـواعلَـى غُصنَاـزِفْ ع  

  :      وقُْل) عبد العزيز(واقْرأ سالَمي علَى 
  ينَاـحى يؤاخـقريض الوفَا أض اهذَ

)أنَـ) يـا بابطينتَ الليـر       ـلَدَل في ب  
                                                       

  .89ص ،الديوان )1(
  145 ص نفسه، المصدر )2(
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  !فَاله حينَاـالم علَى َأطْـطَـاَل الظّ

 نَا –تكلم الشاعرم  –هالكويت(باسم الكويت؛ فباس ( مفتونًا رغنِّى الطيي)فكان ) بالبابطين
نتفاضة باستنهاض هممِ الذي أحيا روح اال) عبد العزيز(: يعبر عن امتنانه، وشكره لـ

  .شُّعراء، واستلهام قرائحهم، بما رصده من دعمِ مادي ومعنويال

  )1( :كما جاء في سياق آخر

)دمحم (          عطاء نَأنْتَ فضٌل م  
بِنَا المسيره تقود رضيتَ بَِأن!  

  فَحولْتَ األمـور إلـى صالَحٍ        
  يرهـوأبقَيتَ النّظام بخيـرِ س

  تُحصى دقـائقُ مـا تبدى          فَـالَ 
  وال عـدتَ فضاِئـلُك الكثيره

  رعيـتَ بناتنَـا وكَـذَا بنيننَـا         

هنيرتْ فيـك ظُلمتهم مارفص  

فكان يشكره عن مواقفه النبيلة " محمد عبد الرحمن"وجه المتكلم قصيدته إلى الدكتور 
  .لمة منيرة وأضحى النظام بخير حالصارت الظُ" محمد"والمشرفة فبفضل 

  )2( :وقال كذلك في سياق آخر

   له     ـريض ألجـإنِّي وِإن صغْتُ الق
  أبقَ بتقصرٍ ولَــومِ صحــاب

                                                       
  .66 ص ،الديوان )1(
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      ي سيـرة    ـا منِّـي لَه فـَهذَا الوف
  نُبِئتُهــا فَنَظَمتُ دون كــذَابِ

  لثّنـا       ى لَـه من راحٍل نَـاَل اطُوب

  رابـتَ تُـا فوقَ تَحـًحيا وميت

" تريم"لتدَل على ذات الشاعر التي يعبر بها عما يكنه الشاعر ) إنِّي(جاءتْ الياء في 
ه لن يفه حقَّه، والذي يدُل على صدق فإنَّ" الشعر"صاغَ القريض  فرأى أنه حتى لو

 وند رنَظَم الشع ابمشاعره أنهكذ.  

  : المتلقي - 2

ويختلف  ،ه الرسالةمقام ، إذ له توجحد العناصر الفاعلة في الأيمثل المتلقي 
المتلقي في كثير من الخطابات يكون  أنا المتلقي باختالف نوع وموضوع ومقام ، كم
ن يبني المرسل لغته دون أكلم، إذ ال يمكن تغاية العملية التواصلية، ومناط اهتمام الم

خصا معينا فهذا المتلقي يتدخل في صياغة الخطاب بدرجات متفاوتة بحسب ان يقصد ش
في اللغة العادية يختلفان عنهما في اللغة األدبية،  نبيعة المتلقي للخطاب، والمتخاطباط

إذ كثيرا ما يعرف المتكلم والمتلقي بعضهما بعضا في النصوص العادية ويبنيان 
صوص نة بخالف ما عليه الحال في التواصلهما على ميثاق معين، ومعرفة مسبق

 .)1(األدبية
وقد اختلف القارئ عند العلماء من قارئ ضمني ومعاصر ومثالي ، فالقارئ 

فالقارئ الضمني يعمل على " خليجيات"الضمني هو الذي سنحاول استكشافه في ديوان
تحويل البنيات النصية إلى أفعال تمثيلية في مجموع تجارب القارئ كما أن عنصر 

المصاحب للقارئ الضمني، والموازي لسياق الموقف يعد شرطا ضرورياً » الذخيرة«

                                                       
 .106-105ص القراءة، إلى البنية من الشعري والنص السياق أوشان، آيت علي: ينظر )1(
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فالذخيرة تمثل مجموع المعايير االجتماعية والتاريخية والثقافية التي  يللقارئ الضمن
  .)1(ضرورية أثناء القراء فالقارئ كمعاريحملها 

وذلك ما  ،خرىأاختلف من قصيدة إلى قصيدة " خليجيات"والمتلقي في ديوان 
توحي إليه تلك العناوين الموجودة في القصائد فكان المتلقي في بعض القصائد عبارة 
عن مجموعة من الناس وجهت إليه قصيدة وفي البعض اآلخر موجهة إلى شخص 

خرى شاء الشاعر فيها أمعين، وفي بعض األحايين موجهة إلى هيئة ما، وفي أحايين 
  .التعابير عن أحاسيسه
        رسل إليه من قصيدة إلى قصيدة يدل على التنوع في المقاماتفاختالف الم

أو السياقات الموجودة في ذات الديوان فالشاعر لم يتحدث عن مواضيع ذات السياق 
  .المشترك بل اختلفت توجهاته

  .»في الحنين إلى الكويت«مرسال إليه في قصيدته " الكويت"جعل دولة : فمثالً
  :)2(قال

  اقشتيي في اإن جدالم) تُيكو(
  انِبالبيوا وشدتَ عاربك األشْ

  لمٍع ا من أجِلهرتُادفقد غَ
  يأنـَشِل عالءِإ هيمَأحتُرفَ

  رٍستقم وضعٍا بِبه نتُوكُ
  نانِالجِ وقَي فَتنَّج انتْوكَ

  ىارجي الَ حبٍلها بِ وقُتَُأ
  آبٍ ا في كِلـهبح نعلوُأ

  دجوريي غَلبِقَبِ كتُرا تَمفَ
                                                       

 .107ص القراءة، إلى البنية من الشعري والنص السياق ،أوشان آيت علي )1(
 .154ص ،الديوان )2(
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هِيبِ يمرِكْذها دا ِلومسيان  
فهنا المخاطب أو المتلقي " الكويت"كان الشاعر في هذه األسطر الشعرية يخاطب 

حبة واالشتياق، ملم يكن إنسانًا بل مكانًا ترك في نفس الشاعر أحاسيسا مليئة بالحنين وال
  .نلشاعر يهيم بذكرى الكويت في كل آفكان ا

وذلك ما نراه القصيدة  د ،في القصيدة قد يكون أكثر من متلق واح والمتلقي
  .الموجهة إلى جريدة الخليج

  :)1(قال الشاعر
رِجعنَّ) الخليج(ة يدربِخْا مه  

  ةْروـصا منَالُح ا عنهاربخَْأ
فـا ليه)اِهللا عبد (علىصمةٌب  

  رةْـِمدا مـَهـاِئرمن قُ وسِفُنُ
شْنَ متْقد رالخليج(ا فير(اِئ، دام  

  هرشُنَْأ نلَ: نذليالر  أن رتُخبُِأ
ر الشعرية يشكو طفالقصيدة موجهة إلى جريدة الخليج حسب عنوانها في هذه األس

وهو المتلقي الثاني  ،عبد اهللا وهو ـأحد أعضاء إدارة جريدة الخليج:ـ الشاعر فيها ل
في "إدارة جريدة الخليج فرأى "ول فهو أما المتلقي األ" هاشم صالح مناع"الذي قصده 

 ال يرضى الظلم فكيف له أن يرضالرجل الفاضل ذو األخالق الرفيعة الذي " عبد اهللا
  .حدوده الذي تعرض له إالّ أنه لم يتعد بالظلم في مملكته فالشاعر بالرغم من الظلم

  :)2(قال في األسطر األخيرة من القصيدة
  هاِلضفْي َأذ) اِهللا عبد(ا لـركْشُ

سا طُنَبِ تْرى له ما َأوبيسره  
                                                       

 .76ص ،الديوان )1(
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ـِبوا على النَلُّصـي ثم سلوام  
  هرـشِّـبم هالُـعفَْأ هـقوالََأ                             

  :)1(قال" وداع"والمتلقي لم يكن متلقيا واحدا في بعض القصائد فمثال في قصيدة 
كرنَوا مفسم بما كَهوكُـُمرم  

  يالًبِقَ اوارص  يمِعلالتَ جاُلورِ
  موـق  امد قَـِّسي ماَـَما قكلَ

نَالبِ  لَّضلياء   َا صبر ميالًج  
نَفْقَووا في ساحة المصفًا  جد  

  الًـبيقَ  ينـمعلـالم اعِودِل
كلالَقَ ةٌمهـعا الملشَ(ميوق(  

دخَ ونوف يحقُق  ستَالميالَح  
شَ ةٌكمحتْاع نَفي الدا ثم ستْاد  

صـاحب وفِّ مِلْالعيالَجِـبالتَ ه  
رخةٌص ردد الزانم  ُصدااه  

  والَسر انِمى في الزسمأن ي ادكَ
فالمتلقي هنا كان عبارة عن مجموعة من المتلقين أال وهم كوكبة من األساتذة 

وتعبيرا  ملهم لوداعهت القصيدة موجهة فكان"  عجمان"الذين انتهى عملهم في جامعة 
 .على جهودهم التي بذلوها طوال سنوات التدريس

  )2(:وجاء في سياق آخر

  هرفَالَ تُعصـى أوام أنْـتَ األبـى     

                                                       
 .96-95ص ،الديوان )1(
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  َأنْـتَ الوجيـه بشَـرعِ اهللا تُرضينَا
  العصرِ قَد رسخْتَ مكُرمةً     ) خَاتم(يا 

  !كـــرامِ تأتينَابالفَضِل والجود واإل
   ماذا أقــوُل لشَهـمٍ صار يسعدنَا     
سثُْل مم لَه مكنُـذَكْر كَـان ونَـا؟ـك  

  افلَةً    ـإن المديـح لَـه قَـد بـاتَ ن
  ناـَأفْعـالُــه أبــدا تمـالَ دواوي

  والشّعر مـا هزه إالَّ بخـار نَـدى     

  دى فيناـّأبداـ يروي الص يجرِي بِها

والمخَاطب هو الشاعر، " أنت"ضمير الخطَابِ ) سيف الغُرير(ستعمل الشاعر لمخاطبة ا
فمن " الشَهمِ" "حاتم العصر"والوجيه " األبي"فَوصفَه بأنه " سيف الغُرير"والمخاطَب هو 

  ".سيف الغُريرِ: "الرفيعة لـخالل هذه المواصفات نسج قصيدته وعبر فيها عن المكانة 

  )1( :وجاء في سياق آخر

)دمحم (       طَاءع نَأنْتَ فَضٌل م  
  !يرهـود بِنَا المسـُرضيتَ بَأن تَق

    فَحولْتَ األمـور إلى صالَحٍ     
هــريبخيـرِ س وأبقيتَ النِّظَام.  

    فَالَ تُحصــى دقـائقُ ما تبدى       
تْ فضائـلك الكثيــرهـدالَ عو  

  لَقَد َأضحى النّظام بِخير حـــاٍل         
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  يصدقُ ذِلك العيــن البصيره
  رعيـتَ بنـاتنـا وكــذا بنينَـا         

نيـرهم متُهتْ فيك ظُلْمارفص  

نوان القصيدة وذلك يوحيه لنا ع" محمد عبد الرحمن"المتلقي في هذه القصيدة هو 
فقصد الشاعر بهذه القصيدة شُكره، " محمد عبد الرحمن"قصيدة تقدير وعرفان للدكتور "

  ".محمد عبد الرحمن"وذلك للجهود الجبارة التي بذَلَها الدكتور 

  )1(:وجاء في سياق آخر قوله

  يا ابن الكرامِ لَقَد فُقْتَ الذين مضوا         
  !ريخُ حيرانْابالفَضِل، حتى غَدا التا

 كرد ِللّـه)ارملَمٍ   ) يـا عع ـنم      
  !تبقَى مدى الدهـرِ أزهارا وريحانًا

  يلُهم       ـإخوانَه واصلُوا في السبق جِ
  .ونًا وأعوانًـاـظَلّوا لَـه، َأبـدا، ع

         لهِـم أعالم أنديــةنَـا بفضرص  

في النّـه رأبح رانَامغُد لم تُبق ،دى  

، وهذا ما يوضحه "حميد بن راشد النُعيمي"لمخاطبة " يا"استعمل الشاعر أداة النداء 
عضو " حميد بن راشد النُعيمي"صاحب السمو الشيخ : عنوان القصيدة قصيدة مهداة لـ

ر التاريخَ، الذي حي" الكرامِ"، فوصفه بأنه ابن "إمارة عجمان"المجلس األعلى حاكم 
الحكامِ واألمراء نفاق سابقيه م بأنّه نْهوقال ع ،هلوفض ،همعنِ التدوين ِلكر هزوأعج.  
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 ةب1(:، وقال"آل النُعيمي"ثم انتقََل الشاعر لمخاط(  

  هم األركان في شرف        ) آل النُعيمي(
  !الناس أزمانَـاا  وـاد عز، وسادأحف

  اِئهم أبــدا        ـتُّ أخْشَـى علَى عليمـاب
  هـم النُّجوم، وفي الظَّلْماء َأهدانـا

  :     هم قَـاَل مبتهِجاـإن تَســَأِل المجد عنْ
  والمجد في دارِهم قَد صار عنْوانَا

  ود ندى      ـالَ عز وطَـُلهم في الع اَأرسو
  ء يظلُّ الدهــر أزمانَـاهذَا اإلبا

  ـائمه         ـهِم قَـوى دعـإن القريـض بِ

  ائده لَحنًـا وأوزانـاـتُبنَـى قص

إلى مدحِ َأهله يدُل على األصالة " حميد بن راشد النُعيمي"فانتقل الشاعر هذا من مدحِ 
  .فليس غريبا عنْهم الجود والكرم" عيميآل النُ: "والكرمِ المتَجذر في األصول األولى لـ

  )2( :وجاء في سياق آخر

  ي         ـمالي أحاور دهري وهو يرمقُن
  شَـزرا يدمـر بنيانـي وَأركَاني؟

  نتُ آملُه       ـانٍ كُـلي عن زمـيا سائ
  ؟!)سلْمـانِ(وهـْل يؤمـُل إالَّ ليثُ 

  بُل واألمالَك تحرســه    الثَامر الشِّ
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ـوَأهدمحبميدانِ م فرسان الغُر لُه  
بـالخَـنـص هـيـو        هـــدف ر  

  نـعم الـرديفُ بـأخالق وإيمـانِ
ا أسامةُ فهـأمالشّبـُل يس ـو       هنُد     

  عنْـد الملِّمـات والألواء شبــالَنِ

نيان  فكان الشاعرالب رمدرٍ يبنظرات غَضبٍ وشَز قُهملكنه كان ير هرهد بخاطي
للعلوم والتكنولوجيا، " عجمان"وهو رئيس جامعة " سلْمان"واألركان، فالمتلقي هنَا هو 

  .فكان الشاعر في هذه القصيدة يمدحه ويثني عليه

  )1( :وجاء في سياق آخر

  في جدٍل       ) اهللاعبد (أقـوُل حقـا لـ 
  وسلوانًا) تَريمٍ(كُنتُ األمين لـ 

  حيفته        ـقَد خطَّ نَهجا بصدق في ص
  وعلَّم النّـاس إعالمـا وتبيانَـا

ا وعمحتَّى س لَى نهجِهع تُمرالَ        ـس  
  تَجرِي ثوابتُـه حبــا وإحسانَا

عبد : وحرف الجر لـ" أقُول"وهذا ما يدل عليه الفعل ) هللاعبد ا(هو  –هنا  –المتلقي 
فقد علَّم الناس إعالَما وتبيانًا وأعمالُه " عبد اهللا آل عمران"اهللا، فكان الشاعر يمدح 

 وهذَا ما قَالَه ،هلمفخرةً أله نْهلتْ مع2(":هاشم صالح مناع"ج(  

          قد زدتُم به شَرفًا ) آل عمران(يا 

                                                       
  .69 - 68 ص ،الديوان  )1(
  .69 ص نفسه، المصدر  )2(



	أركان السياق في ديوان خليجيات                                     :الفصل الثاني
 

‐ 89 ‐ 
 

  والمجـد أدركْتُم سبقًا وأعيانًــا
  كُم         ـإنِّي النظُم شعرِي في فضاِئل

  ذكْرا ومدحـا وإسـرارا وإعالنًا
  رمـزا يكَللُهـا         ) شارقة(بتُّم لـ 

قًـا وإيمصد كْلُؤكُــمانًاـواُهللا ي  
  فكُم         جزاكُم اُهللا خيـرا عن مواق

  عانًـاـان شُجـقَـد دائـم األزم
  )         إمارتُكُم(ِللّه دركُـم سـادتْ 

الً وَأركانًاـفي الكونِ مدرسةً أص!  

قد زادهم شرفًا وأقَر بأنه " عبد اهللا"آل عمران وَأخْبرهم بأن  –هنا  –فَخَاطب الشاعر 
: بالنسبة لـ" فآل عمران"، "عبد اهللا: "سرارا وإعالنًا لـنظَّم شعره ذكرا ومدحا وإ

  .هو رمز للشارقة" هاشم"

  )1( :وقال أيضا في سياق آخر

  خَطَطُّوا واكتبوا، فَذَا كَونُكُم َأضـ      
  اء ورتِّلُوا ترتيـالَـحى ضي

ح نأي اري بِكُمتْ أشْعحدتْ        ـلَـم  
  غَيثَا هطُـوالَصرتُم ِلألوزانِ 

  ـوةَ الدربِ إنَّـا       ـداعـا يا إخْوو
  !خَلْفَكُم صابرون صبرا جميالَ

  مـا أقـوُل مـن كُـلِّ قَلْبي        اوختَ
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  من يغذِّي العلُم يصنَع جيـالَ

في «: ة كما قالهو كوكبة من األساتذة فقد ألقى الشاعر هذه القصيد –هنَا  –فالمتلقي 
بالشارقة لكوكبة من األساتذة الزمالء الدكاترة الذين ) يسن ساسراد(حفٍْل أقيم في فندق 

للعلوم والتكنولوجيا " عجمان"نتهى عملُهم بكلية التربية، والعلوم األساسية في جامعة ا
  )1(»وقد قدمت لَهم الجامعة هدايا تذكارية) م2004/2005(في العام الجامعي 

حاضرون أثناء إلقاء الشاعر لقصيدته وجاء في سياق آخر الفالمتلقي هم األساتذة 
  )2(:كذلك

  َأيرضى الشِّعر طي الشِّعر فينا     
  وفينا عتْبةٌ فـي السابقينـا

         تٌ شجـيوي صتفـي أم لَه  
  نَاـيدوي ناصحا دنْيـا ودي

طـربنَــا إذا شئنا ندـا       ليي  
  ينَاـويحفزنا إلى الجلَّى رص

         ـامسفَذَا ح القريض ردإذا ص  
  ِلضربِ رِقابِ كلِّ الطامعينَا

  وأوزان يخَــطُّ بِهـا سبيـٌل        
الص دمثبتُ فيه صامدينَاـَي  

لشاعر سبب كتابته فقد شرح ا" مانع سعيد العتيبة"القصيدة موجهة إلى الشاعر المطبوع 
طلَب إلي أستاذنا الجليل الدكتور مازن المبارك رئيس قسم اللغة العربية «القصيدة قائال 

مانع سعيد "الشاعر الدكتور  إلسالمية والعربية بدبي أن أدعوفي كلية الدراسات ا
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ليتنا أسرة اللغة العربية في ك: إلقامة ندوة شعرية في الكلية، فكتبتُ إليه" العتيبة
قَ تدعوكُم، ويحدوها األمل، وتهيبفي نظرها الم وأنتُم ،لتشارِكوها ندوة شعرية : ُلبكُم

ها مليع انالجناحِ ما ر أمتنا مهيضة نرِ والظُلْمِ مقترحة؛ تنفض عألوانِ القه ن
 ستبداد، وتُعيد كرامةَ عروبتها، وعز سؤددها، وسابق مجدها، وتبعث في نفوسواال

شبابنا معالم الثقة، وتزرع فيهم معاني الصمود، والثبات والصبر، وتفجر فيهم ينابيع 
  )1(»...الخير والحب والجماِل، وتدعوهم ليكونوا دعاة أمنٍ وسالَمٍ وخير

  :)2(وقال في سياق آخر

    )    محمد(هـذي جليـلةُ درةٌ لـ 
  رِرْأسِ اإلبـاء وملَجـأ األحرا

  شيخُ الشيوخِ بفعله، ليثُ الشَّرى   
  ارـارس المضمـجمع المآثر ف

  رحي قـاصدم تَ فإنحدا ممهم  
  ـارِـقد سارتْ الركبان باألخب

فقد أراد الشاعر تهنئته بمناسبة قدوم المولودة ) محمد بن راشد آل مكتوم(فالمتلقي كان 
  .ها بأنها درةُ محمدوالتي قَاَل عنْ) جليلة(

  :الزمن

ب ه ودرج في الكون ألنَّ شغلت ظاهرة الزمان اإلنسان منذ أن دبالزمان يعلن 
يوم مجيئه إلى الحياة، والزسجل يوم رحيله عنه، ويوم الميالد والموت يعيش مان ي
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يده، وما مراحل حياته مع الزمان لينتقل من طور إلى طور جسما وعقال ويحقق ما ير
  .)1(يهدف إليه

من لقي اهتمام الفالسفة، والعلماء واألدباء له عالقة بالحياة والكون واإلنسان، فالز »
هره رويدا رويدا باإلبالء قهو إثبات لهذا الوجود أوال ثم  هو وجودنا نفسه هكأنَّفالزمن 

ان، وصبا وشيخوخة؛ اً، فالوجود هو الزّمن الذي يخامرنا ليال ونهاراً،ومقاما وتضعآخر
الزمن هو كل  إندون أن يغادرنا لحظة من اللحظات، أو يسهو عنَّا ثانيةً من الثواني ، 

، ومنها الكائن اإلنساني، يتقصى مراحل حياته ويتوج في تفاصلها بحيث ال بالكائنات
ون هذا الكب؛ أي كما تراه موكال بالوجود نفسه يفوته منها شيء، وال يغيب منها فتيٌل

 في هذا ، وإذا هونهار هو فإذا هو اآلن ليل، وغدا ، يغير منه وجهه، ويبدل من مظهره
  .)2(»ك الصيفاالفصل شتاء وفي ذ

زمن الخلق، (سنتناوله من عدة مستويات " خليجيات"ودراستنا للزمن في ديوان 
  ).الزمن الخارجي، الزمن الداخلي

ب عمله، ومعرفته ضرورية لتنزيل هذا من الذي خلق فيه الكاتوهو الز :زمن الخلق .1
ا ه ال يوجد عمل فني قائم في الهواء مهمالعمل في سياقه التاريخي االجتماعي، ألنَّ

 .)3(كان خياليا

ه جعل لكل قصيدة زمن ومكان خلقها، وهذا ما يوافق أنَّ" خليجيات"فميزة ديوان 
السة، ثيكانت مر" خليجيات"يوان ل قصيدة في دياق الذي قيلت فيه تلك القصيدة، فأو
» زايد بن سلطان بن آل نهيان«مو الشيخ سالمية، صاحب السيد األمتين العربية واإللفق

                                                       
 يبغر دار ،)العربية الثقافة في وألفاظه الزمن لمفهوم لغوية دراسة( الداللي الزمان الدين، حسام زكي كريم )1(

 .9ص م،2002  ،2ط،القاهرة  والتوزيع، والنشر للطباعة
 ،م1998 ،ط .، د الكويت ،"للثقافة الوطني المجلس" المعرفة عالم الرواية، نظرية في مرتاض، المالك عبد )2(

 .170ص
 ابي،الفار دار ،)لشحاذوا ، الطريق والكالب، اللّص(الذهنية محفوظ نجيب روايات فيدراسة  التواتي، مصطفى )3(
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م أما زمن خلق القصيدة كان 2004-11-02الذي وافته المنية يوم الثالثاء بتاريخ 
م، وهذا ما نجده في نهاية القصيدة كما نجد كذلك زمن الذي توفي 2004-11-04في
  :)1(موجود في قصيدة حيث قال» زايد بن سلطان آل نهيان«يه الشيخ ف
يالثُ ومالثاء  ذممقْفَبِ  وممكُد  

يا زايالخَ دأنت الخَ رِيير محودم! 
جاء المأخْاء بِستُِ اربانَلُزِلْز  

  خٍــيشَ وتُـم  هرّـل سـه
ها نجد قصيدة مهداة إلى عزمن إبداد التي ذكر فيها الشاعر وكذلك من بين القصائ

" عمان"بمناسبة العيد الوطني لسلطنة " السلطان قابوس بن سعيد المعظم"صاحب الجاللة 
  .نوفمبر 18في 

  :)2(قال فيها
هبَِأ) عمان(يذل عيادهتْفَرِا ع  

يى إِلسعو اَألذَوا يهاِلفض القُوبِب  
  له مثيَل دوٍ الَشَ) انمع(وادشْتَ

  بِتُي الكُف مِالَقْاَألبِ طَّخُ إذْ العيدبِ
  مٍللى َأى عبقَا تَائمو به دهزتَ

  بِرلَأل يقـِقحوالتَّ دجوالمالعزبِ
الشارقة : ففي نهاية القصيدة ذكر الشاعر المكان والزمان الذي قيلت فيه القصيدة

مناسب لسياق م، وهو الموافق للعيد الوطني لسلطنة عمان، وال2009نوفمبر  18
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القصيدة، وأيضا من بين القصائد التي ذكر الشاعر زمن توثيقه نذكر القصيدة التي 
1(م من الغزو العراقي، قال1991اعر إلى الكويت بمناسبة تحريرها سنة ها الشَّوجه(:  

                              هبِ) الكويتُ(ي ذمٍالَأع مفَفرِرة  
  ايهارِب ٍهللاوا نوا بها مدزهتَ

                            سل لنَجيرِالخَ) كويتُ(ا ا ي ملحةًم  
  ايهانعى مما أسي لنَحكي عبِللشَّ
  يلدا بي ويتُكُ                                      
  دنَوالس العزِّبِ                                      

، وكان التاريخ موافقا ليوم "1991-03-01"يوم " بدبي"لها  هفكان تاريخ إبداع
 اعر، ألنالتحرير الكويت من الغزو العراقي، وهذا ما يؤكد المشاعر الصادقة للشَّ

  .ير فيهاغيل أي تاعر لم يدخالحدث كان موافقا لزمن إبداع القصيدة، والشَّ
ا من أثر كبير في نفسي ا لهصها دون تعديل، لموأثارت أن أبقيها بنّ«: حين قال

  .)2(»الرتباطها بذلك التحرير، وعودة الوطن ألهله
  )3(:كما جاء في سياق آخر

 ا ُأمي وممبِ      ـَأثْقَلَتْنَا الهرةَ الع  

  !ادـَهاد الجِهـِفَحيا علَى الج

  طَالَعتْنَا اَألخْبار من كُلِّ صقْع          

  في البواديِ عن دماء تَفَجرتْ

                                                       
 .143ص الديوان، )1(
 .141ص، المصدرنفسه )2(
 .83ص ،المصدرنفسه )3(
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  ل وغْد         ـزاد تَْأكُـِوتَداعى ل  

انِ الهمقـفي زانِ واَألحـَواد  

  ـفَهـُلُمـوا النَّجةَ وفـد         اءد  

  َل زادـَفَرِضاء الرحمنِ َأفْض

  رزايا         ـنَا الـجمعتْنَا بْل فَرقَتْ
  ؟! ا يا بِالديِضاع و اهللا رشْدنَ

يوم االتحاد بدولة اإلمارات العربية ) العيد الوطني( فكانت القصيدة بمناسبة 
، أما 2009المتحدة، وقد ذكر الشاعر فيها زمن إبداعها فكان في الثاني من ديسمبر 

  .مكان إبداعها فكان بالشارقة

  )1( :سياق آخر كذلك في كما جاء

ا كَربِم مهوا نَفْسمكَر     وكُمم     

  ورِجاُل التَّعليمِ صاروا قَبِيالً

  رم       ـَكُلَّما غَاب سيد قَام ق

  لَّ البِنَاء قَصرا جميالًـَظـِلي

  ووقَفْنَا في ساحة المجد صفا     

  الَـيـِين قَبـوداعِ المعلِّمـِل

                                                       
 .95ص ،الديوان )1(
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، فكان زمن "هاشم صالح منّاع"مالء الشاعر مناسبة القصيدة كانت لوداع دكاترة ز
م والمدون في نهاية القصيدة، وهذا اليوم الذي ألقى 06/2005/ 25إبداع القصيدة في 

  .ياق الذي قيلت فيه القصيدةاعر قصيدته فهو زمن لحظي يتماشى والسفيه الشَّ

والنهاية، من الذي يبقى عند طرفي الرواية أي البداية ، هو الز :الزمن الخارجي .2
من التاريخي، وما يحويه من موضوعات وبالتالي فهو موضوعي مرتبط بالز

 .)1(ويكون هذا الزمن إطارا خارجيا لكامل الرواية... اجتماعية 

من هاجسا فنيا يبدع به من الز يأخذنجده  "اعهاشم صالح منّ"فمن خالل قصائد 
محمد بن راشد آل "يهنئ الشيخ  عبير عن مشاعره فها هو ذاشعره أثناء وصفه، والتّ

  :)2(قال) جليلة/الشيخة(بمناسبة قدوم المولودة "مكتوم
يقَ متُظَوم نَكتُا آل ميدةَص  

  ارِربم من اَأللكُ يدةفحِل
ِلويومِبِ تْد مشرق يالنَّ ومى د  

  ارِزهاَأل ةُفحا نَتهلَقباستَفَ
" محمد"فقد جعل من ابنة " النهار -صبح ال"فقد استعان الشاعر أثناء تشبيهه بزمن 

عري، ه الشِّسفر عن ضياء النهار فاستعان بالزمن ليزيد من رونقه، وإبداع حسأصبحا 
نَّأمان أخبرنا وبالزاع هاشم صالح منَّ"دى كما استعان دت بيوم مشرق هو يوم النَِّلها و

"3(قال"حمد القاسميسلطان بن م"مدح مثال ذلك في مديح الدكتور المن في بالز(:  
ن التَّأيحِإ) سلطان( يدامِم  هىد  

مِلْفي الع  واِإل دِلوالعِإ انِحسحس؟ان  

                                                       
 .129ص ،"الشحاذ" "الطريق" "والكالب اللّص" الذهنية محفوظ نجيب روايات في دراسة التواتي، مصطفى )1(
 .34الديوان، ص )2(
 .40 -39المصدر نفسه، ص )3(
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  اده أبيرغَ انِمفي ز كنم يلَ
  )انلطَس(ومي اليفانكَ  انمالز اَلقَ

  له يرظنَالَ ْلب له يهبِالشَّ ِلقُ
أين ـَسالما ما قَي إذَاوام يمز؟ان  

  انَلَ متَد) لطانس(ا ي خُرَِؤالم  تَأنْ
دون ـَضحارا فَنَتدقُالص إيمان  

فهنا قام الشاعر بألسنة الزمان فاستنطق الزمان، فالزمان اكتفى بسلطان، وأقر 
  .مان جانبا إبداعيااعر من الزه ال نظير لسلطان، فهنا كذلك اتخذ الشَّبأنَّ

جماليا في قصيدته ، و استنطاقه األمر الذي أضاف سحرا فنيا  وذلك من خالل
قصيدة وفاء لألستاذ  "ذلكثال ر عن الوفاء ممن ليعباعر الزكما استعمل كذلك الشَّ

  :)1(قال" ) عبد العزيز سعود البابطين(الشاعر
  اونًفتُم يرلطَّاي نيغَ) الكويت( بِاسمِ

  اونَرقْم اري صضريقَ) طينابِالببِ(
يا بالًلب طبع(لىِإ رــشَأبِ) العزيزِ د  

  !اينَفاوقَ ِلهلى مد عشُي وأنْارِـَعـ
وأصبح ى اَأللَعيك صبا في منَحبِاقه  

  اينَانأغَ صنٍعلى غُ اءسم  فُوأعزِ
  لوقُ) العزيزِ عبد(ي علىمالَأ سرواقْ

  انَياخَؤى يحا أضفَالو ريضا قَهذَ
اي)يَلاللَّ رتَأنَ) بابطين في بلد  

 !اينَه حاِلفَلى أطْع مِالَالظَ اَلطَ

                                                       
 .145الديوان، ص )1(
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خيوط قصيدته فاحتضان  جلنس" الليل" ر بالصبح والمساء، وفقد استعان الشاع
ل على معانيه التي يعانيها طوالالشاعر للزمن، واحتكاكه يد  الدهر بالرغم من أن 

من يدل على الحنين الذي قصيدته رونقا، وجمالًا، وتشبثه بالز اعر قد استعان لتزدادالشَّ
وفي ذلك قال" فلسطين"عانيه جراء بعده عن بلده الحبيب ي:  
ي أتَإنيتك  رضَِأ من ا ألَبهم  

  اينَسطلَف من مكُيلَِإ مِالَي السهدَأ
الشَّ كما أن1(الفونية رسم بها قصيدته حيث قنمن ساعر جعل من الز(:  

)تََأ) يزِالعزِ عبدى دهر يانَلُِئاس  
ا ذَهزبه نَ اانًمـجم يانَـيلِّح  

  ارنَبِخْي يأتي منَ أنت ا لهلنَقُ
كان الجولنَ ابا هذاينَاِلي مع  

  قفُا على ُأمجا نَبد) البابطين(
منَاِإل نهةُار صفي لَ بحاينَاِلي  
اع الزمن رفيقا له ساعات بكائه، وأيام أفراحه وخير كما جعل هاشم صالح من

  :)2(ذلك قوله ىمثال عل
بلد سوِلالر ماِئداَأل نحابِب  

ـيفا بِهدـايمع اَأل اتصابِح  
قد زقَانْفَ يومٍ اتَذَ) ةمكَّ(تُرىض  

في عوم رة)الحج (يقُطر يابِب  
كيتُوب ساعات أسح الدمع  

  ابِنسى اَألرع تْمدوقد ه اعات، سألمٍ
                                                       

 .147 - 146، صالديوان )1(
 .115المصدر نفسه، ص )2(
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  اماِئد) ليلى( اءودوقًا إلى السشَ
  ابِـَتعاَألا، وبِـَهبِ مـيهِـي يبِـلقَ

اعر في أفراحه، وأحزانه، وجميع لحظات حياتهمن كان رفيق الشَّفالز.  
  )1( :وجاء في سياق آخر قوله

  البركَا) جابِر( يا َأبشر بِصبحِ الهدى                 

  !ت أنْت شَمس ونُور صار يهديها                 

  عمرتَ َأرضا غَدتْ خَضراء زاهرةً                

                ما الميهف كَاد أن دعب ا ـنيهدرُل يح  

، وقد قرن صفة الهدى بزمن يستبشر بصبح الهدى اعر جابرا بأنفقد أخبر الشَّ
  طويل بعد صراع   تدل على بداية جديدة لنهار مشرق - هنا –فداللة الصبح " الصبح"

  .مع الغزو العراقي

  )2(:وجاء في سياق آخر كذلك

  يشْدو بِه الطَّير في صبحٍ علَى فَنَنِ   كَم جدتُ بِالشِّعرِ في دهرٍ يِؤرقُني   

  كَنِـاسِ والسـسعده         تلْك الطَّبِيعةُ بِاإلينَـَأعلَم أن الطَّير تُما كُنْتُ 

 هر، خصوصا أنكل شاعر فلسطيني يعاني من إيراق الد ك فيه أنمما ال شَّ
فعنوان القصيدة  -فلسطين–ودولة بعيدا عن وطنه ، ينتقل بين دولة " اعهاشم صالح منَّ"

حمد "واحترام ، وشكر وعرفان مهداة إلى سمو الشيخ  ،وثناء وتقدير،  قصيدة وفاء" هو

                                                       
 .142صالديوان ،  )1(
 .127ص نفسه، المصدر )2(
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القصيدة في مقام المدح إال أنّه استفتح بإيراق الدهر فهذا  غم أن، بالر"بن خليفة آل ثاني
  .يدل على معاناة الشاعر التي يعانيها طيلة الدهر

إال أن التي " آل ثاني" ةعائل: ، ومثل"حمد: "هر قد حظي برجل عظيم مثلالد
  )1(:حققت األمن واألمان، واالزدهار للبالد، وفي هذا قال

         ثْلَكُمانِ ممي اَألزف رهالد با َأنْجم  

  )∗(ق اَألرنِـِحقَّقْتُم السبقَ مثَْل الساب

       َأقْوالُكُم صدقَتْ ، باتَتْ جوامعها   

درِي بِنَا َأبتَسي البوحِ فنِـا كَالرد  

        َأفْعالُكُم رسخَتْ، هذي شَواهدها  

  تُرسي المعاِلم في الصحراء والمدنِ

اعر إلى طلب بالشَّ أدى هر الذييعاني من إيراق الد" هاشم" أن -سلفا -وكما قلنا
  )2( :قائال "فلسطين"جدة إلسعاف حبيبته النَّ

الع امِ أتَإنررِ الكلَى قَدع ى    ـطَاء  

  مثَْل السحاِئبِ تُجرِي الماء في الغُصنِ

     قُم بلِّـغِ مطَاِلبنَا     ):فَلَسطين(قَالَتْ 

  نيـقَد سبِيتُ والعرض َأرقَ) قُدس(قَاَل 

                                                       
 .128، ص الديوان )1(
 .النشيط السريع: األرن )∗(
 .130المصدر نفسه، ص )2(
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  حرِقَتْ     ) غَزةَ(والدور يْأتي فَهذي 

  يـِزِعنـْر يفـفيها سوى التَّدمي لَم يبقَ

       !يا صاحِ ما الحزن إالَّ في مرابِعنَا

  دني؟ـِبر ينْجـَدواء؟  وَأين الصـأين ال

 نا عتُهربِ(خَبريرِ العَأم ( يف )َطَرٍـق   (   

  )نِـَيم(وفي ) امِـَالشّ(قَد َأطْفََأ النَّار في 

  دا   ــني أبـِأالَّ تَقْنَط) غَزةَ(َأنْبْأتُ 

ن نَجـمح ةـدشَـم قَد ـدسبِالر نِـد  

 :الزمن الداخلي .3

مان، الز اقصة، وكذلك ظروفامة، والنَّيعتبر الزمن الداخلي في صيغ األفعال التَّ
وفر تلك الوسائل دقة، تبقى أ األفعاَل ولكن، وبعض البنى التركيبية األخرى في الجملة 

  .)1(واستعماالً
اعهاشم صالح منَّ"يحظى بأهمية كبيرة لدى  -سلفا -من كما قلناالز "كما أن 

ّالزياق التي تشكل العمل األدبي، ومن خالل قصائد من من بين القصائد المهمة في الس
في " اعح منَّهاشم صال"سنكشف عن األزمنة، وبداللتها التي أوردها " خليجيات"ديوان 

  .سياقات مختلفة
  
  

                                                       
 ،1ط لبنان، بيروت،  العربي، الثقافي المركز ،"نصا الملفوظ به يكون فيما بحث" النص يجنس: الزناد األزهر )1(

 .87ص ،1993
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  :)1(قال الشاعر
  هضتُء خُيٍكل شَ) تريم(قد حزتُ

  ابِهشكَ ةًرعي سلجالم نتُكُ
ذَها عاألهِل زاء دهم اِئكَون ب  

  حابِس وقَفَ قِّالحعلى بهم بَِأ
لَّظَ قد)الَفي أخْ) اِهللا عبدقه  

  ابِيغ قبَل ومرحالم داهع إذَ
  هعدبو دودعن الح حيديأالَ

حاللِّ َلمويَئبجِ اءوذَ ةابِه  
  لهألج يضرِالقَ عتُي وإن وضإنِّ

  ابِحص  ومِولَ يرِصقْتَى بِأبقَ
من الزمن الماضي هاجسا له في هذه القصيدة، فالمقام هنا مقام " اعمنَّ"فقد جعل 

وكانت حية تشهد له، فقد ) تريم(وفاء ممزوج بالفخر، وذلك لألعمال التي قام بها 
فأراد » تريم عمران تريم رحمه اهللا«عنونها الشاعر بقصيدة وفاء للمرحوم األستاذ 

  .وهو الموافق لمقام القصيدة ،فاستعمل الزمن الماضي، الشاعر التكلم عنه في قصيدته 
  :)2(وقال الشاعر في سياق آخر

  صرٍنَا بِونَعتّم ومِا قَي هِإي
يثلج الصدر بوِلطُ عد سهاد! 

واجا بِملنَوا شَمعوحدعبٍشَ ة  
  ادقَر نـيح تَالَـفَ واـُقفوَأ

  اميعوا جثم هبّ فَوا الصذُوخُ
                                                       

 .74الديوان، ص )1(
 .85ص نفسه، المصدر )2(
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  ادـَقل انتـك ُلـزيي ادـحاتِّبِ
  المس يسلَ ربا عوا ييقُفاستَ

دتَالشَّ معِون جنَ ِلفي كُ اتاد  
اعره التي تنزف بحرقة خالل هذه األسطر الشعرية تفجير مشاعر من أراد الشَّ

قوم الوطن العربي الوقصد بذلك ، ر الشاعر على قومه سفقد تح" إيه"ر سفبدأ بالتح
ع شعب بلده فلسطين بنصر يشفي الغليل، ويثلج الصدور فكان تِّيم لب من العرب أنطف

ر وألم وجرح سناتج عن تح» استفيقوا -بواه -وحدوا -ااجمعو«األمر استعمال فعل 
دون جمع الشتات  الم لن يأتالس ق العرب، ويعوا أنإال بعد أن تستفي عميق لن يشف

  .في كل ناد
  )1( :وقال كذلك

  
له ْيعود السالم اي)فلسطين (ايوم  

ـوتعود ـَجسَألِل ياةُـالحاد  
  ـكا البِنَتـولد ادـحات دـع نِإ

 ــريشُّي النادعوب لالتحاد  
  اودوشُ لوبِالقُ رقةَفُ وابذُنَفَ

رأنْ غمف اَأللَّكُ وِالعدـيياد  
" يعود"فهمنا داللة فعل المضارع " يعود"فعل مضارع " هل"جاء بعد أداة استفهام 

  .الم للقدسوأمال بأن يعود الس،حمل تفاؤال كبيرا ت

                                                       
 .84، صالديوان )1(
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والحياة قصد بها ضمير " لحياة لألجسادوتعود ا"طر الثاني للبيت الشعري أما الشَّ
ذلك نصيحة للعرب باعر ا لنجدة فلسطين، فقد قدم الشَّالعرب هل سيعود يوما، ويهبو

يتركوا بأن، كل األيادي وينبذوا فرقة القلوب ويشدوا رغم أنف العدو.  
  :)1(وقال

يا من يبِ هيممن يهوى يراضايه  
يسمالَ حبٍا بِوا إليه ياباريه!  

حتُما ب من َأا بِيومذى بِهولَى بد  
 !ايهوفيا الَرس ومم اليتُكأ هْل

  رٍتستَم لبِي القَا فهبما ح واُهللا
  ايهاجِنَا يكربها ذ انساللِّ اضفَ

اَأل آنوان له  شْيُأوا بِدغنية  
  ايهغانا محيتَ متْس ويتُهي الكُ

فيها السملْمن اَأل اءقد لَ اسِممتْع  
اَألورض جرةٌوهِل وا وآلتبدايه  

 - تبدوا -يشدوا -أكتم -أهوى -يسمو - يهوى -يهيم" ت األفعال المضارعةدلَّ
لهذه األفعال   هنه الشاعر للكويت، فاختيارعلى الحب الكبير الذي يكّ" يباريها -يناجيها
 على ما  المضارع يدّل منواستعماله للز ،هفي نفس" للكويت"ة الكبيرة على المكان يدّل
يبلغة  اعر كانت حاضرة تتكلمبه الشاعر فأحاسيس الشَّ حس والعشق للكويت ،امالهي.  

  )2(: وقال كذلك

  تْ   ـياد لَها عرِفَـبَِأع) عمان(هذي 
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  يسعى إلَيها ذَووا اَألفْضاِل والقببِ  

  َل لَه   ـيـِالَ مث بِشَدوٍ) عمان(تَشْدو 

  بِـالَمِ في الكُتُـبِالعيد إذْ خُطَّ بِاَألقْ

  ٍل    ـقَى علَى َأمـما تَبـتَزهو بِه داِئ

  ِألربِـق لـبِالعز والمجد والتَّحقي

    تَئتْ  ـعز ما فَـاَد الـهذي البِالَد بِل

  غبِتَنْمو وتَسمو علَى شَمسٍ ولَم تَ

  عروس العربِ ماجِدةً  ) عمان(تيهِي 

  !يـلِّ َأبِـفَالمجد مجدك إعزاز ِلكُ

، فاكتسب "انعم" مقام مدح"مرتبطة بالمقام، فالمقام هو  -هنا- داللة المضارع
" المضارع داللته من خالل السياق، فالمضارع يحمل داللة المستقبل المشرق والزاهر 

انلعم" ،اعر يتطلع لمستقبل زاهر، الشَّ فقد طغى المضارع في هذه القصيدة، وهذا ألن
وأمل، وعزومجد ،.  

  )1(:وقال كذلك

  أليام في زمـنٍ     سادتْ عدالَتُك ا

زينَا عادـعى يـسالَمٍ بِه َأمِلس  

  حسمتْ َأمرا لَها َأضحى ينَظِّمها    
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قَفَتْ تَريـنَاود األبِيصر هـُد   ص

  كُنْتَ الحكيم محنَّكًا بِـالَ جـدٍل   

  تُرسي اَألمان فَذَا غَاظَ المعادينَا

  منَحتَ كُلَّ َأبٍ صـادق هـدفًا    

ـْصبا بِالعـز مقْرونًا   نَولْتَـه من

نجازات العظيمة اإل والمضارع فكان الماضي يدل علىمزج الشاعر بين الماضي 
مملكة " حمد بن عيسى آل خليفة ملك"  عز وجل ، ثم بفضل بفضل اهللا" البحرين" لـ

  ".البحرين

 :المكان .4

في صنع العمل األدبي، كما له دور بارزفي المقام إذ اتخذ المكان بعدا ضروريا 
في حياة يشغل المكان بعدا استراتيجيا  « عناصر المقام الضرورية كما حديعد المكان أ

الناس إذ به يحيا اإلنسان فهو يتأثر، ويؤثر فيه، ويتكيف معه، ولذلك فإنه يحتل حيزا 
ليس عنصرا «، فالمكان مثال في العمل الروائي )1(»كبيرا في االستعمال اللّغوي العادي

رائدا في الرواية فهو يتخذ أشكاالً، ويتضمن معاني عديدة بل إنه قد يكون في بعض 
  .)2(»دف من وجود العمل كلهاألحيان اله

  
  

                                                       
 ،1999 ،2المغرب، ط البيضاء، الدار العربي، فيالثقا المركز ،"وإنجاز تنظير" النص دينامية: مفتاح محمد )1(

 .69ص
 المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز ،"الشخصية" الزمني للفضاء الروائي الشكل بنية بحراوي، حسن )2(
 .33ص ، م1993 ط،.د
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         :تجليات المكان في ديوان خليجيات •

يشغل بعدا نفسيا كبيرا، وهذا ما " اعهاشم صالح منَّ"يظهر أن المكان لدى الشاعر 
وهو يدل على مكان " خليجيات"توضحه قصائده، وكذلك عنوان ديوانه، فقد اتخذ من 

يته، واهتمام الشاعر بالمكان يعكس هو" خليجال"يضم بعض الدول العربية التي تقع في 
اعر مكان إلى قلبه، فحينها يتحدث الشَّ اعر أعزالشَّفَقَد   دقَفَ ،ه فلسطينطنعطشه لوتو

  .ه يقحم بلده فلسطينماكن فإنَّاألعن بعض 
تحاد بدولة اإلمارات العربية يوم اإل) العيد الوطني(في قصيدة  مثال ذلك

  :)1(المتحدة
ْله يعود الَالسم اي)قدس (ياوم  

 ؟! ادسجَألِل اةَالحي عودوتَ
إن اتِّ عيدحاد دــا البكنَولت  

  حادتلال وبعي الشُّادنَي رِــ
عضو المجلس األعلى حاكم " السلطان بن محمد القاسمي"وكذلك قال وهو يمدح 

  :)2( )الشارقة ةإمار(
  انهامكَمي من عرِشُ رخاِئذَ تْارثَ

  انيمه لبا القَيهف) دسِالقُ ةرد(من 
هي ذ)فلسطين (تْقد لج ماِئصباه  

هوا لنَبصرتا، فَهـالعرب مواانُا ه  
  اهتصرم لنُلتُزِالَ صنا الحم لهتُأنْ

 !انركََأ جدـملْى ِلغَالو وثُيم لُأنتُ

                                                       
 .84ص الديوان، )1(
 .46ص نفسه، المصدر )2(



	أركان السياق في ديوان خليجيات                                     :الفصل الثاني
 

‐ 108 ‐ 
 

ه يخفف من عر دواء لعلَّ، فجعل الشِّ"فلسطين" هقد عكست قصائده شغفه الكبير لبلدف
  .أوجاعه، وأوجاع بلده فلسطين

قصائد ديوانه إلى ست مجموعات، وخصص كل " اعهاشم صالح منَّ"م قس
كتب فيها ". دولة اإلمارات العربية المتحدة"مجموعة بدولة من دول الخليج مثال ذلك 

نائب رئيس مجلس " "راشد آل مكتومالشيخ محمد بن "مو قصيدة مهداة إلى صاحب الس
  :)1(قال" دبي ةارالوزراء حاكم إم

كتْب نداِئالم ُعزهمارصنتا الم  
  امجي األنْاكحتُ زفي ع) يبد(و

  ا هيقر انب، وفتْرشَ) حمدم(بِ
  اـًمقدتَادرَأدى من قَدتَوبها اقْ

  ا دمـاالً بعموا رِـحيا َأهُؤارمُأ
  اجمهالتاحى قَارِحص كانتْ

تحاكي كما ) دبي(فهنا نجد الشاعر قد استنطق المدائن، وقال بأنها بكت، وجعل 
  .ه هناك أسطر عكست الطبيعة الصحراوية لدبيأنَّ

وهذا . فقد وصف الشاعر أن أمراؤها أحيوا رماالً بعد ما كانت صحارى قاحالت
صحراء قاحلة حولها أمراؤها إلى مدينة بعدما أن كانت ) دبي(يدل على ازدهار
  . معاصرة، ومزدهرة

مو الشيخ خليفة بن زايد آل صاحب الس: وكذلك لما وجه قصيدة وفاء وعرفان لـ
  :)2(قال) إمارة أبو ظبي(نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة حاكم 

مجليجِالخَ د يبغُلناَلي اآلم  
  اِلحروالت لِّي الحف له ودعَأ
                                                       

 .25ص الديوان، )1(
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حَأبِ قْلجواِإل( اءمارات (يالت  
رخَس الراُلج بها رالجِ وخَساِلب  

فبدأ الشاعر بالمكان العام ثم ) اإلمارات(و) الخليج((ف الشاعر مكانين وظَّ
هنا تدل على مجموعة من اإلمارات " وإمارات"من بين دول الخليج " اإلمارات"خصص 

  ".أبو ظبي"وهي  أالَّ" حاكم إحداها خليفة بن زايد"كان 
  : )1(إذ قال

هي َأذكَ يٍبِظَ وبا أظْمهتُرا ه  
  اِلي بلى ذع رخطُتَ مراً ولَرد

عمتَرهذُبِ دتْى غَتَا حرالَى الع  
ينُبِوجتَ هِلكُا بِاج جاِلم  

لحاكم بمكان إنجازات هذا ا" أبو ظبي"فقد ربط الشاعر أثناء مدحه حاكم إمارة 
  .، فالمكان عند الشاعر له قيمة فنية وجمالية كبيرة"أبو ظبي"إمارته 

أثناء مدحه  هنالحظوهذا ما  ،والشاعر خيط شعوري يربطه باألمكنة ،فبين المكان
  ".سلطان بن محمد القاسمي" "الشارقة"كذلك لحاكم إمارة 

  : )2(قال
هي اِإلذمةُار سِل تْارالَلع وستْم  

  انونْعرِخْفَلِْل فٌرا شَهيخُارِتَ
هاِإل ذهارةُم أضتْح افَقَي ثَفانَت  

صرحا، وعفَمةًاص ،ليحاي)لطَسان(  
سارِشَ(لـ انَرقة (تلك خَي فَالتتْر  

  انوشْنَ ُل، والكُّهلمي حف يخِالشَّبِ
                                                       

 .23ص الديوان، )1(
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األمكنة أثناء حديثه عن ففي جميع قصائد المدح في الديوان استعان الشاعر فيها ب
  .حكامها وأمرائها

  )1( :وجاء في سياق آخر قوله

   ابِ    ــن األحبـبلَد الرسوِل مدائ

  ابِـاتٌ مع اَألصحـها بِدايـفي

   ومٍ   ــذَاتَ ي) كَّةَـم(د زرتُ ـَق

  والحج يطْرقُ بابِي) عمرة (في 

 اتاعتُ سكَيوبَأسمالد ي     ـحف ع  

ى األنْسرتْ عمده ابِـَألَمٍ وقَد  

      داِئما   ) السوداء لَيلي( شَوقًا إلَى 

  تَابِـا، وبِاَألعـَم بِهـقَلْبِي يهِي

   بِعمرة     ) الحجازِ(منَّيتُ نَفْسي بـ 

  ظرا مدى اَألحقَابِـوبقَيتُ منْتَ

سول صلى اهللا عليه فهي بلد الر ،مكانة كبيرة عند الشاعر" مكة المكرمة "تحتل 
وسلم، فمكة أثرت فيه، وجعلته يبكي ساعات فهذا إن دّل يدلُّ على إيمان الشاعر 

  ."اإلسالم"وصدقه، وتمسكه بدينه الحنيف 
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  :)1( وجاء في سياق آخر

 تْكعا دلَم)ا  ) القُدسيلَبكُنْتَ م   

  اإلذْهابِـيتَ َأهَل القُدسِ بَأغْنَ

       يكْفيك فَخْرا أن تَكُون مجمعا 

  ِلشَتَات َأرضِ خشْيةَ اِإلرهابِ

      فَنَشَرتَ فيها العدَل تَْأمينًا لَها

  رابِـحتَّى قَطَعتَ دوابِر اَألغْ

خير " بد العزيز آل سعودع"قصائده، فكان  فقد مثلت القدس نبض الشاعر في جلِّ
عبد "قد حاول ينزف دما وألما، ومعين لها، فالقدس المضطهدة هي الجرح الذي 

  .عانتها، والتخفيف عن أهلهاإ" العزيز

  )2( :وقال كذلك

   هذي فلَسطين باتَتْ ومافَتَئتْ    

  هاـتَبكي مآذنُها، سالَتْ مآقي

  المعينِ إذَا     كُنْتُم لَها داِئما خَير

  هبتْ تُنَادي، فَأنْتُم من يلَبيها

  بِيض أياديكُم، والقُدس نَاطقَةٌ    

                                                       
 .117ص ،الديوان)1(
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آثوِي ماـتَراِليها ِلوبح كُمر  

ياق أو المقام، مخالف الس فلسطين كانت حاضرة في قصائد الشاعر رغم أنف
  .ة في قصائدهه جعلها حاضرنَّأ إالَّ ؛الحديث عن فلسطين

  )1(:كما جاء في سياق آخر قوله

ـَي في ِنِّي المجدإ كُويتُ ـاشْتاق       

 انِـالبيـ تَشْدو عاراَألشْبك 

ا فَقَدتُهرغَـاد نـِلأ م ـْلمٍ ج ع      

ـَش ِإعالء ُأهيم فَرحت  نيأِل

ـُت ـَتَقرٍ بِوضـعٍ بِـها وكُنْ سم      

 انِـالجِنَ فَوقَ يتحنِّ وكَانَتْ

        ارىـالَيـج بِحب هـالَ َأتُـوقُ
نلُأعـَها و بي حـِّل ف  آنِ كُ

ـْير بِيـبِقَلْ وماتَركْتْ ـٍد غَ جو     
ـَساني دوما ُبِذكْرِها يهِيم  ِل

في المكانة الرفيعة لدى الشاعر فقد قضى الشاعر أكثر األوقات " الكويت"تحتل 
ه مشاعر االشتياق والحنين للكويت، ولوال توانتاب ،، ولما فارقها أحس باأللم"الكويت"

ا فارقهاالظروف التي اضطرته للمغادرة لم.  
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اعر كان المهنئ للكويت بمناسبة تحريرها من الغزو العراقي الشَّ كما نلحظ أن
وفي هذا  ،"كويتلل"ه الشاعر نعلى الحب الكبير الذي يكِّ دل يدّل ، وهذا إن1991سنة 
  )1(:لقا

 ! بلَدي يا كُويتُ          

  !ويدي لَها قَلْبِي

  ها قَد بدوت لَنَا كَالشَّمسِ مشْرِقَةً

ي لَيبِي فةَ شَعظُلْم يءاـتُضاِليه  

الَمِ قَاطرِ ِلإلسالخَي عنْبا مةًـَبـي  

  !يحكيها وروافد المجد، والتَّارِيخُ

للمكان قيمة فنية، وجمالية عند الشاعر؛ فهو مسلوب الموطن  ونخلص إلى أن
  .قودةالدرة المكنونة، والجوهرة المف" فلسطين"

 

                                                       
 .143ص ،الديوان )1(
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  :نجاز البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج من بينهاإمن خالل 
والمالبسات ، الظروف ه مجموعنّأياق من خالل مفهوم السيتضح  -

 .غويلّالتي تحيط بالحدث ال
السياق في التراث العربي كان مبثوث في تضاعيف العلماء  -

بالبالغة،  ا، فكان السياق مرتبط"الجاحظ"و" عبد القاهر الجرجاني"العرب أمثال 
، "عبد القاهر الجرجاني"وبأصول الفقه، والنحو ففي البالغة هو النظم عند 

أساسا " المقام"فكان السياق " لكل مقام مقال: "فوا بالمقولة التاليةفالبالغيون عر
 ".التواصل"جوهريا في عملية الكالم 

عند تمام تجلى في : أما السياق في الفكر العربي الحديث فمثال -
، فكان متأثرا بأستاذه "مناهج البحث" و " اللغة العربية مبناها ومعناها"مؤلفيه 

المعنى : ينقسم إلى ثالثة: المعنى في الدرس النحوي ورأى أن" جون فيرث"
، المعنى الوظيفي، فهو أخذ )المقام( المعجمي للكلمة، المعنى االجتماعي 

 .السياق من اعتبارات التقسيم 
جون " أما السياق في الفكر الغربي فكان رائد هذا االتجاه هو  -
 .باللغة واعتبرها ظاهرة اجتماعية" جون" فاهتم " فيرث

 - السياق الصرفي -السياق الصوتي:" أنواع السياقات اللغوية هي -
، والتّي من خاللها بنى الشاعر، وشكل كل "السياق التركيبي، السياق المعجمي

قصيدة من قصائده فالشاعر لم يختر تلك الحروف ، واألصوات ، والكلمات، 
 .ى االختياروتلك الصيغ عبثا ؛ بل كانت هناك ظروف ، ومالبسات دعته إل

، نجده يلمس ثقافة المجتمع "ديوان خليجيات"السياق الثقافي في  -
الخليجي ، والسياق العاطفي يتمحور حول األحاسيس، والمشاعر الجياشة التي 
يكّنها الشاعر لدول الخليج من خالل الكلمات، والمصطلحات التي انتقاها 

 .الشّاعر من بحر الحب، والعشق
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لمتمثلة في المتلقي، والمتكلم، والزمان، تعد عناصر السياق ا -
والتّي  ،النصوصوالمكان، من العناصر بين األساسية التي ينبغي ورودها لفهم 

تم تطبيق " خليجيات"من خاللها تتم عملية التبليغ، والتواصل، فمن خالل ديوان 
 .هذه العناصر، وذلك قصد فهم القصائد، والوقوف عند معناها، والمقصود منها

- النصوص الشّعرية حقال خصبا لتطبيق أركان، وأنواع  تعد
السياق، والتي من خاللها تصل إلى المعنى المراد من النصوص، فكل نص 
شعري تحكمه الظروف ،والمواقف، وبالتالي تختلف أركان السياق بحسب 

 .المتلقي والمخاطب ، والزمان، والمكان الذي قيل فيه ذلك النّص
  

 ا
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 نافعبرواية حفص عن :القرآن الكريم  •

  :الكتب بالغة العربية و المترجمة: أوال

 :إبراهيم أنيس *
 ،3 ط مصر، ، القاهرة المصرية، األنجلو مكتبة ، العربية اللهجات في  )1

 .م1965
 .م1986 ،6ط مصر، ، القاهرة المصرية، األنجلو مكتبة ، اللغوية األصوات )2

 : زكريا بن فارس بن حمدأ*
 النشر، و للطباعة الفكر دار هارون، السالم عبد :تحقيق مقاييس، معجم )3

 . 03مجلد
 : أحمد محمد قدور*

  .م2008مبادئ اللسانيات، دار الفكر، طبعة مزيدة منقحة، دمشق، سوريا،  )4
 :أحمد مختار عمر*

 .م 1991ط،.القاهرة،د الكتب، عالم اللغوي، الصوت دراسة )5
 .م1998 ،05ط مصر، القاهرة، الكتب، عالم داللة،ال علم )6
 : إدريس مقبول* 
 الكتب عالم سبويه، عند النحوي للنظر والتداولية االبستيمولوجية األسس )7

 .2007 ،1ط األردن، أربد، الحديثة،
 : األزهر الزناد*

 العربي،  الثقافي المركز ،"نصا الملفوظ به يكون فيما بحث" النص يجنس )8
 1993 ،1 ط ،لبنان بيروت،

 : بالمر* 
 المستنصرية، الجامعة اآلداب، كلية الماشطة، مجيد :ترجمة الداللة، علم )9

 .م1981 ، ط،.د، العراق بغداد، ، المركزية العمال مطبعة
 : تمام حسان*

 ط،.د ،المغرب البيضاء، الدار الثقافة، دار مبناها، و معناها العربية اللغة )10
 .م1994
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 .ط.د مصر، ، الثقافة دار اللغة، في البحث مناهج  )11
 : )ه255ت الجاحظ بحر بن عمرو عثمان أبي(الجاحظ*

 الخانجي، مكتبة هارون، محمد السالم عبد: يقتحق ن،يالتبي و البيان )12
 .م1998 هـ1418  ،09،ط01ج،مصر القاهرة،

 : جميل صليبا*
 .1982 ، ط.د لبنان، بيروت، ، الكتاب دار الفلسفي، المعجم )13

 : )ه392ت جني ابن عثمان تحالف أبي(جني ابن*
 المصرية، الكتب دار النجار، علي محمد: يقتحق: الخصائص )14

 .، م1986 هـ،1406 ط،. د،القاهرة ،مصر،01ج
 :حسن بحراوي*

، المركز الثقافي العربي، "الشخصية"بنية الشكل الروائي للفضاء الزمني   )15
 .1993الدار البيضاء، المغرب، 

 :رابح بوحوش*
 الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان البوصيري، بردة في اللغوية البنية )16
 .1993ط،.د

  : راميل بديع يعقوب*
، 1ط ،عالم الكتب، بيروت، لبنان معجم األوزان الصرفية،) 17

  .م1993/هـ1413
 :الطلحي اهللا ضيف بن ردة اهللا بن ردة*

 السعودية، مكة المكرمة، ،1ط القرى، أم جامعة السياق، داللة   )18
 .ـه1424

 :رنيه ويليك*
  ،1ط لبنان، ،بيروت د،.د صبحي، الدين محي: ترجمة األدب، نظرية )19

1980. 
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 :زينب عبد الحسين السلطاني*
 ،1ط األردن، عمان، المنهجية، الدار المفسرين، عند الداللي البحث )20

  .هـ1436‐م 2015
 : ستيفن أولمان*

و النشر دار غريب للطباعة  كمال بشر، :ترجمة دور الكلمة في اللغة ، )21
 . 1997، القاهرة، مصر، 12و التوزيع، ط

 :)ه180ت قنبر بن عثمان بن عمرو بشر أبي( سيبويه*
 القاهرة، الخانجي، مكتبة  هارون، محمد السالم عبد: تحقيق :الكتاب  )22

 .م،1988 /هـ1408  ،03ط، 1ج مصر
 :شفيق يوسف البقاعي*

 .2004  ،1ط ،ليبيا أبريل، من السابع دار منشورات األدب، نظرية  )23
 : صائل رشدي شديد *

، عمان ، األردن 1عناصر تحقيق الداللة، األهلية للنشر و التوزيع ، ط  )24
 .م 2004، 

 :صالح فضل*
-بالغة الخطاب و علم النص، دار الكتاب اللبناني المصري، بيروت )25

 .م 2004القاهرة، لبنان، مصر،
 : عباس حسن*

 .ت.ط،  د.د ،صرالنحو الوافي ، دار المعارف ، القاهرة ، م )26
 :عبد الفتاح عبد العليم البركاوي*

ط، .داللة السياق بين التراث و علم اللغة الحديث، دار الكتب العلمية، د )27
 .ت.د

 :عبد القادر سالمي*
الداللة في المعجم العربي، دار ابن بطوطة للنشر و التوزيع، عمان،  )28

 .م2007، 1األردن، ط
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 :عبد القادر عبد الجليل*
و ثالثية الدوائر البالغية، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان،  األسلوبية )29

 .م2002-ه1422، 1األردن، ط
 :عبد القاهر الجرجاني*

محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، : يقتحق دالئل اإلعجاز، )30
 .ت.، د1ط

محمد عبيد المنعم خفاجي، مكتبة : يقدالئل اإلعجاز في علم المعاني، تحق )31
 .م1980ط، .ر، دالقاهرة، مص

 :عبد المالك مرتاض*
ط، .في نظرية الرواية، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، د )32

 .م1998
 :عبد النعيم خليل*

نظرية السياق بين القدماء و المحدثين، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،  )33
 .ت.، د1االسكندرية، مصر، ط

 :عبد الهادي بن ظافر الشهري*
 م2004اتيجيات الخطاب، دار الكتاب الجديد، بيروت ، لبنان، استر )34

 : عزة شبل محمد*
سليمان العطار،مكتبة اآلداب، : ، تقديم"النظرية والتطبيق"علم لغة النص )35

 .م2009، القاهرة،مصر، 2اإلسكندرية، ،ط
 : علي آيت أوشان*

36( ءالبيضا الدار الثقافة، دار القراءة، إلى البنية من الشعري ياقالس، 
  .م2000/هـ1421 ،1المغرب ط

 : فوزي عيسى و رانيا فوزي*
، 01علم الداللة بين النظرية و التطبيق، دار المعرفة الجامعية، ط  )37

 .2008اإلسكندرية، مصر 
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 :كريم زكي حسام الدين* 
 ،)العربية الثقافة في وألفاظه الزمن لمفهوم لغوية دراسة( الداللي الزمان  )38

 .م2002  ،2ط مصر، ،القاهرة والتوزيع، روالنش للطباعة غريب دار
 : كمال محمد بشر*

 مصر ، القاهرة التوزيع، و النشر و للطباعة غريب دار األصوات، علم )39
 .م2000 مصر، القاهرة، ط،.د
 .1981 ،02ط ،مصر القاهرة، المعارف، دار اللغة، علم في دراسات )40

 :كوليزار كاكل عزيز*
 .ت.د،1:ط بغداد،العراق دجله، ردا العربية، في اللين أصوات دالالت )41

 :محمد الشريف الجرجاني*
 . 1985، لبنان بيروت، مكتبة لبنان، كتاب التعريفات، )42

 ): ابن القيم جوزية(محمد بن أبي بكر بن أيوب *
 جدة، الفوائد، عالم دار العمران، محمد بن علي: قيقتح الفوائد، بدائع )43

 .4 مجلد السعودية،
 :محمد بن إدريس الشافعي*

 الحلبي، ألباني مصطفى مطبعة شاكر، محمد أحمد: قيقتح الرسالة،  )44
 .ت.د ،01ط ،مصر

 : محمد سعد محمد*
 .م2002  ،1ط ،مصر القاهرة، الشرق، الزهراء مكتبة الداللة، علم في )45

 : محمد مفتاح*
 البيضاء،الدار  العربي، الثقافي المركز ،"وإنجاز تنظير" النص دينامية )46

 .1999  ، 2ط المغرب
 : محمد يونس علي*

 اإلسالمي، المدار دار العربية، في الداللة أنظمة المعنى وظالل المعنى )47
 . 2007  ،2ط لبنان بيروت،
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 : محمود السعران*
 ،لبنان بيروت، العربية، النهضة دار العربي، للقارئ مقدمة اللغة علم )48
 .ت.د  ط،.د

 :مصطفى التواتي*
 الطريق ،)والكالب للّصا( الذهنية محفوظ نجيب روايات في دراسة  )49

 03بيروت، لبنان،ط رابي،االف دار ،واالتحاد
أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي (منظورابن *
 :)ه711ت

ط،  .د ،، دار صادر، بيروت، لبنان)ق.و.س(لسان العرب، مادة   )50
  .10: هـ، مجلد1414

 :هاشم صالح مناع*
  ،1ط ،مصر اإلسكندرية، الحديث، الجامعي خليجيات،المكتب ديوان )51

 .م2010/ـه1481
  :المجالت والدوريات: ثانيا

 : ة توميغني*
السياق اللغوي في الدرس اللساني الحديث، مجلة المخبر أبحاث في اللغة  )52

 العدد السادس، الجزائر، و األدب الجزائري ،جامعة محمد خيضر بسكرة،
2010. 

 :محمد إسماعيل بصل وفاطمة بله*
 في دراسات مجلة الحديث، اللغوي الدرس في السياق نظرية مالمح  )53

جامعة م، 2014هـ،1393 ،18العدد محكمة، فصيلة وآدابها، العربية اللغة
 .تشرين،الالذقية،سوريا
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 :الرسائل الجامعية: ثالثا

 :توفيق بن خميس* 
قصائد من األوراس إلى "البنية اللغوية في شعر حسين زيدان ديوان )54

ر في اللغة العربية ،جامعة ي،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست"أنموذجا"القدس
 قسم اللغة العربية وآدابها، الحاج لخضر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،

 .ـه1430-م2009 الجزائر، باتنة ، لسانيات اللغة العربية، :التخصص
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أحمد عبد " لية عندالبنى اإلفرادية و التركيبية وأثرها في بناء الداللة الك )55
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ،"مدينة بال قلب"من خالل ديوانه"المعطي حجازي

 .الجزائر باتنة، علوم اللسان، جامعة الحاج لخضر،:تخصص  ر،يالماجست
 :خضّير حميدعلي *

 في الماجستير شهادة لنيل مقدمة رسالة القرآني، النص في السياق داللة  )56
 هاجن، كوبن الدنمارك، في العربية األكاديمية آدابها، و العربية اللغة

 .الدنمارك
 : ليلى سهل* 

ألبي " أغاني الحياة"الخطاب الشعري من منظور اللسانيات النصية ديوان  )57
القاسم الشابي أنموذجا، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في األدب 

داب واللغة اللسانيات واللغة العربية، قسم اآل: واللغة العربية، تخصص
العربية، كلية اآلداب واللغات، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .م2012/ـه1433
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  :ملخص البحث

مفهوم السياق والسياق " هاشم صالح منَّاع: "داللة السياق في ديوان خليجيات لـ"حثنا المعنون بـ يتضمن ب
وكذلك السياق في الفكر الغربي، وتمت في دراسة أنواع وأركان السياق في مدونة . في الفكر العربي القديم والحديث

 .سياق الموقف -السياق الثقافي-اق العاطفيالسي–السياق اللغوي : ، فكانت أنواع السياق أربعة وهي"خليجيات"
المستوى -المستوى الصرفي. المستوى الصوتي"فالبنسة للسياق اللغوي تمت فيه معالجة المستويات األربعة للغة "

ياق ا السالمستوى المعجمي، وتم ربط كل مستوى بالظروف والمالسبات التي قيلت فيها القصيدة، أم-التركيبي
... و مدحاأه التركيز على عاطفة الشاعر، والتي كانت مماثلة لمقام كل قصيدة سواء كانت رثاء العاطفي، فكان في

أما سياق الموقف فتمت دراسة أركانه في الفصل . ياق الثقافي تضمن الخلفية المعرفية للمجتمع الخليجيوالس .الخ
لعناصر األساسية للسياق في المدونة أال حيث تمت دراسة ا" أركان السياق في ديوان خليجيات"الثاني المعنون بـ 

  .ثم أنهينا البحث بخاتمة تضمنت نتائج البحث" المكان-الزمان-المتكلم المتلقي: "وهي

  
Conclusion 
The  research  we  conduct  entitled  "the  context  indication  in  gulf  diwan  poetry 

(hashim dalih manaa)" deals with the concept of the context and the context in the classic 
and modern arab thought, also the context  in the western thought. We  investigated the 
types  and  elements  of  the  context  concerning  the  gulf  poetry,  so we  established  four 
types of  context as  follow :  the  linguisitic  context ,  the emotional  context ,  the  cultural 
context , and the attitude context , first , the  linguistic context deals with the four  levels 
of  a  language  such  as  the  phonological  level, morphological,  structural,  szmantic  level 
where  each  level  is  linked  to  the  conditions  in which  a  poem  is  created.  Second,  the 
emotional context focuses on the poet’s emotions in which matches each poem whether 
it  is  lament.  Praise  or  others.  Third,  the  cultural  context  includes  the  backgroud  of 
knowledge of  the gulf society. Next ,  the attitude context elements has been studies  in 
the second chapter entitled" the elements of the context in gulf diwana poetry" in which 
the main elements of the context of gulf poetry has been studied such as the speaker , 
the  receiver ,  time ,  and  place. At  the  end  of  research, we  ended  up with  a  conlusion 

indicates the findings of the research. 


